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ೕಬನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೕಬನ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದವರು ಾರೆಂದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಾವ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನೂ್ನ
ಗುರುತಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರು ಇರುವ
ಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಎ ಾ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ೕಬನು
ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿರುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ೕಬನು
ಅಸಹನೀಯ ದುರಂತಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಮತು್ತ
ಭಕಿ್ತವಂತ ಾದವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನುಮತು್ತ ಅಂತಹವಿಪತು್ತಗಳುಅವನಿಗೆ
ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ೕಬನು, ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು,

ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಮತು್ತ ಬೂಜಿನವ ಾದ ಎಲೀಹು
ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇದು ಬಹಳಷು್ಟ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಎಂಬ

ಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಹುತೇಕ ಾಗವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು
ಸೆರೆ ಾಸದ ಅಥ ಾ ಅ ಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು ಮತು್ತ ಎಲೀಹುವಿನ ಅ ಾ್ಯಯಗಳು ಇ ಾಗಿ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾದಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಾ್ರಚೀನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯವೇದದ ಭವಿಷ ್ಯದ

ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು. ೕಬನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರು
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ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಸಹ ನಂಬ ಾಗಿದೆ,
ಐಗುಪ್ತದವರ ಅಧೀನತೆಯಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟವನು್ನಭವಿಸಿದಂತಹ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಂಚ ಾಂತ್ವನ ನೀಡಲು ೕಶೆಯು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಎಂದು
ನಂಬ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ೕಬನ ಪುಸ್ತಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ: ಸೈ ಾನನು ಆಥಿರ್ಕ ಮತು್ತ ದೈಹಿಕ
ವಿ ಾಶವನು್ನ ತರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸೈ ಾನನು ಾಡಬಹು ಾದ ಮತು್ತ
ಾಡ ಾಗದವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಹಿಂದಿರುವ “ ಾಕೆ” ಎಂಬ
ಾರಣಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ನಮ್ಮ ಾನವ ಾಮಥ್ಯರ್ಕೆ ್ಕ
ಮೀಗಿ ಾದುದು ಆಗಿದೆ. ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು, ಪರೀ ಸಲು, ಕಲಿಸಲು
ಅಥ ಾ ಆತ್ಮವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಕೆಲ ಮೆ್ಮ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಷ್ಟಗಳಮೂಲಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ
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37:24
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1 ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು.
ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತ,
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 2 ಅವನಿಗೆ ಏಳು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
3 ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಮೂರು ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ,
ಐನೂರು ೕಡಿಎತು್ತಗಳೂ,ಐನೂರುಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳೂ,ಬಹುಮಂದಿ
ಸೇವಕರೂ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಡಣ ದೇಶದವರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸ್ವತು್ತಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.

4 ಅವನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತ ಆ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಮೂವರು
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರನೂ್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಔತಣದ ಸರದಿ ತೀರಿದ
ನಂತರ ೕಬನು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ ೕಬನು ಕ್ರಮ ಾಗಿ
ಾಡುವುದು ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಮ ಾಗಿತು್ತ.

ೕಬನ ದಲನೆಯಪರೀ
6 ಒಂದು ದಿನ ದೇವದೂತರು*ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರು ಾಗ

ಸೈ ಾನನು (ಆ ಾದಕ ದೂತನು) ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದನು.
7ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನನು್ನ, “ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ,
ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಇದು್ದ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ೕಬನಮೇಲೆಗಮನವಿಟೆ್ಟ ಾ?
ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ

* 1:6 1:6 ದೇವದೂತರು ಅಥ ಾ ದೇವರಮಕ್ಕಳು.
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ಸ ಾನನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನು, “ ೕಬನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ? 10 ನೀನು ಅವನಿಗೂ, ಅವನ
ಮನೆಗೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ವತಿ್ತಗೂ ಸುತು್ತ ಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ
ಬೇಲಿಯನು್ನ ಾಕಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ. ಅವನು ಕೈ ಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನೀನು ಸಫಲಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತು್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 11ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ ಸೊತ್ತನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅಳಿಸಿಬಿಡು. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸದೇ
ಬಿಡುವನೇ?” ಎಂದನು. 12ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು,
ಅವನ ಾ್ವಸವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ
ಾತ್ರ ಕೈ ಾಕಬೇಡ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಸೈ ಾನನು

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
13 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ ೕಬನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ

ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿ
ಕುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ, 14 ಒಬ್ಬ ದೂತನು ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನಿನ್ನ ಎತು್ತಗಳು ಉಳು ಾ್ತ ಇರು ಾಗ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಕತೆ್ತಗಳು
ಮೇಯು ಾ್ತ ಇದ್ದವು. 15 ಶೆಬದವರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಅವನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು,
“ದೇವರ ಬೆಂಕಿ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಿದು್ದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಳುಗಳನೂ್ನ
ದಹಿಸಿ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 17 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಬಂದು, “ಕಸಿ್ದೕಯರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಬಂದು ಒಂಟೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಳುಗಳನು್ನ
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ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರು. ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

18 ಅವನು ಇನು್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು,
“ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತಿಂದು
ಕುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ, 19 ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿ
ಮನೆಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು, ಮನೆಯು ೌವನಸ್ಥರ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ
ಾನೊಬ್ಬನೇ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
20 ಆಗ ೕಬನು ಎದು್ದ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,

ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿ, 21 “ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ
ಬಂದೆನು; ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೇ ಗತಿಸಿಹೋಗುವೆನು;
ನನಗಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟನು, ಅವುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು; ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಇದೆಲ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ
ೕಬನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಲೂ

ಇಲ್ಲ.

2
ೕಬನ ಎರಡನೆಯಪರೀ

1 ದೇವದೂತರು ಇನೊ್ನಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಸೈ ಾನನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಬಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಯೆಹೋವನು,
“ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಕೇಳಲು ಸೈ ಾನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ
ಇದು್ದ ಬಂದೆನು” ಎಂದನು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ೕಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟೆ್ಟ ಾ? ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾನನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
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ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ
ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರೂ
ಅವನು ತನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
4ಯೆಹೋವನ ಆ ಾತಿಗೆ ಸೈ ಾನನು, “ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್ ಎಂಬಂತೆ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತನ್ನ
ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಕೊಡುವನು. 5 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ
ಅಸಿ್ತ ಾಂಸಗಳನು್ನ ಹೊಡೆ. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 6 ಯೆಹೋವನು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.
7 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟು
ೕಬನ ಅಂ ಾಲು ದಲುಗೊಂಡು ನಡುನೆತಿ್ತಯವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ

ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಅವನನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು. 8 ೕಬನು ಒಂದು
ಬೋಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ಕೆರೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 9 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ೕ?
ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
10 ಆಗ ೕಬನು ಆಕೆಗೆ, “ಮೂಖರ್ಳು ಾತ ಾಡಿದಂತೆ
ನೀನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ. ದೇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಾವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಹೊಂದು ಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೊಂದ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಾಪದ ಾತು ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಂದ
ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ.

ೕಬನಮೂವರು ಮಿತ್ರರು
11 ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು,
ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಎಂಬ ೕಬನಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತಿ್ತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ,
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“ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂ ಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ, ಅವನನು್ನ
ಸಂತೈಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 12ಅವರು ದೂರದಿಂದ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ೕಬನ
ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ ಹೋದ ಾರಣ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತು್ತ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಮಣ್ಣನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿ
ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡರು. 13 ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ
ವಿಪರೀತ ಾಧೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳೂ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವನ ಸಂಗಡ
ಒಬ್ಬರೂ ಾತ ಾಡದೇ ಇದ್ದರು.

3
ೕಬನ ದಲನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ

1ಆಮೇಲೆ ೕಬನು ಾಯಿ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನವನು್ನ ಶಪಿಸಿ,
2 ೕಬನು ಇಂತೆಂದನು,
3 “ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ‘ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ

ಪುರು ಾಂಕುರ ಾಯಿತು’ ಎಂದು ನುಡಿದ ಾತಿ್ರಯು
ಾಶ ಾಗಲಿ

4 ಆ ದಿನವು ಕತ್ತಲೆ ಾಗಲಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವರು ಅದನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸದಿರಲಿ,ಅದರಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸದಿರಲಿ.

5 ಕತ್ತಲೆಯೂ, ೕ ಾಂಧ ಾರವೂ ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ೕಡವು ಅದನು್ನ ಕವಿಯಲಿ, ಹಗಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ
ಬು್ಬ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಿ.

6 ಾಗರ್ತ್ತಲು ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು ಾಸಗಳ
ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸೇರದೆ ಸಂವತ್ಸರದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸದೆ ಇರಲಿ.

7 ಆ ಾ, ಾತಿ್ರಯು ಬಂಜೆ ಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯು
ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ.

8 ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ದಿನಗಳನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಜಾಣ ಾದ ( ಾಂತಿ್ರಕರು) ಅದಕೆ್ಕ
ಾಪಕೊಡಲಿ.
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9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಮಿಣುಕದೆ ಹೋಗಲಿ.
ಅದು ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ ಹೊಂದದಿರಲಿ.
ಅರುಣೋದಯವೆಂಬ ರೆಪೆ್ಪ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಅದು
ಾಣದಿರಲಿ.

10 ಆ ಾತಿ್ರಯು ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ನನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.

11 ಾನು ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಏಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ. ಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂ ಾಗಲೇ
ಏಕೆ ಾ್ರಣಬಿಡಲಿಲ್ಲ?

12 ಾಯಿಯಮಡಿಲು ನನ್ನನು್ನ ಹೊತ್ತದೆ್ದೕಕೆ? ಾಯಿಯ ಲೆಗಳು
ನನಗೆ ಕುಡಿಯ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?

13ಆಗಲೇ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಾನೀಗ ೌನ ಾಗಿಮಲಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದ, ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚ
ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

14 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ ಅರಸರೊಂದಿಗೂ, ಮಂತಿ್ರಗ ಡನೆಯೂ
ಾನಿರುತಿ್ತದೆ್ದ.

15 ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಗಡಲೂ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

16 ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು ಗಭರ್ ಾ್ರವ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ, ಹೂಳಿಟ್ಟ
ಪಿಂಡದಂತೆ, ಬೆಳಕನೆ್ನೕ ಾಣದೆ ಸತು್ತಹೋದ ಕೂಸುಗಳಂತೆ
ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

17 ಅಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಆಗ್ರಹವು ಅಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ದಣಿದವರು
ದಣಿ ಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

18 ಸೆರೆ ಾದವರು ಾಧಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಧ ್ವನಿಯನೆ್ನೕ ಕೇಳದೆ,
ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

19 ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿ ಾ್ಲ. ಆಳು, ಒಡೆಯ
ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
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20 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವನಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ, ಮನನೊಂದವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವುದೇಕೆ?

21 ಅವರು ನಿ ೕಪ ಾ್ಕಗಿ ಅಗೆಯುವ ಆಶೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಆಶೆಯಿಂದ ಮರಣವನು್ನ ಾರೈಸಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು
ದೊರೆಯದು.

22ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರು ಾಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಷಿರ್ಸಿಉ ಾ್ಲಸಪಡು ಾ್ತರೆ.
23ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿ, ಾರಿಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ

ಏಕೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ?
24ನಿಟು್ಟಸಿರೇ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರುವ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನರ ಾಟವು

ಜಲ ಾರೆಯಂತಿದೆ.
25 ನನಗೆ ಭಯವು ಹುಟಿ್ಟದೊಡನೆಯೇ ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೋ ಅದು ತಪ್ಪದೆ
ಬರುವುದು.

26 ನನಗೆ ಾವ ಾಂತಿಯೂ, ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ, ಉಪಶಮನವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಾ ಾಗಲೂ ಕಳವಳವೇ.”

4
ಎಲೀಫಜನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಅದಕೆ್ಕ ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು,
2 “ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡ ತೊಡಗಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಸರಿಕೆ

ಉಂಟಾಗುವುದೋ?
ಾತ ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದೀತು?

3ಇಗೋ, ನೀನು ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿ ಸಿ,
ೕಲು ಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಿ್ದ.

4ಎಡವಿ ಬೀಳುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದಉದ್ಧರಿಸಿ,
ಕುಸಿಯುವ ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದಿ್ದ.
5 ಈಗ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಶ್ರಮೆ ಬಂತು, ಆದುದರಿಂದ ನೀನು

ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಿ.
ಅದು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ತಗಲಿರುವ ಾರಣ ನಿನಗೆ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.
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6ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಗೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ವೂಆ ಾರವಲ್ಲ ೕ?
7 ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆ ಾಡು, ನಿರಪ ಾಧಿಯು ಎಂ ಾದರೂ

ಾಶ ಾದದು್ದಂಟೇ?
ಯ ಾಥರ್ರು ಅಳಿದು ಹೋದದೆ್ದಲಿ್ಲ?
8 ಾನು ನೋಡಿರುವಮಟಿ್ಟಗೆ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಉತು್ತ,
ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವರು.
9ದೇವರ ಾ್ವಸದಿಂದ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಆತನ ಸಿಟೆ್ಟಂಬ ಾಳಿಯಿಂದ ಾ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
10ಸಿಂಹ ಗಜರ್ನೆಯೂ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಧ ್ವನಿಯೂ,
ಅಡಗಿ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಕೋರೆಗಳುಮುರಿಯಲ್ಪಡುವವು.
11ಮೃಗೇಂದ್ರನು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವನು.
ಸಿಂಹದಮರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು.
12ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಅದು ಪಿಸು ಾತಿನ ಸ ಾ್ದಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ.
13ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಹತು್ತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ಾತಿ್ರಯ ಕನಸುಗಳಿಂದ ೕಚನೆಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ

14ನನಗೆ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುವಷು್ಟ,
ಭಯಂಕರ ಾದ ದಿಗಿಲುಉಂಟಾಯಿತು.
15ಆಗ ಆತ್ಮ ಂದು ನನ್ನ ಮುಖದಮುಂದೆ ಸುಳಿಯಲು,
ಮೈಯೆ ಾ್ಲ ರೋ ಾಂಚನ ಾಯಿತು.
16ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಇತು್ತ,
ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅದು ಏನೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಬಂತು.”
17 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ನೀತಿವಂತ ಾ ಾನೇ?
ಾನವನು ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬಹುದೇ?

18ಆ ಾ, ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವುದಿಲ್ಲ,
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ತನ್ನ ದೂತರಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸು ಾ್ತನೆ.
19ಧೂಳಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಸಿ್ತ ಾರದಮೇಲೆ,
ಮಣಿ್ಣನಿಂ ಾದ ಶರೀರಗಳೆಂಬ ಮನೆಗ ಳಗೆ ಾಸಿಸುವವರಲಿ್ಲ

ಇನೆ್ನಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಅವರು ದೀಪದ ಹುಳದಂತೆ ಅಳಿದು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
20ಉದ ಾಸ್ತ ಾನಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ (ಜೀವಿಸಿ) ಜಜ್ಜಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶ ಹೊಂದುವುದನು್ನ ಾರೂ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಅವರ ಗು ಾರದ ಹಗ್ಗವು ಬಿಚಿ್ಚಹೋಗುವುದಷೆ್ಟ. ಅವರು

ಾನವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಯುವರು” ಎಂಬುದೇ.

5
ಎಲೀಫಜನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರದಮುಂದುವರಿಕೆ

1 “ನೀನು ಕೂಗಿದರೆ, ನಿನಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವವರುಂಟೋ?
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಾರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವಿ?
2 ಕೋಪದಿಂದಮೂಖರ್ನಿಗೆ ಾಶವು,
ರೋಷದಿಂದಮೂಢನಿಗೆಮರಣವು ಸಂಭವಿಸುವುದಲ್ಲವೇ.
3ಮೂಖರ್ನು ಬೇರೂರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಕೂಡಲೆ ಅವನ ನಿ ಾಸವು ಾಪಗ್ರಸ್ತವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು.
4 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ

ಸೋತುಹೋಗುವರು.
ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
5ಹಸಿದವನು ಅವರ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಮುಳು್ಳಬೇಲಿ ಾಕಿದ್ದರೂ ತಿಂದುಬಿಡುವನು.
ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ ನುಂಗಲು ಾಯಿ ತೆರೆದು ಾದಿರುವರು.
6 ಕೇಡು ಉದ್ಭವಿಸುವುದುಮಣಿ್ಣನಿಂದಲ್ಲ;
ದುಃಖವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
7ಜಾ್ವಲೆಗಳುಮೇಲಕೆ್ಕ ಾರುವುದು,
ಮನುಷ ್ಯರು ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೂ ಸಹಜ.
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8 (ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ) ಾ ಾದರೋ ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ದೇವರಿಗೇ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
9ಆತನು ಅಪ್ರಮೇಯಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
10ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಸುರಿಸಿ,
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
11ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏರಿಸಿ,
ದುಃಖಿಸುವವರನು್ನ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆತರು ಾ್ತನೆ.
12ಯುಕಿ್ತವಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ,
ಅವರಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
13 ಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
14ಅವರು ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಸುತು್ತವರೆದು,
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲೆ್ಲೕ ಾತಿ್ರಯವರಂತೆ ತಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
15ಇಂಥವರ ಾಯೆಂಬ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
16ಹೀಗೆ ಬಡವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯುಂಟಾಗುವುದು,
ಅ ಾ್ಯಯವು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು.
17ಇಗೋ, ದೇವರು ಾರನು್ನ ಶಿ ಸುವನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಬೇಡ.
18 ಾಯ ಾಡುವವನೂ ಾಯಕಟು್ಟವವನೂ ಆತನೇ;
ಹೊಡೆಯುವ ಕೈಯೇ ಾಸಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
19ಆರು ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು;
ಏಳನೆಯಇಕ್ಕಟು್ಟ ಉಂಟಾದರೂ ಾವ ಕೇಡೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟದು.
20ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮರಣದಿಂದಲೂ,
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
21 ಾಲಿಗೆಯೆಂಬ ಕೊರಡೆಗೆ ನೀನು ಮರೆ ಾಗಿರುವಿ;
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ವಿ ಾಶವುಂಟಾದರೂ ನೀನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
22ನೀನು ಾಶಕೂ್ಕ, ಾಮಕೂ್ಕ ನಗುವಿ;
ಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

23ಹೊಲದ ಕಲು್ಲಗ ಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿ;
ಾಡುಮೃಗಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರುವವು.

24ನಿನ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅ ಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಹಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಏನೂ

ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವು ದೊಡ್ಡದೆ್ದಂದೂ,
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಭೂಮಿಯ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದವರು

ಎಂದೂ ನಂಬಿರುವಿ.
26ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೆನೆಯ ಸಿವುಡುಮನೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ,
ನೀನು ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯ ಕಳೆದಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವಿ.
27 ಇಗೋ, ಇದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ, ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ;

ಇದನು್ನ ಕೇಳು,
ನಿನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೋ.”

6
ೕಬನ ಎರಡನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ: ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಮೇಲೆ ೕಬನು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ಆ ಾ, ಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಇಟು್ಟ;
ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರಕರೆಯ ಾರವನು್ನ ತೂಕ ಾಡುವು ಾದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
3 ಆಗ ನನ್ನ ವಿಪತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ

ಾರವುಳ್ಳದೆ್ದಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು ಎಂದು
ದುಡುಕಿನಿಂದ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದದೇವರ ಾಣಗಳುನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಟಿರುತ್ತವೆ,ನನ್ನ ಆತ್ಮವು

ಅವುಗಳ ವಿಷವನು್ನ ಹೀರಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
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ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದಅ ಾಯಗಳುನನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟವೆ.
5 ಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ಹುಲಿ್ಲರಲು ಅರಚೀತೇ?
ಎತಿ್ತಗೆ ಮೇವಿರಲು ಕೂಗೀತೇ?
6ಸಪೆ್ಪಯನು್ನ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಲೋಳೆಯು ರುಚಿಯೇ?

