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വിലാപങ്ങൾ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
വിലാപങ്ങള െട പുസ്തകത്തിന ്െറ
രചയിതാവ് പറ്റി വ്യക്തമായ അറിവില്ല.
യഹൂദ ൈ്രകസ്തവ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച്
യിെരമ്യാവിെനയാണ് എഴുത്തുകാരനായി
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത.് െയരുശേലമിെന്റ
പതനത്തിനും അധിനിേവശത്തിനും നാശത്തിനും
ദൃക്സാക്ഷിയായ വ്യക്തിയാണ് ്രഗന്ഥകാരൻഈ
സംഭവങ്ങള ്ക്ക് യിെരമ്യാവു സാക്ഷിയായിരുന്നു.
േദവിക ്രപമാണങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവേത്താട്
മറുതലിച്ച യഹൂദജനം ബാബിേലാന്യെരഅയച്ച
ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത അച്ചടക്കത്തിേലക്ക്
നടത്തുന്നു. െകാടിയ കഷ്ടതെയപ്പറ്റിയാണ്
ഈ പുസ്തകം പറയുന്നെതങ്കിലും മൂന്നാമെത്ത
അധ്യായം ഉടമ്പടിയുെട ്രപത്യാശയായി
പറ്റി പറയുന്നത് കാണാം. യിെരമ്യാവു
ൈദവത്തിെന്റ നന്മകെള സ്മരിക്കുന്നു.
ഈ പുസ്തകം വായനക്കാർക്ക് ൈദവിക
വിശ്വസ്തതയുെട ഔന്നത്യെത്തയും ഒരിക്കലും
നിലയ്ക്കാത്ത ൈദവ സ്േനഹെത്ത കുറിച്ച ം
അനുകമ്പെയ കുറിച്ച മുള്ള വര ്ണ്ണനകേളാെട
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി, മു 586-584.
ബാബിേലാന്യ ആ്രകമണത്തിനു േശഷം
െയരുശേലം അഭിമുഖീകരിച്ച ദുരിതങ്ങള െട



ii

ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് ്രപവാചകൻ
നൽകുന്നത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
്രപവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്ന എ്രബായ
ജനം, മറ്റ വായനക്കാർ.

ഉേദ്ദശം
പാപം വ്യക്തിപരം ആയിരുന്നാലും
േദശത്തിെന്റതായാലും പരിണിതഫലങ്ങൾ
ഉള്ളതാണ്. അതിനായി സാഹചര്യങ്ങെളയും
വ്യക്തികെളയും ൈദവം ഉപേയാഗിക്കുന്നു
്രപവാസത്തിലൂെട ഒരു േശഷിപ്പിെന
നിലനിർത്തി അവരിലൂെട തൻെറ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന ൈദവം ഈ ഭൂമിയിേലക്ക്
അയക്കുന്നു. പാപംനിമിത്തം മരണം
സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാല് ൈദവം തെന്റ നിത്യമായ
രക്ഷാകര പദ്ധതികളാല ് മാനവരാശിക്ക്
നിത്യരക്ഷ ്രപധാനം െചയ്യന്നു. മനുഷ്യെന്റ
മത്സരവും പാപവും ൈദവത്തിൻെറ േകാപത്തിന്
കാരണമാകുന്നു എന്ന പാഠമാണ് വിലാപങ്ങള െട
പുസ്തകം നൽകുന്നത.്

്രപേമയം
വിലാപം
സംേക്ഷപം
1. യിെരമ്യാവ് െയരുശേലമിനു േവണ്ടി
വിലപിക്കുന്നു — 1:1-22

2. പാപം ൈദവെത്ത ക്ഷണിച്ച വരുത്തുന്നു —
2:1-22

3.ൈദവംജനെത്തഒരിക്കലുംൈകവിടുന്നില്ല —
3:1-66
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4. െയരുശേലമിെന്റ മഹത്വം നഷ്ടെപ്പടുന്നു —
4:1-22

5. യിെരമ്യാവ് ജനത്തിനുേവണ്ടി മധ്യസ്ഥത
െചയ്യന്നു — 5:1-22

1 അേയ്യാ, ജനനിബിഡമായിരുന്ന നഗരം*
ജനരഹിതമായെതങ്ങെന?
ജനതകളിൽ േ്രശഷ്ഠയായിരുന്നവൾ

വിധവെയേപ്പാെലആയെതങ്ങെന?
സംസ്ഥാനങ്ങള െട റാണിയായിരുന്നവൾ

അടിമയായിേപ്പായെതങ്ങെന?
2 രാ്രതിയിൽ അവൾ കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;

അവള െട കവിൾത്തടങ്ങളിൽ കണ്ണ നീർ
കാണുന്നു;

അവള െട സകല്രപിയന്മാരിലും അവെള
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻആരുമില്ല;

അവള െട സ്േനഹിതന്മാെരാെക്കയും
ശ്രതുക്കളായി അവൾക്ക് േ്രദാഹം
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

3കഷ്ടതയും കഠിനദാസ്യവും നിമിത്തം െയഹൂദാ
്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക് േപാേകണ്ടിവന്നു;

അവൾ ജാതികള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്നു;
വി്രശാമം കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല;

അവെള പിന്തുടരുന്നവെരാെക്കയും
െഞരുക്കത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ അവെള
എത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

4 ഉത്സവത്തിന് ആരും വരായ്കെകാണ്ട്
സീേയാനിേലയ്ക്കുള്ള വഴികൾ
ദുഃഖിക്കുന്നു;

* 1. 1 നഗരംയരുശേലം
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അവള െട വാതിലുകെളാെക്കയും ശൂന്യമായി.
പുേരാഹിതന്മാർ െനടുവീർപ്പിടുന്നു;

അവള െട കന്യകമാർ േഖദിക്കുന്നു; അവൾക്കും
വ്യസനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 അവള െട
അതി്രകമബാഹുല്യം നിമിത്തം യേഹാവ
അവൾക്ക്സങ്കടം വരുത്തിയതിനാൽ

അവള െട ശ്രതുക്കൾക്ക് ആധിപത്യം ലഭിച്ച ,
അവള െടശ്രതുക്കൾശുഭമായിരിക്കുന്നു;

അവള െട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രതുവിെന്റ മുമ്പിൽ
്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക് േപാേകണ്ടിവന്നു.

