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1 ইেয়াব ১:২১

ইেয়ােবর িববরণ

ইেয়াব সই সৎ লাকিট

১ ১ ঊষ দেশ ইেয়াব নােম একজন লাক বাস করেতন। ইেয়াব একজন সৎ ও অিন নীয় মানষু িছেলন। ইেয়াব ঈ বেরর
উপাসনা করেতন এবং ম কাজ করা থেক িবরত থাকেতন। ২ ইেয়ােবর সাতিট ছেল এবং িতনিট মেয় িছল। ৩ ইেয়ােবর

৭০০০িট মষ, ৩০০০িট উট, ৫০০ জাডা় বলদ, ৫০০ রী গাধা এবং অেনক দাসদাসী িছল। ইেয়াব িছেলন পবূেদেশর সব
চেয় ধনী লাক।

৪ তােদর বাডী়েত তাঁর পু ররা পালা কের ভাজ সভার আেয়াজন করত। এবং তারা তােদর বানেদর িনম রণ করেতা।
৫ তাঁর পু রেদর ভাজসভা শষ হেয় গেল ইেয়াব রতূ্যেষ ঘমু থেক উঠেতন এবং তাঁর স ানেদর রে যেকর জ য একিট
কের হামবিল উৎসগ করেতন। িতিন ভেবিছেলন, “হয়েতা আমার স ানরা মেন মেন ঈ বরেক অিভশাপ িদেয় ঈ বেরর
িব ে কান পাপ কেরেছ।” ইেয়াব বরাবরই এই কাজ কেরেছন যােত তাঁর স ানেদর পাপ মা করা হয়।

৬ তারপর সই িদনিট এল যিদন দবদূতরা * রভরু সে দখা করেত এেলন। শয়তানও দবদূতেদর সে এেসিছল।
৭ রভু তখন শয়তানেক িজ াসা করেলন, “তিুম কাথায় িছেল?”

শয়তান রভেুক উ র িদল, “আিম পিৃথবীেত ঘেুর বডা়ি লাম।”
৮ তারপর রভু শয়তানেক বলেলন, “তিুম িক আমার দাস ইেয়াবেক দেখেছা? পিৃথবীেত ইেয়ােবর মেতা আর কান লাকই

নই। ইেয়াব একজন সৎ এবং অিন নীয় মানষু। স ঈ বেরর উপাসনা কের এবং ম কাজ থেক িবরত থােক।”
৯ শয়তান উ র িদল, “িন য়! িক ইেয়াব য ঈ বেরর উপাসনা কের তার যেথ কারণ রেয়েছ! ১০ আপিন তােক, তার

পিরবারেক এবং তার যা িকছ ু আেছ সব িকছেুক সবদাই র া কেরন। স যা িকছ ু কের সব িকছেুতই আপিন তােক সফলতা
দন। তার গবািদ প র দল ও মেষর পাল দেশ এমশঃ বেডই় চেলেছ। ১১ িক তার যা িকছ ু রেয়েছ তা যিদ আপিন বংস

কের দন আিম িনি ত কের বলেত পাির, স আপনার মেুখর ওপের আপনােক অিভশাপ দেব।”
১২ রভু শয়তানেক বলেলন, “িঠক আেছ, ইেয়ােবর যা িকছ ু আেছ তা িনেয় তিুম যা খশুী তাই কর। িক তার দেহ কান

আঘাত কেরা না।”
তারপর শয়তান রভরু কাছ থেক চেল গল।

ইেয়াব তাঁর সব িকছ ু হারােলন
১৩ এক িদন ইেয়ােবর ছেলেমেয়রা তােদর সব থেক বড় দাদার বাডী়েত রা ারস পান ও নশ ভাজ আহার করিছল।

১৪ তখন একজন বাতাবাহক এেস ইেয়াবেক সংবাদ িদল, “বলদ েলা জিমেত হাল িদি ল এবং রী গাধা েলা কাছাকািছ
চের ঘাস খাি ল, তখন ১৫ িশবায়ীেয়রা আমােদর আ রমণ কের প েদর িছিনেয় িনেয় যায় এবং অ য ভ ৃ যেদর তরবাির িদেয়
হ যা কের। একমা র আিমই পালােত পেরিছ। তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”

১৬ যখন সই বাতাবাহক কথা বলিছল তখনই আরও একজন বাতাবাহক ইেয়ােবর কােছ এেলা। ি বতীয় বাতাবাহক ইেয়াবেক
বলল, “আকাশ থেক বাজ পেড় আপনার মষ এবং ভ ৃ যরা সব পেুড় িগেয়েছ। একমা র আিমই র া পেয়িছ। তাই আিম
আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”

১৭ যখন সই বাতাবাহক কথা বলিছল তখন আেরা একজন বাতাবাহক এেলা। ততৃীয় বাতাবাহক বলল, “কল ্দীয়রা িতন দল
সে য ভাগ হেয়িছল। ওরা আমােদর আ রমণ কের উট িলেক িনেয় িগেয়েছ! ওরা ভ ৃ যেদর তরবাির িদেয় হ যা কেরেছ।

একমা র আিমই র া পেয়িছ। তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”
১৮ যখন ততৃীয় বাতাবাহক কথা বলিছল তখন আরও একজন বাতাবাহক এেলা। চতথু বাতাবাহক বলল, “আপনার

ছেলেমেয়রা তােদর বড় দাদার বাডী়েত আহার করিছল ও রা ারস পান করিছল। ১৯ তখন ম ভিূম থেক হঠাৎ  ই একটা
ঝড় এেস বাডী়টােক ভেঙ দয়। বাডী়টা অ বয়সী লাকেদর ওপের ভেঙ পেড় এবং তারা মারা যায়। একমা র আিমই র া
পেয়িছ। তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”

২০ যখন ইেয়াব এইসব নেলন, তখন িতিন তাঁর ব র িছঁেড় ফলেলন এবং মাথা কািমেয় ফলেলন। এভােবই িতিন তাঁর
শাক রকাশ করেলন। তারপর ইেয়াব মািটেত লিুটেয় পডে়লন এবং ঈ বেরর সামেন নত হেলন। ২১ িতিন বলেলন:

“যখন আিম জে িছলাম

*১:৬ দবদূতরা আ িরক অেথ, “ঈ বেরর পু রগণ।”
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আিম ন িছলাম,
যখন আিম মারা যােবা
তখনও আিম ন থাকব।

রভু দন
এবং রভইু িনেয় নন।

রভরু নােমর রশংসা কেরা!”
২২ এ সব িকছইু ঘটেলা, িক ইেয়াব কান পাপ কেরনিন। ইেয়াব একথা বেলনিন য ঈ বর কান ভলু কেরেছন।

শয়তান ইেয়াবেক আবার িবর করেলা

২ ১ আর একিদন দবদূতরা রভরু সে দখা করেত এেলন। শয়তানও তােদর সে রভরু কােছ দখা করেত এেলা।
২ রভু শয়তানেক বলেলন, “তিুম কাথায় িছেল?”

শয়তান রভেুক উ র িদেলা, “আিম পিৃথবীেত ঘেুর বডা়ি লাম এবং এিদক-ওিদক যাি লাম।”
৩ তখন রভু শয়তানেক িজ াসা করেলন, “তিুম িক আমার দাস ইেয়াবেক দেখেছা? পিৃথবীেত ইেয়ােবর মেতা আর কান

লাক নই। ইেয়াব একজন সৎ এবং অিন নীয় মানষু। স এখনও তার সততােক ধের আেছ যিদও তিুম স ূণ িবনা কারেণ
তােক বংস করেত আমােক রেরািচত কেরিছেল।”

৪ তখন শয়তান উ র িদল, “িনেজেক র া করার জ য য কউই যা িকছ ু করেত পাের। †িনেজর জীবন র া করার জ য
একজন তার সব ব িদেয় দেব। ৫ আপিন যিদ তার দেহ আঘাত করার জ য আপনার শি েক যবহার কেরন, তাহেল আিম
জার িদেয় বলেত পাির য স মেুখর ওপরই আপনােক অিভশাপ দেব।”

৬ তখন রভু শয়তানেক বলেলন, “িঠক আেছ, ইেয়াব এখন তামার মতার মে য। িক তিুম তােক মের ফলেত পারেব
না।”

৭ তখন শয়তান রভরু কাছ থেক চেল গল। শয়তান য রণাদায়ক ফাঁডা়য় ইেয়ােবর পা থেক মাথা পয ভিরেয় িদল।
৮ তখন ইেয়াব ছাইেয়র গাদার মে য বসেলন। একটা ভাঙা খালামকুিচ (সরা বা হাঁিডর় ভাঙা টকুেরা) িদেয় িতিন তাঁর ত
চাঁছেত লাগেলন। ৯ ইেয়ােবর রী তাঁেক িজ াসা করেলন, “তিুম িক এখেনা ঈ বেরর রিত সততায় অিবচল আছ? কন
তিুম ঈ বরেক অিভশাপ ‡িদে া না এবং মরেছা না!”

১০ ইেয়াব তাঁর রীেক উ র িদেলন, “তিুম একজন িনেবাধ রীেলােকর মত কথা বলেছা! ঈ বর আমােদর ভােলা িজিনস
দন এবং আমরা তা রহণ কির। সই ভােব আমােদর, তাঁর রদ ঃখ ক ও রহণ করা উিচৎ ।” এইসব ঘটনা ঘটেলা,

িক ইেয়াব ঈ বেরর িব ে কান কথা বেল কান পাপ করেলন না।

ইেয়ােবর িতন ব ু তাঁেক দখেত এেলন
১১ ইেয়ােবর িতনজন ব ু হেলন তমনীয় ইলীফস, শহূীয় িবল ্দদ ও নামাথীয় সাফর। ইেয়ােবর রিত ঘেট যাওয়া ঘটনার

কথা িতন ব ুই নেলন। তাঁরা িতন জেন বাডী় থেক বিরেয় এক জায়গায় িমিলত হেলন। তাঁরা ইেয়ােবর কােছ িগেয় তাঁর সে
দখা কের সমেবদনা জানােত ও সা বনা জানােত রাজী হেলন। ১২ িক িতন ব ু ইেয়াবেক অেনক দূর থেক দখেলন। তাঁরা

তাঁেক িচনেতই পারিছেলন না। তাঁরা উ বের কাঁদেত করেলন। তাঁরা িনেজর কাপড় িছঁেড় ফলেলন এবং িনেজেদর মাথার
ওপের শেূ য ধেূলা ছ ুঁডে়লন। ১৩ তারপর সই িতন ব ু ইেয়ােবর সে সাতিদন ¶সাত রাত বেস রইেলন। কউই ইেয়ােবর সে
কান কথা বেলন িন কারণ তাঁরা দেখিছেলন ইেয়াব অিতির ক পাি েলন।

যিদন ইেয়াব জে িছেলন সই িদনেক িতিন অিভশাপ িদেলন

৩ ১ তারপর ইেয়াব মখু খলুেলন এবং য িদন িতিন জে িছেলন সই িদনিটেক িন া করেলন। ২ িতিন বলেলন:
৩ “ য িদেন আিম জে িছলাম সিদন িচরিদেনর জ য িনি হেয় যাক।

য রাি র বেল উেঠিছেলা, ‘একিট ছেল গেভ এেসেছ!’ স রাি র িনি হেয় যাক।
৪ স িদন যন অ কাের ঢেক যায়।
সই িদেনর কথা ওপের ঈ বর যন ভেুল যান।

†২:৪ িনেজেক … পাের আ িরক অেথ, “চামডা়র বদেল চামডা়।”
‡২:৯ অিভশাপ এখােন আ িরক অেথ, “আশীবাদ।”
¶২:১৩ সাতিদন সাতিদন িছল মতৃেদর জ য শাক বা ঃখ করার সাধারণ ময়াদ।
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সই িদেন যন আেলা রকাশ না হয়।
৫ িবষাদ এবং মতৃু্যর অ কার যন সই িদনেক িনেজেদর বেল দাবী কের।
মঘ যন সই িদনেক ঢেক লিুকেয় রােখ। িত িবষাদ যন সই িদনিটেক রাস কের।

৬ অ কার যন সই রাি রেক িনেয় যায়।
সই িদনিটেক পি কা থেক বাদ িদেয় দাও।
সই রাি রেক কান মােসর মে য গণনা কেরা না।

৭ সই রাি র যন কান িকছ ু উৎপ না কের।
সই রােত যন কান খশুীর শদ শানা না যায়।

৮ যারা িদনেক অিভশাপ দয় §এবং যারা িলিবয়াথনেক জািগেয় তলুেত পারদশী,
তারা যন সই রাতিটেক অিভশাপ দয়।
৯ সই িদেনর রভাতী ন র যন অ কার হেয় যায়।
সই রাি র যন রভােতর আেলার জ য অেপ া কের িক সই সকাল যন কান িদন না আেস।
সই িদন যন সেূযর রথম রি কানিদন না দেখ।

১০ কন? কারণ সই রাি র আমােক জ ােত বাধা দয় িন।
সই রাি র এইসব সম যা দখা থেক আমােক িবরত কের িন।

১১ যখন আিম জে িছলাম, তখনই আিম মের গলাম না কন?
কন আিম আমার মাতজৃঠর থেক বিরেয় এেসই মারা গলাম না?

১২ কন আমার মা আমােক িনিবে জ িদেয়িছেলন?
আমার মােয়র ন কন আমায় ধ পান কিরেয়িছেলা?
১৩ এই ঘটনা িল যিদ না ঘটত তাহেল আিম এখন শািয়ত থাকেত পারতাম।
আিম শাি েত থাকতাম।
আিম ঘিুমেয় থাকেত পারতাম এবং িব রাম পতাম।
১৪ এই পিৃথবীর য সব রাজা ও ম রীরা বংস রা নগরী িল িনেজেদর জ য পনুিনমাণ কেরেছন **

আিম তাঁেদর সে থাকেত পারতাম।
১৫ অথবা আিম সই রাজপু রেদর সে থাকেত পারতাম যােদর কােছ সানা িছল
এবং যারা তােদর বাডী় িল পায় ভি কের রাখত।
১৬ আিম কন সই িশ র মত হলাম না য জে র সময়ই মারা যায়
এবং যােক মািটেত কবর দওয়া হয়?
য িশ িদেনর আেলা দেখিন

আিম যিদ সই িশ র মত হতাম!
১৭ লাকরা যখন কবের থােক তখন তারা কান অশাি অনভুব কের না।
যারা পির রা , তারা কবের িব রাম খুঁেজ পায়।
১৮ এমনিক রীতদাসরাও কবেরর মে য সকেল িমেল ব ে থােক।

রীতদাস তাডক়েদর িচৎকার তারা নেত পায় না।
১৯ কবের সব রকেমর লাকই রেয়েছ— বপণূ লাক এবং যারা বপণূ নয় তারাও রেয়েছ।
এমনিক একজন দাসও তার রভরু কবল থেক মু ।
২০ “ য মানষু ভগুেছ তােক আেলা দখান িকজ য?
যার জীবন িত কন তােক আয়ু দওয়া হয়?
২১ য লাক মরেত চায়, িক মতৃু্য আেস না,
সই ঃখী লাক স েদর চেয়ও বিশ কের মতৃু্যেক খাঁেজ।

২২ ঐ লাকরা ওেদর কবর খুঁেজ পেল অ য খশুী হেব
এবং আনে গান গাইেব।
২৩ যারা তােদর জীবেনর পথ দখেত পায় না তােদর কন জীবন দওয়া হয়?

§৩:৮ িদনেক … দয় অথবা “সমু রেক অিভশাপ দয়।”
**৩:১৪ এই … কেরেছন অথবা যারা শহর িনমাণ কেরিছল য েলা এখন বংস রা ।
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ঈ বর কন তােদর মরণ থেক দূের সিরেয় রােখন?
২৪ আমার দীঘ বাসই আমার খা য।
আমার মরািন জেলর মত গিডে়য় পেড।়
২৫ আিম যার ভেয় ভীত িছলাম আমার িঠক তাই ঘেটেছ।
যা আমার আত িছল, আমার িব ে তাই ঘেটেছ।
২৬ আিম শাি খুঁেজ পাইিন। আিম বি খুঁেজ পাইিন।
আিম ধু মা র অশাি খুঁেজ পেয়িছ। আিম কে পেডি়ছ!”

ইলীফস কথা বলেলন

৪ ১ তমনীয় ইলীফস উ র িদেলা:
২ “যিদ কউ তামার সে কথা বলেত চায়, তিুম িক অৈধয্য হেব?

িক তামার সে কথা বলা থেক ক আমােক থামােত পাের?
৩ ইেয়াব, তিুম অেনক লাকেক িশ া িদেয়েছা।
বলেক তিুম শি িদেয়েছা।

৪ যারা রায় পেড় যাি ল তিুম তােদর উৎসািহত কেরছ।
যােদর হাঁটু ভেঙ আসিছল তিুম তােদর সবল কেরছ।
৫ িক এখন তিুম সম যায় পেডছ়
এবং তিুম িন ৎসাহ হেয়েছা।
সম যা তামায় আঘাত কেরেছ
এবং তিুম িবচিলত।
৬ ঈ বেরর রিত তামার র া িক
তামােক এই পিরি িতেত আ িব বাস যাগায় না?
তামার সরল ও সৎ জীবন িক
তামােক এই পিরি িতেত আশা দয় না?

৭ ইেয়াব, অ ত একজন িনেদাষ লােকর নাম কর য বংস রা হেয়েছ।
আমােক ভােলা লাকেদর দখাও যারা বংস রা হেয়িছল।
৮ আিম িকছ ু সম যা সিৃ কারী মানষু দেখিছ যারা অে যর জীবনেক িবষহ কের তােল।
িক তারা সবদা শাি পেয়েছ।
৯ ঈ বেরর শাি ঐ লাকেদর হ যা কেরেছ।
ঈ বেরর রাধ তােদর বংস কেরেছ।
১০ ম লাকরা িসংেহর মত গজন ও গগ কের।
িক ঈ বর ঐ ম লাকেদর চপু কিরেয় দন এবং ঈ বর তােদর দাঁত ভেঙ দন।
১১ যাঁ, ঐ ম লাকরা, সই িসংেহর মত যারা হ যা করার জ য কান রাণী পায় না।
তারা মারা যায় এবং তােদর পু ররা য রত র ঘেুর বডা়য়।
১২ “ গাপেন আমার কােছ এক বাতা এেসেছ।
আিম তা িনেজর কােন েনিছ।
১৩ স িছল একিট ঃ বে ব মত
যটা লাকরা গভীরভােব ঘিুমেয় পডে়ল আেস।

১৪ আিম ভেয় কঁেপ উেঠিছলাম।
আমার হাডে়গাড় পয কঁেপ উেঠিছল।
১৫ আমার মেুখর সামেন িদেয় একটা আ া চেল গল।
আমার সম শরীর রামাি ত হল।
১৬ সই আ া আমার সামেন থেম গল।
িক আিম দখেত পাইিন তা িক িছল।
আমার চােখর সামেন িকছ ু একটা অবয়ব িছল মা র
এবং চারিদক িন িছল।
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তারপর আিম একিট ক বর নেত পলাম:
১৭ ‘ কান লাক ঈ বেরর চেয় বশী সিঠক হেত পাের না।
কান যি তার র ার চেয় বশী হেত পাের না।

১৮ দখ, ঈ বর তাঁর বেগর দাসেদর রিতও িনভর করেত পােরন না।
ঈ বর তাঁর দূতেদর মে যও ভলু িট দেখন।
১৯ তাই সি যই মানষু ন বর।
ধলূার িভতযু মািটর বািডে়ত যারা বাস কের তােদর ঈ বর কত কম িব বাস কেরন!
ঈ বর পতে র মত তােদর িপেষ ফেলন।
মানষু মািটর ঘের বাস কের (মানেুষর দহ মািটর তরী)।
সই মািটর ঘেরর িভত ধলূায় বা পাঁেকর মে য থােক।

একটা পতে র থেকও সহেজ তােদর দহ ন কের ফলা যায়!
২০ সেূযাদয় থেক সযূা পয মানষু টকুেরা টকুেরা হেয় ভেঙই চেলেছ।
যেহতু তারা ধইু মািটর তরী সেহতু তারা িচরতের িবন হয়।

২১ তােদর তাঁবরু দিড় খেুল নওয়া হয়
এবং র ািবহীন অব ায় তারা মারা যায়।’

৫ ১ “ইেয়াব, তিুম যিদ চাও তা িচৎকার কর, িক কউ তামার ডােক সাডা় দেব না!
তিুম কা পিব র স ার িদেক িফরেব?

২ একজন বাকা লােকর রাধই তােক হ যা করেব।
একজন বাকা লােকর রচ আেবগই তােক হ যা করেব।
৩ আিম একজন বাকা লাকেক দেখিছলাম য ভেবিছল স িনরাপেদ আেছ।
িক স হঠাৎ  মারা গল।
৪ তার ছেলেদর সাহা য করার জ য কউই িছল না।
নগর বাের †† কউ তােদর লা না থেক র া কের িন।
৫ ুিধত লাকরা তার সব শ য খেয় িনেয়িছল।
কাঁটােঝােপর মে য য শ য গিজেয় উেঠিছেলা, এই ুিধত লাকরা তাও খেয় িনেয়িছল।
তােদর যা িকছ ু িছল, লাভী লাকরা সবই িনেয় িগেয়িছল।
৬ ধমুা র ধেূলা থেক খারাপ সময় উেঠ আেস না।
সম যা হঠাৎ  কের ভিূম ফুঁেড় জ ায় না।
৭ িক মানষু সম যার স ুখীন হেত বা য। ‡‡

িঠক যমন আ ন থেক ুিল ওেড।়
৮ িক ইেয়াব, আিম যিদ তিুম হতাম, আিম ঈ বরেক খুঁজতাম
এবং ঈ বরেক সে বাধন কের আমার কথা বলতাম।
৯ ঈ বর মহান কাজ িল কেরন যা কউ পেুরাপিুর বঝুেত পাের না।
িতিন এত িব য়কর কাজ কেরন য তােদর গানা যায় না।
১০ ঈ বর পিৃথবীেত বিৃ পাঠান।
িতিন জিমর জ য জল পাঠান।
১১ ঈ বর একজন িবনয়ী লাকেক উ ীত কেরন।
অতএব যারা িবলাপরত তারা িবজয় রা ¶¶হয়।
১২ ঈ বর চালাক ও ম লাকেদর ফি বানচাল কের দন
যােত তােদর পিরক না সফল না হয়।
১৩ ঈ বর, চালাক লাকেদরও তােদর িনেজেদর ফাঁেদই ধেরন।
তাই, সই সব চালািকও সফল হয় না।

††৫:৪ নগর বার সই ান যখােন আদালত বেস এবং বপণূ িস া নওয়া হয়।
‡‡৫:৭ মানষু … বা য অথবা “মানষু সম যােক জ দয়।”
¶¶৫:১১ িবজয় রা অথবা “পির রাণ।”
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১৪ ওরা িদেনর বলায় রােতর স ুখীন হয়
এবং িদেনর বলােতই এমন কের হাতেড় বডা়য়, যন রাত হেয় গেছ।
১৫ ঈ বর দির র লাকেদর মতৃু্য থেক র া কেরন।
জন লাকেদর শি থেক িতিন দির র লাকেদর র া কেরন।

১৬ তাই দির র লাকেদর আশা আেছ।
অধম তার মখু ব কের।
১৭ “যার দাষ ঈ বর সংেশাধন কের দন স তা ঈ বেরর আশীবাদপতূ!
তাই সবশি মান ঈ বর যখন তামায় শাি দন তখন কান অিভেযাগ কেরা না।
১৮ ঈ বর য আঘাত দন,
িতিন িনেজই স আঘােতর ষা কেরন।
হয়েতা িতিন কাউেক আঘাত কেরন
িক তাঁর হাত আেরা যও দান কের।
১৯ ঈ বর তামােক সব সময়ই উ ার করেবন,
যতবারই সংকট আসকু না কন, সটা তামােক আঘাত করেব না। §§
২০ যখন িভ হেব তখন ঈ বর তামায় মতৃু্য থেক র া করেবন।
যখন যু হেব তখন ঈ বর তামায় মতৃু্য থেক র া করেবন।
২১ ঈ বর তামােক অপবাদ থেক র া করেবন।
িবপযয় এেল তিুম ভয় পােব না।
যখন ম িকছ ু ঘটেব তখন তামার ভেয়র কান কারণ নই।
২২ িভ ও বংেসর িদন েলােক তিুম উপহাস করেব।
তিুম ব য জ েদর ভয় পােব না।
২৩ মেন হে যন ব য জ ও মােঠর পাথেরর সে তামার একিট শাি চিু রেয়েছ।
এমনিক ব য প রাও তামার সে শাি েত থাকেব।
২৪ তিুম জানেব য তামার বািড় শাি েত আেছ।
তামার স ি র িহসাব কের দখেব কান িকছইু খায়া যায় িন।

২৫ তিুম জানেব য তামার রচরু স ানািদ হেব।
পিৃথবীেত যত ঘাস আেছ তামার উ রপু ষেদর সং যাও তত েলাই হেব।
২৬ তিুম সই গেমর মত হেব য গম ফসল কাটা পয বাডে়ত থােক।
যাঁ, ব ৃ বয়স পয তিুম পণূ শি েত বঁেচ থাকেব।

২৭ “ইেয়াব, এই িবষয় েলা আমরা অনধুাবন কেরিছ এবং আমরা জািন স িল সি য।
তাই ইেয়াব, আমােদর কথা শান, এবং তামার িনেজর জ য স েলা শেখা।”

ইেয়াব ইলীফসেক উ র িদেলন

৬ ১–২ তখন ইেয়াব উ র িদেলন:
“আিম যিদ আমার রাধেক দাঁিডপ়া ার এক িদেক এবং ঃখেক অ য িদেক রাখেত পারতাম

তাহেল তােদর ওজন একই হত।
৩ তােদর ওজন সমেু রর সব কিট বালকুণার চেয়ও বশী।
এই কারেণই আমার বা য এত ককশ।
৪ সবশি মান ঈ বেরর তীর আমার দেহ িব হেয়েছ।
আমার জীবন ঐ সব তীেরর িবষ পান করেছ!
ঈ বেরর ভয় র অ রসমহূ আমার িব ে যেু র জ য সাির িদেয় রাখা আেছ।
৫ যখন কান রকম ম িকছ ু না ঘেট তখন তামার কথা েলা বলা সহজ।
এমনিক বেুনা গাধা যখন খাওয়ার ঘাস পায়, স কান অিভেযাগ কের না।