7ಇಂ ಾ ಆ ಾರವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ;ಮುಟ್ಟ ಾರೆನು.
8ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲವೇ,
ಾನು ಬಯಸುವುದನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

9 ಾನು ಾಶ ಾಗುವುದು ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವು ಾದರೆ,
ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
10 ಆಗ ಾನು ಆದರಣೆ ಹೊಂದಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಾತನೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಾನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ.
11ನನ್ನ ಬಲವು ಎಷ್ಟರದು, ಾನು ಹೇಗೆ ಾದುಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಸಿ್ಥತಿಯೇನು, ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
12ನನ್ನ ಬಲವು ಕಲಿ್ಲನ ಬಲ ೕ?
ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಶರೀರವು ಾಮ್ರದೊ್ದೕ?
13ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ,
ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವು ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ.
14 ಒಬ್ಬನು ಮನಗುಂದಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲಣ

ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಿಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ;
ಅವನಮಿತ್ರನು ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.
15ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದರೋ ತೊರೆಯ ಾಗೂ,
ಪ್ರ ಾಹವು ಾದುಹೋಗಿಬತಿ್ತದಹಳ್ಳದ ಾಗೂದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
16ಹಿಮವುಅಡಗಿರುವ ಪ್ರ ಾಹಗಳು,
ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕ ಾ್ಪಗಿರುವವು.
17ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಾಯ ಾಗುವವು,
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ಸೆಕೆಯುಂಟಾ ಾಗ ಅವುಬತಿ್ತ ಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವವು.
18 ಇಂ ಾ ತೊರೆಗಳ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ ವತರ್ಕರ

ಗುಂಪುಗಳು ಓರೆ ಾಗಿ,
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.
19ತೇಮದ ಗುಂಪಿನವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದರು,
ಶೆಬದ ಸಮೂಹದವರು ಆ ತೊರೆಗಳನು್ನ ಾರೈಸಿದರು.
20ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಾಭಂಗಪಟ್ಟರು, ನಂಬಿದಷೂ್ಟ ನಿರೀ ಗೆಟ್ಟರು.
21ಈಗ ನೀವು ಾಗೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
(ನನ್ನ) ವಿಪತ್ತನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಹೆದರಿದಿರಿ.
22 ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವೇನು? ‘ನನಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು

ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನೋ?
ನಿಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ, ‘ನನ ಾಗಿ ಲಂಚಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದೆನೋ?
23 ವಿರೋಧಿಯ ಕೈಯಿಂದ, ‘ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿರಿ’ ಎಂದು

ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನೋ?
ಬ ಾತ್ಕರಿಸುವವರಿಂದ, ‘ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿರಿ’ ಎಂದು

ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೋ?
24ನನಗೆಉಪದೇಶ ಾಡಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ,
ಾನು ೌನದಿಂದಿರುವೆನು.

25ನೀತಿಯ ನುಡಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಖಂಡಿತ ಾಗಿವೆ,
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡನೆಯು ನಿ ಾಥರ್ಕ?
26ಬರೀ ಾತುಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಬೇಕೆನು್ನವಿರೋ?
ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವನ ಾತುಗಳು ಾಳಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲವೇ?
27ನೀವು ಚೀಟಿ ಾಕಿ ಅ ಾಥನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು;
ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಾರಿಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
28ಆದುದರಿಂದಈಗ ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ಾನು ಸು ಾ್ಳಡುವೆನೋ?
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29ದಯವಿಟು್ಟ* ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗದಿರಲಿ; ಮತೆ್ತ ವಿಮಶೆರ್ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವು

ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ.
30ರುಚಿಗೆ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತದೋ?
ಸ ಾ್ಯಸತ್ಯಗಳ, ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್

ನನಗಿಲ್ಲವೇ?

7
ೕಬನು ದೇವರಿಗಿಟ್ಟ ರೆ

1ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಾಲಉಂಟಲ್ಲವೇ.
ಅವನ ದಿನಗಳು ಜೀತ ಾಳಿನ ದಿನಗಳಂತೆ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.
2 ಾನು ಸಂಜೆಯನು್ನ ಬಯಸುವ ಾಸನಂತೆಯೂ,
ಕೂಲಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುವ ಆಳಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.
3ಬೇಸರಿಕೆಯ ಾಸಗಳೂ,
ಆ ಾಸದ ಾತಿ್ರಗಳೂ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿವೆ.
4ಮಲಗುವವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗ ಏಳುವೆನೋ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಾತಿ್ರಯು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಉದಯದವರೆಗೂ ಹೊರಹೊರಳಿ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.
5ಹುಳಗಳೂ,ಮಣು್ಣಹಕ್ಕಳೆಗಳೂ ನನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ಮುಸುಕಿವೆ.
(ಬಿರಿದ) ಚಮರ್ವು ಕೂಡು ಾ್ತ ಬಂದು ಬಿರಿಯುತ್ತದೆ.
6ನನ್ನ ದಿನಗಳುಮಗ್ಗದ ಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ,
ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
7ನನ್ನ ಜೀವವು ಾಳಿಯಂತೆ ಇದೆಯೆಂತಲೂ,

* 6:29 6:29 ದಯವಿಟು್ಟ ಅನೇಕ ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ “ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ”
ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಶಃ ಾದ ಾ ಾಂತರವಿದೆ, ೕಬ. 6:29, ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ೕಬನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕರೆದನು

ಎಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಪದಕೆ್ಕ “ದಯವಿಟು್ಟ, ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ೕಚಿಸಿರಿ,ಪುನಃ ಅದನು್ನ ೕಚಿಸಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ವಿದೆ.
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ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇನು್ನ ಸುಖವನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೋ.

8ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾನು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9 ೕಡ ಹರಿದು ಾಯ ಾಗುವಂತೆ,
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದವನು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

10ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆಪುನಃ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಅವನ ಪರಿಚಯಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಾನಂತೂ ಾಯಿಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ;
ಆತ್ಮವೇದನೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡುವೆನು,
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು.
12ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾವಲಿಡುವುದೇಕೆ?
ಾನೇನು ಸಮುದ್ರ ೕ, ಾಗರವೆಂಬ ಘಟಸಪರ್ ೕ?

13ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದು,
ನನ್ನ ಮಂಚವು ನನ್ನ ಾಧೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ
14ನೀನು ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸಿ,
ದಶರ್ನಗಳಮೂಲಕ ಭಯಪಡಿಸುವಿ.
15ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಈಅಸಿ್ಥಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಾಯುವುದೇ ಲೇಸೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
16 ಾನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಬದುಕುವುದಕೆ್ಕ

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು; ನನ್ನ ದಿನಗಳುಉಸಿರಿನಂತಿವೆ.
17 ಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು,ಅವನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ಲ ಸಬೇಕು?
ಅವನಲಿ್ಲ ಏಕೆಮನಸಿ್ಸಡಬೇಕು?
18ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅವನಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ,
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೂ್ಕ ಅವನನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದೇಕೆ?
19ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟ ತಿರುಗಿಸದೆ ಇರುವಿ?
ಉಗುಳನು್ನ ನುಂಗುವಷು್ಟ ಾಲ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
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20ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾವಲಿಡುವವನೇ,
ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಯಿತು?
ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ನನಗೆ ಾನೇ

ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ನೀನು ನನ್ನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಏಕೆ

ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಾನು ಈಗಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕು ಾಗ ಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರುವೆನು.

8
ಬಿಲ್ದದನ ದಲನೆಯಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1 “ಆಗ ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರುವ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೀಗೆ

ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವಿ?
3ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವನೋ?
4 ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ

ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನೋ ಏನೋ?
5 ನೀನು ಶುದ್ಧನೂ, ಯ ಾಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆತನ

ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬಯಸಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ,
6ಆತನು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಎಚೆ್ಚತು್ತ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ನಿ ಾಸವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.
7ನಿನ್ನ ದಲನೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಅಲ್ಪ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹಳ ವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವುದು.
8ದಯ ಾಡಿ,ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ,
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ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಡು.
9 ಾ ಾದರೋ ನಿನೆ್ನ ಹುಟಿ್ಟದವರು, ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲನ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ನೆರಳಿನಂತಿವೆಯಷೆ್ಟ.
10ಅವರು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
11ಜವುಗು ಇಲ್ಲದೆ ಜಂಬುಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದೇ?
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಆಪುಹುಲು್ಲ ಳೆಯುವುದೇ?
12 ಇನೂ್ನ ಎಳೆಯ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಸಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ

ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ,
ಾರೂ ಕೊಯ್ಯದೆ ಇದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು.

13ದೇವರನು್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ಗತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದು;
ಭ್ರಷ್ಟನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
14ಅವನ ಭರವಸವು ಭಂಗ ಾಗುವುದು,
ಅವನ ಆಶ್ರಯವುಜೇಡದಮನೆಯಂತಿರುವುದು.
15ಅವನು ಆಮನೆಯನು್ನ ಆತುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ;
ಅದನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರದು.
16ಅವನು ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಸಿ ಾಗಿದು್ದ,
ತೋಟದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕವಲೊಡೆದು ಹರಡಿ
17 (ಕಲು್ಲ) ಕುಪೆ್ಪಯಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು,
ಕಲು್ಲಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ನುಗ್ಗಬಲ್ಲನು.
18ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವು,
‘ನಿನ್ನನು್ನ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಕೂಗುವುದು.
19ಆಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಬೇರೆ ಸಸಿಗಳು ಳೆಯುವವು.
ಆ ಾ, ಇದೇ ಅವನ ಗತಿಯ ಸುಖ!
20ಇಗೋ ದೇವರು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕೈಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
21ಆತನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಾಯನು್ನ ನಗುವಿನಿಂದಲೂ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸುವನು.



ೕಬನು 8:22 xx ೕಬನು 9:10

22ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅವ ಾನವುಮುಸುಕುವುದು;
ದುಷ್ಟರ ನಿ ಾಸವು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವುದು.”

9
ೕಬನಮೂರನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ: ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಮೇಲೆ ೕಬನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ.
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು

ಹೇಗೆ?
3ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ,
ಆತನ ಾವಿರ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರನು.
4 ದೇವರ ಹೃದಯವು ವಿವೇಕವುಳ್ಳದು್ದ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು

ಪ್ರಬಲ ಾದದು್ದ.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮನಸು್ಸ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡವನು

ಾಥರ್ಕ ಾದದು್ದಂಟೇ?
5ಆತನು ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಅರಿಯದಂತೆ ಸರಿಸಿ
ಕೋಪದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
6ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಕದಲಿಸಿ
ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
7 ಹುಟ್ಟಬೇಡವೆಂದು ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಯರ್ನು

ಹುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ;
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ ಮುದೆ್ರ ಾಕು ಾ್ತನೆ.
8ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ವಿ ಾಲಪಡಿಸಿದವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ.
ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ.
9ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲವನೂ್ನ,ಮೃಗಶಿರವನೂ್ನ, ಕೃತಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ,
ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ನಕ್ಷತ್ರಗ ೃಹಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಆತನೇ.
10ಅಪ್ರಮೇಯಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
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11 ಆ ಾ, ಆತನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಟಿಹೋದರೂ ಾನು
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ;

ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾದುಹೋದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
12ಇಗೋ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ಆತನನು್ನ ತಳು್ಳವವರು ಾರು?
‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ?’ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವವ ಾರು?
13ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಾ ಾಬನ ಸ ಾಯಕರು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರ ಾ್ಲ.

14 ಾ ಾದರೋ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿ,
ಆತನಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತೂ್ತ ಅಶಕ್ತನು.
15 ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂಉತ್ತರಕೊಡೆನು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.
16 ಾನು ಕರೆ ಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸುವನೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
17ಆತನು ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ,
ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದರಮೇಲೊಂದು ಾಯ ಾಡು ಾ್ತ,
18ಉಸಿ ಾಡಗೊಡಿಸದೆ ಕಹಿ ಾದ ಪ ಾಥರ್ದಿಂದ
ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸು ಾ್ತನೆ.
19 ಾನು ಬಲಿಷ್ಠನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ರೆಹೋಗುವೆನೆಂದರೆ ದೇವರು,

‘ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎನು್ನವನು.
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯು ಆಗಲಿ ಎಂದರೆ ಆತನು ನನಗೆ, ‘ ಾಲ

ನಿ ಾಮಕರು ಾರು?’ ಎನು್ನವನು.
20 ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯೇ ನನ್ನನು್ನ

ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದು.
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯೆಂದು

ನಿರೂಪಿಸುವನು.
21 ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೇ ೌದು; ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೇನೂ

ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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22ಎ ಾ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದ ಾರಣ ‘ ಾನು,
ನಿದೋರ್ಷಿಯನೂ್ನ, ದೋಷಿಯನೂ್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
23ವಿಪತು್ತ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು,
ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತರು ಮನಗುಂದುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿ

ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು.
24ಭೂಲೋಕವು ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ;
ಲೋಕದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಮುಖಗಳಿಗೆಮುಸುಕು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಇದನು್ನ ಾಡಿದವನು ಆತನಲ್ಲದೆಮತೆ್ತ ಾರು?
25ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಓಟ ಾರನಿಗಿಂತ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಾವ ಸುಖವನೂ್ನ ಾಣದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

26ಬೆಂಡಿನ ದೋಣಿಗಳು ಾಟಿ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ,
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗುವಂತೆಯೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಗತಿಸಿ

ಹೋಗುತ್ತವೆ.
27 ಾನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ,
ಕಳೆಗುಂದಿದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು

ಹಷಿರ್ಸುವೆನೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದರೆ,
28ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
29 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಷೆ್ಟ.
ಾನು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಡುವುದೇಕೆ?

30 ಾನು ಹಿಮದಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಿದರೂ,
ಚೌಳಿನಿಂದ* ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳಕೊಂಡರೂ,
31ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ,
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗೆ ಾನು ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವಿ.

* 9:30 9:30ಚೌಳಿನಿಂದ ಅಥ ಾ ಾಬೂನಿನಿಂದ.



ೕಬನು 9:32 xxiii ೕಬನು 10:6

32ಆತನು ನನ್ನಂಥವನಲ್ಲ,ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ,
ಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಾವಿಬ್ಬರೂ

ಾ್ಯ ಾಸನದಮುಂದೆ ಕೂಡುವುದು ಹೇಗೆ?
33ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡುವವ ಾಗಿಯೂ,
ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
34ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ದಂಡವನು್ನ ಆತನು ತೆಗೆದು ಾಕಲಿ,
ಆತನಿಂ ಾಗುವ ದಿಗಿಲು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ.
35ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಭಯಪಡದೆ ಾತ ಾಡುವೆನು;
ಭಯಕೆ್ಕ ನನ್ನಲೆ್ಲೕನೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.”

10
ೕಬನಮತೆ್ತ ದೇವರಿಗಿಟ್ಟ ರೆ

1ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಾಗಿದೆ.
ಎದೆಬಿಚಿ್ಚ ರೆಯಿಡುವೆನು;
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವೆನು.
2 ಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು

ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡ,
ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕ ತಿಳಿಸು ಎನು್ನವೆನು.
3ನೀನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಕೈಕಷ್ಟದಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ,
ಾಧಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ೕ?

4ನೀನು ಾಂಸದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನೋ?
ಮನುಷ ್ಯರು ನೋಡುವಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತೕ ಾ?
5ನಿನ್ನ ದಿನಗಳುಮನುಷ ್ಯನ ದಿನಗಳಷು್ಟ ಅಲ್ಪ ಾಗಿವೆ ೕ?
ನಿನ್ನ ಸಂವತ್ಸರಗಳೂ ಾನವನ ದಿನಗಳಷೆ್ಟೕನೇ,
6ನೀನು ಇಷು್ಟ ಅವಸರದಿಂದ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಹುಡುಕಿ,
ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?
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7 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತ ಾ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಕೈ ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ ೕ?
8ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ,
ಈಗ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ

ಾಡಿಬಿಡುವೆ ಾ?
9 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಿದಿ್ದೕಯೆಂದು

ಕೃಪೆ ಾಡಿ ನೆನಸಿಕೋ.
ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಮಣಾ್ಣಗುವಂತೆ ಾಡುವೆ ಾ?
10ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಲಿನಂತೆ ಹೊಯು್ದ,
ಸರಿನ ಾಗೆ ಹೆಪು ್ಪಗಟಿ್ಟಸಿದಿಯ ಾ್ಲ.

11ನನ್ನನು್ನ ಎಲುಬು ನರಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದು
ಾಂಸಚಮರ್ಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದಿ.

12ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೃಪೆತೋರಿಸಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.
13ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ,
ಇವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
14ಅದೇನೆಂದರೆ, ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತ;
ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಅ ್ಯೕ, ಾನು ದು ಾರ್ಗಿರ್ ಾದರೆ ನನಗೇನು ಗತಿ! ಾನು

ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ ಾದರೂ,
ನನ್ನ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಅವ ಾನಭರಿತ ಾಗಿ

ತಲೆಯೆತ್ತ ಾರೆನು.
16ತಲೆಯೆತಿ್ತದರೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವಿ;
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಚಮ ಾ್ಕರವನು್ನ ತಿರುಗಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುವಿ.
17ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಾ ಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವಿ.
ಸೈನ್ಯವು ತರಂಗ ತರಂಗ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದ ಾ್ಲ.
18ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರತೆಗೆದೆ?
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ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡದಿರು ಾಗಲೇ ಾನು ಾ್ರಣಬಿಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
19ಆಗ ಾನು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
20ನನ್ನ ದಿನಗಳುಅಲ್ಪ ಾಗಿರುತ್ತವ ಾ್ಲ? ಬಿಡು,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು.
21 ಾನು ಅಂಧ ಾರದಿಂದಲೂ,
ಮರಣಾಂಧ ಾರದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಹಷರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಾಗಲಿ.
ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾರೆನು.
22 ಾತಿ್ರಗೂ,ಮರಣಾಂಧ ಾರಕೂ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ,
ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಅದನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ,ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ,
ಅದರ ಬೆಳಕು ಾತಿ್ರಯ ಬೆಳಕಿನಂತೆ.”

11
ಚೋಫರನ ದಲನೆಯಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಗ ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಬಹಳ ಾತುಗಳಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದೋ?
ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವವನೀತಿವಂತನೆಂದುಹೇಳಿಸಿಕೊಂ ಾನೇ?
3ನೀನು ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚದರೆಮನುಷ ್ಯರು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೋ?
ನೀನು ಕುಚೋದ್ಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ

ಒಳಪಡಿಸ ಾರದೋ?
4 ‘ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ನಿಮರ್ಲ ಾದದು್ದ,
ದೇವದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
5ಆ ಾ, ದೇವರು ಾಯೆ್ದರೆದು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
6ಆತನು ಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ,
ಸು ಾನವು ಬಹುಮುಖ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಲೇಸು!
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ದೇವರು ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗಣನೆಗೆತರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ!
7ದೇವರ ಅ ಾಧಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?
8 ಆ ಾ, (ಆತನ ಾನವು) ಆ ಾಶದ ಾಗೆ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ; ನೀನು

ಾಡುವುದೇನು?
ಾ ಾಳಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿದೆ; ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇನು?

9ಅದರ ಅಳತೆಯು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂಉದ್ದ ಾಗಿದೆ,
ಸಮುದ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಗಲ ಾಗಿದೆ.
10ಆತನು ಾದುಹೋದರೂ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರೂ,
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದರೂ ಆತನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವವರು ಾರು?

11ಆತನೇ ವ್ಯಥರ್ ಜನರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಾವ ವಿಮಶೆರ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವನು.

12 ಾಡುಕತೆ್ತಯಮರಿಗೆ ನರಜನ್ಮ ಾದರೆ
ಅವಿವೇಕಿ ಾದಮನುಷ ್ಯನು ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
13ನೀನಂತು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಸು್ತತಿಸು.
14ಅಧಮರ್ವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ದೂರ ಾಡಿಬಿಡು;
ಅ ಾ್ಯಯವು ನಿನ್ನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸದಿರಲಿ.
15ಆಗ ನೀನು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದಮುಖವನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನೂ, ನಿಭರ್ಯನೂ ಆಗಿರುವಿ.
16ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಿ;
ಹರಿದುಹೋದ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
17 ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು,
ಕತ್ತಲಿದ್ದರೂ ಹಗಲಿನಂತಿರುವುದು.
18ನಿರೀ ಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದರಿಂದ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿ,
ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಅ ಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
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19ಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸುವರು.
20ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ನಿ ಾಶ್ರಯ ಾಗಿ ಕಂಗೆಡುವರು,
ಾ್ರಣಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಬಯಕೆ.”

