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ேயாபுைடய
சரித்த ரம்

நல்லமனிதனாகய ேயாபு
௧ ஊத்ஸ் என்னும் நாட்டில் ேயாபு

என்னும் ெபயருள்ள மனிதன் வாழ்ந்து
வந்தான். ேயாபு நல்லவனும் உண்ைமயுள்ள
மனிதனுமாகஇருந்தான். ேதவனுக்கு பயந்து
தீயக் காரியங்கைளச்ெசய்ய மறுத்தான்.
௨ ேயாபுவுக்கு ஏழு மகன்களும் மூன்று
மகள்களும் இருந்தனர். ௩ ேயாபுவுக்கு
7,000 ஆடுகளும், 3,000 ஒட்டகங்களும், 1,000
காைளகளும், 500 ெபண் கழுைதகளும்
இருந்தன. அவனிடம் ேவைலயாட்கள் பலர்
இருந்தனர். க ழக்குப் பகுதயல் ேயாபுேவ
ெபரிய ெசல்வந்தனாகஇருந்தான்.
௪ ேயாபுவன் மகன்கள் ஒருவருக்குப் பன்

ஒருவராகத் தங்கள் வீடுகளில் வருந்து
ைவத்து, அவர்களின் சேகாதரிகைள
அைழப்பது வழக்கம். ௫ அவனது
பள்ைளகளின் வருந்து முடிந்தப்பன் ேயாபு
அத காைலயல் எழுந்தான். ஒவ்ெவாரு
பள்ைளக்காகவும் அவன் தகனபலிைய
அளித்தான். அவன், “என் பள்ைளகள்
கவைலயீனமாக இருந்து, வருந்தன்ேபாது
ேதவனுக்ெகத ராக தங்கள் இருதயங்களில்



ேயாபு ௧:௬ ii ேயாபு ௧:௧௦

தூஷப்பதனால் பாவம் ெசய்தருக்கக்
கூடும்” என்று எண்ணினான். அவனது
பள்ைளகள் பாவங்களிலிருந்து மன்னிப்புப்
ெபறும்படியாக ேயாபு எப்ேபாதும் இவ்வாறு
ெசய்தான்.
௬ ேதவதூதர்கள்* கர்த்தைரச் சந்த க்கும்

நாள் வந்தது. சாத்தானும் ேதவதூதர்கேளாடு
வந்தான்.
௭ கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எங்கருந்து

வருகறாய்?” என்று ேகட்டார். சாத்தான்
கர்த்தைர ேநாக்க , “நான் பூமிையச் சுற்ற ப்
பார்த்துவந்ேதன்” என்றான்.
௮ அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தானிடம்,

“நீ எனது தாசனாகய ேயாபுைவக்
கண்டாயா? பூமியல் அவைனப் ேபான்ேறார்
எவருமில்ைல. ேயாபு உத்தமனும்
உண்ைமயுள்ளவனுமாயருக்க றான். அவன்
ேதவனுக்கு பயந்து தீயவற்ைற வ ட்டு
வலகயருக்க றான்” என்றார்.
௯ சாத்தான், “ஆம்! ஆனால் ேயாபு

ேதவனுக்குப் பயப்படுவதற்கு தக்க
காரணங்கள் உள்ளன! ௧௦ நீர் எப்ேபாதும்
அவைனயும், அவனது குடும்பத்ைதயும்,
அவனுக்கருக்கும் எல்லாவற்ைறயும்
ேவலியைடத்துப் பாதுகாக்க றீர். அவன்
ெசய்கன்ற எல்லாவற்றலும் அவைன
ெவற்ற காணச்ெசய்தீர். ஆம் நீர்

* ௧:௬: ேதவதூதர்கள் “ேதவகுமாரர்கள்” எனப்
ெபாருள்படும்
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அவைன ஆசீர்வத த்தருக்க றீர். நாடு
முழுவதும் அவனது மந்ைதகளும்
வலங்குகளும் ெபருக , அவன் மிகுந்த
ெசல்வந்தனாக இருக்க றான். ௧௧ ஆனால்
அவனுக்கருப்பைவ அைனத்ைதயும் நீர்
உமது ைகைய நீட்டி அழித்துவ ட்டால்
உம் முகத்த ற்கு ேநராக உம்ைம அவன்
சப ப்பான் என்று உறுதயளிக்க ேறன்” என்று
பதலளித்தான்.
௧௨ கர்த்தர் சாத்தானிடம், “அப்படிேய

ஆகட்டும். ேயாபுக்குச் ெசாந்தமான
ெபாருள்களின் ேமல் உன் வருப்பப்படி எது
ேவண்டுமானாலும் ெசய். ஆனால் அவன்
உடம்ைமத் துன்புறுத்தாேத” என்றார். பன்பு
சாத்தான் கர்த்தருைடய சந்ந தைய வ ட்டுச்
ெசன்றுவட்டான்.

ேயாபு எல்லாவற்ைறயும்இழக்க றான்
௧௩ ஒருநாள், மூத்த சேகாதரனின்

வீட்டில் ேயாபுவன் மகன்களும்,
மகள்களும் உண்டு, த ராட்ைச ரசம்
அருந்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௪அப்ேபாது
ஒருவன் ேயாபுவ டம் வந்து, “காைளகள்
உழுதுக்ெகாண்டிருந்தன, கழுைதகள் அருேக
புல் ேமய்ந்துக்ெகாண்டிருந்தன. ௧௫ஆனால்
சேபயர் எங்கைளத் தாக்கவ ட்டு உமது
மிருகங்கைள கவர்ந்துக்ெகாண்டார்கள்!
சேபயர் என்ைனத் தவ ர எல்லா
ேவைலயாட்கைளயும் ெகான்றுவட்டார்கள்.
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உம்மிடம் ெசால்லும்படியாக தப்பவர
முடிந்தவன் நான் மட்டுேம!” எனச்
ெசய்தையக்கூறனான்.
௧௬அவன்இதைனக்கூறக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

மற்ெறாருவன் ேயாபுவ டம் வந்தான்.
இரண்டாம் ஆள், “வானிலிருந்து
மின்னல் மின்னி உமது ஆடுகைளயும்
ேவைலயாட்கைளயும் எரித்துவ ட்டது. நான்
ஒருவன் மட்டுேம தப்ப ேனன். உமக்குஅந்தச்
ெசய்தைய கூறும்படியாக வந்ேதன்!” எனக்
கூறனான்.
௧௭அந்தஆள்இவ்வாறுெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,

இன்ெனாருவன் வந்தான். இந்த மூன்றாவது
ஆள், “கல்ேதயர் மூன்று குழுக்கைள
அனுப்ப , எங்கைளத் தாக்க , ஒட்டகங்கைளக்
கவர்ந்து ெசன்றுவட்டார்கள்! அவர்கள்
ேவைலயாட்கைளயும் ெகான்றுவட்டார்கள்.
நான் மட்டுேம தப்ப ேனன் இந்தச் ெசய்தைய
உமக்குச் ெசால்லும்படியாக வந்ேதன்!”
என்றுச்ெசான்னான்.
௧௮மூன்றாம்ஆள்ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,

மற்றும் ஒருவன் வந்தான். நான்காவது
ஆள், “உமது மகன்களும் மகள்களும் மூத்த
சேகாதரனின் வீட்டில் உண்டு, த ராட்ைசரசம்
பருக க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௯ அப்ேபாது
ஒரு பலத்தக் காற்று பாைலவனத்தலிருந்து
வீச , வீட்ைட அழித்தது, உமது மகன்களின்
மீதும், மகள்களின் மீதும் வீடு வீழ்ந்ததால்,
அவர்கள் மரித்துப்ேபானார்கள். நான்
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ஒருவன் மட்டுேம தப்ப த்ேதன். எனேவ
உம்மிடம் இந்த ெசய்தைய ெதரிவ க்க
வந்ேதன்!” என்றான்.
௨௦ ேயாபு இைதக் ேகட்டேபாது, அவனது

துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தும்ெபாருட்டு
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டான்,
தைலைய மழித்துவ ட்டான். பன்பு ேயாபு
தைரயல்வழுந்து, ேதவைனஆராத த்தான்.

௨௧ “நான் இந்த உலகத்தல் ப றந்தேபாது
ந ர்வாணமாக இருந்ேதன், என்னிடம்
எதுவும்இருக்கவல்ைல.

நான் மரித்துஇந்த உலைகவ ட்டு நீங்க ச்
ெசல்லும்ேபாது, நான் ந ர்வாணமாக
எதுவுமின்ற ெசல்லுேவன்.

கர்த்தர் ெகாடுத்தார், கர்த்தர்
எடுத்துக்ெகாண்டார்.

கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதயுங்கள்!”
என்றான்.

௨௨ இைவெயல்லாம் ந கழ்ந்தாலும்,
ேயாபு பாவம் ெசய்யவல்ைல. ேதவன்
தவறு ெசய்தருந்தார் என்று ேயாபு குைற
ெசால்லவுமில்ைல.

௨
சாத்தான் ேயாபுவுக்கு மீண்டும்

ெதால்ைலத்தருகறான்
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௧ மற்ெறாருநாள், ேதவதூதர்கள் கர்த்தைர
சந்த க்க வந்தார்கள். சாத்தானும் கர்த்தைர
சந்த ப்பதற்காகவந்தான்.
௨ கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எங்கருந்து

வருகன்றாய்?” என்று ேகட்டார். சாத்தான்
கர்த்தருக்கு, “நான் பூமிெயங்கும்
சுற்ற த்த ரிந்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்” என்று
பதல்கூறனான்.
௩ அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தாைன

ேநாக்க , “என் தாசனாகய ேயாபுைவக்
கண்டாயா? பூமியல் அவைனப்
ேபான்ேறார் எவருமில்ைல. அவன்
உண்ைமயுள்ளவனுமாயருக்க றான். அவன்
ேதவனுக்கு பயந்து தீயவற்ைறவ ட்டு
வலகுகறான். எக்காரணமுமின்ற
அவனுக்குள்ளைவ அைனத்ைதயும்
அழிக்கும்படி நீ ேகட்டும்கூட, அவன்இன்னும்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருக்க றான்”
என்றார்.
௪ சாத்தான், “ேதாலுக்குத் ேதால்!*

என்று பதல் ெசான்னான். ஒருவன் தன்
உயைர காப்பதற்காக தன்னிடமுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுப்பான். ௫ அவனது
உடம்ைபத்துன்புறுத்தும்படிநீர்உமதுைகைய
நீட்டு வீரானால், அப்ேபாது உமது முகத்த ற்கு
ேநராகஅவன்உம்ைமசப ப்பான்!” என்றான்.
* ௨:௪: ேதாலுக்குத் ேதால் இதற்கு ஒருவன்
வலிையத் தவ ர்க்க எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்வான்
எனப்ெபாருள்படும்.
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௬ அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தாைனப்
பார்த்து, “அது சரி, ேயாபு உன்
ஆற்றலுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க றான். ஆனால்
அவைனக் ெகால்வதற்குமட்டும் உனக்கு
அனுமதயல்ைல” என்றார்.
௭ பன்பு சாத்தான் கர்த்தரிடமிருந்து

ெசன்று, ேயாபுவுக்கு ேவதைனமிக்க
புண்கைளக் ெகாடுத்தான். அவனது
பாதங்களின் அடிப்பகுதயலிருந்து
தைலயன் உச்சவைரக்கும் ேவதைன
தரும் அப்புண்கள் ேயாபுவன் உடெலங்கும்
காணப்பட்டன. ௮ எனேவ ேயாபு குப்ைபக்
குவயலின் அருேக உட்கார்ந்தான்.
அவனது புண்கைளச் சுரண்டுவதற்கு
உைடந்த மண்பாண்டத்தன் ஒரு துண்ைடப்
பயன்படுத்தனான்.
௯ ேயாபுவன் மைனவ அவைன

ேநாக்க , “நீ இன்னும் ேதவனுக்கு
உண்ைமயுள்ளவனாய் இருக்கறாயா? நீர்
ேதவைன சப த்தவண்ணம் மரித்துவடு?”
என்றுேகட்டாள்.
௧௦ ப றகு ேயாபு தனது மைனவய டம், “நீ

மூடத்தனமானவைளப் ேபாலப் ேபசுக றாய்!
ேதவன் நல்லவற்ைறக் ெகாடுக்கும்ேபாது,
நாம் அவற்ைற ஏற்க ேறாம். எனேவ
நாம் ெதால்ைலகைளயும் ஏற்கேவண்டும்,
முைறய டக்கூடாது” என்று பதல் தந்தான்.
எல்லாத் ெதால்ைலகளின்ேபாதும் ேயாபு
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பாவம் ெசய்யவல்ைல. அவன் ேதவனுக்கு
எத ராக எதுவும் ேபசவல்ைல.

ேயாபுவன் மூன்று நண்பர்கள் அவைனக்
காணவருகறார்கள்
௧௧ ேதமானிலிருந்து எலிப்பாசும்,

சூகயலிருந்து பல்தாதும், நாகமாவலிருந்து
ேசாப்பாரும் ேயாபுவன் மூன்று நண்பர்கள்.
ேயாபுவுக்கு ேநரிட்ட எல்லா தீய
காரியங்கைளபற்ற ேகள்வப்பட்டார்கள்.
அம்மூவரும் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து
புறப்பட்டு ஓரிடத்தல் சந்த த்தார்கள்.
அவர்கள் அவனிடம் ேபாய், தங்கள்
அனுதாபத்ைதத் ெதரிவ க்கவும்
ஆறுதல் கூறவும் முடிெவடுத்தார்கள்
(தீர்மானித்தார்கள்).
௧௨ ஆனால் அம்மூவரும் ேயாபுைவத்

தூரத்தல் கண்டேபாது, (அவன் ேயாபுவா என
ஐயுற்றார்கள்)ேயாபுமிகவும்வத்தயாசமாகக்
காணப்பட்டதால், அவன் ேயாபு என நம்புவது
ச ரமமாக இருந்தது! அவர்கள் சத்தமிட்டு
அழுதார்கள். அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டார்கள், துகைளக்
காற்றலும் தைலயலும் வீசெயற ந்து,
தங்கள் துக்கத்ைதயும் மனக்கலக்கத்ைதயும்
ெவளிப்படுத்தனார்கள்.
௧௩ பன்பு அந்த மூன்று நண்பர்களும்

ேயாபுேவாடு தைரயல் ஏழு பகல்களும் ஏழு
இரவுகளும் அமர்ந்தருந்தார்கள். ேயாபு
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மிகவும் துன்புற்றுக் ெகாண்டிருந்ததால்,
ஒருவரும் ேயாபுேவாடு எைதயும்
ேபசவல்ைல.

௩
ேயாபு தான்ப றந்தநாைளசப க்க றான்
௧ பன்பு ேயாபு தன் வாையத் த றந்து தான்

பறந்த
நாைளசப த்தான்.

௨-௩ அவன், “நான் ப றந்தநாள் என்ெறன்றும்
இராதபடி அழிக்கப்படட்டும் என நான்
வரும்புக ேறன்.

‘அது ஒரு ஆண்’ என அவர்கள் கூறய
இரவு, என்றும் இருந்தருக்கக்
கூடாெதனநான்வரும்புக ேறன்!

௪அந்நாள்இருண்டுேபாகவரும்புக ேறன்.
அந்நாைள ேதவன் மறக்க ேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன்.

அந்நாளில் ஒளி ப ரகாச த்தருக்கக்
கூடாெதனவரும்புக ேறன்.

௫ மரணம் எவ்வளவு இருட்ேடா அதுேபால்,
அந்நாள் அவ்வளவு இருளாயருக்க
ேவண்டுெமனநான்வரும்புக ேறன்.

இருண்ட ேமகங்கள் அந்நாைள
மைறக்கட்டுெமனவும், நான் ப றந்த
நாளிலிருந்த இருண்ட ேமகங்கள்
ஒளிைய அச்சுறுத்தட்டும் எனவும் நான்
வரும்புக ேறன்.
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௬ இருள் நான் பறந்த அந்த இரைவ
ஆக்க ரமிக்கட்டும்.

நாள்காட்டியலிருந்து அந்த இரவு
நீக்கப்படட்டும்.

எந்த மாதத்தலும் அந்த இரைவச் ேசர்க்க
ேவண்டாம்.

௭அந்தஇரவுஎைதயும்வைளவக்காதருக்கட்டும்.
அவ்வ ரவல் மக ழ்ச்ச யான எந்த ஒலியும்
ேகளாதருக்கட்டும்.

௮ ச ல மந்த ரவாத கள் லிவயாதாைன*
எழுப்பவரும்புக றார்கள்.

அவர்கள்சாபங்கள்இடட்டும்.
நான்ப றந்தநாைளஅவர்கள்சப க்கட்டும்.

௯அந்நாளின்வடிெவள்ளிஇருளாகட்டும்.
அந்த இரவு வடியலின் ஒளிக்காகக்
காத்தருக்கட்டும், ஆனால் அந்த ஒளி
ஒருேபாதும்வராதருக்கட்டும்.

சூரியனின் முதல் கத ர்கைள அது
பார்காதருக்கட்டும்.

௧௦ ஏெனனில், அந்த இரவு நான் பறப்பைதத்
தைடெசய்யவல்ைல.

இத்ெதால்ைலகைள நான்
காணாதருக்கும்படி, அந்த இரவு
என்ைனத்தைடெசய்யவல்ைல.

௧௧நான்ப றந்தேபாேத ஏன்மரிக்கவல்ைல?

* ௩:௮: லிவயாதான் இங்கு இது உண்ைமயல் கடல்
மிருகமான ராட்சசனாகும். ச ல ஜனங்கள் இதுதான்
சூரியைன வழுங்கும் என்று எண்ணுகன்றனர், இதுேவ
சூரிய க ரகணத்தற்குக்காரணம்.
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நான்ஏன்பறப்பல்மடியவல்ைல?
௧௨ ஏன் என் தாய் என்ைன அவளது

ழுழங்காலில்தாங்க க்ெகாண்டாள்?
ஏன் என் தாயன் மார்புகள் எனக்குப்
பாலூட்டின?

௧௩ நான் ப றந்தேபாேத மரித்தருந்தால்,
இப்ேபாது சமாதானத்ேதாடு
இருந்தருப்ேபன்.

௧௪ முற்காலத்தல் பூமியல் வாழ்ந்த
அரசர்கேளாடும் ஞானிகேளாடும் நான்
உறக்கமாக ஓய்வுக்ெகாண்டிருக்க
வரும்புக ேறன்.

இப்ேபாது அழிக்கப்பட்டுக்
காணாமற்ேபான இடங்கைளத்
தங்களுக்காக அவர்கள்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

௧௫ அவர்கள் தங்கள் வீடுகைளப்
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும்
ந ரப்பனர்,

அவர்கேளாடு கூட புைதக்கப்பட்டிருக்க
ேவண்டுெமனநான்வரும்புக ேறன்.

௧௬ ப றப்பல் மரித்துப் புைதக்கப்பட்ட
குழந்ைதயாய் நான் ஏன்
இருக்கவல்ைல?

பகலின் ஒளிையக் கண்டிராத
குழந்ைதையப்ேபான்று
இருந்தருக்கமாட்ேடனா என
வரும்புக ேறன்.
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௧௭ கல்லைறயல் இருக்கும்ேபாது தீேயார்,
ெதால்ைலதருவைதநறுத்துகறார்கள்.

ேசார்வுற்ற ஜனங்கள் கல்லைறயல்
ஓய்ெவடுக்க றார்கள்.

௧௮ சைறக் ைகத களும்கூட கல்லைறயல்
சுகம்காண்கறார்கள்.

அவர்கைளக் காப்ேபார் அவர்கைள
ேநாக்க க்கூக்குரல்இடுவைதஅவர்கள்
ேகட்பதல்ைல,

௧௯முக்கயமானவர்களும்முக்கயமற்றவர்களும்
எனப் பலவைக ஜனங்கள்
கல்லைறயல்இருக்கறார்கள்.

அடிைமயுங்கூட எஜமானனிடமிருந்து
வடுதைலப்ெபற்றருக்க றான்.

௨௦ “துன்புறும் ஒருவன் ஏன் ெதாடர்ந்து வாழ
ேவண்டும்?

கசந்த ஆன்மாவுைடய ஒருவனுக்கு ஏன்
கசந்துவாழேவண்டும்?

௨௧ அம்மனிதன் மரிக்க வரும்புக றான்,
ஆனால்மரணம்வருவதல்ைல.

துக்கமுள்ள அம்மனிதன் மைறந்த
ெபாக்கஷத்ைதப் பார்க்கலும்
மரணத்ைதத் ேதடுக றான்.

௨௨அந்த ஜனங்கள் தங்கள் கல்லைறகைளக்
காண்பதல் மக ழ்ச்ச யாய்
இருக்க றார்கள்.
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அவர்கள் தங்கள் புைத குழிையக்
(கல்லைறைய) கண்டு
களிப்பைடக றார்கள்.

௨௩ ஆனால் ேதவன் எத ர்காலத்ைத
இரகச யமாகைவத்தருக்க றார்.

அவர்கைளப் பாதுகாப்பதற்காகச்
சுற்றலும்ஒருசுவைர எழுப்புக றார்.

௨௪ சாப்படும் ேநரத்தல் நான் துன்பத்தால்
ெபருமூச்சுவடுக ேறன்.

மக ழ்ச்ச யனால் அல்ல. என்
முைறயீடுகள் தண்ணீைரப் ேபால
ெவளிப்படுகன்றன.

௨௫ ஏேதா பயங்கரம் எனக்கு ந கழலாம் என
அஞ்சயருந்ேதன்.

அதுேவஎனக்குந கழ்ந்துள்ளது!
நான் மிகவும் அஞ்சயது எனக்கு
ேநரிட்டது!

௨௬நான்அைமதயுறமுடியவல்ைல.
என்னால்இைளப்பாறமுடியவல்ைல.

நான்ஓய்ெவடுக்கஇயலவல்ைல.
நான்மிகவும்கலங்க ப்ேபாயருக்க ேறன்!”
என்றான்.

௪
எலிப்பாஸ்ேபசுக றான்
௧-௨ேதமானிலுள்ளஎலிப்பாஸ்,

“யாராவது உன்னுடன் ேபச முயன்றால்
உன்ைனக்கலக்கமுறச்ெசய்யுமா?
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ஆனாலும் ேபசாமல் அடக்க க்ெகாள்ள
யாரால்கூடும்?

௩ேயாபுேவ, நீ பலருக்குக்கற்ப த்தாய்.
நீ ெபலவீனமான கரங்களுக்கு
ெபலைனத்தந்தாய்.

௪வீழ்பவர்களுக்குஉன்ெசாற்கள்உதவன.
தாமாக ந ற்க முடியாதவர்களுக்கு நீ
ெபலனளித்தாய்.

௫ஆனால்இப்ேபாதுஉனக்குத்ெதால்ைலகள்
ேநர்கன்றன,

நீதுணிவழக்க றாய்.
ெதால்ைலகள்உன்ைனத்தாக்குகன்றன,

நீ கலங்க ப்ேபாக றாய்!
௬நீ ேதவைனகனம்பண்ணுகறாய்.

அவைரநம்புக றாய்.
நீ நல்லவன்.

எனேவ,அதுேவஉன்நம்ப க்ைகயாயருக்க
ேவண்டுமல்லவா?

௭ேயாபுேவ,இைதச் ச ந்த த்துப்பார்:
களங்கமற்றவன் எவனும்
அழிக்கப்பட்டதல்ைல.

௮ நான் தீைமைய வைளவப்ேபாைரயும்
ெகாடுைமைய வைதப்பவைரயும்
கண்டிருக்க ேறன்.

அவர்கள் எைத வைதத்தார்கேளா
அைதேய அறுவைடச் ெசய்வைதக்
கண்டிருக்கன்ேறன்!

௯ ேதவனுைடய சுவாசம் அந்த ஜனங்கைளக்
ெகால்க றது.
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ேதவனுைடய நாச யன் காற்று
அவர்கைளஅழிக்க றது.

௧௦தீேயார் ெகர்ச்ச த்துச் சங்கங்கைளப்ேபால்
முழங்குகறார்கள்.

தீேயார் அைமதயாயருக்கும்படி ேதவன்
ெசய்க றார், ேதவன் அவர்களின்
பற்கைளெநாறுக்குகறார்.

௧௧ ஆம், அத்தீேயார், ெகால்வதற்கு
மிருகங்கைளக் காணாத
சங்கங்கைளப் ேபான்றருக்க றார்கள்.

அவர்கள் இறக்க றார்கள், அவர்கள்
ஜனங்கள்அைலந்துத ரிக றார்கள்.

௧௨ “இரகசயமாக எனக்கு ஒரு ெசய்த
தரப்பட்டது.

என் காதுகள் அதைன ெமல்லிய குரலில்
ேகட்டன.

௧௩இரவன்ெகட்ட கனவாய்,
அதுஎன்தூக்கத்ைதக்ெகடுத்தது.

௧௪நான்பயந்துநடுங்க ேனன்.
என்எலும்புகள்எல்லாம் நடுங்கன.

௧௫ஒருஆவ என்முகத்ைதக்கடந்தது.
என்உடலின்மய ர்கள்குத்த ட்டுநன்றன.

௧௬ஆவ அைசயாது நன்றது, என்னால் அது
என்னெவன்றுபார்க்கமுடியவல்ைல.

என் கண்களின் முன்ேன ஒரு
உருவம் நன்றது, அப்ேபாது
அைமதயாயருந்தது.
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அப்ேபாது மிக அைமதயான ஒரு
குரைலக் ேகட்ேடன்:

௧௭ ‘மனிதன்ேதவைனவடநீத மானாகஇருக்க
முடியுமா?

தன்ைன உண்டாக்கனவைரக் காட்டிலும்
மனிதன் தூய்ைமயாக இருக்க
முடியுமா?

௧௮ பாரும், ேதவன் அவரது பரேலாகத்தன்
பணியாட்களிடம்கூட நம்ப க்ைக
ைவப்பதல்ைல.

ேதவன் தனது ேதவதூதர்களிடமும்
குற்றங்கைளக்காண்கறார்.

௧௯ எனேவ ந ச்சயமாக ஜனங்கள் மிகவும்
ேமாசமானவர்கள்!

அவர்கள் களிமண் வீடுகளில்*
வச க்க றார்கள்.

இக்களிமண் வீடுகளின் அஸ்தபாரங்கள்
புழுத ேயயாகும்.

ெபாட்டுப்பூச்சையக் காட்டிலும்
எளிதாக அவர்கள் நசுக்க க்
ெகால்லப்படுக றார்கள்.

௨௦ ஜனங்கள் சூரிய உதயந்ெதாடங்க
சூரியனின் மைறவுமட்டும்
மரிக்க றார்கள், யாரும் அைதக்
கவனிப்பதுங்கூடஇல்ைல.

அவர்கள் மரித்து என்ெறன்றும்
இல்லாதபடி மைறந்துப்ேபாக றார்கள்,

* ௪:௧௯: களிமண் வீடு இதற்கு மனித சரீரம் எனப்
ெபாருள்படும்.
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௨௧ அவர்கள் கூடாரங்களின் கயறுகள்
இழுக்கப்பட்டன.

அந்த ஜனங்கள் ஞானமின்ற
மடிக றார்கள்.’

௫
௧ “ேயாபுேவ, வரும்பனால் கூப்படு, ஆனால்

யாரும்பதல்தரமாட்டார்கள்!
நீ எந்த ேதவதூதனிடம் தரும்ப பார்ப்பீர்?

௨ஒருமூடனின்ேகாபம்அவைனக்ெகால்லும்,
ஒரு மூடனின் வலிய உணர்வுகள்
அவைனக்ெகால்லும்.

௩தான்பாதுகாப்பானவன்எனஎண்ணியஒரு
மூடைனக்கண்ேடன்.

ஆனால்த டீெரனஅவன்மாண்டான்.
௪ யாரும் அவனது ஜனங்களுக்கு உதவ

முடியவல்ைல.
நயாயச் சைபயல் அவர்களுக்கு
ஆதரவளிப்பார் எவருமில்ைல.

௫ அவர்களின் பய ர்கைளெயல்லாம்
பச த்ேதார்உண்டனர்.

முட்களின் நடுேவ வளரும்
தானியங்கைளயும்கூட பசயுள்ளஅந்த
ஜனங்கள்எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

௬ தூசகளிலிருந்து தீயக் காலங்கள்
வருவதல்ைல.

பூமியலிருந்து ெதால்ைல
முைளப்பதல்ைல.
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௭ ஆனால் மனிதேனா ெநருப்பலிருந்து
ெபாற கள் ேமேல எழும்புவது எத்தைன
ந ச்சயேமா

அவ்வாேற, ெதால்ைலயனுபவக்கப்
ப றந்தருக்க றான்.

௮ ஆனால் ேயாபுேவ, நான் உன்ைனப்ேபால்
இருந்தருந்தால்,

ேதவனிடம் தரும்ப என் கஷ்டங்கைளக்
கூறயருப்ேபன்.

௯ ேதவன் ெசய்க ற அற்புதமான
காரியங்கைள ஜனங்கள்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

ேதவன் ெசய்க ற அத சயங்களுக்கு
முடிேவயல்ைல.

௧௦ேதவன்பூமிக்குமைழையஅனுப்புக றார்.
அவர் வயல்களுக்கு தண்ணீைர
அனுப்புக றார்.

௧௧ எளிைமயானவைனத் ேதவன்
உயர்த்துகறார்,

அவர் துயரமுள்ளவைன
மகழ்ச்ச யாக்குக றார்.

௧௨ புத்த சாலித்தனமுள்ள, தீேயாரின்
த ட்டங்கைள,

அவர்கள் ெவற்றயைடய முடியாதபடி
ேதவன்தடுக்க றார்.

௧௩ ஞானமுள்ேளாைரயும் அவர்கள்
கண்ணிகளிேலேயவழும்படிெசய்து
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புத்த சாலித்தனமான அத்த ட்டங்கள்
ெவற்றயைடய முடியாதபடி ேதவன்
ெசய்க றார்.

௧௪ அத்தைகய தறைமசாலிகள் பகலிேலேய
தடுமாறுகறார்கள்.

இருளில் தன் பாைதையக் காணத்
தடுமாறுகன்றவைனப்ேபால, அவர்கள்
நண்பகலிலும்காணப்படுகறார்கள்.

௧௫ேதவன்ஏைழகைளக்காப்பாற்றுகறார்.
த றைமசாலிகளின் ைகக்கும் அவர்
ஏைழகைளகப்பாற்றுகறார்.

௧௬எனேவஏைழகள்நம்ப க்ைகேயாடிருக்க றார்கள்.
நயாயமற்ற தீய ஜனங்கைள ேதவன்
அழிக்க றார்.

௧௭ “ேதவன்தருத்தும்மனிதன்பாக்கயவான்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் உன்ைனத்
தண்டிக்கும்ேபாதுமுைறய டாேத.

௧௮ ேதவன் தான் ஏற்படுத்தும் காயங்கைளக்
கட்டுக றார்.

அவர் சலருக்குக் காயமுண்டாக்கலாம்,
ஆனால் அவர் ைககேள அவற்ைறக்
குணமாக்கும்.

௧௯ஆறுவைகெதால்ைலகளிலிருந்தும்அவர்
உன்ைனக்காப்பாற்றுவார்.

ஆம், ஏழு ெதால்ைலகளிலும் நீர்
புண்படமாட்டீர்!

௨௦ பஞ்சக்காலத்தலும் ேதவன் உன்ைன
மரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றுவார்.
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ேபார்க் காலத்தலும் ேதவன் உன்ைன
மரணத்தலிருந்துபாதுகாப்பார்!

௨௧ தங்கள் கூரிய நாவுகளால் ஜனங்கள்
உங்கைளக் குறத்துத் தீயவற்ைறக்
கூறலாம்.

ஆனால்ேதவன்உன்ைனப்பாதுகாப்பார்.
தீயன நகழும்ேபாது நீ அஞ்சத்
ேதைவயல்ைல!

௨௨அழிைவக்கண்டும்பஞ்சத்ைதப் பார்த்தும்
நீ நைகப்பாய்.

காட்டு மிருகங்கைளக் கண்டும் நீ
அஞ்சமாட்டாய்.

௨௩ உன்னுைடய உடன்படிக்ைகயன்படி
வயலின் பாைறகளும் கூட அந்த
உடன்படிக்ைகயல்பங்குெகாள்ளும்.

காட்டு மிருகங்களும் கூட உன்ேனாடு
சமாதானம்ெசய்துக்ெகாள்ளும்.

௨௪உனதுகூடாரம் பாதுகாப்பாக இருப்பதால்
நீ சமாதானத்ேதாடு (அைமதயாக)
வாழ்வாய்.

உனதுெகாத்துக்கைளஎண்ணிப் பார்த்து
ஒன்றும்காணாமல்ேபாகாதருப்பைதக்
காண்பாய்.

௨௫உனக்குப்பலகுழந்தைதகள்ப றப்பார்கள்.
அவர்கள் பூமியன் புற்கைளப்ேபான்று
பலராவார்கள்.

௨௬ அறுவைடக்காலம் வைரக்கும் வளரும்
ேகாதுைமையப்ேபால் நீர்இருப்பீர்.

ஆம், நீர்முத ர்வயதுவைரக்கும்வாழ்வீர்.
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௨௭ “ேயாபுேவ, நாங்கள் இவற்ைறக் கற்று,
உண்ைமெயன்றுஅறந்தருக்க ேறாம்.

எனேவ, ேயாபுேவ, நாங்கள்
ெசால்வைதக் ேகட்டு, நீயாகேவஅைதக்
கற்றுக்ெகாள்” என்றுகூறனான்.

௬
ேயாபு எலிப்பாசுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு,

௨ “என் துன்பங்கைள நறுத்துப் பார்க்கக்
கூடுமானால், என் ெதால்ைலகள்
தராச ல்ைவக்கப்படக்கூடுமானால்,

நீ என்துயரத்ைதப் புரிந்துெகாள்வாய்.
௩ கடற்கைர மணைலக் காட்டிலும் என் துயர்

பாரமானது.
அதனால்தான் என் வார்த்ைதகள்
மூடத்தனமானைவயாகத்
ேதான்றுகன்றன.

௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
அம்புகள்என்னுள்ேளஇருக்கன்றன.

அந்த அம்புகளின் வஷத்ைத என் ஆவ
பருகுகன்றது!

ேதவனுைடய ெகாடிய ஆயுதங்கள்
எனக்ெகத ராக அணிவகுத்து
நற்கன்றன.

௫ எந்தத் தீைமயும் ந கழாதேபாது நீ
கூறயவற்ைறச் ெசால்வது சுலபம்
(எளிது).
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காட்டுக் கழுைதயும் தன்பதற்குப் புல்
அகப்படும்ேபாதுமுைறய டாது.

பசுவும் தன் உணவு கைடக்கும்ேபாது
முைறய டாது.

௬உப்பற்றஉணவுசுைவக்காது.
முட்ைடயன் ெவண்பகுதக்குச்
சுைவயல்ைல.

௭நான்அைதத்ெதாட மறுக்க ேறன்;
அத்தைகய உணவு எனக்குச் சலிப்ைபத்
தருகறது!

உனதுவார்த்ைதகளும்இப்ேபாதுஎனக்கு
அவ்வாேறஉள்ளன.

௮ “நான் ேகட்பைவ எனக்குக்
கைடக்கேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன்.

நான் வரும்பயவற்ைறத் ேதவன்
எனக்குத்தருவார் எனவரும்புக ேறன்.

௯ ேதவன் என்ைன நசுக்க ப் ேபாடேவண்டும்
எனவரும்புக ேறன்.

அவருைடய கரத்தன் மூலமாக என்ைன
அழித்த டலாம்.

௧௦ அவர் என்ைனக் ெகான்றுவட்டால்
நான் ஒரு காரியத்ைதக் குற த்து
ஆறுதலைடேவன்.

நான் ஒரு காரியத்ைதக் குற த்து
மக ழ்ச்ச யைடேவன்.

