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எேரமியா
தீர்க்கதரிச யன்புத்தகம்

௧ இைவ எேரமியாவன் ெசய்த கள்.
இல்க்கயா என்ற ெபயருள்ள மனிதரின்
மகன் எேரமியா. ஆனேதாத் என்ற நகரத்தல்
வாழ்ந்த ஆசாரியரின் குடும்பத்ைதச்
சார்ந்தவனாக இருந்தான். அந்நகரமானது
ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தனருக்குரிய
நாட்டில் இருந்தது. ௨ கர்த்தர்,
யூதா நாட்டின் அரசனாக ேயாச யா
இருந்தேபாது அந்நாட்களில் எேரமியாவுடன்
ேபசத்ெதாடங்கனார். ேயாச யா, ஆேமான்
என்ற ெபயருைடய மனிதரின் மகனாகும்.
கர்த்தர், ேயாச யாவன் ஆட்சயல் 13வது
ஆண்டில்* எேரமியாவுடன் ேபச ஆரம்ப த்தார்.
௩ யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம்
இருந்தேபாதும் அந்தக் காலத்தல் கர்த்தர்
எேரமியாவுடன் ெதாடர்ந்து ேபசனார்.
ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன் மகன், யூதாவன்
அரசனாக ச ேதக்கயா இருந்த பத ேனாறு
ஆண்டுகளும் ஐந்து மாதங்களும் கர்த்தர்
எேரமியாவுடன் ெதாடர்ந்து ேபசனார்.
ச ேதக்கயாவும் ேயாச யாவன் மகனாக
இருந்தான். ச ேதக்கயா அரசனாக இருந்த

* ௧:௨: 13வது…ஆண்டில்க .மு. 627.
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பத ெனான்றாவது ஆண்டின் ஐந்தாவது
மாதத்தல் எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்கள்
சைறெயடுக்கப்பட்டனர்.

ேதவன்எேரமியாைவஅைழக்க றார்
௪ கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு

உண்டாக ,அவர்,

௫ “உனது தாயன் கருவல் நீ
உருவாக்கப்படுவதற்குமுன்ேப

நான்உன்ைனஅற ேவன்.
நீ ப றப்பதற்குமுன்பு

உன்னதமான ேவைலக்கு உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.

நாடுகளுக்குத் தீர்க்கதரிச யாக நான்
உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்” என்றார்.

௬ ப றகு எேரமியா, “ஆனால் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ, எப்படிப் ேபசுவது
என்று எனக்குத் ெதரியாது. நான் ஒரு
சறுவன்” என்றான்.
௭ஆனால்கர்த்தர் என்னிடம்,

“ ‘நீ சறுவன்’ என்றுச்ெசால்லாேத.
நான் அனுப்புக ற எல்லா இடங்களுக்கும்
நீ ேபாகேவண்டும், நான்
ெசால்லுகறவற்ைற எல்லாம் நீ
ேபசேவண்டும்” என்றார்.

௮ “எவருக்கும் பயப்படேவண்டாம், நான்
உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
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நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்”
என்றார்.

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

௯ ப றகு கர்த்தர் தனது கரத்ைத நீட்டி எனது
வாையத்ெதாட்டார், கர்த்தர் என்னிடம்,

“எேரமியா, நான் எனது வார்த்ைதகைள
உனதுவாய்க்குள்ைவக்க ேறன்.

௧௦ இன்று நான் உன்ைன நாடுகளுக்கும்,
அரசுகளுக்கும் ெபாறுப்பாளியாக
ந யமித்தருக்க ேறன்.

நீ ேவேராடு படுங்கவும்,இடிக்கவும்,
அழிக்கவும், கவழ்க்கவும்,
கட்டவும், நாட்டவும்ெசய்வாய்” என்றார்.

இரண்டுதரிசனங்கள்
௧௧ மறுபடியும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத

எனக்குஉண்டாக ,அவர், “எேரமியா, நீ என்ன
பார்க்க றாய்?” என்றார்.
நான்கர்த்தருக்கு, “நான்வாதுைமமரத்தன்

கைளயால் ஆனக் கம்ைபப் பார்க்க ேறன்”
என்ேறன்.
௧௨ கர்த்தர் என்னிடம், “நீ

நன்றாகப் பார்த்தாய். நான்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். உன்னிடம்
வரும் எனது வார்த்ைதகைள சீக்க ரமாய்
நைறேவற்றுேவன், என்பைத உறுத
ெசய்க ேறன்” என்றார்.
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௧௩ மீண்டும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர், “எேரமியா, நீ
என்ன பார்க்க றாய்?” என்றார். “நான்
ஒரு பாைனயல் ெகாத க்க ற தண்ணீைரப்
பார்க்க ேறன், அந்தப் பாைனயன் வாய்
வடக்ேகயருந்துபார்க்க றது” என்ேறன்.

௧௪ கர்த்தர் என்னிடம், “வடக்கலிருந்து
பயங்கரமானஒன்றுவரும்,

இந்த நாட்டில் வாழ்க ற அைனத்து
ஜனங்களுக்கும்இதுஏற்படும்.

௧௫ மிகக் குறுகய காலத்தல் நான்,
வடநாட்டு அரசுகளில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்கைளயும்அைழப்ேபன்” என்றார்.

இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர் ெசான்னார்.

“அந்நாடுகளில் உள்ள அரசர்கள் வந்து
எருசேலமின்வாசலருகல்

தங்கள்சங்காசனங்கைளேபாடுவார்கள்,
அவர்கள் எருசேலமின் நகரச் சுவர்கைளத்

தாக்குவார்கள்,
மற்றும் அவர்கள் யூதாவலுள்ள
அைனத்து நகரங்கைளயும்
தாக்குவார்கள்.

௧௬ நான் எனது ஜனங்களுக்கு எத ராக என்
தீர்ப்பைனஅறவப்ேபன்.

அவர்கள் தீயவர்கள், எனேவ நான்
இவற்ைறச்ெசய்ேவன்.
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அவர்கள் எனக்கு எத ராகத்
தரும்பயருந்தார்கள்.

எனது ஜனங்கள் என்ைன வட்டு
வலகனார்கள்.

அவர்கள் அந்நய ெதய்வங்களுக்கு
பலிகைளக்ெகாடுத்தனர்,

அவர்கள் தமது ைககளால்
ெசய்தருந்த வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டனர்.

௧௭ “ஆகேவஎேரமியா, தயாராயரு,
எழுந்துநல்,ஜனங்கேளாடு ேபசு,

நான்உன்னிடம்ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்நீ
அவர்களுக்குச்ெசால்.

ஜனங்கைளப்பார்த்துபயப்படாேத,
நீஜனங்களுக்குப்பயந்தால்,

ப றகுஅவர்களுக்குநீபயப்படும்படிநல்ல
காரணங்கைளத்தருேவன்.

௧௮ என்ைனப் ெபாருத்தவைர, இன்று
உன்ைன

பாதுகாப்பான நகரத்ைதப்ேபான்று
வலிைமயானவனாகஆக்குேவன்,

இரும்புத்தூண்ேபாலவும்,
ெவண்கலச்சுவர் ேபாலவும்ெசய்ேவன்.

ேதசத்தலுள்ள எல்லாவற்றுக்கும்
முன்பும்,

யூதா நாட்டிலுள்ளஅரசர்களுக்குமுன்பும்,
யூதாவன்தைலவர்களுக்குமுன்பும்,
யூதாவன்ஆசாரியர்களுக்குமுன்பும்,
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யூதாநாட்டின் ஜனங்களுக்கு முன்பும்
ந ற்கமுடிந்தஒருவனாகஆவாய்.

௧௯ அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் உனக்கு
எத ராகப் ேபாரிடுவார்கள்,

ஆனால் அவர்கள் உன்ைனத்
ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால்,நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்,
நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்”
என்றார்.

இந்த வார்த்ைதக் கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது.

௨
யூதாஉண்ைமயாகஇல்ைல
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு

உண்டாக , அவர். ௨ “எேரமியா, ேபா.
எருசேலம்ஜனங்களிடம் ேபசு,அவர்களிடம்,

“நீஇைளயநாடாகஇருந்தகாலத்தல்எனக்கு
உண்ைமஉள்ளவளாகஇருந்தாய்,

இைளய மணமகைளப் ேபான்று,
என்ைனப்பன்பற்றனாய்.

வனாந்தரத்தன் வழியாக என்ைனப்
பன்பற்றனீர்கள்;

வவசாயத்த ற்குப் பயன்படுத்தாத
நலத்தன் வழியாக என்ைனப்
பன்ெதாடர்ந்தீர்கள்.

௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கான
பரிசுத்தஅன்பளிப்பாகஇருந்தனர்.
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அவர்கள் கர்த்தரால் ேசகரிக்கப்பட்ட
முதல்கனியாகஇருந்தனர்.

அவர்கள் காயப்படுத்த முயலும் எவரும்
குற்றவாளியாகத் தீர்க்கப்படுவார்கள்.

அத்தீயவர்களுக்குக் ெகட்டைவ ஏற்படும்
என்றுெசால்” என்றார்.

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

௪ யாக்ேகாபன் குடும்பேம கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகள்,

இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கேள
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்.

௫கர்த்தர் ெசால்லுகறதுஇதுதான்:
“நான், உங்கள் முற்ப தாக்களிடம் நீதயுடன்

இல்ைலஎனநைனக்கறீர்களா?
அதனால்தான் அவர்கள் என்ைனவட்டு
வலக ப் ேபானார்களா?

உங்கள் முற்ப தாக்கள் பயனற்ற
வக்க ரகங்கைளத்ெதாழுதுெகாண்டனர்.

அவர்கள், தாங்கேள உதவாக்கைரகள்
ஆனார்கள்.

௬ உங்கள் முற்ப தாக்கள், ‘கர்த்தர்
எக ப்தலிருந்து எங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தார்,

கர்த்தர் எங்கைள வனாந்த ரத்தல்
வழிநடத்தனார்.
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கர்த்தர் எங்கைள வறண்ட பாைற நலத்தன்
வழியாக நடத்தனார்.

கர்த்தர் எங்கைள இருண்ட ஆபத்தான
நாடுகள்வழியாக நடத்தனார்,

ஜனங்கள் எவரும் அங்கு இதற்குமுன்பு
வாழவல்ைல.

ஜனங்கள் அவ்வழியாகப் பயணம்
ெசய்ததுமில்ைல,

ஆனால் கர்த்தர் எங்கைள அந்த ேதசத்தன்
வழியாக நடத்த வந்தார்;

எனேவ, இப்ேபாது அவர் எங்ேக
இருக்க றார்?’ ” என்றுெசால்லவல்ைல.

௭ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் உங்கைள நல்ல
நாட்டிற்குெகாண்டுவந்ேதன்,

பல நன்ைமகள் நைறந்த ஒரு நாட்டிற்கு
ெகாண்டுவந்ேதன்.

நான் இதைனச் ெசய்ேதன், எனேவ நீ
அங்கு வளர்ந்த பழங்கள் மற்றும்
அறுவைடகைளஉண்ணமுடியும்,

ஆனால் நீங்கள் என் நாட்ைட ‘அசுத்தம்’
மட்டுேமெசய்தீர்கள்.

நான் அந்த நல்ல நாட்ைட உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்,

ஆனால் நீங்கள் அதைன தீய இடமாகச்
ெசய்தீர்கள்.

௮ “ ‘கர்த்தர் எங்ேக?’
என்றுஆசாரியர்கள் ேகட்கவல்ைல,
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சட்டத்ைத அற ந்தவர்கள் என்ைன அறய
வரும்பவல்ைல,

இஸ்ரேவலின் ஜனங்களின் தைலவர்கள்
எனக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்;

தீர்க்கதரிச கள் பாகால் என்னும் ெபாய்த்
ெதய்வம் ெபயரால் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள்.

அவர்கள் பயனற்ற வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.”

௯ எனேவ கர்த்தர் ெசால்லுகறதாவது:
“இப்ெபாழுது நான் மீண்டும் உன்ைனக்
குற்றம்சாட்டுேவன்,

நான் உனது ேபரப் பள்ைளகைளயும்
குற்றம்சாட்டுேவன் என்று
ெசால்லுகறார்.

௧௦ கடைலக் கடந்து க த்த மின் தீவுகளுக்குப்
ேபா.

ேகதாருக்குயாராவதுஒருவைனஅனுப்பு,
மிகக் கவனமாகப் பார்,

எவராவதுஇதுேபாலெசய்தருக்க றார்களா,
என்றுபார்.

௧௧ எந்த நாட்டவர்களாவது எப்ேபாதாவது
புதயெதய்வங்கைளெதாழுதுெகாள்ள

தங்கள் பைழய ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வைதநறுத்தனார்களா?

அவர்களின் ெதய்வங்கள், ெதய்வங்கேள
அல்ல!
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ஆனால்,என்ஜனங்கள்,தங்கள்மகைமமிக்க
ேதவைனஆராத ப்பைதவ ட்டு,

எதற்கும் பயனற்ற வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளத்ெதாடங்கனார்கள்.

௧௨ “வானங்கேள, நடந்தருக்கும் இவற்றன்
நமித்தம்

தைகப்பால் வயப்பைடந்து ெபரும்
பயத்தால்நடுங்குங்கள்!”

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௧௩ “எனது ஜனங்கள் இரு தீயச்ெசயல்கைளச்

ெசய்தருக்கன்றனர்;
அவர்கள்என்னிடமிருந்துவலகனார்கள்,
(நான் உயருள்ள தண்ணீரின் ஊற்றாக
இருக்க ேறன்).

அவர்கள் தங்களுக்குரிய தண்ணீர்க்
குழிகைளத் ேதாண்டினார்கள்.

(அவர்கள் அந்நய ெதய்வங்களிடம்
தரும்பனார்கள்).

ஆனால், அவர்களுைடய தண்ணீர்க்குழிகள்
உைடந்தன,

அத்ெதாட்டிகளில் தண்ணீர்
தங்குவதல்ைல.

௧௪ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அடிைமகளாக
மாறனார்களா?

அடிைமயாகப்ப றந்தமனிதைனப்ேபான்று
இருந்தார்களா?
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இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து
ெசல்வத்ைத ஏன் ஜனங்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டனர்?

௧௫ இஸ்ரேவைல ேநாக்க இளஞ்சங்கங்கள்
(பைகவர்கள்)ெகர்ச்ச க்கன்றன,

சங்கங்கள் முழங்குகன்றன,
இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத சங்கங்கள்
அழித்தருக்கன்றன,

இஸ்ரேவல்நகரங்கள்எரிந்தருக்கன்றன,
அவர்களில் எவரும்மீதமில்ைல.

௧௬ ேநாப், தகபாேனஸ் எனும் நகரங்களின்
ஜனங்கள்

உன்உச்சந்தைலையெநாறுக்கனார்கள்.
௧௭இந்தெதாந்தரவுஉனதுெசாந்தக்குற்றம்!

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உன்ைன
நல்வழியல்நடத்தனார்:

ஆனால், அவரிடமிருந்து நீங்கள்
வலகனீர்கள்.

௧௮யூதஜனங்கேள,இைதநைனயுங்கள்:
எக ப்துக்குப் ேபாகஇதுஉதவுமா?
ைநல் நதயல் தண்ணீர் குடிக்க இது
உதவுமா? இல்ைல!

அசீரியாவ ற்குச்ெசல்லஇதுஉதவுமா?
ஐப ராத்து ஆற்று தண்ணீைரக் குடிக்க
இதுஉதவுமா? இல்ைல!

௧௯நீங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்தீர்கள்,
அத்தீயைவ உங்களுக்குத்
தண்டைனையமட்டும் ெகாண்டு வரும்.
துன்பம்உங்களுக்குவரும்.
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அத்துன்பம்உனக்குப்பாடத்ைதக்கற்ப க்கும்.
இைதப்பற்ற ச ந்த !

ப றகு உன் ேதவனிடமிருந்து வலகுவது
எவ்வளவு ெகட்டது என்பைத நீ
புரிந்துெகாள்வாய்;

என்ைன மத க்காததும் எனக்குப்
பயப்படாததும்தவறு!”

இச்ெசய்த எனது ஆண்டவராகய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது.

௨௦ “யூதாேவ, நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பு உன்
நுகத்ைதஎற ந்தாய்,

நீ கயறுகைள அறுத்து எற ந்தாய்,
(அதைன உன்ைனக் கட்டுப்படுத்த
ைவத்தருந்ேதன்) ‘நான்உனக்குேசைவ
ெசய்யமாட்ேடன்!’ என்றுநீெசான்னாய்.

நீ ேவசையப்ேபான்று
மைலகளின் ேமலும் ஒவ்ெவாரு
பச்ைசயான மரங்களின் கீழும்
அைலந்தாய்.

௨௧ யூதாேவ, நான் உன்ைனச் ச றப்பான
த ராட்ைசையப்ேபான்றுநட்ேடன்.

நீங்கள் அைனவரும் நல்ல வைதகைளப்
ேபான்றருந்தீர்கள்,

நீங்கள் தீய பழத்ைதக்ெகாடுக்கும் ேவறுபட்ட
த ராட்ைசயாக எப்படி மாறனீர்கள்?

௨௨ நீ உன்ைன உவர்மண்ணால்
கழுவனாலும்,
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நீ மிகுதயான சவுக்காரத்ைதப்
பயன்படுத்தனாலும் நான் உனது
குற்றத்தன்கைறையக்காணமுடியும்”

என்றுேதவனாகயகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௨௩ “யூதாேவ, நீ என்னிடம், ‘நான்

தீட்டாகவல்ைல,
நான் பாகால் வக்க ரகங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல’ என்று
எப்படிக்கூறமுடியும்?

பள்ளத்தாக்குகளில் நீ ெசய்தவற்ைறப்பற்ற
எண்ணு,

நீ இடத்த ற்கு இடம் ேவகமாக ஓடுகற
ெபண்ஒட்டகத்ைதப் ேபான்றவள்.

௨௪ நீ வனாந்தரத்த ேல வாழ்க ற ஒரு
கழுைதையப் ேபான்றவன்.

அது காமத்தன்ேபாது ேமாப்பம்
ப டிக்கக்கூடியது,

அதுஆைசேயாடு இருக்கும்ேபாது, அதன்
ேபாக்ைக மாற்ற யாராலும் தருப்ப க்
ெகாண்டுவரமுடியாது.

காமத்தன்ேபாது ஒவ்ெவாரு கழுைதயும்
தான்வரும்பும் ெபண் கழுைதைய
அைடயும்,

அதைனக்கண்டுபடிப்பதுஎளிது.
௨௫ யூதாேவ, வக்க ரகங்களின் பன்னால்

ஓடுவைதவடு!
அந்த ெதய்வங்களுக்காகத்
தாகமாயருப்பைதநறுத்து.
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ஆனால் நீ, ‘இதனால் பயனில்ைல என்னால்
அைமதயாகஇருக்கமுடியாது,

அந்த அந்நய ெதய்வங்கைள நான்
ேநச க்க ேறன்,

அவற்ைற நான் ெதாழுதுெகாள்ள
வரும்புக ேறன்’ என்கறாய்.

௨௬ “ஒருதருடன்ப டிபட்டேபாது,
ெவட்கப்படுக றான், அைதப்ேபான்று,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
ெவட்கப்படுக றார்கள்.

அரசர்களும் தைலவர்களும்
ெவட்கப்படுக றார்கள்.

ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும்
ெவட்கப்படுக றார்கள்.

௨௭ அந்த ஜனங்கள் மரத்துண்டுகேளாடு
ேபசுக றார்கள்!

அவர்கள், ‘நீ என்தந்ைத’ என்கறார்கள்.
அந்தஜனங்கள்பாைறேயாடு ேபசுக றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள், ‘நீ எனக்குப் ப றப்ைபக்
ெகாடுத்தாய்’ என்றனர்.

அவர்கள்அைனவரும்ெவட்கப்படுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் என்ைனப்

பார்க்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் எனக்குத் தம் முதுைகக்
காட்டினார்கள்.

ஆனால் யூதாவன் ஜனங்கள் துன்பம்
அைடயும்ேபாது, அவர்கள் என்னிடம்
வந்து,
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‘எங்கைளக்காப்பாற்றும்!’ என்பார்கள்.
௨௮ அந்த வக்க ரகங்கள் வந்து உன்ைனக்

காப்பாற்றட்டும்!நீங்களாகச் ெசய்த
அந்தவக்க ரகங்கள்எங்ேக?

நீங்கள் துன்பப்படும்ேபாது அந்த
வக்க ரகங்கள் வந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுகறதா என்றுபார்க்கலாம்!

யூதாேவ, உனது எண்ணற்ற நகரங்கைளப்
ேபான்ேற நைறய வக்க ரகங்கைளப்
ெபற்றுள்ளாய்!

௨௯ “ஏன்என்ேனாடுநீவாதடுக றாய்?
நீங்கள் அைனவரும் எனக்கு எத ராக
உள்ளீர்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௩௦ “யூதாவன் ஜனங்கேள, நான் உங்கைளத்

தண்டித்ேதன்.
ஆனால்அதுஉதவவல்ைல.

நீங்கள்தண்டிக்கப்பட்டேபாது
என்னிடம் தரும்ப வரவல்ைல.

உங்களிடம் வந்த தீர்க்கதரிச கைள வாளால்
ெகான்றீர்கள் நீங்கள் ஆபத்தான
சங்கத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.

நீங்கள்தீர்க்கதரிச கைளக்ெகான்றீர்கள்.”
௩௧ இத்தைலமுைறயல் உள்ளவர்கேள,

கர்த்தருைடய ெசய்தயல் கவனம்
ெசலுத்துங்கள்!
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“இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான்
வனாந்தரத்ைதப்ேபால்
இருந்தருக்க ேறனா?

நான் அவர்களுக்கு இருண்டதும்
பயங்கரமானதுமான நலமாக
இருந்தருக்க ேறனா?

ஏன்என்ஜனங்கள், ‘நாங்கள்எங்கள்வழியல்
ேபாக சுதந்தரம்உள்ளவர்கள்.

கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்மிடம்
வரமாட்ேடாம்!’ என்றனர்.

ஏன்அவற்ைறஅவர்கள்ெசான்னார்கள்?
௩௨ ஒரு இளம் ெபண்ணால் தன் நைககைள

மறக்கமுடியாது.
ஒரு மணமகள் தனதுஆைடகைள மறக்க
முடியாது.

ஆனால் என் ஜனங்கள் பலமுைற என்ைன
மறந்துவ ட்டார்கள், அைவகள் எண்ண
முடியாதைவ.

௩௩ “யூதாேவ, உனக்கு ேநசர்கைள
(ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) எவ்வாறு
வ ரட்டிப்ப டிப்பதுஎன்றுெதரியும்.

நீங்கள் உண்ைமயல் தீைம ெசய்யக்
கற்றருக்க றீர்கள்.

௩௪உங்கள்ைககளில்இரத்தம்இருக்க றது!
இது ஏைழகளின் இரத்தம்;
அப்பாவ களின்இரத்தம்.

உங்கள் வீட்ைட உைடத்தவர்கைள நீ
ப டிக்கவல்ைல!
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எவ்வதக் காரணமும் இல்லாமல்
அவர்கைளக்ெகான்றாய்!

௩௫ஆனால்இன்றும்நீ, ‘நான்அப்பாவ .
ேதவனுக்குஎன்மீது ேகாபமில்ைல’ என்று
ெசால்லுகறாய்.

எனேவ நானும் உன்ைனப் ‘ெபாய்யன்’ எனக்
குற்றம்சாட்டுேவன்.

ஏெனன்றால் நீ, ‘நான் எவ்வதத் தப்பும்
ெசய்யவல்ைல’ என்றுெசால்லுகறாய்.

௩௬உன் மனைத மாற்ற க்ெகாள்வது உனக்கு
மிக எளிதாகலாம்.

அசீரியாஉன்ைனஅதருப்த ப்படுத்தனான்,
எனேவ அசீரியாைவ வ ட்டு
வலகனாய்.

உதவக்காக எக ப்த டம் ேபானாய்.
ஆனால் எக ப்தும் உன்ைன
அதருப்த ப்படுத்தும்.

௩௭எனேவ நீஇறுதயாக எக ப்ைதயும் வ ட்டுப்
ேபாய்வடுவாய்.

உன் முகத்ைத ெவட்கத்த ற்குள்
மைறத்துக்ெகாள்வாய்.

நீஅந்த நாடுகைளநம்பனாய்,
ஆனால் கர்த்தர் அந்நாடுகைள
ெவறுத்தார், எனேவ அவர்களால் உன்
ெவற்ற க்குஉதவமுடியாது.

௩
௧ “ஒருவன் அவனது மைனவைய

வவாகரத்துெசய்க றான்.
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அவள்அவைனவட்டுவலகுகறாள்.
அவள் இன்ெனாருவைன
மணந்துெகாள்க றாள்.

அவனால் அவனது மைனவய டம் மீண்டும்
வரமுடியுமா? இல்ைல!

அவன் அந்தப் ெபண்ணிடம் மீண்டும்
ேபானால் ப றகு அந்நாடு ‘அழுக்காக ’
வடும்.

யூதாேவ, பல ேநசேராேட (ெபாய்த்
ெதய்வங்கேளாடு) நீ ஒரு
ேவசையப்ேபான்றுநடந்தாய்.

இப்ேபாதுநீ என்னிடம் தரும்ப வா!”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௨ “யூதாேவ, மைல உச்ச மீது கண்கைள

ஏெறடுத்துப் பார்.
உன் ேநசர்கேளாடு (ெபாய்த்
ெதய்வங்கள்) பாலினஉறவுெகாள்ளாத
இடம் ஏதாவதுஇருக்கறதா?

ஒரு அரபயன் பாைலவனத்தல்
காத்தருப்பதுேபான்று நீ சாைல
ஓரத்தல்,

உன்ேநசர்களுக்காகக் காத்தருந்தாய்.
நீ இந்த நாட்ைட ‘அசுத்தம்’ பண்ணிவ ட்டாய்!

இதுஎப்படி?
நீ பலதீயச்ெசயல்கைளச்ெசய்தாய்.
எனக்குவசுவாசமற்றவளாகஇருந்தாய்.

௩நீ பாவம்ெசய்தாய்.
எனேவமைழெபய்யவல்ைல.

மைழகாலத்தலும்மைழெபய்யவல்ைல.
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ஆனால் இன்னும் நீ ெவட்கப்பட
மறுக்க றாய்.

ஒரு ேவச ெவட்கப்பட மறுக்கும்ேபாது
அவளின்முகம்ேபான்று,

உன்முகத்தன்ேதாற்றம்இருக்க றது.
நீ ெசய்தவற்றுக்காக, ெவட்கப்பட
மறுக்க றாய்.

௪ ஆனால் இப்ேபாது என்ைன நீ ‘தந்ைதேய’
என்றைழக்க றாய்.

‘நான் சறுவனாக இருந்த ேபாதலிருந்ேத
நீர் எனது நண்பனாக இருந்தீர்’ என்று
கூறுகறாய்.

௫ ‘ேதவன் எப்ெபாழுதும் என்மீது
ேகாபங்ெகாள்வதல்ைல.

ேதவனுைடய ேகாபம் எப்ெபாழுதும்
ெதாடராது’

என்றும்கூறுகறாய்.

“யூதாேவ, நீஅவற்ைறக்கூறுகறாய்.
ஆனால் நீஉன்னால் எவ்வளவுமுடியுேமா
அவ்வளவுதீைமையச்ெசய்க றாய்.”

இரண்டு தீய சேகாதரிகள்: இஸ்ரேவல்
மற்றும்யூதா
௬ ேயாச யா அரசன் யூதா நாட்ைட

ஆண்டுக்ெகாண்டிருந்த காலத்தல்,
கர்த்தர் என்ேனாடு ேபசனார். அவர்,
“எேரமியா, இஸ்ரேவல் ெசய்த தீைமகைள
நீ பார்த்தாய். எவ்வாறு அவள் எனக்கு
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வசுவாசமில்லாமல் நடந்துெகாண்டாள்,
என்பைத நீ அறவாய். ஒவ்ெவாரு மைல
உச்சயன் ேமலும் பச்ைச மரங்களின் கீழும்,
வக்க ரகங்கேளாடும், ேசாரம் ேபாய் அவள்
பாவம் ெசய்தாள். ௭ நான் எனக்குள்ேள,
‘இஸ்ரேவல் தீயவற்ைறெயல்லாம் ெசய்து
முடித்த ப றகு, என்னிடம் தரும்ப வருவாள்’
என்ேறன், ஆனால் அவள் என்னிடம்
தரும்ப வரவல்ைல. இஸ்ரேவலின்
வசுவாசமில்லாத சேகாதரியான யூதா,
அவள் என்ன ெசய்தாள் என்று பார்த்தாள்.
௮ இஸ்ரேவல் வசுவாசம் இல்லாமல்
ேபானது. நான் ஏன் அவைள அனுப்ப ேனன்,
என்று இஸ்ரேவல் அறந்தது. யூதா
ேசாரமாக ய பாவத்ைதச் ெசய்ததால், நான்
அவைள வவாகரத்து ெசய்துவ ட்ேடன்
என்று இஸ்ரேவல் அறந்துெகாண்டது.
ஆனால் அது அவளது வசுவாசமற்ற
சேகாதரிையப் பயப்படுத்தவல்ைல. யூதா
பயப்படவல்ைல. யூதா ெவளிேய ேபாய்,
ேவசையப்ேபான்று நடித்தாள். ௯ யூதா
கவைலப்படாமல், அவள் ேவசையப்
ேபான்று நடித்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
எனேவ அவள் தன் நாட்ைட ‘அசுத்தம்’
ஆக்கவ ட்டாள். கல்லாலும் மரத்தாலும் ஆன
வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வதன்
மூலம் அவள் ேசாரமாக ய பாவத்ைதச்
ெசய்தாள். ௧௦ இஸ்ரேவலின் வசுவாச மற்ற
சேகாதரி (யூதா) என்னிடம் முழுமனேதாடு
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தரும்ப வரவல்ைல. அவள் என்னிடம்
தரும்ப வந்ததாக நடித்தாள்” என்று
ெசால்லுகறார்.
௧௧ கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னதாவது,

“இஸ்ரேவல் என்னிடம் வசுவாசமாக
இருக்கவல்ைல. ஆனால் வசுவாசமற்ற
யூதாைவவ டஅவளுக்கு சறந்த காரணங்கள்
இருந்தன. ௧௨எேரமியா,வடக்குத் தைசையப்
பார்த்துஇச்ெசய்தையக்கூறு:

“ ‘வசுவாசமற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள
தரும்ப வாருங்கள்’

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
‘நான் உங்கள் ேமலுள்ள ேகாபத்ைதக்

காட்டுவதல்ைல.
நான் இரக்கம் உள்ளவர்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

‘நான்என்ெறன்றும்உங்கள்ேமல்
ேகாபங்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
௧௩ஆனால்நீஇதுவைரெசய்தஉன்பாவத்ைத

ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.
நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
எத ராகத் தரும்பனாய்,

அதுேவ உன் பாவம், மற்ற நாடுகளிலிருந்து
வந்த ஜனங்களின் வக்க ரகங்கைள நீ
ெதாழுதுெகாண்டாய்.

ஒவ்ெவாரு பச்ைசயான மரத்தன்
அடியலும் உள்ள வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டாய்.
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நீ எனக்குஅடிபணியவல்ைல’ ”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௪ “ஜனங்களாகய நீங்கள்
வசுவாசமற்றவர்கள். ஆனால் என்னிடம்
தரும்ப வாருங்கள்!” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

“நான் உனது ஆண்டவர். நான் ஒவ்ெவாரு
நகரத்தலிருந்து ஒருவைனயும், ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்தலிருந்து இரண்டுேபைரயும்
எடுத்து சீேயானுக்குக் ெகாண்டுவருேவன்.
௧௫ ப றகு நான் உங்களுக்குப் புதய
அரசர்கைளத் தருேவன். அந்த அரசர்கள்
எனக்கு வசுவாசமாக இருப்பார்கள்.
உங்கைள அவர்கள் அற ேவாடும் கூர்ந்த
உணர்ேவாடும் வழிநடத்த ச் ெசல்வார்கள்.
௧௬ அந்த நாட்களில், இந்த நாட்டில் நீங்கேள
மிகுதயாக இருப்பீர்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.
அந்த ேநரத்தல் ஜனங்கள், “நான்

கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
எங்கேளாடு இருந்தைத நைனக்க ேறன்,
என்று ெசால்லமாட்டார்கள். அவர்கள்
ஒருேபாதும் இன்ெனாரு முைற பரிசுத்த
ெபட்டிைய நைனவுகூரமாட்டார்கள்.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் பரிசுத்த ெபட்டிையச்
ெசப்பனிடுவதுமில்ைல. ௧௭ அந்ேநரத்தல்,
எருசேலம் நகரம் ‘கர்த்தருைடய சங்காசனம்’
என்று அைழக்கப்படும். எல்லா
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நாடுகளும் எருசேலம் நகரத்தல் ேசர்ந்து
கர்த்தருைடய நாமத்த ற்கு மகைமதரக்
கூடுவார்கள். அவர்கள் இனிேமல்
தங்களது ெபால்லாங்கான கடின இதயம்
ெசால்வதுேபான்று நடக்கமாட்டார்கள்.
௧௮ அந்த நாட்களில், யூதாவன் குடும்பம்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாடு ேசரும். அவர்கள்
வடக்கு நாட்டிலிருந்து வந்து கூடுவார்கள்.
நான் அவர்களது முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த நாட்டிற்குஅவர்கள்வருவார்கள்.

௧௯ “கர்த்தராக ய நான் எனக்குள்ேள
கூற ேனன்,

“நான் உங்கைள எனது ெசாந்தப்
பள்ைளகைளப் ேபான்று நடத்த
வரும்புக ேறன்.

நான் உங்களுக்கு ஒரு சுதந்தரமான
நாட்ைடக்ெகாடுக்கவரும்புக ேறன்.

மற்ற நாடுகைளவ ட இனிைமயான
நாட்ைடத் தரவரும்புக ேறன்,

நீஎன்ைன ‘தந்ைதேய’என்றுஅைழப்பாய்என
எண்ணிேனன்.

நீ என்ைன எப்ெபாழுதும் பன்பற்றுவாய்
எனஎண்ணிேனன்.

௨௦ ஆனால் நீ, தன் கணவனுக்கு,
நம்ப க்ைகயற்றஒருெபண்ைணப்ேபான்று
இருக்கறாய்.

இஸ்ரேவல் குடும்பேம நீ என்மீது
வசுவாசம்இல்லாமல்இருக்கறாய்!”
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என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௨௧ நீ மைலகளின் ேமல் அழுைகையக் ேகட்க

முடியும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இரக்கத்த ற்காக
அழுதுெகாண்டும்ெஜப த்துக்ெகாண்டும்
இருக்கறார்கள்.

அவர்கள்மிகவும்ெகட்டவர்களானார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
மறந்தனர்.

௨௨கர்த்தர் ேமலும்இவ்வாறுெசான்னார்:
“இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, நீங்கள் என்மீது
வசுவாசம்இல்லாமல்உள்ளீர்கள்.

ஆனால், என்னிடம் தரும்ப வாருங்கள்!
என்னிடம் வசுவாசம் இல்லாமல்
ேபானதற்கு

நான்உங்கைளமன்னிப்ேபன்.
தரும்ப வாருங்கள்.”

அதற்கு ஜனங்கள், “ஆம், நாங்கள் உம்மிடம்
வருேவாம்.

நீேர எங்களதுேதவனாகயகர்த்தர்.
௨௩ மைலயன் ேமலுள்ள வக்க ரகங்கைளத்

ெதாழுதுெகாள்வது,முட்டாள்தனம்.
மைலயன் ேமல் ேகட்கும் வருந்து
ேகளிக்ைககளின் ேபெராலிகள்
எல்லாம் தவறானைவ.

ந ச்சயமாக இஸ்ரேவலுக்கு இரட்ச ப்பு
வருவது
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நமது ேதவனாகய கர்த்தரிடமிருந்ேத
வருகறது.

௨௪ அந்தப் பயங்கரமான பாகால் என்னும்
ெபாய்த்ெதய்வம்,

எங்கள் தந்ைதக்கு ெசாந்தமானவற்ைறத்
தன்றது.

நாங்கள் சறுவர்களாக இருந்தது முதல் இது
நடக்க றது.

அந்தப் பயங்கரமானெபாய்த்ெதய்வங்கள்
எங்கள் தந்ைதகளின் ஆடுகைளயும்
மாடுகைளயும்,

அவர்களின் மகன்கைளயும்,
மகள்கைளயும், எடுத்துக்ெகாண்டது.

௨௫ எங்களது ெவட்கத்தல் நாங்கள்
படுத்துக்க டப்ேபாம்,

எங்களது அவமானத்ைத ஒரு
ேபார்ைவையப்ேபால் மூடிக்ெகாள்ள
வடுங்கள்.

எங்களது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராகப்
பாவம்ெசய்தருக்க ேறாம்.

நாங்களும், எங்கள் தந்ைதகளும், பாவம்
ெசய்தருக்க ேறாம்.

நாங்கள்சறுவர்களாகஇருந்தநாள்முதலாய்,
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல” என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.



எேரமியா ௪:௧ xxvi எேரமியா ௪:௪

௪
௧ “இஸ்ரேவேல, நீ தரும்ப வர

ேவண்டுெமன்று வரும்பனால்
என்னிடம் தரும்ப வா.

உனதுவக்க ரகங்கைளத்தூரஎற .
என்ைனவட்டுத்தூரமாகஅைலயாேத.
௨நீஅவற்ைறச்ெசய்தால்,

ப றகு நீ எனது நாமத்ைதப் பயன்படுத்த ,
வாக்குெகாடுக்கவல்லைமெபறுவாய்,

‘கர்த்தர்வாழ்க றதுேபால’
என்றுநீெசால்லும்வல்லைமெபறுவாய்.

அந்தவார்த்ைதகைளஉண்ைமேயாடும்,
நயாயத்ேதாடும், நீத ேயாடும்,
பயன்படுத்தும்வல்லைமெபறுவாய்:

நீஇவற்ைறச்ெசய்தால்,
ப றகு கர்த்தரால் ேதசங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படும்.

அவர்கள்கர்த்தர்ெசய்தருக்க றவற்ைறப்பற்ற ,
ேமன்ைம பாரட்டுவார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

௩எருசேலம் மற்றும் யூதாவன் மனிதருக்கு,
கர்த்தர் ெசால்லுகறதுஇதுதான்:

“உங்கள்வயல்கள்உழப்படவல்ைல,
அவற்ைறஉழுங்கள்,
முட்களுக்கு இைடயல் வைதகைள
தூவாதீர்கள்.

௪கர்த்தருைடயஜனங்களாயருங்கள்.
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உங்கள்இதயங்கைளமாற்றுங்கள்!
யூதாஜனங்கேள, எருசேலம்ஜனங்கேள!

நீங்கள் மாற்றாவ ட்டால் ப றகு நான்
மிகவும் ேகாபம்அைடேவன்.

எனது ேகாபம் ெநருப்ைபப் ேபான்று
ேவகமாகப் பரவும்.

எனதுேகாபம்உங்கைளஎரித்துப்ேபாடும்.
எவராலும் அந்த ெநருப்ைப

அைணக்கமுடியாது.
இது ஏன் நகழும் என்றால்,
நீங்கள் தீங்கான ெசயல்கள்
ெசய்தருக்க றீர்கள்.”

வடக்கலிருந்துவரும்அழிவு
௫ “யூதா ஜனங்களுக்கு இந்தச் ெசய்தையக்

ெகாடுங்கள்.
எருசேலம் நகரத்தலுள்ள
ஒவ்ெவாருவரிடமும்ெசால்,

‘நாடு முழுவதும் எக்காளம் ஊதுங்கள்.’
உரக்கச் சத்தமிட்டு,

‘ஒன்றுேசர்ந்து வாருங்கள்! நாம்
அைனவரும் பாதுகாப்புக்காக
உறுதயான நகரங்களுக்குத்
தப்புேவாம்.’ என்றுெசால்லுங்கள்.

௬ சீேயாைன ேநாக்க அைடயாளக் ெகாடிைய
ஏற்றுங்கள்.

உங்கள் வாழ்வுக்காக ஓடுங்கள்!
காத்தருக்காதீர்கள்.

இதைனச்ெசய்யுங்கள்.
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ஏெனன்றால், நான் வடக்கலிருந்து
ேபரழிைவக் ெகாண்டு
வந்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான் பயங்கரமான ேபரழிைவக்
ெகாண்டுவருக ேறன்.”

௭ ஒரு சங்கம் அதன் குைகைய வ ட்டு
ெவளிேயவந்தருக்க றது.

ேதசங்கைள அழிப்பவன் நைடேபாடத்
ெதாடங்கயருக்க றான்.

அவன் உங்கள் நாட்ைட அழிக்க அவனது
வீட்ைடவ ட்டுபுறப்பட்டிருக்க றான்.

உங்கள்நகரங்கள்அழிக்கப்படும்,
அவற்றல் ஒருவன் கூட உய ர்வாழும்படி
வ டப்படமாட்டான்.

௮ எனேவ, சாக்குத் துணிையக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.

சத்தமாய் அழுது புலம்புங்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் நம்மிடம்
ேகாபமாகஇருக்க றார்.

௯ கர்த்தர் இவ்வாறு ெசால்க றார், “இது
நகழும் காலத்தல் அரசனும், அவனது
அதகாரிகளும், தம் ைதரியத்ைத
இழப்பார்கள்.

ஆசாரியர்கள் அஞ்சுவார்கள்,
தீர்க்கதரிச கள்அத ர்ச்ச யைடவார்கள்.”

௧௦ ப றகு எேரமியாவாகய நான்,
“எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர! நீர்
உண்ைமய ேலேய எருசேலம் மற்றும் யூதா



எேரமியா ௪:௧௧ xxix எேரமியா ௪:௧௩

ஜனங்களிடம் தந்த ரம் ெசய்தருக்க றீர்.
நீர் அவர்களிடம், ‘நீங்கள் சமாதானம்
ெபறுவீர்கள்’ எனச் ெசான்னீர், ஆனால்
இப்ேபாது அவர்களின் கழுத்துக்கு ேநராக
வாள் குற பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க றது”
என்றுெசான்ேனன்.

௧௧ அந்த ேநரத்தல், யூதா மற்றும்
எருசேலம் ஜனங்களுக்கு ஒரு ெசய்த
ெகாடுக்கப்படும்.

“வறண்டமைலகளிலிருந்து,
ஒருசூடானகாற்றுவீசுகறது.

