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हबकूकको पसु्तक
1 अगमव ा हबकूकले पाएका सन्दशे, 2 “परम भ,ु म कित समय अझै

सहायताको िन म्त पकुारू,ँ तर तपाईंले सनु् नहुुन् न? म ‘िहसंा’ भनरे तपाईंलाई
पकुादर्छु, तर तपाईंले बचाउनहुुन् न । 3मलाई िकन अपराध र दषु्कमर् दखेाउनहुुन्छ?
सवर्नाश र िहसंा मरेो सामनु् ने छन ् । त्यहाँ झै-ँझगडा छ, र िववाद चिकर् ंद ै छ ।
4यसकैारण काननू- वस्था कमजोर भएको छ, र न्याय अब छैन । िकनिक दषु् टले
धम लाई घदेर्छ । यसकैारण इन्साफ झटुो भएको छ ।” परम भु हबकूकलाई
जवाफ िदनहुुन्छ । 5 “जाित-जाितहरूलाई हरे ्र ितनीहरूको जाँच गर,् अच म्मत,
र आश् चयर्चिकत हो! िकनभने िनश् चय नै तरैे समयमा म यस्तो काम गद छु
जसको िवषयमा तलँाई बताइँदा तलँाई िवश् वास लाग् नछैेन । 6 िकनभने हरे,् म
बिेबलोनीहरूलाई उठाउँदै छु, त्यो भयानक र उ जाित । ितनीहरू सारा भिुममा
अकार्को बासस्थान खोस् नको िन म्त अिग बिढरहकेा छन ् । 7 ितनीहरू डरलाग्दा
र भयानक छन ् । न्याय र वभैव ितनीहरूबाटै अगािड बढ्छ । 8 ितनीहरूका
घोडाहरू िचतवुाभन्दा तजे, र साँझका ब्वाँसाहरूभन्दा तु छन ् । यसकैारण
ितनीहरूका घोडाहरूले जिमनमा कुल्चन् छन,् र ितनीहरूका घोडचढीहरू टाढा-
टाढाबाट आउँछन,् र ितनीहरू िशकारलाई खानको िन म्त आतरु भएको गरुडझै ँ
उड्छन ।् 9 ितनीहरू सबै िहसंाको िन म्त आउँछन ।् ितनीहरूको समहुहरू मरुभिूमको
हुरीझै ँ जान्छन,् र बालवुासरह कैदीहरू ल्याउछँन ् । 10 यसकैारण ितनीहरूले
राजाहरूलाई िजस्काउँछन,् र शासकहरू ितनीहरूका िन म्त हाँसोका पा मा हुन ्
। हरेक िकल्लाहरू दखेरे ितनीहरू हाँस् छन,् िकनभने ितनीहरूले माटोको िढस्को
बनाएर ती लजैान्छन ्। 11अिन बतास आउनछे र दोषी मािनसहरूबाट त्यो जानछे,
ती मिनसहरू जसको सामथ्यर् ितनीहरूको दवेता हो ।” हबकूकले परम भलुाई
अक गछर्न,् 12 “परम भु मरेा परमशे् वर, मरेा एक मा पिव परमशे् वर, के
तपाईं ाचीन समयदे ख नै हुनहुुन् न र? हामी मनछैनौँ । परम भलुे ितनीहरूलाई
न्यायको िन म्त िनय ु गन ुर्भएको छ, र हे च ान, तपाईंले ितनीहरूलाई सधुारको
िन म्त स्थािपत गन ुर्भएको छ । 13 तपाईंका आखँा यित श ु छन,् िक तपाईं दषु् टलाई
हने ुर्हुन् न, र तपाईंले गलत काम गनलाई कृपाले हनेर् सक् नहुुन् न । त्यसोभए िकन
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तपाईंले धोका िदनलेाई कृपाले हने ुर्भएको छ? दषु् टहरूले ितनीहरूको आफ्नो
सङ्ख्याभन्दा धरैे धम हरूलाई िनल्दा तपाईं िकन चपु बस् नभुएको छ? 14 तपाईंले
मािनसलाई समु का माछाझै ँबनाउनहुुन्छ, घ ने जीवहरूझै ँजसको कुनै शासक छैन
। 15 त्यसले सबलैाई बल्छीले ल्याउछँ । त्यसले मािनसहरूलाई माछी-जालमा
पारेर पर लजैान्छ । त्यसले महाजालमा सबलैाई थपुाछर्, अिन त्यो खशुी हुन्छ
र रमाहट गदर्छ । 16 त्यसकैारण त्यसले आफ्नो माछी-जालमा ब ल चढाउँछ र
महाजालमा धपू बाल्छ, िकनभने आफ्नो जाल ारा त्यो िवलािसतामा िजउँछ, र
त्यसको भोजन उ म हुन्छ । 17 के त्यसले यसकैारण आफ्नो जाल र याउदँै
जान्छ, र जाित-जाितहरूलाई िनदर्यतापवूर्क का टरहन्छ?”