§§৫:১৯ আ িরক অেথ, “িতিন ছয় রকেমর সম যা থেক তামােক র া করেবন এবং স ম সম যায় ম িকছ ু তামােক
শ করেত পারেব না।”
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এমনিক, যখন খা য থােক, তখন কান গ ও অিভেযাগ কের না।
৬ বাদহীন কান ব িক লবণ ছাডা় খাওয়া যায়?
িডেমর সাদা অংেশর িক কান বাদ আেছ? না!
৭ আিম এরকম খাবার শ করেত অ বীকার কির,
ঐ ধরেণর খা য আমার কােছ পচা খাবােরর মত।
এবং তামার কথা েলা আমার কােছ সই রকমই বাদহীন বেল মেন হে ।
৮ “যা চেয়িছ তা যিদ পতাম!
আিম যা সি যই চাই তা যিদ ঈ বর িদেতন!
৯ আিম চেয়িছলাম, ঈ বর আমায় বংস ক ন।
এিগেয় এেস আমায় হ যা ক ন।
১০ যিদ িতিন আমায় হ যা কেরন, আিম বি পােবা, আিম সখুী হব: এত য রণা সেৎ বও আিম সই পিব রতেমর আেদশ

পালন করা থেক িবরত হই িন।
১১ “আমার সব শি চেল গেছ, তাই আমার বঁেচ থাকার কান আশা নই।
আিম জািন না আমার িক হেব, তাই আমার ধয্য ধরার কান কারণ নই।
১২ আিম পাথেরর মত শ নই।
আমার দহ িপতল িদেয় তরী নয়।
১৩ আ িনভর হবার মত আমার কান শি নই।
কন? কারণ আমার কাছ থেক সাফ য কেড় নওয়া হেয়েছ।

১৪ “যিদ কউ সম যায় পেড,় তার রিত তার ব ুর সদয় হওয়া উিচৎ ।
যিদ কউ সবশি মান ঈ বেরর িদক থেকও মখু ফরায়, তবওু তার রিত তার ব ুর িব ব থাকা উিচৎ ।
১৫ িক তিুম, আমার ভাই, তিুম িব ব িছেল না, আিম তামার রিত িনভর করেত পািরিন।
তিুম সই ঝণার মত যা কখনও রবািহত হয় আবার কখনও রবািহত হয় না। তিুম সই ঝণার মত
১৬ যা বরেফ জেম গেল বা বরফ গলা জেল ভের গেল উপেচ পেড।়
১৭ এবং যখন আবহাওয়া ও গরম থােক
তখন তার জল রবাহ ব হেয় যায়।
তার ধারা েলা লু হয়।
১৮ বিণেকর দল তােদর রা া থেক সের যায়
এবং তারা ম ভিূমেত িবলু হয়।
১৯ টমার বিণকরা জেলর অে বষণ করেলা।
িশবার পযটকরা আশা িনেয় অেপ া করেলা।
২০ তারা িনি ত িছল য তারা জল পােবই
িক তারাও হতাশ হল।
২১ এখন, তিুম সই সব ঝণার মত।
আমার দশা দেখ তিুম ভীত হেয়েছা।
২২ আিম িক তামার সাহা য চেয়িছ?
না চাই িন! িক তিুম সহেজই তামার উপেদশ িদেল!
২৩ আিম িক তামােক বেলিছ, ‘আমােক শ র হাত থেক র া কর!’
অথবা ‘নশৃংস লােকর হাত থেক আমায় র া কর!’
২৪ “তাই, এখন আমায় িশ া দাও, আিম চপু কের থাকেবা।
দিখেয় দাও আিম িক ভলু কেরিছ।

২৫ সৎ -বা যই শি শালী।
িক তামার যিু কান িকছইু রমাণ কের না।
২৬ তিুম িক আমার সমােলাচনা করার পিরক না কেরছ?
তিুম িক আরও াি কর কথা বলেব?
২৭ তিুম একজন িপত-ৃমাতহৃীেনর স ি িনেয়
জয়ুা খলেত পােরা।
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তিুম তামার রিতেবশীেকও িবি র কের িদেত পােরা।
২৮ িক এখন, আমার মখু দেখ বাঝার চ া কর।
আিম তামার কােছ িম যা বলেবা না।
২৯ তামার িস া িল পনুিবেবচনা কর।
অ যায় িবচার কেরা না।
পনুরায় িবেবচনা কর কারণ এ যাপাের আিম িনেদাষ।
আিম কান ভলু কিরিন।
৩০ আিম িম যা বলিছ না।
আিম িক পচা িজিনেসর বাদ বিুঝ না?”

৭ ১ ইেয়াব বলেলন, “পিৃথবীেত মানষুেক কিঠন সং রাম করেত হয়।
তােদর জীবন একজন কেঠার পির রমী রিমেকর জীবেনর মত।

২ মানষু সই রীতদােসর মত, য রচ গরেমর িদেন সারািদন পির রেমর পর একটু শীতল ছায়া চায়।
মানষু একজন ভাডা়েট রিমেকর মত য বতেনর িদেনর জ য অেপ া কের।
৩ তাই, িঠক একিট রীতদাস ও রিমেকর মত আমােক মােসর পর মাস নরা য দওয়া হেয়েছ।
আমােক ঃখভরা রাত িল েন দওয়া হেয়েছ।
৪ যখন আিম ই, আিম ভািব,
‘আবার কত ণ পের জেগ উঠেবা?’
রাি র রলি বত হয়।
সযূ ওঠা পয আিম ছটফট কির।
৫ আমার দহ কৃিমকীট ও আবজনার ম িদেয় আবতৃ।
আমার চামডা় ফেট যায় ও রস গডা়য়।
৬ “আমার জীবন, তাঁিতর মাকুর থেকও ত অিতবািহত হেয় যাে ।
এবং আশাহীন ভােব আমার জীবন শষ হে ।
৭ রেণ রেখা, আমার জীবন একিট িন বাস মা র।
আর কখনও আিম ভােলা িকছ ু দখেবা না।
৮ এবং যিদও তিুম এখন আমায় দখছ তিুম আমােক দখেব না,
তিুম আমােক খুঁজেত থাকেব িক আিম থাকেবা না।
৯ মঘ চেল যায় এবং িবলু হয়। একই ভােব, একজন লাক কবের চেল যায়।
স আর িফের আেস না।

১০ তার পেুরােনা বাডী়েত স আর কখনই িফের আসেব না।
তার বাডী় তােক আর িচনেত পারেব না।
১১ “তাই আিম চপু কের থাকেবা না!
আিম কথা বলেবা, আমার আ া ক পাে !
আিম অিভেযাগ করেবা কারণ আমার আ া বীত র হেয় গেছ।
১২ ঈ বর, কন আপিন আমায় পাহারা িদে ন?
আিম িক সমু র বা সমু র দানব?
১৩ যখন আিম বিল আমার িবছানা আমােক আরাম দেব,
আমার চৗিক আমােক িব রাম ও শাি দেব
১৪ তখন ব দিখেয় আপিন আমায় ভয় পাওয়ান।
ভয়াবহ ব দশন কিরেয় আপিন আমায় ভীত কেরন।
১৫ তাই ফাঁিস যাওয়াটাই আিম এখন রয় বেল মেন কির।
এমন ভােব বঁেচ থাকার চেয় আমার মের যাওয়াই ভাল।
১৬ আিম আমার জীবনেক বািতল কের িদেয়িছলাম।
আিম িচরিদন বঁেচ থাকেত চাই না।
আমােক একা থাকেত িদন।
আমার জীবন ধইু একিট বেয় যাওয়া িনঃ বাস।
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১৭ ঈ বর, কন মানষু আপনার কােছ এত বপণূ?
কন আপিন তােক এত ল ্য কেরন?

১৮ কন রিতিদন সকােল আপিন মানষু পরী া কেরন?
কন রিত মূ েত লাকেদর যাচাই কেরন?

১৯ ঈ বর, আপিন িক আমার উপর থেক আপনার দিৃ সিরেয় নেবন না?
আপিন িক এক পলেকর জ যও আমােক একা ছাডে়বন না?
২০ ঈ বর, আপিন মানেুষর ওপর নজর রােখন।
আিম অ যায় কেরিছ, ভাল।
আিম আপনার রিত িক করেত পাির?
কন আিম আপনার বাঝা হেয় উেঠিছ?

২১ অপরাধ করার জ য কন আপিন আমায় মা করেছন না?
আমার পােপর জ য কন আপিন আমায় মা করেছন না?
আিম খবু তাডা়তািড় মের িগেয় কবের যােবা।
তখন আপিন আমায় খুঁজেবন, িক আিম তখন চেল যােবা।”

িবল ্দদ ইেয়ােবর সে কথা বলেলন

৮ ১ তখন শহূীর িবল ্দদ উ র িদেলন,
২ “আর কত ণ তিুম ঐ ভােব কথা বলেব?

তামার কথা ঝােডা় বাতােসর মতই বেয় চেলেছ।
৩ ঈ বর সবদাই সৎ পেথ থােকন।
যা সিঠক, সবশি মান ঈ বর তা কখনই পিরবিতত কেরন না।
৪ যিদ তামার স ানরা ঈ বেরর িব ে পাপ কের থােক,
তাহেল ঈ বর তােদর পােপর জ য শাি িদেয়েছন।
৫ িক এখন ইেয়াব, তিুম যিদ ঈ বেরর
এবং সবশি মােনর কােছ মা রাথনা কর,
৬ যিদ তিুম সৎ ও িচ থােকা, িতিন শী রই এেস তামােক সাহা য করেবন।
তামার যমন গহৃিট রা য তমনিটই িতিন তামােক িফিরেয় দেবন।

৭ তামার য িবপলু উ িত হেব, তার কােছ,
আেগ তামার যা িছল, তা সামা য মেন হেব।
৮ “বয় লাকেদর িজ াসা কের দখ।
খুঁেজ দখ তােদর পবূপু ষরা িক িশ া পেয়েছ?
৯ মেন হে যন আমরা গতকাল জে িছ।
জানার পে আমরা এেকবােরই অপ ।
এই পিৃথবীেত আমােদর জীবন ছায়ার মেতাই ণ ায়ী।”
১০ হয়েতা বয় লাকরা তামায় িশ া িদেত পােরন।
হয়েতা বা, তাঁরা যা িশেখেছন তা তামােক শখােত পােরন।
১১ িবল ্দদ বলেলন, “ কেনা জিমেত িক ভজূগাছ বড় হেত পাের?
জল ছাডা় িক এরস গাছ বাডে়ত পাের?
১২ না, যিদ জল িকেয় যায়, তাহেল তারাও িকেয় যােব।
তারা এত ছাট হেয় যােব য তােদর কেট যবহার করাই মিু ল হেব।
১৩ যারা ঈ বরেক ভেুল যায় তারাও ঐ নল-খাগডা়র মেতাই।
ঈ বরহীন মানেুষর আশা িবন হয়।
১৪ ওই লােকর িনভর করার কান জায়গা নই।
তার িনরাপ া মাকডস়ার জােলর মেতাই বল।
১৫ যিদ কান লাক মাকডস়ার জােলর ওপর িনভর কের
তাহেল তা ভেঙ যায়।
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স মাকডস়ার জাল ধের,
িক সই জাল তােক আ রয় দয় না।
১৬ সই লাকিট সযূােলােকর মে য একিট ভজা গােছর মত।
তার ডালপালা সারা বাগােন ছিডে়য় পেড।়
১৭ পাথেরর চাঁইেয়র মে য স তার িশকড় ছিডে়য় রােখ,
পাথেরর মে যই স তার িশকড় গজায়।
১৮ িক যিদ গাছিট তার জায়গা থেক সের যায়, গাছিট মের যােব
এবং কউ জানেব না য গাছিট কান িদন ঐখােন িছেলা।
১৯ িক গাছিট যতিদন বঁেচ িছল ততিদন জীবন উপেভাগ করিছল
এবং অ যা য গাছ েলা এর জায়গায় জ ােব।
২০ ভােলা লাকেদর ঈ বর কখনই পির যাগ কেরন না।
িতিন লাকেদর সাহা য কেরন না।
২১ ঈ বর তামার মখু হািসেত ভিরেয় দেবন
এবং তামার ঠাঁট আন বিনেত পণূ করেবন।
২২ িক তামার শ েদর মখু ল ায় আ হেয় যােব।
এবং লাকেদর ঘরবাডী় বংস হেয় যােব।”

িবল ্দদেক ইেয়ােবর উ র

৯ ১ তখন ইেয়াব উ র িদেলন:
২ “ যাঁ, আিম জািন তিুম যা বলেছা তা সৎয।

িক একজন মানষু ঈ বেরর সে যিু -তেক িকভােব িজতেত পাের?
৩ একজন মানষু ঈ বেরর সে তক করেত পাের না!
ঈ বর ১০০০টা র করেত পােরন িক কান মানষু তার একটা রে রও উ র িদেত পাের না!
৪ ঈ বর রচ ানী এবং তাঁর িবপলু মতা।
কউই ঈ বেরর সে অ ত হেয় লডা়ই করেত পাের না।

৫ ঈ বর যখন রাধাি বত হন তখন পবত েলা িক হে বাঝবার আেগই িতিন পবতেদর সিরেয় দন।
৬ পিৃথবীেক কাঁিপেয় দবার জ য ঈ বর ভিূমক পাঠান।
ঈ বর পিৃথবীর িভত পয কাঁিপেয় দন।
৭ ঈ বর সেূযর সে কথা বলেত পােরন এবং সেূযাদয় নাও হেত িদেত পােরন।
িতিন তারােদর ব ী কের ফলেত পােরন যােত তারারা আর না বেল।
৮ ঈ বর িনেজই আকাশ সিৃ কেরেছন।
িতিন সমেু রর ঢউেয়র ওপর িদেয় হঁেট যান।
৯ “ঈ বরই বহৃৎ  ভা ুকম লী, স িষম ল, কালপু ষ এবং কৃি কা সিৃ কেরেছন।
িতিনই রহরািজ সিৃ কেরেছন যা দি েণর আকাশ পির রমা কের।
১০ ঈ বর মহান সব কাজ কেরন যা মানষু বেুঝ উঠেত পাের না।
ঈ বর য সব আ য কাজ কেরন তা অগ য।
১১ দখ, ঈ বর আমার পাশ িদেয় চেল যান িক আিম তাঁেক দখেত পাই না।
িতিন পাশ িদেয় চেল যান িক আিম তা উপলি করেত পাির না।
১২ যিদ ঈ বর িকছ ু িনেয় যান
কউই তাঁেক রাধ করেত পাের না।
কউই তাঁেক বলেত পাের না,

‘আপিন িক করেছন?’
১৩ ঈ বর তাঁর রাগ দমন করেবন না।
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এমন িক রাহােবর *অনচুররাও ঈ বেরর সামেন নত হয়!
১৪ তাই আিম ঈ বেরর সে তক করেত পাির না।
আিম জািন না তাঁেক িক বলেত হেব।
১৫ আিম িনেদাষ, িক আিম তাঁেক কান উ র িদেত পাির না।
আিম ধু আমার িবচারেকর কােছ রাথনা করেত পাির।
১৬ আিম যিদ ঈ বরেক ডািক এবং িতিন যিদ উ র দন,
তবু আিম িব বাস করেবা না য উিন আমার কথা নেবন।
১৭ অকারেণ িতিন আমার দেহ রচরু ত দেবন।
আমােক আঘাত করার জ য ঈ বর ঝড় পাঠােবন।
১৮ ঈ বর পনুবার আমায় িনঃ বাস িনেত দেবন না।
তার বদেল িতিন আমায় ভয় র কে ভিরেয় দেবন।
১৯ এটা যিদ শি র যাপার হয়, িন য়ই িতিন অেনক বশী শি শালী।
এটা যিদ সিুবচােরর যাপার হয়, ঈ বরেক ক আদালেত আসার জ য বা য করেত পাের?
২০ আিম িনরপরাধ, িক আমার িনেজর কথাই আমােক অপরাধী কের তােল।
আিম িনেদাষ, িক িতিন আমায় তাঁর িবচাের অপরাধী করেবন।
তাঁর িবচাের আিম অপরাধী হব।
২১ আিম িনেদাষ, িক আিম জািন না িক ভাবেত হেব।
আিম আমার িনেজর জীবনেক ঘণৃা কির।
২২ আিম িনেজেক বিল, ‘একই ঘটনা সবার ে রই ঘেট।
িনেদাষ লাক অপরাধীর মেতাই মারা যায়।
ঈ বর তােদর সবার জীবন শষ কের দন।’
২৩ যখন ভয় র িকছ ু একটা ঘেট এবং একজন িনেদাষ লাক মারা যায়, ঈ বর িক তার রিত িব েপর হািস হােসন?
২৪ যখন একজন লাক রা য শাসন কের, তখন িক ঘটেছ, তা দখা থেক ঈ বর িক নতােদর িবরত রােখন?
যিদ তাই স য হয়, তাহেল ঈ বর ক? †
২৫ “আমার িদন একজন দৗডব়ােজর থেকও ত চেল যাে ।
আমার িদন িল উেড় চেল যাে এবং তােদর মে য কান আন নই।
২৬ আমার িদন িল নৗকার মত ত চেল যাে
িঠক যমন ঈগল ত গিতেত িশকােরর ওপর ছাঁ মাের।
২৭ “যিদ আিম বিল, ‘আিম অিভেযাগ করেবা না, আিম আমার য রণা ভেুল যােবা।
আিম আমার মেুখ হািস ফাটােত পারেবা।’
২৮ রকৃতপে এটা কান িকছেুকই পিরবিতত করেব না।
য রণা এখনও আমােক ভীত কের!
২৯ আিম ইিতপেূবই অপরাধী সা য হেয়িছ।
তাই কন আিম অকারেণ চ া করেবা?
আিম বিল, ‘ভেুল যাও!’
৩০ যিদ আিম িনেজেক তষুার িদেয় ধেুয় ফিল
এবং সাবান িদেয় আমার হাত পির ার কির,
৩১ তবওু ঈ বর আমােক কবের শাি দেবন এবং তামরা আমােক আবজনার মে য ফেল দেব।
তখন আমার ব রও আমায় ঘণৃা করেব।
৩২ ঈ বর তা আমার মেতা একজন মানষু নন।
সই জ য আিম তাঁেক উ র িদেত পাির না।

আমরা আদালেত িমিলত হেত পাির না।
*৯:১৩ রাহাব একিট রাগন অথবা সামিু রক রা স। লােক মেন করত সমু র িছল রাহােবর িনয় রেণ। সাধারণতঃ রাহাব
ঈ বেরর শ অথবা খারাপ কান িকছরু রতীক।
†৯:২৪ যখন … ক ঈ বর পিৃথবীেক লােকর মতাধীন কেরেছন। িতিন িবচারকেদর স যেক দখার চাখ অ কের
দন। িযিন এ কাজ কেরেছন িতিন যিদ ঈ বর না হন তেব িতিন ক?
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৩৩ আিম মেন কির পে র কথা শানার জ য একজন ম যপ মানেুষর দরকার।
আিম মেন কির, আমােদর উভেয়রই িবচার করার জ য যিদ কউ একজন থাকেতা!
৩৪ আিম মেন কির, ঈ বেরর শাি দােনর দ কেড় নওয়ার জ য যিদ কউ থাকেতা!
তাহেল ঈ বর আমায় আর ভয় দখােত পারেতন না।
৩৫ তাহেল, ঈ বরেক ভয় না কের, আিম যা বলেত চাই, তা বলেত পারতাম।
িক এখন আিম তা করেত পাির না।

১০ ১ “আিম আমার িনেজর জীবনেক ঘণৃা কির।
আিম িনঃসে ােচ অিভেযাগ করেবা।

আমার আ া বীত র হেয় আেছ তাই এখন আিম একথা বলেবা।
২ আিম ঈ বরেক বলেবা: ‘আমায় দাষ দেবন না!
আমায় বলনু, আিম িক ভলু কেরিছ?
আমার িব ে আপনার িক কান অিভেযাগ আেছ?
৩ ঈ বর, আমােক আঘাত কের আপিন িক সখুী হন?
মেন হে , আপিন যা সিৃ কেরেছন তার রিত আমার কান ে পই নই।
িকংবা, ম লাকরা য ফি আঁেট সই ফি েত আপিনও িক আনি ত হন?
৪ ঈ বর, আপনার িক মানেুষর চাখ আেছ?
মানষু য ভােব দেখ আপিনও িক সই ভােব দেখন?
৫ আপনার জীবন িক আমােদর মতই ু র?
আপনার জীবন িক মানেুষর জীবেনর মতই ছাট?
না, তাহেল আপিন িক কের বঝুেবন এটা কমন?
৬ আপিন আমার দাষ দেখন
এবং আমার পাপ অে বষণ কেরন।
৭ আপিন জােনন আিম িনেদাষ
িক কউই আমােক আপনার মতা থেক বাঁচােত পারেব না!
৮ ঈ বর, আপনার হাতই আমায় তরী কেরেছ
এবং আমার দহেক পদান কেরেছ।
িক এখন আপিন চারিদক থেক িঘের
আমায় িগেল ফলেত বেসেছন।
৯ ঈ বর, রণ ক ন, আপিন আমােক কাদা িদেয় বািনেয় িছেলন।
আপিন িক আবার আমােক ধিূলেত পিরণত করেবন?
১০ আপিন আমােক েধর মত ঢেল িদেয়িছেলন
এবং আমােক, ঘন কের ছানার মত আকার িদেয়েছন।
১১ আপিন আমার হাড় ও পশী একি রত কেরেছন।
তারপর আপিনই চামডা় ও মাংস িদেয় তা আবতৃ কেরেছন।
১২ আপিনই আমােক জীবন িদেয়েছন এবং আমার রিত সদয় িছেলন।
আপিন আমার য িনেয়েছন এবং আমার আ ার রিত য িনেয়েছন।
১৩ িক , এ সবই আপিন মেন মেন কেরেছন, আিম জািন, এইসব পিরক নাই আপিন গাপেন কেরেছন।
যাঁ, আিম জািন, আপনার মেন এই িছেলা।

১৪ যিদ আিম পাপ কির, আপিন তা ল ্য করেবন
এবং ভলু করার জ য আপিন আমায় শাি দেবন।
১৫ যিদ আিম পাপ কির,
আিম যন ঃখ পাই!
িক যিদও আিম িনেদাষ তবু আিম আমার মাথা তলুেত পাির না।
আিম এতই লি ত ও আহত।
১৬ যিদ আমার কান সফলতা থাকেতা ও আিম গব করেত পারতাম
তাহেল যমন কের একজন িশকারী িসংহ িশকার কের, তমিন কের আপিন আমায় িশকার করেতন।
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আমার িব ে আবার আপিন আপনার মতা রদশন করেতন।
১৭ আিম য ভলু কেরিছ, এটা রমােণর জ য
আপিন নতনু সা ী িনেয় আেসন।
বার বার নানাভােব আপিন আমার রিত রাগ রদশন করেবন,
আমার িব ে এেকর পর এক স যদল পাঠােবন।
১৮ তাই, ঈ বর, কন আমায় জ ােত িদেয়িছেলন?
কউ আমােক দখার আেগই আিম কন মরলাম না!

১৯ তাহেল আমােক কখেনা বাঁচেত হত না।
মাতগৃভ থেক আমােক সরাসির কবের িনেয় যাওয়া হত।
২০ আমার জীবন রায় শষ হেয় গেছ।
তাই আমায় একা থাকেত িদন।
আমার যটকুু অ সময় বাকী আেছ, তা উপেভাগ করেত িদন।
২১ যখান থেক আিম আর িফরব না সই অ কার ও মতৃু্যর জগেত রেবশ করার আেগ
আমার অ সময় আমােক উপেভাগ করেত িদন।
২২ য ােন গেল কউ দখেত পায় না সই অ কার, ছায়া ও িবশ ৃ লার জগেত যাওয়ার আেগ,
আমার যটকুু অ সময় বাকী রেয়েছ তা আমায় উপেভাগ করেত িদন।
এমনিক সই ােনর আেলাও অ কােরর মত তমসাময়।’”

সাফর ইেয়ােবর সে কথা বলেলন

১১ ১ তখন নামাথীয় সাফর ইেয়াবেক উ র িদেলন এবং বলেলন:
২ “এই কথার ব যার উ র দওয়া দরকার!