இது எனது ஜனங்களிடம்
வனாந்தரத்தலிருந்துவருகறது.

இது, உழவர்கள் தமது தானியங்கைளப்
பதரிலிருந்து,

ப ரித்ெதடுக்கப் பயன்படுத்தும் காற்ைறப்
ேபான்றல்ைல.

௧௨ இது அதைனவட பலமுைடயதாக
இருக்க றது.

இதுஎன்னிடமிருந்துவருகறது.
இப்ெபாழுது, யூதாவன் ஜனங்களுக்கு

எத ரான எனது தீர்ப்ைப நான்
அறவப்ேபன்.”

௧௩பாருங்கள்! பைகவன்ேமகத்ைதப்ேபான்று
எழும்பயருக்க றான்.

அவனது இரதங்கள் புயல்
காற்ைறப்ேபான்றுேதான்றுகன்றன.
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அவனது குதைரகள் கழுகுகைளவட
ேவகமுைடயதாயுள்ளன.

இதுநமக்குமிகவும் ேகடாயருக்கும்.
நாம்அழிக்கப்படுக ேறாம்.

௧௪ எருசேலம் ஜனங்கேள, உங்கள்
இருதயங்களிலிருந்து,
தீைமயானவற்ைறக்கழுவுங்கள்.

உங்கள்,இருதயங்கைளச்சுத்தப்படுத்துங்கள்.
அதனால்காப்பாற்றப்படுவீர்கள்.

தீய த ட்டங்கைளத் தீட்டுவைதத்
ெதாடராதீர்கள்.

௧௫கவனியுங்கள்! தாண்நாட்டிலிருந்துவந்த
தூதுவனின்குரல்ேபச க்ெகாண்டிருக்க றது.

எப்ப ராயீம், என்றமைலநாட்டிலிருந்து
ஒருவன் ெகட்ட ெசய்த கைளக்
ெகாண்டுவந்துெகாண்டிருக்க றான்.

௧௬ “இந்த நாட்டு ஜனங்களிடம், இதைனச்
ெசால்லுங்கள்.

எருசேலமிலுள்ள ஜனங்களிடம் இந்தச்
ெசய்தையப் பரப்புங்கள்.

பைகவர்கள் தூர நாட்டிலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அந்தப்பைகவர்கள்,யூதாவன்நகரங்களுக்கு
எத ராகப் ேபார் ெசய்வதுப்பற்ற

சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௧௭ எருசேலைமச் சுற்றலும் பைகவர்

வயைலக் காவல் ெசய்யும்
மனிதைனப்ேபான்று,
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வைளத்துக்ெகாண்டனர்.
யூதாேவ, நீ எனக்கு எத ராகத்

தரும்பவ ட்டாய்!
எனேவ, உனக்கு எத ராகப் பைகவர்கள்
வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௮ “நீங்கள் வாழ்ந்த வழியும் நீங்கள் ெசய்த
ெசயல்களும்,

உங்களுக்கு இந்தத் ெதால்ைலையக்
ெகாண்டுவந்துள்ளது,

உங்களது தீைமயானது, உங்கள்
வாழ்க்ைகையக்கடினமாக்கயருக்க றது.

உங்கள் தீைம ெகாடிய ஆபத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தது.

இது உங்கள் இதயத்ைத ஆழமாகக்
காயப்படுத்தவ ட்டது.”

எேரமியாவன்அழுைக
௧௯ எனது துக்கமும், கவைலயும், எனது

வயற்ைறத்தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது.
நான்வலியால்ேவதைனயைடந்துவ ட்ேடன்.

நான்மிகவும் பயப்படுக ேறன்.
எனது இதயம் எனக்குள்
ேவதைனப்படுகறது.

என்னால் சும்மா இருக்கமுடியாது,
ஏெனன்றால் நான் எக்காள சத்தத்ைதக்
ேகட்டிருக்க ேறன்,



எேரமியா ௪:௨௦ xxxii எேரமியா ௪:௨௩

எக்காளமானது ேபாருக்காகப் பைடைய
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

௨௦அழிைவத்ெதாடர்ந்து ேபரழிவுவருகறது.
நாடுமுழுவதும்அழிக்கப்படுக றது.

எனது கூடாரங்கள் த டீெரன்று
அழிக்கப்படுகன்றன.

எனது தைரச் சீைலகள்
கழிக்கப்படுகன்றன.

௨௧ என் கர்த்தாேவ எவ்வளவு காலமாக நான்
ேபார்க்ெகாடிகைளப்பார்க்கேவண்டும்!

எவ்வளவு காலமாக நான், ேபார்
எக்காளத்ைதக் ேகட்க ேவண்டும்?

௨௨ ேதவன், “என்னுைடய ஜனங்கள்
அறவுெகட்டவர்கள்.

அவர்கள்என்ைனஅறந்துெகாள்ளவல்ைல.
அவர்கள்அறவல்லாதப் பள்ைளகள்.

அவர்கள்புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
அவர்கள்தீைமெசய்வதல்வல்லவர்கள்.

ஆனால்அவர்களுக்கு நன்ைமைய எப்படி
ெசய்யேவண்டும் என்று ெதரியாது”
என்றுெசான்னார்.

அழிவுவந்துெகாண்டிருக்க றது
௨௩நான்பூமிைய ேநாக்க ப் பார்த்ேதன்.

பூமி ெவறுைமயாய்இருந்தது.
பூமியன்ேமல்ஒன்றுமில்லாமலிருந்தது.

நான்வானத்ைத ேநாக்க ப் பார்த்ேதன்.
அதன்ஒளி ேபாய்வ ட்டது.
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௨௪நான்மைலகைளப்பார்த்ேதன்,
அைவநடுங்க க்ெகாண்டிருந்தன.
மைலகள்எல்லாம்அைசந்தன.

௨௫ நான் பார்க்கும்ேபாது அங்ேக ஜனங்கள்
இல்ைல.

வானத்துப் பறைவகள் எல்லாம் பறந்து
ேபாய்வ ட்டன.

௨௬ நான் பார்க்கும்ேபாது நல்ல நலம்
வனாந்தரமாகவ ட்டிருந்தது.

அந்த நாட்டிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாம்
அழிக்கப்பட்டன.

கர்த்தர்இதைனச்ெசய்தார்.
கர்த்தரும் அவரது ெபருங்ேகாபமும் தான்
இதைனச்ெசய்தது.

௨௭ “ேதசம்முழுவதும்அழிக்கப்படும்
(ஆனால் நான் நாட்ைட முழுவதுமாக
அழிக்கமாட்ேடன்).

௨௮ எனேவ, இந்த நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள்
மரித்துப்ேபான ஜனங்களுக்காகக்
கதறுவார்கள்.

வானம் இருண்டுப்ேபாகும் நான்
ெசால்லியருக்க ேறன்.

அதைனமாற்றமாட்ேடன்.
நான் ஏற்கனேவ முடிவு
ெசய்தருக்க ேறன்.

நான்எனதுமனைதமாற்றமாட்ேடன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
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௨௯யூதாவன் ஜனங்கள் குதைர வீரர்களின்
சத்தத்ைதயும்

வல் வீரர்களின் சத்தத்ைதயும்
ேகட்பார்கள்.

ஜனங்கள்ஓடிப்ேபாவார்கள்!
ச ல ஜனங்கள் குைககளுக்குள்

ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள்.
ச ல ஜனங்கள் புதர்களுக்குள்
ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள்.

ச ல ஜனங்கள் பாைறகளுக்கு ேமல்
ஏற க்ெகாள்வார்கள்.

யூதாநகரங்கள்எல்லாம்காலியாக ப்ேபாகும்.
அவற்றல்எவரும்வாழமாட்டார்கள்.

௩௦யூதாேவ! நீஅழிக்கப்பட்டிருக்க றாய்.
எனேவ, நீ இப்ெபாழுது என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்?

நீஅழகானசவப்புஆைடகைள,
ஏன்அணிந்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்?
நீதங்கநைககைளஏன்அணிந்துெகாண்டிருக்க றாய்?
நீ கண்ணுக்கு ைமய ட்டு ஏன்

அழகுபடுத்த க்ெகாண்டிருக்க றாய்.
நீஉன்ைனஅழகுெசய்க றாய்.

ஆனால்இதுவீணாகும்.
உனதுேநசர்கள்உன்ைனெவறுக்கன்றனர்.

அவர்கள் உன்ைனக் ெகாைல ெசய்ய
முயல்கன்றனர்.
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௩௧ ப ரசவ ேவதைனப்படும் ெபண்ணின்
குரைலப் ேபான்ற கதறைலக்
ேகட்க ேறன்.

அது முதல் குழந்ைதையப் ப ரசவ க்கும்
ெபண்ணின் கதறல் ேபான்றருந்தது.
சீேயானின் மகளின் கதறலாய் இது
இருக்கறது.

அவள்தனதுைககைளவ ரித்து,
“ஓ! நான் எத ர்த்து ேபாரிட முடியாமல்,
மயங்க வழப்ேபாக ேறன்.

என்ைனச் சுற்றலும் ெகாைலக்காரர்கள்
இருக்க றார்கள்!” என்றுெஜப க்க றாள்.

௫
யூதாவன்ஜனங்களின்தீைம
௧ “எருசேலம் ெதருக்களில் நடவுங்கள்.

சுற்ற ப் பார்த்து இவற்ைறப்பற்ற
எண்ணுங்கள். நகரத்தன் ெபாது
சதுக்கங்கைளத் ேதடுங்கள். உங்களால்
ஒரு நல்ல மனிதைனக் கண்டுபடிக்க
முடியுமானால் பாருங்கள். அவன்
ேநர்ைமயான காரியங்கைளச்
ெசய்க றவனாகவும் உண்ைமையத்
ேதடுக றவனாகவும் இருக்கேவண்டும்.
உங்களால் ஒரு நல்ல மனிதைனக்
கண்டுபடிக்க முடியுமானால் நான்
எருசேலைம மன்னிப்ேபன்! ௨ ஜனங்கள்
வாக்குறுத ச் ெசய்து ‘ஜீவனுள்ள
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கர்த்தைரக் ெகாண்டுெசால்லுக ேறாம்’
என்கறார்கள், ஆனால் நைடமுைறயல்
தங்கள் வாக்குறுதைய நைறேவற்றும்
எண்ணம் அவர்களிடம் இல்ைல” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩ கர்த்தாேவ! உமது ஜனங்கள் உமக்கு
உண்ைமயாகஇருக்கேவண்டும்

என்று நீர் வரும்புவைத நான்
அறக ேறன்.

நீர்யூதாஜனங்கைளத்தாக்குக றீர்.
ஆனால், அவர்கள் எவ்வத வலிையயும்
உணர்ந்துக்ெகாள்வதல்ைல.

அவர்கைளநீர்அழித்தீர்.
ஆனால் அவர்கள் தங்கள் பாடத்ைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.

அவர்கள்மிகவும் ப டிவாதமாகவ ட்டனர்.
அவர்கள் தாம் ெசய்த ெகட்ட
ெசயல்களுக்கு,வருத்தப்படமறுத்தனர்.

௪ ஆனால் நான் (எேரமியா) எனக்குள்
ெசான்ேனன்.

“ஏைழகள் மட்டுேம முட்டாளாக இருக்க
ேவண்டும்.

கர்த்தருைடய வழிைய ஏைழ ஜனங்கள்
கற்றுக்ெகாண்டிருக்கவல்ைல.

ஏைழஜனங்கள்அவர்களதுேதவனுைடய
ேபாதைனகைள அறயாமல்
இருக்கறார்கள்.
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௫ ஆகேவ நான் யூதாவன் தைலவர்களிடம்
ேபாேவன்.

நான்அவர்கேளாடு ேபசுேவன்.
அந்தத் தைலவர்களுக்கு ந ச்சயமாக

கர்த்தருைடயவழி ெதரியும்.
அவர்களுக்கு தமது ேதவனுைடய
சட்டங்கள் ெதரியும், என்பதல் நான்
உறுதயாகஇருக்க ேறன்.”

ஆனால், அந்தத் தைலவர்கள், அைனவரும்
கர்த்தருக்கு

ேசைவெசய்வதலிருந்து வடுபட ஒன்று
ேசர்ந்தருக்க றார்கள்.

௬ அவர்கள் ேதவனுக்கு எத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

எனேவ காட்டிலிருந்து ஒரு சங்கம் வந்து
அவர்கைளத்தாக்கும்.

வனாந்தரத்தலிருந்து ஒரு நரி வந்து
அவர்கைளக்ெகால்லும்.

அவர்களின் நகரங்களுக்கு அருகல்,
சறுத்ைதஒளிந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

நகரத்தலிருந்துெவளிேயவரும்எவைரயும்
அந்த சறுத்ைத துண்டுத் துண்டாகக்
க ழித்துப்ேபாடும்.

இது நகழும் ஏெனன்றால், யூதா
ஜனங்கள் மீண்டும், மீண்டும், பாவம்
ெசய்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள் பலமுைற கர்த்தரிடமிருந்து
வலக ,அைலந்தருக்க றார்கள்.
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௭ “யூதாேவ! உன்ைன நான் எதற்காக
மன்னிக்க ேவண்டும்? என்றுஒரு நல்ல
காரணத்ைதஎனக்குக்ெகாடு,

உனது பள்ைளகள் என்ைன
வட்டுவ ட்டார்கள்.

அவர்கள் வக்க ரகங்களுக்கு, வாக்குறுத
ெசய்தனர்.

அந்த வக்க ரகங்கள் உண்ைமயல்
ெதய்வங்கள்அல்ல!

நான் உனது பள்ைளகளுக்குத் ேதைவயான
அைனத்ைதயும்ெகாடுத்ேதன்.

ஆனால் அவர்கள் இன்னும் எனக்கு
உண்ைமயல்லாதவர்களாக
இருக்க றார்கள்!

அவர்கள் ேவச கேளாடு மிகுதயான
காலத்ைதச்ெசலவழிக்க றார்கள்.

௮ அவர்கள் குதைரகைளப்ேபான்று
இருக்கறார்கள்.

அவர்கள்மிகுதயாகஉணவுஉண்கன்றனர்.
துைணேயாடு உறவுெகாள்ள

தயாராகன்றனர்.
அவர்கள் அயலானின் மைனவைய
இச்ைசேயாடு அைழக்க ற
குதைரகைளப்ேபான்று,
இருக்கறார்கள்.

௯ இவற்ைறச் ெசய்வதற்காக
யூதா ஜனங்கைள நான்
தண்டிக்கேவண்டாமா?”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
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“ஆம்! இதுேபால வாழ்க ற ஒரு நாட்ைட நான்
தண்டிக்கேவண்டும் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்.

நான் அவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனையேயெகாடுப்ேபன்.

௧௦ “யூதாவன் த ராட்ைசத் ேதாட்ட
வரிைசகளுக்குச்ெசல்லுங்கள்,

ெகாடிகைள ெவட்டிப் ேபாடுங்கள்,
(ஆனால் முழுவதுமாக அவற்ைற
அழிக்காதீர்கள்)

அவற்றன் கைளகைளெயல்லாம்
ெவட்டுங்கள்.

ஏெனன்றால், இந்தக் கைளகள்
கர்த்தருக்குஉரிைமஉைடயைவஅல்ல.

௧௧ ஒவ்ெவாரு வழியலும் இஸ்ரேவல்
குடும்பமும்யூதாகுடும்பமும்

எனக்கு உண்ைமயற்றவர்களாக
இருந்தருக்க றார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௨ “அந்த ஜனங்கள் கர்த்தைரப்பற்ற
ெபாய்யுைரத்தருக்கன்றனர்.

அவர்கள், ‘கர்த்தர் எங்களுக்கு எதுவும்
ெசய்யமாட்டார்.

தீைமஎதுவும்நமக்குஏற்படாது.
ஒரு பைட நம்ைமத் தாக்குவைத நாம்
எப்ெபாழுதும்காண்பதல்ைல.
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நாம் எப்ெபாழுதும் பட்டினியாக
இருப்பதல்ைல.’

௧௩ கள்ளத்தீர்க்கதரிச கள் ெவறுைமயான
காற்ைறப் ேபான்றவர்கள்.

ேதவனுைடய வார்த்ைத அவர்களில்
இல்ைல.

அவர்களுக்குத்தீயைவஏற்படும்.”

௧௪ அந்த ஜனங்கள், “நான் அவர்கைளத்
தண்டிக்கமாட்ேடன்என்றுகூறனார்கள்.

ஆைகயால் எேரமியாேவ, நான் உனக்குக்
ெகாடுத்த வார்த்ைதகள் ெநருப்ைபப்
ேபான்றருக்கும்.

அந்த ஜனங்கள் மரத்துண்டுகைளப்
ேபான்றருப்பார்கள்.

அந்த ெநருப்பு அவர்கைள முழுைமயாக
எரித்துப் ேபாடும்!”

என்று சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௫இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாேர!
“நான் உங்கைளத் தாக்குவதற்காகத்,

ெதாைல தூரத்தலிருந்து, வைரவல்
ஒருேதசத்ைதக்ெகாண்டுவருேவன்.

அது ஒரு வல்லைம மிக்க ஜனமாக
இருக்க றது.

இதுபழைமயானேதசமாகஇருக்க றது.
அந்தத்ேதசத்தன்ஜனங்கள்நீங்கள்அறயாத

ஒருெமாழிையப் ேபசுக றார்கள்.
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அவர்கள் என்ன ெசால்க றார்கள்
என்பைத உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது.

௧௬ அவர்களின் அம்புப் ைபகள் தறந்த
சவக்குழிகைளப் ேபான்றருக்கும்.

அவர்களது ஆண்கள் எல்லாம்
வலிைமயான வீரர்களாக
இருக்க றார்கள்.

௧௭ நீங்கள் ேசகரித்து ைவத்த வைளச்சைல
எல்லாம் அந்தப் பைடவீரர்கள்
உண்பார்கள்.

உங்கள் உணவு முழுவைதயும் அவர்கள்
உண்பார்கள்.

அவர்கள் உங்களது மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் உண்பார்கள்
(அழிப்பார்கள்).

அவர்கள் உங்கள் ஆடுகைளயும் உங்கள்
மாடுகைளயும்உண்பார்கள்.

அவர்கள் உங்கள் த ராட்ைசப்
பழங்கைளயும், அத்த ப் பழங்கைளயும்
உண்பார்கள்.

அவர்கள் தமது வாள்களால் உங்களது
பலமானநகரங்கைளஅழிப்பார்கள்.

நீங்கள் நம்ப க்ைக ைவத்த உங்களது
பலமான நகரங்கைள அவர்கள்
அழிப்பார்கள்!”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௮ “ஆனால் அந்தப் பயங்கரமான நாட்கள்
வரும்ேபாது யூதாேவ, நான் உன்ைன
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முழுவதுமாக அழிக்கமாட்ேடன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார். ௧௯ “யூதாவலுள்ள
ஜனங்கள் உன்னிடம், ‘நமது ேதவனாகய
கர்த்தர் இந்தத் தீயச்ெசயல்கைள
நமக்கு ஏன் ெசய்தருக்க றார்?’ என்று
ேகட்டால், நீ அவர்களிடம், ‘யூதாவன்
ஜனங்களாகய நீங்கள் கர்த்தைர வ ட்டு
வலகனீர்கள். உங்கள் ெசாந்த நாட்டில்,
அந்நய நாட்டு வக்க ரகங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்தருக்க றீர்கள். நீங்கள்
அச்ெசயல்கைளச் ெசய்தபடியால்,
இப்ெபாழுதும், உங்களுக்கு ெசாந்தமில்லாத
நாட்டில் அந்நயருக்கு ேசைவெசய்வீர்கள்’ ”
என்றுெசால்.

௨௦ கர்த்தர் என்னிடம், “யாக்ேகாபன்
குடும்பத்தாைரயும்,

யூதா நாட்டினைரயும் ேநாக்க :
௨௧நீங்கள்மத ேகடர்கள்,

உங்களுக்குக்கண்கள்இருக்கன்றன,
ஆனால்நீங்கள்பார்க்க றதல்ைல!
உங்களுக்குக் காதுகள் இருக்கன்றன
ஆனால்நீங்கள்ேகட்க றதல்ைல!

௨௨ ந ச்சயமாக நீங்கள் எனக்குப்
பயப்படுக றீர்கள்”எனெசால்என்றார்.

“எனக்கு முன்னால் நீங்கள் பயத்தால்
நடுங்கேவண்டும்.

கடலுக்குக் கைரகைள எல்ைலயாக
உண்டாக்கயவர் நாேன.
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இந்த வழியல் என்ெறன்ைறக்கும்
தண்ணீரானது அதனுைடய இடத்தல்
இருக்குமாறுெசய்ேதன்.

கைரையஅைலகள்தாக்கலாம்.
ஆனால்அைவஅதைனஅழிக்கமுடியாது.
அைலகள்இைரந்துக்ெகாண்டுவரலாம்.
ஆனால் அது கைரையக் கடந்து ேபாக
முடியாது.

௨௩ மறுபடியும் யூதாவன் ஜனங்கள்
ப டிவாதமாகஇருக்க றார்கள்.

எனக்கு எத ராகத் தரும்ப அவர்கள்
எப்ெபாழுதும்த ட்டம் தீட்டுக றார்கள்.

அவர்கள் என்னிடமிருந்து தரும்ப
என்ைனவட்டுவலகவ ட்டார்கள்.

௨௪ யூதாவன் ஜனங்கள் தங்களுக்குள்
இவ்வாறுெசால்லமாட்டார்கள்.

‘எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
பயப்படுேவாம்,மரியாைதெசய்ேவாம்.

நமக்கு அவர் சரியான காலங்களில்
மைழையயும், முன்மாரிையயும்,
பன்மாரிையயும்ெகாடுக்க றார்.

நாம் சரியான காலத்தல் அறுவைடையப்
ெபறுேவாம்’ என்று அவர் உறுத
ெசய்க றார்.

௨௫ யூதாவன் ஜனங்கேள! நீங்கள் தவறு
ெசய்தருக்க றீர்கள்.

எனேவ மைழயும் அறுவைடயும்
வரவல்ைல.
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கர்த்தரிடமிருந்துவரும்அந்தநன்ைமைய
அனுபவக்க உங்கள் பாவங்கள்
தடுத்துவ ட்டன.

௨௬ என்னுைடய ஜனங்களிைடயல் ெகட்ட
மனிதரும்இருக்கன்றனர்.

அந்தக் ெகட்ட மனிதர்கள் பறைவகைளப்
ப டிக்க வைலகைளச் ெசய்பவர்கைள
ேபான்றவர்கள்.

இந்த மனிதர்கள் தமது கண்ணிகைள
ைவப்பார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் பறைவகளுக்குப்
பதலாக மனிதர்கைளப்ப டிப்பார்கள்.

௨௭ கூண்டுக்குள்ேள பறைவகள்
இருப்பதுேபான்று,

இத்தீய ஜனங்களின் வீடுகளில்
கபடங்கள்நைறந்தருக்கும்.

அவர்களின் கபடங்கள் அவர்கைள
ெசல்வந்தர்களாகவும்,வலிைமயுள்ளவர்களாகவும்
ஆக்கன.

௨௮ அவர்கள் தாம் ெசய்த
தீைமகளால் ெபரிதாக வளர்ந்து
ெகாழுத்துப்ேபாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள் ெசய்யும் தீைமகளுக்கு முடிேவ
இல்ைல.

ெபற்ேறார்கள் இல்லாதருக்க ற
பள்ைளகளின் வழக்கல் பரிந்து
ேபசுவதல்ைல.

அந்த அனாைதகளுக்கு அவர்கள்
உதவுவதல்ைல.
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ஏைழஜனங்கள்நயாயமானதீர்ப்புப்ெபற
வடுவதல்ைல.

௨௯இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ற
யூதாவன் ஜனங்கைள நான்
தண்டிக்கேவண்டுமா?”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“இது ேபான்ற ஒரு ேதசத்தாைர நான்

தண்டிக்கேவண்டும், என்று
உங்களுக்குத்ெதரியும்.

அவர்களுக்குப் ெபாருத்தமான
தண்டைனகைளேய நான்
தரேவண்டும்.”

௩௦கர்த்தர், “யூதா நாட்டிேலஒருபயங்கரமான
நடுங்கத்தக்கெசயல்நடந்தருக்க றது.

௩௧ தீர்க்கதரிச கள், ெபாய்கைளக்
கூறுகறார்கள்.

ஆசாரியர்கள்எதற்காகத்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கேளா
அச்ெசயல்கைளச்ெசய்வதல்ைல.

என்னுைடய ஜனங்கள் இந்நைலைய
வரும்புக றார்கள்!

ஆனால்,உங்கள்தண்டைனவரும்ேபாது
நீங்கள் என்ன ெசய்யப்ேபாக றீர்கள்?”
என்றுெசால்லுகறார்.

௬
பைகவர் எருசேலைமசுற்றவைளத்தனர்

௧ ெபன்யமீன் ஜனங்கேள! உங்கள்
உயருக்காகஓடுங்கள்.
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எருசேலம் நகரத்ைத வ ட்டுத் தூர
ஓடுங்கள்!

ெதக்ேகாவா நகரில் ேபார் எக்காளத்ைத
ஊதுங்கள்!

ெபத்ேகேரம் நகரில் எச்சரிக்ைக
ெகாடிையஏற்றுங்கள்!

நீங்கள்இவற்ைறெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால், வடக்கலிருந்து ேபரழிவானது

வந்துெகாண்டிருக்க றது.
பயங்கரமான ேபரழிவு உங்களுக்கு

வந்துெகாண்டிருக்க றது.
௨ சீேயானின் மகேள, நீ ஒரு அழகான

ெமன்ைமயான
ெபண்ேபான்றுள்ளாய்.

௩ேமய்ப்பர்கள்எருசேலமிற்குவருகறார்கள்,
அவர்கள் தம் ஆட்டு மந்ைதையக்
ெகாண்டுவருகறார்கள்.

எருசேலைமச் சுற்ற தங்கள் கூடாரங்கைள
அைமத்தனர்.

ஒவ்ெவாருேமய்ப்பனும்,அவனதுெசாந்த
மந்ைதையக்கவனிக்கன்றனர்.

௪ “எருசேலமிற்கு எத ராகப் ேபாராடத்
தயாராகுங்கள்.

எழுந்தருங்கள்! நாம் மதய ேநரத்தல்
நகரத்ைதத்தாக்குேவாம்;

ஆனால்ஏற்கனேவதாமதமாகவ ட்டது.
மாைலந ழல்நீளமாகவளர்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றது.
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௫ எனேவ, புறப்படுங்கள்! இரவல் நகரத்ைத
நாம் தாக்குேவாம்!

எருசேலைமச் சுற்றயருக்கன்ற
உறுதயானசுவர்கைளஅழிப்ேபாம்.”

௬சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“எருசேலைம சுற்றயுள்ள மரங்கைள
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள், அதன் சுவருக்கு
எத ராக எடுசுவைர எழுப்புங்கள்.

இந்தநகரம் தண்டிக்கப்படேவண்டும்!
இந்த நகரத்தன் உட்பகுதயல்
ெகாடுைமையத் தவ ர ேவறு
எதுவுமில்ைல.

௭ ஒரு கணறு தனது தண்ணீைரப் புத தாக
சுரக்க றது,

இதுேபாலேவ எருசேலமும் தனது தீங்ைக
சுரக்கபண்ணுகறது,

நகரத்த ற்குள் எல்லா ேநரத்தலும்,
ெகாடுைமயும், வன்முைறயும்
ந கழ்வைதநான்ேகள்வப்படுக ேறன்.

எருசேலமிற்குள் எப்ெபாழுதும்துன்பமும்,
ேநாயும்இருப்பைதப் பார்க்க ேறன்.

௮எருசேலேம! இந்தஎச்சரிக்ைகையகவனி!
நீ கவனிக்காவ ட்டால், ப றகு நான்
உனக்குஎனதுமுதுைகத்தருப்புேவன்,

உனது நாட்ைட ஒரு ெவறும் வனாந்தரமாக
நான்ெசய்ேவன்.

அங்கு எவரும் வாழமுடியாமல் ேபாகும்”
என்றுகூறுகறார்.



எேரமியா௬:௯ xlviii எேரமியா௬:௧௧

௯சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“தங்கள் ேதசத்தல் வ டப்பட்டிருந்த

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஒன்று
ேசருங்கள்,

நீங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்
இறுதயல்

பழுத்த பழங்கைளேசகரிப்பதுேபான்று
அவர்கைளஒன்றுேசருங்கள்.

ஒரு ேவைலக்காரன் ஒவ்ெவாரு த ராட்ைசப்
பழத்ைதயும்பற க்குமுன்

ேசாத ப்பதுேபான்றுேசாத யுங்கள்”என்று
கூறுகறார்.

௧௦நான்யாேராடு ேபசுேவன்?
நான்யாைர எச்சரிக்கமுடியும்?
நான்ெசால்வைதயார் ேகட்பார்கள்?

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் காதுகைள
மூடிக்ெகாண்டார்கள்.

எனேவ, எனது எச்சரிக்ைககைள
அவர்களால் ேகட்கமுடியாது.

ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள
வரும்புக றதல்ைல,

அவரது ெசய்தைய அவர்கள் ேகட்க
வரும்பவல்ைல.

௧௧ ஆனால் நான், (எேரமியா) கர்த்தருைடய
ேகாபத்தால் முழுைமயாக
நைறந்தருக்க ேறன்!

நான் அதைனத் தாங்குவதல்
ேசார்ந்துேபாேனன்.
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“ெதருவல் வைளயாடிக்ெகாண்டிருக்கும்
பள்ைளகள் மீது கர்த்தருைடய
ேகாபத்ைதஊற்றுங்கள்.

கூடுகன்ற இைளஞர் ேமல் கர்த்தருைடய
ேகாபத்ைதஊற்றுங்கள்.

ஒரு ஆணும் அவனது மைனவயும் ேசர்த்து
ைகபற்றப்படுவார்கள்.

வயதான ஜனங்கள் அைனவரும்
ைகபற்றப்படுவார்கள்.

௧௨ அவர்களின் வீடுகள் மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்.

அவர்களின் வயல்களும் மைனவகளும்
மற்றவர்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.

நான் என்னுைடய ைகைய உயர்த்த
யூதாவன்ஜனங்கைளத்தண்டிப்ேபன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௩ “இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் ேமலும் ேமலும் பணத்ைத
வரும்புகன்றனர்.

முக்கயத்துவம் குைறந்த
ஜனங்களிலிருந்து முக்கயத்துவம்
மிகுந்த ஜனங்கள்வைர அைனத்து
ஜனங்களும், இதுேபாலேவ
இருக்கன்றனர்.

தீர்க்கதரிச களிலிருந்துஆசாரியர்கள்வைர,
அைனத்து ஜனங்களும் ெபாய்கைளக்
கூறுகன்றனர்.
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௧௪ என்னுைடய ஜனங்கள் மிக ேமாசமாகப்
பாத க்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.

தீர்க்கதரிச களும், ஆசாரியர்களும்,
அந்தக் காயங்களுக்குக் கட்டுப்
ேபாடேவண்டும்.

அவர்கள் ச றய காயங்களுக்கு, ச க ச்ைச
ெசய்வதுேபான்று, அவர்கள்
புண்களுக்குச க ச்ைசெசய்கன்றனர்.

‘இது சரியாக இருக்க றது, எல்லாம்
சரியாகஇருக்க றது!’

என்றுகூறுகறார்கள்.
ஆனால்அதுசரியாகஇல்ைல!
௧௫ தீர்க்கதரிச களும், ஆசாரியர்களும்,

தாங்கள்ெசய்க றதீயச்ெசயல்களுக்காக
ெவட்கப்பட ேவண்டும்.

ஆனால், அவர்கள் ெகாஞ்சமும்
ெவட்கப்படுவதல்ைல

தங்கள் பாவங்களுக்காக ெவட்கப்படும்
அளவற்கு அவர்களுக்கு ேபாத ய
அறவல்ைல;

எனேவ, அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

நான் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது,
அவர்கள்தைரயல்வீசெயறயப்படுவார்கள்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௬கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
“வழிகளில் நன்றுகவனி.
பைழயசாைலஎங்ேக என்றுேகள்.
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நல்லசாைலஎங்ேக என்றுேகள்.
அந்தச் சாைலயல்நட.
நீ ெசய்தால், உனக்குள் நீ ஓய்ைவக்
கண்டுபடிப்பாய்.

ஆனால் நீங்கேளா, ‘நாங்கள் நல்ல
சாைலகளில் நடக்கமாட்ேடாம்!’ என்று
கூறனீர்கள்.

௧௭ உங்கைள கவனிக்க காவல்காரர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.

நான் அவர்களிடம், ‘ேபார் எக்காள
சத்தத்ைத கவனியுங்கள்’ என்று
கூறேனன்.

ஆனால் அவர்கேளா, ‘நாங்கள்
கவனிக்கமாட்ேடாம்!’ என்று
கூறனார்கள்.

௧௮எனேவ, ேதசத்தலுள்ளவர்கேள!
ேகளுங்கள்சைபேய,

௧௯பூமியன்ஜனங்கேள,
யூதா ஜனங்களுக்கு நான் ேபரழிைவக்
ெகாண்டுவருேவன்.

ஏெனன்றால், அவர்கள் எல்லா
தீயச்ெசயல்களுக்கும்த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கள் என் வார்த்ைதைய
உதாசனப்படுத்தனார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் என் சட்டங்களுக்கு
அடிபணியமறுத்தனர்.”

௨௦ கர்த்தர் அவர்களிடம், “ஏன் நீங்கள்
ேசபா நாட்டிலுள்ள நறுமணப்
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ெபாருட்கைளயும்,
ெதாைல நாடுகளிலுள்ள சுகந்தப்
பட்ைடகைளயும் எனக்குக் ெகாண்டு
வருகறீர்கள்?

உங்களது சர்வாங்கத் தகன பலிகள் எனக்கு
மக ழ்ச்ச யளிப்பதல்ைல,

உங்களது பலிகள் எனக்கு
இன்பமாய ராது” என்றுகூறனார்.

௨௧எனேவஇதுதான்கர்த்தர்கூறுவது:
“யூதாவலுள்ள ஜனங்களுக்கு நான்

ச க்கல்கைளெகாண்டுவருேவன்.
அைவ ஜனங்கைள வழச் ெசய்யும்
கற்கைளப்ேபான்றுஇருக்கும்.

தந்ைதகளும் மகன்களும் ஒருவர் ேமல்
ஒருவர்இடற வழுவார்கள்.

நண்பர்களும் அருகல் உள்ளவர்களும்
மரித்துப்ேபாவார்கள்.”

௨௨கர்த்தர் ெசால்லுகறதாவது:
“ஒரு பைடயானது வடக்கலிருந்து

வந்துெகாண்டிருக்க றது.
பூமியலுள்ள, ெதாைலதூர
இடங்களிலிருந்து ஒரு ெபரிய ேதசம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

௨௩ வீரர்கள் வல்ைலயும் ஈட்டிையயும்
ெகாண்டுவருகன்றனர்.

அவர்கள்ெகாடுைமயானவர்கள்.
அவர்களிடம்இரக்கம்இல்ைல.
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அவர்கள்மிகவும் சக்த வாய்ந்தவர்கள்,
அவர்கள், குதைரகள் ேமல் சவாரி ெசய்து

வரும்ேபாது,
இைரகன்ற கடைலப்ேபான்று சத்தம்
எழுப்புக றார்கள்.

சண்ைட ெசய்வதற்கு தயாராக அப்பைட
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

சீேயானின் குமாரத்த ேய! அந்தப்
பைட உங்கைள தாக்க ட
வந்துெகாண்டிருக்க றது.”

௨௪அந்தப் பைடையப் பற்றயச் ெசய்தையக்
ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறாம்.

எங்களின் துன்ப வைலயல்
மாட்டிக்ெகாண்டதாகஉணர்க ேறாம்.

பயத்தனால் ஒன்றும் ெசய்ய
முடியாதவர்களாகஇருக்க ேறாம்.

ப ரசவ க்கும் ெபண்ைணப்ேபான்று
ேவதைனயல்இருக்க ேறாம்.

௨௫ெவளிேயவயல்களுக்குப் ேபாகாதீர்கள்.
சாைலகளில் ேபாகாதீர்கள்,

ஏெனன்றால் பைகவர்கள் வாள்
ைவத்தருக்கன்றனர்.

எல்லா இடங்களிலும் ஆபத்து
இருக்கறது.

௨௬என்சாக்குஆைடையஅணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
சாம்பலில்புரளுங்கள்.

மரித்தஜனங்களுக்காகஉரக்கஅழுங்கள்.
ஒேர மகைன இழந்தைதப்ேபான்று
அழுங்கள்,
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இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்யுங்கள்;
ஏெனன்றால், நமக்கு எத ரியான,
அழிவுக்காரன் மிகேவகமாக
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

௨௭ “எேரமியா! நான், (கர்த்தர்) உன்ைன
உேலாகத்ைத

ேசாத த்துப்பார்க்கும் ேவைலயாளாக
ைவத்ேதன்,

நீ எனதுஜனங்கைளேசாத ப்பாய்;
அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்கன்றார்கள்
என்றுகவனிப்பாய்.

௨௮ என்னுைடய ஜனங்கேள, எனக்கு எத ராக
தரும்பயருக்கன்றனர்,

அவர்கள்மிகவும்கடினமானவர்கள்.
அவர்கள் ஜனங்கைளப்பற்ற
தவறானவற்ைறச் ெசால்க றார்கள்,
ஜனங்கைளப்பற்ற ெகட்டவற்ைறச்
ெசால்க றார்கள்.

துருவும் கைறயும் ெகாண்ட அவர்கள்
எல்ேலாரும்தீயவர்கள்.

அவர்கள் ெவண்கலத்ைதப்ேபான்றும்
இரும்ைபப் ேபான்றும்இருக்கன்றனர்.

௨௯ அவர்கள் ெவள்ளிைய சுத்தப்படுத்த
முயலும் ேவைலக்காரர்கைளப்
ேபான்றுள்ளனர்.

துருத்த கள்பலமாகஊதப்படுகன்றன.
ெநருப்பு ேமலும்சூடாகன்றது.
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ஆனால் ெநருப்பலிருந்து ஈயம்மட்டும்
வருகன்றது.

அந்த ெவள்ளிைய சுத்தப்படுத்துவதல்
ேவைலயாள் தனது காலத்ைத
வீணாக்கவ ட்டான்.

இதுேபாலேவ, எனது ஜனங்களிடமிருந்து
தீயைவவலக்கப்படவல்ைல.

௩௦ என்னுைடய ஜனங்கள் ‘தள்ளுபடியான
ெவள்ளி’ என்று அைழக்கப்படுவார்கள்,
அவர்களுக்கு அந்தப் ெபயர்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.”

௭
எேரமியாவன்ஆலயத்துப்ப ரசங்கம்
௧ எேரமியாவ ற்கான கர்த்தருைடய ெசய்த

இது: ௨ எேரமியா, ேதவனுைடய வீட்டுக்
கதவருகல்நல். வாசலில்இந்தெசய்தையப்
ப ரசங்கம் ெசய்: “யூதா நாட்டிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கேள! கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த ெசய்தையக் ேகளுங்கள்! இந்த
வாசல் வழியாகக் கர்த்தைர ஆராத க்க
வருகன்ற ஜனங்கேள, இந்தச் ெசய்தையக்
ேகளுங்கள். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ேதவனாகய கர்த்தர் இருக்க றார். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைதத் தான்
ெசால்க றார்: ‘உங்களது வாழ்க்ைகைய
மாற்றுங்கள். நல்லவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்,
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இதைன நீங்கள் ெசய்தால், நான் உங்கைள
இந்த இடத்தல் வாழவடுேவன். ௪ ச ல
ஜனங்கள் கூறுகற ெபாய்களில் நம்ப க்ைக
ைவக்காதீர்கள். இதுதான் கர்த்தருைடய
ஆலயம்,கர்த்தருைடயஆலயம்,கர்த்தருைடய
ஆலயம்’ என்று அவர்கள் கூறுகன்றனர்.
௫ நீங்கள் உங்களது வாழ்க்ைகைய
மாற்ற க்ெகாண்டு நற் ெசயல்கைளச்
ெசய்தால், நான் உங்கைள இந்த இடத்தல்
வாழவடுேவன். நீங்கள் ஒருவருக்கு
ஒருவர் நயாயமாக இருக்கேவண்டும்.
௬ நீங்கள் அந்நயர்களுக்கும் நயாயமாக
இருக்கேவண்டும். நீங்கள் வதைவகளுக்கும்
அநாைதகளுக்கும் நல்லவற்ைறச்
ெசய்யேவண்டும். ஒன்றுமறயாத
ஜனங்கைளக் ெகால்லேவண்டாம். மற்ற
ெதய்வங்கைளப் பன் பற்றேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் அைவ உங்கள் வாழ்ைவ
அழித்துவடும். ௭ நீங்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால், நான் உங்கைள இந்த
இடத்தல் வாழவடுேவன்: நான் உங்களது
முற்ப தாக்களுக்கு இந்த நாட்ைட
என்ெறன்ைறக்கும் ைவத்தருக்கும்படி
ெகாடுத்ேதன்.
௮ “ஆனால் நீங்கள் ெபாய்கைள

நம்ப க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். அந்தப்
ெபாய்கள் பயனில்லாதைவ. ௯ நீங்கள்
களவும், ெகாைலயும் ெசய்வீர்களா?
நீங்கள் வபச்சாரம் என்னும் பாவத்ைத
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ெசய்வீர்களா? நீங்கள் மற்றவர்கள்
ேமல் ெபாய்வழக்கு ேபாடுவீர்களா?
நீங்கள் ெபாய்த் ெதய்வமான பாகாைலத்
ெதாழுதுெகாண்டு, உங்களால் அறயப்படாத
அந்நய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றுவீர்களா?
௧௦ நீங்கள் அந்தப் பாவங்கைளச் ெசய்தால்,
எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படும். இந்த
வீட்டில் எனக்கு முன்னால் ந ற்க முடியும்
என்று நைனக்கறீர்களா? நீங்கள்
இதுேபான்ற ெகட்ட ெசயல்கைளெயல்லாம்
ெசய்துெகாண்டு, எனக்கு முன்னால் நன்று,
‘நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க ேறாம்’
என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட தீய
ெசயல்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்யலாம் என்று
நைனக்கறீர்களா? ௧௧ இந்த ஆலயம் எனது
நாமத்தால் அைழக்கப்படுகன்றது. இந்த
ஆலயம் உங்களுக்கு, கள்ளர் பதுங்கும்
இடேம ஒழிய, ேவறு எதுவுமில்ைலயா? நான்
உங்கைள கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௨ “யூதாவன் ஜனங்கேள! இப்ெபாழுது

சீேலா என்னும் நகரத்த ற்குப் ேபாங்கள்.
நான் முதலில் எந்த இடத்தல் எனது
நாமத்தால் ஒரு வீட்ைட அைமத்ேதேனா
அங்கு ேபாங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
தீயச்ெசயல்கைளச் ெசய்தனர். அவர்கள்
ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்கு நான் அந்த
இடத்துக்குச் ெசய்தவற்ைறப் ேபாய்
பாருங்கள். ௧௩ யூதா ஜனங்களாகய
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நீங்கள், இத்தீயச் ெசயல்கைளெயல்லாம்
ெசய்தீர்கள்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“நான் உங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும்
ேபச ேனன். ஆனால் நீங்கள் என்ைன
கவனிக்க மறுத்துவ ட்டீர்கள். நான்உங்கைள
அைழத்ேதன். ஆனால் நீங்கள் பதல்
ெசால்லவல்ைல. ௧௪ எனேவ, எருசேலமில்
எனது நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட வீட்ைட
அழிப்ேபன். நான் சீேலாைவ அழித்தது
ேபான்று, அந்த ஆலயத்ைதயும் அழிப்ேபன்.
எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படும்
எருசேலமில் உள்ள அந்த வீடு, நீங்கள்
நம்ப க்ைக ைவத்த ஆலயம். நான்
அந்த இடத்ைத உங்களுக்கும் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்ேதன்.
௧௫எப்ப ராயீமிலுள்ளஉங்கள்சேகாதரர்கைள
நான்தூரஎற ந்தைதப்ேபான்று,உங்கைளயும்
என்ைனவட்டுத்தூரஎற ேவன்.

