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ನಹೂಮನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ನಹೂಮ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನನು್ನ ಎಲೊ್ಕೕಷ್

ಊರಿನವ ಾದ ನಹೂಮನೆಂದು (ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
“ ಾಂತ್ವನಪಡಿಸುವವನು” ಅಥ ಾ “ಸಂತೈಸುವವನು”)
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:1). ಅಶೂ್ಶರದ ಜನರಲಿ್ಲ, ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ
ಅವರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಕರೆ ನೀಡಲು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ನಹೂಮನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ನಿನವೆಯವರುಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವಂತೆ ಾಡಿದ ೕನನಸಂದೇಶದ
150 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು ಎಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಬರುತ್ತದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 620-612 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ನಹೂಮ ಪುಸ್ತಕದ ದಿ ಾಂಕವನು್ನ ನಿದುರ್ಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ

ಸರಳ ಾಗಿಯೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತು್ತ: ತೇಬೆಸಿ್ಸನ
(ಆ ೕನಿನ) ಪತನಮತು್ತ ನಿನವೆಯಪತನ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ನಹೂಮನ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯದ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ

ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರಿಗೂ,ಮತು್ತ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟ ದ ಣ
ಾಜ್ಯ ಾದಯೆಹೂದದವರಿಗೂ ಸಹ ನುಡಿಯ ಾಯಿತು.
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ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರ ಾ್ಯಯವು ಾ ಾಗಲೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಲಹರ್ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಒಂದು ಾರಿಗೆ

ಕರುಣೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ, ಆ ಉತ್ತಮ
ಾನವು ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನ ಾ್ಯಯದ
ಪರಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಾಜಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವು ಾದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನದೊಂದಿಗೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕನನನು್ನ 150 ವಷರ್ಗಳ
ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟಿ್ಟದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ತಮ್ಮ
ವಿಜಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೂ್ರರ ಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಹೂಮನು
ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹ ಾಶ ಾಗಬೇಡಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ಾವು
ಅಹರ್ ಾಗಿರುವಂಥದ್ದನು್ನ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾಂತ್ವನ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇವರ ಪ್ರ ಾವ— 1:1-14
2. ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಮತು್ತ ನಿನವೆ— 1:15-3:19

1 ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ. ಎಲೊ್ಕೕಷ್ಊರಿನ ನಹೂಮ
ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನದ ಗ್ರಂಥ.

ನಿನವೆಯಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ
2 ಯೆಹೋವನು ಸ್ವ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರು.

ಆತನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು; ೌದು ಯೆಹೋವನು
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ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು, ಕೋಪಭರಿತನು; ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ
ಮೇಲೆ ದೀಘರ್ರೋಷವಿಡು ಾ್ತನೆ. 3 ಯೆಹೋವನು
ದೀಘರ್ ಾಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಅ ಾರ, ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ
ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡನು; ಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
ತುಫಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ; ೕಡಗಳು ಆತನ
ಹೆಜೆ್ಜಯಿಂದೇಳುವ ಧೂಳು.

4ಆತನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಒಣಗಿಸು ಾ್ತನೆ, ಸಕಲನದಿಗಳನು್ನ
ಬತಿ್ತಸು ಾ್ತನೆ; ಾ ಾನೂ ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲ್ ಹೊಲಗಳೂ ಕಂದುತ್ತವೆ.
ಲೆಬನೋನಿನ ಚಿಗುರು ಾಡುತ್ತದೆ. 5 ಆತನ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಅದರುತ್ತವೆ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ; ಆತನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯು
ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ, ೌದು, ಲೋಕವೂ ಲೋಕನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತವೆ.

6 ಆತನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆ ಾರು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಾಧ್ಯ? ಆತನ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯ ಎದುರು ಾರು ನಿಂ ಾರು? ಆತನ ೌದ್ರವು
ಜಾ್ವ ಾಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಂಡೆಗಳು ಆತನಿಂದ
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಾಡುವ

ದಂಡನೆ
7 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ರೆಹೊಕ್ಕವರನು್ನ ಬಲ್ಲನು. 8ಆದರೆ
ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಜಲಪ್ರ ಾಹದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿನವೆಯ
ಾ್ಥನವನು್ನ ತೀ ಾ ಾಳು ಾಡಿ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ* ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಅಂಧ ಾರಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವನು.

9 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವರೀತಿಯ
ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತೕರಿ? ಆತನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

* 1:8 1:8 ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣ.



ನಹೂಮನು 1:10 iv ನಹೂಮನು 2:1

ಾಳು ಾಡುವನು; ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಅ ಾಯವು ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. 10 ಆತನ ವೈರಿಗಳು
ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯ ಾನದಲೆ್ಲೕ ಮತ್ತ ಾಗಿ
ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲಂತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು.
11 ನಿನವೆಯೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಎಷು್ಟ

ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಎಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರೂ ಅವರು
ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಆ ದು ಾಲೋಚಕನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಾಧಿಸೆನು. 13 ಅವನು ಹೇರಿದ
ನೊಗವನು್ನ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುರಿದು ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು.”