এেতা কথা িক ইেয়াবেক সিঠক বেল রমাণ কের না!
৩ ইেয়াব, তিুম িক ভেবছ তামার জ য আমােদর কােছ কান উ র নই?
তিুম িক ভেবেছা যখন তিুম ঈ বরেক িব প করেব, তখন কউ তামােক সাবধান করেব না?
৪ ইেয়াব, তিুম ঈ বরেক বেলেছা,
‘আমার যিু িল স য
এবং আপিন দেখ িনন আিম িচ ।’
৫ ইেয়াব, আহা যিদ ঈ বর তামায় উ র িদেতন!
আশা কির িতিন তামার সে কথা বলেবন।
৬ ঈ বর তামােক র ার গঢূ়তৎ ব বলেত পারেতন।

রকৃত র ার িট িদক থােক।
অনভুব কেরা ঈ বর তামার িকছ ু পাপ ভেুল গেছন।
তামােক তাঁর যতটা শাি দওয়া উিচৎ িছল ততটা িতিন অব যই তামােক িদে ন না।

৭ “ইেয়াব, তিুম িক মেন কর য তিুম রকৃতপে ঈ বরেক বেুঝছ?
তিুম িক মেন কর তিুম সবশি মান ঈ বেরর সীমা আিব ার কের ফেলছ?
৮ বেগ যা িকছ ু আেছ স িবষেয় তিুম িকছইু করেত পােরা না।
মতৃু্যর ান স েকও তিুম িকছইু জােনা না।
৯ ঈ বর পিৃথবীর থেক বহৃৎ  
এবং সমেু রর থেকও বড।়
১০ “যিদ ঈ বর তামায় আটক কেরন এবং তামায় আদালেত িনেয় যান,
কউই তাঁেক ঠকােত পারেব না।

১১ রকৃতপে ঈ বরই জােনন য ক অপদাথ।
যখন ঈ বর কান ম কাজ দেখন িতিন তা মেন রােখন।
১২ একটা বেুনা গাধা কখনও একটা মানেুষর জ িদেত পাের না।
এবং একজন িনেবাধ লাক কখনও ানী যি হেয় উঠেত পাের না।
১৩ িক ইেয়াব, তিুম তামার দয়েক ঈ বরমখুী কেরা
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এবং তাঁর কােছ রাথনা রত তামার হাত িট তেুল ধেরা।
১৪ তামার পাপেক তামার কাছ থেক অেনক দূের রাখ।
তামার তাঁবেুত কান ম লাকেক বাস করেত িদও না।

১৫ তাহেল তিুম ল া না পেয় মখু তলুেত পারেব।
ভীত না হেয় তিুম শ হেয় দাঁডা়েত পারেব।
১৬ তাহেল তিুম তামার েভাগ ভলুেত পারেব।
তিুম তামার সম যা িলেক বেয় যাওয়া জেলর চেয় বশী মেন রাখেব না।
১৭ তাহেল তামার জীবন পেুরর সযূ রভার থেকও অিধকতর উ বল হেয় উঠেব।
জীবেনর অ কারতম সময় েলা সকােলর সেূযর মত বল বল করেব।
১৮ তখন তিুম িনেজেক িনরাপদ মেন করেব।
কারণ তখন আশা থাকেব।
ঈ বর তামার রিত য নেবন এবং িতিন তামায় িব রাম দেবন।
১৯ তিুম েয় পডে়ত পারেব এবং কউ তামােক ভয় দখােব না।
এবং অেনক লাক সাহাে যর জ য তামার কােছ আসেব।
২০ লাকরা সাহাে যর র যাশা করেত পাের
িক তারা তােদর সম যা থেক র া পােব না।
তােদর আশার একমা র পিরণাম হেব মতৃু্য।”

সাফরেক ইেয়ােবর উ র

১২ ১ তখন ইেয়াব তােদর উ র িদেলন:
২ “আিম িনি ত য তিুম ভেবেছা,

তিুমই একমা র ানী লাক।
তিুম ভেবেছা যখন তিুম মারা যােব
তখন র া তামার সে চেল যােব।
৩ িক তামারই মেতা
আমারও একিট মন আেছ।
আিম তামার চেয় িনকৃ নই।
সকেল ইিতমে যই জােন তিুম িক বলিছেল।
৪ “এই মা র আমার ব ুরা আমায় উপহাস করেলা।
তারা বলল, ‘ স ঈ বেরর কােছ রাথনা কেরিছল এবং স তার উ র পেয় গেছ, এই কারেণই তার ে র এমন সব ম

ঘটনা ঘটেলা।’
আিম একজন সৎ লাক, আিম িনেদাষ।
িক তবওু তারা আমায় উপহাস কের।
৫ যােদর কান সম যা নই, সই সব লাক যােদর সম যা থােক তােদর উপহাস কের।
এইসব লাকরা িনম মান লাকেক আঘাত কের।
৬ িক িছনতাইবাজেদর তাঁবু িনিবে থােক।
যারা ঈ বরেক উ য কের তারা শাি েতই থােক।
তােদর িনজ ব শি ই তােদর একমা র ঈ বর।
৭ “িক প েদর িজ াসা কর,
তারা তামায় িশ া দেব।
িকংবা, আকােশর পাখীেদর িজ াসা কর,
তারা তামায় বেল দেব।
৮ অথবা পিৃথবীর সে কথা বল
স তামায় িশ া দেব।

িকংবা সমেু রর মাছেদর,
তামার সে কথা বলেত দাও।
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৯ এইসব রাণীর রে যেকই জােন য ঈ বর তােদর সিৃ কেরেছন।
১০ রে যকিট রাণী যারা বঁেচ রেয়েছ, রে যকিট মানষু যারা িনঃ বাস িনে
তারা ঈ বেরর শি র অধীেন রেয়েছ।
১১ িজভ িক খাে যর বাদ রহণ কের না?
কান িক তার শানা শেদর অথ রহণ কের না?
১২ িকছ ু লাক বেল, ‘বয় লাকেদর মে য র া খুঁেজ পাওয়া যায়।
দীঘ আয়ু জীবন স েক বাধ আেন।’
১৩ িক র া এবং মতা ঈ বেররই আেছ।
স পেদশ ও বাধ ইই তাঁর।
১৪ ঈ বর যিদ কান িকছেুক ভেঙ দন, লােক তা আর গডে়ত পাের না।
যিদ ঈ বর কান লাকেক হাজেত রােখন কান লাকই তােক কারামু করেত পাের না।
১৫ ঈ বর যিদ বিৃ েক িনয় রণ কেরন তাহেল এই পিৃথবী িকেয় যােব।
ঈ বর যিদ বিৃ েক অেঝাের ঝরেত দন পিৃথবীেত ব যা বেয় যােব।
১৬ ঈ বর শি শালী এবং তাঁর গভীর র া আেছ।
য রতািরত হয় স এবং রতারক জেনই ঈ বেরর।

১৭ ঈ বর তাঁর সাবেভৗম ব রদশেনর জ য
ানী ও দ যি েদর বাকা রিতপ কেরন।

১৮ একজন রাজা হয়েতা লাকেদর জেল ব ী করেত পাের।
িক ঈ বর তােদর কারামু কেরন এবং তােদর শি শালী কেরন।
১৯ ঈ বর যাজকেদর পদচু্যত কেরন এবং যারা মেন কের তারা যথাযথভােব িশকড় গেডে়ছ তােদর উে ফেল দন।
২০ ঈ বর িনভর যা য পরামশদাতােকও নীরব কিরেয় দন।
বয় মানেুষর র াও িতিন হরণ কেরন।
২১ ঈ বর নতােদর ব রাস করান।
িতিন শাসেকর মতা কেড় নন।
২২ ঈ বর গাপনতম গাপন কথািট রকাশ কেরন।
অ কার এবং মতৃু্যময ােনও িতিন আেলা পাঠান।
২৩ ঈ বর জািতেদর বহৃৎ  এবং শি শালী কেরন,
এবং িতিনই ঐ জািতেদর বংস কেরন।
িতিন একিট জািতেক িবরাট বড় হেত দন
এবং িতিনই জািতর লাকেদর ছিডে়য় দন।
২৪ ঈ বরই নতােদর বাকা বানান।
িতিন তােদর উে যিবহীনভােব ম ভিূমেত পির রমণ করান।
২৫ স সব নতােদর অব া হয় অ কাের পথ হাতেড় বডা়েনা লাকেদর মত।
ঈ বর ওেদর সই নশা র লােকর মত কের তােলন য জােন না স কাথায় যাে ।”

১৩ ১ ইেয়াব বলেলন, “আেগও আিম এসব দেখিছ।
তিুম যা বলেছা, আিম তার সবই আেগ েনিছ।

আিম ঐ সব িকছইু বেুঝিছ।
২ তিুম যা জােনা আিমও তাই জািন।
আিমও তামার মতই জািন।
৩ িক আিম তামার সে তক করেত চাই না।
আিম সবশি মান ঈ বেরর সে কথা বলেত চাই।
আিম আমার সম যার িবষেয় ঈ বেরর সে তক করেত চাই।
৪ িক তামরা িতন জন িম যা িদেয় তামােদর অ তােক ঢাকেত চাইেছা।
তামরা সই অপদাথ ডা ােরর মত যারা কােরা রাগই সারােত পাের না।

৫ তামরা যিদ একটু চপু কের থাকেত পারেত!
সটাই হত িবে র মেতা কাজ যা তামরা করেত পারেত।
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৬ “এখন আমার যিু েলা শান।
আমার যা বলার আেছ তা শান।
৭ তামরা িক ঈ বেরর জ য িম যা কথা বলেব?
তামরা িক ঈ বেরর জ য কপটভােব কথা বলেব?

৮ তামরা িক ঈ বেরর রিত প পািত ব দখােব?
তামরা িক তাঁর প িনেয়

অ যায় ভােব তক করেব?
৯ যিদ ঈ বর পু ানপুু ভােব তামােদর িবচার কেরন
িতিন িক তামােদরও সিঠক দখেবন?
তামরা িক মেন কর, য ভােব তামরা মানষুেক বাকা বানাও,
সই ভােব তামরা ঈ বরেক বাকা বানােত পারেব?

১০ তামরা তা জােনা, য তামরা যিদ গাপেন প পািত ব দখাও,
ঈ বর তামােদর িতর ার করেবন।
১১ ঈ বেরর মিহমা তামােদর ভীত কের।
তামরা তাঁেক ভয় পাও।

১২ তামােদর পরমপরাগত ান ছাইেয়র মতই অেকেজা।
তামােদর উ র িলও কাদামািটর মেতা িনরথক।

১৩ “চপু কের থাক এবং আমােক কথা বলেত দাও!
তাহেল আমার রিত যা িকছইু হা আিম তা রহণ করব।
১৪ আিম িনেজেক িবপেদর মে য িনেয় যােবা
এবং িনেজর জীবন িনেজর হােতই তেুল নব।
১৫ ঈ বর যিদ আমােক মেরও ফেলন আিম ঈ বরেক িব বাস কের যােবা।
িক আিম ঈ বেরর সামেন রমাণ কের দেবা য আমার পথও রকৃত যা য পথ িছল।
১৬ িনি ত ভােব, এটা হেব আমার জয়।
কান লাকই ঈ বেরর মেুখামিুখ হেত চায় না।

১৭ আিম যা বলিছ তা মন িদেয় শান।
আমােক বিুঝেয় বলেত দাও।
১৮ এখন আিম আমার যিু েলা উপ ািপত করেত র ত।
আিম খবু সতকভােব আমার যিু উ াপন করেবা।
আিম জািন আিমই সিঠক বেল িচি ত হেবা।
১৯ যিদ কউ রমাণ কের দয় য আিম িঠক নই,
আিম চপু কের থাকব এবং মের যাব।
২০ “ঈ বর, আমােক মা র িট িজিনস িদন,
তাহেল আিম আপনার কাছ থেক লকুােবা না।
২১ আমার শাি রদ কের িদন
এবং আপনার ভয় র প িদেয় আমায় স র করা ব কের িদন।
২২ তারপর আপিন আমায় ডাকেবন, আিম আপনােক উ র দেবা।
অথবা আমায় বলেত িদন এবং আপিন উ র িদন।
২৩ আিম কত িল পাপ কেরিছ?
আিম িক ভলু কেরিছ?
আমােক আমার পাপ ও অ যায় িল দিখেয় িদন।
২৪ ঈ বর, কন আপিন আমায় এিডে়য় যাে ন
এবং আমােক আপনার শ বেল িবেবচনা করেছন?
২৫ আপিন িক আমায় ভয় দখােত চাইেছন?
আিম বাতােস ওডা় একটা কেনা পাতা মা র।
আপিন একটা ু র খড-়কুেটােক আ রমণ করেছন!
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২৬ ঈ বর, আমার স েক আপিন ম কথা বেলন।
যখন আিম অ বয় িছলাম তখনকার পােপর জ য আপিন আমায় শাি িদে ন।
২৭ আপিন আমার পােয় িশকল পিরেয়েছন।
আমার রিতিট পদে প আপিন ল ্য কেরন।
আমার সকল গিতিবিধই আপিন নজর কেরন।
২৮ তাই, পচনশীল কােঠর মত,
পাকা খাওয়া কাপেডর় মত

আিম বল থেক বলতর হেয় যাি ।”

১৪ ১ ইেয়াব বলেলন, “আমরা রে যেকই মানষু।
আমােদর জীবন ণ ায়ী এবং সম যায় পণূ।

২ মানেুষর জীবন ফেুলর মত।
স তাডা়তািড় বড় হয় এবং তারপর মারা যায়।

মানেুষর জীবন একটা ছায়ার মত যা অ েণর জ য এখােন থােক এবং তারপর আবার চেল যায়।
৩ িক যিদও আিম নহাতই একিট মানষু মা র,
আপিন আমার ওপর মেনােযাগ দন এবং আমােক আদালেত িনেয় যান।
৪ “িক অ িচ িকছ ু থেক কই বা িচ িকছ ু তরী করেত পাের? কউই নয়!
৫ মানেুষর জীবন সীিমত। ঈ বর, আপিনই ি র কেরেছন মানষু কতিদন বাঁচেব।
আপিনই মানেুষর জ য সই সীমা িনধারণ কেরন
এবং কান িকছইু আর তােক পিরবতন করেত পাের না।
৬ তাই ঈ বর, আমােদর রিত ল ্য রাখা ব ক ন, আমােদর একা ছেড় িদন।
আমােদর সময় শষ হওয়া পয আমােদর কিঠন জীবন আমােদর উপেভাগ করেত িদন।
৭ “এমনিক একটা গােছরও আশা আেছ।
যিদ না তােক কেট ফলা হয় তা আবার বড় হেত পাের।
তা আবার নতনু অ ুর ছিডে়য় িদেত পাের।
৮ এর িশকড় মািটর নীেচ বেুডা় হেয় যেত পাের,
এর কা ধলূায় মের যেত পাের,
৯ িক যিদ সামা য একটওু জল পায় আবার তা বাডে়ত কের।
নতনু গােছর মতই তা আবার বড় হেত থােক।
১০ িক যখন একজন শ সমথ মানষু মের, স শষ হেয় যায়।
যখন মানষু মের যায়, স চেল যায় িঠক
১১ দীিঘ যমন িকেয় যায়
অথবা নদী যমন িকেয় যায়, তার মতন।
১২ যখন একজন মানষু মের যায়,
স েয় পেড় এবং স আর ওেঠ না।

একজন মতৃ লাক উেঠ দাঁডা়বার আেগ
এই আকাশম ল অদ ৃ য হেয় যােব। না।
সই িন রা থেক মানষু আর জাগেব না।

১৩ “আমার ই া আপিন আমােক আমার কবের লিুকেয় রাখনু।
আমার ই া, আপনার রাধ রশিমত না হওয়া পয আপিন আমায় সই খােন লিুকেয় রাখনু।
তারপর না হয় আমােক রণ করার জ য আপিন একটা সময় বার করেবন।
১৪ যিদ কান লাক মারা যায়, স িক আবার বাঁচেব?
যিদ তাই স ব হয় আিম আমার মিু পয অেপ া করেবা।
১৫ ঈ বর, আপিন আমায় ডাকেবন
এবং আিম আপনার ডােক সাডা় দেবা।
তাহেল আিম, যােক আপিন তরী কেরেছন,
সই আিম আপনার কােছ বপণূ হেয় উঠব।
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১৬ আমার রে যকিট পদে েপ আপিন আমায় ল ্য ক ন,
িক আমার পাপ মেন রাখেবন না।
১৭ আমার সম পাপ আপিন একটা থেলেত ভের,
তার মখু ব কের, তােক দূের ছ ুঁেড় ফেল দেবন।
১৮ “পবতও ভেঙ যায় এবং ধলূায় পিরণত হয়; বড় পাথরও আলগা হেয় ভেঙ পেড।়
১৯ তােদর ওপর িদেয় জলরািশ রবািহত হেয় তােদর ধেুয় িনেয় যায়।
ব যা ভিূমর মািটেক ধেুয় িনেয় যায়।
সই ভােবই হ ঈ বর, আপিন একজন মানেুষর আশা এবং ই া বংস কেরন।

২০ আপিন তােক স ূণ পরািজত কেরন
এবং স চেল যায়।
আপিন তােক ঃখী কেরন
এবং িচরিদেনর জ য তােক মতৃু্যেলােক পািঠেয় দন।
২১ তার ছেলরা হয়ত স ান পেত পাের, অথবা তারা হয়ত বপণূ না হেত পাের,
িক স কখনও জানেত পারেব না।
২২ সই লাকিট তার শরীের কবল য রণা ভাগ কের
এবং স উ বের কবল িনেজর জ যই কাঁেদ।”

ইেয়াবেক ইলীফেসর উ র

১৫ ১ তখন তমেনর ইলীফস ইেয়াবেক উ র িদেলন:
২ “ইেয়াব, যিদ তিুম স যই ানী হেত

তিুম তামার অথহীন যি গত মতামত িদেয় উ র িদেত না!
একজন ানী যি পেূবর গরম বাতােস িনেজেক পণূ কের না।
৩ তিুম িক মেন কর একজন ানী মানষু অথহীন কথা িদেয় তক করেব
এবং এমন কথা বলেব যােত কান লাভ নই?
৪ ইেয়াব, যিদ তামার িনেজরই পথ থাকেতা
তাহেল কউ আর ঈ বরেক র া কের তাঁর কােছ রাথনা করেতা না।
৫ য সব িবষয় তিুম বেলেছা তােত তামার পাপ ই বাঝা যাে ।
ইেয়াব, বাক ্চাতরুীর সাহাে য তিুম তামার পাপেক ঢাকেত চাইেছা।
৬ তিুম য ভলু কেরেছা, এ কথা আমার রমাণ করার দরকার নই।
কন? িনেজর মেুখ তিুম যা যা বলেল তাই রমাণ কের য তিুম ভলু কেরেছা।
তামার িনেজর ও বয় তামার িব ে কথা বলেছ।

৭ “ইেয়াব, তিুম িক মেন কর য তিুমই রথম জে েছা?
তিুম িক এই পাহাড় িলর জে র আেগ জে ছ?
৮ তিুম িক ঈ বেরর গাপন পিরক না েনিছেল?
তিুম িক িনেজেকই একমা র ানী ভােবা?
৯ ইেয়াব, তিুম যা জান আমরা িঠক ততটাই জািন!
তিুম যতটা বাঝ আমরাও িঠক ততটাই বিুঝ।
১০ যােদর মাথায় পাকা চলু তারা এবং বয় লাক আমােদর সে একমত হয়।
যাঁ, এমন িক তামার িপতার চেয়ও যাঁরা বয় তাঁরাও আমােদরই পে ।

১১ ঈ বর তামােক বি িদেত চ া কেরন
এবং আমরা খবু শা ভােব তামার সে কথা বিল।
িক তামার পে তা যেথ নয়।
১২ ইেয়াব, তিুম কন এত আেবগ রবণ?
কন তামার চাখ লাল হেয় যায়?

১৩ যখন তিুম এইসব রােধর কথা বল
তখন তিুম ঈ বেরর িব ে চেল যাও।



ইেয়াব ১৫:১৪ 19 ইেয়াব ১৫:৩৩

১৪ “একজন মানষু রকৃতই হেত পাের না।
একজন মানষু কখনও ঈ বেরর চেয় বশী সিঠক হেত পাের না!
১৫ ঈ বর তাঁর বাতাবাহকেদরও ‡িব বাস কেরন না।
এমনিক ঈ বেরর তলুনায় বগও নয়।
১৬ মানষুও অপদাথ।
মানষু নাংরা এবং ন ।
স জেলর মতই পাপ গলাধঃকরণ কের।

১৭ “আমার কথা শান ইেয়াব, আিম তামােক বিুঝেয় বলেবা।
আিম যা জািন, তামায় তা বলেবা।
১৮ ানী লাকরা আমােক যা বেলেছন সই সব কথা আিম তামায় বলেবা।

ানী লােকর পবূপু ষরা এই কথা েলা তাঁেদর বেল িগেয়িছেলন।
তাঁরা আমার কােছ কান গাপন কথা লিুকেয় রােখনিন।
১৯ তাঁরা একাই তাঁেদর দেশ বাস কেরেছন।
সখান থেক কান িবেদশীই যায় িন।

তাই কান লাকই তােদর কান অ ুত আদেশর কথা বেল িন।
২০ এইসব ানী লাক বেলেছন, একজন লাক সারা জীবন ক পায়।
একজন িন ুর লাক জীবেনর সারা বছর ক পায়।
২১ রে যকিট শদ তােক ভীত কের।
স যখন মেন কের য স িনরাপেদ আেছ, তখন শ তােক আ রমণ করেব।

২২ একজন লাক রচ হতাশা র এবং অ কারেক এডা়বার তার কান পথই নই।
কান একটা জায়গায় একটা তরবারী আেছ যা তােক হ যা করার জ য অেপ া করেছ।

২৩ স এখােন ওখােন খাবােরর খাঁেজ ঘেুর বডা়য়।
স জােন য কিঠন সময় আস ।

২৪ ঃখ এবং য রণা তােক ভীত কের।
এ েলা যন তােক বংেসর জ য রাজার মেতা আ রমণ কের।
২৫ কন? কারণ লাকরা ঈ বেরর বা য হেত চায় না—তারা ঈ বরেক ঘিুষ দখায়,
এবং সবশি মান ঈ বরেক পরািজত করেত চায়।
২৬ লাকরা ভীষণ এক ঁেয়।
তারা একটা মাটা শ ঢাল িনেয় ঈ বরেক আ রমণ কের।
২৭ একজন লাক ধনী এবং মাটা হেত পাের,
২৮ িক স বংস হেয় যাওয়া শহের,
যখােন কউ থােক না অথবা য সম বাডী় েলা বংস হবার জ য িঠক হেয়েছ
স েলােত বাস করেব।

২৯ লাকরা দীঘিদন ধের ধনী থাকেব না।
তােদর স দ ায়ী হেব না।
তােদর ফসল বাডে়ব না।
৩০ লাক অ কারেক এডা়েত পারেব না।
স সই গােছর মেতা হেব যার পাতা রােগ িকেয় যায়

এবং বাতাস তােদর সবাইেক উিডে়য় িনেয় যায়।
৩১ লাকরা অথহীন িবষেয়র ওপর কখেনা িনভর কের না যা তােদর িবপেথ িনেয় যােব।
কন? কারণ তারা িকছইু পােব না।

৩২ লােক তােদর পণূ যাি র জীবনযাপন করেত পারেব না।
তারা হেব একিট গােছর মত যার ডালপালা িকেয় ঝের গেছ এবং মের গেছ।
৩৩ লােক সই রা া গােছর মেতা হেব যার রা া ফল পাকার আেগই িকেয় পেড় যায়।

‡১৫:১৫ বাতাবাহক আ িরক অেথ, “পিব র লােকরা।”
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ঐ লাকিট সই জলপাই গােছর মেতা হেব যার মকুুল ঝের যায়।
৩৪ কন? কারণ এক দল ঈ বরিবহীন মানষু ভাল ফল ফলােত পাের না।
যারা ঘসু নয়, আ ন তােদর বাডী় বংস কের দয়।
৩৫ ম লাকরা সম যােক ধারণ কের
এবং ম েক জ দয়। তােদর গেভ জ নয় িম যা।”

ইলীফসেক ইেয়ােবর উ র

১৬ ১ তখন ইেয়াব উ র িদেলন,
২ “আিম এইসব কথা আেগই েনিছ।

তামরা িতন জন আমােক ক ই িদেল, বি নয়।
৩ তামােদর দীঘ ভাষণ আর শষ হয় না!
িকেস তামােদর এত িবচিলত কেরেছ য তামরা কথা বেলই চেলছ?
৪ যিদ তামরা আমার সম যায় পডে়ত,
তামরা য কথা িল আমায় বলেল, আিমও তামােদর সই কথা িল বলেত পারতাম।

আিমও তামােদর রিত ানগভ কথা বলেত পারতাম
এবং তামােদর রিত মাথা নাডা়েত পারতাম।
৫ িক আিম তামােদর উৎসাহ িদতাম এবং য কথা েলা বলিছ, স েলা বেল তামােদর আিম আশা িদতাম।
৬ “কথা বলেলও আমার য রণা চেল যায় না,
নীরব থাকেলও আমার যথা আমােক ছেড় যায় না।
৭ িক , হ ঈ বর, আপিন আমার শি কেড় িনেয়েছন।
আপিন আমার সারা পিরবারেক বংস কের িদেয়েছন।
৮ আপিন আমায় শীণ ও বল কের িদেয়েছন,
এর অথ, লােক মেন কের য আিম অপরাধী।
৯ “ রােধ ঈ বর আমােক আ রমণ কেরেছন
এবং আমার দহেক িছ -িভ কেরেছন।
ঈ বর আমার িব ে তাঁর দাঁত ঘষন কেরেছন।
আমার শ ঘণৃাভের আমার িদেক তাকায়।
১০ আমার চার িদেক লাক জন জেডা় হেয়েছ।
তারা আমােক িনেয় মজা কের এবং আমার গােল চড় মাের।
১১ ঈ বর আমােক ম লাকেদর হােত তেুল িদেয়েছন।
িতিন লােকর হােত আমােক তেুল িদেয়েছন।
১২ আমার সব িকছইু সু র িছেলা
িক ঈ বর আমায় বংস কেরেছন!
যাঁ, িতিনই আমার ঘাড় ধের

আমায় খ -িবখ কেরেছন।
ঈ বর আমােক ল ্যেভেদর ব েত পিরণত কেরেছন।
১৩ ঈ বেরর তীর াজ স যরা আমার চারিদেক ঘরুেছ।
িতিন আমার বেৃ তীর ছ ুঁডে়ছন।
িতিন আমােক কান দয়া দখান না।
িতিন আমার িপ েক মািটেত ফেল দন।
১৪ বার বার ঈ বর আমায় আ রমণ কেরন।
যেু র স যরা যমন তেড় আেস তমন কের িতিন আমার িদেক ছেুট আেসন।
১৫ “আিম িনদা ণ ভােব ঃখী,
তাই আিম এই ঃেখর ব র পেরিছ।
আিম এই ধেূলা ও ছাইেয়র ওপর বেস অনভুব কির
য আিম পরািজত।
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১৬ কঁেদ কঁেদ আমার মখু লাল হেয় গেছ।
আমার চােখ ঘন অ কার নেম এেসেছ।
১৭ আিম কােরা রিতই নশৃংস িছলাম না।
িক এই ম ঘটনা িল আমার ে র ঘেটেছ। আমার রাথনা যথাযথ ও পিব র।
১৮ “আমার রিত য অ যায় ঘেটেছ, হ পিৃথবী, তিুম তা গাপন কেরা না।
যােয়র জ য আমার আিতেক ধ হেত িদও না।

১৯ এখনও পয বেগ কউ আেছ য আমার পে কথা বলেব।
এখনও পয ওপের কউ আেছ য আমার পে সা ী দেব।
২০ আমার চাখ যখন ঈ বেরর জ য অ িবসজন কের,
আমার ব ুরা আমার হেয় কথা বেল।
২১ একজন য ভােব ব ুর জ য তক কের,
সইভােবই স আমার জ য ঈ বেরর সে কথা বেল।

২২ “আর মা র কেয়ক বছেরর মে যই আিম সখােন যােবা যখান থেক ফরা যায় না।

১৭ ১ আমার দয় ভ হেয়েছ,
আিম রাণ যােগর জ য র ত।

আমার জীবন রায় শষ হেয় এেসেছ।
কবর আমার জ য অেপ া করেছ।
২ লােক আমার চারপােশ দাঁিডে়য় আমার রিত িব েপর হািস হাসেছ।
আিম দখিছ ওরা যন আমায় িটটিকির করেছ ও অপমান করেছ।
৩ “ঈ বর, আমােক মু করার মূ য িদন।
আর কউ আমায় সাহা য করেত পারেব না।
৪ আপিন আমার ব ুেদর বাধশি হরণ কেরেছন
তাই তারা িকছইু বঝুেত পারেছ না।
ওেদর জয়ী হেত দেবন না।
৫ আপিন জােনন লােক িক বলেছ,
‘ব ুেক সাহা য করার জ য একজন লাক তার িনেজর স ানেদর উেপ া করেছ।’
িক আমার ব ু আমার িব ে গেছ।
৬ আমার নামেক ঈ বর রে যেকর কােছ একটা ম শেদ পিরণত কেরেছন।
লােক আমার মেুখর ওপর থতুু দয়।

৭ আমার চাখ রায় অ হেয় গেছ কারণ আিম রচ ঃখ ও য রণার মে য আিছ।
আমার সারা দহ রচ শীণ হেয় ছায়ার মেতা হেয় গেছ।
৮ এর ফেল ভােলা লাকরা যথাথই িবহবল হেয় পেডে়ছ।
যারা ঈ বরেক মােন না তােদর িব ে , িনেদাষ লাকেদর উে িজত করা হে ।
৯ িক ভাল লাকরা ভাল জীবনযাপন করেব।
িন াপ লাকরা আরও শি শালী হেব।
১০ “িক এিগেয় এেসা, তামরা সবাই এেসা এবং আমােক বিুঝেয় দাও য সবই আমার দাষ।
তামােদর কউই ানী নও।

১১ আমার জীবন শষ হেয় যাে ।
আমার পিরক না বংস হেয় গেছ; আমার আশা চেল গেছ।
১২ িক আমার ব ুরা সব িলেয় ফেলেছ।
তারা ভােব রাতটাই িদন। তারা ভােব অ কারই আেলােক দূর কের।
১৩ “কবরেকই আিম আমার নতনু ঘর বেল হয়েতা আশা করেত পাির।
হয়েতা অ কার কবের আিম আমার শ যা পাতার আশা করব।
১৪ আিম কবরেক বলেত পাির, ‘তিুমই আমার িপতা,’
এবং কৃিমকীটেদর বলেত পাির, ‘আমার মা’ ও ‘আমার বান।’
১৫ িক তা যিদ আমার একমা র আশা হয় তাহেল আমার আর কান আশাই নই।
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তাই যিদ আমার একমা র আশা হয় তাহেল লােক আমার জ য আর কান আশাই দখেব না।
১৬ আমার আশাও িক কবের যােব?
আমরা িক এক সে ধলূায় িমেশ যােবা?”

