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िवलापगीत
िवलापगीतचा लेखक पुस्तकात िननावीच राहतो. यहदूी

आिण िखर्स्ती परंपरा दोन्हीने ियमर्यासाठी लेखकत्वाचा दावा
केला आहे. पुस्तकाचा लेखक यरूशलेमचा नाश करण्याच्या
पिरणामांिवषयी साक्ष देतो, तो आक्रमणाचा स्वतः साक्षीदार
आहे असे िदसते. (िवलापगीत 1:13-15). ियमर्या दोन्ही
घटनांसाठी उपिस्थत होता. यहदूाने देवािवरुद्ध बंडखोरपणा
केला आिण त्याच्याबरोबर त्याचा करार मोडला. देवाने आपल्या
लोकांना िशस्त लावण्यासाठी बाबेलच्या लोकांचा वापर करून
पर्ितसाद िदला. पुस्तकात वणर्न केलेल्या मोठ ा दुःखाच्या
कारणास्तव अध्याय तीन आशेचा एक आश्वासन देतो. ियमर्या
देवाच्या चांगुलपणाचीआठवणकरतो. तो देवाच्या िवश्वासातनू
सत्यतेच्या सहाय्यात सांत्वन देतो आिण आपल्या पाठकांना
परमेश्वराच्याकरुणाआिणकधीन संपणार्या परे्माबद्दलसांगत
असतो.

साधारण इ. प.ू 586 - 584.

इबर्ी लोक िनघनू गेले आिण इस्तर्ाएल आिण सवर् पिवतर्
शास्तर्ाच्या वाचकांमध्ये परत आले.

पाप, हे राष्ट्रीय आिण वैयिक्तक दोन्हीनंा पिरणामकारक
आहेत, देव लोकांनाआिण पिरिस्थतीआपल्या अनुयायांना परत
आणण्यासाठी वाद्यापर्माणेच वापरतो, आशा फक्त देवामध्ये
पसरते, फक्त जसे देवाने यहदू्यांना बंिदवासात सोडलेल्यांपैकी
एकाचा बचाव केला ज्यामुळे त्याने त्याचा पुतर् येशूयाच्यारुपात
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तारणहार िदला. पाप अनंतकाळचा मृत्यू आणते, पण देव
तारणाच्या योजनेद्वारे अनंतकाळचे जीवन देतो. िवलापगीत
पुस्तकातनू हे स्पष्ट होते की पाप आिण बंडखोरपणामुळे देवाचा
क्रोध ओतला जाऊ शकतो (1:8-9; 4:13; 5:16).

िवलाप
रूपरेषा
1. ियमर्याचा यरूशलेमेसाठी शोक — 1:1-22
2. पापावर देवाचा क्रोध — 2:1-22
3. देव कधीही त्याच्या लोकांना सोडून देत नाही — 3:1-66
4. यरूशलेमचे वैभव गमावले जाणे — 4:1-22
5. ियमर्याची लोकांसाठी मध्यस्थी — 5:1-22

1 यरूशलेम नगरी जी लोकांनी भरलेली असे, आता ती पणूर्पणे
एकटी बसली आहे.

जी राष्ट्रांमध्ये शरे्ष्ठ होती पण ती िवधवा झाली आहे.
राष्ट्रांमध्ये जी राजकुमारी होती, पण आता ितला दासी केले

गेले आहे.
2ती रातर्ी फार रडते व ितचे अशर्ू ितच्या गालांवर असतात.
ितच्या सवर् िपर्यकरांमध्ये ितला िदलासा देणारा कोणी नव्हता.
ितच्या सवर् िमतर्ांनी ितच्याशी िवश्वासघात केला. ते ितचे

शतर्ू झाले आहेत.
3 दािरद्र् य आिण जुलमामुळे यहदूा दास्यपनात बंिदवान झाली

आहे.
ती राष्ट्रंमध्ये राहत आहे, पण ितला आराम िमळत नाही.
ितचा पाठलाग करणार्या सवार्नंी ितला ितच्या अत्यंत

िनराशेच्या मनिस्थतीत ितला संकटावस्थेत गाठले
आहे.
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4 िसयोनेचे मागर् शोक करतात, कारण नेमलेल्या पिवतर् सणाला
कोणीही येत नाही.

ितच्या सवर् वेशी ओसाड झाल्या आहेत व ितचे याजक कण्हत
आहेत.