6 സീേയാൻപു്രതിയുെട മഹത്വെമാെക്കയും
അവെളവിട്ട േപായി;

അവള െട ്രപഭുക്കന്മാർ പുൽേമട് കാണാത്ത
മാനുകെളേപ്പാെലആയി;

പിന്തുടരുന്നവെന്റമുമ്പിൽഅവർശക്തിയില്ലാെത
നടക്കുന്നു.

7 കഷ്ടതയുെടയും അലച്ചിലിെന്റയും
കാലത്ത് െയരൂശേലം പണ്ടെത്ത
മേനാഹരവസ്തുക്കെളെയാെക്കയും
ഓർക്കുന്നു;

സഹായിക്കുവാൻആരുമില്ലാെതഅവള െട ജനം
ശ്രതുവിെന്റകയ്യിൽഅകെപ്പട്ടേപ്പാൾ,

ശ്രതുക്കൾ അവെള േനാക്കി അവള െട
നാശത്തിൽപരിഹസിച്ച .

8 െയരൂശേലം കഠിനപാപം െചയ്തിരിക്കെകാണ്ട്
മലിനയായിരിക്കുന്നു;

അവെള ബഹുമാനിച്ചവെരാെക്കയും അവള െട
നഗ്നതകണ്ട്അവെളനിന്ദിക്കുന്നു;

അവേളാ െനടുവീർപ്പിട്ട് െകാണ്ട് പിേന്നാക്കം
തിരിയുന്നു.
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9 അവള െട മലിനത ഉടുപ്പിെന്റ വിള മ്പിൽ
കാണുന്നു;അവൾഭാവികാലംഓർത്തില്ല;

അവൾ അതിശയമാംവണ്ണം വീണുേപായി;
അവെളആശ്വസിപ്പിപ്പാൻആരുമില്ല;

“യേഹാേവ, ശ്രതു വമ്പ് പറയുന്നു; എെന്റ സങ്കടം
േനാേക്കണേമ”.

10അവള െട സകലമേനാഹരവസ്തുക്കളിേന്മലും
ശ്രതുൈകെവച്ചിരിക്കുന്നു;

അങ്ങയുെടസഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുെതന്ന്അങ്ങ്
കല്പിച്ചജനതകൾ

അവള െട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നത് അവൾ
കണ്ടുവേല്ലാ.

11അവള െട സർവ്വജനവും െനടുവീർപ്പിട്ട െകാണ്ട്
ആഹാരം േതടുന്നു;

വിശപ്പടക്കുവാൻ ആഹാരത്തിന് േവണ്ടി അവർ
തങ്ങള െട മേനാഹര വസ്തുക്കെള
െകാടുക്കുന്നു;

“യേഹാേവ, ഞാൻ നിന്ദിതയായിരിക്കുന്നത്
കടാക്ഷിേക്കണേമ”.

12 “കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര, ഇത്
നിങ്ങൾക്ക്ഏതുമില്ലേയാ?

യേഹാവ തെന്റ ഉ്രഗേകാപദിവസത്തിൽ
ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നഎനിക്ക്

അവിടുന്ന് വരുത്തിയ വ്യസനം േപാെല ഒരു
വ്യസനം ഉേണ്ടാഎന്ന് േനാക്കുവിൻ!”

13 “ഉയരത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് എെന്റ
അസ്ഥികളിൽ തീ അയച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
കടന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;

എെന്റ കാലിന് അവിടുന്ന് വല വിരിച്ച,് എെന്ന
മടക്കിക്കളഞ്ഞു;



വിലാപങ്ങൾ 1:14 vi വിലാപങ്ങൾ 1:17

അവിടുന്ന് എെന്ന ശൂന്യയും നിത്യേരാഗിണിയും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു”.

14 “എെന്റ അതി്രകമങ്ങള െട നുകം അവിടുന്ന്
സ്വന്തകയ്യാൽ േയാജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

അവ എെന്റ കഴുത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്എെന്റശക്തിക്ഷയിപ്പിച്ച ;

എനിക്ക് എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ
കഴിയാത്തവരുെട കയ്യിൽ കർത്താവ്
എെന്നഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.

15 “എെന്റ നടുവിെല സകല ബലവാന്മാെരയും
കർത്താവ് നിരസിച്ച കളഞ്ഞു;

എെന്റ യൗവനക്കാെര തകർത്തുകളേയണ്ടതിന്
അവൻ എെന്റ േനെര ഒരു ഉത്സവേയാഗം
വിളിച്ച കൂട്ടി;

െയഹൂദാപു്രതിയായ കന്യകെയ കർത്താവ്
ചക്കിൽഇട്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.

16 “ഇത് നിമിത്തം ഞാൻ കരയുന്നു; എെന്റ കണ്ണ്
കണ്ണ നീെരാഴുക്കുന്നു;

എെന്റ ്രപാണെനതണുപ്പിേക്കണ്ടആശ്വാസ്രപദൻ
എേന്നാട്അകന്നിരിക്കുന്നു;

ശ്രതു ്രപബലനായിരിക്കയാൽ എെന്റ മക്കൾ
നശിച്ചിരിക്കുന്നു”.

17 സീേയാൻ സഹായത്തിനായി ൈക നീട്ട ന്നു;
അവെളആശ്വസിപ്പിപ്പാൻആരുമില്ല;

യേഹാവ യാേക്കാബിന് അവെന്റ ചുറ്റ ം
ൈവരികെളകല്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു;

െയരൂശേലം അവരുെട ഇടയിൽ
മലിനയായിരിക്കുന്നു.
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18 “യേഹാവ നീതിമാൻ; ഞാൻ അവിടുെത്ത
കല്പനേയാട് മത്സരിച്ച ;

സകല ജാതികള മായുേള്ളാേര, േകൾേക്കണേമ,
എെന്റവ്യസനംകാേണണേമ;

എെന്റ കന്യകമാരും യൗവനക്കാരും
്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക് േപായിരിക്കുന്നു”.