িবল ্দদ ইেয়াবেক উ র িদেলন

১৮ ১ তখন শহূীয় িবল ্দদ উ র িদেলন:
২ “ইেয়াব, কখন তিুম কথা বলা ব করেব?

শা হও এবং শান। আমােদর িকছ ু বলেত দাও।
৩ কন তিুম আমােদর বাবা গ র মেতা িনেবাধ ভাবেছা?
৪ ইেয়াব, তামার রাধ ধু মা র তামােকই আহত করেছ।
লােক িক ধু তামার জ য পিৃথবী যাগ করেব?

তিুম িক মেন কর, য ধু তামােক খশুী করেত ঈ বর পবতেক সরােবন?
৫ “ যাঁ, ম লােকর আেলা চেল যােব।
তার আ ন দ করা ব কের দেব।
৬ তার ঘেরর আেলা অ কাের পিরণত হেব।
তার িনকেটর আেলাও িনেভ যােব।
৭ তার পদে প েলা আর দঢৃ় ও ত হেব না।
িক স আে আে বেলর মত হাঁটেব।
তার িনেজর ম বিু ই ওর পতন ঘটােব।
৮ তার িনেজর পা-ই তােক ফাঁেদর িদেক িনেয় যােব।
স ফাঁেদর ওপর িদেয়ই হাঁটেব এবং ধরা পডে়ব।

৯ একটা ফাঁদ িন য়ই ওর পা ধরেবই।
একটা ফাঁদ তােক আঁকেড় ধরেবই।
১০ মািটর কান একটা দিড় তােক ফাঁেদ ফলেবই।
তার ফাঁদ রা ায় ওর জ য অেপ া করেছ।
১১ তার চার িদেকই ভয় রতা রতী া করেছ।

রে যকিট পদে েপই ভয় ওেক অনসুরণ করেব।
১২ ম সম যাসমহূ ওর জ য ুধােতর মত অেপ া করেছ।
ওর পতন হেলই বংস ও িবপাক ওর জ য ওত পেত আেছ।
১৩ ভয় র অসখু তার গােয়র চামডা় খেয় ফলেব।
ঐ অসখু ওর হাত, পা পিচেয় দেব।
১৪ লাকেক তার ঘেরর িনরাপ া থেক িছিনেয় িনেয় যাওয়া হেব।
য ভয় েরর রাজা তার সে দখা করার জ য ওেক িনেয় যাওয়া হেব।

১৫ তার ঘের িকছইু পেড় থাকেব না।
কন? বল গ ক ওর বাডী়র চারপােশ ছিডে়য় দওয়া হেব।

১৬ ওর িন িশকড় িকেয় যােব,
ওর উধ ডালপালাও িকেয় যােব।
১৭ পিৃথবীর মানষু ওেক রেণ রাখেব না।
কান লাকই আর ওর নাম উে খ করেব না।

১৮ লােক তােক আেলা থেক অ কােরর িদেক ঠেল দেব।
তারা ওেক ওর জগৎ  থেক তািডে়য় দেব।
১৯ ওর কান পু র বা পৗ র থাকেব না।
ওর বাডী়র কউই বঁেচ থাকেব না।
২০ তার রিত িক হেয়িছল দেখ পি েমর লাকরা চমেক উঠেব।
পেূবর লাকরাও ভেয় আড় হেয় যােব।
২১ লাকেদর বািডে়ত সটা রকৃতই ঘটেব।
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যারা ঈ বর স েক কান িকছ ু রা য কের না তােদর িঠক এই রকমই ঘটেব!”

ইেয়াব উ র িদেলন

১৯ ১ তখন ইেয়াব উ র িদেলন:
২ “আর কত ণ তামরা আমায় আঘাত করেব

এবং বা য বােণ আমায় জজিরত করেব?
৩ এখন তামরা আমােক দশবার অপমান কেরেছা।
আমায় আ রমেণর সময় তামরা ল ার লশমা র দখাও িন!
৪ এমনিক যিদ আিম অপরাধ কের থািক,
তা আমার সম যা।
৫ তামরা ধমুা র িনেজেক আমার চেয় ভােলা বেল দখােত চাইেছা।
তামরা বলেছা য আমার সম যা িল আমারই িটর ফল।

৬ িক আিম চাই তামরা জান য ঈ বর আমার রিত ভলু কেরেছন।
আমােক ধরার জ য িতিন ফাঁদ পেতেছন।
৭ আিম িচৎকার কির, ‘ও আমায় আঘাত কেরেছ!’ িক আিম কান উ র পাই না।
এমনিক যিদ আিম সাহাে যর জ য উ বের ডাক িদই, সিুবচার হয় না।
৮ ঈ বর আমার পথ কের িদেয়েছন তাই আিম এিগেয় যেত পাির না।
িতিন আমার পথেক অ কাের আ কের িদেয়েছন।
৯ ঈ বর আমার স ান হরণ কের িনেয়েছন।
আমার মাথা থেক িতিন মকুুট কেড় িনেয়েছন।
১০ আিম শষ না হওয়া পয ঈ বর চারিদক থেক আমার দওয়ােল আঘাত করেবন।
িশকড় সেমত উপেড় দওয়া গােছর মত
িতিন আমার সব আশা উৎ পািটত কেরেছন।
১১ আমার িব ে ঈ বেরর রাধ বলেছ।
িতিন আমােক তাঁর শ বেল অিভিহত কেরন।
১২ আমােক আ রমণ করার জ য ঈ বর তাঁর স যেদর পািঠেয়েছন।
আমার িব ে তারা আ রমেণর ম গেডে়ছ।
আমার তাঁবরু চারিদেক ওরা আ ানা গেডে়ছ।
১৩ “ঈ বর আমার আ ীয়েদর আমার থেক দূের পািঠেয় িদেয়েছন।
এমনিক আমার ঘিন ব ুরা আমার রিত অেচনা লােকর মত যবহার কের।
১৪ আমার আ ীয়রা আমায় ছেড় চেল গেছ।
ব ুরাও আমায় ভেুল গেছ।
১৫ আমার বাডী়র দশনাথী এবং দাসীরা এমন ভােব আমার িদেক তাকায়
যন আিম আগ ক এবং িবেদশী।

১৬ আিম আমার ভ ৃ যেক ডািক িক স সাডা় দয় না।
এখন আমােক আমার ভেৃ যর কােছ মা িভ া করেত হেব।
১৭ আমার রী আমার বােসর রাণেক ঘণৃা কের।
আমার িনেজর ভাইরা আমােক ঘণৃা কের।
১৮ এমনিক ছাট ছাট িশ রা আমায় িনেয় মজা কের।
আিম যখন ওেদর কােছ আিস ওরা আমায় বােজ কথা বেল।
১৯ আমার সব ঘিন ব ু আমায় ঘণৃা কের।
এমনিক যােদর আিম ভােলাবািস তারাও আমার িব ে দাঁিডে়য়েছ।
২০ “আিম এতই শীণ হেয়িছ য আমার হােড় আমার চামডা় ঝলুেছ।
খবুই সামা য জীবন আমােত অবিশ আেছ।
২১ “দয়া কর, ব ুরা আমার, আমায় দয়া কর!
কন? কারণ ঈ বর আমার িব ে রেয়েছন।
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২২ যমন কের ঈ বর আমায় তাডা় কেরেছন তামরাও কন তমিন করেছা?
তামরা িক আমায় যেথ আ রমণ করিন?

২৩ “আমার বড় ইে কের য আমার কথা েলা লখা থাকেব।
আমার খবু ইে কের স িল গাটােনা কাগেজ লখা থাকেব।
২৪ আমার কথা িল যন সীসা ও লৗহশলাকা িদেয়
পাথের খাদাই করা থােক যােত কথা েলা িচরিদন থােক।
২৫ আিম জািন একজন আমার বপে আেছ।
আিম জািন স বঁেচ আেছ।
এবং শষ কােল স এই মািটেত দাঁডা়েব এবং আমায় রিতর া করেব।
২৬ আিম আমার দহ যাগ কের চেল যাবার পের
এবং আমার দেহর চামডা় ন হওয়ার পেরও আিম ঈ বরেক দখেবা, আিম তা জািন।
২৭ আিম িনেজর চােখ ঈ বরেক দখেবা।
অ য কউ নয়, আিম িনেজ ঈ বরেক দখেবা, এবং তা আমােক কতখািন অিভভতূ করেব তা আিম বলেত পারেবা না!
আমার শি স ূণভােব চেল গেছ।
২৮ “ তামরা হয়েতা বলেব, ‘আমরা এ িবষেয় িচ া করেবা
এবং আমরা তােক দাষ দওয়ার কারণ খুঁেজ বার করেবা!’
২৯ িক একিট তরবারীেক তামােদর রে যেকরই িনেজর থেক ভয় পাওয়া উিচৎ !
কন? কারণ তরবািরই তামােদর রােধর রা য।

তখন তামরা বঝুেব, িবচােরর সময় বেল িকছ ু আেছ।”

সাফেরর উ র

২০ ১ তখন নামাথার সাফর উ র িদেলা:
২ “ইেয়াব, তিুম আমার িচ ােক তািডত় কেরেছা, তাই আমার ভতেরর এই অনভুিূত িলর জ য আিম অব যই তামােক

উ র দেবা।
আিম িক ভাবিছ, তা আিম খবু তাডা়তািড় বলেবা।
৩ তামার উ র িদেয় তিুম আমােক অপমািনত কেরেছা।
িক আিম বিু মান, আিম জািন িক কের তামােক উ র িদেত হয়।
৪–৫ “তিুম জােনা য একজন বদ লােকর আন দীঘ ায়ী হয় না।
তিুম িন য়ই জান য যখন থেক আদমেক এই পিৃথবীেত পাঠােনা হেয়িছল, তখন থেকই এটা স য।
য লাক ঈ বরেক রা য কের না, স খবু অ সমেয়র জ য সখুী হয় মা র।

৬ এমনিক যিদ বদ লােকর অহ ার আকাশেক শ কের
এবং তার মাথা মঘেক শ কের
৭ তবু তার মেলর মেতা সও িচর িদেনর জ য িনি হেয় যােব।
য লাকরা তােক িচনেতা তারা বলেব, ‘ কাথায় স?’

৮ স বে র মেতাই উেড় যােব এবং কউ তােক আর খুঁেজ পােব না।
একটা ঃ বে র মেতা তােক জার কের তাডা়েনা হেব এবং লােক তােক ভেুল যােব।
৯ যারা তােক দখেতা তারা তােক আর দখেত পােব না।
ওর পিরবার ওর িদেক আর তাকােব না।
১০ বদ লাকেদর স ানরা দির র লাকেদর কােছ সাহা য চাইেব।
ম লাকিট অব যই িনেজর হােত তার স ি িফিরেয় দেব।
১১ যখন ও যবুক িছল তখন হয়ত তার হাড় েলা শ , মজবতু এবং তা ে য ভরা িছল,
িক ওর সে ও েলাও ধেূলায় েয় থাকেব।
১২ “ম লাকেদর মেুখ খারাপটাই িমি লােগ।
তােক স িজেভর তলায় রােখ।
১৩ ম লাক খারাপটােকই উপেভাগ কের।
সিুম িমছরীর মতই স সটােক মেুখ ধের রােখ।
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১৪ িক সই ম টাই ওর পেটর ভতর িগেয় িবষ হেয় উঠেব।
এটা ওর শরীেরর ভতের িগেয়, সােপর িবেষর মেতাই িবষা হেয় উঠেব।
১৫ ম লাকরা স ি গলাধঃকরণ কের, িক ওরা তা উগের দেব।
ঈ বরই ওই লাকেদর িদেয় তা বিম করােবন।
১৬ ম লাকরা সােপর িবষ চেুষ নয়।
সােপর িবষদাঁতই ওেদর হ যা করেব।

লাকেদর িবষা সাপ দংশন করেব এবং িবষ তােদর মের ফলেব।
১৭ য নদী ধ এবং মধু সহ রবািহত হয়
ম লাকরা তা দখার আন থেক বি ত হেব।
১৮ ম লাকরা তােদর লােভর অংশ িফিরেয় িদেত বা য হেব।
তারা যার জ য পির রম কেরেছ, তােদর তা উপেভাগ করেত দওয়া হেব না।
১৯ কন? কারণ ম েলাক গরীব লাকেদর আঘাত কের এবং তােদর সে খারাপ যবহার কের।
স তােদর রা য কের না এবং তােদর িজিনস কেড় নয়।

অে যর তরী বাডী় স জবরদখল কের।
২০ “ লাকরা কখনও সখুী হয় না।
তােদর স ি তােদর বাঁচােত পারেব না।
২১ যখন তারা খায়, িকছইু অবিশ থােক না।
সতুরাং তােদর সাফ য দীঘ ায়ী হেব না।
২২ যখন লােকর হােত রচরু স দ থাকেব তখনই স সম যার বারা নু্যজ হেয় যােব।
ঐ লােকর িনেজর সে ই ওর সম যা নেম আসেব!
২৩ ম লাকরা তােদর আকা ার সব িকছ ু আহার করার পর,
ঈ বর ওেদর ওপর তাঁর বল রাধ বষণ করেবন,
ঈ বর তােদর খাবার িহেসেব শাি বষণ করেবন।
২৪ লাকরা হয়েতা লৗহ তরবারী থেক পািলেয় যেত পাের,
িক িপতল ধনু অতিকেত আ রমণ করেব।
২৫ তা র শর ওেদর শরীর ভদ কের যােব এবং ওেদর িপঠ ফুঁেড় বর হেব।
তীেরর তী ফলা ওেদর ীহা ভদ কের যােব
এবং ওরা ভেয় িশউের উঠেব।
২৬ ওেদর সম স দ বংস রা হেব।
একিট আ ন ওেদর বংস করেব—একিট আ ন যা কান মানষু কের িন।
সই আ ন বাডী়র সব িকছেুক বংস করেব।

২৭ আকাশ যি র অপরাধ রকাশ কের দেব।
তার িব ে সা ী হেয় আকাশ উেঠ দাঁডা়েব।
২৮ ঈ বেরর রাধর ব যায়
ওর বাডী় ধেুয় মেুছ চেল যােব।
২৯ ম লাকেদর রিত ঈ বর এমনটাই করেবন।
ওেদর দওয়ার জ য এটাই ঈ বেরর পিরক না।”

ইেয়ােবর উ র

২১ ১ তখন ইেয়াব উ র িদেলন:
২ “আিম যা বিল অনু রহ কের শান,

আমােক সা বনা িদেত এটাই হা তামার পথ।
৩ আমার স েক ধয্য ধর এবং আমােক কথা বলেত দাও।
আমার বলা শষ হেল, তামরা আমায় িনেয় মজা করেত পােরা।
৪ “আিম লােকর নােম অিভেযাগ করিছ না।
আমার অসিহ ুতার যেথ কারণ আেছ।



ইেয়াব ২১:৫ 26 ইেয়াব ২১:২৬

৫ আমার িদেক দখ এবং আতি ত হও।
তামার হাত তামার মেুখর ওপের রাখ এবং িব েয়র সে তািকেয় দখ।

৬ আিম যখন ভািব আমার রিত িক ঘেটেছ,
আিম তখন ভয় পাই, আমার শরীর কাঁপেত থােক!
৭ কন লাকরা দীঘ জীবন বাঁেচ?
কন তারা ব ৃ হয় ও সফল হয়?

৮ লাকরা তােদর স ানেদর দেখ, তােদর সে বড় হেত দেখ।
লাকরা তােদর নািতেদর দখার জ যও বঁেচ থােক।

৯ ওেদর ঘরবাডী় িনরাপেদ থােক এবং ওরাও িনঃশ থােক।
ওেদর শাি দওয়ার জ য ঈ বর একিট লািঠও যবহার কেরন না।
১০ তােদর বলদ েলা স ম করেত কখেনা অপারগ নয়।
তােদর গাভী েলার বাছরু হয় এবং জে র সমেয় বাছরু েলা মের যায় না।
১১ লাকরা তােদর স ানেদর, মষশাবেকর মত খলা করেত পাঠায়।
তােদর স ানরা নাচ করেত থােক।
১২ তারা খ র, বীণা এবং বাঁিশর সে নাচ কের।
১৩ ম লাকরা জীবৎকােলই তােদর সাফ য ভাগ কের।
তারপর তারা মারা যায় এবং েভাগ না ভেুগ কবের চেল যায়।
১৪ িক ম লাকরা ঈ বরেক বেল, ‘আমােদর একা ছেড় দাও!
তিুম আমােদর িদেয় িক করােত চাও, স িবষেয় আমরা পেরায়া কির না!’
১৫ ম লাকরা আরও বেল, ‘ ক সবশি মান ঈ বর?
আমােদর তােক সবা করার দরকার নই!
তার কােছ রাথনা কেরই বা িক লাভ?’
১৬ “একথা স য য লাকরা তােদর ভিব যৎ ি র করেত পাের না।
আিম ওেদর মতামত রহণ কির না।
১৭ িক কতবার ম লাকেদর আেলা িনেভ যায়?
কতবার ম লাকেদর ওপর গিত ঘিনেয় আেস?
কতবার ঈ বর হেয় ওেদর শাি দেবন?
১৮ কত বার তারা খডকু়েটার মেতা উেড় যায়
িকংবা ঝােডা় বাতােসর মেুখ তেুষর মত উেড় যায়?
১৯ িক তিুম বলেছা, ‘িপতার পােপর জ য ঈ বর তার স ানেক শাি দন।’
না! ঈ বেরর উিচৎ পাপীেদর শাি দওয়া।
তখনই ম লাক বঝুেত পারেব তার িনেজর পােপর জ যই তােক শাি দওয়া হল!
২০ পাপীেক তার িনেজর পতন দখেত দাও।
তােক সবশি মান ঈ বেরর রাধ অনভুব করেত দাও।
২১ একজন ম লােকর জীবন যখন শষ হেয় যায়,
এবং স যখন মারা যায়, তখন স ফেল যাওয়া সংসােরর কথা িচ াও কের না।
২২ “ কউই ঈ বরেক ােনর িশ া িদেত পাের না।
ঈ বর বপণূ লাকেদরও িবচার কেরন।
২৩ একজন লাক পিরপণূ এবং সফল জীবন অিতবািহত কের মারা যায়।
স স ূণ আরাম ও িনরাপ ার জীবন কািটেয় িছল।

২৪ তার দহ সপুু িছেলা
এবং তার হাড় েলা তখনও শ িছেলা।
২৫ িক অ য একজনও কেঠার জীবন সং রােমর পর ঃখী দয় িনেয় মারা গল।
স কান িদনই ভােলা িকছ ু উপেভাগ করেত পাের িন।

২৬ শষ কােল, ওই ই জন লাকই এক সে ধিূলেত েয় থাকেব,
উভেয়র দহই পাকােত ছেয় যােব।
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২৭ “িক আিম জািন তিুম িক িচ া করেছা,
এবং আিম জািন তিুম আমােক আঘাত করেত চাইেছা।
২৮ তিুম হয়েতা বলেত পােরা: ‘আমােক রাজপেু রর সু র ঘডব়াডী় দখাও।
এখন দখাও, কাথায় লাকরা বাস কের।’
২৯ “স যই তিুম রমণকারীর সে কথা বেলেছা।
িনি ত ভােব তিুম তােদর গ েকই রহণ করেব।
৩০ গিত যখন আেস, তখন ম লাকরা িবপদ থেক বঁেচ যায়।
ঈ বর যখন তাঁর রাধ রদশন কেরন, তারা তখন বঁেচ যায়।
৩১ ম লােকর ম কােজর জ য কউই তার মেুখর ওপর সমােলাচনা কের না।
তার ম কােজর জ য কউই তােক শাি দয় না।
৩২ যখন যি েক কবের বেয় িনেয় যাওয়া হয়,
তার কবেরর কােছ একজন র ী দাঁিডে়য় থােক।
৩৩ সই ম লােকর জ য কবেরর মািটও রমনীয় হেয় ওেঠ।
এবং তার শবযা রায় হাজার হাজার লাক অংশ নয়।
৩৪ “তাই, তামার শূ যগভ কথা িদেয় তিুম আমােক সা বনা িদেত পারেব না।
তামার উ র কান কােজই আসেব না!”

ইলীফেসর উ র

২২ ১ তখন তমনীয় ইলীফস উ র িদল:
২ “ঈ বেরর িক তামার সাহাে যর রেয়াজন আেছ?

