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ഹബക്കൂക്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഹബക്കൂക്ക് ്രപവാചകന് രചന നിര് വ്വഹിച്ച

1:1 അേദ്ദഹത്തിൻെറ പശ്ചാത്തലം
തികച്ച ം അജ്ഞാതമാണ് വാസ്തവത്തിൽ
“ഹബക്കൂക്ക്്രപവാചകൻ എന്ന നിലയില ്
്രപസിദ്ധനായിരുന്നുെവന്നും അതുെകാണ്ട്
്രപേത്യകിച്ച് ഒരു വിേശഷണം നല്കിയില്ല എന്നും
കണക്കുകൂട്ടാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 612-605.
െതക്കൻ രാജ്യമായ യഹൂദ പതനത്തിന്
െതാട്ട മുൻപ് ആയിരിക്കാം ഈ ്രപവചനത്തിെന്റ
രചനനടന്നിരിക്കുക.
സ്വീകര ്ത്താവ്
െതേക്ക രാജ്യമായ െയഹുദയിെല ജനത്തിന.്
എല്ലായിടത്തുമുള്ളൈദവജനത്തിന് െപാതുവായ
സേന്ദശം.
ഉേദ്ദശം
എന്തുെകാണ്ടാണ് ൈദവത്തിൻെറ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനം ശ്രതുവിെന
ൈകകളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന
സേന്ദഹമാണ് ്രപവാചകൻ ്രപകടിപ്പിക്കുന്നത.്
ൈദവം ആ േചാദ്യത്തിന് മറുപടി അയച്ച
്രപവാചകെന്റ വിശ്വാസെത്ത ഉറപ്പിക്കുന്നു.
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം യേഹാവയാണ്
തൻെറ ജനത്തിെന്റ പരിപാലകന് അവനില ്
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ആ്രശയിക്കുന്നവെന അവൻ നിലനിർത്തുന്നു
യഹൂദയുെട പരമാധികാരിയായ യേഹാവ
ബാബിേലാണിെന്റ അനീതിക്കു ന്യായവിധിക്കും
എന്നു ഓര്മെപ്പടുത്തുക. നിഗളികള ്
താഴ്ത്തെപ്പടും എന്നാൽ നീതിമാൻ
വിശ്വാസത്താൽജീവിക്കും. (2:4).
്രപേമയം
പരമാധികാരിയായ ൈദവത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുക
സംേക്ഷപം
1.ഹബക്കൂക്കിെന്റപരാതി — 1:1-2:20
2.ഹബക്കൂക്കിെന്റ ്രപാർത്ഥന — 3:1-19

1 ഹബക്കൂക്ക്്രപവാചകൻ ദർശിച്ച
്രപവാചകം. 2 “യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം
സഹായത്തിനായിഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
അങ്ങ് േകൾക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം?
സാഹസംനിമിത്തം ഞാൻ എ്രതേത്താളം
അങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുകയും അങ്ങ്
രക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം? 3 അങ്ങ്
എെന്ന നീതിേകട് കാണുമാറാക്കുന്നതും പീഢനം
െവറുെത േനാക്കുന്നതും എന്തിന?് കവർച്ചയും
സാഹസവും എെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ട;് കലഹവും
മത്സരവുംസാധാരണംആകുന്നു. 4അതുെകാണ്ട്
ന്യായ്രപമാണം ദുർബലമായിരിക്കുന്നു; ന്യായം
ഒരുനാള ം െവളിെപ്പട്ട വരുന്നതുമില്ല; ദുഷ്ടൻ
നീതിമാെന വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
ന്യായം വ്രകതയായി െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു.
5ജനതകെള ്രശദ്ധിച്ച് േനാക്കുവിൻ! ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്
വിസ്മയിക്കുവിൻ! ഞാൻ നിങ്ങള െട കാലത്ത്
ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്യ ം; അത് വിവരിച്ച േകട്ടാൽ
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നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. 6ഞാൻ ്രകൂരതയും
േവഗതയുമുള്ള ജനതയായ കല്ദയെര*
ഉണർത്തും; അവർ തങ്ങള േടതല്ലാത്ത
വാസസ്ഥലങ്ങൾ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്
ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്നു.
7 അവർ േഘാരത്വവും ഭയങ്കരത്വവുമുള്ളവർ;
അവരുെടന്യായവും േ്രശഷ്ഠതയുംഅവരിൽനിന്ന്
തെന്ന പുറെപ്പടുന്നു. 8 അവരുെട
കുതിരകൾ പുള്ളിപ്പ ലികെളക്കാൾ േവഗതയും
ൈവകുേന്നരെത്ത െചന്നായ്ക്കെളക്കാൾ
്രകൂരതയുമുള്ളവ; അവരുെട കുതിരേച്ചവകർ
ഗർേവ്വാെട ഓടിക്കുന്നു; അവരുെട
കുതിരേച്ചവകർ ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്നു; ഇരെയ
പിടിക്കുവാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്ന കഴുകെനേപ്പാെല
അവർ പറന്നുവരുന്നു. 9 അവർ എല്ലാവരും
സംഹാരത്തിനായി വരുന്നു; അവരുെട മുഖം
മുേമ്പാട്ട് ബദ്ധെപ്പടുന്നു; മണൽേപാെല
അവർ ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ച േചർക്കുന്നു.
10 അവർ രാജാക്കന്മാെര പരിഹസിക്കുന്നു;
്രപഭുക്കന്മാെര അവർ അവേഹളിക്കുന്നു;
അവർ ഏത് േകാട്ടെയയും നിസ്സാരമായി
കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു; അവർ മൺതിട്ട ഉയർത്തി
അതിെന പിടിക്കും. 11 അന്ന് അവൻ
കാറ്റ േപാെല വീശി കടന്നുേപാകുന്നു.
അവൻ അതി്രകമിച്ച് കുറ്റക്കാരനായിത്തീരും;
കാരണം സ്വന്തശക്തിയേല്ലാ അവന് ൈദവം.
12 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ്
പുരാതനേമ എെന്റ പരിശുദ്ധ ൈദവമല്ലേയാ?
ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല; യേഹാേവ അങ്ങ്