2
1 म मरेो सरुक्षा-कक्षमा उिभनछुे र पहरा-पखार्लमा म बस् नछुे, र उहाँले मलाई

के भन् नहुुनछे, र म कसरी आफ्नो अिभयोगबाट फकूर् ँ भनरे हनेर्लाई म ध्यान िदनछुे
। 2 परम भलुे मलाई जवाफ िदनभुयो, “यस दशर्नलाई पाटीहरूमा ष् टसगँ लखे,्
तािक यो पढ्नचेािह ँ दौडोस ्। 3 िकनभने यो दशर्न भिवष्यको समयको िन म्त हो र
त्यो अन्ततः बोल्नछे र िवफल हुनछैेन । त्यसले िढलाइ गरे तापिन, त्यसको तीक्षा
गर ्। िकनभने त्यो िनश् चय नै आउनछे र त्यसले िबलम्ब गनछैन । 4 हरे,् गलत
इच्छा गनचािह ँ घमण्डले फुलकेो छ । तर धम चािह ँ आफ्नो िवश् वासले िजउनछे
। 5 िकनिक घमण्डी जवान मािनसको िन म्त म िवश् वासघाती हुन्छ, र यसकैारण
त्यसले सहन सक्दनै, तर त्यसले आफ्ना इच्छाहरूलाई िचहानझै ँ बढाउँछ,र त्यो
मतृ्यझुै ँ किहल्यै सन्तषु् ट हुदँनै । त्यसले आफ्नो िन म्त सारा जाित र मािनसहरूलाई
भलेा गराउँछ । 6 के यी सबलैे त्यसको ठ ा गन एउटा यस्तो भनाइ र त्यसको
िवषयमा हाँसोको रूपमा यस्तो गीत सजृना गदन र, ‘िधक् कार त्यसलाई जसले जे
आफ्नो होइन त्यो थपुाछर् । किहलसेम्म तैलँ े आफूले बन्धकमा लएका कुराहरूको
वजन बढाउँदै जान्छस?्’ 7 के तलँाई टोक् नहेरू अचानक उठ्नछैेनन,् अिन तलँाई
ासमा राख् नहेरू जाग् नछैेनन?् त ँ ितनीहरूका िन म्त िशकार बन् नछेस ् । 8 तैलँ े

