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अय्यबूको
पसु्तक

असल मािनस अय्यबू
1 अय्यबू नाउँ भएको एकजना मािनस ऊज मलुकुका वािसन्दा िथए। अय्यबू

एकजना असल र ईमान्दारी मािनस िथए। अय्यबूले परमे रलाई आदर गथ र ितनी
खराब कमर्हरूबाट पर सथ। 2अय्यबूका सात भाई छोराहरू र तीन बिहनी छोरीहरू
िथए। 3 अय्यबूको आफ्नै 7,000 भडेाहरू, 3,000 ऊँटहरू, 1,000 साँढहेरू
र 500 गधाहरू िथए। उनको धरैे नोकर चाकरहरू िथए। अय्यबू पवूर्ितरका एक
धनी मािनस िथए।

4 अय्यबूका छोराहरूले पालपैालो गरेर आफ्ना घरहरूमा ि तीभोजहरू िदने
गथ,अिन ितनीहरूले आफ्ना बिहनीहरूलाई िनमं णा गथ। 5 ितनीहरूको भोजपिछ
अय्यबूले ितनीहरूलाई बोलाउन पठाउँथे र परम भु ित समिपर्त गराउँथ।े उसले
यो काम िबहान चाडै उठेर र त्यके नानीहरूका लािग एउटा ब ल चढाएर गथ।
अय्यबूले यस्ते गरे िकनभने उनी आफैले सोच्थ,े “हुन सक्छ असावधानीको कारण
मरेो छोरा र छोरीहरूले ग ु त रकारले केही गल्ती गरेर परमे रलाई सराप।े”
अय्यबूले यी सबै सधैं गन गथ।

6 एक िदन स्वगर्दतूहरू* परम भसुगँ भटे्ने िदन आयो। त्यहाँ ती स्वगर्दतूहरूसगँ
शतैान† पिन िथयो। 7 परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “अिहलसेम्म त ँ कहाँ
िथइस?्”

शतैानले परम भलुाई जवाफ िदयो, “म पथृ्वीकै व रप र घिुमरहकेो िथएँ।”
8 तब परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “तैंले मरेो दास अय्यबूलाई दे खस?्

यस पथृ्वीमा ऊ जस्तो कुनै मािनस छैन। अय्यबू एक असल र इमान्दार मािनस छ।
उसले परमे रको आराधना गछर् र नरा ा कामहरूदे ख सधैं टाडो रहन्छन।्”
* 1:6: “ ”
† 1:6: “ ” ! शतैानको अक नाउँ “िदयाबलस”, “द ु
आत्मा” वा “श ”ु पिन हुन्छ।
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9 शतैानले जवाफ िदयो, “िन य! तर परमे रलाई आराधना गनर् अय्यबूसगँ
एक खास कारण छ। 10 तपाईंले सधैं उसको प रवार, उसलाई र उसगँ भएका
चीजहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ। उसले गरेका सबै कायर्हरू तपाईंले सफल पान ुर्हुन्छ।
हो, ऊमािथ तपाईंको आिशष रहकेो छ। उ यित सम्पन्न छ िक सारा मलुकुभ र
उसको आफ्नै साँढ,े ऊँट, र भडेाका बथानहरू फै लएका छन।् 11 तर यिद तपाईंले
उसगँ भएका सारा कुराहरू न ग रिदन ु भयो भन,े म दढृता पवूर्क भन्छु िक उसले
तपाईंलाई तपाईंकै साम ु सराप्नछे।”

12 परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “ठीक छ, अय्यबूसगँ भएका जे पिन
कुराहरूमािथ त ँ जे चाहन्छस ्गर। तर उसको शरीरलाई चोट नपयुार्।”

तब शतैान परम भदुे ख टाढा गयो।
अय्यबूले सारा चीजहरू गमुाउछँ

13 एकिदन, अय्यबूका छोरा-छोरीहरू आफ्ना जठेा दाज्यकूो घरमा खाँदै अिन
दाखरस िपउँदै उत्सव मनाइरहकेा िथए। 14 तब एकजना सन्दशे-वाहक अय्यबूकहाँ
आए र भन,े “साँढहेरूले जोितरहकेा िथए र गधाहरूले छेउमा नै घाँस खाईरहकेा
िथए। 15 शबाईका मािनसहरूले हामीमािथ आ मण गरे अिन तपाईंका पशहुरू
लग।े ती मािनसहरूले अन्य नोकरहरूलाई पिन मारे। यो समाचार तपाईंलाई िदन म
मा बाँच।े”

16 त्यो सन्दशे-वाहक बो लरहकैे बलेा अक सन्दशे-वाहक अय्यबूकहाँ आई
पगु्यो। त्यो दो ो सन्दशे-वाहकले भन्यो, “आकाशबाट आएको च ाङले तपाईंको
सारा भडेाहरू र नोकरहरू माय । यो समाचार तपाईंलाई िदन म मा बाँच।े”

17 त्यो सन्दशे-वाहक बो लरहकेो बलेा अक सन्दशे-वाहक आई पगु्यो। त्यो
ते ो सन्दशे-वाहकले भन्यो, “कल्दीहरूले तीन सनै्यदलहरू पठाए। ितनीहरूले
हामीमािथ आ मण गरे अिन सारा ऊँटहरू लग।े ितनीहरूले नोकरहरूलाई पिन
मारे। यो समाचार तपाईंलाई िदन म मा बाँच।े”

18 ते ो सन्दशे-वाहक बो लरहकैे बलेा, अक सन्दशे-वाहक त्यहाँ आई पगु्यो।
त्यो चौथो सन्दशे-वाहकले भन्यो, “तपाईंका जठेा छोरोको घरमा तपाईंका अन्य
छोरा-छोरीहरूले खाइरहकेा र दाखरस िपइरहकेा िथए। 19 तब एक जोडदार हावा
मरूभिूमबाट अचानक चल्यो र त्यसले घर घराशायी पा रिदयो। त्यो घर तपाईंका
छोरा-छोरीहरूमािथ ब यो,अिन ितनीहरू सबजैना मरे। यो समाचार तपाईंलाई िदन
म मा बाँच।े”
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20जब अय्यबूले ती सबै खबरहरू सनुे आफ्नो दःुख र उदासीनता कट गनर्का
लािग उनले आफ्ना लगुाहरू च्याते अिन केश खौ रयो। तब अय्यबू भईूंमा घोप्टो
परेर परमे रलाई दण्डवत गरे। 21 उनले भनःे

“जब म यस ससंारमा जन्मको िथएँ,
म नाङ्गै िथएँ, अिन मसगँ केही पिन िथएन।

जब म मछुर् अिन यो ससंार छाडरे जान्छु,
म नाङ्गै नै जानछुे, अिन मसगँ केही रहनछैेन।

परम भलुे िदनभुयो,
अिन परम भलुे लान ु भयो।

परम भकुो नाउकँो शसंा होस।्”
22ती सारा कुराहरू घटे, तर अय्यबूले केही गल्ती काम गरेनन।् जे भयो त्यसको

लािग अय्यबूले परमे रलाई दोष िदएनन।्

2
शतैानले अय्यबूलाई फे र सतायो

1 अक िदन स्वगर्दतूहरू परम भिुसत भटे गनर् आए। शतैान पिन परम भिुसत
भटे गनर् आयो।

2 परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “अिहलसेम्म त ँ कहाँ िथइस?्”
शतैानले जवाफ िदयो, “म पथृ्वी व रप र घमुरहकेो िथएँ।”
3 तब परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “तैंले मरेो दास अय्यबूलाई कतै दे खस?्

अय्यबू जस्तो यस पथृ्वीमा अन्य कोही मािनस छैन। अय्यबू एक असल र ईमान्दारी
मािनस हो। उसले परमे रको आराधना गदर्छ र अिश कुराहरू गनर् दे ख टाढा
बस्छ। तैंले मलाई उिसत भएको त्यके चीज कुनै कारण िबनै ध्वशं पान सझुाव
िदएता पिन अझ उसले सही काम नै गछर्।”

4 शतैानले जवाफमा भन्यो, “चामको साटो चामलाई! एउटा मािनसले आफ्नो
जीवन रक्षा गनर्का लािग सारा कुरा दान गदर्छ। 5 यिद तपाईंले आफ्नो श
उसको शरीरलाई चोट पयुार्उन ु भयो भन,े तब उसले तपाईंको मखुकै सामनु्ने
तपाईंलाई सराप्ने छ।”
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6 यसकारण परम भलुे शतैानलाई भन्नभुयो, “ठीक छ, अय्यबू ित ो अधीनमा
छ। तर उसलाई मान अनमुित भने तलँाई छैन।”

7 तब शतैान परम भबुाट िवदा भयो। शतैानले अय्यबूलाई क मय घाउहरू
गराई िदयो। पीडामय घाउहरू अय्यबूका खु ा दे ख टाउकोसम्म शरीरभ र िथयो।
8 यसलैे जहाँ खरानी थपुा रएको िथयो त्यहाँ अय्यबू बस।े माटोको खपटेा लएर
आफ्नो घाउहरू कन्याउन थाल।े 9 अय्यबूको प ीले उसलाई भनी, “अझ तपाईं
परमे र ित इमान्दार हुनहुुन्छ? िकन तपाईं परमे रलाई सरापरे मन ुर् हुन्न!”

10 अय्यबूले आफ्नो प ीलाई जवाफ िदए, “ितमी एक मखूर् आईमाई जस्तै
बोल्दछैौ। परमे रले हामीलाई असल कुराहरू िदनभुयो, अिन हामीले ितनीहरू
हण गय ं। यसकारण हामीले सकंटहरू पिन हण गनर्पछर्।” नाना िकिसमका

घटनाहरू घटे। तर अय्यबूले पाप काम गरेनन।् उनले परमे रको िवरू बोलनेन।्
अय्यबूका तीनजना साथीहरू उनलाई भटे्न आउँदछन ्

11 अय्यबूका तीनजना साथीहरू िथए। तमेानीका एलीपज, िबल्ददबाट शहुी
अिन नमातीबाट सोपर। ती तीनजना साथीहरूले अय्यबूमािथ जो आपतहरू घटेका
िथए ती सबै सनु।े ितनीहरूले आफ्ना घरहरू छाडे अिन एक-अकार्लाई भटेे। आफ्ना
सहानभुिूत दखेाउन ु र सान्त्वना िदनका लािग अय्यबूलाई ितनीहरूले एक साथ भटे्न
राजी भए। 12 जब ितनीहरूले अय्यबूलाई टाढाबाट दखे,े ितनी अय्यबू नै िथए
भन्ने िन य भएन ितनी अक दे खन्थ।े ितनीहरू िचच्याउँदै रून थाल।े आफ्ना
दःुख र उदासीनता दखेाउनका लािग ितनीहरूले आफ्ना लगुाहरू च्यात,े धलूोमलैो
टाउकोमािथ हावामा उडाए। 13 तब ती तीनजना साथीहरू अय्यबूसगँ सात िदन
सात रातसम्म भईूंमा बस।े ितनीहरू कसलैे पिन अय्यबूलाई एक शब्द पिन भननेन ्
िकनभने ितनीहरूले अय्यबूलाई सही नसक्ने पीडाले स्त पारेको बझु।े

3
आफू जन्मकेो िदनलाई अय्यबूले सराप्छ

1 तब अय्यबूले आफ्नो मखु खोले अिन आफू जन्मकेो िदनलाई िधक्कानर् लाग।े
2 उनले भनें,
3 “म जन्मकेो जनु िदन िथयो त्यो सधैंको लािग लोप होस ्

अिन जनु रात ितनीहरूले मलाई ‘त्यो केटो हो?’
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भने त्यो रात पिन हराओस ्भन्ने म कामना गछुर्।
4 म त्यो रात अन्धकारै रहोस ्भन्ने कामना गदर्छु।

परमे रले त्यो िदन भलुनु ्भन्ने कामना राख्दछु।
त्यो िदनमा काश नपरोस ्भन्ने कामना गदर्छु।

5 म कामना गछुर् िक त्यो िदन मतृ्य ु झैं अधँ्यारो होस।्
बादलले त्यो िदनलाई ढािकिदयोस ्भन्ने कामना गदर्छु।

म कामना गछुर् कालो बादलहरूले म जन्मकेो िदनको उज्यालोलाई झसगं
पा रिदन सकोस।्

6 िनष्प अन्धकारले त्यो रात राखोस।्
त्यो रातले त्यस वषर्को पञ्चाङ्गमा जग्गा नपावोस।्
त्यो रात कुनै पिन महीनामा नपा रयोस।्

7 त्यो रात र ो रहोस।्
कुनै खशुीका होहल्ला त्यो रातमा नसिुनयोस।्

8 कितपय जादवुालाहरूले सधैं लब्यातनलाई* जगाउन ु चे ा ग ररहकेा छन।
यसकारण ितनीहरूका ापहरू ितनीहरूलाई भन्न दऊे
अिन म जन्मकेो िदनलाई ािपत पा रदऊे।

9 त्यो ातः कालको तारा अन्धकारमा रहोस।्
त्यो रातले िबहानलाई प खर्रहकेो होस ्तर त्यो काश किहल्यै नआवोस।्
यसले सयूर्को थम िकरणसम्म नदखेोस।्

10 िकन? िकनभने त्यस रातले म जन्मन ु मलाई रोकेन।
त्यो रातले ती दःुख सकंटहरू हनेर् मलाई रोकेन।

11 म जन्मदा नै िकन म रन?
िकन म गभर्मा नै तइुन?ँ

12 िकन मरेी आमाले मलाई घ ुडँामािथ रा खन?्
िकन मरेी आमाले मलाई दधू खवुाइन?्

13 यिद म जन्मकैे िदन मरेको भए
म अिहले िव ाममा हुने िथएँ।

म गहन िन ामा परेको हुन्थें।
* 3:8: , ेल अथवा गोही झैं, कैयौं पल्ट लखेहरूमा
उद ्धतृ ग रएको काल्पिनक “सामिु क राक्षश” वा “दैंत्य।”
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14 आरामसगं ती राजाहरू एवं ज्ञानी परुूषहरूसगं रहन्थें जो िवगतमा यस
पथृ्वीमा िथए।

ती मािनसहरूले आफ्ना लािग ठाउँहरू बनाए ती अिहले ध्वशं र शषे
भइसकेको छ।

15 म ती शासकहरूसगंै दफनाइयोस ्
जसले आफ्ना िचहानहरू सनु र चाँदीहरूले भरेका िथए।

16 िकन म आमाको गभर्मा नै तइुन?ँ
म त्यस्तो बालक हुन चाहन्थें

जसले िदनको उज्यालो नै दे पाएन।
17 द ु मािनसहरू जब िचहानिभ हुन्छन ्तब कुकमर्हरू बन्द गछर्न।्

अिन जो मािनस थिकत हुन्छ उसले िचहानमा िव ाम पाउछँ।
18 कैदीहरूलसेम्म मोक्षा पाउछँन,्

ितनीहरूले आफ्ना पालहेरूका िचत्कारहरू सनु्ने छैनन।्
19सबै कारका मािनसहरू िचहानमा छन,्अित महत्वपणूर् मािनसहरू अिन साधरण

मािनसहरू
अिन दास पिन आफ्नो मा लकबाट मु हुन्छन।्

20 “िकन पीिडत मािनसहरू मा सधैं बाँच्नै पछर्?
जसको मन तीतो छ त्यस्ता मािनसलाई िकन जीवन िदन?ु

21 त्यो मािनस मनर् चाहन्छ तर मतृ्य ु आउँदनै।
त्यस दःुखी मािनसले मतृ्यलुाई गाडधन भन्दा पिन ज्यादा खोज्छ।

22 ती मािनसहरू आफ्ना िचहान पाउदँा खशुी हुनछेन।्
ती मािनसहरू आफ्ना िचहान पाउदँा फु ल्लत हुनछेनन।्

23 तर परमे रले ितनीहरूका भिवष्यलाई ग ु रा हुुन्छ
अिन ितनीहरूका सरुक्षाका िन म्त चारैितर पखार्लहरू िनमार्ण गन ुर्हुन्छ।

24 जब खाने बलेा हुदँछ, म शोक अनभुव गछुर्।
मरेा गनुासोहरू पानी झैं बग्छन।्

25 जनु कुराहरूिसत म डराउथँें मलाई त्यही भयो,
अिन जिेसत म अित डराउथें त्यही ममािथ पय ।

26 म चपु लाग्न स न।ँ
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म िव ाम लन स न।ँ
म शान्त रहन स न मरेो सन्तापले मलाई छोिप रहन्छ।”

4
एलीपजका भाषण

1 तब तमेानीका एलीपज बोल:े

2 “यिद मलैे केही भने के ितमी रसाउदँनैौ?
जनु नभनी म रहन स न।ँ

3 अय्यबू ितमीले धरैेजना मािनसहरूलाई िशक्षा िदयौ।
ितमीले कमजोर हातहरूलाई बलवान बनायौ।

4 ित ो वचनहरूले मािनसहरूलाई म त गय जो पतन हुनलाई तयार िथए।
ितमीले मािनसहरूलाई बल िदयौ जो स्वयं उिभन स ै न िथए।

5 तर अिहले ितमीमािथ क हरू आए
अिन ितमी हतास भयौ।

क ले ितमीलाई छुन्छ
अिन ितमी हतास हुन्छौ।

6 ितमीले परमे रलाई आराधना गछ ।
ितमीले उहाँमािथ भरोसा गदर्छौ।

ितमी एकजना असल मािनस हौ।
यसकारण ती ित ा आशा बनोस।्

7 अय्यबू यस िवषयमा सोचः िनद ष मािनसहरू किहल्यै पिन ध्वशं भएका छैनन।्
असल मािनसहरू किहल्यै ध्वशं हुदँनैन।्

8 मलैे कितपय सकंटकारीहरूलाई दखेकेो छु अिन ितनीहरू जसले जीवन क मय
पादर्छ।

तर ितनीहरू नै सधँ ै द ण्डत हुन्छन।्
9 परमे रको सरापले ती मािनसहरूलाई मादर्छ।

परमे रको ोधको रापले ितनीहरू नाश हुदँछन।्
10 द ु मािनसहरू िसहंहरू जस्तै गजर्न्छन र झर्िकन्छन।्
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तर परमे रले ती द ु मािनसहरूलाई तहमा ल्याउन ु हुन्छ अिन ितनीहरूका
दाँतहरू भाँिचिदन ु हुन्छ।

11 हो, ती द ु मािनसहरू िसहंहरू जस्तै हुन्छन जसले िशकार मानर्लाई भटे्दनैन।्
ितनीहरू मछर्न अिन ितनीहरूका डम्मरूहरू छरप हुन्छन।्

12 “ग ु रूपमा एउटा खबर मकहाँ ल्याइयो।
मरेो कानहरूले त्यसका कानखेसुी पि ए।

13 मरेो रातको सपनाहरू बीचमा
मािनसहरू िन ामा हुन्छन,्

14 म ािसत भएँ, अिन कामें।
मरेो सबै हाडहरू काम।े

15 एउटा मन्द हावाले मरेो अनहुारलाई छोएर गयो।
मरेा शरीरको रौं ठाडो भए।

16 त्यो आत्मा त्यहाँ उिभयो,
तर त्यो के िथयो मलैे दे सिकन।ँ

एउटा आकार मरेो आखँाको सामने उिभयो,
अिन त्यहाँ चकमन्न भयो,

तब मलैे एउटा अत्यन्त मधरु स्वर सनुें:
17 ‘एकजना मािनस परमे र भन्दा धम हुन स ै न।

मािनस आफ्नो सिृ कतार् भन्दा पिव हुन स ै न।
18 हरे, परमे रले आफ्नैं स्वग य सनेाहरूमािथ पिन भरोसा रा सक्नहुुन्न।

परमे रले आफ्ना स्वगर् दतूहरूका समस्याहरू दे हुुन्छ।
19 यसकारण मािनसहरू िन य नै खराब हुन्छन।्

मािनसहरू माटाको घरमा बस्दछन।
ती माटाका घरहरूको जग फोहरमा हुन्छ।
कीरा फटेङ् ाहरू भन्दा ितनीहरू सिजलै िक च्चएर मछर्न।्

20 मािनसहरू िवहानदे ख बलेकुीसम्म मछर्न ्अिन कसलैाई पिन थाहा हुदँनै।
ितनीहरू मछर्न ्र सदाको लािग अ ल्पन्छन।्

21 यिद ितनीहरूको पालको डोरी तािनयो भने
मन कारण थाहा नपाई ितनीहरू मन छैनन ्र’ ”
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5
1 “अय्यबू, यिद ितमी चाहन्छौ भने डाकी पठाऊ तर कसलैे पिन ितमीलाई जवाफ

िदनछैेन।
कुन पिव परुूषले ितमीलाई फकार्उनछे?

2 मखूर् मािनसको ोधले उसलाई नै मानछ।
सरल मािनसको उ आवशेले उसलाई नै मानछ।

3 मलैे एकजना मखूर् मािनसलाई दखेें।
उसले आफू सबै सरुिक्षत मान्थ्यो तर अचानक उसको घर ािपत भयो।

4 उसको नानीहरूलाई सहयोग गन त्यहाँ कोही िथएन।
अदालतमा उनीहरूका पक्षमा बो लिदने कोही िथएन।

5 भोका मािनसहरूले उसको सबै अन्नहरू खाइिदए, ती भोका मािनसहरूले
काँढाहरू माझ उ केा सबै अन्नहरूसम्म लिगिदए

ितनीहरूमा जे जित िथए लोभी मािनसहरूले सबै लिगिदए।
6 दःुख फोहरबाट आउँदनै।

सकंटहरू भिुमबाट उि न्दनै।
7 तर आगोबाट उडकेो िफलगंो जितकै

मािनस सकंट लनलाई नै जन्मन्छ।
8 तर अय्यबू, यिद म ितमी भएको भए, म परमे रप फिकर् ने िथएँ

अिन आफ्ना समस्याहरूका बारेमा उहाँलाई भन्ने िथए।
9 हा ो बझु्ने श बािहर परमे रले अलौिकक कमर्हरू गन ुर्हुन्छ।

चमत्कारी कमर्हरू गनर् उहाँले किहल्यै रोिकन ु हुन्न।
10 परमे रले पथृ्वीमा वषार्हरू पठाउन ु हुन्छ।

उहाँले खतेहरूमा पानी पठाउन ु हुन्छ।
11 परमे रले न मािनसलाई मािथ उठाउन ु हुन्छ,

अिन उहाँले दःुखी मािनसलाई सरुिक्षत रा ु हुन्छ।
12 परमे रले धतूर् र द ु हरूका य ु लाई िवफल पा रिदन ु हुन्छ,

यसकाण ितनीहरूले सफलता पाउदँनैन।्
13 परमे रले ज्ञानी मािनससम्मलाई ितनीहरूको आफ्नै पासोमा समा हुुन्छ।

यसलैे ती धतूर्पणू र् योजनाहरू सफल हुदँनैन।्
14 ती चतरु मािनसहरू िदउसँ ै पिन जताततै ठोक्कर खान्छन ्
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मध्य िदनको बलेामा पिन ितनीहरू अन्धकारमा बाटो खोज्दै िहडं्ने मािनस
जस्तो हुनछे।

15 परमे रले द र मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट पिन जोगाउन ु हुन्छ।
उहाँले गरीब िनरीह मािनसहरूलाई श शालीहरूबाट जोगाउन ु हुन्छ।

16 यसकारण गरीब मािनसहरूले आशा गछर्न।
उहाँले द ु कम को मखु थिुनिदन ु हुन्छ।

17 त्यो मािनस धन्यको हो, जब परमे रले उसलाई समुागर् बताउनहुुन्छ।
यसलैे गनुासो नगर जब सवर्श मान परमे रले ितमीमािथ अनशुासन

गन ुर्हुन्छ।
18 परमे रले िदनभुएको घाउहरूमा

मलमप ी ग रिदनहुुन्छ।
उहाँले कसलैाई चोट पयुार्उनँ सक्नहुुन्छ

तर उहाँकै हातहरूले नै िनको पान ुर्हुन्छ।
19 उहाँले ितमीलाई छःपल्ट सकंटहरूबाट बचाउन ु हुनछे।

हो, सातपल्ट दघुर्टनाहरू हुदँा पिन ितमीलाई छुने छैन।
20 जब त्यहाँ अिनकाल आईपछर्

परमे रले ितमीलाई मतृ्यबुाट जोगाउन ु हुन्छ।
अिन जब त्यहाँ य ु हुदँछ

परमे रले ितमीलाई मतृ्यबुाट जोगाउन ु हुन्छ।
21 जब मािनसहरूले ित ो िनन्दा गछर्न

परमे रले ित ो रक्षा गन ुर् हुन्छ।
अिन यस्तो हुदाँ ित ो िवनाश हुन्छ भनी

डराउन ु पदन।
22 ितमी िवनाश र अिनकाल दखेरे हाँ े छौ।

ितमी जङं्गली जनावरहरूदे ख भयभीत हुने छैनौ।
23 खतेका ढुङ्गाहरूिसत ित ो वाचा बाँिधएको छ।

जङं्गली जनावरहरू ितमीसगं शा न्त साथ रहनछेन।्
24 ित ो घरमा शा न्त रहकेो

ितमीले चाल पाउनछेौ।
ितमीले आफ्नो सम्पि गन्नछेौ

अिन कुनै पिन चीज हराएको हुनछैेन।्
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25 ित ा धरैे नानीहरू हुनछेन।
ितनीहरू घाँसका पातहरू झैं शस्त हुनछेन।

26 ितमी त्यो गहू ँ जस्तै हुनछेौ जनु बाली का टने बलेासम्ममा उब्जनछे।
हो, ितमी ब ृ वस्थासम्म बाँच्न ु पनछ।

27 “अय्यबू, हामीले ती कुराहरूका अध्ययन गरेका छौ अिन हामी जान्दछौ।
यसकारण अय्यबू, ध्यान िदएर सनु, अिन ितनीहरूबाट ितमी आफैं िसक।”

6
अय्यबूले एलीपजलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः
2 “यिद मरेो पीडाहरू ओजन गनर् सक्ने भएता

अिन मरेो सबै सकंटहरू तराजमुा जो खन सक्ने भएता।
3 मरेो दःुख म यता समु हरूमा भएका बालवुाभन्दा ग ुङँ्ग हुनथे्यो।

यसलैे मरेो वचनहरू अथर्हीन तीत हुन्छ।
4 सवर्श मान परमे रको काँडहरू ममािथ छन।्

मरेो आत्मा ती काँडहरूदे ख िवषको अनभुव गदर्छु।
परमे रका डरलाग्दा हितयारहरू मरेो िवरू मा लस्कर लागकेा छन।

5 जब कुनै दघुर्टना घटेको छैन। ित ो शब्दहरू भन्नलाई सिजलो छ।
जगंली गधाले पिन गनुासो गदन। जब त्यहाँ उसलाई खान घाँस छ

अिन गाईले गनुासो गदन ्जब त्योसगँ खा छ भन।े
6 ननु िवनाको भोजनको स्वाद असल हुदँनै

अिन अण्डाको सतेो खोस्टाको कुनै स्वाद हुदँनै।
7यस कारको खा खान अस्वीकार गछुर्। यस्ता भोजनले मलाई अस्वास्थ पाछर्।

अिन ित ा कुराहरू त्यस्तै छन।्

8 “हाय! मलैे जे मागें त्यो पाउनँ सकँू।
म कामना गछुर् मलै े चाहकेो जे छ परमे रले िदनहुुनछे।
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9 म कामना गछुर् परमे रले मलाई ाप िदउन,
केही अिघ बढरे मलाई मारून।्

10 अिन यिद उहाँले मलाई मान ुर्हुन्न भने म एउटा कुरामा आ ािसत हुनछुे।
म एउटा कुरामा खशुी हुनछुे।
अनकेौं पीडाहरू भए पिन मलैे परमे रको आज्ञा अमान्य किहल्यै गरेको

छैन।
11 “मरेो बल गयो यसलैे मिसत बाँच्ने आशा पिन छैन।्

म जा न्दन ँ ममािथ के दघुर्टना आइपनछ।
यसलैे मसगं धयैर् पिन छैन।

12 म च ान जस्तो ब लयो छैन।
मरेो मास ु काँसको जस्तो धातबुाट बनकेो होइन।

13 म सगँ स्वयलंाई सहयोग गन क्षमता पिन अब छैन।
िकन? िकनभने मबाट सफलता जित लगरे गयो।

14 “कुनै मािनस यिद सकंटहरूमा छ भने उसको साथी उसको िन म्त कृपाल ु
हुनपछर्।

यिद उसका साथी सवर्श मान परमे रदे ख िवमखु भए पिन कुनै मािनस
आफ्नो साथीको लािग उ ार हुनपुछर्।

15 तर ितमी, मरेो दाज्य-ूभाइहरू, उ ार भएनौ।
म ितमीहरूमािथ आि त हुन स न।

ितमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्तै हौ जनु किहले काहीं मा बहन्छ अिन
अरू बलेा बहदँनै।

ितमीहरू त्यस्ता खोला हौ जो पो खन्छन।्
16 जब ितनीहरू बरफले जम्छन ्अिन जहाँ िहउँ लकुाएर रा खएको हुन्छ।
17 अिन जब ऋतु गम र सकू्खा हुन्छ,

पानी बहन रोिकन्छ।
अिन खोलाहरू सु छन।्

18 ापारीहरू बाङ्गो टेडो मोडहरू प ाउँदै जङं्गलमा हराउदँछ।
ितनीहरू िवनाशितर उक्लन्छन ्र न हुन्छन।्

19 तमेाका ापारीहरू पानी खोज्न आउँछन।्
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शबेाबाट या ीहरू पानी पाउनँे पणू र् आशामा आउँछन।्
20 ितनीहरू पानी पाइन्छ भनरे आशा गछर्न

तर ितनीहरू िनराश हुनँ्छन।्
21 अिहले ितमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्ता हौ।
ितमीहरूले मरेो सकंटहरू दखेरे भयभीत छौ।
22 के मलैे ितमीहरूलाई सहायता माग?े होइन।

तर ितमीहरूले मलाई आफ्ना सल्लाहहरू खलु्ला रूपमा िदयौ।
23 के मलैे ितमीहरूलाई भन,े ‘श हुरूबाट मलाई जोगाऊ?

