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ಪ್ರ ಾಪಗಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಪ್ರ ಾಪಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು

ಅ ಾಮಧೇಯ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತು್ತ
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳೆರಡೂ ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವವು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಸೇರಿದ್ದವೆನು್ನತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಾಶದ ಫಲಿ ಾಂಶಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು
ಆಕ್ರಮಣವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ
(ಪ್ರ ಾಪ. 1:13-15). ಯೆರೆಮೀಯನು ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ
ಉಪಸಿ್ಥತನಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ,
ಆತನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿತು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸಲು ಾಬೆಲಿನವರನು್ನ ತನ್ನ
ಕೈಗೊಂಬೆ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸುವುದರಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸಿದನು.
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೊರ ಾಗಿಯೂ,
ಮೂರನೆಯ ಅ ಾ್ಯಯವು ನಿರೀ ಯ ಾ ಾ್ದನದೊಂದಿಗೆ ಅದನು್ನ
ವಿಚಿ್ಛನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ದೇವರ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ,
ಕತರ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಓದು ಾರರಿಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಾಂತ್ವನವನು್ನ
ನೀಡು ಾ್ತನೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 586-584 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
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ಾಬೆಲಿನವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಧ ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶೋಕದ ಬಗೆ್ಗ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಕ್ಷ ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲ ಬದುಕುಳಿದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ

ಇಬಿ್ರಯರುಮತು್ತ ಸತ್ಯವೇದದ ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಾಷಿ್ಟ ್ರೕಯ ಮತು್ತ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಾಪಗಳೆರಡಕೂ್ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ,

ದೇವರು ತನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಕರೆತರಲು ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂದಭರ್ಗಳನು್ನ ಾಧನಗ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ, ನಿರೀ ಯು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾತ್ರವೇ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ದೇವರು ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅವಶೇಷವನು್ನ
ಾ ಾಡಿ ಉಳಿಸಿದಂತೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾಪವು ನಿತ್ಯ ಾದ ಮರಣವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ೕಜನೆ
ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಪ್ರ ಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕವು
ಾಪ ಮತು್ತ ಬಂ ಾಯವು ದೇವರ ಕೊ್ರೕಧವು ಸುರಿಯಲ್ಪಡಲು
ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ (1:8-9; 4:13; 5:16).

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪ್ರ ಾಪ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದು —
1:1-22

2. ಾಪವುದೇವರ ಕೊ್ರೕಧವನು್ನಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ— 2:1-22
3. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ— 3:1-
66

4.ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮಹಿಮೆಯುಕಳೆದುಹೋದದು್ದ— 4:1-22
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5. ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕೆ ವಹಿಸುವುದು— 5:1-
22

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ದುಃಖ
1 ಅ ್ಯೕ, ಜನಭರಿತ ಾಗಿದ್ದ ನಗರಿಯು ಒಂಟಿ ಾಗಿ

ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಳ ಾ್ಲ!
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ರತ್ನ ಾಗಿದ್ದವಳು ವಿಧವೆ ಾದಳು,
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿರೋಮಣಿ ಾಗಿದ್ದವಳು ಗು ಾಮ ಾದಳು.
2 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಿಕಿ್ಕ ಬಿಕಿ್ಕ ಅಳು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು

ಕೆನೆ್ನಗಳಮೇಲೆ ನಿಂತೇ ಇದೆ;
ಆಕೆಯ ಬಹುಮಂದಿ ಪಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಸಂತೈಸರು; ಆಕೆಯ

ಮಿತ್ರರೆ ಾ್ಲ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಯೆಹೂದವೆಂ ಾಕೆಯು ೕರ ಾದ ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಶ್ರಮೆಗಳಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಲಸೆಹೋಗಿ ಾ್ದಳೆ;
ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ;
ಆಕೆಯು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರು ಾಗಲೇ ಆಕೆಯ ಹಿಂಸಕರೆ ಾ್ಲ

ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದರು.
4 ಾರೂಮಹೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೀ ೕನಿಗೆ

ಹೋಗುವ ಾರಿಗಳು ಬಿಕೋ ಎನು್ನತಿ್ತವೆ;
ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಳು ಬಿದಿ್ದವೆ, ಅಲಿ್ಲನ ಾಜಕರು

