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अय्यबूको पसु्तक
1 ऊज भन् ने दशेमा एक जना मािनस िथए जसको नाउँ अय्यबू िथयो । अिन

अय्यबू दोषरिहत र सोझा िथए जो परमशे् वरको भय मान्थ,े र खराबीबाट फकर् न् थे
। 2 ितनका सात जना छोरा र तीन जना छोरी ज न् मएका िथए । 3 ितनका सात
हजारवटा भडेा, ितन हजारवटा ऊँट, पाँच सय हल गोरु अिन पाँच सयवटा गधा
अिन धरैे जना नोकरहरू िथए । ितनी पवूर्मा भएका सबै मािनसहरूमध् ये सबभन् दा
महान ् मािनस िथए । 4 हरेक छोरोको िन म्त तोिकएको िदनमा ितनले आफ्नो
घरमा भोज िदन् थे । ितनीहरूले आफ्ना तीन िददीबिहनीलाई बोलाउन पठाउँथे र
सगँै खाने र िपउने गथ । 5 जब भोजका िदनहरू समाप् त हुन् थ,े तब अय्यबूले
ितनीहरूलाई बोलाउन पठाउँथे र ितनले ितनीहरूलाई श ु पाथ । ितनी िबहान सबरैे
उठ्थ,े र आफ्ना हरेक छोराछोरीका लािग होमब लहरू चढाउँथ,े िकनिक ितनले
यसो भन्थ,े “मरेा छोराछोरीले पाप गरेका अिन आ-आफ्ना हृदयमा परमशे् वरलाई
सरापकेा हुन सक्छन ् ।” अय्यबूले सधैं यसै गथ । 6 तब एक िदन परमशे् वरका
छोराहरू परम भकुो साम ु उप स्थत हुन आए । शतैान पिन ितनीहरूसगँै आयो ।
7 परम भलुे शतैानलाई सोध् नभुयो, “त ँ कहाँबाट आइस ्?” शतैानले परम भलुाई
जवाफ िदयो र भन् यो, “पथृ्वीमा घमुरे, त् यसमा यता र उता गएर आएको हु ँ ।”
8 परम भलुे त्यसलाई भन् नभुयो, “के तैंले मरेो दास अय्यबूलाई िवचार गरेको छस ्
? िकनिक पथृ्वीमा त्योजस्तो दोषरिहत र सोझो मािनस कोही छैन जो परमशे् वरको
भय मान्छ र खराबीबाट अलग बस्छ ।” 9 तब शतैानले परम भलुाई जवाफ िदयो
र भन्यो, “के अय्यबूले िवनाकारण परमशे् वरको भय मान्छन ् र ? 10 के ितनी,
ितनको घर र ितनीिसत भएका सबै थोकको चारैितर हरेक कुनाबाट बार लगाएर
तपाईंले सरुक्षा िदनभुएको छैन र ? तपाईंले ितनका हातका कामहरूलाई आिशष ्
िदनभुएको छ, र ितनका गाईवस्तहुरू दशेभ र भएका छन ् । 11 तर अब आफ्नो
हात पसान ुर्होस ् र ितनीिसत भएका सबै थोकलाई छुनहुोस,् र हने ुर्होस ्कतै ितनले
तपाईंको मखुमैा तपाईंलाई सराप् ने त छैनन ्।” 12 परम भलुे शतैानलाई भन् नभुयो,
“हरे,् त् योिसत भएका सबै थोक तरैे हातमा छ । त् यसलाई मा तरेो हातले नछो
।” तब परम भकुो उप स्थितबाट शतैान तरुुन् तै गयो । 13 कुनै एक िदनमा यस् तो
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भयो, ितनका छोराहरू र छोरीहरू आफ् ना जठेा दाजकुो घरमा खाँदै र िपउँदै िथए
। 14 एउटा समाचारवाहक अय्यबूकहाँ आयो र भन्यो, “आफ् ना छेउमै गोरुहरू
जोितरहकेा िथए, र गधाहरू च ररहकेा िथए । 15 तब शबीहरूले ितनीहरूलाई
झम् टे र ती लएर गए । नोकरहरूका िवषयमा, ितनीहरूले उनीहरूलाई तरवारको
धारले हार गरे । तपाईंलाई खबर िदनलाई म मा ै उम्केको छु ।” 16 जब त्यो
बो लरहकैे िथयो, तब अक पिन आयो र भन्यो, “आकाशबाट परमशे् वरको आगो
झर् यो अिन भडेाहरू र नोकरहरूलाई भस्म पार् यो । तपाईंलाई खबर िदनलाई म
मा ै उम्केको छु ।” 17 जब त्यो बो लरहकैे िथयो, तब अक पिन आयो र भन्यो,
“कल्दीहरूले ितनवटा समहू बनाएर ऊँटहरूलाई आ मण गरे र ती लएर गएका
छन ् । नोकरहरूका िवषयमा, ितनीहरूले उनीहरूलाई तरवारको धारले हार गरे
। तपाईंलाई खबर िदनलाई म मा ै उम्केको छु ।” 18 जब त्यो बो लरहकैे िथयो,
तब अक पिन आयो र भन्यो, “तपाईंका छोराहरू र तपाईंका छोरीहरू आफ् नो
जठेो दाजकुो घरमा खाँदै र म िपउँदै िथए । 19 उजाड-स्थानबाट एउटा चण्ड
आधँी आयो र घरका चारै कुनालाई हार गर् यो । ती यवुायवुतीमािथ त् यो ढल्यो,
र ितनीहरूको मतृ् य ु भयो । तपाईंलाई खबर िदनलाई म मा ै उम्केको छु ।” 20 तब
अय्यबू उठे, आफ्नो लगुा च्यात,े कपाल खौरे, भइँुमा घोप् टो परे र परमशे् वरको
आराधना गरे । 21 ितनले भन,े “मरेी आमाको गभर्बाट िनस्कँदा म नाङ्गै िथएँ,
र म त् यहाँ फकर जाँदा पिन नाङ्गै हुनछुे । परम भलुे िदनभुयो, र परम भलुे नै
लानभुएको छ । परम भकुो नाउकँो धन्य होस ् ।” 22 यी सबै कुरामा अय्यबूले
पाप गरेनन,् न त ितनले परमशे् वरलाई गलत गरेको भनरे दोष लगाए ।

2
1 तब अक िदनमा परमशे् वरका छोराहरूले आफैलाई परम भकुो साम ु

उप स्थत गराउनलाई आए । शतैान पिन परम भकुो साम ुआफैलाई उप स्थत गराउन
ितनीहरूसगँै आयो । 2 परम भलुे शतैानलाई सोध् नभुयो, “त ँ कहाँबाट आइस ्?”
शतैानले परम भलुाई जवाफ िदयो र भन् यो, “पथृ्वीमा घमुरे, त् यसमा यता र उता
गएर आएको हु ँ ।” 3 परम भलुे त्यसलाई भन् नभुयो, “के तैंले मरेो दास अय्यबूलाई
िवचार गरेको छस ्? िकनिक पथृ्वीमा त्योजस्तो दोषरिहत र सोझो मािनस कोही
छैन जो परमशे् वरको भय मान्छ र खराबीबाट अलग बस्छ । िवनाकारण त्यसलाई
नाश गनर् त्यसको िवरु मा तैंले मलाई ममा पारेको भए तापिन त् यसले अझै आफ्नो



2:4 iii अय्यबू 3:6

िन ामा कायम राखकेो छ ।” 4 शतैानले परम भलुाई जवाफ िदयो र भन् यो,
“वस् तवमा नै छालाको साटो छाला हुन् छ । एक जना मािनसले आफ्नो ज्यानको
लािग आफूिसत भएका सबै थोक िदन्छ । 5तर अब आफ्नो हात पसान ुर्होस र् ितनका
हड् डी र शरीरलाई छुनहुोस,् अिन हने ुर्होस,् कतै ितनले तपाईंको मखुमैा तपाईंलाई
सराप् ने त छैनन ् ।” 6 परम भलुे शतैानलाई भन् नभुयो, “हरे,् त्यो तरैे हातमा छ ।
त्यसको जीवन मा चािहं तैंले छोड् नपैछर् ।” 7 तब शतैान परम भकुो उप स्थितबाट
तरुुन् तै गयो । त्यसले अय्यबूलाई ितनको पाउको कुकुर् च् चादे ख ितनको िशरसम्म
पीडादायी ख टराले हार गर् यो । 8आफूलाई कन्याउन अय्यबूले फुटेको भाँडोको
एक टु ा खपटा लए, र ितनी खरानीको िबचमा बसे । 9 तब ितनकी पत् नीले
ितनलाई भिनन,् “के तपाईं अझै पिन आफ्नो िन ामा रहनहुुन्छ ? परमशे् वरलाई
सराप् नहुोस ् र मन ुर्होस ्।” 10 तर ितनले उनलाई भन,े “एक जना मखूर् स् ीले बात
गरेझैं ितमी बात गछ् य । के हामीले परमशे् वरबाट असल कुराचािहं हण गन ूर्
अिन खराब कुराचािहं हण नगन ूर् ?” यी सबै कुरामा अय्यबूले आफ्नो मखुले पाप
गरेनन ।् 11जब अय्यबूका ितन जना िम ले ितनीमािथ आइपरेका यी सबै खराबीको
बारेमा सनु,े तब ितनीहरू हरेक आ-आफ्नो ठाउँबाट िनस्केर आए, अथार्त ्एलीपज
तमेानी, िबल्दद शहुी र सोपर नमाती । ितनीसगँै शोक गनर् र ितनलाई सान्त्वना
िदन ितनीहरूले समय िनकाले । 12 जब ितनीहरूले टाढबैाट आखँा उठाएर हरेे,
तब ितनीहरूले उनलाई िचननेन ्। ितनीहरूले आफ् ना सोर उचालरे कराए र रोए ।
हरेकले आफ्नो लगुा च्यात,े धलूो हावामा फाले र आ-आफ्ना िशरमा हाले । 13 तब
ितनीहरू सात िदन र सात रात ितनीसगँै भइँुमा बसे । कसलैे ितनलाई एउटै शब्द पिन
बोलने, िकनिक ितनको शोक अत्यन्तै ठुलो भएको ितनीहरूले दखेे ।

3
1 यसपिछ अय्यबूले आफ्नो मखु खोल,े र आफू जन्मकेो िदनलाई सरापे ।

2 ितनले भन,े 3 “म जन्मकेो िदन नष् ट होस,् त् यो रात जसले भन् यो, 'एउटा
बालकको गभर्धारण भएको छ ।' 4 त्यो िदन अन्धकार होस ्। परमशे् वरले मािथबाट
त् यसलाई याद नगरून,् न त यसमा घाम लागोस ् । 5 अन्धकार र मतृ्यकुो छायाले
आफ्नो लािग यसलाई दाबी गरून ् । यसमािथ बादल लागोस ् । िदनलाई अधँ्यारो
बनाउने हरेक कुराले यसलाई साँच् चै िसत पारोस ् । 6 िनस्प अधँ्यारोले त्यो
रातलाई समातोस ्। वषर्का िदनहरूका िबचमा यो नरमाओस ्। मिहनाहरूको गन्तीमा
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यसको गणना नहोस ्। 7 हरे, त्यो रात बाँझो होस ्। यसमा कुनै हषर्को सोर नआओस ्
। 8 ल ातन ्लाई कसरी ब्य ुझँाउने भनी जानकेाहरूल,े त्यस िदनलाई सराप िदऊन ्
। 9 त्यो िदनको िबहानका ताराहरू अधँ्यारो होऊन ्। त्यो िदनले ज्योित खोजोस,् तर
नपाओस,् न त यसले िमरमरेको थम िकरणलाई दखे् न पाओस ्। 10 िकनभने यसले
मरेी आमाको गभर्को ढोकालाई थनुने, र िकनभने यसले मरेा आखँाबाट कष् टलाई
लकुाएन । 11 मरेी आमाको गभर्बाट बािहर िनस्कँदा म िकन म रन ँ? मरेी आमाले
मलाई जन्माउदँा मलैे आफ् नो आत्मा िकन त्यािगन ँ ? 12 उनका घ ुडँाहरूले मलाई
िकन स्वागत गरे ? मलैे दधू चसु् नलाई उनका स्तनहरूले मलाई िकन स्वीकार गरे
? 13 िकनिक अिहले म चपु लागरे बिसरहकेो हुन् थें । म सतुकेो हुन् थें, र िव ाममा
हुन् थें, 14 पथृ्वीका राजाहरू र सल्लाहकारहरूका साथमा, जसले आफ्नै लािग
िचहानहरू बनाए, जनु अिहले ध् वस् त छन ् । 15 अथार्त ् ती राजकुमारहरूिसत म
सिुतरहकेो हुन् थें, जसिसत कुनै बलेा सनु िथयो, जसले आफ्ना घरहरूलाई चाँदीले
भरेका िथए । 16 अथार्त ् सायद म तहुरे जन् मने िथएँ, कदािप उज् यालो नदखे् ने
िशशहुरूझैं हुन् थें । 17 त्यहाँ दषु् टको अत् याचार सिकन् छ । त्यहाँ थािकतहरूले
िव ाममा लन्छन ।् 18 त्यहाँ कैदीहरू सगँसगँै चनैमा हुन्छन ।् ितनीहरूलेकमाराको
नाइकेको सोर सनु् नपुदन । 19 त्यहाँ साना र ठुला दवुै थ रका मािनसहरू छन ् ।
नोकर आफ्नो मा लकबाट स् वतन् हुन्छ । 20 दःुखमा हुनलेाई िकन ज्योित िदइन्छ
? मनमा िततो हुनलेाई िकन जीवन िदइन्छ ? 21 जसले मतृ्य ु नै नआई त् यसको
तीक्षा गछर्, जसले गाड्धनभन् दा धरैे मतृ्यको लािग खाडल खन् छ । 22 जसले

िचहान फेला पादार् ज्यादै रमाउँछ र खसुी हुन्छ, त् यसलाई ज्योित िकन िदइन्छ ?
23 जसको मागर् लकुाइएको छ, र जनु मािनसलाई परमशे् वरले छेक् नभुएको छ,
त्यस मािनसलाई ज्योित िकन िदइन्छ ? 24 िकनिक मलैे खानकुो साटो ससु्केरा
हाल्छु । मरेो वदेनाको सोर पानीझैं पो खन्छ । 25 जनु कुरोदे ख म डराउथँे,ँ त्यही
मकहाँ आएको छ । म जदेे ख भयभीत हुन्थे,ँ त्यही मकहाँ आएको छ । 26 म
चनैमा छैन,ँ म मौन छैन,ँ र मलाई िव ाम छैन । बरु सङ्कष् ट आउँछ ।”

4
1 तब एलीपज तमेानीले जवाफ िदए र भन,े 2 “कसलैाई तपाईंिसत कुरा गन

यास गर् यो भने के तपाईं अधयैर् बन् नहुुन्छ ? तर कसले आफैलाई बोल्नबाट
रोक् न सक्छ ? 3 हने ुर्होस,् तपाईंले धरैेलाई िशक्षा िदनभुएको छ । तपाईंले दबुर्ल
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हातहरूलाई ब लयो पान ुर्भएको छ । 4 तपाईंका वचनहरूले त् यस् तोलाई सम् हालकेो
छ जो पतन हुदँै िथयो। तपाईंले कमजोर घ ुडँाहरूलाई द रलो पान ुर्भएको छ ।
5 तर अिहले सङ्कष् ट तपाईंमा आएको छ, र तपाईं थिकत हुनहुुन्छ । यसले
तपाईंलाई छोएको छ, र तपाईंलाई कष् ट भएको छ । 6 के तपाईंको डर तपाईंको
िनश् चयता, अिन तपाईंका मागर्हरूका सत्यिन ा तपाईंको आशा होइन र ? 7 कृपा
गरी यस िवषयमा सोच्नहुोस:् िनद ष हुदँा पिन कुनै व् य क् त किहलै नष् ट भएको
छ र ? अथार्त ् सोझा मािनसहरू किहले मा रएका िथए र ? 8 जे मलैे दखेकेो
छु त् यसअनसुार, अधमर् जोत् नहेरू र कष् ट छनहरूले नै त्यसको कटनी गछर्न ् ।
9 परमशे् वरको सासले ितनीहरू नष् ट हुन्छन ्। उहाँको ोधको िबष् फोटले ितनीहरू
भस्म हुन्छन ।् 10 िसहंको गजर्न, िहं क िसहंको सोर र जवान िसहंहरूका दाँत— ती
भाँिचएका छन ्। 11 िसकारको अभावले बढुो िसहं नष् ट हुन्छ । िसहंनीका डमरुहरू
जताततै छरपष् ट भएका हुन् छन ्। 12 यित बलेा कुनै कुरा गपु् तमा मकहाँ ल्याइयो,
र मरेो कानले यसको बारेमा कानखेसुी सनु्यो । 13 जब मािनसहरू घोर िन ामा
पछर्न,् तब रातको सपनाहरू ारा िवचारहरू आए । 14 त् यो रातमा नै िथयो जनु बलेा
ममािथ डर र ास आए, र मरेा सबै हड् डी कामे । 15 तब मरैे अनहुारको सामनु् नबेाट
एउटा आत्मा गयो, र मरेो शरीरको रौं ठाडो भयो । 16 त्यो आत्मा खडा भयो, तर
त् यसको दषृ् यलाई मलैे ठम्याउन सिकन ँ । त्यसको स् वरूप मरेा आखँाकै साम ु िथयो
। त्यहाँ मौनता िथयो, र मलैे यसो भनकेो एउटा आवाज सनुें, 17 “के मरणशील
मािनस परमशे् वरभन्दा बढी धम हुन्छ र ? के मािनस आफूलाई बनाउनभेन्दा
बढी श ु हुन्छ ? 18 हने ुर्होस,् परमशे् वरले आफ्ना सवेकहरूमािथ भरोसा गन ुर्हुन् न
भन,े उहाँले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई मखूर्ताको दोष लगाउनहुुन्छ भन,े 19 माटोका
घरहरूमा बस् नहेरूको बारेमा झन ्यो कित साँचो हुन्छ ? जसको जग धलूोमा छ, जो
कीराभन्दा चाँडै कु ल्चिमल्ची पा रन्छन ।् 20 िबहान र बलेकुीको िबचमा ितनीहरू
नष् ट हुन्छन ्। कसकैो जानकारीिवना नै ितनीहरू सदाको लािग नष् ट हुन्छन ्। 21 के
ितनीहरूका पालका डोरीहरू ितनीहरूकै िबचमा तािनएका छैनन र् ? ितनीहरू मछर्न ्
। ितनीहरू ब ु िवना मछर्न ्।

5
1 अिहले बोलाउनहुोस ् । तपाईंलाई जवाफ िदने कुनै व् य क् त छ ? पिव

मािनसहरूमध् ये कुनितर तपाईं फकर् नहुुनछे ? 2 िकनिक मखूर् मािनसलाई रसले
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माछर्। सिजलै छलमा पनलाई ईष्यार्ले माछर् । 3 मखूर् ले जरा गाडकेो
मलैे दखेकेो छु, तर मलैे एक् कािस त्यसको घरलाई सराप िदएँ । 4 त्यसका
छोराछोरी िबल् कुलै सरुिक्षत छैनन ्। ितनीहरू सहरको मलू ढोकामा कु ल्चिमल्ची
पा रएका छन ् । ितनीहरूलाई छुटकारा िदने कोही छैन । 5 भोकाएकाहरूले
आफ्नो फसल खान्छन ्। ितनीहरूले त् यसलाई काँढाहरूका िबचबाट पिन बटुल्छन ्
। ितखार्एकाहरूले आफ् नो धन-सम्पि को तषृ्णा गछर्न ् । 6 िकनिक क ठनाइ
माटोबाट आउँदनै । न त भइँुबाट समस् या उ न्छ । 7 बरु, मानव-जाित कष् टकै
लािग जन्मन्छन,् जसरी आगोको िझल्काहरू मािथ उड्छन ् । 8 तर मरेो बारेमा,
स् वयम ् परमशे् वरकहाँ नै म फकर् न्छु । उहाँमा नै म आफ् नो गनुासो समिपर्त गछुर्—
9 महान ्अिन अगम् य कुराहरू गन ुर्हुन,े अनिगन्ती उदकेका कामहरू गन ुर्हुने उहाँ नै
हुनहुुन्छ । 10 उहाँले पथृ्वीमा व ृ ष् ट िदनहुुन्छ, र खतेबारीमा पानी पठाउनहुुन्छ
। 11 न हरूलाई उच् च स् थानमा राख् नलाई अिन शोक गनहरूलाई सरुिक्षत
उचाल् नलाई उहाँले यसो गन ुर्हुन्छ । 12 धतूर् मािनसहरूका हातले सफलता नपाओस ्
भनरे, उहाँले ितनीहरूका योजनाहरूलाई िवफल तलु्याउनहुुन्छ । 13 उहाँले
ब ु मान ् मािनसहरूलाई ितनीहरूका आफ्नै धतूर् कामहरूमा पासोमा पान ुर्हुन्छ ।
टेडा मािनसहरूका योजनाहरू अन्त्यको लािग हता रन्छन ्। 14 ितनीहरूले िदउसँ ै
अन्धकार भे ाउछँन,् अिन मध्यिदनमा पिन रातमा झैं छामरे िहडं्छन ् । 15 तर
उहाँले ग रबहरूलाई ितनीहरूको मखुमा भएको तरवारदे ख र खाँचोमा परेकालाई
श शाली मािनसहरूको हातबाट बचाउनहुुन्छ । 16 त्यसलैे ग रब मािनसको
आशा छ, र अन्यायले त्यसको आफ्नै मखु बन्द गछर् । 17 हरे, त्यो मािनस धन्यको
हो, जसलाई परमशे् वरले सधुान ुर्हुन्छ । त्यसकारण सवर्श मान ्को ताडनालाई
इन्कार नगर । 18 िकनिक उहाँले चोट परु् याउनहुुन्छ, र प ी बाँध् नहुुन्छ । उहाँले
चोट परु् याउनहुुन्छ र आफ् नै हातले िनको पान ुर्हुन् छ । 19 उहाँले तपाईंलाई छवटा
कष् टबाट छुटकारा िदनहुुनछे । वास्तवमा सातौं कष् टमा पिन कुनै दषु् ाइँले
तपाईंलाई छुदँनै । 20अिनकालको समयमा मतृ्यबुाट मोल ितरेर, र य ु मा तरवारको
हातबाट उहाँले तपाईंलाई छुटाउनहुुनछे । 21 झटू बोल् ने िज ोको कोरार्बाट
तपाईंलाई लकुाइनछे, र जब िवनाश आउँछ, तब तपाईं त् यसबाट डराउनहुुनछैेन
। 22 िवनाश र अिनकाल दखेरे तपाईं हास् नहुुनछे, अिन पथृ् वीका जङ्गली
जनावरहरूदे ख तपाईं डराउनहुुनछैेनौ । 23 िकनिक तपाईंको खतेमा भएका
ढुङ्गाहरूिसत तपाईंले करार बाँध् नहुुनछे, र वनका पशहुरू तपाईंिसत िमलापमा
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रहनछेन ्। 24 तपाईंको पाल सरुिक्षत छ भनी तपाईंले जान् नहुुनछे । तपाईं आफ्नो
भडेी-गोठ हनेर् जानहुुनछे र एउटा पिन नहराएको तपाईंले पाउनहुुनछैेन । 25 तपाईंले
यो जान् नहुुनछे, तपाईंको सन्तान महान ्हुनछे, तपाईंका छोराछोरी जिमनको घाँसझैं
हुनछेन ्। 26 तपाईं आफ् नो िचहानमा परूा बढो भएर आउनहुुनछे । जसरी आफ्नो
समयमा अन् नका म ु ाहरूको चाङ हुनछे । 27 हने ुर्होस,् हामीले यस िवषयलाई
जाँच गरेका छौं । यो यस् तो छ । यसलाई सनु् नहुोस ् र आफ् नै िन म् त यसलाई
िचन् नहुोस ्।”

6
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2“हाय, मरेो वदेना जो खएको भए, मरेा सबै

िवपि तराजमुा रा खएको भए, 3 िकनिक अिहले त् यो समु का बालवुाभन्दा पिन
ग ौं हुनिेथयो, त्यसकारण मरेा वचन समझहीन छन ्। 4 सवर्श मान ्का काँडहरू
ममा गािडएका छन,् र मरेो आत्माले िवष सवेन गछर् । परमशे् वरको ास आफै मरेो
िवरु मा तनैाथ छन ्। 5 के वनको गधाले घाँस पाउदँा यो िनराशमा कराउँछ र ? वा
के गोरुले कँुडो पाउदँा यो डु न्छ र ? 6 के स्वाद नभएको खानकुेरालाई ननुिवना
खान सिकन्छ र ? वा अण्डाको सतेो भागको कुनै स्वाद हुन्छ र ? 7 म ितनलाई
छुन पिन इन्कार गछुर् । मरेा लािग ती घिृणत खानकुेरा हुन ् । 8 हाय! मलैे िबन्ती
गरेको कुरा मिसत भए ! हाय, मलैे िचताएको कुरा परमशे् वरले िदनभुए ! 9 मलाई
एकैचोटी धलुो पानर् परमशे् वर खसुी हुनपुछर् ! उहाँले आफ् नो हात उठाउनपुछर् र यो
जीवनबाट मलाई खतम पान ुर्पछर् ! 10 यो अझै पिन मरेो सान्त्वना होस–् म पीडामा
उ े पिन त् यो घट् दनै, मलैे परमपिव को वचन इन्कार गरेको छैन ँ । 11 मलैे पखर्न
कोिसस गन ुर्पन मरेो बल के हो र ? मलैेआफ् नो जीवनलाई लम् ब् याउनपुन मरेो अन्त्य
के हो ? 12 के मरेो बल ढुङ्गाहरूका बल हो र ? अथार्त ्मरेो मास ुकाँसाबाट बनकेो
छ ? 13 म आफैलाई मदत गनर् स क् दन भन् ने कुरा सत् य होइन र, अिन ब ु लाई
मबाट खिेदएको छैन र ? 14 मछूार् खानै लागकेो लाई, त्यसको साथीले
िवश् वसनीयता दखेाउन,ु उसलाई पिन जसले सवर्श मान ्को भयलाई त्याग् छ ।
15 तर मरुभिूमको नहरझैं मरेा दाजभुाइ मिसत िवश् वासयोग्य भएका छन,् बगरे कतै
पिन नपगु् ने पानीको नहरझैं, 16 तीमािथ बरफ जमकेो हुनाल,े र ितनमा लकेुर बस् ने
िहउकँो कारणले अधँ् यारो भएका छन ्। 17 जब ती प ग्लन्छन,् ती िबलय हुन्छन ्।
तातो हुदँा ती आफ्नो ठाउँबाट पग्लरे जान्छन ्। 18 आफ्नो बाटोमा िहडं्ने या -ुदल
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पानी खोज् न पाखा लाग् छन ्। ितनीहरू बाँझो भ-ूभागमा भौंता रन्छन,् र नष् ट हुन्छन ्
। 19 तमेाबाट आएका या -ुदलले त् यहाँ हरेे, जबिक शबेाका सहया ीहरूले ितनमा
आशा राखे । 20 ितनमा पानी भे ाउने िनश् चयता भएको हुनाले ितनीहरू िनरुत्साही
भए । ितनीहरू त्यहाँ गए, तर ितनीहरू धोकामा परे । 21 िकनिक अब तपाईं िम हरू
त मरेा लािग केही होइन । तपाईंहरू मरेो डरलाग्दो अवस्था दखे् नहुुन् छ र डराउनहुुन् छ
। 22 के मलैे तपाईंलाई यसो भनें, 'मलाई केही कुरा िदनहुोस ्?' अथवा ‘आफ् नो
धन-सम्पि बाट मलाई एउटा उपहार िदनहुोस ्?’ 23 अथवा ‘मलाई मरेा वरैीको
हातबाट बचाउनहुोस ्?' अथवा 'मरेो िथचोिमचो गनहरूको हातबाट मलाई मोल
ितरेर छुटाउनहुोस ्?' 24 मलाई िसकाउनहुोस,् र म आफू शान् त रहनछुे । मलैे कहाँ
गल्ती गरें, मलाई ष् ट पान ुर्होस ्। 25 इमानदार वचन कित पीडादयक हुन्छन!् तर
तपाईंका तकर् हरू, कसरी ितनले मलाई साँच् चै हप्काउछँन ् र ? 26 मरेा वचनलाई
बवेास्ता गन योजना गन ुर्हुन् छ, िनराश मािनसका वचनलाई बतासझैं तपाईं गन ुर्हुन् छ
? 27 वास्तवमा, तपाईं अनाथको लािग िच ा हाल् नहुुन् छ, र बचे्ने सामनझैं आफ्नो
िम को मलू् य तोक् नहुुन् छ । 28 त्यसकारण अब कृपया मलाई हने ुर्होस,् िकनिक
म िनश् चय नै तपाईंको साम ु झटु बो ल्दन ँ । 29 मरेो िबन्ती छ, कोमल हुनहुोस ् ।
तपाईंिसत कुनै अन्याय नहोस ् । वास्तवमै कोमलो हुनहुोस,् िकनिक मरेो समस् या
न् यायोिचत छ । 30 के मरेो िज ोमा खराबी छ र ? के मरेा मखुले दभूार्वपणूर् कुराहरू
छुट् ाउन सक्दनै र ?

