
1:1 i हबकूक 1:9

हबकूकको
पसु्तक

हबकूक ारा परमे रलाई उजरूी
1 यो यही वचन हो जनु हबकूक अगमव ालाई िदईएको िथयो।
2 हे परम भ,ु म िनरन्तर तपाईंसगं सहायता मागी रहकेोछु। तपाईंले मरेो िन म्त

किहले सनु्नहुुन्छ? म यो उप ोको कारण तपाईंसगं पकुारा ग ररहछुे, तर तपाईंले
यस िबषयमा केिह पिन गन ुर् भएन? 3 मािनसहरुले सामानहरु लटु्छन ् अिन अरु
मािनसहरुलाई चोट पयुार्उछँन।् मािनसहरु लडाईं अिन झगडा ग ररहकेाछन।् िकन
तपाईंले मलाई यस्तो भयानक कुराहरु दखेाउन ु हुदँछै। 4 ावस्थाका काननूहरु
ब्यथर् भईसकेकोछ अिन मािनसहरुले न्याय गदनन।् द ु हरुले धम हरुलाई लडाईंमा
िजितरहछेन।् यसकारण, न्याय िनष्पक्ष छैन। न्यायले िजत्दनै।

हबकूकलाई परमे रको उ र
5 परम भलुे उ र िदनभुयो, “अन्य जाितहरुलाई हरे, ितनीहरुलाई दखेरे

छक्कपनछौ! म ित ो जीवन कालमा यस्तो गनछु त्यसले ितमीलाई छक्क पनछ।
ितमीले यसलाई हने ुर् पछर् अिन िवस्वास गन ुर्पछर्। यिद ितमीलाई यस िबषयमा
बताए ता पिन ितमीले िबस्वास गन छैनौ। 6 म बाबलेका मािनसहरुलाई श शाली
बनाउनँछुे। ितनीहरु नीच अिन एकदमै श शाली लडाकुहरु छन।् ितनीहरु
पथृ्वीका सबै ठाउँहरुमा छ रनछेन।् अिन अिघ बिढरहनछेन।् ितनीहरुले त्यो घरहरु
अिन शहरहरुमा दखल गनछन ्जनु ितनीहरुका होइनन।् 7कल्दी मािनसहरुले अन्य
जाितहरुलाई भयिभत पानछन।् कल्दी मािनसहरु आफु जे सोच्दछन ्त्यही गनछन,्
अिन जहाँ जान ईच्छा लाग्छ त्यहीं जानछेन।् 8 ितनीहरुका घोडाहरु िचतवुाहरु
भन्दा पिन िछटो दौडने हुन्छन।् अिन सयूर् अस्ताएपिछ िनस्केका ब्वाँसाहरु भन्दा
पिन डर लाग्दा हुन्छन।् उनीहरुका घोडसवार सिैनक सदुरू स्थानबाट आउँछन।्
ितनीहरुले ितनीहरुको श हुरुमािथ यस्तो आ मण गछर्न ् जस्तो िक आकाशबाट
चील िशकारमािथ हािनन्छ। 9 ितनीहरु सबैलडाईं गनर् उत्सकु छन।् ितनीहरुका सनै्य
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मरुभिूमको हुरी जस्तै िछटो अिघ बढ्छन।् बाबलेका सनेाहरुले धरैे कैदीहरुलाई, जो
बालवुाको कण जस्तै गनी नसकने सखं्यामा टाढा लजैाने छन।्

10 “ितनीहरुका सिैनकहरुले अन्य दशेका राजाहरुको हाँसो उडाउनछेन।् अन्य
दशेका राजाहरु उनीहरुका िन म्त तमाशा बन्नछेन।् ितनीहरुको सिैनकहरु अग्लो
िकल्ला भएको शहरमा गएर हाँ छेन ् िकनिक ती सिैनकहरुले माटोको दल-दल
परेको बाटो बनाएर ितनीहरुलाई सिजलै हराउनँछेन।् 11 फे र उिनहरु अक स्थानमा
य ु का िन म्त पिहलो स्थान छोडरे आउँनछेन ्जसरी आधँी आउँछ अिन अघाडी
बढरे जान्छ, कल्दी मािनसहरु आफ्नो श को पजूा गछर्न।्”

