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புலம்பல்

ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தல் ஆச ரியர்

ெபயர் குற ப்ப டப்படவல்ைல. யூத
பாரம்பரியமும் க றஸ்துவ பாரம்பரியமும்
எேரமியா தான் இதன் ஆச ரியர்
என்று ஒப்புக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
ஆச ரியர் எருசேலமுக்கு வ ேராதமான
பைடெயடுப்ைபயும் அதன் அழிைவயும்
தன் கண்களால் கண்டு துன்பங்கைள
அனுபவத்தவன். யூதஜனங்கள்
ேதவனுக்கு வேராதமாக க ரிைய
ெசய்து, உடன்படிக்ைகைய மீறனார்கள்.
பாப ேலானியர்கைள, யூதாைவ தண்டிக்க
ேதவன் உபேயாக த்துக் ெகாண்டார்.
பாடுகள் மத்தயலும் மூன்றாம் அத காரம்
நம்ப க்ைகைய வாக்களிக்க றது.
எேரமியா ேதவனுைடய நன்ைமகைள
நைனக்கறான். இந்த புத்தகத்ைத
வாச க்க றவர்களுக்கு ேதவனுைடய
நன்ைமகைளயும் அவருைடய மாறாத
அன்ைபயும்ெசால்லிஆறுதல்படுத்துகறான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 586 க்கும் 584 கமு க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
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பாப ேலானியர்கள் எருசேலைம
பட்டணத்ைத சூழ்ந்து பைடெயடுத்து தாக்க
அழித்தைததன்கண்களால்கண்டகாட்சைய,
எேரமியா எழுதுகறான்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
சைறயருப்பல் மீந்தவர்களுக்கும்

இஸ்ரேவல்ேதசத்த ற்குதரும்பவந்தவர்களுக்கும்
ேவதத்ைத வாச க்க ற எல்ேலாருக்கும்
எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
தனிப்பட்ட நபர் பாவம் ெசய்தாலும் ேதசம்

ெசய்தாலும்அதன்வைளவுஉண்டு. ேதவன்,
ஜனங்கைளயும் சூழ்நைலகைளயும் தம்ைம
பன்பற்றனவர்கைள தம்மிடம் ெகாண்டுவர
உபேயாகப்படுத்துகறார். நம்முைடய
நம்ப க்ைக ேதவனில் இருக்க றது. ேதவன்
தமக்காக மீதயானவர்கைள யூதர்களின்
சைறயருப்பல் பாதுகாத்து வந்தார்.
அேதேபால் அவருைடய குமாரினில் ஒரு
இரட்சகைரக் ெகாடுத்தருக்க றார். பாவம்
ந த்தய மரணத்ைத ெகாண்டுவருகறது
ஆனால் ேதவன்தன்இரட்ச ப்பன் த ட்டத்தன்
மூலமாக ந த்தய ஜீவைனக் ெகாடுக்க றார்.
பாவமும்முரட்டாட்டுமும்ேதவனிடத்தலிருந்து
ேகாபாக்கனிைய ெகாண்டுவருகறது என்று
இந்த புத்தகம் ெதளிவாக காட்டுக றது. 1:8-9;
4:13; 5:16.
ைமயக்கருத்து



புலம்பல்கள்அத்தயாயம் 1:1 iii புலம்பல்கள்அத்தயாயம் 1:2

புலம்பல்
ெபாருளடக்கம்
1 எேரமியா எருசேலமுக்காக ேவதைன
அனுபவக்க றார்— 1:1-22

2 பாவம் ேதவனுைடய ேகாபத்ைத
ெகாண்டுவருகறது. — 2:1-22

3 ேதவன் தம்முைடய ஜனத்ைத எப்ேபாதும்
ைகவடுவதல்ைல. — 3:1-66

4 எருசேலம் தன்னுைடய மகைமைய
இழந்துவ ட்டது. — 4:1-22

5 எேரமியா தன் ஜனங்களுக்காக
வண்ணப்பம்ெசய்க றார். — 5:1-22

எருசேலமின்துன்பம்
1 2 ஐேயா, மக்கள் மிகுந்த நகரம் *

தனிைமயாகஉட்கார்ந்தருக்க றாேள!
வதைவக்கு ஒப்பானாேள! ேதசங்களில்

ெபரியவளும்,
அந்த ேதசங்களில் இளவரச யுமாயருந்தவள்

வரிகட்டுக றவளானாேள!
2இரவுேநரத்த ேலஅழுதுெகாண்டிருக்க றாள்;
அவளுைடய கண்ணீர் அவள் கன்னங்களில்

வடிக றது;
அவளுக்குப் ப ரியமானவர்களில் அவைளத்

ேதற்றுபவர்கள்ஒருவரும்இல்ைல;

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 எருசேலம்
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அவளுைடய நண்பர்கள் அைனவரும்
அவளுக்குத் துேராக களும்
வ ேராத களுமானார்கள்.

3 யூதா மக்கள் உபத்த ரவப்படவும்,
ெகாடுைமயான அடிைம
ேவைலெசய்யவும்

சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள். அவள் அந்நய
மக்களுக்குள்ேளதங்குகறாள்,

இைளப்பாறுதல்அைடயமாட்டாள்;
அவைளத்துன்பப்படுத்துகறஅைனவரும்
அவைள அவளுைடய இக்கட்டான

ேநரங்களிேலெதாடர்ந்துப டித்தார்கள்.
4பண்டிைகக்குவருபவர்கள்இல்லாததனால்,
சீேயானுக்குப் ேபாக றவழிகள் புலம்புக றது;
அவளுைடய வாசல்கள் எல்லாம்

பயனற்றுக்க டக்க றது;
அவளுைடயஆசாரியர்கள்தவக்க றார்கள்;
அவளுைடய இளம்ெபண்கள்

சஞ்சலப்படுக றார்கள்;
அவளுக்குக்கசப்ேபஉண்டாயருக்க றது.
5 அவளுைடய வ ேராத கள் அவளுக்குத்

தைலவர்களானார்கள்,
அவளுைடயபைகவர்கள்ெசழித்தருக்க றார்கள்;
அவளுைடய மிகுதயான பாவங்களுக்காக

ெயேகாவா அவைளச்
சஞ்சலப்படுத்தனார்;

அவளுைடயபள்ைளகள்எத ரிக்குமுன்பாகச்
சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
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6 சீேயானாகய மகளுைடய அழெகல்லாம்
அவைளவட்டுப்ேபானது;

அவளுைடய தைலவர்கள் ேமய்ச்சைலக்
காணாதமான்களுக்குஒப்பாக ,

பன்ெதாடருக றவனுக்கு முன்பாக
பலமில்லாமல்நடந்துேபானார்கள்.