7
1 के मािनसले पथृ्वीमा क ठन प र म गदन र ? के उसका िदन ज्यालादारी

मािनसका िदनजस्तै हुदँनैन ् र ? 2 एउटा दासले उत् सकुतासाथ साँझको छायाको
इच्छा गरेझैं, एक जना ज्यालादारीले आफ्नो ज्यालाको आशा गछर् । 3 यसरी
मलाई दःुखका मिहनाहरू सहन लगाइएको छ । मलाई कष् टले भ रएका रातहरू
िदइएका छन ्। 4 म प ल्टदाँ म आफैलाई भन्छु, 'म किहले ब्य ुझँनछुे, र रात किहले
िबत् नछे ?' िमरिमरे उज्यालो नहुञ्जले म यताउता छटपटाउछुँ । 5 मरेो शरीर
िकराहरू र धलूोको डल् लाहरूले ढािकएको छ । मरेो जीउका ख टरा ट न् कन् छन,्
र फुट् छन ् र िपप बग् छन ्। 6 मरेा िदनहरू िसलाउनकेो चक् काभन्दा चाँडो िबत्छन ्
। ती आशािवनै िबतरे जान्छन ् । 7 हे परमशे् वर, मरेो जीवनलाई केवल एक सास
सम्झनहुोस ्। मरेो आखँाले फे र असल दखे् न पाउनछैेन । 8 मलाई हने परमशे् वरका
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आखँाले फे र मलाई हने छैन । परमशे् वरका आखँा ममािथ हुनछे, तर मरेो अस् तत् व
हुनछैेन । 9 जसरी बादल फट्छ र हराएर जान् छ, त्यसरी नै िचहानमा जाने फे र
फकर आउनछैेन । 10 ऊ फे र आफ्नो घरमा फकर् नछैेन, न त उसको ठाउँले फे र
उसलाई िचन् नछे । 11 त्यसकारण म आफ् नो मखु बन् द गिदर्न । म आफ् नो आत्माको
वदेनामा बोल्नछुे । म आफ् नो ाणको ित तामा गनगन गनछु । 12 तपाईंले ममािथ
रक्षक राख् नलाई, के म समु वा समु को राक्षस हु ँ र ? 13 जब म भन् छु, 'मरेो
ओ ानले मलाई सान्त्वना िदनछे, र मरेो खाटले मरेो गनुासोलाई चनै िदन्छ,'
14 तब तपाईंले सपनाहरूले मलाई तसार्उनहुुन्छ र दशर्नहरू ारा मलाई आत ङ्कत
पान ुर्हुन्छ, 15 जसले गदार् मरेा यी हड् डीलाई जोगाउनभुन्दा, बरु घाँटी च् याप् ने कुरा
र मतृ्यलुाई रोज्छु । 16 म मरेो जीवनलाई घणृा गछुर् । म सधै ँ िजउने इच्छा गिदर्न ँ
। मलाई एक् लै छोिडिदनहुोस,् िकनिक मरेा िदनहरू व् यथर् छन ् । 17 मािनस के
हो र तपाईंले उसको ख्याल राख् नपुन, तपाईंले आफ्नो मनलाई उसमा लगाउनपुन,
18 हरेक िबहान तपाईंले उसको हरेचाह गन ुर्पन, हरेक क्षण उसको जाँच गन ुर्पन ?
19 तपाईंले आफ् ना आखँा मबाट किहले हटाउनहुुन् छ, आफ् नो थकु िनल्न मलाई
तपाईंले किहले एक् लै छोड्नहुुन् छ ? 20 मलैे पाप नै गरेको भए पिन, हे मािनसलाई
हने ुर्हुन,े त् यसले तपाईंलाइ के हुन् छ त ? तपाईंले मलाई िकन िनसाना बनाउनभुएको
छ जसको कारण म तपाईंको लािग बोझ छु ? 21 िकन मरेो अपराध तपाईंले क्षमा
गन ुर्हुन् न र मरेो अधमर् हटाउनहुुन् न ? अब म धलूोमा पल्टनछुे । तपाईंले मलाई
ध् यानपवूर्क खोज्नहुुनछे, तर मरेो अ स् तत् व रहनछैेन ।”

8
1 तब िबल्दाद शहुीले जवाफ िदए र भन,े 2 “तपाईं किहलसेम्म यी कुरा

भन् नहुुन्छ ? किहलसेम्म तपाईंको मखुका वचन श शाली बतास हुनछेन ् ?
3 के परमशे् वरले न्यायमा रोक लगाउनहुुन् छ र ? के सवर्श मान ्ले धािमर्कतामा
रोक लगाउनहुुन्छ र ? 4 तपाईंका छोराछोरीले उहाँको िवरु मा पाप गरेका छन ्
। हामी यो जान् दछौं, िकनिक उहाँले ितनीहरूलाई आफ् नै पापमा मनर् िदनभुयो ।
5 तर मानौ,ँ तपाईंले परमशे् वरलाई बडो महेनत गरेर खोज्नभुयो, अिन आफ्नो िबन्ती
सवर्श मान ्लाई चढाउनभुयो । 6 तपाईं श ु र सोझो हुनहुुन्छ भन,े उहाँले िनश् चय
पिन तपाईंको पक्ष लनहुुन् छ, र तपाईंको उिचत स्थानमा तपाईंलाई पनुस्थार्िपत
गन ुर्हुन् छ । 7 तपाईंको सरुुआत ्सानो भए तापिन, तपाईंको आ खरी अवस्था महान ्
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हुन् छ । 8 कृपया पिहलकेा पसु्ताहरूलाई सोध् नहुोस,् र हा ा पखुार्हरूले िसकेका
कुरामा आफ् नो ध्यान लगाउनहुोस ् । 9 (हामी िहजो मा ज न्मयौं र हामी केही
जन् दनैौं, िकनिक पथृ्वीमा हा ा िदनहरू छाया मा हो ।) 10 के ितनले तपाईंलाई
िसकाउने र भन् ने छैनन ् र ? के ितनले आफ्ना हृदयहरूबाट वचन बोल्ने छैनन ्?
11 के दलदल नभएको ठाउँमा नकर् ट उ न्छ ? के पानीिवना िनगालाहरू बढ्छन ्
? 12 ती अझै ह रया छदँै र नकाटकै बलेामा, अरू कुनै िबरुवाभन्दा पिहले नै
ती सकु् छन ् । 13 परमशे् वरलाई िबसर्नहेरू सबकैा मागर्हरू पिन त्यस्तै हुन् छन ् ।
ईश् वरहीनको आशा नष् ट हुन् छन ् । 14 उसको दढृता टु ाटु ा हुनछेन,् र उसको
भरोसा माकुरोको जालझैं कमजोर हुन्छ । 15 ऊ आफ्नो घरमा अडले लग् छ, तर
त् यसले उसलाई थाम्दनै । उसले त् यसमा समात्छ, तर यो अिडंदनै । 16 घामको
मिुन त् यो ह रयो हुन्छ, र त् यसका पालवुाहरू त् यसको सारा बगैचँामा फै लन् छ ।
17 त् यसका जराहरू ढुङ्गाको थु ो व रप र बे रन्छन ्। ितनले च ानहरूका िबचमा
रा ा ठाउँहरू खोज्छन ् । 18 तर यो आफ्नो ठाउँ बािहर नष् ट भयो भन,े
तब त्यो ठाउँले उसलाई इन्कार गनछ र भन् नछे, 'मलैे तलँाई किहल्यै दे खन ँ ।'
19 हने ुर्होस,् त्यस्तो को वहारको 'आनन्द' यही हो । त्यसको ठाउँमा उही
माटोबाट अन्य िबरुवाहरू उ नछेन ् । 20 हने ुर्होस,् परमशे् वरले िनद ष मािनसलाई
फाल् नहुुन् न, न त उहाँले दषु् ट काम गनहरूका हातलाई मदत गन ुर्हुन्छ । 21 तर
पिन उहाँले तपाईंको मखुमा हाँसो, र तपाईंको ओठमा आनन् दको सोरले भन ुर्हुनछे
। 22 तपाईंलाई घणृा गनहरू लाजले ढािकनछेन ्। दषु् टको पाल फे र रहनछैेन ।”

9
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “यो यस् तै हो भनी म साँच् चै जान्दछु ।

तर एक कसरी परमशे् विसत ठक हुन सक्छ ? 3 उसले परमशे् वरिसत तकर्
गनर् चा ो भन,े उसले हजारपल्टमा एकपल्ट पिन जवाफ िदन सक्दनै । 4 परमशे् वर
हृदयमा ब ु मान ्र बलमा श शाली हुनहुुन्छ । उहाँको िवरु मा कसले आफूलाई
किहलै कठोर पारेको अिन सफल भएको छ र ? 5 जब उहाँले आफ्नो ोधमा
पवर्तहरूलाई पल्टाउनहुुन् छ, तब उहाँले कसलैाई चतेाउनी निदइएर ती हटाउनहुुन्छ
। 6उहाँले पथृ्वीलाई यसको आफ्नो ठाउँबाट हल्लाउनहुुन्छ, र यसका टेकाहरूलाई
कँपाउनहुुन्छ । 7 उहाँ उही परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले सयूर्लाई नउदाउन भन् नहुुन् छ,
र त् यो उदाउँदनै, र जसले ताराहरूलाई ढाक् नहुुन्छ, 8 जो आफैले आकाशलाई
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तन् काउनहुुन्छ, र समु का छालहरूलाई कु ल्चनहुुन्छ, 9 उहाँले सप् तिषर्, मगृिशरा
र िकरिकटी ताराहरू र दिक्षणका तारापञु्जहरू बनाउनहुुन्छ । 10 उहाँले महान ्
र अगम् य कुराहरू, अिन अनिगन्ती उदकेका कामहरू गन ुर्हुन्छ । 11 हरे, उहाँ
मरेो छेउबाट जानहुुन्छ, र पिन म उहाँलाई दे ख्दन ँ । उहाँ आफ्नो बाटो िहडं्नहुुदँा
मलाई प ै हुदँनै । 12 उहाँले कुनै कुरो खोस् नभुयो भने कसले उहाँलाई रोक् न
सक्छ ? कसले उहाँलाई भन् न सक्छ, 'तपाईं के गद हुनहुुन्छ ?' 13 परमशे् वरले
आफ्नो रस रोक् नहुुन् न । राहाबका सहयोगीहरू उहाँको मिुन झकु्छन ् । 14 कित
थोरै जवाफ मलैे उहाँलाई िदन सक्छु, उहाँिसत तकर् गनर् म शब्दहरू छान् न सक्छु र
? 15 म धम भए तापिन मलैे उहाँलाई जवाफ िदन स क् दन । मरेा न्यायकतार्सतँ
मलैे कृपाको लािग िबन्ती मा चढाउन सक् छु । 16 मलैे उहाँलाई पकुारे,ँ र उहाँले
मलाई जवाफ िदनभुयो भने पिन, उहाँले मरेो आवाज सनु् नभुयो भनरे म िवश् वास
गिदर्न ँ । 17 िकनिक उहाँले मलाई आधँीले तोड्नहुुन्छ, र िवनाकारण मरेा घाउहरू
बढाउनहुुन्छ । 18उहाँले मलाई फे र सास फेन िदनहुुन् न, तर उहाँले मलाई ित ताले
भन ुर्हुन्छ । 19 ताकतको िवषय हो भन,े उहाँ श शाली हुनहुुन्छ । न्यायको िवषय
हो भन,े कसले उहाँलाई बोलाउन सक्छ ? 20 म ठक भए पिन मरेो आफ्नै मखुले
मलाई दोषी ठहराउँछ । र म दोषरिहत भए पिन मरेा वचनले मलाई दोषी मािणत
गछर्न ् । 21 म दोषरिहत छु, तर अब फे र म आफ् नै बारेमा वास्ता गिदर्न ँ । मरेो
आफ्नै जीवनलाई म घणृा गछुर् । 22 यसले मलाई केही फरक पादन । त्यसलैे म
भन्छु, उहाँले दोषरिहत र दषु् ट मािनसलाई सगँसगँै नष् ट गन ुर्हुन्छ । 23 जब कोरार्ले
अकस्मात ्माछर्, तब उहाँले िनद षहरूको िनराशाको उपहास गन ुर्हुन्छ । 24 पथृ्वी
दषु् ट मािनसको हातमा िदइएको छ । परमशे् वरले यसका न्यायकतार्हरूका महुार
ढाक् नहुन्छ । यसो गन उहाँ हुनहुुन् न भने त् यो को हो त ? 25 मरेा िदनहरू कुद् ने
दतूभन्दा पिन तु गितमा दौडन्छन ्। मरेा िदनहरू भाग्छन ्। ितनले कतै पिन भलो
दखे्दनैन ् । 26 ती िनगालोको डुङ्गाजस्तै चाँडो बगरे छन,् र आफ्नो िसकारलाई
वगेिसत झम्टने चीलझैं छन ।् 27आफ् ना गनुासाहरूको िवषयमा म िबसर्न्छु,आफ् नो
िनराश अनहुार म हटाउछुँ र खसुी हुन्छु भनें पिन, 28 आफ् ना सबै शोकदे ख म
डराउछुँ, िकनिक तपाईंले मलाई िनद ष ठहराउनहुुने छैन भनी म जान् दछु । 29 म
दोषी ठहराइने छु । तब मलैे िकन थमा कोिसस गन ? 30 आफैलाई मलैे िहउकँो
पानीले धोएँ, र आफ् ना हात अत्यन्तै सफा बनाए पिन, 31 परमशे् वरले मलाई िहलमैा
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फाल्नहुुन्छ, र मरेा आफ्नै लगुाहरूले मलाई घणृा गछर्न ् । 32 िकनिक परमशे् वर
मजस्तै मािनस हुनहुुन् न, िक म उहाँलाई जवाफ िदन सकँू, वा अदालतमा हामी
सगँसगँै आउन सकौं । 33 हा ा िबचमा कुनै न्यायधीश छैन, जसले हामी दवुमैािथ
आफ् ना हात पसानर् सक्छ । 34 अक कुनै न्यायाधीश छैन, जसले परमशे् वरको
लौरो मबाट हटाउन सक्छ, जसले मलाई भयभीत पानर्बाट उहाँको ासलाई रोक् न
सक्छ । 35 तब म बोल् नछुे र उहाँद े ख डराउिँदन,ँ तर अिहलकेो जस्ता कुराहरू
छन,् म त्यसो गनर् स क्दन ँ ।

10
1 म आफ् नो जीवनदे ख थािकत छु । म आफ् नो गनुासो स् वतन् भएर पोखाउनछुे

। म आफ् नो ाणको ित तामा बोल्नछुे । 2 म परमशे् वरलाई भन् नछुे, 'मलाई
दोषी ठहराउने काम मा नगन ुर्होस ् । तपाईंले मलाई िकन दोष लगाउनहुुन्छ सो
दखेाउनहुोस ्। 3आफ्ना हातको कामलाई तचु्छ ठान् नलाई, तपाईंले मरेो िथचोिमचो
गन ुर् असल हो र, जब िक दषु् टहरूका योजनाहरूमा तपाईं मसु् काउनहुुन् छ ? 4 के
तपाईंका मासकुा आखँा छन ्? के मािनसले झैं तपाईं दखे् नहुुन्छ ? 5 के तपाईंका
िदनहरू मानव-जाितका िदनझैं, वा तपाईंका वषर् मािनसका वषर्झैं छन,् 6तपाईंले मरेो
अधमर्को जाँचबझू गन ुर्हुन्छ, र मरेो पाप खोज्न गन ुर्हुन्छ, 7 म दोषी छैन ँ भनी तपाईं
जान् नहुुन् छ, र कोही पिन छैन जसले मलाई तपाईंको हातबाट बचाउन सक् छ ?
8 तपाईंकै हातले सबिैतरबाट मलाई आकार िदएर, एकसाथ बनाए, तापिन तपाईंले
मलाई नष् ट पाद हुनहुुन्छ । 9 म िबन्ती गछुर्, माटोलाई आकार िदएझैं तपाईंले मलाई
बनाउनभुएको कुरा सम् झनहुोस ् । के तपाईंले मलाई फे र धलूोमा नै परु् याउनहुुन्छ
? 10 के तपाईंले मलाई दधूझैं खन्याउनभुएको छैन, अिन पनीरझैं जमाउनभुएको
छैन ? 11 तपाईंले मलाई छाला र मासलुे ढाक् नभुएको छ, अिन हड् डी र नसाहरूले
एकसाथ गाँस् नभुएको छ । 12 तपाईंले मलाई जीवन र करारको िवश् वस्तता
िदनभुएको छ । तपाईंको मदतले मरेो आत्माको रक्षा भएको छ । 13 तापिन यी
कुरा तपाईंले आफ्नै हृदयमा लकुाउनभुयो । तपाईंले यस्तो सोच्दै हुनहुुन्थ्यो भनी म
जान् दछुः 14 मलैे पाप गरें भने तपाईंले त् यो ख्याल गन ुर्हुन् छ । तपाईंले मलाई मरेो
अधमर्बाट छोड्नहुुन् न । 15 मलैे दषु् टतासाथ काम गरेको भए, मलाई िधक् कार छ
! र मलैे धािमर्कतासाथ काम गरे पिन, मलैे आफ् नो िशर ठाडो पानर् सिकन,ँ िकनिक
म अपमानले भ रएको छु— मरेो कष् ट हने ुर्होस ् । 16 मरेो िशर ठाडो पा रएको
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भए, िसहंले झैं तपाईंले मलाई िसकार बनाउनहुुन् थ् यो । अिन तपाईंले फे र पिन मरेो
िवरु मा श का आश् चयर्पणू र् कामहरूले आफूलाई दखेाउनहुुन् थ् यो । 17 तपाईंले
मरेो िवरु मा नयाँ साक्षीहरू ल्याउनहुुन्छ, र मरेो िवरु मा आफ्नो रस बढाउनहुुन्छ
। तपाईंले मलाई नयाँ फौजले आ मण गन ुर्हुन्छ । 18 त्यसो भए, तपाईंले मलाई
िकन गभर्बाट बािहर ल्याउनभुएको छ ? मलैे आफ् नो आत्मा त्यागकेो भए, अिन
कसलैे किहल्यै मलाई नदखेकेो भए हुन् थ् यो । 19म किहल्यै अ स्तत्वमा नभएजस्तो
हुन् थें । म गभर्बाट नै िचहानमा लिगन् थें । 20 के मरेा िदनहरू थोरै मा छैनन ् र
? त्यसो भए, रोक् नहुोस,् मलाई नसताउनहुोस ्जसले गदार् केही क्षण म आराम गनर्
सकँू, 21 जहाँबाट म किहलै फकर् न् न त् यहाँ जानअुिग, अन्धकारको दशे र मतृ्यकुो
छायामा, 22 मध्यरात जस् तै अधँ्यारो दशेमा, कुनै िनयमिबनाको, मतृ्यकुो छायाको
दशेमा, जहाँ उज् यालो नै मध्यरातजस्तो हुन् छ ।’ ”

11
1सोपर नमातीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2“यित धरैे शब् दका जवाफ िदनहुुदँनै

र ? धरैे बोल् ने यी मािनसलाई िवश् वास गन ुर्पछर् र ? 3 तपाईंको अहङ्कारले
अरूलाई मौन बनाउनपुछर् र ? तपाईंले खसी गन ुर्हुदँा, कसलैे तपाईंलाई लाजमा
पानछैन र ? 4 िकनिक तपाईं परमशे् वरलाई भन् नहुुन्छ, 'मरेो िवश् वास शु छ;
तपाईंको द ृ ष् टमा म दोषरिहत छु ।' 5 तर परमशे् वर बोल् नभुए हुन् थ् यो, र तपाईंको
िवरु मा आफ्नो ओठ खोल् नभुए हुन् थ् यो । 6 उहाँले तपाईंलाई ब ु का रहस्यहरू
दखेाउनहुुन् थ् यो । िकनिक समझश मा उहाँ महान ् हुनहुुन्छ । तपाईंको अधमर्ले
पाउनभेन्दा थोरै दण् ड परमशे् वरले तपाईं िदनहुुन्छ भनी जान् नहुोस ्। 7 परमशे् वरलाई
खोजरे तपाईंले उहाँलाई बझु्न सक् नहुुन्छ ? सवर्श मान ्लाई तपाईं िस रूपमा
बझु् न सक् नहुुन्छ ? 8 यो िवषय स्वगर्जि कै अग्लो छ । तपाईंले के गनर् सक् नहुुन्छ
? यो पातालभन्दा गिहरो छ । तपाईंले के जान् न सक् नहुुन्छ ? 9 यसको नाप
पथृ्वीभन्दा लामो छ, र समु भन्दा चौडा छ । 10 उहाँ आउनहुुन् छ र कसलैाई
थनु् नहुुन् छ, र कसलैाई इन् साफको लािग बोलाउनहुुन् छ भन,े कसले उहाँलाई रोक् न
सक्छ र ? 11 िकनिक झटुा मािनसहरूलाई उहाँले िचन् नहुुन्छ । जब उहाँले
अधमर् दखे् नहुुन् छ, तब उहाँले त् यो ख्याल गन ुर्हुन् न र ? 12 तर मखूर् मािनसहरूको
समझश हुदँनै । जङ्गली गधाले मािनसलाई जन्म िददंा ितनीहरूले यो ाप् त
गछर्न ् । 13 तर मानौ,ँ तपाईंले आफ्नो हृदय ठक राखकेो भए, र आफ्ना हात
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परमशे् वरितर फैलाएको भए, 14 मानौ,ँ अधमर् तपाईंको हातमा िथयो, तर त् यसलाई
तपाईंले आफूबाट टाढा परु् याएको भए,अिन तपाईंका पालहरूिभ अधािमर्कतालाई
बस् न निदएको भए । 15 तब तपाईंले िनश् चय पिन लाजको सङ्केतिबना नै आफ्नो
अनहुार उठाउनहुुन् थ् यो । वास्तवमा तपाईं दढृ बन् नहुुन् थ् यो र डराउनहुुने िथएन ।
16 तपाईंले आफ्नो दःुख िबसर्नहुुन् थ् यो । तपाईंले त् यसलाई बगरे गएको पानीलाई
झैं मा सम्झनहुुन् थ् यो । 17 तपाईंको जीवन मध्यिदनको भन्दा च म्कलो हुन् थ् यो
। त् यहाँ अधँ्यारो भए पिन, त् यो िबहानजस्तै हुन् थ् यो । 18 त् यहाँ आशा भएको
हुनाले तपाईं सरुिक्षत रहनहुुन् थ् यो । वास्तवमा तपाईंले आफ्नो सरुक्षा पाउनहुुन् थ् यो
र तपाईंको िव ाम सरुिक्षत हुन् थ् यो । 19 साथ,ै तपाईं िव ाममा पल्टनहुुन् थ् यो, र
कसलैे तपाईंलाई भयभीत पादनथ् यो । वास्तवमा धरैेले तपाईंको िनगाह खोज् थे ।
20 तर दषु् ट मािनसहरूका आखँा चकु् नछेन ् । भाग् नलाई ितनीहरूको कुनै बाटो
हुनछैेन । ितनीहरूको एक मा आशा जीवनको आ खरी ससु्केरा हुनछे ।”