19 “ഞാൻ എെന്റ ്രപിയന്മാെര വിളിച്ച ; അവേരാ
എെന്നചതിച്ച ;

എെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
വിശപ്പടേക്കണ്ടതിന്

ആഹാരം േതടിനടക്കുേമ്പാൾ നഗരത്തിൽവച്ച്
്രപാണെനവിട്ട ”.

20 “യേഹാേവ, േനാേക്കണേമ; ഞാൻ
വിഷമത്തിലായി, എെന്റ ഉള്ളം
കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു;

ഞാൻ കഠിനമായി മത്സരിക്കെകാണ്ട്
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ
അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു;

പുറേമ വാൾസന്തതിനാശം വരുത്തുന്നു;വീട്ടിേലാ
മരണംതെന്ന”.

21 “ഞാൻെനടുവീർപ്പിടുന്നത്അവർേകട്ട ;എെന്ന
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻആരുമില്ല;

എെന്റ ശ്രതുക്കെളാെക്കയും എെന്റ
അനർത്ഥം േകട്ട്, അവിടുന്ന് അത്
വരുത്തിയതുെകാണ്ട്സേന്താഷിക്കുന്നു;

അവിടുന്ന് കല്പിച്ച ദിവസംഅങ്ങ് വരുത്തും;അന്ന്
അവരുംഎെന്നേപ്പാെലയാകും”.

22 “അവരുെട ദുഷ്ടതെയാെക്കയും
തിരുമുമ്പിൽ വരെട്ട; എെന്റ സകല
അതി്രകമങ്ങള ം നിമിത്തം അങ്ങ്
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എേന്നാട് െചയ്തതുേപാെല അവേരാടും
െചേയ്യണേമ;

എെന്റ െനടുവീർപ്പ് വളെരയേല്ലാ; എെന്റ ഹൃദയം
തളർന്നിരിക്കുന്നു”.

2
1അേയ്യാ! യേഹാവ സീേയാൻപു്രതിെയ തെന്റ
േകാപത്തിൽ േമഘംെകാണ്ട് മറച്ചെതങ്ങെന?
അവിടുന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വം

ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിൽഇട്ട കളഞ്ഞു;
തെന്റ േകാപദിവസത്തിൽ അവിടുന്ന് തെന്റ

പാദപീഠെത്തഓർത്തതുമില്ല.
2 കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കാെത

യാേക്കാബിെന്റേമച്ചൽപുറങ്ങെളെയാെക്കയും
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

തെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവിടുന്ന്
െയഹൂദാപു്രതിയുെട േകാട്ടകെള
ഇടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

രാജ്യെത്തയും അതിെല ്രപഭുക്കന്മാെരയും
അവിടുന്ന്നിലത്തിട്ട്അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3 തെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിൽ അവിടുന്ന്
യി്രസാേയലിെന്റ ശക്തി ഒെക്കയും
തകര ്ത്തുക്കളഞ്ഞു;

അവിടുന്ന് തെന്റ വലൈങ്ക ശ്രതുവിൻ
മുമ്പിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ച കളഞ്ഞു;

ചുറ്റ ം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ജ്വാലേപാെല അവിടുന്ന്
യാേക്കാബിെന ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

4 ശ്രതു എന്നേപാെല അവിടുന്ന് വില്ല് കുലച്ച ,
ൈവരി എന്നേപാെല അവിടുന്ന് വലൈങ്ക
നീട്ടി;
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കണ്ണിന് െകൗതുകമുള്ളത് ഒെക്കയും
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു;

സീേയാൻപു്രതിയുെട കൂടാരത്തിൽ തെന്റ
േ്രകാധംതീേപാെല െചാരിഞ്ഞു;

5 കർത്താവ് ശ്രതുവിെനേപ്പാെല ആയി,
യി്രസാേയലിെന മുടിച്ച കളഞ്ഞു;

അവള െട അരമനകെള ഒെക്കയും മുടിച്ച്,
അവള െട േകാട്ടകെളനശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു;

െയഹൂദാപു്രതിക്ക് ദുഃഖവും വിലാപവും
വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 അവിടുന്ന് തിരുനിവാസം ഒരു േതാട്ടംേപാെല
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; തെന്റ ഉത്സവസ്ഥലം
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

യേഹാവ സീേയാനിൽ ഉത്സവവും ശബ്ബത്തും
മറക്കുമാറാക്കി,

തെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിൽ രാജാവിെനയും
പുേരാഹിതെനയും നിരസിച്ച കളഞ്ഞു.

7 കർത്താവ് തെന്റ യാഗപീഠം തള്ളിക്കളഞ്ഞ,്
തെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരം െവറുത്തിരിക്കുന്നു;

അവള െട അരമനമതിലുകെള അവിടുന്ന്
ശ്രതുവിെന്റകയ്യിൽഏല്പിച്ച ;

അവർഉത്സവത്തിൽഎന്നേപാെലയേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽആരവം ഉണ്ടാക്കി.

8 യേഹാവ സീേയാൻപു്രതിയുെട മതിൽ
നശിപ്പിപ്പാൻനിർണ്ണയിച്ച ;

അവിടുന്ന് അളന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ൈക
പിൻവലിച്ചില്ല;

അവിടുന്ന് േകാട്ടയും മതിലും വിലാപത്തിലാക്കി;
അവഒരുേപാെലക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.



വിലാപങ്ങൾ 2:9 x വിലാപങ്ങൾ 2:13

9 സീേയാെന്റ വാതിലുകൾ മണ്ണിൽ
ആഴ്ന്നുേപായിരിക്കുന്നു;

അവള െട ഓടാമ്പൽ അവിടുന്ന് തകർത്ത്
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

അവള െടരാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരുംന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാത്ത ജാതികള െട ഇടയിൽ
്രപവാസികളായി ഇരിക്കുന്നു;

അവള െട ്രപവാചകന്മാർക്ക് യേഹാവയിൽനിന്ന്
ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നതുമില്ല.