7 தனக்குச் சறுைமயும் தவ ப்பும் ஏற்பட்ட
நாட்களிேல

எருசேலம் ஆரம்பநாட்கள் முதற்ெகாண்டு
தனக்கு உண்டாயருந்த
இன்பமானைவகைளெயல்லாம்
நைனக்கறாள்;

அவளுக்கு உதவெசய்பவர்கள் இல்லாமல்
அவளுைடய மக்கள் வ ேராத களின்
ைகய ேலவழும்ேபாது,

பைகவர்கள் அவைளப் பார்த்து, அவளுைடய
ஓய்வு நாட்கைளக் குறத்து ஏளனம்
ெசய்தார்கள்.

8எருசேலம்மிகுதயாகப் பாவம்ெசய்தாள்;
ஆதலால்தீட்டானெபண்ைணப்ேபாலானாள்;
அவைளக் கனப்படுத்தயவர்கள் எல்ேலாரும்

அவைளஅசட்ைடெசய்க றார்கள்;
அவளுைடயந ர்வாணத்ைதக்கண்டார்கள்;
அவளும் ெபருமூச்சுவ ட்டுப் பன்னிட்டுத்

தரும்பனாள்.
9அவளுைடயதீட்டுஅவளுைடயஆைடகளின்

ஓரங்களில்இருந்தது;
தனக்கு வரப்ேபாக ற முடிைவ நைனக்காமல்

இருந்தாள்;
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ஆைகயால்அத சயமாகத்தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபானாள்;
ேதற்றுபவர்கள்இல்ைல;
ெயேகாவாேவ, என்சறுைமையப்பாரும்;
பைகவன்ெபருைமபாராட்டினாேன.
10அவளுைடயஇன்பமானஎல்லாவற்றன்ேமலும்

வ ேராத தன்ைகையநீட்டினான்;
உம்முைடய சைபய ேல வரக்கூடாெதன்று

ேதவரீர்வலக்கயஅன்னியர்கள்
உமது பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள் நுைழவைதக்

கண்டாள்.
11 அவளுைடய மக்கெளல்ேலாரும்

ஆகாரத்ைதத்ேதடித் தவக்க றார்கள்;
தங்களுைடயஉயைரக்காப்பாற்றத்
தங்களுக்குப் ப ரியமானைவகைள

ஆகாரத்துக்ெகன்றுெகாடுத்துவ ட்டார்கள்;
ெயேகாவாேவ, ேநாக்க ப்பாரும்;
நைனக்கப்படாதவளாேனன்.
12வழியல்நடந்துேபாக றஅைனத்துமக்கேள,
இைதக்குறத்து உங்களுக்குக்

கவைலயல்ைலயா?
ெயேகாவா தாம் மிகவும் ேகாபப்பட்ட நாளிேல

என்ைனவருத்தப்படுத்தயதால்
எனக்கு ஏற்பட்ட என் துக்கத்த ற்குச் சரியான

துக்கம் உண்ேடா என்று என்ைன
ேநாக்க ப்பாருங்கள்.

13 உயரத்தலிருந்து என் எலும்புகளில்
அக்கனிையஅனுப்பனார்,

அதுஅைவகளில் பற்றெயரிக றது;
என்கால்களுக்குவைலையவீசனார்;
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என்ைனப் பன்னிட்டு வழச்ெசய்தார்;
என்ைனப்பாழாக்கனார்;

தனமும்நான்ெபலவீனப்பட்டுப்ேபாக ேறன்.
14 என் மீறுதல்களின் நுகம் அவருைடய

ைகயால்பூட்டப்பட்டிருக்க றது;
அைவகள் பைணக்கப்பட்டு என் கழுத்ைதச்

சுற்ற க்ெகாண்டது;
என்ெபலைனஇழக்கச்ெசய்தார்;
நான் எழுந்தருக்க முடியாதபடி ஆண்டவர்

என்ைன ஒடுக்குகறவர்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.

15 என்னிடத்தலுள்ள பலசாலிகளாகய
எனக்குரிய அைனவைரயும் ஆண்டவர்
மித த்துப்ேபாட்டார்;

என் வாலிபர்கைள ெநாறுக்குவதற்காக
எனக்கு வ ேராதமாக ஒரு கூட்டத்ைத
வரவைழத்தார்;

த ராட்ைசப்பழத்ைத ஆைலயல்
மித க்க றதுேபால,

ஆண்டவர், மகளாகய யூதா என்னும்
இளம்ெபண்ைணமித த்தார்.

16 இைவகளுக்காக நான் அழுக ேறன்; என்
கண்,

என்கண்ேணகண்ணீைரச ந்துகறது;
என்உயைரக் காப்பாற்ற த் ேதற்றுகறவர்கள்

என்ைனவட்டுவலகனார்கள்;
பைகவன் ேமற்ெகாண்டதனால் என்

பள்ைளகள்பாழாய்ப்ேபானார்கள்.
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17 சீேயான் தன் ைககைள உதவக்கா
வ ரிக்க றாள்;

அவைளத்ேதற்றுபவர்கள்ஒருவருமில்ைல;
ெயேகாவா யாக்ேகாைபச் சுற்றலும்

உள்ளவர்கைள அவனுக்கு
வேராத களாகக் கட்டைளய ட்டார்;

அவர்களுக்குள்ேள எருசேலம் தீட்டான
ெபண்ணுக்குஒப்பானாள்.