परमे रलाई हबकूकको दो ो उजरू
12 हबकूकले फे र भन,े “हे परम भ,ु तपाईं अमतृ हुनहुुन्छ,

परम भु तपाईं मरेो परम-पिव परमे र हुनहुुन्छ जो किहल्यै मन ुर् हुदँनै।
हे परम भ!ु तपाईंले बाबलेका मािनसहरुलाई न्याय गराउन स ृ ी गन ुर्भयो।

हे हा ो च ान! तपाईले अरु रा हरुलाई सजाय िदन ितनीहरुलाई िनय ु
गन ुर्भयो।

13 तपाईंका आखँाले द ु कुरा हनेर् स ै नन।्
तपाईंले ती मािनसहरुले पाप ग ररहकेो हनेर् सकन ु हुन्न।

यसकारण तपाईले ती पापीहरुको िबजय कसरी हने ुर् हुन्छ?
द ु मािनसहरुले धम मािनसलाई िजतकेो दखे्दा तपाईंले िति या िकन गन ुर्

हुन्न?
14 “तपाईंले मािनसहरुलाई यस्तो बनाउन ु भयो जस्तो समु मा अनगन्ती

माछाहरुछन,्
ितनीहरु समु को जीव-जन्त ु जस्तै छन ्जसको कुनै शासक छैन।

15 श हुरुले ितनीहरुसाई बल्छी अिन जाल लगाएर पि न्छन।्
ितनीहरुले ितनीहरुलाई जालमा पि न्छन ्

अिन श ु त्यसरी पि एकोमा एकदमै खशुी हुन्छन।्
16 बल्छी अिन जालले माछा माछर् त्यसको कमाईले उसलाई िमठो खान र धनी

हुन सहायता गछर्।
यसकारण ती श हुरुले जालको पजूा गछर्न।्

ितनीहरुले जालका िन म्त ब लदान चढाउँछन ्
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अिन ती िचजहरुको सम्मानमा धपू जलाउछँन।्
17 के यसरी ितनीहरु आफ्ना जालहरुले धन कमाई रहछेन?्
के ितनीहरु लगातार कुनै दया नदखेाई मािनसहरुलाई ध्वशं पा ररहने छन?्

2
1 “म एउटा हरी झैं उिभन्छु र हछुेर्।

परम भलुे मलाई के भन्न ु हुन्छ म पखर सनु्नछुे।
म ितक्षा गनछु अिन म जान्नछुे िक उहाँले मरेो को के जवाफ िदनहुुन्छ।”

हबकूकलाई परमे रको जवाफ
2 परम भलुे मलाई उ र िदनभुयो, “ितमीलाई जनुकुरा दशार्उछुँ त्यसलाई

रा ोिसत लखे। यो वचन सफा र सगं लखे कारण अरु मािनसहरुले पिन हरेेर
पढ्न सकुन।् 3 यो समचार त्यो एउटा िबशषे भिबष्यको िबषयमा छ। यो समचार
अन्तको समयको िबषयमा हो अिन यो सत्य हुन आउनछे। यस्तो लाग्नछे त्यस्तो
समय किहल्यै आउँनछैेन। तर धीरजसगं त्यसको समय ितक्षा गर। त्यो समय
आउनछे त्यो आउन िढलो लाग्ने छैन। 4 यो समचारले ती मािनसहरुलाई सहाएता
गन छैन जसले यसमािथ कान थाप्न अस्वीकार गनछन।् तर धम मािनसहरुले यो
समचारमािथ िब ास गनछन ्अिन ितनीहरुलाई आफ्नो िव ासको कारणले बाँच्न
िदइनछे।”