ನರ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಅಲಿ್ಲನ ಕನೆ್ಯಯರು ವ್ಯಥೆಪಡು ಾ್ತರೆ, ನಗರಿಗೆ ನಗರಿಯೇ ಶೋಕದಿಂದ

ತುಂಬಿದೆ.
5 ಅದರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದೊ್ರೕಹಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ

ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅದರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅದಕೆ್ಕ
ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,

ಅದರ ಶತು್ರಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಅದರ ಎಳೆಕೂಸುಗಳು
ವಿರೋಧಿಗಳ ವಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹೋಗಿವೆ.
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6 ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯ ವೈಭವವೆ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ; ಅಲಿ್ಲನ
ಪ್ರ ಾನರುಮೇವಿಲ್ಲದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ಬಲಗುಂದಿ ಹಿಡಿಯಲು
ಬೆನ್ನತಿ್ತದವರಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯು ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಅಲೆದು
ಕಷ್ಟಪಡು ಾಗ ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ತನಗಿದ್ದ ವೈಭವವನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

ಆಕೆಗೆ ಾರ ಸ ಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಜನರು ವಿರೋಧಿಯ
ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಆಕೆಯನು್ನ ವೈರಿಗಳು ನೋಡಿ
ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

8 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾಪ ಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ; ದಲು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಈಗ ಆಕೆಯ
ಾನಭಂಗವನು್ನ ಕಂಡು ಹೀನೈಸು ಾ್ತರೆ; ಆಕೆಯು

ಮುಖಮುಚಿ್ಚ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತಳೆ.
9 ಆಕೆಯ ನೆರಿಗೆಯು ಹೊಲ ಾಗಿತು್ತ, ಮುಂದಿನ ಗತಿಯೇನೆಂದು

ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ವಿಪರೀತ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದ ಬಿಟ್ಟಳು; ಸಂತೈಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.

“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಲ ಸು; ನನ್ನ ಶತು್ರ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ರೆಯಿಡು ಾ್ತಳೆ.

10 ವಿರೋಧಿಯು ಕೈಚಾಚಿ ಅವಳ ಭೋಗ ್ಯವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಚಿಬಿಟ್ಟನು; “ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ ಾರದು”
ಎಂದು ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ

ಅಂಥವರೇ ತನ್ನಲಿ್ಲನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದೊಳಗೆ ಸೇರುವುದನು್ನ ಆಕೆಯು
ಾಣಬೇ ಾಯಿತು.

11 ಆಕೆಯ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನರಳು ಾ್ತರೆ, ಅವರು ಅನ್ನವನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಳು್ಳವ ಗತಿ ಬಂತು, ಾ್ರಣಾ ಾರ ಾದ
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ,
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“ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು, ಕಟಾ ಸು, ಾನು ತುಚ್ಛ ಾದೆನ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸು ಾ್ತಳೆ.

12 ಾದುಹೋಗುವವರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ೕ?
ಯೆಹೋವನು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡು

ನನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸಿ ನನಗೆಉಂಟು ಾಡಿದ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿ
ಇಂ ಾ ವ್ಯಥೆಯು ಇನೆ್ನ ಾ್ಲದರೂಉಂಟೋ ೕಚಿಸಿರಿ.
13ಆತನುಮೇಲಣಲೋಕದಿಂದಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ,ಅದು

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ;
ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಾನು ಾಳುಬಿದು್ದ ಸ ಾ ಬಳಲುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

14 ಆತನ ಕೈ, ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೊಗವು ಇರುವಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದಿದೆ. ಆ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಹುರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ
ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;

ನನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಎದುರಿಸ ಾರದವರ ಕೈಗೆ
ಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾ್ದನೆ.

15 ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಶೂರರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹೊರ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ನನ್ನ ಯುವಕರನು್ನ ಸದೆಬಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇಮಹೋತ್ಸವವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದವೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಾ್ರ ಯ ಾಗೆ

ತುಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಈ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವೆನು, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ

ದಣಿ ಾರಿಸತಕ್ಕವನು ದೂರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಾರೆ ಾರೆ ಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದು. ಶತು್ರವು ಗೆದು್ದ ನನ್ನ

ಮಕ್ಕಳು ಾ ಾದರು.
17 ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯು ಕೈಚಾಚಿ ಅಂಗ ಾಚಿದರೂ ಾರೂ

ಸಂತೈಸರು; ಾಕೋಬಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು
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ಅದಕೆ್ಕ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮು ಅವರ ನಡುವೆ
ಹೊಲೆ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದೆ.

18ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು, ಾ ಾದರೋ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದ ದೊ್ರೕಹಿ;

ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ನನ್ನ ಕನೆ್ಯಯರು ಮತು್ತ ಯುವಕರು ಸೆರೆಹೋಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ!

19 ಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ನಲ್ಲರಿಂದ ನನಗೆ ೕಸ ಾಯಿತು,
ನನ್ನ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ ಾ್ರಣವನು್ನ

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಾರವನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟರು.

20ಯೆಹೋವನೇ, ಕಟಾ ಸು; ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ
ಕರುಳು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ.

ಾನು ಕೇವಲ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ
ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ; ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಂ ಾರ, ಒಳಗೆ
ಾ್ರಣಸಂಕಟ.

21 ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸರು; ನನ್ನ ನರ ಾಟದ ಸುದಿ್ದಯು ನನ್ನ
ವೈರಿಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ;

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ ಾದ ಕೇಡಿನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ
ಾಡಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದುಉ ಾ್ಲಸಪಡು ಾ್ತರೆ.

ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನವನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗ ನನ ಾದ ಗತಿಯು
ಅವರಿಗೂ ಆಗಲಿ!

22ಅವರು ಾಡಿದ ಕೆಡುಕೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ಮುಟ್ಟಲಿ;
ನೀನು ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ದೊ್ರೕಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಡಿದಂತೆ

ಅವರಿಗೂ ಾಡು;
ನನ್ನ ನರ ಾಟವು ಬಹಳ ಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಎದೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
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2
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಶಿ

1ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಗೆ ೕಡವು
ಕವಿಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ!

ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾದಪೀಠವನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ಾರದೆ

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಶಿರೋಮಣಿಯನು್ನ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ
ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು.

2 ಕತರ್ನು ಕನಿಕರಪಡದೆ ಾಕೋಬಿನ ಗೋ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿ,

ಯೆಹೂದದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ೌದ್ರದಿಂದ ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮ ಾಡಿ,
ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲನ ಸರ ಾರರನೂ್ನ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.

3 ಆತನು ಶತು್ರವಿನ ಮೇಲೆತಿ್ತದ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆದು,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕೊಂಬನು್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ ತೀ ಾ
ಕಡಿದು ಾಕಿ,

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಾಕೋಬನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

4 ವೈರಿಯ ಾಗೆ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ, ವಿರೋಧಿಯಂತೆ ಬಲಗೈಯೆತಿ್ತ
ನಿಂತು,

ಸುಂದರ ಪ್ರಜೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಚೀ ೕನ್ ಗು ಾರದಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಕತರ್ನು ವೈರಿ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ನುಂಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಅದರಅರಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟು್ಟ ಅದರ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ

ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಪಮತು್ತ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಾ್ದನೆ.
6 ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದ ಗು ಾರವನು್ನ ತೋಟದ ಗುಡಿಸಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ

ಾಳು ಾಡಿ, ತನ್ನ ಉತ್ಸವ ಾ್ಥನವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
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ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾರ
ನೆನಪಿಗೂ ಾರದಂತೆ ಾಡಿ

ಯೆಹೋವನು ಅತಿರೋಷಗೊಂಡು ಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಾಜಕರನೂ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ
ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ,

ಚೀ ೕನಿನ ಅರಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಶತು್ರ ವಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಉತ್ಸವದಿನದಲಿ್ಲ ೕಷಿಸುವಂತೆ ಶತು್ರಗಳು ಯೆಹೋವನ

ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಜಯ ೕಷವೆತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯ ಕೋಟೆಯನು್ನ

ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನೂಲನು್ನ ಎಳೆದಿ ಾ್ದನೆ;
ಾಳು ಾಡುತಿ್ತರುವತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ ೌಳಿಗೋಡೆಯೂ

ಮತು್ತ ಕೋಟೆಯೂ ರೆಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಅವೆರಡೂ ಕುಸಿದುಹೋಗಿವೆ.