14 ಅಶೂ್ಶರವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಸಂ ಾನ ಬೀಜವು ಇನು್ನ
ಬಿತ್ತಲ್ಪಡ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಗಿಂದ ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ, ಎರಕದ
ಬೊಂಬೆಯನೂ್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು; ನಿನಗೆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ದು ಾರ್ಸನೆ ಬೀರುತಿ್ತವೆ.

15 ನೋಡಿರಿ ಆ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಂದು, ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಾರುವ ದೂತನ ಾದಗಳು ಮೇಲೆ
ತ್ವರೆಪಡುತ್ತವೆ! ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ
ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು; ಆ ದುಷ್ಟರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ ಸೋಲಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್
ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

2
ನಿನವೆಯಪತನ

1 ನಿನವೆಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಚದರಿಸುವವನು ನಿನಗೆ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ರ ಸಲು
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ಸಿದ್ಧ ಾಗು. ಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡು, ನಿನ್ನ ಸೊಂಟವನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ದೃಢ ಾಡಿಕೋ.
2 ಆ ಾ, ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬಿನ ಅತಿಶಯವನು್ನ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅತಿಶಯದಂತೆ ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನಗೋಳಿಸುವನು;
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರು ಆ ಅತಿಶಯವನು್ನ ಸೂರೆಗೈದು ಅವುಗಳ
ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
3ಶತು್ರವಿನಶೂರರಗು ಾಣಿಯುರಕ್ತವಣರ್ ಾಗಿದೆ,ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳ

ಉಡುಪುಗಳು ಕಿರಿಮಂಜಿನಂತೆ;ಅವನ ಸಿದ್ಧತೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸೈಪ್ರಸ್
ಮರದದಿಂದ ಾಡಿದ ಈಟಿಗಳುಝಳಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಅವರು ನಡೆದುಹೋಗು ಾಗಅವರರಥಗಳಉಕು ್ಕ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೆ.
4 ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ರಥಗಳು ರಭಸದಿಂದ ತಿರು ಾಡುತ್ತವೆ,
ಮೈ ಾನಗಳಲಿ್ಲ ಧಡಧಡ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ; ಪಂಜುಗಳಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ,
ಮಿಂಚುಗಳ ಾಗೆ ಾರುತ್ತವೆ.

5 ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸರ ಾರರನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತ ಮುಗ್ಗರಿಸು ಾ್ತರೆ; ೌಳಿಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ
ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತರೆ; ಮರೆಯು ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 6 ನದಿ ಾ್ವರಗಳು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದುಬಿದಿ್ದದೆ. 7 ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಣಿಯನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ಎದೆ
ಬಡೆದುಕೊಂಡು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ರೋದಿಸು ಾ್ತರೆ.

8 ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣವೂ ಕಟೆ್ಟ ಒಡೆದು ನೀರು
ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಯಂತೆ ಇದೆ. ಆ ಾ! ಹರಿದು ಓಡುವ ನೀರಿನಂತೆ
ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ; ನಿಲಿ್ಲರಿ, ನಿಲಿ್ಲರಿ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾದರೂ ಾರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡರು. 9 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿರಿ, ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯಿರಿ; ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ
ಧನಕೂ್ಕ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತಗಳ ನಿಧಿಗೂ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
10 ನಿನವೆಯು ಬರಿ ಾಗಿದೆ, ಬಟ್ಟಬರಿ ಾಗಿ ಬೀಳುಬಿದಿ್ದದೆ; ಎದೆಯು
ಕರಗಿ ನೀ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಣ ಾಲುಗಳು ಅದರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರ
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ಸೊಂಟಗಳಿಗೂ ವೇದನೆ ಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳೂ ಾಡಿವೆ.
11ಮೃಗ ಾಜರ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿ ಎಲಿ್ಲ? ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹಿಣಿ,

ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಇವುಗಳು ಾರಿಗೂ ಹೆದರದೆ ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ?
12 ಅಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಬೇಟೆಯನು್ನ
ಸೀಳುತಿ್ತತು್ತ, ತನ್ನ ಸಿಂಹಿಣಿಗಳಿ ಾಗಿ ಮೃಗಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ
ಸೀಳುತಿತು್ತ; ತನ್ನ ಗವಿಗಳನು್ನ ಬೇಟೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಗುಹೆಯನು್ನ
ಕೊಂದಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿತು.

