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ഇേയ്യാബ്

ആമുഖം
1 ഊസ് േദശത്ത് ഇേയ്യാബ് എന്നു േപരുള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം
നിഷ്കളങ്കനും പരമാർഥിയും ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നവനും തിന്മയിൽനിന്ന് അകന്നു
ജീവിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു. 2അേദ്ദഹത്തിന്
ഏഴു പു്രതന്മാരും മൂന്നു പു്രതിമാരും ജനിച്ച .
3 ഏഴായിരം ആടും മൂവായിരം ഒട്ടകവും
അഞ്ഞൂറു േജാടി കാളയും അഞ്ഞൂറു
െപൺകഴുതയും വലിെയാരുകൂട്ടം േവലക്കാരും
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പൗരസ്ത്യേദശെത്ത
എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലുംെവച്ച് ഏറ്റവും
്രപമുഖനായിരുന്നുഅേദ്ദഹം.

4 അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ
ഓേരാരുത്തനും തങ്ങള െട വീടുകളിൽ
അവരവരുെട ഊഴമനുസരിച്ച് വിരുന്നു
നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്തു
തങ്ങേളാെടാപ്പം ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്യാൻ
തങ്ങള െട മൂന്നു സേഹാദരിമാെരയും
ആളയച്ച ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു.
5 ആേഘാഷങ്ങൾെക്കാടുവിൽ, ഇേയ്യാബ്
അവെര വിളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരണകർമങ്ങൾ
നടത്തുകയും അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
അവരുെടഎണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്അവർക്കുേവണ്ടി
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. “ഒരുപേക്ഷ, എെന്റ മക്കൾ
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പാപം െചയ്യ കേയാ ഹൃദയംെകാണ്ടു ൈദവെത്ത
തിരസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്തിരിക്കാം,” എന്നു
ചിന്തിച്ച് ഇേയ്യാബ് ഈ കൃത്യം പതിവായി
അനുഷ്ഠിക്കുമായിരുന്നു.

6 ഒരു ദിവസം ൈദവദൂതന്മാർ* യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ െചന്നു.
സാത്താനും† അവേരാെടാപ്പം െചന്നിരുന്നു.
7 യേഹാവ സാത്താേനാട്: “നീ എവിെടനിന്നു
വരുന്നു?”എന്ന്ആരാഞ്ഞു.

“ഞാൻ ഭൂമിയിെലല്ലാം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച്
സകലവും നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് വരുന്നു” എന്നായിരുന്നു
സാത്താെന്റമറുപടി.

8 യേഹാവ സാത്താേനാട്, “എെന്റ ദാസനായ
ഇേയ്യാബിെന നീ ്രശദ്ധിച്ച േവാ? അവെനേപ്പാെല
നിഷ്കളങ്കനും പരമാർഥിയും ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നവനും തിന്മയിൽനിന്ന് അകന്നു
ജീവിക്കുന്നവനുമായി ആരുംതെന്ന ഭൂമിയിൽ
ഇല്ലേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 സാത്താൻ പറഞ്ഞു: “യാെതാരു
കാരണവുമില്ലാെതയാേണാ ഇേയ്യാബ്
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നത?് 10 അങ്ങ്
അേദ്ദഹത്തിനുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റകുടുംബത്തിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാ വസ്തുവകകൾക്കും
ചുറ്റ മായി േവലിെകട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയേല്ല?
അങ്ങ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തി
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആടുമാടുകൾ േദശത്തു
വർധിച്ച മിരിക്കുന്നു. 11 എന്നാൽ അങ്ങയുെട
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കരെമാന്നു നീട്ടി അേദ്ദഹത്തിനുള്ളെതല്ലാം ഒന്നു
െതാടുക. അയാൾ മുഖത്തുേനാക്കി അങ്ങെയ
നിന്ദിക്കും.”

12 അേപ്പാൾ യേഹാവ സാത്താേനാട്:
“െകാള്ളാം, ഇതാ,അവനുള്ളെതാെക്കയും നിെന്റ
അധീനതയിലിരിക്കുന്നു. അവെന്റേമൽമാ്രതം നീ
ൈകെവക്കരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു.
അങ്ങെന സാത്താൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപായി.

13 ഒരിക്കൽ ഇേയ്യാബിെന്റ പു്രതീപു്രതന്മാർ
മൂത്തസേഹാദരെന്റവീട്ടിൽവിരുന്നുകഴിക്കുകയും
വീഞ്ഞു പാനംെചയ്യ കയും ആയിരുന്നു
അേപ്പാൾ, 14 ഒരു സേന്ദശവാഹകൻ
ഇേയ്യാബിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട കാളകൾ നിലമുഴുകയും
െപൺകഴുതകൾ അവയ്ക്കു സമീപം
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
15 േശബായർ വന്ന് അവെയ
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി, േവലക്കാെര അവർ
വാളിനിരയാക്കി. വിവരം അങ്ങെയ
അറിയിക്കാൻ ഞാൻമാ്രതമാണ് അവരിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ടത!്”

16അയാൾപറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മെറ്റാരു സേന്ദശവാഹകൻ വന്ന് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “ൈദവത്തിെന്റ അഗ്നി
ആകാശത്തുനിന്നു വീണ് ആടുകെളയും
ആട്ടിടയന്മാെരയും ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. വിവരം
അങ്ങെയ അറിയിക്കാൻ ഞാെനാരുവൻമാ്രതം
അവേശഷിച്ച !”
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17അയാൾപറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മെറ്റാരു സേന്ദശവാഹകൻ വന്ന്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “കൽദയരുെട മൂന്നു
െകാള്ളസംഘങ്ങൾ വന്ന് ഒട്ടകങ്ങെളെയല്ലാം
അപഹരിച്ച . േവലക്കാെര അവർ
വാളിനിരയാക്കി. ഇതു പറയാൻ ഞാൻമാ്രതം
രക്ഷെപ്പട്ട േപാന്നു!”

18ഇയാൾ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിേക്ക േവെറാരാൾ
വന്നു പറഞ്ഞു: “നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
മൂത്തസേഹാദരെന്റ വീട്ടിൽ ഭക്ഷിക്കുകയും
വീഞ്ഞു പാനംെചയ്യ കയും ആയിരുന്നു.
19അേപ്പാൾ മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് അതിശക്തമായ
ഒരു കാറ്റടിച്ച് വീടിെന്റ നാലു മൂലയും തകർത്തു.
വീട് അവരുെടേമൽ നിലംെപാത്തി അവർ
മരിച്ച േപായി. വിവരമറിയിക്കാൻ ഞാൻമാ്രതം
രക്ഷെപ്പട്ട േപാന്നു!”

20 അേപ്പാൾ ഇേയ്യാബ് എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ
പുറങ്കുപ്പായം വലിച്ച കീറി; തുടർന്ന് തലമുണ്ഡനം
െചയ്തു. അേദ്ദഹം സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ച,്
21 “എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ

നഗ്നനായി പുറത്തുവന്നു,
നഗ്നനായിത്തെന്നഞാൻമടങ്ങിേപ്പാകും.

യേഹാവതന്നു;യേഹാവതെന്നതിരിെച്ചടുത്തു;
യേഹാവയുെടനാമംമഹത്ത്വെപ്പടുമാറാകെട്ട”
എന്നുപറഞ്ഞു.

22ഇതിെലാന്നിലുംഇേയ്യാബ്പാപംെചയ്യ കേയാ
ൈദവെത്തകുറ്റെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്തില്ല.
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2
1 പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ൈദവദൂതന്മാർ*
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ
െചന്നു. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ
എത്തിയിരുന്നു. 2 യേഹാവ സാത്താേനാട്: “നീ
എവിെടനിന്നു വരുന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഞാൻ ഭൂമിയിെലല്ലാം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച്
സകലവും നിരീക്ഷിച്ചിട്ട വരുന്നു” എന്നു
സാത്താൻമറുപടി പറഞ്ഞു.

3 യേഹാവ സാത്താേനാട് പറഞ്ഞു: “എെന്റ
ദാസനായ ഇേയ്യാബിെന നീ ്രശദ്ധിച്ച േവാ?
അവെനേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കനും പരമാർഥിയും
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവനും തിന്മയിൽനിന്ന്
അകന്നു ജീവിക്കുന്നവനുമായി ഭൂമിയിൽ
ആരുംതെന്ന ഇല്ലേല്ലാ. അവൻ ഇേപ്പാഴും തെന്റ
വിശ്വസ്തത മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; യാെതാരു
കാരണവുംകൂടാെത അവെന നശിപ്പിക്കുന്നതിനു
നീഎെന്നഅവെനതിരായി ്രപേകാപിപ്പിച്ചേല്ലാ.”

4സാത്താൻ യേഹാവേയാടു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ത്വക്കിനുപകരം ത്വക്കുമാ്രതം; ഒരു മനുഷ്യൻ
തെന്റ ജീവനുേവണ്ടി തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
ത്യജിച്ച കളയും. 5 ഇേപ്പാൾ അങ്ങ് ൈകനീട്ടി
അവെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും ഒന്നു െതാടുക.
അവൻ മുഖത്തുേനാക്കി അങ്ങെയ ദുഷിച്ച
പറയും.”

6 യേഹാവ സാത്താേനാട്: “അങ്ങെനെയങ്കിൽ
ഇതാ, അവെന നിെന്റ ഇഷ്ടത്തിനു വിട്ട തരുന്നു;

* 2:1 മൂ.ഭാ.ൈദവപു്രതന്മാർ
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അവെന്റ ജീവെനമാ്രതം െതാടരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 അങ്ങെന സാത്താൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധി വിട്ട േപായി. അവൻ ഇേയ്യാബിെന
ഉള്ളംകാൽമുതൽ ഉച്ചിവെര കഠിനമായ
പരുക്കളാൽ ബാധിച്ച . 8 അേദ്ദഹം
ചാരത്തിലിരുന്ന് ഒരു ഓട്ട കഷണംെകാണ്ടു
തന്നത്താൻചുരണ്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

9 അവെന്റ ഭാര്യ അവേനാട്: “നീ ഇേപ്പാഴും
ൈദവേത്താടു വിശ്വസ്തനായി കഴിയുേന്നാ?
ൈദവെത്തശപിച്ചിട്ട് മരിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 അതിന് ഇേയ്യാബ്, “ഒരു ബുദ്ധിെകട്ട†
സ്്രതീ സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല നീ
സംസാരിക്കുന്നു. നാം ൈദവത്തിൽനിന്ന്
നന്മമാ്രതമാേണാ സ്വീകരിേക്കണ്ടത;് തിന്മയും
സ്വീകരിേക്കണ്ടതേല്ല?”എന്നുപറഞ്ഞു.
ഈ കാര്യങ്ങളിെലാന്നും ഇേയ്യാബ് തെന്റ
അധരങ്ങൾെകാണ്ടു പാപം െചയ്തില്ല.

11 േതമാന്യനായ എലീഫാസ,് ശൂഹ്യനായ
ബിൽദാദ്, നാമാത്യനായ േസാഫർ എന്നിങ്ങെന
ഇേയ്യാബിെന്റ മൂന്നു സ്േനഹിതന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദുരവസ്ഥെയപ്പറ്റി േകട്ടിട്ട്
ഓേരാരുത്തനും അവരവരുെട സ്ഥലത്തുനിന്നും
പുറെപ്പട്ട് അേദ്ദഹേത്താടു സഹതപിക്കാനും
അേദ്ദഹെത്ത സമാശ്വസിപ്പിക്കാനുമായി
പരസ്പരം പറെഞ്ഞാത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു. 12 ഇേയ്യാബിെന

† 2:10 ബുദ്ധിെകട്ടഎന്നതിന് ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നഎ്രബായപദം
ധാർമികമായിഅധഃപതിച്ചഅവസ്ഥെയസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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ദൂെരനിന്നു കണ്ട അവർക്ക് അേദ്ദഹെത്ത
തിരിച്ചറിയുന്നതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ അവർ ഉച്ചത്തിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട്ഓേരാരുത്തനുംതാന്താങ്ങള െട
പുറങ്കുപ്പായം വലിച്ച കീറുകയും തങ്ങള െട
ശിരസ്സിേന്മൽ പൂഴി വാരിവിതറുകയും
െചയ്തു. 13 അതിനുേശഷം അവർ ഏഴു
രാപകൽ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട നിലത്തിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഷ്ടതയുെട പരിതാപകരമായ
അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അവർ ആരും ഒരു
വാക്കുേപാലുംസംസാരിച്ചില്ല.

3
ഇേയ്യാബ്സംസാരിക്കുന്നു

1 ഇതിനുേശഷം ഇേയ്യാബ് വായ് തുറന്നു തെന്റ
ജന്മദിനെത്ത ശപിച്ച . 2 ഇേയ്യാബ് ഇ്രപകാരം
്രപതികരിച്ച :
3 “ഞാൻജനിച്ച ദിവസം നശിച്ച േപാകെട്ട,

‘ഒരു ആൺകുട്ടി പിറന്നു!’ എന്നു പറഞ്ഞ
രാ്രതിയും.

4ആദിവസംഅന്ധകാരപൂരിതമാകെട്ട;
ഉയരത്തിൽനിന്ന് ൈദവം അതിെന
കടാക്ഷിക്കാതിരിക്കെട്ട;
അതിേന്മൽെവളിച്ചം ്രപകാശിക്കാതിരിക്കെട്ട.

5 ഇരുട്ട ം അന്ധതമസ്സ ം അതിെന
അധീനമാക്കെട്ട;
ഒരു േമഘംഅതിെനആവരണംെചയ്യെട്ട.
കൂരിരുട്ട്അതിെന ഭയെപ്പടുത്തെട്ട.

6ആരാ്രതിെയഇരുട്ട പിടികൂടെട്ട;
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സംവത്സരത്തിെല ദിനങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
അതുൾെപ്പടാെതയും
ഏെതങ്കിലും മാസങ്ങളിൽ അത്
േരഖെപ്പടുത്താെതയും േപാകെട്ട.

7ആരാ്രതി വന്ധ്യയായിത്തീരെട്ട;
ആനന്ദേഘാഷംഅന്ന് േകൾക്കാതിരിക്കെട്ട.

8 ശപിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധരായവർ, തങ്ങള െട
ശാപംെകാണ്ട് ലിവ്യാഥാെനേപ്പാലും*
ഉണർത്താൻകഴിവുള്ളവർ,
അവർആദിവസെത്തശപിക്കെട്ട.

9 ആ ദിവസെത്ത ഉദയനക്ഷ്രതങ്ങൾ
ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട.
പകൽെവളിച്ചത്തിനായുള്ള കാത്തിരുപ്പ്
വ്യർഥമാകെട്ട;
ആ ദിവസം അരുേണാദയകിരണങ്ങൾ
കാണാതിരിക്കെട്ട.

10 കാരണം അത് എെന്റ അമ്മയുെട ഗർഭദ്വാരം
അടച്ച കളഞ്ഞില്ലേല്ലാ
എെന്റ കണ്ണിൽനിന്നു ദുരിതം മറയ്ക്കുകയും
െചയ്തില്ലേല്ലാ.

11 “ജനനത്തിങ്കൽത്തെന്ന ഞാൻ
മരിച്ച േപാകാഞ്ഞെതന്തുെകാണ്ട?്
ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നുപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന
അന്ത്യശ്വാസംവലിക്കാഞ്ഞെതന്തുെകാണ്ട?്

12 കാൽമുട്ട കൾ എെന്ന സ്വാഗതം
െചയ്തെതന്തിന?്

* 3:8 ലിവ്യാഥാൻ ഏതുതരത്തിലുള്ള ജീവി എന്നതിെനപ്പറ്റി
തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട;് കരയിെല ജീവി എന്നും
പൗരാണിക എഴുത്തുകളിൽ കാണെപ്പടുന്ന സമു്രദത്തിെല
ഭീകരസത്വമായ ഒരുസാങ്കൽപ്പികജീവിഎന്നും പറയെപ്പടുന്നു.
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എെന്നമുലയൂട്ടി വളർത്തിയെതന്തിന്?
13 ജനനദിവസംതെന്ന ഞാൻ മരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,

ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഉറങ്ങി
വി്രശമിക്കുകയായിരുേന്നേന;
ഞാൻഉറങ്ങിആശ്വസിക്കുകയായിരുേന്നേന.

14 തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പടുത്തുയർത്തിയ
കീർത്തിസ്തംഭങ്ങൾ ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാേരാടുംഭരണാധിപന്മാേരാടുെമാപ്പം
നിശ്ശ ന്യമായിക്കിടക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

15സ്വർണേശഖരമുള്ള ്രപഭുക്കന്മാേരാെടാപ്പേമാ
തങ്ങള െട ഭവനങ്ങൾ െവള്ളിെകാണ്ടു
നിറച്ചവേരാെടാപ്പേമാ ഞാൻ
വി്രശമിക്കുമായിരുേന്നേന.

16അഥവാ,ഗർഭമലസിേപ്പായചാപിള്ളേപാെല;
െവളിച്ചം കാണാതിരിക്കുന്ന
ശിശുവിെനേപ്പാെലതെന്നഎെന്ന ഭൂമിയിൽ
എന്തുെകാണ്ട് മറവുെചയ്തില്ല?

17അവിെട ദുഷ്ടർകലഹമുണ്ടാക്കുന്നില്ല;
ക്ഷീണിതർവി്രശാന്തിഅനുഭവിക്കുന്നു.

18അവിെടബന്ദിതെരല്ലാംആശ്വസിക്കുന്നു;
പീഡകരുെടശബ്ദംഅവർ ്രശവിക്കുന്നില്ല.

19െചറിയവരും വലിയവരുംഅവിെടയുണ്ട;്
അവിെട അടിമകൾ യജമാനരിൽനിന്ന്
േമാചിതരായിക്കഴിയുന്നു.

20 “ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കു ്രപകാശവും
ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു ജീവനും
നൽകുന്നെതന്തിന?്
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21 അവർ മരിക്കുന്നതിനായി ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
എന്നാൽ മരണം അവർക്കു
ലഭിക്കാെതേപാകുന്നു;
നിഗൂഢനിധികെളക്കാൾ അവർ
അതിനുേവണ്ടി െതരച്ചിൽനടത്തുന്നു.

22 കുഴിമാടത്തിെലത്തുേമ്പാൾ അവർ
ആനന്ദിക്കുന്നു;
അത്യന്തംസന്തുഷ്ടരായിആഹ്ലാദിക്കുന്നു.

23 അടുത്ത ചുവട് കാണാെത തെന്റ വഴി
മറവായിരിക്കുന്നമനുഷ്യന,്
നാലുപാടും കഷ്ടതെകാണ്ട് ൈദവം
നിറച്ചിരിക്കുന്നമനുഷ്യന,്
ൈദവേമ,എന്തിന്ഈജീവിതം തന്നു?

24 ഭക്ഷണം കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു
െനടുവീർപ്പ ണ്ടാകുന്നു.
എെന്റഞരക്കം െവള്ളംേപാെല ഒഴുകുന്നു.

25 ഞാൻ േപടിച്ചിരുന്നത് എനിക്കു
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഭയന്നിരുന്നത് എനിക്കു
വന്നുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

26ഞാൻഅസ്വസ്ഥനുംആശ്വാസരഹിതനുമാണ.്
എനിക്കു വി്രശമമില്ല, ദുരിതങ്ങൾമാ്രതേമ
അവേശഷിക്കുന്നുള്ള .”

4
എലീഫസ്

1അേപ്പാൾേതമാന്യനായഎലീഫാസ്ഇ്രപകാരം
ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
2 “നിേന്നാട് ആെരങ്കിലും ഒരു വാക്കു

സംസാരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ നീ
അക്ഷമനാകുേമാ?
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എന്നാൽ ആർക്കു സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ
കഴിയും?

3നീ ധാരാളംേപെര ഉദ്േബാധിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട;്
ശക്തിക്ഷയിച്ച ൈകകെള നീ
ബലെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളതുംഓർക്കുക.

4 ഇടറുന്നവെര നിെന്റ വാക്കുകൾ
ഉറപ്പിച്ച നിർത്തി;
ദുർബലമായ കാൽമുട്ട കൾക്കു നീ ബലം
പകർന്നു.

5 ഇേപ്പാഴിതാ, ദുരന്തം നിെന്ന
േവട്ടയാടിയിരിക്കുന്നു, നിെന്റ ൈധര്യം
േചാർന്നുേപാകുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അതു നിെന്ന ആഞ്ഞടിച്ചേപ്പാൾ നീ
പരി്രഭാന്തനായിരിക്കുന്നു.

6 നിെന്റ ൈദവഭക്തി നിനക്ക് ആത്മവിശ്വാസം
നൽകുന്നിേല്ല?
നിെന്റനിർമലമാർഗങ്ങളേല്ലനിനക്കു ്രപത്യാശ
നൽകുന്നത?്

7 “ഓർത്തുേനാക്കുക: നിഷ്കളങ്കരായ
ആെരങ്കിലും നശിച്ച േപായിട്ട േണ്ടാ?
പരമാർഥികൾ എേപ്പാെഴങ്കിലും
മുടിഞ്ഞുേപായിട്ട േണ്ടാ?

8എെന്റനിരീക്ഷണത്തിൽ,അനീതി ഉഴുകയും
േദാഷം വിതയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
അതുതെന്നെകായ്തുകൂട്ട ന്നു.

9 ൈദവത്തിെന്റ നിശ്വാസത്താൽ അവർ
നശിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത േകാപാഗ്നിയിൽ അവർ
െവന്തുെവണ്ണീറാകുന്നു.
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10 സിംഹം അലറുകയും മുരള കയും
െചയ്േതക്കാം,
എന്നിട്ട ം ഭീകരസിംഹങ്ങള െട ദംഷ്്രടങ്ങൾ
തകർക്കെപ്പടുന്നു.

11 സിംഹം ഇര കിട്ടായ്കയാൽ
നശിച്ച േപാകുകയും
സിംഹിയുെട കുട്ടികൾ ചിതറിേപ്പാകുകയും
െചയ്യന്നു.

12 “ഇേപ്പാൾ ഒരു വാർത്ത രഹസ്യമായി എെന്റ
െചവിയിെലത്തി;
അതിെന്റ മ്രന്തണം എെന്റ കാതുകളിൽ
പതിച്ച .

13 രാ്രതിയിൽ അസ്വസ്ഥചിന്തകൾ ഉളവാക്കുന്ന
സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ,
മനുഷ്യർ ഗാഢനി്രദയിൽ ആണ്ടുേപാകുന്ന
േനരത്തുതെന്ന,

14ഭീതിയും നടുക്കവുംഎെന്നപിടികൂടി;
എെന്റ അസ്ഥികെളെയല്ലാം അതു
പിടിച്ച കുലുക്കി.

15ഒരാത്മാവ്എെന്റമുഖത്തുകൂടി െതന്നിമാറി;
എെന്റശരീരം േരാമാഞ്ചമണിഞ്ഞു.

16അതുനിശ്ചലമായി നിന്നു;
എങ്കിലും ആ രൂപം എന്താെണന്നു
തിരിച്ചറിയാൻഎനിക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

ഒരു രൂപം എെന്റ കണ്ണ കൾക്കുമുമ്പിൽ
നിലെകാണ്ടു;
നിശ്ശബ്ദതയിൽ ഞാൻ ഒരു പതിഞ്ഞസ്വരം
േകട്ട :

17 ‘മർത്യനു ൈദവെത്തക്കാൾ നീതിമാനാകാൻ
കഴിയുേമാ?
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തെന്റ ്രസഷ്ടാവിെനക്കാൾ നിർമലനാകാൻ
ഒരു മനുഷ്യനുസാധിക്കുേമാ?

18 ൈദവം തെന്റ േസവകരിൽ വിശ്വാസം
അർപ്പിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ;
തെന്റ ദൂതന്മാരിൽ അങ്ങ്
കുറ്റമാേരാപിക്കുെന്നങ്കിൽ,

19മൺകൂടാരങ്ങളിൽവസിക്കുന്നവർ,
െപാടിയിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവർ,
നിശാശലഭെത്തക്കാൾ േവഗത്തിൽ
ചവിട്ടിയരയ്ക്കെപ്പടുന്നവർ എ്രതയധികം
കുറ്റക്കാരായിരിക്കും!

20 ഉഷസ്സിനും സായംസന്ധ്യക്കും മേധ്യ അവർ
ഛിന്നഭിന്നമാകുന്നു;
അഗണ്യരായി, അവർ എെന്നേന്നക്കുമായി
അ്രപത്യക്ഷരാകുന്നു.

21അവരുെട ജീവതന്തു അവർക്കുള്ളിൽത്തെന്ന
അറ്റ േപാകുകയേല്ല?
അവർ ജ്ഞാനം ്രപാപിക്കാെത
മരിക്കുകയേല്ല െചയ്യന്നത?്’

5
1 “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന വിളിച്ച േചാദിക്കുക; പേക്ഷ,

ആരാണ് നിനക്ക് ഉത്തരം നൽകുക?
വിശുദ്ധരിൽ* ആരുെട മുമ്പിലാണ് നീ
ശരണാർഥിയാകുന്നത?്

2നീരസം േഭാഷെര െകാല്ല ന്നു;
അസൂയബുദ്ധിഹീനെരനശിപ്പിക്കുന്നു.

3 േഭാഷർതഴച്ച വളരുന്നതുഞാൻകണ്ടിട്ട ണ്ട്,

* 5:1 വിശുദ്ധരിൽ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരിൽ
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എന്നാൽ അവരുെട വാസസ്ഥലം
ധൃതഗതിയിൽശാപ്രഗസ്തമാക്കെപ്പടുന്നു.

4 അവരുെട മക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം
അന്യമായിരിക്കുന്നു,
അവർക്കുേവണ്ടി വാദിക്കാൻ ആരും
ഇല്ലാത്തതിനാൽ േകാടതിയിൽെവച്ച്
അവർതകർക്കെപ്പടുന്നു.

5 അവരുെട വിളവ് വിശപ്പ ള്ളവർ
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു,
മുൾെച്ചടിയുെട ഫലംേപാലും അവർ
അപഹരിക്കുന്നു,
അവരുെട സമ്പത്തിനായി ദാഹാർത്തർ
കിതയ്ക്കുന്നു.

6കഷ്ടതപൂഴിയിൽനിന്നു മുളച്ച െപാങ്ങുന്നില്ല,
അനർഥംഭൂമിയിൽനിന്നുനാെമ്പടുക്കുന്നതുമില്ല.

7തീെപ്പാരി മുകളിേലക്കു പാറുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യൻകഷ്ടതയിേലക്കു പിറന്നുവീഴുന്നു.

8 “എന്നാൽഞാൻനിെന്റസ്ഥാനത്തായിരുെന്നങ്കിൽ,
ഞാൻൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുമായിരുന്നു;
എെന്റ സങ്കടം അവിടെത്ത മുമ്പിൽ
സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

9അളക്കാൻസാധിക്കാത്തവൻകാര്യങ്ങള ം
അസംഖ്യം അത്ഭുതങ്ങള ം അവിടന്ന്
്രപവർത്തിക്കുന്നു.

10അവിടന്ന് ഭൂമിയിൽ മഴെപയ്യിക്കുകയും
വയലുകെള ജലധാരയാൽ
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

11അവിടന്ന്എളിയവെര ഉദ്ധരിക്കുകയും
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വിലപിക്കുന്നവെരസുരക്ഷിതസ്ഥാനേത്തക്ക്
ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്നു.

12 അവിടന്ന് കൗശലക്കാരുെട പദ്ധതികൾ
തകിടംമറിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അവരുെട ൈകകൾ വിജയം
ൈകവരിക്കാെത േപാകുന്നു.

13 അവിടന്ന് ജ്ഞാനികെള അവരുെട
കൗശലങ്ങളിൽകുടുക്കുന്നു;
സൂ്രതശാലികള െട ആസൂ്രതണങ്ങൾ
േവഗത്തിൽത്തെന്നപാളിേപ്പാകുന്നു.

14പകൽസമയത്ത്ഇരുട്ട്അവെര മൂടുന്നു;
മധ്യാഹ്നത്തിൽ രാ്രതിയിെലന്നേപാെലഅവർ
തപ്പിനടക്കുന്നു.

15 അവിടന്ന് ദരി്രദെര സൂ്രതശാലികള െട
മൂർച്ചേയറിയവാക്കുകളിൽനിന്നും
ബലവാന്മാരുെട ൈകയിൽനിന്നും
സംരക്ഷിക്കുന്നു.

16അതിനാൽ ദരി്രദർക്കു ്രപത്യാശയുണ്ട;്
അനീതിേയാ,അതിെന്റവായ് െപാത്തുന്നു.

17 “േനാക്കൂ,ൈദവം ശാസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എ്രത
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അതിനാൽ സർവശക്തെന്റ ശിക്ഷണം നീ
നിന്ദിക്കരുത.്

18 അവിടന്ന് മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും
അവിടന്നുതെന്ന മുറിവുെകട്ട കയും
െചയ്യന്നു;
അവിടന്ന് ്രപഹരിക്കുകയും അവിടെത്തകരം
സൗഖ്യം നൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

19ആറു ദുരന്തങ്ങളിൽനിന്നും അവിടന്ന് നിെന്ന
കരകയറ്റ ം;
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ഏഴാമേത്തതിൽ ഒരു തിന്മയും നിെന്ന
സ്പർശിക്കുകയില്ല.

20 ക്ഷാമകാലത്ത് അവിടന്ന് നിെന്ന
മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കും,
യുദ്ധമുഖത്ത്വാളിെന്റവായ്ത്തലയിൽനിന്നും.

21 നാവുെകാണ്ടുള്ള ്രപഹരങ്ങളിൽനിന്നു നീ
മറയ്ക്കെപ്പടും
വിനാശം വരുേമ്പാൾനീ ഭയെപ്പേടണ്ടതുമില്ല.

22 നാശെത്തയും ക്ഷാമെത്തയും നീ
പരിഹസിക്കും;
വന്യമൃഗങ്ങെളനീ ഭയെപ്പേടണ്ടതുമില്ല.

23 നിലെത്ത കല്ല കേളാടുേപാലും നിനക്കു
സഖ്യമുണ്ടാകും;
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾ നിേന്നാട്
ഇണങ്ങിയിരിക്കും.

24നിെന്റകൂടാരംസുരക്ഷിതെമന്നു നീഅറിയും;
നീ സമ്പത്ത് പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ഒന്നും
നഷ്ടെപ്പട്ടതായി കാണുകയില്ല.

25നിെന്റ മക്കൾഅേനകെമന്നും
നിെന്റ സന്തതികൾ ഭൂമിയിെല
പുല്ല േപാെലെയന്നും നീ മനസ്സിലാക്കും.

26 വിളഞ്ഞ കറ്റകൾ തക്കസമയത്ത്
അടുക്കിെവക്കുന്നതുേപാെല
പൂർണവാർധക്യത്തിൽ നീ കല്ലറയിേലക്ക്
ആനയിക്കെപ്പടും.

27 “ഇവെയല്ലാംഞങ്ങൾഅേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞു,അവ
വാസ്തവമാണുതാനും.
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എെന്റ ഉപേദശം േകൾക്കുക,
നിെന്റ നന്മയ്ക്കായി അതു
്രപാവർത്തികമാക്കുക.”

6
ഇേയ്യാബ്

1 അേപ്പാൾ ഇേയ്യാബ് ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു:
2 “അേയ്യാ! എെന്റ ദുഃഖം ഒന്നു

തൂക്കിേനാക്കിെയങ്കിൽ,
എെന്റ ദുരിതങ്ങെളല്ലാം ഒരു തുലാസിൽ
െവച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!

3അതു സമു്രദതീരെത്ത മണൽത്തരികെളക്കാൾ
ഘനേമറിയതായിരിക്കും,നിശ്ചയം.
അതുെകാണ്ടാണ് എെന്റ വാക്കുകൾ
വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തഒന്നായിേപ്പായത.്

4 സർവശക്തെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ എെന്റേമൽ
തറച്ച ,
അവയുെട വിഷം എെന്റ ആത്മാവു
പാനംെചയ്തു;
ൈദവത്തിെന്റ േഘാരത്വങ്ങൾ
എനിെക്കതിേരഅണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.

5 തിന്നുന്നതിനു പുല്ല ള്ളേപ്പാൾ കാട്ട കഴുത
കരയുേമാ?
തീറ്റി മുമ്പിലിരിെക്കകാള മുക്കുറയിടുേമാ?

6 രുചിയില്ലാത്ത ആഹാരം ഉപ്പ േചർക്കാെത
കഴിക്കാൻകഴിയുേമാ?
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മുട്ടയുെട െവള്ളയ്ക്ക*് എന്ത്
രുചിയാണുള്ളത?്

7 അതു ൈകെകാണ്ട് െതാടാൻേപാലും ഞാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല;
അത്തരം ഭക്ഷണം എനിക്ക് മനംപിരട്ടൽ
ഉണ്ടാക്കുന്നു.

8 “ഞാൻആശിച്ചവഎനിക്കുകിട്ടിയിരുെന്നങ്കിൽ!
എെന്റ ്രപതീക്ഷകൾ ൈദവം
സാധിപ്പിച്ച തന്നിരുെന്നങ്കിൽ!

9 എെന്ന തകർത്തുകളയാൻ ൈദവത്തിന്
ഇഷ്ടംേതാന്നിെയങ്കിൽ!
അവിടന്നു തെന്റ ൈകനീട്ടി എെന്ന
സംഹരിെച്ചങ്കിൽനന്നായിരുന്നു.