இத்தைன ேவதைனகைள
அனுபவத்துங்கூட பரிசுத்தமானவரின்
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வார்த்ைதகைள கீழ்ப்படிய நான்
மறுக்கவல்ைல.

௧௧ “என் வலிைம குைறந்துப்ேபாய ற்று,
எனேவ ெதாடர்ந்து வாழ்வதல் எனக்கு
நம்ப க்ைகஇல்ைல.

எனக்குஎன்னேநருெமனஅற ேயன்.
எனேவ, நான் ெபாறுைமயுடன்
இருப்பதற்குகாரணமில்ைல.

௧௨ நான் பாைறையப்ேபான்று பலம்
ெபாருந்தயவனா?

என்உடம்புெவண்கலத்தால்ஆனதா?
௧௩ எனக்கு நாேன உதவும் ஆற்றல்

எனக்கல்ைல.
ஏெனனில், ெவற்ற ேயா என்னிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.

௧௪ “ஒருவனுக்குத் ெதால்ைலகள்
ேநர்ைகயல், அவனது நண்பர்கள்
அவனிடம்இரக்கமாயருக்கட்டும்.

ஒருவன் அவனது நண்பனிடம்,
அவன் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனிடமிருந்து வலக ச்ெசன்றால்
கூட, நம்ப க்ைகக்குரியவனாக
நடந்துக்ெகாள்ளட்டும்.

௧௫ ஆனால் என் சேகாதரராக ய நீங்கேளா
நம்ப க்ைகக்குரியவர்களாகஇல்ைல.

நான்உங்கைளச் சார்ந்தருக்கமுடியாது.
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ச லகாலம் பாய்ந்தும், மற்ற
சலகாலம் பாயாமலும் இருக்கன்ற
நீேராைடகைளப்ேபால நீங்கள்
காணப்படுகறீர்கள்.

௧௬ பனிக் கட்டியாலும் உருகும்
பனியாலும் ந ரம் பயருக்கன்ற
நீரூற்றுக்கைளப்ேபால, நீங்கள்
ெபாங்க ப் பாய்க றீர்கள்.

௧௭ உலர்ந்த ெவப்பக்காலத்தல் தண்ணீர்
பாய்வதுநன்றுவடுகறது,

நீரூற்றும்மைறந்துவடுகறது.
௧௮ வயாபாரிகள் பாைலவனத்தன்

வைளவுகைளயும் ெநளிவுகைளயும்
பன்ெதாடர்ந்து,

காணாமல்ேபாய்வடுகறார்கள்.
௧௯ ேதமாவன் வயாபாரிகள் தண்ணீைரத்

ேதடுக றார்கள்.
ேசபாவன் ப ரயாணிகள் (பயணிகள்)
நம்ப க்ைகேயாடுபார்க்க றார்கள்.

௨௦ அவர்கள் தண்ணீைரக் கண்டைடவதல்
நம்ப க்ைகேயாடுஇருக்க றார்கள்,

ஆனால்ஏமாற்றமைடக றார்கள்.
௨௧ இப்ேபாது, நீங்கள் அந்த நீருற்றுகைளப்

ேபால்இருக்க றீர்கள்.
என் ெதால்ைலகைளக் கண்டு
அஞ்சுகறீர்கள்.

௨௨நான்உங்களிடம்உதவையநாடிேனனா?
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எனக்காக நீங்கள் யாரிடமாவது
ெவகுமானம் ெகாடுக்க
ேவண்டிேனனா?

௨௩ ‘பைகவனிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றுங்கள்!

ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றுங்கள்!’

என்றுநான்உங்களிடத்தல்கூற ேனனா?

௨௪ “எனேவஇப்ேபாதுஎனக்குக்கற்பயுங்கள்,
நான்அைமதயாகஇருப்ேபன்.

நான்ெசய்தவற்ைறச்சுட்டிக்காட்டுங்கள்.
௨௫ ேநர்ைமயான வார்த்ைதகள்

ஆற்றல்மிக்கைவ.
ஆனால் உங்கள் வவாதங்கள் எைதயும்
நரூப க்கவல்ைல.

௨௬என்ைனவமர்ச க்கத்த ட்டமிட்டுள்ளீர்களா?
ேமலும் ேசார்வு தரும் வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லப் ேபாக றீர்களா?

௨௭ தந்ைதகளற்ற பள்ைளகளின்
ெபாருள்கைளப் ெபற, நீங்கள்
சூதாடவும்ெசய்வீர்கள்.

உங்கள் ெசாந்த நண்பைனேய
வற்பீர்கள்.

௨௮ ஆனால் இப்ேபாது, என் முகத்ைத
ஆராயுங்கள்.

நான்உங்களிடம் ெபாய்கூறமாட்ேடன்.
௨௯ எனேவ இப்ேபாது உங்கள் மனைத

மாற்றுங்கள்.
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அநீதயாய் ெசயல்படாதீர்கள், மீண்டும்
ச ந்த த்துப் பாருங்கள்.

நான்தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.
௩௦நான்ெபாய்கூறவல்ைல.

நான் சரியானவற்ைற தவறுகளிலிருந்து
ப ரித்தற ேவன்” என்றான்.

௭
௧ ேயாபு மீண்டும், “பூமியல் மனிதனுக்கு

மிகுந்த கஷ்டங்களுண்டு
ேவைலக்ெகன வாங்கப்பட்ட
பணியாளின் நாட்கைளப் ேபான்றது
அவன்நாட்கள்.

௨ ெவப்ப நாளில் மிகுந்த உைழப்ப ற்குப்பன்
குளிர்ந்த ந ழைல நாடும் அடிைமையப்
ேபான்றவன்மனிதன்.

சம்பள நாளுக்காகக் காத்தருக்கும்
அப்பணியாைளப் ேபான்றருக்க றான்.

௩ ஏமாற்றந்தரும் மாதங்கள் ஒன்றன்பன்
ஒன்றாய்கழிந்தன.

துன்பந்தரும் இரவுகைள ஒன்றன்பன்
ஒன்றாய்அனுபவத்ேதன்.

௪ நான் படுக்கும்ேபாது, ‘எழுவதற்கு
எத்தைன சமயம் இருக்க றது?’ என்று
எண்ணுகேறன்.

ஆனால் இரவு நீண்டுக்
ெகாண்ேடேபாக றது.

நான் தரும்பயும் புரண்டும் சூரியன்
உதக்கும்வைர படுத்தருக்க ேறன்.
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௫ என் உடம்பல் புழுக்களும் அழுக்குகளும்
படிந்தருக்கன்றன.

என் ேதால் உரிந்து புண்களால்
ந ரம்பயருக்கன்றன.

௬ “ெநய்பவனின் நாடாைவக் காட்டிலும் என்
நாட்கள் ேவகமாகக் கழிகன்றன.

என் வாழ்க்ைக நம்ப க்ைகயன்ற
முடிவைடக றது.

௭ ேதவேன, என் வாழ்க்ைக ஒரு மூச்ேச என
நைனவுகூறும்.

நான் இனிேமல் (மீண்டும்) நன்ைமையப்
பார்க்கப்ேபாவதல்ைல.

௮ நீங்கள் என்ைன மீண்டும்
பார்க்கப்ேபாவதல்ைல.

என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனால் நான்
அழிந்துப்ேபாயருப்ேபன்.

௯ேமகம்மைறந்துகாணாமற்ேபாக றது.
அைதப் ேபான்று, ஒருவன்
மரித்துக் கல்லைறயல் அடக்கம்
பண்ணப்படுகறான், அவன் மீண்டும்
வருவதல்ைல.

௧௦அவனது பைழய வீட்டிற்கு அவன் மீண்டும்
வரப்ேபாவதல்ைல.

அவன் வீடு அவைன இனி ஒருேபாதும்
அறயாது.

௧௧ “எனேவ, நான் அைமதயாக
இருக்கமாட்ேடன்! நான்
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ெவளிப்பைடயாகப் ேபசுேவன்!
என்ஆவ துன்புறுகறது!
என் ஆத்துமா கசந்து ேபாயருப்பதால்
நான்முைறயடுேவன்.

௧௨ ேதவேன, ஏன் எனக்குக்
காவலாயருக்க றீர்?

நான்கடலா, கடல்அரக்கனா?
௧௩என்படுக்ைகஎனக்குஆறுதல்தருெமன்று

நம்ப க்ெகாண்டிருந்ேதன்.
என் கட்டில் எனக்கு ஓய்ைவயும்
ந ம்மதையயும் தருெமன்று
எத ர்ப்பார்த்ேதன்.

௧௪ ஆனால் ேதவேன, நான்
படுத்தருக்ைகயல் நீர் என்ைனக்
கனவுகளால்பயமுறுத்துகறீர்,

என்ைனத் தரிசனங்களால்
அச்சுறுத்துகறீர்.

௧௫எனேவநான்வாழ்வைதக்காட்டிலும்
மூச்சைடத்துமரிப்பைதவரும்புக ேறன்.

௧௬நான்என்வாழ்க்ைகையெவறுக்க ேறன்.
நான் என்ெறன்றும் வாழ
வரும்பமாட்ேடன்.

என்ைனத்தனிைமயாகவ ட்டுவடுங்கள்!
ஏெனனில் என் வாழ்க்ைக ெபாருளற்றது.
(அர்த்தமற்றது)

௧௭ ேதவேன, உமக்கு மனிதன் ஏன் அத்தைன
முக்கயமானவன்?

ஏன்அவைனப்ெபருைமப்படுத்துகறீர்?
ஏன்அவைனக்கண்டுக்ெகாள்க றீர்?
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௧௮ ஏன் அவைனக் கரிசைனேயாடு காைல
ேவைளகளில் சந்த த்து,

ஒவ்ெவாருவநாடியும் ேசாத க்க றீர்?
௧௯ ேதவேன, என்ைனவட்டுத் தூர நீர்

பார்ப்பதல்ைல.
என்ைனவட்டு ஒருகணமும் நீர்
வலகுவதல்ைல.

௨௦ ேதவேன, நீர் ஜனங்கைள கவனித்து
காப்பாற்றுகறீர்.

நான் பாவம் ெசய்தருந்தால், நான் என்ன
ெசய்யமுடியும்.

நீர் என்ைன உமது இலக்காக ஏன்
பயன்படுத்துகறீர்?

நான் உமக்குத் ெதால்ைலயாக
ேபாேனனா?

௨௧ஏன்நீர் என்தவைறமன்னிக்கக்கூடாது?
என் பாவங்கைள நீர் ஏன்
மன்னிக்கக்கூடாது?

நான் வைரவல் மடிந்து கல்லைறக்குள்
ைவக்கப்படுேவன்.

அப்ேபாது என்ைனத் ேதடுவீர்கள், நான்
அழிந்துப்ேபாயருப்ேபன்” என்றான்.

௮
பல்தாத் ேயாபுவ டம் ேபசுக றான்
௧அப்ேபாதுசூகயனானபல்தாத் பதலாக,

௨ “எத்தைனகாலம்இவ்வாறுேபசுவீர்?
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பலத்த காற்ைறப்ேபான்று உமது
ெசாற்கள்ெவளிப்படுகன்றன.

௩ேதவன்நயாயத்ைதமாற்றுவாேரா?
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
சரியானவற்ைறமாற்றுவாேரா?

௪ உமது பள்ைளகள் ேதவனுக்ெகத ராகப்
பாவம் ெசய்தேபாது அவர் அவர்கைள
தண்டித்தார்.

அவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காகத்
தண்டைனப்ெபற்றார்கள்.

௫ ஆனால் இப்ேபாது ேயாபுேவ, ேதவைனப்
பார்த்து

சர்வ வல்லைமயுள்ள அவரிடம் ெஜபம்
ெசய்யும்.

௬நீர்தூய்ைமயும்உத்தமனாகவும்இருந்தால்,
அவர்வைரந்துஉமக்குஉதவவருவார்.
உமது குடும்பத்ைத மீண்டும் உமக்குத்
தருவார்.

௭ெதாடக்கம்அற்பமாகஇருந்தாலும்
உமது எத ர்காலம் ஆசீர்வாதமானதாக
இருக்கும்.

௮ “வயதுமுத ர்ந்ேதாைரக் ேகளும்,
அவர்கள் முற்ப தாக்கள்
அற ந்துெகாண்டைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளும்.

௯ஏெனனில் நாம் ேநற்றுப் ப றந்ேதாம்.
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ஒன்றும் நாம் அற ேயாம், ஏெனனில்
பூமியல் நம் நாட்கள் ந ழைலப்ேபான்று
மிகவும்குறுகயைவ.

௧௦முத ர்ந்ேதார்உமக்குக்கற்ப க்கக்கூடும்.
அவர்கள் அற ந்துக்ெகாண்டவற்ைற
உமக்குச் ெசால்லக் கூடும்” என்று
கூறனான்.

௧௧ பல்தாத் ேமலும், “பாப்ப ரஸ் உலர்ந்த
பூமியல்ஓங்க வளருேமா?

தண்ணீரின்ற ேகாைரப் புற்கள்
வளரக்கூடுேமா?

௧௨ இல்ைல, தண்ணீர் வற்ற ப்ேபாகும்ேபாது
அைவஉலர்ந்துேபாகும்.

அவற்ைற ெவட்டிப் பயன்படுத்த
முடியாதபடி ச றயனவாகஇருக்கும்.

௧௩ ேதவைன மறப்ேபாரும் அப்புற்கைளப்
ேபாலிருக்க றார்கள்.

ேதவைன மறக்கும் மனிதனுக்கு
எத்தைகய நம்ப க்ைகயும்
அழிந்துப்ேபாகும்.

௧௪அம்மனிதன்சாய்ந்துந ற்க எதுவுமில்ைல.
அவன் பாதுகாவல் ஒரு சலந்த
வைலையப் ேபான்றது.

௧௫ ச லந்த வைலயல் ஒருவன் சாய்ந்தால்,
அந்தவைலஅறுந்துப்ேபாகும்.

அவன் வைலையப் பற்ற க்ெகாள்வான்,
ஆனால் அது அவைனத்
தாங்க க்ெகாள்ளாது.
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௧௬ அந்த மனிதேனா சூரிய ஒளி உத க்கும்
முன் இருக்கற பச்ைச ெசடிையப்
ேபாலிருக்க றான்.

ேதாட்டம் முழுவதும் அதன் கைளகள்
பரவ ந ற்கும்.

௧௭ பாைறகைளச் சுற்றலும் அதன் ேவர்கள்
படர்ந்தருக்கும்.

பாைறகளினூேட வளர்வதற்கு அது ஓர்
இடம் ேதடும்.

௧௮ ஆனால் அத்தாவரத்ைத
அவ்வ டத்தலிருந்து அகற்றனால் அது
வாடிப்ேபாகும்,

அது அங்கருந்தது என்பைதயும்
ஒருவரும்அறயமாட்டார்கள்.

௧௯ஆனால்,அத்தாவரம்மக ழ்ச்ச யைடந்தது.
அது இருந்த இடத்தல் மற்ெறாரு தாவரம்
முைளத்தது.

௨௦ ேதவன் களங்கமற்ேறாைரக்
ைகவ டமாட்டார்.

அவர்ெகாடிேயாருக்குஉதவமாட்டார்.
௨௧ ேதவன் இன்னும் உமது வாைய

நைகப்பனாலும்
உதடுகைளமகழ்ச்ச ஆரவாரங்களினாலும்
ந ரப்புவார்.

௨௨ஆனால் உனது பைகவர்கள் ெவட்கத்ைத
ஆைடயாகஅணிந்துெகாள்வார்கள்.

தீய ஜனங்களின் வீடுகள் அழிக்கப்படும்”
என்றான்.
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௯
ேயாபு பல்தாத்த ற்குப் பதல்கூறுகறான்.
௧அப்ேபாது ேயாபு,

௨ “ஆம் நீர் கூறுவது உண்ைமெயன
அற ேவன்.

ஆனால் ஒரு மனிதன் எப்படி ேதவனுக்கு
முன்நீதமானாயருக்கமுடியும்?

௩ஒருவன்ேதவனிடம்வாதாடமுடியாது!
ேதவன் 1,000 ேகள்வகைளக்
ேகட்கமுடியும், ஒருவனும் ஒரு
ேகள்வக்குக்கூடபதல்கூறமுடியாது!

௪ ேதவன் மிகுந்த ஞானமுள்ளவர், அவரது
வல்லைமமிகப்ெபரியது!

ஒருவனும் ேதவேனாடு ேபாராடி,
காயமுறாமலிருக்கமுடியாது.

௫ ேதவன் ேகாபமாயருக்கும்ேபாது
பர்வதங்கைளஅைசக்க றார்,

அைவஅதைனஅறயாது.
௬ பூமிைய அைசக்கும்படி ேதவன்

பூமியத ர்ச்சையஅனுப்புக றார்.
ேதவன் பூமியன் அஸ்தபாரங்கைள
அைசக்க றார்.

௭ ேதவன் சூரியனிடம் ேபசமுடியும், அைத
உதயமாகாமல்ெசய்யமுடியும்.

அவர் வண்மீன்கைள ஒளிவ டாதபடி
பூட்டமுடியும்.

௮ ேதவன் மட்டுேம வானங்கைள
உண்டாக்கனார்,



ேயாபு௯:௯ xxxiv ேயாபு௯:௧௪

அவர் சமுத்த ரத்தன் அைலகளின் ேமல்
நடக்க றார்.

௯ “அவர் துருவச்சக்கர நட்சத்த ரங்கைளயும்,
மிருக சீரிஷத்ைதயும், அறுமீைனயும்,
தட்சண மண்டலங்கைளயும்
உண்டாக்கனார்.

௧௦ மனிதர் புரிந்துெகாள்ள முடியாத
அற்புதமான காரியங்கைள ேதவன்
ெசய்க றார்.

ேதவனுைடய எண்ணிமுடியாத
அத சங்களுக்குமுடிேவயல்ைல!

௧௧ ேதவன் என்ைனக் கடந்துச் ெசல்ைகயல்
நான்அவைரப் பார்க்கமுடியாது.

ேதவன் என்ைனக் கடந்துச் ெசல்ைகயல்
நான்அவைரக்கவனிப்பதல்ைல.

௧௨ேதவன்எைதயாவதுஎடுத்துக்ெகாண்டால்
அவைரயாரும்தடுக்கமுடியாது.

‘நீர் என்னெசய்க றீர்?’
என்றுயாரும்அவைரக் ேகட்கமுடியாது.

௧௩ ேதவன் தமது ேகாபத்ைத
அடக்க க்ெகாள்ளமாட்டார்.

ராகாபன்* உதவயாளருங்கூட
ேதவனுக்குப்பயந்தருக்க றார்கள்.

௧௪ எனேவ நான் ேதவனுக்கு பதல் ெகாடுக்க
முடியாது.

* ௯:௧௩: ராகாப் ஒரு ராட்சசன் அல்லது கடல்மிருகம்.
ராகாப் கடைலக் கட்டுப்படுத்துவதாக ஜனங்கள்
நைனத்தனர். ராகாப் ேதவனின் பைகவரது அைடயாளம்
அல்லதுதீைமக்குரிய ஏேதாஒன்று.
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அவரிடம் என்ன ெசால்ேவெனன்பைத
நான்அற ேயன்.

௧௫ நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் என்னால்
அவருக்குப் பதல்கூறமுடியாது.

என் நீத பதய டம் (ேதவனிடம்)
இரக்கத்த ற்காக மன்றாடமட்டுேம
என்னாலாகும்.

௧௬நான்கூப்ப ட்டுஅவர் பதல்தந்தாலும்,
அவர் உண்ைமயாகேவ எனக்குச்
ெசவெகாடுக்க றார் என்பைத நான்
நம்பமுடியாது.

௧௭ ேதவன் என்ைன நசுக்குவதற்குப்
புயல்கைளஅனுப்புக றார்.

எக்காரணமுமின்ற எனக்கு
இன்னுமதகமான காயங்கைளத்
தருகறார்.

௧௮ மீண்டும் இன்ெனாரு முைற சுவாச க்க
ேதவன்என்ைனஅனுமதக்கமாட்டார்.

அவர் எனக்கு இன்னும் ெதல்ைலகைளத்
தருகறார்.

௧௯ேதவன்மிகுந்தவல்லைமயுள்ளவர்!
யார் ேதவைனநயாயசைபக்குஅைழத்து
வந்து, நயாயம் வழங்கும்படி ெசால்ல
முடியும்?

௨௦ நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் நான்
கூறுபைவ என்ைனக் குற்றவாளியாகக்
காட்டக்கூடும்.
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நான் உத்தமன், ஆனால் நான் ேபசனால்
என் வாய் என்ைனக் குற்றவாளியாக
நரூப க்க றது.

௨௧ நான் களங்க மற்றவன், நான் எைதச்
ச ந்த ப்பெதனஅற ேயன்.

நான் என் ெசாந்த வாழ்க்ைகையேய
ெவறுக்க ேறன்.

௨௨ நான் எனக்குள்ேள, ‘இேத மாத ரி
எல்ேலாருக்கும்ந கழ்க றது’

களங்கமற்றவர்களும் குற்றவாளிகளும்
முடிைவ காண்பார்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாள்க ேறன்.

௨௩ ெகாடிய ெசயெலான்று நகழ்ந்து
களங்கமற்றவன்ெகால்லப்பட்டால்

ேதவன்அவைரப் பார்த்துநைகப்பாரா?
௨௪ தீயவன் ஒருவன் ஒரு நலத்ைதத் தன

தாக்க க்ெகாள்ளும்ேபாது,
ந கழ்வனவற்ைறத் தைலவர்கள்
காணாதபடி ேதவன் ெசய்க றாரா?அது
உண்ைமயானால் ேதவன்யார்?

௨௫ “ஓர் ஓட்டக்காரைனக் காட்டிலும் என்
நாட்கள் ேவகமாகக் கழிகன்றன.

என் நாட்கள் பறக்கன்றன, அவற்றல்
சந்ேதாஷமில்ைல.

௨௬ ேவகமாய் ஓடுகன்ற கப்பல்கைளப்
ேபாலவும்
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இைரையப் ப டிக்க பாய்கன்ற
கழுகுகைளப் ேபாலவும் என் நாட்கள்
கடந்துச்ெசல்கன்றன.

௨௭ “நான் முைறயடுவதல்ைல, ‘என்
ேவதைனையமறப்ேபன்,

என்முகத்தல்புன்னைகெபாலிேவன்!’
என்றுநான்கூறனால்,

௨௮ அது எந்த மாற்றத்ைதயும் உண்ைமயாக
ஏற்படுத்துவதல்ைல!

துன்பங்கள்என்ைனஅச்சுறுத்துகன்றன.
௨௯ நான் ஏற்ெகனேவ குற்றவாளியாக

ந யாயந்தீர்க்கப்பட்ேடன்.
எனேவ,நான்ஏன்முயன்றுெகாண்டிருக்க
ேவண்டும்?

‘அைதமறந்துவடு!’
எனநான்ெசால்க ேறன்.

௩௦பனியால்என்ைனக்கழுவனாலும்,
சவுக்காரத்தனால் (ேசாப்பனால்) என்
ைககைளச்சுத்தம்ெசய்தாலும்,

௩௧ ேதவன் என்ைனச் ேசற்றுக் குழியல்
தள்ளுவார்.

அப்ேபாது என் உைடகளும் என்ைன
ெவறுக்கும்.

௩௨ ேதவன்கூறும்குற்றங்களுக்கு பதல்கூற
என்ைனப்ேபான்றுமனிதன்அல்ல,

நயாய சைபயல் நாங்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் சந்த க்கமுடியாது.
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௩௩ இரு பக்கங்களிலும் நயாயம் ேகட்க
ஒருவர் இருந்தால், நல்லெதன நான்
வரும்புக ேறன்.

எங்கைள நயாயமாக (தக்க முைறயல்)
நயாயந்தீர்க்க வல்லவர் ஒருவர்
இருக்கமாட்டாரா என நான்
வரும்புக ேறன்.

௩௪ ேதவனுைடய தண்டிக்கும்
ேகாைல என்னிடத்தலிருந்து
எடுத்துப்ேபாடுபவர் ஒருவர்
இருக்கமாட்டாரா எனவரும்புக ேறன்.

அப்ேபாதுஅவருைடயபயமுறுத்துதல்கள்
என்ைனஅச்சுறுத்தாது.

௩௫அப்ேபாதுேதவைனப்பற்ற ப்பயப்படாமல்,
நான் ெசால்ல வரும்புவனவற்ைறக்
கூறமுடியும்.

ஆனால்இப்ேபாதுநான்அவ்வாறுெசய்ய
முடியாது” என்றான்.

௧௦
௧ “நான் என் ெசாந்த வாழ்க்ைகைய

ெவறுக்க ேறன்.
எனேவ நான் தாராளமாக
முைறயடுேவன்.

என் ஆத்துமா கசந்துேபாய ற்று, எனேவ
நான்இப்ேபாது ேபசுேவன்.

௨ நான் ேதவனிடம், ‘என்ைனக்
குற்றம்சாட்டாேதயும்!
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நான் ெசய்தவற்ைற எனக்குக் கூறும்,
எனக்ெகத ராக உமது காரியம் என்ன?’
என்ேபன்.

௩ ‘ேதவேன, என்ைனத் துன்புறுத்துவது
உமக்குமக ழ்ச்ச த் தருக றதா?

நீர் உண்டாக்கனைதக் குறத்து நீர்
கவைலப்பட்டதாகத் ெதரியவல்ைல.
அல்லது தீேயார் ெசய்த த ட்டங்களில்
நீர் மக ழ்ச்ச க்ெகாள்க றீரா?

௪ ேதவேன, உமக்கு மனிதரின் கண்கள்
உண்டா?

மனிதர் காண்பதுேபால் நீர்
காரியங்கைளப்பார்க்க றீரா?

௫ எங்கைளப்ேபால உமது வாழ்க்ைகயும்
குறுகயதா?

மனிதனின் வாழ்க்ைகையப் ேபால் உமது
வாழ்க்ைகயும்குறுகயதா? இல்ைல!

எனேவ அது எப்படிப்பட்டது என்பைத
எவ்வாறுஅறவீர்?

௬எனதுதவறுகைளப்பார்க்க றீர்,
என்பாவங்கைளத் ேதடுக றீர்.

௭ நான் களங்கமற்றவன் என்பைத நீர்
அற ந்தருந்தும்

உமதுஆற்றலிலிருந்துதப்ப த்துக்ெகாள்ள
வழியல்ைல!

௮ ேதவேன, உமது ைககள் என்ைன
உண்டாக்க , என் உடலுக்கு
வடிவளித்தன.
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இப்ேபாதுஅைவஎன்ைனமூடிக்ெகாண்டு
அழிக்கன்றன.

௯ ேதவேன, என்ைனக் களிமண்ைணப் ேபால
உருவாக்கனீர் எனநைனத்துப்பாரும்

என்ைன மீண்டும் களிமண்ணாக
மாற்றுவீரா?

௧௦ என்ைனப் பாைலப்ேபான்று ெவளிேய
ஊற்றனீர்.

தயைரக் கைடந்து ெவண்ெணய்
எடுப்பவைனப் ேபான்று என்ைனக்
கைடந்துஉருமாற்றனீர்.

௧௧ எலும்புகளாலும் தைசகளாலும் எனக்கு
உருவளித்தீர்.

பன்னர் ேதாலாலும் தைசயாலும்
உடுத்தனீர்.

௧௨ எனக்கு உய ரளித்தீர், என்னிடம்
இரக்கமாயருந்தீர்.

நீர் என்ைன பராமரித்தீர், என் ஆவையப்
பாதுகாத்தீர்.

௧௩ ஆனால் நீர் இைத உமது இருதயத்தல்
மைறத்தைவத்தருக்க றீர்.

நீர் இரகச யமாக உமது இருதயத்தல்
த ட்டமிட்டது இது என்பைத நான்
அற ேவன்.

௧௪ நான் பாவம் ெசய்தால், நீர் அைதக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தீர்,

எனேவ நீர் என் தவறுகளுக்கு என்ைனத்
தண்டிக்கமுடியும்.
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௧௫ நான் பாவம் ெசய்யும்ேபாது
குற்றவாளியாக ேறன், அது எனக்குத்
தீைமயானது.

ஆனால்நான்களங்கமற்றவனாயருக்கும்
ேபாதும், என் தைலைய
உயர்த்த ப்பார்க்கமுடியவல்ைல!

நான்ெவட்கப்பட்டுஅவமானமைடந்தருக்க ேறன்.
௧௬ எனக்கு ெவற்ற கைடத்து நான்

ெபருைமப்பட்டால்,
ஒருவன்சங்கத்ைத ேவட்ைடயாடுவைதப்
ேபால என்ைனேவட்ைடயாடுக றீர்.

எனக்ெகத ராக உமதுஆற்றைல மீண்டும்
காட்டுக றீர்.

௧௭ நான் தவறு ெசய்ேதன் என்று நறுவ
உமக்கு எப்ேபாதும் யாேரனும்
கைடப்பர்.

பலவழிகளில்உமதுேகாபத்ைதமீண்டும்
மீண்டும்ெவளிப்படுத்துவீர்.

அைவ எனக்ெகத ராக ஒன்றன்பன்
ஒன்றாக பைடகைள அனுப்புவது
ேபான்றருக்கும்.

௧௮ எனேவ, ேதவேன, ஏன் என்ைனப் ப றக்க
அனுமதத்தீர்?

யாேரனும் என்ைனக் காணும் முன்ேப
நான் மரித்தருக்க ேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன்.

௧௯ நான் ஒருேபாதும் வாழ்ந்தருக்க
ேவண்டாெமனவரும்புக ேறன்.
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தாயன் கருவலிருந்து ேநேர
கல்லைறக்கு என்ைனச் சுமந்துப்
ேபாயருக்க ேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன்.

௨௦ என் வாழ்க்ைக ஏறக்குைறய
முடிந்துவ ட்டது.

எனேவஎன்ைனத்தனித்துவடுங்கள்!
௨௧ யாரும் தரும்பவராத, இரளும்

மரணமுமுள்ள இடத்த ற்கு நான்
ேபாகும்முன்பு,

மிஞ்சயுள்ள சல காலத்ைத நான்
சந்ேதாஷமாய் அனுபவக்க
அனுமதயுங்கள்.

௨௨ யாரும் பார்க்கமுடியாத, இருளும்
நழல்களும் குழப்பமும் ந ரம்பய
இடத்த ற்குநான்ேபாகும்முன்பு,

மிஞ்சயுள்ள சலகாலத்ைத நான்
மக ழ்ந்தருக்கஅனுமதயுங்கள்.

அங்கு ஒளியும் கூட இருளாகும்’ ”
என்றான்.

௧௧
ேசாப்பார் ேயாபுவ டம் ேபசுக றான்
௧ அப்ேபாது நாகமாவன் ேசாப்பார்

ேயாபுவுக்குப் பதல்கூறனான்.

௨ “இவ்வார்த்ைதப் ெபருக்குக்குப் பதல்
தரப்பட ேவண்டும்!
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இத்தைன ேபச்சுக்களும் ேயாபுவுக்கு நீத
வழங்குகன்றனவா? இல்ைல?

௩ ேயாபுேவ, உனக்குச் ெசால்ல எங்களிடம்
பதல்இல்ைலஎன்றுநைனக்கறாயா?

நீ நைகத்து ேபசும்ேபாது உன்ைன
எச்சரிக்க ஒருவருமில்ைல என
நைனக்கறாயா?

௪ ேயாபுேவ, நீ ேதவனிடம், ‘என் வவாதங்கள்
சரியானைவ,

நான் தூயவன் என நீர் காணமுடியும்’
என்கறாய்.

௫ேயாபுேவ,ேதவன்உனக்குப்பதல்ெசால்லி,
நீ கருதுவது தவெறன உனக்குச்
ெசால்வார் எனவரும்புக ேறன்.

௬ ேதவன் ஞானத்தன் இரகசயங்கைள
உனக்குச்ெசால்லமுடியும்.

ஏெனனில் ஞானத்த ற்கு இரண்டு
பக்கங்கள் உண்டு என்பைத அவர்
உனக்குச்ெசால்வார்.

ேதவன் உன்ைனத் தண்டிக்க ேவண்டிய
அளவற்குஅவர்தண்டிப்பதல்ைல.

௭ “ேயாபுேவ, நீ உண்ைமயாகேவ ேதவைனப்
புரிந்துெகாண்டதாக நைனக்கறாயா?

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
அறைவநீபுரிந்துெகாள்ளமுடியுேமா?

௮அதுபரேலாகத்த ற்கும்உயர்ந்தது.
மரணத்தன் இடத்ைதக் காட்டிலும்
ஆழமானது.
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அதுபற்ற நீர்அறயக்கூடுேமா?
௯ேதவனுைடயஅறவன்அளவுஉயர்ந்தது.

பூமிையக் காட்டிலும் கடல்கைளக்
காட்டிலும்ெபரியது.

௧௦ “ேதவன் உன்ைனச் சைறப டித்து நயாய
சைபக்குஅைழத்துவந்தால்,

ஒருவனும்அவைரத்தடுக்கமுடியாது.
௧௧உண்ைமயாகேவ,யார்தகுதயற்றவெரன்று

ேதவன்அறகறார்.
ேதவன்தீைமையப்பார்க்கும்ேபாதுஅைத
நைனவுக்கூர்க றார்.

௧௨ ஒரு காட்டுக் கழுைத மனிதைன
ஈன்ெறடுக்காது.

மூடனான மனிதன் ஒருேபாதும் ஞானம்
ெபறமாட்டான்.

௧௩ ஆனால் ேயாபுேவ, உன் இருதயத்ைத
ேதவனுக்கு ேநராக தயார்ப்படுத்த
ேவண்டும்.

உன் கரங்கைள அவருக்கு ேநராக
உயர்த்த அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டும்.

௧௪ உன் வீட்டிலிருக்கும் பாவத்ைத நீ
அகற்ற ப்ேபாட ேவண்டும்.

உன் கூடாரத்தல் தீைம
தங்கயருக்கவ டாேத.

௧௫ அப்ேபாது நீ ேதவைன ெவட்கமின்ற ப்
பார்க்கக்கூடும்.
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நீ ைதரியமாக நன்று, அச்சமில்லாது
இருக்கமுடியும்.

௧௬அப்ேபாதுநீஉன்ெதால்ைலகைளமறக்கக்
கூடும்.

வழிந்ேதாடும் ெவள்ளத்ைதப்ேபால் உன்
ெதால்ைலகள்நீங்கவடும்.

௧௭ நண்பகலில் சூரியனின் ப ரகாசத்ைதக்
காட்டிலும், உன்வாழ்க்ைகஒளிமயமாக
இருக்கும்.

வாழ்க்ைகயன் இருண்ட ேநரங்களும்
காைல சூரியைனப் ேபான்று
ப ரகாச க்கும்.

௧௮அப்ேபாதுநீ பாதுகாவைலஉணர்வாய்.
ஏெனனில்,உனக்குநம்ப க்ைகஉண்டு.
ேதவன் உன்ைனக் கவனித்து உனக்கு
ஓய்வளிப்பார்.

௧௯ நீ ஓய்ெவடுக்கப் படுத்துக்ெகாள்வாய்,
யாரும் உனக்குத் ெதால்ைல
தரமாட்டார்கள்.

பலர்உன்னிடம்உதவ நாடிவருவார்கள்.
௨௦ தீேயார் உன்னிடம் உதவைய

எத ர்பார்ப்பர், அவர்கள் தங்கள்
ெதால்ைலகளிலிருந்துதப்பமுடியாது.

அவர்களின் நம்ப க்ைக அவர்கைள
மரணத்தற்கு ேநராக மட்டுேம
வழிநடத்தும்” என்றான்.

௧௨
ேயாபு ேசாப்பாருக்குப் பதலளிக்க றான்
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௧பன்பு ேயாபு ேசாப்பாருக்குப் பதலாக,

௨ “நீங்கள் மட்டுேம ஞானவான் என
நீங்கள் எண்ணுகன்றீர்கள் என நான்
உறுதயாகக் கருதுக ேறன்.

