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విలాపవాకయ్ములు
గంథకర
ఈ గంథంలో మాతం గంథకర పేరు లేదు. అయితే ర్సత్వ

సంపదాయ గాథలను బటిట్ యిరీమ్యా దీని రచయిత అని
తెలుసుత్ నన్ది. గంథకర యెరూషలేము విధవ్ంసం ఫలితాలను
కళాళ్రా చూశాడు. శతుదాడికి అతడు పతయ్కష్సా (1:13-15). ఈ
రెండు సంభవాల సమయాలోల్ యిరీమ్యా అకక్డ ఉనాన్డు. యూదా
జాతి దేవుని తిరుగుబాటు చేసి ఆయనతో తన నిబంధనను
ఉలల్ంఘించింది. దేవుడు బబులోనును సాధనంగా వాడుకుని తన
పజలను శి ంచాడు. ఈ గంథంలో వరిణ్ంచిన తీవ న హింసలు
అలా ఉండగా 3 వ అధాయ్యం లో ఒక నిరీకష్ణ గురించిన వాగాద్ నం
కనిపిసుత్ నన్ది. యిరీమ్యా దేవుని మంచితనానిన్ గురుచేసుకునాన్డు.
దేవుని నమమ్కతవ్ం అనే సతయ్ం దావ్రా అతడు యూదా జాతికి
ఓదారుప్నిసుత్ నాన్డు. దేవుని కనికరానిన్, ఎనన్టికీ విఫలం కాని
ఆయన పేమను వారికి తెలుపుతునాన్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ.పూ. 587 - 516
బబులోనీయులు యెరూషలేమును ముటట్డించి ధవ్ంసం చేసిన

సంభవాలను పతయ్కష్ సా గా అభివరిణ్ంచాడు.
సీవ్కర
చెర అనంతరం ఉనన్ హెబీయులు. ఇశాయేలు దేశానికి తిరిగి

వచిచ్న వారు, బిలు పఠతలంతా.
పయోజనం
జాతి పాపం, వయ్కిగత పాపం రెంటికీ పరిణామాలు ఉంటాయి.

తన పజలను తిరిగి తన వదద్కు రపిప్ంచుకోడానికి దేవుడు
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పరిసిథ్తులను, సాధనాలను ఉపయెగించుకుంటాడు, దేవునిలో
మాతమే పజలకు నిరీకష్ణ ఉంది. చెరలో ఉనన్యూదులను దేవుడు
శేషంగా మిగిలిచ్నటేట్ ఆయన తన కుమారుడు యేసును రకష్కునిగా
అనుగహించాడు. పాపం శాసవ్త మరణానిన్ తెసుత్ ంది. అయితే
దేవుడు తన రకష్ణ పణాళిక దావ్రా నితయ్జీవానిన్ ఇసుత్ నాన్డు.
విలపవాకయ్ములు గంథం మన పాపం, తిరుగు బాటులకు పతిగా
దేవుని ఉగత మన కుమమ్రించడం జరుగుతుందని సప్షట్ం
చేసుత్ నన్ది. (1:8-9; 4:13; 5:16.)

ముఖాయ్ంశం
విలాపం

విభాగాలు
1.యిరీమ్యాయోరుషలేము కోసం విలపించడం— 1:1-22
2. పాపం దేవుని ఉగతను కొనితెసుత్ ంది— 2:1-22
3. దేవుడు తన పజలను ఎనన్టికీ విడిచిపెటట్డు— 3:1-66
4.యోరుషలేము మహిమఅంతరించి పోయింది— 4:1-22
5.యిరీమ్యాతన పజల కోసం చేసిన విజాఞ్ పన— 5:1-22

నిరామ్నుషయ్ నయెరూషలేము
1 ఒకపుప్డు జనంతో కిటకిటలాడిన పటట్ణం*, ఇపుప్డు

వెలవెలబోయింది.
ఒకపుప్డు శకివంత నదేశం,ఇపుప్డువితంతువులాఅయియ్ంది.
ఒకపుప్డు అనయ్ జాతులోల్ రాకుమారిలా ఉండేది, ఇపుప్డు బానిస

అయింది.
2రాతివేళ ఎంతో శోకిసూత్ ఉంది.
కనీన్టితోదాని చెంపలు తడిసిపోయాయి.
దాని పేమికులెవవ్రూ దానిన్ ఆదరించలేదు.
దాని సేన్హితులందరూ దానికి దోహం చేశారు.
వాళ ళ్ దాని శతువులయాయ్రు.

* 1:1 1:1 పటట్ణంయెరూషలేము పటట్ణం
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3 యూదా పేదరికం, బాధ అనుభవించి, దాసయ్ంలోకీ, చెరలోకీ
వెళిళ్ంది.
అనయ్జనులోల్ నివాసం ఉంది.
దానికి విశాంతి లేదు.
దానిన్ తరిమే వాళ ళ్ దానిన్ పటుట్ కునాన్రు. తపిప్ంచుకునే దారే

లేదు.
4 నియమించిన పండగలకు ఎవరూ రాలేదు గనక సీయోను

దారులు సంతాపంతో ఉనాన్యి.
పటట్ణపు గుమామ్లు ఒంటరివయాయ్యి. యాజకులు

మూలుగుతునాన్రు.
దాని కనయ్లు దుఃఖంతో ఉనాన్రు.
అది అమిత నబాధతో ఉంది.
5 దాని విరోధులు అధికారులయాయ్రు. దాని శతువులు

