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ഹബക്കൂക്കിെന്റ ്രപവചനം
1 ്രപവാചകനായ ഹബക്കൂക്കിനു ലഭിച്ച
അരുളപ്പാട.്

ഹബക്കൂക്കിെന്റപരാതി
2 യേഹാേവ, ഞാൻ ഇനി എ്രതകാലം

സഹായത്തിനുേവണ്ടി നിലവിളിക്കണം,
അങ്ങു ്രശദ്ധിക്കാത്തെതേന്ത?

അ്രകമംനിമിത്തംഞാൻനിലവിളിക്കുന്നു;
അവിടന്നു രക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.

3 ഞാൻ അനീതി സഹിക്കാൻ അങ്ങ്
അനുവദിക്കുന്നെതേന്ത?
അവിടന്ന്അന്യായെത്തസഹിക്കുന്നെതന്ത?്

നാശവുംഅ്രകമവുംഎെന്റമുമ്പിലുണ്ട;്
അവിെടകലഹമുണ്ട,് ഭിന്നതവർധിക്കുന്നു.

4ന്യായ്രപമാണംനിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു,
നീതി നിർവഹിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല.

ദുഷ്ടർ നീതിെയനിയ്രന്തിക്കുന്നു,
അതിനാൽനീതി വഴിവിട്ട േപാകുന്നു.
യേഹാവയുെട മറുപടി

5 “രാജ്യങ്ങെള ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുക,
ആശ്ചര്യെപ്പടുവിൻ.

നിങ്ങള െട കാലത്തു ഞാൻ ഒരു കാര്യം
െചയ്യാൻേപാകുന്നു,
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽേപാലും
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു
കാര്യംതെന്ന.
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6ഉ്രഗന്മാരുംസാഹസികരുമായ
ബാേബൽജനതെയ* ഞാൻ
എഴുേന്നൽപ്പിക്കും.

സ്വന്തമല്ലാത്ത അധിവാസസ്ഥാനങ്ങൾ
പിടിെച്ചടുക്കാൻ
അവർ ഭൂമിയിെലങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു.

7അവർഭയങ്കരന്മാരും ഉ്രഗന്മാരുംആകുന്നു;
സ്വന്തംഇഷ്ടമാണ്അവർക്കുനിയമം
അവർ സ്വന്തം മാനംമാ്രതം
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

8 അവരുെട കുതിരകൾ പുള്ളിപ്പ ലികെളക്കാൾ
േവഗമുള്ളവ,
സന്ധ്യക്കിറങ്ങുന്ന െചന്നായ്ക്കെളക്കാൾ
്രകൂരതയുള്ളവ.

അവരുെടകുതിരപ്പട ഗർവേത്താെട േപാകുന്നു;
അവരുെട കുതിരേച്ചവകർ വിദൂരത്തുനിന്നു
വരുന്നു.

ഇരേതടുന്നകഴുകെനേപ്പാെലഅവർപറക്കുന്നു,
9സംഹരിക്കുന്നതിനായിഅവർകൂടിവരുന്നു.

അവരുെട പടയണികൾ മരുഭൂമിയിെല
കാറ്റ േപാെല മുേന്നാട്ട േപാകുന്നു,
മണൽേപാെലബന്ധിതെര േശഖരിക്കുന്നു.

10അവർരാജാക്കന്മാെരപരിഹസിക്കുന്നു.
അധികാരികെള പുച്ഛിക്കുന്നു.

േകാട്ടയുള്ള നഗരങ്ങൾ േനാക്കി അവർ
ചിരിക്കുന്നു.
അവർ േകാട്ടകളിൽ മൺപടികള ണ്ടാക്കി
അവെയപിടിച്ചടക്കുന്നു.

11അവർകാറ്റ േപാെലവീശി,കടന്നുേപാകുന്നു—

* 1:6 അഥവാ,കൽദയ
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അവർ കുറ്റക്കാർ, സ്വന്തശക്തിയാണ്
അവരുെടൈദവം.”