10അെതനിക്ക്എ്രതേയാആശ്വാസമാകുമായിരുന്നു—

പരിശുദ്ധനായവെന്റ വചനം ഞാൻ
നിരസിച്ച കളഞ്ഞില്ലഎേന്നാർത്ത്
വിട്ട മാറാത്ത േവദനയിൽ ഞാൻ
ആനന്ദിക്കുമായിരുന്നു.

11 “കാത്തിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്കു
ശക്തിെയവിെട?
എന്തിനുേവണ്ടിയാണുഞാൻഎെന്റ ജീവിതം
നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാേകണ്ടത?്

12എനിക്ക് കരിങ്കല്ലിെന്റകരുത്താേണാ ഉള്ളത?്
എെന്റ ശരീരം െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
നിർമിതിേയാ?

* 6:6 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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13 എെന്ന സഹായിക്കാൻ തക്ക േശഷി
എനിക്കുേണ്ടാ?
വിജയംഎന്നിൽനിന്ന്ഓടിമറഞ്ഞിേല്ല?

14 “സ്േനഹിതേരാട് ദയകാട്ടാതിരിക്കുന്നആൾ
സർവശക്തേനാടുള്ള ഭയമാണ്
ഉേപക്ഷിച്ച കളയുന്നത.്

15-16 എെന്റ സേഹാദരന്മാർ ഇടയ്ക്കിെട
ഒഴുകുന്ന അരുവിേപാെലയാണ,് അവർ
ആ്രശയിക്കാൻെകാള്ളാവുന്നവരല്ല.
ഉരുകുന്നഹിമത്താൽകലങ്ങുേമ്പാൾ

അലിയുന്നമഞ്ഞിനാൽകവിയുേമ്പാൾ
കരകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നനീെരാഴുക്കുേപാെലയാണ്
അവർ;

17എന്നാൽേവനൽക്കാലത്ത് ഒഴുക്കു നിലച്ച,്
ഉഷ്ണത്തിൽ അവയുെട ചാലുകളിൽനിന്ന്
അവഅദൃശ്യമായിേപ്പാകുന്നു.

18 വ്യാപാരസംഘങ്ങൾ അവയുെട സഞ്ചാരപഥം
വിട്ട തിരിയുന്നു;
അവർ ഊഷരഭൂമിയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്
നശിച്ച േപാകുന്നു.

19 േതമായിെല വ്യാപാരസംഘങ്ങൾ ഈ െവള്ളം
േതടിെച്ചല്ല ന്നു;
േശബയിെല വ്യാപാരികൾ അവയ്ക്കായി
്രപതീക്ഷേയാെട േനാക്കുന്നു.

20 തങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചവെയപ്പറ്റി അവർക്കു
നിരാശേതാന്നുന്നു;
അവർഅവിെടെയത്തി ലജ്ജിതരാകുന്നു.

21 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും
ഉപകരിക്കാത്തവെരന്നുെതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു;
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ഭീകരമായെതേന്താ കണ്ട് നിങ്ങൾ
്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു.

22 ‘എനിക്ക്എെന്തങ്കിലും നൽകൂഎേന്നാ
നിങ്ങള െട ധനത്തിൽനിന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി
േമാചന്രദവ്യം അടയ ്ക്കൂ എേന്നാ ഞാൻ
പറഞ്ഞുേവാ?

23 ശ്രതുവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കണെമേന്നാ
മർദകരുെട ഇടയിൽനിന്ന് എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണെമേന്നാ ഞാൻ
ആവശ്യെപ്പേട്ടാ?’

24 “എെന്നഉപേദശിക്കുക;ഞാൻമിണ്ടാതിരിക്കാം;
എവിെടയാണ് എനിക്കു വീഴ്ചപറ്റിയെതന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.

25 സത്യസന്ധമായ വാക്കുകൾ എ്രത
േവദനാജനകം!
എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് വാദിച്ച
െതളിയിക്കാൻതുനിയുന്നത്?

26എെന്റ വാക്കുകെള തിരുത്താനാേണാ നിങ്ങൾ
തുനിയുന്നത?്
നിസ്സഹായെന്റ വാക്കുകെള കാറ്റിനു
തുല്യമാേണാപരിഗണിക്കുന്നത.്

27 അനാഥെരേപ്പാലും നിങ്ങൾ നറുക്കിട്ട
വിൽക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട സ്േനഹിതെരേപ്പാലും നിങ്ങൾ
മാറ്റക്കച്ചവടംെചയ്യന്നു.

28 “ഇേപ്പാൾഎെന്നകരുണേയാെട േനാക്കുക;
നിങ്ങള െട മുഖത്തുേനാക്കി ഞാൻ വ്യാജം
പറയുേമാ?
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29മതിയാക്കുക,അന്യായം ്രപവർത്തിക്കരുേത;
പുനർവിചിന്തനം െചയ്താലും,
എെന്റ സത്യസന്ധതയാണ്
േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നത.്

30 എെന്റ നാവിൽ ഏെതങ്കിലും ദുഷ്ടത
കാണുന്നുേണ്ടാ?
എെന്റ വായ്ക്കു വിപത്തിെന തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിവിേല്ല?

7
1 “മനുഷ്യനു ഭൂമിയിൽ വിധിച്ചിട്ട ള്ളത്

കഠിനാധ്വാനമേല്ല?
അവരുെട ദിവസങ്ങൾ കൂലിക്കാരുെട
ദിവസങ്ങൾേപാെലയേല്ല?

2 ഒരു അടിമ അന്തിെവയിൽ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെലയും
െതാഴിലാളികൾ തങ്ങള െട കൂലിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെലയും

3 വ്യർഥമാസങ്ങൾ എനിക്ക് ഓഹരിയായി
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
കഷ്ടതയുെട രാ്രതികൾ എനിക്കു
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4 കിടക്കുേമ്പാൾ, ‘എനിക്ക് ഉണരാൻ എ്രത
േനരമുണ്ട?്’എന്നതാണ്എെന്റചിന്ത.
എന്നാൽ രാ്രതി നിരങ്ങിനീങ്ങുന്നു,
അരുേണാദയംവെരയും ഞാൻ
കിടന്നുരുള ന്നു.

5 എെന്റ ശരീരം പുഴുവും െപാറ്റനും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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എെന്റ ത്വക്കു വരണ്ടുെപാട്ട കയും
പഴുെത്താലിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

6 “എെന്റ ദിവസങ്ങൾ െനയ്ത്തുകാരെന്റ
ഓടെത്തക്കാൾ േവഗമുള്ളത;്
്രപതീക്ഷയ്ക്കു വകയില്ലാെത അവ
നിലയ്ക്കുന്നു.

7ൈദവേമ,എെന്റ ജീവൻ ഒരു ശ്വാസംമാ്രതെമന്ന്
ഓർക്കണേമ;
എെന്റകണ്ണ കൾഇനിെയാരിക്കലുംആനന്ദം
കാണുകയില്ല.

8 എെന്ന ഇേപ്പാൾ കാണുന്നവരുെട കണ്ണ കൾ
േമലിൽഎെന്നകാണുകയില്ല;
നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും; എന്നാൽ
ഞാൻഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

9ഒരുേമഘംക്ഷയിച്ച മാഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെല
ശവക്കുഴിയിേലക്കിറങ്ങുന്നവനും തിരിെക
വരുന്നില്ല.

10 അവർ തങ്ങള െട വസതികളിേലക്കു
തിരിെച്ചത്തുന്നില്ല;
അവരുെട സ്ഥലം ഇനിേമൽ അവെര
അറിയുകയുമില്ല.

11 “അതിനാൽഞാനിനിനിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുകയില്ല;
ആത്മവ്യഥേയാടുകൂടിത്തെന്ന ഞാൻ
സംസാരിക്കും,
മേനാേവദനയാൽഞാൻആവലാതിെപ്പടും.

12അവിടന്ന്എനിെക്കാരു കാവൽനിർത്താൻ
ഞാൻകടേലാകടലിെല ഭീകരസത്വേമാ?

13എെന്റകിടക്കഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കും;
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എെന്റ കട്ടിൽ എെന്റ ആവലാതികൾക്കു
പരിഹാരം നൽകും എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞാൽ,

14 അവിടന്ന് സ്വപ്നങ്ങളാൽ എെന്ന
ഭയെപ്പടുത്തുകയും
ദർശനങ്ങളാൽഎെന്നസം്രഭാന്തിയിലാഴ്ത്തുകയും
െചയ്യന്നു.

15എെന്നകഴുത്തുെഞരിച്ച െകാല്ല ന്നത് എനിക്ക്
അധികംആശ്വാസകരം;
ജീവിതെത്തക്കാൾ മരണം എനിക്ക്
അഭികാമ്യം.

16എെന്റജീവിതെത്തഞാൻ െവറുക്കുന്നു;ഞാൻ
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ.
എെന്ന െവറുേതവിടുക; എെന്റ ദിവസങ്ങൾ
ഒരർഥവും ഇല്ലാത്തതാണേല്ലാ.

17 “അവിടെത്ത ആദരവു ലഭിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക്
എന്തു േയാഗ്യത?
അവരുെടേമൽഅതീവ ്രശദ്ധെചലുത്തുന്നതിനും.

18 ്രപഭാതംേതാറുംഅവെരപരിേശാധിക്കുന്നതിനും
നിമിഷംേതാറും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർ
എന്തുള്ള ?

19 അവിടെത്ത േനാട്ടം എന്നിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും
പിൻവലിക്കുകയിേല്ല?
ഞാൻഉമിനീർഇറക്കുന്നസമയംവെരേപ്പാലും
എെന്നെവറുേതവിടുകയിേല്ല?

20 മനുഷ്യരുെട കാവൽക്കാരാ, ഞാൻ പാപം
െചയ്തുേവാ?
എന്ത് അവിഹിതമാണ് ഞാൻ
അേങ്ങെക്കതിേര െചയ്തത്?

അങ്ങ്എെന്നലക്ഷ്യം െവക്കുന്നെതന്തിന?്
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ഞാൻഅേങ്ങക്ക്ഒരുഭാരമായിമാറിയിട്ട േണ്ടാ*?
21 അങ്ങെനെയങ്കിൽ എന്തുെകാണ്ട് എെന്റ

ലംഘനം െപാറുക്കുകയും
എെന്റപാപംക്ഷമിക്കുകയും െചയ്യന്നില്ല?

ഞാൻഇേപ്പാൾത്തെന്നെപാടിയിൽകിടക്കും;
അങ്ങ് എെന്ന അേന്വഷിക്കും, എന്നാൽ
ഞാൻജീവേനാെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.”

8
ബിൽദാദ്

1 ഇതിെനത്തുടർന്ന് ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
2 “ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നീ എ്രതകാലം

പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും?
നിെന്റ വാക്കുകൾ അതിശക്തമായ
കാറ്റ േപാെലയാണേല്ലാ.

3ൈദവംന്യായംതകിടംമറിക്കുേമാ?
സർവശക്തൻനീതിെയനിേഷധിക്കുേമാ?

4 അങ്ങയുെട മക്കൾ അവിടേത്താട്
പാപംെചയ്യ േമ്പാൾ,
അവിടന്ന് അവരുെട അകൃത്യത്തിന്
തക്കതായശിക്ഷനൽകുന്നു.

5എന്നാൽനീൈദവേത്താട് ്രപാർഥിക്കുകയും
സർവശക്തേനാട് േകണേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്താൽ,

6നീ നിർമലനും പരമാർഥിയുെമങ്കിൽ,
തീർച്ചയായും അവിടന്നു നിനക്കുേവണ്ടി
എഴുേന്നൽക്കും;

* 7:20 അഥവാ, ഞാൻ എനിക്കുതെന്ന
ഭാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
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നിെന്റ പഴയ ഐശ്വര്യസമൃദ്ധിയിൽത്തെന്ന
നിെന്നപുനഃസ്ഥാപിക്കും.

7നിെന്റആരംഭം ലളിതമായി േതാന്നാെമങ്കിലും,
നിെന്റ ഭാവിഐശ്വര്യസമൃദ്ധംആയിരിക്കും.

8 “മുൻതലമുറകേളാടു േചാദിക്കുക;
അവരുെട പൂർവികരുെട അനുഭവജ്ഞാനം
എെന്തല്ലാെമന്നുകെണ്ടത്തുക.

9 ഇന്നെല പിറന്നവരാണു നാം, നമുെക്കാന്നും
അറിഞ്ഞുകൂടാ.
ഭൂമിയിൽ നമ്മുെട ആയുസ്സ് ഒരു
നിഴൽേപാെലമാ്രതമാണ.്

10 അവർ നിെന്ന പഠിപ്പിക്കുകയും
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യ കയിേല്ല?
തങ്ങള െട അനുഭവജ്ഞാനം അവർ
െവളിെപ്പടുത്തുകയിേല്ല?

11 ചതുപ്പ നിലങ്ങളിൽ അല്ലാെത ഞാങ്ങണ
തഴച്ച വളരുേമാ?
െവള്ളമില്ലാെതഓടക്കാട് തഴയ്ക്കുേമാ?

12അരിയാെതപച്ചയായിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന
പുല്ല വാടുന്നതിലും േവഗത്തിൽ അവർ
വാടിേപ്പാകുന്നു.

13 ൈദവെത്ത മറക്കുന്നവരുെട അന്ത്യം
അ്രപകാരമാണ;്
അങ്ങെന അഭക്തരുെട ്രപത്യാശ
നശിച്ച േപാകും.

14അവരുെടആത്മവിശ്വാസംക്ഷണഭംഗുരം.*
അവരുെടആ്രശയംഒരുചിലന്തിവലയിലാണ.്

* 8:14 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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15 അതിെന്റ വലക്കണ്ണികളിൽ അവർ ചാരുന്നു,
എന്നാൽഅതുവഴുതിമാറുന്നു;
അവർഅതിൽമുറുെകപ്പിടിക്കുന്നു,എന്നാൽ
അത്അവെരതാങ്ങുകയില്ല.

16 അവർ സൂര്യ്രപകാശത്തിൽ നന്നായി നനച്ച
വളർത്തുന്നഒരു െചടിേപാെലയാണ്,
അതിെന്റ ശാഖകൾ ഉദ്യാനത്തിലാെക
പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നു.

17 അതിെന്റ േവരുകൾ കൽക്കൂനയിൽ
ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞുവളരുന്നു;
അത് കല്ല കൾക്കിടയിൽ സ്ഥലം
അേന്വഷിക്കുന്നു.

18എങ്കിലും അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അതിെന
പിഴുെതടുത്താൽ

‘ഞാൻ നിെന്ന ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല,’ എന്നു
പറഞ്ഞ്ആേതാട്ടംഅതിെനപുറന്തള്ള ം.

19ഇതാ,ആെചടി കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു,നിശ്ചയം,
ആ മണ്ണിൽ മറ്റ െചടികൾ മുളച്ച വരികയും
െചയ്യ ം.

20 “നിഷ്കളങ്കെര ൈദവം ഒരിക്കലും
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല;
ദുഷ്കർമികള െട ൈകകൾ അവിടന്നു
ബലെപ്പടുത്തുകയുമില്ല.

21അവിടന്ന് ഇനിയും നിെന്റവായിൽചിരിയും
നിെന്റ അധരങ്ങളിൽ ആനന്ദേഘാഷവും
നിറയ്ക്കും

22നിെന്റശ്രതുക്കൾലജ്ജയാൽമൂടിേപ്പാകും;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകൂടാരം ഇല്ലാെതയാകും.”
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9
ഇേയ്യാബ്

1അേപ്പാൾഇേയ്യാബ് മറുപടി പറഞ്ഞു:
2 “അേത, ഇെതല്ലാം സത്യമാെണന്ന്

എനിക്കറിയാം;
എങ്ങെനയാണ് നശ്വരനായ മനുഷ്യൻ
ൈദവമുമ്പാെകനീതിമാനാകുന്നത?്

3 അവർ അവിടേത്താടു വാദത്തിനു
തുനിയുകയാെണങ്കിൽ,
അവിടന്ന് ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ
ആയിരത്തിൽ ഒന്നിനുേപാലും
മറുപടിനൽകാൻഅവർക്കുസാധ്യമല്ലേല്ലാ.

4 അവിടെത്ത ജ്ഞാനം അ്രപേമയവും
അവിടെത്തശക്തിഅതുല്യവുമാണ്.
അവിടേത്താട് ്രപതിേയാഗിയായിട്ട് ഹാനി
ഭവിക്കാെതപിൻവാങ്ങുന്നവർആരാണ്?

5 അവിടന്ന് പർവതങ്ങെള ഒരുമുന്നറിയിപ്പ ം
കൂടാെതനീക്കിക്കളയുകയും
അവിടെത്തേകാപത്തിൽഅവിടന്ന്അവെയ
മറിച്ചിടുകയും െചയ്യന്നു.

6 അവിടന്ന് ഭൂമിെയ അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്
ഇളക്കുകയും
അതിെന്റതൂണുകൾ്രപകമ്പനംെകാള്ള കയുംെചയ്യന്നു.

7 സൂര്യേനാട,് അതു ്രപകാശിേക്കണ്ടാ എന്ന്
അവിടന്ന്ആജ്ഞാപിക്കുന്നു;
അവിടന്നു നക്ഷ്രതങ്ങള െട ്രപഭെയ അടച്ച
മു്രദെവക്കുന്നു.

8 അവിടന്നുതെന്നയാണ് ആകാശെത്ത
വിരിക്കുന്നതും
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സമു്രദത്തിെല തിരമാലകെള
ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നതും.

9 അവിടന്നു സപ്തർഷികൾ,* മകയിരം,
കാർത്തികഎന്നീ നക്ഷ്രതങ്ങെളയും
ദക്ഷിണദിക്കിെല നക്ഷ്രതവ്യ ഹെത്തയും
നിർമിക്കുന്നു.

10 അവിടന്ന് അ്രപേമയമായ വൻകാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കുന്നു;
എണ്ണമറ്റ അത്ഭുതങ്ങള ം അവിടെത്ത
കരങ്ങൾനിർവഹിക്കുന്നു.

11അവിടന്ന് എെന്റഅരികത്തുവരുന്നു,എന്നാൽ
എനിക്കുകാണാൻകഴിയുന്നില്ല;
അവിടന്ന് എെന്റ ചാരത്തുകൂടി നീങ്ങുന്നു,
എന്നാൽ എനിക്കു ദർശിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല.

12അവിടന്നു പിടിെച്ചടുത്താൽ തടയാൻആർക്കു
കഴിയും?

‘അങ്ങ് എന്താണീ െചയ്യന്നത,്’ എന്നു
േചാദിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?

13ൈദവംതെന്റേ്രകാധംനിയ്രന്തണവിേധയമാക്കുന്നില്ല.
രഹബിെന്റ† അനുയായികൾ അവിടേത്തക്ക്
കീഴടങ്ങുന്നു.

14 “ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവിടേത്താട്
വാദ്രപതിവാദം െചയ്യന്നെതങ്ങെന?
അവിടേത്താടു തർക്കിക്കാൻ ഞാൻ
എവിെടനിന്നു വാക്കുകൾകെണ്ടത്തും?

* 9:9 അഥവാ,ചിങ്ങരാശി † 9:13 പൗരാണികഎഴുത്തുകളിൽ
സമു്രദത്തിൽ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകരസത്വമായ ഒരു
സാങ്കൽപ്പികകഥാപാ്രതം.
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15 ഞാൻ നിർേദാഷി ആയിരുെന്നങ്കിൽേപാലും
എനിക്കു മറുപടി പറയാൻസാധ്യമല്ല;
എെന്റ ന്യായാധിപേനാട് കരുണയ്ക്കായി
യാചിക്കുകമാ്രതേമഎനിക്കുകഴിയൂ.

16 ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടന്ന് എെന്റ
ആവലാതി േകട്ട ,എങ്കിൽേപാലും
അവിടന്ന് എെന്റ സങ്കടയാചനകൾ
േകൾക്കുെമന്നുഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

17കാരണം, െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട്അവിടന്ന്എെന്ന
െഞരുക്കുകയും
അകാരണമായി എെന്റ മുറിവുകൾ
വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

18 ശ്വാസം കഴിക്കാൻ അവിടന്ന് എെന്ന
അനുവദിക്കാെത
ദുരിതംെകാണ്ട്എെന്റ ഉള്ളംനിറയ്ക്കുന്നു.

19 ശക്തിയുെട കാര്യത്തിൽ, അവിടന്നു
ബലവാൻതെന്ന!
ന്യായവാദത്തിെന്റ കാര്യമാെണങ്കിൽ,
അതിനായി ആര് അവിടെത്ത‡
വിളിച്ച വരുത്തും?

20ഞാൻനിരപരാധിആയിരുന്നാലും,എെന്റവായ്
എെന്നകുറ്റംവിധിക്കും.
ഞാൻനിഷ്കളങ്കനായാലും,അവിടന്ന്എെന്ന
കുറ്റക്കാരനായി ്രപഖ്യാപിക്കും.

21 “ഞാൻനിഷ്കളങ്കൻആെണങ്കിലും,
അത്എെന്നബാധിക്കുന്നില്ല;
എെന്റജീവിതെത്തഞാൻെവറുക്കുന്നു.

‡ 9:19 മൂ.ഭാ.എെന്ന



ഇേയ്യാബ് 9:22 xxx ഇേയ്യാബ് 9:28

22 അെതല്ലാം ഒരുേപാെലതെന്ന; അതിനാൽ
ഞാൻപറയുന്നു,

‘അവിടന്നു നിഷ്കളങ്കെനയും ദുഷ്ടെനയും
നശിപ്പിക്കുന്നു.’

23കഠിന്രപഹരം െപെട്ടന്നു മരണംവരുത്തുന്നു,
അവിടന്നു നിരപരാധിയുെട ദുർഗതിെയ
പരിഹസിക്കുന്നു.

24 ഭൂമി അധർമികള െട ൈകയിൽ
അകെപ്പടുേമ്പാൾ,
ന്യായാധിപരുെട കണ്ണ് അവിടന്നു
കുരുടാക്കുന്നു.
ഇതു െചയ്തത് അവിടന്നെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന
ആരാണ?്

25 “എെന്റ ആയുസ്സ് ഒരു ഓട്ടക്കാരെനക്കാൾ
േവഗത്തിൽപായുന്നു;
ആനന്ദത്തിെന്റ ഒരു കണികേപാലും
കാണാെതഅതു പറന്നുേപാകുന്നു.

26 ഞാങ്ങണെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ വള്ളംേപാെല
ഓളപ്പരപ്പിൽ െതന്നിമാറുന്നു,
ഇര റാഞ്ചുന്ന കഴുകെനേപ്പാെലയും അതു
കടന്നുേപാകുന്നു.

27 ‘എെന്റആവലാതിഞാൻമറക്കാം,
എെന്റ വ്യസനഭാവം ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ച
പുഞ്ചിരിതൂകാം,’ എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞാലും,

28 ഞാൻ ഇേപ്പാഴും എെന്റ േവദനകെളല്ലാം
ഭയപ്പാേടാെടകാണുന്നു,
അങ്ങ് എെന്ന നിരപരാധിയായി
വിട്ടയയ്ക്കുകയിെല്ലന്ന്എനിക്കറിയാം.
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29 ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന കുറ്റാേരാപിതനായി
എണ്ണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനു
വ്യർഥമായി ്രപയത്നിക്കുന്നു?

30ഞാൻഹിമംെകാണ്ട§്എെന്നകഴുകിയാലും
ക്ഷാരജലംെകാണ്ടു ൈകകൾ
െവടിപ്പാക്കിയാലും,

31 അങ്ങ് എെന്ന െചളിക്കുണ്ടിേലക്കു
ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തും,
അതുെകാണ്ട് എെന്റ വസ്്രതങ്ങൾേപാലും
എെന്നെവറുക്കുന്നു.

32 “അവിടേത്താടുഞാൻഉത്തരംപറേയണ്ടതിനും
ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച ന്യായവിസ്താരത്തിൽ
ഏറ്റ മുട്ട ന്നതിനുംഅവിടന്ന്എെന്നേപ്പാെല
േകവലം മനുഷ്യനല്ലേല്ലാ.

33ഞങ്ങൾഇരുവെരയുംഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു മധ്യസ്ഥൻ ഞങ്ങൾക്കുമേധ്യ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ,

34ൈദവത്തിെന്റവടിഎന്നിൽനിന്നു നീക്കെട്ട,
അവിടെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ഭീതി എെന്ന
ഭയെപ്പടുത്താതിരിക്കുമായിരുന്നു.

35അേപ്പാൾ ഭീതികൂടാെത ഞാൻ അവിടേത്താടു
സംസാരിക്കും,
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അതിനു യാെതാരു
നിർവാഹവുമില്ല.

10
1 “എെന്റഈജീവിതംഞാൻെവറുക്കുന്നു;

§ 9:30 േസാപ്പ്,എന്നുവിവക്ഷ
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അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ സങ്കടം
പൂർണമായും തുറന്നുപറയും
എെന്റഹൃദയവ്യഥയിൽഞാൻസംസാരിക്കും.

2 ഞാൻ ൈദവേത്താടു പറയും: എെന്ന
കുറ്റക്കാരെനന്നുവിധിക്കരുേത,
എന്നാൽ എനിെക്കതിേരയുള്ള വാദങ്ങൾ
എെന്തല്ലാെമന്ന്എെന്നഅറിയിക്കണേമ.

3എെന്നപീഡിപ്പിക്കുന്നതും
അങ്ങയുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയ
നിന്ദിക്കുന്നതും
ദുഷ്ടരുെട പദ്ധതികെളഅനുകൂലിക്കുന്നതും
അേങ്ങക്കു ്രപസാദേമാ?

4മാംസേന്രതങ്ങളാേണാഅേങ്ങക്കുള്ളത?്
ഒരു മനുഷ്യൻ കാണുന്നതുേപാെലേയാ
അങ്ങുകാര്യങ്ങൾകാണുന്നത?്

5-6എെന്റകുറ്റംഅേന്വഷിക്കുന്നതിനും
എെന്റ പാപം സസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും

അങ്ങയുെട നാള കൾ ഒരു മനുഷ്യെന്റ
നാള കൾേപാെലേയാ?
അങ്ങയുെട സംവത്സരങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ
സംവത്സരങ്ങൾേപാെലേയാ?

7ഞാൻകുറ്റവാളിഅെല്ലന്നും
അങ്ങയുെട കരങ്ങളിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കാൻ ആരും ഇെല്ലന്നും അങ്ങ്
അറിയുന്നു.

8 “അവിടെത്ത കരങ്ങൾ എെന്ന
രൂപെപ്പടുത്തുകയും നിർമിക്കുകയും
െചയ്തു.
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ഇേപ്പാൾ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് എെന്ന
നശിപ്പിക്കുേമാ?

9കളിമണ്ണ േപാെലഎെന്ന െമനഞ്ഞത്അങ്ങാണ്
എന്ന്ഓർക്കുക.
ഇേപ്പാൾ അങ്ങ് തിരിെക എെന്ന
െപാടിയിേലക്കു േചർക്കുേമാ?

10അങ്ങ്എെന്നപാൽേപാെലതൂകിക്കളയുകയും
ൈതരുേപാെല ഉറകൂട്ട കയും െചയ്തിേല്ല?

11 അങ്ങ് മാംസവും ത്വക്കുംെകാണ്ട് എെന്ന
െപാതിയുകയും
അസ്ഥികളാലും നാഡീഞരമ്പുകളാലും
തുന്നിേച്ചർക്കുകയും െചയ്തിേല്ല?

12 അങ്ങ് എനിക്കു ജീവനും ദയാകടാക്ഷവും
നൽകി,
അങ്ങയുെട പരിപാലനം എെന്റ ആത്മാവിന്
സംരക്ഷണവും നൽകി.

13 “എങ്കിലും ഇവെയല്ലാം അങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ
മൂടിെവച്ച ,
അങ്ങയുെട ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു എന്ന്
എനിക്കറിയാം:

14 ഞാൻ പാപംെചയ്താൽ അങ്ങ് അതു
നിരീക്ഷിക്കുന്നു,
എെന്റ അകൃത്യം ശിക്ഷിക്കെപ്പടാെത
േപാകുകയുമില്ലേല്ലാ.

15 ഞാൻ കുറ്റക്കാരെനങ്കിൽ, എനിക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം!
ഞാൻ നീതിമാനാെണങ്കിൽേപാലും
ശിരസ്സ യർത്താൻഎനിക്കുകഴിയുന്നില്ല,

കാരണംഞാൻആെകനാണംെകട്ടിരിക്കുന്നു
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എെന്റ ദുരിതത്തിൽ ഞാൻ
മുങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

16 ഞാൻ തലയുയർത്തിയാൽ ഒരു
സിംഹെത്തേപ്പാെലഅെങ്ങെന്നേവട്ടയാടും
എനിെക്കതിരായി അങ്ങയുെട ഭീകരശക്തി
വീണ്ടും ്രപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യ ം.

17 അങ്ങു വീണ്ടും എനിെക്കതിേര സാക്ഷികെള
ഹാജരാക്കുകയും
എേന്നാടുള്ള അങ്ങയുെട േ്രകാധം
വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
ദുരിതങ്ങൾ നിരനിരയായി എനിെക്കതിേര
പാഞ്ഞടുക്കുന്നു.

18 “എന്തിനാണ്അെങ്ങെന്നഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചത?്
അതിനു മുമ്പുതെന്ന ഞാൻ മരിക്കുകയും
ഒരു കണ്ണ ം എെന്ന കാണാതിരിക്കുകയും
െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ!

19 എങ്കിൽ ഞാൻ ജനിക്കാത്തതുേപാെല
ആകുമായിരുന്നു,
ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നുതെന്ന
എെന്ന ശവക്കുഴിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു!

20 എെന്റ അൽപ്പദിവസങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ
അവസാനിച്ചിേല്ല?
ഞാൻ ഒട്ട േനരം ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട മുഖം എന്നിൽനിന്നു
മറയ്ക്കണേമ.

21മടങ്ങിവരവ് ഇല്ലാത്തസ്ഥലേത്തക്കും
അന്ധകാരസ്ഥലേത്തക്കും കൂരിരുട്ടിേലക്കും
േപാകുന്നതിനുമുമ്പ്എെന്നവിട്ട മാറണേമ.



ഇേയ്യാബ് 10:22 xxxv ഇേയ്യാബ് 11:7

22അഗാധരാ്രതിയുെടസ്ഥലേത്തക്ക്,
അന്ധതമസ്സ ം അവ്യവസ്ഥയും ഉള്ള
സ്ഥലേത്തക്കുഞാൻ േപാകെട്ട.
അവിടെത്തെവളിച്ചംേപാലും ഇരുളാണേല്ലാ.”

11
േസാഫർ

1അേപ്പാൾ നാമാത്യനായ േസാഫർ ഇ്രപകാരം
ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
2 “ഈ വാക്്രപവാഹത്തിന് ഉത്തരം

പറേയണ്ടതേല്ല?
ഈവിടുവായൻകുറ്റവിമുക്തനാകുേമാ?

3 നിെന്റ പുലമ്പൽ മറ്റള്ളവെര
നിശ്ശബ്ദരാക്കുേമാ?
നീ പരിഹസിക്കുേമ്പാൾ ആരും നിെന്ന
ശകാരിക്കാതിരിക്കുെമന്നാേണാ?

4 ‘എെന്റഉപേദശംകുറ്റമറ്റതും
ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ നിർമലനും
ആകുന്നു,’എന്നുനീ പറഞ്ഞേല്ലാ.

5എന്നാൽ,ൈദവംസംസാരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,
അവിടെത്തഅധരങ്ങൾനിനെക്കതിേരയും

6 ജ്ഞാനത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ നിനക്കായും
തുറെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു;
കാരണം യഥാർഥ ജ്ഞാനത്തിനു
രണ്ടുവശങ്ങൾഉണ്ടേല്ലാ.
നിെന്റചിലപാപങ്ങൾൈദവംമറന്നിരിക്കുന്നു
എന്നുതുകൂെട നീഅറിയുക.

7 “ൈദവികരഹസ്യങ്ങള െടനിഗൂഢത ്രഗഹിക്കാൻ
നിനക്കുകഴിയുേമാ?
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സർവശക്തെന്റ അതിരുകൾ നിനക്കു
നിർണയിക്കാൻകഴിയുേമാ?

8 അത് ആകാശെത്തക്കാൾ ഉന്നതം—നിനക്ക്
എന്തുെചയ്യാൻകഴിയും?
അതു പാതാളെത്തക്കാൾ അഗാധം—നിനക്ക്
എന്ത്അറിയാൻസാധിക്കും?

9 അതിെന്റ അളവ് ഭൂമിെയക്കാൾ
ൈദർഘ്യമുള്ളതും
സമു്രദെത്തക്കാൾവിശാലവുംആകുന്നു.

10 “അവിടന്ന്വന്നുനിെന്നബന്ധനത്തിലാക്കുകയും
ന്യായവിസ്താരത്തിനായിഒരുമിച്ച കൂട്ട കയും
െചയ്താൽ ആർക്ക് അവിടെത്ത
എതിർക്കാൻകഴിയും?

11അവിടന്നു വഞ്ചകെരതിരിച്ചറിയുന്നു;
അധർമം കണ്ടാൽ അവിടന്ന് അതു
ഗൗനിക്കുകയിേല്ല?