5 परमे र भन्नहुुन्छ, “दाखरसले मािनसलाई धोखा िदन सक्छ त्यस्तै कारले
एउटा श शाली मािनसको घमण्डले उसलाई मखुर् बनाउछँ। त्यो मािनसले शा न्त
पाउनछैेन। ऊ एउटा मतृ्य ु जस्तै हो, उसमे सधैं धरैे-धरैे इच्छा गछर्। मतृ्य ू झैं ऊ
किहल्यै पिन त ृ हुदँनै। उसले अक दशेलाई सधैं हराई रहनछे। उसले अन्य
सबै रा हरुलाई कैदी जस्तै लिगरहनछे। 6 िन य नै यी मािनसहरुले उसको हाँसो
उडाउँनछेन ्अिन भन्छन,् ‘अकार्को धन खोसरे धनी हुनलेाई िधक्कार होस,् त्यसले
किहले सम्म त्यसो गछर्? त्यसलाई िधक्कार होस ्जो अकार्को धन खोसरे धनी
हुन्छ।’

7 “ह,े मािनस, ितमीले मािनसहरुको धरैे धन खोसकेा छौ। जे जित भइरहछे
त्यसको िवरोधमा एक िदन ती मािनसहरु उठ्नछेन।् उनीहरुले चाल पाउने छन ्
अिन ित ो िवरोधमा खडा हुनछेन।् त्यस समय ितनीहरुले ती सबै कुराहरु ितमीबाट
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लनछेन।् अिन ितमी भयिभत हुनछेौ। 8 ितमीले धरैे दशेहरु ल ु ौ। तर बाँकी रहकेा
जाितहरुले ितमीलाई लटु्नछेन।् ितमीले धरैे मािनसहरुको हत्या गय ितमीले खतेहरु
र शहरहरु न पाय र बािसन्दाहरुलाई माय ।

9“हो, जो मािनसले नरा ो कमर् ारा धन कमाउँछ, उमािथ नरा ो कुराहरु हुनछे।
सरुक्षािसत बाँच्नको लािग उसले त्यसो गछर्। उसले सोच्छ िक अरु मािनसले उसको
धन लटु्न सक्दनै, तर नरा ो कुरा उसमािथ घट्नछे। 10 ितमीले धरैे मािनसहरुको
सवर्नासको योजना बनाएर राखकेा छौ। तर ती योजनाहरुले ित ो घरमा लाज
ल्याउनछेन।् ितमीले दषु् ाईं गय यसकारण ितमाले ित ो जीवन गमुाउने छौ।
11 ित ो घरको पखार्लहरु ित ो िबरु मा िचच्याई-िचच्याई बोल्नछेन।् ित ो घरका
काठका खामाहरुले पिन ित ो दषु् ाईंको गवाही िगनछेन ् िक ितमीले द ु कायर्
गय ।

12 “ती ग ु शासकहरुलाई नरा ो हुनछे जसले िनद ष मािनसहरुलाई मारेर
शहरको िनमार्ण गछर्न अिन दषु् ाईं ारा शहरहरु स्थािपत गछर्न ्ितनीहरुलाई नरा ो
हुनछे। 13सवर्श मान परम भलुे िनणर्य लनभुएको छ िक ती मािनसहरुले िनमार्ण
गरेको शहरहरु सबै आगोले जलाएर खरानीमा प रणत गन। ितनीहरुको सबै महेनत
बकेामको भएर जानछे। 14 तब सबै ितर मािनसहरुले परम भकुो मिहमा जान्नछेन ्
अिन यो खबर समु मा पानी जसरी िफंिजन्छ त्यस र नै िफंिजनछे। 15 हाय!
ितमीलाई हरे! जसले आफ्ना साथीहरुलाई ितनीहरुलाई धखर्राउन्जले र चरू भई
मातरे लडे झैं नहुन्जले सम्म कुछ र जब ितनीहरु नाङ्गो लड्छन ्तब हछे ।*

16 “तर त्यलाई परम भकुो ोधको िबषयमा ज्ञान हुन्छ। त्यो ोध िवषको
एउटा बोटुको समान हुन्छ जनु परम भलुे आफ्नो दािहने हातमा लनभुएको छ।
त्यस मािनसले त्यो ोधको िवष चा ु पछर्। तब त्यो कुनै मातकेो मािनस झैं मदैानमा
लड्नछे।