10 സീേയാൻപു്രതിയുെട മൂപ്പന്മാർ മിണ്ടാെത
നിലത്തിരിക്കുന്നു;

അവർ തലയിൽ െപാടി വാരിയിട്ട്
രട്ട ടുത്തിരിക്കുന്നു;

െയരൂശേലം കന്യകമാർ നിലേത്താളം തല
താഴ്ത്തുന്നു.

11 എെന്റ ജനത്തിൻപു്രതിയുെട നാശംനിമിത്തം
ഞാൻ കണ്ണ നീർ വാർത്ത് കണ്ണ്
മങ്ങിേപ്പാകുന്നു;

എെന്റ ഉള്ളം കലങ്ങി കരൾ നിലത്ത്
ഒഴുകിവീഴുന്നു;

ൈപതങ്ങള ം ശിശുക്കള ം നഗരവീഥികളിൽ
തളർന്നുകിടക്കുന്നു.

12അവർ മുറിേവറ്റവെരേപ്പാെല നഗരവീഥികളിൽ
തളർന്നുകിടക്കുേമ്പാഴും

അമ്മമാരുെട മാർവ്വിൽവച്ച് ്രപാണൻവിടുേമ്പാഴും
ആഹാരവുംവീഞ്ഞുംഎവിെടഎന്ന്അമ്മമാേരാട്

േചാദിക്കുന്നു.
13 െയരൂശേലം പു്രതിേയ, ഞാൻ നിേന്നാട് എന്ത്

സാക്ഷീകരിക്കണം? എന്തിേനാട് നിെന്ന
സദൃശമാക്കണം?



വിലാപങ്ങൾ 2:14 xi വിലാപങ്ങൾ 2:17

സീേയാൻപു്രതിയായ കന്യേക, ഞാൻ നിെന്ന
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ എന്തിേനാട് നിെന്ന
സദൃശ്യമാക്കണം?

നിെന്റ മുറിവ് സമു്രദംേപാെലവലുതായിരിക്കുന്നു;
ആർനിനക്ക്സൗഖ്യം വരുത്തും?

14 നിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ നിനക്ക് േഭാഷത്വവും
വ്യാജവും ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു;

അവർ നിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റ വാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റഅകൃത്യം െവളിെപ്പടുത്താെത

വ്യാജവും ്രപവാസകാരണവുമായ ്രപവാചകം
ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

15കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരും നിെന്ന േനാക്കി ൈക
െകാട്ട ന്നു;

അവർ െയരൂശേലംപു്രതിെയെച്ചാല്ലി ചൂളയിട്ട്
തലകുലുക്കി:

“സൗന്ദര്യപൂർത്തി എന്നും സർവ്വമഹീതലേമാദം
എന്നുംവിളിച്ച വന്നനഗരംഇത്തെന്നേയാ”
എന്ന് േചാദിക്കുന്നു.

16നിെന്റ ശ്രതുക്കെളാെക്കയും നിെന്റേനെര വായ്
പിളർക്കുന്നു;

അവർ പരിഹസിച്ച്, പല്ല കടിച്ച്: “നാം അവെള
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു,

നാം കാത്തിരുന്ന ദിവസം ഇതുതെന്ന, നമുക്ക്
സാദ്ധ്യമായി നാം കണ്ട് രസിപ്പാൻ
ഇടയായേല്ലാ”എന്ന് പറയുന്നു.

17യേഹാവനിർണ്ണയിച്ചത്അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു;
പുരാതനകാലത്ത് അരുളിെച്ചയ്തത്

നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവിടുന്ന് കരുണ കൂടാെത ഇടിച്ച കളഞ്ഞ്

ശ്രതുവിന്
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നിെന്നെച്ചാല്ലി സേന്താഷിക്കാൻ
ഇടവരുത്തി ൈവരികള െട െകാമ്പ്
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

18 അവരുെട ഹൃദയം കർത്താവിേനാട്
നിലവിളിച്ച ;

സീേയാൻപു്രതിയുെട മതിേല, രാവും പകലും
നദിേപാെലകണ്ണ നീെരാഴുക്കുക;

നിനക്ക് സ്വസ്ഥതയും നിെന്റ കണ്ണ കൾക്ക്
വി്രശമവും നൽകരുത.്

19 രാ്രതിയിൽ, യാമാരംഭത്തിങ്കൽ എഴുേന്നറ്റ്
നിലവിളിക്ക;

നിെന്റ ഹൃദയം െവള്ളംേപാെല
കർത്തൃസന്നിധിയിൽപകരുക;

വീഥികള െട തലയ്ക്കൽ വിശപ്പ െകാണ്ട്
തളർന്നുകിടക്കുന്ന

നിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങള െട ജീവരക്ഷയ്ക്കായി
യേഹാവയിങ്കേലയ്ക്ക് കരങ്ങൾ
ഉയർത്തുക

20 യേഹാേവ, ആേരാടാകുന്നു അങ്ങ് ഇങ്ങെന
െചയ്തെതന്ന്ഓർത്ത്കടാക്ഷിേക്കണേമ!

സ്്രതീകൾ ഗർഭഫലെത്ത, കയ്യിൽ
താേലാലിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങെള തെന്ന,
ഭക്ഷിക്കണേമാ?

കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
പുേരാഹിതനും ്രപവാചകനും
െകാല്ലെപ്പേടണേമാ?

21 വീഥികളിൽ ബാലനും വൃദ്ധനും നിലത്ത്
കിടക്കുന്നു;

എെന്റകന്യകമാരും യൗവനക്കാരും വാൾെകാണ്ട്
വീണിരിക്കുന്നു;
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അങ്ങയുെട േകാപദിവസത്തിൽ അങ്ങ്
അവെര െകാന്ന,് കരുണ കൂടാെത
അറുത്തുകളഞ്ഞു.