না! এমনিক একজন খবু ানী লাকও ঈ বেরর কােছ রেয়াজনীয় নয়।
৩ তিুম যিদ যায়পরায়ণ হও তাহেল ঈ বেরর িক কান সাহা য হয়?
না! অথবা তিুম যিদ অিন নীয় হও তাহেল তা িক ঈ বেরর পে লাভজনক হয়? না!
৪ ইেয়াব, তামার সমীহর কারেণই িক ঈ বর তামােক সংেশাধন কেরন?
এই কারেণই িক িতিন িবচাের তামার িব ে আেসন?
৫ না, এর কারণ তিুম অেনক পাপ কেরেছা।
ইেয়াব, তিুম পাপ করা ব কর িন।
৬ হেত পাের তামার কান ভাইেক টাকা ধার িদেয়িছেল, এবং স য তামােক তা ফরৎ দেব তা রমাণ করার জ য তামােক

িকছ ু দওয়ার জ য তিুম তােক বা য কেরিছেল।
তিুম হয়েতা ঋেণর ব ক িহেসেব কান দির র মানেুষর ব র িনেয়িছেল। হয়েতা অকারেণই তিুম এসব কেরিছেল।
৭ তিুম হয়েতা বা ুধাত ও রা মানষুেক
খাবার ও জল দাও িন।
৮ ইেয়াব তামার রচরু খামারবািড় আেছ।
লােকও তামায় স ান কের।

৯ িক এমন হেত পাের য তিুম িবধবােদর িকছ ু না িদেয়ই িফিরেয় িদেয়েছা।
হয়েতা বা তিুম অনাথেদর রতািরত কেরেছা।
১০ সই জ য তামার চারিদেক ফাঁদ পাতা রেয়েছ
এবং আকি ক সম যা তামায় ভীত কের।
১১ সই কারেণই এটা এত অ কার য তিুম দখেত পাও না,
এবং ব যার মত জলরািশ তামায় ডিুবেয় দয়।
১২ “ঈ বর বেগর উ তম ােন বাস কেরন।
দখ তারা েলা কত উঁচেুত রেয়েছ।

িক ঈ বর এতই উে রেয়েছন
য ঈ বর তারা েলােক নীেচর িদেক চেয় দেখন।

১৩ িক ইেয়াব তিুম বেলিছেল, ‘ঈ বর িক জােনন?
ঈ বর িক কােলা মেঘর ভতর িদেয় দখেত পান এবং আমােদর িবচার করেত পােরন?
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১৪ ঘন মঘ আমােদর থেক তাঁেক আডা়ল কের,
যেহতু িতিন আকাশ সীমার ওপর বিহেদেশ িবচরণ কেরন তাই িতিন আমােদর দখেত পান না।’

১৫ “ইেয়াব তিুম সই পরুােনা পেথই চলেছা
য পেথ অতীেতর ম লাকরা চেলিছল।

১৬ সই ম লাকরা তােদর সমেয়র আেগই বংস রা হেয় গেছ।
ব যায় তােদর িভত ভেস গেছ।
১৭ ঐ লাক েলা ঈ বরেক বেলিছেলা: ‘আমােদর একা ছেড় িদন!’
এবং এও বেলিছল, ‘সবশি মান ঈ বর আমােদর জ য িকছইু করেত পারেবন না!’
১৮ এবং ঈ বরই নানািবধ ভােলা িজিনস িদেয় ওেদর ঘর ভিরেয় িদেয়িছেলন!
না, আিম ম লােকর উপেদশ মানেত পারব না।
১৯ যায়পরায়ণ লাকরা ওেদর বংস হেত দখেব এবং ঐ সব সৎ  লাকই সখুী হেব।
িনেদাষ লাকরা ম লাকেদর উপহাস করেব।
২০ ‘স যই তামার শ রা িবন হেয়েছ!
অি ওেদর সব স দ বািলেয় দেব!’
২১ “এখন ইেয়াব, িনেজেক ঈ বেরর কােছ সঁেপ দাও এবং তাঁর সে শাি চিু াপন কর।
এটা কর, তিুম অেনক ভােলা িজিনস পােব।
২২ এই িশ া রহণ কর।
িতিন যা বেলন, তােত মেনােযাগ দাও।
২৩ ইেয়াব, সবশি মান ঈ বেরর কােছ িফের এেসা, তিুম উ ার হেয় যােব।
িক তিুম অব যই তামার তাঁবু িল থেক অিহতকারী ম েক দূর করেব।
২৪ িনেজর জমােনা সানােক আবজনার বশী িকছ ু ভেবা না,
তামার র সানােকও ¶নদীর নিুড-়পাথেরর মত তু ান কর।

২৫ এবং সবশি মান ঈ বরেক তামার সানা কের নাও।
ঈ বরেক তামার েপার ূপ হেত দাও।
২৬ তারপর তিুম ঈ বরেক উপেভাগ করেত পারেব।
তারপর তিুম ঈ বেরর সামেন দাঁডা়েত পারেব।
২৭ তিুম তাঁর কােছ রাথনা করেব এবং িতিন তামার রাথনা নেবন।
তেবই তিুম তামার রিত িত রাখেত পারেব।
২৮ যিদ তিুম িকছ ু করেব বেল মনি র কের থােকা তাহেল তা ফল রসূ হেব।
এবং তামার ভিব যৎ অব যই উ বল হেব!
২৯ ঈ বর অহ ারী লাকেদর ল ায় ফেলন।
িক িতিন িবনয়ী লাকেদর সাহা য কেরন।
৩০ তখন তিুম যারা ভলু কের তােদর সাহা য করেত পারেব।
তিুম ঈ বেরর কােছ রাথনা করেব এবং িতিন তােদর মা কের দেবন।
কন? কারণ তিুম িচ- হেয় যােব।”

ইেয়ােবর উ র

২৩ ১ তখন ইেয়াব উ র িদেলন:
২ “আিম আজ পয অিভেযাগ কের যাি ।

কন? কারণ আিম এখনও ভগুিছ।
৩ আমার ই া হয়, ঈ বরেক কাথায় খুঁেজ পাওয়া যায় তা যিদ জানতাম,
তাহেল আিম সই জায়গায় যতাম।
৪ আিম আমার কথা ঈ বেরর কােছ বলতাম,
আিম য িনেদাষ এটা রমাণ করার জ য আিম আমার যিু েলা সাজাতাম।

¶২২:২৪ র সানা আ িরক অেথ, “ওিফেরর সানা।”
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৫ কমন কের ঈ বর আমার রে র জবাব দেবন সটাই আিম জানেত চাই।
আিম ঈ বেরর উ রেক বঝুেত চাই।
৬ ঈ বর িক আমার িব ে তাঁর শি েক যবহার করেবন?
না, িতিন আমার কথা নেবন!
৭ সখােন একিট যায়পরায়ণ লাক ঈ বেরর সে তক করেত পাের।
তখন আমার িবচারক আমােক মিু িদেত পােরন।
৮ “িক আিম যিদ পবূ িদেক যাই সখােন ঈ বর নই।
আিম যিদ পি েম যাই, তখনও আিম ঈ বরেক দখেত পাই না।
৯ যখন ঈ বর উ ের কমরত থােকন আিম তাঁেক দিখ না।
যখন ঈ বর দি েণ আেসন, তখনও তাঁেক দখেত পাই না।
১০ িক ঈ বর জােনন আিম কমন লাক।
িতিন আমােক পরী া করেছন এবং িতিন দখেবন য আিম সানার মেতাই পিব র।
১১ আিম সবদাই ঈ বেরর চাওয়া পেথ জীবনধারণ কেরিছ।
আিম কখনও ঈ বরেক অনসুরণ করা থেক িবরত হইিন।
১২ আিম সবদাই ঈ বেরর িনেদশ মেন এেসিছ।
আিম আমার খাবারেক যত না ভােলাবািস, তার থেক বশী ভােলাবািস ঈ বেরর মখু িনঃসতৃ বাণী।
১৩ “িক ঈ বর কখনও পিরবিতত হন না।
ঈ বেরর িব ে কউ দাঁডা়েত পাের না।
ঈ বর যা চান তাই করেত পােরন।
১৪ আমার রিত ঈ বেরর যা পিরক না আেছ িতিন তাই করেবন।
এবং আমার স েক তাঁর অেনক পিরক না আেছ।
১৫ সই কারেণই আিম ঈ বেরর বারা আতি ত।
আিম এই িজিনস েলা বঝুেত পাির।
সই কারেণই আিম ঈ বেরর স েক ভীত।

১৬ ঈ বর আমার দয়েক বল কের দন এবং আিম সাহস হািরেয় ফিল।
সবশি মান ঈ বর আমােক ভীত কেরন।
১৭ য ম ঘটনা েলা আমার ে র ঘেটেছ তা আমার মেুখ কােলা মেঘর মত ছেয় আেছ।
সই অ কার আমােক চপু কের থাকেত দেব না।”

২৪ ১ “এমন কন হয় য মানেুষর জীবেন যখন ম ঘটনা ঘটেত চেলেছ তা সবশি মান ঈ বর জােনন,
িক তাঁর অনগুামীরা এমনিক অনমুানও করেত পাের না য কখন িতিন স িবষেয় িকছ ু করেত চেলেছন?”

২ “ লােক তােদর জিমর সীমােরখা সিরেয় দয় আরও জিম দখল করার জ য।
লােক মেষর পাল চিুর কের তােদর অ য চারণে ে র িনেয় চেল যায়।

৩ তারা অনাথেদর গাধা চিুর কের।
তারা িবধবােদর বলদ েলা ব ক রােখ।
৪ তারা দির র লাকেদর রা া থেক সিরেয় দয়।
সব গরীব লাকই এই ম লাক েলার কাছ থেক লিুকেয় থাকেত বা য হয়।
৫ “দির র লাক েলা খাবােরর স ােন বেুনা গাধার মত ম ভিূমেত ঘেুর বডা়য়।
খাে যর স ােন তারা খবু সকােল উেঠ পেড।়
তােদর ছেলেমেয়েদর খাে যর জ য তারা জনহীন ােন খাবার খুঁেজ বডা়য়।
৬ দির র লাকরা ম লােকেদর মােঠ গবািদ প র জাব কােট।
ম লােকেদর রা া ত থেক তারা পেড় থাকা রা া িনেজেদর জ য জাগাড় কের।
৭ দির র লাকেক সারা রাি র িবনা বে র েত হয়।
শীত থেক িনেজেদর র া করার মত কান আবরণ তােদর নই।
৮ তারা পাহােডর় বিৃ েত িভেজ যায়।
তােদর কান আ রয় নই, তাই তারা বডব়ড় পাথর েলার কােছ গা ঘঁসােঘঁিস কের দাঁিডে়য় থােক।
৯ ম লাকরা কিচ কিচ বা া েলােক তােদর মােয়র বকু থেক টেন িনেয় যায়।
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লাকরা ধারেশােধর টাকা িহেসেব গরীবেদর কাছ থেক তােদর িশ েদর িছিনেয় িনেয় যায়।
১০ দির র লাকেদর কান কাপড-় চাপড় নই। তারা উল হেয় ঘেুর বডা়য়।
তারা শে যর বাঝা বেয় িনেয় যায়।
১১ দির র লাকরা জলপাই িপেষ তার তল বার কের।
যখােন আ ুর পষা হয় সখােন তারা রা া মদন কের।

িক তারা িকছ ু পান করেত পায় না।
১২ এই শহের যারা মারা যাে এমন লাকেদর ঃেখর িবষাদময় কা া তিুম নেত পােব।
ওই আহত লাকরা সাহাে যর জ য কাতর হেয় কাঁেদ।
িক ঈ বর তােত মেনােযাগ দন না।
১৩ “িকছ ু লাক আেলার িব ে িবে রাহী হেয় ওেঠ।
তারা জােন না ঈ বর িক চান।
ঈ বর য পেথ চান, তারা স পেথ জীবন ধারণ কের না।
১৪ একজন হ যাকারী খবু সকােল ওেঠ এবং স দির র অসহায় লাকেদর হ যা কের।
রাি রেবলা স একজন চার হেয় যায়।
১৫ য লাক যৗন অপরাধ কের স রাি রর রতী ায় থােক।
স মেন কের, ‘ কান লাকই আমােক দখেত পােব না।’

িক তখনও স তার মখু আবতৃ কের রােখ।
১৬ রােত যখন অ কার নােম, ম লাকরা বাইের আেস এবং অ য লােকর ঘর ভেঙ রেবশ কের।
িক িদেনর আেলায়, তারা িনেজেদর ঘের িনেজেদর ব ী কের রােখ এবং আেলােক এডা়েত চায়।
১৭ ম লাকেদর কােছ অ কারতম রাি রই সকােলর মত মেন হয়।
যাঁ, তারা ঐ সাংঘািতক অ কােরর ভয় রতােক খবু ভােলা কের জােন!

১৮ “তিুম দাবী কর য ম লাকরা ধু জেল ভাসমান খেডর় মত।
তারা য জিম অজন কের তা অিভশ , তাই তারা তােদর জিম থেক রা া সং রহ করেত পাের না।
১৯ শীেতর তষুার থেক খরা এবং তাপ জল েষ নয়।
একই রকম ভােব, পাতাল পাপীেদর হরণ কের নয়।
২০ তার িনেজর মা পয তােক ভেুল যােব।
পাকােদর কােছ ওর দহটা িমি লাগেব।
লােক তােক মেন রাখেব না।

অতএব ম ব একটা লািঠর মত ভেঙ যােব।
২১ ম লাকরা স ানহীন নারীেদর আঘাত কের।
তারা িবধবা নারীেদর সাহা য করেত অ বীকার কের।
২২ মহানভুব লাকেদর বংস করার জ য ম লাকরা তােদর মতা যবহার কের।
ম লাকরা শি শালী হেত পাের িক ওেদর িনেজর জীবন স েক ওরা িনি ত হেত পারেব না।
২৩ ম লাকরা খবু অ সমেয়র জ য িনরাপদ ও সিুনি ত হেত পাের।
ওরা মতাস হেত চাইেত পাের।
২৪ ম লাকরা অ সমেয়র জ য সফল হেত পাের, িক তারাও চেল যােব।
আর লাকেদর মত তােদরও ফসেলর মত কেট ফলা হেব।
২৫ “িক আিম বিল
ক আমােক ভলু বেল রমাণ করেত পাের?

এবং আমার কথা েলা ক ঈ বেরর কােছ বহন কের িনেয় যােব?”

ইেয়াবেক িবল ্দেদর উ র

২৫ ১ তখন শহূীয় িবল ্দদ উ র িদেলন:
২ “ঈ বরই শাসক।

রিতিট লাকেক তাঁর সামেন সভেয় দাঁডা়েত হেব।
তাঁর ঊ েলােকর রাে য িতিন শাি বজায় রােখন।
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৩ কান লাকই তাঁর ঐ বরীয় স যবািহনীেক ণেত পাের না।
ঈ বেরর আেলা সবার ওপর রিতভাত হয়।
৪ ঈ বেরর তলুনায় কই বা অিধকতর পিব র?
কান মানষুই রকৃত অেথ পিব র হেত পাের না।

৫ ঈ বেরর চােখ চাঁদ পয উ বল নয়,
তারারাও খাঁিট নয়।
৬ মানষু ঈ বেরর তলুনায় কম খাঁিট।
তলুনায়, মানষু উ ু এবং কৃিমকীেটর মত!”

িবল ্দেদর রিত ইেয়ােবর রতু্য র

২৬ ১ তখন ইেয়াব উ র িদেলন:
২ “িবল ্দদ, সাফর এবং ইলীফস, এই া ও রা মানষুিটর জ য তামরা সি যই খবু বড় সহায় হেয়িছেল।

সি যই তামরা আমার ম বড় উৎসাহদাতা, আমার বল বা েক তামরা সি যই আবার শ কের তেুলেছা!
৩ সি যই, য লােকর কান র া নই, তােক তামরা চমৎ  কার উপেদশ িদেয়েছা!
তামরা য কত ানী, তামরা তা রদশন কেরেছা। §

৪ ক তামােদর এসব বলেত সাহা য কেরেছ?
কার আ া তামােদর উৎসািহত কেরেছ?
৫ “মতৃ লাকেদর আ া,
মািটর তলায় জেলর ভতের ভেয় কাঁপেত থােক।
৬ িক ঈ বর মতৃু্যর ান পির ার দখেত পান।
মতৃু্য ঈ বেরর কাছ থেক লিুকেয় থাকেত পাের না।
৭ ঈ বর উ র আকাশেক শূ য লােক রসািরত কের িদেয়েছন।
ঈ বর পিৃথবীেক শূ যতায় ঝিুলেয় িদেয়েছন।
৮ ঘন মঘেক ঈ বর জেল পিরপণূ কেরেছন।
িক সই িবপলু ভার িনেয় ঈ বর, মঘেক ভেঙ পডে়ত দন না।
৯ ঈ বর, পিূণমার চাঁেদর মখু ঢেক দন।
িতিন চাঁেদর ওপর মঘেক আবতৃ কের তােক লিুকেয় ফেলন।
১০ ঈ বর সমেু রর ওপর একিট িদগ - রখা এঁেক িদেয়েছন।
সই িদগ রখায় িদনরাি র িমিলত হয়।

১১ ভগূভ থাম িল আকাশেক ধারণ কের সাজা হেয় দাঁিডে়য় আেছ।
ঈ বর যখন তােদর িতর ার কেরন তখন তারা ভেয় চমেক যায় এবং কাঁপেত থােক।
১২ ঈ বেরর পরা রম সমু রেক শা কের দয়।
ঈ বর তাঁর র া িদেয় রাহাবেক বংস কেরেছন।
১৩ ঈ বর তাঁর িনঃ বাস িদেয় আকাশেক পির ার কেরেছন।
ঈ বেরর হাত পলায়মান সপেক িব কেরেছ।
১৪ ঈ বর যা কেরন, এ িল তার ’একিট িব য়কর উদাহরণ মা র।
আমরা ঈ বেরর থেক কবলমা র িফসিফস শদটকুু বে রর মত িন।
ঈ বর য কত শি শালী এবং মহৎ  তা কউই বঝুেত পাের না।”

২৭ ১ তারপর ইেয়াব তাঁর কথা অ যাহত রাখেলন। ইেয়াব বলেলন,
২ “একথা সি য য ঈ বর আেছন এবং িতিন আেছন এটা যতখািন স য,

িতিন আমার সে খারাপ যবহার কের এেসেছন—এটাও ততখািন স য।
ঈ বর সবশি মান আমার জীবনেক িত কের তেুলেছন।
৩ িক যত ণ আমার মে য জীবন আেছ

§২৬:৩ ইেয়াব এখােন যা বলেছ তা স সি যই মেন কের না। ইেয়াব িব প করেছ— স এই কথা িল এমনভােব বলেছ
যােত বাঝা যাে স সি য মেন কের কথা িল বলেছ না।
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এবং আমার নােক ঈ বেরর জীবেনর বাস- র বাস বইেছ,
৪ তত ণ আমার ঠাঁট কান ম কথা উ ারণ করেব না
এবং আমার িজভ একিটও িম যা কথা বলেব না।
৫ আিম কখনও বীকার করব না য তামরা সিঠক।
আমার মতৃু্য পয আিম বেল যােবা য আিম িনেদাষ।
৬ য সিঠক কাজ আিম কেরিছ, তা আিম দঢৃ়ভােব ধের থাকেবা।
আিম সৎ পেথ বাঁচা থেক িবরত হব না।
যত িদন পয আিম বাঁচেবা, তত িদন পয আিম যা যা কেরিছ স স বে আমার কান অপরাধ বাধ থাকেব না।
৭ আমার শ যন একজন ম যি র মত যবহার পায়।
য যি আমার িব ে মাথা তলুেব স যন একজন ম যি র মত যবহার পায়।

৮ যিদ কান লাক ঈ বেরর তায়া া না কের, তেব মতৃু্যর সমেয় সই লােকর জ য কান আশাই নই।
ঈ বর যখন তার জীবন হরণ করেবন তখন সই লােকর জ য কান আশাই থাকেব না।
৯ ঐ ম লাকিট সংকেট পডে়ব।
স সাহাে যর জ য ঈ বেরর কােছ কঁেদ পডে়ব।

িক ঈ বর তার কথা নেবন না।
স িক সবশি মান ঈ বের আন লাভ করেব?
স িক সব সময় ঈ বরেক ডাকেব? না!

১০ িক ঐ লােকর সবশি মান ঈ বেরর সে কথা বলার আন উপেভাগ করা উিচৎ িছল।
ঐ লােকর সব ণ ঈ বেরর কােছ রাথনা করা উিচৎ িছল।
১১ “আিম তামােক ঈ বেরর মতা স েক বলেবা,
আিম তামার কােছ ঈ বর সবশি মােনর পিরক না গাপন করেবা না।
১২ তিুম িনেজর চােখই ঈ বেরর মতা দেখেছা।
তাহেল তিুম কন অথহীন কথাবাতা বলেছা?
১৩ “ম লাকরা ঈ বেরর কাছ থেক ধু এইটকুুই পােব।
িন ুর লাকরা সবশি মান ঈ বেরর কাছ থেক এই সবই পােব।
১৪ একজন ম লােকর অেনক স ানািদ থাকেত পাের।
িক তার স ানরা যেু িনহত হেব।
একজন ম লােকর স ানরা যেথ খা য পােব না।
১৫ তার স ানরা, যারা বঁেচ যােব
তারা রাগ বারা কবর হেব।
১৬ একজন ম লােকর রচরু েপা থাকেত পাের িক তার কােছ সিট আবজনার মতই হেব।
তার কােছ রচরু ব র থাকেত পাের তাও তার কােছ কাদার ূেপর মেতা হেব।
১৭ িক একজন সৎ লাক তার ব রািদ পােব।
িনেদাষ লাক তােদর েপা পােব।
১৮ একজন ম লাক পাখীর বাসার মত একটা বাডী় বানােত পাের।
একজন র ী যমন মােঠ ঘােসর কুটীর বানায় স হয়ত তার বাডী়টা ঐরকমই বানােব।
১৯ একজন ম লাক যখন িবছানায় েত যায়, তখন স ধনী থাকেত পাের,
িক যখন স তার চাখ খলুেব তখন তার সব স দ চেল যােব।
২০ ব যার মেতা ভয় র িজিনস ধেুয় িনেয় যােব।
একটা ঝড় তার সব িকছ ু মেুছ িনেয় যােব।
২১ পেূবর বাতাস তােক উিডে়য় িনেয় যােব এবং স চেল যােব।
একটা ঝড় তােক তার জায়গা থেক উিডে়য় িনেয় যােব।
২২ ম লাকরা হয়েতা ঝেডর় শি থেক পািলেয় যেত চ া করেব।
িক ঝড় তােক মাহীন ভােব আঘাত করেব।
২৩ ম লাক েলা যখন ছেুট পালােব, তখন লাকরা হাততািল দেব।
ম লাকরা যখন তােদর বাডী় থেক দৗড় দেব তখন লােকরা িশ দেব।”
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২৮ ১ “এমন জায়গা আেছ যখােন মানষু েপা পায়,
এমন জায়গা আেছ যখােন মানষু সানা গিলেয় খাঁিট কের।

২ মানষু মািট খুঁেড় লাহা তােল।
পাথর গিলেয় তামা িন াসন কের।
৩ কমীরা হার মে য আেলা িনেয় যায়।
ওরা হার গভীের অে বষণ কের।
গভীর অ কাের ওরা পাথর খাঁেজ।
৪ খিন-দে র ওপর কাজ করবার সময় খিনর কমীরা গভীর পয মািট খাঁেড।়
মানষু যখােন বাস কের তারা তার চেয়ও অেনক গভীর পয খাঁেড,় এমন গভীের যখােন লাক আেগ কখনও যায় িন।
তারা দিডে়ত অেনক অেনক গভীর পয ঝলুেত থােক।
৫ মািটর ওপের ফসল ফেল,
িক মািটর তলা স ূণ অ যরকম,
সব িকছইু যন আ েনর বারা গিলত হেয় রেয়েছ।
৬ মািটর নীেচ নীলকা মিণ
এবং খাঁিট সানা রেয়েছ।
৭ বেুনা পািখরা মািটর নীেচর পথ স েক িকছইু জােন না।
কান শকুন সই অ কার পথ দেখ িন।

৮ ব য প রাও কান িদন স পেথ হাঁেট িন।
িসংহও কান িদন সই পেথ হাঁেট িন।
৯ রিমকরা দঢৃ়তম পাথরেকও ভেঙ ফেল।
ঐ রিমকরা সম পবত খুঁেড় খিন উ ু কের।
১০ রিমকরা পাথর কেট সডু় তরী কের।
তারা সব রকেমর দামী পাথর দখেত পায়।
১১ রিমকরা জলেক বাঁধবার জ য বাঁধ তরী কের।
তারা লকুােনা স দেক রকাে য িনেয় আেস।
১২ “িক র া কাথায় খুঁেজ পাওয়া যােব?
আমরা কাথায় বাধশি খুঁজেত যােবা?
১৩ আমরা জািন না র া িক মূ যবান িজিনস।
পিৃথবীর লাক মািট খুঁেড় র া পেত পাের না।
১৪ গভীর মহাসমু র বেল, ‘আমার কােছ র া নই।’
সমু র বেল, ‘আমার কােছ র া নই।’
১৫ সব চেয় খাঁিট সানার িবিনমেয়ও তিুম র া িকনেত পারেব না।
পিৃথবীেত র া কনার মেতা যেথ েপা নই।
১৬ ওফীেরর সানা বা অকীক মিণ
বা নীলকা মিণ িদেয়ও র া কনা যায় না।
১৭ র া সানা ও িটেকর থেকও মূ যবান।
এমনিক মূ যবান র খিচত সানাও র া িকনেত পাের না।
১৮ রবাল বা মিণর চেয়ও র া মূ যবান।
মেু ার থেকও র া মূ যবান।
১৯ কূশেদশীয় পাখরাজ মিণও র ার মেতা সমমেূ যর নয়।
তিুম খাঁিট সানা িদেয়ও র া িকনেত পারেব না।
২০ “তাহেল র া কাথা থেক আেস?
বাধশি খুঁজেত আমরা কাথায় যােবা?