िन ुर मािनसहरूबाट मलाई जोगाऊ?’

24 “यसलैे अब, मलाई िशक्षा दऊे अिन म चपूचाप रहनछुे।
मलाई दखेाऊ िक मलैे के त्यस्तो गल्ती गरे?

25 ईमान्दार वचनहरू श शाली हुन्छन।
तर ित ो तकर् हरूको के मतलब छ।

26 जब एकजना िनराशापणूर् मािनसको शब्दहरू बतास झैं हुन्छन ्भने
के ितमीहरू मरेा कुराहरूमा बहस गनर् सक्छौं भनी सोच्छौं?

27 ितमीहरूले च्याँखसेम्म थापरे ती चीजहरू िज खोज्दछैौ
जनु ती बाब ु हीन नाबालकहरूका हुन।्
ितमीहरूले आफ्नै साथीहरूलाई बचे्नछेौ।

28 तर अब, दया गरेर मरेो अनहुारलाई ध्यान दऊे।
म ितमीहरू ित झटूो हुने छैन।

29यसलैे अब,आफ्ना िवचारहरू प रवतर्न गर बईेमानी नगर सोचाइ प रवतर्न गर।
मलैे कुनै गल्ती काम गरेको छैन।

30 म झटूो बो लरहकेो छैन।
अिन म झटूोबाट सही के हो जान्दछु।”

7
1 अय्यबूले भन,े

“मािनसले पथृ्वीमा कठोर सघंषर् गछर्।
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उसको जीवन एक ज्यालामा काम गनहरूको जस्तो छ।
2मािनस एक दास जस्तो हो जसले गम को िदनमा कठोर काम गरेपिछ िचसो छाँया

खोज्छ।
मािनस एक ज्यालाको कम जस्तो हो जसले ज्याला प खर्रहन्छ।

3 त्यसरी नै मलै े मिहनौसम्म अथर्हीन यातनाहरू भोगकेो िथएँ
अिन मरेो लािग क का रातहरू अलग रा खएका छन।्

4 जब म सतुें, मलैे सोचें,
‘कितञ्जले मलैे सोच्न,े जबसम्म म उ ठ्दन?’

तर रात लामो छ।
अिन घाम नझलु्कुञ्जलेसम्म म ओ नमा छट्पटाउदँै रहें।

5 मरेो शरीर िकराहरू र फोहरले ढािकएको छ।
मरेो छाला िनको हुन थाल्छ अिन त्यसपिछ फे र एकपल्ट नयाँ घाउहरूले

छोिपन्छ।
6 “मरेो िदनहरू जलुाहा तानको धागो झैं चाढो चाढो िवितरहकेो छ

अिन त्यके िदन िनराशमय भई शषे हुन्छ।
7 परमे र, सम्झनहुोस ्मरेो जीवन त ढुकढुकी मा हो।

म किहल्यै पिन फे र केही रा ो दे े छैन।
8 अिन तपाईंले मलाई फे र दे ु हुने छैन,

तपाईंले मलाई हने ुर् हुनछे, तर म गई सकेको हुनछुे।
9 बादल िव लन भएर गए जस्तै मािनस मछर्

अिन िचहानिभ गािडन्छ अिन उ फे र फक आउँदनै।
10 उ आफ्नो परुानो घरमा फे र फक आउँदनै

उसको घरले फे र उसलाई िचन्ने छैन।
11 “यसलैे म चपुचाप रहने छैन।

म बोल्नछुे। मरेो आत्माले क पाएको छ।
म गनुासो गनछु िकनभने मरेो आत्मा दःुखमा छ।

12 के म समु हु ँ अथवा समु ी-जन्त ु हु?ँ
परमे र, िकन मरेो हरेचाह गन ुर् हुन्छ?

13 मरेो ओ ानले मलाई आराम िदन ु पछर्,
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मरेो ओ ानले मलाई िव ाम र शा न्त िदनपुछर्।
14 तर परमे र जब म ढ ल्कन्छु

सपनाहरूमा तपाईंले तसार्उन ु हुन्छ, दशर्नहरूले भयभीत पान ुर् हुन्छ।
15 यसथर् म यसरी बाँिचरहन ु भन्दा

गला अठँ ्याएर मनर् चाहन्छु।
16 म आफ्नो जीवनलाई घणृा गछुर्।

म चीरकालसम्म बाँच्न चाहन्न।
मलाई एक्लै छाडी िदनहुोस ्

मरेो जीवनको अथर् नै छैन।
17 परमे र, तपाईंको िन म्त मािनस िकन अत्यन्त मखु्य छ?

िकन तपाईंले उसको सम्मान गन ुर्पछर्?
िकन तपाईंले उसको हरेचाह गन ुर्पछर्?

18 िकन त्यके िबहान तपाईंले मािनसको ितक्षा गन ुर्हुन्छ?
अिन त्यके क्षण परीक्षा लनहुुन्छ?

19 परमे र, तपाईं मबाट किहल्यै टाढा रहन सक्नहुुन्न।
तपाईंले मलाई एकिछन पिन एक्लै छाडन सक्नहुुन्न।

20 परमे र तपाईंले मािनसहरूमािथ नजर रा हुुन्छ।
यिद मलैे पाप गरेको छु भन,े सजाय िदनहुोस,् मलैे के गनर् पछर्?

िकन तपाईंले मलाई िनशाना बनाई योग गन ुर् भयो?
के म तपाईंको िन म्त एक समस्या भएको िथएँ र?

21 िकन तपाईंले मरेो अपराध क्षमा गन ुर् भएन?
िकन तपाईंले मरेा िन म्त पापहरूको क्षमागन ुर् भएन?
चाँडै म मन छु र आफ्नो िचहानमा हुनछुे।

तब तपाईंले मलाई खोज्न ु हुनछे
तर म गइसकेको हुनछुे।”

8
िबल्दद अय्यबूसगं बोल्दछ

1 तब शहुाबाट आएका िबल्ददले उ र िदए:
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2 “किहलसेम्म ितमी त्यसरी भनी रहने छौ?
ित ा वचनहरू ती हावाको हार जस्तो छ।

3 परमे र सदा िनष्पक्ष हुनहुुन्छ।
सवर्श मान परमे रले ती कुराहरू किहल्यै बदलून ु हुन्न जनु ठीक छन।्

4 यिद ित ा छोरा-छोरीहरूले परमे रको िवरू पाप गरेका छन ्भने
तब उहाँले ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु हुने छ।

5 तर अब अय्यबू, परमे र प हरे,
अिन सवर्श मान ित ाथर्ना गर।

6 यिद ितमी िनद ष अिन इमान्दार छौ भने उहाँले ितमीलाई म त गनर्चाँडै आउन ु
हुनछे।

उहाँले ित ा घर पनुः िनमार्ण ग रिदनहुुनछे।
7 तब ितमीसगं पिहले जित िथयो

त्यो भन्दा अझ ज्यादा हुनछे।
8 “बढूा- धानहरूलाई सोधखोज गर,

ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले के िसके।
9 हामी िहजै मा जन्मे जस्तो तीत हुदँछ,

त्यो पक्का बझु्नका लािग हामी अझ क ललै छौं।
यस पथृ्वीमा हा ा आय ु छायाँ जस्तै छोटो छन।्
10 हुनसुक्छ बढूा- धानहरूले ितमीलाई पढाउन सक्छन।्

हुनसक्छ उनीहरूले जे िसकेका छन ्त्यही िशक्षा िदनसक्छन।्”

11 “िबल्ददले भन्यो, ‘के िसमसार अग्लो सकु्खा ठाउँमा उि न सक्छ?
के िनगालाहरू पानीिबना उ न सक्छ?’

12 अह!ँ यिद पानी सकुाइयो भन,े
तब ितनीहरू पिन अरू उि द्हरू भन्दा चाँडो ओइलाउने छैन।

13मािनसहरू ज-जसले परमे रलाई भलु्छन ितनीहरू मिसना र सखू्खा िनगालाहरू
जस्तो हुनछेन।्

जनु मािनसले परमे रलाई भलु्छ उसले आफ्नो सम्पणूर् आशा हराउनछे।
14 त्यो मािनसको अडसे लाग्ने ठाउँसम्म हुदँनै।

उसको सरुक्षाको घर माकुराको जालो जस्तो हुन्छ।
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15 यिद त्यो मािनस माकुराको जालोमा अडसे लाग्यो भने
त्यो जालो फाट्छ।

माकुराको जालमा झु ण्डन्छ
तर त्यसले उसलाई थाम्न स ै न।

16 त्यो मािनस एक उि द ्जस्तो छ जसमा शस्त पानी र घामको िकरण छ
त्यसको हाँगाहरू सबै बगैंचा भ र फै लएको छ।

17 त्ययसले आफ्नो जराहरू व रप र ढुङ्गाहरूको थु ोले लपटे्छ।
ढुङ्गामा बढनका िन म्त ठाउँहरू खोिजरहन्छ।

18 तर यिद उि द्लाई त्यसको ठाउँ साय भने त्यो मनछ,
र त्यो उि द ्त्यहाँ एक समयमा िथयो भन्ने कसलैाई थाहा पिन हुदँनै।

19 तर उि द ्खशुी िथयो
अिन यसको ठाउँमा अक उि नछे।

20 परमे रले िनद ष मािनसहरूलाई त्याग्न ु हुन्न।
उहाँले द ु मािनसहरूलाई म त गन ुर्हुन्न।

21 परमे रले सधैं ित ो मखु हाँसोले भ रिदनहुुन्छ
अिन ितमीहरूका ओंठहरू खशुीका आवाजले भ रिदनहुुन्छ।

22 तर ित ा श हुरूले लगाउने पोषाक नै लाजको हुनछे
अिन द ु मािनसहरूका घरहरू भत्काइनछे।”

9
अय्यबूले िबल्ददलाई जवाफ िदन्छन ्

1 तब अय्यबूले जवाफ िदए,

2 “हो, म जान्दछु ितमीले जे कुरा भन्छौ त्यो सत्य हो।
तर कसरी मािनसले परमे रलाई तकर् मा परािजत गराउन ु सक्छ?

3 एक मािनसले परमे रसगं तकर् गनर् स ै न। परमे रले 1,000 हरू सोध्न
सक्न ु हुनछे

तर त्यो मािनसले एउटा मा को पिन जवाफ िदन सक्ने छैन।
4 परमे र महाज्ञानी हुनहुुन्छ, अिन उहाँको श महान छ।

परमे रसगं लडाई गन कसलैे पिन चोट पाउन सक्छ।
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5 परमे रको ोधले पवर्तहरू नै हल्लाइिदन सक्छ अिन ितनीहरूले थाहासम्म
पाउदँनैन।्

6 परमे रले पथृ्वी थकार्उनलाई भईुंचालो पठाउन ु हुन्छ।
परमे रले पथृ्वीको मलूाधार हल्लाई िदनहुुन्छ।

7 परमे र घामसगँ बोल्न सक्न ु हुन्छ अिन यसलाई उदाउन िदनहुुन्न।
उहाँले ताराहरूलाई बन्द गनर् सक्न ु हुन्छ।
यसकारण ितनीहरू चम्कन स ै नन।्

8 परमे र एक्ललैे आकाशहरू बनाउनँभुयो।
उहाँ सम ु ी छालहरूमा िहडंनहुुन्छ।

9 “परमे रले स -ऋिष, मगृिशरा अिन िकिकर् ट ताराहरू बनाउनँभुयो।
उहाँले दिक्षणी तारागण बनाउन ु भयो।

10 परमे रले महान कमर्हरू गन ुर्हुन्छ जनु मािनसहरूले बझु्न स ै नन।्
परमे रका चमत्कारहरूको कुनै अन्त हुदँनै।

11 जब परमे र मदे ख जानहुुन्छ, म उहाँलाई दे स न।
जब परमे र मरैे छेउबाट जान ु हुन्छ म उहाँलाई दे ख्दन।

12 यिद परमे रले केही थोक लगरे जान ु भयो भने
कसलैे उहाँलाई रोक्न सक्दनै।

कसलैे पिन उहाँलाई केही भन्न ‘स ै नन ्
तपाईं के ग ररहन ु भएको छ?’

13 परमे रले आफ्नो ोध फकार्उँनहुुन्न।
रहाबको सहयोगीहरूले परमे रको डर मान।े

14 यसलैे म परमे रसगं तकर् गनर् स न।ँ
उहाँलाई मलैे के भन्नपुछर् म जा न्दन।ँ

15 म िनद ष छु तर म उहाँलाई जवाफ िदन स न।ँ
म उहाँको दयाका िन म्त मा याचना गनर् सक्छु।

16 मलैे बोलाउँदा उहाँले जवाफ िदनभुयो,
म अझ िव ास गन छैन िक उहाँले साँिच नै मलाई सनु्न ु भएकोछ।

17 परमे रले मा मलाई िमच्न आधँी पठाउन ु भयो।
उहाँले कुनै कारणै िबना मलाई ज्यादा घाउ र चोटहरू िदनभुयो।

18 परमे रले फे र मलाई सास फेनर् िदनहुुने छैन।
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उहाँले खाली मलाई ज्यादा दःुखहरू मा िदनहुुन्छ।
19 म परमे रलाई परािजत गनर् स न।ँ

परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ।
म परमे रलाई न्यायलयमा लजैान स न!ँ

अिन ममािथ िनष्पक्ष हुनहुोस ्भनरे िज ी गनर् स न।ँ
20 म िनद ष छु, तर मलैे भनकेा कुराहरूले मलाई दोषी बनाए जस्तो लाग्छ।

म िनद ष छु, तर यिद म बोलें भने मरेो मखुले मलाई नै दोषी माणगछर्।
21 म िनद ष छु। तर म जा न्दन के सोच्न।े

म आफ्नै जीवनलाई घणृा गछुर्।
22 म आफैलाई भन्छु, ‘त्यस्तै कुराहरू सबमैािथ घ टरहन्छन।्

िनद ष मािनसहरू दोषी झैं मछर्न।् परमे रले सबकैो जीवनलाई समा
गन ुर्हुन्छ।’

23 जब कँही डरलाग्दो घटनाहरू भयो भने अिन िनद ष मािनसहरू मा रए भने के
परमे र ितनीहरूमािथ हाँ ु हुन्छ?

24 जब एकजना द ु मािनस एउटा दशेको शासक हुन्छ तब के परमे रले आफ्नो
नायकलाई त्यहाँ के भएको छ हनेर् पठाउनहुुन्छ?

यिद त्यो सत्य हो भने परमे र चाँिह को हुन ्त?

25 “दगनु भन्दा पिन मरेो िदनहरू चाँडो भाग्दछ मरेा िदनहरू उडी जाँदछै
अिन त्यहाँ ितनीहरूमा कुनै खशुीयाली नै छैन।

26 मरेा िदनहरू डुङ्गा जस्तै िछटो बग्छन।्
मरेो िदनहरू चीलले आफ्नो िशकारमािथ बगेले झम्टे झैं चाँडो िबत्छ।

27 “यिद म भन्छु ‘म गनुासो गन छैन
म आफ्ना पीडाहरू भलु्छु, म मरेो अनहुारमा मसु्कानले भछुर्।’

28 म मरेा पीडाले अझै भयभीत छु।
म जान्दछु ितमीले मलाई िनद ष मान्ने छैनौ।

29 यिद म दोषी ठहरी सकेको छु भने
आफ्नो परीक्षा िकन ग ररहन।े म भन्छु, ‘यो भ ु लदऊे।’

30 यिद मलैे स्वयलंाई िहऊँले धोएँ भने



9:31 xx अय्यबू 10:7

अिन साबनूले हातहरू सफा राखें भन,े
31 परमे रले मलाई िहलो भएको खाडलमा धकेल्न ु हुन्छ।

तब मरेो लगुाहरूले पिन मलाई घणृा गनछन।्
32 परमे र म जस्तो मािनस हुनहुुन्न यसकारणले गदार् म उहाँलाई जवाफ िदन

स न।ँ
हामी न्यायलयमा एकाकार्ले भटे गनर् स ै नौ।

33 म चाहन्छु िक त्यहाँ दवु ै पक्षहरूलाई सिुनिदने कोही रहोस।्
म चाहन्छु िक त्यहाँ दवु ै पक्षलाई िनष्पक्ष रूपमा न्याय गन कोही होस।्

34 म चाहन्छु िक परमे रले लने डण्डा लिगिदने त्यहाँ कोही होस।्
तब परमे रले मलाई एकदमै भयभीत पान ुर् हुने छैन।

35 तब परमे रको भयबाट स्वतन् भएर
मलैे चाहकेो कुरा म भन्न सक्थें।

10
1 “म आफ्नो जवीनलाई घणृा गदर्छु।

यसकारण म स्वतन् रूपमा गनुासो पो छुे।
मरेो मन एकदमै िततो छ, यसकारण अब म बोल्नछुे।

2 म परमे रलाई भन्ने छुः ‘मलाई दोष निदन ु होस।्
मलाई भन्नहुोस, मलैे के गल्ती गरेको छु?
मिसत िवरोध गन तपाईंसगं के कारण छ?

3 परमे र, मलाई चोट पादार् तपाईं खशुी हुनहुुन्छ?
यसले के दे खन्छ भने तपाईंले जे बनाउनभुयो त्यसको वास्ता गन ुर्हुन्न।
अथवा तपाईं त्यो द ु मािनसहरूले बनाएको योजनाहरूिसत खशुी हुनहुुन्छ।

4 परमे र, तपाईंसगँ मानवी आखँाहरू छन?्
तपाईं मािनसहरूले दखेे जस्तै दे ु हुन्छ?

5 के तपाईंको आय ु मािनसको जस्तै छोटो छ?
के तपाईंको जीवन हा ो जस्तै क्षिणक छ?

6 तपाईंले मरेो दोष खोज्न ु हुन्छ
अिन मरेो पाप खोज्न ु हुन्छ।

7 म िनद ष छु भनरे तपाईं जान्न ु हुन्छ
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तर कसलैे पिन मलाई तपाईंको श दे ख बचाउन स ै न।
8 परमे र,

तपाईंको हातले मलाई बनाउन ु भयो
अिन मरेो शरीरको आकार बनाउन ु भयो।

के तपाईंले मलाई न गन ुर् हुन्छ?
9 परमे र, सम्झन ु होस,् तपाईंले मलाई माटोबाट बनाउन ु भयो।

के फे र तपाईंले मलाई माटोमा नै प रणत गन ुर्हुन्छ?
10 तपाईंले मलाई दधू सरह पोखाउन ु भयो तपाईंले मलाई घमुाउन ु भयो

र पनीर बनाए जस्तै िनचोन ुर् भयो।
11 तपाईंले मलाई ह ी र मांसपशेीहरूमा रा ु भयो।

अिन तपाईंले मलाई मास ु अिन छालाले पिहयार्उनभुयो।
12 तपाईंले मलाई जीवन िदन ु भयो अिन म ित धरैे दया दशार्उन ु भयो।

तपाईंले मरेो हरेचाह गन ुर्भयो अिन मरेो आत्मालाई जगाउन ु भयो।
13 तर तपाईंले हृदयमा यो के लकुाउन ु भयो, म जान्दछु तपाईंले हृदयमा के गोप्य

योजना गन ुर् भएको छ।
हो तपाईंको मनमा के छ? म जान्दछु।

14 यिद मलैे पाप गरें भने तपाईंले दे ु हुन्छ।
यसलैे गल्ती काम गदार् तपाईंले दण्ड िदन सक्न ु हुन्छ।

15 जब म पाप गछुर्,
म दोषी हुन्छु

अिन यो मरेा िन म्त एकदम नरा ो हुन्छ।
तर म िनद ष भएता पिन

आफ्नो िशर उठाउन स न।ँ
म अपमािनत तथा िचन्ता स्त छु।

16 यिद म सफल हुदँा र गवर् गदार्, तपाईंले मलाई चोट पयुार्उन ु भयो,
जसरी एकजना मािनसले िसहंलाई चोट िददंछ
त्यसरी नै तपाईंले फे र मरेो िवरू श दखेाउन ु भयो।

17 तपाईंसगँ मरेो गल्ती मािणत गन सधैं
एकजना रहन्छ।एउटा सनेाको पिछ अक सनेा

मरेो िवरू पठाए जस्तै
तपाईंले ममािथ घ र-घ र रीस दखेाउन ु हुन्छ।
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18 यसकारण, परमे र मलाई िकन जन्म िदन ु भयो?
म इच्छा गछुर् मलाई कसलैे दे ु अिघ नै म मरेको हुन ु पथ्य ।

19 म इच्छा गछुर् म क ल्यै नबाचकेो भए हुने िथयो।
आमाको कोखबाट सोझै िचहान ितर मलाई डोयार्एको भए हुने िथयो।

20 मरेो जीवन ायः
िबितसकेको छ।
यसकारण मलाई एक्लो छोडी िदन ु होस।्

21 जनु अधँ्यारो, मतृ्य ु स्थान जहाँबाट कुनै मािनस फकर् दनै
त्यस ठाउँमा जान ु भन्दा अिघ मरेो अ लकित बाँचकेो समय मलाई उपभोग

गनर् िदनहुोस।्
22 अन्धकार, छायाँ र अन्योल जसलाई कसलैे दे स ै न अिन त्यो ठाउँ जहाँ

काश पिन कालो हुदँछ
म त्यस्तो ठाउँमा पगु्न भन्दा पिहला, अिघनै मलै े छाडकेो थोरै समय मलाई

उपभोग गनर् िदनहुोस।्’ ”

11
सोपर अय्यबूिसत बोल्दछ

1 तब नामातीबाट आएका सोपरले अय्यबूलाई जवाफ िददंै भन,े
2 “यी शब्दहरूको वाहलाई उ र िदनपुछर्।

के यी कुराहरूले अय्यबूलाई ठीक गराउँछ? अहँ।
3 अय्यबू के ितमी सम्झन्छौ

िक ितमीलाई जवाफ िदने हामीसगँ शब्दहरू छैनन?्
जब ितमी परमे रलाई खसी गछ ,

ितमी सोच्छौ ितमीलाई चतेावनी िदने कोही छैन?
4 अय्यबू ितमीले परमे रलाई भन्छौ,

‘मरेो तकर् हरू यथाथर् छन ्
अिन तपाईंले मलाई चोखो दे सक्न ु हुन्छ।’

5 अय्यबू, म चाहन्छु परमे रले ितमीलाई जवाफ िदनहुुन्छ
अिन भन्नहुुनछे िक ितमी गल्ती छौ।
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6 परमे रले ितमीलाई ज्ञानको रहस्य भन्न सक्न ु हुन्थ्यो।
उहाँले ितमीलाई भन्नहुुने िथयो िक त्यके कथाको दइु पक्ष हुन्छन।्

अय्यबू, मरेो कुरा सनु।
ितमीले जित दण्ड पाउन ु पथ्य परमे रले त्यित दण्ड ितमीलाई िदइरहन ु

भएको छैन।

7 “अय्यबू, के ितमी सोच्छौ िक ितमीले वास्तिवक रूपमा परमे रलाई बझु्छौं?
ितमीले सवर्श मान परमे रलाई बझु्न स ै नौ।

8 मािथ स्वगर्मा के छ
त्यस िवषयमा ितमीले केही गनर् स ै नौ

मतृ्यलुोकको बारेमा ितमीले
केही पिन जान्दनैौ।

9 परमे र पथृ्वी भन्दा महान
अिन सागर भन्दा िवशाल हुन ु हुन्छ।

10 “यिद परमे रले ितमीलाई कैद गरेर न्यायलयमा ल्याउन ु भयो भन,े
कसलैे उहाँलाई रोक्न स ै न।

11 साँच्चो रूपमा, को अयोग्य छ भनरे परमे रले िचन्नहुुन्छ।
जब परमे रले अिन दे ु हुन्छ उहाँले त्यो याद गन ुर्हुन्छ।

12 जसरी एउटा जङ्गली गधाले मािनस जन्माउन स ै न ्
एकजना मखूर् मािनस किहल्यै ज्ञानी मािनस हुन स ै न।

13 तर अय्यबू ितमीले आफ्नो परमे रको सवेा गनर्लाई मा मन तयार राख
अिन उहाँलाई आराधना गनर् ित ो हातहरू मािथ उठोस।्

14 ित ो घरमा रहकेो पाप ितमीले त्यहाँबाट लखटे्न ु पछर्।
ित ो घरमा द ु लाई आ य नदऊे।

15 तब ितमी आफ्नो िनद ष अनहुारले परमे रलाई हनेर् सक्नछेौ।
ितमी उठ द रलो होऊ अिन भयभीत नहोऊ।

16 तब ितमीले आफ्नो दःुख भलु्न सक्छौ।
ित ा दःुखहरू िवगतमा ितमीमािथ बगरे गएको पानी झैं एक यादगार हुनछे।

17 जब ित ो जीवन मध्य िदनको घाम भन्दा काशमय हुनछे,
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जीवनको कालो क्षणहरू िबहानको सयू दय जस्तो च म्कलो हुनछे।
18 तब ितमीले सरुिक्षत अनभुव गनछौ िकनभने त्यहाँ आशाको िकरण दखेा पनछ