22 ഉത്സവത്തിെന്റക്ഷണംേപാെല അങ്ങ് എനിക്ക്
ശ്രതുക്കെള*വിളിച്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു;

യേഹാവയുെട േകാപദിവസത്തിൽ ആരും
രക്ഷെപട്ടില്ല;ആരുംഅതിജീവിച്ചതുമില്ല;

ഞാൻ പാലിച്ച് വളർത്തിയവെര എെന്റ ശ്രതു
മുടിച്ചിരിക്കുന്നു.

3
1 ഞാൻ അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ വടിെകാണ്ട്
കഷ്ടതകണ്ടപുരുഷനാകുന്നു.
2അവിടുന്ന് എെന്ന െവളിച്ചത്തിലല്ല, ഇരുട്ടിലേ്രത

നടക്കുമാറാക്കിയത.്
3അേത, അവിടുെത്ത കരം ഇടവിടാെത എെന്റ

േനെരതിരിക്കുന്നു.
4 എെന്റ മാംസവും ത്വക്കും അവിടുന്ന്

ജീർണ്ണമാക്കി, എെന്റ അസ്ഥികെള
തകർത്തിരിക്കുന്നു.

5 അവിടുന്ന് എെന്ന ആ്രകമിച്ച,് കയ്പും
്രപയാസവും ചുറ്റ മതിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

6 പേണ്ട മരിച്ചവെനേപ്പാെല അവിടുന്ന് എെന്ന
ഇരുട്ടിൽപാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

7പുറത്തു േപാകുവാൻകഴിയാതവണ്ണംഅവിടുന്ന്
എെന്ന േവലിെകട്ടിയടച്ച് എെന്റ ചങ്ങലെയ
ഭാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

8ഞാൻ കൂകി നിലവിളിച്ചാലും അവിടുന്ന് എെന്റ
്രപാർത്ഥനതടുത്തുകളയുന്നു.

* 2. 22 ശ്രതുക്കെളസർവ്വ്രത ഭീതികെള
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9 െവട്ട കല്ല െകാണ്ട് അവിടുന്ന് എെന്റ
വഴി അടച്ച്, എെന്റ പാതകെള
വളയുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

10 അവിടുന്ന് എനിക്ക് പതിയിരിക്കുന്ന
കരടിെയേപ്പാെലയും മറഞ്ഞുനില ്ക്കുന്ന
സിംഹെത്തേപ്പാെലയുംആകുന്നു.

11 അവിടുന്ന് എെന്റ വഴികെള െതറ്റിച്ച് എെന്ന
കടിച്ച കീറി ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

12 അവിടുന്ന് വില്ല കുലച്ച് എെന്ന അമ്പിന്
ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

13 തെന്റ ആവനാഴിയിെല അമ്പുകെള
അവിടുന്ന് എെന്റ അന്തരംഗങ്ങളിൽ
തറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

14ഞാൻ എെന്റ സർവ്വജനത്തിനും പരിഹാസവും
ഇടവിടാെത അവരുെട പാട്ട ം
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

15 അവിടുന്ന് എെന്ന ൈകപ്പ െകാണ്ട്
നിറച്ച്, കാഞ്ഞിരംെകാണ്ട്
മത്തുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

16അവിടുന്ന് കല്ല െകാണ്ട് എെന്റ പല്ല് തകർത്ത,്
എെന്നെവണ്ണീരിൽഇട്ട രുട്ടിയിരിക്കുന്നു.

17 അങ്ങ് എെന്റ ്രപാണനിൽ നിന്ന് സമാധാനം
നീക്കി;ഞാൻസുഖം മറന്നിരിക്കുന്നു.

18 എെന്റ മഹത്വവും യേഹാവയിലുള്ള എെന്റ
്രപത്യാശയും െപായ്േപ്പായേല്ലാ എന്ന്ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

19 അങ്ങ് എെന്റ കഷ്ടതയും അരിഷ്ടതയും
കാഞ്ഞിരവും കയ്പുംഓർേക്കണേമ.
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20 എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ എേപ്പാഴും
അവെയഓർത്ത് ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.

21 ഇത് ഞാൻ ഓർക്കും; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
്രപത്യാശിക്കും.

22 നാം നശിച്ച േപാകാതിരിക്കുന്നത്
യേഹാവയുെട ദയആകുന്നു;അവിടുെത്ത
കരുണതീർന്ന് േപായിട്ടില്ലേല്ലാ;

23അത് രാവിെലേതാറും പുതിയതുംഅവിടുെത്ത
വിശ്വസ്തതവലിയതുംആകുന്നു.

24 യേഹാവ എെന്റ ഓഹരി എന്ന് എെന്റ
ഉള്ളം പറയുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അങ്ങയിൽ ്രപത്യാശവക്കുന്നു.

25 തെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും തെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നവനും യേഹാവനല്ലവൻ.

26 യേഹാവയുെട രക്ഷക്കായി മിണ്ടാെത
കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലത്.

27ബാല്യത്തിൽ നുകം ചുമക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷന്
നല്ലത.്

28 അവിടുന്ന് അത് അവെന്റേമൽ
വച്ചിരിക്കുക െകാണ്ട് അവൻ ഏകനായി
മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട.

29അവൻ തെന്റ മുഖം െപാടിേയാളം താഴ്ത്തെട്ട;
പേക്ഷ ്രപത്യാശ േശഷിക്കും.

30 തെന്ന അടിക്കുന്നവന് അവൻ കവിൾ
കാണിക്കെട്ട; അവൻ േവണ്ടുേവാളം നിന്ദ
അനുഭവിക്കെട്ട.