ितच्या कुमारी दु:खातआहेत, व ती स्वत: िनराशेत आहेत.
5 ितचे शतर्ू ितचे धनी झाले आहेत; ितच्या वैर्यांची उन्नती

झाली आहे.
परमेश्वराने ितच्या पुष्कळ अपराधामुळे ितला दु:ख िदले आहे.
ितची मुले वैर्यांच्यापुढे पाडावपणांत गेली आहेत.
6 िसयोनकन्येचे सौंदयर् सरले आहे.
ितचे राजपुतर् चरण्यासाठी कुरणनसणार्या हरीणासारखे तेझाले

आहेत,
आिण पाठलाग करणार्यांसमोर ते हतबल झाले आहेत.
7यरूशलेमआपल्या कष्टाच्या व बेघर होण्याच्या िदवसात,
पवूी र् ितच्याजवळ असलेल्या मौल्यवान गोष्टीं आठवते.
ितच्या लोकांस वैर्यांनी पकडले आिण ितला मदत करणारे

कोणीही नव्हते.
ितच्या शतरं्ूनी ितला पािहले व ितच्या ओसाडपणात ितच्यावर

हसले.
8यरूशलेमेनेफार पाप केलेआहेत; म्हणनू तीअशुद्धझालीआहे.
सवर् जे ितचाआदर करत असत, त्यांनी ितलाआता तुच्छ मानले

आहे. कारण त्यांनी ितची नग्नता पािहली आहे;
ती कण्हतआहे व ती तोंड िफरिवते आहे.
9 ितचा िवटाळ ितच्या अंगावरील वसर्ाला लागला आहे, ितने

आपल्या भिवष्यातील िशके्षचा नीट िवचार केला नाही.
ती खपूच अधोगतीस गेली आहे. ितचे सांत्वन करणारा कोणी

नाही.
“हे परमेश्वरा,माझे दु:खपाहा! कारणशतर्ू त्याच्यामोठेपणाचा

तोरा िमरिवतो आहे ते पाहा.”
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10 ितच्या सवर् मौल्यवान खिजन्यावर शतरं्ूनी आपला हात
ठेवला आहे.

परकीय राष्ट्रांनी तुझ्या सभास्थानात येऊ नये अशी तू आज्ञा
केली होतीस तरीही,

ितने त्यांना ितच्या पिवतर्स्थानात जाताना पािहले आहे.
11 यरूशलेमेमधील सवर् लोक कण्हत आहेत, ते अन्न शोधत

आहेत.
त्यांनी आपला जीव वाचावा म्हणनू अन्नासाठी त्यांच्या

जवळच्या मनोरम वस्तू िदल्या आहेत.
“परमेश्वरा, माझ्याकडे पाहा! मी कशी कवडीमोलाची झाली

आहे.”
12 “जे तुम्ही जवळून जाता, तुम्हास काहीच वाटत नाही काय?
पण जरा माझ्याकडे िनरखनू पाहा.
परमेश्वराने आपल्या संतप्त क्रोधाच्या िदवशी मला दु:ख िदले,
या माझ्या दु:खा सारखे दुसरे कोणतेही दु:ख आहे काय, हे लक्ष

देऊन पाहा.
13 त्याने वरून माझ्या हाडात अग्नी पाठवला आहे, आिण तो

त्याजवर पर्बल होतो.
त्याने माझ्या पायांसाठी जाळे पसरवीले आहे आिण मला मागे

वळवले आहे.
त्याने मला सततओसाड व दुबर्ल केले आहे.
14 माझ्या पुष्कळ अपराधांचे जू त्याने आपल्या हाताने जखडले

आहे.
ते एकतर् गंुफले आहेत, आिण ते माझ्या मानेवर आले आहेत;

त्यांनी माझी शक्ती िनकामी केली आहे.
ज्यांच्या समोर मी उभी राहू शकणार नाही, अशांच्या हाती

परमेश्वराने मला िदले आहे.
15 माझ्या शरू सैिनकांना जे माझे रक्षण करतात, त्यांना

परमेश्वराने दरू फेकले आहे.
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त्याने माझ्या तरुण सैिनकांना िचरडण्यासाठी भारी सभा
बोलावली आहे.

जसे दर्ाक्षकंुडात दर्ाके्ष तुडिवली जातात तसे पर्भनेू यहदूाच्या
कुमारी कन्येला तुडवले आहे.

16 या सगळयाबद्दल मी आक्रोश करते; माझ्या डोळयांतनू
अशर्ू पाण्यापर्माणे वाहात आहेत.

कारण माझे सांत्वन करणारा माझ्यापासनू दरू आहे.
माझी मुले िखन्न झाली आहेत, कारण शतर्ूचा िवजय झाला

आहे.”
17 िसयोनने ितचे हात पसरवले, पण ितचे सांत्वन करायला कोणी

नाही.
परमेश्वराने याकोबाच्या शतरं्ूना हुकूम केला आहे. परमेश्वराने

याकोबासंबधाने आज्ञा केल्यावरून त्याच्या वैर्यांनी
त्यास घेरले.

यरूशलेम त्यांच्याकिरता एका फाटलेल्या मािसकपाळीच्या
अशुद्ध कपड ापर्माणे आहे

18 “परमेश्वर न्यायीच आहे, कारण मी त्याच्या आजे्ञिवरूद्ध बंड
केले आहे.