परमे रले ित ो हरेचाह गन ुर् हुनछे
अिन ितमीलाई आराम दान गन ुर्हुनछे।

19 ितमी िव ाम गनर् ढ ल्कन सक्नछेौ अिन कसलैे ितमीलाई सताउने छैन।
अिन धरैे मािनसहरूले ित ो िन म्त सहयोगको हात बढाउन आउनछेन।

20 नरा ा मािनसहरूले सहयोग खोज्लान,
तर ितनीहरू आफ्ना क हरूबाट मु हुन स ै नन,्
ितनीहरूका आशाले मतृ्य ु तफर् औंल्याउने छ।”

12
अय्यबूले सोपरलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले ितनीहरूलाई जवाफ िदएः

2 “िनःसन्दहे ितमी सोच्छौ,
ितमी मा ज्ञानी परुूष हौ,

ितमी सोच्छौ जब ितमी मछ ,
ज्ञान पिन ितमीसगँै जानछे।

3 तर मरेो मन ित ो जस्तै नै छ।
ितमी जितकै होिशयारी म पिन छु।

कसलैे पिन यो सत्यलाई दे सक्छ।
4 “मरेो िम हरू म ित अब हाँसो उडाऊ।

ितनीहरू भन्छन, ‘उसले परमे रलाई ाथर्ना गय अिन
उसले आफ्नो जवाफ पायो त्यसलैे यी सारा द ु कुराहरू उमािथ आइलाग्यो।’

म एक असल मािनस हु,ँ म िनद ष छु।
तर ितनीहरू अझ ममािथ हाँस्छन।्

5 दःुखमा नपरेका मािनसहरू दःुखमा पनहरूमािथ हाँस्छन।
जब उसको खु ा िच प्लन्छ ितनीहरू उसलाई ितरस्कार गनर् तत्पर रहकेा

हुन्छन।्
6 तर चोरहरूको घरले ितनीहरूको टाउको दःुखाउदनै।
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मािनसहरू जसले परमे रलाई ोिधत पादर्छ ऊ शा न्तमा वस्दछ,
अिन ितनीहरूको आफ्नो बल नै दवेात हुन।्

7 “तर पशहुरूलाई सोध,
ितनीहरूले ितमीहरूलाई िसकाउने छन।्

अथवा हावामा उड्ने चराहरूलाई सोध,
ितनीहरूले ितमीहरूलाई भन्नछेन।्

8 अथवा पथृ्वीसगँ बोल,
त्यसले ितमीलाई भन्नछे।

अथवा समु का माछाले ितनीहरूको ज्ञान
ितमीलाई बताउनछे।

9 त्यकेले जान्दछ िक परमे रले सारा कुराहरू बनाउन ु भयो।
10 त्यके ाणीहरू जो बाँच्दछन ्अिन त्यके मािनस जसको ाण छ,

सबै परमे रकै श को अधीनमा छ।
11 तर जसरी िज ोले भोजनको स्वाद लए जस्त,ै

कानहरूले शब्दहरू सनुरे आनन्द लए जस्तै हुन्छ र?
12 हामी भन्छौ, ‘ज्ञान बढूापाकाहरूमा नै पाइन्छ

लामो जीवनले ब ु ल्याउछँ।’
13 तर ज्ञान र परा म परमे रको सम्पि हो।

रा ो सल्लाह र ब ु उहाँकै हुन।्
14यिद परमे रले कुनै कुरा भत्काउन ु भयो भने मािनसहरूले यसलाई फे र बनाउन

सक्दनैन।्
यिद परमे रले कसलैाई कैदमा रा ु भयो भने मािनसले त्यसलाई मु

पानर्? सक्दनैन।्
15 यिद परमे रले वषार् रोिकिदन ु भयो भने पथृ्वी सखू्खा हुनछे।

यिद परमे रले वषार्लाई छोिडिदन ु भयो भने त्यसले पथृ्वीमा बाढी
ल्याउनछे।

16 परमे र श शाली हुनहुुन्छ र सधैं िज ु हुन्छ।
एकजना जसले भलु गछर् अिन एकजना जसले उसलाई धोका िदन्छ दवुै

परमे र कै हुन।्
17 परमे रले सल्लाहकार र उसको ज्ञान खो हुुन्छ
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अिन मु खयाहरूलाई मखूर् बनाउन ु हुन्छ।
18 राजाहरूले मािनसहरूलाई कैदमा राख्छन तर परमे रले ितनीहरूलाई छुटकारा

िदनहुुन्छ
अिन ितनीहरूलाई श शाली बनाउन ु हुन्छ।

19 उहाँले पजूाहारीहरू आफ्नो कब्जामा रा हुुन्छ
अिन ज-जसले आफैं लाई सरुिक्षत दखे्छन ितनीहरूलाई परािजत पान ुर्हुन्छ।

20 परमे रले िव ासी सल्लाहकारहरूलाई चपु पान ुर्हुन्छ।
उहाँले बढूापाकाहरूको ज्ञान खोसी लजैानहुुन्छ।

21 परमे रले म ु खयाहरूलाई महत्वहीन बनाउन ु हुन्छ।
उहाँले शासकहरूको श खोसरे लजैान ु हुन्छ।

22 परमे रले अन्धकारका गिहरो रहस्यहरू सम्म थाहा पाउन ु हुन्छ।
उहाँले त्यस्ता मतृ्य ु भन्दा कडा अन्धकारमा पिन काश पठाउन ु हुन्छ।

23 परमे रले जाित-जाितहरूलाई ठूला र श शाली बनाउनहुुन्छ,
अिन ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर्हुन्छ।

उहाँले जाितहरूलाई िवस्तार गराउन ु हुन्छ
त्यसपिछ त्यहाँका जनसमहूलाई छरप पान ुर्हुन्छ।

24 परमे रले शासकहरूलाई मखूर् बनाउन ु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई जङ्गलमा उदशे्यहीन भौता ररहकेो पान ुर्हुन्छ।

25 ती म ु खयाहरू त्यस मािनस जस्ता हुन जो अधँ्यारो बाटोहरूमा िहिंडरहकेो
अनभुव गदर्छ।

ितनीहरू मताहा मािनस जस्ता हुन्छन जसलाई कहाँ गइरहछुे भन्ने होश
हुदनै।”

13
1 अय्यबूले भन्यो,

“यी सबै मलै े पिहल्यै दखेकेो छु।
ितमीले भनकेा सबै कुरा पिहल्यै सनुकेो छु।
म ती सबै कुराहरू बझु्छु।

2 ितमीले जाने जित म पिन जान्दछु।
म ितमी जितकै तजे छु।
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3 तर म ितमीसगँ तकर् गनर् चाहन्न।
म सवर्श मान परमे रसगँ बोल्न चाहन्छु।
म परमे रसगँ आफ्ना सकंट िवषयमा बहश गनर् चाहन्छु।

4 तर ितमीले हा ो बातचीतलाई झटुो कुराले कलिंकत पाछ ।
ितमीहरू त्यस्ता अयोग्य वै हरू हौ जसले कसलैाई पिन िनको पानर् स ै नन।

5 म चाहन्छु ितमीहरू चपूचाप बस।
त्यही नै ितमीहरूले गनर् सक्ने ब ु मानी काम त्यही हुन सक्छ।

6 “अब, मरेो तकर् मा ध्यान दऊे।
म के भन्छु त्यसमा ध्यानदऊे।

7 के ितमीहरू परमे रिसत झटूो बोल्छौ?
के ितमीहरू िव ास गछ िक ितमीहरूका झटुा कुराहरू परमे रले चाहन ु

भएका कुराहरू हुन्छ?
8 उहाँ परमे र हुनहुुन्छ भन्ने खाितरमा मा ितमीहरूले परमे रको पक्ष लइरहकेा

होइनौ?
के ितमीहरू उहाँकै पक्षमा मरेो िवरू मा माम्लामा बहश गन चे ा ग ररहकेा

छौ?
ितमीहरूले िनष्पक्ष भएका छैनौ।

9 यिद परमे रले ितमीलाई गिह रएर जाँच गन ुर्भयो भन,े
के ितमीहरूलाई उहाँले सही दखेाउन ु हुन्छ?

जसरी अन्य मािनसहरूलाई ितमीहरूले मखूर् बनाउछँौ के
परमे रलाई त्यसरी मखूर् बनाउन ु सक्छौ?

10 यिद ितमीहरूले कुनै िववादमा पक्षपात गय भने
ितमी जान्दछौ िक परमे रले ितमीहरूलाई हप्काउन ु हुनछे।

11 परमे रको महा मिहमाले ितमीहरूलाई भयभीत पानछ।
ितमीहरू उहाँदे ख डराउछौ।

12 ितमीहरूको ज्ञानका कुराहरू अथर्हीन छन।्
ितमीहरूका बहशहरू बकेामे छन।्

13 “चपूचाप बस र मलाई बोल्न दऊे।
जसेकैु ममािथ आईपरे तापिन म स्वीकार गछुर्।
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14 म स्वयलंाई सकंटमा रा े छु,
अिन आफ्नो जीवन आफ्नै हातमा लनछे।

15 हरे, परमे रले मलाई यसको लािग मानर् सक्न ु हुन्छु, तर तै पिन म उहाँलाई
िव ास ग ररहनछुे।

म आफ्ना मामला उहाँ सम्मखु स्ततु गन नै छु। तर म स्वयलंाई उहाँको
समक्ष बचाउ गन छु।

16अिन यिद मलाई परमे रले बाँच्न िदनभुए, त्यस्तै हुनछे िकनभने उहाँसगँ बोल्न
सक्ने मसगँ क्षमता िथयो।

कुनै पिन द ु मािनसले परमे रले समक्ष सामना गनर् स ै न।
17 मलैे भनकेो कुरा ध्यान िदएर सनु।

मलाई ाख्या गनर् दऊे।
18 म आफै मरेो मािमलामा बचाऊ गनर् तत्पर छु।

म होिशयारी साथ आफ्नो बहश स्ततु गनछु।
म जान्दछु म उिचत नै ठह रनछुे।

19 यिद कसलैे म गल्ती छु भनरे मलाई माण गनर् सक्छ भन,े
तब म तरुन्तै चपु लाग्नछुे।

20 “हे परमे र, मलाई यी दइु कुराहरू मा िदनहुोस ्
अिन म तपाईंबाट लकु्ने छैन।

21 मलाई दण्डिदन रोिकन ु होस ्
अिन तपाईंका आतकंीहरूले मलाई भयभीत पानर् छोडाउन ु होस।्

22 तब मलाई डाक्न ु होस ्अिन म जवाफ िदनछुे।
अथवा मलाई बोल्न िदनहुोस ्अिन मलाई जवाफ िदनहुोस।्

23 मलैे कित पाप कामहरू गरेको छु?
मलैे के गल्ती कामहरू गरे?
मरेा पापहरू र गल्तीहरू दखेाउन ु होस।्

24 हे परमे र, तपाईंले िकन मलाई त्याग्न ु हुन्छ?
अिन मलाई आफ्नो श ु झैं वहार गन ुर्हुन्छ?

25 के तपाईंले मलाई भयभीत पान ुर् हुन्छ?
म हावामा उडने पत्कर झैं हु।ँ
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तपाईंले परालको एउटा सानो टु ालाई आ मण ग ररहन ु भएको छ।
26 हे परमे र, तपाईंले मरेो िवरू ित कुराहरू गन ुर्भयो।

तपाईंले मलाई ठटौले हुदँा गरेको दषु्कमर्को लािग दःुख िदनहुुन्छ।
27 तपाईंले मरेो ख ु ामा साङ्गलाहरू बाँिधिदन ु भयो,

मरेो त्यके पाइला याद गन ुर् भयो।
तपाईंले मरेो त्यके चाल चलनलाई याद गन ुर् भयो।

28 यसलैे म कमजोर भन्दा कमजोर भई रहछुे
सड्दै गएको काठको टु ा जस्तो,
माऊ िकराले खाँदै न भएको लगुाको टु ा जस्तो।”

14
1 अय्यबूले भन,े

“हामी सबै मािनसहरू हौं।
हा ो आय ु छोटो अिन सकंटहरूले भ रएको छ।

2 मािनसको जीवन एउटा फूल जस्तो छ।
चाँडो उ न्छ अिन त्यसपिछ झरेर जान्छ।

यहाँ मािनसको जीवन एउटा छायाँ जस्तो छोटो समयको लािग छ।
अिन त्यसपिछ यो िबलाएर जान्छ।
3 त्यो सत्य हो, तर परमे रल,े म ित हने ुर् हुनछे,

अिन न्यायलयमा मसगँ आउन ुहुनछे अिन हामी दवुलै े आफ्ना तकर् हरू स्ततु
गछ ?

4 “म इच्छा गछुर् कसलैे केही मलैा चीज लएर त्यसलाई सफा पारोस।
तर कसलैे पिन त्यसो गनर् स ै न।
5 मािनसको जीवन सीिमत छ परमे र तपाईंले िनणर्य गन ुर्भयो कित लामो मािनस

बाँच्छ?
तपाईंले ती सीमाहरू एकजना मािनसका िन म्त बनाउनँ ु भयो,
अिन कसलैे पिन प रवतर्न गनर् सक्दनै।

6 यसलैे परमे र, हामीलाई हनेर् छोिडिदन ु हवस।
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हामीलाई एक्लो छोिड िदनहुोस ्तािक हामी हा ो महेनती िदनहरूमा सन्त ु
भई ब सकौं।

7 “त्यहाँ एउटा रूखको आशा छ।
यिद यो का टयो भन,े त्यो फे र उ नछे।
त्यसमा नयाँ हाँगाहरू पलाउनछे।

8 यसको जराहरू भईूंमा बढुो भएर उ लेा
अिन यसको ठुटो मलैोमा सडनछे।

9 तर पानीमा यो फे र उ नछे।
यसले नयाँ उि द ्जस्ता हाँगाहरू उमानछ।

10 तर जब मािनस मछर्, ऊ लोप हुन्छ।
जव मािनस मछर्, उसको अन्त हुन्छ।

11 नदीहरू सखूा नभइञ्जलेसम्म ितमीहरूले पानी समु बाट लजैान सकौंला,
अिन मािनस अझ मतृ नै हुनछे।

12 जब कुनै मािनस मछर्,
उ तल ढल्छ,

अिन उ उठ्दनै।
मतृ मािनस उठ्न अघाडी

आकाश िव लन हुनछे।
तर मािनसहरू त्यो िन ाबाट मािथ उठ्दनै।

13 “म चाहन्छु ितमीहरूले मलाई मरेो िचहानमा लकुाई रा छेौ।
मलाई त्यहाँ लकुाई राख भन्ने कामना गछुर्।
जबसम्म ितमीहरूका रीस मदन।्

तब ितमीहरूले मलाई सम्झने समय िनकाल्ने छौ।
14 यिद एकजना मािनस मछर्, के ऊ फे र जीउदँो हुन्छ?

तब सम्म म पखुर्ला जबसम्म म स्वतन् हुन नसकँुला?
15 परमे र, तपाईंले मलाई बोलाउन ु हुनछे

अिन म तपाईंलाई जवाफ िदनछुे।
तब तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएको मािनसहरूिसत ब

तपाईंले इच्छा गन ुर्हुनछे।
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16 तब तपाईंले मरेो त्यके पाइलालाई ध्यान िदनहुुन्छ,
तर तपाईंले मरेो पापहरू सम्झन ु हुन्न।

17 तपाईंले मरेो पापहरूलाई थलैोमा मोहर लगाएर रा ु हुनछे।
मरेा अपराधहरू ढाक्न ु हुनछे।

18 “पवर्तहरू ढल्छ अिन टु ा-टु ा भएर जान्छ।
िवशाल च ानहरू फुस्केर टुि ए र झछर्न।्

19 पानी ढुङ्गहरूमािथ बहदँा ितनीहरूलाई खयाउछँ
बाढीहरूले मदैानको माटो का टिदन्छ।
त्यस्तै कारल,े परमे र, तपाईंले मािनसहरूका आशाहरू न

पा रिदनहुुन्छ।
20 तपाईंले ितनीहरूलाई,

पणूर्रूपले परािजत गरेर मा फकर जान ु हुन्छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई दःुखी बनाउन ु हुन्छ।

अिन सदाको लािग टाढा मतृलोकमा पठाइिदन ु हुन्छ।
21 यिद उहाँका छोराहरूका सम्मािनत, उहाँलाई किहल्यै थाहा हुदँनै।

यिद उहाँका छोराहरूले गल्ती काम गरे भने उहाँले किहल्यै दे हुुन्न।
22 त्यो मािनसले आफ्ना शरीरमा खाली पीडा मा अनभुव गदर्छ,

अिन उ आफ्नै लािग िचच्याएर रून्छ।”

15
एलीपजले अय्यबूलाई जवाफ िददंछ

1 त्यसपिछ तमेानीबाट आएका एलीपजले अय्यबूलाई जवाफ िदएः

2 “अय्यबू, यिद ितमी साँ च्च नै ज्ञानी हुदँो हौ त
ितमीले यसरी आफ्ना अथर्हीन गत िवचारहरूले जवाफ िदने िथएनौ।
ितमी िकन आफैलाई तातो हावाले भराई रहन्छौ?

3 के ितमी सोच्दछौ िक एकजना ज्ञानी मािनसिसत त्यस्तो बकेामे तकर्
अिन त्यस्ता िववकेशनु्य क्षमा-याचना हुन्छ।
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4 अय्यबू, यिद ितमीले यस्तै गद गयौ भने
कसलैे पिन परमे रलाई ा अिन आराधना गन छैन।

5 जे कुराहरू ितमीले भन्छौ त्यसले ित ो पाप छलर्ङ्ग दखेाउछँ।
अय्यबू, ितमीले चतरु शब्दहरू चलाएर आफ्नो पापहरू छोप्न खोिजरहछेौ।

6 म ितमी गल्ती छौ भनरे माण गनर् खो ज्दन।
ितमीले आफ्नो मखुबाट उच्चारण गरेका शब्दहरूले नै ितमी गल्ती भएको

दखेाउछँ।
ित ओठहरू ित ै िवरू बोल्छ।

7 “अय्यबू, के ितमी सोच्छौ िक थम ज न्मने मािनस ितमी मा िथयौ?
ितमी यो पहाडहरू भन्दा पिहल्यै जन्मकेा िथयौ?

8 के ितमीले परमे रको गोप्य योजनाहरू सनु्यौ?
के ितमी आफै मा ज्ञानी मािनस भनरे सोच्छौ?

9 अय्यबू, ितमीले गरे भन्दा धरैे कुराहरू हामी जान्दछौ
हामी बझु्छौ अिन त्यही ितमी बझु्दनैौ

10 केश सतेै पाकेका बढूा-पाकाहरू हामीसगँ सहमत छन।्
हो, ित ा बाब ु भन्दा जठेा मािनसहरू हा ो पक्षमा छन।

11 परमे रले ितमीलाई सान्तवना िदन ु हुन्छ
तर त्यित मा ितमीलाई शस्त छैन

हामी परमे रको सन्दशे ितमीलाई िश भाषामा भन्छौ।
12 अय्यबू, ितमी िकन बझु्दनैौ?

िकन हामी सत्य दखे्दनैौ?
13 जब ितमी त्यस्ता ोधपणूर् शब्दहरू भन्छौ

ितमी परमे रको िवरू मा छौ।

14 “मािनस साच्चै नै िनद ष हुन स ै न।
मािनस परमे र भन्दा धम हुन स ै न।

15 परमे रले आफ्ना दतूहरूसम्मलाई िव ास गन ुर्हुन्न?
परमे रसगं तलुना गदार् स्वगर्सम्म िनद ष छैन।

16 मािनस अत्यन्तै िनम्न हुन्छ।
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मािनस मलैो र छ।
उसले अधमर् पानी सरह िपउँछ।

17 “मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु अय्यबू,
अिन म यो ितमीलाई ाख्या गनछु।
मलैे के बझुे त्यही ितमीलाई भन्नछुे।

18 म ितमीलाई ती कुराहरू भन्नछुे,
जनु ज्ञानी मािनसहरूले मलाई भनकेा छन ्
ती ज्ञानी मािनसहरूका िपता-पखुार्हरूले

ती कुराहरू ितनीहरूलाई भनकेा हुन।्
19 ितनीहरू मा आफ्ना दशेमा बस्थ।े
त्यहाँ कुनै िवदशेीहरू बसोवास गनर् पाउदँनैथ,े

यसकारण ितनीहरूलाई कसलैे नौलो िवचारहरू भनने।्
20 द ु मािनसहरूले आफ्नो सम्पणूर् जीवनभरी क पाइरहन्छ।

िन ूर मािनस जीवनभरी नै त्यके साल िशकार भइरहन्छ।
21 त्यके कोलाहलले उसलाई तसार्उछँ। उसका श हुरूले उसलाई सताउछँ,

श लुे आ मण गछर् जब उसले आफूलाई सरुिक्षत सम्झदछ।
22 द ु मािनसहरू अत्यन्त िनराश हुन्छन ् अिन अन्धकारदे ख छुटकारा पाउने

ितनीहरूसगं कुनै मौका नै हुदँनै।
त्यहाँ कतै ितनीहरूलाई मानर्का लािग तरवार छ।

23 रोटीको खोजीमा ‘त्यो कहाँ छ’ भनी यता उता घिुमरहन्छ।
उसले जान्दछ िक उसको मतृ्य ु अब निजक छ।

24 िचन्ता र पीडाहरूले उसलाई भयभीत बनाउछँ।
राजा ध्वशं गनर् तम्से जस्तो ती कुराहरूले ितनीहरूलाई आ मण गछर्।

25 िकनभने द ु मािनसहरूले परमे रलाई मान्न ु अस्वीकार गछर्
उसले आफ्नो मकु्का परमे रमा नचाउछँ अिन सवर्श मान परमे रलाई

परािजत गन कोिशश गछर्।
26 त्यो द ु मािनस सा ै हठी हुन्छ।

उसले मोटो ब लयो ढालसगं परमे रलाई आ मण गन कोिशश गछर्।
27 उसको अनहुार बोसोले ढािकएको छ। धनी अिन मोटा भएको छ।
28 तर उसको शहर ध्वशं हुनछे,
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उसको घर ध्वशं हुनछे,
उसको घर र ो हुनछे।

29 द ु मािनस सधैंलाई धनी भई रहदँनै।
उसको सम्पि सधँलैाई रहदँनै
उसको अन्नबा ल सबै उि न्दनै।

30 ती द ु मािनस अनं्धकार दे ख मु हुनछैेन।
उ त्यस्तो रूख सरह हुनछे जसका पातहरू रोगबाट झछर्।
अिन बतासले सबै उडाई लजैाईनछे।

31 द ु मािनसले स्वयलंाई मखूर् बनाउन ु पदन जब उसले महत्वहीन कुराहरूमा
िव ास गछर्।

िकनभने उसले केही पिन पाउनँे छैन।
32 उसको जीवन अन्त हुन अिघ नै त्यो द ु मािनस ब ृ र िनराश भइजान्छ।

उ सकेुको हाँगा जस्तो हुन्छ, फे र किहल्यै ह रयो हुनछैेन।
33 त्यो द ु मािनस दाखको रूख जस्तो हुनछे जसले पाक्न अिघनै दाख गमुाउछँ।

त्यो मािनस भ ाक्षकेो रूख जस्तै हुनछे जसले आफ्नो कोिपलाहरू गमुाउछँ।
34 िकनभने परमे र नभए मािनसहरूसगँ केही पिन रहदँनै।

मािनसहरू जसले पसैालाई मे गछर् आगोले आफ्नो घर खरानी बनाउछँ।
35 द ु मािनसहरूले क गभर्धारण गछर्न,् दषु् ाईं जन्माउछँन ्

अिन ितनीहरूको कोखले खाली कपट उब्जाउछँ।”

16
अय्यबूले एलीपजलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदए,

2 “मलैे पिहलाबाट यी कुराहरू सनुकेो हु।ँ
ितमीहरू तीनजनाले मलाई दःुख िदइरहकेाछौ, सान्तवना होइन।

3 ितमीहरूका लामा भाषणहरू किहले िस ने होइन।
िकन ितमीहरूको तकर् हरू तन्काई रहन्छौ?