௧௬ “எேரமியா, யூதாவலுள்ள இந்த
ஜனங்களுக்காக நீ வண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டாம். அவர்களுக்காக நீ
ெஜப க்கவும், ெகஞ்சவும் ேவண்டாம்,
அவர்களுக்கு உதவ ெசய்யேவண்டும்
என்று என்னிடம் மன்றாடேவண்டாம்.
அவர்களுக்கான உனது ெஜபத்ைத
நான் ேகட்கமாட்ேடன். ௧௭ யூதாவன்
நகரங்களில் அந்த ஜனங்கள் என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைத
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நீ பார்க்க றாய் என்பைத நான் அற ேவன்.
எருசேலம்நகரத்துவீத களில்அவர்கள்என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைத
உன்னால் பார்க்க முடியும். ௧௮யூதாவலுள்ள
ஜனங்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பது
இதுதான். பள்ைளகள் மரக்கட்ைடகைளச்
ேசகரிக்கன்றனர். தந்ைதகள்
ெநருப்புக்காக அந்த மரக்கட்ைடகைளப்
பயன்படுத்துகன்றனர். ெபண்கள்,
வானராக்கனிக்கும் பலிய ட அப்பங்கைளச்
சுடுகறார்கள். அந்நய ெதய்வங்கைள
ெதாழுவதற்காக யூதா ஜனங்கள்
பானங்களின் காணிக்ைககைள
ஊற்றுகன்றனர். எனக்குக் ேகாபம்
ஏற்படும்படி அவர்கள் இதைனச்
ெசய்கன்றனர். ௧௯ ஆனால்
யூதா ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய
என்ைனப் புண்படுத்தவல்ைல” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “அவர்கள்
தங்கைளேய புண்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் தங்களுக்ேக அவமானத்ைத
வரவைழத்துக்ெகாள்க றார்கள்.” ௨௦ எனேவ
கர்த்தர் அவர்களிடம், “நான் இந்த
இடத்துக்கு எத ராக எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். நான் ஜனங்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். நான்
ெவளியலுள்ள மரங்கைளயும் தைரயலுள்ள
வைளச்சைலயும் தண்டிப்ேபன். எனது
ேகாபம் சூடான ெநருப்ைபப் ேபான்றருக்கும்.
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எவராலும் அதைனத் தடுக்கமுடியாது” என்று
கூறுகறார்.

கர்த்தர் பலிகைளவ ட கீழ்ப்படிதைலேய
வரும்புக றார்
௨௧ இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள

ேதவனாகய கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
“ேபாங்கள். உங்கள் வருப்பப்படி
எத்தைன மிகுதயாகத் தகன பலிகைளயும்,
மற்ற பலிகைளயும் ெசலுத்த முடியுேமா
ெசலுத்துங்கள். அப்பலிகளின் இைறச்சைய
நீங்கேள உண்ணுங்கள். ௨௨ எக ப்துக்கு
ெவளிேய உங்களது முற்ப தாக்கைளக்
ெகாண்டுவந்ேதன். நான் அவர்கேளாடு
ேபச ேனன், ஆனால் தகனபலிகள்
மற்றும் மற்ற பலிகள் பற்ற எந்தக்
கட்டைளையயும் இடவல்ைல. ௨௩ நான்
இந்தக் கட்டைளைய மட்டும் ெகாடுத்ேதன்.
‘எனக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். அப்ெபாழுது நான்
உங்களது ேதவனாகஇருப்ேபன். நீங்கள் என்
ஜனமாய் இருப்பீர்கள். நான் கட்டைளய ட்ட
அைனத்தும் ெசய்யுங்கள். உங்களுக்கு
நன்ைமகள்ஏற்படும்.’
௨௪ “ஆனால் உங்களது முற்ப தாக்கள்

என்ைன கவனிக்கவல்ைல. அவர்கள் நான்
ெசான்னதல் கவனம் ைவக்கவல்ைல,
அவர்கள் முரட்டாட்டமாக இருந்தார்கள்.
அவர்கள் வரும்பயைதேய ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் நல்லவர்கள் ஆகவல்ைல.
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அவர்கள் ேமலும் தீயவர்கள் ஆனார்கள்.
அவர்கள் முன்னுக்கு வராமல் பன்னுக்குப்
ேபானார்கள். ௨௫ உங்களது முற்ப தாக்கள்
எக ப்ைத வ ட்டு வலகய நாள் முதல்,
இன்றுவைர நான் உங்களிடம் எனது
ேசவகர்கைள அனுப்பயருக்க ேறன்.
தீர்க்கதரிச கேள எனது ேசவகர்கள். நான்
அவர்கைள மீண்டும், மீண்டும் உங்களிடம்
அனுப்ப ேனன். ௨௬ ஆனால், உங்களது
முற்ப தாக்கள் நான் ெசான்னதற்கு
ெசவ சாய்க்கவல்ைல. அவர்கள் என்மீது
கவனம் ைவக்கவல்ைல. அவர்கள் மிகுந்த
ப டிவாதமானவர்களாக இருந்தார்கள்.
அவர்கள் தம் தந்ைதயைரவ ட ேமாசமான
தீைமகைளச்ெசய்தனர்.
௨௭ “எேரமியா! நீ யூதா ஜனங்களிடம்

இவற்ைற எல்லாம் ெசால்லுவாய்.
ஆனால் அவர்கள் நீ ெசால்வைத
கவனிக்கமாட்டார்கள்! நீ அவர்கைள
அைழப்பாய். ஆனால் அவர்கள் பதல்
ெசால்லமாட்டார்கள். ௨௮ எனேவ, நீ
அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும்.
நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியாத ேதசம் இதுதான். ேதவனுைடய
ேபாதைனகைள அதன் ஜனங்கள்
கவனிக்கவல்ைல, இந்த ஜனங்கள்
உண்ைமயான ேபாதைனகைள
அறயவல்ைல.
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ெகாைலயன்பள்ளத்தாக்கு
௨௯ “எேரமியா, உனது தைலமுடிைய ெவட்டி

எற ந்துேபாடு. பாைறயன் உச்ச க்குப்
ேபாய் அழு. ஏெனன்றால், கர்த்தர் இந்த
தைலமுைற ஜனங்கைள மறுத்தருக்க றார்.
இந்த ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் தனதுமுதுைகத்
தருப்ப க்ெகாண்டார். ேகாபத்துடன்
அவர்கைளத் தண்டிப்பார். ௩௦ இவற்ைறச்
ெசய். ஏெனன்றால், யூதா ஜனங்கள் தீைம
ெசய்வைத நான் பார்த்தருக்க ேறன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “அவர்கள் தம்
வக்க ரகங்கைள அைமத்தருக்க றார்கள்,
அதைன எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படுக ற
ஆலயத்தல் அவர்கள் அந்த வக்க ரகங்கைள
ைவத்தருக்க றார்கள். அவற்ைற
நான் ெவறுக்க ேறன். அவர்கள் எனது
வீட்ைட ‘தீட்டு’ ெசய்தருக்க றார்கள்!
௩௧ யூதா ஜனங்கள், இன்ேனாமின்
பள்ளத்தாக்கலுள்ள ேதாப்ேபத்தன்
ேமைடகைளக் கட்டியருக்க றார்கள். அந்த
இடங்களில் அவர்கள் தமது மகன்கைளயும்,
மகள்கைளயும் ெகான்று, பலியாக
எரித்தார்கள். இவற்ைறச் ெசய்யுமாறு
நான் கட்டைளய டவல்ைல. இைவ
ேபான்றவற்ைற நான் மனத ேல நைனத்துப்
பார்க்கவுமில்ைல. ௩௨ எனேவ, நான்
உன்ைன எச்சரிக்க ேறன். நாட்கள்
வந்துெகாண்டிருக்கன்றன” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “ஜனங்கள்
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இந்த இடத்ைத ெதாப்ேபத் என்னும்
இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்கு என்று
அைழக்கப்ேபாவதல்ைல. அவர்கள்
இதைன ‘சங்காரப் பள்ளத்தாக்கு’ என்று
அைழப்பார்கள். அவர்கள் இதற்கு இந்தப்
ெபயைர இடுவார்கள். ஏெனன்றால்
மரித்தவர்கைள அவர்கள் ேதாப்ேபத்தல்
இனி புைதக்க இடமில்ைல என்று
கூறுமளவுக்குப் புைதப்பார்கள். ௩௩ ப றகு,
மரித்தவர் களின் உடல்கள் பூமிக்கு ேமேல
க டக்கும், வானத்து பறைவகளுக்கு
உணவாகும்.அந்தஜனங்களின்உடல்கைளக்
காட்டு மிருகங்கள் உண்ணும். அந்தப்
பறைவகள் அல்லது மிருகங்கைளத் துரத்த ட
அங்கு எவரும் உய ேராடு இருக்கமாட்டார்கள்.
௩௪ எருசேலமின் ெதருக்களிலும், யூதாவன்
நகரங்களிலும் உள்ள, சந்ேதாஷம்
மக ழ்ச்ச ஆகயவற்றன் ஒலிகைள ஒரு
முடிவுக்குக்ெகாண்டுவருேவன். எருசேலம்
அல்லது யூதாவல் இனிேமல் மணவாளன்
மற்றும் மண வாட்டியன் சத்தமும் இனிேமல்
இருக்காது. இந்த நாடு ஒரு பாழைடந்த
பாைலவனமாகும்.”

௮
௧ கர்த்தர் ெசால்லுகறதாவது:

“அந்தக் காலத்தல் மனிதர்கள்
யூதாவன் அரசர்கள் மற்றும் முக்கய
ஆள்ேவார்களின் எலும்புகைள
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அவர்களின் கல்லைறயலிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ஆசாரியர்கள்,
மற்றும் தீர்க்கதரிச களின் எலும்புகைளயும்,
அவர்களின் கல்லைறயலிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். எருசேலமின்
அைனத்து ஜனங்களின் எலும்புகைளயும்,
அவர்களின் கல்லைறகளிலிருந்து அவர்கள்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ௨ அவர்கள் அந்த
எலும்புகைள தைரயன் மீது சூரியன்,
சந்த ரன், நட்சத்த ரங்களுக்கு அடியல் பரப்ப
ைவப்பார்கள். எருசேலம் ஜனங்கள்சூரியன்,
சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கள் ஆகயவற்ைற
ேநச த்து, பன்ெதாடர்ந்து, குற ேகட்டு
ெதாழுதுெகாண்டனர். எவரும் அந்த
எலும்புகைளச் ேசகரித்து மீண்டும் அடக்கம்
ெசய்யமாட்டார்கள். எனேவ, அந்த
ஜனங்களின் எலும்புகள், பூமியன் ேமல்
எருைவப் ேபான்றுஎறயப்படும்.
௩ “யூதாவன் ெபால்லாத ஜனங்கைள

நான் கட்டாயப்படுத்த அவர்களது வீட்ைட
வ ட்டும் நாட்ைட வ ட்டும் ேபாகும்படிச்
ெசய்ேவன். ஜனங்கள்அந்நயநாடுகளுக்குக்
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள். ேபாரில்
ெகால்லப்படாத யூதா ஜனங்களில் சலர் தாம்
ெகால்லப்பட வரும்புவார்கள்”இந்தச் ெசய்த
கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

பாவமும்தண்டைனயும்
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௪ “எேரமியா! யூதாஜனங்களிடம் நீெசால்ல
ேவண்டியதாவது: ‘கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“ ‘ஒருமனிதன்கீேழவழுந்தால்
மீண்டும் அவன் எழுவான் என்பைத நீ
அறவாய்.

ஒருமனிதன்தவறானவழியல் ேபானால்,
அவன்தரும்ப வருவான்.

௫ யூதா ஜனங்கள் தவறான வழியல்
ெசன்றனர்.

(வாழ்ந்தனர்)ஆனால் எருசேலமிலுள்ளஅந்த
ஜனங்கள் ஏன் தவறான வழியல்
ெதாடர்ந்துேபாய்க்ெகாண்டிருக்கன்றனர்?

அவர்கள் தங்கள் ெசாந்தப் ெபாய்ையேய
நம்புகன்றனர்.

அவர்கள் தரும்ப என்னிடம் வர
மறுக்கன்றனர்.

௬ நான் அவர்கைள மிகக் கவனமாகக்
ேகட்டிருக்க ேறன்.

ஆனால் எது சரிெயன்று அவர்கள்
ெசால்க றதல்ைல.

ஜனங்கள் தம் பாவங்களுக்காக
வருத்தப்படுவதல்ைல.

அவர்கள் தாங்கள் ெசய்தது தீயச்
ெசயல்கள்என்றுஎண்ணுவதல்ைல;

ஜனங்கள் எண்ணிப் பார்க்காமேலேய
ெசயல்கைளச்ெசய்க றார்கள்.
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ேபாரில் ஓடும் குதைரகைளப் ேபான்று
அவர்கள்இருக்கறார்கள்.

௭ வானத்து பறைவகளுக்குக் கூடச்
ெசயல்கைளச்ெசய்வதற்கான

சரியானேநரம்ெதரியும்.
நாைரகள், புறாக்கள், தைகவலான்

குருவகள்ஆகயவற்றுக்கு
புதயகூட்டிற்குப்பறந்துெசல்லேவண்டிய
ேநரம்ெதரியும்.

ஆனால், எனது ஜனங்களுக்குத் தாங்கள்
என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று கர்த்தர்
வரும்புக றார் என்பதுெதரியாது.

௮ “ ‘ “எங்களிடம் கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்
இருக்கறது.

எனேவ, நாங்கள் ஞானிகள்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

ஆனால் அது உண்ைமயன்று, ஏெனன்றால்,
ேவதபாரகர்கள் தம் எழுத்தாணிகளால்
ெபாய்யுைரத்தனர்.

௯ கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள, அந்த
“ஞானமுள்ள ஜனங்கள்” கவனிக்க
மறுத்துவ ட்டனர்.

எனேவ உண்ைமயல் அவர்கள் ஞானம்
உைடயவர்கள்அல்ல.

அந்த “ஞானமுள்ள ஜனங்கள்”
ப டிபட்டுள்ளனர்.

அவர்கள் அத ர்ச்ச யும் அவமானமும்
அைடந்துள்ளனர்.
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௧௦ எனேவ, நான் அவர்களது மைனவயைர
மற்றவர்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்,

நான் அவர்களது வயல்கைளப் புதய
உரிைமயாளர்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.

இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் ேமலும் ேமலும் பணத்ைத
வரும்புகன்றனர்.

முக்கயத்துவம் குைறந்த
ஜனங்களிலிருந்து முக்கயத்துவம்
மிகுந்த ஜனங்கள் வைர,
அவர்கள் அைனவரும் அதைன
வரும்புகன்றனர்.

தீர்க்கதரிச களிலிருந்து ஆசாரியர்கள்
வைர அைனவரும் ெபாய்
ெசால்லுகன்றனர்.

௧௧ எனது ஜனங்கள் மிக ேமாசமாகக்
காயப்பட்டிருக்க றார்கள்.

தீர்க்கதரிச களும், ஆசாரியர்களும்,
அந்தக் காயங்களுக்குக் கட்டுப்ேபாட
ேவண்டும்.

ஆனால் சறு காயங்களுக்குச் ச க ச்ைச
ெசய்வதுேபான்று அவர்கள் ச க ச்ைச
ெசய்கன்றனர்.

“இது சரியாக இருக்க றது,” என்று
கூறுகறார்கள்.

ஆனால்அதுசரியாகவல்ைல.
௧௨ அவர்கள் தாம் ெசய்க ற தீயச்

ெசயல்களுக்காக அவமானப்பட
ேவண்டும்.
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ஆனால் அவர்கள் ெகாஞ்சமும்
ெவட்கப்படுவதல்ைல.

அவர்கள் தங்களது பாவங்களுக்காக
ெவட்கங்ெகாள்ளஅறயாதவர்கள்.

எனேவ, அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
தண்டிக்கப்பட ேவண்டியவர்கள்.

நான் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது
அவர்கள் தைரயல் வீச
எறயப்படுவார்கள்’ ”

கர்த்தர்இவற்ைறெயல்லாம்ெசான்னார்.

௧௩ “ ‘நான் அவர்களுைடய பழங்கைளயும்
வைளச்சைலயும்எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.

எனேவ, அங்ேக அறுவைட இருக்காது
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்பழங்கள்இராது.
அத்தமரத்தல்அத்த ப்பழங்கள்இராது.

இைலகள்கூடகாய்ந்துஉத ர்ந்துவடும்.
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தப்

ெபாருட்கைளெயல்லாம்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.’ ”

௧௪ “எதற்காக நாம் இங்ேக சும்மா உட்கார்ந்து
இருக்க ேறாம்.

வாருங்கள், பலமான நகரங்களுக்கு
ஓடுேவாம்.

நமது ேதவனாகய கர்த்தர் நம்ைம மரிக்க
ெசய்வாேரயானால், நாம் அங்ேகேய
மரித்துப்ேபாேவாம்.
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நாம்கர்த்தருக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்”
எனேவ, ேதவனாகய கர்த்தர் நாம்
குடிப்பதற்கு வஷமுள்ள தண்ணீைரக்
ெகாடுத்தார்.

௧௫ நாம் சமாதானம் அைடேவாம் என்று
நம்ப ேனாம்.

ஆனால்நன்ைமஎதுவும்வரவல்ைல.
அவர் நம்ைம மன்னிப்பார் என்று

எத ர்பார்த்ேதாம்.
ஆனால்ேபரழிவு மாத்த ரேமவந்தது.

௧௬ தாணின் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
நாட்டிலிருந்து

பைகவர்களின்குதைரகளதுமூச்சுசத்தம்
ேகட்க றது.

அவர்களது குதைரகளின்
கைனப்ெபாலியால்பூமிஅத ர்கன்றது.

அவர்கள் இந்த நாட்ைடயும் இதலுள்ள
அைனத்ைதயும்

அழிக்கவந்துள்ளனர்.
அவர்கள்இந்த நகரத்ைதயும்

இதல் வாழும் ஜனங்கைளயும் அழிக்க
வந்தருக்க றார்கள்.

௧௭ “யூதாவன்ஜனங்கேள! உங்கைளத் தாக்க
வஷமுள்ள பாம்புகைள அனுப்ப க்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

அந்தப் பாம்புகைளக் கட்டுப்படுத்த
முடியாது.

அந்தப் பாம்புகள்உங்கைளக்கடிக்கும்”
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என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௮ “ேதவேன, நான் மிகவும் வருத்தத்ேதாடும்,
ெபருந்துயரத்ேதாடும்இருக்க ேறன்.

௧௯எனதுஜனங்கள்ெசால்வைதேகளும்”
இந்த நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும்
ஜனங்கள் உதவக்காக
அழுதுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள், “சீேயானில் கர்த்தர் இன்னும்
இருக்கறாரா?

சீேயானின் அரசர் இன்னும்
இருக்கறாரா?”

என்றுகூறுகறார்கள்.

ஆனால் ேதவன் கூறுகறார், “யூதாவன்
ஜனங்கள் அவர்களது பயனற்ற
அந்நய வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டனர்.

அதுஎன்ைனக்ேகாபங்ெகாள்ளச்ெசய்தது!
அவர்கள் எதற்காக ெசய்தார்கள்?” என்று
ேகட்டார்.

௨௦ஜனங்கள்ெசால்க றார்கள்,
“அறுவைட காலம் முடிந்துவ ட்டது,
ேகாைடகாலம் ேபாய்வ ட்டது, நாம்
இன்னும்காப்பாற்றப்படவல்ைல.”

௨௧எனதுஜனங்கள்காயப்பட்டிருக்க றார்கள்.
எனேவநானும்காயப்பட்டிருக்க ேறன்.

நான்ேபசுவதற்குமிகவும்வருந்துக ேறன்.



எேரமியா௮:௨௨ lxxi எேரமியா௯:௩

௨௨ உறுதயாக கீேலயாத்தல் ெகாஞ்சம்
மருந்துஉள்ளது.

உறுதயாக கீேலயாத்தல் ஒரு மருத்துவர்
இருக்க றார்.

எனேவ, ஏன்? எனது ஜனங்களின் காயங்கள்
குணமாகவல்ைல?

௯
௧எனதுதைலதண்ணீரால்நைறக்கப்பட்டால்,

எனது கண்கள் கண்ணீரின் ஊற்றாக
இருந்தால்நான்இரவும்பகலும்,

அழிந்துப்ேபான எனது ஜனங்களுக்காக
அழமுடியும்!

௨வழிேபாக்கர்கள்இரவ ேலதங்குவதற்கு,
வனாந்தரத்த ேல எனக்ெகன்ெறாரு வீடு
இருந்தருக்குமானால்நல்லது.

அப்ெபாழுது நான் எனது ஜனங்கைள
வட்டுப்ேபாேவன்.

நான் அந்த ஜனங்களிலிருந்து தூரப்
ேபாய்வடுேவன்.

ஏெனன்றால், அவர்கள் ேதவன் ேமல்
வசுவாசம்இல்லாதவர்கள்.

அவர்கள் அைனவரும் அவருக்கு
எத ராகத் தரும்பயருக்க றார்கள்.

௩ “அந்த ஜனங்கள் தங்களது
நாக்குகைள வல்ைலப்ேபான்று
பயன்படுத்துகன்றனர்.
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அவர்களது வாய்களிலிருந்து ெபாய்கள்
அம்புகைளப்ேபான்றுபறக்கன்றன.

இந்த நாட்டில் உண்ைமகளல்ல ெபாய்கள்
மிகப் பலமாகவளர்ந்தருக்கன்றன.

ஜனங்கள் ஒரு பாவத்தலிருந்து இன்ெனாரு
பாவத்த ற்குப் ேபாக றார்கள்.

அவர்களுக்குஎன்ைனத்ெதரியாது”
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசால்க றார்.

௪ கர்த்தர், “உனது அண்ைட வீட்டாைர
கவனியுங்கள்!

உனது ெசாந்தச் சேகாதரர்கைளயும்
நம்பாதீர்கள்!

ஏெனன்றால், ஒவ்ெவாரு சேகாதரனும்
ஏமாற்றுக்காரனாய்இருக்க றான்.

ஒவ்ெவாரு அண்ைடவீட்டானும், உனது
முதுகுக்குப்பன்னால்ேபசுக றான்.

௫ ஒவ்ெவாருவனும் தனது அண்ைட
வீட்டானுக்கு ெபாய்யனாக
இருக்க றான்.

எவனும்உண்ைமையப் ேபசுவதல்ைல.
யூதாவன்ஜனங்கள்தம்நாக்குகளுக்கு

ெபாய்ையேயகற்றுக்ெகாடுத்தருக்கன்றனர்.
ேசார்ந்துேபாக றஅளவுக்கு

பாவம்ெசய்தார்கள்.
௬ ஒரு ெகட்டச் ெசயைல இன்ெனான்று

ெதாடர்க றது.
ெபாய்கள்,ெபாய்கைளத்ெதாடர்கன்றன.
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ஜனங்கள் என்ைன அறய
மறுக்கன்றனர்”

என்றுகர்த்தர்கூறனார்.

௭ எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகறார்:

“ஒரு ேவைலயாள், ஒரு உேலாகத்ைத
அது சுத்தமாயருக்க றதா என்று
ேசாதைன ெசய்வதற்காக ெநருப்ப ேல
சூடுபடுத்துகறான்.

அதுேபால நான் யூதா ஜனங்கைள
ேசாதைனச்ெசய்க ேறன்.

எனக்குேவறுவழிெதரிந்தருக்கவல்ைல.
எனது ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்தருக்க றார்கள்.

௮ யூதா ஜனங்கள் அம்புகைளப்
ேபான்ற கூர்ைமயான நாக்குகைள
ைவத்தருக்க றார்கள்.

அவர்களது வாய்கள் ெபாய்ையப்
ேபசுகன்றன.

ஒவ்ெவாரு நபரும் தனது அயலானிடம்
சமாதானமாய் ேபசுக றான்.

ஆனால், அவன் இரகசயமாக தனது
அயலாைனத் தாக்குவதற்குத்
த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருக்க றான்.

௯ யூதா ஜனங்கைள நான் தண்டிக்க
ேவண்டும்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.



எேரமியா௯:௧௦ lxxiv எேரமியா௯:௧௨

“அந்த வைகயான ஜனங்கைள நான்
தண்டிக்க ேவண்டும்என்றுநீஅறவாய்.

அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நான்
அவர்களுக்குெகாடுக்க ேவண்டும்.”

௧௦ நான் (எேரமியா) மைலகளுக்காக உரக்க
அழுேவன்.

காலியான வயல்களுக்காக நான்
ஒப்பாரிப் பாடைலப் பாடுேவன்.

ஏெனன்றால், உய ர் வாழ்வன
அைனத்தும்எடுக்கப்பட்டுவடும்.

இப்ெபாழுது எவரும் அங்கு பயணம்
ெசய்யமாட்டார்கள்.

ஆடுமாடுகளின் சத்தத்ைத அங்ேக
ேகட்கமுடியாது.

பறைவகள்பறந்துேபாயருக்கன்றன.
மிருகங்கள்ேபாய்வ ட்டன.

௧௧ “நான் (கர்த்தர்) எருசேலம் நகரத்ைத
குப்ைப ேமடாக்குேவன்.

அதுஓநாய்களின்வீடாகும்.
யூதா நாட்டிலுள்ள நகரங்கைள நான்

அழிப்ேபன்,
அதனால்அங்ேக எவரும்வாழமுடியாது.”

௧௨இவற்ைறெயல்லாம்அற ந்துக்ெகாள்ளுகற
அளவற்கு ஒரு ஞானமுள்ள மனிதன்
அங்ேகஇருக்க றானா?
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கர்த்தரால் கற்ப க்கப்பட்டிருக்க ற சலர்
அங்ேகஇருக்க றார்களா?

கர்த்தருைடய ெசய்தைய எவெராருவராலும்
வளக்கமுடியுமா?

அந்தப்பூமி ஏன்வீணாயற்று?
எந்த மனிதரும் ேபாகமுடியாத
அளவற்கு அது ஏன் ெவறுைமயான
வனாந்தரமாய ற்று?

௧௩ கர்த்தர் இந்த வனாக்களுக்கு வைட
ெசான்னார்.

அவர்கூறனார்:
“இது ஏெனன்றால், யூதாவன்

ஜனங்கள் எனது ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுவைதவ ட்டுவ ட்டார்கள்.

நான் எனது ேபாதைனகைளக்
ெகாடுத்ேதன்.

ஆனால், அவர்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்க மறுத்துவ ட்டனர்.

௧௪ யூதாவன் ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த
வழிய ேலேயவாழ்ந்தார்கள்.

அவர்கள்ப டிவாதக்காரர்கள்,
அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வமான பாகாைலத்

ெதாழுதுெகாள்க றார்கள்.
அவர்களின் தந்ைதகள் அந்தப் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
ெசால்லித்தந்தனர்.”



எேரமியா௯:௧௫ lxxvi எேரமியா௯:௧௮

௧௫ “எனேவ, இஸ்ரேவலின் சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுகறார்:

நான் வைரவல் யூதா ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.

௧௬ நான் யூதாவன் ஜனங்கைள பல
நாடுகளிலும் ச தறும்படிெசய்ேவன்.

அவர்கள்புறஜாத களுக்குள்வாழ்வார்கள்.
அவர்களும் அவர்களது தந்ைதகளும்
அந்த நாடுகைளப்பற்ற எப்ெபாழுதும்
அற ந்தருக்கமாட்டார்கள்.

நான் பட்டயங்களுடன் ஆட்கைள
அனுப்புேவன்.

அவர்கள் யூதாவன் ஜனங்கைளக்
ெகால்வார்கள்.

ஜனங்கள் முடிந்து ேபாகுமட்டும் அவர்கள்
அவர்கைளக்ெகால்வார்கள்.”

௧௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைதத்தான்
கூறுகறார்:

“இப்ெபாழுது, இவற்ைறப்பற்ற
எண்ணுங்கள்!

நீங்கள், சாவல் கூலிக்காக அழுவதல்
தறைமவாய்ந்த ெபண்கைளக்
கூப்படுங்கள்.

அந்த ேவைலயல் ெகட்டிக்காரிகைள
ஜனங்களுக்காக ெசால்லி
அனுப்புங்கள்.

௧௮ஜனங்கள்ெசால்க றார்கள்,
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‘அந்தப்ெபண்கள்வைரவாகவந்து,நமக்காக
அழட்டும், ப றகு நமது கண்கள்
கண்ணீரால்நைறயும்.

நமதுகண்களிலிருந்துநீேராைடவரும்.’

௧௯ “சீேயானிலிருந்து உரத்த அழுைகயன்
சத்தம் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது.

‘நாம் உண்ைமய ேலேய
அழிக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.

நாம்உண்ைமய ேலேயெவட்கப்படுக ேறாம்!
நாம் நமதுநாட்ைடவ ட்டுவலக ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நமது வீடுகள்

அழிக்கப்பட்டிருக்கன்றன.
இப்ெபாழுது நமது வீடுகள்
கற்குவயல்களாகஇருக்கன்றன.’ ”

௨௦ யூதாவன் ஸ்த ரீகேள! இப்ெபாழுது,
கர்த்தரிடமிருந்து வரும் ெசய்தையக்
ேகளுங்கள்.

கர்த்தருைடய வாயலிருந்து வருகற
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்.

உங்கள் ெபண்பள்ைளகளுக்கு எவ்வாறு
உரக்க அழுவது என்று கற்றுக்
ெகாடுங்கள்.

ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ஒப்பாரிப்
பாடைல பாடக் கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.

௨௧ “மரணம்வந்தருக்க றது.
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நமது ஜன்னல்கள் வழியாக மரணம்
ஏறயருக்க றது.

நமது அரண்மைனகளுக்குள் மரணம்
வந்தருக்க றது.

ெதருவல் வைளயாடிக்ெகாண்டிருக்கும்,
நமது பள்ைளகளிடம் மரணம்
வந்தருக்க றது.

ெபாது இடங்களில் நாம் சந்த க்க ற
இைளஞர்களிடம் மரணம்
வந்தருக்க றது.”

௨௨ “கர்த்தர் எேரமியாைவேநாக்க ,
மரித்த உடல்கள் வயல் ெவளிகளின்ேமல்

எருைவப் ேபான்றுக டக்கும்.
அவர்களின் உடல்கள், வவசாய
அறுத்துப் ேபாட்ட அரிையப்ேபான்று
தைரயல்க டக்கும்.

ஆனால் அவற்ைற ேசகரிக்க எவரும்
இருக்கமாட்டார்கள்” என்று ெசால்
என்றார்.

௨௩கர்த்தர், “ஞானம்உள்ளவர்கள்
தமது ஞானத்ைதப்பற்ற ெபருைம
ேபசேவண்டாம்.

பலம்உள்ளவர்கள்
தமது பலத்ைதப்பற்ற ெபருைம
ேபசேவண்டாம்.

ெசல்வம்உைடயவர்கள்
தமது ெசல்வத்ைதப்பற்ற ெபருைம
ேபசேவண்டாம்.
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௨௪ ஆனால் எவராவது ெபருைமேபச
வரும்பனால், அவன் இைதப்பற்ற
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளட்டும்.

என்ைனப்பற்ற அவன்அறந்துக்ெகாண்டைதக்
குற த்துெபருைமப்படட்டும்.

நாேனகர்த்தர் என்றும்,
நான் தயவும் நயாயமும் ெகாண்டவர்
என்றும்,

நான் பூமியல் நன்ைமையச் ெசய்க றவர்
என்றும்

புரிந்துெகாண்டவன்ெபருைமப்படட்டும்.
நான்அவற்ைற ேநச க்க ேறன்” என்றுகர்த்தர்

ெசால்லுகறார்.

௨௫ “சரீரத்தல் மட்டும் வருத்தேசதனம்
பண்ணிக் ெகாண்டவர்கைள
நான் தண்டிக்கப்ேபாக ற காலம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது. ௨௬ எக ப்து,
யூதா, ஏேதாம், அம்ேமான், ேமாவாப்
மற்றும் வனாந்த ரத்தல் வாழ்க ற
அைனத்து ஜனங்கைளயும்பற்ற
நான் ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்,
பாைலவனக் குடிகள் தங்கள் தாடி
ஓரங்கைள ெவட்டினார்கள். இந்த
நாடுகளில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் சரீரத்தல் வருத்தேசதனம்
பண்ணிக்ெகாள்ளாதவர்கள். ஆனால்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல் வந்த ஜனங்கேளா,
தங்கள் இதயத்தல் வருத்தேசதனம்
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ெசய்துெகாள்ளவல்ைல” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

௧௦
கர்த்தரும்,வக்க ரகங்களும்
௧ இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர! உங்கைளக்

குறத்து கர்த்தர் ெசான்னைத கவனித்து
ேகளுங்கள்!

௨ “மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கைளப்
ேபான்றுவாழாதீர்கள்!

வானத்தல் ேதான்றும் ச றப்பான
அைடயாளங்கைளக் கண்டு
பயப்படாதீர்கள்!

அயல் நாடுகளில் உள்ளவர்கள் தாம்
வானத்தல் காண்கன்றவற்ைறப்பற்ற
பயப்படுக றார்கள்.

ஆனால்அவற்ைறப்பற்ற நீங்கள்பயப்பட
ேவண்டாம்!

௩ மற்ற ஜனங்களின் பழக்கவழக்கங்கள்
பயனற்றைவ.

ஏெனனில், அவர்களது வக்க ரகங்கள்
காட்டிலுள்ள மரக்கட்ைடகைளத் தவ ர,
ேவறல்ைல.

அவர்களின் வக்க ரகங்கள் ேவைலயாளால்
உளியால்ெசதுக்கப்பட்டைவ.

௪ அவர்கள் தமது வக்க ரகங்கைளப்
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும்
அழகுபடுத்துகன்றனர்.
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அவர்கள் ஆணிகைளயும், சுத்த கைளயும்
பயன்படுத்த , வக்க ரகங்கள் வழாமல்
ெசய்க றார்கள்.

எனேவ,அைவவழுவதல்ைல.
௫ அயல்நாடுகளில் உள்ள வக்க ரகங்கள்

ெவள்ளரிக்காய்வயலிேல,
குருவகைள வ ரட்டுவதற்காக
ைவக்கப்பட்ட ெகால்ைல
ெபாம்ைமையப் ேபான்றுள்ளன.

அவர்களின்வக்க ரகங்களால் ேபசமுடியாது.
அவர்களின் வக்க ரகங்களால்
நடக்கமுடியாது.

ஜனங்கள் அந்த வக்க ரகங்கைளத்
தூக்க ச்ெசல்லேவண்டும்.

அவற்றுக்குநீங்கள்பயப்படேவண்டாம்.
அைவகளால் உங்கைளக் காயப்படுத்த
முடியாது.

அைவஉங்களுக்குஉதவயும்ெசய்யாது”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௬ கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்று எவரும்
இல்ைல!

நீர் ெபரியவர்!
உமது நாமம் மகைமயும் ெபருைமயும்
வல்லைமயும்வாய்ந்தது!

௭ ேதவேன! எல்ேலாரும் உமக்கு மரியாைதச்
ெசலுத்தேவண்டும்.

அைனத்துேதசத்தாருக்கும்நீேரஅரசன்.
அவர்களின்மரியாைதக்குநீர் பாத்த ரர்.
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அந்த நாடுகளுக்கைடயல் பல
ஞானமுள்ளவர்கள்இருக்கறார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் எவரும் உம்ைமப்
ேபான்றுஞானமுள்ளவர்கள்இல்ைல.

௮ ேவறு நாடுகளில் உள்ள, அைனத்து
ஜனங்களும், அறயாைமயும்,
மூடத்தனமும்ெகாண்டவர்கள்.

அவர்களின் ேபாதைனகள்பயனற்றைவ.
அவர்களின்ெதய்வங்கள்மரச் சைலகேள.
௯ அவர்கள் தர்ஷீசலிருந்து ெகாண்டுவந்த

ெவள்ளிையயும்
ஊப்பாசலிருந்து ெகாண்டு வந்த
ெபான்ைனயும் ைவத்து அந்தச்
சைலகைளச்ெசய்தருக்கன்றனர்.

அந்த வக்க ரகங்கள், தச்சன்களாலும்,
தட்டான்களாலும்ெசய்யப்பட்டைவ.

அவர்கள் அந்த வக்க ரகங்களுக்கு,
இளநீலமும், ஊதா ஆைடயும்
அணிவ க்க றார்கள்.

“ஞானமுள்ளவர்கள்” அந்த
“ெதய்வங்கைளச்”ெசய்கன்றனர்.

௧௦ஆனால் கர்த்தர்தான் உண்ைமயான ஒேர
ேதவன்.

உண்ைமயல் ஜீவனுள்ள ஒேர ேதவன்
அவர்தான்!

அவர் என்ெறன்றும்ஆளுகன்றஅரசன்!
ேதவன்ேகாபங்ெகாண்டால்பூமிஅத ர்க றது,

ேதசங்களிலுள்ள ஜனங்களால் அவரது
ேகாபத்ைததாங்கமுடியாது.
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௧௧ “அந்த ஜனங்களிடம் இந்தச் ெசய்தையக்
கூறுங்கள்,

‘அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்
பைடக்கவல்ைல.

அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

வானம் மற்றும் பூமியலிருந்து
மைறவார்கள்’ ” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

௧௨ ேதவன் ஒருவேர தமது வல்லைமயால்
பூமிையச்ெசய்தார்.

ேதவன் தனதுஞானத்ைதப் பயன்படுத்த
பூமிையஉண்டாக்கனார்.

ேதவன்தமதுஞானத்தனால்
பூமியன்ேமல் வானத்ைத வ ரியச்
ெசய்தார்.

௧௩ சத்தமான இடிக்கும் ேதவேன
காரணமாக றார்.

வானத்தலிருந்து ெபருெவள்ளம்
ெபாழியவும்அவேர காரணமாக றார்.

அவர்பூமியன்அைனத்துஇடங்களிலிருந்தும்
வானத்த ற்கு ேமகம் எழும்பும்படி
ெசய்க றார்.

அவர் மின்னலுடன் மைழைய
அனுப்புக றார்.

அவர் தமது பண்டகச் சாைலயலிருந்து
காற்ைறஅனுப்புக றார்.
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௧௪ஜனங்கள்மூடர்களாகஇருக்க றார்கள்!
உேலாகச் ச ற்ப கள் தாங்கள் ெசய்த
வக்க ரகங்கைளக் ெகாண்டு
அவமானத்துக்குள்ளாகன்றனர்.

அந்தச் சைலகள் ெவறும் ெபாய் என்று
அவர்கள்அறவார்கள்.

அந்தவக்க ரகங்களுக்குஉய ர்இல்ைல.
௧௫அந்தவக்க ரகங்கள்பயனற்றைவ.

அைவ ெபாய்யானைவ.
வஞ்சக்கும்படியாகெசய்யப்பட்டைவ.

நயாயத்தீர்ப்புக் காலத்தல்,
அவ்வக்க ரகங்கள்அழிக்கப்படும்.

௧௬ ஆனால் யாக்ேகாபன் ேதவன், அந்த
வக்க ரகங்கைளப் ேபான்றவரல்ல.

ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தார்,
ேதவன் தமது ெசாந்த ஜனங்கள்
என்று இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

“சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்” என்பது
ேதவனுைடயநாமம்.

அழிவுவந்துெகாண்டிருக்க றது
௧௭ உனக்குச் ெசாந்தமானவற்ைறெயல்லாம்

ேசர்த்துக்ெகாள்.
புறப்படத் தயாராகு. யூதாவன்

ஜனங்களாகய நீங்கள் பட்டணத்தல்
ப டிபடுவீர்கள்.

இதைன பைகவர்கள் சுற்ற வைளத்துக்
ெகாள்வார்கள்.
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௧௮ “இந்த முைற, யூதாவன் ஜனங்கைள
நாட்ைடவ ட்டுெவளிேய எற ேவன்.

நான் அவர்களுக்கு வலியும், துன்பமும்
ெகாண்டுவருேவன்.

நான் இதைனச் ெசய்வதன் மூலம்
அவர்கள் பாடம் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௯ ஓ! நான் (எேரமியா) ேமாசமாகக்
காயப்பட்ேடன்,

நான் புண்பட்ேடன், என்னால் குணமாக
முடியவல்ைல

எனக்குள்நான்இவ்வாறுெசால்லிக்ெகாண்ேடன்.
“இதுதான்என்னுைடயேநாய்.

இதன்மூலம்நான்துன்பப்படேவண்டும்.”
௨௦எனதுகூடாரம்அழிக்கப்பட்டது.

கூடாரக் கயறுகள்எல்லாம்அறுபட்டன.
எனதுபள்ைளகள்என்ைனவட்டுவ ட்டனர்.