12 ഒരു കാട്ട കഴുതക്കുട്ടി മനുഷ്യനായി
ജനിക്കുന്നതിലുംൈവഷമ്യം
ഒരുഅവിേവകിബുദ്ധിമാനായിത്തീരുന്നതിലാണ.്

13 “നീ നിെന്റ ഹൃദയം തിരുസന്നിധിയിൽ
ഉയർത്തുെമങ്കിൽ,
നിെന്റ കരങ്ങൾ ൈദവമുമ്പാെക
നീട്ട െമങ്കിൽ,

14 നിെന്റ ൈകകളിലുള്ള പാപം
നീക്കിക്കളയുെമങ്കിൽ,
ദുഷ്ടത നിെന്റ കൂടാരത്തിൽ
പാർപ്പിക്കാതിരിക്കുെമങ്കിൽ,

15നീ നിഷ്കളങ്കതേയാെട നിെന്റ മുഖമുയർത്തും;
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നീ സ്ഥിരചിത്തനായിരിക്കും,
ഭയെപ്പടുകയുമില്ല.

16നീ നിെന്റകഷ്ടത മറക്കും,നിശ്ചയം,
ഒഴുകിേപ്പായ െവള്ളംേപാെല എന്നു നീ
അതിെനഓർക്കും.

17 നിെന്റ ജീവിതം മധ്യാഹ്നെത്തക്കാൾ
്രപകാശപൂരിതമാകും,
അന്ധകാരം നിനക്ക് അരുേണാദയ്രപഭയായി
മാറും.

18അേപ്പാൾ ്രപത്യാശ അവേശഷിക്കുന്നതിനാൽ
നീസുരക്ഷിതനായിരിക്കും;
നീചുറ്റ ം േനാക്കും,നിർഭയനായിവി്രശമിക്കും.

19 നീ വി്രശമിക്കും, ആരും നിെന്ന
അസ്വസ്ഥനാക്കുകയില്ല,
പലരും നിെന്റ ഔദാര്യത്തിെന്റ ആനുകൂല്യം
്രപതീക്ഷിച്ച വരും.

20ദുഷ്ടരുെട കേണ്ണാ, മങ്ങിേപ്പാകും,
അവർക്കു രക്ഷാമാർഗം ഉണ്ടാകുകയില്ല;
അന്ത്യശ്വാസംവലിക്കുകയായിരിക്കും
അവരുെട ്രപത്യാശ.”

12
ഇേയ്യാബ്

1അേപ്പാൾഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
2 “നിങ്ങൾമാ്രതമാണ്ജ്ഞാനികൾ;
നിങ്ങേളാെടാപ്പംതെന്നജ്ഞാനവും മരിക്കും.

3 എന്നാൽ നിങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന എനിക്കും
ബുദ്ധിയുണ്ട;്
ഞാൻനിങ്ങെളക്കാൾഒട്ട ം േമാശവുമല്ല.
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ഈ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കാണ്
അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത?്

4 “ഞാൻ ൈദവെത്ത വിളിച്ച , അവിടന്ന്
ഉത്തരമരുള കയും െചയ്തു,
എന്നാൽ ഞാൻ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർക്ക്
ഒരു പരിഹാസപാ്രതമാണ;്
നീതിനിഷ്ഠനും നിഷ്കളങ്കനുെമങ്കിലും ഒരു
പരിഹാസവിഷയംതെന്ന!

5സുഖേലാലുപൻആപത്തു െവറുക്കുന്നു;
കാലിടറുന്നവെരയാണ് വിനാശം
കാത്തിരിക്കുന്നത.്

6 കവർച്ചക്കാരുെട കൂടാരങ്ങൾ
സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു,
ൈദവെത്ത ്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നവർ
സുരക്ഷിതരായും ഇരിക്കുന്നു—
അവരുെട കരങ്ങളിലാണ് ൈദവം എന്ന്
അവർചിന്തിക്കുന്നു!

7 “എന്നാൽ മൃഗങ്ങേളാടു േചാദിക്കുക, അവ
നിെന്നപഠിപ്പിക്കും
അെല്ലങ്കിൽ ആകാശത്തിെല പക്ഷികേളാടു
േചാദിക്കുക,അവനിേന്നാടുസംസാരിക്കും;

8 നീ ഭൂമിേയാടു സംസാരിക്കുക, അതു നിനക്ക്
ആേലാചനപറഞ്ഞുതരും
അതുമെല്ലങ്കിൽ സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങൾ
നിനക്ക്അറിവു തരെട്ട.

9യേഹാവയുെടൈകഇതു െചയ്തുെവന്ന്
ഇവയിൽഏതിനാണ്അറിവില്ലാത്തത?്
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10 എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള െടയും ജീവൻ
നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെത്തകരങ്ങളിൽ
ആണേല്ലാ,
സകലമനുഷ്യരുെടയും ശ്വാസം
നിയ്രന്തിക്കുന്നതുംഅവിടന്നാണ്.

11 നാവ് ഭക്ഷണത്തിെന്റ രുചിേഭദങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയുന്നതുേപാെല,
െചവി വാക്കുകൾവിേവചിക്കുന്നിേല്ല?

12വേയാധികരിൽജ്ഞാനംകാണാതിരിക്കുേമാ?
ആയുർൈദർഘ്യേത്താെടാപ്പം വിേവകം
ആർജിക്കാതിരിക്കുേമാ?

13 “ജ്ഞാനവും ശക്തിയുംൈദവത്തിനുള്ളത;്
ആേലാചനയും വിേവകവും
അവിടേത്തക്കുള്ളത.്

14അവിടന്ന് തകർക്കുന്നതിെന പുനരുദ്ധരിക്കാൻ
സാധ്യമല്ല;
അവിടന്ന് തടവിലാക്കുന്നവെര
േമാചിപ്പിക്കുകഅസാധ്യം.

15 അവിടന്നു മഴ മുടക്കിയാൽ,
വരൾച്ചയുണ്ടാകുന്നു;
അവിടന്ന് അതിെന തുറന്നുവിട്ടാൽ അതു
ഭൂമിെയ മുക്കിക്കളയുന്നു.

16ശക്തിയുംജ്ഞാനവുംഅവിടേത്തക്കുള്ളത;്
വഞ്ചിതരുംവഞ്ചകരുംഅവിടേത്തക്കുള്ളവർതെന്ന.

17 അവിടന്ന് ഭരണാധിപെര നഗ്നരാക്കി
െകാണ്ടുേപാകുന്നു,
ന്യായാധിപെരവിഡ്ഢിേവഷംെകട്ടിക്കുന്നു.

18 രാജാക്കന്മാർ ബന്ധിച്ച വിലങ്ങുകൾഅവിടന്ന്
അഴിക്കുന്നു;
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അവിടന്നു രാജാക്കന്മാെര
കൗപീനധാരികളാക്കുന്നു.

19 അവിടന്നു പുേരാഹിതന്മാെര കവർച്ചയായി
െകാണ്ടുേപാകുന്നു;
നാള കളായി അജയ്യരായിരുന്ന
ഭരണാധിപെരഅവിടന്ന്അട്ടിമറിക്കുന്നു.

20 അവിടന്നു വിശ്വസ്ത ഉപേദശകെര
മൂകരാക്കുകയും
വേയാധികരുെട വിേവകം
എടുത്തുകളയുകയും െചയ്യന്നു.

21അവിടന്നു ്രപഭുക്കന്മാെരനിന്ദ്യരാക്കുന്നു;
ബലശാലികള െട അരക്കച്ച
അഴിച്ച കളയുന്നു.

22 അവിടന്ന് അന്ധകാരത്തിെന്റ അഗാധത
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
കൂരിരുട്ടിെന ്രപകാശമായി മാറ്റ ന്നു.

23അവിടന്നു രാഷ്്രടങ്ങെള പണിതുയർത്തുകയും
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവിടന്നുരാഷ്്രടങ്ങെളവിസ്തൃതമാക്കുകയും
ചിതറിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

24 അവിടന്നു ഭൂമിയിെല േനതാക്കന്മാരുെട
വിേവകംക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു;
വഴിയില്ലാത്ത ഊഷരഭൂമിയിൽ അവെര
ഉഴലുമാറാക്കുന്നു.

25 അവർ െവളിച്ചമില്ലാെത ഇരുളിൽ
തപ്പിത്തടയുന്നു;
അവിടന്ന് അവെര മേദാന്മത്തെരേപ്പാെല
ചാഞ്ചാടി നടക്കുമാറാക്കുന്നു.
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13
1 “എെന്റകണ്ണ കൾഇെതല്ലാം കണ്ടു;
എെന്റ കാതുകൾ േകൾക്കുകയും
്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

2നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത്എനിക്കുമറിയാം;
ഞാൻനിങ്ങെളക്കാൾകുറഞ്ഞവനുമല്ല.

3 എന്നാൽ ഞാൻ സർവശക്തേനാടു
സംസാരിക്കും;
എെന്റ വാദം ൈദവസന്നിധാനത്തിൽ
ഉന്നയിക്കുകയും െചയ്യ ം, അതാണ് ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത.്

4 േയാഗ്യതയില്ലാത്ത ൈവദ്യന്മാരാണ്
നിങ്ങെളല്ലാവരും;
നിങ്ങൾ എെന്ന വ്യാജവാർത്തകൾെകാണ്ട്
കളങ്കിതനാക്കുന്നു!

5 ഹാ! നിങ്ങൾ പൂർണമായും മൗനം
അവലംബിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
അതുനിങ്ങൾക്കുജ്ഞാനമായിരിക്കുമായിരുന്നു.

6ഇേപ്പാൾഎെന്റവാദം േകൾക്കൂ;
എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വ്യവഹാരം
്രശദ്ധിക്കുക.

7 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിനുേവണ്ടി അനീതി
സംസാരിക്കുേമാ?
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി വ്യാജവാക്കുകൾ
ഉച്ചരിക്കുേമാ?

8 നിങ്ങൾ അവിടേത്താട് പക്ഷേഭദം
കാണിക്കുേമാ?
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി നിങ്ങൾ വ്യവഹാരം
നടത്തുേമാ?

9 അവിടന്നു നിങ്ങെള പരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
േയാഗ്യെരന്നു െതളിയുേമാ?
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അഥവാ, ഒരുത്തൻ മനുഷ്യെന
വഞ്ചിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്കു
ൈദവെത്തവഞ്ചിക്കാൻകഴിയുേമാ?

10നിങ്ങൾഗൂഢമായി മുഖപക്ഷംകാണിച്ചാൽ
അവിടന്നുതീർച്ചയായുംനിങ്ങെളശാസിക്കും.

11 അവിടെത്ത ്രപതാപം നിങ്ങെള
ഭയെപ്പടുത്തുന്നിേല്ല?
അവിടെത്തക്കുറിച്ച ള്ളഭീതിനിങ്ങള െടേമൽ
പതിക്കുന്നിേല്ല?

12 നിങ്ങള െട മഹദ്വചനങ്ങൾ നാശത്തിെന്റ
പഴെമാഴികളേ്രത;
നിങ്ങള െട ്രപതിേരാധനിരകൾ
കളിമൺേകാട്ടകൾതെന്ന.

13 “മൗനമായിരിക്കുക, എെന്ന സംസാരിക്കാൻ
അനുവദിക്കുക;
പിെന്നഎനിക്കുവരുന്നതു വരെട്ട.

14 എന്തിനു ഞാൻ എെന്റ ശരീരം
അപകടത്തിലാക്കുകയും
എെന്റ ജീവൻ പണയെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യണം?

15 അവിടന്ന് എെന്ന െകാന്നാലും ഞാൻ
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശെവക്കും;
എെന്റ വഴികൾ ശരിെയന്നു
തിരുസന്നിധിയിൽഞാൻ േബാധിപ്പിക്കും.

16 തീർച്ചയായും, ഇതുതെന്നയായിരിക്കും എെന്റ
േമാചനത്തിനുള്ളമാർഗം.
അഭക്തർ അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ
വരുന്നതിനുൈധര്യെപ്പടുകയില്ല!

17എെന്റവാക്കുകൾ ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുക;



ഇേയ്യാബ് 13:18 xliii ഇേയ്യാബ് 13:25

എെന്റ ്രപസ്താവന നിങ്ങള െട െചവികളിൽ
മുഴങ്ങെട്ട.

18 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ വ്യവഹാരം
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ കുറ്റവിമുക്തനാക്കെപ്പടും എന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട.്

19 എനിെക്കതിേര ആേരാപണമുയർത്താൻ
ആർെക്കങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ?
ഞാൻനിശ്ശബ്ദനായിരുന്ന് മരണംവരിക്കും.

20 “ൈദവേമ,ഈരണ്ടുകാര്യങ്ങൾമാ്രതംഎനിക്ക്
അനുവദിച്ച തരണേമ,
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയിൽനിന്ന്
ഒന്നും ഒളിക്കുകയില്ല:

21 അങ്ങയുെട കരം എന്നിൽനിന്ന് ദൂേരക്ക്
അകറ്റണേമ;
അങ്ങയുെട ഭീകരതെകാണ്ട് എെന്ന
്രഭമിപ്പിക്കുകയും െചയ്യരുേത.

22പിന്നീട്,അങ്ങ് എെന്ന വിളിക്കൂ,ഞാൻ ഉത്തരം
പറയാം,
അഥവാ, ഞാൻ സംസാരിക്കെട്ട, അങ്ങ്
ഉത്തരമരുളിയാലും.

23 ഞാൻ െചയ്തുകൂട്ടിയ അതി്രകമങ്ങള ം
പാപങ്ങള ംഎ്രതമാ്രതം?
എെന്റ ലംഘനവും എെന്റ പാപവും എെന്ന
അറിയിക്കണേമ.

24അങ്ങ്എനിക്കുതിരുമുഖം മറയ്ക്കുകയും
എെന്ന ശ്രതുവായി കണക്കാക്കുകയും
െചയ്യന്നത്എന്തിന്?

25 െകാഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഇലെയ അങ്ങു
ദണ്ഡിപ്പിക്കുേമാ?
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ഉണങ്ങിയപതിരിെനഅങ്ങുപിൻതുടരുേമാ?
26 അങ്ങ് എനിെക്കതിേര കയ ്പുള്ളത്

േരഖെപ്പടുത്തുന്നു;
എെന്റ യൗവനകാല പാപങ്ങള െട ഫലം
എെന്നഅനുഭവിപ്പിക്കുന്നു.

27അങ്ങ്എെന്റകാൽആമത്തിലിടുന്നു;
എെന്റകാലടികളിൽഅടയാളംകുറിച്ച്
എെന്റ വഴികെളല്ലാം സസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

28 “ചീഞ്ഞഴുകുന്നവസ്തുേപാെലയും
ചിതലരിച്ച വസ്്രതംേപാെലയും മനുഷ്യൻ
ക്ഷയിക്കുന്നു.

14
1 “സ്്രതീജാതനായ മനുഷ്യെന്റജീവിതകാലം
ൈനമിഷികവും ദുരിതപൂർണവും
ആയിരിക്കും.

2അവർ ഒരു പുഷ്പംേപാെല െപാട്ടിവിരിയുകയും
വാടിെക്കാഴിയുകയും െചയ്യന്നു;
ക്ഷണികമായ ഒരു നിഴൽേപാെല െപെട്ടന്നു
മാഞ്ഞുമറയുന്നു.

3 അങ്ങെനയുള്ള ഒരു ്രപാണിയുെടേമലാേണാ
അങ്ങു ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുന്നത?്
എെന്നേയാ അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽ
ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കുനടത്തുന്നത?്

4 അശുദ്ധിയിൽനിന്ന് വിശുദ്ധിെയ നിർമിക്കാൻ
ആർക്കുകഴിയും?
ആർക്കുംസാധ്യമല്ല!

5ഒരുമനുഷ്യെന്റനാള കൾനിർണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
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അവെന്റകാലച്രകംഅങ്ങ് മാസക്കണക്കിൽ
നിജെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
ലംഘിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത ഒരു പരിധി
നിശ്ചയിച്ച മിരിക്കുന്നു.

6 ഒരു െതാഴിലാളിെയേപ്പാെല തെന്റ നാള കൾ
തികയ്ക്കുംവെര
അങ്ങയുെട കണ്ണ കൾ അയാളിൽനിന്നു
മാറ്റണേമ,അയാെള െവറുേതവിടണേമ.

7 “ഒരു വൃക്ഷം െവട്ടിയിട്ടാൽ
അതു വീണ്ടും മുളയ്ക്കുെമന്നു
്രപത്യാശയുണ്ട;്
അതിെല െപാട്ടിച്ചിനപ്പ കൾക്കു നാശം
സംഭവിക്കുകയില്ല.

8അതിെന്റ േവരുകൾനിലത്തുപഴകിേപ്പായാലും
അതിെന്റ കുറ്റി ഉണങ്ങിയ മണ്ണിൽ
െകട്ട േപായാലും

9 െവള്ളത്തിെന്റ ഗന്ധം കിട്ടിയാൽ അതു
മുളയ്ക്കും;
ഒരു െചടിേപാെലശാഖകൾപുറെപ്പടുവിക്കും.

10 എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ച നിലംപെറ്റ
കിടക്കുന്നു;
അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന
അവൻഎവിെട?

11സമു്രദം ഉൾവലിയുന്നതുേപാെലയും
നദീതടംവറ്റിവരണ്ട്ഉണങ്ങുന്നതുേപാെലയും,

12 മനുഷ്യൻ കിടന്നാൽ പിെന്ന
എഴുേന്നൽക്കുന്നില്ല;
ആകാശം ഇല്ലാതാകുംവെര അവൻ
ഉണരുകേയാ
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ഉറക്കംവിട്ട്എഴുേന്നൽക്കുകേയാെചയ്യന്നില്ല.

13 “അേയ്യാ! അങ്ങ് എെന്ന ശവക്കുഴിയിൽ
മറച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
അങ്ങയുെട േകാപം വിട്ട േപാകുന്നതുവെര
എെന്നഒളിപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!

എനിക്ക് ഒരു കാലപരിധി നിശ്ചയിച്ച്
എെന്നഓർത്തിരുെന്നങ്കിൽ!

14ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽവീണ്ടും ജീവിക്കുേമാ?
എന്നാൽ എനിക്കു നവജീവൻ*
ലഭിക്കുന്നതുവെര
എെന്റ കഠിനാധ്വാനകാലം മുഴുവനും ഞാൻ
കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു.

15അങ്ങുവിളിക്കും,ഞാൻഉത്തരംപറയും;
അങ്ങയുെട ൈകേവലേയാട് അേങ്ങക്കു
താത്പര്യം േതാന്നുമായിരുന്നു.

16ഇേപ്പാൾഅങ്ങ്എെന്റകാലടികൾഎണ്ണന്നു;
എന്നാൽ എെന്റ പാപത്തിേന്മൽ ദൃഷ്ടി
െവക്കുന്നതുമില്ല.

17എെന്റഅകൃത്യങ്ങൾ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി മു്രദ
െവച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അനീതിക്കുേമൽ അങ്ങു മൂടുപടം
വിരിക്കുന്നു.

18 “എന്നാൽ ഒരു പർവതം അല്പാല്പം
െപാടിഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെലയും
ഒരു പാറ സ്വസ്ഥാനം വിട്ട
മാറിേപ്പാകുന്നതുേപാെലയും

* 14:14 അഥവാ, േമാചനം
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19 െവള്ളം പാറകൾക്കു േതയ്മാനം
വരുത്തുന്നതുേപാെലയും
ജല്രപവാഹങ്ങൾ നിലെത്ത മണ്ണിെന
ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നതുേപാെലയും
ഒരു മനുഷ്യെന്റ ആശെയയും അങ്ങു
നശിപ്പിക്കുന്നു.

20അങ്ങ് അവെര എേന്നക്കുമായി തള്ളിയിടുന്നു,
അവൻകടന്നുേപാകുന്നു;
അവിടന്ന് അവരുെട മുഖം
വിരൂപമാക്കുകയും അവെര
പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു.

21അവരുെട മക്കൾബഹുമതി ്രപാപിച്ചാൽഅവർ
അത്അറിയുന്നില്ല;
അവരുെട മക്കൾക്കു താഴ്ച ഭവിക്കുന്നതും
അവർകാണുന്നില്ല.

22 എന്നാൽ തെന്റ ശരീരത്തിെല േവദനമാ്രതം
അവർഅറിയുന്നു,
അവർവിലപിക്കുന്നത്അവർക്കുേവണ്ടിമാ്രതം.”

15
എലീഫസ്

1അേപ്പാൾേതമാന്യനായഎലീഫാസ്ഇ്രപകാരം
ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
2 “ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ

വ്യർഥജ്ഞാനമുള്ളമറുപടി പറയുേമാ?
കിഴക്കൻ കാറ്റ െകാണ്ട് അവർ
വയറുനിറയ്ക്കുേമാ?

3അവർഅർഥശൂന്യമായവാക്കുകൾെകാണ്ടും
ഉപകാരമില്ലാത്ത സംഭാഷണംെകാണ്ടും
തർക്കിക്കുേമാ?
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4 എന്നാൽ ൈദവഭക്തിേപാലും നീ
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവസന്നിധിയിലുള്ള ധ്യാനം നീ
തുച്ഛീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

5 അകൃത്യം നിെന്റ വാക്കുകളിൽത്തെന്ന
വ്യക്തമാകുന്നു;
കൗശലക്കാരുെട ഭാഷ നീ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

6 ഞാനല്ല, നിെന്റ വായ ്തെന്ന നിെന്ന കുറ്റം
വിധിക്കുന്നു;
നിെന്റതെന്ന അധരങ്ങൾ നിനെക്കതിേര
സാക്ഷ്യംനൽകുന്നു.

7 “നീയാേണാആദ്യം ജനിച്ച മനുഷ്യൻ?
കുന്നുകൾക്കുംമുേമ്പപിറന്നവൻനീേയാ?

8നീൈദവത്തിെന്റആേലാചന ്രശദ്ധിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
ജ്ഞാനം കുത്തകയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതു
നിനക്കുമാ്രതേമാ?

9 ഞങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന ഏതു
കാര്യമാണ് നിനക്ക്അറിയാവുന്നത?്
ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്തഏത് ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് നീ
സമ്പാദിച്ചിട്ട ള്ളത്?

10 തല നരച്ചവരും വേയാധികരും ഞങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിലുണ്ട;്
നിെന്റപിതാവിെനക്കാൾ്രപായമുള്ളവർതെന്ന

11ൈദവത്തിെന്റആശ്വാസവചസ്സ കള ം
നിേന്നാടു സൗമ്യമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകള ം
നിനക്കുവളെരനിസ്സാരേമാ?

12നിെന്റഹൃദയംനിെന്നവഴിെതറ്റിക്കുന്നെതന്തിന?്
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നിെന്റ കണ്ണ കൾ ജ്വലിക്കുന്നതിനും
കാരണെമന്ത?്

13 നീ ൈദവത്തിെനതിേര നിെന്റ േ്രകാധം
ജ്വലിപ്പിക്കുകയും
ഇത്തരം വാക്കുകൾ നിെന്റ
അധരങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കുകയും
െചയ്യന്നത്എന്തിന്?

14 “മനുഷ്യർക്കുനിർമലരായിരിക്കാൻകഴിയുേമാ?
സ്്രതീയിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർക്ക്
നീതിനിഷ്ഠരാകാൻകഴിയുേമാ?

15 ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധെര വിശ്വാസത്തിൽ
എടുക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
സ്വർഗവും അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ
നിർമലമെല്ലങ്കിൽ,

16നിന്ദ്യനും ദൂഷിതനും
അനീതിെയ െവള്ളംേപാെല
കുടിക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യർ
എ്രതയധികം!

17 “എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുക, ഞാൻ നിനക്കു
വിശദീകരിച്ച തരാം;
എെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നിേന്നാടു
വിവരിക്കെട്ട.

18 ജ്ഞാനികൾ തങ്ങള െട പൂർവികരിൽനിന്ന്
േകട്ടതും
ഒന്നും മറച്ച െവക്കാെത വിളിച്ച പറയുകയും
െചയ്തവാക്കുകൾതെന്ന.

19 ഒരു വിേദശിയും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാഴാണ,്
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അവർക്കുമാ്രതമായി ഈ േദശം
നൽകെപ്പട്ടത.്

20 ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ
േവദനയിൽപുളയുന്നു;
നിഷ്ഠുരർക്കു നിയമിക്കെപ്പട്ട
സംവത്സരങ്ങൾതികയുന്നതുവെരത്തെന്ന.

21 അവരുെട കാതുകളിൽ ഭീതിയുെട ശബ്ദം
മുഴങ്ങുന്നു;
എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
സംഹാരകർഅവെരആ്രകമിക്കുന്നു.

22 അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ
കഴിയുെമന്ന്അവർക്കു ്രപതീക്ഷയില്ല;
അവർവാളിന് നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

23 ആഹാരത്തിനായി കഴുകൻ എന്നേപാെല
അവർഅലഞ്ഞുതിരിയുന്നു;
അന്ധകാരദിനം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
അവർഅറിയുന്നു.

24 കഷ്ടപ്പാടും അതിേവദനയും അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുന്നു;
യുദ്ധസന്നദ്ധനായ രാജാവിെനേപ്പാെല അവ
അവെരആ്രകമിക്കുന്നു.

25 അവർ ൈദവത്തിനു വിേരാധമായി
മുഷ്ടിചുരുട്ട കയാലും
സർവശക്തെന്റേനേരഊറ്റംെകാള്ള കയാലുംതെന്ന.

26 ഘനമുള്ളതും ശക്തിേയറിയതുമായ
പരിചേയന്തിെക്കാണ്ട്
അവർ ധിക്കാരഭാവേത്താെട
അവിടേത്തെക്കതിേര പാഞ്ഞുെചല്ല ന്നു.

27 “ദുഷ്ടരുെട മുഖം േമദസ്സ െകാണ്ടു
തുടുത്തുെകാഴുക്കുന്നു
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അവരുെട അരെക്കട്ട് െകാഴുത്തു തടിച്ചവ
ആെണങ്കിലും,

28 അവർ നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട നഗരങ്ങളിൽ
താമസമാക്കും.
ഇടിഞ്ഞുവീഴാറായതും ആരും
പാർക്കാത്തതുമായ
വീടുകളിൽത്തെന്നഅവർപാർക്കും.

29അവർ ധനികരാകുകേയാഅവരുെട സമ്പത്തു
നിലനിൽക്കുകേയാഇല്ല;
അവരുെട സമ്പാദ്യങ്ങൾ േദശത്തു
വർധിക്കുകയുമില്ല.

30ഇരുളിൽനിന്ന്അവർ രക്ഷെപ്പടുകയില്ല;
അവരുെട മുളകെളതീനാളം കരിച്ച കളയും
തിരുവായിെല നിശ്വാസത്താൽ അവർ
നശിച്ച േപാകും.

31 അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന വഞ്ചിച്ച െകാണ്ട്
ശൂന്യമായവയിൽആ്രശയിക്കാതിരിക്കെട്ട,
കാരണം അവരുെട ്രപതിഫലവും
ശൂന്യമായിരിക്കും.

32 അവരുെട കാലംതികയുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
അവർമാഞ്ഞുേപാകും
അവരുെടശാഖകൾതഴച്ച വളരുകയുമില്ല.

33 മുന്തിരിവള്ളിയിെല പാകമാകാത്ത കായ്കൾ
ഉതിർന്നുേപാകുന്നതുേപാെലയും;
ഒലിവുമരത്തിെല പൂക്കൾ
െകാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെലയും
ആയിരിക്കുംഅവർ.

34 കാരണം, അഭക്തരുെട സംഘം
വന്ധ്യതയുള്ളവരാകും;
ൈകക്കൂലിക്കാരുെട കൂടാരങ്ങൾ
അഗ്നിക്കിരയാകും.



ഇേയ്യാബ് 15:35 lii ഇേയ്യാബ് 16:6

35 അവർ േ്രദാഹെത്ത ഗർഭംധരിച്ച് അനീതിെയ
്രപസവിക്കുന്നു;
അവരുെട ഉദരം വഞ്ചനരൂപെപ്പടുത്തുന്നു.”

16
ഇേയ്യാബ്

1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഇ്രപകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു:
2 “ഞാൻഇങ്ങെനയുള്ളതു പലതും േകട്ടിട്ട ണ്ട്;
നിങ്ങെളല്ലാവരും ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന
ആശ്വാസകന്മാർതെന്ന.

3 നിങ്ങള െട വ്യർഥവാക്കുകൾക്ക് ഒരു
അവസാനമിേല്ല?
ഇത്തരംവാദങ്ങൾഉന്നയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കാൻ
നിങ്ങെള േ്രപരിപ്പിക്കുന്നെതന്ത?്

4നിങ്ങൾഎെന്റസ്ഥാനത്തായിരുെന്നങ്കിൽ
എനിക്കും നിങ്ങെളേപ്പാെല സംസാരിക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നു;

നിങ്ങൾെക്കതിേര എനിക്കും വളെര നന്നായി
സംസാരിക്കാൻകഴിയും
നിങ്ങെള പരിഹസിച്ച െകാണ്ടു
തലകുലുക്കുകയും െചയ്യാമായിരുന്നു.

5എന്നാൽ എെന്റ വാെമാഴി നിങ്ങൾക്കു ൈധര്യം
നൽകുന്നതും;
എെന്റ അധരങ്ങളിെല സാന്ത്വനെമാഴികൾ
നിങ്ങള െട ആകുലതകൾ
അകറ്റന്നതുമായിരിക്കും.

6 “ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട ം എെന്റ േവദനയ്ക്കു
ശമനം വരുന്നില്ല;
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ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാലും അത് എെന്ന
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നില്ല.

7 ൈദവേമ, ഇേപ്പാൾ അവിടന്ന് എെന്ന
ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കുടുംബെത്ത മുഴുവനായും അങ്ങ്
എന്നിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞുവേല്ലാ.

8 അങ്ങ് എെന്ന എല്ല ം തുകലും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു—അത് എനിെക്കതിേര
ഒരുസാക്ഷ്യമായിത്തീർന്നു;
എെന്റ െമലിച്ചിൽ എനിെക്കതിേര എഴുേന്നറ്റ
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.

9അവിടെത്തേകാപംഎെന്നകീറിക്കളഞ്ഞു,
അവിടന്ന്എെന്റേനേര പല്ല കടിക്കുന്നു;
എെന്റശ്രതുഎെന്നതുറിച്ച േനാക്കുന്നു.

10 ആള കൾ എെന്റേനേര പരിഹാസേത്താെട
വായ് പിളർന്നു;
അവർ നിന്ദേയാെട എെന്റ
െചകിട്ടത്തടിക്കുകയും
എനിക്കു വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടുകയും
െചയ്യന്നു.

11 ൈദവം ്രകൂരന്മാരുെട പക്കൽ എെന്ന
ഏൽപ്പിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ൈകകളിേലക്ക് എെന്ന
എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു.

12എല്ലാംഎനിക്ക്അനുകൂലമായിരുന്നു;എന്നാൽ
അവിടന്ന്എെന്നതകർത്തുകളഞ്ഞു;
അവിടന്ന് എെന്റകഴുത്തിനു പിടികൂടി എെന്ന
െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു.

അവിടന്ന് എെന്ന തെന്റ ലക്ഷ്യമാക്കി
മാറ്റിയിരിക്കുന്നു;
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13 അവിടെത്ത അസ്്രതങ്ങൾ എെന്ന
ചുറ്റിവളഞ്ഞു;

കരുണകൂടാെത അവിടന്ന് എെന്റ വൃക്കകെള
പിളർന്നു;
എെന്റ പിത്തരസവും നിലത്ത്
ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു.

14വീണ്ടും വീണ്ടുംഅവിടന്ന്എെന്നതകർക്കുന്നു;
ഒരു േപാരാളിെയേപ്പാെല അവിടന്ന്
എനിക്കുേനേര പാഞ്ഞടുക്കുന്നു.

15 “ഞാൻ ചാക്കുശീല എെന്റ ത്വക്കിേന്മൽ
തുന്നിേച്ചർത്തു;
എെന്റ അഭിമാനം* പൂഴിയിൽ
പൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു.

16 കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് എെന്റ മുഖം
െചമന്നിരിക്കുന്നു,
എെന്റ കൺേപാളകളിൽ കറുപ്പ വലയം
രൂപെപ്പടുന്നു;

17എന്നിട്ട ംഎെന്റൈകകളിൽഅ്രകമമില്ല,
എെന്റ ്രപാർഥനനിർമലമായതുതെന്ന.

18 “ഭൂമിേയ,നീഎെന്റരക്തെത്തമൂടിക്കളയരുേത;
എെന്റനിലവിളി ഇടതടവില്ലാെത ഉയരെട്ട!

19ഇേപ്പാഴുംഎെന്റസാക്ഷിസ്വർഗത്തിലും
എെന്റ അഭിഭാഷകൻ ഉന്നതത്തിലും
ആകുന്നു.

20 എെന്റ കണ്ണ കൾ ൈദവെത്ത േനാക്കി
കണ്ണ നീർ െപാഴിക്കുേമ്പാൾ,

* 16:15 മൂ.ഭാ. െകാമ്പ്
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എെന്റ മധ്യസ്ഥൻ എെന്റ സ്േനഹിതൻ
ആകുന്നു;†

21 മനുഷ്യൻ തെന്റ സ്േനഹിതനുേവണ്ടി
എന്നേപാെല
മനുഷ്യൻ മെറ്റാരുവനുേവണ്ടി ൈദവേത്താടു
വാദിക്കുന്നു!