4 ितमीहरूले भनकैे कुराहरू म पिन भन्न सक्थें
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यिद ितमीहरूसगँ मरेो जस्तै सकंटहरू भए।
म ितमीहरूलाई ज्ञानी कुराहरू सनुाउन सक्थे

अिन मरेो टाउको ितमीहरूितर हल्लाउथें।
5तर म ितमीलाई उत्साह िदउलँा अिन मलैे भनकेा कुराहरूसगँ आशा जगाई िदउलँा।
6 “मलैे जे भने पिन मरेो पीडा केहीबाट हरण हुने छैन,

तर चपुचाप बिसरहन ु पिन लाभ छैन।
7 हे परमे र, साँचो रूपमा, तपाईंले मरेो श लजैान ु भयो।

तपाईंले मरेो सबै प रवार तहसनहस पा रिदन ु भयो।
8 तपाईंले मलाई दबु्लो-पातलो बनाइिदन ु भयो,

अिन मािनसहरूलाई त्यसले मलाई दोष्याउने कारण उब्जाउछँ।
9 “परमे र ोिधत हुनभुयो,

अिन मरेो शरीरलाई एउटा िसहंले झैं आ मण गन ुर् भयो।
मरेो शरीर टु ा-टु ा पारी च्या ु भयो।

अिन मरेो श हुरूले मलाई ितनीहरूको घिृणत नजरले हरेे।
10 मािनसहरूले मरेो व रप र थु रे,

ितनीहरूले मलाई हाँसोको पा बनाए अिन थप्पड लगाए।
11 परमे रले मलाई द ु मािनसहरूकहाँ िदन ु भयो।

मलाई दःुख िदओस ्भनरे उहाँले कुकम हरूलाई छोडी िदनभुयो।
12 जबसम्म परमे रले मलाई घाँटीमा समा ु भएन

अिन मलाई टु ा-टु ा पान ुर् भएन
तबसम्म त्यके कुरो रा ै भइरहकेो िथयो।

तब उहाँले मलाई पिहलकैे अवस्थामा ल्याउन ु भयो
र मलाई उहाँको तारोको रूप योग गन ुर्भयो।

13 परमे रका धनधुार्रीहरू मरेो व रप र छन।्
उहाँले मरेो िमग लामा काँढले हान्न ु भयो।

उहाँले ममािथ दयाभाव दखेाउन ु भएन
उहाँले मरेो िप भईुंमा फुटाउन ु भयो।

14 घ रघ र परमे रले मलाई आ मण गन ुर्हुन्छ।
उहाँ एक िसपाही य ु भिूममा दौडे जस्तो दगनु ुर्हुन्छ।
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15 “म अत्यन्त उदास छु,
यसलैे म त्यस्ता उदासी पोषाकहरू लगाउछुँ।

म यहाँ धलुोमलुो र खरानीको थु ोमा बस्छु,
अिन म परािजत भएको ठान्छु।

16 रूँदा-रूँदा मरेो अनहुार रातो भइसक्यो।
मरेो आखँा व रप र कालो गोलो रेखाहरू छन।्

17 मलैे कसलैाई नोक्सान गरेको छैन।
तर त्यस्ता अि य घटनाहरू मकहाँ आई लाग्यो।

मरेा ाथर्नाहरू उिचत र चोखा छन।्

18 “पथृ्वी, गल्ती कुराहरू नलकुाऊ जनु ममािथ आइपय ।
मरेो न्यायको पकुारलाई नरोक।

19 अिहले पिन त्यहाँ स्वगर्मा कोही छ जो मसगँ बोल्न ु हुन्छ।
त्यहाँ मािथ कोही त छ जसले मरेो लािग साक्षी िदनछे।

20 मरेो साथीहरूले मलाई हप्काउछँ।
मरेा आखँहरूबाट परमे रका िन म्त आशँ ु बग्छ।

21 तर परमे र अिघ उसले मरेो िवषयमा साथीको लािग
न्याय ग रिदने मािनसले झैं बो लिदन्छ।

22 “केही वषर्मा म नफिकर् ने ठाउँमा जानछुे।

17
1 “मरेो आत्मा टुि योः

म त्याग्न तयार छु।
मरेो जीवन ायः िबितसक्यो,

िचहानले मलाई प खर्रहछे।
2 मािनसहरू मरेो व रप र उिभन्छन ्अिन म ित हाँस्छन।्

जब ितनीहरूले मलाई िजस्काउछन ्र खसी गछर्न ्म ितनीहरूलाई हछुेर्।

3 “हे परमे र, मलाई दखेाउन ु होस ्िक साँिच नै मलाई म त गन ुर्हुन्छ।
अन्य कुनै मािनसहरूले मलाई म त गनछैन।

4 तपाईंले मरेा िम हरूका ज्ञान बन्द ग रिदन ु भयो
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अिन ितनीहरूले बझु्दनैन।्
दया गरेर ितनीहरूलाई िज निदनहुोस।्

5 तपाईंहरूलाई यो भनाई थाहा छ,
‘मािनसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई भोक भोकै राखी साथीलाई म त गछर्न।्’

6 परमे रले अरूहरू अिघ मरेो बदनाम गन ुर्भयो।
मािनसहरूले मरेो मखुमा थकु्छन।्

7मरेो आखँाहरू ाय अन्धा बराबर भइसके िकनभने म सा ै दःुखी छु अिन अत्यन्तै
पीडामा छु।

मरेो सारा शरीर छायाँ जस्तै हल्का भएको छ।
8 धािमर्क मािनसहरू यसमा शोिकत हुन्छन।्

अधम मािनसहरूको कारणले िनद ष मािनसले क पाउछँ।
9 तर इमान्दार मािनसहरू सही ढगंमा लगातार बिसरहन्छन।्

िविध पवूर्क शु हात भएको मािनस अझ ब लयो बिनन्छ।

10 “तर ितमीहरू सबजैना आऊ, यी सबै भलु मरैे हुन भनी दखेाउने कोिशश गर।
ितमीहरू माझ मलैे ज्ञानी मािनस पाउन स न।

11 मरेो जीवन िबितरहछे।
मरेो योजनाहरू न भइरहछे।

मरेो इच्छा मय ।
12 तर मरेो सारा िम हरू सालमेाले भए।

ितनीहरू रातलाई िदन सोच्छन, ितनीहरू अन्ध्यारोले उज्यालो भगाउछँ भनरे
सोच्छन।्

13 “म िचहानलाई मरेो नयाँ घर भनरे आशा गरौंला
अधं्यारो िचहानमा मरेो ओछयान बनाउनँे आशा गरौंला।

14 म िचहानलाई भन्न सक्छु, ‘तपाईं मरेा िपता हुनहुुन्छ,’
अिन कीरालाई, ‘मरेी माता’ अथवा ‘मरेी बिहनी’ भन्न सक्छु।

15 तर त्यित नै मरेो आशा हो भने तब मरेो अरू कुनै आशा छैन।्
यिद त्यित नै मा मरेो आशा हो भने तब मािनसहरूले मलाई आशा शनू्य

पाउनँछेन।्
16 के मरेो आशा मसगँै मरेर मतृलोकमा जानछे?
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के हामी साथसाथै मलैा धलूोमा सगँै जानछेौं?”

18
िबल्ददले अय्यबूलाई जवाफ िददंछ

1 तब िबल्ददले (शहुीले यसो भनरे) जवाफ िदएः

2 “अय्यबू, ितमी किहले बोल्न बन्द गनछौ?
चपुलाग अिन सनु, हामीलाई केही भन्नदऊे।

3 िकन ितमीले हामीलाई लाटा गाई जस्तो मखूर् सम्झन्छौ?
4 अय्यबू, ित ो रीसले ितमीलाई नै िपरोल्छ।

के मािनसहरूले खाली ित ो लािग पथृ्वी छोडनै पछर्?
के ितमी सोच्दछौ िक परमे रले ित ै सन्त ु ीको लािग मा पवर्तहरूको ठाउँ

सान ुर् हुन्छ?
5 “हो, द ु मािनसको काश िनभाइनछे।

उसको आगो जल्न छाडनछे।
6 उसको घरको काश अन्धयारो हुनछे।

उसको छेउको ब ी पिन िनभ्ने छ।
7 उसको ब लयो पाइलाहरू अझ छोटो र कमजोर हुनछेन।्

उसको पापपणूर् योजनाहरूले उसकै पतन गराउनछे।
8 उसको आफ्नै ख ु ाले उसलाई पासोमा फसाउने छ

उ पासोमािथ िहडंनछे र फ छे।
9 पासोले उसको एढी प ने छ।

पासोले उसलाई कस्सरे समा े छ।
10 भ ूईँमा लकेुको डोरीले त्यसलाई अल्झाउनछे।

पासोले उसको बाटो पखर्नछे।
11 आतकंले त्यसलाई चारैितरबाट प खर्रहछे।

ासले त्यसको बढदो त्यके पाईलालाई प ाई रहछे।
12 भोकले उसको श दबुर्ल पाछर्।

जब उसको पतन शरू हुन्छ उसको िवनाश र ध्वशं तत्पर रहन्छन।्
13 डरलाग्दो रोगले उसको छाला खाई िदनछे।
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त्यसले उसको पाखरुाहरू र खु ाहरू सडाउनछे।
14 द ु मािनसलाई आफ्नो सरुिक्षत घरबाट टाडो लजैानछे।

उसलाई आतकंका राजाहरू भटेाउनलाई त्यतिैतर डोयार्उनछे।
15 उसले आफ्नो घरमा केही पिन छाडने छैन।

िकनभने सबै जल्ने गन्धक उसको घरभ र छ रनछे।
16 उसको मिुनका जराहरू सकेुर जानछेन ्

अिन उसकामािथका हाँगाहरू मरेर जान्छन।्
17 पथृ्वीमा भएका मािनसहरूले उसलाई सम्झने छैनन।्

कसलैे उसलाई एकैपल्ट पिन समं्झने छैन।
18 मािनसहरूले उसलाई

उसको ससंारको काशबाट अन्धकारमा खे छेन।्
19 उसको न छोरा-छोरीहरू हुनछे न त नाता-नाितनीहरू

उसको कुनै पिन सन्तान रहनछैेन।्
20 प ममा भएका मािनसहरूलाई आपत पनछ जब उनीहरूले द ु मािनसहरूमा

कस्तो घट्ना आइपय भन्ने सनु्दा,
पवूर्मा भएका मािनसहरू डरले स्तब्ध हुनछेन।्

21 त्यो साँिच नै ती द ु मािनसहरूको घरमा घट्ने नै छ।
त्यस्ता मािनसको जीवनमा घ टन जानछे जसले परमे रलाई यादै गदन।”

19
अय्यबूले जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः

2 “किहलसेम्म ितमीहरूले मलाई चोट पयुार्उने छौ
अिन मरेो वचनहरू भङ्ग पान छौ?

3 ितमीहरूले मलाई दश पल्ट बइेज्जत गय ।
ममािथ अन्याय गदार् ितमीहरू ल ज्जत भएनौ?

4 यो मरेो समस्या हो।
यिद मलैे पाप गरें भने पिन त्यसले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उदँनै।

5 ितमीहरूले म भन्दा केवल आफूलाई रा ो दखेाउन चा ौ।
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ितमीहरूले मरेा सकंटहरू नै मरेा गल्तीहरू हुन भन्यौ।
6 तर यहाँ परमे र हुन ु हुन्छ जसले ममािथ गल्ती काम गन ुर् भयो।

मलाई प न उहाँले आफ्नो पासो थाप्न ु भयो।
7 म िचच्याएँ, ‘उहाँले मलाई चोट पयुार्उन ु भयो।’ तर मलैे जवाफ पाइन।

मलैे सहायताको लािग कराँए, तर न्यायको लािग कसलैे पिन मरेो कुरा सनुने।्
8 परमे रले मरेो बाटो रोिक िदन ु भयो।
यसकारण म बाटोबाट जान स न।

उहाँले अन्धकारमा मरेो बाटो हराइिदन ु भयो।
9 परमे रले मरेो सम्मान खोसरे लजैान ु भयो,

उहाँले मरेो िशरबाट मकुुट उता रिदनभुयो।
10 परमे रले म शषे नहोउञ्जलेसम्म चारैितरबाट िहकार्उन ु भयो।

उहाँले मरेो आशा खोसरे लजैान ु भयो
जसरी जराहरूले रूखलाई तान्दछ।

11 परमे रको ोधको आगो मरेो िवरू जल्यो।
उहाँले मलाई आफ्नो श ु ठान्न ु भयो।

12 परमे रले मलाई आ मण गनर् आफ्ना सनेाहरू पठाउन ु भयो।
ितनीहरूले आ मण धरहराहरू मरेो व रप र बनाए
ितनीहरूले मरेो पाल व रप र आफ्नो छाउनी बनाए।

13 “परमे रले मरेो दाज्य-ूभाइहरूलाई मलाई घणृा गन बनाउन ु भयो।
म मरेो सारा िम हरूका लािग नौलो मािनस भएँ।

14 मरेो आफन्तहरूले मलाई त्यागरे गए।
मरेो िम हरूले मलाई िबस।

15मरेो घरमा भटे गनर् आउनहेरूले अिन मरेो दासीहरूले मलाई यस्तो कारले हछेर्न ्
मानौं म एउटा िवदशेी अथवा परदशेी हु।ँ

16 मलैे आफ्नो दासलाई बोलाएँ तर त्यसले जवाफ िदएन।
मलैे उिसत माफ माग्न ु पछर्।

17 मरेो प ीले मरेो सासको गन्धलाई घणृा गछ।
मरेो आफ्नै दाज्य-ूभाइहरूले मलाई घणृा गछर्न।्

18 साना-साना नानीहरूले पिन मलाई घणृा गछर्न।्
जब म ितनीहरूको छेउमा जाँदछु,



19:19 xli अय्यबू 19:29

ितनीहरूले म ित नरा ा वचनहरू बोल्छन।्
19 मरेा सारा िहतषैी िम हरूले मलाई घणृा गछर्न।्

जनु मािनसहरूलाई म मे गछुर् ितनीहरू सम्मले मरेो िवरू मखु खोल।े

20 “म एकदम दबु्लो छु, मरेो छालाहरूले ह ीहरू छाडरे झो लएका छन।्
मसगँ अब अ लकित मा ाण छ।

21 “मलाई दया गर, मरेो िम हरू ममािथ करूणा जगाऊ।
िकनभने परमे र मरेो िवरू हुनहुुन्छ।

22 िकन ितमीहरूले मलाई परमे रले झैं सजाय िदइरहछेौ?
ितमीहरूले मलाई चोट पयुार्इसकेका छैनौं।

23 “म चाहन्छु िक कसलैे ती कुराहरू सम्झलेा जनु म भन्छु र पसु्तकमा लखे्छु।
म चाहन्छु मरेो वचनहरू चमर्प मा ले खयोस।्

24 म इच्छा गछुर् िक मरेा शब्दहरू फलामको िछनलुे ढुङ्गामािथ कँुिदयोस,्
तािक सदासवर्दा रहनछेन।्

25 म जान्दछु त्यहाँ मरेा िन म्त लिडिदने कोही त छ। म जान्दछु उ बाँच्छ।
अिन अन्तमा उ यहाँ पथृ्वीमा उिभनछे अिन मलाई बचाउनछे।

26 म जान्दछु िक म मरे पिछ
अिन मरेो शरीरबाट छाला कािढए पिछ मलैे परमे रलाई दे े छु।

27 म परमे रलाई आफ्नै आखँाहरूले दे छुे।
म मा ै अन्य कोही पिन होइन, परमे रलाई दे छुे।
मरेो इच्छाको खचंाईलाई मरेो हृदयले थाम्न स ै न।

28 “हुन सक्छ, ितमीले भन्नछेौ, ‘हामीले उनीमािथ दवाफ पान ुर्पछर्।
हामीले उसलाई दोष िदने कारणहरू पाउनँ सक्नछेौं।’

29 तर ितमीहरू आफै नै तरवारदे ख डराउन ु पनछ।
िकनभने परमे रले दोषी मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

परमे रले ितमीहरूलाई दण्ड िदनलाई तरवार चलाउन ु हुनछे।
तब ितमीहरूले जान्नछेौ िक त्यहाँ न्यायको समय छ।”
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20
सोपरले जवाफ िदन्छ

1 तब नमाबाट आएका सोपरले जवाफ िदएः
2 “मरेा दोधारे िवचारहरू मिभ ै सघंषर् गछर्न ्

ितमीहरूलाई उ र िदन म हता ररहकेो छु।
3 ित ो जवाफले हामीलाई अपमान गय !

तर म ज्ञानी छु, ितमीलाई कसरी जवाफ िदन ु म जान्दछु।

4-5 “ितमी जान्दछौ िक एक द ु मािनसको आनन्द लामो समयम्म टक्दनै।
त्यो पिहल्यै दे खको सत्य िथयो, आदमलाई पथृ्वीमा राखकेो बलेादे ख नै

त्यो सत्य िथयो
त्यो मािनस जसले परमे रको बारेमा याद गदन भने उसको खशुी छोटो

अवधीको लािग मा हुन्छ।
6 हुनसक्छ द ु मािनसको घमण्ड आकाश मािथ पगु्ला,

अिन उसको िशरले बादलहरूलाई छोला।
7 तर उ सदाको लािग जानछे, उसको आफ्नै शरीर सिकंदै गए जस्तो।

मािनसहरू जसले उसलाई जान्दछ भन्नछेन,् ‘उ कहाँ छ?’
8 उ सपना जस्तो उडरे जानछे अिन कसलैे पिन उसलाई फे र भे ाउने छैन।

नरा ा सपना जस्तो उसलाई जबरजस्ती भु लनछे।
9 मािनसहरू जसले उसलाई दखेे अब फे र दे े छैनन।्

उसको प रवारले उसलाई फे र किहल्यै हने छैन।
10 द ु मािनसका केटा-केटीहरूले फकार्इिदने छ जे थोक उनीहरूले गरीब

मािनसहरूबाट लएका िथए।
त्यो द ु मािनसको आफ्नै हातहरूले उसको सम्पि फकार्ई िदनपुनछ।

11 जब ऊ जवान िथयो उसका ह ीहरू ब लया िथए,
तर, उसको शरीरका बाँकी भाग जस्तै ितनीहरू चाँडै नै फोहर मलैामा

ढल्नछे।
12 “द ु मािनसहरूको मखुमा खराबले िमठो स्वाद िदन्छ,

यसथर् उसले पणू र् आनन्द लन ु त्यसलाई आफ्नो िज ो मिन राख्छ।
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13 द ु मािनसहरूले पाप लटु्दछ। उसले यसलाई फुत्काउन चाँहदनै।
त्यो त्यस्तो िमठो िम ी जस्तो हुदँछ उसले आफ्नो मखुमा चपेी राख्दछ।

14 तर त्यो द ु को पटेमा उसको भोजन िवष हुन्छ।
त्यो उसको पटेिभ एउटा साँपको िवष जस्तै िततो हुन्छ।

15 द ु मािनसले धनीहरूलाई िनल्छ।
तर त्यसले ितनीहरूलाई उल्टी गरेर िनकाल्छ।

परमे रले पापी मािनसलाई उल्टी गरेर बािहर िनकाल्ने पान ुर्हुन्छ।
16 द ु मािनसहरूको पये पदाथर् साँपबाट िनका लएको िवष झैं हो।

तर साँपको िज ोले उसलाई मानछ।
17 तब पापी मािनसले मह र नौनी बग्दै गरेको नदीहरू दखेरे पिन

आनन्द उपभोग गनछैन।
18 द ु मािनसलाई उसले कमाएको नाफा जित फकार्ई िदनलाई वाध्य गराईन्छ।

उसले गरेको कामहरूमािथ उसलाई खशुी हुने अिधकार िदइंदनै।्
19 िकनभने पापी मािनसले गरीब मािनसहरूलाई घात पादर्छ अिन गल्ती िहसाबले

उसलाई जोख्दछ।
उसले ितनीहरूको िचन्ता नै गरेन अिन उसले ितनीहरूका चीजबीचहरू

लिगिदयो।
अरूले बनाएको घरहरू त्यसले खोसरे लिगिदयो।

20 “द ु मािनस किहले सन्त ु हुदँनै।
उसको धनले उसको रक्षा गनर् स ै न।

21 जब उसले खाँदछ, त्यहाँ केही पिन छाडदनै।
उसले सफलता पाउने छैन।

22 जब द ु मािनसकहाँ शस्त हुदँछ उसलाई सकंटहरूले िथचरे रा छे।
उसको समस्याहरू उमािथ नै खिनन्छ।

23 जब द ु मािनस आफूले चाहे जित सबै थोक खान्छ,
ऊ परमे रको ोधको लप्कोमा पदर्छ।
परमे रले त्यस द ु मािथ दण्ड वषार्उन ु हुनछे।

24 हुनसक्छ फलामको तरवारदे ख त्यो द ु मािनस भाग्ला।
तर काँसको टुप्पा भएका काँढले त्सलाई ढाल्ने छ।

25 त्यो काँसाको काँढ जसरी भए पिन उसको शरीरमा वारपार भएर जाने नै छ,
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अिन उसको ढाँडबाट त्यो िनस्कने छ।
यसको ट ल्कने टुप्पाले उसको कलजेो छेड्नछे,
अिन ऊ ासले मछुार् पनछ।

26 उसका सारा धन सम्पि न हुनछे।
आगोले उसलाई ध्वशं गन छ जनु आगो मािनस तथा ाणीले शरुू गरेको

होइन।्
आगोले उसका घरमा बाँकी रहकेा सारा सामानहरूसम्म जलाएर खरानी

बनाउनँछे।
27 द ु मािनस दोषी हो भनी स्वगर्ले माण गनछ।

पथृ्वी स्वयं त्यसको िवरू उठ्नछे।
28 उसको घरमा भएको सम्पणूर् सामानहरू

परमे रलाई रीस उठेको िदन खोिसनछे।
29 हो, त्यसरी नै परमे रले द ु मािनसहरूमािथ गन ुर्हुनछे।

त्यसरी नै परमे रको योजनाहरू ितनीहरूलाई िदन ु हुनछे।”

21
अय्यबूले जवाफ िदन्छन ्

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः
2 “म के भन्छु सनु,

मलाई सान्तवना िदने ित ो त्यही त रका रहोस।्
3 जब म बोल्दछु, धयैर् रा ु

मलै े बो लसके पिछ ितमीहरूले मरेो खल्ली उडाउन सक्छौ।
4 “म मािनसहरूका िवरू गनुासो गन होइन,

त्यहाँ रा ो कारण छ िकन म धयैर् रिहन।
5 म ित हरे अिन शोकले आघात बन

ित ो हात मरेो मखुमा राख, अिन शोकले आघात भएको आखँाले मलाई
हरे।

6 जब मलाई के भएको िथयो भनी सोच्छु
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मलाई डर लाग्छ अिन मरेो शरीर काम्छ।
7 िकन पापीहरू दीधार्य ु हुन्छ?

िकन ितनीहरू बढूा हुन्छन र सफल हुन्छन?
8 द ु हरूले आफ्ना छोरा-छोरीहरू आफूिसतै हुकको दखे्छन

र आफ्ना नाित-नाितनीहरू हनेर् धरैे बाँच्छन।्
9 ितनीहरूका घरहरू सरुिक्षत छन ्अिन ितनीहरू भयभीत छैनन।्

परमे रले ती द ु हरूलाई दण्ड िदनलाई ल ी योग गन ुर्हुन्न।
10 ितनीहरूका साँढे जनन ि यामा किहले चकु्दनैन।्

ितनीहरूका गाईहरूले बाछीहरू ब्याउछँन ्अिन तिुहदनैन।्
11 द ु हरूले आफ्नो नानीहरूलाई भडेाका पाठाहरू जस्तै बािहर खले्न िदन्छन।

ितनीहरूका नानीहरू व रप र नाच्छन।्
12 ितनीहरू वीणा र बासरुीको धनुमा गाउछन र नाच्छन।्
13 द ु हरूले आफ्नो जीवन कालमा सफलता भोग्दछन।्

त्यसपिछ ितनीहरू मछर्न ्अिन कुनै पीडािबना आफ्नो िचहानितर जान्छन।्
14 तर द ु हरूले परमे रलाई भन्छन,् ‘हामीलाई एक्लो छाडी िदनहुोस।्

हामी तपाईंका मागर् जान्ने इच्छा गदनौं।’
15 अिन द ु हरूले भन्छन,् ‘सवर्श मान परमे र को हो?

हामीलाई उसको सवेा गन खाँचो छैन।
उसलाई ाथर्ना गरेर हामीले के पाउछँौ?’

16 “यो सत्य हो, द ु हरूले आफ्ना सफलताहरू आफै बनाउदँनैन,्
म ितनीहरूको परामर्शको पिछ ला ग्दन।

17 तर, ायः किहले काँहीं कसरी परमे रले द ु हरूको ज्योित िनभाइ िदन ु हुन्छ?
ायः कसरी दःुखक हरू द ु हरूमािथ आई पदर्छ?

किहले परमे रले ितनीहरूलाई ोिधत भएर दण्ड िदनहुुनछे?
18 हावाले पराल उडाए जस्त,ै ती बतासले धानको भसूहरू उडाए जस्तै

के परमे रले द ु हरूलाई उडाई भगाउन ु हुनछे।
19 तर ितमी भन्छौ, ‘उसको िपताले पापहरू गरेको िन म्त परमे रले नाबालकलाई

दण्ड िदनहुुन्छ।’
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परमे र स्वयले द ु हरूलाई नै दण्ड िदउन ्तब ितनीहरूले िक ितनीहरूको
आफ्नै पापले गदार् ितनीहरू द ण्डत भएरहकेा छन।्

20 द ु हरूले आफ्नै सजाय दखेनु।्
सवर्श मान परम भकुो ोध ितनीहरू आफैले दखेनु।

21 जब द ु मािनसको जीवन शषे हुन्छ अिन ऊ मदर्छ,
उसले आफ्ना नानीहरू ज-जसलाई छाड्छ, ितनीहरूको पवार्ह नै गदन।

22 “कसलैे पिन परमे रलाई ज्ञान िदन स ै न।
परमे रले उच्च वगर्का मािनसहरूलाई पिन न्याय गन ुर्हुन्छ।

23 एकजना मािनस आफ्नो पणूर् र सफल जीवन उपभोग पिछ मछर्।
ऊ आफ्नो जीवनमा पणूर्तः सरुिक्षत अिन आनन्द कारले बाँच्यो।

24 उसको शरीरका ह ीहरू ब लया िथए
कारण उसले भोजन शस्त पाएको िथयो।

25 तर कितपय मािनस क द जीवन िबताए पिछ मछर्।
उसले किहल्यै रा ो जीवन िबताउन पाएन।

26 अन्तमा, ती दवुै मािनसहरू सगंसगंै फोहोरमा ढल्नछेन।्
ती दबुमैा कीराहरूले पनुछन।्

27 “तर, म जान्दछु ितमीहरू के सोची रहछेौ
अिन म जान्दछु ितमीहरूिसत मलाई नोक्सान पयुार्उन योजना छ।

28 ितमीले भन्छौ होलाः ‘मलाई रा ो मािनसको घर दखेाऊ।
अिहल,े द ु मानिसहरू कहाँ बस्छन दखेाऊ।’

29 “तर ितमीहरूले किहल्यै या ीहलाई सोधनेौ
अिन ितमीहरूले उनीहरूको कथाहरू पत्याएनौ।

30 जब परमे र रीसाएर सजाए िदन ु हुन्छ द ु मािनसहरू सधंै जोिगन्छन।्
जब परमे रले रीस दखेाउन ु हुन्छ ितमीहरूलाई बचाइन्छ।

31 कसलैे पिन द ु मािनसका सम्मखु उसका नरा ा कायर्हरूको आलोचना गदन।
कसलैे पिन उसका द ु कायर्का िन म्त दण्ड िददंनै।

32 जब द ु मािनसलाई िचहानमा लग न्छ
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उसको िचहानको छेउमा चौिकदार उिभन्छ।
33 यसलैे त्यस ठाउँको माटो त्यो द ु मािनसको लािग असल हुनछे।

अिन हजारौ मािनसहरू उसको मलामी भएर िचहानमा भलेा हुन्छन।
34 “त्यसकैारण ितमीले आफ्ना खो ो शब्दहरूले मलाई सान्तवना िदन स ै नौ,

ित ो जवाफहरूले एकदमै सहयोग गदन।”

22
एलीपजले जवाफ िदन्छ

1 तमेानीबाट आएका एलीपजले जवाफ िदए;
2 “के परमे रलाई हा ो सहायता चािहन्छ? अह।ँ

ज्ञानी परुूष पिन परमे रलाई साँ च्च नै कामलाग्ने होइन।
3 यिद ितमी धम छौ भने के यसले परमे रलाई म त पयुार्उछँ? अह!ँ

यिद ित ो मागर्हरू सही छन ्भने के सवर्श मान परमे रलाई केही लाभ
हुन्छ? अह।ँ

4 अय्यबू, िकन परमे रले ितमीलाई दण्ड र दोष िदनभुयो?
के यो ितमी उहाँको डर बोक्छौ भनरे हो?”

5 होइन, यो ित ो धरेै द ु कमर्हरूको कारणले हो।
अय्यबू, ितमीले किहल्यै ित ो द ु कमर् रोकेनौ।

6 हुन सक्छ ितमीले दाज्य-ूभाइ दे ख रूिपयाँ पसैा ऋण लएका छौ,
अिन ितमीलाई उसले केही दओेस ् भनरे वाध्य गय जसले त्यो फकार्इने माण

गय ।
हुन सक्छ ितमीले गरीब मािनसबाट बन्धक राखे जस्तै लगुा लएको िथयो।
हुन सक्छ कुनै कारणै िबना ितमीले त्यो गय ।

7 हुन सक्छ ितमीले ती थिकत
र भोकोहरूलाई पानी र भोजन िदएनौ।

8 अय्यबू, ितमीसगं खतेी गन थु ै जमीनहरू छन।्
अिन मािनसहरूले ितमीलाई आदर गछर्न।्

9 हुन सक्छ ितमीले केही पिन निदइकन िवधवाहरूलाई टाढा पठा्यौ।
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अय्यबू, हुन सक्छ ितमीले टुहुरा-टुहुरीहरूलाई धोका िदयौ।
10 यसकारण ित ो व रप र पास-ैपासो छन ्

अिन नसोचकेो दःुखले ितमीलाई भयभीत पादर्छ।
11 यसलैे गदार् यो अत्यन्त अन्धकार छ ितमी दे स ै नौ,

अिन बाढीले ितमीलाई बगाउछँ।

12 “परमे र स्वगर्को उच्च तहमा ब हुुन्छ।
हरे ताराहरू कितमािथ छन।्

परमे रले उच्च ताराहरूबाट तल हने ुर् हुन्छ।
13 तर अय्यबू ितमीले भन्न सक्छौ, ‘परमे रले के जान्न ु हुन्छ?

के परमे रले कालो बादलहरूबाट दे सक्नहुुन्छ अिन हामीलाई न्याय
गन ुर्हुन्छ?