12
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “िनस्सन्दहे तपाईंहरू मािनस हुनहुुन्छ

। ब ु तपाईंहरूिसतै मनछ । 3 तर तपाईंहरूिसत भएझैं मिसत पिन समझश
छ । म तपाईंहरूभन्दा कम छैन ँ । वास्तवमा यस्ता कुराहरू कसले जान्दनै र
? 4 म आफ् नो िछमकेीको हाँस् ने कुरा भएको छु, मलैे परमशे् वरमा पकुारा
गरें अिन उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो । म न्यायी र दोषरिहत मािनस —
अिहले म हाँस् ने कुरा भएको छु । 5 चनैमा बस् नकेो िवचारले दभुार्ग्यलाई घणृा
ग रन्छ । िचप् लकेाहरूलाई अझै बढी दभुार्ग्य ल्याउने गरी उसले िवचार गछर् ।
6 डाँकुहरूका पालको उन् नित हुन्छ, र परमशे् वरलाई रस उठाउनहेरूले सरुिक्षत
महससु गछर्न ।् ितनीहरूका आफ्नै हात ितनीहरूका ईश् वर हुन ।् 7 तर अब जङ्गली
पशहुरूलाई सोध् नहुोस,् र ितनीहरूले तपाईंलाई भन् नछेन ्। आकाशका चराहरूलाई
सोध् नहुोस,् र ितनीहरूले तपाईंलाई बताउनछेन ् । 8 वा पथृ्वीिसत बोल्नहुोस,् र
त् यसले तपाईंलाई िसकाउनछे । समु का माछाहरूले तपाईंलाई घोषणा गनछन ्
। 9 परम भकुो हातले नै यसो गरेको हो भनरे, यी सबमैध्ये कुनचािहं ाणीले
जान्दनै र ? 10 उहाँकै हातमा हरेक जीिवत ाणीको जीवन, अिन सारा मानव-
जाितको सास छ । 11 िज ोले खानाको स्वाद लएझैं, के कानले वचनको जाँच
गदन र ? 12 पाका मािनसहरूिसत ब ु हुन्छ । लामो आयमुा समझश हुन्छ



12:13 xv अय्यबू 13:8

। 13 परमशे् वरिसत ब ु र श छन ् । उहाँिसत सल्लाह र समझश छन ् ।
14 हने ुर्होस,् उहाँले तोड्नहुुन् छ, त् यसलाई फे र िनमार्ण गनर् सिकँदनै । उहाँले
कसलैाई कैद गन ुर्हुन् छ भन,े त्यहाँ छुटकारा हुदँनै । 15 हने ुर्होस,् उहाँले पानीलाई
रोक् नभुयो भन,े ती सकु्छन ् । अिन उहाँले त्यसलाई पठाउनहुुन् छ भन,े ितनले
जिमनलाई डुबाउछँ । 16 उहाँिसत ताकत र ब ु छन ्। धोका िदने र धोका खानहेरू
दवुै मािनसहरू उहाँको श मा हुन् छन ् । 17 उहाँले सल्लाहकारहरूलाई शोकमा
पारेर नाङ्गै ख ु ा िहडंाउनहुुन्छ । उहाँले न्यायाधीशहरूलाई मखूर् बनाउनहुुन्छ
। 18 उहाँले राजाहरूको उच् च अिधकार खोस् नहुुन् छ । उहाँले ितनीहरूको
कम्मरमा पटुका बने ुर्हुन्छ । 19 उहाँले पजुारीहरूलाई शोकमा नाङ्गै ख ु ा
िहडंाउनहुुन्छ, र श शाली मािनसहरूलाई फाल् नहुुन्छ । 20 उहाँले भरोसायोग्य
बोलीलाई हटाउनहुुन्छ, र समझश लाई धमर्-गरुुहरूबाट टाढा परु् याउनहुुन्छ
। 21 उहाँले राजकुमारहरूमािथ िनन्दा खन्याउनहुुन्छ, र ब लया मािनसहरूको
पटेी फुकाल् नहुुन्छ । 22 उहाँले अन्धकारका गिहरा कुराहरू कट गन ुर्हुन्छ,
र अधँ् यारो छायामा ज्योित ल्याउनहुुन्छ । 23 उहाँले जाितहरूलाई ब लयो
पान ुर्हुन्छ, र उहाँले नै ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुन्छ । उहाँले जाितहरूलाई िबस्तार
गन ुर्हुन्छ, र उहाँले नै ितनीहरूलाई कैदी बनाएर लजैानहुुन्छ । 24 उहाँले पथृ्वीका
मािनसहरूका अगवुाहरूबाट समझश हटाउनहुुन्छ । उहाँले ितनीहरूलाई उजाड-
स्थानमा भौंता रन लगाउनहुुन्छ जहाँ कुनै बाटो हुदँनै । 25 उज्यालोिवना
अन्धकारमा ितनीहरू छामरे िहडं्छन ् । उहाँले ितनीहरूलाई मातकेो मान्छैझै
धमर्राउने बनाउनहुुन्छ ।

13
1 हने ुर्होस,् मरेो आखँाले यो सबै दखेकेा छन ्। मरेो कानले यसलाई सनुकेो छ,

र बझुकेो छ । 2 तपाईंहरू जे जान् नहुुन्छ, म त्यो जान्दछु । म तपाईंहरूभन्दा कम
छैन ँ । 3 तापिन, बरु म सवर्श मान ्िसत बोल् छु । म परमशे् वरिसत तकर् गन इच्छा
गछुर् । 4 तर तपाईंहरू झटुले सत्यलाई लकुाउनहुुन्छ । तपाईंहरू सबै जना तचु् छ
वै हरू हुनहुुन्छ । 5 तपाईंहरू सबजैना सगँै चपू लाग् नहुोस ्। त्यो नै तपाईंहरूको ब ु
हुन् छ । 6अब मरेो आफ्नै तकर् सनु् नहुोस ्। मरेो आफ्नै ओठको िबन्तीलाई सनु् नहुोस ्
। 7 परमशे् वरको लािग तपाईंहरू अधािमर्कताले बोल्नहुुनछे र ? अिन तपाईंहरू
उहाँको लािग छलले कुरा गन ुर्हुनछे र ? 8 उहाँलाई तपाईंहरू पक्षपात गन ुर्हुनछे र ?
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परमशे् वरको लािग तपाईंहरू मु ाको बहस गन ुर्हुनछे र ? 9उहाँले तपाईंहरूको खोजी
गन ुर्हुदँा तपाईंहरूको भलो हुनछे त ? तपाईंहरूले मािनसहरूलाई छल गरेझैं उहाँलाई
छल गनर् सक् नहुुन्छ र ? 10तपाईंहरूले गपु् तमा पक्षपात गन ुर्भयो भन,े उहाँले िनश् चय
नै तपाईंहरूलाई हप्काउनहुुन् छ । 11उहाँको वभैवले तपाईंहरूलाई आत ङ्कत पादन
र ? उहाँको डर तपाईंहरूमािथ पदन र ? 12 तपाईंहरूका सम्झनलायक भनाइहरू
खरानीले बनकेा उखानहरू हुन ् । तपाईंहरूका सरुक्षा माटोले बनकेा सरुक्षा हुन ् ।
13 तपाईंहरू चपू लाग् नहुोस,् यसलैे िक म बोल् न सकँू । मलाई जे हुन ु छ होस ् ।
14 म आफ्नो जीवनलाई खतरामा हाल्नछुे । म आफ् नो जीवनलाई आफ् नो हातमा
लनछुे । 15 हने ुर्होस,् उहाँले मलाई मान ुर्हुन् छ भन,े ममा कुनै आशा बाँकी रहनछैेन

। तापिन उहाँको साम ु म आफ् ना मागर्को बचाउ गनछु । 16 यो नै मरेो छुटकाराको
कारण हुनछे, िकनिक ईश् वरहीन उहाँको साम ु आउँदनै । 17 हे परमशे् वर,
मरेो कुरा ध् यानले सनु् नहुोस ् । मरेो घोषणा तपाईंका कानमा पगुोस ् । 18 हने ुर्होस,्
आफ् नो बचाउ मलेै गरेको छु । म िनद ष छु भनी म जान् दछु । 19 मरेो िवरु मा
अदालतमा बहस कसले गछर् ? तपाईंहरू त्यसो गनर् आउनभुयो र म गलत मािणत
भएँ भन,े तब म चपु रहन् छु, र आफ् नो जीवन िदन् छु । 20 हे परमशे् वर, मरेो िन म् त
दईुवटा कुरा मा गन ुर्होस,् अिन म आफूलाई तपाईंको सामबुाट लकुाउनछैेन ँ ।
21 आफ् नो अत्याचारको हात मबाट िनकाल्नहुोस,् अिन तपाईंका ासहरूले मलाई
नतसार्उनहुोस ् । 22 तब मलाई बोलाउनहुोस,् र म जवाफ िदनछुे । वा तपाईंिसत
म बोल् नछुे र तपाईंले जवाफ िदनहुोस ् । 23 मरेा अधमर् र पाप कित धरैे छन ्?
मरेो अपराध र मरेो पापको जानकारी मलाई िदनहुोस ्। 24 आफ्नो अनहुार मबाट
तपाईं िकन लकुाउनहुुन् छ, अिन मलाई आफ्नो श जुस् तो वहार िकन गन ुर्हुन्छ
? 25 तपाईंले एउटा उडकेो पातलाई सताउनहुुन् छ र ? तपाईं सकेुका झारपातको
पिछ जानहुुन् छ र ? 26 िकनिक मरेो िवरु मा तपाईंले ितक् त कुराहरू लखे् नहुुन्छ ।
मरेो यवुावस्थाका अधमर् ाप् त गन तपाईंले मलाई बनाउनहुुन्छ । 27 तपाईंले मरेो
ख ु ालाई ठंगरुोमा हाल्नहुुन्छ । तपाईंले मरेा सबै मागर्लाई निजकबाट हने ुर्हुन्छ ।
मरेो ख ु ाको पतैालाले टेकेको जिमनलाई तपाईंले जाँच् नहुुन्छ । 28 य िप म खरे
जाने सडगेलकेो कुराजस् त,ै िकराहरूले खाएको एउटा वस् जस् तै छु ।

14
1 स् ीबाट जन्मकेो मािनस थोरै िदन बाँच् छ, अिन दखुदैखुले भ रएको हुन्छ
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। 2 ऊ फुलझैं जिमनबाट उि न् छ र का टन्छ । ऊ छायाझैं भाग्छ, र रहदँनै ।
3 के तपाईंले यीमध्ये कुनलैाई हने ुर्हुन्छ ? के तपाईंले मलाई आफूसगँै न्यायमा
ल्याउनहुुन्छ ? 4अशु कुराबाट कसले श ु कुरा ल्याउन सक्छ र ? कसलैे सक्दनै
। 5मािनसको िदनहरू िनधार् रत छन ्। उसका मिहनाहरूका सङ्ख्या तपाईंिसतै छन ्
। तपाईंले उसका िसमाहरू तोक् नभुएको छ, जसलाई उसले नाघ्न सक्दनै । 6ऊबाट
आफ्नो द ृ ष् ट हटाउनहुोस,् यसलैे िक उसले िव ाम पाओस,् यसरी उसलेसक् छ भन,े
ज्यालाको मािनस झैं आफ्नो िदनमा रमाउन सकोस ्। 7 एउटा रुखको लािग आशा
हुन सक्छ । त् यो का टयो भन,े त् यो फे र पलाउन सक् छ, जसको कारणले त् यसका
कोमल पालवुा लोप हुदँनैन ् । 8 त् यसको जरा जिमनिभ बढुो हुन् छ, त् यसको फेद
जिमनमा मछर्, 9 तापिन त् यसले पानीको ओस मा पायो भन,े त्यो फे र पलाउछँ,
र रुखले झैं हाँगाहरू िफंजाउछँ । 10 तर मािनसचािहं मछर् । त्यो कमजोर हुन्छ ।
वास्तवमा मािनसले सास फेनर् छोड्छ र फे र ऊ कहाँ हुन्छ ? 11 जसरी एउटा
तलाउबाट पानी लोप हुन्छ, र जसरी नदीको पानी घट्छ र सकु्छ, 12 त्यसरी नै
मािनसहरू ढ ल् कन्छन,् र फे र उठ्दनैन ् । आकाशहरू लोप नभएसम्म ितनीहरू
ब्य ुझँने छैनन,् न त ितनीहरू आफ् ना िन ाबाट उठ्नछेन ्। 13 दखुबाट टाढा तपाईंले
मलाई पातालमा लकुाउनहुुन् छ, र तपाईंको रस नमरेसम्म तपाईंले मलाई गपु् तमा
राख् नहुुन् छ, र त्यहाँ म रहने समय तपाईंले तोक् नहुुन् छ, र मलाई याद गन ुर्हुन् छ ।
14 एक जना मािनस मर् यो भन,े के ऊ फे र बाँच् नछे र ? त्यसो हो भन,े मरेो
छुटकारा नआएसम्म, मरेा सबै दखुको समयमा म त् यहाँ पखर िबताउन चाहान् छु
। 15 तपाईंले मलाई बोलाउनहुुन् छ, र म जवाफ िदन् छु । आफ् नो हातको कामको
लािग तपाईंको इच्छा हुन् छ । 16 तपाईंले मरेा पाइला गन् नहुुन् छ, र वास्ता गन ुर्हुन् छ
। तपाईंले मरेो पापको लखेा राख् नहुुन् न । 17 मरेो अपराध थलैोमा बन् द ग रन् छ ।
तपाईंले मरेो अधमर् ढाक् नहुुन् छ । 18 तर पहाडहरू खस् छन ्र कतै पगु् दनैन,् च ानहरू
आफ्नो ठाउँबाट हटेर जान् छन,् 19नदीहरूले ढुङ्गाहरूलाई खयाउछँन,् ितनीहरूमा
भएको बाढीले जिमनको धलूो बगाउछँन।् त् यसरी नै तपाईंले मािनसको आशालाई
नाश गन ुर्हुन्छ । 20 तपाईंले सधैं उसलाई हराउनहुुन्छ, र ऊ मछर् । तपाईंले उसको
अनहुारको बद्लनहुुन्छ, र उसलाई मनर् िदनहुुन्छ । 21 उसका छोराहरूको आदर
भयो िक भएन भनरे उसलाई जान् दनै । र ितनीहरू होच्याइएका छन ्िक छैन ्उसले
त् यो दखे्दनै । 22 उसले आफ्नो शरीरको दखुलाई अनभुव गछर्, र उसले आफ्नै
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िन म् त शोक गछर् ।

15
1 तब एलीपज तमेानीले जवाफ िदए र भन,े 2 “के ब ु मान ्मािनसले थर्को

ज्ञानले जवाफ िदन ू? र के आफैलाई पवू य बतासले भन ूर् ? 3 के उहाँले बफेाइदाका
कुराल,े अिन आफूले भलो गनर् नसक् ने बोलीले तकर् गन ूर् ? 4 वास्तवमा तपाईंले
परमशे् वरको आदर घटाउनहुुन् छ । उहाँको भ मा तपाईंले बाधा िदनहुुन्छ ।
5 िकनिक तपाईंको अधमर्ले तपाईंको मखुलाई िसकाउँछ । धतूर् मािनसको िज ो
तपाईंले रोज् नभुयो । 6 तपाईंको आफ्नै मखुले तपाईंलाई दोषी ठहराउँछ, मरेो होइन
। वास्तवमा, तपाईंको आफ्नै ओठले तपाईंको िवरु मा बोल् छ । 7 जन्मकेामध्ये
पिहलो मािनस तपाईं नै हुनहुुन्छ र ? पहाडहरूभन्दा पिहले तपाईंलाई बनाइएको
हो र ? 8 तपाईंले परमशे् वरको ज्ञानको गपु् त कुरा सनु् नभुएको छ ? तपाईंले
ब ु लाई आफूमा मा ै सीिमत गन ुर्हुन्छ र ? 9 तपाईंलाई के थाहा छ, जनु हामीलाई
थाहा छैन ? तपाईंले के बझु् नहुुन् छ, जनु हामीमा पिन नभएको होस ्? 10 कपाल
फुलकेा र पाका दवुै मािनसहरू हामीिसत छन,् जो तपाईंका िपताभन्दा ज्यादै व ृ
छन ् । 11 परमशे् वरको सान्त्वना, तपाईं ित कोमल वचनहरू, के ती तपाईं ज् यादै
तचु् छ छन ् र ? 12 तपाईंको हृदयले तपाईंलाई िकन टाढा लजैान्छ ? तपाईंका
आखँा िकन च म्कन्छन ्? 13 जसले गदार् आफ् नो आत्मालाई तपाईंले परमशे् वरको
िवरु मा फकार्उनहुुन्छ, र आफ्नो मखुबाट यस्ता वचनहरू बोल् नहुुन्छ ? 14 मािनस
के हो र ऊ शु हुनपुर् यो ? स् ीबाट जन्मकेो मािनस को हो जो धम हुनपुर् यो ?
15 हने ुर्होस,् परमशे् वरले आफ्ना पिव जनमािथ पिन भरोसा राख् नहुुन् न । वास्तवमा
उहाँको द ृ ष् टमा स्वगर् पिन श ु छैन । 16 घिृणत र ष् ट व् य क् त झन ् कित कम
शु होला, एक जना मािनस जसले अधमर्लाई पानीझैं िपउँछ। 17 म तपाईंलाई
दखेाउनछुे । मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। मलैे दखेकेा कुराहरू म तपाईंलाई घोषणा गनछु,
18 ब ु मान ्मािनसहरूले आफ् ना पखुार्हरूबाट हस् तान् ण गरेका कुरा, ितनीहरूका
पखुार्हरूले नलकुाएका कुरा भन् नछुे । 19 यी ितनीहरूका पखुार्हरू िथए, जसलाई
मा यो दशे िदइएको िथयो, र जसका िबचमा कुनै िवदशेी बसने । 20 दषु् टहरू
आफ्नो जीवनकालभ र नै दःुखमा पछर्न ्। दःुख पाउनलाई अत्याचारीहरूका लािग
वषर्का सङ् ख् या तोिकएका छन ्। 21 उसका कानमा ासको सोर सिुनन्छ । उसको
उन् नित हुदँा नै िवनाशक उसमा आउनछे । 22 अन्धकारबाट ऊ फकर् नछे भनी
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उसले सोच्दनै । तरवारले उसको तीक्षा गछर् । 23 ऊ रोटी खोज् दै िविभन् न ठाउँमा
यसो भन् दै जान् छ, ‘खोई त् यो कहाँ छ ?' अन्धकारको समय निजक आएको छ
भनी उसलाई थाहा छ । 24 िनराशा र पीडाले त्यसलाई भयभीत पाछर् । य ु को
लािग तयार राजाझैं उसको िवरु मा ितनीहरूले भतु् व जमाउछँन ्। 25 परमशे् वरको
िवरु मा उसले आफ्नो हात पसारेको छ, र सवर्श मान ्को िवरु मा अहङ्कारले

वहार गरेको छ, 26 यो दषु् ट मािनस हठ, बाक्लो ढाल लएर, परमशे् वरलाई
आ मण गनर् दौडन्छ । 27 आफ् नो अनहुार आफ् नो बोसोले ढाकेको, अिन आफ् नो
कम्मरमा बोसो जाम् मा गरेको भए पिन, 28 र उजाड सहरहरूमा बसकेो छ । अिहले
कुनै मािनस नबस् ने घरहरूमा, जनु फोहोरको थु ो हुन तयार िथए । 29 ऊ धनी
हुनछैेन । उसको धन-सम्पि टक् नछैेन, र उसका धनदौलत दशेमा फै लनछैेन
। 30 उसले अन्धकारबाट छुटकारा पाउनछैेन । ज्वालाले उसका हाँगाहरूलाई
सकुाउनछे । परमशे् वरको मखुको सासले ऊ मनछ । 31 आफैलाई धोका िददं ै
उसले थर्का कुराहरूमा भरोस नगरोस ् । िकनभने थर्का कुरा त्यसको इनाम
हुनछे । 32 उसको मन समयभन्दा पिहले नै यसो हुनछे । उसको हाँगा ह रयो
हुनछैेन । 33 नपाकेका अङ्गरु झरेझैं ऊ झनछ । भ ाक्षको बोटबाट फुलहरू झरेझैं
ऊ जनछ । 34 िकनिक ईश् वरहीन मािनसहरूको समहू बाँझो हुनछे । ितनीहरूको
घसुका पालहरूलाई आगोले भष् म पानछ । 35 ितनीहरूले बदमासी गभार्धारण गछर्न ्
र अधमर्लाई जन्म िदन्छन ्। ितनीहरूको गभर्ले धोकालाई ठाउँ िदन्छ ।

16
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “धरैे यस्ता कुराहरू मलैे सनुकेो छु ।

सान् वना िदने तपाईंहरू सबलैे दःुख िदनहुुन्छ । 3 के थर्का शब्दहरू किहल्यै
अन्त्य हुन् छन ् िक ? तपाईंहरूलाई के भयो जसले गदार् तपाईंहरू यसरी जवाफ
िदनहुुन्छ ? 4 तपाईंहरू ठाउँमा हुनहुुन् थ् यो भन,े तपाईंहरूले बोलझेैं म पिन बोल् न
सक् थें, तपाईंहरूको िवरु मा शब्दहरू जम्मा गनर् र िमलाउन सक्थें, र िगल्ला गद
मरेो िशर हल्लाउन सक्थें । 5 मरेो मखुले तपाईंहरूलाई ब लयो पाथ,ं र मरेो ओठको
बरबरले तपाईंहरूलाई राहत ल्याउथँें । 6 मलैे बोल् दा त मरेो शोक कम हुदँनै । मलैे
बोल्न छाडें भने मलाई कसरी मदत हुन्छ ? 7 तर हे परमशे् वर, तपाईंले मलाई
थिकत पान ुर्भएको छ । तपाईंले मरेा सबै प रवारलाई सवर्नाश पान ुर्भएको छ ।
8 तपाईंले मलाई सकु्खा पान ुर्भएको छ, जसले मरेो िवरु मा साक्षी िदन् छ । मरेो
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शरीरको दबु्लोपन मरेो िवरु मा खडा हुन्छ, र यसले मरेो अनहुारको िवरु मा साक्षी
िदन्छ । 9 परमशे् वर ोधमा उहाँले मलाई टु ा पान ुर्भएको, र मलाई सताउनभुएको
छ । ोधमा उहाँले आफ्नो दा ा िकट्नहुुन्छ । मरेो श लुे मलाई घरेुर हने ुर्हुन्छ ।
10मािनसहरूले मलाई हदे मखु खोलरे टोलाएका छन ।् िनन्दाले भ रएर ितनीहरूले
मलाई गालामा थप् पड हानकेा छन ् । ितनीहरू मरेो िवरु मा एकसाथ भलेा भएका
छन।् 11 परमशे् वरले मलाई ईश् वरहीन मािनसहरूका हातमा िदनहुुन्छ, र मलाई दषु् ट
मािनसहरूका हातमा फाल् नहुुन्छ । 12म चनैमा िथएँ, अिन उहाँले मलाई लछु्नभुयो
। वास्तवमा, उहाँले मलाई गलह  याउनभुएको र टु ा-टु ा पान ुर्भएको छ । उहाँले
मलाई आफ्नो िनसाना पिन बनाउनभुएको छ । 13 उहाँका धनधुार्रीहरूले मरेो
चारैितर घरेा हाल् छन ्। परमशे् वरले मरेा िमग ला छेड्नहुुन्छ, र मलाई छोड् नहुुन् न ।
उहाँले मरेो िप भइँुमा पोख् नहुुन्छ । 14 उहाँले बारम्बार मरेो िभ ामा िहकार्उनहुुन्छ
। एक जना लडाकुले झैं उहाँले मलाई झ म् टनहुुन्छ । 15 आफ् नो शरीर ढाक् नलाई
मलैे भाङ् ा िसएको छु । मलैे आफ् नो टाउकोलाई भइँुमा गाडकेो छु । 16 रुँदा-रुँदा
मरेो अनहुार रातो भएको छ । मरेो आखँाको व रप र मतृ्यकुो छाया छ, 17 जबिक
मरेा हातमा कुनै िहसंा छैन र मरेो ाथर्ना श ु छ । 18 ए पथृ्वी, मरेो रगतलाई नछोप ।
मरेो रोदनले िव ाम नपाओस ्। 19अिहले पिन मरेो साक्षी स्वगर्मा हुनहुुन्छ । मलाई
स् याबासी िदनहुुने उच् चमा हुनहुुन्छ । 20 मरेा िम हरूले मलाई खसी गछर्न,् तर
मरेो आखँाले परमशे् वरमा आसँ ु बगाउछँ । 21 मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई गरेझैं,
स्वगर्मा हुनभुएको त्यो साक्षीलाई यस मािनसको पक्षमा परमशे् वरिसत बहस ग रिदन
म िबन् ती गछुर् । 22 िकनिक जब केही वषर् िबतरे जान् छ, तब म त्यस्तो ठाउँमा
जानछुे, जहाँबाट म फकर् नछैेन ँ ।

17
1 मरेो आत्मा नाश पा रएको छ, र मरेो आय ु सिकएको छ । िचहान मरेो लािग

तयार छ । 2 िनश् चय नै िगल्ला गनहरू मिसतै छन ्। मरेो आखँाले सधैं ितनीहरूको
रसलाई हने ुर्पछर् । 3 मलाई धरौटी िदनहुोस ् । तपाईं आफै मरेो जमानी हुनहुोस ् ।

मलाई मदत गनर्लाई अरू को नै छ र ? 4 िकनिक हे परमशे् वर, तपाईंले ितनीहरूका
हृदयको समझलाई बन्द गन ुर्भएको छ । त्यसकारण तपाईंले ितनीहरूलाई मभन्दा
मािथ उचाल्नहुुन् न । 5 इनामको लािग जसले आफ्नो िम हरूको बदनामी गछर्,
त्यसका छोराछोरीका आखँा कमजोर हुनछेन ् । 6 तर उहाँले मलाई मािनसहरूको



17:7 xxi अय्यबू 18:14

उखान बनाउनभुएको छ । ितनीहरूले मरेो मखुमैा थकु्छन ्। 7 शोकको कारण मरेो
आखँा पिन धिमलो भएको छ । मरेो शरीरका सम्पणूर् भाग छायाजि कै सकेुका छन ्
। 8 यसले सोझा मािनसहरूलाई अलमलमा पानछन ्। िनद ष मािनसले आफैलाई
ईश् वरहीन मािनसहरूको िवरु मा सरु् याउनछे । 9 धम मािनस आफ्नो बाटोमा
िहडं्नछे । श ु हात भएकोचािहं ब लयो हुदँै जानछे । 10 तर ितमीहरू सबलैे चािहं
फे र कोिसस गर । ितमीहरूका िबचमा ब ु मान ्मािनस मलैे पाउनछैेन ँ । 11 मरेा
िदन िबितसके । मरेा योजनाहरू चकनाचरू भए, अिन मरेो हृदयको इच्छा पिन
त् यस् तै भयो । 12 यी मािनसहरू, यी िगल्ला गनले रातलाई िदनमा बद्लन् छन ् ।
उज्यालो अधँ्यारको निजकै छ । 13 मलैे आशा गरेको घर पाताल मा हो भन,े र
अन्धकारमा मरेो ओ ान मलैे बनाएको छु भन,े 14 र मलैे खाडललाई, 'त ँ मरेो
बबुा हो,' अिन िकरालाई 'त ँ मरेी आमा वा बिहनी' हो भनकेो छु भन,े 15 तब मरेो
आशा खोइ त ? कसले मरेो िन म्त कुनै आशा दखे् न सक् छ र ? 16 जब हामी
धलूोमा फकर् न् छौं, तब के मसगँै आशा पिन पातालका ढोकाहरूमा जानछे र ?