“हे द ु शासक ितमीले िवषको त्यो बोटुको िपउनछेौ। ितमीले इज्जत हनै लाज
पाउनँछेौ। 17लबानोनमा ितमीले धरैे मािनसको हत्या गरेका छौ। ितमीले त्यहाँ धरैे
पशहुरु लटेुका छौ। ितमीले लवानोनमा गरको िहसंाले ितमीलाई अत्याउनँछे। ित ो
* 2:15: …
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पशहुरु अिन मािनसको वहृत हत्याले ितमी भयले आघाितत हुनछेौ। ती शहरहरु
अिन त्यहाँका मािनसहरुलाई नरा ो काम गरेकोले ितमी डराउनँे छौ।”

मिूतर्हरुको िवषयमा समाचार
18 उसका झटुो दवेताले उसलाई बचाउनँ सक्दनै। िकनिक त्यो त एउटा मानव

िनिमर्त मिूतर् मा हो, जो धातलुे मोहरेर बनाइएकोछ। यसकारण मिूतर् िनमार्ण-कतार्ले
यसबाट सहाएता पाउने अपके्षा गनर् स ै न। त्यो मिूतर् बोल्न स ै न। 19जसले एउटा
काठको मिूतर्लाई भन्छ, “हे दवेता जाग उठ!” उसलाई अत्यन्तै नरा ो हुनछे। त्यो
मािनसलाई िधक्कार जसले एउटा ढुङ्गाको मिुतर् जो बोल्न सक्दनै त्यसलाई भन्छ,
“हे परमशेवर! उठ, जाग।” त्यो मिूतर्ले सहाएता गनर् सक्दनै अथवा मागर् दशर्न
िदन सक्दनै। मिूतर् सनु अथवा चाँदी ारा मोह रएको छ, तर त्यसिभ जीवन छैन।

20 तर परम भ,ु मिूतर् भन्दा िभन्दै हुनहुुन्छ। परम भु उहाँको पिव म न्दरमा
ब ु हुन्छ। यसकारण परम भकुो सामनु्ने सम्पणुर् पथृ्वी चपु बसरे उहाँ ित सम्मान
कट गन ुर् पछर्।

3
हबकूकको ाथर्ना

1 िश ग्गओनोथ* रागमा हबकूक अगमव ाले ाथर्ना गछर्न।्
2 हे परम भ,ु मलैे तपाईंको िबषयमा सनुें अिन आ यर्ले पणू र् भएँ।

हे परम भ!ु िबगतमा जनु महानकायर्हरु गन ुर् भयो म त्यसमा छक्कपरें।
अब म तपाईंलाई हा ो समयमा पिन यस्तो महान कायर् गन ुर्होस ्भिन ाथर्ना गछुर्।

म तपाईसगं िब न्त गछुर् िक यो हा ो िदनहरुमा ती कुराहरु हुन िदनहुोस ्
तर जब तपाईं ोिधत हुनहुुन्छ तब हामीमािथ पिन दया दखेाउन याद रा ु होस।्

3 परमे र तमेानवाट आउँन ु हुदँछै।
पारान पवर्तबाट एक पिव आउनु हुदँछै,

आकाशमा उहाँको मिहमाले स्वगर् ढाक्यो,
* 3:1: “ ”
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अिन पथृ्वी उहाँको शसंाले भ रयो।

4 उहाँको गौरम चम्कन्छ, उहाँको हातबाट ज्योितको िकरणहरु िन स्कयो
अिन ती हातहरुमा उहाँको श लकेुकोछ।

5 उहाँको अिघ रूढी फै लदंै गयो
अिन िवनाशक उहाँको पिछ-पिछ गयो।

6 परम भलुे उिभएर पथृ्वीको नाप गन ुर् भयो।
उहाँले सबै जाितका मािनसहरुलाई
ती दिृ ले हने ुर् भयो

र ितनीहरु डरले काम्न थाले
अिन ाचीन पहाडहरु ढलरे टु ा-टु ा भएर फुटे

अिन ाचीन पहाडहरु ढले
परमशेवर सदा यस्तै हुनहुुन्छ।

7 मलैे कूशनका शहरहरुलाई सकंटमा परेको दखेें।
मलैे िम ानका घरहरु डरले कािमरहकेो दखेें।

8 हे परम भु के तपाईं नदीहरुको िबरू मा ोिधत हुनभुयो?
के समु तपाईंको ोधको पा बन्यो?