18ெயேகாவா நீத பரர்;
அவருைடய கட்டைளகளுக்கு வேராதமாக

நான்எழும்ப ேனன்;
மக்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் இைதக் ேகட்டு

என்துக்கத்ைதப் பாருங்கள்;
என்னுைடய இளம்ெபண்களும்,

வாலிபர்களும்சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
19 என்ைனச் ச ேநக த்தவர்கைளக்

கூப்ப ட்ேடன்,
அவர்கேளா எனக்குதுேராகம்ெசய்தார்கள்;
என் ஆசாரியர்களும் என் மூப்பர்களும்

தங்கள்உயைரக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ளத்
தங்களுக்கு ஆகாரம் ேதடும்ேபாது நகரத்தல்

மூச்சுஅடங்க இறந்துேபானார்கள்.
20 ெயேகாவாேவ, பாரும், நான்

ெநருக்கப்படுக ேறன்;
என் குடல் ெகாத க்க றது; நான் மிகவும்

துேராகம் ெசய்ததனால் என் இருதயம்
ேவதைனப்படுகறது;
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ெவளிய ேல பட்டயம் என்ைனப்
பள்ைளயற்றவளாக்கயது,
வீட்டுக்குள்ேளமரணம்வந்தருக்க றது.

21 நான் தவக்க றைத அவர்கள் ேகட்டாலும்
என்ைனத் ேதற்றுபவர்கள் ஒருவரும்
இல்ைல;

என் பைகவர்கள் எல்ேலாரும் எனக்கு வந்த
ஆபத்ைதக் ேகட்டு,

ேதவரீர் அைதச் ெசய்ததனால்
சந்ேதாஷமாயருக்க றார்கள்;

நீர் ெசான்ன நாைள வரச்ெசய்வீர்.
அப்ெபாழுது அவர்களும்
என்ைனப்ேபாலாவார்கள்.

22அவர்களுைடயெபால்லாப்ெபல்லாம்உமது
முகத்த ற்குமுன்பாகவரட்டும்.

என்னுைடய சகல பாவங்களுக்காக
நீர் எனக்குச் ெசய்ததுேபால
அவர்களுக்கும்ெசய்யும்;

என்ெபருமூச்சுகள்மிகுதயாயன,
என்இருதயம்பலவீனமாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 2
எருசேலமின் ேமல் ேதவனுைடயேகாபம்

1 ஐேயா, ஆண்டவர் தமது ேகாபத்தல்
மகளாகய சீேயாைன
கரும்ேமகத்தனால்மூடினார்;

அவர் தமது ேகாபத்தன் நாளிேல தமது
பாதபீடத்ைதநைனக்காமல்
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இஸ்ரேவலின் மகைமைய வானத்தலிருந்து
பூமிய ேலவழச்ெசய்தார்.

2 ஆண்டவர் தப்பவ டாமல் யாக்ேகாபன்
குடியருப்புகைளெயல்லாம்
வழுங்கனார்;

அவர், மகளாகய யூதாவன்
பாதுகாப்புகைளெயல்லாம் தமது
ேகாபத்த ேலஇடித்து,

தைரேயாேட தைரயாக்க ப்ேபாட்டார்;
இராஜ்ஜியத்ைதயும்அதன்தைலவர்கைளயும்

பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனார்.
3 அவர் தமது கடுங்ேகாபத்த ேல

இஸ்ரேவலின் வல்லைம முழுவைதயும்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்;

வேராத களுக்கு முன்பாக அவர் தமது
வலதுகரத்ைதப் பன்னாகத் தருப்ப ,

சுற்றலும் இருப்பைத எரித்துப்ேபாடுக ற
ெநருப்புத்தழைலப்ேபால்
யாக்ேகாபுக்குவ ேராதமாக எரித்தார்.

4 பைகவைனப்ேபால் தம்முைடய வல்ைல
நாேணற்றனார்;

எத ரிையப்ேபால் தம்முைடய வலதுகரத்ைத
நீட்டி நன்று,

கண்ணுக்கு இன்பமானைதெயல்லாம்
அழித்துப்ேபாட்டார்;

மகளாகய சீேயானின் கூடாரத்த ேல
தம்முைடய ேகாபத்ைத
அக்கனிையப்ேபால்வழச்ெசய்தார்.

5ஆண்டவர் பைகவைனப்ேபாலானார்;
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இஸ்ரேவைலவழுங்கனார்;
அதன் அரண்மைனகைளெயல்லாம்

வழுங்கனார்;
அதன் அரண்கைள அழித்து, மகளாகய

யூதாவுக்கு மிகுந்த துக்கத்ைதயும்
ேசார்ைவயும்உண்டாக்கனார்.

6 ேதாட்டத்தன் ேவலிையப்ேபால இருந்த
தம்முைடய ேவலிையப் பலவந்தமாகப்
படுங்க ப்ேபாட்டார்;

சைபகூடுகற தம்முைடய இடங்கைள
அழித்தார்;

ெயேகாவா சீேயானிேல பண்டிைகையயும்
ஓய்வுநாைளயும்மறக்கச்ெசய்து,

தமது கடுங்ேகாபத்தல் ராஜாைவயும்
ஆசாரியைனயும்அகற்றவ ட்டார்.

7 ஆண்டவர் தமது பலிபீடத்ைத
ஒழித்துவ ட்டார்;

தமதுபரிசுத்தஸ்தலத்ைதெவறுத்துவ ட்டார்;
அதனுைடய அரண்மைனகளின்

மதல்கைள வேராத யன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;

பண்டிைகநாளில்ஆரவாரம்ெசய்க றதுேபால்
ெயேகாவாவன் ஆலயத்தல் ஆரவாரம்
ெசய்தார்கள்.