12
ೕಬನ ಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಚೋಫರನಿಗೆ ನೀಡಿದ

ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ
1ಆಮೇಲೆ ೕಬನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,

2 “ ೌದು, ನೀವೇ ಮನುಷ ್ಯರು;
ಾನವು ನಿ ್ಮಡನೆಯೇ ಾಯುವುದು, ನಿಜ.

3ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ನನಗೂ ಬುದಿ್ಧಯುಂಟು,
ನಿಮಗಿಂತ ಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲ.
ಇಂಥವು ಾರಿಗೆ ಾನೇ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
4 ಾನು ಗೆಳೆಯನ ಗೇಲಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನ ಾ್ಲ, ಆತನು ಾಲಿಸಿದನ ಾ್ಲ,
ನೀತಿವಂತನೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಆದವನು ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಆಪತ್ತನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರು ತಿರ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯರೆಂಬುದು

ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವವನ ೕಚನೆ;
ಜಾರಿಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ ಾನವು ಾದಿರುತ್ತದೆ.
6 ಕಳ್ಳರ ಗು ಾರಗ ಾದರೋ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿರುವವು,
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನೕ ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವವರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು

ತಿಳಿದಿರುವರು.
7ಆದರೆಮೃಗಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು, ನಿನಗೆಉಪದೇಶ ಾಡುವವು;
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವವು;
8ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು;
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ಸಮುದ್ರದಮೀನುಗಳು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವವು.
9ಈಎಲ್ಲವುಗಳ ಾ ಯಿಂದಯೆಹೋವನ ಕೈಯೇ
ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾರಿಗೆ ಾನೇ

ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ?
10ಪ್ರತಿ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ರಣವು,
ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳೂ
ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವವು.
11 ಾಯಿಯು ಆ ಾರವನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡುವ ಪ್ರ ಾರ
ಕಿವಿಯು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದ ಾ್ಲ.
12 ಾನವು ವೃದ್ಧರಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿದೆ ೕ?
ದಿಘಾರ್ಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ವಿವೇಕವಿದೆ.
13ಆತನಲಿ್ಲ ಾನವೂ ಶಕಿ್ತಯೂಉಂಟು,
ಆಲೋಚನೆಯೂ, ವಿವೇಕವೂಆತನವೇ.
14ಇಗೋ, ಾರೂ ಕಟ್ಟದ ಾಗೆ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು,
ಾರೂ ಬಿಡಿಸದಂತೆ ಸೆರೆ ಾಕುವನು.

15ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ನೀರುಗಳನು್ನ ತಡೆದರೆ ಅವುಬತಿ್ತಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಆತನುನೀರುಗಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ,ಅವುಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುತ್ತವೆ.
16ಆತನಲಿ್ಲ ಬಲವೂ, ಾಮಥ್ಯರ್ವೂಉಂಟು;
ತಪಿ್ಪದವನೂ, ತಪಿ್ಪಸಿದವನೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವರು.
17ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹುಚ್ಚರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

18ಅರಸರು ಾಕಿದ ಬಂಧನವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ
ಅವರ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿಯುವನು.
19 ಾಜಕರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವನು.
20ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ರ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸು ಾ್ತನೆ,
ಹಿರಿಯರ ವಿವೇಕವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
21ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ



ೕಬನು 12:22 xxix ೕಬನು 13:8

ಬಲಿಷ್ಠರ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಸಡಿಲಿಸುವನು.
22ಅ ಾಧ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು
ಾ ಾಂಧ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು.

23ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾಶಪಡಿಸುವನು,
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಗಡೀ ಾರು ಾಡುವನು.
24ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವನು.
25ಅವರು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡುವರು;
ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಓ ಾಡಿಸಿ ತಡವರಿಸುವಂತೆ

ಾಡುವನು.”

13
ೕಬನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರದಮುಂದುವರಿಕೆ

1ಇಗೋ, ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕಂಡಿದೆ,
ಕಿವಿಯು ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
2ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಾನೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮಗಿಂತ ಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲ.
3ಆದರೆ ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬೇಕು,
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
4ನೀ ಾದರೋ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಥರ್ ವೈದ್ಯರೇ.
5ನೀವು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚ ಸುಮ್ಮ ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ೌನವೇ ನಿಮಗೆ ಾನವು.

6ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಆ ೕಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
7ದೇವರ ಪಕ್ಷ ಾಗಿ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವಿರೋ?
ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ೕಸದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವಿರೋ?
8ಆತನಿಗೆಮುಖ ಾ ಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವಿ ಾ?
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ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾದಿಸುವಿ ಾ?
9ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದೋ?
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆತನನೂ್ನ

ೕಸಗೊಳಿಸುವಿರೋ?
10ನೀವುರಹಸ್ಯ ಾಗಿಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡಿದರೆಆತನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿಸೇ

ಖಂಡಿಸುವನು.
11ಆತನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಆತನ ಭಯವುನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
12ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮ ೃತಿಗಳು ಬೂದಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದಉ ಾಹರಣೆ;
ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು ಬರೀಮಣಿ್ಣನದೇ.
13ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿರಿ, ಾನು ಾತ ಾಡಬೇಕು,
ನನಗೇ ಾದರೂ ಆಗಲಿ.
14ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾಯಿಂದ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವೆನು,
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.
15ಆ ಾ, ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು,ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ,
ಆದರೂ ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ

ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
16ಭ್ರಷ್ಟನು ಆತನಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ,
ಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವೆನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ.

17ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ಅರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
18ಇಗೋ, ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬು ಾಗಿ ನಿಣರ್ಯ ಾಗುವುದೆಂದು ನನಗೆ

ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
19ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೋ?
ಇದ್ದರೆ, ಾನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು, ೌನ ಾಗಿ

ಾ್ರಣಬಿಡುವೆನು.
20ಈನನೆ್ನರಡು ಕೋರಿಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಾನು ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
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21ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ದೂರ ಾಡು,
ನಿನ್ನ ಭಯವುನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ.
22ಆಗ ನೀನು ಕರೆದರೆ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ಇಲ್ಲವೆ ಾನು ಾತ ಾಡುವೆ, ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡು.
23ನನ್ನ ಾಪದೋಷಗಳೆಷು್ಟ?
ನನ್ನ ಾಪವನೂ್ನ, ದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
24ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುತಿ್ತ?
ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರವೆಂದೆಣಿಸಿರುವುದೇಕೆ?
25 ಾರಿಹೋಗುವ ಎಲೆಯನು್ನ ನಡುಗಿಸುವಿ ಾ?
ಒಣಗಿದ ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವಿ ಾ?
26ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಠಿಣ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆದು,
ನನ್ನ ೌವನದ ಾಪಗಳ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದ.
27ನೀನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಾಕಿದಿ್ದ;
ನನ್ನ ಾರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ

ಗೆರೆಯೆಳೆದಿದಿ್ದ.
28 ಕೊಳೆಯುವ ಪ ಾಥರ್ದಂತೆಯೂ,
ನುಸಿ ಹಿಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯ ಾಗೂ ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14
ೕಬನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ

1 “ ಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದವನು,
ಅ ಾ್ಪಯುಷ ್ಯ ಾಗಿಯೂ, ಕಳವಳದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ

ಇರುವನು.
2ಹೂವಿನ ಾಗೆ ಅರಳಿ ಾಡುವನು,
ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
3ನೀನು ಇಂಥವ ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಬರ ಾಡುವಿ ಾ?
4ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ಶುದ್ಧವುಉಂಟಾದೀತೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
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5ಮನುಷ ್ಯನ ದಿನಗಳು ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂಬುದು ತೀ ಾರ್ನ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ;
ಅವನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಲೆಕ್ಕವು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ;
ಾಟ ಾರದ ಗಡಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದ.

6ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು,
ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಾಮವಿರಲಿ, ಕೂಲಿಯವನಿಗಿರುವಷು್ಟ

ಸಂತೋಷದಿಂ ಾದರೂ ತನ್ನ ದಿನವನು್ನ ಕಳೆಯಲಿ.
ಮರಣದಅನಿ ಾಯರ್ತೆ

7 ಕಡಿದಮರವೂ,
ಾನು ಳೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ,
ಮತೆ್ತ ಚಿಗುರುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ!
8ನೆಲದಲಿ್ಲ ಅದರ ಬೇರು ಹಳೆಯ ಾದರೂ,
ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೂ,
9ಮಳೆ ನೀರಿನ ಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಳೆತು, ಚಿಗುರಿ
ಗಿಡದ ಾಗೆ ಕವಲೊಡೆಯುವುದು.
10ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ ಸತು್ತ ಬೋರಲುಬೀಳುವನು,
ಾ್ರಣಹೋಗಲು ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

11ಸರೋವರದ ನೀರು ಬತು್ತವಂತೆ,
ನದಿಯನೀರು ಆವಿ ಾಗಿ ಒಣಗುವ ಾಗೆ,
12ಮನುಷ ್ಯರು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಏಳದೇ ಇರುವರು;
ಆ ಾಶವುಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ನಿದೆ್ರಯನು್ನ,
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
13ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವ ವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟ,
ನನಗೆ ಅವಧಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳೕದು!
14ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಸತು್ತ ಪುನಃ ಬದುಕುವನೇ?
ಾ ಾಗುವು ಾದರೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವವರೆಗೆ,
ನನ್ನ ಾಯಿದೆಯದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.
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15ನೀನು ಕರೆದರೆಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ಹುಟಿ್ಟೕತು.
16ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ,
ನನ್ನ ಾಪದಮೇಲೆ ಾವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ!
17ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮುದಿ್ರಸಿ,
ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
18ಆದರೆ ಪವರ್ತವೂಬಿದು್ದ ಕರಗಿಹೋಗುವುದು,
ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜರುಗುವುದು,
19ನೀರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸವೆಯಿಸುವುದು,
ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳುಭೂಮಿಯಮಣ್ಣನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು.
ಹೀಗೆಯೇಮನುಷ ್ಯರ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುವಿ.
20ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಪಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಅವನು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು.
ನೀನು ಅವನಮುಖವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವಿ.
21 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಘನತೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ಅವನಿಗೆ

ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ

ಗೋಚರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಆದರೂ ಅವನ ದೇಹದ ಕಣಕಣವು ನೋವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವುದು,
ಅವನ ಆತ್ಮವು ಪ್ರ ಾಪಿಸುವುದು.”

15
ಎಲೀಫಜನು ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡನೆಯಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಗ ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ ಾನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯನು್ನ

ತುಂಬಿಕೊಂಡು,
ಶೂನ್ಯ ಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡಬಹುದೇ?
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3ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ,
ಫಲವಿಲ್ಲದ ಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ತಕಿರ್ಸುವುದುಯುಕ್ತ ೕ?
4ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರ ಭಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ನನ್ನ ದೇವಭಕಿ್ತಯನು್ನ

ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕ.
5ನಿನ್ನ ಾಪವೇ ನಿನಗೆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಪಟಿಗಳುಆಡುವ ಾಷೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
6ನಿನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಾನಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ನಿನ್ನನು್ನ

ಅಪ ಾಧಿಯ ಾ್ನಗಿಸುತ್ತದೆ.
7ನೀನು ಆದಿಪುರುಷನೋ?
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಮುಂಚೆ ಹುಟಿ್ಟದವನೋ?
8 ದೇವರ ಆಲೋಚ ಾ ಸಭೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ

ಕೇಳಿದಿ್ದೕ ಾ?
ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ?

9ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಾವ ವಿಷಯ ಗೊತಿ್ತದೆ?
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಾವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದೕ?
10ತಲೆನರೆತು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತ
ವೃದ್ಧ ಾದಮುದುಕನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
11ದೇವರ ಆದರಣೆಗಳೂ,
ನಿನಗೆ ದೊರೆತ ಾಂತಿಯ ಾತುಗಳೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲವೇ?
12ನಿನ್ನ ಹೃದಯವುಏಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು?
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಿಡಿಕಿಡಿ ಾಗುವುದೇಕೆ?
13ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುರಿಸುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ!

14ನರನು ಎಷ್ಟರವನು! ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ಾಧ್ಯ ೕ?
ಾನವ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಬಹುದೇ?
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15ಆ ಾ, ತನ್ನ ದೂತರಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಆ ಾಶವೂಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿರದು.
16ಹೀಗಿರಲು ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಅಸಹ್ಯನೂ,
ಕೆಟ್ಟವನೂ ಆದ ನರಜನ್ಮದವನು ಮತೂ್ತ ಅಶುದ್ಧನಲ್ಲವೇ!
17 ಕೇಳು, ಾನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು,
ಕಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ವಿವರಿಸುವೆನು.
18 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಡಿನ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ

ಪರದೇಶಿಯರು ಅವರ
ಾಡನು್ನ ಾದುಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.

19ಇದೇ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಕೇಳಿ, ಕಲಿತದ್ದನು್ನ
ಮರೆ ಾಡದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
20ಹಿಂಸಕನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ಗಳು ನೇಮಕ ಾಗಿವೆ ೕ,
ಅಷು್ಟ ಾಲವೂಆ ದುಷ್ಟನು ಪೀಡಿತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
21ಭಯಅ ಾಯಗಳ ಸಪ್ಪಳವು ಅವನ ಕಿವಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು,
ಾನು ಸುಖ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಸೂರೆ ಾರನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ

ಬೀಳುವನೆಂದು ಭಯಪಡುವನು.
22 ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅವನು

ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ಕತಿ್ತಯು ಅವನಿ ಾಗಿ ಾದಿದೆ.
23 ‘ರೊಟಿ್ಟ ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು,
ಆ ಕತ್ತಲಿನ ದಿನವು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನು.
24ಸಂಕಟವೂ, ಪೇಚಾಟವೂಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಜರಂತೆ
ಅವನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಸೋಲಿಸುವವು.
25ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಎದುರು ನಿಂತು ಶೂರನಂತೆಮೆರೆದನ ಾ್ಲ.
26ದೊಡ್ಡ ಬಲವುಳ್ಳ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಲೆ ನಿಮಿರಿಸಿ
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ಆತನಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಓಡಿದನು.
27ಅವನುಮುಖದಲಿ್ಲ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಬೊಜ್ಜನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
28ಅವನು ಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು,
‘ದಿಬ್ಬಗ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಾರೂ ಾಸಿಸದಿರಲಿ’ ಎಂದು
ಾಪಹೊಂದಿದಮನೆಗ ಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

29ಇಂಥವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವನ ಆಸಿ್ತಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು. ಅವನ ಪ್ರತಿ ಫಲವು ಾರದಿಂದ

ಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಅವನು ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಕಿಚು್ಚ ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸುವುದು,
ದೇವರ ಾ್ವಸದಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವನು.
31 ಅವನು ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಶೂನ್ಯ ಾದದ್ದರ ಮೇಲೆ

ನಂಬಿಕೆಯಿಡದಿರಲಿ,
ಇಟ್ಟರೆ ಅವನಿ ಾಗುವ ಪ್ರತಿಫಲವು ಶೂನ್ಯವೇ,
32 ಅವನ ಾಲವು ಕೊನೆಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಆ ಪ್ರತಿಫಲವು

ತಲುಪಿಬಿಡುವುದು.
ಅವನ ಕೊಂಬೆಯು ಹಸು ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ,
33 ಾಗದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ

ಇರುವನು,
ಎಣೆ್ಣಯಮರದ ಾಗೆ ತನ್ನ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿಬಿಡುವನು.
34ಭ್ರಷ್ಟರ ಸಂಘವು ನಿರಥರ್ಕ,
ಬೆಂಕಿಯು ಲಂಚಕೋರರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು.
35ಅವರು ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಹೆರುವರು,
ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯು ವಂಚನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು.”

16
ೕಬನ ಐದನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ನೀಡಿದ

ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ
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1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು,
2 “ಇಂ ಾ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಸರಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ಾತ ಾಡುವಿರಿ.
ಆದರಣೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಧಿಸುವವರು ನೀವು.
3ನೀ ಾಡುವ ಒಣ ಾತುಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ?
ಇಂತಹ ಾತ ಾಡಲು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆಯೇ?
4 ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಾತ ಾಡಬಲೆ್ಲನು;
ಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಡಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
5 ಾನೂ ಾಯಿ ಾತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿ,
ತುಟಿಗಳ ಆದರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ

ಶಮನಪಡಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
6 ಾನು ಾತ ಾಡಿದರೂ,
ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಯು ಾಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಮ್ಮ ಾದರೂ, ಕಷ್ಟ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7ಆದರೆಈಗ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕುಂದಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
(ದೇ ಾ) ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಗದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡಿದಿ್ದ.
8ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಾ ಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಬಲಹೀನವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಮುಖದಮುಂದೆ ಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
9 ಆತನ ಸಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಸೀಳಿ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದೆ; ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ

ಹಲು್ಲ ಕಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ತೀಕ್ಷ ್ಣ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

10ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹಲವರು ಗುಂಪುಕೂಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ಅಣಕಿಸಿ ಛೀ ಾರಿ ಾಕಿ,
ನನ್ನ ದವಡೆಯಮೇಲೆ ಬಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
11ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
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ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
12 ಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದನು;
ಕತು್ತಹಿಡಿದು ನನ್ನನು್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಾಡಿದನು. ಾಣ

ಪ್ರ ೕಗಿಸಲು
ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
13ಆತನ ಾಣಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ.
ಆತನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಇರಿದು,
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿತ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
14 ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೆಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಶಕಿ್ತಹೀನ ಾಗಿ

ಾಡಿ ಾ್ದನೆ
ಶೂರನ ಾಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗು ಾ್ತನೆ.
15ಗೋಣಿಯನು್ನ ಹೊಲೆದು ಮೈಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕೆಂ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ರೆಪೆ್ಪಯಮೇಲೆಮರಣಾಂಧ ಾರವು ಕವಿದಿದೆ.
17ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಾವ ಬ ಾ ಾ ್ಕರವನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ,
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನಿಮರ್ಲ ಾದದು್ದ.
18ಭೂಮಿಯೇ, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ*ಮುಚ್ಚಬೇಡ!
ನನ್ನ ರೆಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕದಿರಲಿ!
19ಆ ಾ,ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಾ ಯು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟು,
ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹೊಣೆ ಾರನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
20ಗೆಳೆಯರೋ ನನ್ನನು್ನ ಹೀನೈಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಾ ಾದರೋ ದೇವರಮುಂದೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.

21ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೇವರಮುಂದೆಯೂ,
ಾನವನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅವನ ಮಿತ್ರನ ಮುಂದೆಯೂ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ

ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
* 16:18 16:18 ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಥ ಾ ನನಗೆ ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ.
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22 ಾನು ಹಿಂದಿರುಗದ ಾರಿಯನು್ನ,
ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಳಗೆ ಹಿಡಿಯುವೆನು.”