* 1. 6 കല്ദയെരബാബിേലാന്യെര



ഹബക്കൂക് 1:13 iv ഹബക്കൂക് 2:1

അവെന ന്യായവിധിക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;
പാറയായുേള്ളാേവ, ശിക്ഷയ്ക്കായി
അങ്ങ് അവെന നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
13 നിർമ്മലമായ അങ്ങയുെട കണ്ണ കളാൽ
േദാഷം കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങയ്ക്ക്
പീഢനം സഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല.
േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അങ്ങ് െവറുെത
േനാക്കുന്നത് എന്തിന?് ദുഷ്ടൻ തന്നിലും
നീതിമാനായവെന വിഴുങ്ങുേമ്പാൾ 14 അങ്ങ്
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യെര സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യങ്ങെളേപ്പാെലയും അധിപതിയില്ലാത്ത
ഇഴജാതികെളേപ്പാെലയും ആക്കുന്നതും
എന്തിന?് 15 അവർ അവെയ എല്ലാം †ചൂണ്ട
െകാണ്ട് പിടിെച്ചടുക്കുന്നു; അവർ വലെകാണ്ട്
അവെയ വലിെച്ചടുക്കുന്നു; േകാരുവലയിൽ
അവെയ േശഖരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അവർ സേന്താഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നു.
16 അതുകാരണം അവൻ തങ്ങള െട വലയ്ക്ക്
ബലികഴിക്കുന്നു; േകാരുവലയ്ക്ക് ധൂപം
കാട്ട ന്നു; കാരണം അവയാൽ അല്ലേയാ
അവരുെട ഓഹരി പുഷ്ടിയുള്ളതും അവരുെട
ആഹാരം പൂര ്ത്തിയുള്ളതുമായി തീരുന്നത.്
17 അതുനിമിത്തം അവർ തെന്റ വല കുടഞ്ഞ്
ശൂന്യമാക്കി, ജനതകെള ആദരിക്കാെത നിത്യം
െകാല്ല വാൻ േപാകുേമാ?

2
1 ഞാൻ എെന്റ കാവൽേഗാപുരത്തിൽ

† 1. 15 ചൂണ്ട - മീൻ പിടിക്കുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
േലാഹെക്കാളത്ത്



