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വിലാപങ്ങൾ
1

* 1ഒരിക്കൽജനനിബിഡമായിരുന്നനഗരം,
എങ്ങെനവിജനമായിേപ്പായി!

ഒരിക്കൽ രാഷ്്രടങ്ങള െട മേധ്യ
േ്രശഷ്ഠയായിരുന്നവൾ
എങ്ങെനവിധവയായിേപ്പായി!

്രപവിശ്യകള െട റാണിയായിരുന്നവൾ
ഇതാഅടിമയായിരിക്കുന്നു!

2 രാ്രതിയിൽ അവൾ ദുഃഖേത്താെട
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു;
അവള െട കവിൾത്തടങ്ങൾ കണ്ണ നീർ
ഒഴുക്കുന്നു.

അവള െട േ്രപമഭാജനങ്ങളിൽ
അവെളആശ്വസിപ്പിക്കാൻഒരുവനുമില്ല.

അവള െട സ്േനഹിതെരല്ലാം അവെള
തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെരല്ലാംഅവള െടശ്രതുക്കളായിത്തീർന്നു.

3കഷ്ടതയ്ക്കും കഠിനാധ്വാനത്തിനുംേശഷം
െയഹൂദാ ്രപവാസത്തിേലക്കുേപായിരിക്കുന്നു.

ജനതകള െട മേധ്യഅവൾവസിക്കുന്നു;
വി്രശമത്തിനിടം കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല.

* 1: ഈ പുസ്തകത്തിെല ഓേരാ വാക്യവും മൂന്നാം
അധ്യായത്തിെല ഓേരാ മൂന്നു വാക്യങ്ങൾ വീതവും
എ്രബായഭാഷയിെലഅക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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അവള െട പിന്നാെല െചന്നവർ അവള െട
ദുരിതകാലത്തിൽത്തെന്ന
അവെളപിന്നിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

4സീേയാനിേലക്കുള്ളപാതകൾവിലപിക്കുന്നു,
കാരണം ആരും അവള െട നിർദിഷ്ട
ഉത്സവങ്ങൾക്ക്വരുന്നില്ല.

അവള െട ്രപേവശനകവാടങ്ങെളല്ലാം ശൂന്യമാണ,്
അവള െട പുേരാഹിതന്മാർവിലപിക്കുന്നു,

അവള െടകന്യകമാർ െനടുവീർപ്പിടുന്നു,
അവളാകെട്ട തീ്രവേവദനയിലും
ആയിരിക്കുന്നു.

5 അവള െട ശ്രതുക്കൾ അവള െട
യജമാനന്മാരായിത്തീർന്നു;
അവള െട ശ്രതുക്കൾ സ്വസ്ഥതേയാെട
കഴിയുന്നു.

അവള െടഅനവധി പാപങ്ങൾനിമിത്തം
യേഹാവ അവൾക്ക് കഷ്ടത
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അവള െടമക്കൾ്രപവാസത്തിേലക്കുേപായിരിക്കുന്നു,
ശ്രതുക്കള െടമുന്നിൽതടവുകാരായിത്തെന്ന.

6സീേയാൻപു്രതിയുെട ്രപതാപെമല്ലാം
അവെളവിട്ട േപായിരിക്കുന്നു.

അവള െട ്രപഭുക്കന്മാർ
പുൽേമടു കാണാത്തമാനുകൾേപാെല;

അവെരപിൻതുടരുന്നശ്രതുക്കള െടമുന്നിൽ
അവർഅവശരായിഓടി.

7കഷ്ടതയുെടയുംഅലച്ചിലിെന്റയും ദിനങ്ങളിൽ
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െജറുശേലം പുരാതനകാലങ്ങളിൽ
തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാനിേക്ഷപങ്ങെളയുംകുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു.

അവള െട ജനങ്ങൾ ശ്രതുകരങ്ങളിൽ
വീണുേപായേപ്പാൾ,
അവെള സഹായിക്കാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അവള െടശ്രതുക്കൾഅവെള േനാക്കി,
അവള െട നാശത്തിൽഅവെളപരിഹസിച്ച .

8െജറുശേലം വലിയപാപംെചയ്തു,
അവൾഅങ്ങെനമലിനയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

അവെള ബഹുമാനിച്ചിരുന്നവെരല്ലാം അവെള
നിന്ദിക്കുന്നു,
കാരണം അവെരല്ലാം അവള െട
നഗ്നതകണ്ടേല്ലാ;

അവളാകെട്ടഞരക്കേത്താെട
മുഖംതിരിക്കുന്നു.

9 അവള െട അശുദ്ധി അവള െട വസ്്രതത്തിൽ
പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവൾ അവള െട ഭാവിെയക്കുറിച്ച
ചിന്തിച്ചതുമില്ല.

അവള െട പതനം ഭയങ്കരമായിരുന്നു;
അവെള ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

“യേഹാേവ,എെന്റകഷ്ടത േനാക്കണേമ,
കാരണംഎെന്റശ്രതു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

10ശ്രതുഅവള െടസകലനിേക്ഷപങ്ങളിേന്മലും
ൈകെവച്ചിരിക്കുന്നു;
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െയഹൂേദതരരായജനതകൾ,
അങ്ങയുെടമന്ദിരത്തിൽ്രപേവശിക്കരുെതന്ന്

അങ്ങുവിലക്കിയവർതെന്ന,
അവള െട വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
്രപേവശിക്കുന്നത്അവൾകണ്ടു.

11അപ്പംേതടിഅലഞ്ഞുെകാണ്ട്
അവള െട ജനംഞരങ്ങുന്നു;

അവർ തങ്ങള െട ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള
ഭക്ഷണത്തിനായി
തങ്ങള െട അമൂല്യ നിേക്ഷപങ്ങൾ
മാറ്റക്കച്ചവടംെചയ്യന്നു.

“േനാക്കണേമ,യേഹാേവ,കരുതണേമ,
ഞാൻനിന്ദിതയായിരിക്കുന്നേല്ലാ.”

12 “കടന്നുേപാകുന്നവേര, ഇതു നിങ്ങൾക്ക്
ഏതുമില്ലേയാ?
ചുറ്റ െമാന്നു േനാക്കിക്കാണുക.