सवर् लोकांनो, ऐका! आिण माझे दु:ख पाहा! माझ्या कुमारी व
माझे तरुण पाडावपणांत गेले आहेत.

19 मी माझ्या िपर्यकरांना हाका मारल्या, पण त्यांनी
माझ्याबरोबर िवश्वासघात केला.

माझे याजकआिण वडीलआपला जीव वाचावा म्हणनू,
स्वत:साठी अन्न शोधीत असता नगरात पर्ाण सोडले.
20 हे परमेश्वरा, माझ्याकडे पाहा! कारण मी दु:खी झाले आहे.

माझ्या आतड ांना पीळ पडला आहे.
माझे मन माझ्यामध्ये उलटलेआहे, कारण मी फार बंडखोर झाले

होते.
बाहेर तलवार िनवर्ंश करते, तर घरांत मृत्यू आहे.
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21मी कण्हत आहे हे त्यांनी ऐकले आहे. माझे सांत्वन करायला
कोणी नाही.

माझ्यासवर् शतरं्ूनी माझेअिनष्टऐकलेआहे. तूअसे केल्यामुळे
त्यांना आनंद झाला आहे.

जो िदवस तू नेमला आहे तो तू आणशील तेव्हा ते माझ्यासारखे
होतील.

22 त्यांची सवर् दुष्टाई तुझ्यासमोर येवो,
माझ्या पापांमुळे तू माझ्याशी जसा वागलास तसाच तू

त्यांच्याशी वाग.
कारण माझे कण्हणे पुष्कळ आहे आिण माझे हृदय दुबर्ल झाले

आहे.”

2
1 परमेश्वराने िसयोनकन्येला आपल्या क्रोधमय काळोख्या

मेघाने कसे अच्छादीले आहे.
इसर्ाएलाचे सौंदयर् त्याने स्वगार्तनू पृथ्वीवर झुगारून िदलेआहे.
त्याने आपल्या क्रोधासमयी न्यायासनाचे स्मरण केले नाही
2 परमेश्वराने याकोबाची सवर् नगरे िगळंकृत केली आहेत.
त्यांच्यावर कसलीही दया केली नाही.
त्याने आपल्या क्रोधाने यहदूाच्या कन्ये दुगर्स्थानांना खाली

ढकलनू; त्याने ते धुळीला िमळिवले आहेत.
त्याने ितचे राज्य व त्यातले सरदारास अपर्ितष्ठीत व कलंिकत

ठरिवले आहे.
3 त्यानेआपल्या संतप्त क्रोधाने इसर्ाएलाचे सवर् बळ नष्ट केले

आहे.
त्याने आपला उजवा हात शतरं्ूपासनू मागे घेतला आहे.
सवर्तर् पेट घेणार्या अग्नीपर्माणे त्याने याकोबाला जाळून

टाकले आहे.
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4 त्याने शतरं्ूपर्माणे आमच्या िदशेने आपला धनुष्य वाकिवला
आहे.

त्याने युद्धासमान संघषार्चा पिवतर् घेऊन शतर्ूपर्माणे
आम्हावर बाण चालिवण्यास आपल्या हाताने नेम
धिरला आहे.

त्याच्या दृष्टीस बहमूलू्य लोकांची त्याने हत्या केली.
िसयोनकन्येच्या तंबवूर त्याने आपला क्रोध अग्नीसारखा

ओतला आहे.
5 परमेश्वर शतर्ूसारखा झाला. त्याने इसर्ाएलांस िगळले.
त्याने ितच्या बलस्थानाचा नाश केला आहे.
त्याने यहदूाच्या कन्येमध्ये शोक व िवलाप वाढवला आहे.
6एखाद्या बागेपर्माणे त्याने िनवासमंडपावर हल्ला केला आहे.
त्याने पिवतर् सभास्थान उध्वस्त केले.
िसयोनेत पिवतर्सण व शब्बाथ याचा िवसर परमेश्वराने घडवनू

आिणला आहे कारण त्याने आपला क्रोध राजे
आिण याजका यांवर पर्कट करून त्यांना तुच्छ लेिखले आहे
7 परमेश्वराने आपल्या वेदीचा त्याग केला आहे; त्याने आपल्या

पिवतर्स्थानाचा वीट मानला आहे.
त्याने ितच्या राजवाड ाच्या िभंती शतर्ूच्या हाती िदल्या

आहेत.
परमेश्वराच्या मंिदरात शतर्ूने जयघोष केला.
सणाचा िदवस असल्यापर्माणे त्यांनी गोंगाट केला.
8 िसयोनकन्येचा तट नाहीसा करण्याचे परमेश्वराने ठरिवलेआहे.
त्याने त्यावर दोरी ताणली आहे, आिण आपला हात संहार

करण्यापासनू आविरला नाही.
म्हणनू त्याने तट व कोट ह्यास शोक करायला लािवला आहे.
ते सवर्च व्याकूळ झाले आहेत.
9यरूशलेमेच्या वेशीचंी दरवाजे जिमिनत खचल्याआहेत. त्याने

वेशीचें अडसर तोडून नष्ट केले.