17
ೕಬನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರದಮುಂದುವರಿಕೆ

1 “ನನ್ನ ಉಸಿರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ*, ನನ್ನ ಆಯ ಾ್ಕಲವು†ಮುಗಿದಿವೆ,
ಗೋರಿಯು ನನ ಾಗಿ ಾದಿದೆ.
2ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರು ಾಸ್ಯ ಾರರೇ ಸರಿ,
ಅವರ ಕೆಣ ಾಟವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಮುಂದೆ ಇದೆ.
3 ಕೃಪೆ ಾಡಿ ಈಡನು್ನ ಕೊಡು, ನನ ಾಗಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ

ಹೊಣೆ ಾಗು,
ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕತಕ್ಕವರು ನನಗೆ ಇ ಾ್ನರೂ ಇಲ್ಲ.
4ವಿವೇಕವು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ;
ಅವರ ಮನಸ್ಸನು್ನ, ಹೃದಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುವೆ, ಹೀಗೆ ಅವರು

ಜಯಶೀಲ ಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವೆ.
5 ಾರು ಸ್ವ ಾಭ ಾ ್ಕಗಿ ಮಿತ್ರರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸುವನೋ,
ಅವನಮಕ್ಕಳು ಕಂಗೆಡುವರು.
6 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶದವರ ವ್ಯಥರ್ ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ

ಾಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಜನರಉಗುಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
7ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಾ್ಬಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಅಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿ ಾ್ಸರ ಾಗಿವೆ.
8ಯ ಾಥರ್ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಮತು್ತ ನಿರಪ ಾಧಿಯು ಭ್ರಷ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
9ಹೀ ಾದರೂ ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವನು,
ಶುದ್ಧಹಸ್ತನು ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

* 17:1 17:1ನನ್ನಉಸಿರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆಅಥ ಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮವುಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ. † 17:1
17:1 ಆಯ ಾ್ಕಲವು ಅಥ ಾ ದಿನಗಳು.
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10ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂಮತೆ್ತ ಾದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾನಿಯ ಾ್ನದರೂ ಾಣೆನು.
11ನನ್ನ ದಿನಗಳುಮುಗಿದುಹೋದವು.
ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳೂ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಶೆಗಳೂಭಂಗ ಾದವು.
12ಇವರು ಇರುಳನು್ನ ಹಗಲೆಂದು ಾಧಿಸಿ,
ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೇಗನೆ ಬರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
13 ಾನು ಾ ಾಳವನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯೆಂದು ನಿರೀ ಸಿ,
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿದೆ್ದೕನೆ.
14ಸ ಾಧಿಯನು್ನ, ‘ನೀನು, ನನ್ನ ತಂದೆ’
ಎಂದೂ ಹುಳವನು್ನ, ‘ನನ್ನ ಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ’ ಎಂದೂ

ಕರೆಯುವು ಾದರೆ,
15ನನ್ನ ನಿರೀ ಎಂಥದು?
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾರು ನೋಡುವರು?
16ಅದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದೀತೇ?
ಾವು ತೆ ಾಗಿ ಧೂಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಾಧ್ಯವೇ?”

18
ಬಿಲ್ದದನು ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡನೆಯಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಗ ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು

ಾಕುತಿ್ತರುವೆ?
ದಲು ನೀನು ಆಲೋಚಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಾತ ಾಡೋಣ.

3ಏಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಮೃಗಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿದಿ್ದೕ?
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವು ದಡ್ಡರೋ?
4ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೀಳಿಕೊಳು್ಳವವನೇ,
ನಿನ ಾಗಿ ಲೋಕವೇ ಾ ಾಗಬೇಕೋ,
ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜರುಗಬೇಕೋ?
5ಹೇ ಾದರೂ ದುಷ್ಟನ ದೀಪವು ಆರುವುದು,
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ಅವನ ಒಲೆಯುಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
6ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಕತ್ತ ಾಗುವುದು,
ಅವನಮೇಲಣ ತೂಗು ದೀವಿಗೆಯು ನಂದಿಹೋಗುವುದು.
7ಅವನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗುವುದು,
ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದು.
8ತನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಿಂದಲೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವನು,
ಾಳು ಗುಂಡಿಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುವನು.

9ಬಲೆ ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕಚು್ಚವುದು,
ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು*.
10ನೆಲದಮೇಲೆ ಾಶವೂ,
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಜಾಲವೂಅವನಿ ಾಗಿ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವು.

11ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯಗಳುಅವನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ;
ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ತುಳಿಯು ಾ್ತ ಬೆನು್ನ ಹತು್ತವವು.
12ಅವನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಗುವುದು.
ಅವನು ಎಡವಿ ಬಿ ಾ್ದನೇ ಎಂದು ವಿಪತು್ತ ಾದಿರುವುದು.
13ಮೃತು್ಯವಿನ ಹಿರಿಯಮಗನು ಅವನಚಮರ್ವನು್ನ ಚೂರು ಚೂ ಾಗಿ

ತಿಂದು,
ಅವನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
14ಅವನ ನಿಭರ್ಯದ ಗು ಾರದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಎಳೆದು,
ಮ ಾಭೀತಿಗಳ ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
15ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದವರು ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು,
ಅವನಮನೆಯಮೇಲೆ ಗಂಧಕವು ಎರಚಲ್ಪಡುವುದು.
16ಅವನ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಬೇರುಗಳು ಒಣಗುವುದು,
ಅದರ ರೆಂಬೆಯುಮೇಲೆ ಾಡುವುದು.
17ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು,
ಅವನ ಹೆಸರು ಹೊರಗಣ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
18ಅವನನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿ,
* 18:9 18:9 ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥ ಾ ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವವರು
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
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ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
19ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಮಗ ಾಗಲಿ, ಮ್ಮಗ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
20 †ಪಡುವಣದವರುಅವನ ಾಶದದಿನವನು್ನ ನೋಡಿಹೆದರುವರು,
ಾಗೆಯೇಮೂಡಣದವರು ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು.

21 ಕೆಡುಕರ ನಿ ಾಸಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯು ಇಂಥದೇ.
ದೇವರನು್ನ ಲ ಸದವನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.”

19
ೕಬನ ಆರನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ: ಬಿಲ್ದನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನು ಪುನಃ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನೋಯಿಸಿ,
ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜತಿ್ತರುವಿರಿ?

3ಈವರೆಗೆ ಹ ಾ್ತರು ಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
4 ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ತಪು ್ಪ ನನ್ನದೇ.
5ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು
ನನ ಾದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಾ್ಯಯವೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಜ ಾಗಿ

ಇಷ್ಟಪಡುವಿರೋ?
6ಹೀ ಾದರೆ ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ತನ್ನ ಬಲೆಯನೊ್ನಡಿ್ಡದವನು ದೇವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
7 ಇಗೋ, ಬ ಾ ಾ್ಕರವೆಂದು ಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ, ಾವ

ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ರೆಯಿಟ್ಟರೂ, ಾ್ಯಯವು ನೆರವೇರದು.

† 18:20 18:20 ಅಥ ಾ ಹಿಂದಿನವರು ಅವನ ಾಶನ ದಿನವನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ
ಬೆರ ಾದರೋ ಾಗೆಯೇಮುಂದಿನವರೂ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು.
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8 ಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದ ಾಗೆ ಆತನು ನನ್ನ ಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ
ಾಕಿ,

ನನ್ನ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
9ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಸುಲಿದುಬಿಟು್ಟ,
ಕಿರೀಟವನು್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
10ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದಇಲ್ಲದೆಹೋದೆನು.
ಮರವನು್ನ ಕೀಳುವ ಾಗೆ ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
11 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಧಗಧಗಿಸಿ; ಉರಿಯುವಂತೆ

ಾಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದೆಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
12ಆತನ ದಂಡುಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮುಂದುವರೆದು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ,
ನನ್ನ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಳಿದಿವೆ.
13ನನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
14ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ,
ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.
15ನನ್ನ ಪರಿಜನರೂ, ಾಸಿಯರೂ ನನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯನೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಅವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಪರದೇಶಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಾನು ನನ್ನ ಆಳನು್ನ ಕರೆದರೂ ಅವನುಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಯಿ ತೆರೆದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು.

17ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೂ* ಹೇಸಿಕೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
18ಚಿಕ್ಕವರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನು್ನ ಹೀನೈಸು ಾ್ತರೆ,
ಾನು ಏಳಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವರ ಹರಟೆಗೆ

ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.

* 19:17 19:17 ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೂ ಅಥ ಾ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ.
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19ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾತ್ರರು ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
20ನನ್ನ ಎಲುಬು ಚಮರ್ಕೂ್ಕ, ಾಂಸಕೂ್ಕ ಅಂಟಿಹೋಗಿದೆ,
ಹಲಿ್ಲನ ಪರೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು (ಮರಣಕೆ್ಕ)

ಓರೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
21ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನೀ ಾದರೂ ಕರುಣಿಸಿರಿ!
ದೇವರ ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿತ ಾ್ಲ.
22ದೇವರ ಾಗೆ ನೀವೂ ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ ೕ?
23ಆ ಾ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
24 ಕಬಿ್ಬಣದಉಳಿಯಿಂದ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತ, ಸೀಸ ಎರೆದು,
ಾಶ್ವತ ಾಸನ ಾಗಿ ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉಪ ಾರ!

25 ಾನಂತು ನನ್ನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು,
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ† ಇಳಿದು ಬರುವನು.
26ನನ್ನ ಚಮರ್ವುಹೀಗೆ ಬಿರಿದು ಾ ಾದ ಬಳಿಕ,
ದೇಹ ಾರಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
27 ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವೆನು, ಾನೇ ಾ ಾಗಿ ನೋಡುವೆನು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಂಬಲಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂದಿದೆ.
28ಅವನಿಗೆ, ‘ಆದಷು್ಟ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಾಡೋಣ,
† 19:25 19:25 ಭೂಮಿಗೆ ಹೀಬೂ್ರ ಪದ ಾದ “ಧೂಳು” ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಭೂಮಿ
ಎಂದು ಾ ಾಂತರಿಸ ಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಇದನು್ನ ಸ ಾಧಿ “ಅಥ ಾ, ನನ್ನ
ಸ ಾಧಿಯಮೇಲೆ”ಎಂಬು ಾಗಿ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಬಹುತೇಕ ಪಂಡಿತರು,ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು ಎಂಬುದು 31:14 ರಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ “ ಾ ಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವನು” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪು ್ಪ ಾ್ತರೆ; ಧ ೕರ್
19:16; ಕೀತರ್ನೆ. 12:5;ಯೆ ಾಯ 19:21.
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ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಮೂಲವು ಅವನಲಿ್ಲಯೇ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು
ನೀವು ಆಡಿಕೊಂಡ ಾರಣ,

29 ಕತಿ್ತಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಕತಿ್ತಯ ದಂಡನೆಗಳು ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”

20
ಚೋಫರನು ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡನೆಯಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಮೇಲೆ ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಯು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ,
ಆತುರವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆ.
3 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆಯನು್ನ

ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತ ಉತ್ತರವನು್ನ

ನನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
4ಮನುಷ ್ಯನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉದ್ಭವಿಸಿದ
ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ,
5ದುಷ್ಟರ ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿಯು ಅಲ್ಪ ಾಲದು್ದ,
ಭ್ರಷ್ಟನ ಉ ಾ್ಲಸವು ಕ್ಷಣಿಕ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
6ಅವನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿದರೂ,
ಅವನ ತಲೆಯು ೕಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದರೂ,
7ತನ್ನ ಮಲದ ಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶನವನೂ್ನ ಹೊಂದುವನು,
ಅವನನು್ನ ಕಂಡವರು ಕೂಡ ‘ಅವನು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎನು್ನವರು.
8ಅವನು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆಮರೆ ಾಗಿ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಾತಿ್ರಯ ಕನಸಿನ ಾಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವನು.

9 ಕಂಡವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮತೆ್ತ ಾಣಿಸನು,
ಅವನ ನಿ ಾಸವುಅವನನು್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
10ಅವನಮಕ್ಕಳು ದರಿದ್ರರ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡುವರು.
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ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ* ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ
ಬಿಡಬೇ ಾಗುವುದು.

11 ೌವನವುಅವನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತುಂಬಿರು ಾಗಲೇ,
ಅದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗುವುದು.
12 ಕೆಟ್ಟತನವುಅವನ ಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿರಲು,
ಅವನು ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅದನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ,
13ನುಂಗದೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತ
ಾಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೂ

14ತಿಂದಮೇಲೆ ಆ ಪ ಾಥರ್ವು ಾಪರ್ಟು್ಟ,
ಅವನೊಳಗೆ ಾವಿನ ವಿಷ ಾಗುವುದು.
15ನುಂಗಿದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಅವನು ಾರುವನು,
ದೇವರು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಕಿ್ಕಸಿ ಬಿಡುವನು.
16ಅವನು ಚೀಪುವುದು ಾವಿನ ವಿಷವೇ,
ಸಪರ್ದ ಾಲಿಗೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.
17ಜೇನೂ, ಸರೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ
ನದಿಗಳನು್ನ ಅವನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
18ಅವನು ದುಡಿದದ್ದನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಪರರ ಾಲು ಾಡುವನು,
ಅವನ ಾಭದಿಂ ಾಗತಕ್ಕ ಆನಂದವುಅವನಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
19ಅವನು ಬಡವರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ;
ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಮನೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ

ಹೋಗುವನು.
20ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ,
ಅವನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
21ಏನೂಉಳಿಯದಂತೆ ಅವನು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದರಿಂದ;
ಅವನ ಸುಖವುಅಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
22ಸಮೃದಿ್ಧಯು ತುಂಬಿರು ಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗುವುದು.

* 20:10 20:10 ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದಲೇ.
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ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕೈ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವುದು.

23 ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬುವುದು, ೌದು, ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ;

ಅದನೆ್ನೕ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಅವನಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವನು.
24 ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವನು,
ಾಮ್ರದ ಬಿಲು್ಲ ಅವನನು್ನ ಇರಿಯುವುದು.

25ಅವನು ಾಣವನು್ನ ಕೀಳಲು ಅದು ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು,
ಥಳಥಳಿಸು ಾ್ತ ಅವನ ಪಿತ್ತಕೋಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರುವುದು,
ಭಯ ಾ್ರಂತಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
26ಅವನ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳಿ ಾಗಿಪೂಣಾರ್ಂಧ ಾರವು ಾದಿರುವುದು,
ಾರೂ ಹೊತಿ್ತಸದ ಬೆಂಕಿಯು ಅವನನು್ನ ತಿಂದು ಾಕಿ,

ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಮೇದು ಬಿಡುವುದು.
27ಆ ಾಶವುಅವನ ಾಪವನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸುವುದು.
ಭೂಮಿಯು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿ ಏಳುವುದು.
28ದೇವರ ಸಿಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನಮನೆಯಧನ ಾನ್ಯಗಳು†,
ಪ್ರ ಾಹದಿಂದ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು.
29ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾಲೂ,
ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಾ್ವಸವೂ ಇವೇ.”

21
ೕಬನ ಏಳನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಚೋಫರನಿಗೆ ನೀಡಿದ

ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ
1ಆಗ ೕಬನು ಇಂತೆಂದನು,

2 “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನ ಾಗಬೇ ಾದ ಆದರಣೆಯು ಇಷೆ್ಟೕ.
3 ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ಾನೂ ಾತ ಾಡುವೆನು,
† 20:28 20:28ಅವನಮನೆಯಧನ ಾನ್ಯಗಳು ಅಥ ಾ ಅವನಮನೆಯನು್ನ.



ೕಬನು 21:4 xlviii ೕಬನು 21:15

ಆಮೇಲೆ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರೂ ಾಡಿರಿ.
4 ಾನೇನು ಮನುಷ ್ಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವೆನೆ?
ಾನೇಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳ ಾರದು?

5ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಬೆರ ಾಗಿ,
6ಈವಿಷಯವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಾಗೆ ಾ್ಲ,
ನಡುಕವು ನನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
7ದುಷ್ಟರು ಾಳಿ ವೃದ್ಧ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ
ಪ್ರಬಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾರಣವೇನು?
8 ಅವರ ಸಂ ಾನದವರು ಅವರೊಂದಿಗಿರು ಾ್ತ ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ

ಸುಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವರು,
ಅವರಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಚಲ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು.
9ಅವರಮನೆಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಇರುವವು;
ದೇವರ ದಂಡವುಅವರಮೇಲೆ ಬೀಳದು.
10ಅವರ ಗೂಳಿಯು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತ್ತದೆ;
ಅವರ ಹಸುವು ಕಂದು ಾಕದೆ ಈಯುವುದು.
11ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮಂದೆಮಂದೆ ಾಗಿ ನಡೆಸುವರು,
ಅವರಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿ ಾಡುವರು.
12ಅವರು ದಮ್ಮಡಿ ಕಿನ್ನರಿಗ ಡನೆ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ,
ಕೊಳಲಿನ ಧ ್ವನಿಗೆಉ ಾ್ಲಸಪಡುವರು.
13ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನು್ನ ಸುಖ ಾಗಿ ಕಳೆದು,
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ* ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು.
14ಆದರೆ ಇವರೇ ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದೂ
15 ಆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಎಷ್ಟರವನು, ಆತನನು್ನ ಾವು ಏಕೆ

ಸೇವಿಸಬೇಕು?
* 21:13 21:13 ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಅಥ ಾ ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ.
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ಆತನಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?’ ಎಂದೂ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

16ಆ ಾ,ಅವರ ಸುಖವುಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ!
17ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಹೋದದು್ದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ?
ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಉಪದ್ರವವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ?
ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ

ಎಷು್ಟ ಾರಿ?
18ಅವರು ಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಆದದು್ದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ?
ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿದ್ದರು?
19 ‘ದೇವರು ದುಷ್ಟನ ಾಪ ಫಲವನು್ನ ಅವನಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ’

ಎನು್ನತಿ್ತೕರೋ,
ಆ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಾಗೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಲಿ.
20ಅವನು ತನ್ನ ಾಶವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣಲಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ೌದ್ರರಸವನು್ನ ಾನ ಾಡಲಿ.
21ಅವನಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ದಿನಗಳುಮುಗಿದುಹೋದಮೇಲೆ
ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಸಂತತಿಯವರ ಚಿಂತೆ ಏನು?
22 ಮೇಲಣ ಲೋಕದವರಿಗೂ, ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದೇವರಿಗೂ

ಾನಬೋಧನೆಯನು್ನ ಾಡಬಹುದೇ?
23 ಒಬ್ಬನು ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿ, ತುಂ ಾ ಸುಖದಿಂದಲೂ,

ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಇರು ಾಗ ಾಯುವನು.
24ಅವನ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ತುಂಬಿರುವುದು,
ಅವನ ಎಲಬುಗಳುಮಜೆ್ಜಯಿಂದ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.
25ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸು ಾನುಭವವಿಲ್ಲದೆ,
ಮನೋವ್ಯಥೆಪಡು ಾ್ತ ಾಯುವನು.
26ಇಬ್ಬರೂ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು,
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ಹುಳುಗಳುಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
27ಆ ಾ, ನಿಮ್ಮ ೕಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ,
ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
28 ‘ಪ್ರ ಾನನಮನೆ ಏ ಾಯಿತು?
ದುಷ್ಟರು ಾಸಿಸಿದ ಗು ಾರವೆಲಿ್ಲ?’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಷೆ್ಟ.
29ನೀವು ಾಗರ್ಸ್ಥರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ?
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳಿಂದ,
30ಆಪತಿ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟನು ಉಳಿದು,
ಕೋಪವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುವನು ಎಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ?
31ನೀನುದು ಾರ್ಗಿರ್ಎಂದುಅವನಿಗೆಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾರು

ಾನೇ ಹೇಳುವರು?
ಅವನಿಗೆಮುಯಿ್ಯಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವರು ಾರು?
32 ಅವನನು್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸ ಾಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವರು;
ಅವನ ಗೋರಿಗೆ ಾವಲಿಡುವರು.
33ಆ ಕಣಿವೆಯಪ್ರದೇಶದ ಹೆಂಟೆಗಳುಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪತ ಾಗಿರುವವು.
ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದರು,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು.
34ನೀವು ನನಗೆ ಾಡುವ ಆದರಣೆಯು ಎಷು್ಟ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿದೆ!
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದುಮಿತ್ರ ದೊ್ರೕಹವೇ.”

22
ಎಲೀಫಜನು ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದಮೂರನೆಯಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಮೇಲೆ ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
2“ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರದವನಿಂದದೇವರಿಗೆಏನುಪ್ರ ೕಜನ ಾದೀತು?
ಒಬ್ಬನು ವಿವೇಕಿ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವಷೆ್ಟ.
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3 ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸುಖ ೕ?

ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆತನಿಗೇನು ಾಭ?
4ನಿನ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತ ಾಗಿಯೇ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡು ಾ್ತನೋ?

5ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಬಹಳವಲ್ಲವೇ?
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳಿಗೆಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ?
6 ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಒತೆ್ತ ಾಳುಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ,
ಬೆತ್ತಲೆಯವರ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಸೆಳಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
7ಬಳಲಿದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೆ,
ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದಿ್ದ.
8ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರೆ ದೇಶವೇ ಅವನದು,
ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ಮನ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸತಕ್ಕವನು ಅವನೇ.
9ನೀನು ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಬರಿಗೈ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಿಟು್ಟ,
ಅ ಾಥರ ಕೈಗಳನು್ನ ಮುರಿದಿದಿ್ದ.
10ಆದ ಾರಣ ಬೋನುಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಾದಿವೆ,
ಫಕ್ಕನೆಉಂಟಾದ ಭಯವುನಿನ್ನನು್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
11ಇದಲ್ಲದೆ ಾರಿ ಾಣದಂತೆ ಕತ್ತಲೂ,ಮುಸುಕಿ
ಜಲಪ್ರ ಾಹವೂನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ.
12ದೇವರು ಉನ್ನತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಲ್ಲ ೕ?
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲದ ತುದಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರ, ನೋಡು!
13ನೀ ಾದರೋ, ‘ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತು್ತ?
ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಆಚೆಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬಲ್ಲನೋ?