நீங்கள் மரிக்கும்ேபாது ஞானமும்
உங்கேளாடுஅழிந்துப்ேபாகும்.

௩நானும்உன்ைனப்ேபான்ேற புத்த சாலி.
உங்களிலும்நான்தாழ்ந்தவன்அல்ல.

இப்படிப்பட்டைவகைளஅறயாதவர்கள்யார்?

௪ “என் நண்பர்கள் இப்ேபாது என்ைனக்
கண்டுநைகக்க றார்கள்.

அவர்கள், ‘அவன் ேதவனிடம்
ெஜப த்தான், அவன் பதைலப்
ெபற்றான்’ என்றுெசால்க றார்கள்.

உத்தமனாகய நீத மான் பரியாசம்
பண்ணப்படுகன்றான்.

௫ெதால்ைலகளற்ேறார்ெதால்ைலயுைடேயாைரக்
கண்டுநைகக்க றார்கள்.

அவர்கள் வீழும் மனிதைனத்
தாக்குக றார்கள்.

௬ ஆனால் தருடரின் கூடாரங்கள்
பாத க்கப்படவல்ைல.

ேதவைன ேகாபங்ெகாள்ளச் ெசய்ேவார்
சமாதானமாகவாழ்க றார்கள்.

அவர்களின் ெசாந்த வலிைமேய
அவர்களதுஒேர ேதவன்.
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௭ “ஆனால்மிருகங்கைளக்ேகளுங்கள்,அைவ
உங்களுக்குப் ேபாத க்கும்.

வானத்துப் பறைவகைளக் ேகளுங்கள்,
அைவஉங்களுக்குச்ெசால்லும்.

௮ அல்லது பூமிய டம் ேபசுங்கள், அது
உங்களுக்குக்கற்ப க்கும்.

அல்லது கடலின் மீன்கள் தங்கள்
ஞானத்ைத உங்களுக்குச்
ெசால்லட்டும்.

௯ கர்த்தருைடய கரம் அவற்ைற
உண்டாக்கனது என்பைத
ஒவ்ெவாருவரும்அறக ேறாம்.

௧௦ வாழும் ஒவ்ெவாரு மிருகமும் மூச்சுவடும்
ஒவ்ெவாருமனிதனும்

ேதவனுைடய வல்லைமக்குக்
கட்டுப்பட்டவர்கள்.

௧௧நாவுஉணைவச்சுைவப்பதுப்ேபால
காதுகள் ேகட்கும் ெசாற்கைள ஆராய்ந்து
பார்க்கும்.

௧௨முத ர்ந்ேதார்ஞானவான்கள்,
புரிந்துெகாள்ளும்ஆற்றைலயுைடயவருக்கு
நீண்டஆயுள்உண்டு.

௧௩ஞானமும்ஆற்றலும்ேதவனுக்குரியைவ.
ஆேலாசைனயும் புரிந்துெகாள்ளுதலும்
அவருக்குரியைவ.

௧௪ ேதவன் எைதேயனும் கழித்து அழித்தால்
ஜனங்கள் அைத மீண்டும் உருவாக்க
முடியாது.
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ேதவன் ஒருவைனச் சைறக்குள்
அகப்படுத்தனால் ஜனங்கள் அவைன
வடுவக்கமுடியாது.

௧௫ ேதவன் மைழையப் ெபய்யாதருக்கச்
ெசய்தால்,பூமி உலர்ந்துேபாகும்.

ேதவன் மைழையத் தாராளமாகப்
ெபய்யச் ெசய்தால், அது பூமியல்
ெவள்ளப்ெபருக்ெகடுக்கும்.

௧௬ ேதவன் வல்லைமயுள்ளவரும் ெவற்ற
ெபறுபவருமாவார்.

ஏமாந்தவரும்மற்றும்ஏமாற்றுகன்றவரும்
அவருக்குகீழிருக்க றீர்கள்.

௧௭ ேதவன் ஆேலாசைனக் கூறுேவாரின்
ஞானத்ைதஅகற்றுகறார்,

அவர் தைலவர்கைள மூடர்கைளப்ேபால்
நடக்கும்படிெசய்க றார்.

௧௮ அரசர்கள் ஜனங்கைளச் சைறகளில்
அைடக்கக்கூடும்,

ஆனால் ேதவன் அந்த ஜனங்கைள
வடுவத்துஆற்றலுள்ேளாராக்குக றார்.

௧௯ ேதவன் ஆசாரியர் ஆற்றைல
அகற்றுகறார்.

அவர் ஆலயப் பணியாட்கைள
முக்க மற்ேறாராக்குக றார்.

௨௦ நம்ப க்ைகயுள்ள ஆேலாசகர்கைள
அைமதயாயருக்கும்படி ேதவன்
ெசய்க றார்,
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முத ர்ந்ேதாரின் ஞானத்ைத அவர்
அகற்றவடுகறார்.

௨௧ேதவன்தைலவர்கைளமுக்கயமற்ேறாராக்குக றார்,
தைலவர்களின் ஆற்றைல அவர்
நீக்கவடுகறார்.

௨௨இருண்டஇரகச யங்கைளயும்கூடேதவன்
அறகறார்,

மரணம் ேபான்ற இருளுள்ள
இடங்களிலும் அவர் ஒளிையப்
பாய்ச்சுக றார்.

௨௩ ேதவன் ேதசங்கைளப் ெபரிதாகவும்
வல்லைமமிக்கதாகவும்ெசய்க றார்.

பன்புஅவர்அவற்ைறஅழிக்க றார்.
அவர் ேதசங்கைளப் ெபரிதாக வளரும்படி

ெசய்க றார்,
பன்பு அவர் அங்குள்ள ஜனங்கைளச்
ச தறடிக்க றார்.

௨௪ேதவன்தைலவர்கைளமூடராக்குக றார்,
அவர்கள் குறக்ேகாளின்ற
பாைலவனத்தல் அைலயும்படிச்
ெசய்க றார்.

௨௫ அத்தைலவர்கள் இருளில் தடுமாற
வழி ேதடுகன்றவைனப்ேபால்
இருக்க றார்கள்.

குடித்து ேபாகும்வழிைய அறயாது
ெசல்க றவைனப்ேபால்
இருக்க றார்கள்” என்றான்.
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௧௩
௧ேயாபு, “நான்இவற்ைறெயல்லாம்முன்னேர

பார்த்தருக்க ேறன்.
நீங்கள் கூறுகன்றவற்ைறெயல்லாம்
நான்ஏற்ெகனேவேகட்டிருக்க ேறன்.

அவற்ைறெயல்லாம் நான்
புரிந்துெகாள்க ேறன்.

௨ உங்களுக்கு ெதரிந்தவற்ைற நான்
அற ேவன்.

நானும்உங்கைளப் ேபாலேவபுத்த சாலி.
௩ ஆனால் நான் உங்கேளாடு வாதாட

வரும்பவல்ைல.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேனாடு நான்
ேபசவரும்புக ேறன்.

என் ெதால்ைலகைளப்பற்ற நான்
ேதவேனாடுவாதாடவரும்புக ேறன்.

௪ ஆனால் நீங்கள் மூவரும் உங்கள்
அறயாைமையப் ெபாய்களால்
மைறக்கமுயல்கறீர்கள்.

ஒருவைரயும் குணப்படுத்த முடியாத
தகுதயற்ற மருத்துவர்கைளப்ேபால்
இருக்க றீர்கள்.

௫ நீங்கள் அைமதயாயருக்க ேவண்டும் என
வரும்புக ேறன்.

நீங்கள்ெசய்யத்தக்கமிகுந்தஞானமுள்ள
காரியம்அதுேவயாகும்.

௬ “இப்ேபாது என் வவாதத்த ற்கும்
ெசவெகாடுங்கள்.
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நான் ெசால்லேவண்டியவற்றற்குச்
ெசவெகாடுங்கள்.

௭நீங்கள்ேதவனுக்காகப்ெபாய்கூறுவீர்களா?
நீங்கள் கூறும் ெபாய்கைள,
நீங்கள் கூறேவண்டுெமன்று
ேதவன் வரும்பயதாக நீங்கள்
உண்ைமயாகேவநம்புக றீர்களா?

௮ எனக்ெகத ராக ேதவைன ஆதரித்துப் ேபச
முயன்றுெகாண்டிருக்க றீர்களா?

ேதவனுக்காக வழக்குகள் ெகாண்டுவர
முடியுமா?

௯ உங்கைள ேதவன் கூர்ந்து ஆராய்ந்தால்,
நீங்கள் சரியானவர்கள் என
காண்பப்பாரா?

நீங்கள்ஜனங்கைளமூடராக்குவது ேபால்
ேதவைன முட்டாளாக்க முடியும் என
உண்ைமயாகேவஎண்ணுகறீர்களா?

௧௦ ஒரு மனிதன் முக்கயமானவன் என்பதால்
மட்டும் நீத மன்றத்தல் இரகச யமாக
அவன்பக்கம் சாயமுடிவுெசய்தால்,

ேதவன் உங்கைள வசாரைண ெசய்வார்
என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.

௧௧ ேதவனுைடய மகத்துவம் (முக்கயத்துவம்)
உங்கைளஅச்சுறுத்துகறது.

நீங்கள் அவைரக் கண்டு
பயப்படுக றீர்கள்.

௧௨ உங்கள் வாக்குவாதங்கள் சாம்பைலப்
ேபால் எந்தப் பயனுமற்றைவ.
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உங்கள் பதல்கள் ேசற்றுக்குவயல்கள்
ேபாலப் பயனற்றைவ.

௧௩ “அைமதயாயருங்கள், என்ைனப் ேபச
வடுங்கள்!

ப றகு எனக்கு ேநரிடும் அைனத்ைதயும்
நான்ஏற்றுக்ெகாள்க ேறன்.

௧௪நான்என்ைனஆபத்த ற்குட்படுத்த
என்உயைர என்ைககளில் எடுப்ேபன்.

௧௫ ேதவன் என்ைனக் ெகான்றாலும் நான்
அவைரத்ெதாடர்ந்துநம்புேவன்.

அவருக்கு முன்பாக என் ெபாருட்டு
வாதாடுேவன்.

௧௬ ேதவன் என்ைன வாழவ ட்டால்,அது
நான் அவரிடம் துணிந்து ேபச யதன்
வைளவாகும்.

தீயவன் ஒருவனும் ேதவைன முகத்துக்கு
முகம்பார்க்கத்துணிவதல்ைல.

௧௭ நான் ெசால்கன்றவற்றற்குக் கவனமாகச்
ெசவ ெகாடுங்கள்.

நான்வவரித்துத்கூறஅனுமதயுங்கள்.
௧௮ நான் எனக்காக வாதாட

தயாராயருக்க ேறன்.
எனது வாதங்கைளக் கவனமாகச்
ெசால்ேவன்.

நான் குற்றமற்றவன் என்று
தீர்க்கப்படுேவெனன்றுஅற ேவன்.

௧௯நான்தவெறனயாேரனும்நரூப த்தால்
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உடேன நான் வாய் ேபசாதருப்ேபன்
(அைமதயாகஇருப்ேபன்)

௨௦ “ேதவேன, எனக்கு இரண்டு
காரியங்கைளத்தாரும்,

அப்ேபாது உம்மிடமிருந்து
ஒளிந்தருக்கமாட்ேடன்.

௨௧என்ைனத்தண்டிப்பைதநறுத்தும்,
பயங்கரங்களால் என்ைன
அச்சுறுத்துவைதநறுத்தும்.

௨௨ பன்பு என்ைனக் கூப்படும், நான் பதல்
தருேவன்.

அல்லது என்ைனப் ேபசவடும், நீர்
எனக்குப் பதல்தாரும்.

௨௩நான்எத்தைனபாவங்கள்ெசய்துள்ேளன்?
நான்என்னதவறுெசய்ேதன்?
என் பாவங்கைளயும் எனது
தவறுகைளயும்எனக்குக்காட்டும்.

௨௪ேதவேன, ஏன்என்ைனவட்டுவலகுகறீர்?
ஏன் உமது பைகவைனப்ேபால் என்ைன
நடத்துகறீர்?

௨௫என்ைனஅச்சுறுத்தமுயன்றுக்ெகாண்டிருக்க றீரா?
நான் காற்றல் பறக்கும் ஒரு
இைலமட்டுேமயாேவன்.

ஒரு ச றய காய்ந்த ைவக்ேகால்
துண்டிைனநீர் தாக்குக றீர்.

௨௬ ேதவேன, எனக்ெகத ராகக்
கசப்பானவற்ைறக்கூறுகறீர்.



ேயாபு ௧௩:௨௭ liv ேயாபு ௧௪:௩

நான் இளைமயல் ெசய்த
பாவங்களுக்காக என்ைன துன்புறச்
ெசய்க றீரா?

௨௭என்பாதங்களில்நீர்வலங்குகைளஇட்டீர்.
நான் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடிையயும் நீர்
கண்ேணாக்குகறீர்.

எனது ஒவ்ேவார் அைசைவயும் நீர்
கண்ேணாக்குகறீர்.

௨௮அரித்துப்ேபாகன்றமரத்ைதப்ேபாலவும்,
அந்த பூச்ச களால் அரிக்கப்படும்
துணிையப் ேபாலவும் நான் ேசார்ந்து
அழிந்துப்ேபாக ேறன்” என்றான்.

௧௪
௧ேயாபு, “நாெமல்ேலாரும்மனிதஜீவகேள.

நம்வாழ்க்ைககுறுகயதும்ெதால்ைலகள்
ந ரம்பயதுமாகும்.

௨ மனிதனின் வாழ்க்ைக ஒரு மலைரப்
ேபான்றது.

அவன் வைரவாக வளருகறான், பன்பு
மடிந்துப் ேபாக றான்.

மனிதனின் வாழ்க்ைக ஒரு நழைலப்
ேபான்றது.

அது குறுகய காலம் இருந்து, பன்பு
மைறந்துப்ேபாகும்.

௩ அது உண்ைமேய, ஆனால் ஒரு
மனிதனாகய என்ைன ேதவன்
ேநாக்க ப்பார்ப்பாரா?

நீர் என்ேனாடுநயாய சைபக்குவருவீரா?



ேயாபு ௧௪:௪ lv ேயாபு ௧௪:௭

அங்கு நாம் இருவரும் நம் வவாதங்கைள
முன்ைவப்ேபாம்.

௪ “ஆனால் அழுக்குப்படிந்த ஒரு
ெபாருளுக்கும்

தூய்ைமயான ஒரு ெபாருளுக்குமிைடேய
இருக்கும் ஒற்றுைம என்ன?
ஒன்றுமில்ைல!

௫ மனிதனின் வாழ்க்ைக ஒரு எல்ைல
உைடயது.

ேதவேன, ஒரு மனிதன் எத்தைனக்
காலம் வாழ்க றான் என்பைத நீர் முடிவு
ெசய்க றீர்.

ஒரு மனிதனுக்கு அந்த எல்ைலகைள
நீர் முடிெவடுக்க றீர், எதுவும் அைத
மாற்றமுடியாது.

௬ எனேவ, ேதவேன எங்கைளக் கவனிப்பைத
நறுத்தும்.

எங்கைளத்தனித்துவடும்.
எங்கள் காலம் முடியும் வைரக்கும்
எங்கள் கடின வாழ்க்ைகைய நாங்கள்
வாழவடும்.

௭ “ஒருமரத்த ற்கும்நம்ப க்ைகஉண்டு.
அது ெவட்டப்பட்டால், மீண்டும்
வளரக்கூடும்.

அது புது கைளகைளப் பரப்ப யபடி
ந ற்கும்.
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௮ அதன் ேவர்கள் பலகாலம் மண்ணிற்குள்
வளரும்,

அதன்அடிப்பகுத புழுதயல்மடியும்.
௯ ஆனால் தண்ணீரினால் அது மீண்டும்

வளரும்.
புதுச்ெசடிையப்ேபான்றுஅதல்கைளகள்
ேதான்றும்.

௧௦ ஆனால் மனிதன் மரிக்கும்ேபாது, அவன்
அழிந்து ேபாக றான்.

மனிதன் மரிக்கும்ேபாது, அவன்
காணமற்ேபாக றான்.

௧௧ நத கள் வற்ற ப்ேபாகும்படியாகவும்
கடல் தண்ணீர் முழுவதும்
வற்ற ப்ேபாகும்படியாக தண்ணீர்
இைறத்தாலும்

மனிதன்மரித்தவனாகேவக டப்பான்.
௧௨ ஒருவன் மரிக்கும்ேபாது அவன்

படுத்தருக்க றான், மீண்டும்
எழுகறதல்ைல.

அவர்கள் எழும்முன்ேன வானங்கள்
எல்லாம்மைறந்துேபாகும்.

ஜனங்கள் அந்த உறக்கத்தலிருந்து
எழுவேதயல்ைல.

௧௩ “நீர் என் கல்லைறயல் என்ைன ஒளித்து
ைவப்பீெரனவரும்புக ேறன்.

நீர் உமது ேகாபம் ஆறும்வைர
என்ைன அங்கு ஒளித்து ைவப்பீெரன
வரும்புக ேறன்.
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பன்பு என்ைனநைனவுகூரும் காலத்ைத
நீர் ேதர்ந்ெதடுக்கலாம்.

௧௪ ஒருவன் இறந்தால், அவன் மீண்டும்
வாழ்வானா?

நான் வடுதைலயாகும்வைர எத்தைன
காலமாயனும் காத்தருந்ேதயாக
ேவண்டும்!

௧௫ேதவேன, நீர் என்ைனக்கூப்படுவீர்,
நான்உமக்குப் பதல்தருேவன்,

நீர் என்ைனசருஷ்டித்தீர்,
நான்உமக்குமுக்கயமானவன்.

௧௬ நான் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடிையயும் நீர்
கண்ேணாக்குகறீர்.

ஆனால், நீர் என் பாவங்கைள
நைனவுக்கூர்வதல்ைல.

௧௭ நீர் என் பாவங்கைள ஒரு ைபயல் கட்டி
ைவப்பீர்.

அைத முத்தைரயடும், அைத
வீசெயற ந்துேபாடும்!

௧௮ “ெநாறுங்க ப்ேபாகும்.
ெபரும் பாைறகள் தளர்ந்து
உைடந்துவழும்.

௧௯ கற்களின் மீது பாயும் ெவள்ளம்
அவற்ைறக்குைடயும்.

ெபருெவள்ளம் நலத்தன்
ேமற்பரப்புத்துகைளஅடித்துச் (இழுத்து)
ெசல்லும்.
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ேதவேன, அவ்வாேற ஒருவனின்
நம்ப க்ைகையநீர்அழிக்க றீர்.

௨௦ அவைன முற்றலும் ேதாற்கடித்து, பன்பு
வலக ப் ேபாக றீர்.

அவைனத் துயரங்ெகாள்ளச்
ெசய்து, மரணத்தன் இடத்த ற்கு
என்ெறன்ைறக்கும்அனுப்புக றீர்.

௨௧அவன் மகன்கள் ெபருைமயைடயும்ேபாது,
அவன்அைதஅறயான்.

அவன் மகன்கள் தவறுெசய்யும்ேபாது,
அவன்அைதக்காணான்.

௨௨ அம்மனிதன் தனது உடம்பன் வலிைய
மட்டுேமஉணருகறான்,

அவன் தனக்காக மட்டுேம உரக்க
அழுகறான்” என்றான்.

௧௫
எலிப்பாஸ்ேயாபுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேதமாைனச் சார்ந்த எலிப்பாஸ்

ேயாபுக்குப் பதலாக,

௨ “ேயாபுேவ, நீ உண்ைமயாகேவ
ஞான முள்ளவனாக இருந்தால்,
நீ ப ரேயாஜனமற்ற ெவறும்
வார்த்ைதகளால்பதல்கூறமாட்டாய்.

ெவப்பக் காற்று ந ரம்பயவனாக
ஞானவான்இருக்கமாட்டான்.

௩ெபாருளற்ற ேபச்சுக்களாலும்
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தகுதயற்ற வார்த்ைதகளாலும் ஒரு
ஞானவான் வவாத ப்பாெனன்று நீ
நைனக்கறாயா?

௪ேயாபுேவ, நீகூறும்படி நடந்தால்,
ஒருவனும் ேதவைன மத த்து, அவரிடம்
ெஜப க்கமாட்டான்.

௫ நீ கூறும் காரியங்கள் உனது பாவத்ைதத்
ெதளிவாகக் காட்டுகன்றன.

ேயாபுேவ, உனது புத்த சாலித்தனமான
ெசாற்களால் உனது பாவங்கைள நீ
மைறக்கமுயன்றுக்ெகாண்டிருக்க றாய்.

௬ நீ ெசய்வது தவெறன நான் உன்னிடம்
நரூப க்கத் ேதைவயல்ைல.

உனது வாயனால் கூறும் ெசாற்கேள
உனதுதவற்ைறச்சுட்டிக்காட்டுகன்றன.

உனது ெசாந்த உதடுகேள உனக்கு
எத ராகப் ேபசுகன்றன.

௭ “ேயாபுேவ, ப றந்தவர்களில் நீதான் முதல்
மனிதன்எனஎண்ணுகறாயா?

மைலகள் ேதான்றும் முன்ேன நீ
ப றந்தாயா?

௮ நீ ேதவனுைடய இரகச ய த ட்டங்களுக்குச்
ெசவ சாய்த்தாயா?

நீ மட்டுேம ஞானமுள்ளவெனன
நைனக்கறாயா?

௯ ேயாபுேவ, உன்ைனக் காட்டிலும் நாங்கள்
மிகுதயாகஅற ேவாம்.
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உனக்குப் புரிகன்றக் காரியங்கைள
நாங்கள்புரிந்துெகாள்க ேறாம்.

௧௦ நைரமயருள்ேளாரும் வயது
முத ர்ந்ேதாரும் எங்கேளாடு
ஒத்தருக்க றார்கள்.

ஆம்,உனதுதந்ைதையக்காட்டிலும்வயது
முத ர்ந்ேதாரும் எங்கள் பக்கத்தல்
இருக்கறார்கள்.

௧௧ ேதவன் உனக்கு ஆறுதல் கூற
முயற்ச க்க றார்,ஆனால்அதுஉனக்குப்
ேபாதவல்ைல.

ேதவனுைடய ெசய்தைய நயமாக
நாங்கள்உனக்குக்கூற ேனாம்.

௧௨ேயாபுேவ, ஏன்நீபுரிந்துெகாள்ளவல்ைல?
ஏன் நீ உண்ைமையக் காண
இயலவல்ைல?

௧௩ நீ ேகாபமான இந்தச் ெசாற்கைளப்
ேபசும்ேபாது

நீ ேதவனுக்குஎத ராகஇருக்க றாய்.

௧௪ “ஒரு மனிதன் உண்ைமயல் தூயவனாக
இருக்கமுடியாது.

ெபண் வயற்றல் ப றந்த ஒருவன்
நயாயமுள்ளவனாகஇருக்கமுடியாது.

௧௫ ேதவன் அவரது தூதர்கைளக்கூட*
நம்புக றதல்ைல.

* ௧௫:௧௫: தூதர்கைள எழுத்தன் ப ராகாரமாக,
“பரிசுத்தமானஒன்று” எனப்ெபாருள்படும்.
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வானங்களும் அவரது பார்ைவயல்
துய்ைமயானைவஅல்ல.

௧௬மனிதன்இன்னும்ேகவலமானவன்,
மனிதன் அழுக்கானவனும்
அழியக்கூடியவனும்ஆவான்.

தண்ணீைரப்ேபான்று அவன்
ெகாடுைமையப்பருகுகறான்.

௧௭ “ேயாபுேவ, எனக்குச் ெசவெகாடு, நான்
உனக்குவவரிப்ேபன்.

எனக்குத் ெதரிந்தைத நான் உனக்குக்
கூறுேவன்.

௧௮ ஞானவான்கள் எனக்குக் கூறயவற்ைற
நான்உனக்குச்ெசால்ேவன்.

ஞானவான்களின் முற்ப தாக்கள்
அவர்களுக்கு இவற்ைறக்
கூறனார்கள்.

அவர்கள் எந்த இரகச யங்கைளயும்
என்னிடமிருந்துமைறக்கவல்ைல.

௧௯ அவர்கள் மட்டுேம அவர்களின் நாட்டில்
வாழ்ந்தார்கள்.

கடந்து ெசல்லும்ேபாது அந்நயர்கள்
அங்குஇருக்கவல்ைல.

எனேவ ஒருவரும் அவர்களுக்கு
ேவடிக்ைகயான கருத்துக்கைளச்
ெசால்லவல்ைல.

௨௦ தீயவன் வாழ்க்ைக முழுவதும்
துன்புறுகறான்.



ேயாபு ௧௫:௨௧ lxii ேயாபு ௧௫:௨௫

ெகாடியவன் வைரயறுக்கப்பட்ட அவன்
ஆயுள்முழுவதும்துன்புறுகறான்.

௨௧ ஒவ்ெவாரு சத்தமும் அவைன
அச்சுறுத்துகறது,

அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக
எண்ணும்ேபாது அவனது பைகவன்
அவைனத்தாக்குவான்.

௨௨ தீயவன் நம்ப க்ைகயற்றுக்
கலங்குகறான்,

மரண இருளிலிருந்து தப்புவதற்கு
அவனுக்குஎந்த நம்ப க்ைகயுமில்ைல.

அவைனக் ெகால்லக் காத்துக்
ெகாண்டிருக்கும் வாள் ஒன்று எங்ேகா
உள்ளது.

௨௩ அவன் அங்குமிங்கும் அைலந்துத்
த ரிக றான்,

ஆனால் அவன் உடல் பருந்துகளுக்கு
இைரயாகும்.

அவனதுமரணம்மிகஅருகாைமயலுள்ளது
என்பைதஅவன்அறகறான்.

௨௪ கவைலயும் துன்பமும் அவைன
அச்சுறுத்தும்.

அவைன அழிக்கத் தயாராயருக்க ற
அரசைனப் ேபான்று அைவ அவைனத்
தாக்கும்.

௨௫ ஏெனனில், தீயவன் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியமறுக்க றான்.

அவன் தனது ைக முட்டிையத்
ேதவனுக்கு எத ராக உயர்த்த , சர்வ
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வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு எத ராகச்
ெசயல்படுகன்றான். ேதாற்கடிக்க
முயல்கறான்.

௨௬தீயவன்மிகவும்அடம்ப டிப்பவன்.
அவன் ெகட்டியான, வலிைமயான
ேகடயத்தால் ேதவைனத் தாக்க
முயல்கறான்.

௨௭அவன்ெசல்வந்தனும்ெகாழுத்தவனாகவும்
இருப்பான்,

௨௮ஆனால்அவன்ஊர்அழிக்கப்படும்,அவன்
வீடுபாழாகும்,

அவன்வீடுெவறுைமயாகும்,
௨௯ தீயவன் பலகாலம் ெசல்வனாக

இருக்கமாட்டான்.
அவன்ெசல்வம்நைலக்காது.
அவனதுபய ர்கள்ெசழிப்பாகவளராது.

௩௦தீயவன்இருளிலிருந்துதப்பமாட்டான்.
ேநாயனால்மடியும்இைலகைளயும்
காற்றனால் பறக்கடிக்கப்படும்
இைலகைளயும் ெகாண்ட மரத்ைதப்
ேபாலிருப்பான்.

௩௧தீயவன் தகுதயற்றவற்ைற நம்ப தன்ைன
மூடனாக்க க்ெகாள்ளக்கூடாது.

ஏெனனில் அவன் எைதயும்
அைடயமாட்டான்.

௩௨அவன்வாழ்க்ைகமுடியும்முன்ேப,தீயவன்
வயதாக வாடிப்ேபாவான்.

என்றும் பசுைமயுற முடியாத, உலர்ந்த
கைளையப் ேபாலஅவன்இருப்பான்.
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௩௩ இன்னும் பழுக்காத த ராட்ைசக்
கனிகைள இழக்கன்ற த ராட்ைசக்
ெகாடிையப்ேபான்று தீயவன்
இருப்பான்.

ெமாட்டுக்கைள இழக்கும் ஒலிவ
மரத்ைதப் ேபான்று அம்மனிதன்
இருப்பான்.

௩௪ ஏெனனில் ேதவனற்ற மனிதர்களுக்கு
எதுவுமில்ைல (ஒன்றுமில்ைல).

பணத்ைத ேநச ப்ேபாரின் வீடுகள்
ெநருப்பால்அழியும்.

௩௫ தீயனச் ெசய்து, ெதால்ைல
வைளவப்பதற்குத்தீேயார்வழிகைளத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

ஜனங்கைள ஏமாற்றும் வழிகைள
அவர்கள்எப்ேபாதும்த ட்டமிடுக றார்கள்”
என்றுகூறனான்.

௧௬
ேயாபு எலிப்பாசுக்குப் பதலளிக்க றான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக,

௨ “நான் இவற்ைறெயல்லாம் முன்ேப
ேகட்டிருக்க ேறன்.

நீங்கள் மூவரும் எனக்குத் ெதால்ைலைய
அல்லாமல்ஆறுதைலத்தரவல்ைல.

௩ உங்கள் நீண்ட ேபச்சுகளுக்கு
முடிேவயல்ைல!

ஏன்ெதாடர்ந்துவவாத க்க றீர்கள்?
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௪ எனக்கு வந்த ெதால்ைலகள் உங்களுக்கு
ஏற்பட்டால்

நீங்கள்ெசால்வைதேய நானும்ெசால்லக்
கூடும்.

நானும் ஞானமுள்ள காரியங்கைள
உங்களுக்குச்ெசால்லி,

என் தைலைய உங்களுக்கு ேநர்
அைசக்கக்கூடும்.

௫ நான் கூறும் காரணங்களால் உங்களுக்கு
உற்சாகமூட்டி

உங்களுக்குநம்ப க்ைகயளிக்கமுடியும்.

௬ “ஆனால் நான் கூறுபைவ எதுவும் என்
ேவதைனையஅகற்றமுடியாது!

ஆயனும் ெமௗனமாய் இருப்பதலும்
பயன்இல்ைல.

௭ ேதவேன, உண்ைமயாகேவ என் பலத்ைத
எடுத்துப்ேபாட்டீர்.

என்குடும்பம்முழுவைதயும்அழித்தீர்.
௮நீர் என்ைனஇைணத்துபலவீனமாக்கனீர்.

அதனால் நான் குற்றவாளிேய என
ஜனங்கள்நைனக்கறார்கள்.

௯ “ேதவன், என்ைனத்தாக்குகறார்,
அவர் என் மீது ேகாபங்ெகாண்டு, என்
உடம்ைபக்க ழித்ெதற க றார்.

ேதவன் எனக்ெகத ராக அவரது பற்கைளக்
கடிக்க றார்.
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என் பைகவனின் கண்கள் என்ைன
ெவறுப்ேபாடு (பைகேயாடு)
பார்க்கன்றன.

௧௦ஜனங்கள் என்ைனச்சூழ்ந்து ஒன்றுக்கூடி,
என்ைனபார்த்துநைகத்து,

என்முகத்தல்அைறகறார்கள்.
௧௧ ேதவன் என்ைனத் தீய ஜனங்களிடம்

ஒப்பைடத்தார்.
அத்தீயர்என்ைனக்காயப்படுத்தும்படிவ ட்டார்.

௧௨ எனக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்தன,
ஆனால், பன்பு ேதவன் என்ைன
நசுக்கனார்!

ஆம், அவர் என்ைனக் கழுத்தல்
ப டித்து, என்ைனத் துண்டுகளாக
ெநாறுக்கனார்!

ேதவன் என்ைன இலக்காகப்
பயன்படுத்தனார்.

௧௩ ேதவனுைடய வல்வீரர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்துநற்க றார்கள்.

அவர் என்சறுநீரகங்கள்ேமல்அம்புகைள
எய்கறார்.

அவர்இரக்கம்காட்டவல்ைல.
என் ஈரலின் பத்த தண்ணீைரத் தைரயல்
ச ந்தச்ெசய்க றார்.

௧௪ மீண்டும், மீண்டும் ேதவன் என்ைனத்
தாக்குகறார்.

யுத்தம் ெசய்யும் வீரைனப் ேபால் அவர்
என்ேமல்பாய்க றார்.
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௧௫ “நான் மிகவும் துயரமுற்றருக்க ேறன்,
எனேவ துயரத்ைதக் காட்டும் இந்த
ஆைடகைளஅணிந்தருக்க ேறன்.

நான் இங்குத் துகளிலும்
சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து, நான்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டதாய்உணருக ேறன்.

௧௬அழுதுஎன்முகம் சவந்தருக்க றது.
கருவைளயங்கள் என் கண்ைணச்
சுற்றலும்காணப்படுகன்றன.

௧௭ நான் யாரிடமும் ெகாடுைமயாக
நடந்துக்ெகாண்டதல்ைல, ஆனால்
இத்தீய காரியங்கள் எனக்கு
ேநரிட்டுள்ளன.

என் ெஜபங்கள் தூய்ைமயும்
ேநர்ைமயுமானைவ.

௧௮ “பூமிேய, எனக்குச் ெசய்யப்பட்ட
அநீத கைளமைறக்காேத.

நயாயத்த ற்கான என் ேவண்டுதல்
(நறுத்த) தடுக்கப்படாமல்இருக்கட்டும்.

௧௯ இப்ேபாதும் பரேலாகத்தல் யாேரனும்
இருந்தால், அவர்கள் எனக்காக
ேபசுவார்கள்,

ேமலிருந்து யாராவது எனக்காக சாட்ச
கூறுவார்கள்.

௨௦ என் கண்கள் ேதவனுக்கு முன்னால்
கண்ணீைரச்ெசாரிைகயல்

என் நண்பர்கள் எனக்கு எத ராகப்
ேபசுக றார்கள்.
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௨௧ நண்பனுக்காக வாதாடுகன்ற ஒரு
மனிதைனப் ேபான்று

எனக்காகேதவைனேவண்டுகறஒருவன்
எனக்குேவண்டும்!

௨௨ “இன்னும்சலஆண்டுகளில்
தரும்பமுடியாத அந்த இடத்த ற்கு,
(மரணம்) நான்ேபாேவன்.”

௧௭
௧என்ஆவ ெநாறுங்க ப்ேபாய ற்று

நான்வ ட்டுவலகத்தயாராயருக்க ேறன்.
என்வாழ்க்ைகமுடியும்நைலயலுள்ளது.

கல்லைறஎனக்காகக்காத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
௨ ஜனங்கள் என்ைனச் சூழ்ந்து நன்று,

என்ைனப்பார்த்துநைகக்க றார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் ேகலிச்ெசய்து,
அவமானப்படுத்துவைதப் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௩ “ேதவேன, நீர் என்ைன ஆதரிக்க றீர்
என்பைதஎனக்குக்காட்டும்.

ேவெறவரும்என்ைனஆதரிக்கமாட்டார்கள்.
௪ நீர் என் நண்பர்களின் மனத்ைத மூடி

ைவத்தருக்க றீர்,
அவர்கள்என்ைனபுரிந்துக்ெகாள்ளார்கள்.
தயவுெசய்துஅவர்கள்ெவற்றயைடயாதபடிச்
ெசய்யும்.

௫ஜனங்கள்கூறுவைதநீர்அறவீர்:
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‘ஒருவன் அவனது நண்பர்களுக்கு
உதவுவதற்காகத் தன்
பள்ைளகைளக்கூடப்ெபாருட்படுத்தமாட்டான்’

ஆனால் என் நண்பர்கேளா
எனக்ெகத ராகத் தரும்
பயருக்க றார்கள்.

௬ எல்ேலாருக்கும் ஒரு ெகட்ட
ெசால்லாக, ேதவன் என் ெபயைர
மாற்றயருக்க றார்.