2:10 viii िवलापगीत 2:15

ितचे राजे आिण सरदार हे मोशेचा िनयमशास्तर् नसलेल्या
परराष्ट्रापर्माणे आहेत.

ितच्या संदेष्टयांना परमेश्वराकडून दृष्टांत ही पर्ाप्त होत नाहीत
10 िसयोनेची वडीलधारी मंडळी भमूीवर बसनू िनमुटपणे

आक्रंदन करीत आहे.
त्यांनी आपल्या डोक्यात धळू उडवली आहे. त्यांनी गोणताटाचे

कपडे नेसले आहेत.
यरूशलेमेच्या कुमारी आपली डोकी भमूीपयर्ंत लविवतआहे.
11माझे डोळे आसवांनी जजर्र झाले आहेत.
माझ्या आतड ांना पीळ पडतआहे.
माझे हृदय जिमनीवर टाकल्यापर्माणे तळमळत आहे. कारण

माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे.
मुले आिण तान्ही चौकांत मिूछर्त पडतआहेत.
12 ती मुले त्यांच्या मातांना म्हणतात, “धान्य आिण दर्ाक्षरस

कोठे आहेत”
घायाळ झालेल्यांपर्माणे नगराच्या आळ्यात मिूच्छर्त होऊन

आपल्या मातांच्या उराशी त्यांनी पर्ाण सोडला.
13यरूशलेमकन्ये, मी तुझ्या संबधी काय बोल?ू मी तुझे सांत्वन

करावे म्हणनू तुझी तुलना कोणाबरोबर करू,
सीयोनेच्या कुमारी कन्ये? तुझा नाश समुदर्ापर्माणे पर्चंड

आहे. तुला कोण बरे करू शकेल? 14 तुझ्या संदेष्ट ांनी
पािहलेले दृष्टांत तुझ्यासाठी कपटी व मुखर्पणाचे होते.

त्यांनी तुझे अपराध तुझे भिवतव्य उज्ज्वल करण्यासाठी पर्कट
केले नाही,

तर तझू्यासाठी फसवे दैवी संकेत आिण पाशाचे दृष्टांत िनमार्ण
केले.

15 रस्त्याच्या बाजनेू जाणारे सुध्दा तुझ्याकडे पाहनू टाळ्या
वाजवतात.
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यरूशलेमेच्या कन्येकडे पाहनू ते िशळ घालतातआिणआपल्या
मस्तकाने इशारा करून म्हणतात,

“िहच ती नगरीआहे का िजला ‘सौंदयर्पणूर्’ िकंवा ‘आिखल पृथ्वीस
आनंदमय करणारी नगरी’ असे म्हणत?”

16 तुझे सवर् शतर्ू तुझ्यािवरुध्द मोठे तोंड वासनू तुझी थट्टा
करतात.

ते िशळ घालनू दात-ओठ खातात व म्हणतात, “आम्ही ितचे
पर्ाशन केले आहे.

खातर्ीने आम्ही याच िदवसाची वाट पाहत होतो.
आम्ही तो िदवस शोधला! आिण तो पिहला आहे!”
17परमेश्वराने िसद्ध केल्यापर्माणे सवर् केलेआहे. त्याने फार पवूी र्

जाहीर केलेले आपले अिभवचन पणूर् केले आहे.
त्याने िचरडून टाकले आिण त्यांच्यावर त्याने दया दाखिवली

नाही.
त्याने तुझ्या शतरं्ूना पर्बळ केले आहे.
18 “त्यांचे हृदय परमेश्वराचा धावा करतआहे.
हे िसयोनकन्येच्या तटा, तुझे अशर्ू नदीच्या पर्वाहापर्माणे

रातरं्िदवस वाहत राहो.
त्यास अटकाव करू नको. तुझ्या डोळ्यातील बाहुलीस िवसावा

देऊ नको.
19 रातर्ीच उठून मोठ ाने आक्रोश कर.
परमेश्वराच्या मुखापुढे आपले मन पाण्यासारखे ओता.
जी तुझी मुले उपासमारीने नगराच्या रस्त्या-रस्त्यावर बेशधू्द

होतआहेत, त्यांच्या जीवा करता तू आपले हात वर कर.
20 परमेश्वरा, पाहा, िजच्याशी तू कठोरपणाने असे केले, ितच्या

कडे लक्ष लाव.
िस्तर्यांनी आपल्या पोटच्या फळास, आपल्या मुलांना त्यांच्या

बालपणातच, खावे काय?
परमेश्वराच्या मंिदरात याजक व संदेष्टे मारले जावेत काय?
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21 तरुण आिण वृध्द असे दोघेही रस्त्यात भमूीवर कसे पडले
आहेत.