യേഹാവതെന്റ
ഉ്രഗേകാപത്തിെന്റ ദിവസത്തിൽ

എനിക്ക് വരുത്തിയ
ദുഃഖംേപാെലാരു ദുഃഖമുേണ്ടാ?

13 “ഉയരത്തിൽനിന്ന്അവിടന്ന്അഗ്നിഅയച്ച ,
എെന്റ അസ്ഥികളിേലക്കുതെന്ന അത്
കടന്നുപിടിച്ച .

അവിടന്ന്എെന്റകാലുകൾക്ക് ഒരു വലവിരിച്ച്
എെന്നപിന്തിരിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

അവിടന്ന്എെന്നശൂന്യമാക്കി,
ദിവസംമുഴുവൻഎെന്നഅസ്ത്രപജ്ഞയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
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14 “എെന്റ പാപങ്ങൾ ഒരു നുകേത്താടു
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;†
അവിടെത്ത കരങ്ങളാൽ അവെയ ഒന്നിച്ച
പിണച്ചിരിക്കുന്നു.

അവഎെന്റകഴുത്തിേന്മൽഅമർന്നു,
കർത്താവ് എെന്റ ശക്തി
ക്ഷയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

എനിക്ക് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ
കഴിയാത്തവർക്ക്
അവിടന്ന്എെന്നൈകമാറിയിരിക്കുന്നു.

15 “എെന്റഎല്ലാ േപാരാളികെളയും
കർത്താവ് നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു;

എെന്റയുവവീരന്മാെരതകർക്കുന്നതിന്
അവിടന്ന് എനിെക്കതിേര ഒരു ൈസന്യെത്ത
വിളിച്ച വരുത്തി.

കർത്താവ്അവിടെത്തമുന്തിരിച്ചക്കിൽ
െയഹൂദയുെട കന്യകയായ മകെള
ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നു.

16 “അതുെകാണ്ടാണ്ഞാൻകരയുന്നത,്
എെന്റ കണ്ണ കളിൽ കണ്ണ നീർ
കവിെഞ്ഞാഴുകുകയും െചയ്യന്നു.

എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും
എനിക്കരികിലില്ല,
എെന്റ ്രപാണെനവീെണ്ടടുക്കാനുംആരുമില്ല.

എെന്റമക്കൾഅഗതികളാണ,്
കാരണംശ്രതുഎെന്നകീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.”

† 1:14 ചി.ൈക.്രപ. അവിടന്ന് എെന്റ പാപങ്ങൾ
നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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17സീേയാൻഅവള െടകരങ്ങൾനീട്ട ന്നു,
എങ്കിലും അവെള ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ
ആരുമില്ല.

തെന്റ അയൽവാസികൾ തനിക്ക്
ശ്രതുക്കളാകുെമന്ന്
യേഹാവയാേക്കാബിേനാട് ശപഥംെചയ്തു;

െജറുശേലംഅവർക്കിടയിൽ
ഒരു മലിനവസ്തുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

18 “യേഹാവനീതിമാനാകുന്നു,
എന്നിട്ട ം അവിടെത്ത ആജ്ഞ ഞാൻ
ധിക്കരിച്ച .

സർവജനതകള േമ,നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കുക
എെന്റകഷ്ടതനിങ്ങൾകാണുക.

എെന്റയുവാക്കള ംകന്യകമാരും
്രപവാസത്തിൽ േപായിരിക്കുന്നു.

19 “ഞാൻഎെന്റസഖ്യേദശങ്ങെളവിളിച്ച ,
എന്നാൽഅവർഎെന്നഒറ്റിെക്കാടുത്തിരിക്കുന്നു.

എെന്റപുേരാഹിതന്മാരും േഗാ്രതത്തലവന്മാരും
ജീവൻനിലനിർത്തുന്നതിന്

ഭക്ഷണം േതടുന്നതിനിടയിൽ
നഗരത്തിൽപട്ട േപായിരിക്കുന്നു.

20 “യേഹാേവ േനാക്കണേമ, ഞാൻ
വിഷമത്തിലായി!
ഉള്ളിൽഎനിക്ക്അതിേവദനയാണ,്

എെന്റഹൃദയംഅസ്വസ്ഥമാണ,്
ഞാൻഅത്യന്തംനിേഷധിയായിരുന്നേല്ലാ.

പുറേമവാൾവിലാപം വിതയ്ക്കുന്നു;
ഉള്ളിേലാ മരണംമാ്രതവും.
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21 “ജനങ്ങൾഎെന്റഞരക്കം േകട്ട ,
എങ്കിലും എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എല്ലാം എെന്റ
തീ്രവദുഃഖെത്തക്കുറിച്ച് േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തിയിൽ അവർ
ഉല്ലസിക്കുന്നു.

അവരുംഎെന്നേപ്പാെലആേകണ്ടതിന്
അങ്ങു കൽപ്പിച്ച ദിവസം അങ്ങു
വരുത്തണേമ.

22 “അവരുെട എല്ലാ ദുഷ്ടതയും
അങ്ങയുെടമുമ്പിൽവരെട്ട;
എെന്റപാപങ്ങൾനിമിത്തം

എേന്നാട് െചയ്തതുേപാെല,
അവേരാടും െചയ്യ ക.

എെന്റനിശ്വാസങ്ങൾബഹുലവും
എെന്റഹൃദയംതളർന്നുമിരിക്കുന്നു.”

2
1അവിടെത്തേകാപേമഘംെകാണ്ട്
കർത്താവ് സീേയാൻപു്രതിെയ
ആവരണംെചയ്തത്എങ്ങെന!

അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റ മഹത്ത്വം
ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിേലക്ക്
ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു;

തെന്റ േകാപദിവസത്തിൽ
തെന്റപാദപീഠംഅവിടന്ന്ഓർത്തതുമില്ല.
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2യാേക്കാബിെന്റസകലനിവാസികെളയും
കർത്താവ് ദയകൂടാെതവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു;

അവിടെത്തേ്രകാധത്തിൽഅവിടന്ന്
െയഹൂദാ പു്രതിയുെട ശക്തിേക്രന്ദങ്ങൾ
തകർത്തുകളഞ്ഞു.