धरैे जाितहरूलाई लटेुको हुनाल,े जाित-जाितहरूमा बाँकी रहकेाहरू सबलैे तलँाई
लटु्नछेन ् । िकनभने त ैलँ े मािनसहरूका रगत बगाएको छस,् र दशे, शहरहरु, र
त्यसमा बसोबास गन सबकैो िवरु िहसंात्मक काम गरेको छस ् । 9 ‘िधक् कार
त्यसलाई जसले दषु् टको हातबाट आफँैलाई सरुिक्षत राख् नलाई आफ्नो ग ुडँ उच् च
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स्थानमा बनाउन सकोस ्भनरे आफ्नो घरको िन म्त दषु् टताका मनुाफाबाट चीजहरू
बनाउछँ ।’ 10 तैलँ े धरैे मािनसहरूलाई सवर्नाश गरेर आफ्नो घरानाको िन म्त शमर्
ल्याएको छस,् र आफ्नै िवरु पाप गरेको छस ्। 11 िकनभने िभ ाबाट ढुङ्गाहरूले
पकुानछन,् र काठका द लनहरूले ितनीहरूलाई जवाफ िदनछेन,् 12 ‘िधक् कार
त्यसलाई जसले रगतले शहर बनाउछँ, र जसले अधमर्मा नगर स्थापना गदर्छ
।’ 13 के सनेाहरूका परम भलुे यो भन् नभुएको छैन र, जाितहरू आगोको िन म्त
प र म गदर्छन ्र अरू सबै जाितहरू थर्मा थिकत हुन्छन?् 14 तथािप समु लाई
पानीले ढाकेझै ँ सारा भिुम परम भकुो मिहमाको ज्ञानले भ रनछे । 15 ‘िधक् कार
त्यसलाई जसले आफ्नो िछमकेीलाई म िपयाउन जोड गछर् । तैलँ े आफ्नो रस
पोख् नलाई, र ितनीहरूको नग् नता हनेर्को िन म्त ितनीहरूलाई म ले टल्ल पाछर्स ्
।’ 16 त ँ मिहमाले होइन तर शमर्ले भ रनछेस ् । अब यो तरेो पालो हो! िपई र
आफ्नो गपु् तांग दखेा! परम भकुो दािहने हातमा भएको कचौरा तकँहाँ आउँदै
छ, र कलकंले तरेो मिहमालाई ढाक् नछे । 17 लबेनानमािथ ग रएको िहसंाले
तलँाई ढाक् नछे र पशहुरूको सवर्नाशले तलँाई आतिंकत बनाउनछे । िकनभने त ैलँ े
मािनसहरूका रगत बगाएको छस,् र दशे, शहरहरु, र त्यसमा बसोबास गन सबकैो
िवरु तैलँ े िहसंक काम गरेको छस ् । 18 खोपरे बनाएको मिुतर्ले तलँाई के लाभ
हुन्छ? िकनभने त्यो मिुतर्लाई खोपरे बनाउन,े वा धातलुाई पगालरे मिुतर् बनाउनचेािह ँ
झटुको िशक्षक हो, िकनभने त्यसले यी बोल्न नसक् ने दवेताहरू बनाएर आफ्नै
हातका कलामािथ िवश् वास गदर्छ । 19 ‘िधक् कार त्यसलाई जसले काठलाई उठ
भन्छ, वा बोल्न नसक् ने ढुङ्गालाई जाग भन्छ ।’ के यी कुराहरूले िसकाउन
सक्छन?् हरे,् त्यो सनु र चाँदीले मोहो रएको छ, तर त्यसिभ सास नै छैन ।
20 तर परम भु उहाँको पिव म न्दरमा हुनहुुन्छ । ए सारा भिुम उहाँको अिग शान्त
होओ ।”

3
1 अगमव ा हबकूकको ाथर्ना । 2 परम भु मलैे तपाईंको बयान सनुकेो छु, र

म भयभीत भएको छु । परम भ,ु यी समयहरूको िबचमा आफ्नो काम पनुज िवत
पान ुर्होस ् । यी समयहरूको िबचमा ती प रिचत बनाउनहुोस ् । तपाईंको ोधको
समयमा कृपा गनर् सम्झनहुोस ् । 3 परमशे् वर तमेानबाट आउनभुयो, र एकमा
पिव चािह ँ पारान पवर्तबाट आउनभुयो । सलेा उहाँको मिहमाले आकाशहरू ढाके,
र पथृ्वी उहाँको शसंाले भ रएको छ । 4 काशझै ँच म्कलो, दईुवटा िकरण उहाँको
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हातबाट च म्कयो, र उहाँले आफ्नो श त्यहाँ लकुाउनहुुन्छ । 5 उहाँभन्दा अिग
घातक रोग फै लयो, र महामारीले उहाँलाई प ायो । 6 उहाँ उिभनभुयो र पथृ्वीको
नाप लनभुयो । उहाँले हने ुर्भयो अिन राष् हरूलाई हल्लाउनभुयो । सनातनका
पवर्तहरू चकनाचरु भए, र स्थायी पहाडहरू झकेु । उहाँको मागर् अनन्तसम्म
रिहरहन्छ । 7 मलैे कूशनका पालहरूलाई द:ुखमा दखेे,ँ र िम ानको भिुममा
भएका पालहरूका रचनाहरूलाई काँिपरहकेो दखेे ँ । 8 के परम भु नदीहरूसगँ
रसाउनभुएको िथयो? तपाईं घोडाहरूमािथ र िवजयी रथहरूमािथ चढ्नहुुदँा