22 “ഒരിക്കലും മടങ്ങിവരാത്ത യാ്രത
തുടേങ്ങണ്ടതിന്
ഏതാനും വർഷങ്ങൾമാ്രതമാണേല്ലാ ഇനി
അവേശഷിക്കുന്നത.്

17
1എെന്റശ്വാസംക്ഷയിച്ച ,
എെന്റനാള കൾതീർന്നുേപായി,
ശവക്കുഴിഎനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

2 തീർച്ചയായും പരിഹാസികൾ എെന്ന
വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണ് അവരുെട ്രപേകാപനം
വീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

3 “ൈദവേമ,അങ്ങുതെന്നഎനിക്കുേവണ്ടി ജാമ്യം
നിൽക്കണേമ.
എനിക്കു സുരക്ഷിതത്വം നൽകാൻ
മറ്റാരാണുള്ളത?്

4അങ്ങ് അവരുെട ഹൃദയം വിേവകത്തിൽനിന്ന്
അടച്ചിരിക്കുന്നു;
അതിനാൽ ജയേഭരിമുഴക്കാൻ അങ്ങ്
അവെര ഉയർത്തുകയുമില്ല.

† 16:20 അഥവാ,എെന്റസ്േനഹിതന്മാർഎെന്നപരിഹസിക്കുന്നു.
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5സ്വന്തം ലാഭത്തിനായി തങ്ങള െട സ്േനഹിതെര
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവരുെട
സന്തതികള െടകണ്ണ മങ്ങിേപ്പാകും.

6 “ൈദവം എെന്ന ആള കൾക്ക് ഒരു
പഴെമാഴിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു,
മുഖത്തു തുേപ്പൽക്കുന്ന ഒരുവനായി ഞാൻ
തീർന്നിരിക്കുന്നു.

7 വ്യസനം നിമിത്തം എെന്റ കണ്ണ കൾ
മങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അവയവങ്ങെളല്ലാം െവറുെമാരു
നിഴൽേപാെലയായി.

8നീതിനിഷ്ഠർ ഇതുകണ്ട്സം്രഭമിക്കും;
നിഷ്കളങ്കർ അഭക്തരുെടേനേര
േരാഷംെകാള്ള ം.

9 എങ്കിലും നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട
വഴികളിൽത്തെന്നഉറച്ച നിൽക്കും;
നിർമലമായ ൈകകളള്ളവർ അധികം
ശക്തിയാർജിക്കും.

10 “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരിക, ഒന്നുകൂെട
്രശമിക്കുക!
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരുജ്ഞാനിെയ ഞാൻ
കെണ്ടത്തുകയില്ല.

11 എെന്റ ആയുസ്സ കഴിഞ്ഞുേപായി, എെന്റ
പദ്ധതികൾതാറുമാറായി.
എന്നിട്ട ംഎെന്റഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ,

12 ്രപകാശം ഇതാ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഇരുട്ടിൽ
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പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ രാ്രതിെയ
പകലാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

13 ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭവനം
ശ്മശാനംമാ്രതമാെണങ്കിൽ,
അന്ധകാരത്തിലാണ് ഞാൻ എെന്റ കിടക്ക
വിരിക്കുന്നെതങ്കിൽ,

14ശവക്കുഴിേയാട,് ‘നീഎെന്റപിതാവ്’എന്നും
പുഴുവിേനാട,് ‘നീ എെന്റ മാതാേവാ
സേഹാദരിേയാ’ എന്നും ഞാൻ
പറയുെന്നങ്കിൽ,

15എെന്റ ്രപത്യാശഎവിെട?
എന്നിൽ ആശിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും
അവേശഷിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കു
കാണാൻകഴിയും?

16 എെന്റ ്രപത്യാശ മരണകവാടംവെര
െചെന്നത്തുേമാ?
ഞങ്ങൾഒരുമിച്ച് പൂഴിയിൽഅമരുകയിേല്ല?”

18
ബിൽദാദ്

1 അേപ്പാൾ ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ് ഇങ്ങെന
ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
2 “നിങ്ങൾ എേപ്പാഴാണ് ഈ ്രപഭാഷണം ഒന്നു

നിർത്തുന്നത?്
വിേവകികളാകുക; പിെന്ന നമുക്കു
സംസാരിക്കാം.

3ഞങ്ങെള കന്നുകാലികളായി പരിഗണിക്കുന്നത്
എന്തിന?്
നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ അ്രതയ്ക്കു
മഠയന്മാേരാ?

4കലിതുള്ളിസ്വയംകടിച്ച കീറുന്നവേന,
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നിനക്കുേവണ്ടിഭൂമിനിർജനമായിത്തീരണേമാ?
അേതാ, പാറ അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്നു
മാറ്റെപ്പടണേമാ?

5 “ദുഷ്ടെന്റവിളക്ക്അണഞ്ഞുേപാകും;
അവരുെടഅഗ്നിജ്വാല ്രപകാശംതരികയില്ല.

6 അവരുെട കൂടാരത്തിെല െവളിച്ചം
ഇരുണ്ടുേപാകും;
അവരുെട അരികത്തുള്ള വിളക്ക്
െകട്ട േപാകും.

7 അവരുെട കാലടികള െട ചുറുചുറുക്കു
ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട പദ്ധതികൾതെന്ന അവർക്കു
പതനേഹതുവായിരിക്കുന്നു.

8അവർസ്വയം െകണിയിേലക്കുനടക്കുന്നു;
അവർചതിക്കുഴിയിേലക്കുതെന്നവീഴുന്നു.

9അവരുെടകുതികാലിൽകുരുക്കുവീഴുന്നു,
െകണിഅവെരവരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നു.

10അവർക്കുേവണ്ടി നിലത്ത്കുടുക്കും
വഴിയിൽവലയും ഒളിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു.

11 എല്ലായിടത്തുനിന്നുമുള്ള ഭീതികൾ അവെര
ഭയവിഹ്വലരാക്കുകയും
ഓേരാ കാൽെവപ്പിലും അവെര
േവട്ടയാടുകയും െചയ്യന്നു.

12 ദുരന്തം അവർക്കായി ബുഭുക്ഷേയാെട
ഇരിക്കുന്നു;
വിനാശം അവരുെട പതനത്തിനു
കാത്തുനിൽക്കുന്നു.

13അത്അവരുെടത്വക്കിെനതിന്നുനശിപ്പിക്കുന്നു;
മരണത്തിെന്റ ആദ്യജാതൻ അവരുെട
അവയവങ്ങൾവിഴുങ്ങുന്നു.



ഇേയ്യാബ് 18:14 lix ഇേയ്യാബ് 18:21

14 അവർക്ക് ആ്രശയമായിരുന്ന
കൂടാരത്തിൽനിന്ന് അവർ
പിഴുെതറിയെപ്പടും;
ഭീകരതയുെട രാജാവിൻ സമീപേത്തക്ക്
അവർആനയിക്കെപ്പടും.

15 അവരുെട കൂടാരത്തിൽ അഗ്നി
കുടിപാർക്കുന്നു;
അവരുെട വാസസ്ഥലത്തിേന്മൽ ഗന്ധകം
വർഷിക്കെപ്പടുന്നു.

16 കീേഴയുള്ള അവരുെട േവരുകൾ
ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു,
മീേതഅവരുെടശാഖകൾകരിയുന്നു.

17 ഭൂമിയിൽനിന്ന് അവരുെട സ്മരണ
തുടച്ച നീക്കെപ്പടും;
േദശത്ത് അവരുെട േപര്
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

18 അവെര െവളിച്ചത്തിൽനിന്ന് ഇരുളിേലക്കു
തുരത്തിേയാടിക്കും;
അവെര ഭൂതലത്തിൽനിന്നുതെന്ന
നാടുകടത്തും.

19 അവരുെട സമൂഹത്തിൽത്തെന്ന
അവർക്കു സന്തതിേയാ പിൻഗാമികേളാ
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു;
അവർ മുമ്പു വസിച്ചിരുന്നിടത്ത് ആരും
അവേശഷിക്കുന്നില്ല.

20 പശ്ചിമേദശക്കാർ അവരുെട വിധി കണ്ടു
വിസ്മയിക്കും;
പൂർവേദശക്കാർനടുങ്ങിേപ്പാകും.

21 നിശ്ചയമായും അധർമികള െട
വാസസ്ഥലത്തിെന്റഗതിഈവിധമാകുന്നു;
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ൈദവെത്ത അറിയാത്തവരുെട സ്ഥലവും
ഇ്രപകാരംതെന്ന.”

19
ഇേയ്യാബ്

1അേപ്പാൾഇേയ്യാബ് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
2 “നിങ്ങൾഎ്രതനാൾഎെന്നദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും
വാക്കുകളാൽ എെന്ന തകർക്കുകയും
െചയ്യ ം?

3 ഇതാ, പത്തു്രപാവശ്യം നിങ്ങൾ എെന്ന
അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു;
എേന്നാടു േദാഷം െചയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കു
ലജ്ജയില്ല.

4ഞാൻവാസ്തവമായി െതറ്റിേപ്പായിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
എെന്റ െതറ്റ് എെന്നമാ്രതം ബാധിക്കുന്ന
വിഷയമാണ.്

5 നിങ്ങൾ എെന്റമുമ്പിൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
േ്രശഷ്ഠരാക്കാൻ ്രശമിക്കുകയും
എെന്റനിസ്സഹായാവസ്ഥഎനിെക്കതിേരയുള്ള
െതളിവായി ഉപേയാഗിക്കുകയും
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ,

6ൈദവംഎേന്നാടു േദാഷം ്രപവർത്തിച്ച്
അവിടെത്ത വലയിൽ എെന്ന കുടുക്കി എന്ന്
അറിഞ്ഞുെകാൾക.

7 “ ‘അതി്രകമം!’ എന്നു ഞാൻ കരയുന്നു,എനിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല;
സഹായത്തിനായി ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു,
എനിക്കു നീതി ലഭിക്കുന്നതുമില്ല.
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8 എനിക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം
അവിടന്ന്എെന്റവഴിഅടച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ വഴിയിൽ അവിടന്ന് അന്ധകാരം
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

9 അവിടന്ന് എെന്റ ബഹുമതി
പറിെച്ചറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു;
എെന്റ തലയിൽനിന്ന് കിരീടവും
നീക്കിയിരിക്കുന്നു.

10 എല്ലാവശങ്ങളിൽനിന്നും അവിടന്ന്
എെന്ന തകർക്കുന്നു; ഞാൻ ഇതാ
തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഒരു വൃക്ഷെത്തെയന്നവണ്ണംഅവിടന്ന്എെന്റ
്രപത്യാശപിഴുതുനീക്കിയിരിക്കുന്നു.

11 എനിെക്കതിേര അവിടന്നു തെന്റ േകാപാഗ്നി
ജ്വലിപ്പിച്ച ;
എെന്ന അവിടെത്ത ശ്രതുഗണത്തിൽ
എണ്ണന്നു.

12 അവിടെത്ത ൈസന്യങ്ങൾ എനിെക്കതിേര
അണിനിരക്കുന്നു;
അവർ എനിെക്കതിേര ഉപേരാധത്തിെന്റ
ചരിഞ്ഞപാതതീർക്കുന്നു
എെന്റ കൂടാരത്തിനുചുറ്റ ം അവർ
താവളമടിക്കുന്നു.

13 “അവിടന്ന് എെന്റ സേഹാദരങ്ങെള
എന്നിൽനിന്ന്അകറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ പരിചയക്കാർ പൂർണമായും
എന്നിൽനിന്ന്അകന്നുമാറിയിരിക്കുന്നു.

14എെന്റബന്ധുക്കൾഎെന്നവിട്ട മാറി;
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എെന്റ ഉറ്റ സ്േനഹിതർ എെന്ന
മറന്നുകളഞ്ഞു.

15എെന്റഅതിഥികള ംഎെന്റ ദാസിമാരും എെന്ന
ഒരു വിേദശിെയേപ്പാെലഎണ്ണന്നു;
അവർ എെന്ന ഒരു അപരിചിതെനേപ്പാെല
വീക്ഷിക്കുന്നു.

16എെന്റ ദാസെന ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ
അവൻ ്രപതികരിക്കുന്നില്ല;
എെന്റ വായ് തുറന്ന് അവേനാടു ഞാൻ
െകേഞ്ചണ്ടതായിവരുന്നു.

17 എെന്റ ഉച്ഛ ാസം എെന്റ ഭാര്യക്ക്
അേരാചകമാണ;്
എെന്റ സേഹാദരങ്ങൾക്കു ഞാൻ
അറപ്പായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

18െകാച്ച കുട്ടികൾേപാലുംഎെന്നനിന്ദിക്കുന്നു;
ഞാൻ എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ അവർ എെന്ന
പരിഹസിക്കുന്നു.

19 എെന്റ ആത്മസ്േനഹിതെരല്ലാംതെന്ന എെന്ന
െവറുക്കുന്നു;
ഞാൻ സ്േനഹിച്ചവർ എനിെക്കതിേര
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

20ഞാൻെവറുംഎല്ല ംേതാലുംആയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ തലനാരിഴയ്ക്കാണ്
രക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്

21 “എെന്റ സ്േനഹിതേര, എേന്നാടു
കരുണകാട്ടേണ, എേന്നാടു
കരുണകാട്ടേണ;
ൈദവത്തിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ
വീണിരിക്കുന്നു.
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22 ൈദവെമന്നേപാെല നിങ്ങള ം എെന്ന
േവട്ടയാടുന്നത്എന്തിന?്
എെന്റ മാംസം തിന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
തൃപ്തിെപ്പടാത്തെതന്തുെകാണ്ട?്

23 “ഹാ! എെന്റ വചനങ്ങൾ ഒന്ന്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ!
അേയ്യാ! അവ ഒരു പുസ്തകച്ച രുളിൽ
എഴുതിെവെച്ചങ്കിൽ!

24ഒരുഇരുമ്പാണിെകാേണ്ടാഈയക്കമ്പിെകാേണ്ടാ
അവ ഒരു പാറയിൽ എേന്നക്കുമായി
െകാത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ!

25 എെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന്
എനിക്കറിയാം,
ഒടുവിൽ അവിടന്നു െപാടിേമൽ*
നിൽക്കുെമന്നുംഞാൻഅറിയുന്നു.

26എെന്റത്വക്ക് ഇങ്ങെനഅഴുകിേപ്പായേശഷവും
ഞാൻ േദഹസഹിതനായി ൈദവെത്ത
കാണും;

27ഞാൻതെന്നഅവിടെത്തകാണും;
മെറ്റാരുവനല്ല, എെന്റ സ്വന്തം കണ്ണ തെന്ന
അവിടെത്തകാണും.
എെന്റ ഹൃദയം അതിനായി
ആർത്തിേയാടിരിക്കുന്നു.

28 “ ‘അവെന നമുക്ക് എങ്ങെന േവട്ടയാടാൻ
കഴിയും?
അഥവാ, അവെനതിേര എന്തു കുറ്റം
ആേരാപിക്കാൻനമുക്കുകഴിയും?’

* 19:25 അഥവാ, ഭൂമിേമൽ
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29വാളിെന ഭയെപ്പടുക,
േ്രകാധം വാളിെന്റ ശിക്ഷെയ
വിളിച്ച വരുത്തുന്നു.
ഒരു ന്യായവിധി ഉെണ്ടന്ന് അങ്ങെന നിങ്ങൾ
അറിയാൻഇടയാകും.”

20
േസാഫർ

1 അേപ്പാൾ നാമാത്യനായ േസാഫർ ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു:
2 “എെന്റ അസ്വസ്ഥചിന്തകൾ ഉത്തരം പറയാൻ

എെന്നേ്രപരിപ്പിക്കുന്നു
കാരണം ഞാൻ അ്രതമാ്രതം
അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു.

3എെന്നനിന്ദിക്കുന്നശാസനകൾഞാൻ േകട്ട ;
എെന്റ വിേവകപൂർവമായ ആത്മാവ്
എെന്നെക്കാണ്ടു മറുപടി പറയിക്കുന്നു.

4 “പുരാതനകാലംമുതേല നടപ്പ ള്ള കാര്യം നീ
അറിയുന്നിേല്ല,
ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യജാതിെയ* ആക്കിയ
കാലംമുതലുള്ളവതെന്ന,

5ദുഷ്ടരുെടവിജയേഭരി ്രഹസ്വകാലേത്തേക്കയുള്ള ;
അഭക്തരുെടസേന്താഷംക്ഷണികവുമാണ്.

6 അഭക്തരുെട അഹന്ത ആകാശംവെര
എത്തിയാലും
അവരുെട ശിരസ്സ േമഘങ്ങെള
െതാട്ട രുമ്മിനിന്നാലും,

7 തങ്ങള െട വിസർജ്യംേപാെല അവർ
എേന്നക്കുമായി നാശമടയും;

* 20:4 അഥവാ,ആദാമിെന
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അവരുെട മുൻപരിചയക്കാർ, ‘അവർ
എവിെട?’എന്നു േചാദിക്കും.

8 ഒരു സ്വപ്നംേപാെല അവർ പാറിേപ്പാകും;
പിന്നീെടാരിക്കലും കാണാൻപറ്റാത്ത
വിധത്തിൽത്തെന്ന,
ഒരു നിശാദർശനംേപാെല അവർ
തുടച്ച നീക്കെപ്പടുന്നു.

9അവെര കണ്ടിട്ട ള്ള കണ്ണ കൾഅവെര പിന്നീടു
കാണുകയില്ല;
അവർ ആയിരുന്ന ഇടം പിെന്ന അവെര
തിരിച്ചറിയുകയുമില്ല.

10 അവരുെട മക്കൾ ദരി്രദേരാട് സഹായം
അഭ്യർഥിക്കും;
അവരുെട ൈകെകാണ്ടുതെന്ന തങ്ങള െട
ധനം മടക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടിവരും.

11 അവരുെട അസ്ഥികളിൽ യൗവനേതജസ്സ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅത്അവേരാെടാപ്പം മണ്ണടിയും.

12 “അധർമം അവരുെട വായ്ക്കു
രുചികരമായിരിക്കുകയും
തങ്ങള െട നാവിൻകീേഴ അവർ അത്
ഒളിച്ച െവക്കുകയും,

13അതിെന ഉേപക്ഷിക്കാൻമനസ്സ വരാെത
വായ്ക്കുള്ളിൽത്തെന്നസൂക്ഷിച്ച െവക്കുകയും
െചയ്താലും,

14അവരുെട ഉദരത്തിൽഅതുപുളിച്ച േപാകും
സർപ്പവിഷമായിഅതു പരിണമിക്കും.

15അവർ വിഴുങ്ങിയ എല്ലാ സമ്പത്തും അവർക്കു
ഛർദിേക്കണ്ടിവരും;
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ൈദവം അവരുെട കുടലിൽനിന്ന് അെതല്ലാം
പുറേത്തക്കുവമിപ്പിക്കും.

16അവർസർപ്പവിഷം നുണയും;
അണലിയുെടകടിേയറ്റ മരണമടയും.

17 േതനും െവണ്ണയും ഒഴുകുന്ന
നദികള ം അരുവികള ം അവർക്ക്
ആസ്വാദ്യമാകുകയില്ല.

18 അവർ സമ്പാദിച്ചത് അനുഭവിക്കാെത
മടക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു;
തങ്ങള െട വ്യാപാരത്തിൽനിന്നുള്ള സമ്പാദ്യം
അവർആസ്വദിക്കുകയുമില്ല.

19 കാരണം, അവർ ദരി്രദെര പീഡിപ്പിക്കുകയും
അനാഥെര ഉേപക്ഷിച്ച കളയുകയും
െചയ്തു;
തങ്ങൾ പണിയാത്ത വീട് അവൻ
പിടിെച്ചടുത്തു.

20 “അവരുെട അത്യാ്രഗഹത്തിന് അവസാനം
വരികയില്ല;
തങ്ങള െട നിേക്ഷപങ്ങൾക്ക് അവെര
സംരക്ഷിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

21 അവർക്കു െവട്ടിവിഴുങ്ങുന്നതിനായി
ഒന്നുംതെന്ന േശഷിക്കുകയില്ല;
അവരുെടഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല.

22 അവരുെട സമൃദ്ധിയുെട നിറവിൽ, ദുരിതം
അവെരകീഴ്െപ്പടുത്തും;
അതിവ്യഥ പൂർണശക്തിേയാെട
അവരുെടേമൽവീഴും.

23അവർതങ്ങള െടവയറുനിറയ്ക്കുേമ്പാൾ,
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ൈദവം തെന്റ േ്രകാധാഗ്നി അവരിേലക്കു
തുറന്നുവിടും
അവിടെത്ത ്രപഹരം ഒരു മഴേപാെല
അവരുെടേമൽവർഷിക്കും.

24 ഇരുമ്പായുധത്തിൽനിന്ന് അവർ വഴുതി
രക്ഷെപ്പേട്ടക്കാം,
അേപ്പാൾ െവേള്ളാട്ടിൻ അസ്്രതം
അവരുെടേമൽതുളച്ച കയറും.

25 അത് അവരുെട ശരീരത്തിെന്റ
പിൻഭാഗത്തുകൂടി വലിച്ച രെപ്പടും,
അതിെന്റ െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മുന അവരുെട
കരൾ േഭദിക്കും.

മരണഭീതിഅവർക്കുേമൽവന്നുവീഴും;
26 അവരുെട നിേക്ഷപങ്ങൾക്കായി
േഘാരാന്ധകാരം പതിയിരിക്കുന്നു.

വീശിക്കത്തിക്കാത്തഅഗ്നിഅവെര ദഹിപ്പിക്കും,
അവരുെടകൂടാരങ്ങളിൽഅവേശഷിച്ചവെയ
അതുവിഴുങ്ങിക്കളയും.

27ആകാശംഅവരുെടഅനീതി െവളിെപ്പടുത്തും;
ഭൂമിഅവർെക്കതിേരഎഴുേന്നൽക്കും.

28 െപരുെവള്ളപ്പാച്ചിൽ അവരുെട ഭവനം
ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും,
ൈദവേ്രകാധദിവസത്തിെല ആ
മഹാ്രപവാഹംതെന്ന.

29 ഇതു ദുഷ്ടർക്കു ൈദവം െകാടുക്കുന്ന
ഓഹരിയും
ൈദവം അവർക്കായി നിയമിച്ചിട്ട ള്ള
ഭാഗേധയവുമാണ.്”
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21
ഇേയ്യാബ്

1 അതിന് ഇേയ്യാബ് ഇങ്ങെനയാണ് മറുപടി
പറഞ്ഞത:്
2 “എെന്റവാക്കുകൾ ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുക;
നിങ്ങൾ എനിക്കു നൽകുന്ന ആശ്വാസം
അതാകെട്ട.

3 ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നു ക്ഷമേയാെട
േകൾക്കുക,
സംസാരിച്ച തീർന്നേശഷം നിങ്ങൾെക്കെന്ന
പരിഹസിക്കാം.

4 “ഒരു മനുഷ്യേനാടല്ലേല്ലാ ഞാൻ എെന്റ
ആവലാതി പറയുന്നത?്
പിെന്നഞാൻഅക്ഷമനാകാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?

5എെന്നേനാക്കുക,ആശ്ചര്യെപ്പടുക;
സ്തബ്ധരായി ൈകെകാണ്ട് വായ്
െപാത്തിെക്കാൾക.

6അേതാർക്കുേമ്പാൾഞാൻഭയവിഹ്വലനാകുന്നു;
വിറയൽഎെന്റശരീരെത്തബാധിച്ചിക്കുന്നു.

7 ദുഷ്ടർ ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കുന്നതും
വൃദ്ധരായേശഷവും
ശക്തിഏറിവരുന്നതുംഎന്തുെകാണ്ട?്

8അവരുെട പിൻഗാമികൾഅവരുെട ചുറ്റിലും
അവരുെട സന്താനങ്ങൾ അവരുെട
കൺമുന്നിലുംസുസ്ഥിരരായിത്തീരുന്നു.

9 അവരുെട ഭവനങ്ങൾ ഭയംകൂടാെത
സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ശിക്ഷാദണ്ഡ് അവരുെടേമൽ
വീഴുന്നതുമില്ല.
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10 അവരുെട കാള ഇണേചരുന്നു, അതു
പാഴാകുകയില്ല;
അവരുെട പശുക്കൾ ഗർഭം അലസാെത
കിടാങ്ങെള ്രപസവിക്കുന്നു.

11 ആട്ടിൻപറ്റെത്തേപ്പാെല അവർ തങ്ങള െട
മക്കെളപുറേത്തക്കയയ്ക്കുന്നു;
അവരുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ തുള്ളിക്കളിച്ച
നടക്കുന്നു.

12 അവർ തേപ്പാടും കിന്നരേത്താടുംകൂെട
ഗാനമാലപിക്കുന്നു;
കുഴൽനാദത്തിൽഅവർഉല്ലാസനർത്തനമാടുന്നു.

13അവർ തങ്ങള െട വർഷങ്ങൾസുഭിക്ഷതയിൽ
ജീവിക്കുന്നു,
സമാധാനേത്താെട* അവർ
ശവക്കുഴിയിേലക്കിറങ്ങുന്നു.

14 എന്നിട്ട ം അവർ ൈദവേത്താടു പറയുന്നു:
‘ഞങ്ങെളവിട്ട േപാകുക!
അവിടെത്ത വഴികൾ അറിയുന്നതിനു
ഞങ്ങൾക്കുതാത്പര്യമില്ല.

15 ഞങ്ങൾ സർവശക്തെന േസവിേക്കണ്ടതിന്
അവിടന്ന്ആരാണ?്
അവിടേത്താടു ്രപാർഥിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾക്ക്എന്തു ്രപേയാജനമാണുള്ളത?്’

16 എന്നാൽ അവരുെട അഭിവൃദ്ധി അവരുെട
ൈകകളാലല്ല;
അതുെകാണ്ട്ദുഷ്ടരുെടആേലാചനയിൽനിന്ന്
ഞാൻഅകന്നിരിക്കുന്നു.

17 “എ്രതേയാ ്രപാവശ്യം ദുഷ്ടരുെട വിളക്കു
െകട്ട േപാകുന്നു?

* 21:13 അഥവാ, െപെട്ടന്നുതെന്ന
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എ്രതതവണ അവർക്ക് ആപത്തു
വന്നുഭവിക്കുകയും
ൈദവംതെന്റേകാപത്തിൽഅവർക്കുനാശം
വരുത്തുകയുംെചയ്യന്നു?

18 എ്രത്രപാവശ്യം അവർ കാറ്റിനുമുമ്പിൽ
പറന്നകലുന്നകച്ചിത്തുരുമ്പുേപാെലയും
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റമുമ്പിെല പതിരുേപാെലയും
ആയിരിക്കുന്നു.

19 ‘ൈദവം ദുഷ്ടരുെട അനീതി അവരുെട
മക്കൾക്കായി സം്രഗഹിച്ച െവക്കുന്നു,’
എന്നുനിങ്ങൾപറയുന്നു.
അവർ സ്വയം മനസ്സിലാേക്കണ്ടതിന് ൈദവം
ദുഷ്ടേരാടുതെന്ന ്രപതികാരംെചയ്യെട്ട!

20അവരുെട നാശം അവരുെട കണ്ണ കൾതെന്ന
കാണെട്ട;
സർവശക്തെന്റ േ്രകാധം അവർതെന്ന
പാനംെചയ്യെട്ട.

21 അവർക്ക് അനുവദിക്കെപ്പട്ട മാസങ്ങൾ
അവസാനിക്കുേമ്പാൾ
തങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച േപാകുന്ന
കുടുംബെത്തപ്പറ്റി അവർക്ക് എന്ത്
ഉത്കണ്ഠ?

22 “ൈദവത്തിന് ജ്ഞാനംപകരാൻ
ആർെക്കങ്കിലും കഴിയുേമാ?
അവിടന്ന് അതിമഹാന്മാെരയും
ന്യായംവിധിക്കുന്നുവേല്ലാ.

23ഒരാൾഊർജസ്വലതേയാടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മരിക്കുന്നു,
സമ്പൂർണസുരക്ഷയുംസമൃദ്ധിയും
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24ശരീരേപാഷണവും†
അസ്ഥികൾമജ്ജയാൽനിറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാഴുംതെന്ന.

25 അേതസമയം മെറ്റാരാൾ ജീവിതത്തിൽ
ഒരിക്കലും ഒരുസുഖവുമനുഭവിക്കാെത
മേനാവ്യസനേത്താെട മരിക്കുന്നു.

26 അവർ ഇരുവരും ഒരുേപാെല െപാടിയിൽ
കിടക്കുന്നു,
പുഴുക്കൾഅവെര െപാതിയുന്നു.

27 “േനാക്കൂ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എെന്തന്ന്
എനിക്കു നന്നായിഅറിയാം,
എനിെക്കതിേര നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്ന
പദ്ധതികള ംഞാൻഅറിയുന്നുണ്ട.്

28നിങ്ങൾപറയുന്നു: ‘്രപഭുവിെന്റ ഭവനംഎവിെട?
ദുഷ്ടരുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾഎവിെട?’

29വഴിേപാകുന്നവേരാടു നിങ്ങൾ േചാദിച്ചിട്ടിേല്ല?
അവരുെട സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കു
സ്വീകാര്യമേല്ല?

30 വിനാശദിവസത്തിൽനിന്നു ദുഷ്ടർ
രക്ഷെപ്പടുന്നു;
േ്രകാധദിവസത്തിൽനിന്ന് അവർ
വിേമാചിതരാകുന്നു.‡

31 അവരുെട മുഖത്തുേനാക്കി അവരുെട
്രപവൃത്തികൾആര് നിരാകരിക്കും?
അവരുെട െചയ്തികൾക്ക് ആര്
പകരംെചയ്യ ം?

32 അവെര ശ്മശാനത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു;

† 21:24 ഈ വാക്കിനുള്ള എ്രബായപദത്തിെന്റ അർഥം
വ്യക്തമല്ല. ‡ 21:30 അഥവാ, വിനാശദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടർ
സൂക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു അഥവാ, േ്രകാധദിവസത്തിേലക്ക് അവർ
ആനയിക്കെപ്പടുന്നു.
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അവരുെട കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ
ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ട മുണ്ട്.

33 താഴ്വരയിെല മൺകട്ടകൾ അവർക്കു
മധുരമായിരിക്കും;
അവർക്കുമുമ്പായി അസംഖ്യംേപർ
േപാകുന്നു,
എല്ലാവരുംഅവെരഅനുഗമിക്കുന്നു.

34 “പിെന്ന നിങ്ങള െട നിരർഥവാക്കുകൾെകാണ്ട്
നിങ്ങൾഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കുന്നെതങ്ങെന?
നിങ്ങള െട ഉത്തരങ്ങളിൽ വ്യാജമല്ലാെത
മെറ്റാന്നുംഅവേശഷിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ!”

22
എലീഫസ്

1 അതിനുേശഷം േതമാന്യനായ എലീഫാസ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
2 “ഒരു മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിന്

ഉപകാരിയായിത്തീരുേമാ?
ഒരു ജ്ഞാനിക്കുേപാലും ൈദവത്തിന്
ഉപകാരംെചയ്യാൻകഴിയുേമാ?

3 നീ നീതിമാനായിരുന്നാൽ സർവശക്തന് എന്ത്
ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുന്നത?്
നിെന്റ വഴികൾ കളങ്കരഹിതമായിരുന്നാൽ
അവിടേത്തക്ക്എന്തു ്രപേയാജനമാണുള്ളത?്

4 “നിെന്റ ഭക്തിനിമിത്തമാേണാ അവിടന്നു നിെന്ന
ശാസിക്കുകയും
നിനെക്കതിേര ന്യായവിധി നടത്തുകയും
െചയ്യന്നത?്
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5നിെന്റ ദുഷ്ടതഅതിബഹുലവും
നിെന്റപാപങ്ങൾഅസംഖ്യവുമേല്ല?

6നീ കാരണംകൂടാെത നിെന്റ സേഹാദരങ്ങേളാടു
ജാമ്യം വാങ്ങി;
നീ മനുഷ്യരുെട വസ്്രതമുരിഞ്ഞ് അവെര
നഗ്നരായി പറഞ്ഞയച്ച .

7 ക്ഷീണിതർക്കു നീ കുടിക്കാൻ െവള്ളം
െകാടുത്തില്ല;
വിശക്കുന്നവരുെടആഹാരം നീ നിേഷധിച്ച .

8 ഭൂമി ൈകവശമാക്കുന്ന ഒരു ശക്തൻ നീ
ആയിരുെന്നങ്കിലും;
ബഹുമാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ
പാർക്കുന്നു.

9 വിധവകെള നീ െവറുംൈകേയാെട
ആട്ടിപ്പായിച്ച ,
അനാഥരുെടശക്തിനീ തകർത്തുകളഞ്ഞു.

10അതുെകാണ്ടാണ് നിനക്കുചുറ്റ ം കുരുക്കുകൾ
മുറുകുന്നത;്
െപെട്ടന്നുള്ള ആപത്തു നിെന്ന
കീഴ്െപ്പടുത്തുന്നതുംഅതുെകാണ്ടുതെന്ന.

11കണ്ണ കാണാതവണ്ണം േഘാരാന്ധകാരവും
ജല്രപളയവും നിെന്ന മൂടുന്നതും
അതുെകാണ്ടുതെന്ന.

12 “ൈദവംസ്വർേഗാന്നതിയിൽവസിക്കുന്നിേല്ല?
വിദൂരസ്ഥങ്ങളായ നക്ഷ്രതങ്ങൾ എ്രത
ഉയരത്തിെലന്നു േനാക്കുക!

13 എന്നിട്ട ം നീ പറയുന്നു: ‘ൈദവത്തിന്
എന്തറിയാം?
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കൂരിരുട്ടിൽ വിധി ്രപസ്താവിക്കാൻ
അവിടേത്തക്കുകഴിയുേമാ?

14 ആകാശവിതാനത്തിേന്മൽ അവിടന്നു
നടെകാള്ളന്നു.
േമഘങ്ങൾ അവിടെത്ത മറയ്ക്കുന്നു,
അതുെകാണ്ട് അവിടേത്തക്ക് നമ്മെള
കാണാൻകഴിയുകയില്ല.’