వరిధ్లుల్ తునాన్రు.
దాని పాపం అధిక న కారణంగా యెహోవా దానిన్ బాధకు గురి

చేశాడు.
విరోధులు దాని పసిపిలల్లను చెరపటుట్ కుని వెళాళ్రు.
6సీయోను కుమారి అందమంతాపోయింది.
దాని అధిపతులు పచిచ్క దొరకని దుపిప్లా ఉనాన్రు.
వాళ ళ్ శకి లేనివాళ ళ్గా తరిమే వాళళ్ ముందు నిలబడ లేక

పారిపోయారు.
7దానికి బాధ కలిగిన కాలంలోనూ, ఆశయం లేని కాలం లోనూ,

పూరవ్ం తనకు కలిగిన శేయసుస్ అంతా యెరూషలేము జాఞ్ పకం
చేసుకుంటూ ఉంది.
దాని పజలు విరోధుల చేతులోల్ పడిన కాలంలో దానికి ఎవవ్రూ

సాయం చెయయ్లేదు.
దాని విరోధులు దానికి కలిగిన నాశనం చూసి పరిహసించారు.
8యెరూషలేముఘోర నపాపం చేసింది.
ఆ కారణంగా అది ఒక రుతుసావం రకం గుడడ్లాగా అయియ్ంది.
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దానిన్ ఘనపరచిన వాళళ్ందరూ దాని నగన్తవ్ం చూసి దానిన్
తృణీకరించారు.
అదిమూలుగుతూ వెనుదిరిగి వెళేళ్ పయతన్ం చేసూత్ ఉంది.
9దాని చెంగులకు మురికి అంటింది.
దాని ఎదుట ఉనన్ శికష్ అది గురు చేసుకోలేదు.
అది ఎంతో వింతగా పతనం అయియ్ంది.
దానిన్ ఆదరించేవాడు ఒకక్డూ లేడు.
యెహోవా,నాకు కలిగిన బాధ చూడు.
శతువులు ఎంత బలంగా ఉనాన్రో చూడు!
10దాని శేషఠ్ న వసుత్ వులనీన్ శతువుల చేతికి చికాక్యి.
దాని సమాజ పాంగణంలో పవేశించకూడదని ఎవరి గురించి

ఆజాఞ్ పించావో ఆ పజలు దాని పవిత పాంగణంలో పవేశించడం అది
చూసూత్ ఉంది.

11 దాని కాపురసుథ్ లందరూ మూలుగుతూ ఆహారం కోసం
వెదుకుతునాన్రు.
తమపాణం నిలుపుకోవడం కోసం తమ శేషఠ్ న వసుత్ వులు ఇచిచ్

ఆహారం కొనాన్రు.
యెహోవా, ననున్ చూడు. నేను విలువ లేని దానిగా అయాయ్ను.
12 దారిలో నడిచిపోతునన్ పజలారా, ఇలా జరిగినందుకు మీకు

ఏమీ అనిపించడం లేదా?
యెహోవాకు తీవ న కోపం వచిచ్న రోజున నాకు కలిగించిన

బాధవంటి బాధ ఇంకా ఎవరి నా కలిగిందేమో మీరు ఆలోచించి
చూడండి.

13 నుంచి ఆయననా ఎముకలోల్ కి అగిన్ పంపించాడు.
అది నా ఎముకలను కాలేచ్సింది. ఆయన నా కాళళ్కు వల పనిన్

ననున్ వెనకిక్ తిపాప్డు.
ఆయన నిరంతరం నాకు ఆశయం లేకుండా చేసి ననున్

బలహీనపరిచాడు.
14నాఅతికమం అనే కాడినాకు ఆయనే కటాట్ డు.
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అవిమూటగానామెడమీద ఉనాన్యి.
నాబలం ఆయన విఫలం చేశాడు.
శతువుల చేతికి పభువు ననున్ అపప్గించాడు. నేను నిలబడ

లేకపోతునాన్ను.
15నాకు అండగా నిలిచిన శూరులను ఆయన విసిరి పారేశాడు.
నా శకిమంతులను అణగదొకక్డానికి ఆయన నాకు వయ్తిరేకంగా

ఒక సమాజానిన్ లేపాడు.
దాకష్గానుగలో వేసి దాకష్లు తొకిక్నటుట్ పభువు, కనయ్క అయిన

యూదా కుమారిని తొకాక్డు.
16వీటిని బటిట్ నేను ఏడుసుత్ నాన్ను.
నా కంట నీరు కారుతోంది.
నా పాణం తెపప్రిలల్జేసి ననున్ ఓదారచ్వలసిన వాళ ళ్ నాకు

దూర పోయారు.
శతువులు విజయం సాధించారు గనుక నా పిలల్లు దికుక్మాలిన

వాళళ్యాయ్రు.
17ఆదరించేవాడు లేక సీయోను చేతులు చాపింది.
యాకోబుకు చుటూట్ ఉనన్వాళళ్నుయెహోవాఅతనికి విరోధులుగా