के तपाईंको ोध नदीहरूको िवरु मा िथयो, वा तपाईंको रस समु को िवरु मा
िथयो? 9 तपाईंले आफ्नो नाङ्गो धन ु बािहर िनकाल्नभुएको छ, र तपाईंले आफ्नो
धनमुा ितर राख् नहुुन्छ! सलेा तपाईंले पथृ्वीलाई नदीहरूले िवभाजन गन ुर्भयो ।
10 पवर्तहरूले तपाईंलाई दखेे र पीडामा मडा रए । ितनीहरूमािथ मसुलधार पानी
पर् यो । गिहरो समु ले आफ्नो आवाज उठायो । त्यसले आफ्ना छालहरू उठायो
। 11 तपाईंका ितरहरू उडरे च म्कँदा, तपाईंको च म्कलो भालाको चमक आउँदा,
सयूर् र चन् ितनीहरूकै उच् च स्थानमा अिडरहे । 12 तपाईं पथृ्वीमािथ ोधमा
िहडँ्नभुएको छ । ोधमा तपाईंले जाित-जाितहरूलाई दाइँ गन ुर्भएको छ । 13 तपाईं
आफ्ना मािनसहरूको मु ,आफ्नो अिभिष जनको मु को िन म्त िनस्कनभुयो
। दषु् टको घरानाको म ु खयालाई तपाईंले चकनाचरु पान ुर्भयो र त्यसको खु ादे ख
घाँटीसम्म त्यसलाई नाङ्गो पा रिदनभुयो । सलेा 14 तपाईंले त्यसका लडाकुहरूका
िशरलाई ितनीहरूकै ितरले छेिडिदनभुयो िकनभने ितनीहरू हामीलाई िततरिबतर
गनर् आधँीझै ँ आए, शरणस्थानमा द र हरूलाई भस्म पानको झै ँ ितनीहरूको नजर
िथयो । 15 तपाईं आफ्ना घोडाहरूमा समु मािथ िहडँ्नभुएको छ, र समु मािथ
तपाईंले कुल्चनभुएको छ । 16 मलैे सनुे,ँ र मरेा िभ ी अङ्गहरू काँप!े त्यो
आवाजमा मरेा ओठ थर-थर काँपे । हामीलाई आ मण गन मािनसहरूमािथ आउने
सकंटको िदनलाई शान्त भएर प खर्दंा मरेा हड् डीहरू म क् कन्छन,् र म िभ -िभ ै
काँप् छु । 17 अ न्जरका रूखहरूमा मनुा नलागपेिन, र दाखका बोटहरूमा कुनै फल
नलागपेिन, र जतैनूको रूखले केही नफलाए पिन, र भिुमले केही भोजन निदएपिन,
र खोरबाट बगाल हटाइएपिन, र गोठमा कुनै गाइवस्त ु नभएपिन, म यही गनछु ।
18 म अझै पिन परम भमुा रमाहट गनछु । मरेो म ु को परमशे् वरको कारण म
खशुी हुनछुे । 19 परम भु परमशे् वर मरेो श हुनहुुन्छ र उहाँले मरेा ख ु ालाई
ह रणका झै ँ बनाउनहुुन्छ । उहाँले मलाई उच् च स्थानहरू अिग जान िदनहुुन्छ ।
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सङ्गीत िनदशकको िन म्त, मरेा तार- वा हरुमा बजाइने राग ।
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