അവള െട രാജ്യെത്തയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
നിലേത്താളം നിന്ദിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3ഉ്രഗേകാപത്തിൽഅവിടന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന്റ എല്ലാ ശക്തിയും*
മുറിച്ച മാറ്റി.

ശ്രതു പാഞ്ഞടുത്തേപ്പാൾഅവിടെത്തവലൈങ്ക
അവിടന്ന് പിൻവലിച്ച .

ചുറ്റ മുള്ള എന്തിെനയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന
ജ്വാലേപാെല
അവിടന്ന് യാേക്കാബിെന ദഹിപ്പിച്ച .

4ശ്രതുഎന്നേപാെലഅവിടന്ന് വില്ല കുലച്ച ;
അവിടെത്തവലൈങ്കതയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

ൈവരിഎന്നേപാെലഅവിടന്ന്അവെരവധിച്ച
കണ്ണിനു കൗതുകം നൽകിയ
എല്ലാംവെരയുംതെന്ന;

സീേയാൻപു്രതിയുെടകൂടാരത്തിേന്മൽഅവിടന്ന്
അവിടെത്തേകാപംഅഗ്നിേപാെലവർഷിച്ച .

5 കർത്താവ് ഒരു ശ്രതുവിെനേപ്പാെല
ആയിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിെനവിഴുങ്ങി.

അവിടന്ന് അവള െട എല്ലാ െകാട്ടാരങ്ങള ം
വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു,

* 2:3 മൂ.ഭാ. െകാമ്പും
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അവള െട ശക്തിേക്രന്ദങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

െയഹൂദാപു്രതിക്ക് കരച്ചിലും വിലാപവും
വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

6 അവിടന്ന് തിരുനിവാസെത്ത ഒരു
പൂേന്താട്ടംേപാെലനീക്കിക്കളഞ്ഞു;
അവിടന്ന് തെന്റ ഉത്സവസ്ഥലം
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

യേഹാവസീേയാെനഅവള െട നിർദിഷ്ട
ഉത്സവങ്ങള ംശബ്ബത്തുകള ംമറക്കുമാറാക്കി.

അവിടെത്തഉ്രഗേകാപത്തിൽഅവിടന്ന്
രാജാവിെനയും പുേരാഹിതെനയും
നിരാകരിച്ച കളഞ്ഞു.

7കർത്താവ്അവിടെത്തയാഗപീഠെത്തനിരസിച്ച
അവിടെത്ത വിശുദ്ധനിവാസെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച മിരിക്കുന്നു.

അവള െട െകാട്ടാരമതിലുകെളഅവിടന്ന്
ശ്രതുവിന്ൈകമാറിയിരിക്കുന്നു;

നിർദിഷ്ട ഉത്സവനാളിൽഎന്നേപാെല
അവർ യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ
അട്ടഹാസമുയർത്തി.

8സീേയാൻപു്രതിക്ക് ചുറ്റ മുള്ളമതിൽ
ഇടിച്ച നിരത്താൻയേഹാവനിശ്ചയിച്ച .

അവിടന്ന്അളന്ന്അതിരിട്ട ,
നശീകരണത്തിൽനിന്ന് അവിടെത്ത ൈക
പിൻവലിച്ചതുമില്ല.

അവിടന്ന് ്രപതിേരാധസന്നാഹങ്ങെളയും
േകാട്ടകെളയും വിലാപപൂർണമാക്കി;
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ഒന്നിച്ച്അവശൂന്യമായിേപ്പായി.

9അവള െടകവാടങ്ങൾമണ്ണിൽആഴ്ന്നുേപായി;
അവള െട ഓടാമ്പലുകൾ അവിടന്ന്
ഒടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

അവള െട രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
ജനതകൾക്കിടയിൽ ്രപവാസികളായി,
ന്യായ്രപമാണവും ഇല്ലാതായി,

അവള െട ്രപവാചകന്മാർക്ക്
യേഹാവയിൽനിന്നു ദർശനങ്ങള ം
ലഭിക്കാെതയായി.

10സീേയാൻപു്രതിയുെട േഗാ്രതത്തലവന്മാർ
തറയിൽ മൗനമായിരിക്കുന്നു;

അവർതങ്ങള െടതലയിൽ െപാടിവാരിയിട്ട്
ചാക്കുശീലഅണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

െജറുശേലമിെലകന്യകമാർ
നിലേത്താളംഅവരുെട തലതാഴ്ത്തുന്നു.

11കരഞ്ഞുകരഞ്ഞ്എെന്റകണ്ണ നീർവറ്റി,
എെന്റ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അസഹ്യേവദന
അനുഭവിക്കുന്നു;

എെന്റഹൃദയം നിലേത്തക്ക് ഒഴുകിേപ്പായി,
എെന്റജനം നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ,

ബാലരും ശിശുക്കള ം
നഗരവീഥികളിൽ തളർന്നുവീഴുകയും
െചയ്യന്നു.

12അവർമുറിേവറ്റവെരേപ്പാെല
നഗരവീഥികളിൽതളർന്നുവീഴേവ,
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അവരുെടഅമ്മമാരുെടകരങ്ങളിൽകിടന്ന്
ജീവൻ െവടിയേവ,

“അപ്പവും വീഞ്ഞുംഎവിെട?”
എന്ന് അവർ അവരുെട അമ്മമാേരാട്
േചാദിക്കുന്നു.

13 ഇനി ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് എന്താണു
പറേയണ്ടത?്
അല്ലേയാ, െജറുശേലംപു്രതീ,
നിെന്ന എന്തിേനാട് ഞാൻ
സാദൃശ്യെപ്പടുത്തും?

സീേയാെന്റകന്യാപു്രതി,
നിെന്നഎന്തിേനാട് ഉപമിച്ചാൽ
എനിക്കു നിെന്നആശ്വസിപ്പിക്കാൻകഴിയും?

നിെന്റ മുറിവ്ആഴിേപാെലആഴേമറിയത,്
നിെന്നസൗഖ്യമാക്കാൻആർക്കുകഴിയും?