அவர்கள்ேபாய்வ ட்டார்கள்.
எனது கூடாரத்ைத அைமப்பதற்கு எவனும்

இருக்கவல்ைல,
எனக்கான இருப்ப டத்ைத உருவாக்க ட
யாரும்இல்ைல.

௨௧ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)மூடர்கள்,
அவர்கள் கர்த்தைரத் ேதட முயற்ச
ெசய்வதல்ைல.

அவர்களுக்குஞானம்இல்ைல.
எனேவ அவரது மந்ைதகள் (ஜனங்கள்)
ச தற க் காணாமல்ேபாகன்றன.
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௨௨உரத்த சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்!
இந்த உரத்த சத்தம் வடக்கலிருந்து
வருகறது.

அதுயூதாவன்நகரங்கைளஅழிக்கும்.
யூதா ஒரு ெவறுைமயான
வனாந்தரமாகும்,

அதுஓநாய்களுக்கானவீடாகும்.

௨௩ கர்த்தாேவ! ஜனங்கள் உண்ைமயல்
தங்களதுவாழ்ைவக்கட்டுப்படுத்தேவா,

அல்லது தங்கள் எத ர்காலத்ைத
த ட்டமிடேவா முடியாது, என்பைத நான்
அற ேவன்.

வாழ்வதற்கான சரியான வழிைய
ஜனங்கள் உண்ைமயல்
அறந்துெகாள்ளவல்ைல.

௨௪கர்த்தாேவ! எங்கைளத்தருத்தும்,
நீதயாய்இரும்.

ேகாபத்தல்எங்கைளத்தண்டிக்காமல்இரும்.
இல்ைலேயல் நீர் எங்கைள
அழிக்கக்கூடும்.

௨௫நீர் ேகாபத்ேதாடுஇருந்தால்,
பன்அந்நயநாடுகைளத்தண்டியும்.

அவர்கள் உம்ைம அறவதல்ைல,
மத ப்பதுமில்ைல.

அந்த ஜனங்கள் உம்ைமத்
ெதாழுதுெகாள்வதுமில்ைல.

அந்த நாடுகள் யாக்ேகாபன் குடும்பத்ைத
அழித்தது,
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அவர்கள் இஸ்ரேவைல முழுைமயாக
அழித்தனர்,

அவர்கள் இஸ்ரேவலரின் தாய்
நாட்ைடயும்அழித்தனர்.

௧௧
உடன்படிக்ைகஉைடக்கப்படுக றது
௧ எேரமியாவ ற்கு வந்த கர்த்தருைடய

வார்த்ைத இதுதான். ௨ “எேரமியா, இந்த
உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைளக்
ேகள். யூதாவன் ஜனங்களிடம்
இவற்ைறப்பற்ற கூறு. எருசேலமில்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற ஜனங்களிடம்
இவற்ைறப்பற்ற கூறு. ௩ இைதத்தான்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘இந்த
உடன்படிக்ைகக்கு அடிபணியாத
எந்தெவாரு நபருக்கும் ெகட்டைவ ஏற்படும்.
௪ நான் உங்கள் முற்ப தாக்கேளாடு
ெசய்துக்ெகாண்ட உடன்படிக்ைகையப்பற்ற
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
அவர்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தேபாது அவர்கேளாடு இந்த
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துக்ெகாண்ேடன்.
எக ப்து பல துன்பங்களுக்குரிய இடமாக
இருந்தது. அது இரும்ைப இளகச் ெசய்யும்
அளவற்கு சூடான வாணலிையப்ேபான்று
இருந்தது.’ அந்த ஜனங்களிடம், ‘எனக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். நான் உங்களுக்குக்
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கட்டைளயடுகன்றவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்.
நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்கள்
என்னுைடய ஜனங்களாகவும், நான்
உங்களது ேதவனாகவும் இருப்ேபன்’ என்று
ெசான்ேனன்.
௫ “நான் உங்களது முற்ப தாக்களுக்குச்

ெசய்தவாக்குறுதையக்காப்பாற்றுவதற்காகேவ
இதைனச் ெசய்ேதன். மிகவும் ெசழிப்பான
பாலும் ேதனும் ஓடுகற பூமிையத் தருவதாக
நான் அவர்களுக்கு உறுத ெசய்ேதன்.
நீங்கள் இன்று அத்தைகய நாட்டில்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்”
நான் (எேரமியா) “ஆெமன் கர்த்தாேவ”

என்ேறன்.
௬ கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா

எருசேலமின் ெதருக்களிலும், யூதாவன்
நகரங்களிலும் இச்ெசய்தையப்
ப ரச்சாரம் ெசய் என்று ெசான்னார்.
அவர் ‘இந்த உடன்படிக்ைகயன்
வார்த்ைதைய கவனியுங்கள். அதன்
சட்டங்களுக்கு அடிபணியுங்கள்.
௭ உங்களது முற்ப தாக்களுக்கு நான்
அவர்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுவந்தேபாது, ஒரு எச்சரிக்ைகக்
ெகாடுத்ேதன். இந்நாள்வைர நான்
அவர்கைள மீண்டும், மீண்டும், எச்சரிக்ைக
ெசய்ேதன், எனக்கு கீழ்ப்படியுமாறு
நான் அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
௮ ஆனால் உங்களது முற்ப தாக்கள்
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எனக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்கள்
ப டிவாதமாக இருந்து அவர்களது தீயமனம்
வரும்புக றபடி ெசய்தனர். அவர்கள்
எனக்கு அடிபணியாவ ட்டால் ெகட்டைவ
ஏற்படும், என்று உடன்படிக்ைகக் கூறுகறது,
எனேவ, நான் அவர்களுக்கு அைனத்து
ெகட்டவற்ைறயும் ஏற்படும்படிச் ெசய்க ேறன்.
உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படியும்படி நான்
அவர்களுக்கு கட்டைளய ட்ேடன். ஆனால்
அவர்கள்ெசய்யவல்ைல.’ ”
௯ கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா! யூதாவன்

ஜனங்களும் எருசேலமில் வாழ்க ற
ஜனங்களும் இரகச யமாக த ட்டங்கள்
ேபாடுக றார்கள் என்று ெதரியும். ௧௦ அந்த
ஜனங்கள் தம் முற்ப தாக்கள் ெசய்த
அேத பாவங்கைளச் ெசய்க றார்கள்.
அவர்களின் முற்ப தாக்கள் எனது ெசய்தைய
ேகட்க மறுத்தனர். அவர்கள் அந்நய
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளவும்,
பன்பற்றவும் ெசய்தனர். நான் அவர்களது
முற்ப தாக்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
இஸ்ரேவலின் குடும்பத்தாரும், யூதாவன்
குடும்பத்தாரும், உைடத்துவ ட்டனர்” என்று
கூறனார்.
௧௧ எனேவ கர்த்தர், “யூதாவன்

ஜனங்களுக்கு வைரவல் பயங்கரமான
சல காரியங்கள் ஏற்படும்படி ெசய்ேவன்.
அவர்களால் அவற்றலிருந்து தப்ப க்க
முடியாது. அவர்கள் வருத்தப்படுவார்கள்.
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அவர்கள்என்னிடம்உதவக்காகஅழுவார்கள்.
ஆனால்நான்அவர்கைளகவனிக்கமாட்ேடன்.
௧௨ யூதாவல் உள்ள ஜனங்களும்,
எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களும், தங்கள்
வக்க ரகங்களிடம் ேபாய் உதவக்காக
ெஜப ப்பார்கள். அந்த வக்க ரகங்களுக்கு
முன்நறுமணப்ெபாருட்கைளஎரிக்கன்றனர்.
அந்தப் பயங்கரமான காலம் வரும்ேபாது
அந்த வக்க ரகங்களால் யூதாவன்
ஜனங்களுக்குஉதவ ெசய்யமுடியாது.
௧௩ “யூதாவன் ஜனங்கேள! உங்களிடம்

ஏராளமான வக்க ரகங்கள் உள்ளன,
யூதாவல் உள்ள நகரங்கைளப் ேபான்ேற,
உங்களிடம் பல வக்க ரகங்கள்
உள்ளன. ெபாய்யான பாகால்
ெதய்வத்த ற்கு நீங்கள் பல
பலிபீடங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்காகக்
கட்டியருக்க றீர்கள். அைவ எருசேலமிலுள்ள,
ெதருக்களின்எண்ணிக்ைகேபான்று,
அதக எண்ணிக்ைகயாக உள்ளன என்று
ெசால்லுகறார்.
௧௪ “எேரமியா, யூதாவன் இந்த

ஜனங்களுக்காக நீ ெஜபம் ெசய்யேவண்டாம்.
அவர்களுக்காக ெகஞ்சேவண்டாம்.
அவர்களுக்காக ெஜபம் ெசய்யேவண்டாம்.
நான் ேகட்கமாட்ேடன். அந்த ஜனங்கள்
துன்பப்படத் ெதாடங்குவார்கள். ப றகு
அவர்கள் என்ைன உதவக்காக
அைழப்பார்கள். ஆனால் நான் அவர்கைள
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கவனிக்கமாட்ேடன்.
௧௫ “ஏன் எனது ப ரியமானவள் (யூதா) எனது

வீட்டில் (ஆலயத்தல்)இருக்கறாள்?
அங்ேக இருக்க அவளுக்கு உரிைம
இல்ைல.

அவள் பல தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்தருக்க றாள்.

யூதாேவ, ச றப்பான வாக்குறுதகளும்
மிருகபலிகளும் உன்ைன
அழிவலிருந்து காப்பாற்றும் என்று
நைனக்கறாயா?

எனக்குப் பலிகள் ெகாடுப்பதன்
மூலம் தண்டைனயலிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்ள முடியும் என்று
நைனக்கறாயா?”

௧௬ கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ெபயைரக்
ெகாடுத்தார்.

உன்ைன அைழத்து, “பசுைமயான
ஒலிவமரம்.

பார்க்கஅழகானது” என்றார்.
ஆனால் ஒரு ெபரும் புயலுடன், கர்த்தர் அந்த

மரத்ைதெநருப்பல்தள்ளிவடுவார்.
அதன்கைளகள்எரிக்கப்படும்.

௧௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
உன்ைன நட்டுைவத்தார். அழிவு
உனக்கு வருெமன்று அவர் ெசான்னார்.
ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின் குடும்பமும்,
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யூதாவன் குடும்பமும், ெகட்ட ெசயல்கைளச்
ெசய்தருக்கன்றன. அவர்கள் பாகலுக்குப்
பலிகைளக் ெகாடுத்தனர் அது அவருக்குக்
ேகாபத்ைதஉண்டுப்பண்ணியது!

எேரமியாவ ற்குஎத ராக தீயத ட்டங்கள்
௧௮ ஆனேதாத்தலுள்ள மனிதர்கள்

எனக்கு எத ராக த ட்டங்கள் ேபாடுவைத,
கர்த்தர் எனக்குக் காட்டினார். அவர்கள்
ெசய்துெகாண்டிருந்த ெசயல்கைள எனக்கு
கர்த்தர் காட்டினார். எனேவ நான், அவர்கள்
எனக்குஎத ரானவர்கள்என்பைதஅற ந்ேதன்.
௧௯ அந்த ஜனங்கள் எனக்கு எத ராக
இருந்தார்கள் என்று கர்த்தர் எனக்குக்
காட்டுமுன் நான் அடிக்கப்படுவதற்காகக்
ெகாண்டுப்ேபாகப்படும் சாதுவான
ஆட்டுக் குட்டிையப்ேபான்று இருந்ேதன்.
அவர்கள் எனக்கு எத ரானவர்கள்
என்பைத அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
அவர்கள் என்ைனப்பற்ற இவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள், “இந்த
மரத்ைதயும், அதன் கனிகைளயும் அழித்து,
அவைனக் ெகால்லலாம் வாருங்கள். ப றகு
ஜனங்கள்அவைனமறப்பார்கள்.” ௨௦ஆனால்
கர்த்தாேவ! நீர் ந யாயமான நீத பத ,
மனிதர்களின் மனைதயும், இதயத்ைதயும்,
எப்படி ேசாத க்க ேவண்டும் என்பைதஅறவீர்.
என்னுைடய வாதங்கைள நான் உமக்குச்
ெசால்ேவன். நான் அவர்களுக்கு ஏற்ற
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தண்டைனையக் ெகாடுக்கும்படி உம்ைம
அனுமத ப்ேபன்.
௨௧ ஆனேதாத்தலுள்ள மனிதர்கள்

எேரமியாைவக் ெகால்லத் த ட்டம்
ேபாட்டனர். அந்த மனிதர்கள் எேரமியாவ டம்
ெசான்னார்கள், “கர்த்தருைடய நாமத்தால்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத. அல்லது
நாங்கள் உன்ைனக் ெகால்ேவாம்”
ஆனேதாத்தலிருக்கும், மனிதர்கைளப்பற்ற
கர்த்தர் ஒரு முடிவு ெசய்தார். ௨௨ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “ஆனேதாத்தலுள்ள
மனிதர்கைள நான் வைரவல் தண்டிப்ேபன்.
அவர்களின் இைளஞர்கள் ேபாரில்
மரிப்பார்கள். அவர்களது மகன்களும்
மகள்களும் பசயல் மரிப்பார்கள்.
௨௩ ஆனேதாத் நகரத்தல் உள்ள எவரும்
வ டப்படுவதல்ைல. எவரும் உய ர்
வாழமாட்டார்கள். நான் அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். அவர்களுக்குத் தீயைவ
ேநரும்படி நான்காரணமாேவன்” என்றார்.

௧௨
எேரமியா ேதவனிடம்முைறயடுகறான்

௧ கர்த்தாேவ, நான் உம்ேமாடு வாதம்
ெசய்தால் நீர் எப்ெபாழுதும் சரியாகேவ
இருப்பீர்!

ஆனால், நான் உம்மிடம் சரியாக
ேதான்றாத சலவற்ைறப்பற்ற ேகட்க
வரும்புக ேறன்.
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ெகட்டவர்கள்ஏன்ச த்த ெபறுகறார்கள்?
உம்மால் நம்பமுடியாதவர்கள்,
ஏன் இத்தைகய இலகுவான
வாழ்க்ைகையப்ெபறுகறார்கள்?

௨ நீர் அந்த ெகட்ட ஜனங்கைள இங்ேக
ைவத்தருக்க றீர்,

அவர்கள் பலமான ேவர்கைளயுைடய
ெசடிகைளப்ேபால்உள்ளனர்.

அவர்கள் வளர்ந்து கனிகைள உற்பத்த
ெசய்கன்றனர்.

அவர்கள் தம் வாயல் நீர் அவர்கேளாடு
அன்பாகவும்

ெநருக்கமாகவும் இருப்பதாகக்
கூறுகறார்கள்;

ஆனால், அவர்கள் இதயத்தல்
உண்ைமயல்உம்ைமவ ட்டுத்தூரத்தல்
உள்ளனர்.

௩ஆனால், கர்த்தாேவ!
நீர் என்இதயத்ைதஅறவீர், நீர் என்ைனப்
பார்க்க றீர்.

என்மனைதேசாத க்க றீர்.
ெவட்டுவதற்கு இழுத்துச்ெசல்லப்படும்

ஆடுகைளப் ேபான்று அந்தத்
தீய ஜனங்கைள ெவளிேய
இழுத்துப்ேபாடும்.

அவர்கைள ெவட்டுவதற்குரிய நாைளத்
ேதர்ந்ெதடும்.

௪இந்தப்பூமிஇன்னும்எவ்வளவுகாலத்த ற்கு
வறண்டிருக்கும்?
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இந்தப் புல் நலங்கள் இன்னும் எவ்வளவு
காலத்த ற்குக்காய்ந்துமடிந்தருக்கும்?

இந்தப் பூமியலுள்ள மிருகங்களும்,
பறைவகளும்,ெசத்தருக்கன்றன.

இதுதீயஜனங்களின்குற்றமாகும்,
எனினும்அத்தீயஜனங்கள்,

“எேரமியா நமக்கு ந கழப்ேபாவைதப்
பார்க்கநீண்டகாலம்உய ர்வாழமாட்டான்”

என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

எேரமியாவ ற்குத் ேதவனுைடயபதல்
௫ “எேரமியா! நீ மனிதர்கேளாடும்

ஓடும் பந்தயத்த ேலேய
ேசார்வைடந்துவ ட்டால்,

குதைரகேளாடு பந்தயத்தல் எப்படி
ஓடுவாய்?

பாதுகாப்பான இடங்களிேலேய நீ
ேசார்வைடந்துவ ட்டால்,

ஆபத்தான இடங்களில் நீ என்ன
ெசய்யப்ேபாக றாய்?

ேயார்தான்ஆற்ேறாரங்களில்வளர்ந்துள்ள
முட்புதர்களின் மத்தயல் நீ என்ன
ெசய்யப் ேபாக றாய்?

௬ இந்த மனிதர்கள் உனது ெசாந்தச்
சேகாதரர்கள்.

உனது ெசாந்தக் குடும்பத்து
உறுப்பனர்கேள உனக்கு எத ராகத்
த ட்டங்கைளப் ேபாடுக றார்கள்.
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உனது ெசாந்தக் குடும்பத்து
ஜனங்கேள உனக்ெகத ராய் கூச்சல்
ேபாடுக றார்கள்.

அவர்கள்நண்பர்கைளேபான்று
ேபசனாலும்கூடநம்பாேத.”

கர்த்தர் தமதுஜனங்களானயூதாைவஏற்க
மறுக்க றார்
௭ “நான் (கர்த்தர்) எனது வீட்ைடத்

தள்ளிவ ட்டிருக்க ேறன்.
நான் எனது ெசாந்த ெசாத்ைத
வ ட்டுவ ட்ேடன்.

நான் ேநசம் ைவத்த ஒன்ைற (யூதா)
அவளின் பைகவர்களிடேம
வ ட்டுக்ெகாடுத்தருக்க ேறன்.

௮ ஒரு காட்டுச் சங்கத்ைதப்ேபான்று, எனது
ெசாந்த ஜனங்கள் எனக்கு எத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

அவர்கள்என்மீதுெகர்ச்ச க்க றார்கள்.
எனேவ நான் அவர்களிடமிருந்து தரும்ப
வந்துவ ட்ேடன்.

௯எனதுெசாந்தஜனங்கள், கருடகழுகுகளின்
நடுவ ேலசூழப்பட்ட,

மரிக்க ற மிருகத்ைதப் ேபாலஆனார்கள்.
அப்பறைவகள் அவைனச் சுற்ற

பறக்கன்றன.
காட்டுமிருகங்கேளவாருங்கள்.
நீங்கள்உண்பதற்குப்ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
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௧௦ பல ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
எனது த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைள
அழித்தருக்கன்றனர்.

அந்த ேமய்ப்பர்கள் எனது வயல்களில்
அந்தச் ெசடிகளின் ேமல்
நடந்தருந்தார்கள்:

அந்த ேமய்ப்பர்கள் எனது அழகய
வயைல ெவறுைமயான வனாந்தரமாக
ஆக்கவ ட்டனர்.

௧௧ அவர்கள் எனது வயைல
வனாந்தரமாக்கனார்கள்.

இதுகாய்ந்துெசத்துப்ேபானது.
எந்தஜனங்களும்அங்ேகவாழவல்ைல.

நாடு முழுவதும் ஒரு வறுைமயான
வனாந்தரமாகஆயற்று.

அந்த வயைல கவனித்துக்ெகாள்ள எவரும்
வ டப்படவல்ைல.

௧௨ வானந்தரத்தன் பசுஞ்ேசாைலையக்
ெகாள்ைளயடிக்கச ப்பாய்கள்வந்தனர்.

ேதசத்ைதத்தண்டிக்கும்படிகர்த்தர்அந்தப்
பைடகைளபயன்படுத்தனார்.

ேதசத்தன் ஒரு முைனமுதல் மறுமுைனவைர
ஜனங்கள்தண்டிக்கப்பட்டனர்.

ஒருவனும்பத்த ரமாகஇருக்கவல்ைல.
௧௩ஜனங்கள்ேகாதுைமையவைதப்பார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்முட்கைளேயஅறுவைட
ெசய்வார்கள்.

அவர்கள்கைளத்துேபாக றவைரகடுைமயாக
உைழப்பார்கள்.
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ஆனால் அவர்கள் தமது ேவைலக்காக
எைதயும்ெபறமாட்டார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் வைளச்சலுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள்.

கர்த்தருைடய ேகாபம் அவற்றுக்குக்
காரணமாயற்று.”

இஸ்ரேவலர்களின் அயலார்களுக்குக்
கர்த்தருைடயவாக்குறுத
௧௪ இதுதான் கர்த்தர் ெசான்னது;

“இஸ்ரேவல் நாட்ைடச்சுற்ற வாழும்
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் நான் என்ன
ெசய்ேவன் என்பைத நான் ெசால்ேவன்.
அந்த ஜனங்கள் மிகவும் ெகட்டவர்கள். நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்த
பூமிைய அவர்கள் அழித்தருக்கன்றனர்.
நான் அந்தத் தீய ஜனங்கைள இழுத்து,
அவர்களின் நாட்டுக்கு ெவளிேய
ேபாடுேவன்; நான் யூதா ஜனங்கைளயும்
அவர்கேளாடு இழுப்ேபன். ௧௫ ஆனால்
அந்த ஜனங்கைள நான் அவர்களின்
நாடுகளிலிருந்து ெவளிேய இழுத்தப்ப றகு
நான் அவர்களுக்காக வருத்தப்படுேவன்.
நான் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்ைதயும்
அவர்களின் ெசாந்த ெசாத்துக்கும் பூமிக்கும்
தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். ௧௬ அந்த
ஜனங்கள், என் ஜனங்களின் வழிகைள
நன்றாகக் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறன், கடந்த காலத்தல்
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அந்த ஜனங்கள் எனது ஜனங்களுக்கு,
வாக்குறுத ச் ெசய்வதற்குப் பாகாலின்
ெபயைரப் பயன்படுத்த கற்றுக்ெகாடுத்தனர்.
இப்ெபாழுது, அந்த ஜனங்கள் தங்கள்
பாடங்கைளக் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்று நான் வரும்புக ேறன்; அந்த
ஜனங்கள் என் ெபயைரப் பயன்படுத்த
கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று நான்
வரும்புக ேறன். அந்த ஜனங்கள்
‘கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு’
ஆைணயடேவண்டும்என்றுவரும்புக ேறன்.
அந்த ஜனங்கள் இதைனச் ெசய்தால், நான்
அவர்கைள ெவற்றெபற அனுமத ப்ேபன்.
அவர்கள் என் ஜனங்கேளாடு வாழவடுேவன்.
௧௭ஆனால், எனது ெசய்தைய எந்த நாடாவது
ேகளாமல் ேபானால், அதைன நான்
முழுைமயாக அழிப்ேபன். ெசத்துப்ேபான
ெசடிையப்ேபான்று நான் அதைன
படுங்குேவன்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௩
அைடயாளமானஇடுப்புத்துணி
௧ இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம் கூறுகறது:

“எேரமியா ேபாய் ஒரு சணல் இடுப்புத்
துணிைய வாங்கு. ப றகு அதைன
உன் இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாள். அந்த
இடுப்புத்துணி நைனயும்படிவ டாேத.”
௨ எனேவ நான், கர்த்தர் என்னிடம்

ெசய்யச் ெசான்னபடி ஒரு சணல்
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இடுப்புத்துணிைய வாங்க ேனன், அதைன
என் இடுப்ப ேல கட்டிேனன். ௩ ப றகு
கர்த்தருைடயெசய்த என்னிடம்இரண்டாவது
முைறயாக வந்தது. ௪ இதுதான்
ெசய்த : “எேரமியா நீ வாங்கனதும்
இடுப்ப ேல கட்டியருக்க றதுமான துணிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபராத்துக்குப் ேபா.
அைத அங்ேக பாைறயன் ெவடிப்ப ேல
மைறத்துைவ.”
௫ எனேவ, நான் ேபராத்துக்குப் ேபாய்

அங்ேக கர்த்தர் என்னிடம் ெசய்யச்
ெசான்னபடி இடுப்புத் துணிைய மைறத்து
ைவத்ேதன். ௬ பல நாட்கள் கழிந்தது;
கர்த்தர் என்னிடம், “இப்ெபாழுது எேரமியா!
ேபராத்துக்குப் ேபா. நான் மைறத்து ைவக்கச்
ெசான்னஇடுப்புத்துணிைய எடுத்துக்ெகாள்”
என்றுெசான்னார்.
௭ எனேவ, நான் ேபராத்துக்குச் ெசன்று

இடுப்புத் துணிைய ேதாண்டி எடுத்ேதன்,
ஆனால், இப்ெபாழுது என்னால் அதைன
இடுப்ப ேல கட்டமுடியவல்ைல. ஏெனன்றால்,
அது மிக பழைமயாக ப் ேபாயருந்தது. அது
எதற்கும்பயன்படும்அளவல்நன்றாயல்ைல.
௮ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. ௯ இதுதான் கர்த்தர்
என்னிடம் ெசான்னது: “இடுப்புத்துணி
ெகட்டுப்ேபாய ற்று, அதைன எதற்கும்
பயன்படுத்த முடியாது. இைதப்ேபாலேவ,
எருசேலமிலும் யூதாவலும் உள்ள
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வீண்ெபருைமெகாண்ட ஜனங்கைள
அழிப்ேபன். ௧௦ யூதாவலுள்ள வீண்
ெபருைமயும்,தீைமயும்ெகாண்டஜனங்கைள,
நான் அழிப்ேபன். அவர்கள் எனது
வார்த்ைதையக் ேகட்க மறுத்தனர்.
அவர்கள் ப டிவாதமுள்ளவர்களாக
வரும்புகன்றவற்ைற மட்டுேம ெசய்தனர்.
அவர்கள் அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன் பற்ற ெதாழுதுெகாண்டனர்.
யூதாவலுள்ள அந்த ஜனங்கள் இந்தச்
சணல் இடுப்புத் துணிையப்ேபான்று
ஆவார்கள். அவர்கள் அழிக்கப்பட்டு எதற்கும்
பயனற்றுப் ேபாவார்கள். ௧௧ ஒரு இடுப்புத்
துணிைய ஒரு மனிதன் இடுப்ைபச்சுற்ற
இறுக்கமாக கட்டுக றான். இைதப்ேபாலேவ
நான் என்ைனச் சுற்றலும் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்ைதயும் யூதாவன் குடும்பத்ைதயும்
கட்டிேனன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“நான் அைதச் ெசய்ேதன். எனேவ,
அந்த ஜனங்கள் என் ஜனங்களாவார்கள்.
ப றகு, எனது ஜனங்கள் கனமும் துதயும்
மகைமயும் எனக்குக் ெகாண்டு வருவார்கள்.
ஆனால் எனது ஜனங்கள் என்ைன
கவனிக்கவல்ைல.”

யூதாவற்குஎச்சரிக்ைக
௧௨ “எேரமியா! யூதாவன் ஜனங்களிடம்

ெசால்: ‘இதுதான் கர்த்தர், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர், இஸ்ரேவலின்



எேரமியா ௧௩:௧௩ cii எேரமியா ௧௩:௧௫

ேதவனாகய கர்த்தர் ெசால்க றது: ஒவ்ெவாரு
த ராட்ைச ஜாடிகளும், த ராட்ைச ரசத்தால்
ந ரப்பப்படேவண்டும்’ அந்த ஜனங்கள்
ச ரிப்பார்கள். உன்னிடம், ‘ந ச்சயமாக,
ஒவ்ெவாரு த ராட்ைச ஜாடியும், த ராட்ைச
ரசத்தால் தான் ந ரப்பப்படேவண்டும்
என்று எங்களுக்குத் ெதரியும்’ என்பார்கள்.
௧௩ ப றகு நீ அவர்களிடம், இதுதான்
கர்த்தர் ெசால்வது. இந்த நாட்டில்
வாழ்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும்
குடிகாரைனப் ேபான்று உதவயற்றவனாகச்
ெசய்ேவன். நான் தாவீதன் சங்காசனத்தல்
அமர்ந்தருக்க ற அரசர்கைளப்பற்ற
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
ஆசாரியர்கள், தீர்க்கதரிச கள்
மற்றும் எருசேலமில் வாழும்
அைனத்து ஜனங்கைளயும் பற்ற
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௪ நான்
யூதாவன் ஜனங்கைள ஒருவர் மீது
ஒருவர் ேமாத வழும்படி பண்ணுேவன்.
தந்ைதகளும் மகன்களும் ஒருவர் ேமல்
ஒருவர் வழுவார்கள்” என்று கூறுவாய்,
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “ ‘நான்
அவர்களுக்காக வருத்தேமா இரக்கேமா
அைடவது இல்ைல. நான் யூதாவன்
ஜனங்கைள அழிப்பதலிருந்து நறுத்த,
இரக்கத்ைதஅனுமதக்கமாட்ேடன்.’ ”

௧௫ேகள்உன்கவனத்ைதச்ெசலுத்து.
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கர்த்தர்உன்ேனாடு ேபச யருக்க றார்.
வீண்ெபருைமெகாள்ளாேத.

௧௬ உனது ேதவனாகய கர்த்தைர
மகைமப்படுத்து,அவைரத்துத .

இல்ைலெயனில் அவர் இருைளக்
ெகாண்டுவருவார்.

இருளான குன்றுகளின்ேமல் வழுமுன்,
அவைரத்துத .

இல்லாவ ட்டால் யூதாவன் ஜனங்களாகய
நீங்கள் ஒளிக்காக எத ர்பார்த்து
காத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

ஆனால், கர்த்தர் அடர்த்தயானஇருைளக்
ெகாண்டுவருவார்.

கர்த்தர் ஒளிைய மிக அடர்த்தயான
இருளாகமாற்றவடுவார்.

௧௭யூதாவன் ஜனங்களாகய நீங்கள் கர்த்தர்
கூறுவைதக் ேகட்காவ ட்டால்,

உங்களது வீண்ெபருைம எனது
அழுைகக்குக்காரணம்ஆகும்.

நான்என்முகத்ைதமைறத்து
மிகக் கடுைமயாகஅழுேவன்.

எனதுகண்கள்கண்ணீரால்ந ரம்பும்,
ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய மந்ைத
சைறப்ப டிக்கப்படும்.

௧௮ அரசனிடமும் அவனது மைனவய டமும்
இவற்ைறக்கூறு:

“உங்களது சங்காசனங்களில்
இருந்து இறங்க வாருங்கள்,
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உங்களது அழகான க ரீடங்கள் உம்
தைலகளிலிருந்துவழுந்தருக்க றது.”

௧௯ ெநேகவ் வனாந்தரத்தன் நகரங்கள்
பூட்டப்பட்டுவ ட்டன.

எவராலும்அவற்ைறத்த றக்கமுடியாது.
யூதாவலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்

சைறப டிக்கப்பட்டு
அவர்கைளக் ைகத களாக ெவளிேய
ெகாண்டுெசன்றனர்.

௨௦எருசேலேம! பார்.
பைகவன் வடக்கலிருந்து
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

உனது மந்ைத எங்ேக? ேதவன்உனக்குஅந்த
அழகயமந்ைதையக்ெகாடுத்தார்.

நீங்கள் அந்த மந்ைதைய
கவனித்துக்ெகாள்ளேவண்டியவர்கள்.

௨௧ அந்த மந்ைதைய குறத்து கணக்கு
ெசால்ல ேவண்டுெமன்று
கர்த்தர் ேகட்டால், நீங்கள் என்ன
ெசால்லுவீர்கள்?

நீங்கள் ஜனங்களுக்கு ேதவைனப் பற்ற
கற்ப க்க ேவண்டியவர்கள்.

உங்கள் தைலவர்கள் ஜனங்கைள
வழிநடத்த ச்ெசல்லேவண்டியவர்கள்.

ஆனால், அவர்கள் தங்கள் ேவைலையச்
ெசய்யவல்ைல.

எனேவ உங்களுக்கு மிகுதயான
துன்பங்களும்கஷ்டங்களும்இருக்கும்.
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நீங்கள் குழந்ைதையப் ப ரசவ க்கும்
ெபண்ைணப்ேபான்றுஇருப்பீர்கள்.

௨௨நீங்கள்உங்களுக்குள்ேளேய ேகட்கலாம்.
“ஏன்எனக்குஇத்தீைமகள்ஏற்பட்டன?”

அைவ, உங்களது பல பாவங்களாேலேய
ஏற்பட்டன.

உங்களது பாவங்களால் உங்கள்
உள்ளாைடகள்கழிக்கப்பட்டன.

உங்களது பாதரட்ைசகள்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டன.

அவர்கள்உங்கைளஅவமானப்படுத்துவதற்காக
இவற்ைறச்ெசய்தனர்.

௨௩ ஒரு கறுப்பு மனிதன் தனது ேதாலின்
நறத்ைதமாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது.

ஒரு சறுத்ைத தனது புள்ளிகைள
மாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது.

இைதப்ேபாலேவ,எருசேலேம,நீயும்உன்ைன
மாற்ற நன்ைமெசய்யமுடியாது.

நீ எப்ேபாதும்தீைமேயெசய்க றாய்.

௨௪ “உங்களதுவீட்ைடவ ட்டுவலகும்படி நான்
உங்கைளக்கட்டாயப்படுத்துேவன்.

நீங்கள்எல்லா தைசகளிலும்ஓடுவீர்கள்.
நீங்கள் வனாந்தரக் காற்றால்
பறக்கடிக்கப்படும் துரும்ைபப்
ேபான்றருப்பீர்கள்.

௨௫ இக்காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு
ஏற்படும்.
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எனது த ட்டங்களில் இதுேவ உங்கள்
பங்கு”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“இதுஏன்நகழும்?

ஏெனன்றால், நீ என்ைனமறந்தாய்.
ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் நம்ப க்ைக
ைவத்தாய்.

௨௬ எருசேலேம! நான் உனது உள்ளாைடைய
உன்முகத்தன்ேமல் ேபாடுேவன்.

ஒவ்ெவாருவரும்உன்ைனப்பார்ப்பார்கள்.
நீஅவமானம்அைடவாய்.

௨௭ நீ ெசய்த பயங்கரமான ெசயல்கைள
எல்லாம் நான்பார்த்ேதன்.

நீ ச ரித்தைதப் பார்த்ேதன்.
உனது ேநசர்களுடன் நீ ெகாண்ட பாலின
உறவுகைளயும்பார்த்ேதன்.

நீ ஒரு ேவசையப் ேபான்று,
ேபாட்டுக்ெகாண்ட த ட்டங்கைள நான்
அற ேவன்.

மைலகளின் ேமலும், வயல்களிலும் நான்
உன்ைனப்பார்த்தருக்க ேறன்.

எருசேலேம, இது உனக்கு ெகட்டதாக
இருக்கும்.

நீ இன்னும் எவ்வளவு காலத்த ற்கு உனது
தீட்டான பாவங்கைளத் ெதாடர்ந்து
ெசய்துெகாண்டிருப்பாய் என நான்
ேயாச க்க ேறன்.”
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௧௪
வறட்ச யும், கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும்
௧ வறட்ச ப் பற்ற எேரமியாவ ற்கு

வந்தகர்த்தருைடயவார்த்ைதஇது:

௨ “யூதா நாடு மரித்துப்ேபான
ஜனங்களுக்காகஅழுகறது.

யூதா நகரங்களில் உள்ள
ஜனங்கள், ேமலும், ேமலும்,
பலவீனர்களாக க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் தைரய ேல
க டக்க றார்கள்.

எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள் உதவக்காக
ேதவனிடம்அழுகறார்கள்.

௩ ஜனங்களின் தைலவர்கள்,
ேவைலக்காரர்கைள நீர் ெகாண்டு
வருவதற்காகஅனுப்பனார்கள்,

ேவைலயாட்கள் நீர் ேதக்கைவத்தருக்கும்
இடங்களுக்குச்ெசன்றனர்.

அங்ேக எந்த தண்ணீைரயும்
கண்டுக்ெகாள்ளவல்ைல.

ேவைலக்காரர்கள் காலி ஜாடிகேளாடு
தரும்ப வருவார்கள்.

எனேவ அவர்கள், அவமானமும்,
சங்கடமும்அைடகன்றனர்.

அவர்கள் அவமானத்தால் தங்கள்
தைலையமூடிக்ெகாள்ளுகன்றனர்.

௪ எவரும் பய ர் ெசய்ய பூமிையத் தயார்
ெசய்வதல்ைல.
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தைரயல்மைழஏதும்வழவல்ைல.
வவசாய கள்ெவட்கப்படுக றார்கள்.

எனேவ, அவர்கள் ெவட்கத்தால்
தைலகைளமூடிக்ெகாள்க றார்கள்.

௫ நலத்தல் இருக்கும் தாய் மான்கூட
புத தாகப் ப றந்த குட்டிைய தனியாக
வ ட்டுவ ட்டுப் ேபாய்வடும்.

அங்ேக புல் இல்லாததால் அது அவ்வாறு
ெசய்க றது.

௬ காட்டுக் கழுைதகள் ெமாட்ைடப்பாைறகள்
மீதுநற்கும்.

அைவ ஓநாய்கைளப்ேபான்று காற்ைற
உட்ெகாள்ளுகன்றன.

ஆனால், அவற்றன் கண்கள் எந்த
உணைவயும் கண்டு ெகாள்ள
முடியவல்ைல.

ஏெனன்றால், அங்ேக தன்ன எந்தச்
ெசடிகளும்இல்ைல.”

௭ “அவற்றுக்கு எங்கள் குற்றங்கேள காரணம்
என்பதுஎங்களுக்குத்ெதரியும்;

நமது பாவங்களால் நாம் இப்ேபாது
கஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

கர்த்தாேவ, உமது நாமத்தன்
நன்ைமக்காக எங்களுக்கு உதவ
ஏதாவதுச்ெசய்யும்.

நாங்கள் உம்ைம வ ட்டுப் பலமுைற
ேபாேனாம்.
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நாங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்ேதாம் என்பைத நாங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்க ேறாம்.

௮ ேதவேன, நீேர இஸ்ரேவலின் நம்ப க்ைக
ஆவீர்!

துன்பக் காலங்களில் இஸ்ரேவலர்கைள
நீர் காப்பாற்றுகறீர்.

ஆனால், இப்ேபாது நீர் இந்த நாட்டில்
அந்நயைனப்ேபான்றுஇருக்கறீர்.

ஒருநாள் இரவு மட்டும் தங்குகற
பயணிையப்ேபான்றுநீர்இருக்க றீர்.

௯ ஆச்சரியத்தால் தாக்கப்பட்ட ஒரு
மனிதைனப்ேபான்றுநீர்ேதான்றுகறீர்.

எவெராருவைரயும் காப்பாற்ற முடியாத,
ஒரு ேபார் வீரைனப் ேபான்று நீர் காட்ச
தருக றீர். கர்த்தாேவ!

நீர் எங்கேளாடுஇருக்க றீர்.
நாங்கள் உமது நாமத்தால்
அைழக்கப்படுக ேறாம்.

எனேவ உதவ இல்லாமல் எங்கைள
வ ட்டுவ டாதரும்!”

௧௦ யூதாவன் ஜனங்கைளப்பற்ற
கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்: “யூதாவன்
ஜனங்கள் உண்ைமயல் என்ைன
வட்டுவலக வரும்பனார்கள். அந்த
ஜனங்கள் என்ைன வட்டு வலகுவைத
நறுத்த க்ெகாள்ளவல்ைல. எனேவ,
இப்ெபாழுது, கர்த்தர் அவர்கைள
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ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். இப்ேபாது
அவர்கள் ெசய்த தீயச் ெசயல்கைள கர்த்தர்
நைனப்பார். அவர்களது பாவங்களுக்காகக்
கர்த்தர்அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.”
௧௧ ப றகு கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா!

யூதாவன் ஜனங்களுக்கு நற்காரியங்கள்
ஏற்படேவண்டும் என்று என்னிடம் ெஜபம்
ெசய்யாேத. ௧௨ யூதாவன் ஜனங்கள்
உபவாசமிருந்து என்னிடம் ெஜப க்கத்
ெதாடங்குவார்கள். ஆனால், நான்அவர்களது
ெஜபத்ைதக் ேகட்கமாட்ேடன். அவர்கள்
எனக்கு தகன பலிகைளயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும் ெகாடுத்தாலும்
நான் அந்த ஜனங்கைள ஏற்பதல்ைல.
நான் யூதாவன் ஜனங்கைளப் ேபாரில்
அழிக்கப்ேபாக ேறன். நான் அவர்களின்
உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ேவன். யூதாவன்
ஜனங்கள் மரணம்வைர முழு பட்டினியாக
இருப்பார்கள். நான் அவர்கைளப்
பயங்கரமான ேநாய்களால் அழிப்ேபன்”
என்றார்.
௧௩ ஆனால் நான் கர்த்தரிடம்

கூற ேனன், “எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவேர, தீர்க்கதரிச கள் ஜனங்களிடம்
சல வத்தயாசமானவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள், அவர்கள்
யூதாவன் ஜனங்களிடம், ‘பைகவனின்
வாளால் நீங்கள் துன்பப்படமாட்டீர்கள்.
நீங்கள் பசயாலும் துன்பப்படமாட்டீர்கள்.
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இந்த நாட்டில் கர்த்தர் உங்களுக்கு
சமாதானத்ைதக்ெகாடுப்பார்.’ ”
௧௪ ப றகு, கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா,

அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் எனது நாமத்தால்
ெபாய்கைளப் பரப்புக றார்கள். அந்தத்
தீர்க்கதரிச கைள நான் அனுப்பவல்ைல.
நான் அவர்களுக்குக் கட்டைளக்
ெகாடுக்கேவா அவர்கேளாடு ேபசேவா
இல்ைல. அந்தத் தீர்க்கதரிச கள்,
ெபாய்ச் சாட்ச கைளயும், பயனற்ற
மந்த ரங்கைளயும், ெசாந்த ஆைசகைளயும்
பரப்ப யருக்க றார்கள். ௧௫ எனேவ, நான்
இைதத்தான் என் நாமத்தால் ப ரச்சாரம்
ெசய்துெகாண்டிருப்பவர்கைளப்பற்ற க்
கூறுவது, அத்தீர்க்கதரிச கைள நான்
அனுப்பவல்ைல. அந்தத் தீர்க்கதரிச கள்
ெசான்னார்கள், ‘இந்த நாட்ைடப் பைகவர்கள்
எவரும் வாளால் தாக்கமாட்டார்கள், இந்த
நாட்டில் எப்ெபாழுதும் பச இருக்காது.’
அத்தீர்க்கதரிச கள் பச யால் மரிப்பார்கள்.
பைகவரின் வாள் அவர்கைளக் ெகால்லும்.
௧௬ அத்தீர்க்கதரிச கள் ேபசுக ற ஜனங்களும்
வீதகளில் எறயப்படுவார்கள். அந்த
ஜனங்கள் பசயாலும், பைகவரின் வாளாலும்
மரிப்பார்கள். அந்த ஜனங்கைளயும்
அவர்களது மைனவகைளயும்,
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் புைதக்க
எவரும் இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் ெசய்த
தீைமையக்ெகாண்ேட நான் அவர்கைளத்



எேரமியா ௧௪:௧௭ cxii எேரமியா ௧௪:௧௯

தண்டிப்ேபன்.