18
1 तब िबल्दद शहुीले जवाफ िदए र भन,े 2 “आफ्नो कुरा तपाईं किहले बन्द

गन ुर्हुन्छ ? िवचार गन ुर्होस,् र त्यसपिछ हामी बोल्नछेौं । 3 तपाईंको द ृ ष् टमा
हामीलाई िकन जङ्गली पशहुरू जस् तै मखूर् छौं ? 4 तपाईंले आफ्नो रसमा
आफैलाई िछया-िछया पान ुर्हुन्छ, के तपाईंको िन म् त पथृ्वीलाई त्यािगिदने ? वा
च ानहरूलाई ितनीहरूका ठाउँबाट हटाइिदने ? 5 वास्तवमा दषु् ट को ब ी
िनभाइनछे । उसको आगोको ज्वाला बल्नछैेन । 6उसको पालमा ज्योित नै अधँ्यारो
हुनछे । ऊमािथ रहकेो उसको ब ी िनभाइनछे । 7 उसको श का पाइलाहरू
छोटा बनाइनछेन ्। उसका आफ्नै योजनाहरूले उसलाई तल पानछन ्। 8 िकनिक
उसको आफ्नै ख ु ाले उसलाई जालमा फल् नछे । ऊ खल् डोितर भौंता रंदै जानछे
। 9 पासोले त्यसलाई कुकुर् च् चोमा समात् ने छ । जालले त्यसलाई पसाउनछे ।
10 उसको लािग जिमनमा एउटा पासो लकुाइएको छ । अिन एउटा पासोले उसलाई
समात् नछे । 11 ासहरूले चारैितरबाट उसलाई डरमा पानछन ् । ितनले उसलाई
पिछपिछ खदे् नछेन ् । 12 उसको धन-सम्पि ले भोकमा परु् याउनछे, र िवपि ले
उसको छेउमै प खर्नछे । 13 उसको शरीरका अगंहरू नष् ट पा रनछेन ्। वास्तवमा,
मतृ्यकुो जठेो सन्तानले उसका अगंहरू िनल्नछे । 14 आफ् नो पालको सरुक्षाबाट
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उसलाई िघस् याइन् छ, र ासको राजाकहाँ लिगन् छ । 15 अप रिचत मािनसहरूले
उसको घरिभ गन्धक छरेको दखेपेिछ, ितनीहरू उसको पालमा बस् ने छैनन ् ।
16 उसका जराहरू तलितरका नै सकु् नछेन ् । मािथको उसको हाँगा का टनछे ।
17 पथृ्वीबाट उसको सम्झना लपु् त हुनछे । सडकमा उसको कुनै नाउँ हुनछैेन
। 18 उसलाई उज्यालोबाट अधँ्यारोमा धपाइनछे, र यस ससंारबाट लखे टनछे
। 19 उसका मािनसका िबचमा उसको छोरो वा नाित हुनछैेन, न त ऊ बसकेो
ठाउँमा कुनै आफन्त हुनछे । 20 एक िदन उसलाई जे हुन्छ, त्यसमा प श् चममा
बस् नहेरू मािनसहरू आत ङ्कत हुनछेन ्भन,े पवूर्मा बस् नहेरू त् यसमा िसत हुनछेन ्
। 21 िनश् चय नै अधम मािनसहरूका घरहरू यस्तै हुन् छन ् । परमशे् वरलाई
निचन् नहेरूका ठाउँहरू यस्तै हुने छन ्।

19
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “किहलसेम्म तपाईंहरूले मलाई दःुख

िदनहुुन् छ, र वचनले मलाई टु ाटु ा पान ुर्हुन् छ ? 3 यी दस पटक तपाईंहरूले मरेो
अपमान गन ुर्भएको छ । तपाईंहरूले मलाई कठोरतापवूर्क वहार गरे पिन तपाईंहरू
लाज मान् नहुुन् न । 4 मलैे गल्ती गरेको कुरा वास्तवमा साँचो हो भन,े मरेो गल्ती मरेो
आफ् नै सरोकारको कुरो हो । 5 तपाईंहरूले आफूलाई मभन्दा मािथ उचाल्नहुुन् छ,
र मरेो तचु् छता मरैे िवरु मा योग गन ुर्हुन् छ भन,े 6 तब तपाईंहरूले जान् नपुछर्,
परमशे् वरले मरेो हािन गन ुर्भएको र मलाई आफ् नो पासोमा पान ुर्भएको छ। 7 हने ुर्होस,्
“िहसंा” भनरे म कराउँछु, तर मलैे जवाफ पाउिँदन । मदतको लािग म पकुाछुर्,
तर त्यहाँ िनष् पक्ष व् यवहार हुदँनै । 8 मरेो बाटोमा उहाँले पखार्ल लगाउनभुएको
छ, यसलैे म जान स क्दन,ँ अिन उहाँले मरेो मागर्मा अन्धकार राख् नभुएको छ ।
9 उहाँले मरेो मिहमा हटाउनभुएको छ, र उहाँले मरेो िशरको मकुुट हटाउनभुएको
छ । 10 उहाँले मलाई चारैितरबाट चरू पान ुर्भएको छ, र लोप हुन् छ, उहाँले मरेो
आशा रूखलाई झैं उखले् नभुएको छ । 11 उहाँले मरेो िवरु मा आफ्नो ोध पिन
दन्काउनभुएको छ । उहाँले मलाई आफ्ना श हुरूमध्ये एक ठान् नहुुन्छ । 12उहाँका
फौजहरू सगँसगँै आउँछन ्। ितनीहरूले मरेो िवरु मा घरेा लगाउछँन,् र मरेो पालको
चारैितर छाउनी हाल्छन ् । 13 उहाँले मरेा दाजभुाइलाई मबाट टाढा राख् नभुएको
छ । मलैे िचनजानकाहरू मबाट िबलकुल अलग रहन्छन ् । 14 मरेा आफन्तहरू
मबाट पिछ हटेका छन ्। मरेो घिन िम हरूले मलाई िबसका छन ्। 15 मरेो घरमा
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कुनै बलेा पाहुना भएर रहकेाहरू र दासीहरूले मलाई िबरोनो ठान्छन ्। ितनीहरूको
द ृ ष् टमा म अनौठो भएको छु । 16 म आफ् नो सवेकलाई बोलाउँछु, तर उसले
मलाई जवाफ िददंनै । मलैे आफ् नै मखुले त्यसलाई िबन्ती गछुर् । 17 मरेो सास मरेी
पत् नीलाई दगुर् न्धत लाग्छ । मरैे आमाको गभर्बाट जन्मकेाहरूले पिन मलाई घणृा
गछर्न ्। 18 सा-साना केटाकेटीले पिन मलाई ितरस्कार गछर्न ्। म बोल्नलाई उठ् दा
ितनीहरू मरेो िवरु मा बोल्छन ।् 19मरेा सबै प रिचत िम हरूले मलाई घणृा गछर्न ।्
मलैे मे गरेकाहरू मरेो िवरु मा लागकेा छन ।् 20मरेा हड् डीहरू मरेो छाला र मासमुा
टाँिसन्छन ्। म आफ् ना दाँतको छालाले मा बाँचकेो छु । 21 मलाई दया गन ुर्होस,् हे
मरेा िम हरू हो, मलाई दया गन ुर्होस,् िकनिक परमशे् वरको हातले मलाई छोएको छ
। 22 परमशे् वरले झैं तपाईंहरू िकन मरेो खदेो गन ुर्हुन्छ ? मरेो शरीरले तपाईंहरूलाई
किहल्यै सन्तषु् ट पाछर् र ? 23 ओहो, मरेो वचनहरू यित बलेा ले खए त ! ओहो,
ती एउटा पसु्तकमा ले खए त ! 24 ओहो, फलामको कलम र िछनोल,े सदाको
लािग ती च ानमा खोपे त ! 25 तर मरेो बारेमा, मरेा उ ारक िजउँदो हुनहुुन्छ, र
अन्त्यमा उहाँ पथृ्वीमा खडा रहनहुुनछे । 26 मरेो शरीरको छाला, अथार्त ् शरीर
परैू गलपेिछ, मरेो शरीरमा नै म परमशे् वरलाई दखे् नछुे । 27 मरेा आफ्नै आखँाले
— अरू कसकैो होइन म आफैं ले उहाँलाई दखे् नछुे । मरेो हृदय मिभ ै िव ल
बन्छ । 28 तपाईंहरूले यसो भन् नहुुन् छ भन,े 'हामी उसलाई कसरी सताउँ ! उसको
सङ्कष् टको जड ऊ आफै हो,' 29 तब तरवारदे ख डराउनहुोस,् िकनिक ोधले
तरवारको दण्ड ल्याउछँ, यसरी न् याय हुन् छ भनी तपाईंहरूले जान् नहुुनछे ।”

20
1 तब सोपर नमातीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “ममा भएको िचन्ताको

कारणल,े मरेा िवचारहरूले मलाई झ ै जवाफ िदने बनाउछँन ।् 3मलाई अनादार गन
हप्की म सनु्छु, तर मरेो सझुबझुको आत्माले मलाई जवाफ िदन्छ । 4 यो सत्यता
तपाईंलाई ाचीन समयदे ख नै थाहा छैन र, जित बलेा परमशे् वरले मािनसलाई
पथृ्वीमा राख् नभुयोः 5 दषु् ट मािनसको िजत क्षिणक हुन्छ, र ईश् वरहीन मािनसको
आनन्द क्षणभर मा रहन् छ । 6 उसको उच् चता आकाशसम्मै पगु,े र उसको िशर
बादलसम्मै पगुे पिन, 7 त् यस् तो आफ्नै मलम ू झैं स्थायी रूपमा नष् ट हुनछे ।
उसलाई दखेकेाहरूले सोध् नछेन,् 'ऊ कहाँ छ ?' 8ऊ सपनाझैं हराउनछे, र भे ाइने
छैन । वास्तवमा ऊ रातको दशर्नझैं लपु् त हुनछे । 9 उसलाई दखेकेा आखँाले
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फे र उसलाई दखे् नछैेन । उसको ठाउँले फे र उसलाई दखे् नछैेन । 10 उसका
छोराछोरीले ग रब मािनसहरू सगँ क्षमा माग् नछेन ् । उसको धन-सम्पि उसकै
हातले िफतार् गन ुर्पनछ । 11 उसका हड् डीहरू यवुावस्थाका ताकतले भ रएका छन,्
तर ऊसगँै ती पिन भइँुमा ढल् नछेन ् । 12 उसको मखुमा दषु् टता ग ु लयो भए पिन,
उसले त् यसलाई आफ्नो िज ोमिुन लकुाए पिन, 13 उसले त् यो त् यहीं राख् छ अिन
त् यसलाई, फु त् कन िददंनै तर त् यो आफ् नो मखुमेा राख् छ भने पिन, 14 उसको
भुडँीिभ भएको खाना िततो बन्छ । उसको िभ त् यो सपर्को िवषझैं बन्छ । 15उसले
धन-सम्पि िनल्छ, तर उसले फे र ती बान् ता गछर् । परमशे् वरले उसको पटेबाट
ती बािहर िनकाल्ननु् छ । 16 उसले सषर्को िवष चसु् नछे । साँभ-ेसपर्को िज ोले
उसलाई मानछ । 17 महको धारा अथार्त ् तरलता, र िघउको आनन् द उसले लन
पाउनछैेन । 18 आफ्नो प र मको फल उसले िफतार् गनछ र त्यो खान सक् नछैेन ।
आफ् नो ापार ारा कमाएको सम् पि को आनन् द उसले पाउनछैेन । 19 िकनिक
उसले ग रब मािनसहरूलाई अत्याचार र बवेास्ता गरेको छ । आफूले नबनाएका
घरहरूलाई उसले जबरजस् ती कब्जा गरेको छ । 20 ऊ आफैमा सन्तषु् ट नभएको
हुनाल,े आफूले मजा लने कुनै कुरा पिन उसले बचाउन सक् नछैेन । 21 उसले
नखाएको कुनै कुरो बाँकी छैन । त्यसकारण उसको सम् ब ृ स्थायी हुनछैेन ।
22 आफ्नो धनको चरुतामा ऊ सङ्कष् टमा पनछ । ग रबीमा रहकेाहरू हरेकको
हात उसको िवरु मा आइलाग् नछे । 23 उसले आफ्नो पटे भन लाग्दा, परमशे् वरले
आफ्नो घोर ोध उसमा उतान ुर्हुन् छ । उसले खाइरहदँा परमशे् वरले उसमािथ त् यो
बसार्उनहुुन् छ । 24 त् यो मािनस फलामको हितयारबाट भागे तापिन, काँसको धनलुे
उसलाई हार गनछ । 25 आफ्नो िप ठउँबाट उसले त्यो तान् नछे, र चम्कने टुप्पो
उसको कलजेोबाट बािहर िनस्कनछे । उसमा ासहरू आउनछेन ् । 26 उसको
धनको लािग िनस्प अन्धकार साँिचएको छ । चण्ड आगोले उसलाई भस्म
पानछ । उसको पालमा छोिडएका सबै कुरालाई त् यसले भष् म पानछ । 27 स्वगर्ले
उसको अधमर् कट गनछ, र साक्षीको रूपमा पथृ्वी नै उसको िवरु मा खडा हुनछे ।
28 उसको घरको धन लपु् त हुनछे । परमशे् वरको ोधको िदनमा उसका सामानहरू
टाढा बग् नछेन ् । 29 परमशे् वरबाट दषु् ट मािनसले पाउने भाग, परमशे् वरले उसको
िन म्त साँच्नभुएको पतैकृ-अशं यही हो ।
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21
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “मरेा वचनलाई ध्यान िदएर सनु् नहुोस,् र

यो तपाईंहरूले मलाई िदने सान्त्वना होस ्। 3 मलाई सनु् नहुोस,् र म पिन बोल्नछुे ।
मलैे बोलरे सकेपिछ िनरन् तर िगल्ला गन ुर्होस ् । 4 मरेो बारेमा, के मलैे मािनसलाई
गनुासो गरेको हो र ? म िकन अधयैर् नहुन ू ? 5 मलाई हने ुर्होस ् र छक् क पन ुर्होस,्
र आफ्नो हातले आफ् नो मखु छुनहुोस ् । 6 मलैे आफ् नो दःुखको बारेमा सोच्दा
म िसत हुन्छु, र थरथरीले मरेो शरीरलाई नै समाउछँ । 7 दषु् ट मािनसहरू िकन
िनरन् तर बाँच् छन,् बढुा हुन्छन ् र सामथ् यर्मा श शाली हुन्छन ् ? 8 ितनीहरूका
सन्तानहरू ितनीहरूकै आखँाको साम ु स् थािपत हुन्छन,् र ितनीहरूका छोराछोरी
ितनीहरूकै आखँाको साम ु स् थािपत हुन्छन ्। 9 ितनीहरूका घरहरू डरबाट सरुिक्षत
हुन् छन ् । न त परमशे् वरको छडी नै ितनीहरूमािथ परेको हुन् छ । 10 ितनीहरूका
बहर िमिसन्छन ् । त् यसो गनर् चकु् दनैन ् । ितनीहरूको गाई िबयाउछँ, र तिुहदंनै
। 11 ितनीहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई बगालझैं बािहर पठाउँछन,् र ितनीहरूका
छोराछोरी नाच्छन ्। 12 ितनीहरूले खैजँडी र वीणाको धनुमा गाउछँन,् र बाँसरुीको
सङ्गीतमा रमाउँछन ।् 13 ितनीहरूले आफ्नो समय सम ृ मा िबताउँछन,् र ितनीहरू
शान् त बएर तल िचहानमा जान्छन ्। 14 ितनीहरूले परमशे् वरलाई भन्छन,् 'हामीबाट
जानहुोस,् िकनिक तपाईंका मागर्हरूका कुनै ज्ञान हामी चाहदँनैौं । 15सवर्श मान ्
को हो र हामीले उहाँको आराधना गन ूर् ? हामीले उहाँमा ाथर्ना चढायौं भने हामीले
के लाभ पाउछँौं र ?' 16 हने ुर्होस,् ितनीहरूको सम ृ ितनीहरूका आफ् नै हातमा
छैन र ? दषु् ट मािनसहरूको सल्लाहमा मरेो कुनै सरोकार छैन । 17 कितपल् ट
दषु् ट मािनसहरूको ब ी िनभाइन् छ, अथवा ितनीहरूका िवपि ितनीहरूमािथ नै
आउँछ ? परमशे् वरले आफ्नो ोधमा ितनीहरूलाई कितपल् ट दःुख पठाउनहुुन् छ
? 18 कितपल् ट बतासको साम ु ितनीहरू सकेुका झारपात, अथवा आधँीले उडाएर
लजैाने भसुझैं भएका छन ् ? 19 तपाईंहरू भन् नहुुन्छ, 'मािनसको दोषको दण् ड
परमशे् वरले उसका छोराछोरीलाई िदनहुुन्छ ।' त् यो उसलैे भोग् नपुरोस,् जसले गदार्
उसले आफ्नो दोष थाहा पाओस ् । 20 उसका आखँाले उसको आफ्नो िवनाश
दखेनू,् र सवर्श मान ्को ोध उसले िपउनपुरोस ् । 21 िकनिक उसको आफ्नै
आय ु सिकएपिछ, उसले आफ्नो प रवारको के वास्ता गछर् र ? 22 परमशे् वरले
त उच् चमा हुनहेरूको पिन न्याय गन ुर्हुन् छ, तब के कसलैे उहाँलाई ज्ञान िसकाउन
सक्छ र ? 23 एक जना मािनस परूा ब लयो अवस् थामा, िबलकुल शा न्त र चनैमा
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मछर् । 24 उसको शरीर ष् टपषु् ट हुन्छ, र उसको हड् डीहरूको मासी ताजा हुन्छ
। 25 अक मािनस मनको ितक् ततामा नै मछर्, जसले कुनै असल कुराको अनभुव
कदािप गरेको छैन । 26 ितनीहरू समान रूपमा धलूोमा प ल्टन्छन ् । ितनीहरू
दवुलैाई िकराहरूले ढाक्छन ्। 27 हने ुर्होस,् तपाईंहरूका िवचार, अिन मरेो कुभलो
गन तपाईंहरूका मागर्हरू म जान् दछु । 28 िकनिक तपाईंहरू भन् नहुुन्छ, 'अिहले
त् यो राजकुमारको घर कहाँ छ ? दषु् ट मािनस कुनै समयमा बस् ने गरेको पाल
कहाँ छ ?' 29 या ा गन मािनसहरूलाई तपाईंहरूले किहल्यै सोध् नभुएको छैन ?
ितनीहरूले भन् ने माण तपाईंहरूलाई थाहा छैन, 30 िक दषु् ट मािनस िवपि को
िदनमा जोिगन्छ, र ोधको िदनमा उसलाई कतै सारेर जोगाइन् छ ? 31 दषु् ट
मािनसको साम ु उसको मागर्लाई कसले दोषी ठहराउँछ र ? उसको गरेको कामको
बदला कसले लन सक् छ र ? 32 तापिन उसलाई िचहानमा लिगनछे । मािनसहरूले
उसको िचहानको रेखदखे गनछन ्। 33 मदैानको माटोका डल्ला उसलाई ग ु लयो
हुनछे । अनिगन्ती मािनस उसको अिग-अिग हुनाल,े सबै मािनस उसको पिछपिछ
जानछेन ्। 34 तपाईंहरूका थर्का कुराले मलाई कसरी सान्त्वना िदन् छ, िकनिक
तपाईंहरूको जवाफमा झटुबाहके केही छैन ?”