15ദുഷ്ടർസഞ്ചരിച്ചപുരാതനമാർഗം
നീയും പിൻതുടരുേമാ?

16 സമയത്തിനുമുമ്പുതെന്ന അവെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി,
അവരുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെള െപരുെവള്ളം
ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു.

17 അവർ ൈദവേത്താട് പറഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങെള
വിട്ട േപാകുക!
സർവശക്തന് ഞങ്ങേളാട് എന്തുെചയ്യാൻ
കഴിയും?’

18 എന്നിട്ട ം അവിടന്നാണ് അവരുെട ഭവനങ്ങൾ
നന്മെകാണ്ടു നിറച്ചത,്
അതുെകാണ്ട്ദുഷ്ടരുെടആേലാചനയിൽനിന്നു
ഞാൻഅകന്നുമാറി നിൽക്കുന്നു.

19 നീതിനിഷ്ഠർ അവരുെട പതനം കണ്ട്
ആനന്ദിക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കർഅവെരപരിഹസിക്കുന്നു.

20 ‘നിശ്ചയമായും നമ്മുെട എതിരാളികൾ
സംഹരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അഗ്നി അവരുെട സമ്പത്ത്
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു,’എന്ന്അവർപറയുന്നു.

21 “ൈദവത്തിനു കീഴടങ്ങി അവിടേത്താടു
സമാധാനമായിരിക്കുക;
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അങ്ങെനെയങ്കിൽനിനക്കുനന്മൈകവരും.
22 അവിടെത്ത വായിൽനിന്ന് ഉപേദശം

ൈകെക്കാള്ള ക;
അവിടെത്ത വചനം നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിക്കുക.

23 സർവശക്തനിേലക്കു നീ മടങ്ങിവരുെമങ്കിൽ
അവിടന്നു നിെന്നപുനരുദ്ധരിക്കും:
നീതിേകടു നിെന്റ കൂടാരത്തിൽനിന്ന്
അകറ്റിക്കളയുകയും

24നിെന്റസ്വർണെത്തെപാടിയിലും
നിെന്റ ഓഫീർതങ്കം നീെരാഴുക്കുകളിെല
കൽക്കൂനകളിലും ഇട്ട കളയുകയും
െചയ്യ െമങ്കിൽ,

25സർവശക്തൻനിെന്റസ്വർണവും
വിശിഷ്ടെവള്ളിയുംആയിത്തീരും.

26അേപ്പാൾ നീ നിശ്ചയമായും സർവശക്തനിൽ
ആനന്ദംകെണ്ടത്തും,
നീ ൈദവത്തിങ്കേലക്കു നിെന്റ
മുഖമുയർത്തും.

27 നീ അവിടേത്താടു ്രപാർഥിക്കും, അവിടന്നു
നിെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കും;
നീ നിെന്റ േനർച്ചകൾനിവർത്തിക്കും.

28 നീ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കും, അതു നിനക്കു
സാധിതമാകും.
നിെന്റവഴികളിൽ െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കും.

29 മനുഷ്യർ താഴ്ത്തെപ്പടുേമ്പാൾ, ‘അവെര
ൈകപിടിച്ച് ഉയർത്തൂ’എന്നുനീ പറയും.
അേപ്പാൾ താഴ്ത്തെപ്പട്ടവെര ൈദവം
രക്ഷിക്കും.
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30 നിർേദാഷിയല്ലാത്തവെരേപ്പാലും അവിടന്നു
വിടുവിക്കും;
നിെന്റൈകകള െടൈനർമല്യത്താൽഅവർ
വിടുവിക്കെപ്പടും.”

23
ഇേയ്യാബിെന്റ മറുപടി

1 അേപ്പാൾ ഇേയ്യാബ് ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു:
2 “ഇന്നുംഎെന്റസങ്കടംകയ ്പുനിറഞ്ഞതാണ;്
ഞാൻഞരങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾേപ്പാലും
അവിടെത്ത ൈക എനിക്കു
ഭാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3 തിരുനിവാസത്തിേലക്ക് എനിക്കു െചല്ലാൻ
കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ;
അവിടെത്തഎവിെട കെണ്ടത്താൻഎനിക്കു
കഴിയുെമന്ന്അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ!

4എെന്റ ആവലാതി ഞാൻ അവിടെത്ത മുമ്പിൽ
േബാധിപ്പിക്കുകയും
വാദങ്ങൾ എെന്റ നാവിൽനിന്ന് അനർഗളം
്രപവഹിക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.

5 അവിടന്ന് എനിക്ക് എന്തുത്തരം അരുള െമന്ന്
അറിയാമായിരുന്നു.
എന്താണ് അവിടേത്തക്ക് എേന്നാടു
പറയാനുള്ളെതന്നു ്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു.

6 തെന്റ ശക്തിയുെട മഹത്ത്വത്താൽ അവിടന്ന്
എേന്നാടു വാദിക്കുേമാ?
ഇല്ല, തീർച്ചയായും അവിടന്ന് എെന്റ
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുകേയയുള്ള .
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7 തിരുസന്നിധിയിൽ നീതിനിഷ്ഠർക്ക് അവരുെട
നിരപരാധിത്വം േബാധിപ്പിക്കാം;
അങ്ങെന എെന്റ ന്യായാധിപനിൽനിന്നു
ഞാൻഎേന്നക്കുമായിവിടുവിക്കെപ്പടുമായിരുന്നു.

8 “ഇതാ, ഞാൻ പൂർവേദശേത്തക്കു
േപാകുന്നു, എന്നാൽ അവിടന്ന് അവിെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ പശ്ചിമദിക്കിേലക്കു േപാകുന്നു,
എന്നിട്ട ം എനിക്ക് അവിടെത്ത
കെണ്ടത്താൻകഴിയുന്നില്ല.

9 അവിടന്ന് ്രപവർത്തനനിരതനായിരിക്കുന്ന
ഉത്തരദിക്കിലും അവിടെത്ത ദർശനം
എനിക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല;
അവിടന്ന് ദക്ഷിണദിക്കിേലക്കു തിരിഞ്ഞിട്ട ം
എനിക്ക് ഒരു േനാക്കു കാണാൻ
കഴിയുന്നില്ല.

10 എങ്കിലും ഞാൻ േപാകുന്നവഴി അവിടന്ന്
അറിയുന്നു;
അവിടന്ന് എെന്ന പരിേശാധനയ്ക്കു
വിേധയനായാൽ ഞാൻ സ്വർണംേപാെല
പുറത്തുവരും.

11 എെന്റ കാലടികൾ അവിടെത്ത
കാൽപ്പാടുകൾതെന്നപിൻതുടരുന്നു;
ഞാൻ വിട്ട മാറാെത അവിടെത്ത
വഴിയിൽത്തെന്നസഞ്ചരിച്ച .

12 അവിടെത്ത അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
കൽപ്പനയിൽനിന്ന്ഞാൻവ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല;
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തിരുവായിൽനിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ എെന്റ
അനുദിനാഹാരെത്തക്കാൾ മൂല്യവത്തായി
ഞാൻസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

13 “എന്നാൽ അവിടന്നു മാറ്റമില്ലാത്തവൻ;
അവിടേത്താട് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ
ആർക്കുകഴിയും?
തിരുഹിതംഅവിടന്നു ്രപാവർത്തികമാക്കുന്നു.

14 തെന്റ വിധിന്യായം അവിടന്ന് എെന്റേമൽ
നടപ്പാക്കുന്നു;
അ്രപകാരമുള്ളപലപദ്ധതികള ംഅവിടെത്ത
ഭണ്ഡാരത്തിലുണ്ട.്

15അതിനാൽ അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ ഞാൻ
അങ്കലാപ്പിലാകുന്നു;
ഇേതപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ
അവിടെത്തഭയെപ്പടുന്നു.

16ൈദവംഎെന്റഹൃദയെത്തതളർത്തിക്കളഞ്ഞു;
സർവശക്തൻഎെന്നപരി്രഭാന്തനാക്കി.

17എന്നിട്ട ം ഇരുട്ടിന,്എെന്റമുഖെത്തമറയ്ക്കുന്ന
കൂരിരുട്ടിന,്
എെന്നനിശ്ശബ്ദനാക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

24
1 “സർവശക്തൻ ന്യായവിധിക്കുള്ള സമയങ്ങൾ

നിർണയിക്കാതിരിക്കുന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്
അവിടെത്തഭക്തർആദിവസങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
വൃഥാകാത്തിരിക്കുന്നതുംഎന്തുെകാണ്ട?്

2അതിർത്തിക്കല്ല കൾമാറ്റിയിടുന്നചിലരുണ്ട;്
അവർ കവർെന്നടുത്ത ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
േമയിക്കുന്നു.
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3 അവർ അനാഥരുെട കഴുതകെള
ഓടിച്ച കളയുന്നു;
വിധവയുെടകാളെയപണയമായിവാങ്ങുന്നു.

4 അവർ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവെര
വഴിയിൽനിന്ന് തള്ളിമാറ്റ ന്നു;
ഭൂമിയിെല ദരി്രദെരെയല്ലാം ഒളിയിടങ്ങൾ
േതടാൻനിർബന്ധിതരാക്കുന്നു.

5മരുഭൂമിയിെലകാട്ട കഴുതകെളേപ്പാെല,
ദരി്രദർഅന്നംേതടി േവലയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്നു;
മരുഭൂമി അവർക്കും അവരുെട മക്കൾക്കും
ഭക്ഷണംനൽകുന്നു.

6 അവർ വയലിൽനിന്നു കാലിത്തീറ്റ
െകായ്െതടുക്കുന്നു;
ദുഷ്ടരുെട മുന്തിരിേത്താപ്പിൽനിന്ന് അവർ
കാലാെപറുക്കുന്നു.

7 വസ്്രതമില്ലാത്തതിനാൽ രാ്രതിയിൽ അവർ
നഗ്നരായിക്കഴിയുന്നു;
ൈശത്യമകറ്റ ന്നതിനുള്ളപുതപ്പ്അവർക്കില്ല.

8 മലകളിെല മഴെകാണ്ട് അവർ
നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
പാർപ്പിടം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവർ പാറെയ
അഭയമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

9 ദുഷ്ടർ മുലകുടിക്കുന്ന അനാഥശിശുക്കെള
അപഹരിക്കുന്നു;
ദരി്രദരുെട ശിശുക്കെള അവർ
പണയമുതലായി പിടിെച്ചടുക്കുന്നു.

10ആവശ്യത്തിനു വസ്്രതമില്ലാത്തതിനാൽഅവർ
നഗ്നരായി നടക്കുന്നു;
അവർ കറ്റകൾ ചുമക്കുെന്നങ്കിലും
വിശക്കുന്നവരായി േപാകുന്നു.
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11അവർ ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒലിെവണ്ണ
ആട്ടിെയടുക്കുന്നു;*
അവർ മുന്തിരിച്ചക്കു ചവിട്ട െന്നങ്കിലും
ദാഹാർത്തരായിത്തെന്നകഴിയുന്നു.

12 മരണാസന്നരുെട േതങ്ങൽ പട്ടണത്തിൽ
ഉയരുന്നു;
മുറിേവറ്റവരുെട ആത്മാക്കൾ
സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവം ആരുെടേമലും
കുറ്റാേരാപണംനടത്തുന്നില്ല.

13 “അതിെന്റവഴികൾഅറിയാെത
അതിെന്റപാതകളിൽനിൽക്കാെത
്രപകാശത്തിെനതിേര മത്സരിക്കുന്ന
ചിലരുണ്ട.്

14 സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞാലുടൻതെന്ന
െകാലയാളികൾ ഉണരുന്നു;
ദരി്രദെരയും ആലംബഹീനെരയും അവർ
വധിക്കുന്നു;
രാ്രതിയിൽ അവർ േമാഷ്ടാക്കളായി
സഞ്ചരിക്കുന്നു.

15വ്യഭിചരിക്കുന്നവെന്റകണ്ണ്അന്തിമയക്കത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുന്നു;

‘ഞാൻ ആരുെടയും കണ്ണിൽെപ്പടുകയില്ല,’
എന്നുപറഞ്ഞ്
അവൻതെന്റമുഖം മറച്ച നടക്കുന്നു.

16ഇരുട്ടിൽ േമാഷ്ടാക്കൾവീട് തുരന്നുകയറുന്നു,
എന്നാൽ പകൽസമയത്ത് അവർ
കതകടച്ചിരിക്കുന്നു;

* 24:11 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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്രപകാശമുള്ളേപ്പാൾ അവർക്ക് െചയ്യാൻ
ഒന്നുംതെന്നയില്ല.

17 അങ്ങെനയുള്ളവർെക്കല്ലാം ്രപഭാതം
അർധരാ്രതിയാണ;്
അന്ധകാരത്തിെന്റബീഭൽസതകള മായിട്ടാണ്
അവർക്കുചങ്ങാത്തം.

18 “എന്നാൽ അവർ ജേലാപരിതലത്തിെല
കുമിളകളാണ;്
അവരുെട ഭൂസ്വത്തുക്കൾശപിക്കെപ്പട്ടതാണ്,
അതുെകാണ്ട് ആരും അവരുെട
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിേലക്ക്
്രപേവശിക്കുന്നില്ല.

19 ചൂടും വരൾച്ചയും ഉരുകിയ മഞ്ഞ്,
വറ്റിച്ച കളയുന്നതുേപാെല
പാപംെചയ്തവെര പാതാളം
തട്ടിെയടുക്കുന്നു.

20ഗർഭാശയംഅവെര മറക്കുന്നു,
അവർപുഴുക്കൾക്കുസദ്യയാകുന്നു;

ദുഷ്ടർ ഒരിക്കലുംഓർക്കെപ്പടുന്നില്ല;
എന്നാൽ ഒരു വൃക്ഷംേപാെല അവർ
തകർക്കെപ്പടുന്നു.

21 വന്ധ്യെയയും മക്കളില്ലാത്ത സ്്രതീകെളയും
അവർഇരയാക്കുന്നു;
വിധവേയാട് അവർ ഒരു ദയയും
കാണിക്കുന്നില്ല.

22 ൈദവം തെന്റ ശക്തിയാൽ ്രപബലെര
വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു;
അവർ സുസ്ഥിരർ ആെയങ്കിൽേപാലും
അവരുെടജീവനുയാെതാരുവിധഉറപ്പ മില്ല.
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23 സുരക്ഷിതർ എന്ന ചിന്തയിൽ വി്രശമിക്കാൻ
അവിടന്ന്അവെരഅനുവദിക്കുന്നു,
അവിടെത്ത കണ്ണ് അവരുെട
വഴികളിൽത്തെന്നഉണ്ട.്

24 അൽപ്പകാലേത്തക്ക് അവർ
ഉന്നതരായിരിക്കുെമങ്കിലും അവർ
വീണുേപാകുന്നു;
അവർ താഴ്ത്തെപ്പടുകയും
മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല േശഖരിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യന്നു;
കതിരുകള െട തലേപാെല അവർ
േഛദിക്കെപ്പടുന്നു.

25 “അങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതു
വ്യാജെമന്നും
എെന്റ വാക്കുകൾ അർഥശൂന്യെമന്നും
െതളിയിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?”

25
ബിൽദാദ്

1 അതിനുേശഷം ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ്
ഇ്രപകാരം ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
2 “ആധിപത്യവുംആദരവുംൈദവത്തിനുള്ളത;്
അവിടന്ന് ഉന്നതികളിൽ സമാധാനം
സ്ഥാപിക്കുന്നു.

3അവിടെത്തൈസന്യെത്തഎണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്താേമാ?
അവിടെത്ത ്രപകാശം ആരുെടേമലാണ്
ഉദിക്കാത്തത?്

4 അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്
ൈദവസന്നിധിയിൽ എങ്ങെന
നീതിമാനാകാൻകഴിയും?
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സ്്രതീയിൽപിറന്നവർശുദ്ധരാകുന്നെതങ്ങെന?
5ച്രന്ദൻ ്രപകാശമില്ലാെതയും
നക്ഷ്രതങ്ങൾ അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ
ശുദ്ധിയുള്ളവയുംഅെല്ലങ്കിൽ,

6 േകവലം പുഴുവായിരിക്കുന്നമനുഷ്യെന്റയും
കൃമിയായ മനുഷ്യപു്രതെന്റയും സ്ഥിതി
എ്രതേയാതാഴ്ന്നത്?”

26
ഇേയ്യാബ്

1അേപ്പാൾഇേയ്യാബ് മറുപടി പറഞ്ഞത:്
2 “നീ ദുർബലെര എങ്ങെനയാണ്

സഹായിച്ചിട്ട ള്ളത്!
ശക്തിയില്ലാത്ത ഭുജെത്തനീ എങ്ങെനയാണ്
രക്ഷിച്ചിട്ട ള്ളത്!

3ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കു നീ എന്ത് ഉപേദശമാണ്
നൽകിയിട്ട ള്ളത്!
എ്രത ഉന്നതമായ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് നീ
്രപദർശിപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത്!

4 നീ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ആരാണ്
നിെന്നസഹായിച്ചത?്
ആരുെട ആത്മാവാണ് നിെന്റ
അധരങ്ങളിലൂെടസംസാരിച്ചത?്

5 “മരണമടഞ്ഞവർതീ്രവയാതനയിലാണ,്
ജലമധ്യത്തിലുള്ളവയും അതിെല
നിവാസികള ം.

6 മൃതേലാകം അവിടെത്ത മുമ്പിൽ
തുറന്നുകിടക്കുന്നു;
നരകത്തിെന്റമറയും നീക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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7 അവിടന്ന് ഉത്തരദിക്കിെന ശൂന്യതയിൽ
വിരിക്കുകയും
ഭൂമിെയ ശൂന്യതയിൽ തൂക്കിയിടുകയും
െചയ്യന്നു.

8 അവിടന്നു െവള്ളെത്ത തെന്റ േമഘങ്ങളിൽ
െകട്ടിെവക്കുന്നു;
അതിെന്റ ഭാരത്താൽ േമഘം െപാട്ടിപ്പിളർന്നു
േപാകുന്നില്ല.

9പൂർണച്രന്ദെനഅവിടന്നു മറച്ച െവക്കുന്നു;
അതിേന്മൽ തെന്റ േമഘെത്തവിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

10 ്രപകാശത്തിെന്റയും ഇരുട്ടിെന്റയുംഅതിരായി
ജേലാപരിതലത്തിൽ അവിടന്നു ച്രകവാളം
വരയ്ക്കുന്നു.

11ആകാശത്തിെന്റതൂണുകൾവിറയ്ക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ശാസനയിൽ അവ
്രഭമിച്ച േപാകുന്നു.

12 തെന്റ ശക്തിയാൽ അവിടന്നു സമു്രദെത്ത
മഥിച്ച ;
തെന്റ വിേവകത്താൽ രഹബിെന
തകർത്തുകളഞ്ഞു.

13 അവിടെത്ത ശ്വാസത്താൽ ആകാശം
സുന്ദരരൂപിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു;
െതന്നിമറയുന്നസർപ്പെത്തഅവിടെത്തകരം
കുത്തിത്തുളയ്ക്കുന്നു.

14 ഇവെയല്ലാം അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികള െട
േനരിയ ഒരംശംമാ്രതം
നാം അവിടെത്തപ്പറ്റി എ്രത മന്ദമായ ഒരു
ശബ്ദംമാ്രതമേല്ലാ േകൾക്കുന്നത!്
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അവിടെത്ത ശക്തിയുെട ഗർജനം
്രഗഹിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?”

27
ഇേയ്യാബിെന്റഅവസാനവാക്കുകൾ

1 ഇേയ്യാബ് തെന്റ ്രപഭാഷണം ഇ്രപകാരം
തുടർന്നു:
2 “എനിക്കു നീതി നിേഷധിച്ച്
എെന്റ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാക്കിയ
സർവശക്തനായജീവനുള്ളൈദവത്താണ,

3എന്നിൽജീവനുള്ളകാലേത്താളം,
എെന്റ നാസികയിൽ ൈദവത്തിെന്റ ശ്വാസം
നിലനിൽക്കുന്നതുവെരയും,

4 എെന്റ അധരങ്ങൾ നീതിേകടു
സംസാരിക്കുകയില്ല;
എെന്റനാവു വഞ്ചനഉച്ചരിക്കയുമില്ല.

5 നിങ്ങള െട ഭാഗം ശരിെയന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും
അംഗീകരിക്കുകയില്ല;
മരിക്കുന്നതുവെര എെന്റ പരമാർഥത ഞാൻ
ത്യജിക്കുകയില്ല.

6 എെന്റ നീതിനിഷ്ഠയിൽ ഞാൻ
ഉറച്ച നിൽക്കും, അതു ഞാൻ ഒരിക്കലും
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല;
എെന്റ ജീവിതകാലെത്താരിക്കലും എെന്റ
മനസ്സാക്ഷിഎെന്നനിന്ദിക്കുകയില്ല.

7 “എെന്റശ്രതു ദുഷ്ടെരേപ്പാെലയും
എെന്റഎതിരാളിനീതിെകട്ടവെരേപ്പാെലയുമിരിക്കെട്ട!

8അഭക്തർേഛദിക്കെപ്പടുകയും
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ൈദവംഅവരുെട ജീവൻ എടുത്തുകളകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ അവർക്കുള്ള
്രപത്യാശെയന്ത?്

9അവർക്കുകഷ്ടതവരുേമ്പാൾ
ൈദവംഅവരുെട നിലവിളി േകൾക്കുേമാ?

10അവർസർവശക്തനിൽസേന്താഷിക്കുേമാ?
എേപ്പാഴുംൈദവെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമാ?

11 “ൈദവശക്തിെയക്കുറിച്ച ഞാൻ നിങ്ങെള
പഠിപ്പിക്കാം;
സർവശക്തെന്റ മാർഗങ്ങെളാന്നും ഞാൻ
മറച്ച െവക്കുകയില്ല.

12 ഇതാ, നിങ്ങെളല്ലാവരും ഇതു േനരിട്ട
കണ്ടുകഴിഞ്ഞു;
പിെന്നഎന്തിനാണ്ഈപാഴ്െച്ചാല്ല കൾ?

13 “ഇെതല്ലാംൈദവംദുഷ്ടമനുഷ്യർക്കുനൽകുന്ന
ഭാഗേധയവും
നിഷ്ഠുരർക്കു സർവശക്തനിൽനിന്നു
ലഭിക്കുന്നൈപതൃകവുംആകുന്നു:

14 അവർക്ക് എ്രതയധികം മക്കൾ
ഉണ്ടായാലും അവെരല്ലാം വാളിനു
വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട സന്തതിക്കു മതിവരുേവാളം
ഭക്ഷിക്കാൻലഭിക്കുകയില്ല.

15 അവരിൽ േശഷിക്കുന്നവെര മഹാമാരി
കുഴിമാടത്തിെലത്തിക്കും,
അവരുെട വിധവകൾ അവെരേയാർത്തു
വിലപിക്കുകയുമില്ല.

16അവർമണ്ണ േപാെല െവള്ളിവാരിക്കൂട്ടിയാലും,
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കളിമൺകൂനകൾേപാെലവിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ
ഒരുക്കിെവച്ചാലും,

17 അവർ േശഖരിച്ച െവക്കുന്നവ നീതിനിഷ്ഠർ
ധരിക്കും;
നിഷ്കളങ്കർഅവരുെട െവള്ളി പങ്കിടും.

18 അവർ പണിയുന്ന വീട് പട്ട നൂൽപ്പ ഴുവിെന്റ
കൂടുേപാെല;
അഥവാ, കാവൽക്കാരൻ െകട്ട ന്ന
മാടംേപാെലയേല്ലാ.

19 ധനികരായി അവർ കിടക്കയിേലക്കു
േപാകുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങെന
െചയ്യാൻകഴിയില്ല;
കാരണം, കിടക്കവിട്ട് കണ്ണ തുറക്കുേമ്പാൾ
എല്ലാം േപായ്േപ്പായിരിക്കും.

20 ്രപളയംേപാെല ഭയംഅവെരകീഴടക്കുന്നു;
െകാടുങ്കാറ്റ് രാ്രതിയിൽ അവെര
പറപ്പിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്നു.

21കിഴക്കൻകാറ്റ്അവെരഎടുത്തുെകാണ്ടുേപാകുന്നു;
തങ്ങള െട സ്ഥാനത്തുനിന്നും അത് അവെര
തൂെത്തറിയുന്നു.

22 അതിെന്റ ശക്തിയിൽനിന്ന് ഓടിരക്ഷെപ്പടാൻ
്രശമിക്കുന്നവെര
അത് നിർദാക്ഷിണ്യം ചുഴറ്റിെയറിയുന്നു;

23അത്അവെര േനാക്കിൈകെകാട്ട ം;
കാറ്റിെന്റ ഒരു ഊത്തിനാൽ അവെര
സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറന്തള്ള ം.”

28
ജ്ഞാനത്തിനായുള്ളഅേന്വഷണം

1െവള്ളിക്ക് ഒരു ഖനിയും
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സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഒരുസ്ഥലവും
ഉണ്ട.്

2ഇരുമ്പ് മണ്ണിൽനിെന്നടുക്കുന്നു;
െചമ്പ് അതിെന്റ അയിര് ഉരുക്കി
േവർതിരിക്കുന്നു.

3മനുഷ്യർഅന്ധകാരത്തിന്അറുതി വരുത്തുന്നു;
പാറയുെട വിദൂരഗഹ്വരങ്ങൾതുരന്നുെചന്ന്
േഘാരാന്ധകാരത്തിൽഅയിരു േതടുന്നു.

4ആൾപ്പാർപ്പ ള്ളസ്ഥലത്തുനിന്ന് അകെലയായി
അവർ ഒരു തുരങ്കം നിർമിക്കുന്നു;
മനുഷ്യരുെടപാദസ്പർശംഏൽക്കാത്തിടത്ത്
ഖനിയിെല കയറിൽ തൂങ്ങിയാടി അവർ
പണിെയടുക്കുന്നു.

5 ഭൂമിയിൽനിന്ന് മനുഷ്യൻ ആഹാരം
വിളയിക്കുന്നു;
എന്നാൽ അതിെന്റ അന്തർഭാഗം തീേപാെല
തിളച്ച മറിയുന്നു.

6 അതിെല പാറകളിൽനിന്ന് ഇ്രന്ദനീലക്കല്ല കൾ
ലഭിക്കുന്നു;
അതിെല മണ്ണിൽതങ്കക്കട്ടികള ണ്ട.്

7ഇരപിടിയൻപക്ഷിആവഴിഅറിയുന്നില്ല,
ഒരു പരുന്തിെന്റകണ്ണ ംഅതുകണ്ടിട്ടില്ല.

8വന്യമൃഗങ്ങൾആവഴി താണ്ടിയിട്ടില്ല,
ഒരു സിംഹവും അതിെല ഇരേതടി
ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടില്ല.

9മനുഷ്യകരങ്ങൾതീക്കല്ലിൽആഞ്ഞുപതിക്കുന്നു,
അവർ പർവതങ്ങള െട അടിേവരുകൾ
ഇളക്കിമറിക്കുന്നു.

10 അവർ പാറയിലൂെട തുരങ്കങ്ങൾ
െവട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നു;
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വിലേയറിയെതന്തും അവരുെട കണ്ണ കൾ
കെണ്ടത്തുന്നു.

11 അവർ നദികള െട ്രപഭവസ്ഥാനം െതരഞ്ഞു
കെണ്ടത്തുന്നു,
നിഗൂഢമായവെയ അവർ െവളിച്ചത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു.

12 എന്നാൽ ജ്ഞാനം എവിെടനിന്നാണു
കെണ്ടത്തുന്നത?്
വിേവകംവസിക്കുന്നസ്ഥലംഎവിെട?

13അതിെന്റ മൂല്യം മർത്യർ ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് അതിെന
കെണ്ടത്താൻകഴിയുന്നതുമില്ല.

14 “അത്എന്നിലില്ല,”എന്ന്ആഴി പറയുന്നു;
“അത്എെന്റഅടുക്കലില്ല,”എന്നുസമു്രദവും
അവകാശെപ്പടുന്നു.

15 േമൽത്തരമായ തങ്കംെകാടുത്ത് അതു
വാങ്ങാൻകഴിയുകയില്ല;
െവള്ളി അതിെന്റ വിലയായി
തൂക്കിനൽകാനും കഴിയില്ല.

16 ഓഫീർതങ്കംെകാണ്ട് അതിെന്റ വിലമതിക്കുക
അസാധ്യം,
േഗാേമദകേമാ ഇ്രന്ദനീലക്കേല്ലാ അതിനു
പകരമാകുകയില്ല.

17 സ്വർണേമാ സ്ഫടികേമാ അതിനു
തുല്യമാകുകയില്ല,
രത്നാലംകൃത സ്വർണാഭരണങ്ങളാൽ അതു
െവച്ച മാറുന്നതിനുംസാധ്യമല്ല.
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18 പവിഴത്തിെന്റയും സൂര്യകാന്തത്തിെന്റയും*
കാര്യം പറയുകേയ േവണ്ട;
മാണിക്യെത്തക്കാൾ അത്യന്തം
മൂല്യവത്താണ്ജ്ഞാനം.

19 കൂശ് േദശത്തുള്ള പുഷ്യരാഗംേപാലും
അതിേനാടുപമിക്കാവുന്നതല്ല;
പരിശുദ്ധസ്വർണം നൽകിയും അതു
വാങ്ങാൻകഴിയുകയില്ല.

20 അങ്ങെനെയങ്കിൽ ജ്ഞാനം എവിെടനിന്നു
വരുന്നു?
വിേവകംവസിക്കുന്നസ്ഥലംഎവിെട?

21ജീവനുള്ള സകലരുെടയും കണ്ണ കൾക്ക് അതു
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കുേപാലും അതു
േഗാപ്യമായിരിക്കുന്നു.

22നരകവും മരണവും പറയുന്നു:
“അതിെനപ്പറ്റിയുള്ളഒരുേകട്ട േകൾവിമാ്രതമാണ്
ഞങ്ങള െട കാതുകളിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നത.്”

23അതിേലക്കുള്ളവഴിൈദവംമാ്രതംഅറിയുന്നു,
അതിെന്റ നിവാസസ്ഥാനം ഏെതന്ന്
അവിടേത്തക്കുനിശ്ചയമുണ്ട,്

24കാരണം ഭൂസീമകൾഅവിടേത്തക്കു ദൃശ്യമാണ്
ആകാശവിതാനത്തിനു കീഴിലുള്ള
സമസ്തവുംഅവിടന്ന് കാണുന്നു.

25 കാറ്റിെന്റ ശക്തി അവിടന്നു
നിജെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ
െവള്ളങ്ങള െടഅളവു നിർണയിച്ചേപ്പാൾ,

* 28:18 ഈവിലേയറിയ കല്ല കൾഏെതന്നു കൃത്യമായി പറയുക
സാധ്യമല്ല.
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26അവിടന്നു മഴയ്ക്ക് ഒരു കൽപ്പനയും
ഇടിമിന്നലിന് ഒരു വഴിയും നിശ്ചയിച്ചേപ്പാൾ,

27അവിടന്ന്ജ്ഞാനെത്തകാണുകയുംഅതിെന്റ
മൂല്യം നിർണയിക്കുകയും െചയ്തു;
അവിടന്ന് അതിെന സ്ഥിരീകരിക്കുകയും
പരിേശാധിച്ച േനാക്കുകയും െചയ്തു.

28 “കണ്ടാലും, കർത്താവിേനാടുള്ള ഭക്തി—
അതാണ്ജ്ഞാനം;
േദാഷം വിട്ടകലുന്നതുതെന്നവിേവകം,”
എന്ന് അവിടന്നു മാനവരാശിേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു.

29
ഇേയ്യാബ്സംവാദം തുടരുന്നു

1 ഇേയ്യാബ് തെന്റ ്രപഭാഷണം ഇ്രപകാരം
തുടർന്നു:
2 “അേയ്യാ! കഴിഞ്ഞുേപായ മാസങ്ങൾ എനിക്കു

തിരിച്ച കിട്ടിയിരുെന്നങ്കിൽ
ൈദവംഎെന്നകാത്തുസൂക്ഷിച്ച ദിവസങ്ങൾ
മടങ്ങിവന്നിരുെന്നങ്കിൽ,

3 അവിടെത്ത വിളക്ക് എെന്റ തലയ്ക്കുമീേത
്രപകാശിച്ചേപ്പാൾ
അവിടെത്ത ്രപകാശത്താൽ ഞാൻ
ഇരുളടഞ്ഞവഴികൾ താണ്ടിയ
ദിനങ്ങൾതെന്ന.

4എെന്റഉൽക്കൃഷ്ടദിനങ്ങളിെലേപ്പാെല
ൈദവത്തിെന്റ സഖിത്വം എെന്റ
കൂടാരത്തിനുമീേത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും

5സർവശക്തൻഎേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുകയും
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എെന്റ മക്കൾ എനിക്കുചുറ്റ ം
ഉണ്ടായിരുന്നേപാെല ഞാൻ
ആയിത്തീരുകയും െചയ്െതങ്കിൽ!

6 അന്ന് എെന്റ കാലടികൾ െവണ്ണയിൽ
കുളിച്ചിരുന്നു;
പാറകൾ എനിക്കുേവണ്ടി ഒലിെവണ്ണയുെട
അരുവികൾഒഴുക്കിയിരുന്നു.

7 “അന്നു ഞാൻ പട്ടണവാതിൽക്കേലക്കു
േപാകുകയും
ചത്വരങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുകയും
െചയ്തിരുന്നേപ്പാൾ.