9 ಚೀ ೕನಿನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂತುಕೊಂಡಿವೆ; ಅದರ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಚೂರು ಚೂರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;

ಅದರ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಸರ ಾರರೂ ೕಶೆಯ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;

ಅದರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವ ದಶರ್ನವೂಇಲ್ಲ.
10 ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯ ಹಿರಿಯರು ನೆಲದಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿ

ಕುಕ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ;
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು, ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಕನೆ್ಯಯರು ತಲೆಗಳನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ ಾ್ದರೆ.

11 ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇಂಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕರುಳು
ಕುದಿಯುತ್ತದೆ,
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ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯು ಾ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಮರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದ
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಮೂಛೆರ್ಹೋದುದರಿಂದನನ್ನ ಕರುಳುಕರಗಿದೆ.

12 ಮಕ್ಕಳು ಾಯಪಟ್ಟವರಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿ ಾಯಿಯಎದೆಯಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,

“ಅ ಾ್ಮ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ೕ? ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಯರಸ
ಇಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಗೋಳಿಡುತ್ತವೆ.

13ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕನೆ್ಯಯೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಚೀ ೕನ್ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ

ಸಂತೈಸಲು ಸ ಾ ಾನಕರ ಾತುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತರಲಿ?
ನಿನ್ನ ಾಶನವು ಾಗರದಷು್ಟ ಅ ಾರ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾರು

ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಬಲ್ಲರು?
14ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಕಂಡದಶರ್ನ,ಹೇಳಿದಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳು

ವ್ಯಥರ್, ನಿ ಾ್ಸರ;
ಅವರು ನಿನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಬೈಲಿಗೆ ಾರದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ದುರವಸೆ್ಥಯು

ನೀಗಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದವ್ಯಥರ್ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳುನೀನು

ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾದವು.
15 ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ

ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರಿಯನು್ನ
ಕಂಡು,

“ಆ ಾ, ಪರಿಪೂಣರ್ಸುಂದರಿ, ಸಮಸ್ತಲೋಕ ಸಂತೋಷಿಣಿ
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಪುರಿಯು ಇದೇ ಏನು? ಛೀ ಛೀ” ಎಂದು
ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

16 ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯಿ ವ್ಯಂಗ ್ಯ ಾದ
ನಗುವಿನಿಂದ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ, ಛೀಗುಟಿ್ಟ, ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತರೆ;
ಆ ಾ, ಆಕೆಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ,
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ಾವು ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದ್ದ ದಿನವು ಇದೇ, ಈಗ ಬಂದೊದಗಿತು, ಅದನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವುಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

17 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದು ಾನು
ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನುಡಿದ ಾತನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಕರುಣಿಸದೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡವಿ,

ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ
ಕೊಂಬನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

18ನಿನ್ನ ಜನರು ಕತರ್ನಿಗೆಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ರೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
“ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯ ಕೋಟೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣೕರು

ಹಗಲಿರುಳೂ ತೊರೆಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ,
ನಿಮಗೆ ವಿ ಾಮವೇ ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರದಿಂದ ನಿಲ್ಲದೆ

ಸುರಿಯಲಿ;
19 ಾತಿ್ರಯಒಂದೊಂದುಜಾವದಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದದು್ದ ಗೋ ಾಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಾರವನು್ನ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಕತರ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ

ಹೊಯು್ದ ಬಿಡಿರಿ;
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ

ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.”

20 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಟಾ ಸು; ನೀನು ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಡಿದು್ದ
ಾರಿಗೆಂಬುವುದನು್ನ ನೋಡು,

ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಗಭರ್ಫಲವನು್ನ, ಾವು ನಲಿ ಾಡಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಾವೇ ಕೊಂದು ತಿನು್ನವುದು ೕರ ಾದ ಾಪವಲ್ಲವೇ!

ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಕತರ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ
ಹತ ಾಗಬೇಕೋ?

21ಯುವಕರುಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲದಮೇಲೆಬಿದಿ್ದರು ಾ್ತರೆ,
ನನ್ನ ತರುಣಿಯರು ಾಗು ತರುಣರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನೀನು ಕೋಪತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿ,

ಕನಿಕರಿಸದೆ ಸಂಹರಿಸಿದಿ.
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22 ಮಹೋತ್ಸವಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ
ದಿಗಿಲುಗಳನು್ನ* ನನ್ನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ಕರೆಯಿಸಿದಿ್ದೕ;

ಯೆಹೋವನು ಕೋಪತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ;

ಾನು ನಲಿ ಾಡಿಸಿ ಾಕಿದವರನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

3
ಶಿ , ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಮತು್ತ ನಿರೀ

1ಯೆಹೋವನ ೌದ್ರದಂಡದ ಪೆಟ್ಟನು್ನ ತಿಂದವನು ಾನೇ.
2ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ

ನಡೆಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
3 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಆತನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ

ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
4 ನನ್ನ ಾಂಸಚಮರ್ಗಳನು್ನ ೕಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ, ನನ್ನ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದಿ ಾ್ದನೆ;
5ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರ

ಾಗೆ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ.
7 ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಗೋಡೆಯನು್ನ

ಕಟಿ್ಟ, ನನಗೆ ಾರ ಾದ ಬೇಡಿಯನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ರೆಯಿಟು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ

ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
9 ನನ್ನ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಾಕಿ,

ಾದಿಗಳನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಆತನು ನನಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಕರಡಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ,

ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

* 2:22 2:22ಅಥ ಾ ಶತು್ರಗಳನು್ನ.
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11 ಾನು ನಡೆದ ಾರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

12ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ ಾಣಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
13 ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗಗಳನು್ನ

ಇರಿದಿ ಾ್ದನೆ.
14 ಾನು ಸ್ವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿ, ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರ

ಗೇಲಿಯ ಾತು ಮತು್ತ ಾಡುಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
15ಆತನು ನನಗೆ ಕಹಿ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ವಿಷ ಾನವನು್ನ

ಕುಡಿಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಾನು ಗರಸು ಕಲು್ಲಚೂರುಗಳನು್ನ ಅಗೆಯುವಂತೆ ಾಡಿ

ನನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನನು್ನ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ
ತಳಿ್ಳ ಾ್ದನೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳ ಾಕಿ ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು
ಸಂತೋಷವನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

18 “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ನಿರೀ ಯೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತು”
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

19 ಾನು ಅಲೆದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ, ಕಹಿ ಾದ
ನನ್ನ ಆ ಾರ ಾನಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೋ.

20 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನನೊ್ನಳಗೆ
ಕುಗಿ್ಗದೆ.

21ಹೀಗಿರಲು ಾನು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,
ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿರೀ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ!

22 ಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಆತನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೇ; ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಾವರಗಳ
ಾಯರ್ಗಳು ನಿಂತುಹೋಗವು.

23 ದಿನದಿನವು ಹೊಸಹೊಸ ಾಗಿ ಒದಗುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು
ದೊಡ್ಡದು!
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24 “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಾಲು, ಆದ ಾರಣ ಆತನನು್ನ
ನಿರೀ ಸುವೆನು” ಎಂದು ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮವು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

25 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಹುಡುಕುವವರಿಗೂಮಹೋಪ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

26 ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ಾಂತ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳೕಯದು.

27 ೌವನದಲಿ್ಲ ನೊಗಹೊರುವುದುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹಿತಕರ.
28 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದನು್ನ ಹೊರಿಸಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು

ಅವನು ಒಂಟಿಗ ಾಗಿ ಕುಳಿತು ೌನ ಾಗಿರಲಿ.
29 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸುಗತಿ ಾದೀತೆಂಬ

ನಿರೀ ಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕೊಳಕಿನಮೇಲೆ ಾಕಲಿ.
30 ಹೊಡೆಯುವವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವ ಾನವನು್ನ

ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿನ್ನಲಿ.
31 ಕತರ್ನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ.
32 ಆತನು ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸಿದರೇನು, ತನ್ನ ಕೃ ಾತಿಶಯದಿಂದ

ಕನಿಕರಿಸುವನು.
33ನರಜನ್ಮದವರನು್ನ ಾಧಿಸಿ,ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸುವುದುಆತನಿಗೆಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
34 ಲೋಕದ ಸೆರೆಯವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ

ತುಳಿದುಬಿಡುವುದೂ,
35ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವುದೂ,
36 ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದೂ, ಇವುಗಳನು್ನ ಕತರ್ನು

ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರನೇ?
37 ಕತರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಾರ ಾತು ಾಥರ್ಕ ಾದೀತು?
38ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾಯಿಯ ಾತಿನಿಂದಲೇ ಮೇಲು ಮತು್ತ

ಕೇಡುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವ ಾ್ಲ.
39 ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ವರವಿರಲು ತನ್ನ ಾಪದ ಶಿ ಾಗಿ

ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?
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40 ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ, ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊ ್ಳೕಣ.

41ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗ ಡನೆಮನಸ್ಸನೂ್ನ
ತಿರುಗಿಸಿ ಸು್ತತಿಸೋಣ.

42“ ಾವುಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
43 ನೀನು ರೋಷವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;

ಕನಿಕರಿಸದೆ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿ್ದೕ.
44 ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟ ಾರದೆಂದು ೕಡವನು್ನ

ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
45 ನಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಸವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ

ಹೊಲಸ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
46ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
47 ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಸಂ ಾರವೂ ಮತು್ತ ಭಂಗವೂ ನಮಗೆ

ಾದಿವೆ.”
48 ಸ್ವಜನರು ಾಶ ಾದ ಾರಣ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹೊಳೆಹೊಳೆ ಾಗಿ

ಹರಿಯುವುದು.
49ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಟಾ ಸಿ ನೋಡುವ ತನಕ
50 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಅಶು್ರ ಾರೆ ಸುರಿಸುವುದನು್ನ,

ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದು.
51 ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಕನೆ್ಯಯರಿ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವ ಾನು ಕಣು್ಣರಿಯಿಂದ

ಪೀಡಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
52 ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಪ ಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನನು್ನ

ಆತುರದಿಂದ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು.
53 ನನ್ನನು್ನ ನೆಲ ಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಕಲು್ಲಮುಚಿ್ಚ* ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ

ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು
54 ಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಮುಣುಗಿಸಿತು; ಆಗ ಸತೆ್ತನು

ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
* 3:53 3:53 ಕಲು್ಲಮುಚಿ್ಚ ಅಥ ಾ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
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55 ಯೆಹೋವನೇ, ಅ ಾಧ ಾದ ನೆಲ ಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

56 ನೀನು ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಿ; ನನ್ನ ನಿಟು್ಟಸಿರಿಗೂ ಮತು್ತ
ರೆಗೂ ಕಿವಿಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ!

57 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
“ಭಯಪಡಬೇಡ” ಎಂದು ಅಭಯವಚನ ನೀಡಿದೆ.

58 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿದಿ್ದೕ.

59 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ ಾದ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ, ನನಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.

60 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿದ ಹಗೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಯುಕಿ್ತಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.

61 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ
ದೂಷಣೆಯೂ, ನನ್ನ ಾನಿ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳೂ,

62ನಿತ್ಯ ನಡಿಸುತಿ್ತರುವ ತಂತೊ್ರೕ ಾಯವೂಮತು್ತ ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಗಳ
ನಿಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆಯಷೆ್ಟ.

63ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ,ಏಳಲಿನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರು; ಾನು ಅವರ
ಗೇಲಿಯ ಾಡಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

64ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಿ;

65 ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವಿ, ನಿನ್ನ ಾಪವು ಅವರ
ಮೇಲಿರಲಿ!

66 ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅವರು ನಿನ್ನ
ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಅಳಿಸಿಬಿಡುವಿ.

4
ಾಶ ಾದಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
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1 ಅ ್ಯೕ, ಬಂ ಾರವು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಸು ಾಯಿತು! ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನವು
ಾಂತಿಹೀನ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ!

ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಕಲು್ಲಗಳು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಬಿಟಿ್ಟವೆ.