माझे तरुण व तरुणी तलवारीने पडले आहेत;
तू आपल्या क्रोधाच्या िदवशी त्यांच्यावर कसिलही दया केली

नाही तर त्यांना िनदर्यपणे मारलेस.
22 पिवतर् सभेच्या िदवसातील दहशतीपर्माणे चोहोबाजनेू तू

माझ्यािवषयी भय िनमार्ण केले आहेस.
परमेश्वराच्या क्रोधाच्या िदवशी कोणीही सुटला नाही, व

वाचला नाही.
मी ज्यांचे लालनपालन केले व वाढवले, त्यांना माझ्या शतर्ूने

नष्ट केले.”

3
1तो परूूषमीचआहे, ज्याने परमेश्वराच्या क्रोधाच्याकाठीकडून

संकटे पािहली.
2 त्याने मला दरू करूनपर्काशाकडे नजाता अंधारातचालण्यास

भाग पाडले.
3खिचतचतोमाझ्यािवरूद्धझालाआहे; पणूर् िदवस त्यानेआपला

हात माझ्यावर उगारला आहे.
4 त्यांने माझा देह व त्वचा जीणर् केली आहे आिण माझी हाडे

मोडली आहेत
5 त्याने माझ्यािवरूद्ध िवष व दुःखाचे बांधकाम करून मला वेढले

आहे.
6फार पवूी र्मृत्यू पावलेल्यामनुष्यापर्माणे त्याने मलाकाळोखात

रहावयास लावले आहे.
7 त्याने माझ्याभोवती तटबंदी केल्याने त्यातनू माझी सुटका

होऊ शकत नाही.
त्याने माझे बंध अिधक मजबतू केले आहेत.
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8 मी मदतीसाठी आक्रोशाने धावा केला तेव्हाही तो माझ्या
पर्ाथर्नांचा िधक्कार करतो.

9 त्याने माझा रस्ता दगडी िचर्यांच्या िभंतीने अडवला आहे.
त्याने माझा मागर् वाकडा केला आहे.
10 तो माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी टपनू बसलेल्या

अस्वलासारखा आिण लपनू बसलेल्या िसंहासारखा
झाला आहे.

11 त्याने माझ्या मागार्वरून मला बाजलूा करून, फाडून माझे
तुकडे तुकडे केले आहेत आिण मला उदास केले आहे.

12 त्याने आपला धनुष्य वाकवला आहे आिण मला त्याच्या
बाणांचे लक्षय बनिवले आहे.

13 त्याने आपले बाण माझ्या अंतःकरणात घुसवले आहेत.
14माझ्या स्वजनामध्येच मी चेष्टेचा िवषय; पर्ितिदवशी त्यांचे

हास्यास्पद गीत झालो आहे.
15 त्याने मला कडूपणाने भरले आहे, त्याने मला कडू दवणा

प्यायला भाग पाडले आहे.
16 त्याने खड ांनी माझे दात तोडले आहेत. त्याने मला राखेत

लोटले आहे.
17 माझ्या जीवनातील शांतीच तू काढून टाकली आहेस;

कोणत्याही आनंदाचे मला स्मरण होत नाही.
18 मी म्हणालो, “माझे बल आिण परमेश्वरावरची माझी आशा

नष्ट झाली आहे.”
19माझे दुःख, कष्ट, कडू दवणा आिण िवष ह्याचे स्मरण कर.
20 मला माझ्या सवर् तर्ासांची आठवण आहे. म्हणनूच मी

माझ्यामध्ये नमलो आहे.
21 पण हे मी माझ्या मनात िवचार करतो म्हणनू मला आशा

वाटते.
22 ही परमेश्वराची परे्मदया आहे की आम्ही नाश नाही झालो.

त्याची करुणा कधी न संपणारी आहे.
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23ती पर्त्येक िदवशी नवीन होते; तुझे िवश्वासपूण महान आहे.
24 माझा जीव म्हणतो, “परमेश्वर माझा वतनभाग आहे.

म्हणनूच मी त्याच्यावर आशा ठेवीन.”
25 जे परमेश्वराची वाट पाहतात व जो जीव त्यास शोधतो,

त्याला परमेश्वर चांगला आहे.
26 परमेश्वरापासनू येणार्या तारणाची मुकाट ाने वाट पाहणे हे

चांगले आहे.
27 पुरूषाने आपल्या तरूणपणांत जू वाहावे हे त्यास फार चांगले

आहे.
28 ते परमेश्वराने त्याच्यावर ठेवले आहे म्हणनू त्याने एकांती

बसावे व स्वस्थ रहावे.
29 त्याने आपले मुख धुळीत घातल्यास, कदािचत त्यास आशा

पर्ाप्त होईल.
30एखाद्यास मारण्यासाठी खुशालआपला गाल पुढे करून त्यास

पणूर् खजील करावे;
31कारण परमेश्वर त्यांचा कायमचा त्याग करणार नाही.
32जरी त्याने दुःख िदले तरी तो आपल्या दयेच्या िवपुलतेनसूार