8 യുവാക്കൾ എെന്നക്കണ്ട് ആദരപൂർവം
വഴിമാറിത്തന്നിരുന്നു,
വേയാധികർഎെന്നക്കണ്ട്എഴുേന്നറ്റിരുന്നു.

9 ്രപഭുക്കന്മാർസംസാരം നിർത്തുകയും
അവർ അവരുെട ൈകെകാണ്ടു വായ്
െപാത്തുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.

10 ്രപമാണികൾനിശ്ശബ്ദരായി നിൽക്കുകയും
അവരുെട നാവ് േമലണ്ണാക്കിേനാടു
പറ്റിേച്ചരുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.

11 എെന്റ ്രപഭാഷണം േകട്ടവെരാെക്ക എെന്ന
ശ്ലാഘിച്ചിരുന്നു,
എെന്ന കണ്ടവെരാെക്ക എെന്ന
്രപശംസിച്ചിരുന്നു,

12 കാരണം സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ച
ദരി്രദെരയും
ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത അനാഥെരയും
ഞാൻ േമാചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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13 നാശത്തിെന്റ വക്കിെലത്തിയിരുന്നവർ എെന്ന
അനു്രഗഹിച്ച ;
വിധവയുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ആനന്ദഗീതം
ഉയരാൻഞാൻവഴിെയാരുക്കി.

14 ഞാൻ നീതിനിഷ്ഠ ഒരു വസ്്രതംേപാെല
അണിഞ്ഞു;
നീതി എെന്റ പുറങ്കുപ്പായവും തലപ്പാവും
ആയിരുന്നു.

15ഞാൻഅന്ധർക്കുകണ്ണ കള ം
മുടന്തർക്കുകാലുകള ംആയിരുന്നു.

16 ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർക്കു ഞാൻ
പിതാവായിരുന്നു;
അപരിചിതെന്റ വ്യവഹാരംേപാലും ഞാൻ
ഏെറ്റടുത്തുനടത്തി.

17ദുഷ്ടരുെടഅണപ്പല്ല കൾഞാൻതകർത്തു;
അവരുെട പല്ല കൾക്കിടയിൽനിന്ന് ഞാൻ
ഇരകെളവിടുവിച്ച .

18 “അേപ്പാൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച , ‘എെന്റ
ഭവനത്തിൽെവച്ച തെന്നഞാൻമരിക്കും,
മണൽത്തരിേപാെല എെന്റ ദിവസങ്ങൾ
അസംഖ്യമായിരിക്കും.

19എെന്റ േവരുകൾെവള്ളത്തിനരികിൽഎത്തും,
രാ്രതിമുഴുവൻ മഞ്ഞുെവള്ളം എെന്റ
ശാഖകളിൽതങ്ങിനിൽക്കും.

20എെന്റ േതജസ്സ് നിത്യഹരിതമായിരിക്കും;
എെന്റ വില്ല് എെന്റ ൈകയിൽ എന്നും
നവീനമായിരിക്കും.’
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21 “ജനം വളെര ്രപതീക്ഷേയാെട എെന്റ
വാക്കുകൾെചവിെക്കാണ്ടിരുന്നു,
എെന്റ ഉപേദശത്തിനു നിശ്ശബ്ദരായി
കാത്തിരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.

22 ഞാൻ സംസാരിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ, പിെന്ന
അവർക്ക് ഒന്നുംതെന്ന പറയാൻ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
എെന്റ വാക്കുകൾ അവരുെട ഉള്ളിൽ
പതിഞ്ഞിരുന്നു.

23 മഴയ്ക്കുേവണ്ടിെയന്നേപാെല അവർ
എനിക്കുേവണ്ടികാത്തിരുന്നു;
വസന്തകാലമഴേപാെല അവർ എെന്റ
െമാഴികൾആസ്വദിച്ച .

24 അവെര േനാക്കി ഞാൻ മന്ദഹസിച്ചേപ്പാൾ
അവർക്കത്അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു;
എെന്റ മുഖെത്ത ്രപകാശം അവർക്ക്
അമൂല്യമായിരുന്നു.*

25 ഞാൻ അവർക്കു വഴികാട്ടിയും
നായകനുമായിത്തീർന്നു;
ൈസന്യമധ്യത്തിെല രാജാവിെനേപ്പാെലയും
വിലപിക്കുന്നവർക്ക്ആശ്വാസദായകെനേപ്പാെലയും
ആയിത്തീർന്നുഞാൻ.

30
1 “എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ എെന്നക്കാൾ

്രപായംകുറഞ്ഞവർ
എെന്നപരിഹസിക്കുന്നു;

* 29:24 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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അവരുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെന്റ
കാവൽനായ്ക്കേളാെടാപ്പം
നിർത്താൻേപാലും േയാഗ്യരായിരുന്നില്ല.

2 വാസ്തവത്തിൽ അവരുെട ൈകക്കരുത്ത്
എനിെക്കന്തു െമച്ചമുണ്ടാക്കി?
അവരുെട ഊർജസ്വലത അവരിൽനിന്നു
േചാർന്നുേപായേല്ലാ.

3ദാരി്രദ്യവുംവിശപ്പ ംനിമിത്തംെമലിഞ്ഞുണങ്ങിയ
അവർ,
രാ്രതിസമയത്ത്വിജനസ്ഥലങ്ങളിലും
വരണ്ടുണങ്ങിയ നിലങ്ങളിലും
അലഞ്ഞുനടന്നു.

4 അവർ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഓരുനിലെത്ത ചീര
പറിക്കുന്നു;
കാട്ട കിഴങ്ങ്അവർക്ക്ആഹാരമായിരിക്കുന്നു.

5അവർസമൂഹത്തിൽനിന്ന്നിഷ്കാസിതരായിരിക്കുന്നു;
േമാഷ്ടാക്കെളേപ്പാെലആട്ടിേയാടിക്കെപ്പട്ടവരാണ്
അവർ.

6തന്മൂലംഅവർനീർച്ചാലുകള െടതടങ്ങളിലും
പാറയുെട വിള്ളലുകളിലും ഗുഹകളിലും
പാർക്കാൻനിർബന്ധിതരാകുന്നു.

7 കുറ്റിക്കാടുകളിൽനിന്ന് മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല
അവർഓരിയിടുന്നു;
അടിക്കാടുകൾക്കിടയിൽ അവർ
ഒരുമിച്ച കൂടുന്നു.

8അവർ േഭാഷരുെട മക്കൾ,നീചസന്തതികൾ;
േദശത്തുനിന്ന്അവെരഅടിേച്ചാടിക്കുന്നു.

9 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ അവർെക്കാരു
ഹാസ്യഗാനമായിരിക്കുന്നു;
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ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലായിത്തെന്നമാറിയിരിക്കുന്നു.
10 അവർ എെന്ന െവറുത്ത് എന്നിൽനിന്ന്

അകന്നുനിൽക്കുന്നു;
എെന്റ മുഖത്ത് തുപ്പ ന്നതിനുേപാലും അവർ
മടിക്കുന്നില്ല.

11 കാരണം, ൈദവം എെന്റ വില്ലിെന്റ ഞാണഴിച്ച്
എെന്നകഷ്ടതയിലാക്കുന്നു.
എെന്റമുമ്പിൽഅവർകയറൂരിവിട്ടവെരേപ്പാെല
ആകുന്നു.

12 എെന്റ വലതുഭാഗത്ത് അവരുെട വർഗം*
ആ്രകമിക്കുന്നു
എെന്റകാലുകൾക്കായി കുരുക്കിടുന്നു.
അവർ എനിെക്കതിേര നാശത്രന്തങ്ങൾ
ഒരുക്കുന്നു.

13അവർഎെന്റപാതതകർക്കുന്നു;
എെന്ന നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയം
കെണ്ടത്തുന്നു.

‘അവെന സഹായിക്കാൻആരും വരികയില്ല,’
എന്ന്അവർപറയുന്നു.

14 വായ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പിളർപ്പിലൂെട
എന്നേപാെലഅവർകയറിവരുന്നു;
ഇടിഞ്ഞുതകർന്നഅവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂെട
അവർഎെന്റേനേര ഉരുണ്ടുവരുന്നു.

15ഭീകരതകൾഎനിെക്കതിേര ഉയർന്നുവരുന്നു;
കാറ്റിനാൽ എന്നേപാെല അവർ എെന്റ
മഹത്ത്വം പാറ്റിക്കളയുന്നു;
എെന്റ ഐശ്വര്യം ഒരു േമഘംേപാെല
നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

* 30:12 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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16 “ഇേപ്പാൾ എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റയുള്ളിൽ
തൂകിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
ആകുലതയുെട ദിവസങ്ങൾ എെന്ന
വിഴുങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

17 രാ്രതിയിൽ അത് എെന്റ അസ്ഥികളിൽ
തുരന്നുകയറുന്നു;
കാർന്നുതിന്നുന്ന േവദനയ്ക്ക് ഒരു ശമനവും
ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

18 ൈദവം തെന്റ അദമ്യശക്തിയാൽ ഒരു
വസ്്രതംേപാെല എെന്ന ആവരണം
െചയ്തിരിക്കുന്നു;
കുപ്പായക്കഴുത്തുേപാെല അവിടന്ന് എെന്ന
മുറുെകപിടിക്കുന്നു.

19 അവിടന്ന് എെന്ന െചളിയിേലക്കു
വലിെച്ചറിയുന്നു;
ഞാൻ ധൂളിയും ചാമ്പലുംേപാെല
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

20 “ൈദവേമ, സഹായത്തിനായി ഞാൻ
അങ്ങേയാടു നിലവിളിച്ചിട്ട ംഅങ്ങ് ഉത്തരം
നൽകുന്നില്ല;
ഞാൻ എഴുേന്നറ്റ നിൽക്കുന്നു, എന്നാൽ
അങ്ങ് എെന്ന ഒന്നു േനാക്കുകേപാലും
െചയ്യന്നില്ല.

21അങ്ങ്എേന്നാടു ്രകൂരനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത കരബലത്താൽ എെന്ന
ആ്രകമിക്കുന്നു.

22അങ്ങ്എെന്നകാറ്റിേന്മൽകയറ്റി പറപ്പിക്കുന്നു;
െകാടുങ്കാറ്റിൽഞാൻആടി ഉലയുന്നു.
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23അങ്ങ് എെന്ന മരണത്തിേലക്കാനയിക്കുെമന്ന്
എനിക്കറിയാം,
ജീവനുള്ളവെരല്ലാം െചന്നുേചരുന്ന
ഭവനത്തിേലക്കുതെന്ന.

24 “ഒരാൾ നാശക്കൂമ്പാരത്തിൽനിന്ന്
സഹായത്തിനായി ൈകനീട്ടി
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
ആരും അയാള െടേമൽ ൈകെവക്കുകയില്ല
എന്നതു നിശ്ചയം?

25 കഷ്ടതയിലിരിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
കരഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
ദരി്രദെര ഓർത്ത് എെന്റ ഹൃദയം
ദുഃഖിച്ചിട്ടിേല്ല?

26 ഞാൻ നന്മ ്രപതീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ തിന്മ
വന്നുേചർന്നു;
്രപകാശത്തിനായി ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
അന്ധകാരം പടർന്നിറങ്ങി.

27 എെന്റ ഹൃദയം തിളയ്ക്കുന്നു, വി്രശമം
ലഭിക്കുന്നില്ല;
ദുരിതദിവസങ്ങൾഎേന്നാട് ഏറ്റ മുട്ട ന്നു.

28 ഞാൻ കറുത്തിരുണ്ടവനായി നടക്കുന്നു;
െവയിൽ െകാണ്ടിട്ടല്ലതാനും.
സഭയിൽഞാൻഎഴുേന്നറ്റ്സഹായത്തിനായി
നിലവിളിക്കുന്നു.

29ഞാൻകുറുനരികൾക്കുസേഹാദരനും
ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്കു സഹചാരിയുമായി
മാറിയിരിക്കുന്നു.

30എെന്റത്വക്കുകറുത്തു െപാളിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
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എെന്റ ശരീരം ജ്വരം േഹതുവായി
ചുട്ട െപാള്ളന്നു.

31എെന്റകിന്നരം േരാദനമായും
എെന്റ കുഴൽനാദം വിലാപത്തിന്
അനുരണനമായുംആലപിക്കുന്നു.

31
1 “ൈലംഗികാസക്തിേയാെട ഒരു യുവതിെയയും

േനാക്കുകയിെല്ലന്ന്
ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ മായി ഒരു
ഉടമ്പടിെചയ്തു.

2ഉയരത്തിൽനിന്ന്ൈദവം നൽകുന്നഓഹരിയും
ഉന്നതത്തിൽനിന്ന് സർവശക്തൻ നൽകുന്ന
അവകാശവുംഎന്ത?്

3അത്അധർമികള െട വിപത്തും
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട
നാശവുമേല്ല?

4അവിടന്ന്എെന്റവഴികൾകാണുന്നിേല്ല?
എെന്റകാലടികെളല്ലാംഎണ്ണിേനാക്കുന്നിേല്ല?

5 “ഞാൻകാപട്യത്തിൽവിഹരിക്കുകേയാ,
എെന്റ കാൽ വഞ്ചനയ്ക്കു പിറേക
പായുകേയാ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

6 ൈദവം നീതിയുെട ്രതാസിൽ എെന്ന
തൂക്കിേനാക്കെട്ട;
എെന്റ നിഷ്കളങ്കത അവിടന്ന്
മനസ്സിലാക്കെട്ട.

7 എെന്റ കാലടികൾ േനർവഴിയിൽനിന്ന്
മാറിെയങ്കിൽ,
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എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ കണ്ണ കെള
അനുഗമിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
എെന്റൈകകൾകളങ്കിതമായിട്ട െണ്ടങ്കിൽ—

8ഞാൻവിതച്ചതു മെറ്റാരാൾ ഭക്ഷിക്കെട്ട;
എെന്റവിളവുകൾപിഴുെതറിയെപ്പടെട്ട.

9 “എെന്റ ഹൃദയം ഒരു സ്്രതീയാൽ
വശീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
ഞാൻ എെന്റ അയൽവാസിയുെട
വാതിൽക്കൽപതിയിരുന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

10 എെന്റ ഭാര്യ മെറ്റാരു പുരുഷനുേവണ്ടി മാവു
െപാടിക്കെട്ട;
മറ്റള്ളവർഅവേളാെടാത്തുകിടക്കപങ്കിടെട്ട.

11കാരണംഅതു േമ്ലച്ഛതനിറഞ്ഞഒരു പാതകവും
ശിക്ഷാേയാഗ്യമായ ഒരു പാപവുംആണേല്ലാ.

12അതുനരകപര്യന്തം ദഹിപ്പിക്കുന്നഅഗ്നിയാണ്;
എെന്റ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും അത്
ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം.

13 “എെന്റദാസേനാ ദാസിേയാ
എേന്നാട് ഒരു പരാതി േബാധിപ്പിച്ചിട്ട്;
ഞാൻ എെന്റ േസവകരിൽ ആർെക്കങ്കിലും
നീതി നിേഷധിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

14 ൈദവം അവിടെത്ത ന്യായവിധി
ആരംഭിക്കുേമ്പാൾഞാൻഎന്തുെചയ്യ ം?
അവിടന്ന്എേന്നാടുകണക്കുേചാദിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻഎന്ത് ഉത്തരം പറയും?

15 എെന്ന ഉദരത്തിൽ ഉരുവാക്കിയവനേല്ല
അവെരയും ഉരുവാക്കിയത?്
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ഒരുവൻതെന്നയേല്ല ഞങ്ങൾ ഇരുവെരയും
മാതൃഗർഭത്തിൽരൂപെപ്പടുത്തിയത?്

16 “ഞാൻദരി്രദരുെടആ്രഗഹംനിേഷധിക്കുകേയാ
വിധവയുെടകണ്ണ കെളനിരാശെപ്പടുത്തുകേയാ
െചയ്െതങ്കിൽ,

17അനാഥർക്കുപങ്കുെവക്കാെത
ഞാൻ എെന്റ ആഹാരം തനിേയ
ഭക്ഷിെച്ചങ്കിൽ—

18 അല്ല, എെന്റ െചറുപ്പംമുതൽതെന്ന
ഒരു പിതാവിെനേപ്പാെല അവെര
പരിപാലിക്കുകയും
എെന്റ ജനനംമുതൽതെന്നഞാൻ വിധവെയ
സഹായിക്കുകയും െചയ്തേല്ലാ—

19ആെരങ്കിലും വസ്്രതമില്ലാെതനശിക്കുന്നതും
ദരി്രദർ പുതപ്പില്ലാെത വിഷമിക്കുന്നതും
ഞാൻകണ്ടിട്ട്,

20അവരുെടഹൃദയംഎേന്നാടുനന്ദിപറയാെതയും
എെന്റആട്ടിൻേരാമംെകാണ്ട്അവർതണുപ്പ
മാറ്റാെതയും ഇരുന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

21 േകാടതിയിൽ എനിക്കു സ്വാധീനം ഉെണ്ടന്നു
കരുതി
അനാഥരിൽ ആർെക്കങ്കിലുെമതിേര ഞാൻ
ൈകേയാങ്ങിയിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

22എെന്റൈകേതാളിൽനിന്ന്അടർന്നുേപാകെട്ട;
സന്ധിബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന് അത്
ഒടിഞ്ഞുമാറെട്ട.

23കാരണംൈദവംഅയയ്ക്കുന്നവിപത്ത്ഞാൻ
ഭയന്നിരുന്നു;
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അവിടെത്ത്രപഭാവംനിമിത്തംഎനിെക്കാന്നും
െചയ്യാൻകഴിയുമായിരുന്നില്ല.

24 “ഞാൻസ്വർണത്തിൽആ്രശയിക്കുകേയാ
‘നീയാണ് എെന്റ ഭ്രദത,’ എന്നു
ശുദ്ധസ്വർണേത്താടു പറയുകേയാ
െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ,

25 എെന്റ വൻപിച്ച സമ്പത്തിൽ ഞാൻ
ആനന്ദിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,
എെന്റൈകകൾേനടിയബഹുസമ്പത്തിൽത്തെന്ന,

26കത്തിജ്വലിച്ച സൂര്യൻനിൽക്കുന്നേതാ
്രപഭ പരത്തി ച്രന്ദൻ അതിെന്റ
്രഭമണപഥത്തിൽനീങ്ങുന്നേതാകണ്ടിട്ട്,

27 എെന്റ ഹൃദയം ഗൂഢമായി
വശീകരിക്കെപ്പടുകയും
എെന്റ ൈകകൾ ആദരചുംബനം
അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

28 അതും ശിക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ട ഒരു
പാപമായിത്തീരുമായിരുന്നു,
കാരണം, ഉന്നതനായ ൈദവെത്ത ഞാൻ
നിേഷധിക്കുകയാണേല്ലാ െചയ്തത.്

29 “എെന്റ ശ്രതുവിെന്റ ദുർഗതിയിൽ ഞാൻ
ആഹ്ലാദിക്കുകേയാ
അവർക്ക് ആപത്തു വരുന്നതുകണ്ട്
ആസ്വദിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

30ഇല്ല, ഒരുശാപവാക്കുെകാണ്ട്അവരുെട ജീവൻ
നശിപ്പിക്കുംവിധം
എെന്റ വായ് പാപംെചയ്യാൻഞാൻഅതിെന
അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
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31 ‘ഇേയ്യാബ് നൽകിയ ആഹാരംെകാണ്ടു
തൃപ്തിവരാത്തആരുണ്ട,്’
എന്ന് എെന്റ കൂടാരത്തിെല ആള കൾ
പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല?

32 ഞാൻ വഴിേപാക്കന് എെന്റ വാതിലുകൾ
എേപ്പാഴും തുറന്നുെകാടുത്തു;
അതിനാൽ ഒരു അപരിചിതനും
െതരുവീഥിയിൽ രാപാർേക്കണ്ടിവന്നിട്ടില്ല.

33 ഇതര മനുഷ്യെരേപ്പാെല* എെന്റ പാപം ഞാൻ
ഒളിപ്പിച്ച െവച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ ഞാൻ എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽമറച്ച െവച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,

34ആൾക്കൂട്ടെത്തേപടിച്ച്,
കുടുംബാംഗങ്ങള െട നിന്ദ ഭയെപ്പട്ട്,
ഞാൻ വാതിലിനു പുറത്തിറങ്ങാെത
നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നിട്ട േണ്ടാ?

35 “എെന്ന േകൾക്കാൻ ആെരങ്കിലും
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ!
ഇതാ, എെന്റ ്രപതിവാദത്തിേന്മൽ, ഇതാ,
എെന്റൈകെയാപ്പ!്

സർവശക്തൻഎനിക്ക് ഉത്തരം നൽകെട്ട;
എന്നിൽ കുറ്റമാേരാപിക്കുന്നവർ
എനിെക്കതിേരയുള്ള കുറ്റം േരഖാമൂലം
ഹാജരാക്കെട്ട.

36 തീർച്ചയായും അതു ഞാൻ എെന്റ ചുമലിൽ
വഹിക്കുമായിരുന്നു.
ഒരു കിരീടംേപാെല അതു ഞാൻ തലയിൽ
അണിയുമായിരുന്നു.

* 31:33 അഥവാ,ആദാമിെനേപ്പാെല



ഇേയ്യാബ് 31:37 civ ഇേയ്യാബ് 32:2

37 എെന്റ കാൽച്ച വടുകള െട സംഖ്യ ഞാൻ
അവിടെത്തഅറിയിക്കുമായിരുന്നു;
അതു ഞാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിേയാട്
എന്നേപാെല അങ്ങെയ
േബാധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

38 “എെന്റനിലംഎെന്റേനേരനിലവിളിക്കുകയും
അതിെല ഉഴവുചാലുകൾ കണ്ണ നീരിനാൽ
കുതിരുകയും െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

39 ഞാൻ വിലെകാടുക്കാെത അതിെല വിളവു
ഭക്ഷിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
അതിെല പാട്ടക്കർഷകരുെട
ആത്മഹത്യയ്ക്കു ഞാൻ
വഴിെതളിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

40 േഗാതമ്പിനു പകരം മുൾെച്ചടിയും
യവത്തിനു പകരം കളകള ം അതിൽ
മുളച്ച വരെട്ട.”

ഇേയ്യാബിെന്റവചനങ്ങൾസമാപിച്ച .

32
എലീഹൂ

1 അങ്ങെന തെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
താൻ നീതിമാനാെണന്ന് ഇേയ്യാബിനു
േതാന്നുകനിമിത്തം ഈ പുരുഷന്മാരും
അേദ്ദഹേത്താടുള്ള ്രപതിവാദം മതിയാക്കി.
2 ഇേയ്യാബ് ൈദവെത്തക്കാൾ നീതിമാനാെണന്ന്
സ്വയം അവകാശെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര രാംവംശത്തിൽ
ബൂസ്യനായ ബറേഖലിെന്റ മകൻ എലീഹൂ
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േകാപപരവശനായി. 3ആമൂന്നു പുരുഷന്മാർക്കും
്രപതിവാദംഇല്ല്ലാതായിേപ്പായതുെകാണ്ടുംഅവർ
ഇേയ്യാബിെന കുറ്റം വിധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടും
അവരുെടേനേരയും എലീഹൂ േകാപിച്ച .
4 അവർ എലീഹൂവിെനക്കാൾ ്രപായം
കൂടിയവരായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം
ഇേയ്യാബിേനാടു സംസാരിക്കാൻ മുതിരാെത
കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 5 ഈ മൂന്നു
പുരുഷന്മാർക്കും ഉത്തരംമുട്ടിയതുകണ്ടേപ്പാൾ
എലീഹൂവിെന്റ േകാപംഅവരുെടേനേരജ്വലിച്ച .

6 അേപ്പാൾ ബൂസ്യനായ ബറേഖലിെന്റ മകൻ
എലീഹൂ ഇ്രപകാരംസംസാരിച്ച :
“ഞാൻ ്രപായത്തിൽകുറഞ്ഞവനും
നിങ്ങൾവേയാധികരും;

അതിനാൽ എെന്റ അഭി്രപായം നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കാൻ
എനിക്കു ഭയവുംസേങ്കാചവും േതാന്നി.

7 ‘്രപായംസംസാരിക്കെട്ട,
്രപായാധിക്യമാണ് ജ്ഞാനം
ഉപേദശിേക്കണ്ടത,്’എന്നുഞാൻചിന്തിച്ച .

8എന്നാൽമനുഷ്യനിൽ ഒരുആത്മാവുണ്ട;്
സർവശക്തെന്റ ശ്വാസംതെന്ന, അതാണ്
മനുഷ്യനു വിേവകം നൽകുന്നത.്

9 ്രപായം ഉള്ളതുെകാണ്ടുമാ്രതം
ജ്ഞാനികളാകണെമന്നില്ല,
വൃദ്ധർ ആയതുെകാണ്ടുമാ്രതം ന്യായം
്രഗഹിക്കണെമന്നുമില്ല.

10 “അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു: എെന്റ
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുക;
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എനിക്ക് അറിവുള്ളത് ഞാനുംകൂടി
നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട.

11 നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു,
നിങ്ങൾ വാക്കുകൾക്കുേവണ്ടി
പരതിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,

നിങ്ങള െടയുക്തിഞാൻഅവേലാകനംെചയ്തു;
12 നിങ്ങള െട വാക്കുകൾ ഞാൻ
്രശദ്ധിച്ച േകട്ട .

എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇേയ്യാബിെന്റ
വാദമുഖെത്തഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ല;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദഗതികൾക്കു നിങ്ങൾ
മറുപടി നൽകിയിട്ട മില്ല.

13 ‘ഞങ്ങൾജ്ഞാനംകെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;
മനുഷ്യനല്ല, ൈദവംതെന്ന അേദ്ദഹെത്ത
ഖണ്ഡിക്കെട്ട,’എന്നുനിങ്ങൾപറയരുത.്

14ഇേയ്യാബ് തെന്റ വാദമുഖങ്ങൾഎനിെക്കതിേര
അണിനിരത്തിയിട്ടില്ല,
നിങ്ങള െട വാദഗതികൾെകാണ്ട് ഞാൻ
അേദ്ദഹേത്താട് ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല.

15 “അവർ പരി്രഭാന്തരായി;അവർക്ക് ഉത്തരമായി
ഒന്നുംതെന്നപറയാനില്ല;
അവർക്കു െമാഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു.

16 ഞാനിനിയും കാത്തിരിക്കണേമാ, അവർ
നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുന്നേല്ലാ,
ഉത്തരെമാന്നും പറയുന്നില്ലേല്ലാ?

17എനിക്കും ചിലതു പറയാനുണ്ട;്
എെന്റഅഭി്രപായംഞാനും ്രപസ്താവിക്കും.

18ഞാൻവാക്കുകൾെകാണ്ടുനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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എെന്റ ഉള്ളിെല ആത്മാവ് എെന്ന
നിർബന്ധിക്കുന്നു.

19 എെന്റ ഉള്ളം, ഭ്രദമായി അടച്ചിരിക്കുന്ന
പാ്രതത്തിനുള്ളിെലവീഞ്ഞുേപാെല;
ഞാൻ െപാട്ടാറായ ഒരു പുതിയ
തുകൽക്കുടംേപാെലആയിരിക്കുന്നു.

20 ആശ്വാസം േനടുന്നതിനായി എനിക്കു
സംസാരിക്കണം;
എെന്റ അധരങ്ങൾ തുറന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം
പറയണം.

21ആേരാടുംഞാൻപക്ഷേഭദം കാണിക്കുകേയാ
മുഖസ്തുതി പറയുകേയാഇല്ല.

22 മുഖസ്തുതി പറയുന്നതിൽ ഞാൻ
്രപഗല്ഭനായിരുെന്നങ്കിൽ,
എെന്റ ്രസഷ്ടാവ് എെന്ന ക്ഷണത്തിൽ
നീക്കിക്കളയുമായിരുന്നു.

33
1 “എന്നാൽ ഇേയ്യാേബ, ഇേപ്പാൾ എെന്റ

വാക്കുകൾ േകൾക്കുക;
എെന്റഎല്ലാവാക്കുകള ം ്രശദ്ധിക്കുക.

2ഇതാ,ഞാൻഎെന്റവായ് തുറക്കുന്നു;
എെന്റ നാവിൻതുമ്പിൽ വാക്കുകൾ
തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

3 എെന്റ ഹൃദയപരമാർഥതയിൽനിന്ന്
ഉള്ളവയാണ്എെന്റവാക്കുകൾ;
എെന്റ അധരങ്ങൾ ആത്മാർഥതേയാെട
പരിജ്ഞാനംസംസാരിക്കുന്നു.

4ൈദവത്തിെന്റആത്മാവ്എെന്നസൃഷ്ടിച്ച ;
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സർവശക്തെന്റ ശ്വാസം എനിക്കു ജീവൻ
നൽകുന്നു.

5 നിനക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ, എനിക്ക് ഉത്തരം
നൽകുക;
എെന്റമുമ്പാെക നിെന്റ വാദങ്ങൾ
നിരത്തിെവക്കാൻതയ്യാറായിെക്കാള്ള ക.

6 േനാക്കൂ, ൈദവസന്നിധിയിൽ ഞാനും
നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന;
ഞാനും ഒരു കളിമൺകഷണമേല്ല.

7എെന്റഭീഷണി നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല,
എെന്റൈകനിനക്കുഭാരമായിരിക്കുകയുമില്ല.

8 “തീർച്ചയായും ഞാൻ േകൾെക്കയാണ് താങ്കൾ
സംസാരിച്ചത—്
ഞാൻആവാക്കുകെളല്ലാം േകട്ടിരിക്കുന്നു—

9 ‘ഞാൻനിർമലൻ, ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല;
ഞാൻ നിഷ്കളങ്കൻ, എന്നിൽ ഒരു
കുറ്റവുമില്ല.

10 കണ്ടാലും! ൈദവം എന്നിൽ കുറ്റം
കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്ന അവിടെത്ത ശ്രതുവായി
പരിഗണിക്കുന്നു.

11 അവിടന്ന് ചങ്ങലെകാണ്ട് എെന്റ കാലുകൾ
ബന്ധിക്കുന്നു;
എെന്റ വഴികെളല്ലാം അവിടന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുന്നു.’

12 “എന്നാൽഞാൻതാങ്കേളാടു പറയുന്നു: ഇതിൽ
താങ്കൾനീതിമാനല്ല,
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കാരണം ഏതു മനുഷ്യെനക്കാള ം ൈദവം
േ്രശഷ്ഠനേല്ലാ.

13 അവിടന്ന് ആരുെടയും വാക്കുകൾക്ക്
്രപതികരിക്കുന്നില്ല,
എന്നു താങ്കെളന്തിന് ൈദവേത്താടു
പരാതിെപ്പടണം?

14 ൈദവം ഇേപ്പാൾ ഒരുവിധത്തിലും പിന്നീട്
മെറ്റാരുവിധത്തിലുംസംസാരിക്കുന്നു;
മനുഷ്യർഅതുതിരിച്ചറിയുന്നില്ലതാനും.

15സ്വപ്നത്തിൽ, രാ്രതി ദർശനത്തിൽ
മനുഷ്യർ ഗാഢനി്രദയിൽലയിച്ചിരിെക്ക,
അവർ തെന്റ കിടക്കയിൽ
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,

16 അവിടന്ന് അവരുെട കാതുകളിൽ
മ്രന്തിക്കുകയും
ഭീതിജനകമായ മുന്നറിയിപ്പ കൾ
നൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

17 മനുഷ്യെര അവരുെട െതറ്റിൽനിന്നു
പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനും
അവെര തങ്ങള െട അഹന്തയിൽനിന്ന്
അകറ്റിനിർത്തുന്നതിനും

18 അവരുെട ്രപാണെന കുഴിയിൽനിന്നു
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും
അവരുെട ജീവെന വാളിെന്റ വായ്ത്തലയിൽ
നശിക്കുന്നതിൽനിന്നുംതെന്ന.

19 “തങ്ങള െടകിടക്കേമൽ േവദനയാലും
തങ്ങള െട അസ്ഥികള െട നിരന്തരമായ
വ്യഥയാലും മനുഷ്യർ നന്മയ്ക്കായി
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു.
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20അവരുെടശരീരംആഹാരെത്തയും
്രപാണൻ രുചികരമായ ഭക്ഷണെത്തയും
െവറുക്കുന്നു.

21അവരുെട മാംസംക്ഷയിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നു,
മറഞ്ഞിരുന്ന അസ്ഥികൾ ഇേപ്പാൾ
പുറേത്തക്കുതള്ളിവരുന്നു.

22അവർശവക്കുഴിയിേലക്കും
അവരുെട ജീവൻ മരണദൂതന്മാേരാടും
സമീപിക്കുന്നു.

23 അവരുെട സമീപത്ത് ഒരു ദൂതൻ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ,
പരസഹ്രസം ദൂതന്മാരിൽ ഒരാെള
മനുഷ്യർ പരമാർഥിയാകുന്നത് എങ്ങെന
എന്നറിയിക്കാൻഅയച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,

24ആദൂതൻമനുഷ്യേരാടു കരുണ േതാന്നിയിട്ട്,
‘ഇതാ ഞാൻ ഒരു മറുവില
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;
കുഴിയിലിറങ്ങാെത അവെന
സംരക്ഷിക്കണേമ.

25 അവർ യൗവനത്തിെലേപ്പാെല വീണ്ടും
ആയിത്തീരെട്ട;
അവരുെട ശരീരം ഒരു ശിശുവിെന്റ
ശരീരംേപാെല നവ്യമായിത്തീരെട്ട,’ എന്ന്
അവൻപറയെട്ട.