నియమించాడు.
వాళళ్కు యెరూషలేము ఒక రుతుసావ రకం గుడడ్లాగా

కనిపిసోత్ ంది.
18యెహోవానాయ్యవంతుడు. నేను ఆయన ఆజఞ్కు వయ్తిరేకంగా

తిరుగుబాటు చేశాను.
పజలారా, వినండి, నా యాతన చూడండి. నా కనయ్లూ,

బలవంతు న నా శూరులూ బందీలుగా వెళిళ్పోయారు.
19నా పేమికులను నేను పిలిపించినపుప్డు వాళ ళ్ ననున్ మోసం

చేశారు.
నా యాజకులూ, నా పెదద్లూ తమ పాణాలు నిలుపుకోడానికి

ఆహారం వెదుకుతూ వెళిల్ పటట్ణంలోపాణంపోగొటుట్ కునాన్రు.
20 యెహోవా, ననున్ తేరి చూడు. నాకు అమిత న బాధ

కలిగింది. నా కడుపు తిపుప్తోంది.
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నేను చేసినదారుణ న తిరుగుబాటు కారణంగానా గుండెనాలో
తలకిందు పోతూ ఉంది.
వీధులోల్ మా పిలల్లు కతిత్వాత పడుతునాన్రు. ఇంటోల్ చావు ఉంది.
21 నా మూలుగు విను. ననున్ ఆదరించేవాడు ఒకక్డూ లేదు.

నువువ్నాకు కషట్ం కలిగించావనన్వారనాశతువులు విని సంతోషంగా
ఉనాన్రు.
నువువ్ పకటించిన ఆ రోజు రపిప్ంచు, అపుప్డు వాళళ్కు కూడా

నాకు జరిగినటేట్ జరుగుతుంది.
22వాళ ళ్ చేసిన చెడుతనం అంతా నీ ఎదుటికి వసుత్ ంది గాక.
నాఅతికమాలకారణంగా నువువ్నాకు కలిగించినహింసవాళళ్కు

కూడా కలిగించు.
నేను తీవంగామూలుగుతునాన్ను. నా గుండె చెరు పోయింది.

2
యెహోవాతీరుప్

1 పభువు తన కోపంతో సీయోను కుమారిని నలల్టి మేఘంతో
పూరిగా కపేప్శాడు.
ఆయన ఇశాయేలు అందానిన్ ఆకాశం నుంచి భూమి మీదికి

పడేశాడు.
తాను కోపగించిన దినాన ఆయన తన పాదపీఠానిన్ గురు

చేసుకోలేదు.
2యాకోబు పటట్ణాలోల్ ఒకక్ దాని మీద కూడా కనికరం లేకుండా

పభువు అనిన్టినీమింగివేశాడు.
తన ఆగహంతో ఆయనయూదా కుమారె కోటలను కూలగొటాట్ డు.
ఆయనవాటిని నేల కూలిచ్ సిగుగ్ పరిచాడు.
దానిరాజాయ్నీన్,దాని అధిపతులను ఆయన అవమానపరిచాడు.
3 తీవ న కోపంతో ఆయన ఇశాయేలు పజల బలానిన్

అణచివేశాడు.
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శతువుల ముందు ఆయన తన కుడి చెయియ్ వెనకుక్
తీసుకునాన్డు.
చుటూట్ ఉనన్ వాటనిన్టినీ కాలేచ్ రగులుతునన్ అగిన్జావ్లలు

కాలిచ్నటుట్ ఆయనయాకోబును కాలేచ్శాడు.
4ఒక శతువులా ఆయన తన విలుల్ ఎకుక్పెటాట్ డు.
యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా ఉనన్ పతయ్రిధ్ బాణం విసరడానికి తన చెయియ్

చాపినటుట్ .
ఆయన నిలబడి ఉనాన్డు. చూపుకు శేషఠ్ న పజలందరినీ

ఆయనహతం చేశాడు.
సీయోను కుమారె గుడారంలో తన ఆగహానిన్ అగిన్ వరష్ంలా

కుమమ్రించాడు.
5 పభువు శతువులా అయాయ్డు. ఆయన ఇశాయేలును

మింగివేశాడు.
దానిరాజమందిరాలనీన్ మింగివేశాడు.
దానికి పటుట్ నన్ పాంతాలనీన్ నాశనం చేశాడు.
యూదా కుమారిలో దుఃఖం, సంతాపం అధికం చేశాడు.
6ఒక తోట మీద దాడి చేసినటుట్ ఆయన తన గుడారం మీద దాడి

చేశాడు.
సమాజ పవితపాంగణానిన్ నాశనం చేశాడు.
ఆరాధన సమావేశం, విశాంతి దినం సీయోనులో మరుపుకు

వచేచ్లాయెహోవాచేశాడు.
కోపావేశంలో ఆయనరాజూయాజకుడూ ఇదద్రినీ తోసిపుచాచ్డు.
7పభువు తన బలిపీఠం తోసిపుచాచ్డు.
తన పవితపాంగణం నిరాకరించాడు.
దాని కోట గోడలను శతువుల చేతికి అపప్గించాడు.
ఏరప్రచిన రోజు సమాజ పాంగణంలో వినిపించే ధవ్నిలా వాళ ళ్

యెహోవామందిరంలో ఉతాస్హ ధవ్ని చేశారు.
8 సీయోను కుమారి పాకారాలు పాడు చెయాయ్లని యెహోవా