௧௭ “எேரமியா,யூதாவன்ஜனங்களிடம்
இச்ெசய்தையக்கூறு,

‘எனதுகண்கள்கண்ணீரால்ந ரம்பயுள்ளன.
நான்இரவும்பகவும்நறுத்தாமல்அழுேவன்.

நான் எனது மகளான கன்னிக்காக*
அழுேவன்.

நான்எனதுஜனங்களுக்காகஅழுேவன்.
ஏெனன்றால், யாேரா ஒருவர்
அவர்கைளத் தாக்குவர், அவர்கைள
நசுக்குவர், அவர்கள் மிக ேமாசமாகக்
காயப்படுவார்கள்.

௧௮நான்நாட்டிற்குள்ேபானால்வாள்களால்
ெகால்லப்படுக ற ஜனங்கைளக்
காண்ேபன்.

நான்நகரத்த ற்குள்ேபானால்,
மிகுதயானேநாையப் பார்ப்ேபன்.

ஏெனன்றால்,ஜனங்களுக்குஉணவுஇல்ைல,
ஆசாரியர்களும்,

தீர்க்கதரிச களும்ஒருஅந்நயேதசத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டனர்’ ”
என்றார்.

௧௯கர்த்தாேவ,யூதா நாட்ைட நீர் முழுைமயாக
ஒதுக்கவ ட்டீரா?

கர்த்தேர நீர் சீேயாைனெவறுக்கறீரா?

* ௧௪:௧௭: கன்னிமகள்எருசேலம்.
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நாங்கள் மீண்டும் குணம் அைடயமுடியாதபடி
நீர் எங்கைளபலமாகத் தாக்கயுள்ளீர்.

ஏன்அதைனச்ெசய்தீர்?
நாங்கள்சமாதானத்ைதஎத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.

ஆனால்நன்ைமஎதுவும்வரவல்ைல.
குணமாவதற்குரிய காலத்ைத நாங்கள்

நம்ப க்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
ஆனால்பயங்கரேமவருகறது.

௨௦ கர்த்தாேவ! நாங்கள் தீயவர்கள் என்பது
எங்களுக்குத்ெதரியும்,

எங்கள் முற்ப தாக்களும் தீைமையச்
ெசய்தார்கள் என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம்.

ஆம், உமக்கு எத ராக நாங்கள் பாவம்
ெசய்ேதாம்.

௨௧ கர்த்தாேவ உமது நாமத்த ற்கு
நன்ைமக்காக, எங்கைள ெவளிேய
தள்ளாதரும்.

உமதுமகைமயன்சங்காசனத்தலிருந்து
ேமன்ைமையவலக்காதரும்.

எங்கேளாடு உள்ள உடன்படிக்ைகைய
நைனயும்.

அந்த உடன்படிக்ைகைய உைடக்க
ேவண்டாம்.

௨௨அயல்நாட்டுவக்க ரகங்களுக்குமைழைய
ெகாண்டுவரும்வல்லைமகைடயாது.

வானத்தற்கு மைழையப் ெபாழியச்
ெசய்யும்அத காரம்இல்ைல.

நீேர எங்களதுஒேர நம்ப க்ைக,
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நீர் ஒருவேர இைவ அைனத்ைதயும்
ெசய்தவர்.

௧௫
௧ கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா

இப்ெபாழுது ேமாேசயும் சாமுேவலும்
இருந்து யூதாவன் ஜனங்களுக்காக ெஜபம்
ெசய்தாலும் நான் இந்த ஜனங்களுக்காக
இரக்கப்படுவதல்ைல. என்ைனவட்டு யூத
ஜனங்கைள தூர அனுப்பு, அவர்கைளப்
ேபாகும்படி ெசால். ௨ அந்த ஜனங்கள்
உன்ைனக் ேகட்கலாம், ‘நாங்கள் எங்ேக
ேபாேவாம்?’ என்று நீஅவர்களுக்குஇதைனச்
ெசால்என்றார். இதுதான்கர்த்தர்ெசான்னது:

“ச ல ஜனங்கைள மரிப்பதற்குத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்,

அந்தஜனங்கள்மரிப்பார்கள்,
ச ல ஜனங்கைள வாளால் ெகால்வதற்காகத்

ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
அந்த ஜனங்கள் வாளால்
ெகால்லப்படுவார்கள்.

நான் சல ஜனங்கைள பசயால் மரிக்க
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.

அந்தஜனங்கள்பசயால்மரிப்பார்கள்.
நான் சல ஜனங்கைளச் சைறப டிக்கப்பட்டு

அந்நய நாட்டிற்குக் ெகாண்டுேபாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
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அவர்கள் அந்நயநாடுகளில் ைகத களாக
இருப்பார்கள்.

௩ நான் அவர்களுக்கு எத ராக நான்கு வைக
அழிவு சக்த கைளஅனுப்புேவன்”

இந்தச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.
“நான்எத ரிையஒருவாேளாடுெகால்வதற்கு

அனுப்புேவன்.
நான் நாய்கைள அவர்களது உடல்கைள

ெவளிேயஇழுத்துவரஅனுப்புேவன்.
நான் வானத்து பறைவகைளயும், காட்டு

மிருகங்கைளயும்
அவர்களது உடல்கைள உண்ணவும்
அழிக்கவும்அனுப்புேவன்.

௪ நான் யூதாவன் ஜனங்கைள பூமியலுள்ள
அைனத்துஜனங்களுக்கும்

ஒரு பயங்கரமான ெசயலுக்கான
உதாரணமாகச்ெசய்ேவன்.

நான் இதைன யூதா ஜனங்களுக்காகச்
ெசய்ேவன்.

ஏெனன்றால், மனாேச எருசேலமில்
ெசய்ததுதான்.

மனாேச எேசக்கயாஅரசனின்மகன்.
மனாேசயூதாவன்அரசன்.”

௫ “உனக்காக எவனும்வருத்தப்படமாட்டான்.
எருசேலம் நகரேம, எவனும் உனக்காக
பரிதாபப்படேவாஅழேவாமாட்டான்.
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எவனும் ‘நீ எப்படி இருக்க றாய்?’ என்று
ேகட்க தனது வழியலிருந்து தரும்ப க்
ேகட்கமாட்டான்!

௬எருசேலேம, நீ என்ைனவட்டுவலகனாய்”
இந்தச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது:
“மீண்டும் மீண்டும் என்ைன வட்டு

வலகனாய்எனேவ,
நான்உன்ைனத்தண்டித்துஅழிப்ேபன்.
நான் உனது தண்டைனைய நறுத்த
ைவத்ேத கைளத்துப்ேபாேனன்.

௭ நான் எனது தூற்றுக் கட்ைடயால்
யூதா ஜனங்கைளத் தனியாகப்
ப ரித்துப்ேபாடுேவன்.

நான் அவர்கைள நகர வாசல்களில்
ச தறச்ெசய்ேவன்.

எனதுஜனங்கள்மாறவல்ைல.
எனேவ, நான்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
நான்அவர்களதுபள்ைளகைளெவளிேய
எடுப்ேபன்.

௮பலெபண்கள்தம்கணவைனஇழப்பார்கள்.
கடற்கைரயல் உள்ள மணல்கைள வட
வதைவகள்மிகுதயாகஇருப்பார்கள்.

மதய ேவைளயல் நான் அழிக்க றவைன
அைழத்துவருேவன்.

யூதாவலுள்ள இைளஞர்களின்
தாய்மார்கைள அழிக்க றவன்
தாக்குவான்.

நான் யூதா ஜனங்களுக்கு துன்பத்ைதயும்
பயத்ைதயும்ெகாண்டுவருேவன்.
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மிக வைரவல் இது நகழுமாறு நான்
ெசய்ேவன்.

௯எத ரிதன்வாள்களால்தாக்க ஜனங்கைளக்
ெகால்வான்.

யூதாவலுள்ள மீதயருப்பவர்கைள
அவர்கள்ெகால்வார்கள்.

ஒருெபண்ணுக்குஏழுமகன்கள்இருக்கலாம்.
ஆனாலும்அவர்கள்மரித்துப்ேபாவார்கள்.

அவள் பலவீனமாக மூச்சுவ டமுடியாத நைல
அைடயும்வைரஅழுவாள்.

அவள்தைகப்பும்குழப்பமும்அைடவாள்.
அவளது ஒளிமயமான பகல் துன்பமான

இருட்டாகும்.”
எேரமியா மீண்டும் ேதவனிடம்

முைறயடுகறான்
௧௦ தாேய! நீ எனக்கு பறப்ைபக்

ெகாடுத்ததற்காக
நான் (எேரமியா)வருந்துக ேறன்.

ேதசத்துக்ெகல்லாம் வாதும் வழக்கும்
உள்ளவனாக நான்இருக்க ேறன்.

நான்கடன்ெகாடுத்ததுமில்ைல,
கடன்வாங்கயதுமில்ைல.

ஆனால் ஒவ்ெவாருவனும் என்ைன
சப க்க றான்.

௧௧ உண்ைமயாக கர்த்தாேவ, நான் உமக்கு
நன்குெதாண்டுெசய்துள்ேளன்.
ெநருக்கடி ேநரத்தல் என்

பைகவர்கைளக்குறத்து உம்மிடம் ெஜபம்
ெசய்ேதன்.
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ேதவன்எேரமியாவ ற்குப் பதலளிக்க றார்
௧௨ “எேரமியா எவராலும் ஒரு இரும்புத்

துண்ைடக்கூட
உைடக்கமுடியாதுஎன்பைதநீஅறவாய்.

வடக்கலிருந்து வருகற அந்த வதமான
இரும்ைபக் குற த்து நான்
குற ப்படுக ேறன்.

எவராலும் ஒரு ெவண்கலத் துண்ைடயும்
உைடக்கமுடியாது.

௧௩ யூதாவன் ஜனங்களுக்குப் பல
ெபாக்கஷங்கள்உள்ளன.

நான் அவற்ைற மற்ற ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.

அந்தமற்றவர்கள்அச்ெசல்வத்ைதவைலக்கு
வாங்க ேவண்டாம்.

நான் அவர்களுக்கு அச்ெசல்வத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்.

ஏெனன்றால் யூதாவ டம் பல பாவங்கள்
உள்ளன.

யூதாவன் ஒவ்ெவாரு பகுதயலும்
ஜனங்கள்பாவம்ெசய்தனர்.

௧௪ யூதாவன் ஜனங்கேள! நான்
உங்கைள உமது பைகவர்களின்
அடிைமகளாக்குேவன்.

நீங்கள் எப்ேபாதும் அற ந்த ராத
நாடுகளில்அடிைமகளாகஇருப்பீர்கள்.

நான்மிகக் ேகாபமாகஇருக்க ேறன்.
எனது ேகாபம் சூடான ெநருப்பு ேபால்
உள்ளது.
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நீ எரிக்கப்படுவாய்.”

௧௫கர்த்தாேவ! நீர் என்ைனஅறவீர்.
என்ைனநைனவல்ைவத்துள்ளீர்.

என்ைனகவனித்துக்ெகாள்வீர்.
ஜனங்கள்என்ைனப்புண்படுத்துகறார்கள்.

அந்த ஜனங்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய
அவர்களுக்குெகாடும்.

நீர் ஜனங்கேளாடு ெபாறுைமயாக
இருக்க றீர்.

நீர்அவர்களுடன்ெபாறுைமயாகஇருப்பதால்
என்ைனஅழித்துவ டாேதயும்.

என்ைனநைனத்துப்பாரும்.
கர்த்தாேவ நான் உமக்காக அைடந்த
வலிையஎண்ணிப் பாரும்.

௧௬உமதுெசய்த எனக்குவந்தது.
நான்உமதுவார்த்ைதகைளஉண்ேடன்.

உமதுெசய்த என்ைனமகழ்ச்ச க்குள்ளாக்க ற்று.
நான் உமது நாமத்தால்
அைழக்கப்படுவதல்மக ழ்ந்ேதன்.

உமதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.
௧௭ நான் ச ரிப்பும் ேவடிக்ைகயும் ெசய்க ற

கூட்டத்தல்
ஒருேபாதும்இருந்ததல்ைல.

உமது ேநாக்கம் என்ேமல் இருப்பதால் நான்
எப்ேபாதும்தனியாகேவஇருக்க ேறன்.

என்ைனச்சுற்றலும்தீைமநடக்கும்ேபாது,
நீர் என்ைனக்ேகாபத்தால் ந ரப்பனீர்.

௧௮நான்ஏன்இன்னும்காயப்படுத்தப்படுக ேறன்?
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என்றுஎனக்குப்புரியவல்ைல.
எனது காயங்கள் ஏன் இன்னும்
குணமாகவல்ைல?

அல்லதுகுணப்படுத்தமுடியவல்ைல?
என்பதுஎனக்குப்புரியவல்ைல.

கர்த்தாேவ! நீர் மாறயருக்க றீர் என
நைனக்க ேறன்.

நீர் ஊற்று வறண்டு ேபானதுேபால
இருக்க றீர்.

நீர் ஊற்று ஒன்று நன்றுவட்டது ேபால
இருக்க றீர்.

௧௯ ப றகு, கர்த்தர், “எேரமியா, நீ மாற
என்னிடம் தரும்பவந்தால், ப றகு நான்
உன்ைனத்தண்டிக்கமாட்ேடன்.

நீ மாற என்னிடம் தரும்பவந்தால்,
நீ எனக்குேசைவெசய்யலாம்.

நீ பயனற்றவார்த்ைதகைளப் ேபசாமல்,
முக்கயமானவற்ைறப்பற்ற ேபசனால்பன்நீ

எனக்காகப் ேபசமுடியும்.
யூதாவன் ஜனங்கள் மாற உன்னிடம்
தரும்ப வருவார்கள்.

ஆனால் நீ மாற அவர்கைளப்ேபால் இருக்க
ேவண்டாம்.

௨௦ நான் உன்ைனப் பலமுள்ளவனாகச்
ெசய்ேவன்.

அந்தஜனங்கள்உன்ைனபலமுைடயவர்களாக,
ெவண்கலத்தாலான சுவைரப்ேபான்று
எண்ணுவார்கள்.
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யூதாவன் ஜனங்கள் உனக்கு எத ராகப்
ேபாரிடுவார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் உன்ைனத்
ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால்,நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
நான்உனக்குஉதவுேவன்.

நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௨௧ “நான் உன்ைன அத்தீய
ஜனங்களிடமிருந்துகாப்பாற்றுேவன்.

அந்த ஜனங்கள் உன்ைன
பயப்படுத்துவார்கள்.

ஆனால் நான் உன்ைன
அவர்களிடமிருந்துகாப்ேபன்.”

௧௬
அழிவு நாள்
௧ கர்த்தருைடய ெசய்த எனக்கு வந்தது:

௨ “எேரமியா. நீ தருமணம் ெசய்துக்ெகாள்ள
கூடாது. இந்தஇடத்தல்உனக்கு மகன்கேளா,
மகள்கேளாஇருக்க ேவண்டாம்.”
௩ கர்த்தர், யூதா நாட்டில் ப றந்த

மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்பற்ற
இவ்வாறு ெசான்னார். அப்பள்ைளகளின்
தாய்கைளப்பற்றயும்,தந்ைதகைளப்பற்றயும்
கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்: ௪ “அந்த
ஜனங்கள் ஒரு பயங்கரமான மரணத்ைத
அைடவார்கள். அந்த ஜனங்களுக்காக
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எவரும் அழமாட்டார்கள். அவர்கைள எவரும்
புைதக்கமாட்டார்கள். அவர்களது உடல்கள்
தைரயல் எருைவப்ேபான்று க டக்கும். அந்த
ஜனங்கள் பைகவரின் வாளால் மரிப்பார்கள்.
அவர்கள் பஞ்சத்தால் மரிப்பார்கள்.
அவர்களது மரித்த உடல்கள், வானத்துப்
பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
உணவாகும்.”
௫எனேவ கர்த்தர், “எேரமியா, மரணஉணவு

உண்ணும் வீட்டிற்குள் ெசல்லேவண்டாம்.
மரித்தவர்களுக்காக அழவும் உனது
ேசாகத்ைதக் காட்டவும் நீ ேபாக ேவண்டாம்.
நீஇவற்ைறெசய்ய ேவண்டாம். ஏெனன்றால்,
நான் எனது ஆசீர்வாதத்ைதத் தரும்ப
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
யூதாவன் ஜனங்களிடம் இரக்கமாக
இருக்கமாட்ேடன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.
௬ “யூதா நாட்டிலுள்ள முக்கய ஜனங்களும்

ெபாது ஜனங்களும் மரிப்பார்கள். அந்த
ஜனங்கைள எவரும் புைதக்கமாட்டார்கள்:
அவர்களுக்காக அழவும்மாட்டார்கள்.
அந்த ஜனங்களுக்காக வருத்தம்
ெதரிவ க்கும்படி எவரும் தம்ைமத்தாேம
ெவட்டிக்ெகாள்ளேவா, தைலைய
ெமாட்ைடயடித்துக்ெகாள்ளேவாமாட்டார்கள்.
௭ மரித்தவர்களுக்காக அழுகறவர்களுக்கு
எவரும் உணவு ெகாண்டு வரமாட்டார்கள்.
தம் தாையேயா தந்ைதையேயா
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இழந்தவர்களுக்கு எவரும் ஆறுதல்
ெசால்லமாட்டார்கள். மரித்தவர்களுக்காக
அழுகன்றவர்களுக்கு எவரும் குடிக்கவும்
ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
௮ “எேரமியா, வருந்து நடக்கும்

வீடுகளுக்குள் நீ ேபாகாேத. அந்த
வீடுகளுக்குப்ேபாய்உட்கார்ந்துஉண்ணேவா
குடிக்கேவா ெசய்யாேத. ௯ நமது
இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகய கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
‘களியாட்டு மனிதரின் சத்தத்ைத வைரவல்
நறுத்துேவன். தருமண வருந்துகளில்
எழுப்பப்படும் மக ழ்ச்ச ஒலிகைள வைரவல்
நான் நறுத்துேவன். உமது வாழ்நாளில்
இைவ நைடெபறும். நான் வைரவல்
இவற்ைறச்ெசய்ேவன்.’
௧௦ “எேரமியா, யூதாவன் ஜனங்களிடம் நீ

இவற்ைறக் கூறு. ஜனங்கள் உன்னிடம்
ேகட்பார்கள், ‘கர்த்தர் எங்களுக்கு ஏன்
இத்தைகய பயங்கரமானவற்ைறச்
ெசான்னார்? நாங்கள் என்ன தவறு
ெசய்ேதாம்? எங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு எத ராக நாங்கள் என்ன பாவம்
ெசய்ேதாம்?’ ௧௧ நீ அந்த ஜனங்களிடம்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்ல ேவண்டும்,
‘உங்கள் முற்ப தாக்களால், பயங்கரமானைவ
உங்களுக்கு ஏற்படும். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவைத
வ ட்டுவ ட்டனர்’என்றுகர்த்தர்ெசால்லுகறார்.
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அவர்கள் என்ைனப் பன் பற்றுவைத வ ட்டு,
அந்நய ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்கள். அவர்கள் அந்த அந்நய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டனர்.
உங்கள் முற்ப தாக்கள் என்ைனவட்டு
வலகனார்கள். எனது சட்டங்களுக்கு
அடிபணிய மறுத்தனர். ௧௨ஆனால் நீங்கேளா
உங்கள் முற்ப தாக்கைள வ ட ேமாசமான
பாவம் ெசய்தருக்க றீர்கள். நீங்கள் மிகவும்
ப டிவாதமானவர்கள்நீங்கள்வரும்புவைதேய
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள்
எனக்கு கீழ்ப்படிக றதல்ைல. நீங்கள்
ெசய்ய வரும்புவைத மட்டுேம ெசய்க றீர்கள்.
௧௩ எனேவ, நான் உங்கைள இந்த
நாட்டுக்கு ெவளிேய எற ேவன். உங்கைள
அயல் நாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி
கட்டாயப்படுத்துேவன். நீங்களும் உங்கள்
முற்ப தாக்களும், அறந்த ராத நாட்டிற்குப்
ேபாவீர்கள். அந்த நாட்டில் நீங்கள் வரும்பும்
அந்நய ெதய்வங்கைள இரவும் பகலும்
ேசவ ப்பீர்கள். நான் உங்களுக்கு உதவ ேயா
நன்ைமேயாெசய்யமாட்ேடன்.”
௧௪ “ஜனங்கள் வாக்குறுத ச் ெசய்க றார்கள்,

‘கர்த்தர் உய ேராடு இருப்பது எவ்வளவு
உறுத ேயா அவ்வளவு, கர்த்தர் ஒருவேர
எக ப்து நாட்டுக்கு ெவளிேய இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள அைழத்து வந்தார்’ என்பார்கள்.
ஆனால் காலம் வந்துெகாண்டிருக்க றது”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “அந்தச்
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ெசய்த கைள ஜனங்கள் ெசால்லமாட்டார்கள்,
௧௫ ஜனங்கள் புதயவற்ைறச் ெசால்வார்கள்.
அவர்கள், ‘கர்த்தர் உய ேராடு இருப்பது
எவ்வளவு உறுத ேயா அவ்வளவு அவர்
ஒருவேர வட நாடுகளுக்கு ெவளிேய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைழத்து வந்தார்.
அவர்கைள அவர் அனுப்பயருந்த அைனத்து
நாடுகளிலிருந்தும் ெவளிேய அைழத்து
வந்தார்’ என்றனர். ஏன் ஜனங்கள்
இவற்ைறச் ெசால்வார்கள்? ஏெனன்றால்,
நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அவர்களது
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிற்குத்
தரும்பஅைழத்துவருேவன்.
௧௬ “நான் வைரவல் பல மீன்

ப டிப்பவர்கைள இந்த நாட்டிற்கு
வரும்படி அனுப்புேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். “அந்த மீனவர்கள்
யூதாவன் ஜனங்கைளப் ப டிப்பார்கள்.
அது நகழந்த ப றகு, இந்த நாட்டுக்கு சல
ேவட்ைடக்காரர்கைள அனுப்புேவன். அந்த
ேவட்ைடக்காரர்கள் ஒவ்ெவாரு மைலயலும்,
குன்றலும், பாைற பளவுகளிலும்,
யூதா ஜனங்கைள ேவட்ைடயாடுவர்.
௧௭ அவர்கள் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ற
அைனத்ைதயும் நான் பார்க்க ேறன்.
யூதா ஜனங்கள் தாம் ெசய்கன்றவற்ைற
என்னிடம் மைறக்க முடியாது. அவர்களது
பாவம் என்னிடம் மைறக்கப்படாமல்
ேபாகும். ௧௮ நான் யூதா ஜனங்களுக்கு
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அவர்கள் ெசய்கன்றவற்றுக்குத் தருப்ப க்
ெகாடுப்ேபன். அவர்களது ஒவ்ெவாரு
பாவத்த ற்கும்நான்இருமடங்குதண்டிப்ேபன்.
நான் இதைனச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் எனது நாட்ைட அருவருப்பான
வக்க ரகங்களால் ‘தீட்டு’ ஆக்கவ ட்டனர்.
நான் அந்த வக்க ரகங்கைள ெவறுக்க ேறன்.
ஆனால் அவர்கள் எனது நாட்ைட அந்த
வக்க ரகங்களால்நைறத்துவ ட்டனர்.”

௧௯கர்த்தாேவ, நீேர எனதுபலமும்காவலும்!
நீேர துன்பக்காலத்தல் நான் ஓடி
வரத்தக்கப் பாதுகாப்பானஇடம்.

உலகம்முழுவதலுமிருந்து நாடுகள்உம்மிடம்
வரும்.

அவர்கள், “எங்கள் தந்ைதயர்கள் அந்நய
ெதய்வங்கைளைவத்தருந்தனர்.

அவர்கள் அந்தப் பயனற்ற வக்க ரகங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டனர்.

ஆனால் அந்த வக்க ரகங்கள்
அவர்களுக்குக் ெகாஞ்சமும்
உதவவல்ைல” என்பார்கள்.

௨௦ ஜனங்கள் உண்ைமயான ெதய்வங்கைள
தங்களுக்ெகனஉருவாக்கமுடியுமா?

இல்ைல! அவர்கள் சைலகைளச்
ெசய்துக்ெகாள்ளலாம்.

ஆனால் அச்சைலகள் உண்ைமயல்
ெதய்வங்கள்இல்ைல.
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௨௧ கர்த்தர், “எனேவ, வக்க ரகங்கைள
உருவாக்கும் அவர்களுக்கு நான் பாடம்
கற்ப ப்ேபன்.

இப்ேபாது நான் அவர்களுக்கு எனது
அதகாரம் மற்றும் பலம் பற்ற
கற்ப ப்ேபன்.

ப றகு, அவர்கள் நாேன ேதவன் என்பைத
அற ந்துெகாள்வார்கள்.

நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அற ந்துக்ெகாள்வார்கள்” என்று
கூறுகறார்.

௧௭
இதயத்தல்எழுதப்பட்டகுற்றம்

௧ “யூதாஜனங்களின்பாவம்,அவர்களால்
அழிக்க முடியாத இடத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அந்தப் பாவங்கள் இரும்பு எழுத்தாணியால்
கல்லில்ெவட்டப்பட்டுள்ளது.

அவர்களின் பாவங்கள் ைவர
முைனயலுள்ள எழுத்தாணியால்
கல்லில்ெவட்டப்பட்டுள்ளன.

அந்தக்கல்தான்அவர்களதுஇதயம்.
அப்பாவங்கள் அவர்களது பலிபீடங்களில்

உள்ளெகாம்புகளில்ெவட்டப்பட்டுள்ளன.
௨ அவர்களின் பள்ைளகள் அேஷரா

ேதவைதக்காக
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பலிபீடங்கைள
நைனவுக்ெகாள்வார்கள்.
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அவர்கள் அேஷராவற்குச் சமர்ப க்கப்பட்ட
மரத்தூண்கைளநைனத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

அவர்கள் பச்ைச மரங்களுக்குக்
கீேழயும், பாைறகளுக்கு
ேமேலயும் உள்ள பீடங்கைள
நைனத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

௩ ச றந்த நாடுகளில் உள்ள மைலகளில்
ேமேல

உள்ளவற்ைறஅவர்கள்நைனக்கறார்கள்.
யூதாவன் ஜனங்களுக்கு பல கருவூலங்கள்

உள்ளன.
நான் மற்ற ஜனங்களுக்கு அவற்ைறக்
ெகாடுப்ேபன்.

ஜனங்கள், உங்கள் நாட்டிலுள்ள அைனத்து
ேமைடகைளயும்அழிப்பார்கள்.

நீங்கள் அந்த இடங்களில் சைலகைளத்
ெதாழுதுெகாண்டீர்கள், அது ஒரு
பாவம்.

௪நான்ெகாடுத்தநாட்ைடநீங்கள்இழப்பீர்கள்.
உங்கள் பைகவர்கள் உங்கைள
சைறப டிக்க நான்அனுமத ப்ேபன்.

நீங்கள் அறயாத ேதசத்தல் அவர்களது
அடிைமகளாகஇருப்பீர்கள்.

ஏெனன்றால், நான் ேகாபத்ேதாடு
இருக்க ேறன்.

எனதுேகாபம்சூடானெநருப்ைபப்ேபான்றது.
நீங்கள்என்ெறன்றும்எரிக்கப்படுவீர்கள்.”

ஜனங்களிடம் நம்ப க்ைக மற்றும்
ேதவனிடம் நம்ப க்ைக
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௫கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
“மற்ற ஜனங்கள் மீது மட்டும் நம்ப க்ைக
ைவக்கன்றவர்களுக்குதீைமஏற்படும்.

மற்ற ஜனங்கைள பலத்துக்காகச்
சார்ந்தருக்க றவர்களுக்குத் தீைம
ஏற்படும்.

ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள்
கர்த்தர் மீது நம்ப க்ைக ைவப்பைத
நறுத்தனார்கள்.

௬ அந்த ஜனங்கள் வனாந்தரத்த ேல உள்ள
புதைரப் ேபான்றவர்கள்.

அப்புதர் ஜனங்கேள வாழாத
வனாந்தரத்த ேலஉள்ளது.

அப்புதர் ெவப்பமும் வறட்ச யும் உள்ள
பூமியல்உள்ளது.

அப்புதர் ெகட்ட மண்ணில்உள்ளது.
அப்புதர் ேதவனால் தர முடிக ற
நல்லவற்ைறப்பற்ற அறயாதது.

௭ ஆனால், கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைக
ைவக்கறவன்ஆசீர்வத க்கப்படுவான்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் நம்பத்தகுந்தவர்
என்பைதகாட்டுவார்.

௮ அந்த மனிதன் தண்ணீர்க்கைரயல்
நடப்பட்ட மரத்ைதப்ேபான்ற பலத்ேதாடு
இருப்பான்.

அந்த மரம் தண்ணீைரக்
கண்டுக்ெகாள்க ற ேவர்கைள
உைடயதாகஇருக்கும்.



எேரமியா ௧௭:௯ cxxx எேரமியா ௧௭:௧௧

அந்த மரம் ேகாைடகாலம் வரும்ேபாது
உலர்ந்துேபாவதல்ைல.

அதன் இைலகள் எப்ேபாதும் பசுைமயாக
இருக்கும்.

மைழப் ெபய்யாத ஆண்டுகளில் அது
கவைலப்படுவதல்ைல.

அந்த மரம் எப்ெபாழுதும் பழங்கைள
உற்பத்த ெசய்யும்.

௯ “ஒருவனின் இருதயம் மிகவும்
தந்த ரமானது!

இருதயம் மிகவும் சுகவீனம் அைடயக்
கூடும்.

உண்ைமயல் எவரும் ஒருவனின்
இருதயத்ைதபுரிந்துெகாள்வதல்ைல.

௧௦ஆனால், நாேனகர்த்தர்.
என்னால் ஒருவனின் இருதயத்ைதப்
பார்க்கமுடியும்.

நான்ஒருவனின்மனைதேசாத க்கமுடியும்.
ஒவ்ெவாருவனிடமும் என்ன இருக்கறது
என்பைத என்னால் முடிவு
ெசய்யமுடியும்.

என்னால், ஒவ்ெவாருவருக்கும்
அவர்களின் ெசயல்களுக்கு ஏற்ப
சரியானகூலிையக்ெகாடுக்கமுடியும்.

௧௧ச ல ேநரங்களில்ஒருபறைவதான்இடாத
முட்ைடையக்குஞ்சுெபாரிக்கைவக்கும்.

ஏமாற்ற ெபாருள் சம்பாத க்க ற
ஒவ்ெவாருவனும்
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இப்பறைவையப் ேபான்றவன்.
அவனது வாழ்க்ைக பாதயல்

இருக்கும்ேபாேத
அவன்அப்பணத்ைதஇழப்பான்.

அவனதுவாழ்வன்இறுதயல்,
அவன்ஒருமுட்டாளாகஇருந்தான்என்பது
ெதளிவாகும்.”

௧௨ ெதாடக்கத்தலிருந்ேத, ேதவனுக்கு நமது
ஆலயேம

மகைமயானசங்காசனமாகஇருந்தது.
இதுமிகமுக்கயமானஇடமாகும்.

௧௩ கர்த்தாேவ, இஸ்ரேவலர்களின்
நம்ப க்ைகேயநீர்தான்.

கர்த்தாேவ, நீர் ஜீவனுள்ள தண்ணீரின்
ஊற்ைறப் ேபான்றவர்.

ஒருவன் கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தனால்

அவன் இகழப்பட்டு அவனது வாழ்வு
குறுகயதாக்கப்படும்.

எேரமியாவன்மூன்றாவதுமுைறயீடு
௧௪ கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்

குணப்படுத்தனால்
நான்உண்ைமயல்சுகமாேவன்.

என்ைனக்காப்பாற்றும்,
நான்உண்ைமயல்காப்பாற்றப்படுேவன்.

கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்!



எேரமியா ௧௭:௧௫ cxxxii எேரமியா ௧௭:௧௮

௧௫யூதாவன்ஜனங்கள்என்னிடம்ெதாடர்ந்து
ேகள்வகைளக் ேகட்க றார்கள்.

அவர்கள் “எேரமியா, கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தெசய்த என்ன?

அச்ெசய்த எப்ெபாழுது நைறேவறும்?”
என்கன்றனர்.

௧௬ கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம வ ட்டு
ஓடிப்ேபாகவல்ைல.

நான்உம்ைமப் பன்ெதாடர்ந்ேதன்.
நீர் வரும்புக ற ேமய்ப்பனாக நான்
இருந்ேதன்.

ஒரு பயங்கரமான நாள் வருவைத நான்
வரும்பவல்ைல.

கர்த்தாேவ, நான் ெசான்னவற்ைற நீர்
அறவீர்.

எல்லாம் ந கழ்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைத நீர்
பார்க்க றீர்.

௧௭கர்த்தாேவ, என்ைனஅழித்துவ டாதீர்.
துன்பக் காலத்தல் நான் உம்ைம
நம்பயருக்க ேறன்.

௧௮ஜனங்கள்என்ைனக்ெகாடுைமப்படுத்த க்
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அந்த ஜனங்கைள அவமானப்படும்படி
ெசய்யும்.

என்ைனமனந்தளரவ டாதீர்.
அந்தஜனங்கைளபயப்படச் ெசய்யும்.

ஆனால்என்ைனபயப்படச்ெசய்யாதரும்.
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எனது பைகவர்களுக்கு அந்தப் பயங்கரமான
நாைளவரப்பண்ணும்.

அவர்கைள உைடயும், அவர்கைள
மீண்டும்உைடயும்.

ஓய்வுநாைளப்பரிசுத்தப்படுத்தல்
௧௯ கர்த்தர் என்னிடம் இவற்ைறச்

ெசான்னார்: “எேரமியா, யூதாவன் அரசர்கள்
வந்துேபாக ற எருசேலமின் ஜனங்கள்
வாசலுக்குப்ேபாய் நல். எனது வார்த்ைதைய
ஜனங்களிடம்கூறு. ப றகு எருசேலமின் மற்ற
வாசல்களுக்கும்ேபா. அேதெசயைலச்ெசய்.”
௨௦ அந்த ஜனங்களிடம் ெசால்:

“கர்த்தருைடய ெசய்தையக் ேகளுங்கள்!
யூதாவன்அரசர்கேள, ேகளுங்கள்! யூதாவன்
ஜனங்கேள, ேகளுங்கள்! இந்த வாசல்கள்
வழியாக எருசேலமிற்குள் வருகன்ற
ஜனங்கேள, என்ைன கவனியுங்கள்!
௨௧ கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்:
‘ஓய்வுநாளில் சுைமகைளத் தூக்க ச்
ெசல்லாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
ஓய்வுநாளில் எருசேலமின் வாசல்கள்
வழியாகச் சுைமையத் தூக்கவராதீர்கள்.
௨௨ஓய்வுநாளில் உங்கள் வீட்டுக்கு ெவளிேய
சுைமையத் தூக்க வராதீர்கள். அந்த
நாளில் எந்த ேவைலயும் ெசய்யாதீர்கள்.
நீங்கள் ஓய்வுநாைள ஒரு பரிசுத்த நாளாக்க
ேவண்டும். நான் இேத கட்டைளைய
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
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௨௩ஆனால் உங்கள் முற்ப தாக்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல.அவர்கள்என்மீதுகவனம்
ெசலுத்தவல்ைல. உங்கள் முற்ப தாக்கள்
மிகவும் ப டிவாதமாக இருந்தார்கள். நான்
அவர்கைளத் தண்டித்ேதன். ஆனால் அது
அவர்களுக்கு எவ்வத நன்ைமையயும்
ெசய்யவல்ைல. அவர்கள் என்ைன
கவனிக்கவல்ைல. ௨௪ ஆனால் நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிவதல் எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கேவண்டும். இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. ஓய்வு நாளில்
நீங்கள் எருசேலமின் வாசல்கள் வழியாக
சுைமையக் ெகாண்டு வராதீர்கள். நீங்கள்
ஓய்வு நாைளப் பரிசுத்தமாக்க ேவண்டும்.
அந்நாளில் எவ்வத ேவைலயும் ெசய்யாமல்
இருப்பேதஓய்வுநாைளபரிசுத்தமானநாளாக
ைவப்பதாகும்.
௨௫ “ ‘நீங்கள் இந்தக் கட்டைளக்கு

அடிபணிந்தால், ப றகு தாவீதன்
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்க ற அரசர்கள்
எருசேலமின் வாசல்கள் வழியாக
வருவார்கள். அந்த அரசர்கள் இரதங்களின்
மீதும் குதைரகள் மீதும் வருவார்கள். அந்த
அரசர்கேளாடுயூதாவன்மற்றும்எருசேலமின்
தைலவர்கள் இருப்பார்கள். எருசேலம் நகரம்
என்ெறன்றும் ஜனங்கள் வாழும் இடமாகும்!
௨௬யூதாவன்நகரங்களில்இருந்துஜனங்கள்
எருசேலமிற்கு வருவார்கள். எருசேலமிற்கு
அைதச் சுற்றயுள்ள க ராமங்களிலிருந்து
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ஜனங்கள் வருவார்கள். ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரங்களில் உள்ளவர்கள் வாழும்
நகரங்களிலிருந்து ஜனங்கள் வருவார்கள்.
ேமற்கு மைலஅடிவாரங்களிலிருந்தும், மைல
நாடுகளிலிருந்தும் ஜனங்கள் வருவார்கள்.
ெநேகவலிருந்தும் ஜனங்கள் வருவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும் தகன
பலிகைளயும் தானியக் காணிக்ைககைளயும்
நறுமணப் ெபாருட்கைளயும், ஸ்ேதாத்த ர
பலிகைளயும் ெகாண்டு வருவார்கள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு அவர்கள்
இந்தப் பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும்
ெகாண்டுவருவார்கள்.
௨௭ “ ‘ஆனால், நீங்கள் என்ைன

கவனிக்காமலும் அடிபணியாமலும்
இருந்தால் ப றகு தீயைவ ந கழும்.
ஓய்வுநாளில் நீங்கள் எருசேலமிற்குள்
சுைமகைளக் ெகாண்டுவந்தால் பன் நீங்கள்
அந்நாைளப் பரிசுத்தப்படுத்தவல்ைல.
எனேவ, உங்களால் அைணக்க முடியாத
ஒரு தீைய பற்றைவப்ேபன். எருசேலமின்
வாசலிலிருந்து அந்த ெநருப்பு ெதாடங்கும்.
அதுஅரண்மைனகள்வைர பற்ற எரியும்.’ ”

௧௮
குயவனும்களிமண்ணும்
௧ இந்தச் வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு

கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது: ௨ “எேரமியா,
குயவனின் வீட்டிற்குப் ேபா. அந்தக்
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குயவனின் வீட்டில் எனது வார்த்ைதைய
உனக்குக்ெகாடுப்ேபன்.”
௩ எனேவ, நான் கீேழ குயவனின்

வீட்டிற்குப் ேபாேனன். குயவன்
சக்கரத்தல் களிமண்ைண ைவத்து
ேவைல ெசய்துெகாண்டிருப்பைத நான்
பார்த்ேதன். ௪ அவன் களிமண்ணிலிருந்து
ஒரு பாைனைய ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால் அந்தப் பாைனயல் ஏேதா தவறு
இருந்தது. எனேவ, அந்தக் குயவன்
அக்களிமண்ைண மீண்டும் பயன்படுத்த
ேவெறாரு பாைன ெசய்தான். தான்
வரும்பன வைகயல் அந்தப் பாைனைய
வடிவைமக்கும்படி அவன் தனது ைககைளப்
பயன்படுத்தனான்.
௫ அப்ேபாது கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு

வார்த்ைத வந்தது: ௬ “இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தனேர! உங்கேளாடு ேதவனாகய
நானும் அேத ெசயைலச் ெசய்யமுடியும்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். குயவனின்
ைககளில்இருக்க றகளிமண்ைணப்ேபான்று
நீங்கள் இருக்கறீர்கள். நான் குயவைனப்
ேபான்றுள்ேளன். ௭ ஒரு காலம் வரும்.
அப்ேபாது, நான் ஒரு ேதசத்ைதேயா
அல்லது ஒரு அரசாட்சையேயா குற த்து
ேபசுேவன். அத்ேதசத்ைத உயர்த்துேவன்
என்று நான் ெசால்லலாம். அத்ேதசத்ைதக்
கீேழ இழுத்துப் ேபாடுேவன். அத்ேதசத்ைத
அல்லது அரசாங்கத்ைத அழிப்ேபன் என்று
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ெசால்லலாம். ௮ ஆனால், அத்ேதசத்து
ஜனங்கள் தங்கள் இதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றலாம். அத்ேதசத்து
ஜனங்கள் தங்கள் தீயச் ெசயல்கைள
நறுத்தலாம். ப றகு என் மனைத நான்
மாற்றுேவன். அத்ேதசத்த ற்கு அழிைவக்
ெகாண்டுவரும் எனது த ட்டத்ைத நான்
பன்பற்றமாட்ேடன். ௯ இன்ெனாரு காலம்
வரலாம். அப்ேபாது ஒரு ேதசத்ைதப்பற்ற ப்
ேபசுேவன். நான் அத்ேதசத்ைதக் கட்டி
எழுப்புேவன்என்றுெசால்லலாம். ௧௦ஆனால்,
அத்ேதசம் தீயவற்ைறச் ெசய்து எனக்குக்
கீழ்ப்படியாமல் ேபாவைத நான் பார்க்கலாம்.
ப றகு, நான் அத்ேதசத்த ற்கு நன்ைம
ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேபாட்டிருந்த
த ட்டங்களுக்காக வருந்த அவற்ைற எத ராக
மாற்ற ப்ேபாடுேவன்.
௧௧ “எனேவ, எேரமியா, யூதாவன்

ஜனங்களிடமும் எருசேலமில் வாழ்க ற
ஜனங்களிடமும் கூறு. ‘இதுதான்
கர்த்தர் கூறுவது: நான் இப்ேபாதருந்ேத
உங்களுக்குத் ெதால்ைலகைள
தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நான் உங்களுக்கு எத ராகத்
த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
எனேவ, நீங்கள் ெசய்துெகாண்டிருக்க ற
தீயச்ெசயல்கைள நறுத்துங்கள். ஒவ்ெவாரு
நபரும் மாறேவண்டும், நல்லவற்ைறச்
ெசய்யத் ெதாடங்கேவண்டும்!’ ௧௨ ஆனால்
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யூதாவன் ஜனங்கள் பதல் கூறுவார்கள்,
‘மாற்றம் ெசய்வதற்கான முயற்ச
எடுப்பதால் பயனில்ைல. நாங்கள்
வரும்புக றபடிேய ெதாடர்ந்து ெசய்ேவாம்.
எங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
ப டிவாதத்தன்படிேய தீய இருதயம்
வரும்புக றபடிேயெசய்யப் ேபாக ேறாம்.’ ”

௧௩கர்த்தர்ெசால்க றவற்ைறகவனியுங்கள்.