26 അേപ്പാൾ അവർ ൈദവേത്താടു
്രപാർഥിക്കുകയും അവിടന്ന് അവെര
സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
അവർ ൈദവത്തിെന്റ മുഖം കാണുകയും
ആനന്ദത്താൽആർപ്പിടുകയും െചയ്യ ം;
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അവിടന്ന് അവെര ആേരാഗ്യപൂർണരായി
പുനഃസ്ഥാപിക്കും.

27 അേപ്പാൾ അവർ മറ്റള്ളവരുെടമുമ്പിൽ
പാട്ട പാടിെക്കാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറയും:

‘ഞാൻപാപംെചയ്തു നീതിെയതകിടംമറിച്ച ,
എന്നാൽ എനിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ
ലഭിച്ചില്ല.

28 ൈദവം എെന്ന ശവക്കുഴിയിേലക്കു
േപാകുന്നതിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച ;
ജീവെന്റ ്രപകാശംആസ്വദിക്കുന്നതിനുഞാൻ
ജീവിച്ചിരിക്കും.’

29-30 “മനുഷ്യെര ശവക്കുഴിയിൽനിന്ന്
മടക്കിവരുത്താനും
അവരിൽ ജീവെന്റ ്രപകാശം
േശാഭിക്കുന്നതിനുംേവണ്ടി

ൈദവം രേണ്ടാ മൂേന്നാ ്രപാവശ്യം ഇെതല്ലാം
അവേരാടു ്രപവർത്തിക്കുന്നു.

31 “ഇേയ്യാേബ, ്രശദ്ധിക്കുക, ഞാൻ പറയുന്നതു
േകൾക്കുക,
മിണ്ടാതിരിക്കുക,ഞാൻസംസാരിക്കെട്ട.

32താങ്കൾെക്കെന്തങ്കിലുംസംസാരിക്കാനുെണ്ടങ്കിൽ
എേന്നാടു പറയുക.
താങ്കെള നീതീകരിക്കാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്സംസാരിക്കുക.

33 അല്ലാത്തപക്ഷം, ഞാൻ പറയുന്നതു
േകൾക്കുക;
മിണ്ടാതിരിക്കുക; ഞാൻ താങ്കൾക്കു
ജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ച തരാം.”
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34
1എലീഹൂ പിെന്നയും ഇ്രപകാരംസംസാരിച്ച :

2 “ജ്ഞാനികളായ പുരുഷന്മാേര, എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുക;
വിദ്യാസമ്പന്നേര,എനിക്കു െചവിതരിക.

3 നാവ് ഭക്ഷണത്തിെന്റ രുചിേഭദങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയുന്നതുേപാെല
െചവി വാക്കുകെളപരിേശാധിക്കുന്നു.

4 ശരിയായത് എെന്തന്നു നമുക്കുതെന്ന
വിേവചിച്ചറിയാം;
നന്മെയെന്തന്നുനമുക്ക് ഒരുമിച്ച പഠിക്കാം.

5 “ഇേയ്യാബ് അവകാശെപ്പടുന്നത:് ‘ഞാൻ
നീതിമാൻ,
എന്നാൽ ൈദവം എനിക്കു നീതി
നിേഷധിക്കുന്നു.

6ന്യായംഎെന്റ ഭാഗത്തായിരുന്നിട്ട ം
എെന്നഒരു നുണയനായി കണക്കാക്കുന്നു;

ഞാൻഒരു കുറ്റവാളിഅല്ലാതിരുന്നിട്ട ം
അവിടെത്ത അസ്്രതങ്ങൾ എന്നിൽ
േഭദമാകാത്ത മുറിവുകൾ
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.’

7ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെലആെരങ്കിലും ഉണ്ടാകുേമാ?
അേദ്ദഹം പരിഹാസെത്ത െവള്ളംേപാെല
പാനംെചയ്യന്നു.

8 അേദ്ദഹം അനീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാടു
ചങ്ങാത്തംകൂടുന്നു;
ദുഷ്ടേരാെടാപ്പംഅേദ്ദഹം നടക്കുന്നു.

9കാരണം ‘ൈദവെത്ത്രപസാദിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യർക്ക് യാെതാരു ്രപേയാജനവുമില്ല’
എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിേല്ല?
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10 “അതിനാൽ വിേവകികേള, എെന്റ വാക്കു
്രശദ്ധിക്കുക.
ൈദവം ഒരുനാള ം ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കുന്നില്ല;
സർവശക്തൻ ഒരിക്കലും േദാഷം
െചയ്യ കയുമില്ല.

11 അവിടന്നു മനുഷ്യർക്ക് അവരുെട
്രപവൃത്തിക്കനുസരിച്ച ്രപതിഫലം
നൽകുന്നു;
തങ്ങള െട െപരുമാറ്റത്തിന് അർഹമായത്
അവർ േനടുന്നു.

12 തീർച്ചയായും ൈദവം തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുകയില്ല,
സർവശക്തൻനീതി മറിച്ച കളയുകയുമില്ല.

13ഭൂമിയുെടഅധിപനായിഅവിടെത്തനിയമിച്ചത്
ആരാണ?്
സർവ ്രപപഞ്ചത്തിെന്റയും നിയ്രന്തണം
ആരാണ് അവിടേത്തക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തത?്

14അവിടെത്തഹിത്രപകാരം
തെന്റ ആത്മാവിെനയും ശ്വാസെത്തയും
അവിടന്നു പിൻവലിച്ചാൽ,

15മനുഷ്യകുലെമല്ലാം ഒന്നടങ്കം നശിച്ച േപാകും,
മനുഷ്യൻ െപാടിയിേലക്കുതെന്ന
തിരിെകേച്ചരും.

16 “നിങ്ങൾക്കു വിേവകമുെണ്ടങ്കിൽ ഇതു
േകൾക്കുക;
ഞാൻപറയുന്നത് ്രശദ്ധിക്കുക.
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17 ന്യായെത്ത െവറുക്കുന്നവർക്കു ഭരണം
നടത്താൻകഴിയുേമാ?
നീതിനിഷ്ഠനും സർവശക്തനുമായ
ൈദവെത്ത നിങ്ങൾക്കു കുറ്റം
വിധിക്കാേമാ?

18രാജാവിേനാട,് ‘നീഅേയാഗ്യെനന്നും’
്രപഭുക്കേളാട് ‘നിങ്ങൾ ദുഷ്ടെരന്നും,’
പറയുന്നത്അവിടന്നേല്ല?

19 അവിടന്നു ്രപഭുക്കന്മാേരാടു പക്ഷപാതം
കാട്ട കയില്ല;
ദരി്രദെരക്കാൾ ധനവാന്മാെര അധികം
ആദരിക്കുകയില്ല.
അവെരല്ലാംഅവിടെത്തകരവിരുതേല്ലാ?

20ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽഅവർമരിക്കുന്നു;
അർധരാ്രതിയിൽത്തെന്ന ഒരു നടുക്കത്തിൽ
ആള കൾെഞട്ടിവിറച്ച് കടന്നുേപാകുന്നു.
ആരുെടയും ൈക ചലിപ്പിക്കാെതതെന്ന
്രപബലർനീക്കെപ്പടുന്നു.

21 “അവിടെത്ത കണ്ണ് മനുഷ്യരുെട വഴികൾ
നിരീക്ഷിക്കുന്നു;
അവരുെട ഓേരാ കാൽെവയ്പും അവിടന്നു
കാണുന്നു.

22അധർമികൾക്ക് ഒളിച്ച പാർക്കാൻകഴിയുന്ന
ഇരുേളാഅന്ധതമേസ്സാ ഉണ്ടാകുകയില്ല.

23 ന്യായവിസ്താരത്തിന് ൈദവസന്നിധിയിൽ
ആെരാെക്ക വരണം എന്നു
തീരുമാനിക്കുന്നതിന,്
ആെരക്കുറിച്ച ം ്രപേത്യകമായി അേന്വഷണം
നടേത്തണ്ടആവശ്യംൈദവത്തിനില്ല.
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24 യാെതാരു അേന്വഷണവും കൂടാെതതെന്ന
അവിടന്നുശക്തെരചിതറിക്കുന്നു,
അവരുെട സ്ഥാനത്തു മറ്റ ചിലെര
നിയമിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

25 അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ അവിടന്ന്
്രശദ്ധിക്കുന്നു,
രാ്രതിയിൽത്തെന്ന അവിടന്ന്
അവെര തകിടംമറിക്കുന്നു, അവർ
തകർന്നുേപാകുന്നു.

26അവരുെട ദുഷ്ടതനിമിത്തം
എല്ലാവരും കാണുന്ന ഇടത്തുെവച്ച തെന്ന
അവിടന്ന്അവെരശിക്ഷിക്കുന്നു.

27 കാരണം അവർ അവിടെത്ത
പിൻതുടരുന്നതിൽനിന്നുവ്യതിചലിക്കുകയാലും
അവിടെത്തവഴികേളാട് യാെതാരുആദരവും
കാണിക്കാതിരിക്കുകയാലുംതെന്ന.

28 ദരി്രദരുെട നിലവിളി അവിടെത്ത
പക്കെലത്താൻഅവർഇടവരുത്തി;
അതുെകാണ്ട് നിരാലംബരുെട കരച്ചിൽ
അവിടെത്ത െചവിയിൽ എത്തുകയും
െചയ്തു.

29 എന്നാൽ അവിടന്നു മൗനമായിരിക്കുേമ്പാൾ
ആർഅവിടെത്തകുറ്റംവിധിക്കും?
അവിടന്നു മുഖം മറച്ച കളയുേമ്പാൾആർക്ക്
അവിടെത്തകാണാൻകഴിയും?

വ്യക്തികള െടേമലും രാഷ്്രടത്തിെന്റേമലും
അവിടന്ന് ഒരുേപാെലതെന്ന.

30 അഭക്തരായ മനുഷ്യർ ഭരണം
പിടിച്ചടക്കാതിരിക്കുന്നതിനും
അവർആള കൾക്കുെകണിെവക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനുംതെന്ന.
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31 “ഒരു വ്യക്തി ഇ്രപകാരം ൈദവേത്താടു
േബാധിപ്പിക്കുന്നുഎന്നുകരുതുക,

‘ഞാൻകുറ്റവാളിയാണ;്എന്നാൽഇനിെയാരു
അപരാധവുംഞാൻ െചയ്യ കയില്ല.

32 എനിക്ക് അദൃശ്യമായത് എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻ അകൃത്യം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
ഇനിെയാരിക്കലും അ്രപകാരം
െചയ്യ കയില്ല.’

33 പശ്ചാത്തപിക്കാൻ താങ്കൾ
വിസമ്മതിക്കുേമ്പാൾ
ൈദവം താങ്കള െട വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച
്രപത്യ പകാരം െചയ്യണേമാ?

ഞാനല്ല, താങ്കൾതെന്നയാണ് അതു
തീരുമാനിേക്കണ്ടത.്
അതിനാൽ താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നതു
ഞങ്ങേളാടു പറയുക.

34 “ജ്ഞാനികൾഇ്രപകാരം പറയും
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്ന വിേവകികൾ
എേന്നാടു പറയും,

35 ‘ഇേയ്യാബ് പരിജ്ഞാനമില്ലാെത
സംസാരിക്കുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകളിൽ
ഉൾക്കാഴ്ചയില്ല.’

36 ഇേയ്യാബ് ഒരു ദുഷ്ടെനേപ്പാെല ഉത്തരം
പറയുകയാൽ
അേദ്ദഹെത്തപരമാവധിപരിേശാധിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ.

37 അയാൾ പാപത്തിനുപുറേമ മത്സരവും
കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു;
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അയാൾ നമ്മുെട മേധ്യ പരിഹാസരൂേപണ
ൈകെകാട്ട കയും
ൈദവത്തിെനതിേര വാക്കുകൾ
െപരുപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.”

35
1എലീഹൂ ഇ്രപകാരം തുടർന്നു:

2 “ ‘എെന്റ നീതി ൈദവത്തിെന്റ നീതിെയ
കവിയുന്നു,’എന്നുതാങ്കൾപറയുന്നു,
ഇതു ന്യായെമന്നുകരുതുേന്നാ?

3 പിെന്ന താങ്കൾ േചാദിക്കുന്നു: ‘അതുെകാണ്ട്
എനിെക്കന്തു െമച്ചം?
പാപം െചയ്യാതിരുന്നാൽഎനിെക്കന്തുേനട്ടം?’

4 “അതിന്ഞാൻതാങ്കേളാടും
താങ്കേളാെടാപ്പമുള്ളഈസ്േനഹിതന്മാേരാടും
മറുപടി പറയാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.

5ആകാശേത്തക്കുതലയുയർത്തികാണുക;
നിങ്ങെളക്കാൾ വളെര മുകളിലുള്ള
േമഘപാളികളിേലക്ക് ഇമെവട്ടാെത
േനാക്കുക.

6താങ്കൾ പാപംെചയ്താൽ അത് അത്യ ന്നതെന
എങ്ങെനയാണ്ബാധിക്കുന്നത?്
താങ്കള െട പാപങ്ങൾ അേനകമാെണങ്കിൽ
അത്അവിടേത്താട് എന്തുെചയ്യ ം?

7 താങ്കൾ നീതിനിഷ്ഠൻ ആയിരിക്കുന്നതിലൂെട
ൈദവത്തിന് എേന്താ ഉപകാരം
െചയ്യ കയാേണാ?
അവിടേത്തക്ക് താങ്കള െട ൈകയിൽനിന്ന്
എന്തു ലഭിക്കുന്നു?

8താങ്കള െട ദുഷ്ടതതാങ്കെളേപ്പാെലമനുഷ്യർക്കു
േദാഷംവരുത്തുന്നു.
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താങ്കള െട നീതിെകാണ്ടും
ഇതരമനുഷ്യർക്കാണ് ്രപേയാജനം.

9 “പീഡനത്തിെന്റ ബാഹുല്യംനിമിത്തം ജനം
നിലവിളിക്കുന്നു;
ശക്തരുെട കരങ്ങളിൽനിന്നു
േമാചിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതിനായി അവർ
മുറവിളി കൂട്ട ന്നു.

10-11 എന്നാൽ ‘രാ്രതിയിൽ ഗീതങ്ങൾ
നൽകുന്നവനും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങെളക്കാൾ നെമ്മ
അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവനും

ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളക്കാൾ ജ്ഞാനം
നൽകുന്നവനുമായ
എെന്റ ്രസഷ്ടാവായൈദവം എവിെട?’ എന്ന്
ആരും േചാദിക്കുന്നില്ല.

12ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെടഅഹങ്കാരംനിമിത്തം
ജനം നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ അവിടന്ന്
ഉത്തരമരുള ന്നില്ല.

13തീർച്ചയായും വ്യർഥമായ ഒരു നിലവിളി ൈദവം
്രശദ്ധിക്കുകയില്ല;
സർവശക്തൻ അവയ്ക്കു യാെതാരുവിധ
്രശദ്ധയും െകാടുക്കുകയില്ല.

14 അവിടെത്ത കാണുന്നില്ല എന്നു താങ്കൾ
പറയുേമ്പാൾ
എ്രതഅല്പംആയിരിക്കും അവിടന്ന് താങ്കെള
്രശദ്ധിക്കുന്നത,്

താങ്കള െട ആവലാതി അവിടെത്ത
മുമ്പിൽത്തെന്നഇരിക്കുന്നു;
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അതിനാൽ അവിടേത്തക്കായി
കാത്തിരിക്കുക;

15 കാരണം, അവിടെത്ത േകാപം ശിക്ഷാവിധി
നടപ്പാക്കുന്നില്ല,
ദുഷ്ടത അവിടന്ന് അേശഷം
പരിഗണിക്കുന്നതുമില്ല.

16 ഇേയ്യാബ് വായ് തുറന്നു വ്യർഥമായി
സംസാരിക്കുന്നു;
പരിജ്ഞാനമില്ലാെതഅേദ്ദഹം പാഴ്വാക്കുകൾ
പുലമ്പുന്നു.”

36
1എലീഹൂ പിെന്നയും ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:

2 “എേന്നാെടാരൽപ്പംകൂടിക്ഷമിക്കുക;
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ഇനിയും
സംസാരിക്കാനുെണ്ടന്നു ഞാൻ നിനക്കു
കാട്ടിത്തരാം.

3 ഞാൻ ദൂരത്തുനിന്ന് എെന്റ അറിവു
െകാണ്ടുവരും;
എെന്റ ്രസഷ്ടാവ് നീതിമാൻ എന്നു
െതളിയിക്കും.

4വാസ്തവമായുംഎെന്റവാക്കുകൾവ്യാജമല്ല;
ജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണനായവനാണ്
നിങ്ങേളാടുകൂെട നിൽക്കുന്നത.്

5 “ൈദവം ശക്തനാണ്, എന്നാൽ അവിടന്ന്
ആെരയും നിന്ദിക്കുകയില്ല;
തെന്റ നിർണയത്തിൽ അവിടന്ന് ശക്തനും
അചഞ്ചലനുമാണ.്

6 അവിടന്നു ദുഷ്ടെര ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുകയില്ല
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എന്നാൽ പീഡിതർക്ക് അവരുെട
അവകാശങ്ങൾനൽകുന്നു.

7 നീതിനിഷ്ഠരിൽനിന്ന് അവിടന്ന് തെന്റ ദൃഷ്ടി
പിൻവലിക്കുന്നില്ല;
അവിടന്ന് അവെര രാജാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
സിംഹാസനാരൂഢരാക്കുകയും
എെന്നേന്നക്കുമായി ഉയർത്തുകയും
െചയ്യന്നു.

8എന്നാൽമനുഷ്യർ ചങ്ങലകളാൽബന്ധിതരായി
ദുരിതങ്ങള െടചരടുകളാൽപിടിക്കെപ്പട്ടാൽ

9അവിടന്ന്അവരുെട ്രപവൃത്തിയും
അവർ അഹങ്കാരംനിമിത്തം
െചയ്തുേപായ പാപങ്ങള ം അവർക്കു
കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നു.

10 െതറ്റ കൾ തിരുത്തുന്നതിനായി അവിടന്ന്
അവരുെടകാതുകൾതുറക്കുന്നു;
തിന്മയിൽനിന്ന് മടങ്ങിവരാൻ അവേരാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

11അവർഅതുേകട്ട്അവിടെത്തേസവിച്ചാൽ
തങ്ങള െട ശിഷ്ടകാലം ഐശ്വര്യത്തിൽ
ജീവിക്കും
അവരുെടസംവത്സരങ്ങൾസംതൃപ്തിേയാെട
പൂർത്തിയാക്കും.

12 ്രശദ്ധിക്കുന്നിെല്ലങ്കിേലാ,
അവർവാളാൽനശിച്ച േപാകും,
പരിജ്ഞാനംകൂടാെത മരണമടയും.

13 “അഭക്തർ തങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ േകാപം
സം്രഗഹിച്ച െവക്കുന്നു;
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അവിടന്ന് അവെര ചങ്ങലയ്ക്കിടുേമ്പാഴും
അവർ സഹായത്തിനായി
നിലവിളിക്കുന്നില്ല.

14 േക്ഷ്രതങ്ങളിെലപുരുഷേവശ്യകേളാെടാപ്പം
അവരും യൗവനത്തിൽത്തെന്നമരിക്കുന്നു.

15 അവിടന്നു പീഡിതെര തങ്ങള െട
പീഡയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്അവരുെടകഷ്ടതയിൽഅവേരാടു
സംസാരിക്കുന്നു.

16 “അങ്ങെനതെന്നതാങ്കെളയുംഅവിടന്ന്
െഞരുക്കത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന്
വിശാലതയിേലക്ക;്
വിശിഷ്ടേഭാജ്യത്താൽ സമൃദ്ധമായ
േമശയിേലക്കുതെന്നആഹ്വാനംെചയ്യന്നു.

17 താങ്കേളാ, ദുഷ്ടെര വിധിക്കുന്നതിൽ
മുഴുകിയിരിക്കുന്നു;
വിധികൽപ്പനയും ന്യായവാദവും താങ്കെള
പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു.

18 ആരും താങ്കെള സമ്പത്തുെകാണ്ട്
്രപേലാഭിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ
ജാ്രഗതപുലർത്തുക;
ൈകക്കൂലിയുെട വലുപ്പം താങ്കെള
വഴിെതറ്റിക്കാതിരിക്കെട്ട.

19 താങ്കൾ ദുരിതത്തിൽ അകെപ്പടാെത
പരിപാലിക്കുന്നതിന്
താങ്കള െട സമ്പത്തിേനാ അതിശയകരമായ
്രപയത്നങ്ങൾേക്കാകഴിയുേമാ?

20ജനങ്ങെളതങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിൽനിന്നു
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വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന രാ്രതിക്കായി താങ്കൾ
േമാഹിക്കരുത.്*

21 അനീതിയിേലക്കു തിരിയാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക,
പീഡനെത്തക്കാൾ അതിേനാടാണേല്ലാ
താങ്കൾക്ക്ആഭിമുഖ്യം.

22 “േനാക്കൂ, ൈദവം ശക്തിയിൽ എ്രത
ഉന്നതനാകുന്നു;
അവിടെത്തേപ്പാെല ഒരു ഗുരുആരാണ?്

23അവിടേത്തക്ക് മാർഗനിർേദശം നൽകിയവൻ
ആരാണ?്

‘അങ്ങു െതറ്റ് െചയ്തു,’ എന്ന് ആർക്ക്
അവിടേത്താട് പറയാൻകഴിയും?

24 മനുഷ്യർ പാടി ്രപകീർത്തിച്ചിട്ട ള്ള അവിടെത്ത
്രപവൃത്തി,
മഹിമെപ്പടുത്താൻമറക്കാതിരിക്കുക.

25സകലമനുഷ്യരുംഅതുകണ്ടിട്ട ണ്ട്;
മനുഷ്യർ ദൂരത്തുനിന്ന്അത് ഉറ്റ േനാക്കും.

26 ൈദവം എ്രതേയാ ഉന്നതൻ—നമ്മുെട
സകലവിേവകത്തിനുംഅതീതൻ!
അവിടെത്ത സംവത്സരങ്ങൾ നമ്മുെട
ഗണനയിൽഒതുങ്ങുന്നുമില്ല.

27 “അവിടന്നു നീർത്തുള്ളികെളസംഭരിക്കുന്നു;
അവനീരാവിയായി മഴെപാഴിക്കുന്നു.

28 േമഘങ്ങൾഘനീഭവിച്ച് മഴെപാഴിക്കുന്നു;
മനുഷ്യെന്റേമൽ അതു സമൃദ്ധമായി
വർഷിക്കുന്നു.

* 36:20 മൂ.ഭാ. വാ. 18–20അർഥംവ്യക്തമല്ല.
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29അവിടന്ന് േമഘങ്ങെളഎങ്ങെനവിന്യസിക്കുന്നു
എന്നും
അവിടെത്ത കൂടാരത്തിൽനിന്ന് എങ്ങെന
ഇടിമുഴക്കുന്നു എന്നും ആർക്കു
്രഗഹിക്കാൻകഴിയും?

30 അവിടന്നു മിന്നൽപ്പിണർ തനിക്കുചുറ്റ ം
എങ്ങെനചിതറിക്കുന്നുഎന്നും
സമു്രദത്തിെന്റ അടിത്തട്ട കൾ എങ്ങെന
മൂടുന്നുഎന്നും കാണുക.

31ഇ്രപകാരംഅവിടന്നു ജനതകെള ഭരിക്കുന്നു;†
ഭക്ഷണവുംസമൃദ്ധമായി ദാനംെചയ്യന്നു.

32 തെന്റ ൈകകൾ അവിടന്നു
മിന്നൽപ്പിണർെകാണ്ടു െപാതിയുന്നു;
നിർദിഷ്ടലക്ഷ്യത്തിൽ പതിക്കാൻ അവിടന്ന്
അതിെനനിേയാഗിക്കുന്നു.

33അവിടെത്തഗർജനംെകാടുങ്കാറ്റിെന്റആഗമനം
വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു;
കന്നുകാലികള ം അതിെന്റ വരവിെനപ്പറ്റി
അറിവു െകാടുക്കുന്നു.

37
1 “ഇതിങ്കൽഎെന്റഹൃദയം വിറയ്ക്കുന്നു;
അതുസ്വസ്ഥാനത്തുകുതിച്ച ചാടുന്നു.

2അവിടെത്തശബ്ദത്തിെന്റഗർജനവും
അവിടെത്ത വായിൽനിന്നുള്ള മുഴക്കവും
്രശദ്ധിക്കുക.

† 36:31 അഥവാ,പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നു
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3 അവിടെത്ത മിന്നൽപ്പിണരുകെള
ആകാശത്തിൻകീഴിെലല്ലാം
അഴിച്ച വിടുന്നു,
അതിെനയും ഭൂമിയുെട അറുതിേയാളം
അയയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു.

4 അവയ്ക്കു പിന്നാെല ഒരു ഗർജനശബ്ദം
ഉയരുന്നു;
തെന്റ മഹത്തായ നാദേത്താെട അവിടന്ന്
ഇടിമുഴക്കുന്നു;

തെന്റശബ്ദം മുഴങ്ങുേമ്പാഴും
അവിടന്നു മിന്നൽപ്പിണരിെന
തടഞ്ഞുെവക്കുന്നില്ല.

5 ൈദവത്തിെന്റ നാദം അത്ഭുതകരമായി
ഇടിമുഴക്കുംസൃഷ്ടിക്കുന്നു;
നമുക്കു ്രഗഹിക്കാനാകാത്ത വൻകാര്യങ്ങൾ
അവിടന്നു ്രപവർത്തിക്കുന്നു.

6മഞ്ഞിേനാട്, ‘ഭൂമിയിൽപതിക്കുക’എന്നും
മഴേയാട്, ‘അതിശക്തമായ േപമാരി
െപാഴിക്കുക’ എന്നും അവിടന്നു
കൽപ്പിക്കുന്നു.

7 സകലമനുഷ്യരും അവിടെത്ത ്രപവൃത്തി
്രഗഹിേക്കണ്ടതിന,്
അവിടന്ന് ഓേരാ മനുഷ്യെന്റയും
്രപവൃത്തികൾനിർത്തിെവപ്പിക്കുന്നു.*

8 മൃഗങ്ങെളല്ലാം അവയുെട ഒളിവിടങ്ങളിേലക്കു
മടങ്ങുന്നു;
ഓേരാന്നുംഅതിെന്റഗുഹയിൽകിടക്കുന്നു.

9 െകാടുങ്കാറ്റ് അതിെന്റ പള്ളിയറയിൽനിന്നു
വരുന്നു;

* 37:7 മൂ.ഭാ. മു്രദെവപ്പിക്കുന്നു
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വടക്കൻകാറ്റിൽനിന്നുൈശത്യവും.
10 ൈദവത്തിെന്റ നിശ്വാസത്താൽ മഞ്ഞുകട്ട

ഉളവാകുന്നു;
ആഴിയുെടപരപ്പ് ്രദവിച്ച റഞ്ഞുകട്ടിയാകുന്നു.

11 ഈർപ്പത്താൽ അവിടന്നു േമഘെത്ത
സാ്രന്ദമാക്കുന്നു;
അവയിലൂെട അവിടന്നു മിന്നൽപ്പിണർ
ചിതറിക്കുന്നു.

12ഭൂമുഖെത്തങ്ങും
അവിടന്നു കൽപ്പിക്കുന്നെതാെക്കയും
നിറേവറ്റ ന്നതിന്
അവിടെത്ത നിർേദശ്രപകാരം അവ
ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു.

13 അവിടന്നു േമഘങ്ങെള അയച്ച് മനുഷ്യെര
ശിക്ഷിക്കുന്നു,
അല്ലാെയങ്കിൽ ഭൂമിെയ നനയ്ക്കുകയും
അവിടെത്ത സ്േനഹം ്രപകടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

14 “ഇേയ്യാേബ,ഇതു ്രശദ്ധിക്കുക;
ഒന്നു നിൽക്കുക, ൈദവത്തിെന്റ
അത്ഭുതങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

15 ൈദവം േമഘജാലങ്ങെള എങ്ങെന
നിയ്രന്തിക്കുന്നുഎന്നും
തെന്റ മിന്നൽപ്പിണരിെന എങ്ങെന
്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നും
താങ്കൾക്കറിയാേമാ?

16 േമഘപാളികൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ
തങ്ങിനിൽക്കുന്നത്എങ്ങെനഎന്നും
ജ്ഞാനപൂർണനായവെന്റഅത്ഭുതങ്ങെളപ്പറ്റിയും
നീഅറിയുന്നുേണ്ടാ?
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17െതക്കൻകാറ്റിനാൽഭൂമിശാന്തമായിരിക്കുേമ്പാൾേപ്പാലും
വസ്്രതത്തിനുള്ളിൽ വിയർെത്താലിക്കുന്ന
നിനക്കു

18െവങ്കലക്കണ്ണാടി വാർെത്തടുക്കുേമ്പാെല
ആകാശെത്ത വിരിക്കുന്നവെന്റ
പങ്കാളിയാകാൻനിനക്കുകഴിയുേമാ?

19 “അവിടേത്താട് എന്തു പറയണെമന്നുഞങ്ങെള
ഉപേദശിക്കുക,
ഞങ്ങളിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന
അന്ധകാരംനിമിത്തം പരാതി
തയ്യാറാക്കാൻേപാലും ഞങ്ങൾക്കു
കഴിയുന്നില്ല.

20എനിക്കുസംസാരിക്കണംഎന്ന്അവിടേത്താടു
േബാധിപ്പിക്കണേമാ?
അങ്ങെന സ്വയം വിഴുങ്ങെപ്പടാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുേണ്ടാ?

21 കാറ്റടിച്ച് േമഘെമാഴിഞ്ഞ സ്വച്ഛമായ
ആകാശത്തിൽ
ജ്വലിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നസൂര്യെന
േനാക്കാൻആർക്കുംകഴിയുകയില്ല.

22 ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നും സൗവർണേശാഭയിൽ
അവിടന്ന്ആഗമിക്കുന്നു;
ൈദവം ഭയജനകമായ േതജസ്സിേലറി വരുന്നു.

23സർവശക്തൻ നമുക്ക് അ്രപാപ്യൻ, അവിടന്നു
ശക്തിയിൽഅത്യ ന്നതൻ;
അവിടന്നു ന്യായവും മഹത്തായ നീതിയും
ഉള്ളവൻ ആയതിനാൽ ആെരയും
അടിച്ചമർത്തുന്നില്ല.

24അതിനാൽമനുഷ്യർഅവിടെത്തഭയെപ്പടുന്നു;
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ജ്ഞാനികെളന്നു ഭാവിക്കുന്നവെര അവിടന്ന്
ആദരിക്കുന്നില്ല.”

38
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു

1അതിനുേശഷം യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്ന്
ഇേയ്യാബിേനാട് ഇ്രപകാരം ഉത്തരമരുളി:
2 “പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവാക്കുകളാൽ
ആേലാചനെയ ഇരുട്ടാക്കിത്തീർക്കുന്ന
ഇവനാര?്

3പുരുഷെനേപ്പാെലഅരമുറുക്കുക;
ഞാൻനിേന്നാടു േചാദിക്കും,
നീഎനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണം.

4 “ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടേപ്പാൾ നീ
എവിെടയായിരുന്നു?
നിനക്കുവിേവകമുെണ്ടങ്കിൽപറയുക.

5 അതിെന്റ അളവുകൾ നിർണയിച്ചതാര?്
നിശ്ചയമായും നിനക്കതറിയാം!
അഥവാ, അതിനു കുറുെക അളവുനൂൽ
പിടിച്ചതാരാണ?്

6-7 ഉദയനക്ഷ്രതങ്ങൾ ഒത്തുേചർന്നു ഗീതങ്ങൾ
ആലപിക്കുകയും
ൈദവപു്രതന്മാെരല്ലാം* ആനന്ദത്താൽ
ആർത്തുവിളിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ,

അതിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എവിെടയാണ്
സ്ഥാപിച്ചത?്
അതിെന്റആണിക്കല്ല്സ്ഥാപിച്ചത്ആരാണ?്

* 38:6-7 അഥവാ,ൈദവദൂതന്മാെരല്ലാം
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8 “ഭൂഗർഭത്തിൽനിന്നു സമു്രദം
െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ടേപ്പാൾ
കതകുകൾ േചർത്തടച്ച് അതിെന
പിന്നിെലാതുക്കിയത്ആരാണ?്

9ഞാൻ േമഘെത്തഅതിെന്റവസ്്രതമാക്കി
േഘാരാന്ധകാരത്താൽ അതിെന
മൂടിെപ്പാതിയുകയും െചയ്തേപ്പാൾ,

10ഞാൻഅതിന്അതിരുകൾനിശ്ചയിച്ച്;
കതകുകള ം ഓടാമ്പലുകള ം
സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ,

11 ‘നിനക്ക്ഇവിെടവെരവരാം;ഇതിനപ്പ റം പാടില്ല;
അഹന്തനിറഞ്ഞതിരമാലകൾ ഇവിെടയാണ്
നിൽേക്കണ്ടത്എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ,’

12-13ഭൂമിയുെടഅതിരുകെളപിടിച്ച െകാള്ളന്നതിനും
ദുഷ്ടെരഅതിൽനിന്ന്കുടഞ്ഞുകളയുന്നതിനുംേവണ്ടി

നീ ്രപഭാതത്തിന് എേപ്പാെഴങ്കിലും ഉത്തരവുകൾ
നൽകിയിട്ട േണ്ടാ?
അരുേണാദയത്തിന് അതിെന്റ സ്ഥാനം
നിയമിച്ച െകാടുത്തിട്ട േണ്ടാ?