ఉదేద్శపూరవ్కంగా నిరణ్యించాడు.
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చెయియ్చాపి కొలత గీత గీశాడు.
గోడనాశనం చెయయ్డానికి తన చెయియ్ వెనకుక్ తీయలేదు.
ఆయన పహరీలు విలపించేలా చేశాడు. పాకారాలు బలహీనం

అయేయ్లా చేశాడు.
9యెరూషలేము పటట్ణపు గుమామ్లు భూమిలోకి కుంగిపోయాయి.
దాని అడడ్ గడియలు ఆయన విరిచేశాడు.
దానిరాజూ, అధిపతులూ అనయ్పజలమధయ్ ఉనాన్రు.
అకక్డమోషే ధరమ్శాసం లేదు. దాని పవకలకు యెహోవా దరశ్నం

దొరకలేదు.
10 సీయోను కుమారి పెదద్లు మౌనంగా నేల మీద కూరుచ్ని

ఏడుసుత్ నాన్రు.
వాళళ్ తలల మీద దుముమ్ పోసుకునాన్రు. వాళ ళ్ గోనెపటట్

కటుట్ కునాన్రు.
యెరూషలేము కనయ్లు తల నేలకు దించుకుని ఉనాన్రు.
11నా కనీన్ళల్ ఎండిపోయాయి. నా కళ ళ్ ఎరగా ఉనాన్యి.
నాఅంతరంగం కలవరంతో ఉంది.
నా పజల కుమారి అణిచివేత కారణంగా నా పేగులు నేల మీద

ఒలికి పోయాయి.
పిలల్లు, పాలు తాగే చంటిబిడడ్లు నిసస్హాయంగా గామ వీధులోల్

నీరసంగా పడి ఉనాన్రు.
12పటట్ణ వీధులోల్ గాయాలతోపడిఉనన్వారిలాగామూరచ్పోతూ.
“ధానయ్ం,దాకష్రసం ఏవి?” అంటూ తమతలుల్ ల ఒడిలోపాణాలు

విడుసుత్ నాన్రు.
13యెరూషలేము కుమారీ, నీ గురించి నేనేమనాలి? నినున్ దేనితో

పోలిచ్ ఆదరించాలి?
సీయోను కుమారీ, కనయ్కా, నీ పతనం సముదమంత

విసాత్ ర నది.
నినున్ సవ్సథ్పరచగల వాడెవడు?
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14 నీ కోసం నీ పవకలు మోసపూరిత న బుదిధ్హీనపు దరశ్నాలు
చూశారు.
నువువ్ చెర లోకి వెళళ్కుండా తపిప్ంచడానికి వాళ ళ్ నీ పాపానిన్

నీకు వెలల్డి చెయయ్లేదు.
వాళ ళ్ నీ కోసంమోసపూరితంగా దరశ్నాలు గహించారు.
15దారిలో వెళేళ్వాళళ్ందరూ నినున్ చూసి చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు.
వాళ ళ్యెరూషలేము కుమారినిచూసిఎగతాళిచేసూత్ ఈలవేసూత్ ,

తలఊపుతూ.
“పరిపూరణ్ సౌందరయ్ం గల పటట్ణం అనీ, సమసత్ భూనివాసులకు

ఆనందకర న నగరం అనీ పజలు ఈ పటట్ణం గురించేనా
చెపాప్రు?” అంటునాన్రు.

16నీ శతువులందరూ నినున్ చూసి పెదద్గా నోరు తెరిచారు. వాళ ళ్
ఎగతాళి చేసి పళ ళ్ కొరుకుతూ “దానిన్ మింగివేశాం! కచిచ్తంగా ఈ
రోజు కోసమేగామనం కనిపెటిట్ంది!
అది జరిగింది. దానిన్ మనం చూశాం” అంటునాన్రు.
17తాను అనుకునన్ పనియెహోవాముగించాడు.
తానుపూరవ్ం పకటించినమాట ఆయన నెరవేరాచ్డు.
నీ పటల్ కనికరం లేకుండా ఆయన నాశనం చేశాడు. నినున్ బటిట్ నీ

శతువులు సంతోషించేలా చేశాడు.
నీ విరోధుల బలం హెచిచ్ంచాడు.
18పజలహృదయంయెహోవాకు కేకలు పెడుతూ.
“సీయోను కుమారి పాకారమా, నదీపవాహంలా పగలూ రాతి నీ

కనీన్రు కారనివువ్.
జాపయ్ం జరగనివవ్కు. నీ కంటి నుంచి వెలువడే కనీన్టిధార

ఆగనివవ్కు.
19రాతిపూట నువువ్ లేచిమొర పెటుట్ .
నీళల్ కుమమ్రించినటుట్ పభువు సనిన్ధిలో నీ హృదయం

కుమమ్రించు.
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పతి వీధిమొదటోల్ ఆకలితో సతమతమౌతునన్ నీ పసిపిలల్లపాణం
కోసం నీ చేతులు ఆయన పు ఎతుత్ .”