২১ পিৃথবীর রে যকিট জীব িবষেয়র থেকই র া িনেজেক লিুকেয় রেখেছ।
আকােশর পািখরা পয র ােক দখেত পায় না।
২২ মতৃু্য ও বংস বেল,
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‘আমরা র ােক খুঁেজ পাই িন।
আমরা ধু তার স েক ন েনিছ।’
২৩ “একমা র ঈ বরই র ার পথ জােনন।
একমা র ঈ বরই জােনন র া কাথায় থােক।
২৪ ঈ বর পিৃথবীর রা পয দখেত পান।
আকােশর নীেচ সব িকছইু ঈ বর দখেত পান।
২৫ ঈ বর বায়রু ব িন পণ কেরেছন।
িতিনই বিৃ র িনয়ম
২৬ এবং সখােন কতটা জল থাকেব
এবং মঘ গজেনর পথ ি র কেরেছন।
২৭ সই সময় ঈ বর র ােক দেখিছেলন এবং এস েক ভেবিছেলন।
ঈ বর দিখেয়িছেলন র া কত মূ যবান এবং ঈ বরই র ার রতীক।
২৮ ঈ বর মানষুেক বলেলন,
‘ রভেুক র া কেরা ও ভয় কর, সটাই র া।
কান ম কাজ কেরা না, এটাই সেবা ম উপলি ।’”

ইেয়াব তাঁর কথা অ যাহত রাখেলন

২৯ ১ ইেয়াব তাঁর কেথাপকথন চািলেয় গেলন। ইেয়াব বলেলন:
২ “কেয়ক মাস আেগ আমার জীবন যমন িছেলা, আমার জীবন তমন হা এই আশা কির।

সই সময় ঈ বর আমার ওপর নজর রাখেতন, আমার িবষেয় িতিন য িনেতন।
৩ সই সময় ঈ বর আমার ওপর যািত রদান করেতন।
তাই আিম অ কােরও পথ হাঁটেত পারতাম। ঈ বর আমােক বাঁচার রকৃত পথ দখােতন।
৪ য িদন িলেত আিম সফলকাম হেয়িছলাম, এবং ঈ বর আমার সে িছেলন, আিম সই িদন িলর আশায় থািক।
সই িদন িলেত ঈ বর আমার গহৃেক আশীবাদ কেরিছেলন।

৫ যখন ঈ বর, সবশি মান আমার সে িছেলন এবং আমার স ান-স িত আমার চারপােশ িছল,
আিম সই িদন িল আকা া কির।
৬ তখন জীবনটা খবু সু র িছল।
তখন আিম ননী িদেয় আমার পা ধেুয়িছ, তখন আমার কােছ রচরু পিরমােণ উ ম মােনর জলপাই তল িছল।
৭ “তখন এমিন িদন িছল যখন শহেরর রেবশ বাের সবসাধারেণর সভায়
আিম বয় লাকেদর সে বসতাম।
৮ সখােন রে যেক আমায় র া করেতা।
যবুকরা যখন আমােক দখেত পেতা তখন তারা সের দাঁডা়েতা।
এমনিক ব ৃ রাও উেঠ দাঁডা়ত।
আমার রিত র া দখাবার জ য ওরা উেঠ দাডা়ত।
৯ জন নতারা কথা বলা ব কের িদত
এবং ঠাঁেটর ওপর হাত িদেয় অ যা য লাকেদর চপু করেত ইি ত করেতা।
১০ এমনিক বপণূ নতারাও ম ৃ বের কথা বলেতন।
যাঁ, মেন হেতা, তাঁেদর িজভ যন তালেুত আটেক গেছ।

১১ আিম যা বলতাম লােক তা নেতা এবং আমার স েক তারা ভােলা কথা বলেতা। আিম িক করতাম লােক দখেতা এবং
তারা আমার রশংসা করেতা।

১২ কন? কারণ যখন দির র লাক সাহা য চেয়েছ, আিম সাহা য কেরিছ।
এবং য অনাথেদর দখােশানা করার কউ নই, তােদর আিম সাহা য কেরিছ।
১৩ মতৃ রায় মানষু আমােক আশীবাদ কেরেছ।
সম যা-জজর িবধবােক আিম সাহা য কেরিছ।
১৪ সিঠক পেথ জীবনযাপনই আমার ব র িছল।
আমার িশর রাণ িছল আমার যায়।
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১৫ আিম অে র কােছ চােখর মত িছলাম।
তারা যখােন যেত চাইেতা আিম িনেয় যতাম।
আিম খ েলােকর কােছ তােদর পােয়র মত িছলাম।
তারা যখােন যেত চাইত আিম বেয় িনেয় যতাম।
১৬ আিম দির র লাকেদর িপতার মত িছলাম।
যােদর আিম একটওু িচনতাম না তােদরও আিম সাহা য কেরিছ, আদালেত তােদর মামলা িজিতেয়িছ।
১৭ আিম যি র মতার অপ যবহার রাধ কেরিছ
এবং তােদর হাত থেক িনেদাষ লাকেদর বাঁিচেয়িছ।
১৮ “আিম সবদাই আমার পিরবােরর সবাইেক িনেয় ভেবিছ,
আিম দীঘ জীবন বঁেচ থেক ব ৃ হব।
১৯ আিম ভেবিছ আিম সই বেৃ র মত বা যবান ও রাণব হব
য গােছর িশকেড় রচরু জল আেছ এবং যার শাখা রশাখা িশিশের িস হেয় থােক।

২০ আিম ভেবিছ রে যকিট নতনু িদন উ বলতর হেব
এবং নতনু স াবনায় ভের উঠেব।
২১ “অতীেত লাকরা আমার কথা নেতা।
আমার উপেদেশর অেপ ায় তারা চপু কের থাকেতা।
২২ যারা আমার কথা নত, আমার বলা শষ হওয়ার পর তােদর আর িকছইু বলার থাকেতা না।
আমার কথা সু র ভােব তােদর কােন রেবশ করেতা।
২৩ যমন কের লাক বিৃ র জ য অেপ া কের, তমিন তারা আমার বলার অেপ ায় থাকেতা।
তারা যন বসে র বিৃ র মত আমার বা য-ধারা পান করেতা।
২৪ আিম যখনই ওেদর সে হেস কথা বেলিছ ওরা এত অবাক হেয় যত য, আিম য ওেদর সে কথা বলিছ ওরা এটা

িব বাসই করেত পারত না।
আমার হািসেত ওরা ভাল বাধ কেরেছ।
২৫ যিদও আিম তােদর নতা িছলাম তবু আিম তােদর সে থাকাই পছ করতাম।
আিম সভাসদসহ একজন রাজার মত, দশা র লাকেদর ঃেখর মে য তােদর শাি িদতাম।

৩০ ১ “িক এখন, যারা আমার চেয়ও বয়েস ছাট তারা আমােক িনেয় হািস-ঠা া কের।
এবং তােদর িপতারা এেতাই অপদাথ িছল য, আমার মষ েলােক য কুকুর পাহারা দয়—আিম ওেদর সই কুকুেরর

সে ও রাখেত চাইিন।
২ ঐসব যবুেকর িপতারা এেতাই বল য ওরা আমার সাহাে য আসেব না।
তারা এখন ব ৃ ও া হেয়েছ, তােদর পশী েলা এখন আর শ ও মজবতু নই।
৩ তারা মতৃ মানেুষর মেতা অনাহাের িকেয় রেয়েছ।
তাই তারা ম ভিূমর কেনা ধেূলা খায়।
৪ তারা ম ভিূমর নানা মািটর গাছ উপেড় নয়।
তারা ম ভিূমর এক রকম গােছর িশকড় খায়।
৫ তারা তােদর দল থেক িবতািডত় হেয়েছ।
লােক এমন ভােব ওেদর িদেক িচৎকার কের যন ওরা চার।

৬ তারা নদীর কেনা উপ যকায়, পাহােডর় হায়
অথবা মািটর গেত বাস করেত বা য হয়।
৭ তারা ম ভিূমর ঝাপঝােড় গাধার মত ডাক ছােড়
এবং কাঁটােঝােপর নীেচ গাদাগািদ কের জমা হয়।
৮ তারা নামহীন একদল অপদাথ লাক
যারা িনেজেদর দশ ছাডে়ত বা য হেয়েছ!
৯ “এখন ঐসব লাকেদর পু ররা আমায় িনেয় গান বঁেধ আমায় উপহাস কের।
আমার নামটাই এখন ওেদর কােছ একটা বােজ শদ হেয় দাঁিডে়য়েছ।
১০ এখন ঐ যবুকরা আমায় ঘণৃা কের এবং আমার থেক দূের দাঁডা়য়।
তারা িনেজেদর আমার থেক ভােলা মেন কের।
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তারা, এমনিক আমার মেুখ থতুওু দয়!
১১ ঈ বর আমার ধনকু থেক ণ (িছলা) কেড় িনেয় আমায় বল কের িদেয়েছন।
ঐ ম লাকরা ওেদর সম রাধ িনেয় আমার িব ে েখ দাঁিডে়য়েছ।
১২ তারা আমার ডানিদক থেক আ রমণ কের।
তারা আমােক লািথ মের ফেল িদেয়েছ।
আমার মেন হয় যন একটা শহরেক আ রমণ করা হল: আমােক আ রমণ কের বংস করার জ য তারা আমার রাচীের

একটা রা া তরী কেরেছ।
১৩ তারা আমার রা া িছ -িভ কের িদেয়েছ।
তারা আমােক বংস করেত সফল হেয়েছ। তােদর থামাবার কউ নই।
১৪ তারা একটা স যদেলর মত যারা দওয়াল ভেঙ একটা বড় গত কেরেছ
এবং পাথর কুিচর ওপর িদেয় গিডে়য় গিডে়য় আমার ঘােড় পেডে়ছ।
১৫ স রাস আমােক রাস কেরেছ।
আমার স ান বাতােসর মত মেুছ গেছ।
আমার িনরাপ া মেঘর মেতাই অদ ৃ য হেয় গেছ।
১৬ “আমার জীবন রায় শষ হেয় এেসেছ এবং আিম খবু শী রই মারা যােবা।
েভােগর িদন আমােক আঁকেড় ধেরেছ।

১৭ রােত আমার হােড় যথা কের।
আমার য রণা ব হয় না।
১৮ ঈ বর আমার ব র কেড় িনেয়েছন,
এবং আমার ব র মচুেড় িবকৃত আকার কের িদেয়েছন।
১৯ ঈ বর আমায় কাদায় ছ ুঁেড় ফেল িদেয়েছন
এবং আিম ধলূা ও ছাই এর মত হেয় িগেয়িছ।
২০ “ঈ বর, আপনার সাহাে যর জ য আিম আপনার কােছ কাঁিদ িক আপিন শােনন না।
আিম দাঁিডে়য় পেড় রাথনা কির, িক আমার িদেক আপিন কান মেনােযাগ দন না।
২১ ঈ বর, আপিন আমার রিত নীচ যবহার কেরেছন।
আমােক আঘাত করবার জ য আপিন আপনার মতা যবহার কেরেছন।
২২ ঈ বর, আপিন শি শালী বাতাসেক আমােক উিডে়য় িনেয় যেত িদেয়েছন।
আপিন আমােক ঝেডর় মে য ফেলেছন।
২৩ আিম জািন আপিন আমায় মতৃু্যর িদেক িনেয় যােবন।

রে যকিট জীব যি অব যই মারা যােব।
২৪ “িক , য ইিতমে যই িব ব ও সাহাে যর জ য কাতর আিজ জানাে ,
তােক িন য়ই কান লাক আঘাত করেব না।
২৫ ঈ বর, আপিন জােনন য, য লাকরা সংকেট পেডি়ছেলা আিম তােদর জ য কঁেদিছলাম।
আপিন জােনন য দির র লােকেদর জ য আমার অ র কতখািন কাতর িছেলা।
২৬ িক যখন আিম ভােলা িজিনস চাইলাম, তখন িবিনমেয় খারাপ িজিনস পলাম।
যখন আিম আেলা চাইলাম, অ কার এেলা।
২৭ আিম ভতের ভতের িছ িভ হেয় িগেয়িছ।
আমার েভাগ শষ হে না।
আিম িদেনর পর িদন ভেুগ চেলিছ।
২৮ আিম সব সময়ই ঃখী এবং িবমষ।
আিম ম লীর মে য দাঁিডে়য় িচৎকার কের সাহা য চাই।
২৯ ম ভিূমর বেুনা কুকুর এবং উটপাখীর মত
আিম বরাবরই িনঃস ।
৩০ আমার চামডা় পেুড় খাসা হেয় উেঠ যাে ।

বের আমার দহ উ হেয় আেছ।
৩১ আমার বীণা ঃেখর গান গাইেত কেরেছ।
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আমার বাঁিশও ঃেখর কা ায় ভের উেঠেছ।

৩১ ১ “আিম আমার চােখর সে একিট চিু কেরিছ।
এমন দিৃ িদেয় আিম কান মেয়েক দখেবা না য দিৃ আমার কামলালসােক চিরতাথ করবার জ য ঐ মেয়েক পেত

আমায় বা য করেব।
২ উেচচর ঈ বর সবশি মান, মানেুষর জ য িক কেরন?
উেচচর ঈ বর সবশি মান, মানষুেক িক দন?
৩ ম লাকেদর জ য ঈ বর সম যা ও বংস ররণ কেরন
এবং যারা ম কাজ কের তােদর জ য পাঠান িবপযয়।
৪ আিম যা কির ঈ বর সবই জােনন
এবং িতিন আমার রিতিট পদে প ল ্য কেরন।
৫ “আিম মানষুেক িম যা বিলিন
ও তােদর রতািরত করেত চাইিন!
৬ ঈ বর যিদ যথাযথ মানদ ও যবহার কেরন,
িতিন দখেবন আিম িনেদাষ।
৭ যিদ আমার পদে প যথাথ পথ থেক র হেয় থােক,
যিদ আমার চাখ আমায় ম কাজ করেত পিরচািলত কের থােক,
যিদ আমার হ বয় পােপ কলি ত হেয় থােক,
৮ তাহেল, আমার চােষর ফসল যন অ যরা খায়
এবং আমার চােষর ফসল যন তারা তােল।
৯ “যিদ আিম কখেনা অ য কান নারীেক কামনা কের থািক
বা আমার রিতেবশীর দরজায় তার রীর জ য অেপ া কের থািক,
১০ তাহেল আমার রী যন অ য পু েষর জ য রা া কের
এবং অ য পু ষরা যন তার সে শয়ন কের।
১১ কন? কারণ যৗনপাপ হল ল াকর।
এটা শাি েযা য পাপ।
১২ যৗনপাপ হল এমন এক আ ন যা সবিকছ ু বংস হওয়া পয বলেত থােক।
আিম সারা জীবন যা কেরিছ এটা তা বংস কের িদেত পাের।
১৩ “যখন আমার িব ে আমার রীতদাসরা অিভেযাগ কেরিছল
তখন আিম যিদ তােদর রিত যায়িবচার না কের থািক,
১৪ তাহেল ঈ বেরর মেুখামিুখ হেয় আিম িক করেবা?
যখন ঈ বর িজ াসা করেবন আিম িক কেরিছ, তখন আিম িক বলেবা?
১৫ রে যেক তার মােয়র গেভ জ ায়।
আিম আমার মােয়র গেভ জে িছ, আমার রীতদাসরা তােদর মােয়র গেভ।
অতএব সই িদক থেক আমােত আর আমার রীতদাসেদর মে য কান পাথ য নই।
১৬ “দির র লাকেদর সাহা য করেত আিম কখনও িবমখু িছলাম না।
আিম িবধবােদর সাহা য করেত কখেনা অ বীকার কিরিন।
১৭ খাে যর িবষেয় আিম কখনও বাথপর হইিন।
আিম সবদাই অনাথেদর খাবার িদেয়িছ।
১৮ আমার সারা জীবন ধের আিম িপতহৃীন স ানেদর িপতার মত িছলাম।
আমার সারা জীবন ধের আিম িবধবােদর সাহা য কেরিছ।
১৯ আিম যখনই ব রহীন মানষুেক,
দির র মানষুেক, জামার অভােব ক পেত দেখিছ,
২০ আিম সবদাই তােদর ব র িদেয়িছ।
ওেদর উ রাখার জ য আমার িনেজর ভডা় থেক আিম পশম িদেয়িছ।
এবং ওরা ওেদর সম দয় িদেয় আমায় আশীবাদ কেরেছ।
২১ যিদও আিম জানতাম য আিম আদালেতর সমথন পােবা,
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তবু আিম কখেনা অনাথেদর ভয় দখাই িন।
২২ আিম যিদ কখনও তা কের থািক,
তাহেল আমার বা কাঁধ থেক িবি হেয় পেড় যােব।
২৩ আিম ঈ বেরর শাি েক ভয় পাই।
িতিন যখন উেঠ দাঁডা়ন
আিম তাঁর সামেন দাঁডা়েত পাির না।
২৪ “আিম আমার স েদর ওপর কখনই ভরসা কির িন।
ঈ বর আমায় সাহা য করেবন এটাই আমার বড় ভরসা।
খাঁিট সানােকও আিম কখনও বিল িন, ‘তিুমই আমার ভরসা।’
২৫ আিম িব বান িছলাম।
িক তা আমােক অহ ারী কের িন।
আিম অেনক ধনস দ উপাজন কেরিছ।
িক অথ আমােক সখুী কের িন।
২৬ আিম কখনও উ বল সযূ
বা সু র চাঁেদর পেূজা কির িন।
২৭ চাঁদ ও সযূেক পেূজা করার মেতা
অতখািন বাকা আিম িছলাম না।
২৮ ওটাও শাি েযা য পাপ।
যিদ আিম ওই েলার পেূজা করতাম তাহেল আিম উে অবি ত ঈ বর সবশি মােনর রিত অিব ব তার কাজ করতাম।
২৯ “আমার শ রা যখন বংস রা হল
আিম কখনই সখুী হই িন।
যখন আমার শ েদর জীবেন অঘটন ঘেটেছ,
তখন আিম তােদর রিত কখনও উপহাস কিরিন।
৩০ আমার শ েদর অিভশাপ িদেয় বা তােদর মতৃু্য কামনা কের
আিম কখনও িনেজর মখুেক পাপ করেত িদই িন।
৩১ আমার তাঁবরু রে যেকই জােন য
আিম সবদাই আমার অিতিথেদর যেথ খা য িদেয়িছ।
৩২ আিম সবদাই ভবঘেুরেদর আমার ঘের ডেক এেনিছ
যােত ওেদর রা ায় ঘমুােত না হয়।
৩৩ অ য লাকরা তােদর পাপ গাপন করার চ া কের।
িক আিম আমার অপরাধ গাপন কির িন।
৩৪ লােক িক বলেত পাের স িনেয় আিম কান িদনই ভীত হই িন।
সই ভয় কান িদন আমােক চপু করােত পাের িন।

আিম কান িদনই বাইের যেত ি বধােবাধ কির িন।
আিম লােকর ঘণৃায কান িদন িবচিলত হইিন।
৩৫ “এই য, আিম চাই কউ আমার কথা নকু!
এই রইল আমার বা র আমার অিভেযােগর ওপর।
এখন ঈ বর সবশি মান যন আমায় একটা আিধকািরকী উ র দন।
আিম চাই, তাঁর মেত আিম যা ভলু কেরিছ, তা িতিন িলেখ ফলনু।
৩৬ তারপর আিম সটা কাঁেধ পের নব।
মাথার মকুুেটর মত আিম তা ধারণ করেবা।
৩৭ যিদ ঈ বর তা করেতন, তাহেল আিমও আমার সব কােজর যা যা িদেত পারতাম।
আিম একজন রাজপেু রর মত তাঁর কােছ যেত পারতাম।
৩৮ “আমার জিম আিম কারও কাছ থেক চিুর কির িন।
কউ আমার স েক চিুরর অিভেযাগ তলুেত পারেব না।

৩৯ জিম থেক য খা য আিম পেয়িছলাম তার জ য
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আিম আমার কৃষকেক মূ য িদেয়িছলাম।
আিম কখেনা জিমর ভাডা়েটেদর সে ব্যবহার কিরিন।
৪০ যিদ আিম কখনও এইসব ম কাজ কের থািক,
তাহেল আমার জিমেত গম এবং বািলর বদেল যন কাঁটা- ঝাপ ও গ লতাপাতা জ ায়!”

ইেয়ােবর কথা শষ হল।

ইলীহ ূ তেক যাগ িদল

৩২ ১ তখন ইেয়ােবর িতনজন ব ু তােক উ র দওয়া থেক িবরত হেলন। তাঁরা িবরত হেলন কারণ তাঁরা দখােলন য
ইেয়াব য িনেদাষ স িবষেয় তাঁরা এেকবাের দঢৃ় র যয় িছেলন। ২ িক বারেখেলর পু র ইলীহ ূ সখােন উপি ত

িছল। বারেখল িছল বষূীয় বংশধর। (বষূ িছল রাম পিরবােরর একজন।) ইলীহ ূইেয়ােবর ওপর ভীষণ রেগ গল। কারণ ইেয়াব
ভেবিছল য স ঈ বেরর চেয়ও ধািমক। ৩ ইলীহ ূইেয়ােবর িতনজন ব ুর ওপেরও রেগ িছল। কন? কারণ ইেয়ােবর িতনজন

ব ু ইেয়ােবর র র উ র িদেত পারিছল না। তবু তারা ইেয়াবেক দাষী বেল অিভযু কেরিছল। ৪ ইলীহইূ সখােন সব থেক
কিন িছল, তাই সবার কথা শষ হওয়া পয স অেপ া করিছল। তখন তার মেন হল স কথা বলা করেত পাের। ৫ িক
সই সময় স দখেলা, ইেয়ােবর িতন ব ুর আর িকছইু বলার নই। তাই স রেগ গল। ৬ তখন ইলীহ ূ (বষূ পিরবার উ ূত

বারেখেলর পু র) কথা বলেত করেলা। স বলল:
“আিম একজন যবুক, আপনারা বয় যি ।
সই জ য আিম যা ভাবিছ তা বলেত আিম ভয় পাি ।

৭ আিম িনেজর মেন ভেবিছ, ‘বয় লাকরা আেগ কথা বলেব।
বয় লাকরা ব িদন জীিবত আেছন, তাই তাঁরা ব িবষেয় িশ া লাভ কেরেছন।’
৮ িক ঈ বেরর আ াই একজনেক ানী কের।
ঈ বর সবশি মােনর সই িনঃ বাস মানেুষর বাধশি েক সব িকছ ু বঝুেত সাহা য কের।
৯ ধমুা র ব ৃ লাকরাই ানী মানষু নয়।
কানটা রকৃত িঠক তা ধমুা র ব ৃ লাকরাই বােঝ এমনও নয়।

১০ “তাই, আমার কথা ননু!
আিম িক ভাবিছ তা আপনােদর বলেবা।
১১ আপনারা যখন কথা বলিছেলন আিম তখন অেপ া করিছলাম।
আিম আপনােদর যিু সমহূ েনিছ এবং যথােযা য উ র দবার জ য আপনােদর রেচ া দেখিছ।
ইেয়াবেক আপনারা য উ র িদেয়েছন তা আিম েনিছ।
১২ আপনারা যা বেলেছন আিম তা য কের েনিছ।
আপনােদর মে য কউই ইেয়াবেক িতর ার কেরনিন।
আপনােদর মে য কউই ওঁর যিু র উ র দনিন।
১৩ আপনােদর র া আেছ এ কথা আপনােদর িতন জেনর বলা উিচৎ হয়িন।
মনু য জািত নয়, ধমুা র ঈ বর যন তাঁেক তকযেু পরািজত কেরন।
আপনারা অব যই যিু র উ র দেবন, সাধারণেক নয়।
১৪ ইেয়াব তাঁর যিু েলা আমার কােছ বেলন িন।
তাই, আপনারা িতন জন য যিু িল উ াপন কেরিছেলন, আিম তা বলেবা না।
১৫ “ইেয়াব, এই িতন জন যিু হািরেয় ফেলেছ।
ওঁেদর আর বশী িকছ ু বলার নই।
ওঁেদর আর বশী িকছ ু উ রও নই।
১৬ ইেয়াব, এই িতন যি আপনােক উ র দেব—আিম এমন আশায় রতী া করিছলাম।
িক ওঁরা চপু কের গেলন।
ওঁরা আপনার সে তক ব কের িদেলন।
১৭ তাই, এখন আিম আপনােক আমার উ র দেবা।
যাঁ, আিম যা জািন তা আপনােক বলব।

১৮ আমার এত িকছ ু বলার আেছ য
আমার রায় িব ািরত হওয়ার উপ রম।
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১৯ আিম একিট রা ারেসর থিলর মত যা এখনও খালা হয় িন।
আিম একিট নতনু রা ারেসর আধােরর মেতা যিট রায় ফেট িগেয় খালবার উপ রম হেয়েছ।
২০ আমােক কথা বলেতই হেব এবং আমার ভতেরর বা বার কের িদেত হেব।
আমােক অব যই ইেয়ােবর যিু র উ র িদেত হেব।
২১ আিম কােরা রিত প পািত ব দখাব না।
আিম কােরা াবকতা করব না।
২২ আিম একজেনর সে অ য একজন লােকর চেয় ভােলা আচরণ করেত পাির না।
আিম যিদ তা কির আমার সিৃ কতা আমায় শাি দেবন।

৩৩ ১ “ইেয়াব, এখন আমার কথা ননু।
আিম যা বিল তা মন িদেয় ননু।

২ আিম বলবার জ য র ত।
৩ আমার অ র সৎ তাই আিম সৎ বা যই বলেবা।
আিম যা জািন স িবষেয় আিম স যই বলেবা।
৪ ঈ বেরর আ া আমায় সিৃ কেরেছ।
ঈ বর সবশি মােনর িনঃ বাস আমােক জীবন িদেয়েছ।
৫ ইেয়াব, আমার কথা ননু এবং যিদ পােরন আমার র র উ র িদন।
আপনার উ র তরী কের রাখনু যােত আপিন তক করেত পােরন।
৬ ঈ বেরর সামেন আপিন এবং আিম উভেয়ই সমান।
আমােদর জনেক ঈ বর মািট িদেয় সিৃ কেরেছন।
৭ ইেয়াব, আমােক ভয় পােবন না।
আিম আপনার রিত কেঠার হব না।
৮ “িক ইেয়াব, আিম েনিছ,
আপিন িক বেলেছন,
৯ আপিন বেলেছন: ‘আিম িচ ; আিম িন াপ।
আিম কান ভলু কির িন; আিম অপরাধী নই!
১০ আিম কান ভলু কির িন, িক ঈ বর আমার িব ে ।
ঈ বর আমার সে শ র মত যবহার কেরেছন।
১১ ঈ বর আমার পােয় িশকল পিরেয়েছন।
আমার সব পথ িল ঈ বর ল ্য কেরন।’
১২ “িক ইেয়াব, এ ে র আপিন ভলু কেরেছন।
আিম রমাণ করেবা য আপিন ভলু কেরেছন।
কন? কারণ, য কান লােকর চেয় ঈ বর মহান।

১৩ আপিন ঈ বেরর িব ে কন অিভেযাগ আেনন?
কন আপিন দাবী কেরন, ঈ বর কান লােকর অিভেযােগর উ র দন না?