14 ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳು ಆತನಿಗೆ ಪರದೆಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನೋಡ ಾರನು;

ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ.
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15 ಕೆಟ್ಟವರು ದಲಿನಿಂದಲೂ,
ನಡೆದ ಾರಿಯನು್ನ ನೀನು ಹಿಡಿಯುವಿ ಾ?
16ಅ ಾಲಮರಣವುಅವರನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿತು,
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ನೆಲವು ನೀ ಾಗಿ ಹರಿಯಿತು.
17ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಮಗೇನು ಾ ಾನು’ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
18 ಆದರೂ ದೇವರು ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿದನು.
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ!
19ನೀತಿವಂತರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಗು್ಗವರು,
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಹೋದರು.
20 ‘ಅವರಉಳಿದ ಸೊತ್ತನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಾಶ ಾಡಿತು’ ಎಂದು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅಣಕಿಸುವರು.
21ದೇವರ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ಒಳಪಟು್ಟ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದು,
ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು.
22ಆತನ ಾಯಿಂದಲೇ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ,
ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ.
23ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ಗು ಾರಗಳಿಂದ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೂರ ಾಡಿದರೆ

ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವಿ.
24ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಾಕು,
ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಅಪರಂಜಿಯನು್ನ ಹೊಳೆಗಳ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ

ಎಸೆದುಬಿಡು.
25 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನ ಾಗಿಯೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ

ಾಶಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
26ಆಗ ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ,
ದೇವರ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆ.
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27ನೀನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಿ, ಆತನು ಾಲಿಸುವನು,
ಆತನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವಿ.
28 ಾವುದನು್ನ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ೕ ಅದು ನಿನಗೆ

ನೆರವೇರುವುದು,
ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು.
29 ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸು ಾಗ, ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆನು

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ,
ಆಗ ದೀನದೃಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನನು್ನ ಆತನು ರ ಸುವನು.
30ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ಆತನು ತಪಿ್ಪಸುವನು,
ೌದು, ಆತನು ಇಂಥವನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ

ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಾರಣ ಾಗಿರುವುದು.”

23
ೕಬನ ಎಂಟನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ನೀಡಿದ

ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ
1ಆಗ ೕಬನು ಇಂತೆಂದನು,

2 “ ಾನು ನನ್ನ ನರ ಾಟವನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೂ;
ಆ ನನ್ನ ಮುಲುಗುವಿಕೆಯು ದೇವದೊ್ರೕಹವೆಂದು ಈಗಲೂ

ಎಣಿಸುತಿ್ತೕ ಾ?
3ಆ ಾ,ಆತನದಶರ್ನವುಎಲಿ್ಲಆದೀತು,ನನಗೆಗೊ ಾ್ತಗಿದ್ದರೆಎಷೊ್ಟೕ

ಸಂತೋಷ!
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಸೇರೆನು.
4ನನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ತಕರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಆತನಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುವೆನು.
5ಆತನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರದ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವೆನು.
6ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವನೋ?
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ; ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು.
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7ಅಲಿ್ಲಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವನು.
ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು.
8ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನು ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರೆನು.
9ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ನೋಡ ಾರೆನು,
ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
10ಆತ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಬಲ್ಲನು,
ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರ ಾಗಿ

ಾಣಿಸುವೆನು.
11ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಯಜಾಡಿನಲೆ್ಲೕ ಾಲಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಓರೆ ಾಗದೆ ಆತನ ಾರಿಯನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಆತನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಾನು

ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾತುಗಳನು್ನ ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನಿಧಿಯ ಾ್ನಗಿ

ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಆತನಂತು ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲವರು

ಾರು?
ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

14ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದದ್ದನು್ನ ಪೂರೈಸುವವನಷೆ್ಟ,
ಆತನಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿವೆ.
15ಆದ ಾರಣ ಾನು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಬರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಚಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ.
16ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದವನು ದೇವರೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಾಬರಿಪಡಿಸಿದವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ.
17 ಾನು ಾ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಈ ಅಂಧ ಾರವು ಾರಣವಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿರುವ ಾಗರ್ತ್ತಲು ಾರಣವಲ್ಲ.”
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24
ೕಬನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರದಮುಂದುವರಿಕೆ

1 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಏಕೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆಯ ಾಲಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿಲ್ಲ?

ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನಗಳು ಏಕೆ
ಗೋಚರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

2ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಇ ಾ್ದರೆ.
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವವರಿ ಾ್ದರೆ.
3ಅ ಾಥರ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ,
ವಿಧವೆಯಎತ್ತನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ,
ಾಡಿನ ಬಡವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

5ಇಗೋ,ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ,
ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟೕ ಾಡಿ ಾಗಿಹೊರಟುಆ ಾರವನು್ನ ಆತುರ ಾಗಿ

ಹುಡುಕುವರು;
ಅರಣ್ಯವೇ ಇವರಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು.
6ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಗಿ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಸೊಪ್ಪನು್ನ ಕೊಯು್ದಕೊಳು್ಳವರು,
ದುಷ್ಟನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯುವರು.
7ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆಯುವರು,
ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲ.
8ಮಲೆ ಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದುಹೋಗಿ,
ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
9ತಂದೆಯಿಲ್ಲದಮಗುವನು್ನ ಾಯಿಯ ಲೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತ,
ಬಡವರಿಂದ ಒತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಿ ಾ್ದರೆ.
10ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಅಲೆಯುವರು;
ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊರುವರು.
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11 ಯಜ ಾನರ ೌಳಿಗೋಡೆಗ ಳಗೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಎಣೆ್ಣ ಾಣವನು್ನ ತಿರುಗಿಸುವರು;

ಾಹಗೊಂಡೇ ಅವರ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯುವರು.
12ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಜನರು ನರಳುವರು,
ಾಯಪಟ್ಟವರು ರೆಯಿಡುವರು,

*ಆದರೆ ದೇವ ಾದರೋ ಅವರ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡನು.
13ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರು ಇ ಾ್ದರೆ;
ಇವರು ಹಗಲಿನ ಾರಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ,
ಅದರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಕೊಲೆ ಾತಕನು ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರನು್ನ ಕೊಂದು,
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳನಂತಿರುವನು.

15ಜಾರನು ಾನು, ಾರ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬೀಳ ಾರದು ಎಂದು,
ಸಂಜೆಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದು್ದ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು

ಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು.
16ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಕನ್ನಕೊರೆದು ಮನೆಗ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ;
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ;
ಬೆಳಕನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವರು.
17ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಾಗರ್ತ್ತಲಿನಂತಿರುವುದು,
ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರಷೆ್ಟ.

18 (ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ) ದುಷ್ಟನು ಪ್ರ ಾಹದಲಿ್ಲ ವೇಗ ಾಗಿ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,

ಭೂಲೋಕದ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವುದು.
ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ ಾರನು.

19ಬರ ಾಲವೂ, ಬಿಸಿಲೂ ಹಿಮದ ನೀರನು್ನ ಹೀರುವ ಾಗೆ,
ಾ ಾಳವು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.

* 24:12 24:12ಅಥ ಾ ದೇವರು ದುಷ್ಟ ಾದ ಧನಿಕರನು್ನ ಆರೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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20ಹೆತ್ತ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ಅವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು;
ಹುಳವುಅವನ ಹೆಣವನು್ನ ಸವಿದು ತಿನು್ನವುದು;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾರಿಗೂ ಅವನ ನೆನಪಿರದು;
ಅ ಾ್ಯಯವುಮರದ ಾಗೆಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು.
21ಅವನುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ,
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸದೆ ಹೋದನಷೆ್ಟ (ಎಂಬುದೇ).
22ದೇವರಂತು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಉಳಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವು ಇನು್ನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರೂ

ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವರು.
23 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನು್ನ

ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವುಅವರ ಾಗರ್ಗಳಮೇಲಿರುವುದು.
24ಅವರುಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುವರು;
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲ ೕ?
ಸವರ್ ಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಗಿ್ಗಯ ತೆನೆಗಳಂತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕೆಳಕೆ್ಕ

ಬಿದು್ದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.
25 ಹೀಗಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಾನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೆಂದೂ ನನ್ನ

ಾತುಗಳು ನಿರಥರ್ಕವೆಂದೂ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಾ್ಥಪಿಸಬಲ್ಲರು?.”

25
ಬಿಲ್ದದನು ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದಮೂರನೆಯಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಮೇಲೆ ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಆತನಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಭೀಕರತ್ವವೂಉಂಟು,
ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
3ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿದೆ ೕ?
ಆತನ ತೇಜಸು್ಸ ಾರಲಿ್ಲಯೂಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ?
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4ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಾನವ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ಾಧ್ಯ ೕ?

5ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನಿ ಾದರೂ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ.
6ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನರಹುಳವುಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ!
ನರಕಿ್ರಮಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!”

26
ೕಬನಒಂಭತ್ತನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ: ಬಿಲ್ದನಿಗೆನೀಡಿದಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು,
2 “ನಿನಿ್ನಂದ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸ ಾಯ ಾಯಿತು!
ಬಲಹೀನ ಾದ ಕೈಗೆ ಮ ಾ ಸ ಾಯದೊರಕಿತು.
3ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಎಷೆ್ಟಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಸು ಾನವನು್ನ ಾ ಾಳ ಾಗಿಉಪದೇಶಿಸಿದಿ್ದ!
4 ಾರಿಗೆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿದಿ್ದ?
ನಿನಿ್ನಂದ ಹೊರಟ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಾವ ಆತ್ಮವು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತು?”
ಬಿಲ್ದದನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

5ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಲ್ದದನು, “ಜಲಚರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಾಗರದ ಕೆಳಗಿನ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ,

ಪೆ್ರೕತಗಳು ಆತನ ಭಯದಿಂದ ಾತನೆಪಡುವವು.
6 ಾ ಾಳವು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ತೆರೆದಿದೆ,
ಾಶಲೋಕವುಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.

7ಆತನು ಶೂನ್ಯದಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ,
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಾವ ಆ ಾರವೂಇಲ್ಲದೆ ತೂಗು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
8ತನ್ನ ಮೇಘಗ ಳಗೆ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿ ಕಟು್ಟವನು,
ಾವ ೕಡವೂಅದರ ಾರದಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗದು.

9ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಮರೆ ಾಗಿ,
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ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ೕಡವನು್ನ ಕವಿಸಿರುವನು.
10ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲುಗಳ ಸಂಧಿ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ,
ಸುತ್ತಲೂಮೇರೆಯನೂ್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
11ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು,
ಆತನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆರ ಾಗಿ ಕದಲುವವು.
12 ಆತನು ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ

ಹೊಡೆದು ಾಕಿದನು;
ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಾಗರವನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು.
13ಆತನ ಾ್ವಸವು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಶುಭ್ರ ಾಡುವುದು,
ಆತನ ಹಸ್ತವು ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಸಪರ್ವನು್ನ ಇರಿಯುವುದು.
14ಆ ಾ,ಈಅದು್ಭತಗಳು ಆತನ ಾಗರ್ಗಳ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಾಗಿವೆ.
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಶಬ್ದವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ,
ಆತನ ಾ್ರಬಲ್ಯದ ಘನಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಾರು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು?”

27
ೕಬನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ನೀಡಿದು್ದ

1ಆಗ ೕಬನು ಮತೆ್ತ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಇನೂ್ನಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ,
ದೇವರು ಊದಿದ ಾ್ವಸವು ನನ್ನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಆಡುತಿ್ತದೆ

(ಕೇಳಿರಿ)!
3ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದ ದೇವ ಾಣೆ,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ವ್ಯಥೆಪಡಿಸಿರುವ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವ ಾಣೆ,
4ನನ್ನ ತುಟಿಗಳುಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಎಂದಿಗೂ ೕಸದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದಿಲ್ಲ.
5ನೀವು ಾ್ಯಯವಂತರೆಂದು ಾನು ಒಪು ್ಪವುದು ಅ ಾಧ್ಯ.
ಾಯುವ ತನಕ ನನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

6ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
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ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ಾವ ದಿನಚರಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮನ ಾ್ಸ ಯು
ತಪು ್ಪ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

7ನನ್ನ ಹಗೆಗೆ ದುಷ್ಟನ ಗತಿ ಾಗಲಿ,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವನು ಅ ನೀತಿವಂತನ ಗತಿಯನು್ನ ಾಣಲಿ!
8ದೇವರು ಭ್ರಷ್ಟನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಡಿದು ಎಳೆಯು ಾಗ,
ಅವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯೆಲಿ್ಲರುವುದು?
9ಅವನಿಗೆ ಶ್ರಮೆ ಬರಲು,
ದೇವರು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸುವನೋ?
10ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ,
ಆತನನು್ನ ಸವರ್ ಾ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನೇ?
11 ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಕ್ರಮವನು್ನ ಮರೆ ಾಡದೆ;
ದೇವರ ಹಸ್ತದಮಹಿಮೆಯವಿಷಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು.
12ಇಗೋ, ನೀವೆಲ್ಲರು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಏಕೆ ಇಂಥ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ?
13ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾಲೂ,
ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಸಿಕು ್ಕವ ಾ್ವಸವೂ

ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.
14ಅವನಿಗೆಮಕ್ಕಳು ಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಕತಿ್ತಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು,
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪದು.
15 ಅವನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ಾ್ಯಧಿಯು

ಅವರನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು,
*ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ದುಃಖಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನ ಾಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ,
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಂತೆ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ,
17ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ನೀತಿವಂತರು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
* 27:15 27:15ಅಥ ಾ ಅವನ
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18ಅವನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಮನೆಯುಜೇಡರಹುಳದ ಗೂಡಿನಂತೆಯೂ,
ಾವಲು ಾರನು ಾಕಿಕೊಂಡ ಗುಡಿಸಿಲಂತೆಯೂ

ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವುದು.
19 ಅವನು ಧನಿಕ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸಿದರೂ ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಾಣದೆ

ಹೋಗುವನು,
ತನ್ನ ಕಣ್ಣನು್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
20ವಿಪತಿ್ತನ ಹೊಳೆಗಳುಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವವು,
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವುದು.

21ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಾರಿ ಹೋಗುವನು,

ಅದು ಅವನನು್ನ ಬಡಿದು ಅವನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಾಡುವುದು.
22 ಆ † ಾಳಿಯು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ

ಎಸೆಯುತ್ತಲಿರುವನು,
ಅವನು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕೆಂದಿರುವನು.
23ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ಛೀ ಾರಿ ಾಕಿ,
ಆಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸುವರು.”

28
ೕಬನು ಾನಮತು್ತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡಿದು್ದ

1 “ಬೆಳಿ್ಳ ಸಿಕು ್ಕವ ಗಣಿಯೂ,
ಚಿನ್ನದ ಅದುರು ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳವೂಉಂಟಷೆ್ಟ.
2ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿಂದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು,
ಕಲ್ಲನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಾಮ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
3ಮನುಷ ್ಯರು ಕತ್ತಲನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿ ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ,
ೕ ಾಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಮರೆ ಾಗಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕುವರು.

† 27:22 27:22ಅಥ ಾ ದೇವರು
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4 ಗಣಿಯನು್ನ ತೋಡಿ ತೋಡಿ ಭೂಮಿ ಳಗೆ ಬಹುದೂರ ಜನರು
ಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗುವರು,

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವವರಿಗೆ ಾಣದೆ, ನರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಅನ್ಯ ಾಗಿ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವರು.

5ಭೂಮಿಯು ಅನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವುದು,
ಅದರ ಕೆಳ ಾಗವು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಾ ಾಗಿರುವುದು.
6ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳು ಸಿಕು ್ಕವವು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿಯೂ ಇರುವುದು.
7ಆ ಾರಿಯು ಾವ ಹದಿ್ದಗೂ ತಿಳಿಯದು,
ಗಿಡಗದ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬಿದಿ್ದಲ್ಲ.
8ಸೊಕಿ್ಕದಮೃಗಗಳು ಅದನು್ನ ತುಳಿದಿಲ್ಲ,
ಸಿಂಹವುಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ತುಳಿದಿಲ್ಲ.
9ಮನುಷ ್ಯನು ಕಗ್ಗಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಬುಡದ ತನಕ

ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು.
10ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಂಗಗಳನು್ನ ಕೊರೆಯುವನು;
ಅವನ ಕಣು್ಣ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಣುವುದು.
11ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊರತರು ಾ್ತನೆ,
ಮರೆ ಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತವನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು.
12 ಾನ ಾದರೋ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕೕತು? ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ?
13ಅದರ ಕ್ರಯವು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ,
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಾರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
14ಭೂಮಿಯಕೆಳಗಣ ಾಗರವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎನು್ನವುದು,
ಸಮುದ್ರವು, ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.
15 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು

ಅ ಾಧ್ಯ,
ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗುವುದು ಅಶಕ್ಯ.
16ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಅಪರಂಜಿ,ಅಮೂಲ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಕ,
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ಇಂದ್ರನೀಲ, ಇವುಗಳಿಂದ ಾನದ ಬೆಲೆ ಇಷೆ್ಟಂದು ಗೊತು್ತ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗದು.

17ಬಂ ಾರ ಾಗಲಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಾಗಲಿ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ ಾದೀತೇ?
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿಕೊಡುವುದು ಾಧ್ಯ ೕ?
18 ಾನವಿರುವಲಿ್ಲ ಹವಳವೂ, ಸ್ಫಟಿಕವೂನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾನವನು್ನ

ಸಂ ಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ!
19 ಕೂಷ್ ದೇಶದಪುಷ್ಯ ಾಗವು ಅದಕೆ್ಕ ಾಟಿಯಿಲ್ಲ,
ಶುದ್ಧ ಕನಕದೊಡನೆ ಅದನು್ನ ತೂಗ ಾಗದು.
20ಹೀಗಿರಲು ಾನವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
ವಿವೇಕವು ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೊರಕೀತು?
21ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಗೋಚರ ಾಗಿದೆ,
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೆಮರೆ ಾಗಿದೆ.
22 ಾಶನವೂ*,ಮೃತು್ಯವೂ,
‘ಅದರ ಸುದಿ್ದ ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವವು.
23ಅದರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಲ್ಲವನು ದೇವರೇ;
ಅದರ ಸ್ಥಳವು ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಗೊತು್ತ.
24ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಯ ತನಕ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
25ಆತನು ಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ ತೂಕವನು್ನ ನೇಮಿಸಿ
ನೀರುಗಳನು್ನ ತಕ ್ಕ ಪರಿ ಾಣಗಳಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
26ಮಳೆಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯನೂ್ನ,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಾರಿಯನೂ್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾಗಲೇ,
27 ಾನವನು್ನ ಕಂಡು ಲ ಸಿದನು,
ಅದನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿಮಶೆರ್ ಾಡಿದನು.

* 28:22 28:22 ಾಶನವೂಅಥ ಾ ಅಬ್ಬದೋನ್ ಅಂದರೆ ಅಧೋಲೋಕ.
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28ಆಮೇಲೆಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ,
‘ಇಗೋ, ಕತರ್ನ ಭಯವೇ ಾನ; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ

ವಿವೇಕ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29
ೕಬನ ಅಂತಿಮ ಸಂ ಾಷಣೆ

1ತರು ಾಯ ೕಬನು ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ಅ ್ಯೕ ಾನು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ ಾಗಿತು್ತ!
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನ ಾ್ಲ!
3ಆತನ ದೀಪವು ನನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ,
ಆತನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
4ಆ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲವು,
ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹವು ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.
5ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು,
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದರು.
6 ಾಲು ತುಪ್ಪದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದೆ್ದ,
ಬಂಡೆಯು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿ ಸುರಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
7ಊರಮುಂದಿನಚಾವಡಿಗೆ ಹೋ ಾಗಲೂ,
ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಆಸನವನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೂ
8 ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸರಿದು ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು,
ವೃದ್ಧರು ಎದು್ದ ನಿಂತರು.
9ಪ್ರಭುಗಳು ೌನ ಾಗಿ
ಾಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರು.