20 యెహోవా, చూడు. నువువ్ ఎవరి పటల్ ఈ విధంగా చేశావో
గమనించు.
తమ గరభ్ఫలానిన్,తాము ఎతుత్ కుని ఆడించిన పసి పిలల్లను సీలు

తినడం తగునా?
యాజకుడూ పవకాపభువుపవితపాంగణంలోహతంకాదగునా?
21యువకులూ, వృదుధ్ లూ వీధులోల్ నేలమీద పడి ఉనాన్రు.
నా కనయ్కలూ,నాయోధులూ కతిత్ చేత కూలి పోయారు.
నీ ఉగత దినాన నువువ్ వాళళ్ను హతం చేశావు.
జాలి లేకుండావాళళ్ందరినీ నువువ్ చంపావు.
22 ఆరాధన దినాన పజలు వచిచ్నటుట్ నాలుగు పుల నుంచి

నువువ్ నామీదికి భయం* రపిప్ంచావు.
యెహోవా ఉగత దినాన ఎవరూ తపిప్ంచుకోలేదు. ఎవరూ

బతకలేదు.
నేను పెంచి పోషించిన వాళళ్ను నా శతువులు అంతం చేశారు.

3
విలాపం, నిరీకష్ణ

1నేనుయెహోవాఆగహదండం వలల్ బాధ అనుభవించిన వాణిణ్ .
2 ఆయన ననున్ తోలి వేసి, వెలుగులో కాకుండా చీకటోల్ నడిచేలా

చేశాడు.
3 నిజంగా ఆయన నా మీద తిరగబడాడ్ డు. రోజంతా ననున్

శి సుత్ నాన్డు.
4 ఆయన నా మాంసం, నా చరమ్ం చీకిపోయేలా చేసుత్ నాన్డు, నా

ఎముకలను విరగొగ్ టాట్ డు.
5నాకు విరుదధ్ంగాముటట్డి కంచె నిరిమ్ంచాడు. కూరతవ్ం, కషట్ం నా

చుటూట్ ఉంచాడు.

* 2:22 2:22 భయం శతువులను
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6ఎపుప్డోచనిపోయినవాళ ళ్ఉండేచీకటితావులోల్ నేనుఉండేలా
చేశాడు.

7ఆయననా చుటూట్ గోడ కటాట్ డు.
నేను తపిప్ంచుకోలేను. నా సంకెళ ళ్ బరువుగా చేశాడు.
8నేను కేకలు పెటిట్ పిలిచినా,నాపారథ్నలు తోసివేశాడు.
9ఆయననాదారికి అడడ్ంగా చెకుక్డు రాళళ్ గోడలను ఉంచాడు.
నేను ఎకక్డికి తిరిగినా నాకు దారి కనిపించలేదు. 10నా పాలిట

ఆయనపొంచి ఉనన్ ఎలుగుబంటిలా ఉనాన్డు.
దాగి ఉనన్ సింహంలా ఉనాన్డు.
11 నాకు దారి లేకుండా చేసి ననున్ చీలిచ్ చెండాడి నాకు దికుక్

లేకుండా చేశాడు.
12విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణానికి గురిగాఆయనననున్ ఎనున్కునాన్డు.
13తన అంబుల పొదిలోనిబాణాలనీన్ ఆయననామూతపిండాల

గుండా దూసుకెళేళ్లా చేశాడు.
14నా పజలందరికీ నేను నవువ్లాటగా ఉనాన్ను.
పతి రోజూవాళ ళ్ నా గురించి ఆ పణపాటలు పాడుతునాన్రు.
15చేదు పదారాధ్ లు ఆయననాకు తినిపించాడు.
విషదావకంతో ననున్ మతెత్కేక్లా చేశాడు.
16 రాళల్తో నా పళ ళ్ విరగొగ్ టాట్ డు. బూడిదలోకి ననున్ అణగ

దొకాక్డు.
17నాజీవితంలోనుంచిశాంతితొలగించాడు. నాకు సంతోషం గురు

లేదు.
18కాబటిట్ నేను “నాశోభఅంతరించిపోయింది,యెహోవాలోనాకు

ఇంక ఆశ మిగల లేదు” అనుకునాన్ను.
19నాబాధ,నా దురవసథ్ , నేను తాగిన దావకపు చేదు నేను గురు

చేసుకుంటునాన్ను.
20 కచిచ్తంగా నేను వాటిని గురు చేసుకుని, నాలో నేను

కృంగిపోయాను.
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21 కాని, నేను దీనిన్ గురు చేసుకొనన్పుప్డు నాకు ఆశ కలుగుతూ
ఉంది.

22యెహోవాకృపగలవాడు. ఆయననిబంధననమమ్కతావ్నిన్ బటిట్
మనం ఇంకాపూరిగానాశనం కాలేదు.

23పతి రోజూమళీళ్ కొతత్గా ఆయన దయగల చరయ్లు చేసాత్ డు.
నీ నమమ్కతవ్ం ఎంతో గొపప్ది!
24 “యెహోవానావారసతవ్ం” అనినాపాణం పకటిసూత్ ఉంది.
కాబటిట్ ఆయనలోనేనా నమిమ్క ఉంచుతునాన్ను.
25 తన కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉండే వాళళ్ పటల్, ఆయనను వెదికే

వాళళ్ పటల్ యెహోవామంచివాడు.
26యెహోవాకలిగించే రకష్ణ కోసంమౌనంగా కనిపెటట్డంమంచిది.
27తనయవవ్నంలో కాడిమోయడంమనిషికి మంచిది.
28అతని మీద దానిన్ మోపిన వాడు యెహోవాయే గనుక అతడు

ఒంటరిగానూ,మౌనంగానూ కూరుచ్ని ఉండాలి.
29 ఒకవేళ నిరీకష్ణ కలుగవచేచ్మో గనుక అతడు బూడిదలో తన