14നിെന്റ ്രപവാചകന്മാരുെട ദർശനങ്ങൾ
വ്യാജവും വ്യർഥവുംആയിരുന്നു;

നിെന്റ ്രപവാസെത്തഒഴിവാേക്കണ്ടതിന്
അവർനിെന്റപാപംതുറന്നുകാട്ടിയില്ല.

അവർനിനക്കുനൽകിയ െവളിപ്പാടുകൾ
വ്യാജവും വഴിെതറ്റിക്കുന്നതുംആയിരുന്നു.

15നിെന്റവഴിയിലൂെട േപാകുന്നവർ
നിെന്ന േനാക്കിൈകെകാട്ട ന്നു;

െജറുശേലം പു്രതിെയ
അവർ അപഹസിച്ച് അവരുെട
തലകുലുക്കുന്നു.

“സൗന്ദര്യത്തിെന്റപൂർണതഎന്നും,
സർവഭൂമിയുെടയുംആനന്ദംഎന്നും
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വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നനഗരേമാ ഇത?്”

16നിെന്റശ്രതുക്കെളല്ലാം നിനെക്കതിേര
മലർെക്കവായ് തുറക്കുന്നു;

അവർ അപഹസിക്കുകയും പല്ല കടിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ട് പറയുന്നു,

“ഞങ്ങൾഅവെളവിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇതാണ്ഞങ്ങൾകാത്തിരുന്ന ദിവസം;
ഇതാആദിവസംവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.”

17യേഹാവനിർണയിച്ചത് െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് തെന്റവചനം നിവർത്തിച്ച ,
പേണ്ടഅരുളിെച്ചയ്തവചനംതെന്ന.

ദയകൂടാെതഅവിടന്ന് നിെന്നമറിച്ചിട്ട ,
അവിടന്ന് ശ്രതുവിെന നിെന്നെച്ചാല്ലി
സേന്താഷിക്കുമാറാക്കി,
നിെന്റ ൈവരികള െട െകാമ്പ†്

ഉയർത്തുകയും െചയ്തു.

18ജനഹൃദയങ്ങൾ
കർത്താവിെന േനാക്കികരയുന്നു.

സീേയാൻപു്രതിയുെട മതിേല,
നിെന്റകണ്ണ നീർ രാവും പകലും
നദിേപാെല ഒഴുകെട്ട;

നിനക്ക് യാെതാരുആശ്വാസവും
നിെന്റ കണ്ണ കൾക്ക് വി്രശമവും
നൽകാതിരിക്കുക.

19രാ്രതിയാമങ്ങള െടആരംഭത്തിൽത്തെന്ന

† 2:17 െകാമ്പ് ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്
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എഴുേന്നറ്റ് നിലവിളിക്കുക;
കർത്തൃസന്നിധിയിൽനിെന്റഹൃദയം
െവള്ളംേപാെലപകരുക.

എല്ലാചത്വരങ്ങളിലും
വിശന്നുതളരുന്ന

നിെന്റ മക്കള െടജീവനായി
അവിടെത്ത സന്നിധിയിേലക്ക് നീ കരങ്ങൾ
ഉയർത്തുക.

20 “യേഹാേവ,കാണണേമ,കരുതണേമ:
അങ്ങ് ആേരാെടങ്കിലും ഇേതേപാെല
എെന്നങ്കിലും െചയ്തിട്ട േണ്ടാ?

തങ്ങള െട ഉദരഫലെത്ത സ്്രതീകൾ
ഭക്ഷിക്കണേമാ,
തങ്ങൾതാേലാലിക്കുന്നകുട്ടികെളത്തെന്ന!

കർത്താവിെന്റആലയത്തിൽ
്രപവാചകന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
വധിക്കെപ്പടണേമാ?

21 “യുവാവും വൃദ്ധനും ഒരുമിച്ച,്
വീഥിയിെലപൂഴിയിൽകിടക്കുന്നു;

എെന്റയുവാക്കന്മാരും കന്യകമാരും
വാളിനാൽവീണുേപായിരിക്കുന്നു.

നിെന്റ േ്രകാധദിവസത്തിൽ നീ അവെര
വധിച്ചിരിക്കുന്നു;
കരുണകൂടാെത നീ അവെര
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.

22 “വിരുന്നുനാളിെലക്ഷണംേപാെല
എനിെക്കതിേര എല്ലാവശത്തുനിന്നും നീ
ഭീകരതവിളിച്ച വരുത്തി.
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യേഹാവയുെട േ്രകാധദിവസത്തിൽ
ആരുംരക്ഷെപ്പടുകേയാഅതിജീവിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല;

ഞാൻകാത്തുപരിപാലിച്ച വളർത്തിയവെര
എെന്റശ്രതു നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.”

3
1യേഹാവയുെട േ്രകാധത്തിെന്റവടിെകാണ്ട്
കഷ്ടതഅനുഭവിച്ച മനുഷ്യനാണ്ഞാൻ.

2അവിടെന്നെന്നആട്ടിയകറ്റി
എെന്ന െവളിച്ചത്തിേലക്കല്ല,
ഇരുട്ടിേലക്കുതെന്നനടക്കുമാറാക്കി;

3അവിടെത്തകരംഅവിടന്ന്എെന്റേനേരതിരിച്ച
വീണ്ടും വീണ്ടും, ദിവസം മുഴുവനുംതെന്ന.

4 എെന്റ ത്വക്കും എെന്റ മാംസവും
ഉരുകിെപ്പായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു,
എെന്റഅസ്ഥികൾഅവിടന്ന്തകർക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

5കയ ്പിനാലും കഠിനയാതനയാലുംഅവിടന്ന്
എെന്ന ഉപേരാധിക്കുകയും എെന്ന
വളയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

6പേണ്ടമരിച്ചവെരേപ്പാെല
അവിടന്ന്എെന്നഇരുളിൽപാർപ്പിക്കുന്നു.

7 രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയാത്തവിധം അവിടന്ന് എെന്റ
ചുറ്റ ം മതിലുയർത്തി;
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ഭാരമുള്ള ചങ്ങലകളാൽ അവിടന്ന് എെന്ന
തളർത്തിയുമിരിക്കുന്നു.