14 बाक्लो बादलले उहाँलाई हामीदे ख लकुाउँछ,
यसलैे जब उहाँ आकाशको उच्चतम भागमा िहडन ु हुन्छ मािथ आकाशबाट

उहाँले हामीलाई दे ु हदँनै।’

15 “अय्यबू जनु बाटोमा द ु मािनसहरू िहिडसकेका िथए,
ितमी त्यही परुानो बाटोमा िहिंडरहछेौ।

16 ती द ु हरू न भए
ितनीहरू मतृ्यकुो मखुमा पगु्न ु अिघ नै ितनीहरूलाई बाढीले बगाएर लग्यो।

17 ती मािनसहरूले परमे रलाई भन,े ‘हामीलाई एक्लै छाडी िदनहुोस,्
सवर्श मान परमे रले हामीलाई केही पिन गनर् सक्न ु हुन्न।’

18 उहाँ नै परमे र, जसले आफ्ना घरहरू असल कुराहरूले भन ुर् भयो।
अह,ँ म द ु मािनसहरूका सल्लाहको पिछ ला ग्दन।ँ

19धम मािनसहरूले ितनीहरूलाई िवनाश भएको दखे्छन अिन ती धम मािनसहरू
खशुी हुनछेन।

िनद ष मािनसहरू ती द ु मािनसहरूमािथ हाँस्दछन।्
20 ‘साँ च्च नै हा ा श हुरू नाश भए।

आगोले ितनीहरूका सम्पि खरानी बनाई िदयोस।्’
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21“अब,अय्यबू, ितमी स्वयलंाई परमे र कहाँ समपर्ण गर अिन उहाँसगँ शा न्तले
बस।

त्यसो गर, अिन ितमीले धरैे असल कुराहरू पाउनँछेौ।
22 उहाँबाट िशक्षा ल्याऊ।

उहाँले के भन्नहुुन्छ त्यसमा ध्यान दऊे।
23 अय्यबू, सवर्श मान परमे र तफर् फक आऊ, अिन ितमी पनुःनस्थार्िपत

हुनछेौ
तर अिहले ितमीले आफ्नो घरबाट द ु आत्मालाई अिहले खदेी हाल।

24 सोच, ित ो जित सनुहरूछन तर ती धलुो हुन
अित उ म सनु खोलाका ससाना ढुङ्गाहरू जस्ता।

25 अिन सवर्श मान परमे रलाई ित ो लािग मलु्यवान र ित ो सनु चाँदी झैं हुन
दऊे।

26 तब सवर्श मान परमे रमा ितमी आन न्दत हुन सक्छौ।
तब ितमी परमे रलाई मािथ हनेछौ।

27 ितमीले उहाँलाई ाथर्ना गनछौ अिन उहाँले ित ो ाथर्ना सनु्न ु हुनछे।
अिन ितमीले आफ्ना वचनहरू पणूर् गनछौ।

28 यिद ितमीले केही गछुर् भनरे िनणर्य लएका छौ भने त्यो सफलता पवूर्क हुनछे
अिन ित ो भिवष्य िन य उज्जवल हुनछे।

29 परमे रले घमण्डी मािनसहरूलाई ल ज्जत पान ुर्हुन्छ।
तर परमे रले िवन मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ।

30 तब ितमी ती मािनसहरूलाई सहयोग गनर् सक्छौ जसले गल्ती कामहरू गछर्न।्
ितमीले परमे रलाई ाथर्ना गनछौ

अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु हुनछे।िकनभने ितमी एकदमै
पिव हुनछेौ।”

23
अय्यबूले जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः
2 “म थाकेर कमजोर भएता पिन
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अझै म िव ोही कुरा ग ररहकेो छु।
3 म जान्ने इच्छा गछुर् परमे र कहाँ हुनहुुन्छ,

तब म उहाँ जहाँ हुन ु हुन्छ त्यही जाने िथएँ।
4 अिन मरेो िनद षपनालाई माण गनर् म मरेो तकर् स्ततु गन िथए।

म मरेो सबै तकर् पशे गनर् तयैार हुनथेें।
5 अिन म उहाँको त्य ु र चाल पाउने िथएँ

अिन जान्ने िथएँ िक उहाँले मलाई भन्न ु पन के छ।
6 के उहाँले मरेो िवरू उहाँका महाश योग गन ुर् हुनछे?

होइन, उहाँले मरेा वचनहरूमा ध्यान िदन ु हुनछे।
7 उहाँसगँ मरेो इमान्दार त्यहाँ छलफल हुनथे्यो,

अिन म मरेो मामला िज े िथएँ।

8 “यिद म पवूर् ितर गएँ भन,े परमे र त्यहाँ रहन ु हुनछैेन।
यिद म प म ितर गएँ भने पिन परमे रलाई दे ख्दन।्

9 अिन यिद म उ र जान्छु, परमे रले के गन ुर् हुन्छ त्यो म प न स न।
अिन उहाँ दिक्षण जान ु भयो भने म उहाँलाई दे े छैन।

10 तर, जब िक मलैे गरेको त्यके चीज परमे रले जान्न ु हुन्छ,
उहाँले मलाई जाँच्न ु सक्न ु हुन्छ अिन शु सनु जस्तै मै त्यो जाँचमा उ ीनर्

हुनछे।
11 परमे रले इच्छा गन ुर् भएको बाटोमा होिशयरीिसत िहडं।े

परमे रको बाटोबाट म भडिकन।
12 मलैे सधँ ै परमे रको आज्ञाको पालन गरे।

परमे रले भन्न ु भएका वचनहरू मलैे मरेो हृदयमा सचंय ग रराखकेो छु।

13 “तर परमे र किहल्यै प रवर्तन हुनहुुन्न।
परमे रको िवरू कोही पिन उठ्न स ै न।्
परमे रले जे चाहनहुुन्छ त्यही गन ुर्हुन्छ।

14 परमे रले त्यही गन ुर् हुनछे जनु उहाँले मरेो लािग योजना गन ुर् भएको िथयो
अिन उहाँसगँ मरेो िन म्त अझ धरैे योजनाहरू छन।्

15 यसकारण म परमे रसगँ डराउछुँ।
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म ती कुराहरू बझु्छु यसकारण म परमे रसगँ डराउछुँ
16 परमे रले मरेो हृदय िनबर्ल बनाउन ु भयो, अिन मरेो उत्साह िब लन ग रिदन ु

भयो।
सवर्श मान परमे रले मलाई िसत पान ुर्भयो।

17 अि य घटनाहरू जनु ममािथ आइपय ितनीहरू मरेो मखुमा ढािकएको कालो
बादल जस्तो छन।्

तर त्यस अन्धकारले मलाई चपुचाप रा े छैन।

24
1 “यो यस्तो िक सवर्श मान परमे रबाट केही पिन लकेुको हुदँनै,

तर को आउँदछै भनरे उनका अनयुायीहरूलाई थाहा हुदँनै।

2 “मािनसले आफ्नो जमीन बढाउन िसनाना साछर्न,्
अिन अकार्को बगाल चोरेर टाढा खर्कमा चराउछँन।्

3 ितनीहरूले टुहुरा-टुहुरी नानीहरूको गधा चोछर्न।
जबसम्म उसले ऋण ितर्न स न ितनीहरूले िवधवाको गाई खोसरे लजैान्छ।

4 ितनीहरूले गरीब मािनसहरूलाई घरिवहीन पाछर्न।् ितनीहरूले गरीब
मािनसहरूलाई एक ठाउँबाट अक ठाँउ घिुमिहडन वाध्य गराउछन।्

सबै गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूबाट लकु्ने बनाउछँन।्

5 “गरीब मािनसहरू जङ्गली गधाहरू जस्तै आहारको खोजीमा मरूभिूममा
घिुमरहकेा छन।

भोजनको खोजीमा ितनीहरू िवहानै उठ्छन ् अिन आफ्ना नानीहरूको
भोजनको लािग अधँ्यारो नहुञ्जलेसम्म काम गछर्न।्

6 गरीब मािनसहरू रात अबरेसम्म खतेमा पराल का टरहन्छन ्
अिन खतेमा धनी मािनसहरूको लािग दाख टिपरहन्छन।्

7 गरीब मािनसहरू ओढ्ने लगुाहरू नभएकोले जाडोको रातमा पिन नाङ्गै स ु ु पछर्।
जाडोबाट जोिगनं ितनीहरूिसत केही हुदँनै।्

8 ितनीहरू पवर्तहरूमा वषार्ले िन कु्क िभज्छन।्
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च ानहरूको ओडारमा लकु्न ु बाहके ितनीहरूको जाडोदे ख जोगीन कुनै
उपाए छैन।

9 खराब मािनसहरूले बाब ु नभएका नानीहरूलाई आमाबाट खोसरे लान्छन।
ितनीहरूले गरीबका नानीहरूलाई ऋणको बन्धक रा लजैान्छन।्

10 गरीब मािनसहरूसगँ लगाउने पोषाकहरू छैन। यसलैे ितनीहरू नाङ्गै छन।्
ितनीहरूले अन्नका भारीहरू द ु मािनसहरूका लािग बोक्छन ्तर ितनीहरू

भने सधँ ै भोको हुन्छन।्
11 गरीब मािनसहरूले भ क्षको तले िनचोरेर िनकाल्छन।्

म बनाउनका लािग ितनीहरूले दाखहरू पले्छन। तर ितनीहरूसगँ िपउने
पदाथर् केही हुदँनै

12 शहरमा ितमीहरूले मनर् लागकेा मािनसहरूको कोलाहल सनु्न सक्छौ।
ती पीिडत मािनसहरू गहुार माँग्दै िचच्याउछन।् तर परमे रले सनु्नहुुन्न।

13 “कितपय मािनसहरूले काशको िवरू िव ोह गछर्न।
ितनीहरू जान्दनैन ्परमे र के चाहनहुुन्छ।
ितनीहरू परमे रले चाहकेो बाटोमा जीउन चाहदँनैन।्

14 हत्यारा िबहान िछ ै उठ्दछ, अिन गरीबहरूलाई माछर्, असहाय मािनसहरूलाई
माछर्।

अिन रातमा त्यो चोर हुन्छ।
15 एक िभचारीले रातको तीक्षा गछर्।

उसले सोच्छ, ‘कसलैे पिन मलाई दे स ै न।’ तरै पिन, उसले आफ्नो
अनहुार छोप्छ।

16 जब अन्धकार हुन्छ, द ु मािनसहरू बािहर िनस्कन्छन अिन मािनसहरूको
घरहरू फोछर्न।्

तर िदनको उज्यालोमा ितनीहरूले स्वयलंाई आफ्नो घरमा बन्द गरेर राख्दछ
अिन काशलाई मन पराउँदनै।

17 ती द ु मािनसहरूका लािग अधँ्यारो िबहान जस्तै हो।
हो, ितनीहरू डरलाग्दो अन्धयारो रात मन पराउँछन।्

18 “तर द ु मािनसहरू त्यसरी लिगन्छ जसरी बाढीले समानहरू बगाएर लान्छन।्
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ितनीहरूको भिूम ािपत रहन्छन, यसकारण ितनीहरूले खतेबाट दाख थपुानर्
स ै नन।

19 िहउदँको िहउबँाट आउनछे ितनीहरूको पानी गरम सखूा मौसमले सकुाइिदन्छ।
यसथर् ती पापीहरू िचहानमा लािगन्छन।्

20 त्यो द ु मािनस मछर् र उसकै आमाले पिन उसलाई िबिसर्न्छे।
उसको ि यसी कीराहरू हुन्छन ्जसले शरीर खान्छन ्

मािनसहरूले उसलाई सम्झने छैनन।
त्यो द ु मािनस कँुहकेो ल ी जस्तै भाँिचएको छ।

21 द ु मािनसहरूले नानी जन्माउन नसक्ने ीहरूलाई क िदन्छन।
अिन लोग्ने मरेका ीहरूलाई ितनीहरूले सहयोग गदनन।्

22 द ु मािनसहरूले श शाली मािनसहरूलाई नाश गनर् आफ्ना श चलाउछँन।्
द ु मािनसहरू श शाली हुनसक्लान ्तर ितनीहरू आफ्नै जीवनमा पक्का

हुन स ै नन।्
23 द ु मािनसहरूले क्षिणक समयको लािग आफूलाई सरुिक्षत पानर् सक्छन।्

उसलेआफैमािथ िव ासमा राख्छ अिन आफ्नो बाटो होिशयारी साथ हछेर्न।्
24 नरा ा मािनसहरू केही क्षणको लािग सफल हुन सक्लान, तर ितनीहरू पिछ

खतम हुनछेन।
ितनीहरू बाली काटे जस्तै का टन्छन।्

25 “म कसम खान्छु िक ती कुराहरू सत्य हुन।
कसले माण गलार् मलै े ढाँटे भनरे?
कसले दखेाउन सक्छ म गल्ती छु भनरे?”

25
िबल्ददले अय्यबूलाई जवाफ िददंछ

1 तब शहुबाट आएका िबल्ददले जवाफ िदएः
2 “परमे र शासक हुन ु हुन्छ।

उहाँले मािनसहरूलाई िसत पान ुर्हुन्छ अिन उहाँलाई आदर गर।
उहाँले मािथ आफ्नो स्वगर्मा शा न्त कायम रा ु हुन्छ।
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3 परमे रबाट सबै मािनसहरूमा घाम उदय हुदँछ।
कसलैे पिन उहाँका ताराहरूलाई गन्न सक्दनैन।्

4 परमे रको तलुनामा कोही मािनस पिन धम मािनन सिकदनै।
कुनै पिन मािनस किहल्यै िनद ष हुन स ै न।

5 परमे रको दिृ मा, जनुसम्म शु
र ज्व लत छैन ताराहरू पिन श ु छैन।

6 मािनसहरू कम्ती नै श ु हुन्छन,् मािनसहरू कीराहरू जस्ता हुन,
मािनसहरू महत्वहीन कीराहरू जस्ता छन।”

26
अय्यबूले िबल्ददलाई जवाफ िददंछ

1 तब अय्यबूले जवाफ िदएः
2 “िबल्दद, यस थिकत अिन उदास मािनसलाई ितमीले साँ च्च नै ठूलो सहयोग

गय ।
के ितमी साँच्चै सोच्छौ िक ितमीले त्यो मािनसलाई जसको बाहुबलमा केही

श छोिडएको छैन बचाएका छौ?
3 ित ो परामर्श त्यस मािनसको लािग हो जसको ज्ञान छैन।

के ितमीले धरैे अन्तर्ज्ञान हािसल गरेकाछौ भनी सच्छौ?
4 कसले ितमीहरूलाई यस्ता कुराहरू भन्न सहयोग गय ?

कसको आत्माले ितमीलाई उत्साह दान गय ?

5 “मरेकाहरूका आत्माहरू
डरले पथृ्वी मिन पानीमा काम्दछ।

6 तर परमे रले त्यो मतृलोक िभ दे सक्नहुुन्छ।
मतृ्य ु परमे र दे ख लकु्न सकेको छैन।

7 परमे र उ र आकाशको शनु्य अन्त रक्षमा लम्पसार हुनभुयो।
परमे रले पथृ्वीलाई शनु्यतामा झणु् ाउन ु भयो।

8 परमे रले पानीलाई बाक्लो बादलहरूले छोप्न ु हुन्छ।
तर परमे रले त्यो ग ुङँ्गो चीजले बादलहरू फुटाउन ु हुन्न।
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9 परमे रले पिूणर्माको चन् मालाई छोपी िदनहुुन्छ।
उहाँले आफ्नो बादलहरू त्यसतफर् फैलाउन ु हुन्छ अिन त्यस मािथ लकुाउन ु

हुन्छ।
10 जहाँ अधँ्यारो र उज्यालोको सगंम हुन्छ

त्यहाँ परमे रले िक्षितज जस्तै प रिध कोन ुर् भयो।
11 आकाशलाई थामी रा े आधारहरू डरले काम्छ

जब परमे रले ितनीहरूलाई चतेावनी िदनहुुन्छ।
12 परमे रको श ले समु शान्त हुन्छ।

परमे रको ज्ञानले राहाबलाई न पान ुर् भयो।
13 परमे रको स्वासले आकाश सफा हुन्छ।

परमे रको हातले साँपलाई नाश ग रिदन ु हुन्छ जो भाग्ने कोिशश गछर्।
14 यी परमे रले गन ुर् भएको अचम्मका केही कुराहरू मा हुन। हामी परमे रले

गन ुर् भएको कानखेशुी मा सनु्छु।ँ?
परमे र कित महान र शा शाली हुनहुुन्छ भनरे कसलैे पिन वास्तिवक

रूपमा बझु्न स ै न।”

27
1 तब अय्यबूले आफ्नो वतृान्त किह र ो। अय्यबूले भन्यो:

2 “परमे र जीिवत हुन ु भए झैं, कसले मबाट न्याय खोसकेो छ!
सवर्श मान परमे र,

जसले मरेो जीनव ित बनाउन ु भयो,
3 तर जबसम्म जीवन म िभ रहन्छ

अिन परमे रको जीवनको स्वास मरेो नाकमा रहन्छ।
4 तब मरेो ओठहरूले परमे र िवषयमा गल्ती कुराहरू भन्नछैेन,

अिन मरेो िज ोले किहल्यै कपटपणूर् गनर् स ै न।
5 म ितमीहरू ठीक छौ किहल्यै स्वीकार गिदर्न िक भनी

म नमरूञ्ञलेसम्म लगातार भनी रहने छु िक म िनद ष छु।
6 मलैे गरेका उिचत कुरालाई म ब लयो गरी समाती रहनछुे म ठीकसगं बाच्नलँाई

किहल्यै चकु्ने छैन।
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जबसम्म म बाँच्दछु मरेो चतेनाले मलाई किहल्यै सताउने छैन।
7 मरेो श हुरू द ु मािनसहरू मािनउन।

मरेो िवरोधमा जो पिन उठ्छ त्यो खराब मािनस मािनयोस।्
8जनु मािनसले परमे रको पवार्ह राख्दै त्यो मानिस मदार् त्यसको केही आशा हुदँनै।

जब परमे रले उसको ाण लान ु हुन्छ उसका िन म्त केही आशा रहदँनै।
9 त्यस द ु मािनसले जब क पाउनछे अिन उ िचच्याएर परमे रलाई गहुार

माग्दछ।
तर परमे रले उसको िचत्कारमा ध्यान िदन ु हुनछैेन।

10 त्यस मािनसले सवर्श मान परमे रसगं कुरागद आनन्द लन सक्नपुथ्य ।
त्यस मािनसले सदा नै परमे रलाई ाथर्ना गन ुर्पथ्य ।

11 “म ितमीहरूलाई परमे रको श को बारेमा वचन िदनछुे।
म सवर्श मान परमे रको योजनाहरूलाई लकुाउने छैन।

12 ितमीहरूले परमे रको श आफ्नै आखँाले दखे्यौ।
यसकारण िकन ितमीहरू त्यस्ता अथर्हीन कुराहरू गछ ?

13 “परमे रले द ु मािनसहरूको लािग यही उपाय गन ुर्भयो।
सवर्श मान परमे रबाट यस्तै पाइन्छ।

14 द ु मािनसका धरैे छोरा-छोरीहरू हुन सक्लान ्तर उसका छोरा-छोरीहरू य ु मा
मा रनछे।

द ु मािनसहरूका छोरा-छोरीहरूले शस्त भोजन पाउनछैेनन।्
15 उसका सारा छोरा-छोरीहरू रूढीले मनछन ्

अिन ितनीहरूका िवधवाहरू दःुखी हुने छैनन।्
16 द ु मािनसहरूले चरु चाँदी पाउनँ सक्ला तर त्यो उसको लािग मलैा बराबर

हुनछे।
उसले धरैे लगुाहरू पाउन सक्ला तर त्यो उसको लािग माटोको थु ो बराबर

हुनछे।
17 तर असल मािनसहरूले ती लगुाहरू लगाउने छ

अिन िनद ष मािनसहरूले त्यो चाँदी पाउने छन।्
18 द ु मािनसले एउटा घर बनाउन सक्ला तर त्यो दीघर्कालीन रहनछैेन।
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त्यो माकुराको जालो जस्तो हुने छ। अथवा हरीको तम्ब ु जस्तो हुनछे।
19 द ु मािनस सु जाँदा धनी हुन सक्छ।

तर जब ब्य ूिँझन्छ उसले ती उसका सारा धनहरू हराएर हुनछेन।्
20 ऊ भयभीत हुनछे। यो बाढी बतास आए जस्तो हुनछे अिन सारा सामान बगाएर

लगे जस्तो हुनछे। हटात आएको बाढीले जस्तो उसलाई क ले लपटे्नें
छ।

अिन उसलाई राित नै आधँीले उडाई लजैानछे।
21 पवूर्को बतासले उसलाई उडाएर लजैानछे, अिन उ सदालाई जाने छ,

बतासले उसको घरबाट नै किसगंर झैं उडाएर लजैाने छ।
22 द ु मािनस बतासको श बाट भाग्ने कोिशश गलार्

तर िनदर्यी तफूान ऊमािथ आइलाग्नछे।
23 जब द ु मािनस भाग्छ मािनसहरूले थप्पडी मानछन।्

जब त्यो घरबाट भाग्छ ितनीहरूले सइुसलेो मानछन।्”

28
ज्ञानले के गछर्

1 “त्यहाँ सनु र चाँदीका खानीहरू छन ्
र त्यहाँ त्यस्तो ठाउँ पिन छ जहाँ मािनसहरूले सनु पगालरे खाँटी बनाउछँन।्

2 मािनसहरूले जमीन खनरे फलाम िनकाल्छन
ढुङ्गाहरू पगालरे ताँमा िनकाल्छन।्

3 कम हरूले गफुामा काश लजैान्छन।
ितनीहरूले गफुा िभ खोज तलाश गदर्छन।् उ पथृ्वीको अथँ्यारो गिहरोिभ

खानीको खोजी गछर्न!्
4 मािनसहरूले बसो-बास गरेको जग्गा भन्दा धरैे टाडोमा अथवा मािनसहरूको

पाइला किहल्यै नपराको ठाउँमा कम हरूले खानी पइल्याउने बाटो
खन्छन।्

ितनीहरू गिहरो िभ डोरीमा झु ण्डएर सरुूङ्ग खन्छन।्
5 जमीनमािथ अन्न उ न्छ।

तर जमीन मिन, िभन्नै छ
मानौं त्यके कुरा आगोले प ग्लए जस्तै छ।
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6 जमीनमिन बहुमलू्य धातहुरू
अिन काँचो सनुको कणहरूछन।

7 जङ्गली चरा-चरुूङ्गीहरूले जमीन मिनको बाटोहरूको बारेमा जान्दनैन।्
बाजले पिन किहल्यै त्यस्ता बाटोहरू दखेकेो हुदँनै।

8 जङ्गली पशहुरू त्यस्ता बाटोहरूमा िहडंकेा छैनन।
िसहंले पिन त्यो बाटो िहडकेो छैन।्

9 कम हरूले कडा ढुङ्गाहरू खन्छन।्
ितनीहरूले पवर्तहरू खनरे उदाङ्गे पा रिदएकाछन।

10 कम हरूले च ानहरू काटेर सरुूङ्ग बनाएका छन।्
ितनीहरूले च ानमा बहुमलू्य खिनज पदाथर् दखेकेा छन।्

11 कम हरूले पानी रोक्नको लािग बाँध बनाउछँन।
ितनीहरूले लकेुका चीजहरू बािहर काशमा ल्याउछँन।्

12 “तर मािनसहरूले ज्ञान कहाँ पाउन सक्छन?
ब ु पाउन हामी कहाँ जान सक्छौ?

13 हामी जान्दनैौं ज्ञान कित बहुमलू्य वस्त ु हो।
पथृ्वीमा भएका मािनसहरूले जमीन खनरे ज्ञान भटे्न स ै नन।्

14 महासागर गिहरो भन्दछ, ‘ज्ञान यहाँ मिसत छैन।’
समु भन्दछ ‘ज्ञान यहाँ मिसत छैन।’

15 ितमीहरूले श ु सनु िदएर पिन ज्ञान िकन्न स ै नौ।
यस ससंारमा ज्ञान िकन्नलाई शस्त चाँदी छैन।

16 ितमीहरूले ओपीरका सनु अथवा बहुमलू्य ढुङ्गा
अथवा बहुमलू्य र हरूले पिन ज्ञान िकन्न स ै नौ।

17 ज्ञान सनु अथवा स्फ टकभन्दा बहुमलू्य हो।
सनुमा कँुिदएका बहुमलू्य गहनाहरूले पिन ज्ञान िकन्न सिकन्दनै।

18 ज्ञान मगूा अिन िबल्लोर जस्ता मिणहरू भन्दा बहुमलू्य हो।
ज्ञान मािनक मिणहरू भन्दा अत्यन्त मलु्यवान हुन्छ।

19 कूश दशेको पषु्पराज ज्ञानभन्दा बहुमलू्य होइन।
ितमीहरू खा ी सनुले पिन िकन्न स ै नौ।
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20 “यसकारण ज्ञान कहाँबाट आउँदछ?
हामीले कहाँबाट ब ु को मलू पाउन सक्छौ?