करुणा करील.
33 कारण तो आपल्या खुशीने कोणाचा छळ करत नाही आिण

मनषू्य संतानास दुःख देत नाही.
34 पृथ्वीवरील सवर् बंिदवानांना पायाखाली तुडिवणे,
35 परात्पराच्या समोर मनुष्याचे हक्क बुडवणे,
36 एका व्यक्तीने दुसर्या व्यक्तीला फसिवणे, या अशा गोष्टी

परमेश्वराच्या दृष्टी आडआहेत काय?
37 परमेश्वराने आज्ञा केली नसता ज्याने काही बोलावे आिण ते

घडून यावे असा कोणी आहे का?
38 इष्ट व अिनष्ट ही सवर्शरे्ष्ठ देवाच्या मुखातनू येत नाहीत

काय?
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39 कोणत्याही िजवंत मनुष्याने व पुरूषाने आपल्या पापांच्या
िशके्षबद्दल कुरकुर का करावी?

40 चला तर आपण आपले मागर् शोधू आिण तपासू आिण
परमेश्वराकडे परत िफरू.

41 आपण आपले हृदय व आपले हात स्वगार्तील देवाकडे
उंचावयूा.

42आम्ही पाप केलेआहे, िफतरूी केलीआहे. म्हणनूच तूआम्हास
क्षमा केली नाहीस.

43 तू आपणाला क्रोधाने झाकून घेऊन आमचा पाठलाग केला
आिण दया न दाखिवता आम्हास ठार केलेस.

44कोणतीही पर्ाथर्ना तुझ्यापयर्ंत पोहोचू नये म्हणनू तू स्वतःला
अभर्ांनी वेढले आहेस.

45लोकांमध्ये तू आम्हास कचरा व धळू ह्यासारखे केलेस.
46आमच्या सवर् शतरं्ूनीआम्हािवरूद्धआपले तोंड वासलेआहे.
47भय व खाच, नाश व िवध्वंस ही आम्हावर आली आहे.
48 माझ्या लोकांच्या कन्येचा नाश झाला आहे, म्हणनू माझ्या

डोळयांना धारा लागल्या आहेत.
49माझे डोळे गळतआहेत व थांबत नाही;
50 परमेश्वर स्वगार्तनू आपली नजर खाली लावनू पाहीपयर्ंत

त्याचा अंत होणार नाही.
51माझ्या नगरातीलसवर् कन्यांची िस्थती पाहनू माझे डोळे मला

दुःखी करतात.
52 िनष्कारण शतर्ू बनलेल्या लोकांनी पाखरासारखा माझा

पाठलाग केला आहे.
53 गतत ढकलनू त्यांनी माझ्या िजवाचा अंत केला आहे. आिण

माझ्यावर दगड लोटला आहे.
54माझ्या डोक्यावरून पाणी गेले. मी मनाशी म्हणालो, “आता

माझा अंत होत आहे.”
55 परमेश्वरा मी खोल खाचेतनू तुझ्या नावाचा धावा केला.
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56तू माझा आवाज ऐकलास. माझे उसासे व माझ्या आरोळीला
आपला कान बंद करू नको.

57 मी तुझा धावा केला त्या िदवशी तू जवळ आलास व
म्हणालास, “िभऊ नकोस.”

58परमेश्वरा, माझ्या जीवनातील वादिववादाकिरता तू मध्यस्थी
केलीस, तू खंडणी भरून माझा जीव सोडवलास.

59 परमेश्वरा, माझ्यािवषयी जो अन्याय झाला आहे, तो तू
बिघतला आहेस. तू मला न्याय दे.

60माझ्यािवरूद्धरचलेले सुडाचे सवर् कृत्ये;आिण त्यांच्या योजना
तू पािहल्यास.

61 त्यांनी केलेला माझा उपहास आिण माझ्यािवरूध्द आखलेले
बेत. परमेश्वरा, तू ऐकले आहेस.

62 माझ्यावर उठलेले ओठ आिण सारा िदवस त्यांनी
माझ्यािवरुध्द केलेली योजना तू ऐकली आहे.

63 परमेश्वरा, त्यांचे बसने व उठने तू पाहा, मी त्यांच्या थट्टेचा
िवषय झालो आहे.

64परमेश्वरा, त्यांना योग्य ते फळ दे. त्यांच्या कामार्चंी परतफेड
कर.

65तू त्यांना हृदयाची कठोरता देशील, तुझा शाप त्यांना देशील.
66 क्रोधाने तू त्यांचा पाठलाग करशील व परमेश्वराच्या

आकाशाखाली तू त्यांचा िवध्वंस करशील.