8 സഹായത്തിനായി ഞാൻ മുറവിളികൂട്ടിയാലും
നിലവിളിച്ചാലും
അവിടന്ന് എെന്റ ്രപാർഥനെയ
നിേഷധിക്കുന്നു.

9അവിടന്ന് പാറെക്കട്ട കളാൽഎെന്റവഴിഅടച്ച ;
എെന്റപാതകൾഅവിടന്ന് ദുർഗമമാക്കി.

10 ഇരയ്ക്കായി പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
കരടിെയേപ്പാെല,
ഒളിവിടങ്ങളിെലസിംഹെത്തേപ്പാെല,

11 അവിടന്ന് എെന്ന വഴിയിൽനിന്ന് വലിച്ചിഴച്ച,്
ഛിന്നഭിന്നമാക്കി,
നിസ്സഹായനായിഎെന്നഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

12അവിടന്ന് വില്ല കുലയ്ക്കുകയും
അവിടെത്ത അമ്പുകൾ എെന്ന
ലക്ഷ്യമാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

13 അവിടെത്ത ആവനാഴിയിൽനിന്നുള്ള
അമ്പുകളാൽ
അവിടന്ന്എെന്റഹൃദയംകുത്തിത്തുളച്ച .

14 ഞാൻ എെന്റ എല്ലാ ജനത്തിനും
പരിഹാസവിഷയമായി;
ദിവസംമുഴുവനും പാട്ടിലൂെട അവർ എെന്ന
പരിഹസിക്കുന്നു.

15അവിടന്ന്എെന്നകയ ്പുചീരെകാണ്ടു നിറച്ച ,
കാഞ്ഞിരം എനിക്കു കുടിക്കാൻ
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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16അവിടന്ന് ചരലുെകാണ്ട്എെന്റപല്ല തകർത്തു;
അവിടന്ന് എെന്ന പൂഴിയിൽ ഇട്ട് ഉരുട്ട കയും
െചയ്തു.

17എനിക്ക്സമാധാനം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട ;
ഐശ്വര്യംഎെന്തന്ന്ഞാൻമറന്നുേപായി.

18 അതുെകാണ്ട്, “എെന്റ മഹത്ത്വവും
യേഹാവയിൽനിന്ന്
ഞാൻ ്രപത്യാശിച്ചെതല്ലാംതെന്ന
െപായ്േപ്പായിരിക്കുന്നു,” എന്നു ഞാൻ
പറയുന്നു.

19എെന്റകഷ്ടവുംഎെന്റ ഉഴൽച്ചയും
കയ് പും കാഞ്ഞിരവുംഞാൻഓർക്കുന്നു.

20ഞാൻഅവെയനന്നായിഓർക്കുന്നു,
എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റയുള്ളിൽ
വിഷാദപൂർണമായി.

21എങ്കിലുംഞാൻഇത്ഓർക്കും
അതുെകാണ്ട്എനിക്ക് ്രപത്യാശയുണ്ട്:

22 യേഹാവയുെട മഹാസ്േനഹംനിമിത്തം ഞാൻ
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടില്ല
അവിടെത്തകരുണകൾതീർന്നുേപാകുന്നില്ല.

23അവ ്രപഭാതംേതാറും പുതിയതാകുന്നു;
അവിടെത്തവിശ്വസ്തതവലിയതുമാകുന്നു.

24 ഞാൻ എേന്നാടുതെന്ന പറയുന്നു, “യേഹാവ
എെന്റഓഹരി;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവിടേത്തക്കായി
കാത്തിരിക്കും.”

25തന്നിൽ ്രപത്യാശഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും
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തെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവർക്കും യേഹാവ
നല്ലവൻ;

26രക്ഷയേഹാവയിൽനിന്നും വരുന്നതിനായി
ക്ഷമേയാെടകാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലത.്

27യൗവനത്തിൽത്തെന്ന
നുകം ചുമക്കുന്നത് പുരുഷന് നല്ലത.്

28 യേഹാവയാണ് അവേന്മൽ ആ നുകം
െവച്ചിരിക്കുന്നത്
അതിനാൽ അവൻ ഏകാകിയായി
നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കെട്ട.

29പൂഴിയിൽഅവൻമുഖം പൂഴ്ത്തെട്ട;
ഒരുപേക്ഷഇനിയും ്രപത്യാശയുണ്ടാകും.

30 തെന്ന അടിക്കുന്നവന് അവൻ തെന്റ കവിൾ
കാട്ടിെക്കാടുക്കെട്ട,
നിന്ദയാൽഅവൻനിറയെട്ട.

31കർത്താവ്ആെരയും
ശാശ്വതമായി പരിത്യജിക്കുകയില്ല.

32 അവിടന്ന് ദുഃഖംവരുത്തിയാലും, അവിടന്ന്
കരുണകാണിക്കും,
കാരണം അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
അതിേ്രശഷ്ഠമാണ.്

33മനുഷ്യമക്കൾക്ക്അവിടന്ന് മനഃപൂർവം
കഷ്ടതേയാ ദുഃഖേമാ വരുത്തുന്നില്ല.

34 േദശത്തിെലസകലബന്ധിതെരയും
കാൽച്ച വട്ടിൽ െമതിച്ചാൽ

35അത്യ ന്നതെന്റമുമ്പിൽഒരു മനുഷ്യന്
തെന്റഅവകാശം നിേഷധിച്ചാൽ

36ഒരു മനുഷ്യനു നീതി നിേഷധിച്ചാൽ—
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കർത്താവ് ഇെതാന്നും കാണുകയിേല്ല.

37കർത്താവ് ഉത്തരവു പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ,
ആരുെടആജ്ഞയാണ് നിറേവറ്റെപ്പടുന്നത്?