21 ज्ञान पथृ्वीमा भएका सबै ाणपणूर् जीवहरूदे ख गोप्य रहदँछ।
आकाशमा उडने चराहरूलसेम्म ज्ञानलाई दे स ै न।

22 मतृ्य ु र िवनाशले भन्दछ, ‘हामीमा ज्ञान छैन।
हामीले त्यसका िवषयमा उडन्ता कुराहरू मा सनुकेा छौं।’

23 “केवल परमे रले मा ज्ञानको बाटो जान्न ु हुन्छ।
परमे रले मा ज्ञान कहाँ छ जान्नहुुन्छ।

24 परमे रले मा पथृ्वीको अन्तसम्म दे सक्न ु हुन्छ
परमे रले आकाश मिन सबै थोक दे हुुन्छ।

25 परमे रले बतासलाई श िदन ु भएको छ।
र समु को सीमाना बाँिध िदनभुयो।

26 पानी कहाँ वषार्उन ु पछर् परमे रले मा िनणर्य गन ुर् हुन्छ।
अिन कहाँ च ाङ्गहरु फ्याँिकन ु पछर् त्यो िनणर्य पिन उहाँले गन ुर् हुन्छ।

27 त्यस समय परमे रले ज्ञान दे ु भयो अिन यस िवषयमा सोच्न ु भयो।
ज्ञान कित महत्वपणूर् छ परमे रले बझ्न ुभयो अिन परमे रले ज्ञान अनमुोदन

गन ुर्भयो।
28 अिन परमे रले मािनसहरूलाई भन्नभुयो, ‘परमे रको डर र सम्मान नै ज्ञान

हो।
खराब कामहरूबाट आफूलाई अलग रा ु ब ु हो।’ ”

29
अय्यबूले मशः आफ्नो कुरा भन्दछन ्

1 अय्यबूले मशः आफ्नो कथा भिनरहछे। अय्यबूले भन्योः
2 “केही महीना अिघ िवतकेो जीवन म चाहन्छु।

त्यस समयमा परमे रले ममािथ नजर रा ु भयो अिन मरेो हरेचाह गन ुर्भयो।
3 त्यसबलेा, परमे रको काश ममािथ छायो तािक म अन्धकारमा िहडं्न सक्थें।

परमे रले मलाई ठीक बाँच्ने बाटो दखेाई िदन ु भयो।
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4 म ती िदनहरूको कामना गदर्छु जब म सफल िथएँ, अिन परमे र मरेो िहतषैी
िम हुनहुुन्थ्यो।

ती िदनहरूमा परमे रले मरेो घरलाई आिशष िदनभुयो।
5 म ती िदनहरूको कामना गछुर् जब सवर्श मान परमे र मसगँ हुनहुुन्थ्यो

अिन मरेा बाल-बच्चाहरू मरैे व रप र िथए।
6 जीवन त्यितबलेा अत्यन्तै रा ो िथयो।

म मरेो ख ु ाहरू नौनीले धनु्थें, अिन मसगँ शस्त दामी तलेहरू िथए।
7 “त्यस्ता िदनहरू िथए जब म शहरको ारमा जान्थें

अिन शहरका म ु खयाहरूसगँ सभा-गहृमा बस्दथें।
8 सारा मािनसहरूले मलाई त्यहाँ आदर गदर्थे यवुाहरूले म आउँदै गरेको दखे्दा

पाइला सारेर मलाई बाटो छोिडिदन्थ।े
आफ्नो ा म ित दर्शन गनर्लाई व ृ मािनसहरू बसकेो ठाउँबाट उठ्दथ।े

9 जनसमहूका नतेाहरू बोल्न बन्द गदर्थे
अिन हातहरू मखुमा राखरे अन्य मािनसहरूलाई चपुचाप ब लगाउथँ।े

10 मखु नतेाहरू पिन बोल्दा आफ्ना आवाजहरू सानो पादर्थ।े
हो, मानौ ितनीहरूका िज ोहरू मखुको तालमुा टाँिसएको झैं भान हुन्थ्यो।

11 मलैे के भन्दछुै ती कुराहरू मािनसहरूले ध्यान िदएर सनु्थ,े अिन मरेो बारेमा
असल कुराहरू गथ।

मलैे गरेका कुराहरूलाई ितनीहरू िवचाथ अिन ितनीहरूले मरेो शसंा गथ।
12 िकन? िकनभने जब गरीब मािनसले गहुारथ्यो, म सघाउथें।

अिन माता-िपता नभएका नानीहरू र रक्षाहीनहरूको म हरेचाह गथ।ं
13 मद गरेका मािनसले मलाई आशीवार्द िदन्थे

दःुख पाएका िवधवाहरूलाई म सहयोग गथ।ं
14 धािमर्कता मरेो लािग पोषाक िथयो,

िनष्पक्षता मरेो लगुा र फेटा िथयो।
15 म अन्धा मािनसहरूको लािग आखँा िथएँ, ितनीहरू जहाँ जान रूचाउथें म त्यतै

डोराउँथें।
म लङ्गडो मािनसहरूका लािग खु ा िथएँ, ितनीहरू जहाँ चाहन्छन ् त्यतै

बोकेर लान्थें।
16 म गरीबहरूको लािग िपता समान िथएँ।
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यिद मलैे नजानकेो िवषयका कुनै मामला मरेो साम ुआए मलैे त्यस मामलाको
िवषयमा िवस्ततृ रूपमा खोजी गन गथ।ं

17 म द ु मािनसहरूलाई आफ्नो श दरुउपयोग गनर् रोक्थें
अिन म उसलाई गल्ती तरीकाले जे लने चे ा गरेको हुन्थ्यो त्यो फकार्उन

लगाउथें।
18 “मरैे प रवार िभ बढुो हुदँ ै म

धरैे लामो बाँचलुा भनरे सधैं सोच्दथें,
19म सोच्थें म स्वास्थ्य र श शाली हौं स्वास्थ्य पालवुा जस्तै शस्त पानी भएको

जराहरू जस्तै
अिन शीतले िभजकेा हाँगाहरू जस्तो।

20 त्यके नयाँ िदन
उज्जवल नयाँ उ जेनापणूर् सम्भावनाहरू हुने होलान भनी म सोच्थें।

21“िबतकेा िदनहरूमा मािनसहरूले मरेो कुरामा ध्यान िदन्थ।े ितनीहरू मरेो सल्लाह
सनु्दा चपुचाप रहन्थ।े

बो लसके पिछ मरेो कुरा सनु्नहेरूमा कसकैो केही बोल्न रहदँनैथ्यो।
22 मलैे बोल्दा मािनसहरूले मरेो कुरालाई ध्यान िदइरहकेा हुन्थ,े

ितनीहरू अरू केही भन्ने िथएनन।् मरेो शब्दहरू ितनीहरूका कानहरूमा मन्द
गितमा पथ।

23 मरेो वचनको िन म्त मािनसहरू मलाई पखर्न्थ,े मानौ ितनीहरूले वषार्लाई
प खर्रहछेन।्

ितनीहरूले मरेो शब्दहरू िपउँथे मानौ ितनीहरू बसन्तको बलेामा वषार्को पानी
िथयो।

24 जब म ती मानिसहरूिसत हाँस े ितनीहहरूले यो िव ास गनर् सकेनन।्
मरेो आन न्दत अनहुारले उनीहरूलाई हतोत्साही गरेन।

25 म ितनीहरूकै मु खया भए तापिन म ती मािनसहरूसगँ रहन चाहन्थें।
दःुखी मािनसहरूलाई सान्तवना िददं ै म ितनीहरूका छाउनीका समहूमा राजा

झैं िथएँ।

30
1 “तर अिहले ती मािनसहरू जो म भन्दा जवान छन ्मरेो खल्ली उडाई रहछेन।्
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अिन ितनीहरूका िपताहरू यित थर्का िथए िक म ितनीहरूलाई कुकुरहरू
सगँ मरेो भडेाको रक्षा गनर्लाई राख्थें।

2 ती जवान मािनसहरूका िपताहरू यित कमजोर िथए िक ितनीहरूले मलाई सघाउन
सक्थनेन।

ितनीहरू ब ृ र थिकत िथए, ितनीहरूका मांसपशेीहरू कडा अिन एकदमै
ब लयो िथएनन।्

3 ितनीहरू मतृ मािनसहरू जस्ता िथए। ितनीहरू खान नपाएर भोकै िथए।
यसलैे ितनीहरू मरू ानका (मरुभिूमको खाल्डाहरुमा जमकेो पानी) सखू्खा

धलुोहरू खान्थें।
4 ितनीहरूले जङ्गलमा निूनलो झारका पालवुाहरू तान्छन ्

ितनीहरूले झ्याउका जराहरू खान्थ्य।े
5 ितनीहरू अन्य मािनसहरूबाट खिेदन्छन।्

मािनसहरू ितनीहरूलाई चोर ठानरे िचच्याउछन।्
6 ितनीहरू सखू्खा नदीका िकनारहरूमा, पहाडका गफुाहरू

र जमीनका प्वालहरूमा बाच्न ुँ पछर्।
7 झाडीहरूमा ितनीहरू िचच्याउँछन,्

अिन काँढे झाडीहरूमा सगँ-सगँै अल्झकेाछन।्
8 ितनीहरू नाउँ नभएका महत्वहीन मािनसहरूका झणु्डहरू हुन

जो आफ्नो दशेबाट जबरजस्ती िनका लए।

9“अिहले ती मािनसहरूका छोराहरूले मरेो हाँसो उडाउन ुमरेो बारेमा गीत गाउछँन।्
मरेो नाउँ ितनीहरूका लािग ठ ाको शब्द भएको छ।

10 ती जवान मािनसहरूले मलाई घणृा गदर्छन,् ितनीहरू मदे ख टाढा रहन्छन।
ितनीहरू सोच्दछन िक ितनीहरू म भन्दा रा ा छन। ितनीहरूले मरेो मखुमा

पिन थकु्छन।्
11 परमे रले मरेो धनबुाट ताँदो लान ु भयो र मलाई कमजोर बनाउन ु भयो।

ती मािनसहरूले आफै थािमदंनैन ्बरू ोिधत भएर मरेो िवरोधमा जान्छन।्
12 ती यवुकहरूले दािहनपे आ मण गछर्न।् ितनीहरूले मरेो ख ु ामा िहकार्एर

मबाट अलग पानर् खोज्छन।्
म एक आ मण भईरहकेो शहर जस्तो अनभुव गछुर्
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ितनीहरूले मरेो िभ ाहरूमा मलैो फ्याँकेर मलाई आ मण गरी न
बनाउछँन।्

13 भाग्न नसकोस ्भनी मरेो बाटो छेक्छन। ितनीहरूले मलाई ध्वशं गनर्मा सफल
भए।

ितनीहरू कसलैाई सहयोग गनर् चाँहदनैन।्
14 ितनीहरूले िभ ामा प्वाल बनाउछँन ितनीहरू त्यस प्वालबाट खचाखच आउँछन

अिन ढुङ्गाहरू फोद ममािथ पछर्न।्
15 म डरले कािमरहछुे हावाले केही चीज उडाई लगे जस्तो गरी ती यवुकहरू मरेो

खदेो लाउँछन।्
मरेो सरुक्षा बादल जस्तो िव लन हुदँछ।

16 “अिहले मरेो जीवन ायः िबितसक्यो, अिन म चाँडै मनछु।
पीिडत िदनहरूले मलाई प े कोछ।

17 मरेो ह ीहरू पीडाले राती दखु्छ।
मलाई क ले चपाउन किहल्यै छाडदनै।

18 परमे रले मरेो कोटको कलरमा समा ु हुन्छ
अिन बटारेर रूप िबगा रिदन ु हुन्छ।

19 परमे रले मलाई िहलोमा जािक िदन ु भयो
र म धलूो र खरानी जस्तै भएकोछु।

20 “हे परमे र,
सहायताको लािग मलैे पकुारें,

म उठें र ाथर्ना गरें,
तर तपाईंले मलाई ध्यान िदन ु भएन।

21 हे परमे र, तपाईंले मिसत िन ूरताले वहार गन ुर् हुन्छ।
मलाई सताउन तपाईं श योग गन ुर्हुन्छ।

22 हे परमे र, तपाईं मरेो लािग िन ुर हुन ु भयो।
मलाई न पानर् तपाईं आफ्नो श योग गन ुर् हुन्छ।

23 मलाई थाहा छ िक तपाईंले मलाई मतृ्य ु ितर लजैान ु हुन्छ,
त्यस ठाँउमा, जहाँ अन्तमा सबै ािण जानै पछर्।
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24 “तर, िन य जो मािनस सवर्नाश भएकोछ अिन सहायता माग्दछै,
त्यसलाई कसलैे पिन नोक्सान पयुार्उदँनै।

25 तपाईं जान्न ु हुन्छ मािनसहरूको क मा म रूएँ।
तपाईं जान्न ु हुन्छ गरीब मािनसहरूको लािग मरेो हृदय साहै दःुखीत िथयो।

26 जब मलैे रा ो चीज खोजें बद्लामा नरा ो पाएँ।
जब मलैे उज्यालो खोजें, अधं्यारो आयो।

27 म िभ क किहल्यै रोिकंदनै
अिन दःुख भखर्रै शरुू भएको छु।

28 म सधंै दःुखी र उदासीन छु कुनै चनै छैन।
म सहायताको लािग सभामा उिभन्छु।

29 म जङ्गली कुकुर
र मरूभिूममा शतुरुमगुर् जस्तै एक्लो छु।

30 मरेो छाला जलकेोछ र उ प्कंदछै।
ज्वरोले मरेो शरीर तातो छ।

31 मरेो वीणाले करूणाको लय िनकाल्छ
मरेो बाँसरुीले दःुखको आवाज िनकाल्छ।

31
1 “मलैे आफ्नो आखँािसत सम्झौता गरेको छु िक

वासना उब्जाउने त रकाले म कुनै तरुूणीलाई हिेदर्न।ँ
2 परमे रले स्वगर्बाट ठहराउन ु भएको भाग कुन चािहं हो?

उभँोबाट सवर्श मानले िदनभुएको इनाम!
3 परमे रले द ु को िन म्त नाश पठाउन ु हुन्छ,

खराब गनहरूको लािग िवपि पठाउन ु हुन्छ।
4 मरेो चाल परमे रले जान्न ु हुन्छ

मरेो हरेक पाइला उहाँले दे हुुन्छ।
5 “यिद झटूो कुरोिसत मरेो केही सरोकार भएको भए

र छली चालमा म फँसकेो भए,
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6 न्यायको तराजमुा परमे रले मलाई तौलनू ्
र परमे रले जान्नहुुनछे िक म िनद ष छु।

7 यिद मरेो पाइला कुमागर् ितर लम्कीएको भए,
यिद मरेो मनले आखँाको इच्छा अनसुार गल्ती गरेको छ भने
अथवा मरेो हातमा मलैा टाँिसएको छ भन,े

8 मलैे रोपकेो अन्न अक ले खावोस,
र मरेा बाली जरै समते उखे लओस!्

9 “यिद मरेो मन कुनै ीले मोिहत पारेको रहछे भने
अथवा मरेा िछमकेीहरूको ढोकामा म ढुिकबसकेो छु भन,े

10 मरेी प ीले अक मािनसको लािग खाना तयार पारोस,्
र अरू मािनसहरू उिसत सतुोस।्

11 िकन? िकनभने सम्भोग लाजलाग्ने कुरा हो,
न्यायको साम्ने एउटा अपराध हो।

12 त्यो त नाश गन आगो हुनछे,
मरेो सम्पणूर् कुरा यसले उखले्छ।

13 “मलैे मरेो दास वा दासीको िबन्ती इन्कार गरेको भए,
ितनीहरूले मकहाँ आफ्नो उजरु ल्याउदँा मलैे त्यो इन्कार गरेको छु भन,े

14 परमे रको अघाडी जाँदा म के गन?
उहाँले सबै कुरा सोध्दा मलैे के जवाफ िदन?े

15 परमे रले मलाई मरेी आमाको गभर्मा रच्नभुयो र ितनीहरूलाई पिन ितनीहरूकी
आमाको गभर्मा रच्नभुयो,

परमे रले हामीहरूलाई गभर्मा रूप िदनभुएको हो।
16 “गरीबहरूलाई ितनीहरूको चािहएका कुरा िदनलाई मलैे इन्कार गरेको छैन,

िवधवाहरूलाई सहायता िबना राखकेो छैन।
17 म स्वाथ भएको छैन, मलैे टुहुराहरूलाई भोकै राखकेो छैन।
18 तर मरेो यवुा अवस्थादे ख, टुहुराहरूलाई बाब ु जस्तै भएर हुकार्एँ,

मरेो बाल्य अवस्थादे ख मलैे िवधवाहरूलाई अगवुाई िदएँ।
19जब म मािनसहरू पीिडत भएको दखे्छु िकनभने ितनीहरूसगँ लगाउने लगुा छैन।
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अथवा पोशाक हीन एक गरीब मािनस,
20 मलैे सधैं ितनीहरूलाई लगाउने लगुाहरू िदएँ।

मलैे आफ्नै भडेाको ऊन ओडाई िदएर ितनीहरूलाई न्यानो पारें
अिन ितनीहरूले हृदयबाट नै मलाई आशीवार्द िदए।

21 फाटकमा न्यायकतार्हरूले टुहुराहरूको िवरू मा मरेो पक्ष लनछेन ्भनी जान्दा
जान्दै पिन

मलैे किहल्यै ितनीहरूमािथ डर दखेाउन हात उठाइन।ँ
22 यिद मलैे त्यस्तो किहल्यै गरे भने

तब मरेो पाखरुा त्यसको जोन बाट फु स्कनछे र कुमबाट तल झनछ।
23 तर मलैे त्यस्तो नरा ो काम ग रन।ँ

म परमे रको दण्डदे ख ािसत छु।
उहाँको मिहमाले मलाई भयभीत पाछर्।

24 “मलैे किहले पिन आफ्नो धनमा भरोसा ग रन।
मलैे धनलाई किहल्यै पिन भिनन िक ितमी मरेो आशा हौ।”

25 म धनी िथएँ
तर धनले मरेो घमण्ड बढाएन।

मलैे शस्त धन कमाएँ
तर त्यसले मलाई सखुी बनाएन।

26 मलैे किहल्यै पिन उज्वल घाम
र सनु्दर जनूलाई पिूजन।ँ

27 मरेो हृदय ग ु रूपमा वहकाइएको िथएन
अिन मरेो हात घाम र जनू पजू्न किहल्यै चिुमन।ँ

28 त्यो पिन पाप हो त्यसले दण्ड िदनै पछर्।
यिद मलैे ितनीहरूलाई पजूकेो भए, म सवर्श मान परमे र ित िव ासी

हुने िथइन।
29 “जब मरेो श हुरू न भए

म किहले खशुी भइन।ँ
श हुरूमािथ नरा ो आई लाग्दा

मलैे ितनीहरूलाई खसी ग रन।ँ



31:30 lxvii अय्यबू 31:40

30 श लुाई सरापरे मरेो मखुलाई पाप कायर् गन िदइन।ँ
अिन ितनीहरूको मतृ्यकुो लािग इच्छा ग रन।

31 मरेा घरका सबै मािनसहरू जान्दछन िक
मलैे परदशेीहरूलाई सधैं भोजन खवुाएँ।

32 परदशेीहरू गल्लीमा स ु नपरोस भनी
मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएँ।

33 अन्य मािनसहरूले आफ्नो अपराधहरू लकुाउने कोिशश गछर्न
तर मलैे मरेो दोष किहल्यै लकुाइन।

34 मािनसहरूले के भन्लान भन्ने कुरामा म डराएँ। त्यस्तो भयले मलाई किहल्यै
नरा ो कायर् गनर् िदएन।

मलैे किहल्यै बािहर जान अस्वीकार ग रन।ँ मािनसहरूको ममािथको
घणृादे ख म किहल्यै डराइन।ँ

35 “अहो! कसलैे मरेो कुरामा ध्यान िदओस ्भन्ने म कामना गछुर्।
मलाई मरेो कुरा ाख्या गनर् िदइओस।्

म इच्छा राख्छु िक सवर्श मान परमे रले मलाई जवाफ िदउन।्
म इच्छा गछुर् िक मलैे जे कुकमर् गरें त्यस िवषयमा उहाँले के सोच्न ु हुन्छ

लखेनु।्
36 तब म त्यो िचन्ह स्वरूप मरेो घाँटी व रप र बाँध्नछुे

म त्यसलाई मकुुट झैं आफ्नो िशरमा लगाउनछुे।
37 यिद परमे रले त्यसो गन ुर्भयो भन,े तब मलैे गरेका सारा कुराहरू म ाख्या

गनर् सकँूला।
म परमे र निजक मु खया सरह आफ्नो िशर उच्च गरेर आउँन सकौं।

38 “मलैे कसबैाट जमीन चो रन ँ
कसलैे पिन मलाई त्यसले चोय भनरे दोष लगाउन स ै न।

39 मले सधैं िकसानहरूलाई खा न्नको िन म्त पसैा िदएँ, जो मलैे भिूमबाट ा गरें
अिन किहल्यै पिन अकार्को दखलमा भएको जमीन खो े यास ग रन।ँ

40 यिद मलैे सवर्दा त्यस्तो द ु कामहरू गरेको भए गहू ँ र जौं उि नकुो स ामा
काँडा र झारहरू मरेो खतेमा उि योस।्”
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अय्यबूका वचन समा भयो।

32
इलीहुले तकर् थप्दछ

1 त्यसपिछ अय्यबूका तीनजैना साथीहरूले अय्यबूलाई जवाफ िदन छाड।े
ितनीहरूले जवाफ िदन छाडे िकनभने अय्यबू िनद ष िथएँ भनी िव ास्त िथयो।
2 तर त्यहाँ बारकेलका छोरो एलीहू भन्ने एक जवान केटो िथयो। बारकेल बज
नाउकँा एउटा मािनसका वशंका िथए। एलीहू रामका प रवारका िथयो। एलीहू
अय्यबूसगं अत्यन्त ोिधत भयो। िकनभने अय्यबूले स्वयं परमे र भन्दा अझ
धािमर्क हु ँ भन्दै िथयो। 3 एलीहू अय्यबूका तीनजना साथीहरूसगँ पिन ोिधत
िथयो। िकनभने अय्यबूका साथीहरूले अय्यबूका हरूको ठीक जवाफ िदन
सकेनन।् ितनीहरूले अय्यबू गल्ती िथयो भनरे माण गनर् सकेनन।् 4 अय्यबू र
ितनका साथीहरू सबै एलीहू भन्दा जठेा िथए। यसकारण सबलैे भनी सकुञ्जले
उसले पख्य । त्यसपिछ उसले पिन बोल्न सक्छु भन्ने अनभुव गय । 5 अिन जब
एलीहूले दखेे िक अय्यबूका साथीहरूले उनलाई उ र िदन ु असमथर् िथए, त्यो
रसायो। 6 यसकारण उसले भन्न थाल्यो। उसले भन्योः

“म जवान मािनस मा हु।ँ अिन ितमीहरू बढूा मािनसहरू हौ।
यसकारण मरेो िवचार ितमीहरूलाई पोखाउन म भयभीत भएँ।

7 म स्वयलंे सोचें, ‘बढूा मािनसहरू पिहला बोल्न ु पछर्।
बढूा मािनसहरू धरैे लामो बाँच।े यसकारण ितनीहरूले धरैे कुराहरू िसके।’

8 तर परमे रको आत्माले मािनसलाई ज्ञानी बनाउछँ।
सवर्श मान परमे रको ‘आत्माल’े मािनसहरूलाई बोल्न सक्ने बनाउछँ।

9 ब ृ मािनसहरू मा ज्ञानी हुदँनैन।्
ब ृ मािनसहरूले मा ठीक कुरा बझु्छन ्भन्ने छैन।

10 “यसकारण दया गरेर मरेो कुरामा ध्यान दऊे।
अिन मलैे के सोच्दछु त्यो भन्नछुे।

11 जब ितमीहरू बोल्यौ मलैे खबु धीरजसाथ पख।ं
मलैे ती जवाफहरूमा ध्यान िदएँ जनु ितमीहरूले अय्यबूलाई िदयौ।
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12 ितमीहरूले भनकेा कुराहरू मलैे होिशयारी साथ सनु।े
ितमीहरू कसलैे पिन अय्यबू गल्ती छ भनी माण िदएनौ।
ितमीहरू बीच कसलैे पिन उसको बहश िवरू सन्त ु पणू र् जवाफ िदएनौ।

13 ितमीहरू तीनजना मािनसहरूले भन्न सकेनौ िक ितमीहरूले ज्ञान ा गरेका छौ।
परमे रले अय्यबूको तकर् हरूको जवाफ िदन ु नै पछर्, मािनसहरूले होइन।

14 अय्यबूले मलाई आफ्नो तकर् हरू स्ततु गरेन,
यसकारण ितमीहरूले योग गरेका तकर् हरू म योग गन छैन।

15 “अय्यबू, ती मािनसहरूले साहस हराए।
ितनीहरूसगँ अब भन्ने केही कुरा छैन।
ितनीहरूले स्ततु गन जवाफ केही छैन।

16 अय्यबू, ितमीलाई जवाफ िदनलाई मलैे तीनजना मािनसहरूलाई पख,ं
तर ितनीहरू चपुचापछन।्
ितनीहरूले ितमीसगँ आलोचना गनर् छाड।े

17 यसलैे अब ितमीलाई म जवाफ िदनछुे।
हो, म के सोच्दछु त्यही ितमीलाई भन्नछुे।

18 म कुरै कुराहरूले भ रएकोछु िक
म बोल्नै पछर् न म प ड्कनछुे।

19 म नयाँ दाखरस हालकेो छालाको थलैो जस्तै छु जनु खो लएकै छैन।
म त्यो नयाँ दाखरस रा े थलैो जस्तो छु जनु फुटेर खो लन तयैार छ।

20 यसकारण म बोल्नै पछर् तब मा म शा न्तको सास फेन छु।
मलैे बोल्नै पछर् र अय्यबूको तकर् हरूको जवाफ िदनछुे।

21 मलैे अय्यबूसगँ त्यस्तै वहार गन ुर्पछर् जसरी म अन्य मािनसहरूलाई गदथ।ं
म उसलाई रा ो कुराहरू भन्ने कोिशश गन छैन म त्यही भन्नछुे जनु मलैे

भन्न ु पछर्।
22 म अन्य मािनस सरह कसलैाई िनको वहार गनर् स न।

यिद मलैे त्यसो गरें भने परमे रले मलाई दण्ड िदन ु हुनछे।
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33
1 “अब अय्यबू, मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।

ती कुराहरू होिशयारी साथ सनु जनु म भन्छु।
2 म बोल्न तयार छु।
3 मरेो हृदय िनष्कपट छ, यसलैे म सरल शब्दहरू बोल्ने छु।

ती िवषय म सत्य बोल्ने छु जनु म जान्दछु।
4 परमे रको आत्माले मलाई बनाउन ु भयो।

मरेो जीवन सवर्श मान परमे रबाट आउँछ।
5 अय्यबू, मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु। अिन ितमी सक्छौ भने मलाई जवाफ दऊे।

ित ो जवाफ तयार पार तािक ितमी मसगँ तकर् गनर् सक्षम हुनछेौ।
6 परमे रको समक्ष ितमी र म बराबर छौं

परमे रले हामी दवुलैाई बनाउनँ माटो योग गन ुर् भयो।
7 अय्यबू म दे ख नडराऊ

म ितमीमािथ िन ूर हुने छैन।
8 “तर अय्यबू,

ितमीले भनकेो मलैे सनुें।
9 ितमीले भन्यौः ‘म श ु छु म िनद ष छु,

मलैे केही गल्ती काम ग रन ँ म दोषी छैन।
10 मलैे गल्ती काम ग रन,ँ तर परमे र मरेो िवरू हुनहुुन्छ।

परमे रले मलाई श लुाई झैं वहार गन ुर् भयो।
11 परमे रले मरेो ख ु ामा साङ्गलीहरू लगाई िदन ु भयो,

परमे रले मरेो त्यके कायर्मा िनयालरे हने ुर्हुन्छ।’

12 “तर, अय्यबू, ितमी यसिवषयमा गल्ती छौ अिन ितमी गल्ती छौ भनी त्यो म
माण गनछु।

िकनभने परमे र मािनसहरू भन्दा अत्यन्तै महान हुनहुुन्छ।
13 अय्यबू, ितमीले परमे रिसत तकर् ग ररहकेा छौ।

ितमीले सोच्छौ िक परमे रले ितमीलाई त्यके िवषयमा ाख्या िदनपुछर्।
14 परमे रले िविभन्न कारले बोल्न सक्न ु हुन्छ,



33:15 lxxi अय्यबू 33:26

यस्तो त रका िक मािनसहरू यसलाई बझु्दनैन।्
15 हुन सक्छ परमे र मािनसहरूसगँ सपनामा बोल्नहुुन्छ,

अथवा राती दशर्नमा जब ितनीहरू गिहरो िन ामा हुन्छन।्
16 ितनीहरू एकदमै भयभीत हुन्छन ्

जब ितनीहरूले परमे रको चतेावनी सनु्छन।्
17 परमे रले ितनीहरूलाई गल्ती कामहरू गनर् रोक्नहुुनछे,

अिन अहकंारी हुनदे ख रोक्नहुुनछे।
18 परमे रले मािनसहरूलाई सावधान गन ुर्हुनछे तब उहाँले ितनीहरूलाई मतृ्यकुो

मखुबाट बचाउन सक्न ु हुन्छ।
परमे रले मािनसहरूलाई िवनाशबाट बचाँउनहुुन्छ।

19 “दःुखी अथवा, ओ ानमा सिुतरहन ु पन क िदएर
अिन उसका हडडीहरू सधैं रहने बनाई परमे रले एकजना मािनसलाई

अनशुािसत पानर् सक्नहुुन्छ।
20 तब त्यस मािनसले खान स ै न।्

त्यस मािनसलाई एकदम ज्यादा पीडा भइरहन्छ िक उसले भोजन पिन रा ो
हनेर् स ै न।

21 उसको शरीर जीणर् हुदँ ै जान्छ
अिन उ हाड र छाला मा हुन्छ।

22 त्यो मािनस मतृ्यकुो ठाउँमा पगु्दछ
अिन उसको जीवन सम्मु खन हुन्छ।

23 परमे सगं हजारौं दतूहरूछन।् हुन सक्छ ती मध्ये कुनै एकजनाले त्यस
मािनसलाई िनयाली रहकेो हुन्छ।