14 മു്രദയ്ക്കുകീേഴയുള്ള കളിമണ്ണ േപാെല ഭൂമിക്ക്
ആകൃതിൈകവരുന്നു;
ഒരു വസ്്രതത്തിേന്റത് എന്നേപാെല
അതിെല സവിേശഷതകൾ സ്പഷ്ടമായി
കാണെപ്പടുന്നു.

15ദുഷ്ടർക്ക് െവളിച്ചം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട ,
അവരുെട ഉയർത്തെപ്പട്ടഭുജംതകർക്കെപ്പട്ട .

16 “സമു്രദത്തിെന്റ ഉറവുകളിേലക്കു നീ
യാ്രതെചയ്തിട്ട േണ്ടാ?
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ആഴിയുെട അഗാധതലങ്ങളിൽ നീ
നടന്നിട്ട േണ്ടാ?

17 മരണത്തിെന്റ കവാടങ്ങൾ നിനക്കു
െവളിെപ്പട്ടിട്ട േണ്ടാ?
കൂരിരുട്ടിെന്റകവാടങ്ങൾനീ ദർശിച്ചിട്ട േണ്ടാ?

18ഭൂമിയുെട വിശാലതനീ ്രഗഹിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
ഇവെയല്ലാം നിനക്കറിയാെമങ്കിൽ, എേന്നാടു
പറയുക.

19 “്രപകാശത്തിെന്റ വസതിയിേലക്കുള്ള പാത
എവിെട?
ഇരുളിെന്റപാർപ്പിടവുംഎവിെട?

20 അതിെന അതിെന്റ അതിരിനകേത്തക്കു
നയിക്കാൻനിനക്കുകഴിയുേമാ?
അതിെന്റ ആവാസേക്രന്ദങ്ങളിേലക്കുള്ള
പാതനിനക്ക്അറിയാേമാ?

21 നിശ്ചയമായും നിനക്കറിയാം, നീ അേന്ന
ഭൂജാതനായിരുന്നേല്ലാ!
നീ ദീർഘവർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയും
െചയ്തേല്ലാ!

22 “ഹിമത്തിെന്റ ഭണ്ഡാരപ്പ രകളിൽ നീ
കടന്നിട്ട േണ്ടാ?
അഥവാ, കന്മഴയുെട സംഭരണശാലകൾ നീ
കണ്ടിട്ട േണ്ടാ?

23 ദുരന്തകാലേത്തക്കും യുദ്ധവും
ൈസനികനീക്കവുമുള്ളസമയേത്തക്കും
ഞാൻഅവെയകരുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു.

24െവളിച്ചം വിഭജിക്കെപ്പടുന്നവഴിഏതാണ്?
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കിഴക്കൻകാറ്റ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതും
ഏതു വഴിയിലൂെടയാണ?്

25-27നിർജനേദശത്തുംആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത
മരുഭൂമിയിലും മഴ െപയ്യിക്കാനും

തരിശും ശൂന്യവുമായ സ്ഥലത്തിെന്റ ദാഹം
തീർക്കാനും
പുല്ലിൽപുതുമുകുളങ്ങൾമുളപ്പിക്കുന്നതിനും

ആരാണ് േപമാരിക്ക് ഒരു ചാലും ഇടിമിന്നലിന്
ഒരു മാർഗവും െവട്ടിെക്കാടുത്തത?്

28മഴയ്ക്ക് ഒരു പിതാവുേണ്ടാ?
മഞ്ഞുതുള്ളികെളജനിപ്പിച്ചതാര്?

29 ആരുെട ഗർഭത്തിൽനിന്നാണ് ഹിമം
പുറത്തുവന്നത?്
ആകാശത്തിെല മൂടൽമഞ്ഞിന്
ജന്മേമകുന്നത്ആരാണ?്

30െവള്ളംശിലേപാെലകട്ടിയാകുന്നെതേപ്പാൾ,
ആഴിയുെട ഉപരിതലം ഉറഞ്ഞ്
കട്ടിയായിത്തീരുന്നതുംഎേപ്പാൾ?

31 “കാർത്തികനക്ഷ്രതവ്യ ഹത്തിെന്റ ചങ്ങലകൾ†

നിനക്കുബന്ധിക്കാൻകഴിയുേമാ?
മകയിരത്തിെന്റ െകട്ട കൾ നിനക്ക്
അഴിക്കാേമാ?

32നിനക്ക് നക്ഷ്രതവ്യ ഹെത്തനിശ്ചിതസമയത്തു
പുറെപ്പടുവിക്കാേമാ?
സപ്തർഷികെളയും അവയുെട
ഉപ്രഗഹങ്ങെളയും നയിക്കാേമാ?

33 ആകാശമണ്ഡലത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ നീ
അറിയുന്നുേണ്ടാ?

† 38:31 മൂ.ഭാ.സൗന്ദര്യം
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ഭൂമിയുെടേമൽ ൈദവത്തിെന്റ‡

അധികാരസീമ നിനക്കു നിർണയിക്കാൻ
കഴിയുേമാ?

34 “നിെന്റസ്വരം േമഘമാലകൾെക്കാപ്പം ഉയർത്തി
ജല്രപവാഹത്താൽ നിെന്ന ആമഗ്നനാക്കാൻ
ആജ്ഞാപിക്കാേമാ?

35 ഇടിമിന്നലുകെള അവയുെട പാതയിൽക്കൂെട
പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നത് നീയാേണാ?

‘അടിയങ്ങൾ ഇതാ,’ എന്ന് അവ നിേന്നാടു
േബാധിപ്പിക്കുന്നുേണ്ടാ?

36ഞാറപ്പക്ഷിക്കുജ്ഞാനം നൽകുന്നത്ആര?്
പൂവൻേകാഴിക്കു വിേവകം നൽകുന്നത്
ഏെതാരുവൻ?§

37-38െപാടി കട്ടപിടിക്കുേമ്പാഴും
മൺകട്ടകൾഒന്നിച്ചിരിക്കുേമ്പാഴും

േമഘങ്ങെള എണ്ണന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനം
ആർക്കുണ്ട?്
ആകാശത്തിെല ജലസംഭരണികെള
ചരിക്കുന്നതിന്ആർക്കുകഴിയും?

39-40 “സിംഹങ്ങൾ അവയുെട ഗുഹകളിൽ
പതുങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാഴും
അവകുറ്റിക്കാട്ടിൽപതിയിരിക്കുേമ്പാഴും

സിംഹിക്കുേവണ്ടി ഇരെയ േവട്ടയാടാൻ നിനക്കു
കഴിയുേമാ?
സിംഹക്കുട്ടികള െട വിശപ്പ ശമിപ്പിക്കാൻ നീ
്രപാപ്തേനാ?

‡ 38:33അഥവാ,അവയുെട § 38:36ഈവാക്യത്തിെന്റഅർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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41 കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റകിട്ടാെത
ൈദവേത്താടു നിലവിളിച്ച്
ആഹാരത്തിനുേവണ്ടി പറന്നലയുേമ്പാൾ,
അതിന്ആഹാരം നൽകുന്നത്ആരാണ്?

39
1 “കാട്ടാടുകള െട ്രപസവകാലം നിനക്കറിയാേമാ?
മാൻേപടകൾ ്രപസവിക്കുന്നതു നീ
നിരീക്ഷിച്ചിട്ട േണ്ടാ?

2 അവയ്ക്കു ഗർഭം തികയുന്ന മാസം
കണക്കുകൂട്ടാൻനിനക്കുകഴിയുേമാ?
അവയുെട ്രപസവകാലം നിനക്ക്
അറിയാേമാ?

3 അവ മുട്ട കുത്തി കുനിഞ്ഞു കുട്ടികെള
്രപസവിക്കുന്നു;
അവയുെട ്രപസവേവദന െപെട്ടന്നു
കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

4 അവയുെട സന്തതികൾ ബലെപ്പട്ട്
വനാന്തരങ്ങളിൽവളർന്നുവരുന്നു.
അവ പുറെപ്പട്ട േപാകുന്നു; തിരിെക
വരുന്നതുമില്ല.

5 “സ്വാത്രന്ത്യേത്താെട കാട്ട കഴുതെയ േപാകാൻ
അനുവദിച്ചത്ആരാണ?്
അതിെന്റ െകട്ട കൾഅഴിച്ച വിട്ടത്ആരാണ?്

6മരുഭൂമിെയഅവയ്ക്കു ഭവനമായും
ഓരുനിലങ്ങെള അവയുെട പാർപ്പിടമായും
ഞാൻനൽകി.

7പട്ടണത്തിെലആരവെത്തഅതുപുച്ഛിക്കുന്നു;
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െതളിക്കുന്നവരുെട ഒച്ച അതു
േകൾക്കുന്നുമില്ല.

8മലനിരകെളഅതു േമച്ചിൽസ്ഥലമാക്കുന്നു,
പച്ചയായ എല്ലാറ്റിെനയും അതു െതരഞ്ഞു
കെണ്ടത്തുന്നു.

9 “കാട്ട കാള നിെന്ന േസവിക്കാൻ
മനസ്സ െവക്കുേമാ?
അതു നിെന്റ പുൽെത്താട്ടിക്കരിെക
രാപാർക്കുേമാ?

10 ഒരു കാട്ട കാളെയ നിനക്ക് നുകത്തിൽ
കയറുെകാണ്ടുബന്ധിക്കാേമാ?
അതുനിെന്റപിന്നാെലവന്ന് വയൽഉഴുേമാ?

11അതുകരുത്തുറ്റതാകുകയാൽനിനക്ക്അതിൽ
ആ്രശയിക്കാൻകഴിയുേമാ?
നിെന്റ കഠിനേജാലികൾ െചയ്യാൻ അതിെന
ഏൽപ്പിക്കുേമാ?

12അതുനിെന്റകറ്റകൾവലിച്ച െകാണ്ടുവന്ന്
െമതിക്കളത്തിൽ എത്തിക്കുെമന്നു നിനക്കു
വിശ്വസിക്കാൻകഴിയുേമാ?

13 “ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾ അഭിമാനേത്താെട ചിറകു
വീശുന്നു;
എന്നാൽ െകാക്കിെന്റേയാ ചിറകുകേളാേടാ
തൂവലുകേളാേടാ
അവതാരതമ്യംെചയ്യാൻകഴിയുകയില്ലേല്ലാ?

14അവൾനിലത്തു മുട്ടയിടുന്നു
അതു മണലിൽ ചൂേടൽക്കാൻ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.

15അതുചവിേട്ടറ്റ് ഉടഞ്ഞുേപാകുെമേന്നാ
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കാട്ട മൃഗം ചവിട്ടിെമതിക്കുെമേന്നാ അതു
ചിന്തിക്കുന്നില്ല.

16 അവൾ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേളാട,് അവ
തനിക്കുള്ളവയല്ല എന്ന മട്ടിൽ
്രകൂരമായിെപ്പരുമാറുന്നു;
അവള െട ്രപസവേവദന വ്യർഥമായിേപ്പാകും
എന്നതിലുംഅവൾക്ക്ആകുലതയില്ല.

17 കാരണം ൈദവം അവൾക്കു ജ്ഞാനം
നൽകിയില്ല;
അഥവാ, വിേവകശക്തിയും
അനുവദിച്ച നൽകിയില്ല.

18അതുചിറകുവിരിച്ച െകാണ്ട്ഓടുേമ്പാൾ
കുതിരെയയും അതിേന്മൽ
സവാരിെചയ്യന്നവെനയും
പരിഹസിക്കുന്നു.

19 “കുതിരയ്ക്കുശക്തിനൽകിയത് നീേയാ?
അതിെന്റ കഴുത്തിൽ നീേയാ കുഞ്ചിേരാമം
അണിയിച്ചത?്

20 അതിെന െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെല നിനക്കു
കുതിച്ച ചാടിക്കാേമാ?
അതിെന്റ ശക്തിേയറിയ ചീറ്റൽ
ഭയാനകംതെന്ന!

21 അതു താഴ്വരയിൽ മാന്തുകയും കരുത്തിൽ
ഊറ്റംെകാള്ള കയും
ൈസന്യനിരയ്ക്കുേനേര പാഞ്ഞടുക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

22 അതു ഭയെത്ത പുച്ഛിച്ച തള്ളി കൂസലില്ലാെത
മുേന്നറുന്നു;
വാളിൽനിന്ന്അതു പിന്തിരിയുന്നതുമില്ല.

23ആവനാഴിയുെടകിലുകിലുക്കെത്തയും
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കുന്തത്തിെന്റയും ശൂലത്തിെന്റയും
തിളക്കെത്തയുംഅത്എതിരിടുന്നു.

24 ഉ്രഗേരാഷേത്താടും ആേവശേത്താടും അതു
ദൂരം പിന്നിടുന്നു;
കാഹളശബ്ദം േകട്ടാൽ അത്
അടങ്ങിനിൽക്കുകയില്ല.

25കാഹളം മുഴങ്ങുേന്താറുംഅത്, ‘ആഹാ!’ എന്നു
ചിനയ്ക്കുന്നു!
വിദൂരതയിൽനിന്ന്അത് യുദ്ധത്തിെന്റഗന്ധം
മണത്തറിയുന്നു,
പടനായകരുെട അട്ടഹാസവും
ആർപ്പ വിളിയുംതെന്ന.

26 “പരുന്ത്പറന്നുയരുന്നതുംദക്ഷിണദിശയിേലക്കു
ചിറകുകൾ വിരിക്കുന്നതും നിെന്റ
ജ്ഞാനംനിമിത്തേമാ?

27 നിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിേച്ചാ കഴുകൻ
പറന്നുയരുന്നതും
ഉയരത്തിൽകൂടുെകട്ട ന്നതും?

28 പാറപ്പിളർപ്പിൽ അതു വസിക്കുകയും അവിെട
രാപാർക്കുകയും െചയ്യന്നു;
കിഴുക്കാംതൂക്കായ പാറ അതിെന്റ
ശക്തിേക്രന്ദമാകുന്നു.

29അവിെടനിന്നുംഅത് ഇര േതടുന്നു;
അതിെന്റ ദൃഷ്ടി വിദൂരതയിൽനിന്ന് ഇര
കെണ്ടത്തുന്നു.

30 അതിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ േചാര
വലിച്ച കുടിക്കുന്നു;
ശവം എവിെടയുേണ്ടാ അവിെട
കഴുകനുമുണ്ട.്”
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40
1യേഹാവപിെന്നയുംഇേയ്യാബിേനാട്ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “സർവശക്തേനാട് എതിർക്കുന്നവർ

അവിടെത്തെതറ്റ കൾതിരുത്തുേമാ?
ൈദവത്തിൽ കുറ്റം ആേരാപിക്കുന്നവർ
ഇതിന് ഉത്തരം പറയെട്ട.”

3അേപ്പാൾ ഇേയ്യാബ് യേഹാവേയാട് ഇ്രപകാരം
മറുപടി പറഞ്ഞു:
4 “കണ്ടാലും, ഞാൻ എ്രത അേയാഗ്യൻ! ഞാൻ

അങ്ങേയാട് എങ്ങെന ഉത്തരം പറയും?
ഞാൻൈകെകാണ്ടുവായ് െപാത്തുകയാണ.്

5ഒരു്രപാവശ്യം ഞാൻസംസാരിച്ച ,എന്നാൽഇനി
എനിക്ക് ഒരു മറുപടിയുമില്ല.
രണ്ടു്രപാവശ്യം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു; ഇനി
ഞാൻഒന്നും മിണ്ടുകയില്ല.”

6അതിനുേശഷം യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്ന്
ഇേയ്യാബിേനാട് ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
7 “ഇേപ്പാൾ നീ ഒരു പുരുഷെനേപ്പാെല അര

മുറുക്കിെക്കാൾക;
ഞാൻനിേന്നാടു േചാദിക്കും
നീഎനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണം.

8 “നീഎെന്റന്യായവിധിെയ റദ്ദാക്കുേമാ?
നീ നിെന്നത്തെന്ന നീതീകരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്നകുറ്റം വിധിക്കുേമാ?

9 അഥവാ, ൈദവത്തിേന്റതുേപാെലയുള്ള ഒരു
ഭുജം നിനക്കുേണ്ടാ?
അവിടേത്തതുേപാെല നിെന്റ ശബ്ദം
ഇടിനാദം മുഴക്കുേമാ?
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10 മഹിമയും ്രപതാപവുംെകാണ്ടു നീ
നിെന്നത്തെന്നഅലങ്കരിക്കുക,
ബഹുമാനവും ഗാംഭീര്യവും നീ
ധരിച്ച െകാൾക.

11നിെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ േഘാരതയുെട െകട്ട കൾ
അഴിയെപ്പടെട്ട,
അഹങ്കാരികളായ എല്ലാവരുെടയുംേമൽ
നീ നിെന്റ ദൃഷ്ടിെവച്ച് അവെര
താഴ്ത്തിയാലും.

12 നിഗളികളായ ഓേരാരുത്തരുെടേമലും നീ
ദൃഷ്ടിെവച്ച്അവെരനിസ്സാരരാക്കിയാലും.
ദുഷ്ടന്മാർ നിൽക്കുന്നിടത്തുതെന്നെവച്ച്
അവെരചവിട്ടിെമതിച്ചാലും.

13അവെര ഒന്നടങ്കം െപാടിയിലാഴ്ത്തിയാലും;
ശവക്കുഴികളിൽ അവരുെട മുഖം
മറവുെചയ്താലും.

14 അേപ്പാൾ നിെന്റ വലതുകരത്തിനു നിെന്ന
രക്ഷിക്കാൻകഴിയുെമന്നു
ഞാൻതെന്നസമ്മതിച്ച തരാം.

15 “നിെന്നെയന്നേപാെലഞാൻനിർമിച്ച
നീർക്കുതിരെയ േനാക്കുക.
അതുകാളെയേപ്പാെലപുല്ല തിന്നുന്നു.

16അതിെന്റഇടുപ്പിെന്റശക്തി േനാക്കുക,
ഉദരേപശികളിലാണ്അതിെന്റബലം.

17 േദവദാരുേപാെലയുള്ള അതിെന്റ വാൽ
ആട്ട ന്നു;
അതിെന്റ തുടകളിെല ഞരമ്പുകൾ
കൂടിപ്പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

18അതിെന്റഅസ്ഥികൾെവങ്കലക്കുഴലുകളാണ,്
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അതിെന്റ ൈകകാലുകൾ
ഇരുമ്പുദണ്ഡുകൾേപാെല.

19ൈദവത്തിെന്റസൃഷ്ടികളിൽ മുഖ്യസ്ഥാനമാണ്
അതിനുള്ളത;്
എങ്കിലും അതിെന്റ ്രസഷ്ടാവിന് ഒരു
വാള മായിഅതിെനസമീപിക്കാൻകഴിയും.

20പർവതങ്ങൾഅതിന്ആഹാരെമാരുക്കുന്നു;
എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങള ം അതിനരിെക
വിഹരിക്കുന്നു.

21താമരെച്ചടിയുെട തണലിലും
ഞാങ്ങണയുെട മറവിെല ചതുപ്പ നിലത്തും
അതുകിടക്കുന്നു.

22താമരെച്ചടികൾ അതിെന്റ തണലിൽ അതിെന
മറയ്ക്കുന്നു;
അരുവികളിെല അലരിെച്ചടികൾ അതിെന
ചുറ്റിനിൽക്കുന്നു.

23 നദി ഇരമ്പിക്കയറിവന്നാൽ അതു
േപടിക്കുകയില്ല;
േയാർദാൻനദി അതിെന്റ വായ്ക്കുേനേര
കുതിച്ച യർന്നാലും അതു
സുരക്ഷിതമായിരിക്കും!

24 അത് ഉണർന്നിരിക്കുേമ്പാൾ ആർെക്കങ്കിലും
അതിെനപിടികൂടാേമാ?
അതിനു െകണിെവച്ച,് അതിെന്റ മൂക്കു
തുളയ്ക്കാൻആർക്കുകഴിയും?

41
1 “നിനക്കു ലിവ്യാഥാെന മീൻചൂണ്ടെകാണ്ടു

പിടിക്കാൻകഴിയുേമാ?
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അഥവാ, കയറുെകാണ്ട് അതിെന്റ നാക്ക്
നിനക്കുബന്ധിക്കാേമാ?

2 അതിെന്റ മൂക്കിൽക്കൂടി ഒരു ചരട്
േകാർെത്തടുക്കാേമാ?
അതിെന്റ താടിെയല്ലിൽ ഒരു െകാളത്ത്
കുത്തിയിറക്കാൻപറ്റ േമാ?

3 അതു നിേന്നാട് കരുണയ്ക്കായി
യാചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമാ?
അതു സൗമ്യമായി നിേന്നാടു
സംസാരിക്കുേമാ?

4 അതിെന ആജീവനാന്തം നിെന്റ അടിമയായി
എടുക്കുന്നതിന്
അതു നീയുമായി ഒരു കരാറുെചയ്യ േമാ?

5 ഒരു പക്ഷിെയന്നേപാെല അതിെന നിനക്ക്
ഓമനിക്കാേമാ?
അഥവാ, നിെന്റ െപൺകുട്ടികേളാെടാപ്പം
കളിക്കുന്നതിന്അതിെന െകട്ടിയിടാേമാ?

6വ്യാപാരികൾഅതിനുേവണ്ടിവിലേപശുേമാ?
കച്ചവടക്കാർഅതിെനപങ്കിെട്ടടുക്കുേമാ?

7അതിെന്റത്വക്ക് ചാട്ട ളിെകാണ്ടു നിറയ്ക്കാേമാ?
അഥവാ, അതിെന്റ തലയിൽ
മത്സ്യേവധത്തിനുള്ളകുന്തംതറയ്ക്കാേമാ?

8അതിെന്റേമൽനീ ഒന്നുൈകെവച്ചാൽ,
ആ മൽപ്പിടുത്തം നീ എെന്നന്നും
ഓർക്കുകയും
പിന്നീെടാരിക്കലുംഅതിനു തുനിയുകയുമില്ല!

9 അതിെന കീഴ്െപ്പടുത്താം എന്ന ആശതെന്ന
വ്യർഥം;
അതിെന്റ കാഴ്ചയിൽത്തെന്ന നീ
വീണുേപാകുമേല്ലാ.
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10 അതിെന ഉണർത്താൻതക്ക ശൂരത
ആർക്കുമില്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ എെന്റമുമ്പിൽ
നിൽക്കാവുന്നവൻആര?്

11 ഞാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
അവകാശെപ്പടാൻകഴിയുന്നയാൾആർ?
ആകാശത്തിൻകീഴിലുള്ള സകലതും
എനിക്കുസ്വന്തം.

12 “ലിവ്യാഥാെന്റ അവയവങ്ങെളേയാ
മഹാശക്തിെയേയാ
േചെലാത്ത രൂപെത്തേയാപറ്റി ഞാൻ
മൗനിയാകുകയില്ല.

13 അതിെന്റ പുറേമയുള്ള തുകൽ ആർക്കു
നീക്കംെചയ്യാം?
അതിെന്റഇരട്ടക്കവചംകുത്തിത്തുളയ്ക്കാൻ
ആർക്കുകഴിയും?

14അതിെന്റ മുഖദ്വാരങ്ങൾ തുറക്കാൻ ആർക്കു
കഴിയും?
അതിെന്റ ദന്തനിര ഭയാനകമേ്രത.

15അതിെന്റ െചതുമ്പലുകൾ*പരിചകളാണ,്
അവഭ്രദമായി മു്രദെവച്ച്അടച്ചിരിക്കുന്നു;

16വായുകടക്കാത്തവിധം
അവഒന്നിേനാെടാന്നു േചർന്നിരിക്കുന്നു.

17അവഒന്നിേനാെടാന്നിണക്കെപ്പട്ട്
േവർെപടുത്താൻ കഴിയാത്തവിധം
ഒട്ടിേച്ചർന്നിരിക്കുന്നു.

18 അതിെന്റ ഉ്രഗമായ ഉച്ഛ ാസത്താൽ മിന്നൽ
ചിതറും;

* 41:15 അഥവാ,അഹങ്കാരം
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അതിെന്റ കണ്ണ കൾ ്രപഭാതത്തിെല
രശ്മികൾേപാെലയാണ.്

19 അതിെന്റ വായിൽനിന്ന് തീപ്പന്തം
ബഹിർഗമിക്കുന്നു;
അതിൽനിന്ന് തീെപ്പാരികൾ മിന്നിച്ചിതറുന്നു.

20 തിളയ്ക്കുന്ന കലത്തിൽനിന്നും കത്തുന്ന
ഞാങ്ങണെച്ചടിയിൽനിന്നുംഎന്നേപാെല
അതിെന്റ നാസാര്രന്ധത്തിൽനിന്ന് പുക
വമിക്കുന്നു.

21അതിെന്റശ്വാസംകനൽജ്വലിപ്പിക്കുന്നു;
അതിെന്റവായിൽനിന്ന്ആേഗ്നയാസ്്രതങ്ങൾ
പായുന്നു.

22 അതിെന്റ കഴുത്തിൽ കരുത്തു
കുടിെകാള്ളന്നു;
സം്രഭമംഅതിെന്റ മുമ്പിൽകുതിക്കുന്നു,

23 അതിെന്റ മാംസപാളികൾ അതിെന്റേമൽ
ഉറപ്പായും
ഇളക്കമില്ലാെതയും പറ്റിേച്ചർന്നും ഇരിക്കുന്നു,

24അതിെന്റ െനഞ്ച് പാറേപാെലകഠിനം;
തിരികല്ലിെന്റപിള്ളേപാെലഉറപ്പ ള്ളതുതെന്ന.

25 അതു തലയുയർത്തുേമ്പാൾ ബലശാലികൾ
ഭയെപ്പടുന്നു;
അതിെന്റ മർദനത്തിൽഅവർപിന്മാറുന്നു.

26 വാൾെകാണ്ടുള്ള െവട്ട് അതിെന്റേമൽ
ഫലിക്കുകയില്ല;
കുന്തേമാ ചാട്ട ളിേയാ േവേലാ† എല്ലാം
ഫലശൂന്യംതെന്ന.

27അതിന് ഇരുമ്പ്ൈവേക്കാൽേപാെലയും
െവങ്കലം െചതുക്കായതടിേപാെലയുംമാ്രതം.

† 41:26 അതായത്,കനംകുറഞ്ഞനീളമുള്ളകുന്തം.
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28 അസ്്രതംെകാണ്ട് അതിെന ഓടിക്കാൻ
കഴിയില്ല;
കവിണക്കല്ല്അതിനു പതിർേപാെലയാണ.്

29ഗദഅതിന് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പുേപാെലമാ്രതം;
ശൂലത്തിെന്റ കിലുകിലാരവെത്ത അതു
പരിഹസിക്കുന്നു.

30 അതിെന്റ അേധാഭാഗം മൂർച്ചയുള്ള
ഓട്ടക്കലക്കഷണംേപാെലയാണ;്
െചളിേമൽ ഒരു െമതിവണ്ടിേപാെല അതു
വലിയുന്നു.

31 അത് ആഴിെയ തിളയ്ക്കുന്ന കുട്ടകംേപാെല
കടയുന്നു;
കടലിെന അതു ൈതലപ്പാ്രതംേപാെല
ഇളക്കിമറിക്കുന്നു.

32 അതു േപാകുന്ന പാതയിൽ ഒരു തിളങ്ങുന്ന
കപ്പൽച്ചാൽഉണ്ടാക്കുന്നു;
കടലിനു നരബാധിച്ച ്രപതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു.

33ഭൂമിയിൽ ഒന്നുംഅതിനു തുല്യമല്ല;
അതു ഭയമില്ലാത്തഒരു ജീവിതെന്ന.

34 ഗർവമുള്ള ഏെതാന്നിെനയും അതു
പുച്ഛിച്ച തള്ളന്നു;
അഹന്തയുള്ള എല്ലാറ്റിനുംമീേത അതു
രാജാവുതെന്ന.”

42
ഇേയ്യാബ്

1അേപ്പാൾ ഇേയ്യാബ് യേഹാവേയാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “അേങ്ങക്ക്എല്ലാംസാധ്യെമന്നും
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അങ്ങയുെട ഉേദ്ദശ്യങ്ങെളാന്നും തടയിടാൻ
പറ്റാത്തവയുമാെണന്നുംഎനിക്കറിയാം.

3 ‘അജ്ഞതയാൽ എെന്റ ആേലാചന
ആച്ഛാദനംെചയ്യന്ന ഇവൻ ആർ?’
അവിടന്നു േചാദിക്കുന്നു.
എനിക്ക് അജ്ഞാതമായവെയക്കുറിച്ച
ഞാൻസംസാരിച്ച . നിശ്ചയം,
അവ എനിക്കു ്രഗഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും
അധികംഅത്ഭുതകരമായിരുന്നു.

4 “ ‘്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക;ഞാൻസംസാരിക്കും.
ഞാൻ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കും;
നീ ഉത്തരം നൽകണം,’ എന്ന് അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തേല്ലാ.

5അങ്ങെയക്കുറിച്ച് എെന്റ കാതുകളാൽ ഞാൻ
േകൾക്കുകമാ്രതേമ െചയ്തിരുന്നുള്ള ;
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ എെന്റ കണ്ണ കൾ
അങ്ങെയദർശിച്ചേല്ലാ.

6അതിനാൽഞാൻസ്വയം െവറുത്ത്
െപാടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന്
അനുതപിക്കുന്നു.”

പരിസമാപ്തി
7യേഹാവ ഇേയ്യാബിേനാട് ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം
അരുളിെച്ചയ്തതിനുേശഷം, േതമാന്യനായ
എലീഫാസിേനാട് കൽപ്പിച്ചത:് “എെന്റ ദാസനായ
ഇേയ്യാബ് െചയ്തതുേപാെല നീ എെന്നക്കുറിച്ച
ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാഞ്ഞതിനാൽ
എെന്റ േകാപം നിനക്കും നിെന്റ രണ്ടു
സ്േനഹിതന്മാർക്കും എതിേര ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഏഴു
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കാളകള ംഏഴ് േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരുമായി,എെന്റ
ദാസനായ ഇേയ്യാബിെന്റ അടുക്കൽേപായി
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഒരു േഹാമയാഗം
അർപ്പിക്കുക. എെന്റ ദാസനായ
ഇേയ്യാബ് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കും.
നിങ്ങള െട െതറ്റിനു തക്കവണ്ണം നിങ്ങേളാട്
െചയ്യാതിരിക്കുമാറ് ഞാൻ അവെന്റ
്രപാർഥന േകൾക്കും. എെന്റ ദാസനായ
ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല എെന്നക്കുറിച്ച സത്യമായ
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.”
9 അങ്ങെന േതമാന്യനായ എലീഫാസും
ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദും നാമാത്യനായ േസാഫറും
േപായി യേഹാവ തങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്തു. യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റ ്രപാർഥന
ൈകെക്കാണ്ടു.

10 ഇേയ്യാബ് തെന്റ സ്േനഹിതന്മാർക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിച്ചതിനുേശഷം, യേഹാവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ച്, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാറ്റിെന്റയും ഇരട്ടി ഓഹരി നൽകി.
11 പിന്നീട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാ
സേഹാദരന്മാരും സേഹാദരിമാരും മുമ്പ്
അേദ്ദഹത്തിനു പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
അേദ്ദഹത്തിെന്റവീട്ടിൽഅേദ്ദഹേത്താെടാരുമിച്ച
ഭക്ഷണം കഴിച്ച . യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റേമൽ
വരുത്തിയ എല്ലാ േദാഷങ്ങെളയുംകുറിച്ച്
അവർ സഹതപിക്കുകയും അേദ്ദഹെത്ത
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
അവരിേലാേരാരുത്തരും അേദ്ദഹത്തിന് ഓേരാ
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െവള്ളിനാണയവും* ഓേരാ സ്വർണേമാതിരവും
പാരിേതാഷികമായി നൽകി.

12 യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റ ശിഷ്ടജീവിതകാലം
മുൻകാലെത്തക്കാൾ അനു്രഗഹപൂർണമാക്കി.
അേദ്ദഹത്തിനു പതിന്നാലായിരം ആടും
ആറായിരം ഒട്ടകവും ആയിരംേജാടി
കാളയും ആയിരം െപൺകഴുതയും ഉണ്ടായി.
13 അേദ്ദഹത്തിന് ഏഴു പു്രതന്മാരും മൂന്നു
പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 14 തെന്റ പു്രതിമാരിൽ
മൂത്തവൾക്ക് െയമീമെയന്നും രണ്ടാമത്തവൾക്കു
െകസിയാെയന്നും മൂന്നാമത്തവൾക്ക് േകെരൻ-
ഹപ്പ ക് എന്നും േപരിട്ട . 15 ഇേയ്യാബിെന്റ
പു്രതിമാെരേപ്പാെല സുന്ദരികളായ സ്്രതീകൾആ
നാട്ടിെലങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുെട പിതാവ്
അവരുെട സേഹാദരന്മാേരാെടാപ്പം അവർക്ക്
ഓഹരിെകാടുത്തു.

16 ഇതിനുേശഷം ഇേയ്യാബ് 140 വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു; തെന്റ മക്കെളയും അവരുെട
മക്കെളയും അങ്ങെന നാലു തലമുറകൾവെര
കണ്ടു. 17 ഇേയ്യാബ് വേയാവൃദ്ധനും
പൂർണായുഷ്മാനുമായി ഇഹേലാകവാസം
െവടിഞ്ഞു.

* 42:11 മൂ.ഭാ. െകശിതാ െകശിതാ എന്ന പണത്തിെന്റ മൂല്യേമാ
തൂക്കേമാ ലഭ്യമല്ല.
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