8 ெயேகாவா, மகளாகய சீேயானின் மதைல
ந ர்மூலமாக்க நைனத்தார்;

நூைலப்ேபாட்டார்; அழிக்காதபடி
தம்முைடய ைகைய அவர்
முடக்க க்ெகாண்டதல்ைல;
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அரண்கைளயும் மதைலயும்
புலம்பச்ெசய்தார்;

அைவகள்முற்றலும்ெபலனற்றுக்க டக்க றது.
9 எருசேலம் பட்டணத்து வாசல்கள் தைரயல்

புைதந்துக டக்க றது;
அவளுைடய தாழ்ப்பாள்கைள

உைடத்துப்ேபாட்டார்;
அவளுைடய ராஜாவும் அவளுைடய

ப ரபுக்களும் அந்நயமக்களுக்குள்
இருக்கறார்கள்;

ேவதமுமில்ைல; அவளுைடய
தீர்க்கதரிச களுக்குக் ெயேகாவாவால்
தரிசனம்கைடப்பதல்ைல.

10 மகளாகய சீேயானின் மூப்பர்கள்
தைரயல் உட்கார்ந்து ெமளனமாக
இருக்க றார்கள்;

தங்கள் தைலகளின்ேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாள்ளுகறார்கள்;

சணலாைடஉடுத்தயருக்க றார்கள்;
எருசேலமின் இளம்ெபண்கள்

தைலகுனிந்து தைரையப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

11 என் மகளாகய எனது மக்களின்
பாடுகளினிமித்தம் கண்ணீர்
வடுகறதனால் என் கண்கள்
பூத்துப்ேபாக றது;

என்குடல்கள்ெகாத க்க றது;
என்ஈரல்உருக தைரய ேலவடிக றது;
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குழந்ைதகளும்சறுபள்ைளகளும்நகரத்தன்
வீதகளிேல மயக்கநைலயல்
க டக்க றார்கள்.

12அவர்கள்காயப்பட்டவர்கைளப்ேபால
பட்டணத்தன் வீதகளிேல மயக்கநைலயல்

க டக்கும்ேபாதும்,
தங்கள் தாய்களின் மடிய ேல தங்கள்உயைர

வடும்ேபாதும், தங்கள் தாய்கைள
ேநாக்க :

தானியமும் த ராட்ைசரசமும் எங்ேக
என்கறார்கள்.

13 மகளாகய எருசேலேம, நான்
உனக்குச் சாட்ச யாக என்னத்ைதச்
ெசால்லுேவன்?

உன்ைனஎதற்குஒப்படுேவன்?
மகளாகய சீேயான் என்னும்

இளம்ெபண்ேண,
நான் உன்ைனத் ேதற்றுவதற்கு உன்ைன

எதற்குஒப்ப ட்டுச்ெசால்லுேவன்?
உன் காயம் சமுத்த ரத்ைதப்ேபால்

ெபரிதாயருக்க றேத,
உன்ைனக்குணமாக்குகறவன்யார்?
14 உன் தீர்க்கதரிச கள் ெபாய்யும்

பயனற்ற தரிசனங்கைள உனக்காகத்
தரிச த்தார்கள்;

அவர்கள் உன்னுைடய சைறயருப்பு
வலகும்படி உன் அக்க ரமத்ைத
சுட்டிக்காட்டாமல்,
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ெபாய்யானைவகைளயும்ேகடானைவகைளயும்
உனக்காகத் தரிச த்தார்கள்.

15 வழிப்ேபாக்கர்கள் அைனவரும்
உன்ைனப்பார்த்துக் ைக
ெகாட்டுக றார்கள்;

மகளாகயஎருசேலைமப்பார்த்துவ சலடித்து,
ேகலியாக தங்கள்தைலகைளஅைசத்து:
பூரணவடிவும் உலகத்தன் மக ழ்ச்ச யுமான

நகரம்இதுதானா என்கறார்கள்.
16 உன்னுைடய பைகவர்கள் எல்ேலாரும்

உன்ைனப்பார்த்துத் தங்கள் வாையத்
த றக்க றார்கள்;

பரியாசம்ெசய்துபல்ைலக்கடிக்க றார்கள்;
அைதவழுங்க ேனாம், நாம் காத்தருந்த நாள்

இதுேவ,
இப்ெபாழுது நமக்குக் கைடத்தது, அைதக்

கண்ேடாம் என்கறார்கள்.
17ெயேகாவா தாம் நைனத்தைதச்ெசய்தார்;
ஆரம்பநாட்கள் முதற்ெகாண்டு தாம்

கட்டைளய ட்ட தமது வார்த்ைதைய
நைறேவற்றனார்;

அவர் தப்பவ டாமல் ந ர்மூலமாக்க , உன்ேமல்
பைகவன்மகழ்ச்ச யைடயச்ெசய்தார்;

உன்எத ரிகளின்ெகாம்ைபஉயர்த்தனார்.
18 அவர்களுைடய இருதயம் ஆண்டவைர

ேநாக்க க்கூப்படுகறது;
மகளாகய சீேயானின் மத ேல, இரவும்

பகலும் நதையப்ேபால கண்ணீர் வடு,
ஓய்ந்த ராேத,
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உன் கண்ணின் கருவழிைய
சும்மாயருக்கவ டாேத.

19 எழுந்தரு, இரவ ேல முதல் ஜாமத்தல்
கூப்படு;

ஆண்டவரின் சமுகத்தல் உன்இருதயத்ைதத்
தண்ணீைரப்ேபாலஊற்றவடு;

எல்லாத் ெதருக்களின் முைனயலும்
பசயனால் மயங்கயருக்க ற உன்
குழந்ைதகளின் உயருக்காக உன்
ைககைளஅவரிடத்த ற்குஏெறடு.

20 ெயேகாவாேவ, யாருக்கு இந்த வதமாகச்
ெசய்தீெரன்றுேநாக்க ப்பாரும்;

ெபண்கள், ைகக்குழந்ைதகளாகய
தங்கள் கர்ப்பத்தன் பள்ைளகைள
சாப்ப டேவண்டுேமா?