“மற்ற ேதசத்தாரிடம் இந்தக் ேகள்வையக்
ேகளுங்கள்.

‘இஸ்ரேவல் ெசய்தருக்க ற
தீயச் ெசயல்கைள எவராவது
ெசய்ததாக நீங்கள் எப்ெபாழுதாவது
ேகள்வபட்டிருக்க றீர்களா?’

ேதவனுக்குஇஸ்ரேவலர்ச றப்புக்குரியவர்கள்.
இஸ்ரேவலர் ேதவனுைடய மணமகைளப்
ேபான்றவள்!

௧௪ லீபேனானில் உள்ள மைல உச்சயல்
படிந்த பனி உருகுவதல்ைல என்பது
உங்களுக்குத்ெதரியும்.

குளிர்ச்ச யாக பாய்கன்ற நீேராைடகள்
வறண்டுவடுவதல்ைல என்பது
உங்களுக்குெதரியும்.

௧௫ ஆனால் எனது ஜனங்கள் என்ைனப்
மறந்தருக்க றார்கள்.

பயனற்ற வக்க ரகங்களுக்கு அவர்கள்
பலிகைளக்ெகாடுக்க றார்கள்.
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எனது ஜனங்கள் தாம் ெசய்கன்றவற்றல்
தடுமாற்றமாகஇருக்க றார்கள்.

அவர்களின் தடுமாற்றம் தமது
முற்ப தாக்களின் பைழய வழிகைளப்
பற்றயதாகஉள்ளது.

எனது ஜனங்கள் என்ைனப் பன்பற்ற நல்ல
சாைலகளில்வருவைதவ ட,

பன் சாைலகளிலும் ேமாசமான ெநடும்
பாைதகளிலும்நடப்பார்கள்.

௧௬ எனேவ, யூதாவன் நாடு காலியான
வனாந்தரம் ேபான்றதாகும்.

அைதக் கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கள்
ப ரமித்து தங்கள் தைலகைள
அைசப்பார்கள்.

இந்நாடு எவ்வாறு அழிக்கப்பட்டது என்று
அத ர்ச்ச அைடவார்கள்.

௧௭ நான் யூதாவன் ஜனங்கைளச் ச தறும்படி
ெசய்ேவன்.

அவர்கள் பைகவர்களிடமிருந்து ஓடிப்
ேபாவார்கள்.

க ழக்குக் காற்று ெபாருட்கைளச்
ச தறடிப்பதுேபான்று

நான்யூதாஜனங்கைளச் ச தறடிப்ேபன்.
நான் அந்த ஜனங்கைள அழிப்ேபன் நான்

அவர்களுக்குஉதவ ெசய்யவருவைதப்
பார்க்கமாட்டார்கள்.

இல்ைல நான் வலக ச் ெசல்வைத
அவர்கள்பார்ப்பார்கள்.”

எேரமியாவன்நான்காவதுமுைறயீடு
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௧௮ ப றகு, எேரமியாவன் பைகவர்கள்
ெசான்னார்கள், “வாருங்கள் எேரமியாவ ற்கு
எத ராகத் த ட்டங்கள் தீட்ட எங்கைள
அனுமதயுங்கள். ஆசாரியரால்இயற்றப்படும்
சட்டம் பற்றய ேபாதைனகள் ெதாைலந்து
ேபாகாது. ஞானமுள்ள மனிதரின்
ஆேலாசைனகள் நம்ேமாடு கூட இருக்கும்.
தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகைள நாம்
இன்னும் ைவத்தருப்ேபாம். எனேவ
அவைனப்பற்றய ெபாய் ெசால்ல எங்கைள
வடுங்கள். அது அவைன அழிக்கும்.
அவன் ெசால்லுகற எைதயும் நாங்கள்
கவனிக்கமாட்ேடாம்.”

௧௯கர்த்தாேவஎன்ைனக்ேகட்டருளும்!
என் வாதங்கைளக் ேகளும் யார்
சரியானவர் என்பைதமுடிவுெசய்யும்.

௨௦ ஜனங்கள் நன்ைமக்கு தீைமைய
ெசய்வார்களா? இல்ைல.

நீர் அவர்கைள தண்டிக்கக்கூடாது
என்பதற்காக

நான் உம் முன் நன்று அவர்கைளப்
பற்ற நல்ல காரியங்கைள கூறயைத
நைனவுகூரும்.

ஆனால், அவர்கள் எனக்குத் தீைமையச்
ெசலுத்த க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள் என்ைன வைலக்குட்படுத்த
ெகால்லமுயற்ச ெசய்க றார்கள்.



எேரமியா ௧௮:௨௧ cxli எேரமியா ௧௮:௨௩

௨௧ அவர்களது பள்ைளகள் பஞ்சத்தால்
துன்புறும்படிச்ெசய்யும்.

அவர்களின் பைகவர்களால் அவர்கள்
ெகால்லப்படும்படிச்ெசய்யும்.

அவர்களது மைனவகள், குழந்ைதகள்
இழந்துேபாகட்டும்.

யூதாவன்ஆண்கள்மரணத்தல்வழட்டும்.
அவர்களது மைனவயர் வதைவகள்
ஆகட்டும்.

யூதாவல் உள்ள ஆண்கள் மரணத்தல்
வழட்டும். இைளஞர்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்படட்டும்.

௨௨அவர்களதுவீடுகளில்அழுைகவரட்டும்.
அவர்களுக்கு எத ராகத் த டீெரன்று
எத ரிைய வர வைழக்கும்ேபாது
அவர்கள்கதறட்டும்.

எனது பைகவர்கள் என்ைன (வைலக்குள்)
ச க்கைவக்கமுயன்றனர்.

எனேவ,இைவெயல்லாம் ந கழட்டும்.
௨௩ கர்த்தாேவ, அவர்கள் என்ைனக்

ெகால்வதற்குய ட்ட த ட்டங்கைள நீர்
அறவீர்.

அவர்களது ெபால்லாங்குகைள
மன்னியாதரும்.

அவர்களதுபாவங்கைளஅழிக்காதரும்.
எனது பைகவர்கள் உமக்கு முன்பாக இடற

வழட்டும்.
நீர் ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது அந்த
ஜனங்கைளத்தண்டியும்.
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௧௯

உைடந்தஜாடி
௧ கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா ேபாய்

ஒரு குயவனிடமிருந்து மண்ஜாடிைய
வாங்கவா. ௨உைடந்தபாைனத்துண்டுகைள
எரியும் வாசலுக்கு முன்னாலுள்ள ெபன்
இன்ேனாமுைடய பள்ளத்தாக்குக்குப்
ேபா. உன்ேனாடு ஜனங்களில் சல
மூப்பர்கைளயும், ச ல ஆசாரியர்கைளயும்
அைழத்துப் ேபா என்று ெசான்னார்.
நான் ெசால்க றவற்ைற ௩ உன்ேனாடு
இருக்கற அந்த ஜனங்களிடம் ெசால்,
‘யூதாவன் அரசேன, எருசேலமின்
ஜனங்கேள, கர்த்தரிடமிருந்து வருகற
இந்த வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்!
இதுதான் சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தரும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர்
கூறுவது: நான் இந்த இடத்தல் வைரவல்
ஒரு பயங்கரத்ைத ந கழச்ெசய்ேவன்.
இைதப்பற்ற ேகள்வப்படுக ற
ஒவ்ெவாருவனும் அத ர்ச்ச யும் அச்சமும்
அைடவான். ௪ நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் யூதாவன்
ஜனங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவைத
வ ட்டுவ ட்டனர். அவர்கள் இந்த இடத்ைத
அயல்நாட்டுத் ெதய்வங்களுக்கு உரியதாகச்
ெசய்துவ ட்டனர். அவர்கள் இந்த
இடத்தல் ேவறு ெதய்வங்களுக்குத்
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தகனபலிகைள அளித்தனர். நீண்ட
காலத்த ற்கு முன்பு அந்தத் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல. அவர்களின்
முற்ப தாக்களும் அத்ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல. இைவ அந்நய
நாடுகளிலிருந்து வந்தப் புதய ெதய்வங்கள்.
யூதாவன் அரசர்கள் ஒன்றுமறயாத
குழந்ைதகளின் இரத்தத்தால் இந்த
இடத்ைத ந ரப்புக றார்கள். ௫ யூதாவன்
அரசர்கள் பாகால் ேதவனுக்காக
ேமைடையக் கட்டினார்கள். அவர்கள்
அந்த இடங்கைளத் தங்கள் மகன்கைள
எரிக்கப் பயன்படுத்தனார்கள். பாகால்
ெதய்வத்த ற்குத் தங்கள் மகன்கைளத்
தகனபலியாகக் ெகாடுத்தனர். நான்
அவ்வாறு ெசய்யும்படி ெசால்லவல்ைல.
உங்கள் மகன்கைளப் பலியாகக்
ெகாடுக்கும்படி நான் ேகட்கவல்ைல.
நான் அைதப்பற்ற நைனத்துக்கூடப்
பார்க்கவல்ைல. ௬ இப்ெபாழுது,
ஜனங்கள் இந்த இடத்ைத இன்ேனாமின்
பள்ளத்தாக்கு என்றும் “ேதாப்ேபத்” என்றும்
அைழக்கன்றனர். ஆனால், நான் இந்த
எச்சரிக்ைகையக் ெகாடுக்க ேறன். நாட்கள்
வந்துெகாண்டிருக்கன்றன. இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது: ஜனங்கள் இந்த
இடத்ைத “ெகாைலயன்பள்ளத்தாக்கு” என்று
அைழக்கும்நாள்வருகறது. ௭இந்தஇடத்தல்,
யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களின்
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த ட்டங்கைள நாசமாக்குேவன். பைகவர்கள்
இந்த ஜனங்கைளத் துரத்துவார்கள். இந்த
இடத்தல் யூதாவன் ஜனங்கள் வாளால்
ெகால்லப்படுமாறு வடுேவன். அவர்களது
மரித்த உடல்கைளப் பறைவகளுக்கும்
காட்டு மிருகங்களுக்கும் உணவாக்குேவன்.
௮ இந்நகரத்ைத நான் முழுைமயாக
அழிப்ேபன். ஜனங்கள் எருசேலைமக்
கடந்துப்ேபாகும்ேபாது ப ரமித்து, தைலைய
அைசப்பார்கள். இந்நகரம் எவ்வாறு
அழிக்கப்பட்டது என்பைத அறயும்ேபாது,
அவர்கள் அத ர்ச்ச அைடவார்கள்.
௯ பைகவர்கள் நகரத்ைதச்சுற்ற தம்
பைடகைள அைழத்து வருவார்கள். அப்பைட
ஜனங்கள் ெவளிேய ெசன்று உணவு
ெபறுவைத அனுமதக்காது. எனேவ,
நகரத்தல் உள்ள ஜனங்கள் பட்டினியாக
இருப்பார்கள். அவர்கள்தம்ெசாந்த மகன்கள்
மற்றும் மகள்களின் உடைல உண்ணும்
அளவற்குப் பசைய அைடவார்கள்.
அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் உண்ணத்
ெதாடங்குவார்கள்.’
௧௦ “எேரமியா, நீ இவற்ைறெயல்லாம்

ஜனங்களுக்குச் ெசால். அவர்கள்
கவனித்துக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஜாடிைய
உைடத்துவடு. ௧௧ அப்ேபாது இவற்ைறச்
ெசால்: ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகறார், நான் யூதா நாட்ைடயும்
எருசேலைமயும், ஒருவன் மண்ஜாடிைய



எேரமியா ௧௯:௧௨ cxlv எேரமியா ௧௯:௧௪

உைடப்பதுப்ேபான்று உைடப்ேபன். இந்த
ஜாடிைய மீண்டும் பைழயபடி ஆக்கமுடியாது.
யூதா நாட்டுக்கும் இதுேபால் ஆகும்.
ேவறு இடமில்ைல என்று ெசால்லுகற
வைரயல் ேதாப்ேபத்தல் மரித்த ஜனங்கள்
புைதக்கப்படுவார்கள் இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடம் உள்ளது. ௧௨ இைவகைள நான்
இந்த ஜனங்களுக்கும் இந்த இடத்துக்கும்
ெசய்ேவன். இந்த நகரத்ைத ேதாப்ேபத்ைதப்
ேபாலச் ெசய்ேவன்’ இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. ௧௩ ‘எருசேலமில்
உள்ள வீடுகள் ேதாப்ேபத்ைதப்ேபான்று
“அசுத்தமாகும்”அரசர்களின்அரண்மைனகள்
ேதாப்ேபத்ைதப்ேபான்று அழிக்கப்படும்.
ஏெனன்றால், அவ்வீடுகளின் கூைரயல்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ைவத்துத்
ெதாழுதுெகாள்க றார்கள். அவர்கள்
நட்சத்த ரங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்கன்றனர்.
அவர்கைள மகைமப்படுத்தத் தகன
பலிகைளக் ெகாடுக்கன்றனர். அவர்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குப் பானங்களின்
காணிக்ைகெகாடுத்தனர்.’ ”

௧௪ ப றகு, எேரமியா ேதாப்ேபத்ைத
வ ட்டு கர்த்தர் ப ரசங்கம் பண்ணுமாறு
ெசான்ன இடத்துக்குச் ெசன்றான். எேரமியா
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று,
ஆலயத்தன் ப ரகாரத்தல் நன்றான்.
எேரமியா அைனத்து ஜனங்களிடமும்
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ெசான்னான். ௧௫ “இதுதான் சர்வ
வல்லைமயுள்ளஇஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசால்க றது: ‘நான் எருசேலம் மற்றும்
அைதச் சுற்றயுள்ள க ராமங்களுக்கும்
ேபரழிைவக் ெகாண்டுவருேவன் என்று
ெசான்ேனன். நான் வைரவல் அைவ
நகழுமாறு ெசய்ேவன். ஏெனன்றால்,
ஜனங்கள் மிகவும் ப டிவாதமானவர்கள்,
அவர்கள் என்ைன கவனிக்கவும், எனக்குக்
கீழ்ப்படியவும்மறுத்துவ ட்டனர்.’ ”

௨௦
எேரமியா மற்றும்பஸ்கூர்
௧ பஸ்கூர் என்ற ெபயருள்ள ஒருவன்

ஆசாரியனாக இருந்தான். கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் முக்கயமான அதகாரியாக
இருந்தான். பஸ்கூர், இம்ேமர் என்ற
ெபயருைடயவனின் மகனாக இருந்தான்.
பஸ்கூர்எேரமியாவன்ப ரசங்கத்ைதஆலயப்
ப ரகாரத்தல் ைவத்துக் ேகட்டான். ௨ எனேவ
அவன் எேரமியா தீர்க்கதரிசைய அடித்தான்.
ஆலயத்தல் ெபன்யமீனின் ேமல் வாசலருேக
அவனது ைககளிலும் கால்களிலும் ெபரிய
மரத்தடிகளால் வலங்க ட்டான். ௩ மறுநாள்
பஸ்கூர் எேரமியாைவமரக் காவலில்இருந்து
ெவளிேயற்றனான். ப றகு எேரமியா
பஸ்கூரிடம் ெசான்னான், “கர்த்தருக்கு உன்
ெபயர் பஸ்கூர் அல்ல. இப்ேபாது கர்த்தர்
உனக்கு, ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும் பயங்கரம்
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என்ற ெபயைர ைவத்துள்ளார். ௪ அதுதான்
உனதுெபயர். ஏெனன்றால் கர்த்தர்: ‘உனக்கு
உன்ைனேய பயங்கரமானவனாக வைரவல்
ெசய்ேவன்! நான்உன்ைனஉனதுஅைனத்து
நண்பர்களுக்கும் ஒரு பயங்கரமாகச்
ெசய்ேவன். உனதுநண்பர்கைளசத்துருக்கள்
வாளால் ெகால்லுகறைத நீ பார்ப்பாய்.
நான் யூதாவன் அைனத்து ஜனங்கைளயும்
பாப ேலான் அரசனிடம் ெகாடுப்ேபன்.
அவன் யூதாவன் ஜனங்கைள பாப ேலான்
நாட்டுக்குக்ெகாண்டுச்ெசல்வான். யூதாவன்
ஜனங்கைள அவனது பைட வாள்களால்
ெகால்வார்கள். ௫ எருசேலம் ஜனங்கள்
கடினமாக உைழத்து ெசல்வம் ேசர்த்தனர்.
ஆனால், நான் அவற்ைறெயல்லாம்
அவர்களது பைகவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
எருசேலமில் அரசனுக்குப் பல
ெபாக்கஷங்கள் உள்ளன. ஆனால் நான்
அந்தப் ெபாக்கஷங்கள் அைனத்ைதயும்
பைகவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
பைகவர்கள் அவற்ைற எடுத்து பாப ேலான்
நாட்டிற்குக் ெகாண்டுெசல்வார்கள்.
௬ பஸ்கூர், நீயும் உன்ேனாடு வீட்டில் உள்ள
அைனவரும் ெகாண்டுெசல்லப்படுவீர்கள்.
நீங்கள் பலவந்தமாகப் பாப ேலான்
நாட்டில் வாழ ைவக்கப்படுவீர்கள்.
நீ பாப ேலானில் மரிப்பாய். அந்த
அயல்நாட்டில் நீ புைதக்கப்படுவாய். நீ உனது
நண்பர்களுக்குப் ெபாய்ையப் ப ரச்சாரம்
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ெசய்தாய். நீ இைவ ந கழாது என்று
ெசான்னாய். ஆனால், உனது அைனத்து
நண்பர்களும் மரித்து பாப ேலானில்
புைதக்கப்படுவார்கள்.’ ”

எேரமியாவன்ஐந்தாவதுமுைறயீடு
௭கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் தந்த ரம்ெசய்தீர்.

நான்ஒருமுட்டாளாகஇருந்ேதன்.
நீர் என்ைனவடபலமுள்ளவர்.

எனேவநீர் ெவன்றீர்.
நான்ேவடிக்ைகக்குரிய ெபாருளாேனன்.

ஜனங்கள்என்ைனப்பார்த்து ச ரித்தனர்.
நாள் முழுவதும் என்ைன ேவடிக்ைக
ெசய்தனர்.

௮ ஒவ்ெவாரு முைறயும் நான் ேபசும்ேபாது
கதறுக ேறன்.

நான் எப்ெபாழுதும் வன்முைற மற்றும்
ேபரழிவு பற்ற சத்தமிடுக ேறன்.

நான் கர்த்தரிடமிருந்து ெபற்ற
வார்த்ைதையப்பற்ற ஜனங்களிடம்
ெசால்க ேறன்.

ஆனால், ஜனங்கள் என்ைன
அவமானப்படுத்துகறார்கள்;

என்ைனேவடிக்ைகெசய்க றார்கள்.
௯ ச ல ேநரங்களில் நான் எனக்குள்

ெசால்க ேறன்.
“நான்கர்த்தைரப்பற்ற மறப்ேபன்.

நான் ேமலும் கர்த்தருைடய நாமத்தால்
ேபசமாட்ேடன்!”
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ஆனால் நான் இதைனச் ெசான்னால், ப றகு
கர்த்தருைடய வார்த்ைத அக்கனிையப்
ேபான்று எனக்குள் எரிந்துெகாண்டு
இருக்கறது,

எனது எலும்புக்குள் அது ஆழமாக
எரிவதுேபான்று எனக்குத்
ேதான்றுகறது!

எனக்குள் கர்த்தருைடய ெசய்தையத்
தாங்க க்ெகாள்வதல் நான் ேசார்வு
அைடக ேறன்!

இறுதயாக அதைன உள்ேள
ைவத்துக்ெகாள்ளமுடியாமல்ஆகறது.

௧௦ ஜனங்கள் எனக்கு எத ராக
முணுமுணுப்பைதநான்ேகட்க ேறன்.

எங்ெகங்கும் என்ைனப் பயப்படுத்தும்
ெசய்தையக் ேகட்க ேறன்.

என் நண்பர்களும் கூட, “அவைனப்பற்ற
அத காரிகளிடம் புகார் ெசய்ேவாம்” என
கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

ஜனங்கள் நான் தவறு ெசய்ேவன் என்று
காத்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள், “எங்கைளப் ெபாய்
ெசால்லவடுங்கள்.

அவன் தீயவற்ைறச் ெசய்தான் என்று
ெசால்லவடுங்கள்.

நாங்கள் எேரமியாவ டம் தந்த ரம்ெசய்ய
முடியும்.

ப றகுஅவைனப்ெபறுேவாம்.



எேரமியா௨௦:௧௧ cl எேரமியா௨௦:௧௩

இறுதயாக நாங்கள் அவைனத்
ெதாைலத்துஒழிப்ேபாம்.

ப றகுஅவைனஇறுகப்ப டிப்ேபாம்.
அவன் ேமலுள்ள வஞ்சத்ைத
தீர்த்துக்ெகாள்ேவாம்” என்றார்கள்.

௧௧ஆனால், கர்த்தர் என்ேனாடுஇருக்கறார்;
கர்த்தர் பலமான ேபார் வீரைனப்
ேபான்றருக்க றார்.

எனேவ, என்ைனத் துரத்துகற வீரர்கள்
வழுவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் என்ைனத்
ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள் அந்த
ஜனங்கள்ேதாற்பார்கள்.

அவர்கள்ஏமாந்துப் ேபாவார்கள்.
அந்தஜனங்கள்அவமானமைடவார்கள்.

ஜனங்கள்அந்தஅவமானத்ைத
என்ெறன்றும்மறக்கமாட்டார்கள்.

௧௨சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தாேவ, நீர் நல்ல
ஜனங்கைளேசாத க்க றீர்.

ஒருவனின்மனைதநீர் பார்க்க றீர்.
அந்த ஜனங்களுக்கு எத ரான எனது

வாதங்கைள நான் உம்மிடம்
ெசான்ேனன்.

எனேவ அவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனைய நீர் அளிப்பைத
என்ைனப்பார்க்கப்பண்ணும்.

௧௩ கர்த்தரிடம் பாடுங்கள்! கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்!
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கர்த்தர் ஏைழகளின் வாழ்ைவக்
காப்பாற்றுவார்!

அவர் அவர்கைளத் தீயவர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார்!

எேரமியாவன்ஆறாவதுமுைறயீடு
௧௪நான்ப றந்த நாள் சப க்கப்படுவதாக!

என் தாய் என்ைனப் ெபற்ற நாைள
ஆசீர்வத க்க ேவண்டாம்.

௧௫ நான் ப றந்துவ ட்ட ெசய்தைய
என் தந்ைதய டம் ெசான்னவன்
சப க்கப்படட்டும்.

“உனக்ெகாருமகன்பறந்தருக்க றான்,
அவன் ஒரு ஆண்பள்ைள” என்று அவன்
ெசான்னான்.

அவன்அந்தச்ெசய்தையச்ெசால்லி
என் தந்ைதைய மிகவும் மக ழச்
ெசய்தான்.

௧௬ கர்த்தர் அழித்துப்ேபாட்ட பட்டணங்கைளப்
ேபான்றுஅந்தமனிதன்ஆவானாக.

கர்த்தர் அந்தப் பட்டணங்கள் மீது எவ்வத
இரக்கமும்ெகள்ளவல்ைல.

காைலயல்அம்மனிதன்ேபாரின்ஒலிகைளக்
ேகட்கட்டும்.

மதய ேவைளயல் அவன்
ேபார்க்கதறல்கைளக் ேகட்கட்டும்.

௧௭ஏெனன்றால், நான் எனதுதாயன் கருவல்
இருக்கும்ேபாது

அம்மனிதன்என்ைனக்ெகால்லவல்ைல.
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அந்த ேநரத்தல் அவன் என்ைனக்
ெகான்றருந்தால்

என் தாயன் கர்ப்பப்ைபேய கல்லைற
ஆகயருக்கும்.

நான்ப றந்தருக்கேவமாட்ேடன்.
௧௮நான்ஏன்அந்தஉடைலவ ட்டுவந்ேதன்?

நான் பார்த்தருப்பெதல்லாம்
ெதால்ைலயும்துன்பமும்தான்.

என்வாழ்க்ைகஅவமானத்தல்முடியும்.

௨௧
ேதவன் ச ேதக்கயா ராஜாவன்

ேவண்டுக்ேகாைளஏற்கமறுக்க றார்
௧ எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து

வார்த்ைத வந்தது. யூதாவன் அரசனான
ச ேதக்கயா பஸ்கூர் என்ற மனிதைனயும்,
ெசப்பனியா என்ற ஆசாரியைனயும்
எேரமியாவ டம் அனுப்பயேபாது இந்த
வார்த்ைத வந்தது. பஸ்கூர் மல்கயா என்ற
ெபயருள்ளவனின் மகன். ெசப்பனியா,
மாெசயா என்ற ெபயருள்ளவனின் மகன்.
பஸ்கூரும் ெசப்பனியாவும் எேரமியாவ ற்கு
வார்த்ைதையக் ெகாண்டுவந்தனர்.
௨ பஸ்கூரும் ெசப்பனியாவும் எேரமியாவ டம்,
“எங்களுக்காக கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய். என்ன நகழும் என்று கர்த்தரிடம்
ேகள். நாங்கள் அற ந்துக்ெகாள்ள
வரும்புக ேறாம். ஏெனன்றால் பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சர் எங்கைளத்
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தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றான். கர்த்தர் கடந்த
காலத்தல் ெசய்ததுேபான்று எங்களுக்குப்
ெபருஞ்ெசயல்கைள ஒருேவைள ெசய்வார்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் எங்கைளத் தாக்குவைத
நறுத்த வலகும்படி கர்த்தர் ெசய்வார்”
என்றனர்.
௩ ப றகு எேரமியா, பஸ்கூருக்கும்

ெசப்பனியாவற்கும் பதல் ெசான்னான்.
அவன், “ச ேதக்கயா அரசனுக்குச்
ெசால்லுங்கள். ௪ ‘இஸ்ரேவலின்ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசால்வது இதுதான்: உங்கள்
ைககளில் ேபாருக்கானஆயுதங்கள்உள்ளன.
நீங்கள் அந்த ஆயுதங்கைள பாப ேலானின்
அரசன் மற்றும் பாப ேலானியர்களிடமிருந்து
உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுகறீர்கள்.
ஆனால், நான் அந்த ஆயுதங்கைளப்
பயனற்றுப்ேபாகும்படிச்ெசய்ேவன்.

“ ‘நகரச்சுவர்களுக்கு ெவளிேய
பாப ேலானியப் பைட உள்ளது. அப்பைட
நகைரச் சுற்றலும் உள்ளது. நான்
வைரவல் அப்பைடைய எருசேலமிற்குள்
ெகாண்டுவருேவன். ௫ யூதாவன்
ஜனங்கேள, உங்களுக்கு எத ராக நாேன
ேபாரிடுேவன். உங்களுக்கு எத ராக
நான் என் ெசாந்த வல்லைமயான
கரத்தனாேலேய ேபாரிடுேவன். உங்களுக்கு
எத ராக நான் மிகக் கடுைமயாகப்
ேபாரிடுேவன். நான் எவ்வளவு ேகாபமாக
உள்ேளன் என்பைதக் காட்டுேவன்.
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௬ எருசேலமில் வாழ்க ற ஜனங்கைள
நான் ெகால்ேவன். நான் ஜனங்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் ெகால்ேவன். நகரம்
முழுவதும் பரவும் பயங்கரமான ேநாயால்
அவர்கள் மரிப்பார்கள். ௭ அது நகழ்ந்த
ப றகு, நான் யூதாவன் அரசனான
ச ேதக்கயாைவப் பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாடுப்ேபன். நான் ச ேதக்கயாவன்
அதகாரிகைளயும் ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாடுப்ேபன். எருசேலமில் உள்ள
சல ஜனங்கள் பயங்கரமான ேநாயால்
மரிக்கமாட்டார்கள். ச ல ஜனங்கள்
வாளால் ெகால்லப்படமாட்டார்கள்.
ச லர் பச யால் மரிக்கமாட்டார்கள்.
ஆனால் நான் அந்த ஜனங்கைள
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாடுப்ேபன். நான்
யூதாவன் பைகவர்கைள ெவல்லவடுேவன்.
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட யூதாவன்
ஜனங்கைளக் ெகால்ல வரும்புக றது.
எனேவ, யூதாவன் ஜனங்களும் எருசேலமின்
ஜனங்களும் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் எவ்வத இரக்கமும்
காட்டமாட்டான். அவன் அந்த
ஜனங்களுக்காகவருத்தப்படமாட்டான்.’ ”
௮ “எருசேலம் ஜனங்களுக்கு இவற்ைறயும்

ெசால்லுங்கள். கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: ‘நீங்கள் வாழ்வதா அல்லது
மரிப்பதா என்பைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க நாேன
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அனுமத ப்ேபன். ௯ எருசேலமில் தங்குகற
எவனும் மரிப்பான். அந்த நபர் வாளால்
மரிப்பான் அல்லது பசயால் மரிப்பான்
அல்லது பயங்கரமான ேநாயால் மரிப்பான்.
ஆனால், எவன் ஒருவன் எருசேலமிற்கு
ெவளிேய ேபாக றாேனா, பாப ேலானில்
பைடய டம் சரணைடகறாேனா அவன்
உய ர் வாழ்வான். நகரத்ைதச்சுற்ற
பைட உள்ளது. எனேவ, நகரத்த ற்குள்
எவனும் உணைவக் ெகாண்டுவர முடியாது.
ஆனால், எவன் ஒருவன் நகரத்ைத
வ ட்டுப் ேபாக றாேனா அவனது வாழ்வு
பாதுகாக்கப்படும். ௧௦எருசேலம் நகரத்த ற்குத்
ெதால்ைல ெகாடுக்க நான் முடிவு ெசய்ேதன்.
நான் நகரத்த ற்கு உதவ ெசய்யமாட்ேடன்.
நான் எருசேலம் நகரத்ைதப் பாப ேலான்
அரசனிடம் ெகாடுப்ேபன். அவன் அதைன
ெநருப்பால் எரிப்பான்.’ ” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.
௧௧ “யூதாவன் அரசக் குடும்பத்தல்

இவற்ைறக் கூறுங்கள்: ‘கர்த்தரிடமிருந்து
வரும் வார்த்ைதைய கவனி. ௧௨ தாவீதன்
குடும்பத்தனேர, கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“ ‘ஒவ்ெவாரு நாளும் நீங்கள் சரியாக
ஜனங்கைளநயாயம்தீர்க்கேவண்டும்.

இரக்கமற்ற ஒடுக்குபவர்களிடமிருந்து
ஒடுக்கப்படுபவர்கைளக்
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காப்பாற்றுங்கள்.
நீங்கள்இதைனச்ெசய்யாவ ட்டால்

நான்பறகுேகாபம்ெகாள்ேவன்.
எனது ேகாபம் ெநருப்ைபப் ேபான்றது எவரும்

அதைனஅைணக்கமுடியாது.
இது நகழும் ஏெனன்றால், நீங்கள்

தீயவற்ைறச்ெசய்தருக்க றீர்கள்.’

௧௩ “எருசேலேம, நான் உனக்கு எத ராக
இருக்க ேறன்.

நீ மைலயன் உச்சயல் உட்கார்ந்து
இருக்கறாய்.

இந்தப் பள்ளத்தாக்கன் மீதுள்ள
அரசையப் ேபான்று நீ உட்கார்ந்து
இருக்கறாய்.

எருசேலமில்ஜனங்களாகயநீங்கள்,
‘எவராலும்எங்கைளத்தாக்கமுடியாது!
எங்கள்பலமானநகரத்த ற்குள்எவராலும்
வரஇயலாது’ ” என்றுகூறுகறீர்கள்.

ஆனால், கர்த்தரிடமிருந்து வருகற இந்த
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.

௧௪ “உங்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நீங்கள்
ெபறுவீர்கள்.

உங்கள் காடுகளில் ஒரு ெநருப்ைபத்
ெதாடங்குேவன்.

அது உங்கைளச் சுற்றயுள்ள
எல்லாவற்ைறயும்எரித்துவடும்.”
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௨௨

தீயஅரசர்களுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு
௧ கர்த்தர், “எேரமியா, அரசனுைடய

அரண்மைனக்குப் ேபா. யூதாவன்அரசனிடம்
ேபா. அங்கு இந்த வார்த்ைதையப்
ப ரச்சாரம் ெசய்: ௨ ‘கர்த்தரிடமிருந்து
வருகற வார்த்ைதைய யூதாவன் அரசேன,
ேகள். நீ தாவீதன் சங்காசனத்தலிருந்து
ஆளுகறாய். எனேவ, ேகள். அரசேன,
நீயும் உன் அதகாரிகளும் நன்றாகக்
ேகட்கேவண்டும். எருசேலமின் வாசல்
வழியாக வருகற அைனத்து ஜனங்களும்
கர்த்தரிடமிருந்து வருகற இந்த
வார்த்ைதையக் ேகட்க ேவண்டும். ௩ கர்த்தர்
கூறுகறார்: நயாயமானவற்ைறயும்
சரியானவற்ைறயும் ெசய்யுங்கள்.
களவாடுக றவனிடமிருந்து களவாடப்படுக ற
மனிதைனக் காப்பாற்றுங்கள். அனாைதகள்
அல்லது வதைவகளுக்குக் காயேமா
அல்லது ேவறு எதுவுேமா ெசய்யாதீர்கள்.
அப்பாவ ஜனங்கைளக் ெகால்லாதீர்கள்.
௪ இந்தக் கட்டைளகளுக்கு நீங்கள்
கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு இதுதான் நடக்கும்.
தாவீதன் சங்காசனத்தன் ேமல் இருக்கற
அரசர்கள் எருசேலம் நகர வாசல்கள்
வழியாக வருவார்கள். அந்த அரசர்கள்
தங்கள் அதகாரிகேளாடு வாசல்கள்
வழியாக வருவார்கள். அந்த அரசர்கள்,
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அவர்களின் அதகாரிகள், அவர்களின்
ஜனங்கள், இரதங்களிலும், குதைரகளிலும்
சவாரி ெசய்துெகாண்டு வருவார்கள்.
௫ ஆனால், நீங்கள் இந்தக் கட்டைளகளுக்கு
அடி பணியாவ ட்டால், இதுதான்
கர்த்தர் ெசால்க றது, கர்த்தராக ய நான்
வாக்குறுதயளிக்க ேறன், இந்த அரசர்களின்
அரண்மைனகள் அழிக்கப்படும். அது
கற்குவயல்ஆகும்’ ” என்றார்.
௬ யூதாவன் அரசர்கள் வாழ்க ற

அரண்மைனையப்பற்ற கர்த்தர் இவற்ைறத்
தான்கூறுகறார்:

“அரண்மைனஉயரமானது.
கீேலயாத் காடுகைளப் ேபான்றுஉயரமானது.

லீபேனானின் மைலையப்ேபான்று
அரண்மைனஉயரமானது.

ஆனால் நான் அதைன வனாந்தரம் ேபான்று
ஆக்குேவன்.

இந்தஅரண்மைனஆளில்லாத நகரத்ைத
ேபான்றுகாலியாகும்.

௭ அரண்மைனைய அழிக்க நான் ஆட்கைள
அனுப்புேவன்.

ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஆயுதங்கைள
ைவத்தருப்பான்.

அந்த ஆயுதங்கைள அவன் அரண்மைனைய
அழிக்கப் பயன்படுத்துவான்.

அம்மனிதர்கள் உங்களது பலமான அழகான
ேகதுருதூண்கைளெவட்டிஎறவார்கள்.
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மனிதர்கள் அத்தூண்கைள ெநருப்பல்
ேபாடுவார்கள்.

௮ “பலநாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள்
இந்நகரத்தன் வழியாகக் கடந்துேபாவார்கள்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் ேகட்பார்கள்.
‘ஏன் கர்த்தர் எருசேலம் நகரத்த ற்கு
இந்தப் பயங்கரமான காரியத்ைதச்
ெசய்தார்? எருசேலம் ஒரு மாெபரும்
நகரமாக இருந்தேத’. ௯ அந்த வனாவற்கு
இதுதான் பதல்: ‘ேதவன் எருசேலைம
அழித்தார். ஏெனன்றால்,யூதாவன்ஜனங்கள்
அவர்களின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகையப் பன்பற்றாமல்
வ ட்டுவ ட்டனர். அந்த ஜனங்கள் அந்நய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு ேசைவ
ெசய்தனர்.’ ”
ேயாவாகாஸ் ராஜாவற்கு எத ரான

நயாயத்தீர்ப்பு
௧௦ மரித்துப்ேபான அரசனுக்காக

அழேவண்டாம்.
அவனுக்காகஅழேவண்டாம்.

ஆனால் இந்த இடத்ைத வ ட்டு வலக
ேவண்டிய அரசனுக்காகக் கடினமாக
அழுங்கள்.

அவனுக்காகஅழுங்கள்.
ஏெனன்றால்,அவன்மீண்டும்வரமாட்டான்.

தன் தாய்நாட்ைட ஒருேபாதும் மீண்டும்
பார்க்கமாட்டான்.
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௧௧ இது தான் கர்த்தர் ேயாச யாவன்
மகனான சல்லூம் (ேயாவாகாஸ்) பற்ற
கூறுகறது. (சல்லூம் அவனது தந்ைத
ேயாச யா மரித்த ப றகு யூதாவன் அரசன்
ஆனான்.) “ேயாவாகாஸ் எருசேலமிலிருந்து
ெவளிேய ேபாயருக்க றான். அவன்
மீண்டும் எருசேலமிற்கு தரும்ப வரமாட்டான்.
௧௨ ேயாவாகாஸ் எக ப்தயர்களால் தான்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்ட இடத்த ேலேய
மரிப்பான். அவன் மீண்டும் இந்த நாட்ைடப்
பார்க்கமாட்டான்.”

ேயாயாக்கீம்அரசனுக்குஎத ரானதீர்ப்பு
௧௩ ேயாயாக்கீம் அரசனுக்கு இது மிகவும்

தீயதாகஇருக்கும்.
அவன்தீயவற்ைறச்ெசய்துெகாண்டிருக்க றான்.
எனேவ, அவனால் அவனது
அரண்மைனையக்கட்டமுடியும்.

அவன்ஜனங்கைளஏமாற்ற க்ெகாண்டிருக்க றான்.
எனேவ, அவனால் ேமல்மாடியல்
அைறகைளக்கட்டமுடியும்.

அவன் தனது ெசாந்த ஜனங்கைள
வீணாக ேவைலெசய்யைவப்பான்.

அவன் அவர்களது ேவைலக்குச் சம்பளம்
தரமாட்டான்.

௧௪ ேயாயாக்கீம், “நான் எனக்காகப் ெபரிய
அரண்மைனையக்கட்டுேவன்.

எனக்கு ெபரிய ேமல்மாடி அைறகள்
இருக்கும்” என்கறான்.
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எனேவ, அவன் ெபரிய ஜன்னல்கேளாடு வீடு
கட்டுக றான்.

அவன் ேகதுரு மரங்களின் தூணுக்கு
சவப்புவண்ணத்ைதப்பூசுக றான்.

௧௫ேயாயாக்கீமும்,உனதுவீட்டில்ஏராளமாகக்
ேகதுருமரங்கைளைவத்தருக்க றாய்.

அைவஉன்ைனப்ெபரியஅரசனாக்காது.
உன் தந்ைத ேயாச யா உணவும்

தண்ணீரும்ெபற்று தருப்த
அைடந்தான்.

எது சரியானேதா ந யாயமானேதா,
அைதச்ெசய்தான்.

ேயாச யாஅதைனச்ெசய்தான்.
அதனால்அவனுக்குஎல்லாமும் சரியாகப்
ேபானது.

௧௬ ேயாச யா ஏைழகளுக்கும்
யாருக்ெகல்லாம் ேதைவ இருந்தேதா
அவர்களுக்கும்உதவனான்.

ஆைகயால், அவனுக்கு அைனத்துக்
காரியங்களும்எளிைமயாக நடந்தன.

ேயாயாக்கீம், “ேதவைன அறவது” என்பதன்
ெபாருள்என்ன?

இதன் ெபாருள் சரியாக வாழு, நயாயமாக
இரு, ஏைழஎளிேயாருக்குஉதவு.

என்ைன அறவது என்பதன் ெபாருள்
இதுதான்.

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
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௧௭ “ேயாயாக்கீம், உனது கண்கள்
உனக்குப் பயனுள்ளவற்ைற மட்டுேம
பார்க்கன்றன.

நீ எப்ெபாழுதும் உனக்கு மிகுதயாகத்
ேதைவயானைதப் பற்ற ேய
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்.

உன் இருதயம் அப்பாவ ஜனங்கைளக்
ெகால்லத ட்டமிட்டிருக்க றது.

மற்ற ஜனங்களின் ெபாருட்கைள நீ தருட
வரும்புக றாய்.”

௧௮ எனேவ, கர்த்தர் இைதத்தான்
ேயாச யாவன் மகனான, அரசன்
ேயாயாக்கீமிடம்கூறுகறார்.

“யூதாவன் ஜனங்கள் ேயாயாக்கீமிற்காக
அழமாட்டார்கள்.

அவர்கள்மற்றவர்களிடம்,
‘ஓ, எனதுசேகாதரேன, ேயாயாக்கீம் பற்ற
வருந்துக ேறன்!

ஓ, எனது சேகாதரிேய, நான் ேயாயாக்கீம்
பற்ற மிகவும் வருந்துக ேறன்!’ என்று
ெசால்லமாட்டார்கள்.

ேயாயாக்கீமிற்காக யூதா ஜனங்கள்
அழமாட்டார்கள்.