2 ಅ ್ಯೕ, ಅಪರಂಜಿಯಷು್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದ ಚೀ ೕನಿನ
ಪ್ರಜೆಗಳು,

ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕುಂ ಾರನ ಕೈಕೆಲಸದ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಗ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

3ನರಿಗಳು ಕೂ ಾಮರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಗೊಟು್ಟ ಾಕುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನವೆಂ ಾಕೆ ೕ ಾಡಿನ ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯಷು್ಟ

ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
4 ಲೆಕೂಸಿನ ಾಲಿಗೆಯು ಾಹದಿಂದ ಸೇದಿಹೋಗಿದೆ.
ಅನ್ನ ಬೇಕೆನು್ನವ ಎಳೆಯಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಡುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದವರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗೆಟು್ಟ

ಅಲೆಯು ಾ್ತರೆ;
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ

ತಿಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಗತಿ ಬಂತು.
6 ಾರ ಕೈಯೂ ಸೋಕದೆ ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ ಸೊದೋಮಿನ

ಾಪಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಅಧಮರ್ವುಹೆಚಾ್ಚಯಿತ ಾ್ಲ.
7 ಆ ಪ್ರಜೆಯಲಿ್ಲನ ಮಹನೀಯರು* ಹಿಮಕಿ್ಕಂತ ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ,

ಾಲಿಗಿಂತ ಬಿಳು ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.
ಅವರ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವು ಹವಳವನು್ನ ಮೀರಿತು್ತ, ಅವರ ರೂಪವು

ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಷು್ಟ ಅಂದ ಾಗಿತು್ತ.

* 4:7 4:7 ಮಹನೀಯರು ಮೂಲತಃ ನಜರೇಟ್್ಸ ಅಥ ಾ ಾಜೀರರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯದಿರಲು, ಮೃತ ದೇಹವನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸದಿರಲು, ಮತು್ತ ಅವನ ಕೂದಲನು್ನ ಉದ್ದ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಲು ವಿಶೇಷ ಶಪಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು.
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8 ಈಗ ಅವರ ಮುಖವು ಾ ೕರ್ಡದಂತೆ ಕಡುಕ ಾ್ಪಗಿದೆ,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವರ ಗುರುತು ಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದು.

ಅವರ ಚಮರ್ವು ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಸುಕು ್ಕ
ಹಿಡಿದಿದೆ, ಒಣಗಿದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಂ ಾಗಿದೆ.

9 ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾದವರ ಗತಿಯೇ ಲೇಸು.

ಭೂಮಿಯ ಫಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಾಮದ ಪೆಟ್ಟನು್ನ ತಿಂದವರು ಕ್ಷಯಿಸು ಾ್ತ
ಬರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.

10 ದಯೆತೋರುವ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ
ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದಿ ಾ್ದರೆ;

ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರ ಾಶನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಾಯಂದಿರಿಗೆ
ತಿಂಡಿ ಾದವು.

11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ
ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;

ಚೀ ೕನಿನ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಹೊತಿ್ತಸಿ ಾ್ದನೆ.

12 ವೈರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಎದು ಾಳಿಗಳೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವರೆಂದು

ಅರಸರು ಅಥ ಾ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಚೀ ೕನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಾಜಕರ

ಾಪಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳದೋಷಗಳಿಂದಲೇಈಗತಿಬಂತು.
14ಆ ಾ, ಆ ಾಜಕಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಕುರುಡರಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ

ಅಲೆಯು ಾ್ತರೆ; ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾರೂಮುಟ್ಟರು.
15 ಅವರನು್ನ ನೋಡುವವರು, “ತೊಲಗಿರಿ, ಅಶುದ್ಧರು ನೀವು,

ತೊಲಗಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ,ಮುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತರೆ.
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ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತರಲು, “ಇವರು
ಇನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾ ದೇಶಗಳವರು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

16ಯೆಹೋವನಉಗ್ರದೃಷಿ್ಟಯುಅವರನು್ನ ಚದುರಿಸಿದೆ;ಆತನು ಇನು್ನ
ಅವರಮೇಲೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಾಜಕ ಾದರೇನು, ಅವರಿಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ತಪಿ್ಪದೆ;
ವೃದ್ಧ ಾದರೇನು, ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸರು.

17ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಸ ಾಯವನು್ನ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಿ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬಯಿತು.

ನಮ್ಮನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸ ಾರದ ಜ ಾಂಗದ ಆಗಮನವನು್ನ ನಮ್ಮ
ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.