ஆண்டவருைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தல்
ஆசாரியனும் தீர்க்கதரிச யும்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டுேமா?

21 வாலிபனும் முத ர்வயதுள்ளவனும்
ெதருக்களில் தைரய ேல
க டக்க றார்கள்;

என்னுைடய இளம்ெபண்களும்,
வாலிபர்களும் பட்டயத்தால்
வழுந்தார்கள்;

உமது ேகாபத்தன் நாளிேல ெவட்டி,
அவர்கைளத் தப்பவ டாமல்
ெகான்றுேபாட்டீர்.
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22 பண்டிைகநாளில் மக்கள் கூட்டத்ைத
வரவைழப்பதுேபால் சுற்றலுமிருந்து
எனக்குபயத்ைதவரவைழத்தீர்;

ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் நாளிேல
தப்பனவனும்மீதயானவனுமில்ைல;

நான் ைககளில் ஏந்த வளர்த்தவர்கைள என்
பைகவன்அழித்தான்.

அத்த யாயம் 3
தீர்க்கதரிச யன் மனேவதைனயும்

நம்ப க்ைகயும்
1 ஆண்டவருைடய ேகாபத்தன் ப ரம்பனால்

ஏற்பட்ட சறுைமையக் கண்ட மனிதன்
நான்.

2அவர் என்ைனெவளிச்சத்த ேலஅல்ல,
இருளிேலஅைழத்துநடத்தவந்தார்.
3அவர்தமதுைகையஎனக்குவ ேராதமாகேவ

தனமும்தருப்பனார்.
4 என் சைதையயும், என் ேதாைலயும்

கடினமாக்கனார்;
என்எலும்புகைளெநாறுக்கனார்.
5அவர் எனக்குவ ேராதமாக மதைலக்கட்டி,
கசப்பனாலும் வருத்தத்தனாலும் என்ைனச்

சூழ்ந்துெகாண்டார்.
6 ஆரம்பகாலத்தல் இறந்தவர்கைளப்ேபால

என்ைன இருளான இடங்களில்
க டக்கச்ெசய்தார்.
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7 நான் தப்ப ப்ேபாகாமலிருக்க என்ைனச்சூழ
ேவலியைடத்தார்;

என்வலங்ைககடினமாக்கனார்.
8நான்சத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்டாலும்,
என்ெஜபத்த ற்குவழிையஅைடத்துப்ேபாட்டார்.
9ெவட்டின கற்களின் சுவரால் என் வழிகைள

அைடத்துப்ேபாட்டார்,
என்பாைதகைளத்தாறுமாறாக்கனார்.
10 அவர் எனக்காகப் பதுங்கயருக்க ற

கரடியும்,
மைறவ டங்களில் தங்குகற

சங்கமுமாயருக்க றார்.
11 என்னுைடய வழிகைள அகற்ற , என்ைனத்

துண்டித்துப்ேபாட்டார்;
என்ைனப்பயனற்றவனாக்கவ ட்டார்.
12 தமது வல்ைல நாேணற்ற , என்ைன

அம்புக்குஇலக்காகைவத்தார்.
13 தம்முைடய அம்புகைள ைவக்கும் ைபயன்

அம்புகைள என் உள்ளத்தன்ஆழத்தல்
படச்ெசய்தார்.

14 நான் என் மக்கள் அைனவருக்கும்
பரியாசமும்,

தனமும் அவர்களுைடய கன்னரப்
பாடலுமாேனன்.

15கசப்பனால்என்ைனந ரப்ப ,
எட்டியனால்என்ைனெவறுப்பைடயச்ெசய்தார்.
16 அவர் உணவலுள்ள சறுகற்களால் என்

பற்கைளெநாறுக்க ,
என்ைனச்சாம்பலில்புரளச்ெசய்தார்.
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17 என் ஆத்துமாைவச் சமாதானத்த ற்குத்
தூரமாக்கனார்;

சுகத்ைதமறந்ேதன்.
18 என் ெபலனும், நான் ெயேகாவாவுக்குக்

காத்தருந்த நம்ப க்ைகயும்
அழிந்துேபானதுஎன்ேறன்.

19 எட்டியும் ப ச்சுமாக ய என் சறுைமையயும்
என்தவப்ைபயும்நைனத்தருளும்.

20 என் ஆத்துமா அைவகைள
நைனத்து நைனத்து எனக்குள்
உைடந்துேபாக றது.

21 இைத என் மனத ேல ைவத்து நம்ப க்ைக
ெகாண்டிருப்ேபன்.

22 நாம் அழிந்துேபாகாமலிருக்கறது
ெயேகாவாவுைடய கருைபேய,
அவருைடய இரக்கங்களுக்கு
முடிவல்ைல.

23அைவகள்காைலேதாறும்புதயைவகள்;
உமதுஉண்ைமெபரிதாயருக்க றது.
24ெயேகாவா என் பங்கு என்று என்ஆத்துமா

ெசால்லும்;
ஆைகயால் அவரிடத்தல் நம்ப க்ைக

ெகாண்டிருப்ேபன்.
25 தமக்குக் காத்தருக்க றவர்களுக்கும்,

தம்ைமத் ேதடுக ற ஆத்துமாவுக்கும்
ெயேகாவா நல்லவர்.

26 ெயேகாவாவுைடய இரட்ச ப்புக்கு
நம்ப க்ைகேயாடு காத்தருக்க றது
நல்லது.
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27 தன் இளவயதல் நுகத்ைதச் சுமக்க றது
மனிதனுக்குநல்லது.

28 அவேர அைதத் தன்ேமல் ைவத்தாெரன்று
அவன் தனிைமயாயருந்து
ெமளனமாயருப்பானாக.

29 நம்ப க்ைகக்கு இடமுண்ேடா என்று
தன் வாய் மண்ணில்படும்படி
குப்புறவழுவானாக.

30 தன்ைன அடிக்க றவனுக்குத் தன்
கன்னத்ைதக் காட்டி, அவமானத்தால்
நைறந்தருப்பானாக.