के खोलाहरु ित तपाईं ोिधत हुनभुयो
जब तपाईंको िबजयमा घोडाहरु अिन रथहरुमा सवार हुनभुयो, के तपाईं

ोिधत हुनहुुन्थ्यो?

9 तपैिन तपाईंले तपाईको इन् धनषु दखेाउनँ ु भयो।
यो तपाईंको पथृ्वीको प रवारको िन म्त माण िथयो।

तपाईंले पथृ्वीलाई नदीहरुले छु ाउँन ु भयो।
10 तपाईंलाई दखेरे पहाडहरु काम्न थाल,े

पानी पथृ्वीमा बग्न शरुु गय ।
जव गिहरो समु भिूमबाट झय
यसले ठुलो हल्ला गय ।
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11सयूर् अिन चन् मालेआफ्नो काश िदन छा ो। जव ितनीहरुले तपाईंको उज्वल
काश दखे,े

ितनीहरुले ितनीहरुको काश िदन बन्द गरे।
त्यो िबजलुी च म्कएको हावामा िहकार्एको भालाहरु अथवा काँडहरु जस्तै

िथयो।
12 ोधमा तपाईं पथृ्वीमािथ िहडं्नभुयो,

अिन दशेहरुलाई दण्ड िदन ु भयो।
13 तपाईं आफैं ले आफ्ना मािनसहरुलाई बचाउनँ आउनभुयो।

जसलाई तपाईंले िवजय बनाउनँ रोज्न ु भएको िथयो
त्यो राजालाई अगवुाई गन ुर् आफैं आउन ु भयो।

पथृ्वीको महत्व पणूर् प रवारदे ख लएर
प रवारका त्यके द ु अगवुाहरुलाई तपाईंले मान ुर्भयो।

14 श कुा सनेाहरु जसले हामीलाई
श शाली आधँीले झैं प ाए।

हामीलाई मान चे ा गरे ितनीहरुलाई रोकन तपाईले
मोशाको लौरो योग गन ुर् भयो।

ग ु रूपले गरीबलाई लटेु झैं
ितनीहरुले सोचे िक हमालाई सिजलै िज सकनछेौं।

15 तर तपाईं गिहरो समु मा तपाईंको
आफ्नै घोडाबाट माटोलाई घोल्दै तन ुर्भयो।

16 मलैे यी कुराहरु सनुें, अिन मरेो शरीर काम्न थाल्यो।
मलैे जोडसगं ससु्केरा हालें।

मलैे मरेो ह ीहरु एकदमै कमजोरी भएको अनभुव गरें।
म त्यहाँ थर-थर काम्दै उिभरहें।

यसकारण जब श हुरु मािनसहरुलाई आ मण गनर् आउँछन ् म िवनाशको िदन
धयैर्ताका साथ प खर्रहनछुे।

परम भमुा सधैं आन न्दत बस
17 चाहे नभेाराको रूखमा फल लागोस ्अथवा नलागोस,्

दाखको बोटमा फल लागोस ्अथवा नलागोस,्
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भ ाक्षको बोटमा फल लागोस ्अथवा नलागोस,्
अन्न भिुममा उि योस ्अथवा नउि योस,्

खोरमा केही भेंडाहरु होस अ्थवा नहोस,् गोठहरुमा केही गाईहरु होस अ्थवा नहोस।्
18 तर म अझै परम भमुा आन न्दत रहने छु।

म मरेो उ ारकतार् परमे रमा रमाउनछुे।
19 परम भु जो मरेा मा लकले मलाई बल िदनहुुन्छ,

उहाँले मलाई ह रण जस्तै दगनुर्मा मलाई सहायता गन ुर् हुन्छ।
उहाँले मलाई सरुक्षासगं पहाडमा चढाउँन ु हुन्छ।

सङं्गीत- िनदशकको िन म्त तार- वा हरुमा बजाइने राग।
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