ഹബക്കൂക്കിെന്റ രണ്ടാമെത്തപരാതി
12യേഹാേവ,അങ്ങ്ആദിമുതലുള്ളവനല്ലേയാ?
എെന്റൈദവേമ,എെന്റ പരിശുദ്ധേന,അങ്ങ്
അമർത്യതയുള്ളവനേല്ലാ.

യേഹാേവ, വിധി നടപ്പാേക്കണ്ടതിന് അങ്ങ്
അവെരനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ പാറയായുള്ളവേന, ശിക്ഷ
നടേത്തണ്ടതിന് അവിടന്ന് അവെര
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

13 േദാഷം കണ്ടുകൂടാത്തവണ്ണം പരിശുദ്ധമായ
കണ്ണ കൾഉള്ളവനാണേല്ലാഅങ്ങ;്
െതറ്റിെനസഹിക്കുന്നവനുമല്ലേല്ലാ.

അങ്ങെനെയങ്കിൽ അങ്ങ് േ്രദാഹികെള
സഹിക്കുന്നെതന്ത?്
തങ്ങെളക്കാൾ നീതിമാന്മാെര ദുഷ്ടർ
വിഴുങ്ങിക്കളയുേമ്പാൾ
അവിടന്നു നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുന്നെതന്ത?്

14സമു്രദത്തിെല മത്സ്യംേപാെലയും
അധിപതിയില്ലാത്തകടൽജീവികെളേപ്പാെലയും
അങ്ങു മനുഷ്യെരസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

15ദുഷ്ടശ്രതുഅവെയല്ലാംചൂണ്ടലിട്ട പിടിക്കുന്നു,
അവൻതെന്റവലയിൽഅവെയപിടിക്കുന്നു;

തെന്റ േകാരുവലയിൽഅവെയ േശഖരിക്കുന്നു,
അങ്ങെന അവൻ അവയിൽ ആഹ്ലാദിച്ച്
ആനന്ദിക്കുന്നു.

16 അതുെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ വലയ്ക്കും
ബലിയർപ്പിക്കുന്നു
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േകാരുവലയ്ക്കു ധൂപംകാട്ട ന്നു.
തെന്റ വല മുഖാന്തരം അവൻആഡംബരത്തിൽ

ജീവിക്കുകയും
ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം
ആസ്വദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

17അവൻഎേപ്പാഴും തെന്റവലകുടയുകയും
കരുണയില്ലാെത രാജ്യങ്ങെള നശിപ്പിക്കയും
െചയ്യ േമാ?

2
1 ഞാൻ എെന്റ െകാത്തളങ്ങളിൽ

കാവൽനിൽക്കും,
േകാട്ടമതിലിനു മുകളിൽത്തെന്ന ഞാൻ
നിൽക്കും;

അവൻ എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്നത് എെന്തന്നു
ഞാൻ ്രശദ്ധിക്കും
ഈ ആവലാതിക്ക് ഞാൻ എന്തു മറുപടി
നൽകും?

യേഹാവയുെട മറുപടി
2അേപ്പാൾയേഹാവഇ്രപകാരം മറുപടി നൽകി:

“െവളിപ്പാട് എഴുതുക,
ഓടിച്ച വായിക്കാൻതക്കവണ്ണം
അതുഫലകത്തിൽവ്യക്തമായിഎഴുതുക.

3 കാരണം, െവളിപ്പാടു നിശ്ചിതസമയത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുന്നു;
അത്അന്ത്യെത്തക്കുറിച്ച സംസാരിക്കുന്നു,
അതു െതറ്റ കയുമില്ല.

താമസിച്ചാലുംഅതിനായി കാത്തിരിക്കുക;
അതുനിശ്ചയമായും വരും,
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താമസിക്കുകയില്ല.

4 “േനാക്കൂ,ശ്രതുഅഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റആ്രഗഹങ്ങൾേനരുള്ളവയല്ല,
എന്നാൽ നീതിമാേനാ, വിശ്വാസത്താൽ
ജീവിക്കും.

5വീഞ്ഞ്അവെനചതിക്കുന്നു;
അവൻ ധിക്കാരി, അവനു സ്വസ്ഥത
ലഭിക്കുന്നില്ല.