त्यो दतू त्यो मािनसिसत बोल्छ अिन साँच्चो कुरा भन्छ।
24 त्यो दतू त्यस मािनस मािथ कृपाल ु हुनसक्छ

अिन परमे रलाई भन्छ, ‘मतृ-लोकदे ख यस मािनसलाई बचाउन ु होस।्
उसको पापको मलू्य चकुाउने त रका मलैे पाएको छु।’

25 तब त्यो मािनसको शरीर फे र जवानीपन आउनछे र ब लयो हुनछे। त्यो मािनस
पिहले जस्तो तन्दरेी िथयो त्यस्तै नै हुनछे।

26 त्यो मािनसले परमे रलाई ाथर्ना गन छ अिन परमे रले उसको ाथर्नाको
जवाफ िदनहुुनछे।



33:27 lxxii अय्यबू 34:4

त्यो मािनस आनन्दले िचच्याउने छ
अिन परमे रलाई मिहमा गनछ, उसले फे र असल जीवन बाँच्नछे।

27 तब त्यो मािनसले मािनसहरू अिघ आफ्नो दोष स्वीकार गनछ।
उसले भन्नछे, ‘मलैे पाप गरें। मलैे असललाई खराब बनाएँ।
तर परमे रले मलाई मरेो कमर् अनसुारको दण्ड िदन ु भएन।

28 परमे रले मतृलोकदे ख मलाई बचाउन ु भयो।
अब फे र मरेो जीवनमा आनन्द भोग गनर् सक्छु।’

29 “परमे रले त्यस मािनसको लािग घ र-घ र ती कुराहरू गन ुर्हुन्छ।
30 त्यस मािनसलाई सावधान गराउन

अिन उसको आत्मालाई मतृलोक दे ख बचाउनलाई तािक त्यस मािनसले
आफ्नो जीवनमा आनन्द भोग्न सकोस।्

31 “अय्यबू, मरेो कुरा होिशयारीले सनु,
शान्त हौ र मलाई बोल्न दऊे।

32 तर अय्यबू, यिद ितमी मसगँ सहमत हुदँनैौ भने तब अिघ बढ र भन।
मलाई उ र दऊे,
िकनभने ित ो िन म्त के रा ो हो त्यो म चाहन्छु।

33 तर अय्यबू, यिद ितमीलाई केही भन्न ु छैन भने मरेो कुरामा ध्यान दऊे।
शान्त हौ, अिन म ितमीलाई ज्ञानको उपदशेहरू िदनछुे।”

34
1 तब एलीहूले फे र बोल्न शरुू गय । उसले भन्योः

2 “ितमीहरू ज्ञानी परुूषहरू मलैे भनकेो कुराहरूमा ध्यान दऊे।
ितमी चतरु मािनसहरू म ित ध्यान दऊे।

3 जसरी िज ोले चाखरे खानकुेराको स्वाद परीक्षण ग रन्छ
त्यसरी नै कानले पिन शब्दहरू सनुरे परीक्षण ग रन्छ।

4यसकारण यी तकर् हरूको परीक्षण गरौं अिन के ठीक हो त्यसको िनणर्य हामी आफैं
गरौं।
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हामी आफै हा ा िन म्त के असल हो जानौं।
5 अय्यबू भन्छन,् ‘म िनद ष छु।

अिन म ित परमे र िनष्पक्ष हुनहुुन्न।
6 म िनद ष छु तर मलाई झटूो मािनएकोछ।

म िनद ष छु तर म नरा ो कारले िथत छु।’

7 “के त्यहाँ अय्यबू जस्तै अन्य मािनस कोही छ?
यिद ितमीहरूले अय्यबूलाई अपमान गरे उसले त्यो पानी झैं िपउँछ।

8 द ु मािनसहरूसगँ अय्यबूको िम ता छ।
अय्यबू द ु हरूिसत रहन चाहन्छ।

9 म िकन त्यसो भन्छु? िकनभने अय्यबू भन्दछ, यिद उसले परमे रलाई खशुी
पान कोिशश गदर्छ भन,े

‘कुनै पिन मािनसले केही पिन उपलब्ध गदन।’

10 “ितमीहरू बझु्न सक्छौ यसलैे मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।
परमे रले त्यस्तो अिहत काम किहल्यै गन ुर् हुदँैंन।
सवर्श मान परमे रले त्यस्तो दषु् ाँई गन ुर् हुदँनै।

11 मािनसहरूले गरेका कमर्हरूको फल परमे रले िदन ु हुनछे।
परमे रले कमर् जस्तो छ त्यस्तै फल िदनहुुनछे।

12 यो सत्य हो। परमे रले गल्ती काम गन ुर् हुदनै।
सवर्श मान परमे रले न्याय किहल्यै पिन िवगान ुर् हुदँनै।

13कसलैे पिन परमे रलाई पथृ्वीको अिधकारीको रूपमा चनु्न स ै न कसलैे पिन
परमे रलाई सारा ससंारको उ रदायी बनाउन स ै न

परमे रले सारा थोक सजृना गन ुर्भयो अिन उहाँ सधैं िनयन् णमा रहन ु भयो।
14 यिद परमे रले मािनसहरूबाट आफ्नो आत्मा

र स्वास लजैान चाहनहुुन्छ भने
15 तब पथृ्वीमा भएका सम्पणूर् मािनसहरू मनछन।्

सारा मािनसहरू फे र धलूो हुनछेन।्

16 “यिद ितमीहरू ब ु ीमानी छौ भने
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मलैे भनकेा कुरामा ध्यान िदएर सनु।
17 कुनै मािनस जसले िनष्पक्ष मन पराउँदनै शासक हुन स ै न।

अय्यबू के ितमी उहाँको दोषलाई न्याय गन ुर् सक्छौ?
परमे र ब लयो र धम हुनहुुन्छ।

18 परमे र जसले राजाहरूलाई भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरू महत्वहीन छौ।’
परमे रले म ु खयाहरूलाई भन्नहुुन्छ ‘ितमीहरू द ु हौ।’

19 परमे रले अन्य मािनसहरूलाई जितको मे म ु खयाहरूलाई गन ुर्हुन्न।
अिन जितको मे गरीब मािनसहरूलाई गन ुर्हुन्छ त्यितको मे धनीहरूलाई

गन ुर्हुन्न।
िकनभने परमे रले त्यके मािनसलाई बनाउन ु भयो।

20 मािनसहरू अचानक मनर् सक्छ मध्य रातमा मािनसहरू िवमार हुन्छन ्
अिन मरेर जान्छन।्
कुनै स्प कारणै िबना श शाली मािनसहरू पिन मछर्न।्

21 “मािनसहरूले के गदर्छ भनरे परमे र िनयाल्न ु हुन्छ।
मािनसहरूको त्यके पाइलाका चाललाई परमे र जान्न ु हुन्छ।

22 अिन कमर् गन मािनसहरूले
परमे रबाट लकु्ने अधँ्यारो पाउदँनैन।

23 न्यायको लािग परमे रको सामनु्ने जान
मािनसले समय िनधार्रण गदन, (त्यो अिधकार परमे रको हो।)

24 यिद श शाली मािनसहरूले पिन अिन कामहरू गरे भने
परमे रले ितनीहरूलाई गन आवश्यकै छैन।

परमे रले ितनीहरूलाई सामान्य रूपले न गन ुर् हुनछे
अिन अन्य मािनसहरूलाई मु खया चनु्न ु हुनछे।

25 यसकारण परमे रले मािनसहरूले के गदर्छ भनरे जान्न ु हुन्छ।
यही कारणले गदार् परमे रले द ु हरूलाई परािजत गन ुर्हुन्छ अिन रात रातमा

नै ध्वशं गन ुर्हुन्छ।
26 परमे रले द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु हुन्छ िकनभने ितनीहरूले अिन

कामहरू गरेका हुन्छन।
अिन परमे रले ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन ुहुनछे कारण अन्य मािनसहरूले

पिन त्यस्तो घटना दे सक्छन।्
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27 िकनभने द ु मािनसहरूले परमे रको आज्ञा पालन गनर् छाड।े
अिन परमे रले गन ुर् भएको कामहरूलाई ती द ु मािनसहरूले पवार्ह गनर्

छाड।े
28 ती द ु मािनसहरूले दीन दःुखी मािनसहरूलाई दःुख िदन्छन ्अिन परमे रलाई

गहुानर्का लािग वाध्य गराउँछन।्
परमे रले ितनीहरूका पकुार सनु्नहुुन्छ।

29 तर परमे रले ितनीहरूलाई सहयोग निदने िनणर्य लनभुयो भने कसलैे पिन
परमे रको दोषको न्याय गनर् स ै न।

यिद परमे रले आफूलाई मािनसहरूदे ख लकुाउन ु हुन्छ भने
तब कसलैे पिन उहाँलाई भटे्न सक्ने छैन।

परमे र त्यके मािनस र जाित मािथका शासक हुनहुुन्छ।
30 अिन यिद शासकले पाप गनर् मािनसलाई े रत गछर्न ्भने

तब उसलाई आफ्नो श बाट बं न्चत गराई िदन ु हुन्छ।

31 “त्यो हुनछे जबसम्म उसले परमे रलाई भन्दनै ्
‘म दोषी हु,ँ अबो ान्त म पाप गन छैन।

32 परमे र, मलैे तपाईंलाई नदखेे तापिन कृपया मलाई बाँच्नलाई ठीक िशक्षा िदन ु
होस।्

यिद मलैे गल्ती काम गरेको रहछुे भनें म फे र त्यस्तो गन छैन।’
33 अय्यबू, ितमी चाहन्छौ िक परमे रले ितमीलाई परुस्कार िदउन।्

तर ितमी प रवतर्न हुन अस्वीकार गछ ।
अय्यबू, यो ित ो िनणर्य हो, मरेो होइन।

मलाई बताऊ ितमी के सोच्छौ।
34 एक ज्ञानी मािनसले मरेो कुरा ध्यानले सनु्ने छ

ज्ञानी मािनसले भन्नछे,
35 ‘अय्यबूले मखूर् मािनसले जस्तो बोल्दछै।

अय्यबूले भनकेा कुराहरूमा कुनै साथर्क नै छैन।’
36 मरेो िवचारमा अय्यबूले अझ बढी दण्ड पाउन ु पन हो।

िकनभने अय्यबूले हामीलाई एकजना द ु मािनसकै वहारले जवाफ िदए।
37 अय्यबूले आफ्ना अन्य पापहरूसगँ िब ोह थप्यो।
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अय्यबूले हा ो सम्मखु बसरे र हामीलाई अपमान गछर् साथै परमे रको
िवषयमा ठ ा गछर्।”

35
1 एलीहू लगातर बोलीरहे र उसले भन्योः

2 “अय्यबू, ितमीले यस्तो भन्न ु रा ो होइन,
‘म परमे र भन्दा अझ सही छु।’

3 अिन अय्यबू, ितमी परमे रलाई सोध
‘यिद उसले परमे रलाई खशुी पान चे ा गरे त्यो मािनसलाई के लाभ हुन्छ?
यिद मलैे पाप ग रन भने मलाई के लाभ हुनछे?’

4 “अय्यबू, म ितमीलाई जवाफ िदन चाहन्छु अिन ित ा साथीहरू पिन ितमीसगँ
यहाँ छन।्

5 अय्यबू, आकाशमािथ हरे,
मािथ बादलहरू हरे त्यो ितमीभन्दा मािथ छन।्

6 अय्यबू, यिद ितमीले पाप गय भने यसले परमे रलाई घात पादन।
यिद ितमीले अपराधहरू गय भने त्यसले परमे रलाई केही असर पादन।

7 अिन अय्यबू, ितमी असल छौ भने त्यसले परमे रलाई सहयोग गदन।्
परमे रले ितमीदे ख केही पिन पाउन ु हुन्न।

8 अय्यबू, ितमीले सकुमर् अथवा कुकमर् जे गछ त्यसले ितमी जस्तै अन्य
मािनसहरूलाई भाव पादर्छ।

तर ती कमर्हरूले परमे रलाई सहयोग अथवा आघात केही पयुार्उदँनै।

9 “यिद द ु मािनसहरूलाई नोक्सान प ररहकेो छ भने ितनीहरू गहुारको लािग
िचच्याउँछन।

ितनीहरू श शाली मािनसहरूबाट बाँच्न गहुार माग्छन।्
10 तर ती द ु मािनसहरू परमे रलाई गहुादनन।् ितनीहरूले भन्ने छैनन ्‘परमे र

कहाँ हुनहुुन्छ जसले मलाई सिृ गन ुर्भयो?
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परमे र कहाँ हुनहुुन्छ? जब मािनसहरू दःुखमा पछर्न ् परमे रले
ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ।’

11 परमे रले हामीलाई चराचरुूङ्गी र जनावरहरू भन्दा ज्ञानी बनाउन ु भयो।
यसकारण उहाँ कहाँ हुनहुुन्छ?

12“अथवा यिद ती द ु हरूले परमे रलाई गहुार मागे भने परमे रले ितनीहरूलाई
जवाफ िदन ु हुने छैन।

िकनभने ितनीहरू सा ै घमण्डी छन।् अझ पिन ितनीहरू नै महत्वपणूर् हौं
भनरे सोच्दछन।्

13 यो सत्य हो, परमे रले ितनीहरूका महत्वहीन िवन्ती सनु्न ु हुने छैन।
सवर्श मान परमे रले ितनीहरू ित ध्यानै िदनहुुने छैन।

14 यसकारण अय्यबू, परमे रले ितमीलाई ध्यान िदनहुुन्न
जब ितमी भन्दछौ िक उहाँलाई दे खन।

ितमी परमे रको आगमनको आशा ग ररहकेा छौ तािक
ितमी आफै िनद ष माण गनर् सक्छौ।

15 “अय्यबू, सोच िक परमे रले द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु भएन,
उसले सोच्दछ िक परमे रले पापमािथ ध्यानै िदन ु भएन।

16 यसकारण अय्यबूले आफ्नो महत्वहीन कुराहरू भिनरह।े
अय्यबूले अझै महत्वपणूर् मािनस जस्तो अिभनय ग ररह।े अय्यबूले के

भिनरहकेो छ त्यो उसले आफै जान्दनै भनी बझु्न सिजलै छ।”

36
1 एलीहू लगातार बो लर ो। उसले भन्योः

2 “मसगँ केही वरे धयैर्धारण गरी बस
परमे रसगँ केही कुराहरू छन ्जनु मसगँ गनर् चाहनहुुन्छ।

3 म टाढाबाट ब ु पाउछुँ। परमे रले मलाई बनाउन ु भयो
अिन म माण गनर् चाहन्छु िक परमे र धम हुनहुुन्छ।

4 अय्यबू म सत्य कुरा भिनरहछुे।
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म के िवषयमा भिनरहछुे त्यो म जान्दछु।

5 “परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ,
तर उहाँले मािनसहरूलाई घणृा गन ुर् हुन्न।

परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ
तर उहाँ अत्यन्त ज्ञानी पिन हुनहुुन्छ।

6 परमे रले द ु मािनसहरूलाई बाँच्न िदनहुुन्न।
परमे रले सधैं दीन-दःुखी मािनसहरूलाई समान वहार गन ुर्हुन्छ।

7 परमे रले धम मािनसहरूमािथ पहरा िदन ु रोिकन ु हुनछैेन।
उहाँले राजाहरूलाई िसहंासनमा चीरकालको लािग रा ु हुन्छ अिन

ितनीहरूको उन्नित गराउन ु हुन्छ।
8 यसलैे मािनसहरू द ण्डत भए भन,े

यिद ितनीहरू साङ्गलो र डोरीहरूले बाँिधए भन,े अिन ितनीहरूले गरेका
कमर्हरूको िवषयमा परमे रले भन्न हुनछे,

9 परमे रले ितनीहरूलाई भन्न ु हुनछे ितनीहरूले के गल्ती गरेका छन,्
अिन ितनीहरूले अपराधहरूमा गवर् गछर्न।

10 परमे रले ितनीहरूलाई उहाँले िदएको चतेाउनी धयैर् साथ सनु्न वाध्य गराउन ु
हुनछे।

उहाँले ितनीहरूलाई गल्ती कमर्हरू गनर् बन्द गर भन्नहुुनछे।
11 यिद ती मािनसहरूले परमे रको कुरा ित ध्यान िदएर उहाँको आज्ञा पालन गरे

परमे रले ितनीहरूलाई सफल बनाउन ु हुनछे
अिन ितनीहरू सखुी जीवन बाँच्नछेन।्

12 तर ितनीहरूले परमे रको आज्ञा पालन गरेनन भने ितनीहरू ध्वशं हुने छन।्
ितनीहरू मखूर्हरू जस्तै मनछन।्

13 “मािनसहरू जसले परमे रको पवार्ह गदनन ्ितनीहरू सधैं रीस गछर्न।्
परमे रले ितनीहरूलाई दण्ड िदए तापिन ितनीहरू परमे रलाई ाथर्ना गनर्

अस्वीकार गछर्न।्
14 अपमािनत जीवनदे ख थोकेकाहरू जस्तै

ितनीहरू आफ्ना जवानीपन मै मछर्न।्
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15 तर परमे रले मािनसहरूलाई उहाँमािथ ध्यान िदओस ्भनी चतेना िदनको लािग
क िदनहुुन्छ।

उहाँले ितनीहरूको क िनवारण ग रिदन ु हुन्छ।

16 “अय्यबू, परमे रले ितमीलाई सहयोग गन ुर् हुनछे परमे रले ितमीलाई
सकंटहरूदे ख छुटकारा िदनहुुनछे

परमे रले ितमीलाई जीवन सिजलो िदनहुुनछे।
परमे रले ित ो टेबलमा शस्त भोजनहरू रा खिदन ु हुनछे।

17 तर ितमी हरैान छौ िक ितमी द ु भएको कारण परमे र ितमी ित अन्यायी हुन ु
भएको छ। ितमी खाली अदालत जान र न्याय माग्ने कुरा सोिचरहन्छौ।

18 ित ो रीसले परमे रलाई खसी गनर् ितमीलाई वहकाउन नदऊे।
सही बाटोबाट महा- लोभनले ितमीलाई खच्न नदऊे।

19 के ित ो िचत्कारले अथवा ित ो अथक चे ाहरूले
ितमीलाई क बाट बािहर िनकाल्छ?

20जो मािनसहरू राती िभ लकु्न चाहन्छन यसथर् ितनीहरूलाई भटे्न ु रात आओस ्
भनी कामना गछर्न।्

ितनीहरू सोच्छन ्िक ितनीहरू परमे रको आखँा छल्न सकछन।्
21 अय्यबू, ितमीले धरैे क भोग्यौ।

गल्ती नगन ुर्को लािग होिशयार बन। खराब कमर् नगर।

22 “हरे, परमे रको श ले उसलाई महान बनायो।
परमे र नै महान गरुू हुनहुुन्छ।

23 कसलैे पिन परमे रलाई के गन ुर् पन भनरे बताउन ु पदन।
कसलैे पिन परमे रलाई ‘तपाईंले खराब काम गन ुर् भयो’ भनी भन्न स ै न।

24 उहाँले गन ुर्भएको कामको लािग उहाँको शसंा गन ुर् नभलू।
मािनसहरूले परमे रको शसंा गद धरैे गीतहरू लखेकेा छन।्

25 परमे रले के गन ुर् भयो त्यकेले दे सक्छन।्
धरैे टाढो दशेका मािनसहरूले पिन ती कुराहरू दे सक्छन।्

26 हो, परमे र महान ्हुनहुुन्छ। तर हामी उहाँको महानता बझु्न स ै नौं।
हामी जान्दनैौं िक परमे र दे ख हुनहुुन्छ।
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27 “परमे रले पथृ्वीबाट पानी लजैान ु हुन्छ
अिन यसलाई तषुारो र िहउमँा प रवतर्न गन ुर्हुन्छ।

28 यसकारण बादलले पानी बषार्उछँ
अिन धरैे पानी मािनसहरूमािथ पछर्।

29 परमे रले आकाशमा बादल कसरी फैलाउन ु हुन्छ
अथवा मघे कसरी गजार्उन ु हुन्छ कसलैे पिन बझु्न स ै न।

30 हरे, परमे रले पथृ्वीमािथ काश फैलाउन ु भयो
समु को गिहरो भागसम्म ढाक्न ु भयो।

31 मािनसहरूमािथ िनयन् ण रा
अिन ितनीहरूलाई शस्त भोजन िदन परमे रले यसो गन ुर् हुन्छ।

32 परमे रले उज्यालो आफ्नो हातमा अ ाउन ु हुन्छ
र उहाँले जहाँ चाहनहुुन्छ त्यहाँ िहकार्उने आदशे गन ुर् हुन्छ।

33 आकाशको गजर्नले आधँी कहाँ आउदछै बताउछँ।
यसथर् गाई वस्तलुे पिन बझु्छ िक आधँी बईे कहाँ आउँदछै।

37
1 “ब , र िबजलुीले मलाई भयभीत पाछर्,

छातीिभ मटुु ढुकढुक गछर्।
2 सबलैे सनु! परमे रको आवाज ब जस्तो सिुनन्छ।

परमे रको मखुबाट आउने मघे गजर्न सनु।
3 परमे रले आकाशको वारपार आफ्नो िबजलुी चम्काउन ु हुन्छ

अिन यसले सम्पणूर् पथृ्वी नै चम्काउँछ।
4 िबजलुी चम्केपिछ परमे रको गजर्न आवाज सनु्न सिकन्छ।

परमे र अ तू आवाजले गजर्न ु हुन्छ।
जब िबजलुी चम्कन्छ परमे रको आवाज गजर्न्छ।
5 परमे रको गजर्न आवाज चमत्कारमय हुन्छ।

उहाँले महान कमर्हरू गन ुर् हुन्छ जनु हामी बझु्न स ै नौं।
6 परमे रले िहऊंलाई भन्नहुुन्छ,

‘पथृ्वीमा झर’
अिन परमे रले वषार्लाई भन्न ु हुन्छ,
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‘पथृ्वीमािथ खिनईं।’
7 परमे रले स ृ ी गन ुर् भएका सबै मािनसहरूले के गन ुर् सकन ु हुन्छ बझुनु भ्नी उहाँले

त्यसो गन ुर् हुन्छ, त्यो उहाँको माण हो।
8 जनावरहरू आ-आफ्ना ओडारितर भाग्छन ्अिन त्यहाँ बस्छन।्
9 भुवँरी दिक्षणबाट चल्छ।

िचसो हावा उ रबाट आउँछ।
10 परमे रको स्वासले वरफ बनाउछँ,

अिन समु हरू जमाउछँ।
11 परमे रले बादलमा पानी भन ुर्हुन्छ,

अिन गजर्ने मघे फैलाउन ु हुन्छ।
12 परमे रले बादलहरूलाई पथृ्वी व रप र बहन आदशे िदनहुुन्छ।

बादलहरूले परमे रकै आज्ञा अनसुार काम गदर्छ।
13 बाढी ल्याई मािनसहरूलाई सजाय िदन

अथवा पानी बषार्ई ितनीहरूमािथ मे दशार्उन परमे रले बादल ल्याउन ु
हुन्छ।

14 “अय्यबू, एक िमनट खडा भएर सनु,
परमे रले गन ुर् भएको ती अनौठा कुराहरू बारे सोच।

15 अय्यबू, के ितमी जान्दछौ परमे रले कसरी बादलहरूलाई वशमा रा हुुन्छ?
के ितमी जान्दछौ परमे रले कसरी िबजलुी चम्काउन ु हुन्छ?

16 के ितमी जान्दछौ कसरी बादलहरू आकाशमा झु ण्डन्छन?्
परमे रले बनाउन ु भएका अनौठा सजृनाहरू मध्ये बादल खाली एकमा

उदाहरण हो। अिन परमे रले ती सबै कुराहरू िवषयमा जान्न ु हुन्छ।
17 तर अय्यबू, ितमीले ती कुराहरू जान्दनैौ। जब तातो हावा दिक्षणबाट आउँदछ

ितमीलाई पिसना आएर शरीरक लगुाहरू टाँिसनछे
अिन त्यके चीज जस्ताको त्यस्तै शान्त रहनछे।

18 अय्यबू, के ितमीले परमे रलाई आकाश फैलाउन सहयोग गनर् सक्छौ,
अिन यसलाई िप ल जस्तो चम्काउन सक्छौ?

19 “अय्यबू, बताऊ हामीले परमे रलाई के भन्न ु पछर्!
ित ो अज्ञानताले गदार् के भन्न ु पन हो हामी सोच्न स ै नौ।
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20 म परमे रलाई भन्ने छैन िक म उहाँसगँ बोल्न चाहन्छु।
त्यो ध्वशं गराई माग्न ु बराबर हुनछे।

21 एउटा मािनसले घाम हनेर् स ै न।
बादलहरू हावाले उडाई लिगसके पिछ यो आकाशमा अत्यन्त उज्यालो र

च म्कलो हुन्छ।
22 अिन परमे र पिन त्यस्तै हुनहुुन्छ।

पिव पवर्तबाट परमे रको सनुौलो मिहमा चम्कन्छ परमे रको व रप र
त्यहाँ उज्यालो हुदँछ।

23 सवर्श मान परमे र महान हुनहुुन्छ। हामी परमे रलाई बझु्न स ै नौं।
परमे र अत्यन्त श शाली हुनहुुन्छ, तर उहाँ हा ो लािग असल र उिचत

हुनहुुन्छ। परमे रले हामीलाई घात पयुार्उन चाहनहुुन्न।
24 त्यसकैारण मािनसहरूले परमे रलाई ा गदर्छन।्

तर परमे रले घमण्डी मािनसहरूलाई आदर गन ुर्हुन्न िकनभने ितनीहरू
आफैलाई ज्ञानी ठान्दछन।्”

38
परमे र अय्यबूिसत बोल्न ु हुन्छ

1 तब परमे र भ ुवँरीबाट अय्यबूिसत बोल्न ु भयो। परमे रले भन्नभुयोः
2 “त्यो अज्ञानी मािनस को हो?

जसले यस्ता मखूर् कुराहरू ग ररहकेो छ।”
3 अय्यबू, कम्मर कस, मरेो को उ र िदनलाई तयैार बस।
4 “ितमी कहा*ँ िथयौ जब मलैे पथृ्वी सिृ गरे?

यिद ितमी यो जान्दछौ भने मलाई जवाफ दऊे।
5 यिद ितमी सा ै चतरु छौ भन,े ससंार यित ठूलो हुनपुछर् भनरे कसले िनणर्य गय ?

कसले ससंारलाई नापजोख गय ?
6 पथृ्वीको आधारिशला के हो?
* 38:4:
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कसले यसमा थम ढुङ्गा राख्यो?
7 जब त्यसो ग रयो, िबहान ताराहरूले एकैसाथ गाए

अिन दतूहरू आनन्दले कराए।

8 “अय्यबू, जब समु पथृ्वीमा गिहरोबाट बग्यो
त्यसलाई रोक्न कसले ारहरू बन्द गय ?