ഹബക്കൂക് 2:2 v ഹബക്കൂക് 2:7

നിലയുറപ്പിക്കും. യേഹാവ എേന്നാട്
എന്ത് അരുളിെച്ചയ്യ ം എന്നും എെന്റ
ആവലാതിെയക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് എന്ത്
ഉത്തരം നൽകുെമന്നും അറിയുവാൻ ഞാൻ
കാത്തിരിക്കുന്നു. 2 യേഹാവ എേന്നാട് ഉത്തരം
അരുളിയത:് “നീ ദർശനം എഴുതുക; േവഗത്തിൽ
വായിക്കുവാൻ തക്കവിധം അത് പലകയിൽ
വ്യക്തമായി എഴുതുക”. 3ഈ ദർശനത്തിനായി
ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ആ സമയം അടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
സമയം െതറ്റ കയുമില്ല. അത് ൈവകിയാലും
അതിനായി കാത്തിരിക്കുക; അത് വരും
നിശ്ചയം; താമസിക്കുകയുമില്ല. 4 അവെന്റ
മനസ്സ് അവനിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
േനരുള്ളതല്ല; നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ
ജീവിച്ചിരിക്കും. 5 സമ്പത്ത്* വഞ്ചന
നിറഞ്ഞതാണ;് അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ
നിലനിൽക്കുയില്ല; അവൻ പാതാളംേപാെല
വിസ്താരമായിവായ്പിളർക്കുന്നു;മരണംേപാെല
തൃപ്തിെപ്പടാെതയുമിരിക്കുന്നു; അവൻ
സകലജനതകെളയും തെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടി,
സകലവംശങ്ങെളയും തെന്റ അടുക്കൽ
േചർക്കുന്നു. 6 അവർ അവെനക്കുറിച്ച്
ഒരു ഉപമയും പരിഹസിച്ച് പഴെഞ്ചാല്ലായി,
“തേന്റതല്ലാത്തത് എ്രതേത്താളം വർദ്ധിപ്പിക്കും?
പണയവസ്തു വാങ്ങി കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നവന്
അേയ്യാ കഷ്ടം!” എന്ന് പറയുകയില്ലേയാ?
7 നിെന്റ കടക്കാർ െപെട്ടന്ന് എഴുേന്നൽക്കുകയും

* 2. 5 സമ്പത്ത്വീര്യമുള്ളവീഞ്ഞ്
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നിെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ ആ്രകമിക്കുകയും
നീ അവർക്ക് ഇരയായിത്തീരുകയും
ഇല്ലേയാ? 8 നീ പല ജനതകെളയും കവർച്ച
െചയ്തതുെകാണ്ട് അവരിൽ േശഷിച്ചവർ
മനുഷ്യരുെട രക്തംനിമിത്തവും നീ േദശേത്താടും
നഗരേത്താടും അതിെന്റസകലനിവാസികേളാടും
െചയ്ത സാഹസംനിമിത്തവും നിേന്നാടും
കവർച്ച െചയ്യ ം. 9അനർത്ഥം േനരിടാത്ത വിധം
ഉയരത്തിൽ തെന്റ കൂട് െവേക്കണ്ടതിന് തെന്റ
വീടിനുേവണ്ടി ദുരാദായം ആ്രഗഹിക്കുന്നവന്
അേയ്യാ കഷ്ടം! 10 പല ജനതകെളയും
േഛദിച്ച കളഞ്ഞ് നീ നിെന്റ വീടിന് ലജ്ജ
നിരൂപിച്ച് നിെന്റ സ്വന്ത്രപാണേനാട് പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 11 ചുവരിൽനിന്ന് കല്ല്
നിലവിളിക്കുകയും േമൽക്കൂരയിൽനിന്ന്
†കഴുേക്കാൽ ഉത്തരം പറയുകയും െചയ്യ മേല്ലാ.
12 രക്തപാതകംെകാണ്ട് പട്ടണം പണിയുകയും
നീതിേകടുെകാണ്ട് നഗരം സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്യന്നവന് അേയ്യാ കഷ്ടം! 13 ജനതകൾ
തീയ്ക്ക് ഇരയാകുവാൻ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതും
വംശങ്ങൾ െവറുെത തളർന്നുേപാകുന്നതും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ഹിതത്താൽ
അല്ലേയാ? 14 െവള്ളം സമു്രദത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല ഭൂമി യേഹാവയുെട
മഹത്വത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ
പൂർണ്ണമാകും. 15 കൂട്ട കാരുെട നഗ്നത
കാേണണ്ടതിന് അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കുകയും നഞ്ചു കൂട്ടിക്കലർത്തി