കാരണം അവൻ ശവക്കുഴിേപാെല
അത്യാർത്തിയുള്ളവൻ
മരണത്തിന്ഒരിക്കലുംതൃപ്തിവരാത്തതുേപാെലതെന്ന,

അവൻ സകലരാജ്യങ്ങെളയും തേന്നാടു
േചർക്കുകയും
സകലമനുഷ്യെരയും അടിമകളാക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

6 “എല്ലാവരും അവെന പരിഹസിക്കയും
നിന്ദിക്കയും െചയ്തുെകാണ്ട,്പറയുന്നു,
“ ‘േമാഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കൾകുന്നുകൂട്ട ന്നവനും
ബലാൽക്കാരത്താൽ ധനികനാകുന്നവനും
ഹാകഷ്ടം!
ഇത്എ്രതകാലം നിലനിൽക്കും?’

7നിെന്റകടക്കാർെപെട്ടന്ന്എഴുേന്നൽക്കുകയിേല്ല.
അവർഉണർന്നുനിെന്നഭയഭീതനാക്കുകയിേല്ല?
അേപ്പാൾനീഅവർക്ക് ഇരയായിത്തീരും.

8നീഅേനകംരാജ്യങ്ങെളെകാള്ളയടിച്ചതുനിമിത്തം,
േശഷിച്ചജനം നിെന്നെകാള്ളയിടും.

നീ മനുഷ്യരക്തം െചാരിഞ്ഞ,്
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േദശെത്തയും പട്ടണങ്ങെളയും
അവയിലുള്ള സകലെരയും നശിപ്പിക്കയും
െചയ്തതിനാൽത്തെന്ന.

9 “ദുരാദായത്തിലൂെട തെന്റവീടുചമച്ച്,
അനർഥത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ
തെന്റ കൂട് ഉയരത്തിൽ െകട്ട ന്നവനു ഹാ
കഷ്ടം!

10 അേനകം ജനതകള െട നാശത്തിനു നീ
പദ്ധതിയിട്ട ;
എന്നാൽ സ്വന്തം ഭവനെത്ത നീ ലജ്ജിപ്പിച്ച ;
സ്വന്തജീവെനനഷ്ടമാക്കി.

11ഭിത്തിയിെലകല്ല കൾനിലവിളിക്കും
േമൽക്കൂരയിെല തുലാങ്ങളിൽ അതു
്രപതിധ്വനിക്കും.

12 “രക്തംചിന്തി പട്ടണംപണിയുന്നവനും
അതി്രകമത്താൽ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നവനും
ഹാകഷ്ടം!

13 ജനത്തിെന്റ അധ്വാനഫലം അഗ്നിക്കു
ഇന്ധനമാകുന്നുഎന്നും
ജനംഫലമില്ലാെതഅധ്വാനിക്കുന്നുഎന്നും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലേയാ?

14സമു്രദംെവള്ളത്താൽനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല,
ഭൂമി യേഹാവയുെട മഹത്ത്വത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും.

15 “അയൽവാസിയുെട നഗ്നതകാേണണ്ടതിന്
അവെര മദ്യം കുടിപ്പിക്കയും അവർക്കു
മത്തുപിടിക്കുേവാളം
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വീണ്ടും പകർന്നുെകാടുക്കയും
െചയ്യന്നവർക്കുഹാകഷ്ടം!

16 േതജസ്സിനു പകരം ലജ്ജനിെന്നമൂടും.
ഇതാ, നിെന്റ ഊഴം വന്നിരിക്കുന്നു,
കുടിച്ച മത്തനായി നിെന്റ നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കുക!

യേഹാവയുെട വലൈങ്കയിൽനിന്നുള്ള
പാനപാ്രതം നിെന്റ േനർക്കുവരുന്നു,
ലജ്ജനിെന്റ േതജസ്സിെന മൂടും.

17 നീ െലബാേനാൻ വനേത്താടു
െചയ്ത അതി്രകമം നിനക്കുമീേത
കവിെഞ്ഞാഴുകും,
നീ നടത്തിയ വന്യമൃഗസംഹാരം നിെന്ന
ഭയെപ്പടുത്തും.