10ಮುಖಂಡರ ಾಲಿಗೆಯು
ಸೇದಿಹೋಗಿ ಧ ್ವನಿಯಡಗಿತು.
11 ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಹರಸಿತು,
ನೋಡಿದ ಕಣು್ಣ ಾ ಕೊಟಿ್ಟತು.
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12ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಗ ಾಚುವ ಬಡವನನೂ್ನ,
ಸ ಾಯಕನಿಲ್ಲದ ಅ ಾಥನನೂ್ನ ರ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದನು.
13ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು ನನ್ನನು್ನ ಹರಸುತಿ್ತದ್ದನು,
ವಿಧವೆಯಹೃದಯವನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
14 ಾನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆನು,
ಧಮರ್ವು ನನ್ನನು್ನ ಧರಿಸಿತು.
ನನ್ನ ಾ್ಯಯವೇ ನನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯೂ, ಕಿರೀಟವೂಆಗಿತು್ತ.
15 ಾನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿಯೂ,
ಕುಂಟನಿಗೆ ಾ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದನು.
16ದರಿದ್ರರಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿ,
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ ಾ್ಯಜ್ಯವನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
17ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನ ಕೋರೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು,
ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
18 ಆಗ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನನ್ನ ಗೂಡಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾನು

ಾಯುವೆನು,
ನನ್ನ ದಿನಗಳುಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿರುವವು.
19ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನವರೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವು,
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬನಿಯು ನನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದು.

20ನನ್ನ ಾನವು ಹೊಸ ಾಗುತ್ತಲೂ,
ನನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೂ ಇರುವವು’ ಎಂಬುದೇ.
21ಜನರು ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ,
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.
22 ಾನು ಾತ ಾಡಿದಮೇಲೆಮತೆ್ತ ಅವರು ಾತ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ,
ನನ್ನ ವಚನವೃಷಿ್ಟಯು ಅವರಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ,
23ಮಳೆಯನು್ನ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಎದುರು ನೋಡು ಾ್ತ,
ಮುಂ ಾರಿಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಾಯೆ್ದರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
24 ಾನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಲು ಅವರು ಧೈಯರ್ಗೆಟ್ಟರು,
ನನ್ನ ಮುಖ ಾಂತಿಯನೊ್ನೕ ಅವರು ಎಂದೂ ಕುಂದಿಸಲಿಲ್ಲ.



ೕಬನು 29:25 lxvi ೕಬನು 30:9

25 ಾನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಟು್ಟ,
ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಾಜನಂತೆಯೂ,
ದುಃಖಿತರನು್ನ ಸಂತೈಸುವಮುಖಂಡ ಾಗಿ ಆಸೀನ ಾಗಿದೆ್ದನು.”

30
ೕಬನು ತನ್ನ ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿದು್ದ

1 ಈಗ ಾದರೋ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಯಸಿ್ಸನವರು ನನ್ನನು್ನ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಇವರ ಹೆತ್ತವರನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿ ಮಂದೆಯ ಾಯಿಗಳ ಸಂಗಡ

ಸೇರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಉ ಾಸಿನ ಾಡಿದೆನು.
2ಅವರ ಕೈ ಬಲದಿಂದ ನನಗೆ ಏ ಾದೀತು?
ಅವರಪುಷಿ್ಟಯು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆಯಷೆ್ಟ.
3ಅವರು ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ, ಹಸಿವಿನಿಂದಲೂ ಸೊರಗಿ,
ನಿನೆ್ನಯವರೆಗೂ ಾಳುಬೀ ಾದ ಒಣ ನೆಲವನು್ನ ನೆಕು ್ಕವರು.
4 ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಪಿ್ಪನ ಸೊಪ್ಪನು್ನ ಕಿತು್ತ, ತಿಂದು
ಜಾಲಿಯಬೇರುಗಳನೂ್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
5ಜನರು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ,
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಓಡಿಸುವ ಾಗೆ ಕೂ ಾಡಿ ಓಡಿಸುವರು.
6ಅವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ತಗು್ಗಗಳ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತಕ್ಕವರು,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಗುಹೆಗಳೇ ಅವರ

ಮನೆಗಳು.
7 ದೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅರಚುವರು ಕತೆ್ತಗಳಂತೆ,
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
8ಮೂಖರ್ರಮಕ್ಕ ಾದ ಈ ನೀಚಜಾತಿಯವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರು.
ಅವರು ಕೊರಡೆಗಳ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ.
9 ಈಗ ಾದರೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಾಡುಗಳನು್ನ

ಕಟು್ಟವರು.
ಮತು್ತ ಅವರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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10ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ ದೂರ ನಿಂತು,
ನನ್ನ ಮೇಲೆಉಗುಳುವುದಕೂ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯರು.
11ದೇವರು ಾನು ಾಕಿದ್ದ ಕಟ್ಟನು್ನ ಸಡಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಅವರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
12ಆ ಕಲಹ ಾರರು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಎದು್ದ,
ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳು್ಳ ಾ್ತ ನನ್ನ ಾಶ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು

ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
13 ಅವರು ನನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಕಡಿದು, ನನ್ನ ಉಪದ್ರವವನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸು ಾ್ತರೆ;
ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕ ಸ ಾಯಕನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
14 ಕೋಟೆ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ಾಳುಬೀಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಳು ಾ್ತರೆ.

15ಅ ಾಯಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ;
ನನ್ನ ಾನವನು್ನ ಾಳಿಯಂತೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತವೆ;
ನನ್ನ ೕಮವುಮೇಘದ ಾಗೆ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು.
16ಈಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ,
ಾಧೆಯದಿನಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

17 ಾತಿ್ರಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು ಕೀಳುತ್ತದೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಕಚು್ಚತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ.
18ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯು ರೋಗದ ಅಧಿಕ ಬಲದಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ;
ಅಂಗಿಯ ಕೊರಳ ಪಟಿ್ಟಯ ಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ.
19ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿ ಾ್ದನೆ,
ಧೂಳುಬೂದಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
20 ಓ ದೇವರೇ ಾನು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ನೀನು

ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಎದು್ದ ನಿಂತರೂ ನನ್ನನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ.
21ನೀನು ನನಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟದಿ್ದ,
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ನಿನ್ನ ಕೈಬಲದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತ.
22ನನ್ನನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತ ತೂರಿಬಿಟು್ಟ,
ಅದರ ಆಭರ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ.
23ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ,
ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಿಯೆಂದು ನನಗೆ

ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
24ಆದರೂ ಾಶಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನು ಕೈಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಆಪತಿ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ?
25 ಕ ಾ್ಟನುಭವಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಲಿಲ್ಲವೇ?
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಿಗೆ ದುಃಖಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
26 ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಕೇಡು ಬಂತು,
ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಕತ್ತ ಾಯಿತು.
27ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ,
ಅದಕೆ್ಕ ಾಂತಿಯಿಲ್ಲ; ಾಧೆಯದಿನಗಳು ನನಗೆ ಒದಗಿವೆ.
28ಸಂತೈಸುವ ಸೂಯರ್ನಿಲ್ಲದೆ;
ಮಂಕುಬಡಿದಂತೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ
ಸಭೆಯಮಧ್ಯನಿಂತು ಅಂಗ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸಂಘದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಂಗ ಾಚಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
29 ಾನು ನರಿಗಳ ತಮ್ಮನೂ,
ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳ ಗೆಳೆಯನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
30ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಕರಿ ಾಗಿಉದುರುತ್ತದೆ,
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಾಪದಿಂದ ಬೆಂದಿದೆ.
31ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ,
ನನ್ನ ಕೊಳಲಿನಲಿ್ಲ ಅಳುವ ಧ ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ.

31
ೕಬನು ತನ್ನ ನಿದೋರ್ಷದ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿದು್ದ
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1 “ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗ ಡನೆ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
2ದೇವರು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಾವ ಾಲನು್ನ ವಿಧಿಸುವನು,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಉನ್ನ ಾ ಾಶದಿಂದ ಕೊಡುವ ಾಧ್ಯತೆ

ಾವುದು?
3ಆತನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರರಿಗೆ ವಿಪತ್ತನೂ್ನ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆಉಪದ್ರವವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ?
4 ಆತನೇ ನನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಎಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
5ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು ಕಪಟತನದ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದು ೕಸವನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಓಡಿದರೆ,
6ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾದ ಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ ತೂಗಿ,
ನನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ!
7ನನ್ನ ನಡತೆಯಲಿ್ಲ ಾರಿತಪಿ್ಪದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಂಡಕಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮಷವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
8 ಾನು ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಉಣ್ಣಲಿ,
ನನ್ನ ಬೆಳೆಯು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ!
9ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ೕಹಗೊಂಡು,
ಾನು ನೆರೆಯವನ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿದ್ದರೆ,

10ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯುಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಾನ್ಯ ಬೀಸುವ ಾಸಿ ಾಗಲಿ,
ಇತರರು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲಿ!
11 ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ದು ಾ ್ಕಯರ್ವೇ ಸರಿ,
ಆಅಪ ಾಧವು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ದಂಡನೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದದು್ದ.
12ಅದು ಾಶ ಲೋಕದವರೆಗೂ ನುಂಗುವ ಬೆಂಕಿ ಾಗಿದು್ದ,
ನನ್ನ ಆ ಾಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
13 ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೂ, ನನ್ನ ಾಸನಿಗೂ, ಇಲ್ಲವೆ ಾಸಿಗೂ

ಾ್ಯಜ್ಯ ಾ ಾಗ,
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ಾನು ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರೆ
14 ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆಗೆ ಏಳು ಾಗ ಾನು ಏನು ಾಡೆನು?

ಆತನು ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ ಾವಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟೕನು?
15 ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನೇ ಅವನನೂ್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ ೕ? ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನೂ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ರೂಪಿಸಿದನಲ್ಲವೇ.

16 ಾನು ಬಡವರ ಇಷ್ಟವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದೆನೋ? ಅಥ ಾ
ವಿಧವೆಯ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮಂ ಾಗಿಸಿದೆನೋ?

17ಅಥ ಾ ನನಗಿರುವ ತುತು್ತ ಅನ್ನದಲಿ್ಲ ಅ ಾಥರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡದೆ,
ಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿಂದೆನೋ?

18 ಾಗಲ್ಲ, ಾನು ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅ ಾಥನನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ,

ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲು ಅ ಾಥಳಿಗೆ ಾರಿತೋರಿಸು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.

19ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಅಳಿದುಹೋಗುವವನನೂ್ನ,
ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಬಡವನನೂ್ನ ಾನು ಕಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ,
20ಅವರ ಸೊಂಟವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚ ಾಗಿ, ಾನು

ಅವರಿಂದ ಹರಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ೕ?
21 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯಉಂಟೆಂದು,
ಅ ಾಥನಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿದೆನೋ?
22ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಕೀಲು ತಪ್ಪಲಿ,
ತೋಳು ಸಂದಿನಿಂದಮುರಿದು ಬೀಳಲಿ.
23ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನಷೆ್ಟ,
ಆತನ ಪ್ರ ಾವದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವನು್ನ

ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ.
24ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು ಬಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ,
ಅಪರಂಜಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ,



ೕಬನು 31:25 lxxi ೕಬನು 31:35

25ನನ್ನ ಆಸಿ್ತ ದೊಡ್ಡದೆಂದೂ,
ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಬಹು ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪಡೆಯಿತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
26ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದ ಾ್ನಗಲಿ,
ಚಂದ್ರನು ಕಳೆತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು

ನೋಡಿ ಾಗ,
27ಹೃದಯವುಮರುಳುಗೊಂಡು, ಕೈಯನು್ನ ಾಯಿಮು ಾ್ದಡಿದ್ದರೆ,
28ಇದು ಸಹ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ದಂಡನೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದದು್ದ,
ಮೇಲಣ ಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದಂ ಾಯಿತು.
29ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕೇಡು ಬಂ ಾಗಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು,
ಅವನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಹಿಗಿ್ಗದೆನೋ?
30ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಾಯಿ ಅವನನು್ನ ಶಪಿಸಿ ಅವನ ಾ್ರಣ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು

ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಾಪವಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ.
31ನನ್ನ ಗು ಾರದ ಆಳುಗಳು,
‘ನಮ್ಮ ಯಜ ಾನ ಬಡಿಸಿದ ಾಂಸದಿಂದ ತೃಪ್ತ ಾಗದವರು

ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಾರರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ ೕ?
32ಪರಸ್ಥಳದವನು ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ,
ಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದಿದೆ್ದನಷೆ್ಟ.

33ಮನುಷ ್ಯನು ಜನ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಹೆದರಿದ್ದರಿಂ ಾಗಲಿ,
ಕುಲೀನರ ತಿರ ಾ್ಕರವು ನನಗೆ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂ ಾಗಲಿ,
34 ಾನು ಾಗಿಲು ಾಟದೆ ೌನ ಾಗಿದು್ದ,
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಾಗೆ ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ,
ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
35ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡತಕ್ಕವನು ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
ಇದೇ ನನ್ನ ಕೈಗುರುತು ನೋಡಿರಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡಲಿ!
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ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅ ಾದನೆಯ ಪತ್ರವು ನನಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!

36ಅದನು್ನ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಕಿರೀಟವ ಾ್ನಗಿ ಧರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
37 ಪ್ರಭುವಿನಂತೆ ಆತನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ

ಲೆಕ್ಕವನು್ನ,
ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
38 ನನ್ನ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ನೇಗಿಲ

ಗೆರೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಅತ್ತರೆ,
39 ಾನು ಹಣಕೊಡದೆ ಅದರ ಾರವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಅದರ ದಣಿಗಳ ಾ್ರಣ ಾನಿಗೆ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದರೆ,
40ಗೋದಿಗೆ ಬದ ಾಗಿಮುಳು್ಳಗಳೂ,
ಜವೆಗೋದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಳೆಗಳೂಬೆಳೆಯಲಿ.” ಎಂದನು.
ಹೀಗೆ ೕಬನ ಾತುಗಳುಮುಗಿದವು.

32
ಎಲೀಹುವಿನ ದಲನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ

1 ಆಗ ೕಬನು ಸ್ವಂತ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಮೂವರು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.
2ಆಮೇಲೆ ಬೂಜ್ ಕುಲಕೂ್ಕ, ಾಮ್ ಗೋತ್ರಕೂ್ಕ ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿತು; ೕಬನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ
ಾನೇ ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂತು.

3ಇದಲ್ಲದೆಅವನಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ೕಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳ ಾರದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೂ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅವರು ತನಗಿಂತ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ,
ಎಲೀಹು ೕಬನೊಂದಿಗೆ ದಲು ಾತ ಾಡದೆ ತಡೆದಿದ್ದನು.
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5 ಎಲೀಹು ಈ ಮೂವರ ಾಯಲಿ್ಲ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ರೋಷಗೊಂಡನು.

6ಆಗ ಬೂಜ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನ ಮಗ ಾದ ಆ ಎಲೀಹು
ಇಂತೆಂದನು, “ ಾನು ೌವನಸ್ಥನು, ನೀವು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು;
ಆದುದರಿಂದ ಸಂಕೋಚಪಟು್ಟ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಅರಿಕೆ ಾಡಲು ಹೆದರಿದೆನು.”
7ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳವರು ಾತ ಾಡಲಿ,
ಬಹಳವಷರ್ದವರು ಾನೋಪದೇಶ ಾಡಲಿ”ಎಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
8ಆದರೆಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಆತ್ಮ ಂದುಂಟು,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾ್ವಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
9ವೃದ್ಧರೇ ಾನಿಗಳಲ್ಲ,ಮುದುಕರು ಾತ್ರ ಾ್ಯಯ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ.
10ಆದ ಾರಣ, “ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಾನು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡುವೆನೆಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
11ಇಗೋ, ನೀವು ಆಡುತಿ್ತದ್ದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾದು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ

ಾ್ಯಯಗಳಿ ಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
12ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು;
ಆ ಾ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ೕಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸಬಲ್ಲವನು,
ಅವನ ಾತುಗಳಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡತಕ್ಕವನು, ಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
13 ‘ ಾವು ಅವನಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ದೇವರೇ ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡಲಿ, ಮನುಷ ್ಯನಿಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
14ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಾದವನು್ನ ಹೂಡಲಿಲ್ಲ;
ಾನೂ ಅವನಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಾತ ಾಡೆನು.

15ಅವರು ಬೆರ ಾಗಿ ಇನು್ನ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರರು,
ಅವರ ಸೊಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿಹೋಯಿತು.
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16ಅವರು ಇನು್ನ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ೌನ ಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ,
ಾನೂ ಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕೋ?

17 ಾನೂ ನನ್ನ ಾಲಿನಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ಾನೂ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು.

18ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾತುಗಳು ತುಂಬಿವೆ,
ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
19ಆ ಾ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ,
ಾಯಿಕಟಿ್ಟದ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು

ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಾಗಿದೆ.
20ನನಗೆಉಪಶಮನ ಾಗುವ ಾಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವೆನು.
21ಆದರೆ ಾನು ಾರಿಗೂಮುಖ ಾ ಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸ ಾರದು,
ಾವಮನುಷ ್ಯನಿ ಾದರೂಮುಖಸು್ತತಿಯನು್ನ ಾಡಕೂಡದು.

22ಮುಖಸು್ತತಿಯನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಗ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.

33
ಎಲೀಹು ೕಬನಿಗೆ ಸ ಾಲೆಸೆದಿದು್ದ

1ಅದಿರಲಿ, ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಕಿವಿಗೊಡು.

2ಇಗೋ, ನನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ
ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಿ ಳಗಿಂದ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ.

3ನನ್ನ ಹೃದಯದಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ನನ್ನ ಾತುಗಳೇ ತಿಳಿಸುವವು,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವವು.
4 ಾನು ದೇವ ಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಜೀವವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾ್ವಸದಿಂದುಂಟಾಗಿದೆ.
5ನಿನಗೆ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿದ್ದರೆ ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡು,
ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾದವನು್ನ ಹೂಡಿ ನಿಂತುಕೋ.
6ನೋಡು, ಾನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
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ಾನೂ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
7ಇಗೋ, ನನ್ನ ಭೀತಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸ ಾರದು,
ನನ್ನ ಒ ಾ್ತಯವು ನಿನಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರದು.
8ನಿನ್ನ ನುಡಿಯಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದಿ್ದ,
9 ‘ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ನನೊ್ನಳಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಾನು ನಿಮರ್ಲನು,

ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನು ಾಪವಿಲ್ಲ.
10ಆ ಾ, ಆತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ವಿರೋಧಕೆ್ಕ ಾರಣಗಳನು್ನ,
ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
11ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿ,
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.
12ಇಗೋ, ನೀನು ಹೀಗೆಹೇಳಿದು್ದ ಾ್ಯಯವಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ನನ್ನಉತ್ತರ,
ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
13 *ಆತನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ಕದರೂ ಉತ್ತರ

ದಯ ಾಲಿಸನೆಂಬು ಾಗಿ,
ನೀನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?
14 ದೇವರು ಾತ ಾಡುವ ರೀತಿ ಒಂದುಂಟು ೌದು, ಎರಡೂ

ಉಂಟು,
ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
15ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರಯುಉಂಟಾ ಾಗಲೂ,
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾಗ ಂಪುಹತಿ್ತ ಾಗಲೂ ಆತನು

ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ,
16ಅವರ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು,ಅವರಿಗೆ ಶಿ ಾವಚನವನು್ನಉಪದೇಶಿಸಿ

ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕುವನು.
17ಹೀಗೆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅವನ ದು ಾ ್ಕಯರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು,
ಾನವನಿಗೆ ಗವರ್ವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವನು.