22
1 तब एलीपज तमेानीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “के मािनस परमशे् वरको

लािग उपयोगी हुन सक्छ र ? के ब ु मान ् मािनस उहाँको लािग उपयोगी हुन
सक्छ र ? 3 तपाईं धम हुनहुुन्छ भन,े सवर्श मान ्लाई के आनन्द िमल्छ र
? तपाईंले आफ्ना मागर्हरू दोषरिहत बनाउनहुुन् छ भन,े त्यो उहाँको लाभ हो र
? 4 तपाईंले उहाँको आदर गरेको हुनाल,े उहाँले तपाईंलाई हप्काउनहुुन्छ अिन
तपाईंलाई इन्साफमा लानहुुन्छ र ? 5 के तपाईंको दषु् टता िवशाल छैन र ? के
तपाईंको अधमर्को असीिमत छैन र ? 6 िकनिक िवनाकारण तपाईंले आफ्नो
भाइबाट ऋणको जमानत माग् नभुएको छ, अिन तपाईंले द र हरूको सबै लगुा
खोसरे ितनीहरूलाई नाङ्गो पान ुर्भएको छ । 7थाकेका मािनसहरूलाई तपाईंले पानी
िपउन िदनभुएको छैन । भोकाएका मािनसहरूले रोटी पाउन तपाईंले रोक् नभुएको छ
। 8 तपाईं, श शाली मािनसिसत जग्गाजिमन भए पिन, तपाईं, इज् जतदार मािनस
त् यसमा बसोबास गन ुर्भए पिन, 9 तपाईंले िवधवाहरूलाई र ो हात पठाउनभुएको
छ । अनाथहरूका पाखरुा भाँिचएका छन ् । 10 त्यसकारण पासोहरू तपाईंको
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चारैितर छन,् र एक् कािस आउने डरले तपाईंलाई कष् ट िदन्छ । 11 अन्धकार
हुन् छ जसले गदार् तपाईंले दखे् न सक् नहुुन् न । पानीको भलले तपाईंलाई डुबाउछँ ।
12 के परमशे् वर स् वगर्को उच् चमा हुनहुुन् न र ? आकाशका ताराहरूको उच् चता
हने ुर्होस,् ती कित उच् चमा छन ्! 13 तपाईं भन् नहुुन्छ, 'परमशे् वरलाई के थाहा छ ?
के उहाँले िनस्प अन्धकारमा न्याय गनर् सक् नहुन्छ र ? 14 उहाँले हामीलाई दखे् न
नसकून ्भनरे बाक्ला बादलहरूले उहाँलाई घरेेका छन ् । उहाँ आकाशको च मा
िहडं् नहुुन्छ ।' 15 दषु् ट मािनसहरू िहडंकेा परुानै मागर्मा, तपाईं पिन िहडं्नहुुन् छ
र— 16 ितनीहरूको समय हुनअुिग नै ितनीहरूको जीवन लइयो, ितनीहरूका
जगहरू नदीले झैं बगाएर लगकेो छ, 17 जसले परमशे् वरलाई यसो भन,े 'हामीबाट
जानहुोस,् ' जसले यसो भन,े 'सवर्श मान ्ले हामीलाई के गनर् सक् नहुुन्छ र ?'
18तापिन उहाँले ितनीहरूका घरहरू असल कुराहरूले भन ुर्भयो । दषु् ट मािनसहरूका
योजनाहरू मबाटै धरैे टाढा छन ्। 19धम मािनसहरूले ितनीहरूको सिुदन दखे्छन,्
र खसुी हुन्छन ।् िनद ष मािनसहरूले हाँसरे ितनीहरूको उपहास गछर्न ।् 20 ितनीहरू
भन्छन,् 'िनश् चय नै हा ो िवरु मा उठ्नहेरू त् यािगएका छन ्। आगोले ितनीहरूको
धन-सम्पि भस्म पारेको छ ।' 21 अब परमशे् वरिसत सहमत हुनहुोस,् र िमलाप
गन ुर्होस ्। त् यसरी तपाईंकहाँ भलाइ आउनछे । 22 म तपाईंलाई िबन्ती गछुर्, उहाँको
िनदशनको वचन हण गन ुर्होस ्। उहाँका वचनहरू आफ् नो हृदयमा जम् मा गन ुर्होस ्
। 23 तपाईं सवर्श मान ्कहाँ फकर् नहुुन् छ भन,े अधािमर्कतालाई तपाईंले आफ्ना
पालहरूबाट धरैे टाढा राख् नहुुन् छ भन,े तपाईंको िनमार्ण हुनछे । 24 आफ् नो खजाना
भइँुको धलूोमा, ओपीरको सनुलाई खोलाका ढुङ्गाहरूका िबचमा फाल् नहुोस,्
25 अिन सवर्श मान ् तपाईंको खजाना, तपाईंको बहुमलू्य चाँदी बन् नहुुनछे ।
26 िकनिक त् यसपिछ तपाईं सवर्श मान ्मा रमाउनहुुनछे । तपाईंले आफ्नो अनहुार
परमशे् वरमा उचाल् नहुुनछे । 27 तपाईंले आफ् नो ाथर्ना उहाँमा नै चढाउनहुुनछे,
अिन उहाँले तपाईंको िबन् ती सनु् नहुुनछे । तपाईंले उहाँमा आफ्नो भाकल परुा
गन ुर्हुनछे । 28 तपाईंले कुनै पिन आदशे िदनहुुनछे, र तपाईंको िन म् त त् यो कुरो परुा
हुनछे । तपाईंका मागर्हरूमा ज्योित चम्कनछे । 29 परमशे् वरले घमण्डी मािनसलाई
िनम् न स् तरमा झन ुर्हुन्छ, र िनराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनहुुन्छ । 30 जो
िनद ष छैन त् यो मािनसलाई पिन उहाँले छुटकारा िदनहुुन्छ । तपाईंका हातको
श ु ताले गदार् ितनीहरूले छुटकारा पाउनछेन ्।”
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23
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “आज पिन मरेो गनुासो िततो छ

। मरेो न्दनको कारणले मरेो हात ग ौं भएको छ । 3 ओहो, उहाँलाई मलैे कहाँ
भटे्न सक् छु भनी मलैे जानकेो भए ! ओहो, म उहाँको बासस्थानमा गएको भए
! 4 उहाँको साम ु म आफ् नो म ु ालाई मिैसत राख् निेथएँ, अिन मरेो मखुलाई
तकर् ले भनिथएँ । 5 उहाँले मलाई जवाफ िदएर भन् नहुुने वचनहरू म िसक् निेथएँ, र
उहाँले मलाई भन् नहुुने कुरा बझु्निेथएँ । 6 उहाँले आफ्नो श को महान ्तामा मरेो
िवरु मा तकर् गन ुर्हुन्छ ? अह,ँ बरु उहाँले मरेो कुरामा ध्यान िदनहुुन्छ । 7 त्यहाँ
सोझाहरूले उहाँिसत बहस गनर् सक्छन ् । यसरी मरेा न्यायकतार्ले मलाई सधैंभ र
िनद ष ठहराउनहुुन् थ् यो । 8 हने ुर्होस,् म पवूर्ितर जान्छु, उहाँ त्यहाँ हुनहुुन् न, अिन
प श् चमितर जान्छु, तर म उहाँलाई भटे् न स क् दन । 9 उ रमा, जहाँ उहाँले काम
गद हुनहुुन् छ, तर म उहाँलाई दखे् न स क्दन,ँ र दिक्षणमा जहाँ उहाँले आफैलाई
लकुाउनहुुन्छ, जसले गदार् म उहाँलाई दखे् न स क्दन ँ । 10 तर म िहडं् ने बाटो
उहाँलाई थाहा छ । जब उहाँले मलाई जाँच्नहुुन् छ, तब म खा रएको सनुझैं हुनछुे ।
11मरेो ख ु ाले उहाँका पाइला पक् का गरी प ाएको छ । म उहाँको मागर्मा िहडंकेो
छु, र यताउता फकको छैन ँ। 12उहाँको मखुबाट िनस्केको आज्ञाबाट म फकको छैन ँ
। मरेो खानाको भागभन् दा बढी मलैे उहाँको मखुका वचनहरूलाई सञ्चय गरेको
छु । 13 तर उहाँ बगे् लै िकिसमको हुनहुुन्छ, कसले उहाँलाई फकार्उन सक्छ र ?
उहाँले जे इच्छा गन ुर्हुन्छ, सो गन ुर्हुन्छ । 14 िकनिक मरेो िवरु मा भएको उहाँको
आदशेलाई उहाँले परूा गन ुर्हुन्छ । त् यस्ता कुराहरू त् यहाँ धरैे छन ्। 15 त्यसकारण,
म उहाँको उप स्थितमा िसत भएको छु । मलैे उहाँको बारेमा िवचार गदार् म भयभीत
हुन्छु । 16 िकनिक परमशे् वरले मरेो हृदय कमजोर पान ुर्भएको छ । सवर्श मान ्ले
मलाई िसत पान ुर्भएको छ । 17 अन्धकारल,े मरेो अनहुारको उदासीलाई ढाक् ने
िनस्प अन्धकारको कारणल,े मरेो अन् त् य भएको छैन ।

24
1 दषु् ट मािनसहरूको न्याय गन समय सवर्श मान ्ले िकन तोक् नभुएको छैन

? परमशे् वर ित िवश् वासयोग्य हुनहेरूले उहाँको न्यायको िदन आएको िकन
दखेकेा छैनन ् ? 2 यस्ता दषु् ट मािनसहरू पिन छन ् जसले साँध-िसमानाका
िनसानाहरू हटाउछँन ् । यस्ता दषु् ट मािनसहरू पिन छन ् जसले बगालहरूलाई



24:3 xxix अय्यबू 24:19

जबरजस्ती लजैान् छन ् र ितनलाई आफ्नै खकर् हरूमा राख्छन ् । 3 अनाथहरूका
गधाहरूलाई ितनीहरूले जबरजस् ती लजैान्छन ् । िवधवाको गोरुलाई ितनीहरूले
बन् धकका रूपमा लजैान्छन ्। 4 द र मािनसहरूका उनीहरूका मागर्बाट ितनीहरूले
जबरजस् ती हटाउछँन ् । पथृ्वीका सबै ग रब मािनसहरू ितनीहरूबाट आफूलाई
लकुाउँछन।् 5 हने ुर्होस,् उजाड-स्थानका वन-गधाहरूझैं, यी ग रब मािनसहरू
होिसयारी भएर खानकुेरा खोज् दै आफ्नो काममा जान्छन ् । सायद अराबाले
ितनीहरूका छोराछोरीलाई खानकुेरा जटुाउनछे । 6 ग रब मािनसहरूले अरूका
खतेबारीमा रातमा कटनी गछर्न ्। ितनीहरूले दषु् टहरूका फसलबाट टप् न छुटेका
दाख बटुल्छन ्। 7 ितनीहरू रातभ र लगुािबना नाङ्गै बस्छन ्। जाडोमा ढाक् नलाई
ितनीहरूिसत केही हुदँनै । 8 ितनीहरू पहाडका झरीले िभजकेा छन ्। ितनीहरूका
बासस् थान नभएको हुनाले ितनीहरू ठुला ढुङ् गाको छेउमा प ल्टन्छन ् । 9 यस्ता
दषु् ट मािनसहरू छन ् जसले अनाथहरूलाई आफ् ना आमाको कोखबाट खोसरे
लजैान्छन,् र ग रब मािनसहरूका बालबा लका बन् धकको रूपमा लजैान्छन ् ।
10 तर ग रब मािनसहरू लगुािवना नाङ्गै जान्छन ्। ितनीहरू आफै भोकाएको भए
पिन, ितनीहरूले अरूका अन् नका िबटाहरू बोक् छन ् । 11 ग रब मािनसहरूले ती
दषु् टहरूका पखार्लिभ तले पले्छन ्। ितनीहरूले दषु् ट मािनसहरूका दाखको कोल
पले्छन,् तर ितनीहरू आफै ितखार्उछँन ।् 12सहरबाट मनर् लागकेो मािनसको न्दन
िनस्कन्छ, अिन घाइतकेो गलाले मदतको लािग िचच् च्याउँछ । तर परमशे् वरले
दोष लगाउनहुुन् न । 13 केही दषु् ट मािनसहरूले ज्योितको िवरु मा िव ोह गछर्न ्
। ितनीहरूले यसका मागर्हरू जान् दनैन,् न त ितनीहरू यसका मागर्हरूमा बस्छन ्
। 14 उज्यालो हुनअुिग हत्यारा उठ्छ, र त्यसले ग रब तथा द र मािनसहरूलाई
माछर् । रातमा ऊ चोरजस्तो हुन्छ । 15साथ,ै िभचारीका आखँाले साँझलाई पखर
बस् छ । उसले भन्छ, 'कुनै आखँाले मलाई दखे् नछैेन ।' उसले आफ्नो भषे बद्लन्छ
। 16 अन्धकारमा दषु् टहरू घर फोरेर िभ पस्छन,् तर िदउसँोको समयमा ितनीहरू
लकु्छन ्। ितनीहरूले उज्यालोको वास्ता गदनन ्। 17 ितनीहरू सबकैा लािग िनस्प
अधँ्यारो िबहानझैं हुन्छ । िकनभने ितनीहरू िनस्प अधँ्यारोका ासहरूका िम हुन ्
। 18 तापिन पानीको सतहमा दखेा पन िफँजझैं ितनीहरू चाँडै नै िबतरे जान् छन ् ।
ितनीहरूको खतेको िहस्सा ािपत छ । ितनीहरूका दाखबारीहरूमा काम गनर् कोही
पिन जाँदनै । 19 जसरी खडरेी र तापले िहउलँाई पगालरे पानी बानउछँ, त्यसरी
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नै पाप गरेकाहरूलाई िचहानले लजैान् छ । 20 उसलाई जन्माउने गभर्ले उसलाई
िबिसर्नछे । िकराले त्यसलाई िमठो मानरे खानछे । फे र उसको सम्झना ग रनछैेन
। यसरी एउटा रुखलाई झैं दषु् टतालाई टु ाटु ा पा रनछे । 21 बच् चा नजन्माएकी
बाँझी स् ीलाई दषु् टले िन लहाल् छ । उसले िवधवाको िन म् त कुनै असल कुरा गदन
। 22 तापिन परमशे् वरले श शाली मािनसहरूलाई आफ्नो श ले िघसान ुर्हुन्छ
। उहाँ खडा हुनहुुन्छ, तर जीवनमा ितनीहरूलाई ब लयो पान ुर्हुन् न । 23 ितनीहरू
सरुिक्षत छन,् र ितनीहरू यसबारे खसुी छन ् भनी परमशे् वरले ितनीहरूलाई सोच्न
िदनहुुन्छ, तर उहाँका आखँा ितनीहरूका मागर्मा हुन् छन ्। 24 यी मािनसहरू उच् च
पा रएका छन ्। तापिन क्षणभरमै ितनीहरू खतम हुनछेन ्। वास्तवमा, ितनीहरूलाई
िनम् न स् तरमा पर् याइनछे । अरू सबलैाई झैं ितनीहरूलाई पिन जम्मा ग रनछे ।
अन् नको बालाझैं ितनीहरूलाई का टनछे । 25 यस्तो होइन भन,े कसले मलाई झटुा
मािणत गनर् सक्छ ? कसले मरेो वचनलाई िनरथर्क बनाउन सक्छ ?

25
1 तब िबल्दद शहुीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “ भतु्व र डर उहाँिसत छन ्

। उहाँले स्वगर्मा भएका आफ् नो उच् च स्थानहरूमा शा न्त कायम गन ुर्हुन्छ । 3 के
उहाँको फौजको ग न्त गनर् सिकन्छ र ? कसमािथ उहाँको ज्योित चम्कँदनै र ?
4तब कसरी मािनस परमशे् वरिसत धम ठह रन सक्छ त ? स् ीबाट जन्मकेो मािनस
कसरी उहाँको साम ु श ु , हणयोग्य हुन सक्छ ? 5 हने ुर्होस,् उहाँलाई चन् ले पिन
उज्यालो पानर् सक् दनै । उहाँको द ृ ष् टमा ताराहरू िस छैनन ।् 6मािनस त झन न्गन् य
हो, जो एउटा िकरा हो— मािनसको पु त, जो िकरा एउटा हो !

26
1तब अय्यबूलेजवाफ िदए र भन,े 2“श नभएको मािनसलाई तपाईंलेकसरी

मदत गन ुर्भएको छ ! ताकत नभएको पाखरुालाई तपाईंले कसरी बचाउनभुएको
छ ! 3 ब ु नभएको मािनसलाई तपाईंले कसरी सल्लाह िदनभुएको छ, र
उसलाई उिचत ज्ञान िसकाउनभुएको छ ! 4 कसको सहायता ारा तपाईंले यी
वचनहरू बोल्नभुएको छ ? तपाईंबाट बािहर िनस्केको आत्मा कसको िथयो ?
5 मरेकाहरू, पानीमिुन भएकाहरू र त्यहाँ बास गनहरू, सबलैाई िसत पा रएको
छ । 6 परमशे् वरको साम ु िचहान उदाङ्गो छ । िवनाश आफै पिन उहाँबाट लकु् न
सक् दनै । 7 उ री आकाशलाई उहाँले खलु् ला अन्त रक्षमा तन् काउनहुुन्छ, अिन
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पथृ्वीलाई उहाँले शनू्यतामा झणु् ाउनहुुन्छ । 8 उहाँले पानीलाई आफ् नो बाक् लो
बादलहरूमािथ जम्मा गन ुर्हुन्छ, तर पिन तीमिुनका बादलहरू फाट्दनैन ्। 9 उहाँले
चन् माको सतहलाई ढाक् नहुुन्छ, र आफ्ना बादलहरू त् यसमािथ फैलाउनहुुन्छ
। 10 उज्यालो र अधँ्यारोको िबचको िसमाङ्कन गनर्, उहाँले पानीको सतहमा
एउटा गोलो िसमारेखा बनाउनभुएको छ । 11 उहाँको हप्कीमा स्वगर्का खम्बाहरू
ह ल्लन्छन ्र छक् क पछर्न ्। 12 आफ्नो श ले उहाँले सम ु लाई शान्त पान ुर्भयो
। आफ्नो सझुबझुले उहाँले राहाबलाई टु ा-टु ा पान ुर्भयो । 13 आफ्नो सासले
उहाँले आकाशलाई सफा पान ुर्भयो । वगेले भाग् दै गरेको सपर्लाई उहाँका हातले
छेड्नभुयो । 14 हने ुर्होस,् यी त उहाँको श को िकनाराहरू मा हुन ् । हामीले
उहाँको बारेमा एउटा मधरु सोर मा ै सनु्छौँ । उहाँको श को गजर्नलाई कसले
बझु्न सक्छ र ?”

27
1 अय्यबूले फे र बोल्न थाले अिन यसो भन,े 2 “परम भु जीिवत हुनभुएझैं,

जसले मरेो न्याय हटाउनभुएको छ, सवर्श मान ् जसले मरेो जीवन िततो
बनाउनभुएको छ । 3 जबसम् म मरेो जीवन ममा रहन् छ, अिन परमशे् वरको सास
मरेो नाकमा रहन् छ, तबसम् म म यही कुरा गनछु । 4 मरेो ओठले दषु् ट कुरा
बोल्नछैेन, न त मरेो िज ोले छलको कुरा बोल्नछे । 5 तपाईंहरू ितन जनाले
ठक बोल् नहुुन् छ भनी म कदािप स्वीकार गिदर्न । मरेो मतृ् य ु नभएसम्म म आफ् नो

िन ालाई कदािप इन्कार गन छैन ँ । 6 म आफ् नो धािमर्कतालाई ब लयो गरी
समाउछुँ, र त् यसलाई जान िदन् न ँ । म बाँचञु्जलेसम्म मरेा िवचारहरूले मलाई
िन न् दत पानछैनन ् । 7 मरेो श ु एक जना दषु् ट मािनसझैं होस ् । जो मरेो िवरु मा
खडा हुन् छ, ऊ एक जना अधम मािनसझैं होस ्। 8 िकनिक परमशे् वरले ईश् वरहीन
मािनसलाई इन्कार गन ुर्हुदँा, परमशे् वरले उसको जीवनलाई हटाउनहुुदँा, उसको
आशा के हुन्छ र ? 9 उसमािथ सङ्कष् ट आइपदार्, के परमशे् वरले उसको
पकुारा सनु् नहुुन् छ र ? 10 के ऊ सवर्श मान ्मा आन न्दत हुन् छ, अिन उसले हर
समयमा परमशे् वरलाई पकुारा गछर् ? 11 म तपाईंहरूलाई परमशे् वरको श को
बारेमा िसकाउनछुे । म सवर्श मान ्का िवचारहरूलाई लकुाउनछैेन ँ । 12 हने ुर्होस,्
तपाईंहरू सबलैे यो आफैले दखे् नभुएको छ । तब तपाईंहरूले यी सबै िनरथर्क
कुरा िकन बोल्नभुएको हो त ? 13 दषु् ट मािनसले परमशे् वरबाट पाउने िहस्सा
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यही हो । सवर्श मान ्बाट अत्याचारीले पाउने आफ् नो पतैकृ-अशं यही हो ।
14 उसका छोराछोरीको सङ् ख् या बढ् छन ्भन,े त् यो तरवारको िनम् तो हो । उसका
सन्तानहरूले पटेभ र खान कदािप पाउने छैनन ् । 15 ऊसगँ बाँच्नहेरू िवपि ारा
गािडनछेन,् अिन ितनीहरूका िवधवाहरूले ितनीहरूका िन म् त िवलाप गनछैनन ् ।
16 दषु् ट मािनसले धलूोझैं चाँदीको थु ो लगाए पिन, र माटोझैं लगुाफाटा थपुारे
पिन, 17 उसले ती लगुाफाटा जम्मा त गलार्, तर धम मािनसहरूले ती लगाउनछेन,्
र िनद ष मािनसहरूले चाँदीचािहं आफ् नो िबचमा बाँड् नछेन ् । 18 माकुरोले झैं,
एक जना पहरेदारले बनाउने झु ोझैं, उसले आफ् नो घर बनाउछँ । 19 ऊ धनी भएर
ओ ानमा पल्टन्छ, तर उसले त्यसो ग ररहने छैन । उसले आफ्ना आखँा खोल् छ,
अिन हरेक कुरा िस एको हुनछे । 20 पानीले झैं ासले उसलाई डुबाउनछे । रातमा
एउटा आधँीले उसलाई टाढा परु् याउनछे । 21 पवू य बतासले उसलाई उडाएर
लानछे, र उसले छोड् नछे । त् यसले उसलाई आफ्नो बासस्थानबाट परु् याउनछे ।
22 उसमािथ त् यो हुि न् छ, र रोिकन् न । त् यसको पन्जाबाट ऊ भाग् न खोज् छ ।
23 उसको िगल् ला गरेर त् यसले आफ् नो ताली बजाउछँ । त्यसले आफ्नो ठाउँबाट
उसको खसी गछर् ।

28
1 िनश् चय नै चाँदीको एउटा खानी हुन्छ, एउटा ठाउँ छ जहाँ ितनीहरूले सनुलाई

श ु पाछर्न ् । 2 फलामलाई जिमनबाट बािहर िनका लन्छ । धात ु पगालरे तामा
िनका लन् छ । 3 एक जना मािनसले अन्धकारलाई हटाउछँ, अधँ् यारो अिन घोर
अन् धकारमा, पल् लो छेउसम् म खािनजको खोजी गछर् । 4 मािनसहरू बसकेा
ठाउँभन्दा धरैे टाढा, वा कसकैो खु ाले नटेकेको ठाउँमा, खानीमा तल जाने एउटा
सरुुङ् उसले बनाउछँ । मािनसहरूभन्दा धरैे पर ऊ झु ण्डन्छ । ऊ यताउता ह ल्लन्छ
। 5 जिमनमा ख ान् न उत् पादन हुन् छ भन,े मिुनप यसमा आगो ब लरहकेो हुन् छ
। 6 यसका ढुङ्गाहरूका ठाउँमा नीर पाइन्छ, र यसमा धलूोमा सनु िमिसएको छ ।
7 कुनै पिन िसकारी चरालाई त्यहाँ जाने बाटो थाहा हुदँनै, न त बाजको आखँाले
त् यसलाई दखेकेो छ । 8 रवािफला पशहुरू यस्तो बाटोमा िहडंकेा हुदँनैन,् न त िहं क
िसहं त्यहाँबाट गएको छ । 9एक जना मािनसले आफ्नो हातले दशर्नढुङ्गा काट् छ ।
उसले पहाडहरूलाई फेददैे ख पल्टाउछँ । 10 उसले च ानहरूका िबचमा सरुुङहरू
बनाउछँ । उसका आखँाले त्यहाँ हरेक बहुमलू्य वस्त ु दखे्छ । 11 उसले खोलाहरू
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थनु्छ जसको कारणले ती बग् दनैन ्। त्यहाँ जे लकेुको छ, त् यो उसले बािहर काशमा
ल्याउछँ । 12 ब ु कहाँ पाइनछे ? सझुबझुको ठाउँ कहाँ छ ? 13 मािनसलाई
यसको मलू्य थाहा छैन, न त यो जीिवतहरूको दशेमा पाइन्छ । 14 पथृ्वीमिुन
रहकेो गिहरो पानीले भन्छ, 'त्यो ममा छैन ।' समु ले भन्छ, 'त्यो मिसत छैन ।'
15 सनुले त्यसलाई िकन् न सिकंदनै, न त यसको मलू्यको रुपमा चाँदी जोख् न नै
सिकन् छ । 16 ओपीरको सनुिसत त्यसको मलू्य दाँज्न सिकंदनै, न त बहुमलू्य
आिनक्स वा नीरिसत सिकन्छ । 17सनु र स्फ टक त्यसको बराबरी हुन सक् दनै, न
त िनखरु सनुका गहनािसत त्यो साट्न नै सिकन्छ । 18 मगूा र िबल्लौरको त चचार्
नै गन ुर्पदन । वास्तवमा ब ु को मलू्य मािनकभन्दा बढी हुन्छ । 19 कूश दशेको
पषु्पराज त्यसको बराबर हुदँनै, न त त् यसलाई िनखरु सनुले मलू् य तोक् न सिकन्छ
। 20 तब ब ु कहाँबाट आउँछ ? सझुबझुको ठाउँ कहाँ छ ? 21 ब ु लाई सबै
जीिवत ाणीहरूको द ृ ष् टबाट लकुाइएको छ, र आकाशका चराहरूबाट लकुाएर
रा खएको छ । 22 िवनाश र मतृ्यलुे भन्छन,् 'हामीले आफ् ना कानले यसको बारेमा
हल्ला मा सनुकेा छौं ।' 23 कसरी यसलाई पाउने हो परमशे् वरले बझु् नहुुन् छ ।
यसको बासस्थान उहाँलाई थाहा छ । 24 िकनिक उहाँले पथृ्वीको पल् लो कुनामा
हने ुर्हुन्छ, सबै आकाशमण् डलको मिुन हने ुर्हुन्छ । 25 उहाँले नै बतासको श
बनाउनभुयो, र पानीलाई नापरे पोको पारेर पठाउनभुयो । 26 उहाँले झरी परोस ्भनी
आदशे िदनभुयो, र गजर्नको मागर् बनाउनभुयो । 27 तब उहाँले ब ु दखे् नभुयो, र
यसको घोषणा गन ुर्भयो । वास्तवमा उहाँले नै यसको स्थापना गन ुर्भयो, र जाँच्नभुयो
। 28 मािनसहरूलाई उहाँले भन् नभुयो, 'हरे,् परम भकुो भय— त् यो नै ब ु हो ।
दषु् ाइँबाट अलग रहन ु नै सझुबझु हो' ।”