31 ஆண்டவர் என்ெறன்ைறக்கும்
ைகவ டமாட்டார்.

32அவர்வருத்தப்படுத்தனாலும்தமதுமிகுந்த
கருைபயன்படிமனமிரங்குவார்.

33 அவர் மனப்பூர்வமாக மனுமக்கைளச்
சறுைமயாக்க வருத்தப்படுத்துகறதல்ைல.

34 ஒருவன் பூமியல் சைறப்பட்டவர்கள்
அைனவைரயும் தன் கால்களின்கீழ்
நசுக்குகறைதயும்,

35 உன்னதமான ேதவனின் சமுகத்தல்
மனிதர்களுைடய நயாயத்ைதப்
புரட்டுக றைதயும்,

36 மனிதைன அவனுைடய வழக்க ேல
மாறுபாடாக்குக றைதயும், ஆண்டவர்
காணாதருப்பாேரா?

37 ஆண்டவர் கட்டைளய டாமல்
இருக்கும்ேபாது,
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காரியம் சம்பவ க்கும் என்றுெசால்லுகறவன்
யார்?

38 உன்னதமான ேதவனுைடய
வாயலிருந்து தீைமயும் நன்ைமயும்
புறப்படுக றதல்ைலேயா?

39 உயருள்ள மனிதன் முைறயடுவாேனன்?
அவன் தன்னுைடய பாவத்த ற்கு
வரும் தண்டைனையக்குறத்து
முைறயடுகறெதன்ன?

40 நாம் நம்முைடய வழிகைளச் ேசாத த்து
ஆராய்ந்து, ெயேகாவாவ டத்தல்
தரும்பக்கடேவாம்.

41 நாம் நம்முைடய ைககேளாடுங்கூட
நம்முைடய இருதயத்ைதயும்
பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவனிடத்த ற்குஏெறடுப்ேபாமாக.

42 நாங்கள் துேராகம்ெசய்து,
கலகம்ெசய்ேதாம்;

ஆைகயால் ேதவரீர் மன்னிக்காமல்இருந்தீர்.
43 ேதவரீர் ேகாபத்தால் மூடிக்ெகாண்டு,

எங்கைளத் தப்பவ டாமல்
பன்ெதாடர்ந்துெகான்றீர்.

44ெஜபம்உள்ேளநுைழயமுடியாதபடிஉம்ைம
ேமகத்தால்மூடிக்ெகாண்டீர்.

45 மக்களுக்குள்ேள எங்கைளக் குப்ைபயும்
அருவருப்புமாக்கனீர்.

46 எங்கள் பைகவர்கள் எல்ேலாரும்
எங்களுக்கு வேராதமாகத் தங்கள்
வாையத்த றந்தார்கள்.
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47 பயமும், படுகுழியும், பயனற்றநைலயும்,
அழிவும் எங்களுக்குேநரிட்டது.

48மகளாகயஎன்மக்கள்அைடந்தேகட்டினால்
என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர்
வடிக றது.

49 ெயேகாவா பரேலாகத்தலிருந்து
ேநாக்க ப்பார்க்கும்வைர,

50 என் கண் இைடவ டாமல் ஓய்வன்ற
வழிக றது.

51 என் பட்டணத்தன் ெபண்கள்
அைனவரினிமித்தம்,

என் கண் என் ஆத்துமாவுக்கு
ேவதைனயுண்டாக்குகறது.

52 காரணேம இல்லாமல் என்ைனப்
பைகக்க றவர்கள் என்ைன
ஒரு பறைவையப்ேபால
ேவட்ைடயாடினார்கள்.

53 படுகுழிய ேல என் உயைர ஒடுக்க ,
என்ேமல்கல்ைலைவத்தார்கள்.

54 தண்ணீர் என் தைலக்குேமல் வந்தது;
அழிந்ேதன்என்ேறன்.

55 மகா ஆழமான குழியலிருந்து,
ெயேகாவாேவ,

உம்முைடய ெபயைரச் ெசால்லிக்
கூப்ப ட்ேடன்.

56 என் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்;
என் ெபருமூச்சுக்கும் என்
கூப்படுதலுக்கும் உமது ெசவைய
அைடத்துக்ெகாள்ளாேதயும்.
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57 நான் உம்ைம ேநாக்க க் கூப்ப ட்டநாளிேல
நீர் ேகட்டு: பயப்படாேத என்றீர்.

58 ஆண்டவேர, என் ஆத்துமாவன் வழக்ைக
நடத்தனீர்;

என்உயைரமீட்டுக்ெகாண்டீர்.
59 ெயேகாவாேவ, எனக்கு உண்டான

அநயாயத்ைதக் கண்டீர்; எனக்கு
நயாயம்ெசய்யும்.

60அவர்களுைடயஎல்லாவ ேராதத்ைதயும்,
அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாக நைனத்த

எல்லா நைனவுகைளயும்கண்டீர்.
61 ெயேகாவாேவ, அவர்கள் அவமத த்த

அவமானங்கைளயும்,
அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாக நைனத்த

எல்லா நைனவுகைளயும்,
62 எனக்கு வ ேராதமாக எழும்பனவர்களின்

வாய்ச்ெசாற்கைளயும்,
அவர்கள்நாள்முழுவதும்எனக்குவ ேராதமாக

ேயாச க்கும் ேயாசைனகைளயும்
ேகட்டீர்.

63அவர்கள் உட்கார்ந்தருப்பைதயும் அவர்கள்
எழுந்தருப்பைதயும் ேநாக்க ப் பாரும்;

நான்அவர்களுைடயபாடலாயருக்க ேறன்.
64 ெயேகாவாேவ, அவர்களுைடய ைககள்

ெசய்த ெசயல்களுக்குத்தக்கதாக
அவர்களுக்குப்பலன்ெகாடுப்பீர்.