31കർത്താവ്എേന്നക്കുംതള്ളിക്കളകയില്ലേല്ലാ.
32അവിടുന്ന് ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും തെന്റ മഹാദയയ്ക്ക്

ഒത്തവണ്ണം അവിടുേത്തയ്ക്ക് കരുണ
േതാന്നും.
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33 മനേസ്സാെടയല്ലേല്ലാ അവിടുന്ന്
മനുഷ്യപു്രതന്മാെര ദുഃഖിപ്പിച്ച്
വ്യസനിപ്പിക്കുന്നത.്

34 ഭൂമിയിെല സകലബദ്ധന്മാെരയും കാല്കീഴിട്ട്
െമതിക്കുന്നതും

35അത്യ ന്നതെന്റസന്നിധിയിൽമനുഷ്യെന്റന്യായം
മറിച്ച കളയുന്നതും

36അവെന്റ നീതി നിേഷധിക്കുന്നതും കർത്താവ്
കാണുകയില്ലേയാ?

37കർത്താവ് കല്പിക്കാെതആര് പറഞ്ഞിട്ടാകുന്നു
വല്ലതുംസംഭവിക്കുന്നത?്

38അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന്
നന്മയും തിന്മയും പുറെപ്പടുന്നില്ലേയാ?

39ജീവനുള്ളമനുഷ്യൻ െനടുവീർപ്പിടുന്നെതന്ത്?
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച്

െനടുവീർപ്പിടെട്ട.
40നാം നമ്മുെട നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് േശാധനെചയ്ത്

യേഹാവയുെടഅടുക്കേലക്ക് തിരിയുക.
41 നാം ൈകകെളയും ഹൃദയെത്തയും

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
ഉയർത്തുക.

42ഞങ്ങൾഅതി്രകമം െചയ്ത് മത്സരിച്ച ;അങ്ങ്
ക്ഷമിച്ചതുമില്ല.

43അങ്ങ് േകാപം പുതച്ച് ഞങ്ങെള പിന്തുടർന്ന,്
കരുണകൂടാെത െകാന്നുകളഞ്ഞു.

44ഞങ്ങള െട ്രപാർത്ഥന കടക്കാതവണ്ണം അങ്ങ്
സ്വയം േമഘംെകാണ്ട് മറച്ച .

45അങ്ങ്ഞങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽ ചവറും
എച്ചിലുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.
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46 ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കെളാെക്കയും ഞങ്ങള െട
േനെരവായ് പിളർന്നിരിക്കുന്നു.

47 േപടിയും കണിയും ശൂന്യവും നാശവും
ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

48 എെന്റ ജനത്തിൻപു്രതിയുെട നാശംനിമിത്തം
എെന്റ കണ്ണിൽ നിന്ന് ജലനദികൾ
ഒഴുകുന്നു.

49 യേഹാവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കി
കടാക്ഷിക്കുേവാളം

50 എെന്റ കണ്ണ് ഇടവിടാെത ഒഴുകുന്നു;
നിലയ്ക്കുന്നതുമില്ല.

51എെന്റ നഗരത്തിെല സകലസ്്രതീജനെത്തയും
കുറിച്ച്ഞാൻകാണുന്നത്എെന്റ ്രപാണെന
വ്യസനിപ്പിക്കുന്നു.

52 കാരണംകൂടാെത എെന്റ ശ്രതുക്കളായവർ
എെന്ന ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെല
േവട്ടയാടിയിരിക്കുന്നു.

53അവർഎെന്റജീവെന കുഴിയിൽ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ച,്
എെന്റ േമൽകല്ല്എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു*.

54 െവള്ളം എെന്റ തലയ്ക്കുമീെത
കവിെഞ്ഞാഴുകി; ഞാൻ നശിച്ച േപായി
എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.

55 യേഹാേവ, ഞാൻ ആഴമുള്ളകുഴിയിൽ
നിന്ന് അവിടുെത്ത നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

56 ‘എെന്റ െനടുവീർപ്പിനും എെന്റ നിലവിളിക്കും
െചവി െപാത്തിക്കളയരുേത’ എന്ന എെന്റ
്രപാർത്ഥനഅങ്ങ് േകട്ടിരിക്കുന്നു.

* 3. 53 കല്ല് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കല്ല െകാണ്ട്
അടക്കെപട്ടിരിക്കുന്നു
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57 ഞാൻ അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച നാളിൽ
അങ്ങ് അടുത്തുവന്ന:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

58കർത്താേവ,അങ്ങ് എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി,
എെന്റജീവെനവീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.

59യേഹാേവ,ഞാൻഅനുഭവിച്ചഅന്യായംഅങ്ങ്
കണ്ടിരിക്കുന്നു; എെന്റ വ്യവഹാരം തീർത്ത്
തേരണേമ.

60 അവർ െചയ്ത സകല്രപതികാരവും
എനിക്ക് വിേരാധമായുള്ള അവരുെട
സകലനിരൂപണങ്ങള ം അങ്ങ്
കണ്ടിരിക്കുന്നു.

61 യേഹാേവ, അവരുെട നിന്ദയും
എനിക്ക് വിേരാധമായുള്ള അവരുെട
സകലനിരൂപണങ്ങള ം

62എെന്റ ശ്രതുക്കള െട വാക്കുകള ം ഇടവിടാെത
എനിക്ക്വിേരാധമായുള്ളആേലാചനകള ം
അങ്ങ് േകട്ടിരിക്കുന്നു.

63അവരുെട ഇരിപ്പ ം എഴുേന്നല്പ ം േനാേക്കണേമ;
ഞാൻഅവരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു.

64യേഹാേവ,അവരുെട ്രപവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം
അവർക്ക് പകരം െചേയ്യണേമ;

65 അങ്ങ് അവർക്ക് ഹൃദയകാഠിന്യം വരുത്തും;
അങ്ങയുെടശാപംഅവർക്ക് വരെട്ട.

66 അങ്ങ് അവെര േകാപേത്താെട പിന്തുടർന്ന,്
യേഹാവയുെടആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന്
നശിപ്പിച്ച കളയും.

4
1അേയ്യാ, െപാന്ന് മങ്ങിേപ്പായി, നിർമ്മല തങ്കം
മാറിേപ്പായി,
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വിശുദ്ധരത്നങ്ങൾ സകലവീഥികള െടയും
തലയ്ക്കൽചിതറി കിടക്കുന്നു.