29
1 अय्यबू फे र बोल्न सरुु गरे र यसो भने , 2 “ओहो, जस् तो म िवगतका

मिहनाहरू िथएँ त् यस् तै म भए त, जित बलेा परमशे् वरले मरेो वास्ता गन ुर्हुन् थ् यो,
3जित बलेा उहाँको ब ी मरेो िशरमािथ बल् थ् यो, र जित बलेा उहाँको ज्योित ारा म
अन्धकारमा िहडं् थें । 4 ओहो, जस् तो मरेा खशुीका िदनहरूमा म िथएँ त् यस् तै म भए
त, जित बलेा परमशे् वरको िम ता मरेो पालमािथ हुन् थ् यो, 5जित बलेा सवर्श मान ्
मिसतै हुनहुुन्थ्यो, र मरेा छोराछोरा मरेो व रप र हुन् थ,े 6 जित बलेा मरेो बाटो
दधूले ढािकन्थ्यो, र च ानले मरेो लािग तलेको खोला बगाउथँ्यो ! 7 जित बलेा म
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सहरको मलू ढोकाबाट बािहर िनस् कन् थें, जित बलेा सहरको चोकमा भएको मरेो
शासनमा म बस्थें, 8जवान मािनसहरूले मलाई दखेे र मरेो आदर गरेर ितनीहरू टाढै
बस्थ,े अिन पाका मािनसहरू मरेो िन म् त खडा हुन्थे र उिभन्थे । 9 जब म आउँथें,
तब राजकुमारहरूको बोली नै बन्द हुन्थ्यो । ितनीहरूले आफ्ना हातले मखु छोप्थे
। 10 कुलीनहरूका आवाजहरू बन् द हुन्थ्यो, अिन ितनीहरूको िज ो ितनीहरूकै
तालमुा टाँिसन्थ्यो । 11 िकनिक ितनीहरूका कानले सनु्थ,े र मलाई आिशष ् िदन्थे
। ितनीहरूका आखँाले मलाई दखेपेिछ ितनीहरूले मरेो साक्षी िदन्थ,े र मलाई
स् याबासी िदन् थ,े 12 िकनिक ग रब मािनसले पकुारा गदार् मलै े उसलाई छुटाउथँे,ँ
र अनाथलाई मदत गन कोही नहुदँा मलैे उसको हरेचाह गथं । 13 मनर् लागकेो
मािनसले मलाई आिशष ्िदन्थ्यो । िवधवाको हृदय आनन्दले गाउने मलै े बनाइिदन्थे ँ
। 14 मलैे धािमर्कता पिह रन्थे,ँ र यसलाई मलाई ढाक्थ्यो । मरेो इन्साफ पोशाक र
फेटाझैं हुन्थ्यो । 15 द ृ ष् टिवहीन मािनसको लािग म आखँा भएँ । लङ्गडोको लािग
म खु ा भएँ । 16 खाँचोमा परेको मािनसको लािग म िपता भएँ । मलैे निचनकेो
मािनसको मु ाको पिन म जाँच ग रिदन्थे ँ । 17 मलैे अधम मािनसको बङ्गारा
झा रिदएँ । मलैे त्यसको दाँतको िबचबाट िसकारलाई बािहर िनकालें । 18 तब
मलैे भनें, 'म आफ् नै ग ुडँमा मनछु । म आफ् ना िदनलाई बालवुाका कणजि कै व ृ
गराउनछुे । 19 मरेा जराहरू पानीमा फै लएका छन,् र मरेा हाँगाहरूमा रातभ र शीत
पछर् । 20 ममा भएको आदर सधैं ताजा रहन्छ, र मरेो श को धन ु सधैं मरेो हातमा
सधैं नयाँ हुन्छ ।' 21मािनसहरूले मरेा कुरा सनु्थे । ितनीहरूले मरेो तीक्षा गथ । मरेो
सल्लाह सनु् न ितनीहरू चपु लागरे बस्थे । 22 मरेा वचनहरू सिकएपिछ ितनीहरूले
फे र बोल्दनैथ्ये । मरेो बोली ितनीहरूमा पानीको थोपाझैं खस्थ्यो । 23 ितनीहरूले
व ृ ष् टको तीक्षा गरेझैं सधै ँ ितनीहरूले मरेो तीक्षा गथ । ितनीहरूले बसन्त ऋतकुो
झरीलाई गरेझैं, मरेा वचनहरू िपउनलाई आफ् ना मखु खलुा गथ । 24 ितनीहरूले
आशा नगदार् पिन म ितनीहरूमा मसु्कुराउँथें । ितनीहरूले मरेो अनहुारको ज्योितलाई
इन्कार गदनथे । 25 मलैे ितनीहरूका मागर् चनु्थे,ँ र ितनीहरूका मखु अितिथ हुन् थें
। राजा आफ्ना सनेाको िबचमा बसझेैं, शोक गनहरूलाई सान्त्वना िदने मािनसझैं म
बस्थें ।

30
1 अब मभन्दा जवानहरूले मरेो ठ ा गन ुर्बाहके अरू केही गदनन ् । यी जवान
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मािनसहरूका बबुाहरूलाई आफ् नो बगाल रुँग् ने कुकुरहरूको छेउमा काम गनर् पिन
म इन्कार गथं । 2 वास्तवमा ितनीहरूका बाबहुरूका हातको ताकतल,े अथार्त ्
तन् दरेी उमरेको बल नष् ट भएका मािनसहरूका ताकतले मलाई कसरी मदत गनर्
सक्थ्यो र ? 3 ग रबी र भोकले ितनीहरू दबु् लो िथए । उजाडस् थान र मरुभमूीमा
अधँ् यारोमा सकु्खा भइँुमा ितनीहरू कुटुकुटु टोक्थे । 4 ितनीहरूले निुनलो झार
र झाडीका पातहरू उखले्थे । झ्याउका जराहरू ितनीहरूका खानकुेरा िथए ।
5 ितनीहरू मािनसहरूका िबचबाट खिेदएका िथए, जो िचच् च्याउँदै चोरको पिछ
लागझेैं ितनीहरूको पिछ लाग्थे । 6 त्यसलैे ितनीहरूले नदीका मदैानहरू, जिमन र
च ानका गफुाहरूमा बस् नपुरेको िथयो । 7 झाडीहरूका िबचमा ितनीहरू गधझैं
कराउँथ,े र ितनीहरू झाडीमिुन एकसाथ जम् मा हुन्थे । 8 ितनीहरू मखूर्हरूका
छोराहरू िथए, वास्तवमा नाम नभएका मािनसहरूका छोराहरू िथए । कोरार् लगाएर
ितनीहरूलाई दशेबाट लखे टयो । 9 तर अिहले म ितनीहरूको िगल्लाको िगतको
िवषय बनकेो छु । म ितनीहरूका लािग उखान भएको छु । 10 ितनीहरू मलाई
घणृा गछर्न,् र मबाट टाढा रहन्छन ् । मरेो मखुमा थकु् नबाट ितनीहरू रोिकंदनैन ् ।
11 िकनिक परमशे् वरले मरेो धनकुो डोरी फुकाउनभुएको र मलाई कष् ट िदनभुएको
छ, अिन मलाई िगल्ला गनहरूले मरेो अनहुारकै साम ु आफ्नो रस पोखाउछँन ् ।
12 मरेो दािहने हातमा हुल्याहाहरू खडा हुन्छन ्। ितनीहरूले मलाई टाढा लखटे्छन ्
र मरेो िवरु मा आफ् ना घरेा-मचान बनाउछँन ्। 13 ितनीहरूले मरेो मागर् नष् ट गछर्न ्
। ितनीहरूले ममािथ िवपि ल्याउछँन,् र ती मािनसहरूलाई रोक् ने कोही छैन ।
14 सहरको पखार्लमा भएको ठुलो प्वालबाट आउने फौजझैं ितनीहरू मरेो िवरु मा
आउँछन ् । िवनाशको िबचमा ितनीहरू ममािथ लिडबिड खले्छन ् । 15 ासहरू
ममािथ परेका छन ् । बतासले उडाएर लगझेैं मरेो आदरलाई लिगएको छ । मरेो
सम ृ बादलझैं िबतरे जान्छ । 16 अब मरेो जीवन मिभ ै सिकंदछै । कष् टका
धरैे िदनहरूले मलाई समातकेा छन ्। 17 रातमा मिभ भएका हड् डीहरूले मलाई
घोच् छन ् । मलाई सताउने मरेा पीडाले आराम लदंनैन ् । 18 परमशे् वरको महान ्
श ले मरेो वस् समातकेो छ । मरेो कमीजको कठालोझैं यसले मरेो चारैितर
बछेर् । 19 उहाँले मलाई िहलोमा फाल् नभुएको छ । म धलूो र खरानीझैं भएको छु
। 20 हे परमशे् वर, म तपाईंमा पकुाछुर्, तर तपाईंले मलाई जवाफ िदनहुुन् न । म
खडा हुन्छु, तर तपाईंले हने ुर् मा हुन्छ । 21 तपाईं ब द्लनभुएको छ र म ित ु र
बन् नभुएको छ । आफ्नो हातको ताकतले तपाईंले मलाई सताउनहुुन्छ । 22 तपाईंले
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मलाई बतासमा उचाल् नहुुन्छ र त् यसले मलाई उडाउने बनाउनहुुन्छ । तपाईंले
मलाई आधँीमा यताउता हुत् याउनहुुन्छ । 23 िकनिक म जान् दछु, िक तपाईंले मलाई
मतृ्यमुा परु् याउनहुुन् छ, सबै जीिवतहरूका लािग िनय ु ग रएको घरमा लानहुुन् छ ।
24 तापिन जब कोही लड्छ, तब के त्यसले मदतको लािग आफ्नो हात उठाउँदनै र
? के सङ्कष् टमा भएको कसलैे पिन मदतको लािग पकुादन र ? 25कष् टमा भएको

को लािग म रोइन ँ र ? खाँचोमा परेको मािनसको लािग मलैे शोक ग रन ँ र ?
26जब मलैे भलाइको आशा गरें, तब खराबी आयो । जब मलैे ज्योितको आशा गरें,
त् यसको साटो अन्धकार आयो । 27 मरेो हृदय कष् टमा छ र यसले िव ाम लदंनै
। कष् टका िदनहरू ममािथ आएका छन ्। 28 अन्धकारमा बिसरहकेो मािनसझैं म
िहडंकेो छ, तर सयूर्को कारणले होइन । म सभामा खडा हुन्छु र मदतको लािग
पकुाछुर् । 29 म स्यालहरूको भाइ, अ स् चहरूको िम भएको छु । 30 मरेो छाला
कालो छ, र प -ैप भएर झछर् । मरेा हड् डीहरू रापले जलकेा छन ्। 31 त्यसकारण
मरेो वीणाले शोकका गीतहरू गाउछँ, र मरेो बाँसरुीले रुनहेरूको िन म्त गाउछँ ।

31
1मलैे मरेा आखँािसत करार बाँधकेो छु । तब कसरी कुनै कन्यालाई म कुद ृ ष् टले

हनेर् सक्छु र ? 2 िकनिक मािथ हुनभुएको परमशे् वरबाट के िहस्सा पाइन् छ र
? उच् चमा हुनभुएको सवर्श मान ्बाट के उ रािधकार पाइन् छ र ? 3 िवपि
अधम मािनसहरूका लािग हो, अिन िवनाशचािहं दषु् ट काम गनहरूका लािग हो
भनी मलैे िवचार गथं । 4 के परमशे् वरले मरेा मागर्हरू दखे् नहुुन् न र मरेा सबै कदम
गन् नहुुन् न र ? 5 म झटुो कुरामा िहडंकेो छु भन,े र मरेो ख ु ा छल गनर् हता रन् छन ्
भन,े 6 न्यायको तराजमुा मलाई जो खयोस,् जसले गदार् परमशे् वरले मरेो सत्यिन ा
जान् नहुुनछे । 7 मरेो कदमह बाटोबाट तिकर् एको छ भन,े र मरेो हृदय मरेा आखँाको
पिछ लागकेो छ भन,े र मरेा हातमा कुनै दाग टाँिसएको छ भन,े 8 तब मलाई रोप् न
िदइयोस ्अिन अकले खाओस,् र मरेा बालीहरू उखे लऊन ्। 9 मरेो हृदय स् ी ारा
धोकामा परेको छ भन,े र मरेो िछमकेीको ढोकामा म ढुिकबसकेो छु भन,े 10 तब
मरेी पत् नीले अकको लािग अन् न िपसोस,् र अरू मािनसहरू त्यसमािथ घोप् टो
परून ्। 11 िकनिक त्यो त डरलाग्दो अपराध हुन्छ । वास्तवमा यो न्यायाधीशहरूले
दण्ड िदने अपराध हुन्छ । 12 िकनिक त्यो त नरकसम्म नै भस्म पान आगो हो,
र त् यसले मरेा सबै फसललाई जरैसम्म जलाउछँ । 13 मरेो कमारा वा कमारीले
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न् यायको लािग िबन् ती गदार्, ितनीहरूले मिसत बहस गदार्, मलैे बवेास्ता गरेको
भए, 14 जब मलाई दोष लगाउन परमशे् वर उठ् नहुुन् छ, तब म के गनर् सक् छु र ?
जब मरेो न्याय गनर् उहाँ आउनहुुन् छ, तब म उहाँलाई कसरी जवाफ िदन सक् छु र
? 15 मलाई गभर्मा रच्नहुुनलेे नै ितनीहरूलाई पिन रच्नभुएको होइन र ? हामी
सबलैाई उहाँले नै गभर्मा बनाउनभुएको होइन र ? 16 ग रब मािनसहरूलाई मलैे
ितनीहरूको इच्छा व ञ्चत गरेको छु भन,े अथार्त ्िवधवाका आखँालाई मलैे आसँलुे
धिमल्याएको छु भन,े 17 अथार्त ् मलै े आफ् नो गासलाई एक् लै खाएको छु, अिन
अनाथहरूलाई पिन त् यो खान िदएको छैन ँ भन—े 18 िकनिक मरेो यवुावस्थादे ख
मिसत अनाथ बबुािसतझैं हुकको छ, अिन मलैे उसकी िवधवा आमालाई मरेी
आमाको गभर्दे ख नै डोर् याएको छु । 19 लगुाफाटाको कमीले कोही नष् ट भएको
मलैे दखेकेो छु भन,े अथार्त ्खाँचोमा परेको मान्छेले लगुा लगाउन नपाएको मलैे
दखेकेो छु भन,े 20मरेो भडेाको ऊनले आफूलाई न्यानो पानर् नपाएको हुनाल,े उसको
हृदयले मलाई आिशष ् िदएको छैन भन,े 21 सहरको मलू ढोकामा मलैे आफ् नो
समथर्न दखेकेो हुनाल,े अनाथहरूको िवरु मा मलैे आफ् नो हात उठाएको छु भन,े
तब मरेो िवर मा अिभयोग लगाउनहुोस ्। 22 मलैे यी कुराहरू गरेको छु भन,े मरेो
काँधको पाता काँधबाट खसु्कोस ् र मरेो पाखरुा त् यसको जोन बाट खसु्कोस ् ।
23 िकनिक परमशे् वरबाट आउने िवनाशदे ख म डराएँ । उहाँको ऐश् वयर्को कारण
मलैे ती कुराहरू गनर् सिकन ँ । 24 सनुलाई मलैे आफ् नो आशा बनाएको छु भन,े
अिन िनखरु सनुलाई मलैे यसो भनकेो छु, ‘मलैे भर पन तमँािथ नै हो,' भन,े 25 मरेो
धन-सम्पि शस्त भएको हुनाल,े मरेो हातले धरैे धनदौलत ाप् त गरेको हुनाले
म रमाएको छु भन,े तब मरेो िवरु मा अिभयोगहरू ल्याउनहुोस ्। 26 सयूर् उदाउँदा
मलैे त् यसको दशर्न गरेको, अथार्त ् चन् मा च म् कलो भएर िहडंकेो हरेेको भए,
27 अिन मरेो हृदय गपु् तमा आकिषर्त भएको छ भन,े जसको कारणले ितनको पजुा
गनर् मरेो मखुले मरेो हातलाई चमु्बन गरेको भए— 28 यो पिन न्यायाधीशहरूले
दण्ड िदने अपराध हुन् थ् यो, िकनिक मािथ िवराजमान ् हुनहुुने परमशे् वरलाई मलैे
इन्कार गरेको हुन् थें । 29 मलाई घणृा गन कुनै को िवनाशमा म रमाएको छु
भन,े अथार्त ्िवपि ले उसमािथ िवजय पाउदँा आफैलाई बधाई िदएको छु भन,े तब
मरेो िवरु मा अिभयोग लगाउनहुोस ् । 30 वास्तवमा ऊ मरोस ् भनी सराप् नलाई,
आफ् नो मखुलाई पाप गन अनमुित मलैे िदएकै छैन ँ । 31 मरेो पालका मािनसहरूले
कदािप यसो भनकेा छैनन ्भन,े 'अय्यबूको भोजनले तपृ् त नभएको मािनस कसलैे
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भे ाउन सक्छ ?' 32 (िवदशेीले पिन कदािप सहरको चोकमा बास बस् नपुरेको छैन,
िकनिक या ु िन म् त मलैे सधै ँ आफ् ना ढोकाहरू खलुा गरेको छु), र त्यसो होइन
भन,े मरेो िवरु मा अिभयोग लगाउनहुोस ् । 33 आफ् नो दोषलाई आफ् नै लगुाले
ढाकेर, मानव-जाितले झैं मलै े आफ् ना पापहरू लकुाएको भए, 34 (िकनिक ठुलो
िभडदे ख म डराएँ, प रवारहरूको िनन्दाले मलाई िसत पार् यो, जसको कारणले
म चपु लागें र बािहर गइन)ँ, तब मरेो िवरु मा अिभयोग लगाउनहुोस ्। 35 ओहो,
मरेो कुरा सनु् ने कोही भए त, हने ुर्होस,् मरेो हस्ताक्षर यहीँ छ । सवर्श मान ्को
जवाफ पाऊँ । मरेो ितवादीले लखेकेो दोष-प मिसत भए त, 36 िनश् चय पिन
त् यो म आफ् नै काँधमा खलुमखलुा बोकेर िहडं् थें । मकुुटझैं त् यो म लगाउथँें ।
37 जसरी िनधर्क् क राजकुमार उहाँकहाँ जान् छन,् त् यसरी नै उहाँलाई म आफ् ना
कदमहरूको िहसाब िदन् थें । 38 मरेो खते मरेो िवरु मा कदािप कराएको छ भन,े
र यसमा भएका हलोका डोबहरू एकसाथ रोएका छन ्भन,े 39 त् यसको फसलको
लािग मलू् य नचकूाइ मलैे खाएको छु भन,े अथार्त,् त् यसका मा लकहरूलाई मतृ् यमुा
परु् याएको छु भन,े 40 तब गहुकँो साटोमा काँढा र जौँको साटो झारपात उि योस ्
।” अय्यबूका वचनहरू सिकए ।

32
1 त् यसलैे यी ितन जना मािनसले अय्यबूलाई जवाफ िदन छाडे िकनभने आफ् नो

द ृ ष् टमा ितनले आफूलाई धम ठहराए । 2 त्यसपिछ रामको प रवारको बजुी
बारकेलका छोरा एलीहूलाई रस उ ो । ितनलाई अय्यबूको िवरु मा रस उठेको
िथयो, िकनिक ितनले परमशे् वरभन्दा पिन आफैलाई धम ठहराएका िथए । 3 ितन
जना िम को िवरु मा पिन एलीहूलाई रस उ ो िकनिक ितनीहरूले अय्यबूलाई
जवाफ िदन सकेका िथएनन,् र पिन ितनीहरूले अय्यबूलाई दोषी ठहराएका िथए
। 4 अरू मािनसहरू एलीहूभन्दा उमरेमा पाका भएका हुनाले ितनले अय्यबूिसत
बोल् नलाई प खर्रहकेा िथए । 5 तापिन यी ितन जना मािनसका मखुमा एलीहूले
जवाफ नदखेपेिछ ितनलाई रस उ ो । 6 तब बजुी बारकेलका छोरा एलीहू बोले
र यसो भन,े “म जवान छु, र तपाईंहरू िनकै पाका हुनहुुन्छ । त्यसलैे म चपु
लागें, र मरेो िवचार तपाईंहरूलाई भन् ने आटँ ग रन ँ । 7 मलैे भनें, “बढुा-पाकाले
बोल्नपुछर् । धरैे वषर् िबताएकाहरूले ब ु िसकाउनपुछर् । 8 तर मािनसमा एउटा
आत्मा हुन्छ । सवर्श मान ्को सासले उसलाई सझुबझु िदन्छ । 9महान म्ािनसहरू
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मा ब ु मान ह्ुदँनैन,् न त पाका मािनसहरूले मा न्यायलाई बझु्छन ।् 10यसकैारण
म तपाईंहरूलाई भन्दछु, 'मरेो कुरा सनु् नहुोस ् । म पिन तपाईंहरूलाई आफ् नो ज्ञान
भन् नछुे ।’ 11 हने ुर्होस,् मलैे तपाईंहरूका कुरा सनुें । तपाईंहरूले के भन् ने भनी
िवचार ग ररहदँा मलैे तपाईंका बहसहरू सनुें । 12 वास्तवमा मलैे ध्यान िदएर
तपाईंहरूका कुरा सनुें, तर तपाईंहरूमध्ये एक जनाले पिन अय्यबूलाई िवश् वस्त पानर्,
अथार्त ्ितनको वचनलाई जवाफ िदन सक् नभुएन । 13 'हामीले ब ु भे ाएका छौं,'
नभन् नलाई होिसयार हुनहुोस ् । अय्यबूलाई परमशे् वरले नै हराउनपुछर् । मािनसले
यसो गनर् सक्दनै । 14 िकनिक अय्यबूले आफ्ना वचनहरू मरेो िवरु मा बोलकेा
छैनन ् । त्यसलैे तपाईंहरूकै जवाफले म ितनलाई जवाफ िदनछैेन ँ । 15 यी ितन
जना मािनसका बोली बन् द भएका छन ्। ितनीहरूले फे र अय्यबूलाई जवाई िदन
सक्दनैन ्। ितनीहरूसगँत बोल् नलाई एउटै शब्द पिन छैन । 16 ितनीहरू बोल् दनैन,्
ितनीहरू चपूचाप खडा छन,् अिन कुनै जवाफ िददंनैन ् भनरे के म प खर्रहन ू ?
17 अह,ँ म पिन आफ् नो तफर् बाट जवाफ िदनछुे । म पिन ितनीहरूलाई आफ् नो ज्ञान
भन् नछुे । 18 िकनिक मसगँ जवाफ धरैे छन ्। मिभ भएको आत्माले मलाई बाध्य
पाछर् । 19 मरेो छाती फुल् दै गरेको दाखम झैं भएको छ जसको प् वाल छैन । नयाँ
मशकझैं यो फुट्नलाई तयार छ । 20 म ताजा हुन सकँू भनरे म बोल्नछुे । म आफ् नो
ओठ खोल्नछुे, र बोल्नछुे । 21 म पक्षपात गनछैन,ँ न त कुनै मािनसलाई आदरको
दजार् नै िदनछुे । 22 िकनिक त् यस्तो दजार् कसरी िदने हो म जा न् दन ँ । मलैे त्यसो
गरें भन,े मरेा स ृ ष् टकतार्ले मलाई चाँडै लजैानहुुन् छ ।

33
1 त्यसलैे अब, हे अय्यबू, मरेो कुरा सनु् न म तपाईंिसत िबन्ती गछुर्, मरेा सबै

शब् दहरू सनु् नहुोस ्। 2 हने ुर्होस,् अब मलैे आफ् नो मखु खोलकेो छु । मरेो िज ोले
मरेो मखुमा बोलकेो छ । 3 मरेा वचनहरू मरेो हृदयको सोझोपनबाट आउँछन ् ।
मरेो ओठले श ु ज्ञान बोल् छ । 4 परमशे् वरका पिव आत्माले मलाई बनाउनभुएको
छ । सवर्श मान ्को सासले मलाई जीवन िदएको छ । 5 तपाईं सक् नहुुन्छ भने
मलाई जवाफ िदनहुोस ् । आफ् ना बहसहरू मरेो साम ु मिैसत राख् नहुोस,् र खडा
हुनहुोस ् । 6 हने ुर्होस,् परमशे् वरको द ृ ष् टमा तपाईं जस्तो हुनहुुन् छ म पिन त् यस् तै
हु ँ । म पिन माटैबाट रचना ग रएको हु ँ । 7 हने ुर्होस,् मरेो डरले तपाईंलाई िसत
नपारोस,् न त मरेो बोझ तपाईंलाई ग ौं होस ् । 8 तपाईंले िनश् चय पिन मलैे सनु् ने
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गरी बोल्नभुएको छ । तपाईंका वचनहरूका आवाजले यसो भनकेो मलैे सनुकेो छु,
9 'म शु र अपराधरिहत छु । म िनद ष छु, र ममा कुनै पाप छैन । 10 परमशे् वरले
मलाई आ मण गन मौकाहरू खोज् नहुुन् छ । उहाँले मलाई आफ्नो श ु ठान् नहुुन्छ ।
11उहाँले मरेो ख ु ा ठंगरुोमा हाल्नहुुन्छ । उहाँले मरेा सबै मागर् िनयालरे हने ुर्हुन्छ ।'
12 हने ुर्होस,् यो कुरोमा तपाईं ठक हुनहुुन् न— म तपाईंलाई जवाफ िदन्छु, िकनिक
परमशे् वर मािनसभन्दा महान ् हुनहुुन्छ । 13 उहाँको िवरु मा तपाईं िकन सङ्घषर्
गन ुर्हुन्छ ? उहाँले त आफ्ना कुनै पिन कामको लखेा िदनपुदन । 14 परमशे् वरले
एक पटक, दईु पटक बोल्नहुुन्छ, तापिन मािनसले त् यसको ख्याल गदन । 15 राती
सपनामा, दशर्नमा, मािनसहरू मस्त िन ामा पदार्, ओ ानमा सतुकेो समयमा,
16 तब परमशे् वरले मािनसहरूका कान खोल् नहुुन्छ, र ितनीहरूलाई चतेावनीहरूले
तसार्उनहुुन्छ, 17 मािनसका पापी उ ेश्यहरूबाट उसलाई फकार्एर ल्याउनलाई, र
अहङ्कारलाई ऊबाट टाढा राख् नलाई । 18 परमशे् वरले मािनसको जीवनलाई
खाडल पनर्बाट, उसको जीवनलाई मतृ्यमुा जानबाट बचाउनहुुन्छ । 19 मािनसलाई
ओ ानमा हुने पीडा, उसका हड् डीहरूमा िनरन्तर हुने वदेना ारा पिन उसलाई
दण्ड िदइन्छ, 20 जसको कारणले उसको जीवनले खानकुेरालाई घणृा गछर्, र
उसको ाणले िमठो भोजनलाई घणृा गछर् । 21 उसको शरीरको मास ु नदे खयोस ्
भनरे त्यो नष् ट भएको हुन्छ । पिहले नदे खने उसका हाडहरू लौरोझैं दे खन्छन ्।
22 वास्तवमा उसको ाण मतृ् यकुो खाडल निजक, उसको जीवन उसलाई नष् ट
गनर् चाहनहेरूकहाँ पगु्छ । 23 तर के गन ुर् ठक हुन् छ भनरे उसलाई दखेाउन,
उसको िन म् त मध् यस् थकतार् हुनलाई एउटा स् वगर्दतू छन,् हजारौँ स्वगर्दतूहरूका
िबचबाट एउटा यस्तो मध्यस्थकतार् छन,् 24 र त्यो स्वगर्दतू ऊ ित दयाल ु हुन् छन ्
र परमशे् वरलाई यसो भन् छन ् भन,े 'य स लाई मतृ् यकुो खाडल जानबाट
बचाउनहुोस ्। उसलाई छुटकारा िदने मोल म ितनछु,' 25 तब उसको मास ु बच् चाको
भन्दा क ललो हुन्छ । उसले फे र आफ्नो यवुावस्थाको ताकत पाउनछे । 26 उसले
परमशे् वरलाई ाथर्ना चढाउनछे, र परमशे् वर ऊ ित दयाल ु बन् नहुुनछे, तािक उसले
आनन्दले परमशे् वरको महुार हछेर् । परमशे् वरले त्यो लाई िवजय िदनहुुन् छ
। 27 तब त्यो ले अरू मािनसहरूको साम ु गाउनछे र यसो भन् नछे, 'मलैे पाप
गरें, र ठक कुरालाई बङ्ग्याएँ, तर मरेो पापको दण्ड िदइएन । 28 परमशे् वरले
मरेो ाणलाई मतृ् यकुो खाडलमा जानबाट छुटकारा िदनभुएको छ । मरेो जीवनले
िनरन् तर ज्योित दखे् नछे ।' 29 परमशे् वरले एक जना िसत यी सबै कुरा,
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दईु पटक वा ितन पटक पिन गन ुर्हुन्छ, 30 उसको ाणलाई मतृ् यकुो खाडलबाट
फकार्उनलाई, जसले गदार् जीवनको ज्योितले उसले आफूलाई चम्काउन सकोस ्।
31 हे अय्यबू, ध्यान िदनहुोस,् र मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। चपु लाग् नहुोस,् र म बोल्नछुे
। 32 तपाईंिसत भन् नपुन कुनै कुरा छ भने मलाई जवाफ िदनहुोस ् । बोल्नहुोस,्
िकनिक तपाईं ठक हुनहुुन्छ भनी म मािणत गनर् चाहान् छु । 33 होइन भन,े मरेो
कुरा सनु् नहुोस ्। चपु लाग् नहुोस,् र म तपाईंलाई ब ु का कुरा िसकाउनछुे ।”