65 அவர்களுக்கு மனேவதைனையக்
ெகாடுப்பீர்,

உம்முைடய சாபம்அவர்கள்ேமல்இருக்கும்.
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66ேகாபமாகஅவர்கைளப்பன்ெதாடர்ந்து,
ெயேகாவாவுைடய வானங்களின் கீேழ

அவர்கள் இல்லாதபடி அவர்கைள
அழித்துவடுவீர்.

அத்த யாயம் 4
சீேயானின்சீரழிவு

1ஐேயா, தங்கம்மங்க ,சுத்தத் தங்கம்மாற ,
பரிசுத்தஸ்தலத்தன்கற்கள் சகலவீத களின்

முைனயலும்ெகாட்டப்பட்டேத.
2 ஐேயா, தங்கத்துக்ெகாப்பான

வைலேயறப்ெபற்ற மகன்களாகய
சீேயான்,

குயவனுைடய ைகேவைலயான
மண்பாத்த ரங்கைளப்ேபால
நைனக்கப்படுக றார்கேள.

3 த மிங்கலங்கள் முதற்ெகாண்டு
மார்பகங்கைளநீட்டி,

தங்கள்குட்டிகளுக்குப்பால்ெகாடுக்கும்;
என்மகளாகயமக்கேளாவனாந்தரத்தலுள்ள

ெநருப்புக்ேகாழிையப்ேபால் கடின
மனமுள்ளவளாகஇருக்க றாேள.

4 குழந்ைதகளின் நாக்கு தாகத்தால்
ேமல்வாேயாேடஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றது;

பள்ைளகள் உணவுேகட்க றார்கள்,
அவர்களுக்கு ெகாடுப்பவர்கள்
இல்ைல.
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5 சுைவயான உணவுகைளச் சாப்ப ட்டவர்கள்
வீத களில் பயனற்றுக்க டக்க றார்கள்;

இரத்தாம்பரம் உடுத்த வளர்ந்தவர்கள்
குப்ைபேமடுகைளஅைணத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

6 உதவ ெசய்பவர்கள் இல்லாமல், ஒரு
நமிடத்த ேலஅழிக்கப்பட்ட

ேசாேதாமின் பாவத்த ற்கு வந்த
தண்டைனையவ ட

என் மகளாகய மக்களின் அக்க ரமத்த ற்கு
வந்ததண்டைனெபரிதாயருக்க றது.

7 அவளுைடய தைலவர்கள் உைறந்த
மைழையவ டசுத்தமும்,

பாைலவ ட ெவண்ைமயும், பவளத்ைதவ ட
சவப்பும்,

இந்த ரநீலத்ைதவ ட பலமுள்ள ேதாற்றமுமாக
இருந்தார்கள்.

8 இப்ெபாழுேதா அவர்களுைடய முகம்
கரிையக்காட்டிலும்கறுத்துப்ேபானது;

வீதகளில் அவர்கைள அைடயாளம்
காணமுடியாது;

அவர்களுைடய ேதால் அவர்கள்
எலும்புகேளாடுஒட்டிக்ெகாண்டு,

காய்ந்தமரத்த ற்குஒப்பானது.
9பச யனால்ெகால்லப்பட்டவர்கைளவ ட
பட்டயத்தால் ெகால்லப்பட்டவர்கள்

பாக்கயவான்களாகஇருக்க றார்கள்;
அவர்கள், வயலில் வைளச்சல் இல்லாததால்

பச யனால்கைரந்துேபாக றார்கள்.
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10இரக்கமுள்ள ெபண்களின் ைககள் தங்கள்
பள்ைளகைளச் சைமத்தன,

என்மகளாகயமக்களின்அழிவல்அைவகள்
அவர்களுக்குஆகாரமாயன.

11ெயேகாவா தமது ேகாபத்ைத நைறேவற்ற ,
தமதுகடுங்ேகாபத்ைதஊற்ற ,

சீேயானில்அக்கனிையக்ெகாளுத்தனார்;
அது அதன் அஸ்தபாரங்கைள

உைடத்துப்ேபாட்டது.
12 எத ரியும் பைகவனும் எருசேலமின்

வாசல்களுக்குள் நுைழவான்
என்கறைதப்

பூமியன் ராஜாக்களும் உலகத்தன் சகல
குடிமக்களும்நம்பாமல்இருந்தார்கள்.

13 அதன் நடுவல் நீத மான்களின்
இரத்தத்ைதச் ச ந்தன அதன்
தீர்க்கதரிச களின்பாவங்களினாலும்,

அதன்ஆசாரியர்களின்அக்க ரமங்களினாலும்
இப்படிவந்தது.

14குருடர்கைளப்ேபாலவீத களில்அைலந்து,
ஒருவரும் அவர்களுைடய உைடகைளத்

ெதாடமுடியாதபடி இரத்தத்தால்
கைறப்பட்டிருந்தார்கள்.

15தீட்டுப்பட்டவர்கேளவலகுங்கள்,ெதாடாமல்
வலகுங்கள்,வலகுங்கள்,

என்றுஅவர்கைளேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்;
உண்ைமயாகேவ பறந்ேதாடி அைலந்து

ேபானார்கள்;
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இனிதங்கயருக்கமாட்டார்கள்என்றுஅந்நய
மக்களுக்குள்ேளெசால்லப்பட்டது.

16 ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் அவர்கைளச்
ச தறடித்தது,

அவர்கைளஇனிஅவர் பார்க்கமாட்டார்;
ஆசாரியர்களுைடய முகத்ைதப்

பார்க்காமலும் முத ேயாைர
மத க்காமலும்ேபானார்கள்.

17 இன்னும் எங்களுக்கு உதவ
வருெமன்று நாங்கள் வீணாக
எத ர்பார்த்தருந்ததனாேல
எங்களுைடயகண்கள்பூத்துப்ேபாயன;

காப்பாற்றமுடியாத மக்களுக்காக
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.