আপিন ভেবেছন ঈ বর সবিকছইু আপনার কােছ যা যা কের দেবন?
১৪ হেত পাের ঈ বর যা কেরন িতিন তার যা যা দন।
িক ঈ বর য ভােব কথা বেলন লােক তা বােঝ না।
১৫ রাে র যখন লাকরা গভীর ঘেুম আ
ঈ বর হয়েতা তখন বে কথা বেলন।
১৬ তখন তারা ভীষণ ভয় পায়।
তখন তারা ঈ বেরর সাবধান বাণী শােন।
১৭ ভলু কাজ করার থেক িবরত হেত ঈ বর তােদর সতক কের দন
এবং তােদর অহ ারী হওয়া থেক িবরত রােখন।
১৮ মতৃু্যেলাক থেক উ ার করবার জ য ঈ বর মানষুেক সতক কের দন।
বংেসা খু লাকেদর পির রাণ করার জ য ঈ বর তা কেরন।

১৯ “ঈ বর হয়ত একজন যি েক য রণা িদেয় ধের দন,



ইেয়াব ৩৩:২০ 41 ইেয়াব ৩৪:৭

তােদর হােডও় রমাগত যথা হেত পাের।
২০ তখন স লাকিট খেত পাের না,
সই লাকিটর এত য রণা থােক য স সব চেয় ভােলা খাবারেকও ঘণৃা কের।

২১ ঐ লাকিটর গােয়র মাংস আর দখা যায় না।
ঐ লাকিটর হাড় েলা বিরেয় পেড।়
২২ ঐ লাকিট ‘গহবর’ এর কাছাকািছ পৗঁেছ যায়।
ওর জীবনও মতৃু্যর কাছাকািছ চেল আেস।
২৩ ঈ বেরর হাজার হাজার দবদূত আেছ; হয়েতা তােদর একজন দূত ঐ লােকর ওপর নজর রাখেছ।
সই দূত হয়েতা ঐ লাকটার জ যই বেল এবং স যা ভােলা কাজ কেরেছ স স েকই বেল।

২৪ হয়েতা ঐ দূত ঐ লাকিটর রিত সদয় হেয় ঈ বরেক বলেব:
‘এই লাকটােক গহবর থেক উ ার কের িদন!
আিম ওর জীবেনর জ য একিট মিু পন পেয়িছ।’
২৫ তখন ঐ লাকিটর দহ আবার তা ে য ভের উঠেব।
যবুকাব ায় তার দহ যমন িছল, িঠক স রকম হেয় যােব।
২৬ ঐ লাকিট ঈ বেরর কােছ রাথনা করেব এবং ঈ বর ওর রাথনার উ র দেবন।
ঐ লাকিট আনে িচৎকার করেব এবং ঈ বেরর পেূজা করেব।
তার সৎজীবেনর জ য ঈ বর তােক পরু ৃত করেবন ও আবার সু র ভােব জীবনযাপন করেব।
২৭ ঐ যি িট লাকেদর কােছ তার দাষ বীকার করেব।
স বলেব, ‘আিম পাপ কেরিছলাম।

আিম ভােলােক মে পিরণত কেরিছলাম।
িক আমার য শাি রা য িছল, স কিঠন শাি ঈ বর আমােক দন িন!
২৮ আমার আ ােক ঈ বর পাতােলর মে য পতন থেক র া কেরেছন।
আিম এখন আবার জীবনেক উপেভাগ করেত পাির।’
২৯ “ঐ লাকটার জ য ঈ বর বার বার এইসব কেরেছন।
৩০ কন? ঐ লাকিটেক গহবর থেক উ ার করবার জ য,
যােত ঐ লাকিট আবার তার জীবনেক উপেভাগ করেত পাের।
৩১ “ইেয়াব, আমার িদেক মেনােযাগ িদন; আমার কথা ননু।
চপু ক ন এবং আমােক কথা বলেত িদন।
৩২ িক ইেয়াব, আপিন যিদ আমার সে একমত না হন তাহেল আপিন কথা বেল যান।
আমােক আপনার যিু িল বলনু
কারণ আিম দখােত উ  রীব য আপিন িনেদাষ।
৩৩ িক ইেয়াব, যিদ আপনার িকছ ু বলবার না থােক, তাহেল আমার কথা ননু।
চপু কের থাকুন, আিম আপনােক র া িবষেয় িশ া িদেয় দেবা।”

৩৪ ১ তখন ইলীহ ূ কথা বেল যেত লাগেলা। স বলল:
২ “ হ রা যি , আিম যা বিল তা ননু।

হ বিু মান যি গন, আমার রিত মেনােযাগ িদন।
৩ কারণ িজভ যমন খাে যর বাদ রহণ কের
তমিন কান কথােক পরী া কের।

৪ অতএব, আমােদরই িঠক করেত িদন কানটা সিঠক।
আসনু, আমরা সবাই িমেল ি র কির কানটা সি যই ভােলা।
৫ ইেয়াব বলেলন, ‘আিম িন াপ।
ঈ বর আমার রিত সিুবচার কেরন িন।
৬ আিম িন াপ, িক আমার িব ে গহৃীত িবচার বলেছ আিম একজন িম যাবাদী।
আিম িন াপ, িক আিম খবু িব রী ভােব আহত হেয়িছ।’
৭ “ইেয়ােবর মত আর কান লাক আেছ িক?
ঈ বরেক অিভযু করা তাঁর কােছ জেলর মত সাজা।
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৮ এমনিক শ েদর সে ও ইেয়াব ব ু বপণূ যবহার কেরন।
ইেয়াব ম লাকেদর সে থাকেত ভােলাবােসন।
৯ কন আিম একথা বলিছ? কন না ইেয়াব বেলন,
‘যিদ কউ ঈ বরেক খশুী করেত চায় স লাক িকছইু পােব না।’
১০ “আপনারা বঝুেত পােরন; তাই আমার কথা ননু।
ঈ বর কখনই ম কাজ করেবন না।
ঈ বর সবশি মান কখনও ভলু করেবন না।
১১ য যা কের তার জ য ঈ বর তােক পরু ৃত কেরন।
ঈ বর মানষুেক তার রা য িমিটেয় দন।
১২ এটা স ূণ েপ স য: ঈ বর ম কাজ কেরন না।
যা সিঠক তােক সবশি মান ঈ বর কখেনা মচুেড় িবকৃত করেবন না।
১৩ কান মানষু ঈ বরেক পিৃথবীর দািয় ব িদেয় িনবাচন কেরিন।
কউই ঈ বরেক পিৃথবীর দািয় ব দয় িন।

িতিনই সব িকছরু সিৃ কেরেছন এবং িতিনই সব িকছ ু িনয় রণ কেরন।
১৪ ঈ বর যিদ মন কেরন য িতিন তাঁর আ ােক
এবং তাঁর িনঃ বাসেক পিৃথবী থেক িনেয় নেবন,
১৫ তাহেল পিৃথবীর রে যকিট রাণী মারা পডে়ব
এবং মনু য জািত পিরণত হেব ধলূায়।
১৬ “আপনারা যিদ ানবান হন
তাহেল আিম যা বিল তা ননু।
১৭ ঈ বর িক কের যায় ও িনয়মেক ঘণৃা করেত পােরন?
তাহেল আপিন িক কের ধািমক ও শি শালী ঈ বরেক
ভলু বেল অিভযু করেত পােরন?
১৮ ঈ বরই একমা র স া িযিন রাজােক বেলন, ‘তিুম অপদাথ!’
ঈ বর নততৃগৃেক বেলন, ‘ তামরা ম লাক!’
১৯ ঈ বর অ যা য লাকেদর চেয় নতােদর বশী ভােলাবােসন না।
ঈ বর দির র লাকেদর চেয় ধনীেদর বশী ভােলাবােসন না। কন?
কারণ ঈ বর রে যক মানষুেক সিৃ কেরেছন।
২০ ম যরাে র লােক হঠাৎ  মারা যেত পাের।
অসু হেয় লােক মারা যেত পাের।
িবনা কান আয়ােস ঈ বর মতাবান লাকেক সিরেয় দন।
২১ “ লাকরা িক কের ঈ বর তা ল ্য কেরন।
ঈ বর একজন লােকর রিতিট পদে প স েক জােনন।
২২ ঈ বেরর কাছ থেক লিুকেয় থাকবার জ য
ম লাকেদর কােছ কান অ কার ান নই।
২৩ একজন লাকেক পরী া করবার জ য ঈ বেরর কান সময় ি র করবার রেয়াজন হয় না।
একটা লাকেক িবচার করবার জ য লাকিটেক ঈ বেরর সামেন আনবার দরকার হয় না।
২৪ কান িবচার ছাডা়ই ঈ বর শি শালী লাকেদর বংস কেরন
এবং অ যা য লাকেদর নতা িহেসেব মেনানীত কেরন।
২৫ তাই ঈ বর জােনন মানষু িক কের।
সই জ য ম লাকেদর ঈ বর এক রােতর মে যই পরািজত কের বংস কেরন।

২৬ ম লাকরা য খারাপ কাজ কেরেছ তার জ য ঈ বর ওেদর শাি দেবন।
ওই লাক েলােক ঈ বর এমন ভােব শাি দেবন যােত অ য লােক তা ঘটেত দখেত পায়।
২৭ কন? কারণ ম লাকরা ঈ বরেক মা য করা ব কের িদেয়েছ।
এবং ঈ বর যা চান, ওই ম লাকরা তা করার যাপাের কান তায়া াই কের না।
২৮ ঐ ম লাকরা দির রেদর আঘাত কের ঈ বেরর কােছ সাহা য চাইেত বা য কের।
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ঈ বর সই সাহা য চাইবার আিত শােনন।
২৯ িক ঈ বর যিদ মন কেরন ওেদর সাহা য করেবন না,
তাহেল কউই ঈ বরেক দাষী বলেত পাের না।
ঈ বর যিদ িনেজেক মানেুষর কাছ থেক লিুকেয় রােখন
কান লাকই তাঁেক খুঁেজ পােব না।

৩০ একজন ম যি েক লাকেদর ওপর শাসন করবার থেক ও লাকেদর বংেসর পেথ এিগেয় দবার থেক দূের রাখবার
জ য

ঈ বর মানষু এবং দেশর ওপর শাসন কেরন।
৩১ “ইেয়াব, আপনার ঈ বরেক বলা উিচৎ , ‘আিম অপরাধী।
আিম আর কান পাপ করেবা না।
৩২ আিম যা দখেত পাই না তা আমােক শখান।
যিদ আিম ভলু কের থািক স ভলু আিম আর করেবা না।’
৩৩ ইেয়াব, আপিন চান ঈ বর আপনােক পরু ার িদন,
িক আপিন িনেজেক পিরবিতত করেত চান িন।
ইেয়াব, এটা আপনার িস া , আমার নয়।
আপিন িক ভাবেছন তা আমায় বলনু।
৩৪ একজন ানী লাক আমার কথা নেব।
একজন ানী লাক বলেব,
৩৫ ‘ইেয়াব জােন না স িক িবষেয় কথা বলেছ।
ইেয়াব যা বলেছ তা অথহীন!’
৩৬ আিম আশা কির ইেয়াবেক স ূণ েপ পরী া করা হেব। কন?
কারণ ইেয়াব আমােদর সই ভােবই উ র িদেয়েছন, য ভােব একজন ম লাক উ র দয়।
৩৭ ইেয়াব তাঁর অ যা য পােপর সে িবে রাহ যু কেরেছন।
ইেয়াব আমােদর অপমান কেরন এবং ঈ বেরর িব ে তাঁর অিভেযাগ বাডা়ন।”

৩৫ ১ ইলীহ ূ কথা বেল চলল। স বলল:
২ “ইেয়াব, আপনার পে একথা বলা িঠক নয় য,

‘ঈ বর অেপ া আিমই অিধকতর সিঠক।’
৩ এবং ইেয়াব, আপিন ঈ বরেক িজ াসা কেরেছন,
‘ কউ যিদ ঈ বরেক খশুী করেত চায় তাহেল স িক পােব?
যিদ আিম পাপ না কির তাহেলই বা আমার িক ভাল হেব?’
৪ “ইেয়াব, আিম আপনােক এবং আপনার সে আপনার য ব ুরা রেয়েছ তাঁেদর উ র িদেত চাই।
৫ ইেয়াব, আকােশর িদেক দখনু, সই মেঘর িদেক দখনু
যা আপনার থেক অেনক অেনক উে চ।
৬ ইেয়াব, যিদ আপিন পাপ কেরন, তা ঈ বরেক শমা র কের না।
যিদ আপনার অেনক পাপও থােক তােতও ঈ বেরর িকছ ু এেস যায় না।
৭ এবং ইেয়াব, যিদ আপিন ভােলা হন তােতও ঈ বেরর িকছ ু এেস যায় না।
ঈ বর আপনার কাছ থেক িকছইু পান না।
৮ ইেয়াব, য ভাল বা ম কাজ আপিন কেরন তা আপনারই মত অ য লাকেদর রভািবত কের মা র।
তা ঈ বরেক সাহা যও কের না, আঘাতও কের না।
৯ “যিদ ম লাকরা আহত হয় তারা সাহাে যর জ য িচৎকার কের।
তারা শি শালী লােকর কােছ যায় এবং তােদর কােছ সাহা য রাথনা কের।
১০ তারা বলেব না, ‘ঈ বর কাথায় িযিন আমােক সিৃ কেরেছন?
সই ঈ বর কাথায় িযিন রাে র আমােক স ীত দন?

১১ ঈ বর আমােদর প পাখীেদর চেয় বিু মান কেরেছন।
তাই, কাথায় িতিন?’
১২ “বা যিদ ঐ ম লাকরা সাহাে যর জ য ঈ বরেক ডােক, ঈ বর ওেদর কান উ র দেবন না।
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কন? কারণ ঐ লাক েলা অহ ারী।
ওরা এখনও ভােব ওরাই বশী বপণূ লাক।
১৩ একথা স য য ঈ বর ওেদর অথহীন চাওয়ায় কান কান দেবন না।
ঈ বর সবশি মান ওেদর িদেক মেনােযাগই দেবন না।
১৪ তাই ইেয়াব, আপিন যখন বেলেছন আপিন ঈ বরেক দেখন না,
তখন িতিন আপনার কথা নেবন না।
আপিন বেলেছন য আপিন িনেজেক িন াপ রমাণ করার জ য,
ঈ বেরর সে মেুখামিুখ হওয়ার সেুযােগর অেপ ায় রেয়েছন।
১৫ “ইেয়াব ভােবন য ঈ বর ম লাকেদর শাি দন না,
িতিন মেন কেরন ঈ বর পােপর িদেক কান দিৃ দন না।
১৬ তাই ইেয়াব অথহীন কথাবাতা বেলন।
িতিন অেনক কথা বেলন িক িকছ ু জােনন না।”

৩৬ ১ ইলীহ ূ বেল চলল। স বলল:
২ “আেরা িকছ ু ণ ধয্য ধ ন এবং আিম আপনােক িশ া দব।

ঈ বেরর বপে বলবার মত আেরা অেনক িজিনষ রেয়েছ।
৩ আমার ান আিম সবার সে ভাগ কের নেবা।
ঈ বর আমায় সিৃ কেরেছন এবং আিম রমাণ করব ঈ বর যায়পরায়ণ।
৪ ইেয়াব, আিম সি য কথা বলিছ।
আিম জািন আিম িক বলিছ।
৫ “ঈ বর রচ শি মান,
িক িতিন মানষুেক ঘণৃা কেরন না।
ঈ বর রচ শি মান
িক িতিন ভীষণ রকেমর ানীও বেট।
৬ ঈ বর ম লাকেদর বাঁচেত দেবন না।
ঈ বর গরীব লাকেদর সে সবদাই ভােলা যবহার কেরন।
৭ যারা সৎ পেথ জীবনযাপন কের ঈ বর তােদর ওপর নজর রােখন।
িতিন সৎ  েলাকেদরই শাসক হেত দন। সৎ  েলাকেদরই ঈ বর িচর িদেনর জ য স ান দন।
৮ তাই যিদ মানষুেক শাি দওয়া হেয় থােক
এবং যিদ তােদর িশকল ও দিড় িদেয় বাঁধা হেয় থােক, তাহেল তারা িন য় িকছ ু ভলু কাজ কেরেছ।
৯ তারা িক কেরিছেলা তা ঈ বর ওেদর বলেবন।
ওরা িক পাপ কেরিছেলা তা ঈ বর ওেদর বলেবন।
ঈ বর ওেদর বলেবন য ওরা ভীষণ অহ ারী িছেলা।
১০ ঈ বর ওই লাক িলেক তাঁর সতকবাণী নেত বা য করেবন।
িতিন ওেদর পাপ ব করার জ য িনেদশ দেবন।
১১ যিদ তারা ঈ বেরর কথা শােন এবং তাঁেক মা য কের,
তাহেল তারা তােদর জীবেনর বাকী িদন েলা সেুখ ও সমিৃ েত যাপন করেব।
১২ িক এই লাক েলা যিদ ঈ বরেক মানেত অ বীকার কের তাহেল তারা বংস হেয় যােব।
তােদর িনেবােধর মত মতৃু্য হেব।
১৩ “ য লাকরা ঈ বেরর তায়া া কের না তারা সবদাই িত বভােবর হয়।
এমনিক ঈ বর যখন ওেদর শাি দন তখনও ওরা ঈ বেরর কােছ রাথনা করেত চায় না।
১৪ ঐ লাক েলা পু ষ দহ-জীবীর মত
অ বয়েসই মারা যােব।
১৫ িক িবনীত লাকেদর ঈ বর সংকট থেক উ ার করেবন।
মানষু জেগ উঠেব এবং ঈ বেরর কথা নেব বেল ঈ বর মানষুেক সম যা দন।
১৬ “ইেয়াব, ঈ বর আপনােক সাহা য করেত চান।
ঈ বর আপনােক সম যা থেক মু করেত চান।
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আপনার জীবনেক ঈ বর আরও সাবলীল করেত চান।
ঈ বর আপনার সামেন রচরু খা য িদেত চান।
১৭ িক ইেয়াব, আপিন দাষী সা য হেয়িছেলন।
তাই একজন ম লােকর মত আপিন শাি পেয়িছেলন।
১৮ ইেয়াব, স েদর বারা আপিন িনেবাধ হেয় যােবন না।
অথ যন আপনার মেনর পিরবতন না কের।
১৯ আপনার অথ এখন আপনােক সাহা য করেত পারেব না।
এবং শি শালী লাকরাও এখন কান ভােব সাহা য করেত পারেব না!
২০ রাি রর আগমেনর র যাশা করেবন না।
লােক অ কাের অদ ৃ য হেয় যেত চায়।

তারা ভােব তারা ঈ বেরর কাছ থেক লিুকেয় থাকেব।
২১ ইেয়াব, আপিন রচরু ক েভাগ কেরেছন, িক ম েক পছ করেবন না।
ভলু করেবন না, সতক থাকেবন।
২২ “ দখনু, ঈ বেরর শি তাঁেক মহান কেরেছ।
ঈ বর রে যেকরই মহানতম িশ ক।
২৩ িক করেত হেব তা কান লাকই ঈ বরেক বলেত পাের না।
কান লাকই ঈ বরেক বলেত পাের না, ‘আপিন ভলু কেরেছন।’

২৪ ঈ বর যা কেরেছন তার জ য তাঁেক রশংসা করার কথা মেন রাখেবন।
ঈ বেরর রশংসা কের লােক অেনক গান িলেখেছ।
২৫ ঈ বর িক কেরেছন তা রে যেকই দখেত পায়।
িক লাকরা ঈ বেরর কাজ ধু মা র দূর থেক দেখ।
২৬ যাঁ, আমােদর ক নার চেয়ও ঈ বর মহান।
ঈ বর কতিদন ধের বঁেচ আেছন, আমরা জািন না।
২৭ “ঈ বর পিৃথবী থেক জল িনেয়
তােক বিৃ েত পিরণত কেরন।
২৮ তাই মঘ জল দয়
এবং ব লােকর ওপর বিৃ পেড।়
২৯ কমন কের ঈ বর মঘেক ছিডে়য় দন,
কমন কের আকােশ ব র খেল যায় তা কউই জােন না, বঝুেত পাের না।

৩০ দখনু, ঈ বর তাঁর িব ্যৎেক আকােশ পািঠেয়েছন
এবং সমেু রর গভীরতম অংশেক আবতৃ কের িদেয়েছন।
৩১ জািত িলেক িনয় রণ করার জ য
এবং তােদর রচরু খাবার দওয়ার জ য ঈ বর ও িলেক যবহার কেরন।
৩২ ঈ বর তাঁর হােত িব ্যৎেক ধের থােকন
এবং যখােন িতিন চান, সখােনই িব ্যৎেক আছেড় ফেলন।
৩৩ ব রপাত মানষুেক সতক কের দয় য ঝড় আসেছ।
তাই গবািদ প রাও জানেত পাের ঝড় আসেছ।

৩৭ ১ “ওই ব রপাত এবং িব ্যৎ আমােক ভীত কের,
বেুকর ভতর আমার  িপ ধকুপকু করেত থােক।

২ রে যেক ননু! ঈ বেরর ক বর বে রর মত শানায়।
ঈ বেরর মখু থেক য ব রময় বিন িনগত হয়, তা ননু।
৩ আকােশর এক রা থেক অ য রা পয ঝলেক ওঠার জ য ঈ বর িব ্যৎ ররণ কেরন।
সারা পিৃথবী জেুড় তা চমক িদেয় ওেঠ।
৪ িব ্যৎ ঝলেকর িঠক পেরই ঈ বেরর ব র িনেঘাষ ক বর শানা যায়।
ঈ বেরর মহ ব ও মিহমাপণূ বর বে রর শেদ রকাশ পায়।
যখন িব ্যৎ ঝলেক ওেঠ তখনই বে রর ভতর ঈ বেরর ক শানা যায়।
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৫ ঈ বেরর ব রময় ক অস ব সু র।
তাঁর মহৎ  কাযকলাপ আমরা বঝুেত পাির না।
৬ ঈ বর তষুারেক বেলন,
‘পিৃথবীেত পিতত হও।’
ঈ বর বিৃ েক বেলন,
‘পিৃথবীেত ঝের পড।়’
৭ ঈ বর তা কেরন যােত রে যকিট লাক যােদর িতিন সিৃ কেরেছন তারা জানেত পাের য,
িতিন (ঈ বর) িক করেত পােরন। এটাই তার রমাণ।
৮ প রা তােদর হােত ছেুট চেল যায় এবং সখােন থােক।
৯ দি ণ থেক ঝােডা় বাতাস ছেুট আেস।
উ রিদক থেক ঠা া বাতাস আেস।
১০ ঈ বেরর িনঃ বাস থেক বরফ সিৃ হয়
এবং জেলর িবশাল আধার জেম যায়।
১১ ঈ বর মঘেক জেল পণূ কেরন
এবং মেঘর ভতর থেক িব ্যৎ পাঠান।
১২ মঘ েলা ঘেুর যায় এবং ঈ বেরর আেদশ মত নডা়চডা় কের।
মঘ েলাও ঈ বর যা আেদশ দন সই মত কের।

১৩ ঈ বর মঘেক িনেয় আেসন ব যা এেন মানষুেক শাি দওয়ার জ য
অথবা, জল এেন তাঁর রম রদশেনর জ য।
১৪ “ইেয়াব, এটা ননু।
ঈ বর য সব িব য়কর কাজ কেরন স িবষেয় িচ া ক ন।
১৫ ইেয়াব, আপিন িক জােনন কমন কের ঈ বর মঘেক িনয় রণ কেরন?
আপিন িক জােনন কমন কের ঈ বর তাঁর িব ্যৎ ঝলক সিৃ কেরন?
১৬ আপিন িক জােনন কমন কের মঘ আকােশ ভেস থােক?
আপিন িক সই “একজেনর” িব য়কর কাজ েলা জােনন যাঁর ান িনখুঁত?
১৭ িক ইেয়াব, আপিন এসেবর িকছ ু জােনন না।
আপিন যা জােনন তা হল এই, য আপিন ঘােমন, আপনার জামাকাপড় আপনার গােয় জিডে়য় থােক
এবং যখন দি ণ থেক উ বাতাস আেস তখন সব িকছ ু ি র ও শা থােক।
১৮ ইেয়াব, আপিন িক মঘেক রসািরত কের ঈ বরেক সাহা য করেত পােরন?
মঘেক উ বল িপতেলর মত ঝকঝেক তরী কেরন?

১৯ “ইেয়াব, বলনু আমরা ঈ বরেক িক বলেবা?
আমােদর অ তাবশতঃ সটা িচ া করেত পাির না, িক বলেত হেব।
২০ আিম ঈ বরেক বলেবা না য আিম তাঁর সে কথা বলেত চেয়িছলাম।
তা বংসেক আবাহন করার সািমল হেব।
২১ একজন লাক সেূযর িদেক তাকােত পাের না।
বাতাস মঘেক উিডে়য় িনেয় যাওয়ার পর সযূ আকােশ অ য উ বল ও িকরণময় হেয় ওেঠ।
২২ ঈ বরও সই রকম! পিব র পবত ** থেক ঈ বেরর বণাভ মিহমা িবকীণ হয়।
ঈ বেরর চারিদেক উ বল আেলা আেছ।
২৩ ঈ বর সবশি মান, অ য মহান।
আমরা ঈ বরেক বঝুেত পাির না।
ঈ বর অ য শি মান, সই সে িতিন আমােদর রিত সদয় ও িন াবান।
ঈ বর আমােদর আঘাত করেত চান না।
২৪ সই জ যই লােক ঈ বরেক র া কের।
িক যারা িনেজেদর ানী মেন কের ঈ বর সই অহ ারীেদর রিত মেনােযাগ দন না।”

**৩৭:২২ পিব র পবত “ সফন” অথবা “উ র িদক।”
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ঈ বর ইেয়ােবর সে কথা বলেলন

৩৮ ১ তখন রভু ঝােডা় বাতােসর মে য থেক কথা বেল উঠেলন। রভু বলেলন:
২ “ ক এই অ লাক

য বাকার মত কথা বলেছ?
৩ ইেয়াব, িনেজেক র ত কের নাও, সিনেকর মত অে র সি ত হেয় নাও।
এবং আিম য র করেবা তার উ র দবার জ য তরী হও।
৪ “ইেয়াব, আিম যখন পিৃথবী সিৃ কেরিছলাম তখন তিুম কাথায় িছেল?
যিদ তিুম রকৃতই ানী হও তাহেল আমােক উ র দাও।
৫ যিদ তিুম এতই ানী হও তা বল এই পিৃথবীটা কত বড় হেব তা ক ি র কেরিছল?
পিরমাপক রখা িদেয় ক পিৃথবীটার পিরমাপ কেরেছ?
৬ পিৃথবীর িভি িল িকেসর ওপর বেস রেয়েছ?
তার জায়গায় ক রথম িনমান- র র রেখেছ?
৭ যখন তা সিৃ করা হেয়িছল তখন রভােতর তারাসমহূ এক সে গান গেয়িছল।
দবদূতরা আনে হষ বিন কেরিছল।

৮ “ইেয়াব, পিৃথবীর গভীর থেক যখন সমু র রবািহত হেত কেরিছল
তখন ক তা ব করার জ য বার কেরিছল?
৯ সই সময়, নবজাতকেক পাশাক পরাবার মত আিম একিট পাশােকর মত মঘ েলােক চারিদেক জিডে়য় িদেয়িছলাম
এবং তােক, একিট িশ েক যমন শ কের কাপড় িদেয় জিডে়য় দওয়া হয় সই ভােব অ কার িদেয় ঢেক িদেয়িছলাম।
১০ আিম সমেু রর সীমা িনধারণ কেরিছলাম,
এবং তােক বাঁেধর অ যিদেক রেখিছলাম।
১১ আিম সমু রেক বেলিছলাম, ‘তিুম এই পয আসেত পার, এর বশী নয়।
এই খােনই তামার উ ত ঢউ যন থেম যায়।’
১২ “ইেয়াব, তামার জীবেন তিুম িক কখনও সকাল বা িদনেক

হবার আেদশ িদেয়ছ?
১৩ ইেয়াব, তিুম িক সকােলর আেলােক কখনও বেলেছা:
পিৃথবীেক ধারণ কর এবং ম লাকেদর তােদর গাপন ডব়া থেক তািডত় কর?
১৪ রভােতর আেলা, পাহাড় এবং উপ যকা
সহেজই দখেত সহায়তা কের।
যখন িদেনর আেলা পিৃথবীেত এেস পেড,়
তখন জামার ভাঁেজর মত সই ােনর প সহেজই বাঝা যায়।
সই ান, শীলেমাহর িদেয় ছাপ মারা নরম কাদার মতই

(সমতল) আকৃিত ধারণ কের।
১৫ ম লাকরা িদেনর আেলা পছ কের না।
িদেনর আেলা যখন উ বল হেয় ওেঠ তখন তা তােদর ম কাজ করা থেক িবরত কের।
১৬ “ইেয়াব, যখােন সমু র হয়, সই গভীরতম সমেু র তিুম িক কখনও িগেয়েছা?
তিুম িক কখনও সমেু রর তলেদশ িদেয় হঁেটেছা?
১৭ ইেয়াব, তিুম িক কখনও মতৃু্যেলােকর বার
এবং গভীর অ কার দেখছ?
১৮ ইেয়াব, এই পিৃথবীটা য কত বড় তা িক তিুম সি য সি যই বাঝ?
যিদ তিুম এসব বেুঝ থােকা, আমায় বল।
১৯ “ইেয়াব, কাথা থেক আেলা আেস?
কাথা থেক অ কার আেস?