ஜனங்கள்என்முகத்தல்உமிழ்க றார்கள்.
௭என்கண்கள்குருடாகும்நைலயல்உள்ளன

ஏெனனில், நான் மிகுந்த துக்கமும்
ேவதைனயும்உள்ளவன்.

என் உடம்பு முழுவதும் ஒரு நழைலப்
ேபாலெமலிந்துவ ட்டது.

௮நல்ேலார்இைதப்பற்ற க்கலங்க ப்ேபாயருக்க றார்கள்.
ேதவைனப்பற்ற க் கவைலயுறாத
ஜனங்களுக்கு எத ராக,
களங்கமற்ேறார்கலக்கமைடந்துள்ளனர்.

௯ ஆனால் நல்ேலார் நல்ல வழியல்
ெதாடர்ந்துவாழ்க றார்கள்.

களங்கமற்ேறார் இன்னும் வலிைம
ெபறுவார்கள்.

௧௦ “ஆனால் நீங்கள் எல்ேலாரும் வாருங்கள்,
இது எனது தவறால் வைளந்தேத எனக்
காட்டமுயலுங்கள்.

உங்களில் ஒருவரும் ஞானமுைடயவன்
அல்லன்.
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௧௧ என் வாழ்க்ைக கடந்து ேபாக றது, என்
த ட்டங்கள்அழிக்கப்பட்டன.

என்நம்ப க்ைக ேபாய ற்று.
௧௨ ஆனால் என் நண்பர்கள்

குழம்ப ப்ேபாயருக்க றார்கள்.
அவர்கள் இரைவப் பகெலன்று
நைனக்கறார்கள்.

அவர்கள் இருள் ஒளிைய வ ரட்டி
வடுெமனநைனக்கறார்கள்.

௧௩ “கல்லைறேய என் புது வீடாகும் என நான்
எத ர்பார்க்கலாம்.

இருண்ட கல்லைறயல் என்
படுக்ைகைய வ ரிக்கலாம் என நான்
எத ர்பார்க்கலாம்.

௧௪ நான் கல்லைறய டம், ‘நீேய என் தந்ைத’
என்றும்,

புழுக்களிடம் ‘என் தாய்’ அல்லது ‘என்
சேகாதரி’ என்றும்கூறலாம்.

௧௫ ஆனால் அதுேவ என் ஒேர
நம்ப க்ைகயாயருந்தால், அப்ேபாது
எனக்குநம்ப க்ைகேயஇல்ைல!

அதுேவ என் ஒேர நம்ப க்ைகயாக
இருந்தால், அந்த நம்ப க்ைக
நைறவுப்ெபறுவைதகாண்பவர்யார்?

௧௬என்நம்ப க்ைகஎன்ேனாடுமைறயுேமா?
அது மரணத்தன் இடத்த ற்குக் கீேழ
ேபாகுமா?
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நாம் ஒருமித்துத் துகளில்
இறங்குேவாமா?” என்றான்.

௧௮
பல்தாத் ேயாபுவுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧சூகயனானபல்தாத்அப்ேபாதுபதலாக:

௨ “ேயாபுேவ, நீ எப்ேபாது ேபசுவைத
நறுத்துவாய்?

அைமதயாயருந்து ேகளும். நாங்கள்
சலவற்ைறச் ெசால்ல வடும்
(அனுமதயும்).

௩ நாங்கள் பசுக்கைளப்ேபால் மூடெரன நீ
நைனப்பேதன்?

௪ ேயாபுேவ, உனது ேகாபம் உன்ைனேய
துன்புறுத்துகறது.

உனக்காக ஜனங்கள் பூமிையவ ட்டுச்
ெசல்லேவண்டுமா?

உன்ைனத் தருப்த ப்படுத்துவதற்காக
ேதவன் பர்வதங்கைள அைசப்பார்
என்றுநைனக்கறாயா?

௫ “ஆம்,தீயவனின்தீபம்அைணந்துப்ேபாகும்.
அவனதுெநருப்பு எரிவைதநறுத்தும்.

௬வீட்டின்ஒளிஇருளாகும்.
அவனருேக ஒளிவடும் வளக்கு
அைணந்துவடும்.

௭ அவன் அடிகள் வலியதாகவும்
வைரவாகவும்இராது.
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ஆனால் அவன் ெமதுவாகவும்
ேசார்வாகவும்நடப்பான்.

அவனது ெசாந்த தீய த ட்டங்கேள
அவைனவழச்ெசய்யும்.

௮ அவனது பாதங்கள் அவைனக்
கண்ணிக்குள்வழிநடத்தும்.

அவன் கண்ணிக்குள் நடந்து அத ேல
அகப்பட்டுக்ெகாள்வான்.

௯அவன்குதகாைலஒருகண்ணிப் ப டிக்கும்.
ஒருகண்ணிஅவைனஇறுகப் ப டிக்கும்.

௧௦ தைரயலுள்ள ஒரு கயறு அவைன
அகப்படுத்தும்.

அவன் வழியல் ஒரு கண்ணி
அவனுக்காகக்காத்துத்ெகாண்டிருக்கும்.

௧௧ சுற்றலும் பயங்கரம் அவனுக்காக
காத்துக்ெகாண்டிருக்கும்.

அவன் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடியலும்
பயங்கள்அவைனத்ெதாடரும்.

௧௨ ெகட்ட ெதால்ைலகள் அவனுக்காகப்
பச த்தருக்கும்.

அழிவும், ேகடும் அவன் வழும்ேபாது
அவனுக்காகத் தயாராகஇருக்கும்.

௧௩ெகாடியேநாய்அவனதுேதாைலஅரிக்கும்.
அது அவனது கரங்கைளயும்
கால்கைளயும்அழுகச்ெசய்யும்.

௧௪ தீயவன் அவனது வீட்டின்
பாதுகாப்பலிருந்துஅகற்றப்படுவான்.

பயங்கரங்களின் அரசைனச் சந்த க்க
அவன்அைழத்துச்ெசல்லப்படுவான்.
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௧௫அவன்வீட்டில்ஒன்றும்மிஞ்சய ராது.
ஏெனனில், அவன்வீடுமுழுவதும் எரியும்
கந்தகம் ந ரம்பயருக்கும்.

௧௬ கீேழயுள்ள அவன் ேவர்கள் உலர்ந்துப்
(காய்ந்து) ேபாகும்,

ேமேலயுள்ள அவன் கைளகள்
மடிந்துேபாகும்.

௧௭ பூமியன் ஜனங்கள் அவைன நைனவு
கூரமாட்டார்கள்.

ஒருவரும் இனிேமல் அவைன
நைனத்துப்பார்க்கமாட்டார்கள்.

௧௮ ஜனங்கள் அவைன ஒளியலிருந்து
இருளுக்குள்தள்ளிவடுவார்கள்.

அவர்கள் அவைன இந்த உலகற்கு
ெவளிேயதுரத்தவடுவார்கள்.

௧௯ அவனுக்குப் பள்ைளகேளா,
ேபரப்பள்ைளகேளாஇருக்காது.

அவன் குடும்பத்தல் எவரும் உய ேராடு
வ ட்டுைவக்கப்படமாட்டார்கள்.

௨௦ ேமற்கலுள்ள ஜனங்கள் அத்தீயவனுக்கு
ந கழ்ந்தைதக் ேகள்வப்படும்ேபாது,
அத ர்ச்ச யைடவார்கள்.

க ழக்கலுள்ள ஜனங்கள் பயங்கர
பீதயைடந்து வாயைடத்துப்
ேபாவார்கள்.

௨௧தீயவனின்வீட்டிற்குஅதுஉண்ைமயாகேவ
நடக்கும்.

ேதவைனப்பற்ற க்கவைலப்படாதவனுக்கு
இப்படிேய ந கழும்!” என்றான்.
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௧௯

ேயாபு பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “எத்தைன காலம் நீங்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்த ,

உங்கள் வார்த்ைதகளால் என்ைன
உைடப்பீர்கள்?

௩ நீங்கள் இப்ேபாது என்ைனப் பத்துமுைற
இழிவுப்படுத்தயருக்க றீர்கள்.

நீங்கள் என்ைனத் தாக்கும்ேபாது
ெவட்கமைடயவல்ைல.

௪ நான் பாவம் ெசய்தருந்தாலும் அது எனது
ெதால்ைலயாகும்.

அதுஉங்கைளத்துன்புறுத்தாது.
௫ என்ைனக் காட்டிலும் உங்கைளச்

ச றந்தவர்களாகக் காட்ட நீங்கள்
வரும்புக றீர்கள்.

என் ெதால்ைலகள் என் ெசாந்தத்
தவறுகளால் ேநர்ந்தைவ என்று நீங்கள்
கூறுகறீர்கள்.

௬ஆனால்ேதவேனஎனக்குத்தவறைழத்தார்.
என்ைனப் ப டிப்பதற்கு அவர் ஒரு
கண்ணிையைவத்தார்.

௭ ‘அவர் என்ைனத் துன்புறுத்தனார்!’ என
நான் கத்துக ேறன். ஆனால் எனக்குப்
பத ேலதும்கைடக்கவல்ைல.
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நான்உரக்கஉதவக்காகக்கூப்ப ட்டாலும்,
நயாயத்த ற்காக ேவண்டும் என்
குரைலஒருவரும்ேகட்கவல்ைல.

௮ ேதவன் என் வழிைய அைடத்ததால் நான்
தாண்டிச்ெசல்லமுடியவல்ைல.

அவர் என் பாைதைய இருளால்
மைறத்தருக்க றார்.

௯ ேதவன் என் ெபருைமைய
எடுத்துப்ேபாட்டார்.

அவர் என்தைலயன்க ரீடத்ைத (முடிைய)
எடுத்தார்.

௧௦ ேதவன் நான் அழியும்வைரக்கும்
என்ைன எல்லா பக்கங்களிலுமிருந்து
தாக்குக றார்.

ேவேராடுவீழ்ந்தமரத்ைதப்ேபான்றுஅவர்
என்நம்ப க்ைகையஅகற்றனார்.

௧௧ ேதவனுைடய ேகாபம் எனக்ெகத ராக
எரிக றது.

அவர் என்ைனத் தமது பைகவன் என்று
அைழக்க றார்.

௧௨ ேதவன் தமது பைடைய என்ைனத்
தாக்குவதற்குஅனுப்புக றார்.

என்ைனத் தாக்குவதற்கு என்ைனச்
சுற்றலும் ேகாபுரங்கைள
எழுப்புக றார்கள்.

என் கூடாரத்ைதச் சுற்றலும் அவர்கள்
முற்றுைகய ட்டிருக்க றார்கள்.
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௧௩ “என்சேகாதரர்கள்என்ைனெவறுக்கும்படி
ேதவன்ெசய்தார்.

என் நண்பர்களுக்கு நான் ஒரு
அந்நயனாேனன்.

௧௪ என் உறவனர்கள் என்ைன வட்டு
ெசன்றார்கள்.

என் நண்பர்கள் என்ைன
மறந்துப்ேபானார்கள்.

௧௫ என்ைன ஒரு அந்நயைனப்ேபாலவும்
ெவளிநாட்டினைனப்ேபாலவும்

என் வீட்டிற்கு வரும் வருந்தனர்களும்
பணிவைடப் ெபண்களும்
பார்க்க றார்கள்.

௧௬ நான் என் பணியாைளக் கூப்படும்ேபாது,
அவன்பதல்தருவதல்ைல.

நான்உதவக்காகக் ெகஞ்சும்ேபாதும் என்
பணியாள்பதல்தரமாட்டான்.

௧௭ என் மைனவ என் மூச்சன் வாசைனைய
ெவறுக்கறாள்.

என் ெசாந்த சேகாதரர்கள் என்ைன
ெவறுக்கறார்கள்.

௧௮ சறு குழந்ைதகளும் என்ைனக்
ேகலிச்ெசய்க றார்கள்.

நான் அவர்கள் அருேக வரும்ேபாது
அவர்கள் ெகட்டவற்ைறச்
ெசால்க றார்கள்.

௧௯ என் ெநருங்கய நண்பர்கள் என்ைன
ெவறுக்கறார்கள்.
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நான் ேநச க்கும் ஜனங்கள் கூட
எனக்ெகத ராகத்தரும்பயருக்க றார்கள்.

௨௦ “நான்மிகவும்ெமலிந்துேபாேனன்.
என் ேதால் எலும்ேபாடு ஒட்டித்
ெதாங்குகறது.

எனக்குச் சற்ேறஉய ர் மீந்தருக்க றது.

௨௧ “என்நண்பர்கேள, எனக்குஇரங்குங்கள்!
எனக்குஇரங்குங்கள்!
ஏெனனில் ேதவன் எனக்கு எத ராக
இருக்க றார்.

௨௨ேதவன்ெசய்வைதப் ேபான்றுநீங்கள்ஏன்
என்ைனத்தண்டிக்கறீர்கள்?

என்ைனத் துன்புறுத்துவதால் நீங்கள்
தளர்ந்துப் ேபாகவல்ைலயா?

௨௩ “நான் ெசால்வைத யாேரனும்
நைனவல் ைவத்து ஒரு புத்தகத்தல்
எழுதமாட்டீர்களா?

எனவரும்புக ேறன்.
என் வார்த்ைதகள் ஒரு சுருளில்

எழுதப்படாதா?
எனவரும்புக ேறன்.

௨௪ நான் ெசால்பைவ என்ெறன்றும்
நைலக்கும்படி

ஈயத்தன்ேமல் ஒரு இரும்புக் கருவயால்
ெபாற க்கப்படேவா அல்லது பாைறயல்
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ெசதுக்கப்படேவா ேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன்.

௨௫ என் மீட்பர் உய ேராடு இருக்க றார் என்று
எனக்குத்ெதரியும்!

முடிவல் அவர் பூமியன்ேமல் எழுந்து
நன்றுஎன்ைனக்காப்பாற்றுவார்!

௨௬ நான் என் உடைலவ ட்டுச் ெசன்றாலும்
(நான் உய ர் நீத்தாலும்), என் ேதால்
அழிந்துப்ேபானாலும்,

பன்பு நான் என் ேதவைனக் காண்ேபன்
எனஅற ேவன்!

௨௭ என் ெசாந்த கண்களால் நான் ேதவைனக்
காண்ேபன்!

நாேன, ேவெறவருமல்ல, ேதவைனக்
காண்ேபன்!

நான்எத்தைனஉணர்ச்சவசப்பட்டவனாக
உணருக ேறன் என்பைத என்னால்
உங்களுக்குச்ெசால்லமுடியாது.

௨௮ “நீங்கள், ‘நாம் ேயாபுைவத்
துன்புறுத்துேவாம்.

அவைனக் குற்றம்சாட்ட ஒரு
காரணத்ைதக் காண்ேபாம்’ என்று
கூறலாம்.

௨௯ஆனால்நீங்கேளஅஞ்சுவீர்கள்.
ஏெனனில், ேதவன் குற்றவாளிகைளத்
தண்டிக்க றார்.

ேதவன் வாைளப் பயன்படுத்த உங்கைளத்
தண்டிப்பார்.
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அப்ேபாது நயாந்தீர்க்கும் காலம் ஒன்று
உண்டு என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்”
என்றான்.

௨௦
ேசாப்பார் பதலளிக்க றான்
௧அப்ேபாதுநாகமாவன்ேசாப்பார் பதலாக:

௨ “ேயாபுேவ, உன்னிடம் குழப்பமான
எண்ணங்கள்மிகுந்துள்ளன.

எனேவ நான் உனக்குப் பதல்
கூறேவண்டும்.

நான் நைனத்துக்ெகாண்டிருப்பைத
வைரந்துஉனக்குக்கூறேவண்டும்.

௩ நீ உனது பதல்களால் எங்கைள
அவமானப்படுத்தனாய்!

ஆனால் நான் ஞானமுள்ளவன் உனக்கு
எவ்வாறு பதல் தரேவண்டும் என்பைத
நான்அற ேவன்.

௪-௫ “தீயவனின் மக ழ்ச்ச நீண்டகாலம்
நைலக்காதுஎன்பைதநீஅறவாய்.

ஆதாம், பூமியல் வந்த காலம் முதல்
அதுேவஉண்ைமயாகஉள்ளது.

ேதவைனப்பற்ற க் கவைலப்படாதவனின்
மக ழ்ச்ச குறுகயகாலேம நைலக்கும்.

௬தீயவனின்ெபருைமவானத்ைதஎட்டலாம்.
அவன்தைலேமகங்கைளத்ெதாடலாம்.
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௭ அவன் தன் மலத்ைதப்ேபாலேவ,
என்ெறன்றும்அழிக்கப்படுவான்.

அவைன அறந்த ஜனங்கள் ‘அவன்
எங்ேக?’ என்பார்கள்.

௮ கனைவப்ேபான்று, அவன் பறந்துப்
ேபாவான்.

ஒருவனும் அவைனக் கண்டைடய
முடியாது.

அவன்துரத்தப்பட்டு, ஒரு ெகட்ட கனவாய்
மறக்கப்படுவான்.

௯ அவைனப் பார்த்த ஜனங்கள் மீண்டும்
அவைனக்காணமாட்டார்கள்.

அவன் குடும்பத்தனர் அவைன மீண்டும்
பார்ப்பதல்ைல.

௧௦ அவன் ஏைழகளிடமிருந்து எடுத்தைத
அத்தீயவனின் பள்ைளகள் தரும்பக்
ெகாடுப்பார்கள்.

தீயவனின் ெசாந்தக் ைககேள அவனது
ெசல்வத்ைதத்தருப்ப க்ெகாடுக்கும்.

௧௧ அவன் இைளஞனாயருந்தேபாது, அவன்
எலும்புகள் ெபலனுள்ளைவயாக
இருந்தன.

ஆனால், உடம்பன் பற
பகுத கைளப்ேபான்று, அைவ
வைரவல்துகளில் க டக்கும்.

௧௨ “ெகட்ட மனிதனின் வாய் தீைமைய
இனிைமயாகருச க்கும்.

அவன்அைதமுழுவதும் சுைவப்பதற்காக
அவனதுநாவன்அடியல்ைவப்பான்.
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௧௩ெகட்ட மனிதன்தீைமயல்களிப்பான்.
அவன்அைதவ ட்டுவ டவரும்பமாட்டான்.
அது அவனது வாய்க்குள்ளிருக்கும்
இனிப்ைபப் ேபாலிருக்கும்.

௧௪ ஆனால் அத்தீைம அவன் வயற்றல்
நஞ்சாகும்.

பாம்பன் வஷத்ைதப்ேபான்று அது
அவனுள்கசப்பானவஷமாகமாறும்.

௧௫ தீயவன் ெசல்வங்கைள
வழுங்கயருக்க றான்.

ஆனால் அவன் அவற்ைற
வாந்த ெயடுப்பான்.

தீயவன் அவற்ைற வாந்த ெயடுக்கும்படி
ேதவன்ெசய்வார்.

௧௬ பாம்புகளின் வஷத்ைதப்ேபான்று,
தீயவன்பருகும்பானமும்இருக்கும்.

பாம்பன்நாக்குஅவைனக்ெகால்லும்.
௧௭ அப்ேபாது, அத்தீயவன் ேதனாலும்

பாலாலும் ஓடுகற நத கைளக் கண்டு
களிக்கமாட்டான்.

௧௮ தீயவன், அவன் சம்பாத த்த
ெசல்வங்கைளெயல்லாம் தருப்ப த்
தரும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவான்.

தன்னுைடய உைழப்பன் பலைன அவன்
அனுபவக்கஅனுமதக்கப்படமாட்டான்.

௧௯அவன்மற்றவர்கள்கட்டியருந்தவீடுகைள
அபகரித்துக்ெகாண்டான்.

௨௦ “தீயவன்ஒருேபாதும்தருப்தயைடவதல்ைல.



ேயாபு௨௦:௨௧ lxxxii ேயாபு௨௦:௨௬

அவனது ெசல்வம் அவைனக்
காப்பாற்றாது.

௨௧ அவன் சாப்படுக றேபாது, எதுவும்
மீதயாயருப்பதல்ைல.

அவன்ெவற்ற ெதாடராது.
௨௨ தீயவனுக்கு மிகுதயாக இருக்கும்ேபாது

அவன் துன்பங்களால்
அழுத்தப்படுவான்.

அவனது சக்கல்கள் அவன்ேமல் வந்து
அழுத்தும்!

௨௩தீயவன்அவனுக்குத்ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம்
உண்டபன்பு,

அவனுக்ெகத ராக ேதவன்அவரதுஎரியும்
ேகாபத்ைதவீசுவார்.

தீயவன் ேமல் ேதவன் தண்டைனையப்
ெபாழிவார்.

௨௪ தீயவன் இரும்பு வாளுக்குத் தப்ப
ஓடிவ டலாம்,

ஆனால் ஒரு ெவண்கல அம்பு அவைன
எய்துவீழ்த்தும்.

௨௫ அவன் உடம்பன் வழியாக அந்த
ெவண்கல அம்புச் ெசன்று முதுகன்
வழியாகெவளிவரும்.

அதன் ப ரகாச க்கும் (ஒளிவடும்) முைன
அவனதுஈரைலப்பளக்கும்.

அவன்பயங்கர பீத அைடவான்.
௨௬அவன்ெபாக்கஷங்கள்அழிந்துேபாகும்.

எந்த மனிதனும் பற்றைவக்காத ஒரு
ெநருப்புஅவைனஅழிக்கும்.
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அவன் வீட்டில் மீந்தருக்கும் ஒவ்ெவாரு
ெபாருைளயும்அந்தெநருப்புஅழிக்கும்.

௨௭ தீயவன் குற்றவாளி என்று பரேலாகம்
நரூப க்கும் (நறுவும்)

பூமிஅவனுக்ெகத ராகசாட்ச ச்ெசால்லும்.
௨௮ேதவனுைடய ேகாப ெவள்ளத்தல்

அவன்வீட்டிலுள்ளைவஎல்லாம்இழுத்துச்
ெசல்லப்படும்.

௨௯ தீேயாருக்கு ேதவன் இவற்ைறச் ெசய்யத்
த ட்டமிடுக றார்.

அவர்களுக்குஅைதேயெகாடுக்கேதவன்
த ட்டமிடுக றார்” என்றான்.

௨௧
ேயாபு பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “நான்ெசால்வதற்குச்ெசவெகாடும்.
அதுேவ, நீர் எனக்கு ஆறுதல் கூறும்
வைகயாயருக்கும்.

௩நான்ேபசும்ேபாதுெபாறுைமயாயரும்.
நான் ேபச முடித்தபன்பு, நீங்கள்
என்ைனக்ேகலிச்ெசய்யலாம்.

௪ “நான் ஜனங்கைளப்பற்ற க் குைற
கூறவல்ைல.

நான் ெபாறுைமயாய ராததற்குத் தக்க
காரணம்இருக்கறது.

௫என்ைனக்கண்டுஅத ர்ச்ச யைடயும்,
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உம் ைகைய வாயல் ைவத்து,
அத ர்ச்ச யால்என்ைனப்பாரும்!

௬ எனக்கு ேநர்ந்தைதப்பற்ற நான் எண்ணும்
ேபாது,

நான் அஞ்சுக ேறன், என் உடம்பு
நடுங்குகறது!

௭ தீேயார் ஏன் நீண்ட ஆயுேளாடு
வாழ்க றார்கள்?

அவர்கள்ஏன்நீண்டஆயுளுைடயவர்களாகவும்
ெவற்றெபற்றவர்களாகவும்
இருக்க றார்கள்?

௮ அவர்கள் பள்ைளகள் தங்கேளாடு
வளர்வைதத்தீேயார் பார்க்க றார்கள்.

அவர்களின் ேபரப்பள்ைளகைளப்
பார்க்கும்படித் தீேயார்வாழ்க றார்கள்.

௯ அவர்கள் வீடுகள் பாதுகாப்பாக உள்ளது,
அவர்கள்பயப்படுவதல்ைல.

தீேயாைரத் தண்டிப்பதற்கு ேதவன் ஒரு
ேகாைலயும்பயன்படுத்துவதல்ைல.

௧௦ அவர்களின் காைளகள் புணரத்
தவறுவதல்ைல.

அவர்களின் பசுக்கள் கன்றுகைள
ஈனுகன்றன. அக்கன்றுகள்
பறக்கும்ேபாதுமடிவதல்ைல.

௧௧ ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபால்
வைளயாடுவதற்குத் தீேயார் அவர்கள்
குழந்ைதகைளஅனுப்புக றார்கள்.

அவர்கள் குழந்ைதகள் சுற்றலும்
நடனமாடுக றார்கள்.
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௧௨ தம்புறா, யாழ், குழல் ஆகயவற்றன்
ஓைசக் ேகற்ப அவர்கள் பாடி,
நடனமாடுக றார்கள்.

௧௩தீேயார் அவர்கள்வாழ்க்ைகயல் ெவற்ற க்
காண்கறார்கள்.

பன்பு, அவர்கள் மடிந்து துன்பமின்ற
அவர்களின் கல்லைறக்குப்
ேபாக றார்கள்.

௧௪ ஆனால் தீேயார் ேதவைன ேநாக்க ,
‘எங்கைளவ ட்டுவடும்!

நாங்கள் ெசய்வதற்ெகன நீர்
வரும்புவைதப்பற்ற நாங்கள்
கவைலப்படுவதல்ைல!’ என்கறார்கள்.

௧௫ தீேயார், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
யார்?

நாம் அவருக்கு ேசைவ ெசய்யத்
ேதைவயல்ைல!

அவரிடம் ெஜப ப்பது உதவாது,’
என்கறார்கள்!

௧௬ “அது உண்ைமேய, தீேயார் அவர்களாக
ெவற்ற க்காண்பதல்ைல.

அவர்கள் அறவுைரைய நான் பன்பற்ற
முடியாது.

௧௭ ஆனால், ேதவன் தீேயாரின் ஒளிைய
எத்தைனமுைறஅைணக்கறார்?

எத்தைன முைற தீேயாருக்குத் துன்பம்
ேநர்க றது?
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எப்ேபாது ேதவன் அவர்களிடம்
ேகாபங்ெகாண்டு அவர்கைளத்
தண்டித்தார்?

௧௮ காற்று புல்ைலப் பறக்கடிப்பைதப்
ேபாலவும்,

ெபருங்காற்று தானியத்தன் உமிையப்
பறக்கடிப்பைதப்ேபாலவும், ேதவன்
தீேயாைரப் பறக்கடிக்க றாரா?

௧௯ ஆனால் நீங்கள், ‘தந்ைதயன்
பாவத்த ற்ெகன்று ேதவன் ஒரு
பள்ைளையத் தண்டிக்க றார்’
என்கறீர்கள்.

இல்ைல! ேதவன் தாேம தீேயாைனத்
தண்டிக்கட்டும். அப்ேபாது அத்தீேயான்,
அவன் ெசய்த பாவங்களுக்குத்
தண்டைனெபற்றைதஅறவான்!

௨௦ பாவம் ெசய்தவன் தான் ெபற்ற
தண்டைனையப்பார்க்கட்டும்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனின்
ேகாபத்ைதஅவன்உணரட்டும்.

௨௧ தீயவனின் வாழ்க்ைக முடியும்ேபாது,
அவன்மடிக றான்,

அவன் தன் பன்ேன வட்டுச் ெசல்லும்
குடும்பத்ைதப்பற்ற கவைலப்பட
ேவண்டியதல்ைல.

௨௨ “ஒருவனும் ேதவனுக்கு அறைவப்
ேபாத க்கமுடியாது.
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உயர்ந்த இடங்களிலிருக்க ற
ஜனங்கைளயும் கூட ேதவன்
நயாயந்தீர்க்க றார்.

௨௩ ஒரு முழுைமயும் ெவற்ற கரமுமான
வாழ்க்ைகக்குப் பன் ஒருவன்
மரிக்க றான்.

அவன் முழுக்க பாதுகாப்பான, சுகமான
வாழ்க்ைகவாழ்க றான்.

௨௪ அவன் உடல் ேபாஷாக்குைடயதாக
உள்ளது.

அவன் எலும்புகள் இன்னும் வலிேவாடு
காணப்படுகன்றன.

௨௫ஆனால், மற்ெறாருவன் கடின வாழ்க்ைக
வாழ்ந்து, கசப்பான ஆன்மாேவாடு
மரிக்க றான்.

அவன்நல்லவற்றல்களிப்பைடந்ததல்ைல.
௨௬ இறுதயல், இருவரும் ஒருமித்து

மண்ணில்க டப்பார்கள்.
அவர்கள் இருவைரயும் பூச்ச கள்
சூழ்ந்துக்ெகாள்ளும்.

௨௭ “ஆனால், நீங்கள் நைனப்பைத நான்
அற ேவன்,

என்ைனத் துன்புறுத்த நீங்கள்
வரும்புக றீர்கள்எனஅற ேவன்.

௨௮ நீங்கள், ‘நல்லவன் ஒருவனின் வீட்ைட
எனக்குக்காட்டுங்கள்’

இப்ேபாது, தீேயார் வாழுமிடத்ைத
எனக்குக்காட்டுங்கள்என்கறீர்கள்.
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௨௯ “நீங்கள் ந ச்சயமாக பயணிகளிடம்
ேபச யருக்கலாம்.

ந ச்சயமாக நீங்கள் அவர்களின்
கைதகைளஏற்கலாம்.

௩௦ அழிவு வரும்ேபாது தீேயார்
தவ ர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக்
காட்டும்ேபாது, அவர்கள் அதற்குத்
தப்பயருக்க றார்கள்.

௩௧ யாரும் தீயவைன அவன் ெசய்த
தவறுகளுக்காக அவெனத ேர
வமர்ச க்க றதல்ைல.

அவன் ெசய்த தீைமகளுக்காக ஒருவரும்
அவைனத்தண்டிக்கறதல்ைல.

௩௨ அத்தீயவைனக் கல்லைறக்குச் சுமந்துச்
ெசல்லும்ேபாது,

அவன் கல்லைறயருேக ஒரு காவலாளி
ந ற்க றான்.

௩௩ எனேவ பள்ளத்தாக்கன் மண்ணும்
அத்தீயவனுக்குஇன்பமாயருக்கும்.

அவன் கல்லைறயன் அடக்கத்த ற்கு
ஆய ரக்கணக்கான ஜனங்கள்
ெசல்வார்கள்.

௩௪ “நீங்கள் உங்கள் ெவறுைமயான
வார்த்ைதகளால் எனக்கு ஆறுதல்
கூறமுடியாது.

உங்கள் பதல்கள் எனக்கு
உதவமாட்டாது!” என்றான்.
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௨௨
எலிப்பாஸ்பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாதுேதமானின்எலிப்பாஸ்பதலாக,

௨ “ேதவனுக்குநமதுஉதவ ேதைவயா?
இல்ைல!

மிகுந்த ஞானவானும் உண்ைமயாகேவ
ேதவனுக்குப்பயன்படுவதல்ைல.

௩ நீ தக்க ெநறயல் வாழ்ந்தது ேதவனுக்கு
உதவுமா?

இல்ைல! நீ ேதவைனப் பன்பற்றுவதால்
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு
ஏேதனும்கைடக்குமா? இல்ைல!

௪ ேயாபுேவ, ஏன் ேதவன் உன்ைனத்
தண்டித்து, உன்னில் குைற
காண்கறார்?

நீஅவைரெதாழுதுெகாள்வதாலா?
௫ இல்ைல! நீ மிகுதயாகப் பாவம்

ெசய்தருப்பதால்தான்.
ேயாபுேவ, நீ பாவம் ெசய்வைத
நறுத்துவதல்ைல!

௬ நீ உன் சேகாதரன் ஒருவனுக்குக் ெகாஞ்சம்
பணத்ைதக்கடனாகக்ெகாடுத்து,

அவன் உனக்குத் தருப்ப த் தருவதற்கு
அைடயாளமாக எைதேயனும் ெகாடுக்க
வற்புறுத்தயருக்கலாம்.

நீ கடனுக்கு ஈடாக ஏேதனும்
ஏைழ மனிதனின் ஆைடகைள
எடுத்தருக்கலாம்.
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இல்ைலெயனில், எக்காரணமுமின்ற
அவ்வாறுெசய்தருக்கலாம்.

௭ ேசார்ந்த, பச த்த ஜனங்களுக்கு நீ
தண்ணீரும், உணவும் ெகாடாது
இருந்தருக்கலாம்.

௮ ேயாபுேவ, உனக்கு மிகுதயான வைள
நலங்கள்உண்டு,

ஜனங்கள்உன்ைனமதக்க றார்கள்.
௯ வதைவகளுக்கு எதுவும் ெகாடாது

அவர்கைளநீதுரத்தயருக்கலாம்.
ேயாபுேவ, நீ அநாைதகைள
ஏமாற்றயருக்கலாம்.

௧௦ஆகேவ, உன்ைனச் சுற்றலும் கண்ணிகள்
அைமந்துள்ளன,

த டீர்பயம்உன்ைனஅஞ்சைவக்கறது.
௧௧ ஆகேவ, நீ பார்க்க முடியாதபடி மிகுந்த

இருள்சூழ்ந்தருக்க றது,
ெவள்ளப்ெபருக்குஉன்ைனமூடுகறது.

௧௨ “ேதவன் பரேலகத்தன் மிக உயர்ந்த
இடத்தல்வாழ்க றார்.

வண்மீன்கள் எத்தைன உயரத்தல்
உள்ளனஎனப்பாருங்கள்.

மிகஉயர்ந்த நட்சத்த ரத்ைத ேதவன்க ேழ
ேநாக்க ப்பார்க்க றார்.

௧௩ஆனால்ேயாபுேவ,நீெசால்லலாம் ‘ேதவன்
என்னஅறவார்?
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இருண்ட ேமகங்கள் வழியாகப் பார்த்து,
ேதவன் நம்ைம நயாயந்தீர்க்கக்
கூடுமா?

௧௪ அடர்த்தயான ேமகங்கள் அவைர
நம்மிடமிருந்துமைறக்கன்றன,

எனேவ, அவர் வானத்தன் வளிம்ைபத்
தாண்டி நடக்க றேபாது நம்ைமப் பார்க்க
முடிவதல்ைல’ எனக்கூறுவாய்.

௧௫ “ேயாபுேவ,பலகாலம்முன்புதீேயார்நடந்த
அந்தப் பைழயபாைதயல்

நீநடந்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்.
௧௬ அவர்கள் இறக்கேவண்டிய

காலத்த ற்கு முன்னேர, அத்தீேயார்
அழிக்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் ெவள்ளப்ெபருக்கல் அடித்துச்
ெசல்லப்பட்டார்கள்.

௧௭அவர்கள் ேதவைனப் பார்த்து, ‘எங்கைளத்
தனித்துவ ட்டுவடும்!

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எங்கைள
என்னச்ெசய்யமுடியும்!’ என்பார்கள்.

௧௮ நற்காரியங்களால் அவர்கள் வீடுகைள
ந ரப்ப யவர் ேதவேன!

இல்ைல, என்னால் தீேயாரின்
அறவுைரையப் பன்பற்றமுடியாது.

௧௯அழிவைதநல்ேலார் காண்பார்கள்.
அந்தநல்லஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யைடவார்கள்.
களங்கமற்றஜனங்கள்தீேயாைரக்கண்டு
நைகப்பார்கள்,
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௨௦ ‘உண்ைமயாகேவ நம் பைகவர்கள்
அழிக்கப்பட்டார்கள்.

ெநருப்பு அவர்களின் ெசல்வத்ைதத்
ெகாளுத்துகறது!’

௨௧ “இப்ேபாது, ேயாபுேவ, உன்ைன
ேதவனுக்குக் ெகாடுத்து அவேராடு
சமாதானம்ெசய்துக்ெகாள்.

இைதச் ெசய், உனக்கு நல்லைவ பல
வாய்க்கும்.

௨௨அவரதுேபாதைனையஏற்றுக்ெகாள்.
அவர்ெசால்வைதக்கவனமாகக் ேகள்.

௨௩ ேயாபுேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனிடம் தரும்ப வா, உன்
பைழய நைலக்கு அைழத்துச்
ெசல்லப்படுவாய்.