அவர்கள்அவைனப்பற்ற ,
‘ஓ, எஜமாேன, நான் ேசாகமாக
இருக்க ேறன்!
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ஓ, அரசேன, நான் ேசாகமாக
இருக்க ேறன்!’ என்று
ெசால்லமாட்டார்கள்.

௧௯ எருசேலம் ஜனங்கள் ேயாயாக்கீைம ஒரு
கழுைதைய அடக்கம் ெசய்வதுேபான்று
அடக்கம்ெசய்வார்கள்.

அவர்கள் அவனது உடைல இழுத்துச்
ெசல்வார்கள்.

அவர்கள் அவனது உடைல எருசேலமின்
வாசல்களுக்குெவளிேயவீசுவார்கள்.

௨௦ “யூதா, லீபேனான் மைலகளுக்கு ேமேல
ெசல்,அழு.

பாசான் மைலகளில் உனது ஓைச
ேகட்கட்டும்.

அபரீமின்மைலகளில்அழு.
ஏெனன்றால், உனது ‘ேநசர்கள்’
அைனவரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨௧ “யூதா, நீ பாதுகாப்ைபஉணர்ந்தாய்.
ஆனால்நான்உன்ைனஎச்சரித்ேதன்!

ஆனால்நீ ேகட்க மறுத்தாய்.
நீ இவ்வாறு உனது இளைமகாலம் முதல்
வாழ்ந்தருக்க றாய்.

உனதுஇளைமகாலத்தலிருந்து
நீஎனக்குகீழ்ப்படியவல்ைல.

௨௨ யூதா, நான் தரும் தண்டைன ஒரு
புயைலப்ேபான்றுவரும்.
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அது உங்கள் ேமய்ப்பர்கைள
அடித்துச்ெசல்லும்.

ச ல அந்நயநாடுகள் உதவும் என்று
நைனத்தாய்.

ஆனால்அந்நாடுகளும்ேதாற்கடிக்கப்படும்.
ப றகுநீஉண்ைமய ேலேயஏமாறுவாய்.

நீ ெசய்த தீயவற்றுக்காக அவமானம்
அைடவாய்.

௨௩ “அரசேன,நீேகதுருமரங்களாலானஉனது
வீட்டில் உயரமான மைலயன்ேமல்
வாழ்க றாய்.

நீ ஏறக்குைறய அம்மரங்கள் இருந்த
லீபேனானில்இருப்பதுேபால்உள்ளாய்.

நீ உனது ெபரிய வீட்டில் மைலயன்ேமல்
பாதுகாப்பாக இருப்பதாய்
நைனக்கறாய்.

ஆனால் உனது தண்டைன வரும்ேபாது நீ
புலம்புவாய்.

நீ ப ரசவ க்கும் ெபண்ைணப் ேபான்று
ெபரும் ேவதைனயல்இருப்பாய்.”

ேயாயாக்கீன்அரசனுக்குஎத ரானதீர்ப்பு
௨௪ “நான் வாழ்வது எவ்வளவு

உண்ைமேயா அது ேபான்று” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “நான் இதைன
உனக்குச் ெசய்ேவன் ேயாயாக்கீமின்
மகனான ேயாயாக்கீன் யூதாவன்
அரசேன. நீ எனது வலது ைக முத்தைர
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ேமாத ரமாய்* இருந்தாலும், நான் உன்ைனக்
கழற்ற ப்ேபாடுேவன். ௨௫ ேயாயாக்கீன்,
நான் உன்ைனப் பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடமும்
பாப ேலானியர்களிடமும் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் நீ அஞ்சுகன்ற ஜனங்கள் ஆவர்.
அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக் ெகால்ல
வரும்புகன்றனர். ௨௬ நீங்கள் யாரும்
ப றந்தருக்காத ேவறு நாட்டில் உன்ைனயும்,
உனது தாையயும் வீசுேவன். அந்த
நாட்டில் நீயும், உன் தாயும் மரிப்பீர்கள்.
௨௭ ேயாயாக்கீன், நீ உனது நாட்டுக்குத்
தரும்பவர வரும்புவாய். ஆனால் நீ
தரும்பவரஅனுமதக்கப்படமாட்டாய்.”

௨௮ ேயாயாக்கீன் (ேகானியா) யாேரா
எற ந்ததால் உைடந்த ஜாடிையப்
ேபான்றவன்.

எவராலும் வரும்பப்படாத ஜாடிையப்
ேபான்றவன்.

ேயாயாக் கீனும் அவனது பள்ைளகளும் ஏன்
எறயப்பட்டார்கள்?

ஏன் அவர்கள் அந்நய நாட்டில் வீச
எறயப்பட்டார்கள்?

௨௯யூதாவன்நாேட!
கர்த்தருைடயெசய்தையக் ேகள்:

* ௨௨:௨௪: முத்தைர ேமாத ரம் அரசன் அணியும் ச றப்பு
ேமாத ரம் இதன் மூலம் முத்தைர இடலாம். இது அரசனது
ைகெயழுத்தாகக் கருதப்படும்.
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௩௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “ேயாயாக்கீன் பற்ற
இதைனஎழுதக்ெகாள்ளுங்கள்.

‘அவன் இனிேமல் குழந்ைதகேள
இல்லாதவன்.

ேயாயாக்கீன் இனி வாழ்நாள் முழுவதும்
கீர்த்த ெபறமாட்டான்.

தாவீதன் சங்காசனத்தல் அவனது
பள்ைளகள்எவரும்அமரமாட்டார்கள்.

அவனது பள்ைளகள் எவரும் யூதாைவ
ஆளமாட்டார்கள்.’ ”

௨௩
௧ “இது யூதா ஜனங்களின்

ேமய்ப்பர்களுக்கு (தைலவர்களுக்கு) மிகவும்
ெகட்டதாகும். அம்ேமய்ப்பர்கள் ஆடுகைள
அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். எல்லா
தைசகளிலும் என் ேமய்ச்சல் நலத்தலிருந்து
ஆடுகைள ஓட ைவக்க றார்கள்” இந்த
வார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௨ எனது ஜனங்களுக்கு அம்ேமய்ப்பர்கேள

ெபாறுப்பானவர்கள். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் அம்ேமய்ப்பர்களுக்கு
இதைனச் ெசால்க றார்: “ேமய்ப்பர்களாகய
நீங்கள் எனது ஆடுகைள எல்லாத்
தைசகளிலும் ஓடச்ெசய்க றீர்கள். அைவ
ேபாகுமாறுநீங்கள்பலவந்தப்படுத்துகறீர்கள்.
நீங்கள் அவற்ைறப்பற்ற அக்கைற
எடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல. ஆனால்,
நான் உங்கைளப்பற்ற அக்கைற
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எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நீங்கள் ெசய்த
தீைமக்காக நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது.
௩ “நான் எனதுஆடுகைள ேவறு நாடுகளுக்கு
அனுப்ப ேனன். ஆனால், வடுபட்ட ஆடுகைள
நான் ேசகரிப்ேபன். நான் அவற்ைற
மீண்டும் அவற்றன் ேமய்ச்சல் நலத்த ற்குக்
ெகாண்டுவருேவன். எனது ஆடுகள் தம்
ேமய்ச்சல் நலத்த ற்குத் தரும்பயதும்,
அவற்றுக்கு நைறய குட்டிகள் வர அைவ
எண்ணிக்ைகயல் ெபருகும். ௪ நான்
எனது ஆடுகளுக்குப் புதய ேமய்ப்பர்கைள
ஏற்படுத்துேவன். அம்ேமய்ப்பர்கள்
எனது ஆடுகைள அக்கைறேயாடு
பார்த்துக்ெகாள்வார்கள். எனது ஆடுகள்
பயப்படேவா, கலங்கேவா ெசய்யாது. எனது
ஆடுகள் எதுவும் காணாமல் ேபாகாது” இந்த
வார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

நீதயுள்ள “துளிர்”
௫இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது:
“காலம்வந்துக்ெகாண்டுஇருக்கறது.

நான்ஒருநல்ல ‘துளிைர’ எழுப்புேவன்.
அவன்அரசன்ஆவான்.
அவன்ஞானவழியல்ஆள்வான்.

நாட்டில் எது சரிேயா ந யாயமானேதா,
அைதச்ெசய்வான்.

௬ நல்ல ‘துளிருள்ள’ காலத்தல், யூதாவன்
ஜனங்கள்காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
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இஸ்ரேவலர்கள் பாதுகாப்பாக
வாழ்வார்கள்.

இதுஅவரதுநாமமாகஇருக்கும்:
கர்த்தர் நமதுநன்ைம.

௭ “எனேவ,காலம்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது”
இச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
“ஜனங்கள் பைழய வாக்குறுதைய
எப்ெபாழுதும் ெசால்லமாட்டார்கள். பைழய
வாக்குறுதயானது: ‘கர்த்தர் உய ேராடு
இருப்பது எவ்வளவு உறுதயானேதா
அவ்வளவு உறுதயாக, கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எக ப்து நாட்டிலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தவர்….’ ௮ ஆனால்
ஜனங்கள் புத தாகச் ெசால்வார்கள்:
‘கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது எவ்வளவு
உண்ைமேயா அவ்வளவு உண்ைமயாக,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வட நாட்டிலிருந்து
ெகாண்டுவந்தார். ஏற்கனேவ, அவர்கைள
அனுப்பய அைனத்து நாடுகளிலிருந்தும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்….’ ப றகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் ெசாந்த நாட்டில்
வாழ்வார்கள்.”
கள்ளதீர்க்கதரிச களுக்குஎத ரானதீர்ப்பு

௯தீர்க்கதரிச களுக்கானஒருெசய்த :
நான்மிகவும் ேசாகமாகஇருக்க ேறன்.
என்இருதயம்உைடந்தருக்க றது.

எனது அைனத்து எலும்புகளும்
அைசகன்றன.
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நான் (எேரமியா) குடிக்காரன் ேபால்
இருக்க ேறன்.

கர்த்தரினிமித்தமும் அவரது பரிசுத்த
வார்த்ைதகளினிமித்தமும்.

௧௦ யூதா நாடு முழுவதும் ேவச தனம்
என்னும் பாவம் ெசய்த ஜனங்களால்
நைறந்துள்ளது.

அவர்கள் பல வழிகளில்
வசுவாசமற்றவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

கர்த்தர்அந்த நாட்ைட சப த்தார்.
அதுமிகவும்வறண்டுேபாய ற்று.

ெசடிகள் வாடி ேமய்ச்சல் நலங்கள்
ெசத்துப்ேபாயன.

வயல்கள் வனாந்தரங்கைளப்ேபான்று
ஆயன.

தீர்க்கதரிச கள்எல்லாம் தீயவர்கள்.
அத்தீர்க்கதரிச கள் தங்கள்
ெசல்வாக்ைகப் பயன்படுத்த
தவறான வழிகளில் அத காரத்ைதச்
ெசலுத்தனார்கள்.

௧௧ “தீர்க்கதரிச களும், ஆசாரியர்களும் கூடத்
தீயவர்கள்ஆனார்கள்.

அவர்கள் எனது ெசாந்த ஆலயத்தல்
தீயவற்ைறச் ெசய்வைதப்
பார்த்தருக்க ேறன்”

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௧௨ “எனது ெசய்தைய அவர்களுக்கு

ெகாடுப்பைதநான்நறுத்துேவன்.



எேரமியா௨௩:௧௩ clxx எேரமியா௨௩:௧௪

இது அவர்கள் இருட்டில்
நடப்பைதப்ேபான்றது.

இது அந்தத் தீர்க்கதரிச களுக்கும்
ஆசாரியர்களுக்கும் வழுக்குகன்ற
சாைலையப்ேபான்றது.

அவர்கள்அந்தஇருளில்வழுவார்கள்.
அவர்களுக்கு நான் துரத ர்ஷ்டம் ெகாண்டு

வருேவன்.
நான் அந்தத் தீர்க்கதரிச கைளயும்
ஆசாரியர்கைளயும்தண்டிப்ேபன்”

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

௧௩ “சமாரியா தீர்க்கதரிச கள் தவறுகள்
ெசய்வைதநான்பார்த்ேதன்.

ெபாய்த் ெதய்வமாகய பாகாலின் ெபயரால்
அத்தீர்க்கதரிச கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வைதப் பார்த்ேதன்.

அத்தீர்க்கதரிச கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள, கர்த்தைரவ ட்டு ெவளிேய
வழிநடத்த ச் ெசன்றனர்.

௧௪ இப்ேபாது நான் யூதாவலுள்ள
தீர்க்கதரிச கள்

எருசேலமில் பயங்கரமான ெசயல்கள்
ெசய்வைதப் பார்க்க ேறன்.

இத்தீர்க்கதரிச கள் ேவச தனம் என்னும்
பாவத்ைதச்ெசய்கன்றனர்.

அவர்கள்ெபாய்கைளக் ேகட்கன்றனர்.
அவர்கள் ெபாய்யான ேபாதைனகளுக்கு

அடிபணிக றார்கள்.
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அவர்கள்தீயவர்கள்ெதாடர்ந்து
தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்ய

ஊக்குவக்கறார்கள்.
எனேவ, ஜனங்கள் பாவம் ெசய்வைத
நறுத்தவல்ைல.

அவர்கள்ேசாேதாமின்ஜனங்கைளப்ேபான்று
இருக்கறார்கள்.

இப்ேபாது எருசேலம் எனக்கு
ெகாேமாராேபான்றுஉள்ளது.”

௧௫ எனேவ, தீர்க்கதரிச கைளப்பற்ற சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறது
இதுதான்:

“நான்அத்தீர்க்கதரிச கைளதண்டிப்ேபன்.
தண்டைனயானது வஷமுள்ள உணைவ
உண்பது ேபாலவும், வஷத்தண்ணீைர
குடிப்பதுேபான்றும்இருக்கும்.

தீர்க்கதரிச களுக்குஆன்மீக ேநாய் ஏற்பட்டது.
அந்ேநாய் நாடுமுழுவதும்பரவயது.

எனேவ, அத்தீர்க்கதரிச கைள நான்
தண்டிப்ேபன்.

அந்ேநாய் எருசேலமிலிருக்கும்
தீர்க்கதரிச களிடமிருந்துவந்தது.”

௧௬ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“உங்களில் அத்தீர்க்கதரிச கள்
ெசால்பவற்றல் கவனம்
ெசலுத்தாதீர்கள்.
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அவர்கள் உங்கைள முட்டாளாக்க
முயல்கறார்கள்.

அத்தீர்க்கதரிச கள் தரிசனங்கைளப்பற்ற
ேபசுக றார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் என்னிடமிருந்து
அத்தரிசனங்கைளப்ெபறவல்ைல.

அவர்களின் தரிசனங்கள்அவர்களது ெசாந்த
மனதலிருந்ேதவருகன்றன.

௧௭ கர்த்தரிடமிருந்து வந்த உண்ைமயான
ெசய்தையச் சலர்ெவறுக்கறார்கள்.

எனேவ, அத்தீர்க்கதரிச கள்
ஜனங்களுக்குேவறுபட்டச்ெசய்தையக்
கூறுகறார்கள்.

அவர்கள், ‘உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும்’
என்றுகூறுகறார்கள்.

ச ல ஜனங்கள் மிகவும் ப டிவாதமாக
இருக்க றார்கள்.

அவர்கள் தாங்கள் ெசய்யவரும்புவைத
மட்டுேமெசய்க றார்கள்.

எனேவ அத்தீர்க்கதரிச கள், ‘உங்களுக்கு
எந்தத் தீைமயும் ஏற்படாது!’ என்று
கூறுகறார்கள்.

௧௮ ஆனால் அத்தீர்க்கதரிச களில்
எவரும் பரேலாகச் சைபயல்
நன்றருக்கமாட்டார்கள்.

அவர்களில் எவரும் கர்த்தருைடய
ெசய்தையப் பார்த்தருக்கேவா
ேகட்டிருக்கேவாமாட்டார்கள்.
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அவர்கள் எவரும் கர்த்தருைடய
ெசய்தைய கூர்ந்து கவனமாகக்
ேகட்டிருக்கமாட்டார்கள்.

௧௯ இப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தண்டைன
புயைலப் ேபான்றுவரும்.

கர்த்தருைடய ேகாபம் ெகாடிய
புயைலப்ேபான்றருக்கும்.

ெகட்ட மனிதர்களின் தைலகைள ேமாத த்
தள்ளவரும்.

௨௦கர்த்தருைடய ேகாபம்,அவர் என்னெசய்ய
ேவண்டும்என்று

த ட்டமிட்டிருந்தாேரா அவற்ைறச் ெசய்து
முடிக்கும்வைர ந ற்காது.

அந்தநாட்களின்முடிவல்
நீங்கள்ெதளிவாகஅற ந்துக்ெகாள்வீர்கள்.

௨௧ அத்தீர்க்கதரிச கைள நான்
அனுப்பவல்ைல.

ஆனால், அவர்கள் ெசய்தையச் ெசால்ல
ஓடினார்கள்.

நான்அவர்கேளாடு ேபசவல்ைல.
ஆனால் அவர்கள் என் நாமத்தல்
ப ரசங்கம்ெசய்தனர்.

௨௨ அவர்கள் எனது பரேலாகச்சைபயல்
நன்றருந்தால்,

ப றகு யூதாவன் ஜனங்களுக்கு என்
ெசய்தையச்ெசால்லியருப்பார்கள்.

அவர்கள் தீயெசயல் ெசய்யாமல்
ஜனங்கைளத்தடுத்தருப்பார்கள்.



எேரமியா௨௩:௨௩ clxxiv எேரமியா௨௩:௨௭

அவர்கள் பாவம் ெசய்யாதபடி
ஜனங்கைளத்தடுத்தருப்பார்கள்.”

௨௩ “நான் ேதவன்! நான் எப்ெபாழுதும்
அருகல்இருக்க ேறன்!”

இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடத்தலிருந்து
வருகறது.

“நான்தூரத்தல்இல்ைல.
௨௪ ச ல மைறவ டங்களில் ஒருவன்

என்னிடமிருந்துஒளியமுயலலாம்.
ஆனால், அவைனப் பார்ப்பது எனக்கு

எளிதாகும்.
ஏெனன்றால், நான் பரேலாகம் பூமி என்று
எல்லாஇடங்களிலும்இருக்க ேறன்!”

கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௨௫ “என் நாமத்தல் ெபாய்ையப் ப ரசங்கம்
ெசய்யும் தீர்க்கதரிச கள் இருக்க றார்கள்.
அவர்கள், ‘எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது.
எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது’ என்றார்கள்.
அவர்கள் இவற்ைறச் ெசால்வைத நான்
ேகட்ேடன். ௨௬ இது இன்னும் எவ்வளவு
காலம் ெசல்லும்? அத்தீர்க்கதரிச கள்
ெபாய்கைள நைனக்கன்றனர். ப றகு
அப்ெபாய்கைள ஜனங்களுக்குப்
ேபாத க்க றார்கள். ௨௭ இத்தீர்க்கதரிச கள்
ஜனங்கள் என் நாமத்ைத மறக்கச் ெசய்ய
முயற்ச ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
இப்ெபாய்யான கனவுகைள அவர்கள்
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ஒருவருக்ெகாருவர் ெசால்லி இதைனச்
ெசய்க றார்கள். அவர்களது முற்ப தாக்கள்
என்ைனமறந்தது ேபாலேவ, எனதுஜனங்கள்
என்ைன மறக்கும்படி அவர்கள் ெசய்ய
முயல்கறார்கள். அவர்களின் முற்ப தாக்கள்
என்ைன மறந்துவ ட்டு ெபாய்யான பாகால்
ெதய்வத்ைத ெதாழுதனர். ௨௮ ைவக்ேகால்
ேகாதுைமையப்ேபான்று ஆகாது. இது
ேபாலேவ, அத்தீரிக்கதரிச களின் கனவுகள்
எல்லாம் என்னிடமிருந்து வரும் ெசய்த கள்
ஆகாது. ஒருவன் தனது கனவுகைளப்பற்ற ச்
ெசால்ல வரும்பனால், அவன் ெசால்லட்டும்.
ஆனால், எனது நற்ெசய்தைய ேகட்கட்டும்
நற்ெசய்தையக் ேகட்க ற மனிதன் எனது
ெசய்தைய உண்ைமயுடன் கூறட்டும்.”
௨௯ “எனது ெசய்த அக்கனிையப் ேபான்றது
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
இது பாைறைய ெநாறுக்கும் சம்மட்டிையப்
ேபான்றது.”
௩௦ “எனேவ நான் கள்ள தீர்க்கதரிச களுக்கு

எத ரானவர்.” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது. “இத்தீர்க்கதரிச கள்
ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் என்
வார்த்ைதகைளத் தருடுகறார்கள். ௩௧ நான்
ெபாய்யான தீர்க்கதரிச களுக்கு எத ரானவர்”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது.
“அவர்கள் தம் ெசாந்த வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துகறார்கள். அவர்கள்
அச்ெசய்தைய என்னிடமிருந்து வருவதாக
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நடிக்கன்றனர். ௩௨ ெபாய்க் கனவுகைளப்
பரப்பும் ெபாய்த் தீர்க்கதரிகளுக்கு
நான் எத ரானாவர்.” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “அவர்கள்
எனது ஜனங்கைளப் ெபாய்யாலும்,
ெபாய் ேபாதைனகளாலும் தவறாக
வழிகாட்டுகன்றனர். ஜனங்களுக்குப்
ேபாத க்க நான் இத்தீர்க்கதரிச கைள
அனுப்பவல்ைல. எனக்காக எைதயும்
ெசய்யும்படி நான் அவர்களுக்குக் கட்டைள
இடவல்ைல. யூதாவன் ஜனங்களுக்கு
அவர்களால்உதவ ெசய்யேவமுடியாது”இந்த
வார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

கர்த்தரிடமிருந்துவரும் ேசாகச் ெசய்த
௩௩ “யூதாவன் ஜனங்கேள, ஒரு

தீர்க்கதரிச ேயா, ஒருஆசாரியேரா உன்னிடம்
‘கர்த்தருைடய அறக்ைக என்ன என்று
ேகட்கும்ேபாது’ நீ அவர்களுக்கு, ‘நீங்கள்
கர்த்தருக்குப் ெபரும் பாரமாகஇருக்க றீர்கள்.
நான் இப்பாரத்ைதத் தூக்க ப் ேபாடுேவன்’
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது
என்றுெசால்.
௩௪ “ஒரு தீர்க்கதரிச அல்லது

ஆசாரியன், அல்லது ஜனங்களில்
ஒருவன் ெசால்லலாம். ‘இது தான்
கர்த்தருைடய அறக்ைக…’ அம்மனிதன்
ெபாய் ெசான்னான். அவைனயும் அவனது
குடும்பத்ைதயும் நான் தண்டிப்ேபன்.
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௩௫ இைதத்தான் ஒருவரிடம் ஒருவர் நீங்கள்
ேகட்கேவண்டும். ‘கர்த்தருைடய பதல்
என்ன?’ அல்லது ‘கர்த்தர் என்ன பதல்
ெசான்னார்?’ ௩௬ ‘கர்த்தருைடய அறவப்பு’
ெபருஞ்சுைமயானது என்று ஒருேபாதும்
மீண்டும் ெசால்லமாட்டாய். ஏெனன்றால்,
கர்த்தருைடய நற்ெசய்த யாருக்கும்
ெபருஞ்சுைமயாக இருக்கக்கூடாது. ஆனால்
நீ எங்கள் ேதவனுைடய வார்த்ைதைய
மாற்றனாய். அவேரஜீவனுள்ளேதவன். சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்!
௩௭ “நீ ேதவனுைடய வார்த்ைதையக்

கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டுெமன்று
வரும்பனால் ஒரு தீர்க்கதரிசையக் ேகள்.
‘கர்த்தர் என்ன பதைலக் ெகாடுத்தார்?’
அல்லது ‘கர்த்தர் என்ன ெசான்னார்?’
௩௮ ஆனால் ‘கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
அறக்ைக (ெபருஞ்சுைம) என்ன’ என்று
ெசால்ல ேவண்டாம். நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தனால் ப றகு,
கர்த்தர் இவற்ைற உனக்குச் ெசால்வார்,
‘எனது ெசய்தையக் “கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த அறவப்பு” பாரமானது என்று
ெசால்ல ேவண்டாம். இவ்வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லேவண்டாம் என்று நான் உனக்குச்
ெசான்ேனன். ௩௯ ஆனால், நீ எனது
ெசய்தைய ெபருஞ்சுைம என்றுஅைழத்தாய்.
எனேவ, நான் உன்ைனப் ெபருஞ்சுைமையப்
ேபான்று தூக்கத் தூர எற ேவன்.
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உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு எருசேலம்
நகரத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால், நான்
உன்ைனயும் அந்நகரத்ைதயும் என்ைன
வட்டுத் தூர எற ேவன். ௪௦ உன்ைன
முடிவற்ற அவமானத்த ற்கு உள்ளாக்குேவன்.
உன் அவமானத்ைத ஒருேபாதும் நீ
மறக்கமாட்டாய்.’ ”

௨௪
நல்லஅத்த களும்ெகட்டஅத்த களும்
௧ கர்த்தர் என்னிடம் இவற்ைறக் காட்டினார்:

கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு முன்பு இரண்டு
கூைடகள் நைறய அத்த ப் பழங்கள்
அடுக்கப்பட்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
(பாப ேலானிய அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சர்
எெகானியாைவச் சைறப டித்துச் ெசன்றபன்
இக்காட்சையக் கண்ேடன். எெகானியா,
ேயாகாக்கீம் அரசனின் மகனாவான்.
எருசேலமிலிருந்து எெகானியாைவயும்
அவனது அதகாரிகைளயும் அைழத்துச்
ெசன்றனர். அவர்கள் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டனர். ேநபுகாத்ேநச்சார்
யூதாவலுள்ள அைனத்து தச்சர்கைளயும்
ெகால்லர்கைளயும் ெகாண்டு ெசன்றான்.)
௨ ஒரு கூைடயல் நல்ல அத்த ப் பழங்கள்
இருந்தன.அந்தஅத்த ப்பழங்கள்பருவத்தன்
முதலில் பற த்த நல்லப் பழங்களாய்
இருந்தன. ஆனால், அடுத்தக் கூைடயல்
அழுகய பழங்கள்இருந்தன. அைவஉண்ண
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முடியாத அளவற்கு மிகவும் அழுகயதாக
இருந்தன.
௩கர்த்தர் என்னிடம், “நீ என்ன பார்க்க றாய்,

எேரமியா?” என்றுேகட்டார்.
நான், “நான் அத்த ப் பழங்கைளப்

பார்க்க ேறன். நல்லப் பழங்கள் மிகவும்
நன்றாக உள்ளன. அழுகய பழங்கள் மிகவும்
அழுகயதாக உள்ளன. அைவ உண்ண
முடியாத அளவற்கு அழுகயுள்ளன” என்று
பதல்ெசான்ேனன்.
௪ ப றகு, கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு

வார்த்ைத வந்தது. ௫ இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் கூறனார், “யூதாவன்
ஜனங்கள் அவர்களின் நாட்டிலிருந்து
எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டனர். அவர்கள்
பைகவர்கள் அவர்கைளப் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். அந்த ஜனங்கள் இந்த
நல்ல அத்த ப்பழங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
நான் அந்த ஜனங்களிடம் இரக்கத்துடன்
இருப்ேபன். ௬ நான் அவர்கைளக்
காப்பாற்றுேவன். நான் அவர்கைள யூதா
நாட்டிற்குக் ெகாண்டு வருேவன். நான்
அவர்கைளக் க ழித்துப் ேபாடமாட்ேடன்.
நான் அவர்கைளக் கட்டுேவன். நான்
அவர்கைள படுங்கமாட்ேடன். நான்
அவர்கைள நட்டுைவப்ேபன். அதனால்
அவர்கள் வளர முடியும். ௭ நான் அவர்கைள
என்ைன அறந்துக்ெகாள்ள வரும்புமாறு
ெசய்ேவன். நாேன கர்த்தர் என்பைத
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அவர்கள் அறவார்கள். அவர்கள் எனது
ஜனங்களாக இருப்பார்கள். நான்இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், பாப ேலானில்
உள்ள அதகாரிகள் தம் முழு மனேதாடு
என்னிடம் தரும்புவார்கள்.”
௮ “ஆனால் யூதாவன் அரசனான

ச ேதக்கயா உண்ண முடியாத அளவற்கு
அழுக ப்ேபான அத்த ப் பழங்கைளப்
ேபான்றவன். ச ேதக்கயா, அவனது
உயர் அத காரிகள் எருசேலமில் வ டப்பட்ட
ஜனங்கள் மற்றும் எக ப்தல் வாழும்
யூதாவலுள்ள ஜனங்கள் அைனவரும்
அழுகய அத்த ப்பழங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
௯ நான் அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
பூமியலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
அது அத ர்ச்ச ப்படுத்தும். யூதாவலிருந்து
வந்த ஜனங்கைள மற்ற ஜனங்கள் பரிகாசம்
ெசய்வார்கள். நான் ச தறடித்த அவர்கைள,
எல்லாஇடங்களிலும்ஜனங்கள்சப ப்பார்கள்.
௧௦ நான் அவர்களுக்கு எத ராக வாள், பச ,
ேநாய் ஆகயவற்ைற அனுப்புேவன். நான்,
அவர்கள் அைனவரும் அழிக்கப்படும்வைர
தாக்குேவன். நான் அவர்களுக்கும்
அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்த
நாட்டில் அவர்கள் என்றும் இல்லாமல்
ேபாவார்கள்.”

௨௫
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எேரமியாவன்ப ரசங்கத்தன்சுருக்கம்
௧ யூதாவன் ஜனங்கைளக் குறத்து

எேரமியாவ ற்கு வந்த வார்த்ைத இதுதான்.
யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம் ஆண்ட
நான்காவது ஆண்டில் இந்த வார்த்ைத
வந்தது. ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன்
மகன். அவன் அரசனான நான்காவது
ஆண்டு, பாப ேலானின் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு முதல் ஆண்டாக
இருந்தது. ௨ எருசேலமிலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமும் யூதாவலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமும் எேரமியா தீர்க்கதரிச ேபச ய
ெசய்த இதுதான். ௩ கடந்த 23 ஆண்டுகளாக
நான் மீண்டும் மீண்டும் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதகைளக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
ஆேமானின் மகனான ேயாச யா யூதாவல்
அரசனாக 13 ஆண்டுகளானைத ெதாடர்ந்து
நானும் தீர்க்கதரிச யாக இருக்க ேறன்.
அந்தக் காலத்தலிருந்து இன்றுவைர
உங்களுக்குக் கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்தைய
நான் ெசால்லி வருக ேறன். ஆனால் நீங்கள்
கவனிக்கவல்ைல. ௪ கர்த்தர் அவரது
ேவைலக்காரராக ய தீர்க்கதரிச கைள
உங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும்
அனுப்ப க்ெகாண்ேட இருக்க றார். ஆனால்
நீங்கள் அவர்கைள கவனிக்கவல்ைல.
நீங்கள் அவர்களிடம் எவ்வத கவனமும்
ெசலுத்தவல்ைல.
௫ அத்தீர்க்கதரிச கள், “உங்கள்
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வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள். அத்தீயச்
ெசயல்கைளச் ெசய்வைத நறுத்துங்கள்!
நீங்கள் மாறனால், ப றகு, கர்த்தர்
உங்களுக்கும் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும்
நீண்ட காலத்த ற்கு முன்ேப ெகாடுத்த
நாட்டிற்குத் தரும்ப வருவீர்கள். அவர் அந்த
நாட்ைட நீங்கள் என்ெறன்றும் வாழும்படி
தந்தார். ௬ அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற ேவண்டாம். அவர்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா அவர்களுக்கு
ேசைவெசய்யேவா ேவண்டாம். யாேரா
ஒருவர் ெசய்த வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டாம். அது உங்கள்
மீது எனக்குக் ேகாபத்ைத மட்டும் ஊட்டும்.
இவ்வாறு ெசய்வது உங்கைள மட்டுேம
பாத க்கும்.”
௭ “ஆனால் நீங்கள் என்ைன

கவனிக்கவல்ைல” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “யாேரா
ஒருவரால் ெசய்யப்பட்ட வ க்க ரகங்கைள
நீங்கள் ெதாழுதுெகாண்டீர்கள். அது
என்ைனக் ேகாபங்ெகாள்ளச் ெசய்தது. அது
உங்கைளேயபாத த்தது.”
௮ எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தர் ெசால்வது இதுதான்:
“நீங்கள் எனது வார்த்ைதகைள
கவனித்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ௯ எனேவ
நான் வடக்கல் உள்ள அைனத்து
ேகாத்த ரங்கைளயும் அனுப்புேவன்” இந்த
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வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது.
“நான் வைரவல் பாப ேலானின் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாைர அனுப்புேவன். அவன்
எனது தாசன். நான் அவர்கைள யூதா
நாட்டிற்கும் யூதாவன் ஜனங்களுக்கும்
எத ராக அனுப்புேவன். உங்கைளச்
சுற்றயுள்ள அைனத்து நாடுகளுக்கும்
எத ராக அவர்கைளக் ெகாண்டு
வருேவன். அந்நாடுகைள எல்லாம்
நான் அழிப்ேபன். அந்நாடுகைள நான்
என்ெறன்றும் வனாந்தரமாகும்படிச்
ெசய்ேவன். அந்நாடுகைள எல்லாம்
ஜனங்கைள பார்த்து அைவ எவ்வாறு
அழிக்கப்பட்டன என்று இகழ்ச்ச யாக
ப ரமித்துப் ேபச க்ெகாள்வார்கள்.
௧௦ அவ்வடங்களில் உள்ள மக ழ்ச்ச யான
மற்றும் சந்ேதாஷமான ஓைசகைள
ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டுவருேவன்.
அங்கு இனிேமல் மணமகள் மற்றும்
மணமகன்களின் மக ழ்ச்ச ஆராவாரம்
இருக்காது. ஜனங்கள் உணவுப் ெபாருைள
அைரக்கும் ஒலிைய எடுத்துவடுேவன்.
வளக்குஒளிையயும் நான் எடுத்துவடுேவன்.
௧௧ அந்த இடம் முழுவதும் காலியான
வனாந்தரம்ேபான்றுஆகும். அந்த ஜனங்கள்
அைனவரும் பாப ேலான் அரசனுக்கு 70
ஆண்டுகளுக்குஅடிைமகளாகஇருப்பார்கள்.
௧௨ “ஆனால் 70 ஆண்டுகள் ஆனதும் நான்

பாப ேலான் அரசைனத் தண்டிப்ேபன். நான்



எேரமியா௨௫:௧௩ clxxxiv எேரமியா௨௫:௧௬

பாப ேலான் நாட்ைடயும் தண்டிப்ேபன்.”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது. “நான் பாப ேலானியர்
நாட்ைட அவர்களது பாவங்களுக்காகத்
தண்டிப்ேபன். நான் அந்த நாட்டிைன
என்ெறன்றும் வனாந்தரமாக்குேவன்.
௧௩ நான் பாப ேலானுக்குப் பல தீைமகள்
வரும் என்று ெசால்லி இருந்ேதன். அைவ
அைனத்தும் ஏற்படும். எேரமியா அந்த
அயல் நாடுகைளப்பற்ற தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னான். அந்த எச்சரிக்ைககள் எல்லாம்
இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.
௧௪ஆம். பாப ேலானில் உள்ள ஜனங்கள் பல
நாடுகளுக்கும் பல ெபரிய அரசர்களுக்கும்
ேசைவ ெசய்வார்கள். அவர்கள் ெசய்யப்
ேபாகும் அைனத்துச் ெசயல்களுக்கும் உரிய
தண்டைனையநான்ெகாடுப்ேபன்.”

உலகலுள்ளநாடுகளுக்கானதீர்ப்புகள்
௧௫ கர்த்தரும் இஸ்ரேவலின் ேதவனுமாகய

கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னது: “எேரமியா,
எனது ைகயலுள்ள ஒரு ேகாப்ைபத்
த ராட்ைசரசத்ைத எடுத்துக்ெகாள். இது
எனது ேகாபமாக ய த ராட்ைசரசம்.
நான் உன்ைன ேவறுபட்ட நாடுகளுக்கு
அனுப்ப க்ெகாண்டிருக்க ேறன். இந்தக்
ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்குமாறு
அந்நாடுகைளச் ெசய். ௧௬ அவர்கள்
இந்தத் த ராட்ைச ரசத்ைதக் குடிக்கட்டும்.
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ப றகு அவர்கள் வாந்த எடுத்து
புத்த ெகட்டவர்கைளப் ேபால் நடப்பார்கள்.
அவர்கள் இதைனச் ெசய்வார்கள்.
ஏெனன்றால், அவர்களுக்கு எத ராக நான்
பட்டயத்ைதவைரவல்அனுப்புேவன்.”
௧௭ எனேவ, கர்த்தருைடய ைகயலிருந்த

த ராட்ைசரசக் ேகாப்ைபைய நான்
எடுத்துக்ெகாண்டு, கர்த்தர் என்ைன
அனுப்பய எல்லா நாடுகளுக்கும்
நான் ெசன்ேறன். ஜனங்கைள
அக்ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கும்படிச்
ெசய்ேதன். ௧௮ நான் இந்தத் த ராட்ைச
ரசத்ைத எருசேலம் மற்றும் யூதா
ஜனங்களுக்கு ஊற்ற ேனன். யூதா
அரசர்கைளயும் தைலவர்கைளயும்
ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
நான் இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ
அவர்கள் காலியான வனாந்தரமாவார்கள்.
நான் இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ,
அந்த இடம் மிக ேமாசமாக அழிக்கப்படும்.
ஜனங்கள் அைதப்பற்ற இகழ்ச்ச யாகப்
ேபச ப ரமிப்பார்கள். அந்த இடத்ைத
சப ப்பார்கள். இது நகழ்ந்தது. யூதா
இப்ெபாழுதுஅப்படித்தான்இருக்கறது.
௧௯ எக ப்தன் அரசனான பார்ேவாைனயும்

அக்ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
கர்த்தருைடய ேகாபமாக ய ேகாப்ைபைய
அவனதுஅதகாரிகள்,அவனதுமுக்கயமான
தைலவர்கள் மற்றும் அவனது அைனத்து
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ஜனங்கள்ஆக ேயாைரக்குடிக்கச்ெசய்ேதன்.
௨௦ அேரப யர்கள் அைனவைரயும் ஊத்ஸ்

நாட்டிலுள்ள எல்லா அரசர்கைளயும்
அக்ேகப்ைபயலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
ெபலிஸ்தயர்களின் நாட்டிலுள்ள அைனத்து
அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்க
ைவத்ேதன். அஸ்கேலான், காசா, எக்ேரான்,
அஸ்ேதாத் ஆகய நகரங்களில் உள்ள
அரசர்கள்அவர்கள்.
௨௧ ப றகு, நான் ஏேதாம், ேமாவாப்,

அம்ேமான் ஆகய ஜனங்கைள
ேகாப்ைபயலிருந்துகுடிக்கச்ெசய்ேதன்.
௨௨ தீரு மற்றும் சீேதானிலுள்ள அைனத்து

அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச்
ெசய்ேதன்.
ெதாைலதூர நாடுகளிலுள்ள

அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச்
ெசய்ேதன். ௨௩ ேததான், ேதமா, பூசு ஆகய
ஜனங்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்துகுடிக்கச்
ெசய்ேதன். தங்கள் ெநற்ற ப்பக்கங்களில்
தைலமுடிைய ெவட்டிக்ெகாண்ட
அைனவைரயும் ேகாப்ைபயலிருந்துகுடிக்கச்
ெசய்ேதன். ௨௪அரபயாவலுள்ள அைனத்து
அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து
குடிக்கச் ெசய்ேதன். இந்த அரசர்கள்
வனாந்தரங்களில் வாழ்க றார்கள்.
௨௫ ச ம்ரி, ஏலாம், ேமதயா ஆகய
நாடுகளிலுள்ள அைனத்து அரசர்கைளயும்
ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
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௨௬ வடநாட்டிலுள்ள அருகலும்
ெதாைலவலுமுள்ள அைனத்து
அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச்
ெசய்ேதன். அவர்கைள ஒருவருக்குப் பன்
ஒருவராகக்குடிக்கச்ெசய்ேதன். பூமியலுள்ள
அைனத்து ராஜ்யங்கைளயும் கர்த்தருைடய
ேகாபமாக ய ேகாப்ைபையக் குடிக்கும்படிச்
ெசய்ேதன். ஆனால், “ேசசாக்கு” (பாப ேலான்)
அரசன் அைனத்து நாடுகளுக்கும் ப றகு
இக்ேகாப்ைபயலிருந்துகுடிப்பான்.
௨௭ “எேரமியா, அந்நாடுகளிடம் ெசால்.

இது தான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர்
ெசால்க றது, ‘எனது ேகாபமாக ய
இக்ேகாப்ைபையக் குடி. இதலிருந்து குடி.
வாந்த எடு! கீேழ வழு. எழேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் உன்ைனக் ெகால்ல ஒரு
பட்டயத்ைதஅனுப்ப க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.’
௨௮ “அந்த ஜனங்கள் உமது ைகயலிருந்து

ேகாப்ைபைய எடுத்துக்ெகாள்ள
மறுப்பார்கள். அவர்கள் அைதக் குடிக்க
மறுப்பார்கள். ஆனால் நீ அவர்களிடம்,
‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசால்க றார்: நீங்கள்இக்ேகாப்ைபயலிருந்து
குடித்துத்தீர ேவண்டும்! ௨௯ எனது
நாமத்தால் அைழக்கப்படுக ற எருசேலம்
நகரத்த ற்கு நான் ஏற்கனேவ இத்தீைமகைள
ஏற்படுத்தவ ட்ேடன். நீங்கள்
தண்டிக்கப்படாமல் இருக்கலாம் என்று



எேரமியா௨௫:௩௦ clxxxviii எேரமியா௨௫:௩௧

ஒரு ேவைள நைனக்கலாம். ஆனால்
நீங்கள் நைனப்பது தவறு. நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். பூமியல் உள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும் தாக்க நான் ஒரு
வாைள அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்’
என்கறார்” என்பாய். இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.
௩௦ “எேரமியா, நீ அவர்களுக்கு

இச்ெசய்தையக்ெகாடுப்பாய்,

“ ‘கர்த்தர் ேமலிருந்துசத்தமிடுக றார்.
அவர் அவரது பரிசுத்தமான ஆலயத்தல்
இருந்துசத்தமிடுக றார்!

கர்த்தர் அவரது ேமய்ச்சலிடம் (ஜனங்களிடம்)
சத்தமிடுக றார்!