18 ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲೆ್ಲೕ ಾವು ಸಂಚಾರ ಾಡದ ಾ ಾಯಿತು;

ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ನಮ್ಮ ಾಲವು ತೀರಿತು; ೌದು,
ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದೇ ಬಂತು.

19 ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದವರು ಆ ಾಶದ ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ
ವೇಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿದರು.

20 ಾವನು ನಮಗೆ ಜೀವ ಾ್ವಸ ೕ, ಾವನು ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನೋ,

ಾವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವೆವು
ಎಂದು ಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ ೕ ಅವನು ಅವರ
ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದನು.

21ಊಚ್ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎದೋಮೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ, ಹಷಿರ್ಸು,
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ;

ಆದರೆ ರೋಷ ಾನದ ಾತೆ್ರಯು ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೂ ಬರುವುದು;
ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ.
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22 ಚೀ ೕನೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನ ದೋಷಫಲವೆ ಾ್ಲ ತೀರಿತು,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯನು.

ಎದೋಮೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನ ದೋಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಬೈಲಿಗೆ ತರುವನು.

5
ದಯೆತೋರೆಂದುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ ಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ;
ಾವು ಗುರಿ ಾಗಿರುವ ಅವ ಾನವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡು.

2ನಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತ ಪರರ ಾ ಾಗಿದೆ,
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪರರ ಕೈವಶ ಾಗಿವೆ.
3 ಾವು ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಅ ಾಥರು,
ನಮ್ಮ ಾಯಂದಿರು ವಿಧವೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4ನೀರು ನಮ್ಮ ಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ;
ೌದೆ ಸ್ವಂತ ಾದರೂ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

5 ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವವರು ನಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ,
ಬಳಲಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಾವ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

6ಹೇ ಾದರೂ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಅನ್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ ಎಂದು ಐಗುಪರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಿಗೂ ಅಧೀನ ಾದೆವು.
7ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಾಪ ಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು;
ಅವರ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಯಿತು.
8 ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದವರು ನಮಗೆ ದಣಿಗ ಾದರು, ಅವರ ಕೈಯಿಂದ

ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಆ ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಿ್ತರು ಾಗ ಅರಣ್ಯದವರ

ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾ್ರಣಾ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
10 ಾಮ ಾಲದ ಭೀಕರ ಜ್ವರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವು ಒಲೆಯಂತೆ

ಸುಡುತ್ತದೆ.
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11ಚೀ ೕನಿನ ಸತಿಯರಮತು್ತ ಯೆಹೂದದಊರುಗಳ ಕನೆ್ಯಯರ
ಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

12 ಾಜಪುತ್ರರ ಕೈಗಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ನೇತು ಾಕಿ ಾ್ದರೆ; ವೃದ್ಧರು
ಾನಭಂಗಪಟ್ಟರು.

13ಯುವಭಟರಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೊರುವ ಗತಿ ಬಂತು; ಮಕ್ಕಳು
ೌದೆಹೊರೆ ಹೊತು್ತ ಮುಗ್ಗರಿಸಬೇ ಾಯಿತು.

14 ವೃದ್ಧರು ಇನು್ನ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರರು, ಯುವಕರು ಇನು್ನ
ಾದ್ಯ ಾರಿಸರು.

15 ನಮ್ಮ ಹೃದ ಾನಂದವು ತೀರಿತು, ನಮ್ಮ ಾಟ್ಯ ನಲಿವುಗಳು
ದುಃಖ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟವೆ.

16 ಕಿರೀಟವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಮೇಲಿಂದ ಬಿದು್ದ ಹೋಗಿದೆ,
ಅ ್ಯೕ, ನಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇ ೕಣ! ಾವು

ಾಪ ಾಡಿದವರೇ ಸರಿ!
17ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕುಂದಿದೆಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾ್ಬಗಿವೆ.
18 ಾಕೆಂದರೆ ನರಿಗಳು ಾ ಾಗಿರುವ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಬಳಿ

ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.
19ಆದರೆಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ,
ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
20ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಮರೆತಿರುವುದೇಕೆ?
ಏಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಷು್ಟ ಾಲ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?
21ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮಮೇಲೆಬಲು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ೕ?
22ಪೂವರ್ ಾಲದ ಸುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನಮಗೆಮತೆ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು; ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಾಗೆ ತಿರುಗುವೆವು;
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