ஆனால், நீஉனதுவீட்டிலிருந்துதீைமைய
அகற்ற ேவண்டும்.

௨௪ உனது ெபான்ைன நீ தூசயாகக்
கருதேவண்டும்.

பள்ளத்தாக்கன் பாைறகைளப் ேபால,
உனது உயர்ந்த ெபான்ைனக்
கருதேவண்டும்.

௨௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, உனக்குப்
ெபான்னாகட்டும்.

அவேர உனக்கு ெவள்ளிக் குவயல்
ஆகட்டும்.

௨௬ அப்ேபாது நீ சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனில்களிகூருவாய்.
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அப்ேபாது நீ ேதவைன ேநாக்க ப்
பார்ப்பாய்.

௨௭ நீ அவரிடம் ெஜப ப்பாய், அவர் உன்ைனக்
ேகட்பார்.

நீ ெசய்வதாக உறுதயளித்த
காரியங்கைள, அப்ேபாது நீ
ெசய்யமுடியும்.

௨௮ நீ ஏேதனும் ெசய்யத் தீர்மானித்தால், அது
ெவற்றயைடயும்,

உனதுஎத ர்காலம்ஒளிமயமாகஇருக்கும்.
௨௯ ெபருைமயுள்ேளாைர ெவட்கமைடயச்

ெசய்க றார்.
ஆனால் ேதவன் எளிேயாருக்கு
உதவுகறார்.

௩௦அப்ேபாது நீ தவறுெசய்யும்ஜனங்களுக்கு
உதவமுடியும்.

நீ ேதவனிடம் ெஜப ப்பாய். அவர் அந்த
ஜனங்களுக்குமன்னிப்பார்.

ஏெனனில் நீ அத்தைன பரிசுத்தமாக
இருப்பாய்” என்றான்.

௨௩
ேயாபு பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “நான் இன்ைறக்கு இன்னும் மனங்கசந்து
முைறயடுக ேறன்.

ஏெனனில் நான் இன்னும்
துன்புற்றுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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௩ எங்ேக ேதவைனப் பார்க்கக் கூடுெமன
நான் அறந்தருக்க ேவண்டுெமன்று
வரும்புக ேறன்.

ேதவனிடம் ேபாகும் வழிைய அறய
வரும்புக ேறன்.

௪ நான் ேதவனிடம் என் நயாயத்ைத
வளக்குேவன்.

நான் களங்கமற்றவெனனக் காட்டும்
வவாதங்களால் என் வாய்
ந ரம்பயருக்கும்.

௫ என் வவாதங்களுக்கு ேதவன் எவ்வாறு
பதலளிப்பார் என்றுஅற ேவன்.

ேதவனுைடய பதல்கைளப்
புரிந்துெகாள்ேவன்.

௬ ேதவன் எனக்ெகத ராக அவரது
வல்லைமையப்பயன்படுத்துவாரா?

இல்ைல அவர் எனக்குச்
ெசவெகாடுப்பார்!

௭நான்ஒருேநர்ைமயானமனிதன்.
என் கைதைய நான் கூற, ேதவன்
அனுமத ப்பார்.

அப்ேபாது என் நீத பத என்ைன
வடுதைலயாக்குவார்!

௮ “ஆனால் நான் கழக்ேக ேபானால், அங்ேக
ேதவன்இல்ைல.

நான் ேமற்ேக ேபானால், அங்கும் நான்
ேதவைனக்காேணன்.
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௯ேதவன்வடக்ேக பணி ெசய்யும்ேபாது, நான்
அவைரப் பார்க்கமுடியவல்ைல.

ேதவன் ெதற்ேக தரும்பும்ேபாதும், நான்
அவைரக்காணவல்ைல.

௧௦ஆனால்ேதவன்என்ைனஅறவார்.
அவர்என்ைனப்பரிேசாத த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்,
நான் ெபான்ைனப்ேபான்று
தூயவெனனக்காண்பார்.

௧௧ேதவன்வரும்புக றபடிேயநான்எப்ேபாதும்
வாழ்ந்தருக்க ேறன்.

நான் ேதவைனப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தயேதயல்ைல.

௧௨ நான் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்கு
எப்ேபாதும்கீழ்ப்படிக ேறன்.

என் உணைவக் காட்டிலும் அதகமாக
ேதவனுைடய வாயலிருந்து வரும்
வார்த்ைதகைளநான்ேநச க்க ேறன்.

௧௩ “ஆனால்ேதவன்மாறுகறதல்ைல.
ஒருவனும் ேதவனுக்ெகத ராக
ந ற்கமுடியாது.

ேதவன்தான்வரும்புகன்றவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்க றார்.

௧௪ ேதவன் எனக்ெகன்று அவர்
த ட்டமிட்டவற்ைறச்ெசய்வார்.

எனக்காக ேவறு பல த ட்டங்கைளயும்
அவர்ைவத்தருக்க றார்.

௧௫ அதனாேல நான் ேதவனுக்குப்
பயந்தருக்க ேறன்.
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இக்காரியங்கைள நான்
புரிந்துக்ெகாள்க ேறன்.

ஆைகயால் நான் ேதவனுக்குப்
பயந்தருக்க ேறன்.

௧௬ ேதவன் என் இருதயத்ைத இைளக்கச்
(ேசார்வைடய) ெசய்க றார், நான் என்
ைதரியத்ைதஇழக்க ேறன்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் என்ைன
அஞ்சச்ெசய்க றார்.

௧௭ என் முகத்ைத மூடும் கருேமகத்ைதப்
ேபான்று எனக்கு ேநர்ந்த
தீயகாரியங்கள்உள்ளன.

ஆனால்அந்தஇருள்என்ைனஅடக்காது.

௨௪
௧ “சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்,ஜனங்களின்

வாழ்வல் ேகடுகள் ந கழும் காலத்ைத
அற ந்த ேபாதும்

அவர் அதற்குப் பரிகாரம் ெசய்யும்
காலத்ைத அவைரப் பன்பற்றுேவார்
அறயமுடியாமலிருப்பதுஏன்?

௨ “அயலானின் நலத்தன் பகுதைய
அைடவதற்காக ஜனங்கள் எல்ைலக்
குற ப்புகைளமாற்றுகறார்கள்.

ஜனங்கள் மந்ைதகைளத் தருடி, ேவறு
ேமய்ச்சல் நலங்களுக்கு அைழத்துச்
ெசல்க றார்கள்.



ேயாபு௨௪:௩ xcvii ேயாபு௨௪:௬

௩ ெபற்ேறாரற்ற அனாைதப்
பள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமான
கழுைதையஅவர்கள்தருடுகறார்கள்.

வதைவ தான் பட்ட கடைனத் தருப்ப ச்
ெசலுத்தும்வைர அவளது பசுைவக்
கவர்ந்துெசன்றுவடுகறார்கள்.

௪ ஏைழகள் வீடின்ற ஓரிடத்தலிருந்து
மற்ேறார் இடத்த ற்கு அைலயும்படி
வற்புறுத்துகறார்கள்.

தீேயாரிடமிருந்து அந்த ஏைழகள்
தங்கைள ஒளித்துக்ெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுக றார்கள்.

௫ “பாைலவனத்தல் உணவு ேதடி அைலயும்
காட்டுக் கழுைதகைளப்ேபால் ஏைழகள்
இருக்கறார்கள்.

அவர்கள் உணவு ேதடுவதற்காக
அத காைலயல்எழுந்தருக்க றார்கள்.

அவர்களின் குழந்ைதகளுக்காக உணவு
ெபறும் ெபாருட்டு அவர்கள் மாைலயல்
ெவகுேநரம்வைரஉைழக்க றார்கள்.

௬ வயல்களில் ைவக்ேகாலும் புல்லும்
ெவட்டியபடி ஏைழகள் இரவல் ெவகு
ேநரம்உைழக்க ேவண்டும்.

வயல்களில் த ராட்ைசப் பழங்கைளப்
பற த்துச் ேசர்ப்பவர்களாய், அவர்கள்
ெசல்வந்தர்களுக்காக உைழக்க
ேவண்டும்.
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௭ இரவு முழுவதும் ஆைடயன்ற ஏைழகள்
தூங்கேவண்டும்.

குளிரிலிருந்து காப்பதற்கு
அவர்களுக்குப் ேபார்ைவகள்இல்ைல.

௮ அவர்கள் பர்வதங்களில் மைழயால்
நைனந்தருக்க றார்கள்.

குளிரிலிருந்து காப்பதற்கு அவர்களுக்கு
எதுவும்இல்ைல.

எனேவ அவர்கள் ெபரிய பாைறகளுக்கு
அருேகஅண்டிக்ெகாள்க றார்கள்.

௯ தீேயார் பால் மணம் மாறாத குழந்ைதைய
அதன்தாய டமிருந்துப ரிக்க றார்கள்.

கடனுக்கு உறுத ப்ெபாருளாக அவர்கள்
ஒரு ஏைழயன் குழந்ைதைய
எடுத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
௧௦ஏைழகளுக்குஆைடயல்ைல. எனேவ
அவர்கள் ேவைல ெசய்யும்ேபாது
ந ர்வாணமாயருக்க றார்கள்.

தீேயாருக்குஅவர்கள்தானியக்கட்டுகைளச்
சுமந்துச்ெசல்க றார்கள்.

ஆனால் அந்த ஏைழகள்
பச ேயாடிருக்க றார்கள்.

௧௧ ஏைழகள் ஒலிவ எண்ெணையப்
ப ழிந்ெதடுக்க றார்கள்.

த ராட்ைசரசம் ப ழியும் இடத்தல்
அவர்கள் த ராட்ைசக்கனிகளின் ேமல்
நடக்க றார்கள்.

ஆனால் அவர்களுக்குப் பருகுவதற்கு
எதுவுமில்ைல.
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௧௨நகரத்தல்மரிப்ேபாரின்துயரக்குரல்கைள
நீ ேகட்கமுடியும்.

துன்புறும் அந்த ஜனங்கள் உதவக்காக
குரெலழுப்புக றார்கள்.

ஆனால்ேதவன்ெசவ சாய்ப்பதல்ைல.

௧௩ “ச லர் ஒளிக்கு எத ராகக் கலகம்
ெசய்க றார்கள்.

ேதவன் வரும்புவது எதுெவன அவர்கள்
அறயவரும்பமாட்டார்கள்.

ேதவன் வரும்புக றபடி அவர்கள்
வாழமாட்டார்கள்.

௧௪ ஒரு ெகாைலகாரன் அதகாைலயல்
எழுந்து த க்கற்ற ஏைழகைளக்
ெகால்க றான்.

இரவல்அவன்ஒருதருடனாக றான்.
௧௫ வபச்சாரம் ெசய்பவன் (தகாத

ெநறயல் ஒழுகுபவன்) இரவுக்காகக்
காத்தருக்க றான்.

‘யாரும்என்ைனப்பார்க்கமாட்டார்கள்’என
அவன்நைனக்கறான்.

ஆயனும் அவன் தனது முகத்ைத
மூடிக்ெகாள்க றான்.

௧௬ இரவல் இருள் சூழ்ந்தருக்கும்ேபாது,
தீேயார் ஜனங்களின் வீடுகைள
உைடத்துஉள்ேளநுைழகறார்கள்.

ஆனால்பகெலாளியல்,அவர்கள்தங்கள்
வீடுகளுக்குள்ேளேய இருந்துெகாண்டு
பூட்டிக்ெகாள்க றார்கள்.
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அவர்கள் ஒளிையவ ட்டு
வலகயருக்க றார்கள்.

௧௭தீேயாருக்குமிகஇருண்டஇரவுகள்காைல
ேநரத்ைதப் ேபான்றது.

ஆம், அந்த மரணஇருளின் பயங்கரத்ைத
அவர்கள்நன்றாகஅறவார்கள்!

௧௮ “ெவள்ளப் ெபருக்கல் அடித்துச்
ெசல்லப்படும் ெபாருள்கைளப்ேபான்று
தீேயார்அகற்றப்படுவார்கள்.

அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான நலம்
சப க்கப்பட்டது, எனேவ அவர்கள்
தங்கள் வயல்களிலிருந்து த ராட்ைசக்
கனிகைளத்த ரட்டமாட்டார்கள்.

௧௯ குளிர் காலத்துப் பனியலிருந்து
வரும் தண்ணீைர, ெவப்பமும்,
உலர்ந்ததுமானகாலம்கவர்ந்துவடும்.

எனேவ அந்தப் பாவ கள் கல்லைறக்குக்
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.

௨௦ தீயவன் மரிப்பான், அவனது ெசாந்த
தாயார்கூடஅவைனமறந்துவடுவார்.

அவன் உடைலத் தன்னும் புழுக்கேள,
அவைனவரும்புக றவளாயருக்கும்.

ஜனங்கள்அவைனநைனவுகூரமாட்டார்கள்.
எனேவஅத்தீயவன்மரத்துண்ைடப்ேபான்று
உைடந்துேபாவான்.

௨௧ குழந்ைதகளற்ற ெபண்கைளத்
(மலடிகைள) தீேயார்துன்புறுத்துவர்.
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கணவர்கைள இழந்த ெபண்களுக்கு
(வதைவகளுக்கு) உதவ அவர்கள்
மறுக்க றார்கள்.

௨௨ ஆற்றலுள்ள மனிதர்கைள அழிக்க,
தீேயார் தங்கள் ஆற்றைலப்
பயன்படுத்துகறார்கள்.

தீேயார் ஆற்றல் ெபறக்கூடும், ஆனால்,
அவர்களுக்குத் தங்கள் ெசாந்த
வாழ்க்ைகயன்மீதுந ச்சயமில்ைல.

௨௩ தீேயார் குறுகயகாலம் பாதுகாப்பாகவும்
ஆபத்தன்றயும்உணரலாம்.

ேதவன்அவர்கைளகவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௨௪தீேயார் ச லகாலம்ெவற்றயைடயலாம்.

ஆனால்அவர்கள்அழிந்துப்ேபாவார்கள்.

தானியத்ைதப்ேபான்று அவர்கள்
அறுக்கப்படுவார்கள்.

அத்தீய ஜனங்கள் பறைரப்
ேபாலேவ எல்ேலாராலும் ெவட்டி
வீழ்த்தப்படுவார்கள்.

௨௫ “இைவ உண்ைமெயன நான்
வாக்குறுதயளிக்க ேறன்!

நான் ெபாய் கூறயதாக யார் நரூப க்கக்
கூடும்?

நான் தவறைழத்ேதெனனயார் காட்டக்
கூடும்?” என்றான்.
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௨௫
பல்தாத் ேயாபுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧சூகயனானபல்தாத் பதலாக:

௨ “ேதவேனஅரசாள்பவர்.
ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவருக்கு
பயந்துமத க்கச்ெசய்க றார்.

ேதவன் தமது உன்னதமான இடத்தல்
சமாதானமாகைவக்க றார்.

௩ அவரது நட்சத்த ரங்கைள எவரும் எண்ண
முடியாது.

ேதவனுைடயெவளிச்சம்எல்ேலார்ேமலும்
உத க்க றது.

௪ ேதவனுக்குமுன்பாக நீத மான் யார் இருக்க
முடியும்?

மனிதஇனத்தல்ஒருவனும்உண்ைமயல்
தூயவனாகஇருக்கமுடியாது.

௫ ேதவனுைடய கண்களுக்கு சந்த ரன்
தூய்ைமயானேதா ஒளியுைடயேதா
அல்ல.

நட்சத்த ரங்களும் அவருைடய
பார்ைவயல்தூயைவஅல்ல.

௬ ஜனங்கள் இன்னும் தூய்ைமயல்
குைறந்தவர்கள்.

பூச்சையப் ேபான்றும், புழுக்கைளப்
ேபான்றும்பயனற்றவர்கள்!” என்றான்.

௨௬
ேயாபு பல்தாதுக்குப் பதல்தருகறான்
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௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “பல்தாத், ேசாப்பார், எலிப்பாஸ்
ஆக ேயாேர, ேசார்வுற்று நலிந்த
இம்மனிதனுக்கு நீங்கள் எப்படி உதவ
ெசய்தீர்கள்?

ஆம், நீங்கள் உண்ைமய ேலேய
நல்ல ஊக்கமூட்டுபவர்களாக
இருந்தருக்க றீர்கள்!

உண்ைமய ேலேய நீங்கள் என்
தளர்ந்துப்ேபான கரங்கைள மறுபடியும்
ெபலப்படெசய்தீர்கள்.

௩ ஆம், ஞானமற்றவனுக்கு நீங்கள்
அற்புதமான அறவுைரையத்
தந்தருக்க றீர்கள்!

நீங்கள் எத்தைன ஞானவான்கள்
என்பைத உண்ைமயாகேவ
காட்டியருக்க றீர்கள்!*

௪ இவற்ைறச் ெசால்ல உங்களுக்கு
உதவயவர்யார்?

யாருைடய ஆவ உங்களுக்கு
எழுச்சயூட்டியது?

௫ “பூமிக்கு அடியலுள்ள ெவள்ளங்களில்
மரித்ேதாரின் ஆவகள் பயத்தால்
நடுங்குகன்றன.

* ௨௬:௩: வாக்கயம் 2-3 ேயாபு இங்ேக ெசால்வைதப்
ேபால் உண்ைமயல் அர்த்தம் ெகாள்ளவல்ைல. ேயாபு
பலிய டப்படுக றான். அவன் இதைன அவ்வாறு அர்த்தம்
ெகாள்ளவல்ைலஎன்பைதப் ேபால் ேபசுக றான்.
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௬ ஆனால் ேதவனால் மரணத்தன் இடத்தல்
ெதளிவாகப் பார்க்கமுடியும்.

மரணம் ேதவனிடமிருந்து
மைறந்தருக்கவல்ைல.

௭ ெவறுைமயான இடத்தல் ேதவன் வடக்கு
வானத்ைதப் பரப்பனார்.

ெவற்ற டத்தன் ேமல் ேதவன் பூமிையத்
ெதாங்கவ ட்டார்.

௮ ேதவன் அடர்ந்த ேமகங்கைள தண்ணீரால்
ந ரப்புக றார்.

மிகுந்த பாரம் ேமகங்கைள உைடத்துத்
த றக்காதபடி ேதவன்பார்க்க றார்.

௯ முழு நலாவன் முகத்ைத ேதவன்
மூடுகறார்.

அவர் தமது ேமகங்கைள அதன் மீது
வ ரித்துஅைதப் ேபார்த்துக றார்.

௧௦ ேதவன் ஒரு எல்ைலக் ேகாடுேபான்ற
வைளயத்ைதகடலில்வைரந்து

ஒளியும், இருளும் சந்த க்கும்படிச்
ெசய்தார்.

௧௧ேதவன்பயமுறுத்தும்ேபாது
வாைனத் தாங்கும் அஸ்தபாரங்கள்
அச்சத்தால் நடுங்குகன்றன.

௧௨ ேதவனுைடய வல்லைம கடைல
அைமத ப்படுத்துகறது.

ேதவனுைடய ஞானம் ராகாபன்
உதவயாளர்கைளஅழித்தது.

௧௩ ேதவனுைட மூச்சு வானங்கைளத்
ெதளிவாக்கும்.
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தப்ப ச்ெசல்ல முயன்ற பாம்ைப
ேதவனுைடயைகஅழித்தது.

௧௪ ேதவன் ெசய்க ற வயக்கத்தக்க
காரியங்களில்இைவசலேவ.

ேதவனிடமிருந்து ஒரு ச றய இரகச ய
ஒலிையேயநாம் ேகட்க ேறாம்.

ேதவன் எத்தைன ேமன்ைமயானவரும்
வல்லைமயுள்ளவரும் என்பைத
ஒருவனும் உண்ைமயாகப்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது” என்றான்.

௨௭
௧ பன்பு ேயாபு தன் வ ரிவுைரையத்

ெதாடர்ந்தான். அவன்,

௨ “உண்ைமயாகேவ, ேதவன்
உய ேராடிருக்க றார்.

ேதவன்உண்ைமயாக வாழ்வைதப்ேபால,
அவர் உண்ைமயாக என்ேனாடு
அநீதயாய் நடக்க றார்.

ஆம், சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் என்
வாழ்க்ைகையக்கசப்பாக்கனார்.

௩ஆனால்என்னில்உயருள்ளவைரயலும்
ேதவனுைடய உய ர்மூச்சு என் மூக்கல்
இருக்கும்மட்டும்

௪என்உதடுகள்தீயவற்ைறப் ேபசாது,
என்நாவுஒருேபாதும்ெபாய்கூறாது.

௫ நீங்கள் ெசால்வது சரிெயன நான்
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
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நான் மரிக்கும் நாள் மட்டும், நான்
களங்கமற்றவன் என்று ெதாடர்ந்து
ெசால்ேவன்.

௬ நான் ெசய்த நல்லவற்ைறத் ெகட்டியாகப்
(இறுகப்) ப டித்துக்ெகாள்ேவன்.

நயாயமாகநடப்பைதவ ட்டுவ டமாட்ேடன்.
நான் வாழும்வைர என் மனச்சாட்ச
என்ைனஉறுத்தாது.

௭ ஜனங்கள் எனக்ெகத ராக எழுந்து
நற்க றார்கள்.

தீேயார் தண்டிக்கப்படுவைதப் ேபால என்
பைகவர்கள் தண்டைன ெபறுவார்கள்
எனநம்புக ேறன்.

௮ ஒருவன் ேதவைனப்பற்ற க்
கவைலப்படாவ ட்டால், அவன்
மரிக்கும்ேபாது, அவனுக்கு ஒரு
நம்ப க்ைகயுமில்ைல.

ேதவன் அவன் உயைர எடுக்கும்ேபாது,
அம்மனிதனுக்கு நம்ப க்ைக
எதுவுமில்ைல.

௯ அத்தீயவனுக்குத் ெதால்ைலகள்
வைளயும், அவன் ேதவைன ேநாக்க
உதவ ேவண்டுவான்.

ஆனால் ேதவன் அவனுக்குச்
ெசவ சாய்க்கமாட்டார்!

௧௦ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம்
ேபசுவதல் அவன் களிப்பைடந்தருக்க
ேவண்டும்.
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எப்ேபாதும் அம்மனிதன் ேதவனிடம்
ெஜபம்ெசய்தருக்க ேவண்டும்.

௧௧ “ேதவனுைடய வல்லைமையக் குறத்து
நான்உங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
த ட்டங்கைள நான் உங்களிடம்
மைறக்கமாட்ேடன்.

௧௨ உங்கள் ெசாந்தக் கண்களால்
ேதவனுைடய வல்லைமையக்
கண்டிருக்கறீர்கள்.

எனேவ அந்தப் பயனற்ற காரியங்கைள
நீங்கள்ஏன்ெசால்க றீர்கள்?

௧௩தீேயாருக்காகேதவன்த ட்டமிட்டதுஇதுேவ
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடமிருந்து
ெகாடிேயார்இைதேயெபறுவார்கள்.

௧௪ தீயவனுக்குப் பல பள்ைளகள்
இருக்கலாம். ஆனால் அவனது
பள்ைளகள்மரிப்பார்கள்.

தீயவனின் பள்ைளகளுக்கு உண்பதற்கு
ேபாத யஉணவுஇராது.

௧௫ அவனது எல்லாப் பள்ைளகளும்
மரிப்பார்கள்.

அவனது வதைவ அவனுக்காகத்
துக்கப்படமாட்டாள்.

௧௬ தீேயானுக்குத் துகைளப்ேபான்று
மிகுதயானெவள்ளி கைடக்கலாம்.

களிமண்குவயைலப்ேபான்றுஅவனிடம்
பலஆைடகள்இருக்கலாம்.
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௧௭ ஆனால் அவனது ஆைடகள்
நல்லவனுக்குக்கைடக்கும்.

களங்கமற்ற ஜனங்கள் அவனது
ெவள்ளிையப்ெபறுவார்கள்.

௧௮ தீயவன் ஒரு வீட்ைடக் கட்டலாம், ஆனால்
அதுநீண்டகாலம்நைலக்காது.

அது ஒரு சலந்த வைலையப்ேபான்றும்,
காவலாளியன்கூடாரத்ைதப்ேபான்றும்
இருக்கும்.

௧௯ தீயவன் ஒருவன் படுக்ைகக்குப்
ேபாகும்ேபாது, ெசல்வந்தனாக
இருக்கலாம்.

ஆனால் அவனது கண்கைள அவன்
தறக்கும்ேபாது, எல்லா ெசல்வங்களும்
மைறந்தருக்கும்.

௨௦அவன்அச்சமைடவான்.
அது ெவள்ளப் ெபருக்ைகப் ேபான்றும்,
புயல்வீச எல்லாவற்ைறயும் அடித்துச்
ெசல்வைதப்ேபான்றும்இருக்கும்.

௨௧ க ழக்குக் காற்று அவைன அடித்துச்
ெசல்லும்,அவன்அழிந்துேபாவான்.

புயல் அவன் வீட்டிலிருந்து அவைன
இழுத்துச்ெசல்லும்.

௨௨ புயலின் வல்லைமயலிருந்து தீயவன்
ஓடிப்ேபாகமுயல்வான்

ஆனால், இரக்கமின்ற புயல் அவைனத்
தாக்கும்.

௨௩ தீயவன் ஓடிப்ேபாகும்ேபாது, மனிதர்கள்
ைகெகாட்டுவார்கள்.
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தீயவன் வீட்ைடவ ட்டு ஓடுகறேபாது,
அவர்கள் அவைனப் பார்த்து
சீட்டியடிப்பார்கள்.”

௨௮
The V a lu e of W is d o m

௧ “ெவள்ளிைய ஜனங்கள் ெபறும்
சுரங்கங்கள்உண்டு,

ஜனங்கள் ெபான்ைனஉருக்க ப் புடமிடும்
(தூயதாக்கும்)இடங்கள்உண்டு.

௨ மனிதர்கள் நலத்தலிருந்து இரும்ைப
ெவட்டிெயடுக்க றார்கள்,

ெசம்பு பாைறயலிருந்து உருக்க
எடுக்கப்படுக றது.

௩ ேவைலயாட்கள் குைககளுக்குள்
வளக்குகைளஎடுத்துச்ெசல்க றார்கள்.

அைவகைள குைககளின் ஆழமான
பகுத களில் ேதடுக றார்கள்.

ஆழ்ந்த இருளில் அவர்கள் பாைறகைளத்
ேதடிப்பார்க்க றார்கள்.

௪ தாது இருக்கும் பகுத கைளத் ேதடி,
ேவைலயாட்கள்நலத்தனுள்ஆழமாகத்
ேதாண்டுகறார்கள்.

ஜனங்கள் வச க்காத (வாழாத) தூரமான
இடங்களிலும், ஒருவரும் ெசன்ற ராத
இடங்களிலும், அவர்கள் நலத்தனுள்
ஆழமாகப் ேபாக றார்கள்.
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மற்ற ஜனங்கைளக் காட்டிலும்
ஆழமான இடங்களில், அவர்கள்
கயறுகளிலிருந்துெதாங்குகறார்கள்.

௫நலத்தன்ேமல்உணவுவைளகறது,
ஆனால் நலத்த ற்குக் கீேழ, அைனத்தும்
ெநருப்பனால் உருக்கப்பட்டதுேபால,
அதுேவறுமாத ரியாகத்ேதான்றுகறது.

௬ நலத்தன் கீேழ இந்த ர நீலக்கற்கள்
காணப்படும்.

அங்குத்தூயப்ெபான்ெபாடிகள்உண்டு.
௭ நலத்தன் கீழுள்ள பாைதகைளப்பற்ற க்

காட்டுப் பறைவகள்கூடஅறயாது.
அந்த இருண்ட பாைதகைள வல்லூறும்
பார்த்ததல்ைல.

௮ காட்டு மிருகங்கள் அப்பாைதயல்
நடந்ததல்ைல.

சங்கங்கள் அவ்வழியல் பயணம்
ெசய்ததல்ைல.

௯ ேவைலயாட்கள் மிகக் கடினமான
பாைறகைளத் ேதாண்டுகறார்கள்.

அப்பணியாட்கள்பர்வதங்கைளேதாண்டி
அதைனெவட்டாந்தைரயாக்குக றார்கள்.

௧௦ ேவைலயாட்கள் பாைறகளினூேட நீர்க்
கால்கைளெவட்டுகறார்கள்.

எல்லாபாைறகளின்ெபாக்கஷங்கைளயும்
அவர்கள்பார்க்க றார்கள்.

௧௧ பணியாட்கள் தண்ணீைரத் தைட ெசய்ய,
அைணகைளக்கட்டுக றார்கள்.



ேயாபு௨௮:௧௨ cxi ேயாபு௨௮:௧௮

அவர்கள் மைற ெபாருைள
ெவளிச்சத்த ற்குக்ெகாண்டுவருகறார்கள்.

௧௨ “ஆனால் ஒருவன் ஞானத்ைத எங்ேக
காண்பான்?

நாம் எங்குபுரிந்துெகாள்ளுதைலக்காண
முடியும்?

௧௩ ஞானம் எத்தைன வைலயுயர்ந்தது என
நாம்அற ேயாம்,

பூமியன் ஜனங்கள் நலத்ைதத் ேதாண்டி,
ஞானத்ைதக்கண்டைடயமுடியாது.

௧௪ ஆழமான சமுத்த ரம், ‘ஞானம் இங்கு
என்னிடம்இல்ைல’ என்கறது.

கடல், ‘ஞானம் இங்கு என்னிடம் இல்ைல’
என்கறது.

௧௫மிகத்தூய ெபான்னாலும்கூட, உங்களால்
ஞானத்ைதவாங்கமுடியாது!

ஞானத்ைத வாங்கப் ேபாதுமான அளவு
ெவள்ளிஇவ்வுலகல்இராது!

௧௬ ஓபீரின் தங்கத்தாேலா, ேகாேமதகத்
தாேலா,இந்த ர நீலக்கல்லாேலா,

நீங்கள்ஞானத்ைதவாங்கமுடியாது.
௧௭ ஞானம் ெபான் அல்லது படிகத்ைதக்

காட்டிலும் ச றப்பானது!
ெபான்னில் பத க்கப்ெபற்ற
வைலயுயர்ந்த கற்களால் ஞானத்ைத
வாங்கமுடியாது.

௧௮ பவளம், சூரியகாந்தம் ஆகயவற்றலும்
ஞானம்உயர்ந்தது.
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சவந்தக் கற்கைளக் காட்டிலும் ஞானம்
வைலயுயர்ந்தது.

௧௯ எத்த ேயாப்ப யா நாட்டின்
புஷ்பராகம் ஞானத்ைதப்ேபான்று
வைலமத ப்பபுைடயதல்ல.

தூயப் ெபான்னால் உங்களால்
ஞானத்ைதவாங்கமுடியாது.

௨௦ “எனேவஞானம்எங்கருந்துவருகறது?
எங்குநாம் புரிந்துெகாள்ளுதைலக்காண
முடியும்?

௨௧ பூமியன் உய ரினங்களுக்கு எல்லாம்
ஞானம்மைறந்தருக்க றது.

வானத்துப் பறைவகள் கூட ஞானத்ைதக்
காணமுடியாது.

௨௨மரணமும்அழிவும், ‘நாங்கள்ஞானத்ைதக்
கண்டதல்ைல.

நாங்கள் அைதக் குறத்த வதந்த கைளக்
காதனால் மட்டும் ேகட்ேடாம்’
என்கன்றன.

௨௩ “ேதவன் மட்டுேம ஞானத்தன் வழிைய
அறகறார்.

ேதவன்மட்டுேமஞானம்இருக்குமிடத்ைத
அறகறார்.

௨௪ பூமியன் இறுத ப் பகுத கைளயும்
ேதவனால்பார்க்கமுடிக றது.

வானின் கீழுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
ேதவன்பார்க்க றார்.
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௨௫ ேதவன் காற்ற ற்கு அதன் வல்லைமைய
அளித்தார்.

கடல்கைள எத்தைன ெபரிதாக
பைடக்க ேவண்டுெமன்று ேதவன்
முடிெவடுத்தார்.

௨௬எங்ேகமைழையஅனுப்புவெதன்றும்,
இடி முழக்கங்கைள எங்ேக
ெசலுத்துவெதன்றும் ேதவன்
முடிெவடுக்க றார்.

௨௭ேதவன்ஞானத்ைதக்கண்டு,அைதப்பற்ற
ேயாச த்தார்.

ஞானத்தன் மத ப்ைப ேதவன் கண்டு,
அதைனஏற்றுக்ெகாண்டார்.

௨௮ ேதவன் மனிதைர ேநாக்க , ‘கர்த்தருக்கு
பயப்படுங்கள்,அவைரமதயுங்கள்.

அதுேவ ஞானம் ஆகும், தீைமச்
ெசய்யாதீர்கள் அதுேவ புரிந்து
ெகாள்ளும்தறன்ஆகும்!’ ” என்றார்.

௨௯
ேயாபுஅவனதுேபச்ைசத்ெதாடர்க றான்
௧ ேயாபு அவனுைடய ேபச்ைசத்

ெதாடர்ந்தான்.

௨ேயாபு: “ேதவன் என்ைனக் கண்காணித்துக்
கவனித்துவந்தேபாது,

பல மாதங்களுக்கு முன்பு
இருந்தாற்ேபான்று என் வாழ்க்ைக
அைமயாதா எனவரும்புக ேறன்.
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௩ அந்நாட்களில் ேதவனுைடய ஒளி என் மீது
ப ரகாச த்ததால், நான் இருளின் ஊேட
நடக்கமுடிந்தது.

ேதவன் நான் வாழ ேவண்டிய சரியான
வழிையக்காண்பத்தார்.

௪ நான் ெவற்ற கரமானவனாகவும்,
ேதவன் எனக்கு ெநருங்கய
நண்பராகவும் இருந்த நாட்கைள நான்
வரும்புக ேறன்.

அந்நாட்களில் ேதவன் என் வீட்ைட
ஆசீர்வத த்தார்.

௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
என்ேனாடிருந்தும், என் பள்ைளகள்
என்னருேக இருந்ததுமான காலத்ைத
நான்வரும்புக ேறன்.

௬என் வாழ்க்ைக மிக நன்றாக இருந்த காலம்
அது.

நான் பாேலட்டில் என் கால்கைளக்
கழுவ ேனன், ச றந்த எண்ெணய்கள்
என்னிடம் ஏராளம்இருந்தன.

௭ “நான்நகரவாயலுக்குச்ெசன்று,
ெபாது ஜனங்கள் கூடும் இடத்தல் நகர
மூப்பர்களுடன் வீற்றருந்த நாட்கள்
அைவ.

௮ அங்கு எல்லா ஜனங்களும் எனக்கு
மத ப்பளித்தார்கள்!

நான் வருவைதப் பார்க்கும்ேபாது
இைளஞர்கள் என் பாைதயலிருந்து
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(எனக்குவழிவ ட்டு)வலக நன்றார்கள்.
முத ேயார் எழுந்துநன்றனர்.
என்ைன அவர்கள் மத த்தைதக் காட்டும்
ெபருட்டுஅவர்கள்எழுந்தனர்.

௯ ஜனங்களின் தைலவர்கள் ேபசுவைத
நறுத்தனார்கள்.

ப றரும் அைமதயாயருக்கும்படி
அவர்கள் தங்கள்ைககைள வாய்களில்
ைவத்தார்கள்.

௧௦ மிக முக்கயமான தைலவர்கள் கூட
தங்கள் சத்தத்ைதக் குைறத்து (தாழ்ந்த
ெதானியல்) ேபசனார்கள்.

ஆம், அவர்கள் நாவு வாயன்ேமல்
அன்னத்தல் ஒட்டிக்ெகாண்டாற்ேபாலத்
ேதான்றற்று.

௧௧ஜனங்கள்எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்கள்,
என்ைனப்பற்ற நல்ல காரியங்கைளச்
ெசான்னார்கள்.

௧௨ ஏெனனில், ஏைழ உதவக்காக
கூப்ப ட்டேபாது, நான்உதவ ேனன்.