38അത്യ ന്നതെന്റനാവിൽനിന്നാണേല്ലാ
വിനാശങ്ങള ം നന്മകള ം വരുന്നത?്

39തെന്റപാപങ്ങൾനിമിത്തംശിക്ഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
ജീവിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനും
പരാതിെപ്പടുന്നത്എന്തിന?്

40 നമുക്ക് നമ്മുെട വഴികെള പരിേശാധിച്ച്
അവെയപരീക്ഷിക്കാം,
നമുക്ക് യേഹാവയിേലക്കു മടങ്ങാം.

41സ്വർഗത്തിലുള്ളൈദവത്തിേലക്ക്
നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങള ം കരങ്ങള ം
ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുപറയാം:

42 “ഞങ്ങൾപാപംെചയ്തു മത്സരിച്ച
അവിടന്ന്ക്ഷമിച്ചതുമില്ല.

43 “അവിടന്ന് േകാപം പുതച്ച് ഞങ്ങെള
പിൻതുടർന്നു;
ദയയില്ലാെതഅവിടന്ന്െകാന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

44 ്രപാർഥനെയാന്നുംകടന്നുവരാതിരിക്കത്തക്കവിധം
അവിടന്ന്സ്വയം േമഘംെകാണ്ടു മൂടി.

45അവിടന്ന്ഞങ്ങെള രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിെല
മാലിന്യവും ചവറുംആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

46 “ഞങ്ങള െടശ്രതുക്കെളല്ലാംഞങ്ങള െടേനേര
അവരുെട വായ് മലർെക്കതുറന്നു.

47ഞങ്ങൾഭീതിയും െകണികള ം
തകർച്ചയും നാശവുംസഹിച്ച .”



വിലാപങ്ങൾ 3:48 xix വിലാപങ്ങൾ 3:57

48എെന്റജനം നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടതിനാൽ
എെന്റ മിഴികളിൽനിന്നു കണ്ണ നീർച്ചാലുകൾ
ഒഴുകുന്നു.

49-50യേഹാവസ്വർഗത്തിൽനിന്നു
താേഴക്കു േനാക്കിക്കാണുേവാളം,

എെന്റമിഴികൾആശ്വാസമറിയാെത
നിരന്തരം ഒഴുകും.

51 എെന്റ നഗരത്തിെല സകലസ്്രതീകള ം
നിമിത്തം
ഞാൻ കാണുന്നെതന്തും എനിക്ക് ദുഃഖം
വരുത്തുന്നു.

52കാരണംകൂടാെതഎെന്റശ്രതുക്കളായിരുന്നവർ
പക്ഷിഎന്നേപാെലഎെന്നേവട്ടയാടി.

53 ഒരു കുഴിയിൽ എെന്റ ജീവിതം
അവസാനിപ്പിക്കാൻഅവർ ്രശമിച്ച ,
എെന്റേനേര കല്ല കൾ എറിയുകയും
െചയ്തു;

54െവള്ളംഎെന്റതലയ്ക്കുമീേതകവിഞ്ഞു
ഞാൻ നശിക്കാൻ േപാകുകയാണ്
എന്നുകരുതി.

55യേഹാേവ,കുഴിയുെടആഴങ്ങളിൽനിന്ന്
ഞാൻഅങ്ങയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .

56 “ആശ്വാസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള എെന്റ
നിലവിളിക്ക്
അവിടെത്ത െചവി അടയ്ക്കരുേത,” എന്ന
എെന്റഅേപക്ഷഅവിടന്ന് േകട്ട .

57ഞാൻവിളിച്ചേപ്പാൾഅവിടന്ന്അരിെകവന്നു,
അവിടന്ന് കൽപ്പിച്ച , “ഭയെപ്പടരുത.്”
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58 കർത്താേവ, അവിടന്ന് എെന്റ വ്യവഹാരം
ഏെറ്റടുത്ത്
എെന്റജീവെനഅവിടന്ന് വീെണ്ടടുത്തു.

59 യേഹാേവ, എേന്നാടുള്ള അന്യായം അവിടന്ന്
കണ്ടു.
എെന്റന്യായം ഉയർത്തണേമ!

60അവരുെട ്രപതികാരത്തിെന്റആഴവും
എനിെക്കതിേരയുള്ള അവരുെട
ഗൂഢാേലാചനകള ം അവിടന്ന്
കണ്ടിരിക്കുന്നു.

61യേഹാേവ,അവരുെടശകാരങ്ങള ം
എനിെക്കതിേരയുള്ള അവരുെട എല്ലാ
ഗൂഢാേലാചനകള ം,

62ദിവസംമുഴുവനുമുള്ളഎെന്റശ്രതുക്കള െട
അടക്കംപറച്ചിലും പിറുപിറുപ്പ ം അവിടന്ന്
േകട്ട വേല്ലാ.

63 അവെര േനാക്കണേമ! അവർ ഇരുന്നാലും
എഴുേന്നറ്റാലും
അവരുെട പാട്ടിലൂെട എെന്ന
പരിഹസിക്കുന്നു.

64അവരുെടൈകകൾെചയ്തത്അനുസരിച്ച്
യേഹാേവ, അർഹിക്കുന്നത് അവർക്ക്
പകരംനൽകണേമ.

65 അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു മൂടുപടം
വിരിക്കണേമ,
അവിടെത്തശാപംഅവരുെടേമൽവരെട്ട!

66 േകാപേത്താെട അവെര പിൻതുടർന്ന് അവെര
നശിപ്പിക്കണേമ,
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യേഹാവയുെട ആകാശത്തിനു
കീഴിൽനിന്നുതെന്ന.

4
1സ്വർണത്തിനു തിളക്കംനഷ്ടമായത്എങ്ങെന,
തങ്കത്തിനു േശാഭകുറഞ്ഞതുംഎങ്ങെന!

അപൂർവരത്നങ്ങൾഓേരാ ചത്വരത്തിലും
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

2സീേയാെന്റഅമൂല്യസന്തതികൾ
ഒരിക്കൽ തങ്കത്തിനുതുല്യമായി
മതിക്കെപ്പട്ടിരുന്നവർ,

ഇന്ന് കളിമൺകലങ്ങെളേപ്പാെല
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നെതങ്ങെന!
കുശവെന്റ ൈകകള െട പണിേപാെല
ആയെതങ്ങെന!