13 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ!
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ಹೊಗೆ ಾಯಿಸುವೆನು, ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ
ನುಂಗಿ ಬಿಡುವವು;* ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಾಯ ಾರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯು ಇನು್ನ
ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

3
ನಿನವೆಯಧ ್ವಂಸ

1 ಅ ್ಯೕ, ರಕ್ತಮಯ ಪಟ್ಟಣವೆ ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು
ಹೇಳಲಿ! ಅದು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಲೂ, ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದೆ;
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಆ ಾ! ಚಾಟಿಯ
ಚಟಚಟ ಶಬ್ದ, ಚಕ್ರಗಳ ಚೀ ಾ ್ಕರ, ಕುದುರೆಗಳ ಭರ ೌಡು, ರಥಗಳ
ಾ ಾಟ, 3 ಾಹುತರ ರಭಸ, ಥಳಥಳಿಸುವ ಕತಿ್ತ, ಮಿಂಚುವ ಈಟಿ,
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಹತ ಾದ ಸೈನಿಕರ ಶವಗಳ ಮ ಾ ಾಶಿ, ಸತ್ತವರು
ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ, ನುಗು್ಗವವರು ಅವರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಎಡವು ಾ್ತರೆ.

4 ಅತಿಸುಂದರಿಯೂ, ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ನಿಪುಣಳೂ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಕುಲಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಂದ

* 2:13 2:13 ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವವು; ನಿನ್ನಯುವ
ಸೈನಿಕರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
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ಗು ಾಮತನಕೆ್ಕ ತಂದವಳೂ ಆದ ವೇಶೆ್ಯಯು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಗುವುದು.

5 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ ಾನು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ
ಕೀಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಅವ ಾನವನು್ನ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 6ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಹೊಲಸನು್ನ ಾಕಿ ಾನಕಳೆದು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 7ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನಿನ್ನ

ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ, ‘ನಿನವೆಯೂ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ, ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಾರು ಗೋ ಾಡುವರು?’ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲ

ಸಿ ಾ ್ಕರು?” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
ನಿನವೆಯ ಾಶನವುಖಂಡಿತ

8 ನೀನು ನೋ ಆ ೕನ್* ಪಟ್ಟಣಗಿಂತ ಭದ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕ ೕ?
ಅದು ನೈಲಿನ ಪ್ರ ಾಹಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿತು್ತ. ನೀರು ಅದನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ,ಮ ಾನದಿಯುಅದಕೆ್ಕ ೌಳಿಗೋಡೆ,ಜ ಾಶಯವು
ಅದರ ದುಗರ್. 9 ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತವು ಅದರ ಅ ಾರ ಬಲ,
ಪೂಟರೂ, ಲೂಬ್ಯರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸ ಾಯಕರು.

10 ಆದರೂ ಅದು ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಸೆರೆಹೋಯಿತು; ಅದರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟರು; ಅದರ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು,
ಅದರ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು.
11 ನೀನೂ ಓ ಾಡುವಿ, ಬಳಲಿಹೋಗುವಿ; ನೀನೂ ಶತು್ರವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಹುಡುಕುವಿ.

12 ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳೆ ಾ್ಲ ದಲು ಾಗಿದ ಹಣು್ಣಳ್ಳ ಅಂಜೂರದ
ಮರಗಳಂತಿರುವವು; ಆ ಮರಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿದರೆ ಹಣು್ಣ
ತಿನು್ನವವನ ಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವುದು. 13 ಆ ಾ! ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಜನರು
* 3:8 3:8 ನೋ ಆ ೕನ್ ತೇಬೆಸ್್ಸ.
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ಹೆಣಿ್ಣಗರು; ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಾಗಿಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ತೆರೆದು
ಾಕಿವೆ; ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.
14 ಮುತಿ್ತಗೆಯ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿಟು್ಟಕೋ, ನಿನ್ನ

ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ; ಮಣಿ್ಣಗೆ ಇಳಿ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ
ತುಳಿ, ಇಟಿ್ಟಗೆಯ ಅಚ್ಚನು್ನ ಹಿಡಿ. 15 ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ನುಂಗುವುದು. ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವುದು,
ಮಿಡತೆಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನುಂಗಲ್ಪಡುವಿ; ನಿನ್ನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು
ಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಲಿ, ಗುಂಪುಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ
ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಲಿ,

16 ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕ; ಆದರೆ,ಮಿಡತೆಯು ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಪರೆಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ಾರಿಹೋಗಿ ಬಿಡುವುದಷೆ್ಟೕ. 17ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳುಮಿಡತೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ,
ಮಿಡತೆಯ ದಂಡು ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇಲಿಗ ಳಗೆ ಇಳಿದಿದು್ದ, ಹೊತು್ತ
ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗುವ
ಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಾಯ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

18 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶ ಾಲಕರು ದೀಘರ್ ನಿದೆ್ರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ ಮಹನೀಯರು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ದಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ

ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. 19 ನಿನ್ನ ಾಯವು ಗುಣಹೊಂದದು, ನಿನ್ನ ಾಯವು

ತೀವ್ರವೇ. ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ
ಚ ಾ್ಪಳೆ ಾಕಿ ನಗು ಾ್ತರೆ; ನಿನ್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಗುರಿ ಾಗದವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
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