* 33:13 33:13ಅಥ ಾ ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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18ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದು,
ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ದೈ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಅಳಿದು ಹೋಗದ ಾಗೆ

ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ, ನಿತ್ಯ ಾದ ಎಲುಬುಗಳ

ನೋವಿನಿಂದಲೂ,
ಮನುಷ ್ಯನು ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು.
20ಅವನ ಜೀವವುಆ ಾರಕೆ್ಕ ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವುದು,
ಅವನ ಆತ್ಮವುಮೃ ಾ್ಟನ್ನಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಡುವುದು.
21ಅವನ ಾಂಸವು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಾಣದೆ ಹೋಗುವುದು,
ಾಣದಿದ್ದ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಬಯ ಾಗುವವು.

22ಅವನ ಆತ್ಮವು ಅಧೋಲೋಕವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದು,
ಅವನ ಾ್ರಣವು ಸಂ ಾರದೂತರಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗುವುದು.
23 ಮನುಷ ್ಯನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸತಕ್ಕ ಸಹಸ್ರ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು
ಅವನಿಗೆಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಬೇಡುವುದರಿಂದ,
24 ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಈಡು

ದೊರಕುವಂತೆ ಾಡಿ,
‘ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿಯದಂತೆ ಇವನನು್ನ ರ ಸು’ ಎಂದು

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ,
25ಅವನ ದೇಹವು ಾಲ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕೋಮಲ ಾಗುವುದು.
ಅವನು ಪುನಃ ಎಳೆತನದ ಚೈತನ್ಯವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.
26ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಆತನ ಒಲುಮೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ,
ಆತನ ದಶರ್ನ ಾಡಿಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈದು,
ತಿರುಗಿ ಆತನಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
27 ಅವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ‘ ಾನು ಾಪ ಾಡಿ

ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರೂ,
ಆತನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ.
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28ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ವಿ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ಜೀವವು ಬೆಳಕನು್ನ ಾಣುತಿ್ತರುವುದು’ ಎಂದು ಕೀತರ್ನೆ

ಾಡುವನು.
29ದೇವರು ಎರಡು ಾರಿ, ೌದುಮೂರು ಾರಿಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಾಡುವನು.
30ನೋಡು,ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ,
ಜೀವಲೋಕದ ಬೆಳಕನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು
31 ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು, ೌನ ಾಗಿರು,
ಾನೇ ಾತ ಾಡುವೆನು.

32ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆಉತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳು,
ಾತ ಾಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ

ಆಶೆ.
33ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ೌನ ಾಗಿರು,
ಾನು ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.”

34
ಎಲೀಹುವಿನ ಎರಡನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ

1ಆಗ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ವಿವೇಕಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಾನಿಗಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!

3 ಾಲಿಗೆಯು ಆ ಾರವನು್ನ ರುಚಿನೋಡುವಂತೆ,
ಕಿವಿಯು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದ ಾ್ಲ.
4 ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ,
ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಂಥದೆಂದು ನಮ್ಮನ ್ಮಳಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
5 ೕಬನು, ‘ ಾನು ನೀತಿವಂತನು,
ದೇವರು ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ.
6ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿದ್ದರೂ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಎಂದು ಎನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಾಣದ ಪೆಟು್ಟ

ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
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7 ೕಬನಿಗೆ ಸ ಾನನು ಾರು?
ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
8ಅವನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಗಡ ನಡೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
9 ‘ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೂ,
ಅವನಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
10ಹೀಗಿರಲು, ಬುದಿ್ಧವಂತರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬ ೕಚನೆಯೂ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆಂಬ

ಾವನೆಯೂ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ!
11ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೃತ್ಯದ ಫಲವನು್ನ ತೀರಿಸಿಬಿಡುವನು,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಗೆತಕ್ಕಂತೆಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು.
12 ೌದು, ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡೆಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
13ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆತನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟವನು ಾರು?
ಾರು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು?

14ಆತನು ಾ್ವಥರ್ದಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ,
ಾ್ವಸವನೂ್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ,

15ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು,
ಪುನಃಮನುಷ ್ಯರು ಧೂಳೇ ಆಗುವರು.
16ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವಿದ್ದರೆ ಇದನು್ನ ಕೇಳು,
ನನ್ನ ಾತುಗಳ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು!
17 ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಆಳಿ್ವಕೆ ಾ ಾನೇ?
ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೂ, ಮ ಾಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರು ಾತನನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು

ನಿಣರ್ಯಿಸುವೆ ಾ?
18ಆತನು ಾಜನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಮೂಖರ್’
ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ, ‘ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲನೇ?
19ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆಮುಖ ಾ ಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸದೆ,
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ಬಡವರು ಬಲಿ್ಲದರು ಎಂಬ ಭೇದವನು್ನ ಾಡದೆ ಇರುವನು;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.
20 ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದೊಳಗೆ ಾಯುವರು;
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕದಲಿ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು,
ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈ ಸೋಕದೆ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
21ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನ ಾಗರ್ಗಳಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ,
ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡುವನು.
22ಅಧಮಿರ್ಗಳುಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ,
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಾವ ಕತ್ತಲೂ,
ಾವ ಾ ಾಂಧ ಾರವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

23ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಗಮನವಿಡುವುದೂ,
ಮನುಷ ್ಯನೂ ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವುದೂ,ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
24 ಾವ ವಿಮಶರ್ಕರೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಮುರಿದು,
ಅವರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇತರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
25ಈಪ್ರ ಾರ ಆತನು ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸಿ,
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವನು.

26 ಅಪ ಾಧಿಗಳಿಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಪೆಟು್ಟ ಾಕುವನು.

27 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆ, ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ
ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಷೆ್ಟ.

28ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಗೋ ಾಟವುದೇವರಿಗೆಮುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರು,
ಆತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು.
29 ಆತನು ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದರೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವವರು

ಾರು?
ವಿಮುಖ ಾದರೆ ಆತನ ದಶರ್ನ ಾಡುವವ ಾರು?
ಆತನು ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ

ಹೀಗೆಯೇ.
30ಭ್ರಷ್ಟನು ಆಳ ಾರದು,
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ಾರೂ ಜನರಿಗೆಉರು ಾಗಕೂಡದು ಎಂಬುದೇ ಆತನಉದೆ್ದೕಶ.
31ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು,
‘ ಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂದಂಡನೆಯನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
32 ಾನು ಾಣದಿರುವುದನು್ನ ನೀನೇ ಸೂಚಿಸು;
ಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕದೀತೇ?
33ಆತನು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನವುದೇಕೆ?
ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಒಪಿ್ಪತ ಾಗಿರಬೇಕೋ?
ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೋ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನು.
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸು.
34ಬುದಿ್ಧವಂತರೂ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾನಿಯೂ

ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
35 ‘ ೕಬನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲ.’
36 ೕಬನ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ!
ದುಷ್ಟರ ಾಗೆಉತ್ತರಕೊಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ.
37ಅವನು ಅಪ ಾಧವನ್ನಲ್ಲದೆ ದೈವದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು,
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಧಿಕ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು

ನನಗೆ ಹೇಳುವರು.

35
ಎಲೀಹುವಿನಮೂರನೆಯಸಂ ಾಷಣೆ

1ಆಮೇಲೆ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ನೀತಿಯಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರ ೕಜನ ಾಯಿತು?
ಾಪ ಾಡದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನನ ಾದ ಹೆಚು್ಚ ಾಭವೇನು?

3 ಈ ರೀತಿ ನೀನು ನುಡಿಯುವುದು ಾ್ಯಯವೆಂದು ನೀನು
ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು,
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ನನ್ನ ನೀತಿಯು ದೇವರ ನೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ?
4 ಾನು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ತೆ ಾರರಿಗೂ ಕೂಡಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
5ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ನೋಡು,ಮೇಘ ಾಗರ್ವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು,
ಅವು ನಿನಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ!
6ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು?
ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೇನು?
7ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಂ ಾಯಿತು?
ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
8ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನಿನ್ನಂಥಮನುಷ ್ಯನಿಗೇ ನಷ್ಟ ಾದೀತು,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ನರಜನ್ಮದವನಿಗೇನು ಾಭ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು.
9ಅ ಾರ ಾದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ರೆಯಿಡು ಾ್ತ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ‘ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ ಾದ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?
ಆತನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ ಎಂದು

ಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಆತನು ಾಡು ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ

ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ,
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು ಾ್ತನೆ’

ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
12 ಇಂ ಾ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ದುಷ್ಟರ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೊಂದು

ಗೋ ಾಡುವರು,
ಆದರೂ ಆತನು ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13 ದೇವರು ಮೂಖರ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ,

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಹೀಗಿರಲು ಆತನು ಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವು ಆತನ ಮುಂದೆ

ಇದೆ,
ಆತನನು್ನ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು

ಕೇಳು ಾ್ತನೆಯೇ?
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15ಆತನು ದುಷ್ಟರಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವ ಾರಣ
ಆ ಾ,

ಆತನು ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು,
16 ೕಬನು ಸುಮ್ಮನೆ ಾಯಿ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ,
ಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.”

36
ಎಲೀಹುವಿನ ಅಂತಿಮ ಸಂ ಾಷಣೆ

1ಆಮೇಲೆ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಳು, ಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ದೇವರ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ಾತುಗಳು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವುಉಂಟು.
3ದೂರದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ ನನ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಪ್ರ ಾರ,
ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಹೊಗಳುವೆನು.
4ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾನಪೂಣರ್ನೊಬ್ಬನು ಇ ಾ್ದನೆ.
5 ಇಗೋ, ದೇವರು ಮ ಾಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾರನೂ್ನ

ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಬುದಿ್ಧ ಾಮಥ್ಯರ್ವು ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.
6 ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಗತಿಹೀನರ

ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.
7ನೀತಿವಂತರಿಂದ ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ತಿರುಗಿಸದೆ,
ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ,
ಉನ್ನತಪದವಿಗೆ ಅವರನು್ನ ತರುವನು.
8ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧನಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು,
ಾಧೆಗಳೆಂಬ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,

9ಆತನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನೂ್ನ,
ಸೊಕಿ್ಕನ ದೊ್ರೕಹಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು.
10ಇದಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಅವರ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು,
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ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
11ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ,
ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನು್ನ ಸುಖದಲಿ್ಲಯೂ,
ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲಯೂ ಕಳೆಯುವರು.
12 ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ದೈ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು,
ಾನಹೀನ ಾಗಿಯೇ ಾ್ರಣಬಿಡುವರು.

13 *ದೇವರನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನಂಬದಿರುವವರು
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿರುವರು,

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸು ಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ೌವನದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವರು.
ಅವರ ಜೀವವುಪುರಷ ಾಮಿಗಳ ಜೀವದಂತೆ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು.
15 ಾಧೆಪಡುವವರನು್ನ ಅವರ ಾಧೆಗಳಮೂಲಕವೇ ರ ಸುವನು,
ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಕಿವಿಯನು್ನ

ತೆರೆಯುವನು.
16ಇದೇಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕಷ್ಟದೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದೂ,
ನಿನ್ನ ಮೇಜಿನ ಆ ಾರಗಳು ತುಪ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ

ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.
17ನೀ ಾದರೋ ದುಷ್ಟನಿಣರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ,
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೂ, ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೂ ಒಳ ಾಗಿದಿ್ದ.

18 ನಿನ್ನ ಸಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಕುಚೋದ್ಯಕೆ ್ಕ ನೂಕದಂತೆ
ನೋಡಿಕೋ!

ಕೊಡಬೇ ಾದ ಈಡು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಹಿಂದೆಗೆಯಬೇಡ!
19 ಕ ಾ್ಟನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ,
ಧನ ಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ನಿನಗೆಈ ಾಗುವುದೇ?

* 36:13 36:13ಅಥ ಾ ಕಪಟ ಹೃದಯಿಗಳು.
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20 ಜ ಾಂಗಗಳು ತಟ್ಟನೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗು ಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಾಪ ಾಡದಂತೆ,

ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
21ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು,ಅಧಮರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಾಲಿಡಬೇಡ.
ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
22 ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ನಡೆಸುವನು,
ಆತನಂತಹಉಪದೇಶಕನು ಾರು?
23ಆತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಾರು ನೇಮಿಸಿದರು?
‘ನೀನು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಡೆಸಿದಿ’ ಎಂದು ಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು?
24ಮನುಷ ್ಯರು ಕೀತಿರ್ಸುವ,
ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೊಗಳಲು ಮರೆಯಬೇಡ.
25ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ನರನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡು ಾ್ತನಷೆ್ಟ.
26ಆ ಾ, ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಾವು ಆತನನು್ನ ಅರಿಯ ಾರೆವು; ಆತನ ವಷರ್ಗಳು

ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.
27ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು,
ಅವು ತಿಳಿಮಳೆ ಾಗಿ ಆತನಮಂಜಿನಿಂದಉದುರುವವು.
28 ೕಡಗಳುಅದನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಜನರಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವುದು.
29ಆ ಾ,ಮೇಘಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಆತನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲನ ಗಜರ್ನೆಗಳನೂ್ನ ಾರು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು?
30ಇಗೋ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಸುತ್ತಲು ಹರಡಿಕೊಂಡು,
ಅದನು್ನ ಜಲಸಮೂಹಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
31 ೕಡಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿಯೇ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ

ವಿಧಿಸಿ,
ಆ ಾರವನು್ನ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವನಷೆ್ಟ.
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32 ಕೈತುಂ ಾ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದು
ನೀನು ವೈರಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಗುರಿಮುಟು್ಟಲು ಬಿಡುವನು.
33ಅದರ ಆಭರ್ಟವುಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು,
ದನಕರುಗಳೂ ಸಹ ಆತನ ಆಗಮನವನು್ನ ತಿಳಿಯುವವು.”

37
ಎಲೀಹುವಿನ ಅಂತಿಮ ಸಂ ಾಷಣೆಯಮುಂದುವರಿಕೆ

1 “ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಎದೆಯು ಅದಕೆ್ಕ ತತ್ತರಗೊಂಡು,
ಮಿಡಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲುವುದು.
2ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ದೇವರ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
3ಆತನು ಅದನು್ನ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಸಿ,
ತನ್ನ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಭೂಮಿಯಅಂಚುಗಳವರೆಗೂ ಬಿಡುವನು.
4ಸಿಡಿಲಿನ ತರು ಾಯ ಗಜರ್ನೆಯುಂಟಾಗುವುದು,
ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಡುಗುವನು.
ಆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಆತನು ಸಿಡಿಲುಗಳನು್ನ

ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
5ದೇವರು ತನ್ನ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಅದು್ಭತ ಾಗಿ ಗುಡುಗುವನು;
ಾವು ಗ್ರಹಿಸ ಾಗದಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವನು.

6ಆತನು ಹಿಮಕೆ್ಕ, ‘ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಳು’ ಎಂದು,
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗೆ, ‘ರಭಸದಿಂದ ಸುರಿ’ ಎಂದು

ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡುವನು.
7ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
8ಆಗಮೃಗಗಳು ಗುಹೆಗಳನು್ನ ಸೇರಿ,
ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು.
9ಆತನ ಭಂ ಾರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿಯೂ,
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಚಳಿ ಾಳಿಯೂ ಬರುವವು.
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10ದೇವರ ಾ್ವಸದಿಂದ ನೀರು ಮಂಜುಗಡೆ್ಡ ಾಗುವುದು,
ವಿ ಾಲ ಾದ ನೀರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗುವುದು.
11ಇದಲ್ಲದೆ ೕಡಗಳಮೇಲೆಮಂಜಿನ ಾರವನು್ನ ಹೇರಿ,
ತನ್ನ ಮಿಂಚಿನಮೇಘಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡುವನು.
12 ಸಿಡಿಲುಗಳು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ವಿಧಿಸುವುದನೆ್ನೕ

ಾಡಲಿ ಎಂದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸುವನು.
13 ಆತನು ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಹಿತ ಾ್ಕಗಲಿ,

ಕೃಪೆತೋರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಆ ಮೇಘಗಳನು್ನ

ಬರ ಾಡುವನು.
14 ೕಬನೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳು! ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ದೇವರ

ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸು.
15ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸಿ,
ತನ್ನ ಮೇಘದ ಸಿಡಿಲು ಹೊಳೆಯ ಾಡುವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?
16 ೕಡಗಳ ತೂ ಾಟವನೂ್ನ,
ಾನಪೂಣರ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ ಾ?

17 ಭೂಮಿಯು ದ ಣ ಾಳಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿರುವ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ,

ಉಡುಪಿನ ಬಿಸಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅರಿವು ನಿನಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
18ತಗಡು ಬಡಿದ ಎರಕದ ದಪರ್ಣದಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುವ
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಆತನ ಾಗೆ ನಿಮಿರ್ಸಬಹುದೇ?
19ಆತನಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಸು,
ಅಂಧ ಾರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಾತ ಾಡಲು

ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
20 ಾನು ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಲು

ಾಧ್ಯವೇ?
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ಾಗೆ ಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ.
21ಇಗೋ, ಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಗಗನವನು್ನ ಶುಭ್ರಪಡಿಸಲು,
ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಾರೂ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡ ಾರರು.
22ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಹೊನಿ್ನನ ಹೊಳಪುಹೊರಡುವುದು,
ದೇವರು ಭಯಂಕರ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
23ಇಂಥ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾರೆವು;
ಆತನ ಪ ಾಕ್ರಮವು ಬಹಳ; ಆತನು ಾ್ಯಯವ ಾ್ನಗಲಿ,
ಪರಿಪೂಣರ್ ಧಮರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
24ಆದ ಾರಣಮನುಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು,
ಾನಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಆತನು ಲ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

38
ಯೆಹೋವನು ೕಬನಿಗೆ ಸ ಾಲೆಸೆದಿದು್ದ

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಳಗಿಂದ ೕಬನಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಅ ಾನದ ಾತುಗಳಿಂದ ಸ ಾ್ಯಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಮಂಕು ಾಡುವ ಇವನು ಾರು?
3ಶೂರನಂತೆ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೋ;
ಾನು ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡುವೆನು, ನೀನೇ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

4 ಾನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ ಾಗ ನೀನು ಎಲಿ್ಲದಿ್ದ?
ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳು.
5ಅದರ ಅಳತೆಗಳನು್ನ ಾರು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದರು? ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ಅದರಮೇಲೆ ನೂಲುಹಿಡಿದವರು ಾರು?
6ಭೂಲೋಕದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಾವುದರಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡವು?
ಅದರಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಾಕಿದವರು ಾರು?
7ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿಯೆತು್ತ ಾ್ತ
ದೇವಕು ಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡು ಾ್ತ ಇರಲು,
8ಸಮುದ್ರವು ಭೂಗಭರ್ವನು್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು,
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ಅದರ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವರು ಾರು?
9ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ೕಡಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ವಸ್ತ ್ರವ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಸುತು್ತಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದೆನಲ್ಲವೆ?

10ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಮೇರೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಗುಳಿ, ಕದಗಳನು್ನ ಾಕಿದೆನು
11 ‘ಇಲಿ್ಲಯ ತನಕ ಬರಬಹುದು;ಮೀರಿ ಬರಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ತೆರೆಗಳ ಹೆಮೆ್ಮಗೆ ಇಲೆ್ಲೕ ತಡೆ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು.
12 ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ ‘ಅರುಣೋದಯ ಾಗಲಿ’

ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವೆ ೕ?
ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಗಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ ಾ?
13 ಭೂಮಿಯ ಅಂಚುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅದರೊಳಗಿಂದ

ಒದರಿಬಿಡು ಎಂದುಉದಯಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ ಾ?
14ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತದಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆಬೆಳ ಾಗು ಾಗಭೂಮಿಯುರೂಪ

ಾಳುತ್ತದೆ.
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ನೆರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದಉಡಿಗೆಯಂತೆ ಾಣಿಸುವವು.
15ಮತು್ತ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಾಗುವುದು,
ಎತಿ್ತದ ಕೈ ಮುರಿಯುವುದು.
16ಎಂ ಾದರೂ ಸಮುದ್ರದ ಬುಗೆ್ಗಗ ಳಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದ ೕ?
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ಾಗರದ ಗುಪ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ

ತಿರು ಾಡಿದಿ್ದೕ ೕ?
17ಮರಣದ ಾಗಿಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಗೋಚರ ಾದ ೕ?
ೕ ಾಂಧ ಾರದ ಕದಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ ಾ?

18 ಭೂಮಿಯ ವಿ ಾ್ತರವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದೕ ೕ? ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ ತಿಳಿಸು.