3കുറുനരികൾേപാലുംഅതിെന്റകുട്ടികെള
മുലയൂട്ടി േപാറ്റ ന്നു,

എന്നാൽഎെന്റജനം മരുഭൂമിയിെല
ഒട്ടകപ്പക്ഷിെയേപ്പാെലഹൃദയശൂന്യരായിരിക്കുന്നു.

4ദാഹംെകാണ്ട് ശിശുക്കള െട
നാവ്അണ്ണാേക്കാട് പറ്റിേപ്പാകുന്നു;

മക്കൾഅപ്പംതിരക്കുന്നു,
ആരുംഅവർക്കു െകാടുക്കുന്നില്ല.

5ഒരിക്കൽസ്വാദുേഭാജ്യം കഴിച്ചവർ
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ഇന്ന് െതരുേക്കാണുകളിൽ
പട്ടിണികിടക്കുന്നു.

ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിച്ച വളർന്നവർ
ഇന്ന് ചാരക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽകിടക്കുന്നു.

6ഒരുൈകേപാലുംസഹായിക്കാനില്ലാെത
ക്ഷണത്തിൽനശിപ്പിക്കെപ്പട്ട

െസാേദാമിേന്റതിലും വലിയതാണ്
എെന്റജനത്തിെന്റശിക്ഷ.*

7 അവള െട ്രപഭുക്കന്മാർ ഹിമെത്തക്കാൾ
്രപേശാഭിതരും
പാലിെനക്കാൾ െവൺമയുള്ളവരും
ആയിരുന്നു,

അവരുെട േദഹം മാണിക്യങ്ങെളക്കാൾെചമന്നത്
അവരുെട േശാഭ ഇ്രന്ദനീലക്കല്ല േപാെലയും
ആയിരുന്നു.

8എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അവർ കരിമണലിെനക്കാൾ
കറുത്തവരാണ;്
െതരുവീഥികളിൽഅവർതിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നില്ല.

അവരുെട ത്വക്ക് അസ്ഥികേളാട് പറ്റി
ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു
അത് ഒരു മരെക്കാമ്പുേപാെല
ഉണങ്ങിേപ്പായി.

9വാൾെകാണ്ട് മരിച്ചവർ
ക്ഷാമംെകാണ്ട് മരിച്ചവെരക്കാൾ
ഭാഗ്യമുള്ളവർ;

* 4:6 അഥവാ,കുറ്റം
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നിലത്തിെല ഭക്ഷണത്തിെന്റ ദൗർലഭ്യംെകാണ്ട്
വിശപ്പിെന്റ പീഡയിൽ അവർ
നശിച്ച േപാകുന്നു.

10 കാരുണ്യവതികളായ സ്്രതീകൾ അവരുെട
കരങ്ങൾെകാണ്ട്
പാകംെചയ്തസ്വന്തംകുഞ്ഞുങ്ങൾ,

എെന്റജനത്തിെന്റനാശത്തിങ്കൽ
അവർക്ക് ഭക്ഷണമായിത്തീർന്നു.

11 യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധം പൂർണമായി
അഴിച്ച വിട്ട ;
തെന്റഉ്രഗേകാപംഅവിടന്ന് വർഷിച്ച .

അവിടന്ന്സീേയാനിൽതീ കത്തിച്ച .
അത് അവള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

12ശ്രതുക്കൾക്കുംൈവരികൾക്കും
െജറുശേലമിെന്റ കവാടത്തിൽ
്രപേവശിക്കാനാകുെമന്ന്

ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാേരാ
ഏെതങ്കിലും േലാകജനതേയാ
വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.

13 എന്നാൽ അവള െട ്രപവാചകന്മാരുെട
പാപംനിമിത്തവും
അവള െട പുേരാഹിതന്മാരുെട
അകൃത്യംനിമിത്തവുംഅതുസംഭവിച്ച .

അവർഅവള െട ഉള്ളിൽത്തെന്ന
നീതിനിഷ്ഠരുെട രക്തംെചാരിഞ്ഞേല്ലാ.
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14ഇേപ്പാൾഅവർ െതരുവീഥികളിലൂെട
അന്ധെരേപ്പാെലതപ്പിത്തടഞ്ഞുനടക്കുന്നു.

ഒരാൾക്കും അവരുെട വസ്്രതങ്ങളിൽേപാലും
സ്പർശിക്കാൻൈധര്യംവരാതവണ്ണം
അവർരക്തംെകാണ്ട് മലീമസമായിരിക്കുന്നു.

15 “മാറിേപ്പാകൂ! നിങ്ങൾഅശുദ്ധരാണ!്” മനുഷ്യർ
അവേരാട് വിളിച്ച പറഞ്ഞു,

“ദൂേര! ദൂേര!ഞങ്ങെളെതാടരുത!്”
അവർഓടിഅലഞ്ഞുതിരിയുേമ്പാൾ
രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽജനം പറയുന്നു,
“അവർക്ക് ഇവിെടഏെറനാൾതാമസിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല.”

16യേഹാവതെന്നഅവെരചിതറിച്ച ;
അവിടന്ന്അവെരകടാക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.

പുേരാഹിതന്മാർക്ക്ബഹുമാനേമാ
േഗാ്രതത്തലവന്മാർക്ക് ആനുകൂല്യേമാ
ലഭിച്ചില്ല.

17മാ്രതമല്ല,സഹായത്തിനു വ്യർഥമായി േനാക്കി
ഞങ്ങള െടകണ്ണ കൾക്ക്കാഴ്ചമങ്ങി.

ഞങ്ങെളരക്ഷിക്കാൻകഴിയാത്തഒരു േദശത്ത്
ഞങ്ങള െട കാവൽേഗാപുരത്തിൽ ഞങ്ങൾ
കാത്തിരുന്നു.

18ഞങ്ങള െടവീഥികളിൽനടക്കാനാകാത്തവിധം
മനുഷ്യൻഓേരാചുവടിലുംഞങ്ങെളപതുങ്ങി
പിൻതുടർന്നു.