† 2. 11 കഴുേക്കാൽ - േമൽക്കൂരയുെടതാങ്ങ്
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ലഹരിപിടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നവന് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 16 നിനക്ക് മഹത്വംെകാണ്ടല്ല,
ലജ്ജെകാണ്ട് പൂർത്തിവന്നിരിക്കുന്നു; നീയും
കുടിക്കുക; നിെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുക;
യേഹാവയുെട വലങ്കയ്യിെല പാനപാ്രതം
നിെന്റ അടുക്കൽ വരും; മഹത്വത്തിന് പകരം
നിനക്ക് അപമാനം ഭവിക്കും. 17 മനുഷ്യരുെട
രക്തവും, േദശേത്താടും നഗരേത്താടും
അതിെന്റ സകലനിവാസികേളാടും െചയ്ത
സാഹസവും നിമിത്തം െലബാേനാേനാട് െചയ്ത
േ്രദാഹവും മൃഗങ്ങെള േപടിപ്പിച്ച സംഹാരവും
നിെന്ന പിടികൂടും. 18 ഊമ മിഥ്യാമൂത്തൎ ികെള
ഉണ്ടാക്കുന്നവന് എന്ത് ലാഭം? ശില്പി ഒരു
ബിംബെത്ത െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയാേലാ, ഒരു
േലാഹബിംബം വാർത്തുണ്ടാക്കിയാേലാ എന്ത്
്രപേയാജനം - അവ വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കൾ
അല്ലേയാ 19 മരവി്രഗഹേത്താട:് “ഉണരുക”
എന്നും ഊമവി്രഗഹേത്താട്: “എഴുേന്നൽക്കുക”
എന്നും പറയുന്നവന് അേയ്യാ കഷ്ടം! അത്
ഉപേദശിക്കുേമാ? അത് െപാന്നും െവള്ളിയും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം
ഒട്ട ം ഇല്ലേല്ലാ. 20 എന്നാൽ യേഹാവ തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ട;് സർവ്വഭൂമിയും
അവെന്റസന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കെട്ട.

3
1 വി്രഭമരാഗത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക് ്രപവാചകെന്റ
ഒരു ്രപാർത്ഥനാഗീതം.
2 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയക്കുറിച്ച് േകട്ട്

ഭയെപ്പട്ട േപായി;
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യേഹാേവ, വർഷങ്ങൾ കഴിയുംമുമ്പ് അങ്ങയുെട
്രപവൃത്തിെയജീവിപ്പിക്കണേമ;

ഈനാള കളിൽഅതിെന െവളിെപ്പടുത്തണേമ;
േ്രകാധത്തിൽകരുണഓർക്കണേമ.
3ൈദവം േതമാനിൽ*നിന്നും
പരിശുദ്ധൻ പാരൻ† പർവ്വതത്തിൽനിന്നും

വരുന്നു.
േസലാ.

ൈദവത്തിെന്റ ്രപഭആകാശെത്തമൂടുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ സ്തുതിയാൽ ഭൂമി

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 സൂര്യ്രപകാശംേപാെല ഒരു േശാഭ

ഉളവായിവരുന്നു;
കിരണങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ അടുത്തുനിന്ന്

പുറെപ്പടുന്നു;
അവിെട ൈദവത്തിെന്റ വല്ലഭത്വം

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5മഹാവ്യാധിൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽനടക്കുന്നു;
പകർച്ചവ്യാധിൈദവത്തിെന്റപിന്നാെല െചല്ല ന്നു.
6ൈദവം ഭൂമിെയകുലുക്കുന്നു‡;
ൈദവം േനാക്കി ജാതികെളചിതറിക്കുന്നു;
ശാശ്വതപർവ്വതങ്ങൾപിളർന്നുേപാകുന്നു;
പുരാതനഗിരികൾവണങ്ങിവീഴുന്നു;
ൈദവം പുരാതനപാതകളിൽനടക്കുന്നു.
7ഞാൻകൂശാെന്റകൂടാരങ്ങെളഅനർത്ഥത്തിൽ

കാണുന്നു;
മിദ്യാൻേദശത്തിെലതിരശ്ശീലകൾവിറയ്ക്കുന്നു.

* 3. 3 േതമാനിൽ െയഹൂദക്ക് െതക്കായി സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന
ഏേദാം രാജ്യത്തിെല ഒരു ജില്ല † 3. 3 പാരൻ സീനായിയുെട
അതിര ്ത്തിേയാട് േചര് ന്നുകിടന്നിരുന്നഊഷര ്രപേദശം ‡ 3. 6
കുലുക്കുന്നുഅളക്കുന്നു
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8യേഹാവനദികേളാട് നീരസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ?
അങ്ങയുെട േകാപം നദികള െട േനെര

വരുന്നുേവാ?
അങ്ങ് കുതിരപ്പ റത്തും ജയരഥത്തിലും

കയറിയിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങയുെട േ്രകാധം സമു്രദത്തിെന്റ േനെര