2 തങ്കതുല്യരായിരുന്ന സീേയാെന്റ
വിശിഷ്ടപു്രതന്മാെര

കുശവെന്റ പണിയായ മൺപാ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
എണ്ണിയിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?

3 കുറുനരികൾേപാലും മുല െകാടുത്ത്
കുഞ്ഞുങ്ങെള േപാറ്റ ന്നു;

എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിേയാ മരുഭൂമിയിെല
ഒട്ടകപ്പക്ഷിെയേപ്പാെല ്രകൂരയായ്
തീർന്നിരിക്കുന്നു.

4 മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിെന്റ നാവ് ദാഹംെകാണ്ട്
അണ്ണാേക്കാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു;

ൈപതങ്ങൾ അപ്പം േചാദിക്കുന്നു; ആരും
നുറുക്കിെക്കാടുക്കുന്നതുമില്ല.

5 സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങെള അനുഭവിച്ച വന്നവർ
വീഥികളിൽപട്ടിണികിടക്കുന്നു;

ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിച്ച് വളർന്നവർ
ചാരകൂമ്പാരങ്ങെളആലിംഗനം െചയ്യന്നു.

6 സഹായമില്ലാെത െപെട്ടന്ന് മറിഞ്ഞുേപായ
െസാേദാമിെന്റപാപേത്തക്കാൾ

എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട അകൃത്യം
വലുതാകുന്നു.

7 സിേയാെന്റ നായകന്മാര ്*† ഹിമേത്തക്കാൾ
നിർമ്മലന്മാരും പാലിെനക്കാൾ

* 4. 7 സിേയാെന്റ നായകന്മാര ് അെല്ലങ്കില ് നാസീറുകള ്.
ഒരു നാസീര് വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകേയാ ശവെത്ത െതാടുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല എന്ന് ശപഥം െചയ്തവനും തെന്റ മുടി ക്രതിക്കാെത
നീട്ടി വളര ്ത്താന് ്രപതിജ്ഞെയടുത്തവനുമാണ.് † 4. 7
സിേയാെന്റനായകന്മാര് നാസീറുകള ്
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െവളത്തവരുമായിരുന്നു;
അവരുെട േദഹംപവിഴെത്തക്കാൾചുവപ്പ ള്ളതും

അവരുെട േശാഭ നീലക്കല്ല േപാെലയും
ആയിരുന്നു.

8 അവരുെട മുഖം കരിക്കട്ടെയക്കാൾ
കറുത്തിരിക്കുന്നു;

വീഥികളിൽഅവെരകണ്ടിട്ട്ആരുംഅറിയുന്നില്ല;
അവരുെട ത്വക്ക് അസ്ഥികേളാട് പറ്റി ഉണങ്ങി

മരംേപാെലആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
9 വാൾെകാണ്ട് മരിക്കുന്നവർ വിശപ്പ െകാണ്ട്

മരിക്കുന്നവരിലും ഭാഗ്യവാന്മാർ;
നിലത്തിൽ ഫലമില്ലായ്കയാൽ വിശപ്പിെന്റ

പീഡയാൽഅവർക്ഷീണിച്ച േപാകുന്നു.
10 കരുണയുള്ള സ്്രതീകൾ തങ്ങള െട

ൈപതങ്ങെള സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട് പാകം
െചയ്തു,

എെന്റ ജനത്തിൻപു്രതിയുെട നാശത്തിൽ അവർ
ആഹാരമായിരുന്നു.

11 യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധം നിവർത്തിച്ച,് തെന്റ
ഉ്രഗേകാപം െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

അവിടുന്ന് സീേയാനിൽ തീ കത്തിച്ച :
അത് അതിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങെള
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

12 ൈവരിയും ശ്രതുവും െയരൂശേലമിെന്റ
വാതിലുകൾക്കകത്ത്കടക്കുംഎന്ന്

ഭൂരാജാക്കന്മാരും ഭൂവാസികൾ ആരും
വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.

13 അതിെന്റ നടുവിൽ നീതിമാന്മാരുെട രക്തം
െചാരിഞ്ഞിട്ട ള്ള
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്രപവാചകന്മാരുെട പാപങ്ങള ം
പുേരാഹിതന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങള ം
േഹതുവായി,

14അവർകുരുടന്മാരായിവീഥികളിൽഉഴന്ന് രക്തം
പുരണ്ട് നടക്കുന്നു;

അവരുെട വസ്്രതംആർക്കും െതാട്ട കൂടാ.
15 ‘മാറുവിൻ! അശുദ്ധൻ! മാറുവിൻ!

മാറുവിൻ! െതാടരുത!്’ എന്ന് അവേരാട്
വിളിച്ച പറയും;

അവർഓടി അലയുേമ്പാൾ: ‘അവർ ഇനി ഇവിെട
വന്ന് പാർക്കയില്ല’ എന്ന് ജാതികള െട
ഇടയിൽപറയും.

16 യേഹാവയുെട േനാട്ടം അവെര ചിതറിച്ച ;
അവൻഅവെരകടാക്ഷിക്കയില്ല;

അവർ പുേരാഹിതന്മാെര ആദരിച്ചില്ല,
വൃദ്ധന്മാേരാട് കൃപകാണിച്ചതുമില്ല.

17 സഹായത്തിന് വ്യർത്ഥമായി േനാക്കി
ഞങ്ങള െടകണ്ണ് ഇേപ്പാഴും മങ്ങുന്നു;

രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ജനതക്കായി ഞങ്ങള െട
കാവൽമാളികയിൽകാത്തിരിക്കുന്നു.

18 ഞങ്ങള െട വീഥികളിൽ നടന്നുകൂടാതവണ്ണം
അവർ ഞങ്ങള െട കാലടികൾക്ക്
പതിയിരിക്കുന്നു;

ഞങ്ങള െട അന്ത്യം അടുത്തു, ഞങ്ങള െട
കാലം തികഞ്ഞു, ഞങ്ങള െട അന്ത്യം
വന്നിരിക്കുന്നു.