మూతి పెటుట్ కోవాలి.
30అతడు తనను కొటేట్వాడి పు తన చెంపను తిపాప్లి.
అతడుపూరిగా అవమానంతో నిండి ఉండాలి.
31పభువు అతనిన్ ఎలల్కాలం తృణీకరించడు.
32 ఆయన శోకం రపిప్ంచినా, తన నిబంధన నమమ్కతవ్పు

గొపప్దనానిన్ బటిట్ కనికరం చూపిసాత్ డు.
33హృదయపూరవ్కంగా ఆయన మనుషులను పీడించడు, బాధ

కలిగించడు.
34దేశంలో బందీలుగా ఉనన్వాళళ్ందరినీ కాళల్ కింద తొకక్డం,
35 మహోనన్తుని సనిన్ధిలో మనుషులకు నాయ్యం దొరకక

పోవడం,
36ఒక మనిషిహకుక్ను తొకిక్పెటట్డం పభువు చూడడా?
37 పభువు ఆజఞ్లేకుండా, మాట ఇచిచ్ దానిన్ నెరవేరచ్

గలవాడెవడు?
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38 మహోనన్తు న దేవుని నోటోల్ నుంచి కీడు, మేలు రెండూ
బయటకు వసాత్ యి గదా?

39 బతికునన్ వాళళ్లోల్ ఎవరి నా తమ పాపాలకు శికష్ వేసేత్
మూలగడం ఎందుకు?

40మనమారాగ్ లు పరిశీలించి తెలుసుకునిమనంమళీళ్యెహోవా
పుతిరుగుదాం.
41 ఆకాశంలో ఉనన్ దేవుని పు మన హృదయానీన్, మన

చేతులను ఎతిత్ ఇలాపారథ్న చేదాద్ ం.
42మేము అతికమం చేసి తిరుగుబాటు చేశాం. అందుకే నువువ్

మమమ్లిన్ కష్మించలేదు.
43నువువ్ కోపం ధరించుకునిమమమ్లిన్ తరిమావు. దయలేకుండా

మమమ్లిన్ వధించావు.
44మాపారథ్న నీ దగగ్రికి చేరకుండానువువ్మేఘంతోనినున్ నువువ్

కపుప్కొనాన్వు.
45జాతులమధయ్ మమమ్లిన్ విడనాడి, పనికిరాని చెతత్గా చేశావు.
46 మా శతువులందరూ మమమ్లిన్ చూసి నోరు తెరిచి ఎగతాళి

చేశారు.
47 గుంటను గురించిన భయం, విధవ్ంసం, నాశనం మా మీదకు

వచాచ్యి.
48 నా పజల కుమారికి కలిగిన నాశనం నేను చూసినపుప్డు నా

కనీన్రు ఏరు పారుతోంది.
49యెహోవాదృషిట్ంచి ఆకాశం నుంచి చూసే వరకూ,
50నా కనీన్రు ఆగదు. అది పవహిసూత్ నే ఉంటుంది.
51 నా పటట్ణపు ఆడపిలల్లందరినీ చూసూత్ నా కళళ్కు తీవ న

బాధ కలుగుతోంది.
52 ఒకడు ప ని తరిమినటుట్ నా శతువులు అకారణంగా ననున్

కనికరం లేకుండా తరిమారు.
53వారు ననున్ బావిలో పడేసినామీదరాయిని పెటాట్ రు.
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54 నీళల్ నా తల మీదుగా పారాయి. నేను నాశనమయాయ్నని
అనుకొనాన్ను.

55 యెహోవా, అగాధ న గుంటలోనుంచి నేను నీ నామానిన్
పిలిచాను.

56 సాయం కోసం నేను మొర పెటిట్నపుప్డు నీ చెవులు
మూసుకోవదుద్ అని నేననన్పుప్డు, నువువ్ నా సవ్రం ఆలకించావు.

57 నేను నీకు మొర పెటిట్న రోజు నువువ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ నాతో
“భయపడవదుద్ ” అని చెపాప్వు.

58పభూ, నువువ్ నా జీవితపు వివాదాల విషయంలోవాదించి నా
జీవానిన్ విమోచించావు.

59యెహోవా, నాకు కలిగిన అణిచివేత నువువ్ చూశావు. నాకు
నాయ్యం తీరుచ్.

60 నా మీద పగ తీరుచ్కోవాలని వాళ ళ్ చేసే ఆలోచనలనీన్ నీకు
తెలుసు.

61యెహోవా, వాళ ళ్ నా గురించి చేసే ఆలోచనలు, వాళ ళ్ పలికే
దూషణ నువువ్ వినాన్వు.

62నా మీదికి లేచిన వాళ ళ్ పలికే మాటలు, రోజంతా వాళ ళ్ నా
గురించి చేసే ఆలోచనలు నీకు తెలుసు.

63యెహోవా,వాళ ళ్ కూరుచ్నాన్ లేచినా,వాళ ళ్ ఎగతాళిగా పాడే
పాటలకు నేనే గురి.

64యెహోవా,వాళళ్ చేతులు చేసిన పనులను బటిట్ నువువ్ వాళల్కు
పతీకారం చేసాత్ వు.

65వాళళ్ గుండెలోల్ భయం పుటిట్సాత్ వు. వాళళ్ను శపిసాత్ వు.
66యెహోవా, ఉగతతో వాళళ్ను వెంటాడుతావు. ఆకాశం కింద

ఉండకుండాా వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ వు.