ഉള്ളേതാ?
9അവിടുന്ന് വില്ല് പുറെത്തടുത്ത് ഞാണിൽഅമ്പ്

െതാടുത്തിരിക്കുന്നു.
വചനത്തിെന്റദണ്ഡനങ്ങൾആണകേളാടുകൂടിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
അങ്ങ് ഭൂമിെയനദികളാൽപിളർക്കുന്നു.
10പർവ്വതങ്ങൾഅങ്ങെയകണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നു;
െവള്ളത്തിെന്റ ്രപവാഹംകടന്നുേപാകുന്നു;
ആഴിശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
ഉയരത്തിേലക്ക് തിര ഉയർത്തുന്നു§.
11 അങ്ങയുെട അസ്്രതങ്ങൾ പായുന്ന

്രപകാശത്തിലും
മിന്നി്രപകാശിക്കുന്നകുന്തത്തിെന്റ േശാഭയിലും
സൂര്യനും ച്രന്ദനുംസ്വഗൃഹത്തിൽനില്ക്കുന്നു.
12 േ്രകാധേത്താെടഅങ്ങ് ഭൂമിയിൽചവിട്ട ന്നു;
േകാപേത്താെട ജനതകെള െമതിക്കുന്നു.
13അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റയും
അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റയും രക്ഷക്കായിട്ട്

അങ്ങ് പുറെപ്പടുന്നു;
അങ്ങ് ദുഷ്ടെന്റവീടിെന്റ മുകൾഭാഗം തകർത്ത,്
അടിസ്ഥാനം മുഴുവനുംഅനാവൃതമാക്കി.

േസലാ.
§ 3. 10 ഉയരത്തിേലക്ക് തിര ഉയർത്തുന്നു ഉയരത്തിേലക്ക്ൈക
ഉയർത്തുന്നു
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14അങ്ങ് അവെന്റ കുന്തങ്ങൾെകാണ്ട് അവെന്റ
േയാദ്ധാക്കള െട നായകന്മാരുെട തല*
കുത്തിത്തുളക്കുന്നു;

എെന്ന ചിതറിേക്കണ്ടതിന് അവർ
ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെലവരുന്നു;

എളിയവെന മറവിൽവച്ച് വിഴുങ്ങുവാൻ
േപാകുന്നതുേപാെലഅവർ ഉല്ലസിക്കുന്നു.

15 അങ്ങയുെട കുതിരകേളാടുകൂടി അങ്ങ്
സമു്രദത്തിൽ,

െപരുെവള്ളക്കൂട്ടത്തിൽതെന്ന,നടെകാള്ളന്നു.
16ഞാൻ േകട്ട എെന്റഉദരംകുലുങ്ങിേപ്പായി,
ആശബ്ദം കാരണംഎെന്റഅധരംവിറച്ച ;
അവൻ ജനെത്ത ആ്രകമിക്കുവാൻ

പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
കഷ്ടദിവസത്തിൽഞാൻവി്രശമിച്ചിരിേക്കണ്ടതുെകാണ്ട്
എെന്റഅസ്ഥികൾഉരുകി,
ഞാൻനിന്നനിലയിൽവിറച്ച േപായി.
17അത്തിവൃക്ഷംതളിർക്കുകയില്ല;
മുന്തിരിവള്ളിയിൽഅനുഭവം ഉണ്ടാകുകയില്ല;
ഒലിവുമരത്തിെന്റ്രപയത്നംനിഷ്ഫലമായിേപ്പാകും;
നിലങ്ങൾആഹാരം വിളയിക്കുകയില്ല;
ആട്ടിൻകൂട്ടം െതാഴുത്തിൽനിന്ന് നശിച്ച േപാകും;
േഗാശാലകളിൽകന്നുകാലിഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
18എങ്കിലുംഞാൻയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കും;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവത്തിൽ

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
19 യേഹാവയായ കർത്താവ് എെന്റ ബലം

ആകുന്നു;

* 3. 14 നായകന്മാരുെട തലഅവെന്റതല
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കർത്താവ് എെന്റ കാൽ േപടമാൻ കാലുേപാെല
ആക്കുന്നു;

ഉന്നതികളിേന്മൽഎെന്നനടക്കുമാറാക്കുന്നു.
സംഗീത്രപമാണിക്ക് ത്രന്തിനാദേത്താെട.



xii

Indian Revised Version in Malayalam
The Indian Revised Version Holy Bible in the

Malayalam language of India (BCS 2019)
copyright © 2017, 2019 Bridge Communication Systems

Language: മലയാളം (Malayalam)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

IRV Malayalam Bible
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
8b989647-71e9-5be8-9094-ee99e3d6ae08

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ഹബക്കൂക്