19 ഞങ്ങെള പിന്തുടർന്നവർ ആകാശത്തിെല
കഴുകെനക്കാൾ േവഗമുള്ളവർ;

അവർമലകളിൽഞങ്ങെളപിന്തുടർന്ന,്
മരുഭൂമിയിൽഞങ്ങൾക്കായി പതിയിരുന്നു.
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20 ഞങ്ങള െട ജീവശ്വാസമായ, യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തൻ അവരുെട കുഴികളിൽ
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;

“അവെന്റ നിഴലിൽ നാം ജാതികള െട മേദ്ധ്യ
ജീവിക്കും”എന്ന്ഞങ്ങൾവിചാരിച്ചിരുന്നു.

21 ഊസ് േദശത്ത് പാർക്കുന്ന ഏേദാംപു്രതിേയ,
സേന്താഷിച്ച്ആനന്ദിക്ക;

പാനപാ്രതം നിെന്റ അടുക്കേലക്കും വരും; നീ
ലഹരിപിടിച്ച് നിെന്നത്തെന്നനഗ്നയാക്കും.

22 സീേയാൻപു്രതിേയ, നിെന്റ അകൃത്യം
തീർന്നിരിക്കുന്നു; ഇനി അവിടുന്ന് നിെന്ന
്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക്അയയ്ക്കുകയില്ല;

ഏേദാംപു്രതിേയ, അവിടുന്ന് നിെന്റ അകൃത്യം
സന്ദർശിക്കുകയും നിെന്റ പാപങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.

5
1യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്ക്എന്ത്ഭവിക്കുന്നുഎന്ന്
ഓർേക്കണേമ;
ഞങ്ങൾക്ക് േനരിട്ടിരിക്കുന്നനിന്ദ േനാേക്കണേമ.
2ഞങ്ങള െട സ്വത്ത് അന്യന്മാർക്കും ഞങ്ങള െട

വീടുകൾ അന്യജാതിക്കാർക്കും
ആയിേപ്പായി.

3 ഞങ്ങൾ അനാഥന്മാരും അപ്പനില്ലാത്തവരും
ആയിരിക്കുന്നു;

ഞങ്ങള െടഅമ്മമാർവിധവമാരായ്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
4 ഞങ്ങള െട െവള്ളം ഞങ്ങൾ വിലെകാടുത്ത്

വാങ്ങികുടിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട വിറക് ഞങ്ങൾ വിലെകാടുത്ത്

വാങ്ങുന്നു.
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5 ഞങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവരുെട കാലുകൾ
ഞങ്ങള െടകഴുത്തിൽഎത്തിയിരിക്കുന്നു;

ഞങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക്
വി്രശാമവുമില്ല.

6 അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരാേകണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിനും അശ്ശ രിനും
കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

7ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർ പാപംെചയ്ത്
ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;

അവരുെടഅകൃത്യങ്ങൾഞങ്ങൾചുമക്കുന്നു.
8ദാസന്മാർഞങ്ങെള ഭരിക്കുന്നു;
അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള വിടുവിപ്പാൻ

ആരുമില്ല.
9മരുഭൂമിയിെലവാൾനിമിത്തം ്രപാണഭയേത്താെട
ഞങ്ങൾആഹാരം െചന്ന് െകാണ്ടുവരുന്നു.
10ക്ഷാമത്തിെന്റ കാഠിന്യം നിമിത്തം ഞങ്ങള െട

ത്വക്ക്അടുപ്പ േപാെലകറുത്തിരിക്കുന്നു.
11 അവർ സീേയാനിൽ സ്്രതീകെളയും

െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽ കന്യകമാെരയും
ബലാൽക്കാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

12 അവർ സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട് ്രപഭുക്കന്മാെര
തൂക്കിക്കളഞ്ഞു;

വൃദ്ധന്മാരുെട മുഖംആദരിച്ചതുമില്ല.
13യൗവനക്കാർ തിരികല്ല് ചുമക്കുന്നു;ബാലന്മാർ

വിറകുചുമന്ന് ഇടറി വീഴുന്നു.
14വൃദ്ധന്മാെരപട്ടണവാതില ്ക്കലും
യൗവനക്കാെരസംഗീതത്തിനും കാണുന്നില്ല.
15ഞങ്ങള െടഹൃദയസേന്താഷംഇല്ലാെതയായി;
ഞങ്ങള െടനൃത്തംവിലാപമായ്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
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16ഞങ്ങള െടതലയിെലകിരീടം വീണുേപായി;
ഞങ്ങൾ പാപം െചയ്കെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്

അേയ്യാകഷ്ടം!
17 ഇതുെകാണ്ട് ഞങ്ങള െട ഹൃദയത്തിന് േരാഗം

പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇതു നിമിത്തം ഞങ്ങള െട കണ്ണ്

മങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
18 സീേയാൻപർവ്വതം ശൂന്യമായി; കുറുക്കന്മാർ

അവിെടസഞ്ചരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് തെന്ന.
19യേഹാേവ, അങ്ങ് ശാശ്വതനായും അങ്ങയുെട

സിംഹാസനം തലമുറതലമുറയായും
ഇരിക്കുന്നു.

20 അങ്ങ് സദാകാലം ഞങ്ങെള മറക്കുന്നതും
ദീർഘകാലം ഞങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കുന്നതും
എന്ത?്

21 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വേരണ്ടതിന്
ഞങ്ങെള അങ്ങയിേലയ്ക്ക്
മടക്കിവരുേത്തണേമ;

ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടെത്തേപ്പാെല ഒരു നല്ലകാലം
വരുേത്തണേമ;

22 അല്ല, അങ്ങ് ഞങ്ങെള അേശഷം
ത്യജിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ?

ഞങ്ങേളാട് അങ്ങ് അതികഠിനമായി
േകാപിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?
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