9 त्यसबलेा यसलाई मलैे बादलहरूले ढाकें
अिन अधँरेोमा लपटेें।

10 मलैे सम ु को सीमा बाँधें
अिन बन्द ारहरूको पिछ ल्तर राखें।

11 मलैे सम ु लाई भनें, ‘त ँ यितसम्म आउन सक्छस, अरू बशेी होइन।
यसरी ित ो अहंकारी छालहरू रोिकनछे।’

12 “अय्यबू, के ितमीले आफ्नो जीवनमा किहल्यै िबहानलाई शरुू हुने आज्ञा
िदएको िथयौ

अथवा िदनलाई शरुू हुने आज्ञा गय ?
13 अय्यबू, के ितमीले किहले िबहानको उज्यालोलाई पथृ्वी समात भन्यौ

अिन द ु मािनसहरूलाई लकेुका ठाउँहरूमा भयभीत पाय ।
14 िबहानको उज्यालोले पहाडहरू

र खाल्डाहरू दे खन सिजलो गराइिदन्छ
जब िदनको उज्यालो पथृ्वीमा आउँछ,

ती ठाउँहरूका आकारहरू लगुाको मजुाहरू जस्तै हुन्छन।
नरम माटोले टाँचाको मिुन आकार लए जस्तै

पथृ्वीले आकार धारण गछर्।
15 द ु मािनसहरूले उज्यालो मन पराउँदनैन।्

िकनभने जब उज्यालो फै लन्छ ती द ु मािनसहरूले खराब कमर् गनर् वाधा
पाउछँन।्

16 “अय्यबू, ितमी किहले समु को गिहरो भागमा पगुकेो छौ जहाँबाट समु शरुू
हुन्छ?

ितमी किहले समु को सतहमा िहडंकेाछौं?
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17 अय्यबू ितमीले मतृ्यकुो कालो ठाउँमा डोयार्उने ारहरू किहले दखेकेा छौ?
ितमीले मतृ्यलुोकमा लजैाने ारहरू दखेकेा छौ?

18 अय्यबू, पथृ्वी कित िवस्ततृ छ के ितमी साँच्चै जान्दछौ?
यिद ितमी यी सारा कुराहरू जान्दछौ भने मलाई भन।

19 “अय्यबू, काश कहाँबाट आउने गछर्?
अन्धकार कहाँबाट आउँदछ?

20 अय्यबू, के ितमी काश र अन्धकार कहाँबाट आए ितनीहरू त्यतिैतर फकार्उन
सक्छौ?

के ितमी जान्दछौ कसरी त्यस ठाउँमा जान पछर्?
21 िनःसन्दहे ितमी ती कुराहरू जान्दछौ, अय्यबू। ितमी धरैे ब ृ र ज्ञानी छौ।

जब मलैे ती कुराहरू बनाउदै िथए ितमी त्यही िथयौ?

22 “अय्यबू, ितमी किहले त्यो भण्डार िभ गएका छौ
जहाँ मलै े िहऊँ र अिसना राख्छु?

23 मलैे िहऊँ र अिसना सकंट र लडाइँ,
य ु को समयको लािग बचाएर राखकेो छु।

24 ितमी त्यस ठाउँमा किहले गएका छौ जहाँबाट घाम उदाउछँ
र जहाँबाट पवू हावा पथृ्वीमा बहन्छ?

25 अय्यबू, कसले आकाशमा हा ीस ुढँ े पानी पानर् नहरहरू खन?े
कसले आधँी वरेी आउने बाटो बनाए?

26 कसले मािनसहरू नब े ठाउँमा पानी पन बनायो?
27 त्यो र ो ठाउँ पिन पानीले भिूमलाई शस्त िभजाउँछ

अिन घाँस उ न थाल्दछ।
28 के बषार्को िपता छ

जसले शीतका थोपाहरू उब्जाउदँछ?
29 के िहऊंको आमा छ?

जसले अिसनालाई जन्म िदन्छ?
30 पानी ढुङ्गा भन्दा पिन कडा हुन्छ

अिन महासागरको सतह जम्छ।
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31 “अय्यबू, के ितमी स ऋिष तारालाई बाँध्न सक्छौ?
के ितमी मगृशीराको बन्धन खोल्न सक्छौ?

32 के ितमी ठीक समयमा ताराको झणु्डलाई कट गराउन सक्छौ?
अथवा के ितमी भालकूो बच्चाहरूलाई† खलेाउन सक्छौ?

33 के ितमीले आकाश िनयन् ण गन िनयमहरू जान्दछौ?
के ितमीले ितनीहरूलाई पथृ्वी शासन गन बनाउन सक्छौ?

34 “अय्यबू के ितमी बादलाई िचच्याउन सक्छौ
अिन आफूलाई पानीले छोप भनी आदशे िदन सक्छौ?

35 के ितमीले िबजलुीलाई आदशे गनर् सक्छौ,
हामी यहाँ छौ। महाशय! तपाईं के चाहन ु हुन्छ?
के ितमी जहाँ चाहन्छौ िबजलुीलाई पठाउन सक्छौ?

36 “अय्यबू, मािनसहरूलाई ज्ञानी कसले बनायो?
कसले ज्ञान ितनीहरूको हृदयमा पसायो?

37 त्यस्तो ज्ञानी कस्को छ जसले बादल गन्न सक्छ
अिन कसले िडम्का लगाएर बादलबाट पानी पानर् सक्छ?

38 यसलैे धलूो िहलो बिनन्छ
र मलैा िढकाहरू एकसाथ टाँिसन्छ।

39 “अय्यबू के ितमीले िसहंहरूको लािग भोजन पाउछँौ?
के ितनीहरूका भोका बच्चाहरूलाई खवुाउन सक्छौ?

40 ती िसहंहरू आफ्ना गफुामा लिडरहकेा छन।्
आफ्नो िशकारमािथ आ मण गनर् घाँसमािथ थ्याच्च बसी तयार भएका छन।्

41 जब त्यसका बच्चाहरू क्षुधातरु भएर परमे रलाई पकुार्दा
भोजनको खोजीमा डु लरहकेो कागलाई कसले खवुाउछँ?

† 38:32:
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39
1 “अय्यबू, के ितमी जान्दछौ घोरलहरू किहले जन्मन्छन?्

के ितमीले िनयालकेो छौ किहले मगृले आफ्नो बच्चा ब्याउछँ?
2 के ितमी जान्दछौ कित मिहनासम्म घोरले र मगृले आफ्ना पटेमा बच्चाहरू बोकी

िहडंन ु पछर्?
के ितमी जान्दछौ कित मिहनामा ितनीहरूले ब्याउछँन?्

3 जब ितनीहरूलाई सव वदेना हुन्छ
ितनीहरू िनहु रन्छ र बच्चा ब्याउछँन।्

4 ती पाठाहरू खलु्ला मदैानमा खले्दै हुिकर् न्छन।्
त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना आमाहरू छाडदछन अिन किहले फकर

आउँदनैन।्
5 “अय्यबू, कसले जङ्गली गधाहरूलाई छाडी िदयो?

कसले ितनीहरूका डोरीहरू खोली िदयो अिन कसले ितनीहरूलाई स्वतन्
गरे?

6 मलैे ती जङ्गली गधाहरूलाई मरूभिूम घर जस्तै छोिडिदएँ।
मलैे ितनीहरूलाई ब को लािग ननु भएको ठाउँ छोिडिदएं।

7 जङ्गली गधाहरू होहल्लालाई घीन गछर्
अिन कसलैे पिन ितनीहरूलाई िनयन् ण गनर् स ै न।

8 जङ्गली गधाहरू पहाड पवर्त ितर बस्छन
त्यो ितनीहरूको चौउर नै हो
जहाँ ितनीहरूले ह रयो घाँस खोज्दछ।

9 “अय्यबू, के जङ्गली साँढले े ित ो सवेा गनर् राजी हुन्छ?
के त्यो ित ो अन्न भण्डार हरेचाह गनर् राती बस्छ?

10 के एउटा जङ्गली साँढले े ितमीलाई गलामा डोरी बाँध्न िदन्छ
तािक ितमीले खते जो सक्छौ?

11 एउटा जङ्गली साँढे अित ब लयो हुन्छ।
तर ित ो काम गराउँनलाई त्यसमािथ िव ास गनर् सक्छौ?

12 के खलाबाट धन उठाई ढुकुटीमा लान
त्यो आउँछ भन्ने भरोसा गनर् सक्छौ?
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13“शतरुमगुर् उ िेजत भई आफ्ना पखंटेाहरू फरफराउँछ तर शतमुगूार् उड्न स ै न।
यसको पखंटेाहरू र प्वाँखहरू सारसको जस्तो हुदँनै।

14 शतरुमगुर्ले भइँूमा अण्डाहरू पादर्छ
अिन बालवुामा न्यानो होस ्भिन ितनीहरूलाई छोिडराख्छ।

15 शतरुमगूर्ले कोही त्यसको फुलहरूमािथ िहडछ
अथवा कुनै पश ु त्यसमािथ िहडरे फुटाई दलेा भिन कुनै पवार्ह नै गदन।

16 शतरुमगूर्ले आफ्ना चल्लाहरूलाई
आफ्नो होइन भने झैं त्याग्छे।
त्यसले आफ्नो महत्वपणूर् प र मको कुनै पवार्ह नै गिदर्न।

17 िकन? िकनभने मलै े शतरुमगूर्लाई ब ु िदइन।
शथरुमगूर् लठे ो हुन्छ अिन त्यसलाई त्यस्तै लाटो बनाइिदएँ।

18 तर जब शतरुमगूर् दगनुर्लाई उठ्छे, ऊ घोडा र घोड सवारलाई तचु्छ ठान्छ,
िकनभने उ कुनै पिन घोडा भन्दा िछटो दग ुर्छे।

19 “अय्यबू के ितमीले घोडालाई बल िदयौ?
के ितमीले त्यसको घाँटीमािथ रौंहरू राख्यौ?

20 के ितमीले घोडालाई सलह जस्तो उ े र टाढा जाने योग्य बनायौ?
घोडा जोडले िहन ्िहनाउछँ अिन मािनसहरूलाई िसत पादर्छन।्

21 घोडा खशुी हुन्छ िकनभने त्यो ब लयो छ।
त्यसले आफ्नो खु ाले मदैानमा खोिसर्न्छ र य ु भिूम तफर् चाँडो दग ुर्छ।

22 घोडाले डरको हाँसो उडाउँछ। त्यो डराउदँनै।्
त्यो य ु भिूमबाट चम्पट लाउँदनै।

23 काँडको तरकस त्यसको छेउमा धर्ररर आवाज गछर्
र त्यहाँ भाला र हितयारहरू घाममा ट ल्कन्छन।्

24 घोडा एकदम उ िेजत हुन्छ। त्यो मदैानमा चाँडो दग ुर्छ।
जब त्यसले िबगलु बजकेो सनु्दछ त्यो रोिकन स ै न।

25 जब िबकुलको आवाज ग ु ञ्जन्छ घोडा कराउँछ, ‘िछटो,’
उसले टाडबैाट य ु स ुधँ्ने गछर्।
उसको क ानहरूले कराउँदै िदएको आदशेहरू अिन य ु भिूमका अन्य सबै

आवाजहरू सनु्दछ।
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26 “अय्यबू, के ितमीले बाजलाई पखंटेा िफंजाएर दिक्षणतफर् उड्न िसकायौ?
27 के ितमी मा हौ जसले िग लाई आकाश मािथ मािथ उडन िसकायौ।

के ितमीले त्यसलाई उच्च पवर्तहरूमा त्यसको ग ुडँ बनाउन िसकायौ?
28 िग पवर्त र िशखरमा बस्दछ।

च ान नै िग को िकल्ला हो।
29 िग ले आफ्नो िशकार उच्च िकल्लाबाट िनयाल्दछ।

िग ले एकदम टाढामा भएको िशकार दे सक्छ।
30 जहाँ मरेका िसनहुरू हुन्छन त्यहाँ िग हरू एकि त हुने गछर्न।

अिन बच्चाहरूले रगत चसु्दछ।”

40
1 परमे रले अय्यबूलाई जवाफ िददंै भन्नभुयोः

2 “अय्यबू, ितमीले सवर्श मान परमे रलाई दोषारोपण गरेका छौ।
ितमीले गल्ती काम गय भनरे मलाई दोषी ठान्यौ।
अब, त्यो मािनस जसले परमे रलाई सही बनाउन चाहन्छ, मलाई जवाफ

दऊे।”

3 तब अय्यबूले परमे रलाई जवाफ िददंै भनःे

4 “म तपाईंिसत बात गन अत्यन्तै तचु्छ हु।ँ
म तपाईंलाई के भन्न सक्छु?

म तपाईंलाई जवाफ िदन स न।
म आफ्नो मखुमा हात राखी ब छुे।

5 मलैे एकपल्ट बोलें, तर म फे र बोल्ने छैन।
मलैे दइुपल्ट बोलें, तर अब म केही पिन बोल्ने छैन।”

6 तब फे र तफूानबाट परम भु परमे र अय्यबूिसत बोल्नभुयो। परम भलुे
भन्नभुयोः
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7 “अय्यबू, आफैलाई सभंाल
अिन मलैे सोधकेो हरूको जवाफ िदन तयार होऊ।

8 “अय्यबू, के ितमी सोच्दछौ िक मलैे अन्याय गरेको छु?
ितमी भन्छौ िक गल्ती कामहरू गरेर म दोषी भएँ यसकारण ितमी िनद ष

भएर दखेा पय ।
9 के ित ो पाखरुाहरू परमे रको पाखरुा भन्दा ब लयो छ?

परमे रको आवाज जस्तै ित ो आवाज छ जनु मघे गजर्न जस्तो ध्विन छ?
10 यिद ितमी परमे र जस्तो छौ भने तब ितमी घमण्ड गनर् सक्दछौ।

यिद ितमी परमे र जस्तो छौ भने तब ितमीले मिहमा र सम्मान लगुा जस्तै
लगाउन सक्छौ।

11 यिद ितमी परमे र जस्तै छौ भने तब ितमीले आफ्नो ोध दखेाउन सक्छौ।
ती घमण्डी मािनसहरूलाई सजाय िदन सक्छौ।

12 हो, अय्यबू! ती घमण्डी मािनसहरूलाई हरे अिन ितनीहरूलाई न बनाऊ।
ती द ु मािनसहरूलाई जहाँ उिभएका छन ्त्यहीं धलूो पा र दऊे।

13 सारा घमण्डी मािनसहरूलाई फोहोरमा गाडी दऊे।
ितनीहरूको शरीरहरू बरेेर िचहानहरूमा राखी दऊे।

14 अय्यबू, यिद ितमीले यी सबै कुराहरू गनर् सक्छौ भने तब म पिन ित ो शसंा
गनछु।

अिन ितमीले आफ्नै श ारा आफैलाई बचाउन सक्षम छौ भनरे म
स्वीकानछु।

15 “अय्यबू, जलगडैामा* हरे।
मलैे जलगडैा बनाएँ अिन मलैे ितमीलाई बनाएँ।
जलगडैाले गाईले झैं घाँस खान्छ।

16 जलगडैसगँ शरीरमा एकदम ज्यादा ताकत छ।
उसको भडुीको मांसपशेीहरू एकदम श शाली छन।

17 जलगैंडाको पचु्छर दवेदारको रूख जस्तै कडा छ।
उसको खु ाको माँसपशेीहरू एकदम ब लया छन।्

* 40:15: “ ”
“ ”
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18 जलगैंडाका ह ीहरू िप ल जस्ता द रला छन।्
उसको खु ाहरू फलामका शलाकाहरू जस्ता छन।्

19 जलगैंडा एकदम अ तू जन्त ु हो जसलाई मलैे बनाएँ।
तर म त्यसलाई परािजत गनर् सक्छु।

20 जलगैंडाले पशहुरू चन पहाडहरूमा उ ने
घाँस खान्छ।

21 जलगडैा कमलको उि द ्मिुन प ल्टन्छ।
जलगैंडा झार पातको दलदलमा लकु्दछ।

22 कमल फूलको बोटले आफ्नो छाँयामा जलगडैालाई लकुाउँदछ।
त्यो नदीको छेउमा उ ने लहरे रूखहरू मिुन बस्दछ।

23 यिद नदीमा बाढी आए जलगैंडा भाग्दनै।
यिद यदर्न नदी उसको अनहुारमा परे पिन त्यो डराउदँनै।

24 कुनै मािनसले पिन जलगैंडालाई अकुंसे लगाई प न स ै न
अिन पासो लगाउन स ै न।

41
1 “अय्यबू, ितमीले वहृत जन्तलुाई माछा प ने बल्छीले समा सक्छौ?

त्यसको िज ोमा डोरीले बाँध्न सक्छौ?
2 त्यसको नाकबाट ितमी डोरी िछराउन सक्छौ?

अथवा बङ्गरामा बल्छी िछराउन सक्छौ?
3 के लबेीयथानले ितमीलाई ‘मलाई जान िदनहुोस’् भनरे िबन्ती गनछ?

के उ ितमीसगँ न भाषामा बोल्ने छ?
4 के लबेीयथानले ‘ित ो सवेा सधँ ै गछुर्’ भनरे

समझौता र वाचा खाएको छ?
5 के ितमी चरा-चरुूङ्गीहरूसगँ खलेे जस्तो लबेीयथानसगँ खले्न सक्छौ?

के ितमी ऊमािथ डोरी लगाउनछेौ तािक ित ो नोकन केटीहरू त्योसगँ खले्न
सक्छे?

6 के जालहारीले ितमीदे ख लबेीयथान िकन्ने कोिशश गनछ?
के ितनीहरूले त्यसलाई काटेर टु ा-टु ा पारेर ापारीहरूिसत बचे्छन?

7 के ितमी लबेीयथानको छाला अथवा टाउको िभ भालाहरू फ्याँक्न सक्छौ?
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8“अय्यबू, यिद ितमीले किहले लबेीयथान मािथ हात राखकेोछौ भने ितमीले फे र
त्यस्तो किहल्यै गन छैनौ।

खाली िचन्ता गर य ु बारे जनु हुनवेाला छ।
9 के ितमीले लबेीयथानलाई परािजत गनर् सक्छु भनरे सोच्दछौ?

ठीकै छ, भलू यसलाई। त्यहाँ आशा छैन।
खाली त्योितर हरेी रहदँा ितमी भयभीत हुनछेौ।

10 कुनै मािनस पिन त्यस्तो वीर छैन ्
जसले त्यसलाई रस उठाउँछ।

“ ठक, मरेो िवरू कुनै मािनस उठ्न स ै न।्
11 म कोहीसगँ पिन ऋणी छैन।

स्वगर् मनुी भएका सबै कुराहरू मरेो हुन।्
12 “अय्यबू, म ितमीलाई लबेीयथानको खु ाहरू बारे बताउनछुे,

उसको श अिन सनु्दर आकार बारेमा बताउनछुे।
13 कसलैे पिन उसको छाला छेडन स ै न।

उसको छाला ढाल बराबर छ।
14 कसलैे पिन लबेीयथानलाई जबरजस्ती गरेर मखु खोल्न स ै न।

उसको मखुमा भएको दाँतहरूले नै मािनसहरूलाई तसार्उदँछ।
15 त्यसको ढाड ब लयो गरी जोिडएका

ढालहरू झैं ब लयो छ।
16 ती ढालहरू एकमािथ अक गद यस्तो टाँिसएका छन ्

िक त्यसबाट हावासम्म िछनर् स ै न।
17 ढालहरू जोिडएका छन ्ितनीहरू एकसाथ क स्सएर सिम टएका छन ्

िक ितनीहरू तािनएर चुिँडन स ै नन।्
18 जब लबेीयथानले हा च्छय ूँ काढ्छ यो आगो दन्केको ज्वाला जस्तो हुन्छ।

उसको आखँाहरू ातःकालको ज्योित जस्तो हुन्छन।
19 आगोको अगलु्टोहरू बलकेो जस्तै

ज्वाला उसको मखुबाट बािहर आउँदछ।
20 पानी उ म्लरहकेो भाँडाबाट तातो वाफहरू िनस्के जस्तो

लबेीयथानको नाकबाट धवुाँ िनस्कन्छ।
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21 अिन आगोको िझल्काहरू मखुबाट उिछ टन्छ
लबेीयथानको सासले कोईला जलाउदँछ।

22 लबेीयथानको िघ ो सा ै ब लयो हुन्छ,
िवपदहरू त्यो दे ख डराएर भाग्दछन।्

23 त्यसको छालामा कतै पिन नरम भाग हुदँनै
त्यो फलाम जस्तो कडा हुन्छ।

24 लबेीयथानको मटुु ढुङ्गा जस्तो हुन्छ। त्यससगँ डर भनकेो रि भर हुदँनै।
यो ग ु ँ िपधं्ने जाँतोको तल्लोप को ढुङ्गा जस्तो हुन्छ।

25 जब लबेीयथान उठ्छ, ब ल मािनसहरू पिन डराउदँछन।्
जब लबेीयथानले पचु्छर हल्लाउदँछ ितनीहरू भाग्छन।

26 तरवार, भाला अिन झीरहरूले लबेीयथानलाई िहकार्इन्छ
तर ती सबै उिछ एर फिकर् न्छन त्यस्ता हितयारहरूले त्यसलाई कतै आघात

पयुार्उन स ै न।
27 लबेीयथानले पराल टु ाए जस्तै सहजै फलाम भाँिचिदन्छ।

त्यसले सडकेो काठ जस्तै िप ल भाँच्छ।
28 काँडले लबेीयथानलाई भगाउन स ै न।

ढुङ्गाहरु पिन उसका िन म्त पराल झैं हुन्छन।्
29 जब काठको मुँ ोले त्यसलाई िहकार्उछ त्यो यसलाई परालले छोए जस्तो

अनभुव गछर्
त्यो हाँस्दछ जब मािनसहरूले त्यसमािथ भालाहरू बषार्उँदछन।्

30लबेीयथानको भुडँीको छाला फुटेका माटाका भाँडाहरूको तीखो टु ाहरू जस्ता
हुन्छन।

उसले हलोले झैं जमीन फुटाउछँ।
31 लबेीयथानले समु को पानीलाई भाँडा उ म्लरहकेो पानी झैं घोल्छ।

त्यसले पानीका फोका भाँडामा उ म्लएको तले जस्तै बनाउदँछ।
32 जब लबेीयथान पौ रन्छ त्यसले आफू पछािड बाटो छाडदछ।

त्यसले पानीलाई घोल्छ अिन आफू पछाडी सतेो फीज छोडछ।
33 लबेीयथान जस्तो जनावर पथृ्वीमा छैन

त्यो भयरिहत बनाइएको ाणी हो।
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34 लबेीयथानले घमण्डी पशहुरूलाई तल हदेर्छ। त्यो सारा जङ्गली जनावरहरू
मािथ राज गन राजा हो।

अिन म, परमे रल,े लबेीयथान सजृना गरें।”

42
अय्यबूले परमे रलाई जवाफ िददछँ

1 तब अय्यबूले परमे रलाई जवाफ िदए। अय्यबूले भन,े
2 “परम भ,ु म जान्दछु तपाईंले सब कुराहरू गनर् सक्न ु हुन्छ।

तपाईंले योजनाहरू बनाउन ु हुन्छ, अिन कसलैे पिन प रवतर्न गनर् वा रोक्न
स ै न।

3 परम भ,ु तपाईंले यो सोध्नभुयोः ‘को अज्ञानी मािनस हो जसले यस्ता अथर्हीन
कुराहरू गय ?’

परम भ,ु मलैे ती कुराहरूको बारे बोलें जनु मलैे बिुझन।ँ
मलैे ती कुराहरू भनें जनु मरेो लािग बझु्न ु अित अच म्मत िथयो।

4 “परम भ,ु तपाईंले मलाई भन्नभुयो, ‘सनु अय्यबू, म भन्ने छु।
म ितमीलाई हरू सोध्ने छु अिन ितमीले मलाई जवाफ िदनछेौ।’

5 परम भ,ु िबतकेा िदनहरूमा, मलैे तपाईं बारे सनुकेो िथएँ
तर अिहले तपाईंलाई मरैे आखँाले दखेें।

6 अिन परम भ,ु म स्वयं नै ल ज्जत भएँ।
परम भ,ु म अत्यन्त दःुखी छु।

मलैे जे गरें त्यसको प ातापका िन म्त
मलैे आफैलाई धलूो र खरानीले पदुछु।”

परम भलुे अय्यबूका सम्पि िफतार् िदनभुयो।
7 अय्यबू सगँ बात-चीत ग रसके पिछ, परमे र तमेानीबाट आएका

एलीपजसगँ बोल्न ु भयो। परमे रले एलीपजलाई भन्नभुयो, “म ितमी साथै ित ो
दइु साथीहरूसगँ रसाएको छु। िकन? िकनभने ितमीहरूले मरेो िवषयमा सही
कुरा गरेनौ। तर अय्यबू मरेो सवेक हो। अय्यबूले मरेो िवषयमा ठीक कुरा गछर्।
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8 यसकारण अब ितमीहरूल,े सातवटा गोरूहरू र सातवटा भडेाहरू ल्याऊ। ती सब
मरेो सवेक अय्यबूलाई दऊे। ितनीहरूलाई मार ितमीहरूका िन म्त होमब ल अपर्ण
गर। मरेो सवेक अय्यबूले ितमीहरूका लािग ाथर्ना गनछ अिन त्यो ाथर्नाको
उ र िदनछुे। त्यसपिछ म ितमीहरूलाई दण्ड िदने छैन जसको लािग ितमीहरू योग्य
िथयौ। ितमीहरूले ठीक कुराहरू मरेो बारेमा बोलनेौ तर मरेो सवेक अय्यबूले मरेो
बारेमा ठीक कुराहरू गरे।”

9 यसकारण तमेान बािसन्दा एलीपज अिन शहुबाट आएका िबल्दद साथै
नाउबँाट आएका सोपरले परम भुआज्ञा पालन गरे। त्यसपिछ परम भलुे अय्यबूको
ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो।
10अय्यबूले आफ्ना िम हरूको लािग ाथर्ना गरे। अिन परम भलुे अय्यबूलाई

फे र सफल पान ुर्भयो। परमे रले उससगँ भएको भन्दा दइुगणुा ज्यादा अय्यबूलाई
िदनभुयो। 11 तब अय्यबूका सारा दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू साथै अय्यबूलाई
िचन्ने जान्ने सबै मािनसहरू उसको घरमा आए। ितनीहरूले अय्यबूसगँ ठूलो भोज
खाए ितनीहरूले अय्यबूलाई सान्त्वना िदए कारण परम भलुे अय्यबूलाई धरैे क
िदन ु भएको िथयो। त्यके मािनसले अय्यबूलाई चाँदीको टु ा र सनुका औंठी
उपहार िदए।

12 परम भलुे अय्यबूसगँ शरुूमा भएको भन्दा बढी सम्पन्न हुने आशीवार्द
िदनभुयो। अय्यबूले 14,000 भडेा 6,000 ऊँटहरू, 2,000 गाईहरू अिन
1,000 पोथी गधाहरू पाए। 13 अय्यबूले सात भाई छोराहरू र तीन बिहनी
छोरीहरू पिन पाए। 14 अय्यबूले जठेी छोरीको नाउँ यमीमा माइली छोरीको नाउँ
कसीआ र कन्छी छोरीको नाउँ केरेन-हप्पकू राख।े 15 अय्यबूका छोरीहरू त्यस
ठाँउका अन्य ीहरू भन्दा सनु्दरी िथए। अिन अय्यबूले आफ्ना सम्पि का केही
अशं आफ्नी छोरीहरूलाई िदए। त्यकेले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूले जस्तै बराबरीको
रूपमा सम्पि हरू पाए।

16 यसकारण अय्यबू अझ एक सय चालीस बर्षसम्म बाँच।े उनले आफ्ना
नानीहरू, नाित-नाितनीहरू, पनाित-पनातनुीहरु, खनाित-खनाितनीहरु सबै हनेर् पाए।
17 अय्यबू अत्यन्त परूा बढूसेकाल सम्म दीधार्य ु भएर मरे।
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