വിലാപങ്ങൾ 4:19 xxv വിലാപങ്ങൾ 4:22

ഞങ്ങള െട അന്ത്യം അടുത്തിരുന്നു, ഞങ്ങള െട
ദിനങ്ങൾഎണ്ണെപ്പട്ടിരുന്നു,
ഞങ്ങള െടഅന്ത്യം വന്നിരുന്നു.

19ഞങ്ങെളപിൻതുടരുന്നവർ
ആകാശത്തിെല കഴുകെനക്കാൾ
േവഗേമറിയവരായിരുന്നു;

അവർ പർവതങ്ങള െട മീേത ഞങ്ങെള
പിൻതുടർന്ന്
മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പതിയിരുന്നു.

20 യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തൻ, ഞങ്ങള െട
ജീവശ്വാസംതെന്ന,
അവരുെട െകണികളിൽഅകെപ്പട്ട .

ജനതകള െട മേധ്യ,അേദ്ദഹത്തിെന്റനിഴലിൽ
ജീവിക്കുെമന്നുഞങ്ങൾവിചാരിച്ച .

21ഊസ് േദശത്തുപാർക്കുന്നഏേദാംപു്രതീ,
ഉല്ലസിച്ച്ആനന്ദിക്കുക.

എന്നാൽനിനക്കും പാനപാ്രതം നൽകെപ്പടും;
നീ ലഹരിപിടിച്ച് നഗ്നയാക്കെപ്പടും.

22സീേയാൻപു്രതീ,നിെന്റശിക്ഷഅവസാനിക്കും;
അവിടന്ന് നിെന്റ ്രപവാസെത്ത
ദീർഘിപ്പിക്കുകയില്ല.

എന്നാൽ ഏേദാംപു്രതീ, അവിടന്ന് നിെന്റ
പാപത്തിന് ശിക്ഷനൽകുകയും
നിെന്റ ദുഷ്ടത െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.
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5
1യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ച എന്നു

േനാക്കണേമ;
േനാക്കൂ,ഞങ്ങള െടനിന്ദകാണണേമ.

2ഞങ്ങള െടഓഹരിഅപരിചിതർക്കും
ഞങ്ങള െട ഭവനങ്ങൾ വിേദശികൾക്കും
ആയിേപ്പായി.

3ഞങ്ങൾഅനാഥരും പിതാവില്ലാത്തവരുംആയി,
ഞങ്ങള െട മാതാക്കൾ വിധവമാെരേപ്പാെല
ആയി.

4ഞങ്ങൾക്കുള്ളെവള്ളംഞങ്ങൾവിലെകാടുത്തു
വാങ്ങണം;
വിലെകാടുത്താൽമാ്രതേമ ഞങ്ങൾക്കു
വിറകു ലഭിക്കുകയുള്ള ;

5 ഞങ്ങെള പിൻതുടരുന്നവർ ഞങ്ങള െട
കുതികാലുകളിൽഎത്തി;
ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച , വി്രശമം
കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല.

6മതിയാേവാളംഅപ്പംകിേട്ടണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾഈജിപ്റ്റിനുംഅശ്ശ രിനും കീഴടങ്ങി.

7 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ പാപംെചയ്ത്
കടന്നുേപായി
ഞങ്ങേളാ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്നു.

8അടിമകൾഞങ്ങെള ഭരിക്കുന്നു
അവരുെട ൈകകളിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള
വിടുവിക്കാൻആരുമില്ല.

9മരുഭൂമിയിെലവാൾനിമിത്തം
ജീവൻ പണയംെവച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പം
േതടുന്നു.

10വിശപ്പിെന്റതാപത്താൽ
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ഞങ്ങള െടത്വക്ക്അടുപ്പ േപാെലനീറുന്നു.
11സ്്രതീകൾസീേയാനിലും
കന്യകമാർ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
ബലാൽക്കാരംെചയ്യെപ്പട്ട .

12 ്രപഭുക്കന്മാർ അവരുെട കരങ്ങളാൽ
തൂക്കിലിടെപ്പട്ട ;
േഗാ്രതത്തലവന്മാേരാട് യാെതാരു ആദരവും
കാട്ടിയതുമില്ല.

13യുവാക്കൾതിരികല്ലിൽപണിയുന്നു,
ബാലന്മാർവിറകുെകെട്ടടുത്ത് ഇടറുന്നു

14 േഗാ്രതത്തലവന്മാർ നഗരകവാടത്തിൽനിന്ന്
െപായ്േപ്പായി,
യുവാക്കൾ അവരുെട സംഗീതാലാപനം
അവസാനിപ്പിച്ച .

15 ഞങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ആനന്ദം
േപായിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടനൃത്തംവിലാപമായി മാറി.

16 ഞങ്ങള െട ശിരസ്സിൽനിന്ന് കിരീടം
വീണിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം, കാരണം
ഞങ്ങൾപാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു!

17 അതിനാൽ ഞങ്ങള െട ഹൃദയം
തളർന്നിരിക്കുന്നു
അതിനാൽ ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ
മങ്ങിേപ്പായി.

18പതുങ്ങി നടക്കുന്നകുറുക്കന്മാെരെക്കാണ്ട്
സീേയാൻപർവതംശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു.

19യേഹാേവ,അവിടന്ന് ശാശ്വതമായി വാഴണേമ;
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അങ്ങയുെട സിംഹാസനം
തലമുറതലമുറയായി നിലനിൽക്കുന്നു.

20 എന്തുെകാണ്ട് അവിടന്ന് എേപ്പാഴും ഞങ്ങെള
മറക്കുന്നു?
എന്തിന് ഞങ്ങെള ഇ്രതേത്താളം
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു?

21-22 അങ്ങ് ഞങ്ങെള നിേശ്ശഷം
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലാെയങ്കിൽ,
അളവില്ലാത്തവിധം ഞങ്ങേളാട്
േകാപിച്ചിട്ടില്ലാെയങ്കിൽ.

യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ മടങ്ങിവേരണ്ടതിനു
ഞങ്ങെള അവിടേത്തക്കായി
പുനരുദ്ധരിക്കണേമ,
പണ്ടെത്തേപ്പാെല ഞങ്ങള െട നാള കൾ
പുതുക്കണേമ.
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