நான் ெபற்ேறாரற்ற பள்ைளகளுக்கும்,
கவனிப்பாரற்ற பள்ைளகளுக்கும்
உதவ ேனன்.

௧௩ ெகட்டுப்ேபான மனிதன் என்ைன
ஆசீர்வத த்தான்.

உதவ ேதைவப்பட்ட வ தைவகளுக்கு
நான்உதவ ேனன்.

௧௪ ேநர்ைமயான வாழ்க்ைகைய நான்
ஆைடயாகஉடுத்தயருந்ேதன்.
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நயாயம் எனக்கு அங்கயாகவும்,
தைலப்பாைகயாகவும்அைமந்தது.

௧௫குருடர்களுக்குநான்கண்களாேனன்.
அவர்கள்ேபாகேவண்டியஇடத்த ற்குவழி
நடத்த ேனன்.

முடவருக்குநான்காலாேனன்.
அவர்கள் ேபாகேவண்டிய இடத்த ற்கு
அவர்கைளச்சுமந்துெசன்ேறன்.

௧௬ நான் ஏைழகளுக்குத் தந்ைதையப்
ேபான்றருந்ேதன்.

நான் அறந்த ராத ஜனங்களுக்கு
உதவ ேனன்.

நயாயசைபயல் அவர்களின் வழக்கு
ெவற்ற ப்ெபறஉதவ ேனன்.

௧௭நான்தீேயாரின்ஆற்றைலஅழித்ேதன்.
அவர்களிடமிருந்து களங்கமற்ேறாைரக்
காப்பாற்ற ேனன்.

௧௮ “என் குடும்பத்தனர் என்ைனச்
சூழ்ந்தருக்க

வயது முத ர்ந்தவனாக நீண்ட காலம்
வாழ்ேவன்எனஎண்ணியருந்ேதன்.

௧௯ பனிப்படர்ந்த கைளகளும்
தண்ணீைர மிகுதயாகப் ெபற்ற
ேவர்கைளயுமுைடய ஆேராக்கயமான
ெசடிையப்ேபால

நானும் ஆேரக்கயமாயருப்ேபன் என
எண்ணியருந்ேதன்.

௨௦என்ெபலன்ெதாடர்ந்துபுதுப்ப க்கப்பட்டது.
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என் ைகயலுள்ள வல் புதுப்ெபலன்
ெகாண்டது.

௨௧ “கடந்தக் காலத்தல், ஜனங்கள் எனக்குச்
ெசவ ெகாடுத்தார்கள்.

அவர்கள் எனது அறவுைரக்காகக்
காத்தருந்தேபாது அைமதயாக
இருந்தார்கள்.

௨௨நான்ேபச முடித்தப்பன்பு,எனக்குச்ெசவ
ெகாடுத்த ஜனங்கள், அதற்குேமல்
எைதயும்கூறவல்ைல.

என் வார்த்ைதகைள அவர்கள்
மக ழ்சயாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.

௨௩ மைழக்காக காத்தருப்பைதப்ேபால
நான் ேபசுவதற்காக ஜனங்கள்
காத்தருந்தார்கள்.

வசந்த காலத்தல் தைர மைழைய
உறஞ்சுவதுேபால, அவர்கள் என்
வார்த்ைதகைளகுடித்தார்கள்.

௨௪ நான் அந்த ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து
ச ரித்ேதன்.

அவர்களால்அைதநம்பமுடியவல்ைல.
என் புன்னைக அவர்களுக்கு
நல்லுணர்ைவக்ெகாடுத்தது.

௨௫ நான் ஜனங்களுக்குத் தைலவனாக
இருந்தும் கூட, நான் அந்த
ஜனங்கேளாடிருப்பைதத் ேதர்ந்
ெதடுத்ேதன்.
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பாைளயத்தல் தனது ேசைனகேளாடு
வீற்றருக்கும்அரசைனப் ேபான்று,

நான் துயரமுற்ற ஜனங்களுக்கு ஆறுதல்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

௩௦
௧ “ஆனால்இப்ேபாது, என்ைனக்காட்டிலும்
இைளஞர்கள் கூட என்ைனக்

ேகலிச்ெசய்க றார்கள்.
அவர்களின் தந்ைதகைள நான் என்
மந்ைதையக் காக்கும் நாய்கேளாேட
ைவக்கவும்ெவட்கப் பட்டிருப்ேபன்.

௨ அந்த இைளஞர்களின் தந்ைதகள்
எனக்கு உதவ முடியாதபடிச்
ேசார்ந்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள் வயது முத ர்ந்தவர்கள்,
அவர்களின் கைளத்துப்ேபான
தைசநார்கள் வலிைமயும்
ஆற்றலுமற்றுக்காணப்படுகன்றன.

௩ அவர்கள் மரித்தவர்கைளப்
ேபாலிருக்க றார்கள், அவர்கள்
உண்பதற்கு எதுவுமில்லாமல்
பட்டினியாயருக்க றார்கள்.

எனேவ அவர்கள் பாைலவனத்தன்
உலர்ந்தஅழுக்ைகஉண்கறார்கள்.

௪ அவர்கள் பாைலவனத்தலுள்ள உப்புத்
தாவரங்கைளப்பற த்ெதடுக்க றார்கள்.

மரத்தன் ேவர்கைள அவர்கள்
தன்றார்கள்.
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௫ அவர்கள் ப ற ஜனங்களிடமிருந்து
துரத்தப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் கள்ளர் என ஜனங்கள்
அவர்கைள உரத்தக் குரலில்
சத்தமிட்டார்கள்.

௬அவர்கள்உலர்ந்தஆற்றுப்படுைககளிலும்,
மைலப்பக்கத்துக்குைகளிலும் நலத்தன்
துவாரங்களிலும்வாழேவண்டும்.

௭அவர்கள்புதர்களில்ஊைளயடுகறார்கள்.
முட்புதர்களின் கீேழ அவர்கள்
ஒதுங்கயருக்க றார்கள்.

௮ தங்கள் நாட்ைடவ ட்டு வ ரட்டியடிக்கப்பட்ட,
ெபயரற்ற,

தகுதயல்லாத ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள்
அவர்கள்!

௯ “இப்ேபாது அந்த மனிதர்களின் மகன்கள்
என்ைனக் ேகலிச் ெசய்யும் பாடல்கைள
பாடுக றார்கள்.

என் ெபயர் அவர்களுக்கு ஒரு ெகட்ட
வார்த்ைதஆயற்று.

௧௦ அந்த இைளஞர்கள் என்ைன
ெவறுக்கறார்கள், அவர்கள்
என்னிலிருந்து தூரத்தல் ேபாய்
ந ற்க றார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் காட்டிலும்
ச றந்தவர்கள்எனநைனக்கறார்கள்.

அவர்கள் என் முகத்தல் உமிழவும்
ெசய்க றார்கள்!
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௧௧ ேதவன் என் வல்லின் நாைண அறுத்துப்
ேபாட்டு என்ைனத் தளர்ச்ச யைடயச்
ெசய்தார்.

அந்த இைளஞர்கள் நறுத்தாது,
எனக்ெகத ராகத் தங்கள்
ேகாபத்ைதெயல்லாம் காட்டினார்கள்.

௧௨ அவர்கள் என் வலது பக்கத்தல்
தாக்குக றார்கள்.

அவர்கள் என் பாதங்கைள அகல
தள்ளிவ ட்டார்கள்.

நான் தாக்கப்படும் நகரத்ைதப்ேபால்
இருக்க ேறன்.

என்ைனத் தாக்க அழிப்பதற்கு
அவர்கள் என் சுவர்களுக்ெகத ராக
அழுக்குகைளக்கட்டுக றார்கள்.

௧௩அவர்கள்என்பாைதையெகடுத்தார்கள்.
அவர்கள் என்ைன அழிப்பதல்
ெவற்றயைடக றார்கள்.

அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு யாரும்
ேதைவயல்ைல.

௧௪அவர்கள்சுவரில்துைளயடுகறார்கள்.
அவர்கள் அதன் வழியாக வைரந்து
வருகறார்கள்.

உைடயும்கற்கள்என்மீதுவழுகன்றன.
௧௫நான்பயத்தால்நடுங்குக ேறன்.

காற்றுெபாருள்கைளப்பறக்கடிப்பைதப்ேபால
அந்த இைளஞர்கள் என் மகைமையத்
துரத்தவடுகறார்கள்.
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என் பாதுகாப்பு ஒரு ேமகத்ைதப்ேபான்று
மைறகறது.

௧௬ “இப்ேபாது என் உய ர் நீங்கும் நைலயல்
உள்ளது.

நான்வைரவல்மடிேவன்.
துன்பத்தன் நாட்கள் என்ைனப்
பற்ற க்ெகாண்டன.

௧௭ என் எலும்புகள் எல்லாம் இரவல்
வலிக்கன்றன.

என்ைனக் கடித்துக்குதறும் ேவதைன
நற்கேவயல்ைல.

௧௮ ேதவன் என் ேமற்சட்ைடயன் கழுத்துப்
பட்ைடையப் பற்றயழுத்து

என்ஆைடகைளஉருவன்ற சைதத்தார்.
௧௯ேதவன்என்ைனச்ேசற்றனுள்தள்ளினார்.

நான் அழுக்ைகப் ேபான்றும் சாம்பைலப்
ேபான்றும்ஆேனன்.

௨௦ “ேதவேன, உம்மிடம் உதவக்காக
ேவண்டுக ேறன், ஆனால் நீர்
பதலளிப்பதல்ைல.

நான் எழுந்து நன்று ெஜபம்
ெசய்க ேறன், ஆனால் நீர் என்னிடம்
பாராமுகமாயருக்க றீர்.

௨௧ ேதவேன, நீர் என்னிடம் ெகாடுைமயாக
நடந்தீர்.

என்ைனத் தாக்குவதற்கு நீர் உமது
வல்லைமையப்பயன்படுத்தனீர்.
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௨௨ ேதவேன, பலத்த காற்று என்ைனப்
பறக்கடிக்குமாறுெசய்தீர்.

புயலில்நீர் என்ைனெவளிேயவீசனீர்.
௨௩ நீர் என்ைன மரணத்தற்கு வழி நடத்துவீர்

எனஅற ேவன்.
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் மடிய (மரிக்க)
ேவண்டும்.

௨௪ “ஆனால், ஏற்ெகனேவஅழிந்தவைன
மீண்டும் ந ச்சயமாய் ஒருவனும்
தாக்கமாட்டான்.

௨௫ ேதவேன, ெதால்ைலகளுள்ள
ஜனங்களுக்காக நான் அழுேதன்
என்பைதநீர்அறவீர்.

ஏைழகளுக்காக என் இருதயம்
துயருற்றதுஎன்பைதநீர்அறவீர்.

௨௬ நான் நல்லவற்ைற எத ர்பார்த்தேபாது,
தீயைவேநர்ந்தன.

நான் ஒளிையத் ேதடியேபாது, இருள்
வந்தது.

௨௭ நான் உள்ேள கழிந்துேபாேனன், என்
துன்பம்ந ற்கவல்ைல.

இன்னும்வரப்ேபாகும்துன்பங்கள்மிகுத .
௨௮ நான் எப்ேபாதும் துக்கமாயருக்க ேறன்,

அதனால் நான் எந்த ஆறுதலும்
ெபறவல்ைல.

நான் சைபயல் எழுந்து நன்று,
உதவக்காகக்கூக்குரலிட்ேடன்.

௨௯நான்காட்டு நாய்கைளப்ேபாலவும்
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ெநருப்புக் ேகாழிகைளேபாலவும்
தனித்தவனாேனன்.

௩௦ என் ேதால் ெநருப்பனால் எரிந்து உரிந்து
கழன்றுேபாக றது.

என்உடல்காய்ச்சலால்சுடுகறது.
௩௧துக்கமான பாடல்கைளப் பாட என் தம்புரு

மீட்டப்பட்டுள்ளது.
துக்கமான அழுைகையப் ேபான்று என்
புல்லாங்குழலின்குரல்ஒலிக்கறது.

௩௧
௧ “என்ைனக் கவர்கன்ற ஒரு கன்னிப்

ெபண்ைணப்பாராதருக்கும்படி
என் கண்கேளாடு நான் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்ேடன்.

௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
ஜனங்களுக்குஎன்னெசய்க றார்?

உயரத்தலுள்ள பரேலாகத்தன்
வீட்டிலிருந்து எவ்வாறு ேதவன்
ஜனங்களுக்குத் தரும்பக்
ெகாடுக்க றார்?

௩ ேதவன் ெதால்ைலையயும் அழிைவயும்
ெகட்டஜனங்களுக்குஅனுப்புக றார்.

தவறு ெசய்ேவார்க்கு அழிைவ
அனுப்புக றார்.

௪ நான் ெசய்க ற ஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவன்
அறகறார்.

நான் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடிையயும்
ேதவன்காண்கறார்.
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௫ “நான் ெபாய்களாலான வாழ்க்ைக
வாழ்ந்தருந்தால்

அல்லது நான் ெபாய் ெசால்லவும்
ஜனங்கைளஏமாற்றவும்ஓடியருந்தால்,

௬ அப்ேபாது, ேதவன் என்ைனச் சீர்தூக்க ப்
பார்ப்பதற்குத் தக்க அளவு ேகாைலப்
பயன்படுத்தட்டும்.

அப்ேபாது நான் களங்கமற்றவன்
என்பைத ேதவன்அறவார்!

௭ நான் சரியான பாைதக்குப் புறம்ேப
நடந்தால்,

என் கண்கள் என் இருதயத்ைத தீைமக்கு
ேநேர நடத்தனால்,

என் ைககளில் பாவத்தன் அழுக்குப்
படிந்தருந்தால், அப்ேபாது ேதவன்
அறவார்,

௮ அப்ேபாது நான் நட்ட பய ர்கைளப் ப றர்
உண்ணட்டும்,

என்பய ர்கள்படுங்கப்படட்டும்.

௯ “நான் ெபண்களிடம் காம இச்ைச (ேமாகம்)
ெகாண்டிருந்தால்.

அயலானின் மைனவேயாடு தகாத
ெநறயல்நடக்கும்படிஅவன்கதவருேக
காத்தருந்தால்.

௧௦ அப்ேபாது, எனது மைனவ
மற்ெறாருவனின் உணைவச்
சைமக்கட்டும்,
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ப ற மனிதன் அவேளாடு
படுத்தருக்கட்டும்.

௧௧ ஏெனனில் உடலுறவால் வைளயும் பாவம்
அவமானத்த ற்குரியது.

அது தண்டைன ெபறக்கூடியக்
பாவமாகும்.

௧௨ பாலின உறவு சம்மந்தமான பாவம்
அைனத்ைதயும் அழிக்கும்வைர எரியும்
ெநருப்ைபப் ேபான்றது.

நான் இதுவைரச் ெசய்த அைனத்ைதயும்,
எனது உடைமகள் யாவற்ைறயும் அது
அழித்துவடும்!

௧௩ “என் அடிைமகளுக்கு என்னிடம் ஏேதா
குைறபாடுஏற்பட்டேபாது

அவர்களிடம் ந யாயமாயருக்க நான்
மறுத்தருந்தால்,

௧௪ நான் ேதவைனச் சந்த க்கும்ேபாது என்ன
ெசய்ேவன்?

நான் ெசய்தைதக் குற த்து ேதவன்
வளக்கம் ேகட்டால் நான் என்ன
ெசால்ேவன்?

௧௫ என் தாயன் கர்ப்பத்தல் ேதவன்
என்ைன உண்டாக்கனார், ேதவன் என்
அடிைமகைளயும்உண்டாக்கனார்,

நம்முைடய தாயன் கருவல் ேதவன்
நமக்குஉருவம்ெகாடுத்தார்.

௧௬ “நான் ஏைழகளுக்கு உதவ ஒருேபாதும்
மறுத்ததல்ைல.
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வதைவகளுக்குத் ேதைவயானவற்ைற
நான்எப்ேபாதும்ெகாடுத்ேதன்.

௧௭ நான் உணைவப் ெபாறுத்தமட்டில் சுய
நலம்பாராட்டியதல்ைல.

நான் எப்ேபாதும் அநாைதகளுக்கு
உணவளித்ேதன்.

௧௮ தந்ைதயற்ற பள்ைளகளுக்கு என்
வாழ்க்ைக முழுவதும், நான் ஒரு
தந்ைதையப் ேபான்றருந்ேதன்.

என் வாழ்க்ைக முழுவதும்,
நான் வதைவகைள ஆதரித்து
வந்தருக்க ேறன்.

௧௯ ஆைடயல்லாததால் ஜனங்கள்
துன்புறுவைதக்கண்டேபாதும்,

ேமற்சட்ைடயல்லாத ஏைழையக்
கண்டேபாதும்,

௨௦ நான் அவர்களுக்கு எப்ேபாதும்
ஆைடகைளக்ெகாடுத்ேதன்.

என் ஆடுகளின் மயைரப் பயன்படுத்த ,
அவர்கள் குளிர் நீங்கச் ெசய்ேதன்.
அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடு
என்ைனஆசீர்வத த்தார்கள்.

௨௧ வாயலில் ஒரு அநாைத வந்து உதவ
ேவண்டிநற்கும்ேபாது

நான் என் ைகமுட்டிைய ஒருேபாதும்
ஆட்டியதல்ைல.*

* ௩௧:௨௧: 21ஆம் வசனம் நயாயசைபயல் எனக்கு
ஆதரவு இருந்தேபாதும் நான் ஒரு அநாைதையப்
பயமுறுத்தயதல்ைல.
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௨௨ நான் எப்ேபாேதனும் அப்படிச்
ெசய்தருந்தால், அப்ேபாது என் கரம்
ேதாளிலிருந்து வழுந்தருக்கும் என
நான்நம்புக ேறன்!

என் கரம் எலும்புக் குழியலிருந்து
அகற்றப்பட்டிருக்கும் என நான்
நம்புக ேறன்!

௨௩ஆனால் நான்அத்தைகய தீயகாரியங்கள்
எைதயும்ெசய்யவல்ைல.

நான் ேதவனுைடய தண்டைனக்கு
அஞ்சயருக்க ேறன்.

அவரது மகத்துவம் என்ைன
அச்சுறுத்துகறது.

௨௪ “நான் என் ெசல்வங்களில் நம்ப க்ைக
ைவத்ததல்ைல.

எனக்கு உதவுவதற்காக நான் எப்ேபாதும்
ேதவைனேயநம்பயருந்ேதன்.

தூய ெபான்னிடம், ‘நீேய என் நம்ப க்ைக’
என்றுநான்கூறயதல்ைல,

௨௫நான்ெசல்வந்தனாகஇருந்ேதன்.
ஆனால் அது என்ைனப்
ெபருைமக்காரனாக்கவல்ைல!

நான் மிகுதயான ெபாருைளச்
சம்பாத த்ேதன்.

ஆனால்,என்ைனச்சந்ேதாஷப்படுத்தயது
அதுவல்ல!

௨௬ நான் ஒளிவடும் சூரியைனேயா, அழகய
சந்த ரைனேயா
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ஒருேபாதும்ெதாழுதுெகாண்டதல்ைல.
௨௭ சூரியன் அல்லது சந்த ரைன

ெதாழுதுெகாள்ளுமளவற்கு
நான் ஒருேபாதும் மூடனாக
இருந்ததல்ைல.

௨௮ அதுவும் தண்டிக்கப்படேவண்டிய பாவம்
ஆகும்.

நான் அப்ெபாருள்கைள
ெதாழுதுெகாண்டிருந்தருப்ேபனாகல்
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம்
உண்ைமயற்றவனாேவன்.

௨௯ “என் பைகவர்கள் அழிந்தேபாது நான்
மக ழ்ச்ச யைடந்ததல்ைல.

தீயைவ என் பைகவர்களுக்கு
ேநரிட்டேபாது, நான் அவர்கைளக்
கண்டுநைகத்ததல்ைல.

௩௦ என் பைகவர்கைள சப ப்பதாேலா,
அவர்கள் மரிக்க ேவண்டும் என
வரும்ப ேயா

என்வாய்பாவம்ெசய்யநான்ஒருேபாதும்
அனுமதத்ததல்ைல.

௩௧ நான் அந்நயருக்கு எப்ேபாதும்
உணவளித்ேதன்என்பைத

என் வீட்டிலுள்ேளார் எல்ேலாரும்
அறவார்கள்.

௩௨ அந்நயர்கள் இரவல் ெதருக்களில்
தூங்காதபடி
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நான் எப்ேபாதும் அவர்கைள
வீட்டினுள்ேளவரேவற்ேறன்.

௩௩ ப றர் தங்கள் பாவங்கைள மைறக்க
முயல்கறார்கள்.

ஆனால் நான் என் குற்றத்ைத
மைறத்ததல்ைல.

௩௪ஜனங்கள்என்னெசால்வார்கேளா?
என்றுநான்அஞ்சயதல்ைல.

அந்த அச்சம் என்ைன அைமதயாயருக்கச்
ெசய்ததல்ைல.

நான் ெவளிேய ேபாகாமலிருக்க அது
தைடயாயருக்கவல்ைல.

என்ைன ஜனங்கள் ெவறுப்பதற்கு
(ஜனங்களின் ெவறுப்புக்கு) நான்
அஞ்சவல்ைல.

௩௫ “ஓ! யாேரனும் எனக்குச் ெசவெகாடுக்க
ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்!

நான்எனதுநயாயத்ைதவளக்கட்டும்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எனக்குப் பதல்

தருவார் எனவரும்புக ேறன்.
நான் ெசய்தவற்றல் தவெறன அவர்
நைனப்பைத அவர் எழுத ைவக்கட்டும்
என்றுநான்வரும்புக ேறன்.

௩௬அப்ேபாது என் கழுத்ைதச் சுற்றலும்அந்த
அைடயாளத்ைதஅணிந்துெகாள்ேவன்.

ஒரு க ரீடத்ைதப்ேபான்று அைத என்
தைலேமல்ைவப்ேபன்.

௩௭ேதவன்அைதச்ெசய்தால்.
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நான் ெசய்த ஒவ்ெவான்ைறயும்
வளக்க க்கூறமுடியும்.

தைல நமிர்ந்தபடிேய ஒரு
தைலவைனப்ேபான்று நான்
ேதவனிடம்வரமுடியும்.

௩௮ “மற்ெறாருவனிடமிருந்து நான் என்
நலத்ைதத் (அபகரிக்கவல்ைல)
தருடவல்ைல.

நலத்ைததருடியதாகஒருவனும்என்மீது
குற்றம் சாட்டமுடியாது.

௩௯ நலத்தலிருந்து நான் ெபற்ற
உணவற்காக எப்ேபாதும்
உழவர்களுக்கு ஊதயம்
ெகாடுத்துள்ேளன்.

ஒருவருக்குச் ெசாந்தமான நலத்ைத
ைகப்பற்ற நான் ஒருேபாதும்
முயன்றதல்ைல.

௪௦ நான் அத்தீயக்காரியங்கைள
எப்ேபாேதனும்ெசய்தருந்தால்

அப்ேபாது என் வயல்களில் ேகாதுைம,
பார்லி ஆகயவற்றற்குப் பதலாக
முள்ளும் கைளகளும் முைளக்கட்டும்!”
என்றான்.

ேயாபன் வார்த்ைதகள் (ெசாற்கள்)
முடிவைடந்தன.
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௩௨

எலிகூவவாதத்தல்பங்குக்ெகாள்க றான்
௧அப்ேபாது ேயாபுவன்நண்பர்கள்மூவரும்

ேயாபுவுக்குப் பதல் கூற முயல்வைத
வ ட்டுவ ட்டார்கள். தான் உண்ைமயாகேவ
களங்கமற்றவன் என ேயாபு உறுதயாக
இருந்ததால், அவர்கள் தங்கள் முயற்சையக்
ைகவ ட்டார்கள். ௨ ஆனால், அங்கு எலிகூ
என்னும் ெபயருள்ள ஒரு இைளஞன்
இருந்தான். அவன் பரெகேயலின் மகன்.
அவன் பூசு என்னும் ெபயருள்ள ஒரு
மனிதனின்சந்ததயல்வந்தவன். எலிகூராம்
குடும்பத்தனன். எலிகூேயாபுவ டம் மிகுந்தக்
ேகாபமைடந்தான். ஏெனனில், ேயாபு
தாேன சரியாக நடந்துக் ெகாண்டான் எனச்
ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான். ேதவைனக்
காட்டிலும் தாேன நயாயமானவன் என்று
ேயாபு ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான்.
௩ ேயாபுவன் நண்பர்கள் மூவரிடமும் எலிகூ
ேகாபங்ெகாண்டான். ஏெனனில், ேயாபுவன்
ேகள்வகளுக்கு அம்மூவரும் பதல் கூற
முடியவல்ைல. ேயாபு தவறு ெசய்தாெனன
அவர்களால் நறுவமுடியவல்ைல.
௪ எலிகூ அங்கருந்தவர்களில் வயதல்
இைளயவனாயருந்தான். அதனால், ப றர்
ஒவ்ெவாருவரும் ேபச முடிக்கும்வைர
காத்தருந்தான். அப்ேபாது அவன்
ேபசத் ெதாடங்கலாம் என உணர்ந்தான்.
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௫ ேயாபுவன் மூன்று நண்பர்களும்
ெசால்வதற்கு இனி ஏதும் இல்ைல என
அப்ேபாது எலிகூ கண்டான். அதனால்
அவன் ேகாபமைடந்தான். ௬ எனேவ, அவன்
ேபசத்ெதாடங்கனான். அவன்:

“நான்இைளஞன், நீங்கள்முதயவர்கள்.
ஆகேவதான் நான் நைனப்பைத
உங்களுக்குச்ெசால்லஅஞ்ச ேனன்.

௭ நான் எனக்குள், ‘முத ேயார் முதலில் ேபச
ேவண்டும்.

முத ேயார் பல ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தருக்க றார்கள்.

எனேவ அவர்கள் பல காரியங்கைளக்
கற்றருக்க றார்கள்’என்றுச ந்த த்ேதன்.

௮ ஆனால் ேதவனுைடய ஆவ ஒருவைன
ஞானமுள்ளவனாக்குகறது.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய மூச்சு
ஜனங்கைளப்புரியைவக்க றது.

௯முத ேயார் மட்டுேமஞானவான்கள்அல்லர்.
சரியானைதப் புரிந்துெகாள்ேவார்
முத ேயார் மட்டுமல்லர்.

௧௦ “எனேவ தயவுெசய்து எனக்குச் ெசவ
ெகாடுங்கள்!

நான் நைனப்பைத உங்களுக்குச்
ெசால்ேவன்.

௧௧ நீங்கள் ேபசும்ேபாது நான்
ெபாறுைமயாகக் காத்தருந்ேதன்.
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ேயாபுவுக்கு நீங்கள் கூறய பதல்கைளக்
ேகட்ேடன்.

௧௨ நீங்கள் கூறயவற்ைற நான் கவனமாகக்
ேகட்ேடன்.

உங்களில் ஒருவரும் ேயாபுைவ குற்றம்
கூறவல்ைல.

அவனுைடய வவாதத்த ற்கு உங்களில்
ஒருவரும்பதல்கூறவல்ைல.

௧௩ நீங்கள் மூவரும் ஞானத்ைதத்
கண்டைடந்ததாகக்கூறமுடியாது.

மனிதரல்ல, ேதவன் ேயாபுவன்
வவாதங்களுக்குப் பதல்
கூறேவண்டும்.

௧௪ ேயாபு அவனது வவாதங்கைள என்னிடம்
முன்ைவக்கவல்ைல.

எனேவ நீங்கள் மூவரும்
பயன்படுத்தய வவாதங்கைள நான்
பயன்படுத்தமாட்ேடன்.

௧௫ “ேயாபுேவ, இம்மனிதர்கள் தங்கள்
வவாதத்தல் ேதாற்றார்கள்.

அவர்கள்ேமலும்கூறஎதுவுமில்ைல.
அவர்களிடம் ேவறுபதல்கள்இல்ைல.

௧௬ ேயாபுேவ, இம்மனிதர்கள் உமக்குப் பதல்
கூறும்படி நான்காத்தருந்ேதன்.

ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள்
அைமதயாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள் உம்ேமாடு வவாத ப்பைத
நறுத்தயருக்க றார்கள்.
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௧௭ எனேவ இப்ேபாது என் பதைல நான்
உமக்குச்ெசால்ேவன்.

ஆம், நான் நைனப்பைத உமக்குக்
கூறுேவன்.

௧௮நான்ெசால்வதற்குந ரம்பஇருக்க றது.
நான் அவற்ைறக் ெகாட்டிவ டப்
ேபாக ேறன்.

௧௯த றக்கப்படாத புதுத ராட்ைசரசம் ந ரம்ப ய
புட்டிையப் ேபாலிருக்க ேறன்.

உைடத்துத் த றப்பதற்கு தயாராயருக்க ற
புது த ராட்ைசரசம் உைடய
ேதால்ைபையேபாலிருக்க ேறன்.

௨௦ எனேவ நான் ேபசேவண்டும், அப்ேபாது
நான்நலமைடேவன்.

நான் ேபசேவண்டும், நான் ேயாபுவன்
வவாதத்த ற்குப் பதல்கூறேவண்டும்.

௨௧ ப றைர நடத்துவைதப்ேபால், நான்
ேயாபுைவயும்நடத்தேவண்டும்.

அவனிடம் நல்லவற்ைறச் ெசால்ல நான்
முயலமாட்ேடன்.

நான் ெசால்ல ேவண்டியைதச்
ெசால்ேவன்.

௨௨ நான் ஒருவைன மற்ெறாருவைனக்
காட்டிலும் ச றப்பாக நடத்தமுடியாது.

நான் அவ்வாறு ெசய்தால், அப்ேபாது
ேதவன்என்ைனத்தண்டிப்பார்!
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௩௩
௧ “இப்ேபாது, ேயாபுேவ, என்ைனக்

கவனித்துக் ேகளும்:
நான் ெசால்க றவற்றற்குச்
ெசவெகாடும்.

௨நான்ேபச தயாராயருக்க ேறன்.
௩ என் இருதயம் ேநர்ைமயானது, எனேவ

ேநர்ைமயான வார்த்ைதகைளப்
ேபசுேவன்.

எனக்குத்ெதரிந்தவற்ைறக்குற த்து நான்
உண்ைமயாக ேபசுேவன்.

௪ ேதவனுைடய ஆவ என்ைன
உண்டாக்க ற்று.

என் உய ர் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனிடமிருந்துவந்தது.

௫ ேயாபுேவ, நான் ெசால்வைதக் ேகளும்,
முடிந்தால்எனக்குப் பதல்ெசால்லும்.

உனது பதைலத் தயாராக ைவத்தரும்,
அப்ேபாது நீ என்ேனாடு வவாத க்க
முடியும்.

௬ ேதவனுக்கு முன்பாக நீயும் நானும்
சமமானவர்கேள.

ேதவன் மண்ைணப் பயன்படுத்த
நம்மிருவைரயும்உண்டாக்கனார்.

௭ேயாபுேவ, எனக்குஅஞ்சாமல்இரும்.
நான்உன்னிடம்கடினமாயருக்கமாட்ேடன்.

௮ “ஆனால் ேயாபுேவ, நீ ெசான்னைத நான்
ேகட்ேடன்.
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௯ நீ, ‘நான் பரிசுத்தமானவன் நான்
களங்கமற்றவன்.

நான்தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.
நான்குற்றமற்றவன்.

௧௦நான்தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.
ஆனால் ேதவன் எனக்கு எத ராக
இருக்க றார்.

ேதவன் என்ைனஒரு பைகவைனப்ேபால்
நடத்தனார்.

௧௧ேதவன்என்கால்களில்வலங்க ட்டார்.
நான் ெசய்க ற ஒவ்ெவான்ைறயும்
ேதவன் கண்ேணாக்குகறார்’ என்று
ெசான்னாய்.

௧௨ “ஆனால் ேயாபுேவ, நீ இவ்வஷயத்தல்
தவறயருக்க றாய்.

நீ தவறு ெசய்க றாய் என்பைத நான்
நரூப ப்ேபன்.

ஏெனனில் ேதவன் எல்லா
மனிதர்கைளயும்வ ட அத கமாக
அற ந்தருக்க றார்.

௧௩ேயாபுேவ, நீ ேதவேனாடுவவாத க்க றாய்.
ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் உனக்கு
வளக்கேவண்டுெமன நீ
நைனக்கறாய்.

௧௪ ேதவன் தாம் ெசய்க ற எல்லாவற்ைறயும்
வளக்கலாம்.
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ெவவ்ேவறு வைககளில் ேதவன்
ேபசலாம், ஆனால் ஜனங்கள்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.

௧௫-௧௬ ேதவன் கனவல் ஜனங்கேளாடு
ேபசலாம், அல்லது இரவல் அவர்கள்
ஆழ்ந்த ந த்தைரக் ெகாள்ளும்ேபாது
தரிசனம்தந்துேபசலாம்,

அவர்கள் ேதவனுைடய எச்சரிக்ைகையக்
ேகட்கும்ேபாது மிகவும்
அச்சம்ெகாள்ளலாம்.

௧௭ஜனங்கள்தவறுெசய்வைதநறுத்தவும்
ெபருைமெகாள்வைத வ டவும் ேதவன்
எச்சரிக்ைகெசய்க றார்.

௧௮ மரணத்தன் இடத்த ற்குப் ேபாகாதபடி
அவர்கைளக் காப்பதற்காக ேதவன்
ஜனங்கைளஎச்சரிக்க றார்.

ஒருவன் அழியாதபடி காப்பதற்கு ேதவன்
அவ்வாறுெசய்க றார்.

௧௯ “அல்லது ஒருவன் படுக்ைகயல்
க டந்து ேதவனுைடய தண்டைனைய
அனுபவக்கும்ேபாது ஒருவன்
ேதவனுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்கக்கூடும்.

ேவதைனயால் அம்மனிதைன ேதவன்
எச்சரிக்க றார்.

எலும்ெபல்லாம் ெநாறுங்கும்படி
அம்மனிதன்ேநாைவஅனுபவக்க றான்.

௨௦அப்ேபாதுஅம்மனிதன்உண்ணமுடியாது.
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மிகச் ச றந்த உணைவயும்
ெவறுக்கும்படி அவன் மிகுந்த ேநாைவ
அனுபவக்க றான்.

௨௧ அவன் மிகவும் ெமலிந்து எலும்புகள்
ெவளித் ேதான்றும்வைர

அவன்உடம்புெமலிந்துேபாகும்.
௨௨ அம்மனிதன் மரணத்தன் இடத்த ற்கு

அருேகஇருக்க றான்.
அவன் வாழ்க்ைக மரணத்தற்கு
அருகாைமயல்உள்ளது.

௨௩ ேதவனிடம் ஆய ரக்கணக்காக தூதர்கள்
இருப்பார்கள்.

அத்தூதர்களுள்ஒருவன்அம்மனிதைனக்
கண்ேணாக்க க் ெகாண்டிருக்கலாம்.
அந்த தூதன் அம்மனிதனுக்காகப்
பரிந்துேபச அவன் ெசய்த
நற்ெசயல்கைளஎடுத்துைரக்கலாம்.

௨௪ அந்த தூதன் அம்மனிதனிடம் இரக்கம்
காட்டலாம்.

அத்தூதன் ேதவனிடம், ‘மரணத்தன்
இடத்தலிருந்து அம்மனிதைனக்
காப்பாற்றும்.

அவன் பாவத்த ற்குப் பரிகாரமாக
நான் ஒரு வழிையக் கண்டு
படித்தருக்க ேறன்’ எனலாம்.

௨௫அப்ேபாது அம்மனிதனின் உடல் மீண்டும்
இளைமயும்,வலிைமயும்ெபறும்.

அவன் இளைமயலிருந்தாற்ேபான்று
இருப்பான்.
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௨௬ ேதவனிடம் ெஜப ப்பான், ேதவன்
அவனுைடய ெஜபத்த ற்குப் பதல்
தருவார்.