34
1 अझै एलीहूले िनरन् तर बोल,े 2 “हे ब ु मान ् मािनसहरू हो, मरेा वचन

सनु् नहुोस ्। हे ज्ञान भएकाहरू हो, मरेा कुरा सनु् नहुोस ्। 3 िज ोले भोजनको स्वाद
लएझैं, कानले शब्दहरूलाई जाँच्ने कोिसस गछर् । 4 जे न् यायोिचत छ, सो हामी

आफ् नो िन म् त रोजौं । जे असल छ, सो हामी आफ् नो िबचमा खोजौं । 5 िकनिक
अय्यबूले भनकेा छन,् 'म धम छु, तर परमशे् वरले मरेा अिधकारहरू हटाउनभुएको
छ । 6 मरेा अिधकारहरू भए पिन मलाई झटुो ठािनएको छ । म पापी नभए पिन मरेो
घाउ िनको हुदँनै ।' 7 अय्यबू कस्ता मािनस हुन,् जसले िगल्लालाई पिन पानीझैं
िपउँछन,् 8 जो दषु् ट काम गनहरूको सङ्गतमा जान्छन,् र जो दषु् ट मािनसहरूिसतै
िहडं्छन ् । 9 िकनिक ितनले भनकेा छन,् 'परमशे् वरले जे इच् छा गन ुर्हुन् छ त् यो
गनर्मा मािनसलाई कुनै रमाहट हुदँनै ।' 10 त्यसलैे हे सझुबझु भएका मािनसहरू हो,
मरेो कुरा सनु् नहुोस ् । परमशे् वरले कदािप दषु् ट काम गन ुर्हुन् न । सवर्श मान ्ले
कदािप पाप गन ुर्हुन् न । 11 िकनिक उहाँले को कामअनसुारको ितफल
िदनहुुन्छ । उहाँले हरेक मािनसलाई उसका आफ्नै चालअनसुारको इनाम िदनहुुन्छ
। 12 वास्तवमा परमशे् वरले कुनै दषु् ट काम गन ुर्हुन् न, न त सवर्श मान ्ले कदािप
न्यायलाई बङ्ग्याउनहुुन्छ । 13कसले उहाँलाई पथृ्वीको िनरीक्षक तलु्याएको हो र
? कसले सारा ससंार उहाँको अधीनमा रा खिदएको हो र ? 14 उहाँले आफ्ना
मनसायहरू आफैमा मा राख् नभुएको भए, र उहाँले किहलै आफ्ना आत्मा र
सास आफैमा फकार्उनभुए, 15 तब सारा ाणी एकसाथ नष् ट हुन् थे । मानव-जाित
फे र पिन माटोमा नै फकर् न् थ् यो । 16 अब तपाईंिसत सझुबझु छ भन,े यो कुरा
सनु् नहुोस ् । मरेो वचनको आवाजलाई सनु् नहुोस ् । 17 के न्यायलाई घणृा गनले
शासन गनर् सक्छ ? के तपाईंले परमशे् वरलाई दोषी ठहराउनहुुन् छ जो धम र
श शाली हुनहुुन्छ ? 18 परमशे् वरले राजालाई भन् नहुुन्छ, 'त ँ िनकम्मा होस'् वा
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कुलीनहरूलाई भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरू दषु् ट हौ ।' 19 परमशे् वरले अगवुाहरूको पक्ष
लनहुुन् न, र ग रबहरूलाई भन्दा बढी मान धनीहरूलाई गन ुर्हुन् न, िकनिक ितनीहरू

सबै उहाँका हातका काम हुन ् । 20 एकै क्षणमा ितनीहरू मनछन ् । मध्यरातमा
मािनसहरू ह ल्लन् छन ् र िबतरे जान् छन ् । श शाली मािनसहरू लिगन् छन,् तर
मानवीय हातले होइन । 21 िकनिक परमशे् वरको द ृ ष् ट मािनसको चालमा हुन् छ ।
उहाँले त्यसका सबै कदम हने ुर्हुन्छ । 22 यस्तो कुनै अन्धकार वा बाक्लो अधँ्यारो
छैन, जहाँ अधमर् गनहरूले आफैलाई लकुाउन सक्छन ्। 23 िकनिक परमशे् वरले
व् य क् तको थप जाँच गन ुर्पदन । कुनै पिन इन् साफको लािग उहाँको साम ु
जान ु आवश्यक छैन । 24 उहाँले श शाली मािनसहरूलाई ितनीहरूका चालको
कारणले टु ा-टु ा पान ुर्हुन्छ जसको थप अनसुन्धान आवश्यक नै हुदँनै । उहाँले
ितनीहरूका ठाउँमा अरूलाई राख् नहुुन्छ । 25 यसरी ितनीहरूका कामहरूका
जानकारी उहाँलाई हुन् छ । उहाँले यी मािनसहरूलाई रातमा पल्टाउनहुुन्छ ।
ितनीहरू नष् ट हुन्छन ्। 26 अरूले दखे् नगेरी खलुा ठाउँमा, उहाँले ितनीहरूका दषु् ट
कामहरूको लािग अपराधीहरूलाई झैं ितनीहरूलाई मान ुर्हुन्छ, 27 िकनिक उहाँको
अनसुरण गनर्बाट ितनीहरू तक, र उहाँका कुनै पिन मागर्को अनसुरण गनर् इन्कार
गरे । 28 यसरी ग रब मािनसहरूको रोदन उहाँको कानले सनु् ने ितनीहरूले बनाए ।
कष् टमा परेका मािनसहरूको रोदन उहाँले सनु् नभुयो । 29 जब उहाँ चपु लाग् नहुुन् छ,
तब कसले उहाँलाई दोषी ठहराउन सक्छ र ? उहाँले आफ्नो अनहुार लकुाउनहुुन् छ
भने कसले उहाँलाई भटे् न सक्छ र ? उहाँले जाित र मािथ समान िकिसमले
शासन गन ुर्हुन्छ, 30 जसको कारणले पापी मािनसले शासन गनर् नपाओस,् यसरी
मािनसहरूलाई पासोमा पान कोही नहोस ् । 31 मानौ,ँ कसलैे परमशे् वरलाई भन्छ,
'म िनश् चय नै दोषी छु, तर म फे र पाप गनछैन ँ । 32 मलैे दखे् न नसक् ने कुरा मलाई
िसकाउनहुोस ् । मलैे पाप गरेको छु, तर त् यो काम म फे र गनछैन ँ ।' 33 तपाईंको
िवचारमा, परमशे् वरले गन ुर्हुने कुरा तपाईंलाई मन पदन भन् दमैा, के परमशे् वरले
त्यो को पापलाई दण्ड िदनपैछर् र ? तपाईंले नै चनु् ने हो, मलै होइन । त्यसलैे
आफूले जानकेा कुरा भन् नहुोस ्। 34 सझुबझु भएका मािनसहरूले मलाई भन् नछेन ्
— वास्तवमा मरेो कुरा सनु् ने हरेक ब ु मान ्मािनसले भन् नछे, 35 'अय्यबू ज्ञानिवनै
बोल्छन ्। ितनका शब् दहरूमा ब ु का कुरा छैनन ्।' 36अय्यबूले दषु् ट मािनसहरूले
झैं कुरा गरेको हुनाल,े ितनको भनकेा स-साना कुरा लएर जाँच गनर् सिकए त!
37 िकनिक आफ्नो पापमा ितनले िव ोह थप्छन ्। हा ा िबचमा िगल्ला गद ितनी
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थपडी माछर्न ्। ितनी परमशे् वरको िवरु मा वचनको थु ो लगाउछँन ्।”

35
1 अझै एलीहूले िनरन् तर यसो भिनरह,े 2 “जब तपाईं भन् नहुुन् छ, 'परमशे् वरको

साम ु मरेो अिधकार' तब त् यो न् यायोिचत नै हो भन् ने िवचार तपाईंलाई हुन्छ ?
3 िकनिक तपाईं सोध् नहुुन्छ, 'यसबाट मलाई के फाइदा हुन् छ ?' अिन 'मलैे
पाप गदार् मलाई के असल हुन् छ र ?’ 4 म तपाईंलाई, तपाईं र तपाईंका िम हरू
दवुलैाई जवाफ िदनछुे । 5मािथ आकाशमा हने ुर्होस र् िवचार गन ुर्होस ।् आकाशलाई
हने ुर्होस,् जनु तपाईंभन्दा मािथ छ । 6 तपाईंले पाप गन ुर्भयो भन,े परमशे् वरको के
नोक् सान हुन्छ र ? तपाईंका अपराधहरूको थु ो लाग् यो भन,े तपाईंले उहाँलाई के
गन ुर्हुन्छ र ? 7 तपाईं धम हुनहुुन्छ भन,े तपाईंले उहाँलाई के िदन सक् नहुुन्छ र ?
तपाईंको हातबाट उहाँले के हण गन ुर्हुन् छ र ? 8 जसरी तपाईं मािनस हुनहुुन् छ,
तपाईंको दषु् ट कामले मािनसलाई नै चोट परु् याउन सक्छ, र तपाईंको धािमर्कताले
अक मािनसको छोरोलाई लाभ हुन सक्छ । 9 अत्याचारका धरैे कायर्हरूले
मािनसहरू रुन् छन ् । श शाली मािनसहरूका पाखरुाको मदत ितनीहरूले माग् छन ्
। 10 तर कसलैे यसो भन्दनै, 'मरेा स ृ ष् टकतार् परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ, जसले
रातमा गीतहरू िदनहुुन्छ, 11 जसले पथृ्वीका जन्तहुरूलाई भन्दा बढी हामीलाई
िसकाउनहुुन्छ, र जसले आकाशका चराहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई ब ु मानी
बनाउनहुुन्छ ?' 12 त्यहाँ ितनीहरू कराउँछन,् तर दषु् ट मािनसहरूको अहङ्कारको
कारण परमशे् वरले कुनै जवाफ िदनहुुन् न । 13 परमशे् वरले िनश् चय नै दषु् टको
पकुारा सनु् नहुुन् न । सवर्श मान ्ले त् यसलाई ध्यानै िदनहुुन् न । 14 तपाईं भन् नहुुन् छ,
तपाईंले उहाँलाई दके् नहुुन् न, तपाईंको म ु ा उहाँको साम ु छ, र तपाईंले उहाँको तीक्षा
ग ररहनभुएको छ भन,े उहाँले तपाईंलाई झन ्कित थोरै जवाफ िदनहुोला ! 15अब
तपाईं भन् नहुुन्छ, उहाँको ोधले दण्ड िददंनै, र उहाँले अपराधलाई अ लकित
पिन ध् यान िदनहुुन् न । 16 त्यसलैे अय्यबूले मखूर् कुरा बोल्न मा आफ्नो मखु
खोल् नहुुन् छ । उहाँले ज्ञानिवनाका शब् दहरूको थु ो लगाउनहुुन् छ ।”

36
1 एलीहूले िनरन् तर बोले र यसो भन,े 2 “मलाई अरू थोरै समय बोल्न

िदनहुोस,् र म तपाईंहरूलाई केही कुरा दखेाउनछुे, िकनिक परमशे् वरको समथर्नमा
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मलैे अ लकित अरू भन् नछु । 3 म धरैे टाढाबाट आफ् नो ज्ञान ाप् त गनछु ।
धािमर्कता मरेा स ृ ष् टकतार्को हो भनी म स् वीकार गछुर् । 4 िकनिक वास् तवमा
नै मरेा शब् दहरू झटुा हुनछैेनन ् । ज्ञानमा प रपक्व कोही एक जना तपाईंहरूसगँ
हुनहुुन्छ । 5 हने ुर्होस,् परमशे् वर श शाली हुनहुुन्छ, र उहाँले कसलैाई ितरस्कार
गन ुर्हुन् न । समझश को ताकतमा उहाँ श शाली हुनहुुन्छ । 6 दषु् ट मािनसहरूका
जीवनलाई उहाँले जोगाउनहुुन् न, बरु, दःुख भोग् नहेरूका लािग जे ठक हुन् छ, त्यही
गन ुर्हुन्छ । 7 उहाँले धम मािनसहरूबाट आफ्नो द ृ ष् ट हटाउनहुुन् न, तर त् यसको
साटोमा राजालाई झैं ितनीहरूलाई सधैंभ र िसहंासनमा राख् नहुुन्छ, र ितनीहरू
मािथ उचा लन्छन ्। 8 ितनीहरू साङ्लाले बाँिधए अिन दःुखका डोरीमा अ ल् झए
भन,े 9 तब ितनीहरूले जे गरेका हुन् छन,् अिन ितनीहरूका अपराध र ितनीहरूका
घमण्ड, उहाँले ितनीहरूलाई कट गन ुर्हुन्छ । 10 उहाँको िनदशन सनु् नलाई
उहाँले ितनीहरूका कान खलु् ला गन ुर्हुन्छ, र अधमर्बाट फकर् न ितनीहरूलाई आदशे
िदनहुुन्छ । 11 ितनीहरूले उहाँको सोर सनुे अिन उहाँको आराधना गरे भन,े
ितनीहरूले आफ्नो समय सम ृ मा, र आफ्ना वषर्हरू सन्त ु ष् टमा िबताउनछेन ् ।
12 य िप, ितनीहरू सनु् दनैन ्भन,े ितनीहरू तरवारले नष् ट पा रनछेन ्। ितनीहरूसगँ
ज्ञान नभएको हुनाले ितनीहरू मनछन ् । 13 हृदयमा ईश् वर नभएकाहरूले आफ् नो
रसलाई थपुाछर्न ्। परमशे् वरले ितनीहरूलाई बाँध् नहुुदँा पिन ितनीहरू मदतको लािग

पकुारा गदनन ्। 14 ितनीहरू आफ्नो यवुावस्थामा मछर्न ्। ितनीहरूको जीवन झटुा
धमर्का वशे्याहरूका िबचमा िबत्छ । 15 कष् टमा परेका मािनसहरूलाई परमशे् वरले
ितनीहरूका कष् टबाट छुटकारा िदनहुुन्छ । ितनीहरूको िथचोिमचोमा उहाँले
ितनीहरूसगँ बोल् नहुुन्छ । 16 वास्तवमा उहाँले तपाईंलाई िनराशाबाट िनकालरे,
कुनै क ठनाइ नहुने एउटा फरािकलो ठाउँमा लाने इच् छा गन ुर्हुन्छ, र तपाईंको
टेबल मासकुो शस्तताले भ रपणूर् गन ुर्हुन्छ । 17 तर दषु् ट मािनसहरूलाई तपाईं
न् याय गनर् पणू र् हुनहुुन्छ । इन्साफ र न्यायले तपाईंलाई समातकेा छन ्। 18 तपाईंको
रसले तपाईंलाई िगल्ला पाउने नबनाओस,् वा घसुको ठुलो रकमले तपाईंलाई पाखा

नलगाओस ्। 19 तपाईंको धन-सम्पि ले तपाईंलाई यित फाइदा िदन् छ जसले गदार्
तपाईं िनराशामा पन ुर्हुन् न ? अथार्त ्तपाईंको ताकतको सबै श ले तपाईंलाई मदत
गनर् सक्छ ? 20 अरूको िवरु मा पाप गनर्लाई रातको इच् छा नगन ुर्होस,् जित
बलेा मािनसहरू आ-आफ्ना ठाउँमा मा रन् छन ्। 21 तपाईं पाप गनर्ितर नफकर् नलाई
होिसयार हुनहुोस,् िकनिक तपाईंले पाप गनर् नपरोस ्भनरे कष् ट ारा तपाईंको जाँच
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हुदँछै । 22 हने ुर्होस,् परमशे् वर आफ्नो श मा उचा लनभुएको छ । उहाँजस्तै
िशक्षक को छ र ? 23 उहाँको चालको िवषयमा कसले उहाँलाई कदािप िनदशन
िदएको छ र ? कसले उहाँलाई कदािप यसो भन् न सक्छ र, 'तपाईंले अधमर्को
काम गन ुर्भएको छ ?' 24उहाँका कामहरूको शसंा गनर् निबिसर्नहुोस ज्सको बारेमा
मािनसहरूले गाएका छन ्। 25सबै मािनसले ती कामहरू हरेेका छन,् तर ितनीहरूले
ती कामहरू टाढाबाट मा दखे्छन ्। 26 हने ुर्होस,् परमशे् वर महान ्हुनहुुन्छ, तर हामी
उहाँलाई रा री बझु्न सक्दनैौं । उहाँका वषर्हरूको सङ्ख् याको गणना गनर् सिकंदनै
। 27 िकनिक उहाँले पानीको थोपालाई मािथ तान् नहुुन्छ, आफ् नो बाफलाई िचसो
पारेर झरी पान ुर्हुन्छ, 28 जसलाई बादलहरूले तल खन् याउछँन,् र मानवजाितमा
चरु मा ामा पानी पछर् । 29वास्तवमा के कसलैे बादलको बहृत फै्लावट, र उहाँको

बासस्थानबाट िनस्कने गजर्नलाई बझु्न सक्छ ? 30हने ुर्होस,् उहाँलेआफ्नो व रप र
िबजलुी चम्काउनहुुन्छ, र समु को गिहराइलाई ढाक् नहुुन्छ । 31 यसरी उहाँले
मािनसहरूको इन्साफ गन ुर्हुन्छ, र चरु मा ामा खानकुेरा िदनहुुन्छ । 32 उहाँले
िबजलुीलाई िनशानामा हार गनर् आज्ञा निदनभुएसम्म त्यसलाई आफ्नो हातमा
लनहुुन्छ । 33 यसको गजर्नले आधँी-बहेरीको चतेाउनी िदन्छ, गाईवस्तलुे पिन

त्यसको आगमनको आवाज सनु्छ ।

37
1 वास् तवमा, यस कुरामा मरेो हृदय काँप्छ । त्यो आफ्नो ठाउँबाट हटेको छ

। 2 सनु् नहुोस,् उहाँको आवाजको चक सोर, उहाँको मखुबाट बािहर िनस् कने
आवाजलाई सनु् नहुोस ् । 3 उहाँले त् यसलाई सारा आकाशमिुन पठाउनहुुन्छ, र
उहाँले पथृ्वीको कुना-कुनासम् म आफ्नो िबजलुी पठाउनहुुन्छ । 4 यसपिछ एउटा
आवाज गजर्न्छ । उहाँ आफ्नो ऐश् वयर्को आवाजले गजर्नहुुन्छ । उहाँको आवाज
सनु् दा उहाँले िबजलुीको चमकलाई रोक् नहुुन् न । 5 परमशे् वर आफ्नो सोरसिहत
अचम्म त रकाले गजर्नहुुन्छ । हामीले बझु्नै नसक् ने महान ्कुराहरू उहाँले गन ुर्हुन्छ
। 6 िकनिक उहाँले िहउलँाई भन् नहुुन्छ, 'पथृ्वीमा खस ् ।' त्यसै गरी झरीलाई
भन् नहुुन्छ, 'मसुलधारे झरी बन ्।' 7 उहाँले हरेक मािनसको हातलाई काम गनर्बाट
रोक् नहुुन्छ, तािक आफूले बनाउनभुएका सारा मािनसले उहाँका कामहरू दखे् न
सकून ्। 8 तब जङ्गली जनावरहरू लकु् ने ठाउँ जान्छन,् र आ-आफ्ना खोरहरूमा
बस्छन ्। 9आधँी-बहेरी दिक्षणको आफ्नो बासस्थानबाट आउँछ, र उ रको चण्ड
बतासबाट जाडो आउँछ । 10 परमशे् वरको सास ारा बरफ बन्छ । पानीको फैलावट
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धातझुैं जम्छ । 11 वास्तवमा बाक् लो बादललाई उहाँले बाफको भारी बोकाउनहुुन्छ
। उहाँले बादलहरू ारा आफ्नो िबजलुी छरपष् ट पान ुर्हुन्छ । 12 उहाँले आफ्नो
िनदशन ारा बादलहरूलाई चारैितर घमुाउनहुुन्छ, तािक उहाँले ितनलाई जे आज्ञा
गन ुर्हुन् छ, त् यो ितनले सारा ससंारको सतहको मािथ गनर् सकून ् । 13 उहाँले यी
सबै कुरा हुन िदनहुुन्छ । किहल-ेकहीं सधुारको लािग यस् तो हुन्छ, किहल-ेकहीँ
उहाँको जिमनको लािग, र किहल-ेकहीँ करारको िवश् वस्तताको कामको रूपमा
हुन्छ । 14 हे अय्यबू, यो कुरा सनु् नहुोस ् । रोक् नहुोस ् र परमशे् वरका उदकेका
कामहरूका बारेमा सोच्नहुोस ्। 15 परमशे् वरले बादललाई कसरी स्थािपत गन ुर्हुन्छ,
र िबजलुीको चमकलाई चम्काउनहुुन्छ भनी के तपाईं जान् नहुुन् छ ? 16 के
बादलहरू कसरी तरैन्छन ् भनी तपाईं बझु्नहुुन्छ, जनु ज्ञानमा िस परमशे् वरको
उदकेको काम हो ? 17 जब बतास नचली भिूम शान्त हुदँा दिक्षणबाट बतास
चल् नथाल् छ, तब तपाईंको लगुा कसरी तातो हुन्छ भनरे तपाईं बझु्नहुुन्छ ?
18 आकाशलाई उहाँले झैं तपाईंले फैलाउन सक् नहुुन्छ— आकाश, जनु धात ु
पगालरे बनाइएको ऐनाजि कै कडा हुन्छ ? 19 उहाँलाई हामीले के भन् नपुन
हो, सो हामीलाई िसकाउनहुोस,् िकनिक हा ो मनको अन्धकारको कारणले
हामीले आफ् ना तकर् हरूलाई मिैसत स् ततु गनर् सक्दनैौँ । 20 म उहाँिसत बोल्न
चाहन्छु भनरे उहाँलाई भन् नपुछर् र ? कुनै ले आफूलाई िन लयोस ् भन् ने
इच् छा गछर् र ? 21 आकाशमा बतास चलपेिछ र त् यसले त् यहाँको बादललाई
उडाएर सफा गरेपिछ, जब त् यहाँ सयूर् च म् कन् छ, तब मािनसहरूले त् यो हनेर्
सक्दनैन ् । 22 उ रबाट सनुौलो वभैवको आगमन हुन्छ— परमशे् वर भययोग्य
मिहमा हुनहुुन्छ । 23 सवर्श मान ्को बारेमा, हामी उहाँलाई भे ाउन सक्दनैौं ।
श मा उहाँ महान ् हुनहुुन्छ । उहाँले न्यायलाई दबाउनहुुन् न र धािमर्कता सस् त
पान ुर्हुन् छ । 24 त्यसकारण मािनसहरू उहाँदे ख डराउछँन ्। आफ्नै मनले ब ु मान ्
सम् झनहेरूलाई उहाँले ध्यान िदनहुुन् न ।”