২০ ইেয়াব, যখান থেক আেলা ও অ কার আেস, তিুম িক তােদর সখােন িফিরেয় িনেয় যেত পারেব?
তিুম িক জােনা সই জায়গায় িক কের যেত হয়?
২১ এই েলা তিুম িন য় জােনা, ইেয়াব, কারণ তিুম বয়ঃব ৃ এবং ানী।
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যখন আিম এসব সিৃ কেরিছলাম তখন তিুম জীিবত িছেল, তাই না? ††
২২ “ইেয়াব, য ভা াের আিম তষুার এবং িশলাবিৃ স য় কের রািখ
তিুম িক কখনও সখােন িগেয়িছেল?
২৩ স ট কােলর জ য এবং যু িব রেহর জ য
আিম িশলাবিৃ ও তষুার স য় কের রািখ।
২৪ তিুম িক কখনও সই জায়গায় িগেয়েছা যখান থেক সযূ উিদত হয়,
যখান থেক সারা পিৃথবীেত পেূবর বাতাস রবািহত হয়?

২৫ রচ বিৃ র জ য ক আকােশ খাদ খনন কেরেছ?
ক ঝড় এবং িব ্যেতর জ য পথ র ত কেরেছ?

২৬ যখােন কান লাকই বসবাস কের না সখােনও ক বিৃ িনেয় যায়?
২৭ সই বিৃ , শূ য ভিূমেত রচরু জল দয়
এবং ঘাস গিজেয় ওেঠ।
২৮ এই বিৃ র িক কান জনক আেছ?
িশিশর িব ুর িপতা ক?
২৯ বরেফর িক কান জননী আেছ?
তষুারেক ক জ দয়?
৩০ জল পাথেরর মত শ হেয় জেম যায়।
এমনিক সমু রও জেম যায়!
৩১ “ইেয়াব, তিুম িক কৃি কা ন রমালােক এক সে বাঁধেত পােরা?
তিুম িক কালপু েষর ব নেক মু করেত পােরা?
৩২ তিুম িক িঠক সমেয় ন রম লীেক বার করেত পােরা?
তিুম িক িবরাট ভালকুিটেক তার শাবকসহ পিরচািলত করেত পােরা?
৩৩ য িবিধর বারা আকাশ শািসত হয়, তা িক তিুম জােনা?
তিুম িক পিৃথবীর ওপর রমানসুাের তােদর সাজােত পােরা?
৩৪ “ইেয়াব, তিুম িক বিৃ র িদেক চেয়,
তােদর িনেদশ িদেত পােরা, তামােক বিৃ েত ঢেক িদেত?
৩৫ তিুম িক িব ্যৎেক আেদশ করেত পােরা?
তারা িক তামার কােছ এেস বলেব, ‘আপিন কাথায়?
আপিন িক চান রভ?ু’ তিুম যখােন চাও, তারা িক সখােন যােব?
৩৬ “ইেয়াব, ক মানষুেক ানী কের?
ক তােদর অ ের র া দান কের?

৩৭ এমন ানী ক আেছ য মঘ গণনা করেত পাের?
ক তােদর বিৃ ঝরােনার িনেদশ দয়?

৩৮ ধেূলা পিরণত হয় কাদায়
এবং এক সে দলা পািকেয় থােক।
৩৯ “ইেয়াব, তিুম িক িসংেহর জ য খা য খুঁেজ দাও?
তিুম িক ওেদর ুধাত িশ েদর খেত দাও?
৪০ এই িসংহরা তােদর হায় লিুকেয় থােক।
িশকার ধরবার জ য তারা ল বা ঘােসর মে য লিুকেয় ঘাপিট মের বেস থােক।
৪১ যখন দাঁড় কােকর ছানারা ঈ বেরর কােছ সাহাে যর জ য িচৎকার কের এবং িনর হেয় ঘরুেত থােক,
তখন ক দাঁড় কাকেদর খেত দয়?

৩৯ ১ “ইেয়াব, তিুম িক জােনা কখন পাহাডী় ছাগেলর জ হয়?
কখন হিরণ তার শাবকেক জ দয় তা িক তিুম দখেত পাও?

††৩৮:২১ ঈ বর এর অথ এভােব বাঝান না। এই রকম কথাবাতােক বেল যাে াি । রে যেক যভােব জােন এিট স য
নয় এেক সভােব িকছ ু বলা হয়।
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২ পাহাডী় ছাগল ও হিরণ কতিদন ধের তােদর বা ােক ধারণ কের তা িক তিুম জােনা?
কানটাই বা তােদর জ ােনার িঠক সময় তা িক তিুম জােনা?

৩ ঐ প েলা েয় পেড,় রসব য রণা অনভুব কের
এবং ওেদর শাবকরা জ নয়।
৪ ঐ শাবকরা মােঠই বড় হয়।
ওরা ওেদর মােক ছেড় চেল যায়, আর িফের আেস না।
৫ “ইেয়াব, বেুনা গাধােদর ক মু ভােব িবচরণ করেত িদেয়েছ?
ক ওেদর বাঁধন খেুল ওেদর মু কের িদেয়েছ?

৬ তােদর ঘর িহেসেব আিম তােদর ম ভিূম িদেয়িছ,
বসবােসর জ য আিম ওেদর নানা জিম িদেয়িছ।
৭ শহেরর কালাহেল ওরা িব প কের হােস।
কউই ওেদর িনয় রণ করেত পাের না।

৮ বেুনা গাধারা পাহােড় বাস কের।
ওটাই ওেদর চারণভিূম।
ঐখােনই ওরা ওেদর খা য খাঁেজ।
৯ “ইেয়াব, একিট বেুনা বলদ িক তামার কাজ করেব?
স িক রাি র বলা তামার শ যাগাের থাকেব?

১০ তিুম জিম চাষ করেব বেল একিট বেুনা বলদ িক
তামােক তার গলায় দিড় পরােত দেব?

১১ একিট ব য বলদ খবুই শি শালী!
িক স তামার কাজ কের দেব এমন িব বাস িক করেত পােরা?
১২ তিুম িক তার ওপর এমন িনভর করেত পােরা য
স শ য মাডব়ার খামাের তামার জ য শ য এেন জেডা় করেব?

১৩ “একিট উটপাখী উে িজত হেয় ডানা ঝাপটায় িক উটপাখী উডে়ত পাের না।
এর ডানা ও পালক বেকর ডানা ও পালেকর মত নয়।
১৪ উটপাখী তার িডম মািটেত পির যাগ কের যায়
এবং সটা বািলেত উ হেয় ওেঠ।
১৫ উটপাখী ভেুল যায় য কউ তার িডম মািডে়য় িদেত পাের,
অথবা কান প তার িডম ভেঙ িদেত পাের।
১৬ উটপাখী তার ছাটেছাট বা া িলেক ছেড় চেল যায়।
উটপাখী এমন আচরণ কের যন বা া িল তার নয়।
স এটা ভােব না য বা া িল যিদ মারা যায়, তার সম পির রমই অথহীন হেয় যােব।

১৭ কন? কারণ আিম (ঈ বর) উটপাখীেক কান র া দান কির িন।
উটপাখী িনেবাধ, আিম তােক ওভােবই সিৃ কেরিছ।
১৮ িক উটপাখী যখন দৗডা়েনার জ য ওেঠ তখন স ঘাডা় ও সওয়ারীেকও ল া দয়
কারণ য কান ঘাডা়র থেক স ত ছটুেত পাের।
১৯ “ইেয়াব, তিুম িক ঘাডা়েক তার শি িদেয়েছা?
তিুম িক ঘাডা়র ঘােডর় কশর সিৃ কেরেছা?
২০ তিুম িক ঘাডা়েক প পােলর মত দীঘ লাফ দওয়ার যা য কের তেুলেছা?
ঘাডা় জাের রষা বিন কের এবং লাকেদর সতক কের দয়।

২১ ঘাডা় খবুই খশুী কারণ স শি শালী।
স তার খরু িদেয় মািট আঁচডা়য় এবং ত যু ে ে র ছেুট যায়।

২২ ঘাডা় ভয়েক উপহাস কের; স ভীত হেত জােন না!
স যু ে র থেক পািলেয় যায় না।

২৩ ঘাডা়র ওপর সিনেকর তণূ (যােত তীর রাখা হয়),
তরবাির, ব ম এবং বশা ঝােল।
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২৪ ঘাডা় খবু উে িজত হয় এবং স অ য ত ছােট।
ঘাডা় যখন িশঙার বাজনা শােন তখন স আর ি র হেয় দাঁডা়েত পাের না।

২৫ যখন িশঙার শদ হয় তখন ঘাডা় বেল ‘তাডা়তািড় কর!’
ব দূর থেক স লডা়ই এর গ পায়।
স সনাপিতেদর িচৎকার এবং িশঙার রণ ভরী নেত পায়।

২৬ “ইেয়াব, তিুম িক বাজপাখীেক ডানা মেল দি েণ উেড় যেত িশিখেয়ছ?
২৭ তিুম িক সই জন য ঈগলপাখীেক উঁচু আকােশ উডে়ত বেলেছা?
তিুমই িক ঈগলপাখীেক উঁচু পাহােড় বাসা বাঁধেত বেলেছা?
২৮ ঈগলপাখী উঁচু পাহােড় বাস কের।
উঁচু দূরােরাহ পাহােডর় ধার হল ঈগলপাখীর িনরাপদ আ রয় ল।
২৯ পাহােডর় সই উঁচু ান থেক স খাে যর স ান কের।
ব দূর থেক স তার খা য দখেত পায়।
৩০ যখােন মতৃেদহ জমা করা হয় তারা সখােন জড় হয়।
তােদর ছানারা র পান কের।”

৪০ ১ রভু ইেয়াবেক উ র িদেলন এবং বলেলন:
২ “ইেয়াব, তিুম ঈ বর, সবশি মােনর সে তক কেরেছা।

তিুম িক আমােক সংেশাধন করেব?
য যি ঈ বেরর িব ে তক কের স তাঁর কােছ উ র দেব!”

৩ তখন ইেয়াব রভেুক উ র িদেয় বলেলন:
৪ “আিম কথা বলার যা য নই;
আিম আপনােক িক বা বলেত পাির?
আমার মখু হাত িদেয় চাপা িদলাম।
৫ আমার যা বলা উিচৎ িছল আিম ইিতমে যই তার চেয় অেনক বশী বেল ফেলিছ।
আিম আর িকছ ু বলব না।”

৬ তখন ঝেডর় ভতর থেক রভু আবার কথা বলেলন। িতিন বলেলন:
৭ “ইেয়াব, িনেজেক র ত কর এবং আিম য র করেবা তার উ র দওয়ার জ য তরী হও।
৮ “ইেয়াব, তিুম িক এখনও আমার িস া নাকচ করবার চ া করেব?
তিুম িনেজর সততা রিতপালন করবার জ য আমােক ম কােজর দ ণ দাষী বেল ঘাষণা কেরছ।
৯ তামার বা িক ঈ বেরর বা র মেতা শি শালী?
তামার িক ঈ বেরর মত ব রগ ীর ক বর আেছ?

১০ যিদ তিুম ঈ বেরর মত হও তিুম গব করেত পােরা।
যিদ তিুম ঈ বেরর মত হও তেব মিহমা এবং স ান তামােক বে রর মত জিডে়য় থাকেব।
১১ যিদ তিুম ঈ বেরর মত হও তিুম রাধ রদশন কের অহ ারী লােকেদর শাি িদেত পােরা।
ওই অহ ারীেদর ন র কের তলুেত পােরা।
১২ যাঁ, ইেয়াব, ওই অহ ারী লাকেদর দখ এবং ওেদর ন র কের তােলা।
ম লাকরা যখােন দাঁডা়য়়, ওেদর ঁিডে়য় দাও।
১৩ সব অহ ারী লাকেদর কবর দাও।
ওেদর দহ আবতৃ কের ওেদর কবের পািঠেয় দাও।
১৪ ইেয়াব, যিদ তিুম এইসব করেত পােরা, তাহেল আিমও তামার রশংসা করেবা।
এই আিম বীকার করেবা য তামার িনেজর শি েতই তিুম িনেজেক র া করেত পারেব।
১৫ “ইেয়াব, বেহেমােতর ‡‡িদেক দখ।
আিম বেহেমাৎ এবং তামােক সিৃ কেরিছ।
বেহেমাৎ গ র মত ঘাস খায়।
১৬ বেহেমােতর গােয় রচরু শি আেছ।

‡‡৪০:১৫ বেহেমাৎ এিট িক জ স িবষেয় আমরা িনি ত নই। হয়েতা এিট জলহ ী অথবা হািত। অথবা স বতঃ কুমীর।
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ওর পাক লীর পশী িল রচ শি শালী।
১৭ বেহেমােতর লজ এরস গােছর মতই শ ।
ওর পােয়র পশী িলও খবু শ ।
১৮ ওর হাড় েলা কাঁসার মতই শ ।
ওর হাত পা েলা লাহার দে র মত।
১৯ িব য় সিৃ কারী রাণীেদর মে য আিম বেহেমাতেক সিৃ কেরিছ।
িক আিম তােক পরািজতও করেত পাির।
২০ পাহােড় যখােন ব য প রা খলা কের,
সখােন য ঘাস জ ায়, বেহেমাৎ তা খায়।

২১ স প বেনর নীেচ ঘিুমেয় থােক।
জলাভিূমর নলখাগডা়র িভতর স িনেজেক লিুকেয় রােখ।
২২ ঘন পাতা যু গাছ তার ছায়ােত বেহেমাতেক লিুকেয় ফেল।
নদীর ধাের উইেলা গােছর নীেচ স থােক।
২৩ নদীেত ব যা এেলও বেহেমাৎ পািলেয় যায় না।
যিদ য ন নদীর জেলা াস ওর মেুখ ভে পেড,় তবু বেহেমাৎ তােত ভয় পায় না।
২৪ ওর চাখেক কউ অ করেত পাের না
বা ফাঁদ পেত ওেক ধরেতও পাের না।

৪১ ১ “ইেয়াব, তিুম িক দানবাকৃিত সামিু রক রাণী িলিবয়াথনেক মাছ ধরার বঁডি়শ িদেয় ধরেত পােরা?
একটা দিড় িদেয় ওর িজভেক িক বাঁধেত পােরা?

২ তিুম িক ওর নােক দিড় িদেত পােরা
অথবা ওর চায়ােল বঁডি়শ িবঁিধেয় িদেত পােরা?
৩ িলিবয়াথন িক তােক মিু দওয়ার জ য তামার কােছ আকুিত জানােব?
স িক ভ র ভাষায় তামার সে কথা বলেব?

৪ িচরিদন তামার সবা করার জ য
িলিবয়াথন িক তামার সে কান চিু করেব?
৫ যমন কের তিুম একিট পািখর সে খলা কর, তমন কের িক তিুম িলিবয়াথেনর সে খলা করেব?
তিুম িক তােক দিডে়ত বাঁধেত পারেব যােত তামার ছাট মেয়রা ওর সে খলা করেত পাের?
৬ যবসাদাররা িক তামার কাছ থেক িলিবয়াথনেক কনার চ া করেব?
ওরা িক তােক টকুেরা টকুেরা কের কেট সওদাগেরর কােছ িবি র করেত পারেব?
৭ তিুম িক িলিবয়াথেনর চামডা়য বা মাথায় মাছ ধরবার বশা বা হারপনূ বঁধােত পােরা?
৮ “ইেয়াব, যিদ তিুম একবার িলিবয়াথেনর গােয় হাত দাও তিুম আর কখেনা স কাজ করেব না!
সই ভয় র যেু র কথাটা একবার ভােবা তা!

৯ তিুম িক মেন কর তিুম িলিবয়াথনেক পরািজত করেত পারেব?
স কথা ভেুল যাও! তার কান আশাই নই।

ওর িদেক তাকােলই তিুম ভেয় িশউের উঠেব!
১০ তােক জািগেয় িদেয়
রািগেয় দবার সাহস কােরা নই।
“তাই, ক আমার িব ে দাঁডা়েত সাহস করেব?
১১ আমােক কােরা কাছ থেক িকছইু িকনেত হয়িন।
ও েলা সব আমারই অিধকারভু ।
১২ “ইেয়াব, আিম তামােক িলিবয়াথেনর পা,
তার শি এবং তার চহারার কথা বলেবা।
১৩ কউই তার চামডা়র দাম িদেত পাের না।
ওর চামডা় বেমর মত শ ।
১৪ কান লাকই জার কের িলিবয়াথেনর মখু খালােত পাের না।
ওর মেুখর দাঁত দখেল লােক ভয় পায়।
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১৫ ওর িপেঠর পশী সািরব ভােব
দঢৃ়সংব হেয় আেছ।
১৬ বম িল এত কাছাকািছ বসােনা
য ও েলার মে য বাতাসও বইেত পাের না।

১৭ বম িল এেক অে যর সে সংযু ।
বম িল এতই ঘন, সংব য ওেদর টেন আলাদা করা যায় না।
১৮ িলিবয়াথন যখন হাঁিচ দয় তখন আেলা ঝলক িদেয় ওেঠ।
ওর চাখ রতু্যেষর আেলার মত বলেত থােক।
১৯ ওর মখু থেক লিলহান অি বিরেয় আেস।
আ েনর ুিল িছটেক আেস।
২০ ফটু কটিলর তলা িদেয় যমন বল ঘােসর ধাঁয়া বার হয়,
িলিবয়াথেনর নাক িদেয়ও তমিন ধাঁয়া বার হয়।
২১ িলিবয়াথেনর িনঃ বােস কয়লা বেল যায়,
ওর মখু থেক আ েনর িশখা বার হয়।
২২ িলিবয়াথেনর গলা ভীষণ শি শালী,
লােক তােক ভয় পায় ও ছেুট পািলেয় যায়।

২৩ ওর চামডা়য় কান কামল ান নই।
তা যন লাহার মত শ ।
২৪ িলিবয়াথেনর দয় পাথেরর মত।
তা যন যাঁতা কেলর পাথেরর মত শ ।
২৫ যখন িলিবয়াথন জেগ ওেঠ, দবতারাও তখন ভয় পান।
িলিবয়াথন যখন তার লজ ঝাপটা দয়, তখন তাঁরা স র হন।
২৬ তরবাির, ব ম বা বশা যা িদেয়ই িলিবয়াথনেক আঘাত করা হা না কন তা রিতহত হেয় িফের আেস।
ওই সব অ র তােক একদম আঘাত করেত পাের না।
২৭ লাহােক িলিবয়াথন খডকু়েটার মত ঁিডে়য় িদেত পাের।
পচা কােঠর মত স কাঁসােক ভেঙ দয়।
২৮ তীেরর ভেয় িলিবয়াথন পািলেয় যায় না।
ওর গা থেক পাথর খডকু়েটার মেতা িছটেক চেল আেস।
২৯ যিদ মু র িদেয় িলিবয়াথনেক আঘাত করা হয়, তা যন খেডর় টকুেরার মেতা তার গােয় লােগ।
লােক যখন তার িদেক ব ম ছাঁেড় তখন স হােস।

৩০ িলিবয়াথেনর পেটর চামডা় ধারােলা খালামকুিচর মেতা।
স কাদার ওপর দাগ কের িদেয় যায়, যমন ত া িদেয় ফসল মাডা়ই করেল দাগ পেড—় তমন দাগ।

৩১ ফটু জেলর মেতা িলিবয়াথন জলেক নাডা় দয়।
স জেলর ওপর ফটু তেলর বদুবেুদর মেতা বদুবদু সিৃ কের।

৩২ যখন িলিবয়াথন সাঁতার দয় তখন স তার পছেন একিট চকচেক পথেরখা রেখ যায়।
স জলেক ঝাঁিকেয় িদেয় যায় এবং জলেক ফনািয়ত কের।

৩৩ পিৃথবীর কান রাণীই িলিবয়াথেনর মেতা নয়।
স ভয়শূ য রাণী।

৩৪ য রাণী সব থেক বশী গব কের, িলিবয়াথন তােকও নীচু নজের দেখ।
স সম বেুনা প েদর রাজা এবং আিম (ঈ বর) িলিবয়াথন সিৃ কেরিছ।”

রভরু রিত ইেয়ােবর উ র

৪২ ১ তখন ইেয়াব রভেুক উ র িদেলন। ইেয়াব বলেলন,
২ “ রভ,ু আিম জািন আপিন সব িকছ ু করেত পােরন।

আপিন পিরক না কেরন, কান িকছইু আপনার পিরক নােক পিরবিতত করেত বা রাধ করেত পাের না।
৩ রভ,ু আপিন এই র কেরেছন: ‘ ক সই অ লাক য এমন বাকা বাকা কথা বলেছ?’
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রভ,ু আিম যা বিুঝ িন আিম তা বেলিছ।
আিম সই সব িবষেয়র কথা বেলিছ য েলা বঝুেত গেল আিম িব য়-িবহবল হেয় যাই।
৪ “ রভ,ু আপিন আমায় বেলেছন, ‘ শান ইেয়াব, এখন আিম বলেবা।
আিম তামােক র িজ াসা করেবা এবং তিুম আমােক তার উ র দেব।’
৫ রভ,ু অতীেত আিম আপনার স বে েনিছলাম,
িক এখন আমার িনেজর চােখ আিম আপনােক দখলাম।
৬ তাই, আমার জ য আিম লি ত।
আিম ছাই ও ধলূার মে য ঃেখর সে
আমার অপরাধ বীকার করিছ।”

রভু ইেয়াবেক তার স দ িফিরেয় িদেলন
৭ ইেয়ােবর সে কথা শষ করার পর, রভু তমন থেক আসা ইলীফেসর সে কথা বলেলন। রভু ইলীফসেক বলেলন,

“আিম তামার রিত ও তামার ই ব ুর রিত হেয়িছ। কন? কারণ তামরা আমার স েক সিঠক কথা বেলা িন।
িক ইেয়াব আমার সবক এবং ইেয়াব আমার স েক সিঠক কথা বেলেছ। ৮ তাই ইলীফস, এখন তিুম সাতটা বলদ ও সাতটা
ভডা় নাও। আমার সবক ইেয়ােবর কােছ তা িনেয় যাও। ওেদর হ যা কর এবং তামােদর জ য হামবিল িহেসেব উৎসগ

কর। আমার সবক ইেয়াব তামােদর জ য রাথনা করেব এবং আিম তার রাথনার উ র দেবা। তাহেল তামােদর যা শাি
রা য তা আিম দব না। তামােদর শাি পাওয়া উিচৎ কারণ তামরা ভীষণ িনেবাধ। তামরা আমার স েক সিঠক কথা

বলিন। িক আমার সবক ইেয়াব আমার স েক সিঠক কথা বেলেছ।”
৯ তখন তমনীয় ইলীফস, শহূীয় িবল ্দদ এবং নামাথীয় সাফর রভরু আেদশ পালন করেলন এবং তারপর ইেয়াব তাঁেদর

জ য য রাথনা কেরিছেলন, রভু তার উ র িদেলন।
১০ ইেয়াব তাঁর ব ুেদর জ য রাথনা করেলন। রভু ইেয়াবেক আবার সাফ য িদেলন। ইেয়ােবর যা িছেলা, ঈ বর তােক

তার ি ব ণ িদেলন। ১১ তখন ইেয়ােবর সব ভাইেবান এবং অ য সবাই যারা ইেয়াবেক জানেতা, তারা তাঁর বাডী়েত এেলা।
তারা ইেয়াবেক সা বনা িদেলা, রভু য ইেয়াবেক এত ক িদেয়েছন তার জ য তারা ঃিখত হল। রে যেক ইেয়াবেক এক
টকুেরা কের েপা ¶¶ও একিট কের সানার আংিট িদল।

১২ েত ইেয়ােবর যা িছেলা, তার থেক অেনক বশী স দ িদেয় রভু ইেয়াবেক আশীবাদ করেলন। ইেয়াব ১৪,০০০
মষ, ৬০০০ উট, ২০০০ গাভী এবং ১০০০ রী গাধা পেলন। ১৩ ইেয়াব সাত পু র এবং িতন ক যাও পেলন। ১৪ ইেয়াব
রথম ক যার নাম রাখেলন িযমীমা। ি বতীয় ক যার নাম রাখেলন কৎসীয়া এবং ততৃীয় ক যার নাম রাখেলন করণহপপকূ।

১৫ ইেয়ােবর ক যারা সারা দেশর মে য সব চেয় সু রী নারী িছল। ইেয়াব তাঁর স ি র একিট অংশ তাঁর ক যােদর
িদেলন—ওরা ওেদর ভাইেদর মেতাই স ি র অংশ পল।

১৬ ইেয়াব আরও ১৪০ বছর বশী বঁেচিছেলন। িতিন তাঁর স ানেদর চারিট রজ দখবার জ য বঁেচ িছেলন। ১৭ ইেয়াব
খবু ব ৃ বয়েস মারা গেলন।

¶¶৪২:১১ এক … েপা আ িরক অেথ, “এক কসীতা।” পি রয়েকর সমেয় এই পিরমাপ যবহার করা হাত।
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