அம்மனிதன் களிப்பால் ஆரவாரித்து,
ேதவைனத்ெதாழுதுெகாள்வான்.

அப்ேபாது அம்மனிதன் மீண்டும்
நல்வாழ்க்ைகவாழ்வான்.

௨௭ அப்ேபாது அம்மனிதன் ஜனங்களிடம்
அற க்ைகயடுவான்.

அவன், ‘நான்பாவம்ெசய்ேதன்.
நான்நல்லைதக்ெகட்டதாக்க ேனன்.
ஆனால் ேதவன் என்ைனத் தண்டிக்க
ேவண்டியஅளவுதண்டிக்கவல்ைல.

௨௮ மரணத்தன் இடத்த ற்குப் ேபாகாதபடி,
ேதவன் என் ஆத்துமாைவக்
காப்பாற்றனார்.

இப்ேபாது மீண்டும் என் வாழ்க்ைகைய
நான்அனுபவக்கமுடியும்’ என்பான்.

௨௯ “அம்மனிதனுக்காக மீண்டும், மீண்டும்
ேதவன்எல்லாவற்ைறயும்ெசய்க றார்.

௩௦ ஏெனன்றால், அம்மனிதைன எச்சரித்து,
அவனது ஆத்துமாைவ மரணத்தன்
இடத்தலிருந்துகாப்பதால்

அம்மனிதன் வாழ்க்ைகைய அனுபவக்க
முடியும் என்பதற்காக இைதச்
ெசய்க றார்.

௩௧ “ேயாபுேவ, என்ைனகவனியும்.



ேயாபு௩௩:௩௨ cxl ேயாபு௩௪:௪

நான்கூறுவைதக் ேகளும்.
அைமதயாகஇரும், என்ைனேபசவடும்.

௩௨ஆனால் ேயாபுேவ, நீர் என்ேனாடு கருத்து
ேவறுபாடு ெகாள்ளவரும்பனால்,
அப்ேபாதுநீர் ேபசத்ெதாடங்கும்.

உமது வவாதத்ைதக் கூறும், ஏெனனில்,
நான்உம்ைமத்தருத்தவரும்புக ேறன்.

௩௩ ஆனால் ேயாபுேவ, நீர் கூற
எதுவுமில்ைலெயனில், நான்
ெசால்வைதக் ேகளும்.

அைமதயாக இரும், உமக்குஞானத்ைதப்
ேபாத ப்ேபன்” என்றான்.

௩௪
௧ பன்பு எலிகூ ெதாடர்ந்து ேபசனான்.

அவன்:

௨ “நான் கூறுபவற்ைற ேகளுங்கள்,
ஞானிகேள,

நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள்,
அறஞர்கேள.

௩ உங்கள் நாவு, அது ெதாடுக ற உணைவ
ருச க்க றது.

உங்களதுகாது,அதுேகட்க றவார்த்ைதகைளச்
ேசாத க்க றது.

௪ எனேவ நாம் அந்த வவாதங்கைளச்
ேசாத ப்ேபாம், எது சரிெயன நாேம
முடிவுெசய்ேவாம்.
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எது நல்லெதன நாம் ஒருமித்தருந்து
கற்ேபாம்.

௫ேயாபு, ‘ேயாபாக ய நான்களங்கமற்றவன்,
ேதவன்என்னிடம்நயாயமுைடயவராயருக்கவல்ைல.

௬ நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் நீத
எனக்ெகத ராக வழங்கப்பட்டது, அது
நான்ெபாய்யெனனக்கூறுகறது.

நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் மிக
ேமாசமாகக் காயமுற்ேறன்’ என்கறான்.

௭ “ேயாைபப்ேபால ேவெறவனாகலும்
இருக்கறானா?

நீங்கள் அவமானப்படுத்தனால் ேயாபு
அைதப்ெபாருட்படுத்துவதல்ைல.

௮ேயாபுதீேயாேராடுநட்புைடயவனாயருந்தான்.
ேயாபு ெகட்ட ஜனங்கேளாடிருக்க
வரும்புக றான்.

௯ஏன்நான்அவ்வாறுெசால்க ேறன்?
ஏெனனில் ேயாபு, ‘ஒருவன் ேதவைனத்
தவறான வழிகளில் சந்ேதாஷப்படுத்த
முயற்ச ெசய்தால் அதனால் அவனுக்கு
நன்ைமேயதும்வாய்க்காது’என்கறான்.

௧௦ “உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியும்,
எனேவநான்ெசால்வைதக்ேகளுங்கள்.

ேதவன் தீயவற்ைற ஒருேபாதும்
ெசய்யமாட்டார்!

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
தவறைழக்கமாட்டார்!
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௧௧ ஒருவன் ெசய்யும் காரியங்களுக்
ேகற்றபடிேய ேதவன்பலனளிப்பார்.

ஒருவனுக்கு உரியைத ேதவன்
அவனுக்குக்ெகாடுக்க றார்.

௧௨ இதுேவ உண்ைம, ேதவன்
தவறைழக்கமாட்டார்,

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எப்ேபாதும்
நயாயந்தீர்ப்பார்.

௧௩ பூமிக்குப் ெபாறுப்பாக இருக்கும்படி
ேதவைன எந்த மனிதனும்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல,

உலகம் முழுவதற்கும் ெபாறுப்ைப
ேதவனுக்கு ஒருவனும்
ெகாடுக்கவல்ைல.

ேதவன்எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தார்.
எல்லாம் அவரது ஆதக்கத்தன் கீழ்
இருக்கன்றன.

௧௪ ேதவன் மனிதனது ஆவைய எடுக்க
முடிெவடுத்தால்,

அவனது மூச்ைச நீக்கவ ட
முடிெவடுத்தால்,

௧௫அப்ேபாதுபூமியன்ஜனங்கள்எல்ேலாரும்
மரிப்பார்கள்.

எல்லா ஜனங்களும் மீண்டும்
மண்ணாவார்கள்.

௧௬ “நீங்கள்ஞானிகளாயருந்தால்,
நான்ெசால்வதற்குச்ெசவெகாடுப்பீர்கள்.
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௧௭ஒருவன்நயாயஞ்ெசய்வைதெவறுத்தால்,
அவன்அரசனாகஇருக்கமுடியாது.

ேயாபுேவ, ேதவன் வல்லவரும்
நல்லவருமானவர்.

அவைரக் குற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்க்க
முடியும்என்றுநைனக்கறீர்களா?

௧௮ ேதவேன அரசர்களிடம், ‘நீங்கள்
தகுதயற்றவர்கள்’ என்கறார்.

ேதவேன தைலவர்களிடம் ‘நீங்கள்
தீயவர்கள்’ என்கறார்!

௧௯ ேதவன் ஜனங்கைளக் காட்டிலும்
தைலவர்கைளேநச ப்பதல்ைல.

ேதவன் ஏைழகைளக் காட்டிலும்
ெசல்வந்தைர ேநச ப்பதல்ைல.

ஏெனனில், ேதவேன ஒவ்ெவாருவைரயும்
உண்டாக்கனார்.

௨௦ ஜனங்கள் நள்ளிரவல் த டீெரன மரிக்க
முடியும்.

ஜனங்கள்ேநாயுற்றுமடிவார்கள்.
ெதளிவான காரணமின்ற வலிைமயான
ஜனங்களும்கூடமரிப்பார்கள்.

௨௧ “ஜனங்கள் ெசய்வைத ேதவன்
கண்ேணாக்குகறார்.

ஒருவன்ைவக்கற ஒவ்ேவார் அடிையயும்
ேதவன்அறகறார்.

௨௨ேதவனிடமிருந்துஒளிப்பதற்ேகற்றஇருள்
ந ரம்பயஇடம்

எதுவும்தீேயாருக்குக்கைடப்பதல்ைல.
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௨௩ ஜனங்கைளச் ேசாத த்துப் பார்க்கும்
ேநரத்ைத ேதவன் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டியதல்ைல.

ேதவன், நயாயந்தீர்ப்பதற்குத் தனக்கு
முன்னிைலயல் ஜனங்கைளக்
ெகாண்டுவர ேதைவயல்ைல.

௨௪ வல்லைமயுள்ள ஜனங்கள் தீய
காரியங்கைளச் ெசய்யும்ேபாது,
ேதவன் ேகள்வகைளக் ேகட்கத்
ேதைவயல்ைல.

ேதவன் அந்த ஜனங்கைள
அழித்துவடுவார், ேவறு ஜனங்கைளத்
தைலவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.

௨௫ எனேவ ஜனங்கள் ெசய்வது என்ன
என்பைத ேதவன்அறகறார்.

அதனால் வைரவல் ேதவன் தீேயாைரத்
ேதாற்கடித்து அவர்கைள ஒேர இரவல்
அழித்துவடுவார்.

௨௬ ெகட்ட ஜனங்கள் ெசய்த தீய
காரியங்களுக்காக, ேதவன்
அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.

ப ற ஜனங்கள் காணும்படியாக அந்த
ஜனங்கைளேதவன்தண்டிப்பார்.

௨௭ஏெனனில், ெகட்ட ஜனங்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிவைதநறுத்தவ ட்டார்கள்.

ேதவன் வரும்புக றபடிேய
ெசய்வதற்கும் அந்த ஜனங்கள்
கவைலப்படுவதல்ைல.
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௨௮ அந்தக் ெகட்ட ஜனங்கள் ஏைழகைளத்
துன்புறுத்துகறார்கள்.

ேதவைன ேநாக்க அவர்கள் உதவ
ேவண்டி அழும்படிச் ெசய்க றார்கள்.
ஏைழகள் உதவ ேகட்டு அழுவைத
ேதவன்ேகட்க றார்.

௨௯ ஆனால் ஏைழகளுக்கு உதவ
ேவண்டாெமன்று ேதவன் முடிவுச்
ெசய்தால், ஒருவரும் ேதவைனக்
குற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்க்க
முடியாது.

ேதவன் ஜனங்களிடமிருந்து தன்ைன
மைறத்து ெகாண்டாரானால் அப்ேபாது
அவைரஒருவரும்பார்க்கமுடியாது.

ேதவேன ஜனங்களுக்கும்
ேதசங்களுக்கும்அரசர்.

௩௦ ஒரு அரசன் தீயவனாக இருந்து பறர்
பாவம் ெசய்யும்படி பண்ணினால்,
அப்ேபாது, ேதவன் அவைன
அரசாளும்படிஅனுமதக்கமாட்டார்.

௩௧ “ஒருமனிதன்ேதவனிடம்,
‘நான் குற்றவாளி, இனிேமல் பாவம்
ெசய்யமாட்ேடன்.

௩௨ ேதவேன, நான் உம்ைமப் பார்க்க
முடியாவ ட்டாலும் தக்க ெநறயல்
வாழும் வைகையத் தயவு ெசய்து
எனக்குப் ேபாத யும்.
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நான் தவறு ெசய்தருந்தால், மீண்டும்
அைதச் ெசய்யமாட்ேடன்’ என்று
கூறலாம்.

௩௩ ேயாபுேவ, ேதவன் உனக்குப் பரிசளிக்க
(பலன்தர) ேவண்டுெமன நீ
வரும்புக றாய்.

ஆனால்நீேயாஉன்ைனமாற்ற க்ெகாள்ள
மறுக்க றாய்.

ேயாபுேவ,இதுஉம்முடிவு, என்னுைடயதல்ல,
நீ நைனப்பைதஎனக்குச்ெசால்லு.

௩௪ஒருஞானி நான்ெசால்வைதக் ேகட்பான்.
ஒருஞானி,

௩௫ ‘ேயாபுஅறயாைமயுைடயவைனப்ேபாலப்
ேபசுக றான்.

ேயாபு ெசால்கன்றைவ ெபாருள்தருவன
அல்ல,’ என்பான்.

௩௬ேயாபுஇன்னும்அதகமாகத்தண்டிக்கப்பட
ேவண்டுெமன்றுநான்நைனக்க ேறன்.

ஏெனனில் ஒரு தீயவன் பதல்
ெசால்க றாற்ேபால, ேயாபுவும்
எங்களுக்குப்பதல்ெசால்க றான்.

௩௭ ேயாபு தனது பற பாவங்கேளாடு இன்னும்
பாவங்கைளஅதகமாக்கனான்.

எங்களுக்கு முன்பாக ேயாபு
அமர்ந்தருக்க றான், அவன் எங்கைள
அவமானப்படுத்துகறான், ேதவைனக்
ேகலிச்ெசய்க றான்!” என்றான்.
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௩௫
௧எலிகூேபசுவைதத்ெதாடர்ந்தான்அவன்,

௨ “ ‘ேயாபுேவ, நான் ேதவைனக் காட்டிலும்
நயாயமானவன்’ எனக் கூறுவது
சரியல்ல.

௩ேயாபுேவ, நீ ேதவைன, ‘ஒருவன்ேதவைனச்
சந்ேதாஷப்படுத்த வரும்பனால்
அவனுக்குலாபம் என்ன?

நான் பாவம் ெசய்யாதருந்தால், அது
எனக்கு என்ன நம்ைமையத் தரும்?’
என்றுேகளும்.

௪ “ேயாபுேவ, நான் (எலிகூ) உனக்கும்,
உன்ேனாடு இங்கருக்கும் உமது
நண்பர்களுக்கும் பதல் கூற
வரும்புக ேறன்.

௫ேயாபுேவ,வானத்ைத ேநாக்க ப்பாரும்,
உனக்கும் ேமல் உயர்ந்தருக்க ற
ேமகங்கைளஅண்ணாந்துபாரும்.

௬ ேயாபுேவ, நீ பாவஞ்ெசய்தால், அது
ேதவைனத்துன்புறுத்தாது.

ேயாபுேவ உன்னிடம் பாவங்கள்
மிகுதயாயருந்தால், அது ேதவைன
ஒன்றும்ெசய்யாது.

௭ ேயாபுேவ, நீ நல்லவனாக இருந்தால், அது
ேதவனுக்குஉதவாது.

ேதவன் உன்னிடமிருந்து எைதயும்
ெபறமாட்டார்.
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௮ ேயாபுேவ, நீ ெசய்யும் நல்ல காரியங்கேளா,
தீயகாரியங்கேளா உன்ைனப் ேபான்ற
ப றைரமட்டுேம பாத க்கும்.

அைவ ேதவனுக்கு உதவேவா, அவைரத்
துன்புறுத்தேவாெசய்யாது.

௯ “தீேயார் துன்புறுத்தப்பட்டால், அவர்கள்
உதவக்காககூக்குரலிடுவார்கள்.

அவர்கள் வல்லைமயுள்ள ஜனங்களிடம்
ெசன்று உதவக்காக ெகஞ்ச
ேகட்பார்கள்.

௧௦ ஆனால் அத்தீேயார் ேதவனிடம் உதவக்
ேகட்கமாட்டார்கள்.

அவர்கள், ‘என்ைன உண்டாக்கன
ேதவன் எங்ேக? ஜனங்கள்
மனக்கவைலேயாடிருக்ைகயல் ேதவன்
அவர்களுக்குஉதவுவார்.

எனேவஅவர் எங்கருக்க றார்?
௧௧ ேதவன் நம்ைம பறைவகள்,

மிருகங்கைளக் காட்டிலும்
ஞானமுள்ளவராக்குக றார்.

எனேவ அவர் எங்கருக்க றார்?’ என்று
ேகட்பார்கள்.

௧௨ “அல்லது, அத்தீேயார் ேதவனிடம்
உதவ ேவண்டினால் ேதவன்
அவர்களுக்குப்பதலளிக்கமாட்டார்.

ஏெனனில் அவர்கள் மிகவும் ெபருைம
(அகந்ைத)உைடயவர்கள்.
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அவர்கள் மிகவும் முக்கயமானவர்கெளன்று
இன்னமும்நைனக்கறார்கள்.

௧௩ ேதவன் அவர்களின் தகுதயற்ற
ெகஞ்சுதலுக்குச் ெசவ சாய்க்கமாட்டார்
என்பதுஉண்ைம.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
அவர்கைளக்கவனிக்கமாட்டார்.

௧௪ எனேவ ேயாபுேவ, நீ ேதவைனப்
பார்க்கவல்ைல என்று
கூறும்ேபாது ேதவன் உனக்குச்
ெசவ சாய்க்கமாட்டார்.

ேதவைனச் சந்த க்கும் வாய்ப்ைப
எத ர்பார்த்து நீ களங்கமற்றவெனன்று
நரூப க்கக்காத்துக்ெகாண்டிருப்பதாகக்
கூறுகறாய்.

௧௫ “ேயாபுேவ, ேதவன் தீேயாைரத்
தண்டிப்பதல்ைலஎனவும்,

ேதவன் பாவங்கைளக் கவனிப்பதல்ைல
எனவும்நீ நைனக்கறாய்.

௧௬ எனேவ ேயாபு அவனது தகுதயற்ற
ேபச்ைசத்ெதாடருக றான்.

ேயாபு தான் முக்கயமானவனாக
பாவ த்துக்ெகண்டிருக்கறான்.

ேயாபுதான்ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதப்பற்ற
அறயான் என்பைத எளிதாகக்
காணமுடியும்” என்றான்.
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௩௬
௧ எலிகூ தன் ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்தான்.

அவன்,
௨ “என்ேனாடு இன்னும் ெகாஞ்சம்

ெபாறுைமயாயரும்.
இன்னும்சலவார்த்ைதகைளக்கூட நான்
ேபச ேதவன்வரும்புக றார்.

௩ நான் எனது அறைவ எல்ேலாேராடும்
பக ர்ந்துக்ெகாள்ேவன், ேதவன்
என்ைனஉண்டாக்கனார்,

ேதவன் நயாயமானவெரன நான்
நரூப ப்ேபன்.

௪ ேயாபுேவ, நான் உண்ைமையக் கூறக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான்எைதக்குற த்துப்ேபசுக ேறன்என்று
நான்அற ேவன்.

௫ “ேதவன் மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவர்,
ஆனால் அவர் ஜனங்கைள
ெவறுப்பதல்ைல.

ேதவன் மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவர்,
ஆனால்அவர்மிகுந்தஞானமுள்ளவர்.

௬ேதவன்தீயஜனங்கைளவாழவ டமாட்டார்,
ேதவன் ஏைழகைள எப்ேபாதும்
நயாயமாக நடத்துகறார்.

௭ தக்க வழியல் நடப்ேபாைரத் ேதவன்
கண்ேணாக்குகறார்.

அவர் நல்ேலாைர அரசர்களாயருக்க
அனுமதக்க றார்.
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ேதவன் நல்ேலாருக்கு என்ெறன்றும்
மகைமையக்ெகாடுக்க றார்.

௮ எனேவ ஜனங்கள் தண்டிக்கப்பட்டால்,
அவர்கள் வலங்குகளினாலும்
கயறுகளினாலும்கட்டப்பட்டால்,

அப்ேபாது அவர்கள் தவறு
ெசய்தவர்களாயருப்பார்கள்.

௯ அவர்கள் ெசய்தது என்னெவன்பைத
ேதவன்ெசால்வார்.

அவர்கள் பாவம் ெசய்தார்கள் என்பைத
ேதவன்ெசால்வார்.

அவர்கள் ெபருைமயாயருந்தார்கள்
என்பைத ேதவன்ெசால்வார்.

௧௦ ேதவன் தனது எச்சரிக்ைகக்குச்
ெசவ சாய்க்குமாறுஅந்த ஜனங்கைளக்
கட்டாயப்படுத்துவார்.

அவர்கள் பாவம் ெசய்வைத நறுத்துமாறு
ேதவன்கட்டைளயடுவார்.

௧௧ அந்த ஜனங்கள் ேதவனுக்குச் ெசவ
ெகாடுத்து அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால்,
ேதவன் அவர்கள் ெவற்ற க் காணச்
ெசய்வார்.

அவர்கள் மக ழ்ச்ச யான வாழ்க்ைகைய
வாழ்வார்கள்.

௧௨ ஆனால் அந்த ஜனங்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தால், அப்ேபாது
அவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்கள், அறயாைமயுைடயவர்களாக
மரித்துப்ேபாவார்கள்.
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௧௩ “ேதவைனப்பற்ற க் கவைலப்படாத
ஜனங்கள்எப்ேபாதும்கசப்பானவர்கள்,

ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிக்க றேபாதும்
கூட, அவர்கள் ேதவனிடம் உதவக்காக
ெஜபம்ெசய்யமறுக்க றார்கள்.

௧௪அவர்கள்ஆண்வபசாரிகைளப்ேபால
இளைமய ேலேயமரித்துப்ேபாவார்கள்.

௧௫ ஆனால் ேதவன் ஜனங்கள் ெபறும்
ெதால்ைலகளால் அவர்கைளத்
தாழ்ைமயானவர்களாக்குவார்.

ஜனங்கள் எழுந்து அவருக்குச்
ெசவெகாடுப்பதற்காக
ேதவன் அத்ெதால்ைலகைளப்
பயன்படுத்துகறார்.

௧௬ “ேயாபுேவ, ேதவன் உனக்கு உதவ
வரும்புக றார்.

ெதால்ைலகளிலிருந்து உன்ைன
வடுவக்க ேதவன்வரும்புக றார்.

உனக்குவாழ்க்ைகையஎளிதாக்கேதவன்
வரும்புக றார்.

உன் ேமைசயல் மிகுதயான உணவு
இருக்கும்படியாகச் ெசய்ய ேதவன்
வரும்புக றார்.

௧௭ ஆனால் இப்ேபாது ேயாபுேவ, நீ
குற்றவாளியாகந யாயந்தீர்க்கப்பட்டாய்.

எனேவ ஒரு தீயவைனப்ேபான்று நீ
தண்டிக்கப்பட்டாய்.
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௧௮ ேயாபுேவ, ெசல்வங்கள் உன்ைன
மூடனாக்கவ டாேதயும்.

பணம்உனதுமனைதமாற்றவ டாேதயும்.
௧௯உனதுபணம்இப்ேபாதுஉனக்குஉதவாது.

வல்லைமயுள்ேளார் உமக்கு உதவவும்
முடியாது.

௨௦இரவன்வருைகையவரும்பாேதயும்.
ஜனங்கள் இரவல் மைறந்துேபாக
முயல்கறார்கள்.

அவர்கள் ேதவனிடமிருந்து
ஒளிந்துக்ெகாள்ள முடியும் என்று
நைனக்கறார்கள்.

௨௧ேயாபுேவ, நீ மிகவும்துன்புற்றருக்க றாய்.
ஆனால்தீைமையத்ேதர்ந்துெகாள்ளாேதயும்.
தவறுெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயாயரும்.

௨௨ “ேதவன் தமது வல்லைமயனால்
ேமன்ைமயுற்றருக்க றார்.

ேதவன் எல்ேலாரினும் மிகவும் ச றந்த
ேபாதகர்!

௨௩ ேதவன் ெசய்ய ேவண்டுவெதன்ன என்று
ஒருவனும்ேதவனுக்குக்கூறமுடியாது.

‘ேதவேன, நீர் தவறு ெசய்க றீர்’ என்று
ஒருவனும்ேதவனிடம்கூறமுடியாது!

௨௪ ேதவன் ெசய்த காரியங்களுக்காக
அவைரத் துத க்க ேவண்டுெமன
நைனவுகூருங்கள்.

ேதவைனத் துதக்கும் பல பாடல்கைள
ஜனங்கள்எழுதயருக்க றார்கள்.



ேயாபு௩௬:௨௫ cliv ேயாபு௩௬:௩௧

௨௫ ேதவன் ெசய்தவற்ைற ஒவ்ெவாருவனும்
காணமுடியும்.

தூரத்து நாடுகளின் ஜனங்களும்
அவற்ைறப் பார்க்கஇயலும்.

௨௬ஆம், ேதவன்ேமன்ைனமயானவர்.
ஆனால் அவரது ேமன்ைமைய நாம்
புரிந்து ெகாள்ள முடியாது, எத்தைன
காலமாக ேதவன் வாழ்ந்தருக்க றார்
என்பைதயும்நாம்அறயமுடியாது.

௨௭ “ேதவன்பூமியலிருந்துதண்ணீைர,ேமேல
எடுத்து,

அைதப் பனியாகவும் மைழயாகவும்
மாற்றுகறார்.

௨௮ ஆைகயால் ேமகங்கள் தண்ணீைரப்
ெபாழிகன்றன.

மைழபலர் மீதுெபய்க றது.
௨௯ ேதவன் ேமகங்கைள எவ்வாறு

பரப்புக றார் என்பைதயும்
வானத்தல் இடி முழக்கம் எவ்வாறு
ஏற்படுக றது என்பைதயும் ஒருவனும்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௩௦பாரும்! ேதவன்பூமியன் மீது மின்னைலப்
பரப்ப ,

சமுத்த ரங்களின் ஆழமான பகுத கைள
மூடினார்.

௩௧ேதசங்கைளஅடக்கயாள்வதற்கும்



ேயாபு௩௬:௩௨ clv ேயாபு௩௭:௪

அங்கு மிகுதயான உணவுப்
ெபாருட்கைளக் ெகாடுப்பதற்கும்,
ேதவன்அவற்ைறப்பயன்படுத்துகறார்.

௩௨ ேதவன் அவரது ைககளால் மின்னைலப்
ப டிக்க றார்,

அவருக்கு வருப்பமான இடங்களில்
தாக்குமாறுஅதற்குக்கட்டைளயடுகறார்.

௩௩ புயல் வந்துெகாண்டிருப்பைத இடி
எச்சரிக்க றது.

அது வந்துெகாண்டிருப்பைத ஆடு,
மாடுகள்கூடஅறகன்றன” என்றான்.

௩௭
௧ “இடியும், மின்னலும் என்ைன

அச்சுறுத்துகன்றன.
இதயம்என்ெநஞ்சத்தல்துடிக்க றது.

௨ஒவ்ெவாருவரும்ெசவெகாடுங்கள்!
ேதவனுைடய சத்தம் இடிையப்ேபால
முழங்குகறது.

ேதவனுைடய வாயலிருந்து வரும்
இடிையப்ேபான்ற சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுங்கள்.

௩முழுவானத்தற்கும் குறுக்காக மின்னும்படி,
ேதவன் அவரது மின்னைல
அனுப்புக றார்.

அதுபூமிழுழுவதும்ஒளிர்ந்தது.
௪ மின்னல் ஒளிவீச மைறந்த ப றகு,

ேதவனுைடய முழங்கும் சத்தத்ைதக்
ேகட்கமுடியும்.
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ேதவன் அவரது அற்புதமான சத்தத்தால்
முழங்குகறார்!

மின்னல்மின்னும்ேபாது,ேதவனுைடயசத்தம்
முழங்குகறது.

௫ ேதவனுைடய முழங்கும் சத்தம்
அற்புதமானது!

நாம் புரிந்துெகாள்ள முடியாத,
ேமன்ைமயான காரியங்கைள அவர்
ெசய்க றார்.

௬ ேதவன் பனிய டம், ‘பூமியன் ேமல் ெபய்’
என்கறார்.

ேமலும் ேதவன் மைழய டம், ‘பூமியன்
ேமல்ெபாழி’ என்கறார்.

௭ேதவன்உண்டாக்கனஎல்லாமனிதர்களும்
அவர் என்ன ெசய்யமுடியும் என்பைத
அறயுமாறுேதவன்அைதச்ெசய்க றார்.

அதுஅவரதுசான்று.
௮ மிருகங்கள் அவற்றன் குைககளுக்குள்

புகுந்துஅங்ேகேயதங்கும்.
௯ெதற்ேகயருந்துசூறாவளிவரும்.

வடக்ேகயருந்துகுளிர் காற்றுவரும்.
௧௦ ேதவனுைடய மூச்சு பனிக்கட்டிைய

உண்டாக்கும்,
அதுசமுத்த ரங்கைளஉைறயச்ெசய்யும்.

௧௧ ேதவன் ேமகங்கைள தண்ணீரினால்
ந ரப்புக றார்,

அவர்இடிேமகங்கைளச் ச தறடிக்க றார்.
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௧௨ பூமியல் எங்கும் ச தற ப்ேபாகும்படி
ேதவன் ேமகங்களுக்குக்
கட்டைளயடுகறார்.

ேதவன் கட்டைளயடுகன்றவற்ைற
ேமகங்கள்ெசய்யும்.

௧௩ ெபருெவள்ளத்ைத வரச்ெசய்து
ஜனங்கைளத்தண்டிக்கேவா,

அல்லது ெவள்ளத்ைத வருவத்து அவரது
அன்ைப ெவளிப்படுத்தேவா, ேதவன்
ேமகங்கைளஉருவாக்குகறார்.

௧௪ “ேயாபுேவ, ஒரு நமிடம் நன்று
கவனித்துக்ேகள்.

ேதவன் ெசய்க ற அற்புதமான
காரியங்கைளக் குறத்துச் சற்று நன்று
எண்ணிப்பார்.

௧௫ ேயாபுேவ, ேதவன் எவ்வாறு ேமகங்கைள
அடக்கயாள்க றார் என்பது உனக்குத்
ெதரியுமா?

அவரது மின்னைல எவ்வாறு ேதவன்
ஒளிவ டைவக்க றார் என்பதுஉனக்குத்
ெதரியுமா?

௧௬ ேமகங்கள் வானில் எவ்வாறு
ெதாங்குகன்றன என்பது உனக்குத்
ெதரியுமா?

ேதவன் ெசய்த அற்புதமான
காரியங்களுக்குேமகங்கள்ஒருஎடுத்து
காட்டுமட்டுேமயாகும்!
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அவற்ைறப்பற்றய யாவும் ேதவனுக்குத்
ெதரியும்.

௧௭ ஆனால் ேயாபுேவ, உனக்கு
இக்காரியங்கள்ெதரியாது.

நீவயர்க்க றாய்என்பதும்,உன்ஆைடகள்
உடம்பல் ஒட்டிக்ெகாள்கன்றன
என்பதும், ெதற்கலிருந்து ெவப்பமான
காற்று வீசும்ேபாது, எல்லாம்
அைசயாமல் இருக்கன்றன என்பது
மட்டுேமஉனக்குத்ெதரியும்.

௧௮ ேயாபுேவ, வாைனப் பரப்புவதற்கு நீ
ேதவனுக்குஉதவமுடியுமா?

ேதய்த்தபளபளப்பானகண்ணாடிையப்ேபால
அதுஒளிரும்படிெசய்யக்கூடுமா?

௧௯ “ேயாபுேவ, நாங்கள் ேதவனுக்கு என்ன
ெசால்லேவண்டும்என்றுகூறு!

எங்களுக்குச் சரிவரத் ெதரியாததால்
ெசால்வது குறத்து எண்ண
இயலாமலிருக்க ேறாம்.

௨௦ நான் அவரிடம் ேபசேவண்டும் என்று
ேதவனிடம்கூறமாட்ேடன்.

அழிவு ேவண்டும்என்றுேகட்கமாட்ேடன்.
௨௧ ஒரு மனிதன் சூரியைன ஏெறடுத்துப்

பார்க்கமுடியாது.
காற்றுேமகங்கைளஅடித்துச்ெசன்றபன்
அது வானில் மிகப் ப ரகாசமாக ஒளி
தருக றது.

௨௨ேதவனும்அவ்வாேறஇருக்க றார்!
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பரிசுத்த மைலயலிருந்து ேதவனுைடய
ெபான்னான மகைம ப ரகாச க்க றது.
ேதவைனச்சுற்றலும் ப ரகாசமானஒளி
இருக்க றது.

௨௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
ேமன்ைமயானவர்!

நாம் ேதவைனப் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது!

ேதவன்மிகுந்தவல்லைமஉள்ளவர்.
ஆனால் அவர் நமக்கு நல்லவரும்
நயாயமானவரும்ஆவார்.

ேதவன்நம்ைமத்துன்புறுத்தவரும்பமாட்டார்.
௨௪ ஆகேவதான் ஜனங்கள் ேதவைன

மத க்க றார்கள்.
ஆனால் தங்கைள ஞானிகளாக
நைனக்கற அகங்காரம்
உள்ளவர்கைளேதவன்மத க்கமாட்டார்”
என்றான்.

௩௮
ேதவன்ேயாபுவ டம் ேபசுக றார்
௧அப்ேபாதுகர்த்தர்சூறாவளியலிருந்து
ேயாபுவ டம் ேபசனார். ேதவன்:

௨ “மூடத்தனமானவற்ைறக்கூறக்ெகாண்டிருக்கும்,
இந்த அறயாைமயுள்ள மனிதன்
(அஞ்ஞானி)யார்?

௩ேயாபுேவ, நீஇைடையக்கட்டிக்ெகாள்



ேயாபு௩௮:௪ clx ேயாபு௩௮:௧௦

நான் ேகட்கப்ேபாகும் ேகள்வகளுக்குப்
பதல்ெசால்வதற்குஆயத்தமாகு.

௪ “ேயாபுேவ, நான் பூமிைய
உண்டாகனேபாது, நீ எங்ேக
இருந்தாய்?

நீ அத்தைன ெகட்டிக்காரனானால்,
எனக்குப் பதல்கூறு.

௫ நீ அத்தைன ெகட்டிக்காரனானால்,
உலகம் எவ்வளவு ெபரிதாக இருக்க
ேவண்டுெமனயார்முடிெவடுத்தவர்?

அளவுநூலால்யார்உலைகஅளந்தார்?
௬ பூமியன் அஸ்தபாரம் எங்கு

நைலத்தருக்க றது?
அதன் முதற்கல்ைல (ேகாடிக் கல்ைல)
ைவத்தவர்யார்?

௭காைலநட்சத்த ரங்கள்ேசர்ந்துபாடின,
அது நகழ்ந்தேபாது ேதவதூதர்கள்
மக ழ்ச்ச யால்ஆர்ப்பரித்தனர்!

௮ “ேயாபுேவ, கடல் பூமியன் ஆழத்தலிருந்து
பாய்ந்தேபாது,

கடைலத் தைட ெசய்யும்ெபாருட்டு
வாயல்கைளஅைடத்ததுயார்?

௯அப்ேபாதுநான்அதைனேமகங்களால்மூடி,
அதைனஇருளால்ெபாத ந்துைவத்ேதன்.

௧௦நான்கடலுக்குஎல்ைலையவகுத்து,
அைத அைடத்த வாயலுக்கு பன்ேன
நறுத்த ேனன்.
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௧௧ நான் கடலிடம், ‘நீ இதுவைர வரலாம்,
இதற்குஅப்பால்அல்ல,

உனது ெபருைமயான அைலகள் இங்ேக
நன்றுவடும்’ என்ேறன்.

௧௨ “ேயாபுேவ, உன் வாழ்க்ைகயல்
என்ைறக்காவது நீ காைலைய
ஆரம்ப க்கேவா,

ஒரு நாைளத் ெதாடங்கேவா
கூறமுடியுமா?

௧௩ ேயாபுேவ, பூமிையப் ப டித்து, தீேயாைர
அவர்கள் மைறவ டங்களிலிருந்து
ெவளிவருமாறுஉதறவ ட

காைலெயாளிக்குநீகூறமுடியுமா?
௧௪ மைலகைளயும் பள்ளத்தாக்ைகயும்

எளித ல்காைலெயாளியல்காணலாம்.
பகெலாளி பூமிக்கு வரும்ேபாது
அங்கயன் மடிப்புக்கைளப்ேபால
இந்த இடங்களின் அைமப்புக்கள்
(வடிவங்கள்)ெவளித்ேதான்றும்.

முத்தைரய டப்பட்ட களிமண்ைணப்
ேபாலஅவ்வ டங்கள்வடிவங்ெகாள்ளும்.

௧௫தீேயார் பகெலாளிையவரும்பார்கள்.
ப ரகாசமாக அது ஒளிவடும்ேபாது,
அவர்கள் தீயக் காரியங்கைளச்
ெசய்யாதபடி தடுக்கும்.

௧௬ “ேயாபுேவ, கடல் புறப்படும் கடலின்
ஆழமான பகுத களுக்கு நீ
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எப்ேபாதாவதுெசன்றருக்க றாயா?
சமுத்த ரத்தன் அடிப்பகுதயல் நீ
எப்ேபாதாவதுநடந்தருக்க றாயா?