18 நாங்கள் எங்கள் வீத களில் நடந்து
ெசல்லாதபடி எங்கள் பாதசுவடுகைள
ேவட்ைடயாடினார்கள்;

எங்கள் முடிவு ெநருங்கயது; எங்கள் நாட்கள்
நைறேவறவ ட்டது;

எங்கள்முடிவுவந்துவ ட்டது.
19 எங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்தவர்கள்

ஆகாயத்துக் கழுகுகைளவட
ேவகமாயருந்தார்கள்;

மைலகள்ேமல்எங்கைளப்பன்ெதாடர்ந்தார்கள்;
வனாந்த ரத்தல் எங்களுக்காகப்

பதுங்கயருந்தார்கள்.
20ெயேகாவாவால்அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவனும்,

எங்கள் உய ர்மூச்சுமாக இருந்தவனும்,
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அவர்களுைடய படுகுழியல்
அகப்பட்டான்;

அவனுைடய ந ழலிேல ேதசங்களுக்குள்ேள
பைழத்தருப்ேபாம் என்று
அவைனக்குறத்துச்ெசால்லியருந்ேதாேம.

21 ஊத்ஸ் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த மகளாகய
ஏேதாேம, சந்ேதாஷப்பட்டுமக ழ்ந்தரு;

பாத்த ரம் உன்னிடத்த ற்கும் வரும்,
அப்ெபாழுது நீ ெவற த்து,
ஆைடயல்லாமல்க டப்பாய்.

22மகளாகய சீேயாேன,உன்அக்க ரமத்த ற்கு
வரும்தண்டைனமுடிந்தது;

அவர் இனி உன்ைன சைறப்பட்டுப்ேபாக
வ டமாட்டார்;

மகளாகய ஏேதாேம, உன் அக்க ரமத்ைத
அவர்வ சாரிப்பார்;

உன்பாவங்கைளெவளிப்படுத்துவார்.

அத்த யாயம் 5
மீண்டும்ெசழிப்பைடவதற்கானெஜபம்

1 ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குச் சம்பவத்தைத
நைனத்தருளும்;

எங்கள்அவமானத்ைத ேநாக்க ப்பாரும்.
2 எங்களுைடய ெசாத்து அந்நயரின்

வசமாகவும், எங்களுைடய வீடுகள்
ெவளித்ேதசத்தாரின் வசமாகவும்
மாறயது.

3த க்கற்றவர்களாேனாம், தகப்பன்இல்ைல;
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எங்கள் தாய்கள் வதைவகைளப்ேபால
இருக்க றார்கள்.

4 எங்கள் தண்ணீைரப் பணத்தற்கு
வாங்க க்குடிக்க ேறாம்;

எங்களுக்கு வறகு வைலக்க ரயமாக
வருகறது.

5பாரம்சுமந்துஎங்கள்கழுத்துவலிக்கறது;
நாங்கள் உைழக்க ேறாம், எங்களுக்கு ஓய்வு

இல்ைல.
6 உணவனால் தருப்தயைடய

எக ப்தயர்களுக்கும் அசீரியர்களுக்கும்
எங்கைளஒப்பைடத்ேதாம்.

7 எங்கள் முற்ப தாக்கள் பாவம்ெசய்து
இறந்துேபானார்கள்;

நாங்கள் அவர்களுைடய அக்க ரமங்கைளச்
சுமக்க ேறாம்.

8அடிைமகள்எங்கைளஆளுகறார்கள்;
எங்கைள அவர்கள் ைகயலிருந்து

வடுவப்பவர்கள்இல்ைல.
9 வனாந்த ரத்தல் இருக்க றவர்களின்

பட்டயத்தனால்,
எங்களுைடய உயைரப் பணயம்ைவத்து

ஆகாரத்ைதத் ேதடுக ேறாம்.
10 பஞ்சத்தன் ெகாடுைமயனால் எங்கள்

ேதால் அடுப்படிையப்ேபால்
கறுத்துப்ேபானது.

11 சீேயானில் இருந்த ெபண்கைளயும்
யூதா பட்டணங்களில் இருந்த
இளம்ெபண்கைளயும்அவமானப்படுத்தனார்கள்.
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12 தைலவர்களுைடய ைககைள அவர்கள்
கட்டி,அவர்கைளெதாங்கவ ட்டார்கள்;

முத ேயார்கள்மத க்கப்படவல்ைல.
13 வாலிபர்கைள இயந்த ரம் அைரக்கக்

ெகாண்டுேபானார்கள்;
இைளஞர்கள் வறகு சுமந்து தடுமாற

வழுகறார்கள்.
14 முத ேயார்கள் வாசல்களில்

உட்காருக றதும்,
வாலிபர்கள் கன்னரங்கைள வாச க்க றதும்

நன்றுேபானது.
15 எங்கள் இருதயத்தன் மக ழ்ச்ச

ஒழிந்துேபானது;
எங்கள்சந்ேதாஷம்துக்கமாக மாறனது.
16 எங்கள் தைலயலிருந்து க ரீடம் வழுந்தது;

ஐேயா, நாங்கள்பாவம்ெசய்ேதாேம.
17அதனால்எங்கள்இருதயம்பலவீனமானது;
அதனால் எங்களுைடய கண்கள்

இருண்டுேபாயன.
18 பயனற்றுக்க டக்க ற சீேயான்

மைலயன்ேமல்நரிகள்ஓடித்த ரிக றது.
19 ெயேகாவாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்

இருக்கறீர்;
உம்முைடய சங்காசனம் தைலமுைற

தைலமுைறயாக நைலநற்கும்.
20 ேதவரீர் என்ைறக்கும் எங்கைள மறந்து,

நீண்ட நாட்களாக எங்கைளக்
ைகவ ட்டிருப்பதுஎன்ன?
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21 ெயேகாவாேவ, எங்கைள உம்மிடத்தல்
தருப்ப க்ெகாள்ளும், அப்ெபாழுது
தரும்புேவாம்;

ஆரம்பநாட்களிலிருந்ததுேபால எங்கள்
நாட்கைளப்புதயைவகளாக்கும்.

22எங்கைளமுற்றலும்ெவறுத்துவடுவீேரா?
எங்கள்ேமல்கடுங்ேகாபமாகஇருக்க றீேர!
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