4
సీయోనుకు శికష్

1 బంగారం ఎలా మెరుగు మాసింది! మేలిమి బంగారం ఎలా
మాసిపోయింది!
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పతి వీధి మొదటోల్ పతిషిట్త న రాళల్ చెలాల్ చెదరుగా పారేసి
ఉనాన్యి.

2 సీయోను కుమారులు శేషుఠ్ లు. వాళ ళ్ మేలిమి బంగారం కంటే
విలు న వాళ ళ్.
అయితేవాళ ళ్ ఇపుప్డు కుమమ్రి చేసినమటిట్కుండలాల్ గా అందరూ

వారిని చూసుత్ నాన్రు.
3నకక్ నా చనిన్చిచ్ తమ పిలల్లకు పాలు ఇసాత్ యి.
కాని నా పజల కుమారి ఎడారిలోని నిపుప్ కోడి అంత కూరంగా

ఉంది.
4దపిప్క వలల్ పాలుతాగేపిలల్ నాలుకదానిఅంగిటికిఅంటుకుంటూ

ఉంది.
పిలల్లు అనన్ం అడుగుతారు, కానివాళ ళ్ తినడానికి ఏమీ లేదు.
5 ఒకపుప్డు రుచికర న భోజనం తినన్వాళ ళ్ ఇపుప్డు దికుక్

లేకుండా వీధులోల్ ఆకలితో ఉనాన్రు.
ఒకపుప్డు ఊదారంగు వసాలు వేసుకునన్ వాళ ళ్ ఇపుప్డు

చెతత్కుపప్లను ఆశయించారు.
6 నా పజల కుమారి చేసిన పాపం సొదొమ పాపం కంటే

ఎకుక్వ. ఎవరూదానిమీదచెయియ్వెయయ్కుండానేఅకసామ్తుత్ గా అది
పడిపోయింది.

7సీయోనునాయకులు మంచులామెరిసేవాళ ళ్. పాలవలే తెలల్ని
వాళ ళ్.
వాళళ్ శరీరాలు పగడం కంటే ఎరనివి. వాళళ్ దేహకాంతి నీలం

లాంటిది.
8కానీ ఇపుప్డు చీకటి వారిముఖాలను నలల్గా చేసేసింది.
వాళ ళ్ వీధులోల్ గురు పటట్లేనటుట్ గా ఉనాన్రు.
వాళళ్ చరమ్ం వాళళ్ ఎముకలకు అంటుకు పోయింది.
అది ఎండిపోయిన చెకక్లా అయియ్ంది!
9 కతిత్పోటుతోహత నవాళళ్ పరిసిథ్తిపొలంలోపంటలేక ణించి

కరువుతోహత నవాళళ్ పరిసిథ్తికనాన్ మెరుగు.
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10 కరుణ గల సీల చేతులు తాము కనన్ తమ సొంత పిలల్లను
వండుకునాన్యి.
నా పజల కుమారికి వచిచ్న నాశన కాలంలో వాళళ్ పిలల్లు వాళల్కు

ఆహారం అయాయ్రు.
11 యెహోవా తన కోపం తీరుచ్కునాన్డు. తన కోపాగిన్

కుమమ్రించాడు.
ఆయన సీయోనులో అగిన్ రాజేశాడు. అది దాని పునాదులను

కాలేచ్సింది.
12భూరాజులు గాని, పపంచ నివాసులు గాని,
ఒక శతువు యెరూషలేము గుమామ్లోల్ కి పవేశించగలడని ఎవరూ

అనుకోలేదు.
13దానిలో నీతిమంతుల రకం చిందడానికి కారణం అయిన దాని

యాజకుల పాపం వలల్,
దాని పవకల పాపం వలల్ శతువు పవేశించాడు.
14ఇపుప్డు వాళ ళ్ గుడిడ్వాళళ్లా వీధులోల్ తిరుగుతునాన్రు.
వాళ ళ్ రకం అంటిన అపవితులు.
అందుకే ఎవరూ వాళళ్ వసా నాముటట్లేక పోతునాన్రు.
15 పజలు కేకపెడుతూ “పొండి! శుదిధ్ లేని వాళళ్లారా పొండి!

ననున్ ముటుట్ కోవదుద్ ” అనాన్రు.
వాళ ళ్ పారిపోయి తిరుగులాడుతూ ఉనన్పుప్డు అనయ్పజలు

వాళళ్తో,
“విదేశీయులు ఇంక ఇకక్డ ఉండకూడదు” అంటునాన్రు.
16యెహోవాతన సనిన్ధిలోనుంచి వాళళ్ను చెదరగొటాట్ డు.
ఇంక ఆయనవాళళ్ను పటిట్ంచుకోడు.
ఇంక యాజకులపటల్ ఎవరూ గౌరవం చూపించరు. పెదద్ల పటల్

ఎవరూ దయచూపించరు.
17 దొరకని సహాయం కోసం కనిపెటిట్నా మా కళళ్కు ఏదీ

కనబడలేదు.
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ర ంచలేని పజల కోసం మా కళ ళ్ ఆశగా ఎదురు చూసూత్
ఉనాన్యి.