௧௭ மரித்ேதாரின் உலகத்த ற்கு வழிகாட்டும்
வாயற் கதவுகைள நீ எப்ேபாதாவது
பார்த்தருக்க றாயா?

மரணத்தன் இருண்ட இடத்த ற்கு
வழிகாட்டும் வாயற்கதவுகைள நீ
எப்ேபாதாவதுபார்த்தருக்க றாயா?

௧௮ேயாபுேவ,பூமி எவ்வளவுெபரியெதன்றுநீ
உண்ைமயல்அறந்தருக்க றாயா?

நீ இவற்ைற அற ந்தருந்தால், எனக்குக்
கூறு.

௧௯ “ேயாபுேவ,ஒளி எங்கருந்துவருகறது?
எங்கருந்துஇருள்வருகறது?

௨௦ ேயாபுேவ, ஒளிையயும், இருைளயும்
அைவ புறப்படும் இடத்த ற்கு நீ தரும்ப
ெகாண்டுெசல்லமுடியுமா?

அந்த இடத்த ற்குப் ேபாகும் வைகைய நீ
அறவாயா?

௨௧ேயாபுேவ,நீந ச்சயமாகஇக்காரியங்கைள
அறவாய்.

நீ வயது முத ர்ந்தவனும்
ஞானியுமானவன்.

நான் அவற்ைற உண்டாக்கயேபாது நீ
உய ேராடிருந்தாய்அல்லவா?
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௨௨ “ேயாபுேவ, பனிையயும் கல்மைழையயும்
ைவத்தருக்கும்பண்டகசாைலக்குள்

நீஎப்ேபாதாவதுெசன்றருக்க றாயா?
௨௩ெதால்ைலகள்மிக்ககாலங்களுக்காகவும்,

ேபாரும் யுத்தமும் ந ரம்பய
காலங்களுக்காகவும்,

நான் பனிையயும், கல்மைழையயும்
ேசமித்துைவக்க ேறன்.

௨௪ ேயாபுேவ, சூரியன் ேமெலழுந்து
வருமிடத்த ற்கு, அது கழக்குக்
காற்ைறப் பூமிெயங்கும் வீசச்
ெசய்யுமிடத்த ற்கு

நீ எப்ேபாதாவதுெசன்றருக்க றாயா?
௨௫ேயாபுேவ, மிகுந்த மைழக்காகவானத்தல்

பள்ளங்கைளத் ேதாண்டியவர்யார்?
இடிமுழக்கத்த ற்குப் பாைதைய
உண்டாகயவர்யார்?

௨௬ ேயாபுேவ, ஜனங்கள் வாழாத
இடங்களிலும்,

மைழையப்ெபய்யப்பண்ணுகறவர்யார்?
௨௭ பாழான அந்நலத்த ற்கு மைழ மிகுந்த

தண்ணீைரக்ெகாடுக்க றது,
புல்முைளக்கஆரம்ப க்க றது.

௨௮ ேயாபுேவ, மைழக்குத் தகப்பன் (தந்ைத)
உண்டா?

பனித்துளிகள் எங்கருந்து
ேதான்றுகன்றன?

௨௯ேயாபுேவ, பனிக்கட்டிக்குதாய்உண்டா?
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வானிலிருந்து வழும் உைற பனிையப்
ப றப்ப க்க றவர்யார்?

௩௦ பாைறையப் ேபால் கடினமாக நீர்
உைறகறது.

சமுத்த ரத்தன் ேமற்பரப்பும் உைறந்து
ேபாக றது!

௩௧ “நட்சத்த ர கூட்டங்கைள நீ இைணக்கக்
கூடுமா?

மிருக சீரிஷத்தன் கட்ைட நீ அவழ்க்க
முடியுமா?

௩௨ ேயாபுேவ, நீ சரியான ேநரங்களில்
வன்மீன் கூட்டங்கைள
ெவளிக்ெகாணரமுடியுமா?

(துருவச்சக்கர நட்சத்த ரமும் அைதச்
சார்ந்த நட்சத்த ரங்களும்) கரடிைய
அதன் குட்டிகேளாடு நீ ெவளி நடத்த
இயலுமா?

௩௩ ேயாபுேவ, வாைனஆளுகற வத கைள நீ
அறவாயா?

பூமிைய அைவ ஆளும்படிச் ெசய்ய
உன்னால்முடியுமா?

௩௪ “ேயாபுேவ, நீ ேமகங்கைள உரக்கக்
கூப்ப ட்டு

உன்ைன மைழயல் மூடும்படி
கட்டைளய டமுடியுமா?

௩௫ மின்னல்களுக்கு நீ கட்டைள பறப்ப க்கக்
கூடுமா?
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அைவ உன்னிடம் வந்து, ‘நாங்கள் இங்கு
இருக்க ேறாம், ஐயா, உனக்கு என்ன
ேவண்டும்’ எனக்கூறுமா?

அைவஎங்ெகங்குப்ேபாகேவண்டுெமன்று
நீ வரும்புக றாேயா, அங்ெகல்லாம்
அைவெசல்லுமா?

௩௬ “ேயாபுேவ, யார் ஜனங்கைள
ஞானிகளாக்குகறார்?

அவர்களுக்குள்ேள ஆழமாக ஞானத்ைத
ைவப்பவன்யார்?

௩௭ேயாபுேவ,ேமகங்கைளஎண்ணுமளவற்கும்
அவற்றன் மைழையப் ெபாழியத்
தூண்டும்படியும் ஞானம் பைடத்தவன்
யார்?

௩௮அதனால்துகள்கள்ேசறாக மாற ,
அழுக்குகள் ஒன்ேறாெடான்று ஒட்டிக்
ெகாள்கன்றன.

௩௯ “ேயாபுேவ, நீ சங்கங்களுக்கு இைர ேதட
முடியுமா?

அவற்றன் பச த்த குட்டிகளுக்கு நீ
உணவுக்ெகாடுக்க றாயா?

௪௦ அச்சங்கங்கள் அவற்றன் குைககளில்
படுத்தருக்கன்றன.

அவற்றன் இைரையத் தாக்குவதற்கு
அைவபுல்லினுள்ேளபதுங்க க்ெகாள்கன்றன.

௪௧ காக்ைகக் குஞ்சுகள் ேதவைன
ேநாக்க க் கத்தும்ேபாதும், உணவன்ற
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அங்குமிங்கும்அைலயும்ேபாதும்
ேயாபுேவ, அவற்றற்கு உணவு
ஊட்டுபவன்யார்? என்றார்.

௩௯
௧ “ேயாபுேவ,மைலயாடுகள்எப்ேபாது
ப றக்கன்றனஎன்பதுஉனக்குத்ெதரியுமா?

ெபண்மான் குட்டிைய ஈனுவைதக்
கவனித்தருக்க றாயா?

௨ ேயாபுேவ, மைலயாடுகளும்,
ெபண்மான்களும் எத்தைன மாதங்கள்
அவற்றன் குட்டிகைளச் சுமக்க
ேவண்டுெமன்பைதநீஅறவாயா?

அைவ பறப்பதற்ேகற்ற
ேநரெமப்ேபாெதனஅறவாயா?

௩ அம்மிருகங்கள் கீேழ படுத்துக்ெகாள்ளும்,
அவற்றன் ப ரசவ வலிைய
உணரும்ேபாது,குட்டிகள்ப றந்துவடும்.

௪ அக்குட்டி மிருகங்கள் வயல்களில்
வலிைமயாகவளரும்.

அைவ தங்கள் தாய் வலங்குகைள
வ ட்டுச் ெசல்லும், பன்பு அைவ
தரும்பவராது.

௫ “ேயாபுேவ, காட்டுக் கழுைதகைளச்
சுதந்த ரமாகஅைலயவ ட்டவர்யார்?

அவற்றன் கயறுகைள அறுத்துவ ட்டவர்
யார்?
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௬ பாைலவனம் காட்டுக் கழுைதயன்
இருப்ப டமாகும்படி நான் (ேதவன்)
ெசய்ேதன்.

உவர்நலத்ைத அைவ வாழுமிடமாகக்
ெகாடுத்ேதன்.

௭ காட்டுக் கழுைதகள் இைரச்சலான
ஊர்கைளேநாக்க ச ரிக்கும்.

ஒருவனும் அவற்ைற அடக்கயாள
முடியாது.

௮காட்டுக்கழுைதகள்மைலகளில்வாழும்.
அைவ அவற்றன் ேமய்ச்சலிடம். அங்கு
அைவஉண்பதற்குஇைரத் ேதடும்.

௯ “ேயாபுேவ, காட்டுக் காைள உனக்குச்
ேசைவபுரியச் சம்மத க்குமா?

அது உன் ெதாழுவத்தல் இரவல்
தங்குமா?

௧௦ேயாபுேவ,நீஉன்வயல்கைளஉழுவதற்குக்
காட்டுக் கழுைதயன் மீது கயறுகைளக்
கட்டஅைவஅனுமதக்குமா?

௧௧காட்டுக்காைளமிகவும் பலம்வாய்ந்தது!
உன் ேவைலகைளச் ெசய்ய நீ அதைன
நம்பக்கூடுமா?

௧௨உன்தானியத்ைதச் ேசகரித்து
உன் களஞ்சயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரும்
எனஅைதநம்புவாயா?

௧௩ “தீக்ேகாழி வயப்புற்று அதன் சறகுகைள
அடிக்கும்.
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ஆனால் தீக் ேகாழியால் பறக்க முடியாது,
தீக்ேகாழியன் ச றகுகள் ெகாக்கன்
ச றகுகைளப் ேபான்றைவஅல்ல.

௧௪ தீக்ேகாழி ந லத்தல் அதன் முட்ைடகைள
இடும்,

அைவமணலினுள்ெவப்பமுறும்.
௧௫ யாேரனும் அதன் முட்ைடகளின்ேமல்

நடக்கக்கூடும்என்பைதேயா,
ச ல காட்டு வலங்குகள் அவற்ைற
உைடக்கக்கூடும் என்பைதேயா
தீக்ேகாழி மறந்துவடுகறது.

௧௬ தீக்ேகாழி அதன் குஞ்சுகைள வ ட்டுச்
ெசல்க றது.

அைவ தனக்குரியனவல்ல
என்பைதப்ேபால் அவற்ைறக்
கருதுகறது (நடத்துகறது).

அதன் குஞ்சுகள் மரித்துப்ேபானால், அது
வருந்துவதல்ைல.

அதன்உைழப்புவீணானதுதான்.
௧௭ ஏெனனில், நான் (ேதவன்) தீக்ேகாழிக்கு

ஞானத்ைதக்ெகாடுக்கவல்ைல.
தீக்ேகாழி முட்டாள்தனமானது, நான்
அதைனஅவ்வாறுபைடத்தருக்க ேறன்.

௧௮ ஆனால் தீக்ேகாழி ஓடுவதற்ெகன
எழுந்தருக்கும்ேபாது, அது
குதைரையயும் அதல் சவாரி
ெசய்பவைனயும்பார்த்துச் ச ரிக்கும்.
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ஏெனனில் எந்தக் குதைரையயும் வ ட
அதனால் ேவகமாகஓடஇயலும்.

௧௯ “ேயாபுேவ, நீ குதைரக்கு அதன்
வலிைமையக்ெகாடுத்தாயா?

அதன் ப டரிய ல் ப டரி மயைர வளரச்
ெசய்தாயா?

௨௦ ேயாபுேவ, நீ குதைரைய ஒரு ெவட்டுக்
களிையப்ேபால, ெவகுதூரம் தாண்ட
ைவப்பாயா?

குதைர உரக்க கைனக்கறது, அது
ஜனங்கைளப்பயப்படுத்துகறது.

௨௧ குதைர அதன் மிகுந்த வலிைமயால்
சந்ேதாஷப்படும்.

அது பூமிையத் தன் பாதங்களால் கீற ,
வைரந்துேபாருக்ெகனஓடிநுைழயும்.

௨௨அச்சத்ைதப் பார்த்துக் குதைர நைகக்கும்
அதுஅஞ்சுவதல்ைல!

அது யுத்தத்த ற்கஞ்ச (யுத்தத்தலிருந்து)
ஓடுவதல்ைல.

௨௩ குதைரயன் புறத்ேத வீரனின்
அம்பறாத்தூணிஅைசயும்.

அதைன சவாரிச் ெசய்பவன் ஏந்தும்
ஈட்டியும் ேபார்க்கருவகளும்சூரியனின்
ஒளியல்ப ரகாச க்கும்.

௨௪குதைரமிகவும்உணர்ச்சவசப்படுக றது!
அது பூமியல் மிக வைரந்ேதாடுக றது.
எக்காள சத்தத்ைதக் குதைர
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ேகட்கும்ேபாது அதனால் அைமதயாக
இருக்கஇயலாது.

௨௫ எக்காளம் ஒலிக்கும்ேபாது, குதைர
ஆர்ப்பரிக்கும்.

அதுயுத்தத்ைதத்தூரத்த ேலேயநுகரும்!
அது அதகாரிகளின் கட்டைளகைளயும்
யுத்தத்தன்பறஒலிகைளயும் ேகட்கும்.

௨௬ “ேயாபுேவ, ராஜாளி அதன் ெசட்ைடகைள
வ ரித்துத் ெதற்கு ேநாக்க ப் பறக்க நீ
கற்ப த்தாயா?

௨௭ ேயாபுேவ, நீ தான் கழுக டம் உயேர
வானத்தல்பறக்கச்ெசான்னாயா?

மைலகளின் உயரமான இடங்களில்
அதன்கூட்ைடக்கட்டச் ெசான்னாயா?

௨௮கழுகுமைலமுகப்பல்வாழ்க றது.
மைலச்ச கரேம கழுகன்ேகாட்ைட.

௨௯ அதன் உயரமான ேகாட்ைடயலிருந்து
கழுகுஅதன்இைரையேநாக்கும்.

மிகுந்த தூரத்தலிலுள்ள இைரையயும்
கழுகால்பார்க்கமுடியும்.

௩௦ பணங்கள் இருக்குமிடத்தல் கழுகுகள்
கூடும்.

அதன் குஞ்சுகள் இரத்தத்ைதக் குடிக்கும்”
என்றான்.

௪௦
கர்த்தர் ேயாபுைவேநாக்க :
௧-௨ “ேயாபுேவ,
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“நீ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேனாடு
வவாத த்தாய்.

தவறைழத்த குற்ற முைடயவனாக
என்ைனநீநயாயந்தீர்த்தாய்!

நீ தவறு ெசய்தாெயன இப்ேபாது நீ
ஒப்புக்ெகாள்வாயா?

நீ எனக்குப் பதல்கூறுவாயா?” என்றார்.

௩ அப்ேபாது ேயாபு, ேதவனுக்குப்
பதலுைரத்தான். அவன்:

௪ “நான்ேபசுவதற்கும்தகுதயற்றவன்!
நான்உம்மிடம் என்னகூறமுடியும்?

நான்உமக்குபதல்கூறமுடியாது!
நான் என் ைககைள வாயன் மீது
ைவப்ேபன்.

௫ நான் ஒரு முைற ேபச ேனன், ஆனால் நான்
மீண்டும்ேபசமாட்ேடன்.

நான் இருமுைற ேபச ேனன், ஆனால்,
இனிேமல் எதுவும் கூறமாட்ேடன்”
என்றான்.

௬அப்ேபாது புயலிலிருந்து கர்த்தர் மீண்டும்
ேயாபுவ டம் ேபசனார். கர்த்தர்,

௭ “ேயாபுேவ,உன்இைடையக்கட்டிக்ெகாண்டு
நான் உன்னிடம் ேகட்கப்ேபாகும்
ேகள்வகளுக்குப்பதல்கூறு,
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௮ “ேயாபுேவ, நான் நயாயமற்றவெனன்று நீ
நைனக்கறாயா?

என்ைன தவறைழக்கும்
குற்றவாளியாகக் கூறுவதால்,
நீ களங்கமற்றவெனனக் காட்ட
நைனக்கறாய்!

௯ ேயாபுேவ, உன் கரங்கள்
ேதவனுைடய கரங்கைளப்ேபான்று
வலிைமயுைடயனவா?

இடிேபால முழங்க வல்ல ேதவனுைடய
குரைலப்ேபான்ற குரல் உனக்கு
உள்ளதா?

௧௦ நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால்,
ெபருைமயைடந்து உன்ைன நீேய
மகைமப்படுத்த க்ெகாள்ளமுடியும்.

நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால்,
ஆைடையப்ேபான்று மகைமையயும்,
ேமன்ைமையயும் நீ உடுத்த க்ெகாள்ள
முடியும்.

௧௧ நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால்,
உன் ேகாபத்ைத ெவளிப்படுத்த
அகங்காரமுள்ள ஜனங்கைளத்
தண்டிக்கமுடியும்.

அந்த அகங்காரமுள்ள ஜனங்கைளத்
தாழ்ைமயுள்ேளாராக்கமுடியும்.

௧௨ஆம், ேயாபுேவ,அந்தஅகங்காரம்ந ரம்ப ய
ஜனங்கைளப் பார், அவர்கைளத்
தாழ்ைமயுள்ேளாராக்கு.
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தீேயார் ந ற்குமிடத்த ேலேய அவர்கைள
நசுக்கவடு.

௧௩அகங்காரமுள்ளஜனங்கள்எல்ேலாைரயும்
மண்ணுக்குள்புைதத்துவடு.

அவர்கள் உடைல துணியால் சுற்ற
அவர்களின் கல்லைறக்குள்
ைவத்துவடு.

௧௪ேயாபுேவ,உன்னால்இக்காரியங்கைளெயல்லாம்
ெசய்ய முடிந்தால், அப்ேபாது நான்கூட
உன்ைனவாழ்த்துேவன்.

உன் ெசாந்த ஆற்றலால் உன்ைன நீ
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளக்கூடும் என்பைத
நான்ஒப்புக்ெகாள்ேவன்.

௧௫ “ேயாபுேவ, ப ெகேமாத்ைத நீ
கவனித்துப்பார்.

நான் (ேதவன்) ப ெகேமாத்ைத*
உண்டாக்க ேனன், உன்ைனயும்
உண்டாக்க ேனன்.

ப ெகேமாத் பசுைவப்ேபால, புல்ைலத்
தன்கறது.

௧௬ ப ெகேமாத்தன் உடம்பு மிகுந்த வல்லைம
ெபாருந்தயது.

அதன் வயற்றன் தைசகள் வல்லைம
மிக்கைவ.

௧௭ ப ெகேமாத்தன் வால் ேகதுரு மரத்ைதப்
ேபால்ஆற்றேலாடுகாணப்படுகறது.

* ௪௦:௧௫: ப ெகேமாத் இது என்ன வலங்கு என்று
உறுதயாக நமக்குத்ெதரியாது. இதுகாண்டாமிருகமாகேவா
அல்லதுயாைனயாகேவாஇருக்கலாம்.
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அதன் கால் தைசகள் மிகுந்த
பலமுள்ளைவ.

௧௮ ப ெகேமாத்தன் எலும்புகள் ெவண்கலம்
ேபான்றுபலமுள்ளைவ.

அதன் கால்கள் இரும்புக் கம்ப கைளப்
ேபான்றைவ.

௧௯ நான் (ேதவன்) உண்டாக்கய
மிருகங்களுள் பெகேமாத் மிகவும்
வயக்கத்தக்கது.

ஆனால் நான் அைத ெவல்ல
(ேதாற்கடிக்க)முடியும்.

௨௦ காட்டு மிருகங்கள் வைளயாடும்
மைலகளில்வளரும்புல்ைலப்

ப ெகேமாத் தன்கறது.
௨௧ தாமைரக் ெகாடிகளின் கீேழ ப ெகேமாத்

படுத்தருக்க றது.
அது உைளயலுள்ள (ேசற்றலுள்ள)
நாணல்களின்கீழ்மைறந்துக்ெகாள்ளும்.

௨௨ தாமைரக் ெகாடிகள் அவற்றன் நழலில்
பெகேமாத்ைதமைறக்கும்.

நதயருேக வளரும் அலரி மரங்களின்
கீேழஅதுவாழும்.

௨௩ நதயல் ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தால்,
ப ெகேமாத்ஓடிப்ேபாய்வ டாது.

ேயார்தான் நதயன் தண்ணீர் அதன்
முகத்தல்அடித்தாலும்அதுஅஞ்சாது.

௨௪ ப ெகேமாத்தன் கண்கைள ஒருவனும்
குருடாக்க அதைன வைலயல்
அகப்படுத்தவும்முடியாது.
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௪௧
௧ “ேயாபுேவ, உன்னால் லிவயாதாைன ஒரு

தூண்டிலினால்ப டிக்கமுடியுமா?
அதன் நாைவ உன்னால் ஒரு
கயற்றனால்கட்டமுடியுமா?

௨ ேயாபுேவ, லிவயாதானின் மூக்கல் ஒரு
கயற்ைறநுைழக்கமுடியுமா?

அல்லது, அதன் தாைடயல் ஒரு
ஆணிையச்ெசருகமுடியுமா?

௩ேயாபுேவ,அதைனவடுதைலச்ெசய்யுமாறு
லிவயாதான் உன்ைன இரந்து
ேவண்டுமா?

ெமன்ைமயான ெசாற்களால் அது
உன்ேனாடு ேபசுமா?

௪ ேயாபுேவ, லிவயாதான் உன்ேனாடு ஒரு
ஒப்பந்தம்ெசய்துெகாண்டு

என்ெறன்றும் உனக்குச் ேசைவ புரிய
வாக்குறுத தருமா?

௫ ேயாபுேவ, நீ லிவயாதாேனாடு ஒரு
பறைவய டம்வைளயாடுவைதப்ேபான்று
வைளயாடுவாயா?

உன் பணிப்ெபண்கள் அதேனாடு
வைளயாடுமாறு அதைன ஒரு
கயற்றால்கட்டுவாயா?

௬ ேயாபுேவ, மீன் ப டிப்ேபார் உன்னிடமிருந்து
லிவயாதாைனவாங்கமுயல்வார்களா?

அவர்கள் அைதத் துண்டுகளாக்க ,
வயாபாரிகளுக்குஅைதவற்பார்களா?
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௭ ேயாபுேவ, நீ லிவயாதானின் ேதாேலா
அல்லது தைலய ேலா ஈட்டிைய எறய
(வீச)முடியுமா?

௮ “ேயாபுேவ, நீ லிவயாதாைனத் தாக்க ஒரு
முைற முயன்றால், பன்பு ஒருேபாதும்
அதைனச்ெசய்யமாட்டாய்!

எத்தைகய யுத்தம் நடக்கும் என்பைதச்
சற்ேற ேயாச த்துப்பார்!

௯நீலிவயாதாைனத்ேதாற்கடிக்கமுடியுெமன
எண்ணினால்அைதமறந்துவடு!

எந்த நம்ப க்ைகயும்இல்ைல!
(நம்ப க்ைகயற்றுப்ேபாவாய்)!

அைதப் பார்த்தாேல பீத (அச்சம்)
வைளயும்!

௧௦அதைனஎழுப்ப க் ேகாபமுறுத்த
எந்த மனிதனுக்கும் ைதரியம் (துணிவு)
இல்ைல.

“ஒருவனும்என்ைனஎத ர்த்துந ற்கமுடியாது!
௧௧ நான் (ேதவன்) ஒருவனுக்கும்

கடைமப்பட்டவன்அல்லன்.
பரேலாகத்தன் கீழ் உள்ளைவ
அைனத்தும்எனக்குரியன.

௧௨ “ேயாபுேவ, லிவயாதானின் கால்கைளப்
பற்றயும் அதன் வலிைம, அழகய
வடிவம்ஆகயற்ைறப் பற்றயும்

நான்உனக்குக்கூறுேவன்.
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௧௩ ஒருவனும் அதன் ேதாைலக் குத்த ப்
பளக்கமுடியாது.

அதன் ேதால் ஒரு ேகடயத்ைதப்
ேபான்றது!

௧௪லிவயாதானின் தாைடையத் த றக்குமாறு
ெசய்ய ஒருவனும் அதைன வற்புறுத்த
முடியாது.

அதன் வாயலுள்ள பற்கள் ஜனங்கைளப்
பயமுறுத்தும்.

௧௫ லிவயாதானின் முதுகல் இறுக்கமாக
இைணக்கப்பட்டுள்ள

ேகடயவரிைசகள்காணப்படும்.
௧௬ அக்ேகடயங்கள் காற்றும் நுைழய

முடியாதபடி
இறுக ப் பைணந்தருக்கும்,

௧௭ ேகடயங்கள் ஒன்ேறாெடான்று
இைணந்தருக்கும்.

அைவ ப ரிக்க முடியாதபடி
ஒன்ேறாெடான்று இறுக்கமாக
இைணக்கப்பட்டிருக்கும்.

௧௮ லிவயாதான் தும்மும்ேபாது, மின்னல்
மின்னுவைதப் ேபான்றருக்கும்.

அதன் கண்கள் உதயகால ஒளிேபால்
ப ரகாச க்கும்.

௧௯ அதன் வாயலிருந்து தீப்பந்தங்கள்
ெவளிவரும்.

ெநருப்புப்ெபாற கள்ெவளிப்படும்.
௨௦ ெகாத க்கும் பாைனயன் அடியல் எரியும்

புதைரப்ேபால்
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லிவயாதானின் மூக்கலிருந்து புைக
களம்பும்.

௨௧ லிவயாதானின் மூச்சு நலக்கரிைய
எரிக்கும்,

அதன்வாயலிருந்துெநருப்பு எழும்பும்.
௨௨ லிவயாதானின் கழுத்து மிகுந்த

வல்லைமெகாண்டது.
ஜனங்கள் பயந்து அதனிடமிருந்து
ஓடிப்ேபாக றார்கள்.

௨௩ அதன் ேதாலில் மிருதுவான பகுத
கைடயாது.

அதுஇரும்ைபப்ேபாலகடினமானது.
௨௪ லிவயாதானின் இருதயம் பாைறையப்

ேபான்றது.
அதற்குஅச்சம் கைடயாது.

(அதுஅஞ்சுவதல்ைல).
அது எந்த ரத்தன் அடிக்கல்ைலப்ேபால்
கடினமாயருக்கும்.

௨௫ லிவயாதான் எழுைகயல் வலிேயார்
அஞ்சுவார்.

லிவயாதான் வாைல வீசும்ேபாது
அவர்கள்ஓடிவடுவர்.

௨௬ வாட்கள், ஈட்டிகள், மற்றும் வல்லயம்
லிவயாதாைனத்தாக்கும்.

ஆனால்அைவேயஎக றவழும்.
அக்கருவகள்அைதக்காயப்படுத்துவேதயல்ைல!

௨௭லிவயாதான் இரும்ைபப் புல்ைலப் ேபால்
உைடக்கும்.
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உளுத்துப்ேபான (அரித்துப்ேபான)
மரத்ைதப்ேபான்று அது
ெவண்கலத்ைதஉைடக்கும்.

௨௮அம்புகள்லிவயாதாைனஓடச்ெசய்யாது,
உலர்ந்த புல்லாய் பாைறகள் அதனின்று
வலகவீழும்.

௨௯ ெபருந்தடிகள் லிவயாதாைனத்
தாக்கும்ேபாது, அவற்ைறஅது புல்லாய்
உணரும்.

மனிதர் அதன் மீது ஈட்டிகைள
எறயும்ேபாது,அதுச ரிக்கும்.

௩௦ கடினமாக, கூரிய, உைடந்த,
மட்பாண்டத்தன் துண்டுகைளப்ேபால்,
லிவயாதானின்உடம்பன்அடியலுள்ள
ேதால்இருக்கும்.

தாற்றுக்ேகாைலப்ேபான்றுஅதுேசற்றன்
மீதுஅைடயாளமிட்டுச்ெசல்லும்.

௩௧ ெகாத க்கும் பாைனையப்ேபான்று
லிவயாதான் தண்ணீைரக்
கலக்குகறது.

பாைனயன் ெகாத க்கும் எண்ெணையப்
ேபான்றுஅதுகுமிழிகைளஎழுப்பும்.

௩௨ லிவயாதான் நீந்தும்ேபாது,
அதன் பன்ேன ஒரு பாைதைய
வ ட்டுச்ெசல்லும்.

அது தண்ணீைரக் கலக்கும், அதன்
பன்ேன ெவண்ைமயான நுைரையத்
தள்ளிச் ெசல்லும்.
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௩௩ லிவயாதாைனப்ேபான்று உலகல்
ேவெறந்தமிருகமும்இல்ைல.

அச்சமின்ற பைடக்கப்பட்ட மிருகம்அது.
௩௪ கர்வம் மிக்க மிருகங்கைளயும்

லிவயாதான்நைகப்ேபாடு பார்க்கும்.
அது எல்லா காட்டுமிருகங்களுக்கும்
அரசன்.

கர்த்தராக ய நான் லிவயாதாைனப்
பைடத்ேதன்!” என்றார்.

௪௨
ேயாபு கர்த்தருக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧ அப்ேபாது ேயாபு கர்த்தருக்குப்

பதலளித்தான். ேயாபு,

௨ “கர்த்தாேவ!Ԕநீர் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
வல்லவர் என்பைதநான்அற ேவன்.

நீர் த ட்டமிடுக றீர், எதனாலும் உமது
த ட்டங்கைள மாற்றேவா, தடுக்கேவா
முடிவதல்ைல.

௩ கர்த்தாேவ, நீர் இக்ேகள்வையக் ேகட்டீர்:
‘இம்மூடத்தனமான காரியங்கைள
ெசால்லிெகாண்டிருக்கும் இந்த
அஞ்ஞானி யார்?’

கர்த்தாேவ,நான்புரிந்துெகாள்ளாதவற்ைறக்
குறத்துப் ேபச ேனன்.

என்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத
மிகுந்த வயக்கத்தக்க காரியங்கைளப்
பற்ற ப் ேபச ேனன்.
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௪ “கர்த்தாேவ,நீர்என்னிடம், ‘ேயாபுேவகவனி,
நான் உன்ேனாடு ேபசுேவன், நான்
உன்னிடம் ேகள்வகைளக் ேகட்ேபன்,
நீ எனக்குப்பதல்கூறுவாய்’ என்றீர்.

௫கர்த்தாேவ,முன்பு,நான்உம்ைமக்குறத்துக்
ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன்.

இப்ேபாது என் ெசாந்தக் கண்களாேலேய
உம்ைமப் பார்க்க ேறன்!

௬ கர்த்தாேவ, நான் என்ைனக் குறத்து
ெவட்கமுறுக ேறன்.

கர்த்தாேவ,நான்மன்னிப்புக்ேகட்க ேறன்.
நான் தூசயலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து

ெகாண்ேட,
என் இருதயத்ைதயும் என்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ள
உறுதயளிக்க ேறன்” என்றான்.

கர்த்தர் ேயாபுவன் ெசல்வத்ைத மீண்டும்
அளிக்க றார்
௭ கர்த்தர் ேயாபுவ டம் ேபசமுடித்த பன்பு,

அவர் ேதமானிலிருந்து வந்த எலிப்பாச டம்
ேபசனார். கர்த்தர் எலிப்பாைச ேநாக்க ,
“நான் உன்னிடமும் உனது இரண்டு
நண்பர்களிடமும் ேகாபமாயருக்க ேறன்.
ஏெனனில்,நீங்கள்என்ைனப்பற்றயசரியான
கருத்துக்கைளக் கூறவல்ைல. ேயாபுேவ
என்ைனப் பற்றய சரியான ெசய்த கைளச்
ெசான்னான். ஆனால் ேயாபு எனது
தாசன். ேயாபு என்ைனப் பற்றய சரியான
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ெசய்த கைளச் ெசான்னான். ௮ எனேவ
இப்ேபாது எலிப்பாேச, ஏழு காைளகைளயும்
ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டு வா.
அவற்ைறஎனதுதாசன்ேயாபுவ டம்ெகாண்டு
ெசல். அவற்ைறக் ெகான்று, உனக்காக
தகனபலியாகச் ெசலுத்து. என் தாசன் ேயாபு
உனக்காக ெஜபம் ெசய்வான். நான் அவன்
ெஜபத்த ற்குப் பதலளிப்ேபன். உனக்குரிய
தண்டைனைய அப்ேபாது நான் உனக்கு
அளிக்கமாட்ேடன். நீ மிகுந்த மூடனாக
இருந்ததால் நீ தண்டிக்கப்படேவண்டும்.
நீ என்ைனப்பற்றய சரியான தகவைலக்
கூறவல்ைல. ஆனால் என் தாசனாகய
(பணியாளாகய) ேயாபு என்ைனப்பற்றய
சரியான கருத்துக்கைளக் கூறனான்.”
என்றார்.
௯ எனேவ ேதமானின் எலிப்பாசும்,

சூகயனான பல்தாதும், நாகமாவன்
ேசாப்பாரும் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாபுவன் ெஜபத்த ற்குப்
பதலளித்தார்!
௧௦ேயாபுஅவனதுநண்பர்களுக்காகெஜபம்

ெசய்தான். ேதவன் ேயாபுைவ மீண்டும்
ெவற்றெபறச் ெசய்தார். கர்த்தர் ேயாபுவுக்கு
முன்பருந்தைதக் காட்டிலும் இரண்டு
மடங்காக எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுத்தார்.
௧௧ ேயாபுவன் எல்லா சேகாதரர்களும்,
சேகாதரிகளும் அவைன அறந்த அைனத்து
ஜனங்களும்ேயாபுவன்வீட்டிற்குவந்தார்கள்.
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அவர்கள் ேயாபுேவாடு கூட ஒரு ெபரிய
வருந்துணைவஉட்ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
ேயாபுவுக்கு ஆறுதல் கூறனார்கள். கர்த்தர்
ேயாபுவுக்கு மிகுந்த ெதால்ைலகைளக்
ெகாடுத்ததற்காக அவர்கள் வருந்தனார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு ெவள்ளிக் காசும்,
ஒரு ெபான் ேமாத ரமும் ேயாபுவுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்.
௧௨ ேயாபுவன் வாழ்க்ைகயன் முதல்

பகுதையக் காட்டிலும்இரண்டாம் பகுதையக்
கர்த்தர் ஆசீர்வத த்தார்! ேயாபுவுக்கு 14,000
ஆடுகளும், 6,000 ஒட்டகங்களும், 2,000
பசுக்களும், 1,000 ெபண் கழுைதகளும்
ெசாந்தமாக இருந்தன. ௧௩ ேயாபுவுக்கு
ஏழு மகன்களும் மூன்று மகள்களும்
இருந்தனர். ௧௪ ேயாபு, முதல் மகளுக்கு
எமீமாள் என்று ேபரிட்டான். ேயாபு,
இரண்டாவது மகளுக்குக் ெகத்சீயாள் என்று
ெபயரிட்டான். மூன்றாவது மகளுக்குக்
ேகேரனாப்புக் என்று ெபயர் ெகாடுத்தான்.
௧௫ ேதசத்தல் ேயாபுவன் மகள்கேள
மிகுந்த அழக களாக இருந்தார்கள்! ேயாபு,
அவனது மகள்களுக்கும் ெசாத்தலுள்ள
பாகத்ைதக் ெகாடுத்தான். அவர்களின்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலேவ ெசாத்தல்
அவர்களும்பங்ைகப்ெபற்றார்கள்.
௧௬ அவ்வாறு ேயாபு இன்னும் 140

ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அவனது
பள்ைளகைளயும், ேபரப்பள்ைளகைளயும்,
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ேபரர்களின் பள்ைளகைளயும், ேபரர்களின்
ேபரர்கைளயும் பார்க்கும்படி அவன்
வாழ்ந்தான். ௧௭ பன்பு ேயாபு மரித்தான்.
ேயாபு ஒரு நல்ல வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தான்.
அவன் மிகவும் முத ர்ந்தவனாகும்வைர
வாழ்ந்தான்.
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