നീ മനുഷ്യരക്തം െചാരിഞ്ഞ,്
േദശെത്തയും പട്ടണങ്ങെളയും അവയിലുള്ള
ഏവെരയും നശിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്ന.

18 “ഒരുമനുഷ്യൻെകാത്തുപണിെചയ്തുണ്ടാക്കിയ
വി്രഗഹത്തിനും
വ്യാജം പഠിപ്പിക്കുന്നരൂപത്തിനുംഎന്തുവില?

അതിെന ഉണ്ടാക്കുന്നവർസ്വന്തംൈകപ്പണിയിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും
സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വി്രഗഹങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്യ മേല്ലാ.

19മരേത്താട,് ‘ജീവിക്കുക’എന്നും
ജീവനില്ലാത്ത ശിലേയാട്, ‘ഉണരുക’ എന്നും
പറയുന്നവനുഹാകഷ്ടം!

മാർഗദർശനം നൽകാൻഅതിനു കഴിയുേമാ?
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സ്വർണവും െവള്ളിയുംെകാണ്ട് അതിെന
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അതിനുള്ളിൽശ്വാസമില്ല.”

20എന്നാൽ യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
ഉണ്ട;്
സർവഭൂമിയും അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ
മൗനമായിരിക്കെട്ട.

3
ഹബക്കൂക്കിെന്റ ്രപാർഥന

1 വി്രഭമരാഗത്തിൽ, ഹബക്കൂക്ക് ്രപവാചകെന്റ
ഒരു ്രപാർഥനാഗീതം.
2 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയുെട

കീർത്തിെയക്കുറിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ
ആദരപൂർണനായി നിൽക്കുന്നു.

യേഹാേവ, ഞങ്ങള െട നാളിൽ അവ
ആവർത്തിക്കണേമ,
ഞങ്ങള െടകാലത്ത് അവ
്രപസിദ്ധമാക്കണേമ;
േകാപത്തിലും കരുണഓർക്കണേമ.

3ൈദവം േതമാനിൽനിന്ന് വന്നു,
പരിശുദ്ധനായവൻപാരാൻപർവതത്തിൽനിന്ന്
വന്നു.

േസലാ.
അവിടെത്തേതജസ്സ്ആകാശെത്തമൂടിയിരുന്നു,
അവിടെത്തസ്തുതി ഭൂമിെയനിറച്ചിരിക്കുന്നു.

4 അവിടെത്ത മഹിമ സൂേര്യാദയംേപാെല
ആയിരുന്നു;
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തെന്റശക്തി മറച്ചിരുന്ന
അവിടെത്ത കരങ്ങളിൽനിന്ന്
്രപഭാകിരണങ്ങൾമിന്നി.

5മഹാമാരിഅവിടെത്തമുമ്പിൽനടക്കുന്നു;
പകർച്ചവ്യാധി അവിടെത്ത ചവിട്ടടികെള
പിൻതുടരുന്നു.

6യേഹാവഎഴുേന്നറ്റ , ഭൂമിെയകുലുക്കി.
അവിടന്നു േനാക്കി രാജ്യങ്ങെളവിറപ്പിച്ച .

പുരാതനപർവതങ്ങൾതകർന്നുവീണു
പഴയകുന്നുകൾനിലംെപാത്തി—
എന്നാൽ അവിടെത്ത വഴികൾ
ശാശ്വതമായവ.

7കൂശാെന്റകൂടാരങ്ങൾഅസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നതു
ഞാൻകണ്ടു,
മിദ്യാെന്റ പാർപ്പിടങ്ങൾ വിഷമിക്കയും
െചയ്യന്നു.

8 യേഹാേവ, അങ്ങു നദികേളാടു
േകാപിച്ചിരിക്കുേന്നാ?
അവിടെത്തേകാപംഅരുവികൾക്കുേനേരേയാ?

കുതിരകെളയും രഥങ്ങെളയും
വിജയത്തിേലക്കുനയിച്ചേപ്പാൾ
അങ്ങുസമു്രദേത്താടു േകാപിച്ച േവാ?