19ಬೆಳಕಿನ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿ ಎಲಿ್ಲ? ಕತ್ತಲಿನ ಸ್ವಸ್ಥಳವುಎಲಿ್ಲ?
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20 ನೀನು ಆ ಒಂದೊಂದನೂ್ನ ಅದರದರ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ,

ಅವುಗಳಮನೆಯ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?
21ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು; ಆಗಲೂ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದಯಲ್ಲವೆ;
ನಿನ್ನ ದಿನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು!
22 ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ಾಲ ಾ್ಕಗಿಯೂ,
ಯುದ್ಧಕದನಗಳ ದಿನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ,
23ಹಿಮದ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಿ್ದೕ ಾ?
ಕಲ್ಮಳೆಯಬೊಕ್ಕಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಾ?
24ಬೆಳಕನು್ನ ಾಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ಬಿಸಿ ಾಳಿಯನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಗರ್ವೆಲಿ್ಲ?
25ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನುಷ ್ಯರೇ ಇಲ್ಲದ ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
26 ಾಳುಬೀ ಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿ,
ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು,
27ಅತಿವೃಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಾಹಕೆ್ಕ ಾಲುವೆಯನೂ್ನ,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಾರಿಯನೂ್ನ ಾರು ಕಡಿದರು?
28ಮಳೆಗೆ ತಂದೆಯುಂಟೋ?
ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳನು್ನ ಪಡೆದವನು ಾರು?
29ಹಿಮದ ಗಡೆ್ಡಯು ಾರ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೊರಟಿತು?
ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಾರು ಹೆತ್ತರು?
30ನೀರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗುವುದು;
ಾಗರದಮೇ ಾ್ಭಗವೂಹೆಪು ್ಪಗೊಳು್ಳವುದು.

31ನೀನು ಕೃತಿ್ತಕೆಯ ಸರಪಣಿಯನು್ನ ಬಿಗಿದು,
ಮೃಗಶಿರದ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚವೆ ಾ?
32ಆ ಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆ ೕ?
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ನಡೆಸುವೆ ಾ?
33ಖಗೋಳದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?
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ಅದರ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದೕ ಾ?
34 ೕಡಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ನೀನು ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ,
ಹೇರಳ ಾದ ನೀರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುವುದೋ?
35ಸಿಡಿಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು,
‘ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎನು್ನವ ೕ?
36 ಾರು ಾಮುರ್ಗಿಲಿಗೆ ಾನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದರು?
ಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಾರು?
37 ಾನದಿಂದ ಾರು ಮೇಘಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವರು?
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲನ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಗಚಿ ಾಕಿ,
38ಧೂಳುಹರಿದು ಒತ್ತಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವಂತೆಯೂ,
ಹೆಂಟೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಾರು

ಾಡುವರು?
39 ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಸಿಂಹಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಒದಗಿಸಲು

ಬೇಟೆ ಾಡುವೆ ಾ?
40ಅವುಗಳು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
ದೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿರುವ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಆಶೆಯನು್ನ

ತೀರಿಸುವೆ ೕ?
41 ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳು, ಗುಟುಕಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ

ರೆಯಿಡು ಾಗ,
ಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಾರು ಒದಗಿಸುವರು?”

39
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಲಿನಮುಂದುವರಿಕೆ

1 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಗಳು ಈಯುವ ಸಮಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?

ಹರಿಣಗಳ ಹೆರಿಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ ಾ?
2ಅವು ಗಭರ್ವನು್ನ ಹೊರುವ ತಿಂಗಳುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುತಿ್ತೕ ೕ?
ಅವುಈಯುವ ಾಲವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುವೆ ೕ?
3ಅವುಮರಿಗಳನು್ನ ಾಕಿದೊಡನೆಯೇ
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ತಮ್ಮ ವೇದನೆಯನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವವು.
4ಅವುಗಳಮರಿಗಳುಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು
ಅಗಲಿದಮೇಲೆ ಾಯಿಯಬಳಿಗೆಪುನಃ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
5 ಾಡುಕತೆ್ತಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾರು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು?
ಅದರ ಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದವರು ಾರು?
6 ಾನು ಅಡವಿಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ನಿ ಾಸವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
7ಅದುಊರುಗದ್ದಲವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ,
ಹೊಡೆಯುವವನ ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕ ಇಲ್ಲ.
8ಅದರ ಾವಲು ವಿ ಾಲ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ.
ಹಸಿರು ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.
9 ಾಡುಕೋಣವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ಒಪಿ್ಪ,
ನಿನ್ನ ಗೋದಲಿಯಹತಿ್ತರ ತಂಗುವುದೋ?
10ನೇಗಿಲ ಾಲಿಗೆ ಾಡುಕೋಣವನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟು್ಟವೆ ಾ?
ಅದು ತಗಿ್ಗನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಕುಂಟೆ

ಎಳೆಯುವುದೋ?
11ಬಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡುವೆ ೕ?
12ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಾಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದು

ಭರವಸವಿಡುವೆ ಾ?
13ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯ ಪಕ್ಷವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಡಿ ಾಡುವುದು,
ಆದರೆ ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗರಿಗಳಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ಾವವುಂಟೋ?
14ಅದು ತನ್ನ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ,
ಧೂಳಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾವು ಕೊಡಿಸುವುದಲ್ಲವೇ.
15 ಾ ಾದರು ಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿ ಾರು, ಾಡುಮೃಗ ತುಳಿದೀತು

ಎಂದು ೕಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
16ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನವುಗಳೆಂದೆಣಿಸದೆ ಾಧೆಗೊಳಪಡಿಸುವುದು,
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ತನ್ನ ಹೆರಿಗೆ ನಿಷ್ಫಲ ಾದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.
17ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ ಾನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ,
ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸದೆ ಇ ಾ್ದನಷೆ್ಟ!
18ಅದು ರೆಕೆ್ಕಬಡಿಯು ಾ್ತ ನೀಳ ಾಗಿ ಓಡುವ ಸಮಯದ ಾ್ಲದರೋ,
ಕುದುರೆಯನೂ್ನ, ಸ ಾರನನೂ್ನ ಹೀ ಾಳಿಸುವುದು.
19ನೀನು ಕುದುರೆಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಅದರ ಕೊರಳಿಗೆ ಗುಡುಗನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವನು ನಿನಲ್ಲವೇ?
20ಅದುಮಿಡತೆಯ ಾಗೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಾರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ ಾ?
ಅದರ ಕೆನೆತನದ ಪ್ರ ಾಪವು ಭಯಂಕರ ಾಗಿದೆ.
21ಅದು ತಗಿ್ಗನ ನೆಲವನು್ನ ಕೆರೆದು ತನ್ನ ಬಲಕೆ್ಕ ಹಿಗಿ್ಗ,
ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಹೋಗುವುದು.
22ಅದು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ
ಭಯವನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವುದು.
23ಬತ್ತಳಿಕೆಯೂ, ಥಳಥಳಿಸುವ ಭಜಿರ್ಯೂ,
ಈಟಿಯೂಅದರಮೇಲೆ ಜಣಜಣಿಸುವವು.
24ಅದು ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ,
ನಿಲ್ಲದೆ ಉಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಂಪಿಸು ಾ್ತ ನೆಲವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದೋ

ಎಂಬಂತೆ ಓಡುವುದು.
25ತುತೂ್ತರಿಊದಿ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾ! ಎಂದುಕೊಂಡು
ಾಳಗ, ಆಭರ್ಟ, ಸೇ ಾಪತಿಗಳ ಗಜರ್ನೆ,
ಇವುಗಳನು್ನ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂಮೂಸಿನೋಡಿ ತಿಳಿಯುವುದು.
26ಗಿಡಗವು ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ,
ದ ಣದಿಕಿ್ಕಗೆ ಾರುವುದು ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದಲೋ?
27ಹದು್ದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾರಿ ಉನ್ನತದಲಿ್ಲ
ಗೂಡು ಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೋ?
28ಅದಕೆ್ಕ ಬಂಡೆಯೇ ನಿ ಾಸವು;
ಅದು ಶಿ ಾಶಿಖರದಲಿ್ಲಯೂ, ದುಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ತಂಗುವುದು.
29ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಬೇಟೆಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ;
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ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.
30ಹೆಣಬಿದ್ದಲಿ್ಲ ರಣಹದೂ್ದ ಅದರಮರಿಗಳೂಹೀರುತ್ತವೆ ರಕ್ತವನು್ನ;

40
1ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು ೕಬನಿಗೆ,

2 “ತಕರ್ ಾಡುವವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಸಂಗಡಲೂ
ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವನೋ?

ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿ ಾದ ಾಡುವವನು ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

3ಆಗ ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆಉತ್ತರ ಾಗಿ,
4 “ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಏನು

ಹೇಳಲಿ?
ಾಯಿಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆನು.

5ಒಂದು ಾರಿ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡ ಾರೆನು;
ಎರಡು ಸಲ ೌದು, ಇನೆ್ನೕನೂ ನುಡಿಯ ಾರೆನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
6 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಳಗಿಂದ ೕಬನಿಗೆ

ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
7 “ಶೂರನಂತೆ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೋ! ಾನು ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡುವೆನು,
ನೀನೇ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
8ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡುವಿ ಾ?
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು

ನಿಣರ್ಯಿಸುವೆ ೕ?
9ನಿನ್ನ ಕೈಯೂ, ದೇವರ ಕೈಯೂ ಸಮ ೕ?
ದೇವರ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ಗುಡುಗಬಲಿ್ಲ ಾ?
10ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಮಹಿಮೆಘನತೆಗಳಿಂದ ಭೂಷಿಸಿಕೊಂಡು
ಪ್ರ ಾವಮಹತ್ವಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.
11ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಎರಚಿ,
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ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸು.
12ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಿ,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ತಟ್ಟನೆ ಕೆಡವಿಬಿಡು.
13ಅವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ,
ಅಂಧ ಾರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕು.
14 ಹೀ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಲಭುಜವು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲದೆಂದು ಾನೇ

ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವೆನು.
15ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿರುವ *ನೀ ಾನೆಯನು್ನ ನೋಡು;
ಎತಿ್ತನ ಾಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುವುದು.
16ಇಗೋ,ಅದರ ಬಲವು ಸೊಂಟದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅದರ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊಟೆ್ಟಯ ನರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
17ತನ್ನ ಾಲವನು್ನ ದೇವ ಾರುವಿನಮರದಂತೆ ಾಗಿಸುವುದು;
ಅದರ ತೊಡೆಯನರಗಳುಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
18ಅದರಮೂಳೆಗಳು ಾಮ್ರದ ನಳಗಳಂತೆಯೂ,
ಅದರ ಎಲುಬುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಾರೆಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವವು.
19ಅದು ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.
ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಕೋರೆ ಹಲೆ್ಲಂಬ ಶಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ

ಒದಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
20ಗುಡ್ಡಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ಮೇವನು್ನ ಕೊಡುವವು;
ಾಡುಮೃಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಆಡುತಿ್ತರುವವು;

21 ಾವರೆಯ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೂ, ಆಪಿನಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಜವುಗು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವುದು.
22 ಾವರೆ ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರಳನು್ನ ಅದರಮೇಲೆ ಹರಡುವವು,
ನದಿಯನೀರವಂಜಿಗಳುಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವವು.
23ಓಹೋ, ಹೊಳೆಯುಉಕಿ್ಕ ಬಂದರೂ ಅದು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾಹವುಅದರ ಾ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವುದು.

* 40:15 40:15ಮೂಲತಃ ಬೆಹೆ ೕತ್ ಅಂದರೆ ದೈತ್ಯ ಾರದಮೃಗ.
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24 ಾ ಾದರೂ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಹಿಡಿ ಾನೇ?
ಾಳದಿಂದ ಅದರಮೂಗನು್ನ ಚುಚ್ಚಬಲ್ಲನೇ?” ಎಂದನು.

41
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಲಿನಮುಂದುವರಿಕೆ

1 *ಲಿ ಾ್ಯ ಾನ್ ಸಳೆಯನು್ನಮೀನು ಾಳದಿಂದಎಳೆಯುವಿ ೕ?
ಹುರಿಯಿಂದ ಅದರ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಅದುಮಿ ಬಿಗಿಯುವಿ ೕ?
2ಅದರಮೂಗಿಗೆ ಾಳವನು್ನ ಇಡುವೆ ೕ?
ಅದರ ದವಡೆಗೆಮುಳ್ಳನು್ನ ಚುಚು್ಚವಿ ೕ?
3ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ವಿ ಾಪಿಸುವುದೋ?
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸವಿ ಾತ ಾಡೀತೇ?
4ಅದನು್ನ ನೀನು ಸ ಾ ಆ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೋ?
5ಅದನು್ನ ಪ ಯಂತೆ ಆಡಿಸುವೆ ಾ?
ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿನೋದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ ಾ?
6 ಾಲು ಾರ ಾದ ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಇಡುವರೋ?
ವತರ್ಕರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಾರುವರೋ?
7ಅದರ ಚಮರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ
ಅಥ ಾ ತಲೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಈಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಚುಚ್ಚಬಲೆ್ಲ ಾ?
8ಅದರಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ ನೋಡು!
ಆ ಜಗಳವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದೇ

ಇಲ್ಲ.
9ಆ ಾ,ಅದನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀ ಯು ವ್ಯಥರ್!
ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದವನು ನೋಡಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವನು.
10 ಅದನು್ನ ಕೆಣಕಲು ಧೈಯರ್ಗೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಉಗ್ರತೆ ಾರಲಿ್ಲಯೂ

ಇಲ್ಲ;
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಾರು?
* 41:1 41:1 ದೈತ್ಯ ಸಳೆ.
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11 ಾನು ಾಲತೀರಿಸಬೇ ಾದರೆ ದಲುಅದನು್ನ ನನಗೆಕೊಟ್ಟವರು
ಾರು?

ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವೂ ನನ್ನದೇ.
12 ಾನು ಅದರ ಅಂಗಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತವಿ ಾನವನೂ್ನ
ಸೊಗ ಾದ ೕಡಣೆಯನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರೆನು.
13ಅದರ ಹೊರಕವಚವನು್ನ ಾರು ತೆಗೆಯುವರು?
ೕಡು ದವಡೆಗ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಾರು?

14ಮುಖದ ಕದಗಳನು್ನ ಾರು ತೆರೆ ಾರು?
ಭಯವುಅದರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
15ಗು ಾಣಿಗಳ ಾಲುಗಳು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ.
ಅವುಬಿಗಿದುಮುದಿ್ರಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
16 ಾಳಿಯು ಕೂಡ ನುಗ್ಗದಂತೆ
ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ.
17ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ವಿಂಗಡಿಸದ ಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
18ಅದರ ಸೀನಿನ ತುಂತುರುಗಳು ತಳತಳಿಸುವವು,
ಕಣು್ಣ ಅರುಣನೇತ್ರಕೆ ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
19 ಾ ಳಗಿಂದ ಕೊಳಿ್ಳಗಳು ಹೊರಡುವವು,
ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಗಳು ಾರುವವು.
20 ಆಪುಹುಲಿ್ಲಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ ಊದಿ ಾಯಿಸಿದ

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆಮೂಗಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊಗೆ ಾಯುವುದು.
21 ಅದರ ಉಸಿರೇ ಇದ್ದಲನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು, ಜಾ್ವಲೆಯು

ಾಯಿಂದೇಳುವುದು.
22 ಬಲವು ಕುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಭಯವು

ಕುಣಿ ಾಡುವುದು.
23 ಅದರ ಾಂಸದ ಖಂಡಗಳು ಸಡಿಲವಿಲ್ಲದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ

ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
24ಅದರಹೃದಯವುಬಂಡೆಯ ಾಗೂಬೀಸುವ ಕೆಳಗಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ.
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25 ಅದು ಎದ್ದರೆ ಶೂರರು ಕೂಡ ಅಂಜಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು.

26ಒಬ್ಬನು ಕತಿ್ತ ಡನೆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಆಗ ಾರದು;
ಾಣ ಭಜಿರ್ ಈಟಿ ಇವುಗಳೂವ್ಯಥರ್ವೇ.

27ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒಣಹುಲ್ಲ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾಮ್ರವನು್ನ ಕೊಳೆತಮರವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾವಿಸುವುದು.

28ಬಿಲು್ಲ ಅದನು್ನ ಓಡಿಸ ಾರದು,
ಕವಣೆಯ ಕಲು್ಲಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವವು.
29ಅದು ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡ ಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದು;
ಬಿರ್ರನೆ ಬರುವ ಈಟಿಗೆ ನಗುವುದು.
30ಅದರ ಕೆಳ ಾಗವು ಚೂ ಾದ ಬೋಕಿಗ ಾಗಿದೆ,
ಅದು ಕೆಸರಿನಮೇಲೆ ಹಲಗೆಯ ಾಗೆ ನೀಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
31ಜಲನಿಧಿಯನು್ನ ಹಂಡೆಯನೀರಿನ ಾಗೆ ಕುದಿಸುವುದು;
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕಲಕಿದ ತೈಲ ಾತೆ್ರಯಂತೆ ಾಡುವುದು.
32 ಾಗರಕೆ್ಕ ನರೆ ಬಂತೋ ಎಂಬಂತೆ
ಾನು ಬಂದ ಾರಿಯನು್ನ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವುದು.

33ಇದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
34ಇದು ಪ್ರತಿ ಂದು ದೊಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವುದು,
ಸೊಕಿ್ಕದಮೃಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ ಾಗಿರುವುದು.

42
ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ನೀನು ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬಲೆ್ಲಯೆಂತಲೂ,
ಾವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ

ಇದೆ್ದೕನೆ.
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3 ‘ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸ ಾ್ಯಲೋಚನೆಯನು್ನ ಮಂಕು ಾಡುವ ಇವನು
ಾರು?’

ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಾತಿನಂತೆ ಾನು ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ,
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮೀರಿರುವ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು

ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ದಯ ಾಡಿ ಕೇಳು, ಾನೇ ಾತ ಾಡುವೆನು; ಾನು

ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡುವೆನು,
ನೀನೇ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ.
5 ಕಿವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದನು,ಈಗ ಾದರೋ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ

ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.
6ಆದ ಾರಣ ಾನು ಆಡಿದ್ದನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ
ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದನು.
ಸ ಾಪಿ್ತ

7ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ೕಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನನು್ನ ಕುರಿತು, “ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಡಿದಂತೆ ನೀನು

ಆಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಈಗ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಮ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನು ನಿಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವನು. ಾನು ಅವನ

ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ೕಬನು ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸತ್ಯವನು್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನೀವು ನುಡಿಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನೂ, ಶೂಹ್ಯ ಾದ
ಬಿಲ್ದದನೂ, ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನೂ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು
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ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ೕಬನ
ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ೕಬನನು್ನ ಪುನಃ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
10 ೕಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ

ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ, ಅವನ
ಸೊತ್ತನು್ನ ದಲಿಗಿಂತ ಎರಡರ ಾ್ಟಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದನು. 11 ಆಗ
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೂ, ದಲು
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಪರಿಚಿತರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡಿದ್ದ ಆಪತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನು ಾಪವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಒಂದೊಂದು ವರಹವನೂ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನೂ್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

12 ಯೆಹೋವನು ೕಬನ ದಲನೆಯ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ
ಅವನ ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೀಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಅವನಿಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಆರು ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ,
ಒಂದು ಾವಿರ ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳೂ, ಒಂದು ಾವಿರ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳೂ
ಉಂಟಾದವು.

13 ಇಷು್ಟ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂರು
ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 14 ದಲನೆಯವಳಿಗೆ
ಯೆಮೀಮ, ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಕೆಚೀಯ, ಮೂರನೆಯವಳಿಗೆ
ಕೆರೆನ್ಹಪೂ್ಪಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

15 ೕಬನ ಮಕ್ಕಳಷು್ಟ ಸುಂದರಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹಂಚಿದನು. 16 ಆ ಮೇಲೆ ೕಬನು
ನೂರನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಾಳಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಮ್ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಂತು
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ತನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಾಲು ್ಕ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. 17 ತರು ಾಯ
ೕಬನು ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕ ಾಗಿಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ಯೋಬನು