38
1 तब परम भलुे अय्यबूलाई चण्ड आधँीबाट बोलाउनभुयो र यसो भन् नभुयो,

2 “ज्ञानिवनाका शब् दहरू बोलरे, योजनाहरूमा अन्धकार ल्याउने यो को हो ?
3 अब एक जना मािनसले झैं आफ् नो कम्मर कस,् िकनिक म तलँाई हरू
सोध् नछुे, र तैंले जवाफ िदनपुछर् । 4 मलैे पथृ्वीको जग बसाल्दा त ँ कहाँ िथइस ्?
तिँसत धरैे समझश छ भने मलाई भन ।् 5यसको नाप कसले िनधो गर् यो ? तलँाई
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थाहा भए मलाई भन ्। यसमािथ कसले नाप्ने धागो टाँग्यो ? 6 के कुरा मािथ यसका
जगहरू बसा लए ? यसको कुन-ेढुङ्गो कसले बसाल्यो ? 7 कित बलेा िबहानका
ताराहरूले एकसाथ गाए, र परमशे् वरका सबै छोराहरूले आनन् दले िचच् च्याए ।
8 गभर्बाट िनस्केझैं समु फुटेर िनस्कँदा, कसले त् यसका ढोकाहरू बन्द गर् यो ?
9 कित बलेा मलैे त् यसलाई बादलको कपडाले ढाकें , अिन िनस्प अन्धकारलाई
त्यसको पटुका बनाएँ ? 10 त्यस बलेा मलैे सम ु मा मरेो िसमाना तोिकिदएँ, र यसका
गजबारहरू तथा ढोकाहरू लगाइिदएँ, 11 अिन मलैे त्यसलाई भनें, 'त ँ यहाँसम्म
आउन सक्छस,् तर यसभन्दा पर होइन । तरेा छालहरूको अहङ्कारको िसमा म
यहाँ तोिकिदन् छु ।' 12 के तैंले िबहानीलाई आज्ञा िदएको, अथवा िमरिमरेलाई
त् यसको ठाउँ िचनाएको छस,् 13 जसको कारणले त् यसले पथृ्वीको छेउ समातोस,्
अिन दषु् टहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनलाई हल्लाओस ्? 14 छाप मिुनको माटोको
आकार बद लएझैं स् वरूपमा पथृ्वी ब द्लन्छ । एउटा लगुा कच् चकेो धारझैं त्यसमा
भएका सबै कुरा स्ट दे खन्छन ्। 15 दषु् टहरूबाट ितनीहरूको 'ज्योित' लिगन्छ ।
ितनीहरूको उठाइएको पाखरुा भाँिचन्छ । 16 के त ँ सम ु को पानीको मलूमा गएको
छस ्? के त ँ गिहरोभन्दा गिहरो ठाउँमा िहडंकेो छस ्? 17 के मतृ्यकुा ढोकाहरू
तलँाई दखेाइएको छ ? के तैंले मतृ्यकुा छायाका ढोकाहरू दखेकेो छस ्? 18 के
पथृ्वीको िवस्ततृ फैलावटलाई तैंले बझुकेो छस ्? तलँाई यो सबै थाहा छ भने मलाई
भन ्। 19 ज्योितको बासस्थानमा जाने बाटो कता— अन्धकारको बारेमा, त् यसको
ठाउँ कहाँ बस्छ ? 20 ज्योित र अन्धकारलाई ितनीहरूको काम गन ठाउँमा तैंले
लएर जान सक्छस ्? ितनीहरूका घरमा ितनीहरूलाई फकार्एर लाने बाटो तैंले

िचन् न सक्छस ्? 21 त्यित बलेा नै तरेो जन्म भएको भए िनस्सन्दहे, तलँाई थाहा
हुन् छ । तरेो उमरे धरैे भइसकेको हुन्छ ! 22 िहउकँा भण्डारहरूिभ त ँपसकेो छस ्?
अथवा अिसनाका भण्डारहरू तैंले दखेकेो छस ्? 23 यी कुराहरू मलैे सङ्कष् टको
समयको िन म् त, अिन सघंषर् र य ु को िदनको लािग साँचकेो छु । 24 िबजलुी
चम्केर जाने बाटो कुन हो,अथवा पवू य बतास कहाँबाट पथृ्वीको चारैितर जान् छ ?
25झरीको बाडीको लािग कसले नहरहरू खनकेो छ,अथवा गजर्नको लािग कसले
बाटो बनाएको छ, 26 कुनै व् य नरहने ठाउँ र कोही नभएको उजाड-स्थानमा
पानी पानर्लाई, 27 सवर्नाश भएको र उजाड ठाउँहरूलाई ह रयाली ल् याउनलाई, र
भिूमबाट घाँस उमानर्लाई ? 28 के झरीको कुनै बबुा छ, अथार्त ्शीतको थोपालाई
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जन्माउने को हो ? 29 कसको गभर्बाट बरफको जन् म भयो ? आकाशबाट झन
तसुारोलाई कसले जन्मायो ? 30 पानीले आफैलाई लकुाउँछ र ढुङ्गाझैं बन्छ ।
महासागरको सतह जमकेो हुन् छ । 31 के तैंले िकरिकटी ताराहरूलाई साङ्लाले
बाँध् न सक्छस ्? अथार्त ् मगृिशराको पञु्जलाई फुकाल्न सक्छस ्? 32 के तैंले
तारामण्डलहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो ऋतमुा कट गराउन सक्छस ्? के तैंले
सप् तिषर् तारा र त्यसको दललाई डोर् याउन सक्छस ्? 33 के तैंले आकाशको शासन
गन िनयमहरूलाई जानकेो छस ?् के तैंले आकाशको िनयमलाई पथृ्वीमािथ बसाउन
सक्छस ?् 34 के तैंलेआफ्नो सोर बादलसम्म परु् याउन सक्छस,् जसले गदार् झरीको
सस् त भलले तलँाई ढाक् न सक् छ ? 35 के तैलँ िबजलुीका चमकहरूलाई पठाउन

सक्छस ्जसले गदार् ती बािहर जान सकून,् ितनले तलँाई यसो भननू,् 'हामी यहाँ छौं
?' 36 बादलमा कसले ब ु राखकेो छ, अथवा तवुाँलोलाई समझश िदएको
छ ? 37 कसले आफ्नो िसप ारा बादललाई गन् न सक्छ ? कसले आकाशको
पानीको भण्डारबाट खन्याउन सक्छ, 38 जित बलेा धलुो कडा डल्लो बन्छ, अिन
माटोका डल्लाहरू एकसाथ टाँिसएर बस्छ ? 39 के िसहंनीको िन म्त तैंले िसकार
खोज्न सक्छस,् अथार्त ्त्यसका डमरूहरूको भोकलाई तपृ् त पानर् सक्छस,् 40जित
बलेा ितनीहरू आफ्नो खोरमा ढुिकबस्छन,् अिन गपु् तमा लकेुर प खर्रहन् छन ् ?
41 कागका बचरेाहरूले परमशे् वरमा पकुारा गदार्, र खानकुेराको अभावले भाउन् न
हुदँा, कसले ितनलाई आहार जटुाइिदन्छ ?

39
1 च ानहरूका घोरल किहले िबयाउछँ भनी त ँ जान् दछस ्? ह रणीले बच् चा

जन्माउदँै गदार् के तैंले हनेर् सक्छस ् ? 2 ितनीहरूले पटेमा पाठा बोक्दा के तैंले
ितनीहरूको मिहना गन् न सक्छस ?् ितनीहरूले बच् चा जन्माउने समय तलँाई थाहा छ
? 3 ितनीहरू िनहु रन्छन,् र आफ्ना पाठा पाउछँन,् अिन यसरी ितनीहरूको आफ्नो
सव-वदेना सिकन्छ । 4 ितनीहरूका पाठा ब लया हुन्छन,् र खलुा खतेहरूमा

हुकर् न्छन ्। ितनीहरू बािहर िनस्कन्छन,् र फे र फकर आउँदनैन ्। 5 वन-गधालाई
कसले छाडा छोडकेो हो ? कुद् ने गधाको बन्धन कसले फुकालकेो हो, 6 जसको
बासस्थान अराबामा, त्यसको घर खारको जग्गामा मलैे बनाएको छु । 7 सहरको
होहल्ला सनुरे त्यसले िगल्ला गद हाँस् छ । लखटे्नलेे कराएको त्यसले सनु्दनै ।
8डाँडाहरूमा भएका आफ् ना खकर् हरूितर त् यो घमु् छ । खानलाई त्यहाँ त्यसले हरेक
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ह रयो िबरुवा खोज् छ । 9 वन-गोरुले तरेो सवेा गनर् खसुी हुनछे र ? तरेो डुडँनरे बस् न
त्यो सन्तषु् ट हुनछे र ? 10 वन-गोरुलाई हलोको िसयोमा िहडंाउन त ँ डोरीको योग
गनर् सक्छन ्? त्यसले तरेो कुरा मानरे उपत्यकाहरूलाई जोत् नछे ? 11 त्यसको
बल अत् यािधक हुनाले त्यसमा त ँ भर पछर्स ् र ? त्यसले तरेो काम गरोस ्भनरे के
तैंले आफ्नो काम छाड्नछेस ्? 12 तरेो अन् न घरमा ल् याउन, अन् लाई तरेो खलामा
जम्मा गनर्, के त्यसमािथ त ँ भर पछर्स ्र ? 13 शतुरुमगुर्का पखटेा हष ल्लाससाथ
चल्छन,् तर के ती मेका पखटेाहरू र पचु् छर हुन ्र ? 14 िकनिक त्यसले भइँुमा
आफ्ना फुलहरू छोड्छ, र ती त् यसले धलूोमा नै तातो हुन िदन्छ । 15 पतैलाले
ितनलाई कुल्चन सक्छ वा जङ्गली जनावरले कु ल्चन सक् छ भनी त्यसले िबसर्न्छ
। 16 त्यसले आफ्ना बच् चाहरूलाई आफ्नो नभएजस्तै गरी िनदर्यतापवूर्क वहार
गछर् । त्यसको प र म थमा खरे जान्छ िक भनी त्यो डराउदँनै, 17 िकनिक
परमशे् वरले त्यसलाई ब ु हीन तलु्याउनभुएको छ, र त्यसलाई कुनै समझश
िदनभुएको छैन । 18 जब त्यो ती गितमा दोडन् छ, त्यसले घोडा र त्यसमा सवार
हुनलेाई िगल्ला गछर् । 19 घोडालाई त्यसको श तैंले िदएको हो ? त्यसको
गदर्नमा जगरले पिहराएको तैंले हो ? 20 त्यसलाई तैंले किहल्यै सलहले झैं उ न
लगाएको छस ्? त्यसको चक िहनिहनाइ डरलाग्दो हुन् छ । 21 त्यसले श मा
टाप बजाउछँ, र आफ्नो ताकतमा आनन्द मनाउछँ । हितयारको सामना गनर् त्यो
जाइलाग्छ । 22 त्यसले डरको खल्ली उडाउँछ, र हतोत्साही हुदँनै । तरवार दखेरे
त्यो फकर भाग् दनै । 23 काँडको ठो ो त्यसको छेउमा धरर्रर बज्छ, अिन त्यहाँ
भाला र तरवार चम्कन्छ । 24 ोध र रसले त्यसले जिमनलाई िन लिदन्छ ।
तरुहीको आवाजले गदार् त्यो एक ठाउँमा खडा हुन सक्दनै । 25 जब तरुही बजकेो
सिुनन् छ, तब त्यसले भन्छ, 'आहा!' कमान् डरहरूका गजर्ने आवाज र होहल् लाल,े
त्यसले टाढबैाट य ु को गन्ध थाहा पाउछँ । 26 के तरेो ब ु ारा बाज मािथ-मािथ
उड्ने हो र दिक्षणितर त्यसले आफ्नो पखटेा िफंजाउने हो ? 27 के तरेो आज्ञामा
िग मािथ-मािथ उड्ने हो र अग्ला ठाउँहरूमा आफ्ना ग ुडँहरू बनाउने हो ? 28 त्यो
पहरामा बस्छ र पहराकै टाकुरामा त्यसले आफ्नो घर बनाउछँ जनु िकल् लाझैं हुन्छ
। 29 त्यहाँबाट त्यसले िसकारहरूको खोजी गछर् । त्यसका आखँाले धरैे टाढाबाट
ितनलाई दखे्छन ्। 30 त्यसका बचरेाहरूले पिन रगत िपउँछन ्। जहाँ लाश हुन्छ,
त्यहाँ त्यो हुन्छ ।”
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40
1 परम भलुे अय्यबूिसत िनरन् तर बोल् नभुयो । उहाँले यसो भन् नभुयो,

2 “आलोचना गनर् चाहनलेे सवर्श मान ्लाई सधुान कोिसस गन ुर्पछर् र ? जसले
परमशे् वरिसत िववाद गछर्, त् यसले जवाफ दओेस ्।” 3 तब अय्यबूले परमशे् वरलाई
जवाफ िदए र यसो भन,े 4 “हने ुर्होस,् म नगण्य छु । मलैे तपाईंलाई कसरी जवाफ
िदन सक्छु र ? म आफ् नो हातलाई आफ् नो मखुमा राख्छु । 5 मलैे एकपल् ट बोलें,
अिन म अब जवाफ िदने छैन ँ । वास्तवमा दईु पकट बोलें, तर म अरू अगािड
बढनछैेन ँ ।” 6 तब परम भलुे चण्ड आधँीबाट अय्यबूलाई जवाफ िदनभुयो र
भन् नभुयो, 7 “अब एक जना मािनसले झैं आफ्नो कम्मर कस,् िकनिक म तलँाई

हरू सोध् नछुे, र तैंले मलाई जवाफ िदनपैछर् । 8 के म अन्यायी छु भनरे त ँ
साँच् चै भन् छस ्? तैंले आफू ठक छु भनी दाबी गनर्लाई त ँ मलाई दोष लगाउछँस ्
? 9 के तसँगँ परमशे् वरको जस्तो पाखरुा छ ? के त ँ उहाँको जस्तो आवाजले गजर्न
सक्छस ्? 10अब मिहमा र इज् जतले आफैलाई ससु ज् जत पार । आदर र ऐश् वयर्ले
आफैलाई ससुोिभत पार । 11तरेो रसको झोँक छरपष् ट पार ।् हरेक अहङ्कारीलाई
हरे अिन उसलाई तल झार ्। 12 हरेक अहङ्कारीलाई हरे अिन उसलाई तल झार ्
। दषु् ट मािनसहरू खडा भएकै ठाउँमा ितनीहरूलाई कुल् ची । 13 ितनीहरूलाई
एकसाथ जिमनमा गािडदे । ितनीहरूका अनरुहरूलाई लकुाइएको ठाउँमा कैद गर ।्
14 तब तरेो दािहने हातले तलँाई बचाउन सक्दोरहछे, भनरे म तरेो िवषयमा स्वीकार
गनछु । 15अब मलैे तलँाई बनाउदँा बनाएको बहमेोथलाई िवचार गर ।् एउटा गोरुले
झैं त्यसले घाँस खान्छ । 16 हरे,् त्यसको बल त्यसको कम्मरमा हुन्छ । त्यसको
श त्यसको पटेको मांसपशेीमा हुन्छ । 17 त्यसलेआफ्नो पचु्छर दवेदारुको रुखझैं
बनाउछँ । त्यसको ित ाका नसाहरू किसएका हुन्छन ् । 18 त्यसका हड् डीहरू
काँसाका नलीहरूझैं हुन्छन ् । त्यसका खु ाहरू फलामका गजबारहरूझैं हुन्छन ् ।
19 परमशे् वरका स ृ ष् टहरूमध्ये त्यो मखु्य हो । त्यसलाई बनाउनहुुने परमशे् वरले
मा त्यसलाई परािजत गनर् सक् नहुुन्छ । 20 िकनिक पहाडहरूले त्यसलाई खानकुेरो
जटुाउछँन ।् वन-पशहुरू त्यसकै निजक खले्छन ।् 21कमलको फुलमिुन त् यो लकेुर
बस् छ । िनगालोको झाडीको छाया र िसमसारहरूमा त्यो लकु्छ । 22 कमलको
फुलको छायाले त् यसलाई ढाक् छ । खोलाका लहरे-पीपलहरूले त्यसलाई चारैितर
घछेर् । 23 नदीको बाडी उलर िकनारमा आयो भने त्यो काँप्दनै । यदर्न नदी नै उलर
आई त्यसको मखुमा पस् यो भने पिन त्यो िनधर्क् क हुन्छ । 24 के कसलैे त्यसलाई
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बल्छीले प न सक्छ ? अथवा पासो थापरे त्यसको नाक छेड्न सक्छ ?

41
1 के एउटा बल्छीले तैंले ल ातन ्लाई तान् न सक्छस ्? अथार्त ्एउटा डोरीले

त्यसको बङ्गारा बाँध् न सक्छस ्? 2 के त्यसको नाकमा तैंले डोरी लगाउन सक्छस ्
? एउटा बल्छीले त् यसको बङ्गारा छेड्न सक्छस ्? 3 के त्यसले तलँाई धरैे िबन्ती
चढाउनछे र ? के त्यसले तिँसत न वचनहरू बोल्नछे र ? 4 के त्यसले तिँसत
करार गनछ, जसले गदार् सदाको िन म्त तैंले त् यसलाई कमारो बनाउनपुछर् ? 5 तलैे
चरािसत खलेझेैं के त ँ त्योिसत खले्नछेस ्र ? तरेा दासीहरूका िन म्त तैंले त्यसलाई
बाँध् नछेस ्र ? 6 के मछुवाहरूका समहूरूले त्यसको लािग बागिनङ् गनछन ्? के
ितनीहरूले त्यसको ापार गनर् ापारीहरूका िबचमा भाग लगाउनछेन ?् 7 के तैंले
त्यसको छालामा चक् कु हान् न, अथार्त ् टाउकोमा माछा मान भाला हान् न सक्छस ्
? 8 एकपल् ट त्यसमािथ आफ् नो हात राख,् अिन तलँाई त् यो य ु को सम्झना हुनछे,
र फे र तैंले कदािप त्यसो गनछैनस ् । 9 हरे,् त्यसो गन कसकैो आशा पिन झटुो
सिबत हुन्छ । के त्यसको हरेाइले पिन कोही मछू परेर भइँुमा ढल् नछैेनन ् र ?
10 कोही पिन यित िहं क छैन त्यसले ल ातन ्लाई उ िेजत पान आटँ गछर् ।
त्यसो हो भन,े मरेो साम ु को खडा हुन सक्छ ? 11 मलैे ितन ुर्पन गरी कसले
मलाई कुनै कुरो िदएको छ र ? सम्पणूर् आकाशमिुन भएका सबै थोक मरैे हुन ्
। 12 ल ातन ्का खु ाहरूको िवषयमा म चपु लाग् नछैेन,ँ न त्यसको बल, न त
त्यसको भ आकारको िवषयमा चपु लाग् नछुे । 13 त्यसको बािहरको पोशाकलाई
कसले उतानर् सक्छ ? ढाल जस् तो त्यसको दोहोरो छाला कसले छेड्न सक्छ ?
14 त्यसको मखुका ढोकाहरू कसले खोल्न — त्यसका दाँत बजाउन सक् छ, जनु
ासदी हो । 15 ितनका ढाडका छालाहरू ढालका लहरहरूझैं, एउटा बन् द छापझैं

एकसाथ जोिडएका हुन् छन ्। 16 एक अक मा यसरी टाँिसन् छन,् जसको िबचबाट
हावा पिन िछनर् सक्दनै । 17 ती एक-अकार्मा टाँिसएका हुन् छन ् । छुट् ाउनै
नसिकने गरी ती एकसाथ टाँिसन्छन ्। 18 त्यसले हाच् छीं गदार् बािहर िझल् काहरू
िनस्कन्छन ् । त्यसका आखँा िबहानको पलकजस्तै छन ् । 19 त्यसको मखुबाट
ब लरहकेा राँकोहरू, आगोका िझल्काहरू बािहर िनस्कन्छन ् । 20 तताउनलाई
आगोमािथ राखकेो भाँडोबाट वाफ िनस् केझैं, त्यसका नाकका प्वालहरूबाट धवुाँ
िनस्कन्छन ्। 21 त्यसको सासले कोइलालाई बा लिदन्छ । त्यसको मखुबाट आगो
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िनस्कन्छ । 22 त्यसको गधर्नमा बल हुन्छ, र त्यसको साम ु ासले नाच लगाउछँ
। 23 त्यसका छालाका प हरू एकसाथ टाँिसन्छन ्। उसमा ती यित कडा हुन्छन ्
। ती पल् टाउन सिकंदनै । 24 त्यसको मटुु ढुङ्गाजस्तै कडा हुन्छ । वास्तवमा
जाँतोको तल्लो पाटोझैं कडा हुन्छ । 25 त्यो खडा हुदँा दवेताहरू पिन डराउछँन ्
। डरको कारण ती पिछ हट्छन ् । 26 तरवारले त्यसलाई हान् ने हो भन,े त्यसले
केही हुदँनै, न त भाला, काँड वा अरू कुनै चचु् चे हितयारले त्यसलाई केही हुन् छ
। 27 त्यसले फलामलाई पराल भएझैं, र काँसालाई कुहकेो काठ भएझैं ठान् छ ।
28 काँडले त्यसलाई भगाउन सक्दनै । घयुें ोले हानकेो ढुङ्गा त त्यसको लािग
भसु बन्छ । 29 मङु् ाहरूलाई त परालझैं ठािनन्छ । भालाको हारमा त त्यसले
िगल्ला गछर् । 30 त्यसको भुसँी भागहरू माटोका भाँडाका कडा खपटाहरूजस्तै
हुन्छन ्। िघि दंा दाँदकेो डोबझैं त्यसले माटोमा फैलकेो डोब छोड् छ । 31 त्यसले
गिहरो पानीलाई पानी उम्लको भाँडोजस्तै उमाल्छ । त्यसले समु लाई मलहमको
भाँडोजस्तै बनाउछँ । 32 त्यसले आफ्नो पछािड चम्कने रेखा बनाउछँ । कसलैे
त्यसलाई गिहरो पानीमा फुलकेो कपालजस्तै ठान्छ । 33 पथृ्वीमा त्यसको बराबरी
कोही छैन, जसलाई िबनाडर बाँच्न बनाइएको छ । 34 हरेक अहङ्कारी कुरालाई
त्यसले हछेर् । घमण् डका सबै छोराहरूमध् ये त्यो त राजा नै हो ।”

42
1 तब अय्यबूले परम भलुाई जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “तपाईंले सबै कुरा

गनर् सक् नहुुन्छ भनी म जान् दछु, र तपाईंको कुनै पिन उ ेश्यलाई रोक् न सिकंदनै ।
3 तपाईंले सोध् नभुयो, 'ज्ञानिवना योजनाहरू लकुाउने को हो ?' वास्तवमा मलैे यस्ता
कुराहरू बोलकेो छु, जनु मलैे बिुझन,ँ जनु बझु्न मलाई अत्यन्तै गार् हो िथयो, जसको
बारेमा मलाई थाहा िथएन । 4 तपाईंले मलाई भन् नभुयो, 'अब सनु,् र म बोल्नछुे ।
म तलँाई सोध् नछुे, र तैंले मलाई जवाफ िदनछेस ्।' 5 तपाईंको िवषयमा मरेा कानले
मा मलैे सनुकेो िथएँ, तर अिहले मरेा आखँाले नै तपाईंलाई दखेकेा छन ्। 6 त्यसलैे
म आफैलाई हीन ठान् छु । धलूो र खरानीमा बसरे म पश् चा ाप गछुर् ।” 7 परम भलुे
अय्यबूिसत यी वचनहरू बोल् नभुएपिछ, उहाँले एलीपज तमेानीलाई भन् नभुयो,
“त ँ र तरेा दईु जना िम को िवरु मा मरेो ोध द न्कएको छ, िकनिक मरेो दास
अय्यबूले झैं ितमीहरूले मरेो िवषयमा जे ठक छ, सो बोलकेा छैनौ । 8 त्यसकारण
अब आफ् नो िन म् त सातवटा साँढे र सातवटा भडेा लओे, मरेो दास अय्यबूकहाँ
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जाओ, र आफ्नो लािग होमब ल चढाओ । मरेो दास अय्यबूले ितमीहरूका लािग
ाथर्ना चढाउनछे, र म त्यसको ाथर्ना हण गनछु, जसको कारणले ितमीहरूको

मखूर्ताअनरुूपको वहार मलैे ितमीहरूिसत गनर् नपरोस ्। मरेो दास अय्यबूले भनझेैं
ितमीहरूले मरेो िवषयमा जे ठक छ, सो बोलकेा छैनौ ।” 9 त्यसलैे एलीपज तमेानी,
िबल्दद शहुी र सोपर नमाती गए, र परम भलुे ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुएझैं गरे,
अिन परम भलुे अय्यबूको ाथर्ना हण गन ुर्भयो । 10अय्यबूले आफ्ना िम हरूका
िन म्त ाथर्ना गरेपिछ, परम भलुे ितनको सिुदन पनुस्थार्िपत गन ुर्भयो । ितनीिसत
पिहले भएकोभन्दा परम भलुे ितनलाई दोब्बर िदनभुयो । 11 तब अय्यबूका सबै
दाज-ुभाइ, िददी-बिहनी र ितनले पिहले िचनकेा सबै जना ितनीकहाँ आए, र
ितनको घरमा भोज गरे । परम भलुे ितनीमािथ ल्याउनभुएका सबै िवपि को िन म्त
ितनीहरूले ितनलाई सहानभुिूत र सान्त्वना कट गरे । हरेकले अय्यबूलाई चाँदीको
टु ा र सनुको औठँी िदए । 12 परम भलुे अय्यबूको जीवनको अिगल्लो समयमा
भन्दा पिछल्लो समयमा झन ्धरैे आिशष ् िदनभुयो । ितनका चौध हजार भडेा, छ
हजार ऊँट, एक हजार हल गोरु र एक हजार गधनैी िथए । 13 ितनका सात छोरा र
ितन छोरी पिन िथए । 14 ितनले जठेीको नाउँ यमीमा, मािहलीको नाउँ कसीआ र
कान्छीको नाउँ केरेन-हप्पकू राखे । 15 सारा दशेमा अय्यबूका छोरीहरूजि कै
सनु्दरी कुनै स् ीहरू पिन िथएनन ् । ितनीहरूका िपताले ितनीहरूलाई आफ् ना
दाजभुाइसरह नै पतैकृ-अशं िदए । 16 यसपिछ अय्यबू थप १४० वषर्सम्म बाँचे
। ितनले आफ्ना छोराहरू, नाितहरू र चार पसु्तासम्मका सन्तानहरूलाई दखेे ।
17 तब परुा बढुसेकालमा दीघार्य ूभएर अय्यबू मरे ।
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