9അങ്ങുവില്ല്അനാവരണംെചയ്തു;
അങ്ങുനിരവധിഅമ്പുകൾആവശ്യെപ്പടുന്നു.

അങ്ങ്നദികളാൽ ഭൂമിെയവിഭജിക്കുന്നു.
10 പർവതങ്ങൾ അങ്ങെയക്കണ്ടു
വിറെകാള്ളന്നു.

ജല്രപവാഹങ്ങൾകടന്നുേപായി;
ആഴി ഗർജിച്ച
അതിെന്റതിരമാല ഉയർന്നുെപാങ്ങി.
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11അങ്ങയുെട മിന്നിപ്പറക്കുന്നഅസ്്രതങ്ങളിലും
തിളങ്ങുന്നകുന്തത്തിെന്റമിന്നലിലും
സൂര്യനും ച്രന്ദനും ആകാശത്തിൽ
നിശ്ചലമായി നിന്നു.

12 േ്രകാധത്തിൽഅങ്ങ് ഭൂമിയിലൂെട നടന്നു;
േകാപത്തിൽരാജ്യങ്ങെള െമതിച്ച കളഞ്ഞു.

13സ്വജനെത്തവിടുവിക്കാനും
തെന്റ അഭിഷിക്തെന രക്ഷിക്കാനും അങ്ങ്
ഇറങ്ങിവന്നു.

ദുഷ്ടേദശത്തിെന്റ നായകെന അങ്ങു
തകർത്തുകളഞ്ഞു,
െനറുകമുതൽ പാദംവെര അവെന
വിവസ്്രതനാക്കി.

14 ഞങ്ങെള ചിതറിക്കാൻ അവെന്റ ശൂരന്മാർ
പാഞ്ഞടുത്തേപ്പാൾ,
ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അരിഷ്ടന്മാെര വിഴുങ്ങാൻ
്രശമിക്കുന്നതുേപാെല

അവർആനന്ദിച്ചേപ്പാൾ,
അവെന്റ കുന്തംെകാണ്ടുതെന്ന അങ്ങ്
അവെന്റതലതുളച്ച .

15 അങ്ങു കുതിരകെളെക്കാണ്ടു സമു്രദെത്ത
െമതിക്കുകയും
െപരുെവള്ളെത്തമഥിക്കുകയും െചയ്തു.

16ഞാൻഅതുേകട്ട ,എെന്റഹൃദയം ്രതസിച്ച ;
ആശബ്ദത്തിൽഎെന്റഅധരങ്ങൾവിറച്ച ;

എെന്റഅസ്ഥികൾഉരുകി,
എെന്റകാലുകൾവിറച്ച േപായി.

എങ്കിലും ഞങ്ങെള ആ്രകമിക്കുന്ന
രാജ്യത്തിേന്മൽ
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അത്യാഹിതം വരുന്ന ദിവസത്തിനായി ഞാൻ
കാത്തിരിക്കും.

17അത്തിവൃക്ഷംതളിർക്കുകയില്ല,
മുന്തിരിവള്ളിയിൽഫലമുണ്ടാകുകയില്ല,

ഒലിവുമരംഫലംകായ്ക്കുകയില്ല,
നിലങ്ങൾധാന്യം നൽകുകയുമില്ല,

െതാഴുത്തിൽആടുകൾഉണ്ടാകുകയില്ല,
േഗാശാലയിൽ കന്നുകാലികൾ
ഇല്ലാതിരിക്കും,

18 ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആെണങ്കിലും ഞാൻ
യേഹാവയിൽആനന്ദിക്കും,
എെന്റ രക്ഷകനായ ൈദവത്തിൽ ഞാൻ
ആഹ്ലാദിക്കും.

19കർത്താവായയേഹാവഎെന്റബലമാകുന്നു;
അവിടന്ന് എെന്റ പാദങ്ങെള മാനിെന്റ
കാലുകെളേപ്പാെലയാക്കുന്നു,
അവിടന്ന് എെന്ന ഉന്നതികളിൽ
നടക്കുമാറാക്കുന്നു.

സംഗീതസംവിധായകന്. ത്രന്തിനാദേത്താെട.
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