18 మా వీధులోల్ మేము నడవకుండా మా విరోధులు మా జాడ
పసిగటిట్ మమమ్లి వెంటాడారు.
మాచివరి దశ దగగ్ర పడింది.మారోజులు ముగిసిపోయాయి.
మాఅంతం వచేచ్సింది.
19మమమ్లిన్ తరిమేవాళ ళ్ ఆకాశంలో ఎగిరే గదద్లకనాన్ వేగం గల

వాళ ళ్.
పరవ్తాలోల్ కి వాళ ళ్ మమమ్లిన్ తరిమారు. అరణయ్ంలో మా కోసం

కాచుకుని ఉనాన్రు.
20మానాసికారంధాల ఊపిరి,యెహోవా చేత అభిషేకం పొందిన

మారాజు,వాళ ళ్ తవివ్న గుంటలోల్ పడి దొరికిపోయాడు.
21 “అతని నీడ కింద అనయ్పజలమధయ్ బతుకుదాం”అనిమేము

ఎవరి గురించి అనుకునాన్మోవాడు శతువుల చేజికాక్డు.
ఊజు దేశంలో నివాసం ఉనన్ ఎదోము కుమారీ, సంతోషించు,

ఉలాల్ సంగా ఉండు.
ఈ గినెన్లోది తాగే వంతు నీకూ వసుత్ ంది. నువువ్ దానిలోది తాగి

మతుత్ గా ఉండి నినున్ నువువ్ నగన్ంగా చేసుకుంటావు.
22 సీయోను కుమారీ, నీ శికష్ ముగిసింది. ఇంక ఎనన్డూ ఆయన

నినున్ బందీగా చెరలోకి తీసుకు పోడు.
ఎదోము కుమారీ, నీ పాపానికి ఆయన శికష్ వేసాత్ డు. నీ పాపాలను

ఆయన బయట పెడతాడు.
5

కృప కోసం పారథ్న
1యెహోవా,మాకు కలిగినయాతన గురు చేసుకో.
మామీదికి వచిచ్న అవమానం ఎలా ఉందో చూడు.
2మాసావ్సథ్ ం పరదేశుల వశం అయియ్ంది.
మాఇళ ళ్ అనుయ్ల సావ్ధీనం అయాయ్యి.
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3మేము అనాథలం అయాయ్ం.
తండులు ఇంక లేరు.
మాతలుల్ లు వితంతువులాల్ ఉనాన్రు.
4మానీళల్ మేము డబుబ్తో కొనుకుక్ని తాగాం.
మాకటెట్లుమాకే అమామ్రు.
5వాళ ళ్ మమమ్లిన్ తరిమారు.
మేము అలసిపోయాం.మాకు విశాంతి లేదు.
6అనన్ం కోసం ఐగుపీత్యులకూ అషూష్ రీయులకూ చెయియ్చాపాం.
7మాపితరులు*పాపం చేసి చనిపోయారు.
మేము వాళళ్ పాపానికి శికష్ అనుభవిసుత్ నాన్ం.
8దాసులు మమమ్లిన్ ఏలుతునాన్రు. వాళళ్ వశం నుంచి మమమ్లిన్

విడిపించే వాళ ళ్ ఎవరూ లేరు.
9 ఎడారి పజల కతిత్ భయంతో పాణానికి తెగించి మా ఆహారం

తెచుచ్కుంటునాన్ం.
10 కరువుతాపం వలల్ మా చరమ్ం పొయియ్లా కాలిపోతోంది.
11 శతువులు సీయోనులో సీలను,యూదా పటట్ణాలోల్ కనయ్కలను

మానభంగం చేశారు.
12అధిపతులను వాళ ళ్ ఉరి తీశారు. పెదద్లను ఘనపరచలేదు.
13 బల న యువకులను గానుగల దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు.

యువకులు కొయయ్ దుంగలుమొయయ్లేక తూలిపడాడ్ రు.
14పెదద్లను గుమామ్ల దగగ్ర కూరోచ్కుండా తొలగించారు.
యువకులను సంగీతం నుంచి దూరం చేశారు.
15మా గుండెలోల్ ఆనందం అడుగంటింది. మానాటయ్ం దుఃఖంగా

మారిపోయింది.
16మా తల మీద నుంచి కిరీటం పడిపోయింది! మేము పాపం

చేశాం!మాకు బాధ!
17మాగుండెలకు జబుబ్ చేసింది.మాకళ ళ్ మసకబారాయి.

* 5:7 5:7 పితరులుపూరీవ్కులు
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18 సీయోను పరవ్తం నిరీజ్వంగా ఉంది. దాని మీద నకక్లు
తిరుగులాడుతునాన్యి.

19 యెహోవా, నువువ్ నితయ్ం పరిపాలిసాత్ వు. నీ సింహాసనం
తరతరాలు ఉంటుంది.

20నువువ్ మమమ్లిన్ శాశవ్తంగా ఎందుకు మరిచ్పోతావు?
మమమ్లిన్ శాశవ్తంగా విడిచిపెటేట్సాత్ వా?
21యెహోవా, నువువ్ మమమ్లిన్ నీ పుకు మళీళ్ తిపుప్. మేము

తిరుగుతాం.
22 నువువ్ మమమ్లిన్ పూరిగా విడిచి పెటట్కపోతే, మా మీద నీకు

విపరీత న కోపం లేకపోతేమాపూరవ్సిథ్తి మళీళ్మాకు కలిగించు.
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