4
1सोने कसे िनस्तेज झाले! शदू्ध सोने कसे बदलले आहे!
पिवतर्स्थानाचे दगड पर्त्येक रस्त्याच्या चौकात िवखुरले

आहेत.
2 िसयोनेचे मोलवान पुतर् शुद्ध सोन्याच्या बरोबरीचे होते,
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पण आता ते कंुभाराच्या हाताने केलेल्या केवळ मडक्यापर्माणे
मानलेले आहेत.

3कोल्ही आपल्या िपलांना स्तनांजवळ घेऊन दुध पाजतात.
पण माझ्या लोकांची कन्या वाळवंटात राहणार्या

शहामृगापर्माणे िनदर्यी झाली आहे.
4तान्ह्या मुलांची जीभ तहानेने टाळूला िचकटली आहे.
बालके भाकर मागतात, पण त्यांना कोणीही भाकर देत नाही.
5 जे पवूी र् स्वािदष्ट अन्न खात असत, ते आता रस्त्यावर उपाशी

पडले आहेत.
जे िकरिमजी वसर् घालत असत, त्यांनी आता उिकरड ांचा

आशर्य घेतला आहे.
6सदोमावर कोणी हात टाकला नाही तरी त्याचा अकस्मात नाश

झाला, त्याच्या पापांपेक्षा माझ्या लोकांच्या कन्येचे
दुष्कमर् मोठे आहे.

सदोमाचा व गमोराचा अचानक नाश झाला, आिण त्यामध्ये
कोणत्याही मनुष्याचा हात नव्हता.

7 ितचे सरदार बफार्सारखे चकाकत असत व दुधापेक्षा पांढरे होते.
ते पोवळयांसारखे कांतीने लाल होते. त्यांचे तेज जणू काही

नीलमण्यासारखे होते.
8 पण आता त्यांचे चेहरे काजळीपेक्षा काळे झाले आहेत. त्यांना

रस्त्यात कोणी ओळखतसुध्दा नाही.
त्यांची कातडी सुरकुतली आिण हाडाला िचकटली आहे. ती

लाकडापर्माणे शुष्क झाली आहे.
9 जे उपासमारीने मरण पावले त्यांच्यापेक्षा जे तलवारीने मरण

पावले त्यांचे बरे झाले आहे.
कारणउपासमारझालेले फारच दु:खी होते. ते व्याकुळझाले होते.

शेतामधनू काहीच न िमळाल्यामुळे ते मरण पावले.
10 दयाळू स्तर्ीयांच्या हातांनी आपली मुले िशजिवली,
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ती माझ्या लोकांच्या कन्येच्या िवनाशसमयी ती त्यांचे अन्न
झाली.

11परमेश्वराने आपला क्रोध पर्कट केला. त्यांने आपला संतप्त
राग ओतला आहे.

त्याने िसयोनेत आग लावली आहे व त्या आिगत ितचे
आधारस्तंभे जाळून टाकले आहेत.

12 पृथ्वीवरील राजांचा व पृथ्वीवरील राहणार्यांचा ह्यावर
िवश्वास बसला नाही की,

यरूशलेमेच्या पर्वेशद्वारांतनू शतर्ू िकंवा वैरी वेशीतं िशरतील.
13 असे घडले कारण, ितच्या संदेष्ट ांनी पाप केले, ितच्या

धमर्गुरंुनी दुष्कृत्ये केली,
त्यांनी नीितमान लोकांचे रक्त यरूशलेमामध्ये सांडले होते.
14 ते आंधळयांपर्माणे रस्त्यात भटकत होते.
कोणीही त्यांच्या वस्तर्ालाही िशवू शकले नाहीत, कारण ती

रक्ताने माखली होती.
15दरू व्हा, “दरू व्हा! अमंगळलोकहो.” आम्हास स्पशर् नका करू,

असे लोक त्यांना म्हणाले,
ते पळून जाऊन भटकत राहीले, तेव्हा राष्ट्रांमधील लोक

म्हणाले, “त्यांनी आमच्याबरोबर राहू नये.”
16 परमेश्वराने आपल्या समोरून त्यांना िवखरले आहे,
तो पुन्हा त्याच्याकडे पाहणार नाही, याजकांची मयार्दा त्यांनी

राखली नाही.
त्यांनी विडलांचा मान राखला नाही.
17मदतीची िनरथर्क वाट पाहनू आमचे डोळे थकले आहेत.
आम्हीआतरूतेने वाट पाहतअसता जे राष्ट्रआमचा बचावकरू

शकले नाही त्याची वाट आम्ही पािहली आहे.
18 आमच्या शतरं्ूनी आमची िशकार केली आिण आम्ही

रस्त्यांवरसुध्दा जाऊ शकलो नाही.



4:19 xvii िवलापगीत 5:5

आमचा शेवट जवळआला! आमचे आयुष्य सरले होते! आमचा
अंत आला आहे!

19आमचा पाठलाग करणारे गरुडापेक्षाही वेगवान होते. त्यांनी
आमचा डोंगरांत पाठलाग केला.

आम्हास पकडण्यासाठी ते रानात दडून बसले.
20 आमच्या दृष्टीने जो राजा सवर्शरे्ष्ठ होता जो परमेश्वराचा

अिभिषक्त,आमच्या नाकपडू ातील श्वास.
त्यांच्या खाचेत पकडला गेला. ज्याच्या बद्दल आम्ही असे

म्हणालो की, “आम्ही त्याच्या सावलीत राह.ू
तो इतर राष्ट्रापासनू आमचे रक्षण करतो.”
21ऊस देशात राहणार्या अदोमाच्या कन्ये आनंिदत हो आिण

हषर् कर.
पणलक्षात ठेव की प्याला तुमच्याकडेसुध्दा येईल, तेव्हा तू मस्त

होऊनआपणास िववस्तर् करशील.
22 िसयोनकन्ये, तुझी िशक्षा संपली. आता पुन्हा तुला कैद करून

नेले जाणार नाही.
अदोमाच्या कन्ये, तुमची पापे उघडी करून परमेश्वर तुम्हास

िशक्षा करील.

5
1 हे परमेश्वरा,आमची अवस्था काय झाली याकडे लक्ष लाव.
आमच्या अपर्ितष्ठेकडे नजर टाक.
2आमचे वतन परक्यांच्या हातात गेले आहे.
आमची घरे परदेशीयांना िदली गेली आहेत.
3आम्ही अनाथ झालो. आम्हास वडील नाहीत.
आमच्या मातांची िस्थती िवधवांसारखी झाली आहे.
4आम्हास िपण्याच्या पाण्यासाठी रूपे द्यावे लागतात;
आमचेच लाकूड आम्हास िवकले जाते.
5आमचा पाठलाग करणारे आमच्या मानगुटीस बसले आहेत.
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आम्ही दमलो आहोत. आम्हास िवशर्ांती नाही.
6 पोटभर भाकरी िमळिवण्यासाठी आम्ही िमसर व अश्शरू

यांच्यासमोर आम्ही आपले हात पुढे केले.
7आमच्या पवूर्जांनी तुझ्यािवरुध्द पाप केले. आता ते नाहीत.
पण त्यांच्या पापाची फळे आता आम्ही भोगतआहोत.
8 गुलाम आमच्यावर राज्य करतात.
त्यांच्या हातातनू आम्हास कोणीही वाचवायला नाही.
9 राणात चालू असलेल्या तलवारीमुळे आम्ही आपला जीव

मुठीत घेऊनआपले अन्न िमळवतो.
10आमची कातडी भट्टीपर्माणे तापली आहेत.
भुकेमुळे आम्हास ताप चढला आहे.
11 िसयोनेतील िस्तर्यांवर आिण यहदूा नगरातील कुमारीवर

त्यांनी अत्याचार केला;
12 त्यांनी आमच्या राजपुतर्ांना फासावर िदले;
आमच्या वडीलधार्यांचा त्यांनी सन्मान केला नाही.
13 आमच्या तरुणांना त्यांनी िपठाच्या जात्यावर दळावयास

लावले.
ते तरुण लाकडाच्या िढगार्याखाली अडखळले.
14 वृध्द आता नगरीच्या द्वारात बसत नाहीत.
तरुण गायनवादन करीत नाहीत.
15आमच्या नृत्याचे रूपांतर आता मृतांच्या शोकात झाले आहे.
आमच्या हृदयात आनंदाचा अंशही नाही.
16 आम्ही पाप केल्यामुळे आमच्या डोक्यावरचा मुकुट खाली

पडला आहे.
म्हणनू आम्हास हाय.
17या सवर् गोष्टीमुळे आमचे मन खचले आहे.
आम्हास डोळ्यांनी स्पष्टपणे िदसत नाही.
18 िसयोनचे डोंगर ओसाड झाले आहेत.
िसयोनच्या डोंगरावर कोल्हे वावरतात.
19 पण परमेश्वरा, तुझी स ा िनरंतन आहे.
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तुझे राजिसंहासन िचरकाल राहील. 20 परमेश्वर तू आम्हास
कायमचा िवसरला आहेस असे िदसते.

तू आम्हास दीघर्काल सोडून गेला आहेस.
21 परमेश्वरा,आम्हास तुझ्याकडे परत वळव.
आम्ही आमच्या पातकाकिरता पश्चाताप किरतो.
पवूी र्पर्माणेच आमच्या जुन्या िदवसाची पुनस्थार्पना कर.
22 तोपयर्ंत आमचा िधक्कार होऊन आमच्यापर्ती तुझा क्रोध

अितभयंकर असेल.
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