அவரது சத்தங்கள்த ராட்ைசப்பழங்களில்
ரசெமடுக்க நடப்பவர்களின்
பாடைலப்ேபான்று சத்தமாக
இருக்க றது.

௩௧ பூமியலுள்ள அைனத்து ஜனங்களிடமும்
அச்சத்தம் பரவுக றது.

அைனத்துசத்தம் எைதக்குற த்துள்ளது?
எல்லா நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கைளயும்

கர்த்தர் தண்டித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எத ராக தம்
வாதங்கைளச்ெசான்னார்.

அவர்ஜனங்கைளநயாயந்தீர்த்தார்.
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இப்ெபாழுது அவர் தீய
ஜனங்கைள பட்டயத்தால்
ெகான்றுக்ெகாண்டிருக்க றார்’ ”

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

௩௨இைதத்தான்சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்
கூறுகறார்:

“நாடுவ ட்டுநாடு ேபரழிவுவைரவல்பரவும்.
அைவஒருவல்லைமவாய்ந்த

புயைலப் ேபான்றுபூமியலுள்ள
எல்லா ெதாைலதூர இடங்களுக்கும்
பரவும்!”

௩௩ நாட்டின் ஒரு எல்ைலயலிருந்து
இன்ெனாரு எல்ைலக்கு ஜனங்களின்
மரித்த உடல்கள் ேபாய்ச் ேசரும். மரித்த
ஜனங்களுக்காக எவரும் அழமாட்டார்கள்.
எவரும் அந்த உடல்கைள ேசகரித்து அடக்கம்
ெசய்யமாட்டார்கள். அைவ தைரயல்
எருைவப்ேபான்றுக டக்குமாறுவ டப்படும்.

௩௪ ேமய்ப்பர்கேள (தைலவர்கேள)
நீங்கள் ஆடுகைள (ஜனங்கைள)
வழிநடத்தேவண்டும்.

ெபருந்தைலவர்கேள, நீங்கள் கதறத்
ெதாடங்குங்கள்.

வலியல்தைரமீதுஉருளுங்கள்,
ஆடுகளின் (ஜனங்களின்) தைலவர்கேள.
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ஏெனன்றால், இது உங்கைள
ெவட்டுவதற்கானகாலம்.

எங்கும் ச தற ப்ேபாகும், உைடந்த
ஜாடியன் துண்டுகைளப்ேபான்று,
கர்த்தர்உங்கைளமுறத்துச தறடிப்பார்.

௩௫ ேமய்ப்பர்கள் ஒளிந்துக்ெகாள்ள எங்கும்
இடமில்ைல.

அத்தைலவர்கள் தப்ப த்துக்ெகாள்ள
முடியாது.

௩௬ நான் ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
சத்தமிடுவைதக் ேகட்க ேறன்.

ஆடுகளின் (ஜனங்கள்) தைலவர்களின்
புலம்பைலநான்ேகட்க ேறன்.

கர்த்தர் ேமய்ச்சலிடங்கைள (நாட்ைட)
அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

௩௭அந்த சமாதானமான ேமய்ச்சல் நலங்கள்
(அரண்மைனகள்) அழிக்கப்பட்டு
காலியான வனாந்தரங்ைளப்ேபான்று
ஆனது.

இதுநகழ்ந்தது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் ேகாபமாக
இருக்க றார்.

௩௮ கர்த்தர், தன் குைகைய வ ட்டு ெவளிேய
வரும் ஆபத்தான சங்கத்ைதப்ேபான்று
இருக்கறார்.

கர்த்தர் ேகாபமாகஇருக்க றார்!
அந்த ேகாபம்அந்தஜனங்கைளப்பாத க்கும்.

அவர்களின் நாடு காலியான
வனாந்தரம்ேபான்றுஆகும்.



எேரமியா௨௬:௧ cxci எேரமியா௨௬:௪

௨௬

ஆலயத்தல்எேரமியாவன்பாடம்
௧ யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம் வந்த

முதலாம் ஆட்ச ஆண்டில் கர்த்தரிடமிருந்து
இந்த வார்த்ைத வந்தது. ேயாயாக்கீம்
ேயாச யாவன் மகனாக இருந்தான்.
௨ கர்த்தர், “எேரமியா, கர்த்தருைடய ஆலயப்
ப ரகாரத்தல் எழுந்து நல். கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குத் ெதாழுதுெகாள்ள வரும்
யூதாவன் ஜனங்கள் அைனவரிடமும்
இந்த வார்த்ைதையக் கூறு. நான்
ெசால்லச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
அவர்களுக்குச் ெசால். எனது வார்த்ைதயல்
எந்தப் பகுதையயும் வ ட்டுவ டாேத.
௩ ஒருேவைள எனது வார்த்ைதைய
அவர்கள் ேகட்டு அதற்கு அடிபணியலாம்.
ஒருேவைள அவர்கள் தமது தீயவாழ்ைவ
நறுத்தலாம். அவர்கள் மாறனால், ப றகு
நான் அவர்கைளத் தண்டிப்பதற்காக
ைவத்தருக்கும் த ட்டங்கைளயும்
மாற்றுேவன். அந்த ஜனங்கள் ஏற்கனேவ
ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்காகத்தான்
நான் அவர்கைளத் தண்டிக்க ேவண்டும்
எனத் த ட்டமிட்ேடன். ௪ நீ அவர்களிடம்
ெசால்லுவாய், ‘இதுதான் கர்த்தர்
ெசான்னது; நான் உங்களிடம் எனது
ேபாதைனகைளக் ெகாடுத்ேதன். நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் ேபாதைனகைளப்
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பன்பற்றேவண்டும். ௫ எனது
ஊழியக்காரர்கள் ெசால்லுகறவற்ைற
நீங்கள் ேகட்க ேவண்டும் (தீர்க்கதரிச கள்
எனது ஊழியக்காரர்கள்). நான்
தீர்க்கதரிச கைள மீண்டும் மீண்டும்
உங்களிடம் அனுப்பயருக்க ேறன். ஆனால்
நீங்கள் அவர்கைள கவனிக்கவல்ைல.
௬நீங்கள்எனக்குக்கீழ்ப்படியாவ ட்டால், ப றகு
நான் எருசேலமிலுள்ள என் ஆலயத்ைத,
சீேலாவலுள்ளஎனதுபரிசுத்தக்கூடாரத்ைதப்
ேபான்றுச் ெசய்ேவன். உலகம் முழுவதலும்
உள்ள ஜனங்கள், மற்ற நகரங்களுக்குக்
ேகடுகள் ஏற்படும்படி ேவண்டும்ேபாது
எருசேலைம நைனத்துக்ெகாள்வார்கள்’ ”
என்றார்.
௭ ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும்

மற்றும் அைனத்து ஜனங்களும்
எேரமியா கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசால்வைதக்
ேகட்டனர். ௮ கர்த்தர் கட்டைள
இட்டிருந்தபடி ஜனங்களிடம் ெசால்ல
ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம் எேரமியா
ெசால்லிமுடித்தான். ப றகு ஆசாரியர்களும்
தீர்க்கதரிச களும் அைனத்து ஜனங்களும்
எேரமியாைவப் ப டித்தனர். அவர்கள்
“இத்தைகய பயங்கரமானவற்ைற நீ
ெசான்னதற்காக மரிக்க ேவண்டும்”
என்றனர். ௯ “கர்த்தருைடய நாமத்தால்
இத்தைகய பயங்கரமானவற்ைறச்



எேரமியா௨௬:௧௦ cxciii எேரமியா௨௬:௧௨

ெசால்ல உனக்கு எவ்வளவு ைதரியம்
இருக்கேவண்டும். இவ்வாலயம்
சீேலாவலுள்ளைதப்ேபான்று அழிக்கப்படும்
என்று ெசால்ல எவ்வளவு ைதரியம்
இருக்கேவண்டும். இந்த ஜனங்களும்
வாழாதபடி எருசேலம் வனாந்தரமாகவடும்
என்று எப்படி ைதரியமாக ெசால்வாய்?”
என்றனர். ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் எேரமியாைவச்
சுற்ற க்கூடினார்கள்.
௧௦ இங்கு நடந்த அைனத்ைதயும் யூதாைவ

ஆள்பவர்கள் ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ,
அவர்கள் அரசனின் அரண்மைனைய
வட்டு ெவளிேய வந்தனர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றனர்.
அங்ேக அவர்கள் புதய வாயலின் முகப்பல்
தங்கள் இடத்தல் அமர்ந்தனர். புதய வாசல்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் வழிநடத்தும்
வாசல். ௧௧ ப றகு ஆசாரியர்களும்
தீர்க்கதரிச களும் ஆள்ேவார்களிடமும்
ஜனங்களிடமும் ேபசனார்கள். அவர்கள்,
“எேரமியா ெகால்லப்படேவண்டும். அவன்
எருசேலைமப்பற்ற ெகட்டவற்ைறக்
கூறனான்.அவன்ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்
நீங்கள்ேகட்டிருக்க றீர்கள்” என்றனர்.
௧௨ ப றகு எேரமியா, யூதாவன்

ஆள்ேவார்களிடமும் மற்ற ஜனங்களிடமும்
ேபசனான். அவன், ெசான்னான்,
“இவ்வாலயம் மற்றும் நகைரப்பற்ற
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இவற்ைறச் ெசால்ல என்ைனக் கர்த்தர்
அனுப்பனார். நீங்கள் ேகட்ட அைனத்தும்
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ௧௩ ஜனங்கேள,
உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள்!
நல்லவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்குங்கள்!
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு நீங்கள்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால், கர்த்தர் தமது மனைத
மாற்றுவார். உங்களுக்குச் ெசான்ன தீயச்
ெசயல்கைளக் கர்த்தர் ெசய்யமாட்டார்.
௧௪ என்ைனப் ெபாறுத்தவைர, நான் உங்கள்
அதகாரத்தல் இருக்க ேறன். நீங்கள்
உங்களுக்குத் ேதான்றனபடி நல்லது
என்று எைத எண்ணுகறீர்கேளா அைத
எனக்குச் ெசய்யுங்கள். ௧௫ ஆனால்
நீங்கள் என்ைனக் ெகான்றால், ஒன்ைற
உறுதயாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஒரு அப்பாவ மனிதைனக் ெகான்ற
குற்றம் உங்கைளச் ேசரும். நீங்கள் இந்த
நகரத்ைதயும் இதல் வாழும் ஜனங்கைளயும்
குற்றமுைடயவர்களாக ஆக்குகறீர்கள்.
உண்ைமயாகேவகர்த்தர்என்ைனஉங்களிடம்
அனுப்பனார். உண்ைமயாகேவ நீங்கள்
ேகட்டெசய்த கள்எல்லாம்கர்த்தருைடயைவ.”
௧௬ ப றகு, ஆள்ேவார்களும் அைனத்து

ஜனங்களும் ேபசனார்கள். அந்த ஜனங்கள்
ஆசாரியர்களிடமும் தீர்க்கதரிச களிடமும்
ேபசனார்கள். “எேரமியா ெகால்லப்படக்
கூடாது. எேரமியா ெசான்னைவ எல்லாம்
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நமதுேதவனாகயகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.”
௧௭ ப றகு, ச ல மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்)

எழுந்து, அைனத்து ஜனங்களிடமும்
ேபசனார்கள். ௧௮ அவர்கள், “ெமாேரசா
நகரிலிருந்து மீகா என்னும் தீர்க்கதரிச
வந்தான். யூதாவன் அரசனாக எேசக்கயா
இருந்த காலத்தல், மீகா தீர்க்கதரிச யாக
இருந்தான். யூதாவலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமும் மீகா இச்ெசய்த கைளக்
கூறனான். ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகறார்:

“ ‘சீேயான்அழிக்கப்படும்.
அதுஉழப்பட்டவயல்ேபான்றுஆகும்.

எருசேலம் பாைறகளின்குவயலாகும்.
ஆலயம் இருக்கற குன்றானது புதர்கள்
மூடினஒருகாலிகுன்றாகும்.’ மீகா 3:12

௧௯ “எேசக்கயா யூதாவன் அரசனாக
இருந்தான். எேசக்கயா மீகாைவக்
ெகால்லவல்ைல. யூதாவலுள்ள எந்த
ஜனங்களும் மீகாைவக் ெகால்லவல்ைல.
எேசக்கயா கர்த்தைர மத த்தான் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன் கர்த்தருக்குப்
ப ரியமானைதச் ெசய்ய வரும்பனான்.
யூதாவற்குத் தீைம ெசய்ேவன் என்று
கர்த்தர் கூறயருந்தார். ஆனால் எேசக்கயா
கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான். கர்த்தர் அவரது
மனைத மாற்ற க்ெகாண்டார். கர்த்தர்
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அந்தத் தீைமகைளச் ெசய்யவல்ைல.
நாம் எேரமியாைவத் தாக்கனால்
நமக்கு நாேம பல ெதால்ைலகைள
வரவைழத்துக்ெகாண்டவர்களாேவாம்.
அத்ெதால்ைலகளுக்கு நாேம காரணம்
ஆேவாம்.”
௨௦ கடந்த காலத்தல், கர்த்தருைடய

வார்த்ைதையப் ப ரச்சாரம் ெசய்ய
இன்ெனாரு மனிதன் இருந்தான். அவனது
ெபயர் உரியா. அவன் ெசமாயாவன்
மகன். உரியா கீரியாத்யாரீம் என்ற ஊைரச்
ேசர்ந்தவன். எேரமியா ெசய்ததுேபான்ேற
அவனும் இந்நகரத்த ற்கும் ேதசத்த ற்கும்
எத ராகதீர்க்கதரிசனம்கூறனான். ௨௧உரியா
ப ரச்சாரம் ெசய்வைத ேயாயாக்கீம் அரசனும்
அவனது பைட அத காரிகளும் யூதாவன்
தைலவர்களும் ேகட்டனர். அவர்கள்
ேகாபம் ெகாண்டனர். ேயாயாக்கீம் அரசன்
உரியாைவக் ெகால்ல வரும்பனான்.
ஆனால் உரியா ேயாயாக்கீம் தன்ைனக்
ெகால்ல வரும்புவைதப்பற்ற அற ந்தான்.
உரியா பயந்தான். எனேவஎக ப்துநாட்டிற்குத்
தப்ப த்துஓடினான். ௨௨ஆனால், ேயாயாக்கீம்
அரசன் எக ப்துக்கு எல்நாத்தாைனயும்
இன்னும் சலைரயும் அனுப்பனான்.
எல்நாத்தான் அக்ேபார் என்ற ெபயர்
உள்ளவனின் மகன். ௨௩அவர்கள்உரியாைவ
எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவந்தனர். ப றகு,
அவர்கள் உரியாைவ அரசன் ேயாயாக்கீமிடம்
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ெகாண்டுேபானார்கள். உரியா பட்டயத்தால்
ெகால்லப்படேவண்டும் என்று ேயாயாக்கீம்
அரசன் கட்டைளய ட்டான். உரியாவன்
உடல் ஏைழ ஜனங்கள் புைதக்கப்படுக ற
சுடுகாட்டில்வீசப்பட்டது.
௨௪ ஒரு முக்கயமான மனிதன் அகீக்காம்

என்ற ெபயருடன் இருந்தான். அவன்
சாப்பானுைடய மகன். அகீக்காம்
எேரமியாவ ற்கு உதவயாக இருந்தான்.
ஆசாரியர்களாலும் தீர்க்கதரிச களாலும்
எேரமியா ெகால்லப்படாமல், அகீக்காம்
அவைனக்காப்பாற்றனான்.

௨௭
கர்த்தர் ேநபுகாத்ேநச்சாைர ஆளுபவனாக

ஏற்படுத்தனார்
௧ எேரமியாவ ற்குக் கர்த்தரிடமிருந்து

ஒரு வார்த்ைத வந்தது. யூதாவன்
அரசனாக ச ேதக்கயா ஆன நான்காம்
ஆட்ச ஆண்டில் இது வந்தது. ச ேதக்கயா,
ேயாச யா அரசனின் மகன். ௨ இதுதான்
கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னது:
“எேரமியா, நீ பட்ைடயான வார் மற்றும்
கம்பங்கைளயும்ெகாண்டு ஒரு நுகத்தடி
ெசய். அைத உன் கழுத்தன் பன்னால்
பூட்டிக்ெகாள். ௩ ப றகு நீ ஏேதாம்,
ேமாவாப், அம்ேமான், தீரு, சீேதான் ஆகய
அரசர்களுக்குச் ெசய்தைய (அதுேபான்று
நுகத்ைத) அனுப்பு. எருசேலமுக்கு
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வந்துள்ள இந்த அரசர்களின் தூதுவர்களிடம்
யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாைவப்
பார்க்கும்படி ெசய்த கள் அனுப்பு. ௪ அந்தத்
தூதுவர்களிடம் அவர்களது எஜமானர்களிடம்
ெசய்தையக்கூறுமாறுச்ெசால். அவர்களிடம்
ெசால்: சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
இஸ்ரேவலின் ேதவன் ெசால்க றார்: ‘நான்
பூமிையயும் அதன் ேமல் ஜனங்கைளயும்
உண்டாக்க ேனன் என்று ெசால். ௫ நான்
பூமியன் ேமல் அைனத்து மிருகங்கைளயும்
உண்டாக்க ேனன். நான் இவற்ைற
எனது ெபரும் வல்லைமயாலும் பலமான
ைகயாலும் ெசய்ேதன். இந்தப்
பூமிைய நான் வரும்புக ற யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் ெகாடுப்ேபன். ௬ நான்
இப்ெபாழுது பாப ேலானின் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் உங்கள் நாடுகள்
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
அவன் எனது ேவைலயாள். அவனுக்குக்
காட்டு மிருகங்கள்கூட பணியும்படிச்
ெசய்ேவன். ௭ அைனத்து நாடுகளும்
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ேசைவெசய்யும்.
அவனது மகனுக்கும் ேபரனுக்கும்
ேசைவெசய்யும். ப றகு பாப ேலான்
ேதாற்கடிக்கப்படக் கூடிய காலம் வரும்.
பல நாடுகளும் ெபரும் அரசர்களும்
பாப ேலாைனத் தம் ேவைலயாளாக
ைவப்பார்கள்.
௮ “ ‘ஆனால், இப்ெபாழுது சல நாடுகளும்
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இராஜ்யங்களும் பாப ேலான் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ேசைவெசய்ய
மறுக்க றது. அவர்கள் நுகங்கைளத் தம்
கழுத்தல் மாட்டிக்ெகாள்ள மறுக்கலாம்.
அது நகழந்தால், நான் ெசய்வது இதுதான்.
அந்த நாட்ைட நான் பட்டயம், பச மற்றும்
பயங்கரமான ேநாயால் தண்டிப்ேபன்’ ”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது. “நான் அந்த நாட்ைட அழித்து
முடிக்கும்வைர இதைனச் ெசய்ேவன்.
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்ட
நாடுகைள அழிக்க நான் அவைனப்
பயன்படுத்துேவன். ௯ எனேவ, உங்கள்
தீர்க்கதரிச கள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பைதச்
ெசால்ல மந்த ரத்ைதப் பயன்படுத்தும்
ஆட்கள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
தங்கள் கனவுகளுக்கு வளக்கங்கள்
கூறுபவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
மரித்தவர்கேளாடும் மந்த ரம் பய ற்ச
ெசய்ேவார்கேளாடும் ேபசுபவர்கள்
ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள். அந்த
ஜனங்கள் எல்லாம் உங்களிடம், ‘பாப ேலான்
அரசனுக்கு அடிைமயாகமாட்டீர்கள்’
என்று ெசால்க றார்கள். ௧௦ ஆனால்
அந்த ஜனங்கள் உங்களிடம் ெபாய்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். நீங்கள்
உங்கள் தாய் நாட்டிலிருந்து தூர நாட்டிற்குக்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட அவர்கள் காரணமாக
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இருக்கறார்கள். நான் உங்கைள
வீட்டிலிருந்து ேபாகும்படி வற்புறுத்துேவன்.
நீங்கள்ேவறுநாட்டில்மரிப்பீர்கள்.
௧௧ “ ‘ஆனால் பாப ேலான் அரசனின்

நுகத்த ற்குள் தங்கள் கழுத்ைத
மாட்டிக்ெகாண்டு அவனுக்குக்
கீழ்ப்படிபவர்களாக வாழ்வர். நான்
அந்நாட்டாைரத் தங்கள் ெசாந்த நாட்டிேலேய
இருந்து பாப ேலான் அரசனுக்கு
ேசைவெசய்யச் ெசய்ேவன்’ இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ‘அந்நாடுகளில்
உள்ளஜனங்கள்தம்ெசாந்தநாட்டில்வாழ்ந்து
பய ர்ெசய்வார்கள்.’ ”
௧௨ நான் யூதாவன் அரசனான

ச ேதக்கயாவற்கு அேத ெசய்தையக்
ெகாடுத்ேதன். நான், “ச ேதக்கயா, நீ
பாப ேலான் அரசனது நுகத்த ற்குள் உன்
கழுத்ைத மாட்டிக்ெகாண்டு அவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து ேபாக ேவண்டும். நீ பாப ேலான்
அரசனுக்கும் அவனது ஜனங்களுக்கும்
ேசைவெசய்தால், ப றகு நீ வாழ்வாய்.
௧௩ பாப ேலான் அரசனுக்கு ேசைவ ெசய்ய
மறுக்கும் ஜனங்கள் பைகவரின் வாள்,
பச , பயங்கரமான ேநாய் ஆகயவற்றால்
மரிப்பார்கள். பாப ேலானிய அரசனுக்குப்
பணிபுரிய மறுக்கும் ஜனங்களுக்கு
இைவ எல்லாம் ந கழும். கர்த்தர்
இக்காரியங்கள் நடக்கும் என்று கூறனார்.
௧௪ ஆனால் கள்ளத்தீர்க்கதரிச கேளா,
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‘பாப ேலான் அரசனுக்கு நீங்கள்
என்ெறன்றும் அடிைமயாகமாட்டீர்கள்’ என்று
ெசால்க றார்கள்.

“அத்தீர்க்கதரிச கள் ெசால்வைதக்
ேகட்காதீர்கள். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் உங்களிடம் ெபாய்ையப்
ப ரச்சாரம் ெசய்கன்றனர். ௧௫ ‘நான்
அத்தீர்க்கதரிச கைள அனுப்பவல்ைல!’
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது
‘அவர்கள் ெபாய்கைளப் ேபாத க்க றார்கள்.
இது என்னிடமிருந்து வந்ததாகச்
ெசால்க றார்கள். எனேவ, யூதாவன்
ஜனங்களாகய உங்கைள ெவளிேய
அனுப்புேவன். நீங்களும் மரிப்பீர்கள்.
உங்களிடம் கள்ள தீர்க்கதரிசனம் உைரத்த
அத்தீர்க்கதரிச களும்மரிப்பார்கள்.’ ”
௧௬ ப றகு, நான் (எேரமியா)

ஆசாரியர்களிடமும் அைனத்து
ஜனங்களிடமும் ெசான்ேனன். “கர்த்தர்
ெசால்க றார்: அந்த கள்ளத் தீர்க்கதரிச கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
‘பாப ேலானியர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் இருந்து பலப் ெபாருட்கைள
எடுத்தனர். அப்ெபாருட்கள் மீண்டும்
வைரவல் தரும்பக் ெகாண்டுவரப்படும்.’
அத்தீர்க்கதரிச கள் ெசால்வைதக்
ேகளாதீர்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
உங்களிடம் ெபாய்ையப் ப ரசங்கம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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௧௭ அத்தீர்க்கதரிச கைள கவனிக்காதீர்கள்.
பாப ேலான் அரசனுக்கு ேசைவ
ெசய்யுங்கள். உங்கள் தண்டைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
வாழ்வீர்கள். எருசேலம் நகரம் அழிக்கப்பட
நீங்கள் காரணமாக இராதீர்கள்.
௧௮ அம்மனிதர்கள் தீர்க்கதரிச களாக
இருந்தால், கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைதையப்
ெபற்றருந்தால், அவர்கைள ெஜப க்க
வடுங்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
இருக்கும் ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள
ெஜப க்கவடுங்கள். அரசனது
அரண்மைனயல் இன்னும் இருக்கும்
ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள ெஜப க்க
வடுங்கள். எருசேலமில் இன்னும்
இருக்கன்ற ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள
ெஜப க்கவடுங்கள். இவ்வைனத்து
ெபாருட்களும் பாப ேலானுக்கு
எடுத்துச் ெசால்லாமல் இருக்கும்படி
அத்தீர்க்கதரிச கைளெஜப க்கவடுங்கள்.
௧௯ “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

எருசேலமில் இன்னும் வ டப்பட்டுள்ள
ெபாருட்கைளப்பற்ற க் கூறுகறார்.
ஆலயத்தல் தூண்களும் கடல் ெதாட்டியும்
ஆதாரங்களும் மற்ற பணிமுட்டுகளும்
உள்ளன. பாப ேலானின் அரசன்
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமில் இவற்ைற
வ ட்டுைவத்தான். ௨௦ ேநபுகாத்ேநச்சார்,
அரசன் ேயாயாக்கீைம சைறக்ைகதயாக
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ெவளிேய ெகாண்டு ெசன்றேபாது,
இப்ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்லவல்ைல.
ேயாயாக்கீம் அரசனின் மகன்
எெகானியாைவயும் யூதாவலிருந்தும்,
எருசேலமிலிருந்தும் சல முக்கயமான
ஜனங்கைளயும் ேநபுகாத்ேநச்சார் ெகாண்டு
ெசன்றான். ௨௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவன்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தலும் அரசனின்
அரண்மைனயலும் எருசேலமிலும்
வ டப்பட்டுள்ள ெபாருட்கைளப்பற்ற
கூறுகறார்: ‘அப்ெபாருட்கள் அைனத்தும்
பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசல்லப்படும்.
௨௨ அவற்ைறப் ெபறுவதற்காக நான்
ேபாகும் காலத்தல் அப்ெபாருட்கள்
மீண்டும் ெகாண்டுவரப்படும்.’ இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
‘ப றகு நான் அப்ெபாருட்கைளத் தரும்ப
ெகாண்டுவருேவன். இந்த இடத்தல்
அப்ெபாருட்கைளமீண்டும்ைவப்ேபன்.’ ”

௨௮
ெபாய்த் தீர்க்கதரிச அனனியா
௧ யூதாவன் அரசனாகய ச ேதக்கயாவன்

ஆட்சயாண்டான நாலாம் வருஷம் ஐந்தாம்
மாதம், அனனியா என்னும் தீர்க்கதரிச
என்னிடம் ேபசனான். அனனியா அசூர்
என்பவனின் மகன். அனனியா க ப ேயான்
என்னும் நகரத்தனன். அனனியா
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என்னிடம் ேபசும்ேபாது, அவன் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் இருந்தான். ஆசாரியர்களும்
மற்ற ஜனங்களும் அங்கு இருந்தனர்.
அனனியா ெசான்னது இதுதான்: ௨ “சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ேதவன் ெசால்க றார்:
‘யூதா ஜனங்களின் ேமல் பாப ேலான்
அரசனால் ேபாடப்பட்ட நுகத்ைத நான்
உைடப்ேபன். ௩ இரண்டு ஆண்டுகள்
முடிவதற்கு முன்னால், பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் இருந்து எடுத்துச்ெசன்ற
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் தரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அப்ெபாருட்கைள பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்
ெசன்றருக்க றான். ஆனால் நான்
அப்ெபாருட்கைள இங்ேக எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டு வருேவன். ௪ நான் யூதாவன்
அரசனான எெகானியாைவயும் இந்த
இடத்த ற்குத் தரும்பக் ெகாண்டு வருேவன்.
எெகானியா ேயாயாக்கீமின் மகன்,
ேநபுகாத்ேநச்சார் பலவந்தப்படுத்த
வீட்ைடவ ட்டு அைழத்து பாப ேலானுக்குச்
ெசன்ற ஜனங்கள் அைனவைரயும் தரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன்’ இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ‘எனேவ யூதாவன்
ஜனங்கள் மீது பாப ேலான் அரசனால்
ேபாடப்பட்டநுகத்ைதநான்உைடப்ேபன்!’ ”
௫ ப றகு எேரமியா தீர்க்கதரிச அனனியா
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தீர்க்கதரிச க்கு பதல் ெசான்னான்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
நன்று ெகாண்டிருந்தனர். எேரமியாவன்
பதைல ஆசாரியர்களும் அங்குள்ள
அைனத்து ஜனங்களும் ேகட்க முடிந்தது.
௬ எேரமியா அனனியாவ டம் “ஆெமன்!
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசய்வார் என்று
நான் உண்ைமயல் நம்புக ேறன்! நீ
ப ரச்சாரம் ெசய்க ற இச்ெசய்தையக்
கர்த்தர் உண்ைமயாகும்படி ெசய்வார்.
பாப ேலானிலிருந்து கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் உள்ள ெபாருட்கைள எல்லாம்
தரும்பக் ெகாண்டுவருவார் என்று
நம்புக ேறன். தங்கள் வீடுகளிலிருந்து
பலவந்தமாக அைழத்துச் ெசல்லப்பட்ட
அைனத்து ஜனங்கைளயும் இந்த
இடத்த ற்குத் தரும்பவும் கர்த்தர்
ெகாண்டுவருவார் என்றுநான்நம்புக ேறன்.
௭ “ஆனால் நான் ெசால்லேவண்டியைத

கவனி, அனனியா, ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் நான் என்ன ெசால்க ேறன்
என்பைதயும் கவனி. ௮ நீயும்
நானும் தீர்க்கதரிச களாக வருவதற்கு
ெவகுகாலத்த ற்கு முன்பு சல தீர்க்கதரிச கள்
இருந்தனர். ேபார், பச , பயங்கரமான
ேநாய் ஆகயைவ பல நாடுகளுக்கும்,
ெபரும் இராஜ்யங்களுக்கும் ஏற்படும் என்று
அவர்கள் ப ரச்சாரம் ெசய்தனர். ௯ ஆனால்
ப ரச்சாரம் ெசய்க ற தீர்க்கதரிச நமக்கு
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சமாதானம் வரும் என்று ெசான்னால் அவன்
கர்த்தரால்அனுப்பப்பட்டவனா என்பைத நாம்
ேசாத த்து பார்க்க ேவண்டும். தீர்க்கதரிச
ெசான்ன ெசய்த உண்ைமயானால் ப றகு
ஜனங்கள் அவன் உண்ைமயல் கர்த்தரால்
அனுப்பப்பட்டவன்என்பைதஅறவார்கள்.”
௧௦எேரமியா தன் கழுத்ைதச்சுற்ற நுகத்ைத

அணிந்துக்ெகாண்டான். ப றகு அனனியா
தீர்க்கதரிச அந்த நுகத்ைத எேரமியாவன்
கழுத்தலிருந்து எடுத்தான். அனனியா
அந்நுகத்ைத உைடத்தான். ௧௧ ப றகு
அனனியா உரக்கப் ேபசனான், எனேவ
அைனத்து ஜனங்களாலும் ேகட்க முடிந்தது.
அவன், “கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘இேத மாத ரி
நான்பாப ேலான்அரசன்ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ஆட்சைய உைடப்ேபன். அவன் அந்நுகத்ைத
உலகலுள்ள அைனத்து நாடுகள் ேமலும்
ைவத்தான். இரண்டு ஆண்டுகள்
முடியுமுன்னால் நான் அந்நுகத்ைத
உைடப்ேபன்’ ” என்றான்.
அதைன அனனியா ெசான்ன பறகு,

எேரமியாஆலயத்ைதவ ட்டுச்ெசன்றான்.
௧௨ ப றகு கர்த்தருைடய ெசய்த

எேரமியாவ ற்கு வந்தது. இது, அனனியா
எேரமியாவன் கழுத்தலிருந்து நுகத்ைத
எடுத்து உைடத்தப் ப றகு ந கழ்ந்தது.
௧௩கர்த்தர்எேரமியாவ டம்ெசான்னார், “ேபாய்
அனனியாவ டம் ெசால். ‘இைதத்தான் கர்த்தர்
கூறுகறார். நீ ஒரு மரநுகத்ைத உைடத்து
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வ ட்டாய். நான் மரநுகத்தன் இடத்தல்
இரும்பாலான நுகத்ைத ைவப்ேபன்.’
௧௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘இந்த
அைனத்து நாடுகளின் கழுத்துகளிலும்
இரும்பு நுகத்ைதப் பூட்டுேவன்.
அவர்கள் அைனவரும் பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சருக்கு
ேசைவ ெசய்யும்படிச் ெசய்ேவன்.
அவர்கள் அவனுக்கு அடிைமகளாக
இருப்பார்கள். ேநபுகாத்ேநச்சருக்குக்
காட்டு மிருகங்கைளயும் கட்டுப்படுத்தும்
அதகாரத்ைதக்ெகாடுப்ேபன்.’ ”
௧௫ ப றகு எேரமியா தீர்க்கதரிச அனனியா

தீர்க்கதரிச ய டம் ெசான்னான், “அனனியா,
கவனி! கர்த்தர் உன்ைன அனுப்பவல்ைல.
ஆனால்நீயூதாவன்ஜனங்கைளப்ெபாய்ைய
நம்பச்ெசய்தாய். ௧௬ எனேவ கர்த்தர்
இைதத்தான் ெசால்க றார்: ‘அனனியா,
உன்ைன இந்த உலகத்ைத வ ட்டு வைரவல்
எடுத்துவடுேவன். இந்த ஆண்டில் நீ
மரிப்பாய். ஏெனன்றால் நீ ஜனங்கைளக்
கர்த்தருக்கு எத ராகத் தரும்பும்படிக்
கற்ப த்தாய்.’ ”
௧௭ அனனியா அேத ஆண்டில் ஏழாவது

மாதத்தல்மரித்தான்.

௨௯
பாப ேலானிலுள்ள யூதா ைகத களுக்கு
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ஒருகடிதம்
௧ எேரமியா பாப ேலானிலுள்ள

யூதா ைகத களுக்கு ஒரு கடிதம்
அனுப்பனான். பாப ேலானில்
உள்ள மூப்பர்களுக்கும் (தைலவர்கள்)
ஆசாரியர்களுக்கும் தீர்க்கதரிச களுக்கும்
மற்ற ஜனங்களுக்கும் அவன் அதைன
அனுப்பனான். இந்த ஜனங்கெளல்லாம்
ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமிலிருந்து
சைறப டிக்கப்பட்டு பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டவர்கள். ௨ (இந்தக்
கடிதம், எெகானியா அரசனும், அரச
மாதாவும், அதகாரிகளும், யூதா, எருசேலம்
மற்றும் யூதா தைலவர்களும், தச்சர்களும்
ெகால்லர்களும்எருசேலமிலிருந்துெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டப் ப றகு அனுப்பப்பட்டது).
௩ ச ேதக்கயா எெலயாசா மற்றும்
ெகமரியாைவ ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசனிடம்
அனுப்பனான். ச ேதக்கயா யூதாவன்
அரசன். எெலயாசா சாப்பானின் மகன்.
ெகமரியா இலக்கயாவன் மகன். எேரமியா
அவர்களிடம் பாப ேலானுக்கு ெகாண்டு
ெசல்லுமாறு கடிதத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
கடிதம்ெசான்னதுஇதுதான்:

௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தர், எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்கு சைறக்ைகத களாக
அனுப்பப்பட்ட அைனவருக்கும் இைதக்
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கூறுகறார்: ௫ “வீடுகைளக் கட்டி அவற்றல்
வாழுங்கள். நாட்டில் குடியருங்கள்.
ேதாட்டங்கைள அைமத்து அதல் வளர்ந்த
கனிகைள உண்ணுங்கள். ௬ தருமணம்
ெசய்துக்ெகாண்டு மகன்கள் மற்றும்
மகள்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் மகன்களுக்கு மைனவயர்கைளக்
கண்டுக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள்
மகள்கள் மணந்துக்ெகாள்ளும்படிச்
ெசய்யுங்கள். அவ்வாறு ெசய்தால்,
அவர்களுக்கும் மகன்களும் மகள்களும்
பறப்பார்கள். பல குழந்ைதகைளப்
ெபற்று பாப ேலானில் எண்ணிக்ைகையக்
கூட்டுங்கள். எண்ணிக்ைகயல்
குைறவாக இருக்காதீர்கள். ௭ நான்
உங்கைள அனுப்பய நகரத்த ற்கு
நல்லவற்ைறச் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற நகரத்த ற்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால், அந்நகரத்தல் சமாதானம்
இருந்தால், நீங்களும் சமாதானமாக
இருக்கலாம்.” ௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ேதவனுமானவர் கூறுகறார். “உங்களது
தீர்க்கதரிச களும் மந்த ரம் பழகும்
ஜனங்களும் உங்கைள முட்டாள்
ஆக்காமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவர்கள் ைவத்துள்ள கனவுகைளக்
ேகட்காதீர்கள். ௯ அவர்கள் ெபாய்கைளப்



எேரமியா௨௯:௧௦ ccx எேரமியா௨௯:௧௩

ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள். அச்ெசய்த
என்னிடமிருந்து வந்ததாக அவர்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ஆனால் அந்தத் தீர்க்கதரிச கைள
நான் அனுப்பவல்ைல” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.
௧௦ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்லுகறது:

“பாப ேலான் 70 ஆண்டுகளுக்கு
வல்லைமயுைடயதாக இருக்கும்.
அக்காலத்த ற்குப் ப றகு, பாப ேலானில்
வாழ்க ற உங்களிடம் வருேவன்.
என்னுைடய நல்ல வாக்குறுதைய நான்
காப்பாற்றுேவன். உங்கைள எருசேலமிற்கு
மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன். ௧௧ நான்
இதைனக் கூறுக ேறன் ஏெனன்றால்,
உங்களுக்காக நான் ைவத்துள்ள
த ட்டங்கைள நானற ேவன்” இச்ெசய்த
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “நான்
உங்களுக்காக நல்ல த ட்டங்கைள
ைவத்தருக்க ேறன். நான் உங்கைள
துன்புறுத்தும் வைகயல் த ட்டமிடமாட்ேடன்.
உங்களுக்கு நம்ப க்ைகையத் தரவும்
நல்ல எத ர்காலம் அைமயவும் நான்
த ட்டமிடுக ேறன். ௧௨ப றகு,ஜனங்களாகய
நீங்கள் எனது நாமத்ைத அைழப்பீர்கள்.
நீங்கள் என்னிடம் வருவீர்கள்: ெஜபம்
ெசய்வீர்கள், நான் உங்கைள கவனிப்ேபன்.
௧௩ நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள். நீங்கள்
முழு மனத்ேதாடு என்ைனத் ேதடினால்
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என்ைனக் கண்டுப்ப டிக்கலாம். ௧௪ நீங்கள்
என்ைனக் கண்டுப்ப டிக்க அனுமத ப்ேபன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “உங்கள்
சைறயலிருந்து தரும்பவும் நான்
உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன். இந்த
இடத்தலிருந்து ேபாகும்படி நான்
உங்கைள கட்டாயப்படுத்த ேனன். ஆனால்
உங்கைள எங்ெகங்கு அனுப்ப ேனேனா
அங்கங்கருந்ெதல்லாம் அைழத்துச்
ேசர்ப்ேபன். உங்கைளக் ைகத களாய்
ெகாண்டுப்ேபாகச்ெசய்தஇந்தஇடத்த ற்ேக
மீண்டும் உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௫ நீங்கள், “ஆனால் கர்த்தர் இங்ேக
பாப ேலானில் தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகாடுத்தருக்க றார்” என்று
ெசால்லலாம். ௧௬ ஆனால் கர்த்தர்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்படாத
உறவனர்கைளப்பற்ற இவற்ைறக்
கூறுகறார். நான், இப்ெபாழுது
தாவீதன் சங்காசனத்தல் இருக்கற
அரசைனப் பற்றயும் எருசேலம்
நகரிலுள்ள ஜனங்கைளப்பற்றயும்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௭ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
“நான் வைரவல் பட்டயம், பச மற்றும்
பயங்கரமான ேநாைய எருசேலமில்
இன்னும் வாழும் ஜனங்களுக்கு எத ராக
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அனுப்புேவன். நான் அவர்கைள
உண்ணேவ முடியாத அளவற்கு
அழுக ப்ேபான ெகட்ட அத்த ப் பழங்கைளப்
ேபான்று ஆக்குேவன். ௧௮ நான்,
இன்னும் எருசேலமில் வாழ்க ற
ஜனங்கைள பட்டயம், பச , மற்றும்
பயங்கரமான ேநாயால் துரத்துேவன்.
நான் இதைனச் ெசய்ேவன். அதனால்
அந்த ஜனங்களுக்கு என்ன நகழ்ந்தது
என்பைதப் பார்த்து பூமியல் உள்ள
அைனத்து இராஜ்யங்களும் பயப்படும்.
அந்த ஜனங்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
ந கழ்ந்தவற்ைறப்பற்ற அவர்கள்
ேகள்வப்படும்ேபாது ஜனங்கள்
ஆச்சரியத்துடன் ப ரமிப்பார்கள். அவர்கள்,
ஜனங்களுக்குத் தீயைவ நைடெபறட்டும்
என்று ேகட்கும்ேபாது ஜனங்கள்
அவர்கைள ஒரு எடுத்துக்காட்டாக
பயன்படுத்துவர். அந்த ஜனங்கைள நான்
ேபாகும்படி வற்புறுத்தும் ேபாெதல்லாம்
ஜனங்கள் அவர்கைள ந ந்த ப்பார்கள்.
௧௯ அைவெயல்லாம் நடக்கும்படி நான்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், எருசேலமிலுள்ள
அந்த ஜனங்கள் எனது வார்த்ைதையக்
ேகட்கவல்ைல” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். “நான் அவர்களுக்கு
எனது ெசய்தைய மீண்டும் மீண்டும்
அனுப்ப ேனன். நான் அந்த ஜனங்களுக்கு
எனது ேவைலக்காரர்களாகய
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தீர்க்கதரிச கைளப் பயன்படுத்த
எனது ெசய்தையக் ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால் ஜனங்கள் ேகட்கவல்ைல”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. ௨௦ “ஜனங்களாகய
நீங்கள் ைகத கள். நான் உங்கைள
எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்குப்
ேபாகும்படி கட்டாயப்படுத்த ேனன். எனேவ
கர்த்தரிடமுள்ளெசய்தையக் ேகளுங்கள்.”
௨௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

ெகாலாயாவன் மகனான ஆகாப் மற்றும்
மாெசயாவன் மகனான ச ேதக்கயாைவப்
பற்றயும் கூறுகறார்: “உங்களிடம்
இவ்வருவரும் ெபாய்ையப் ப ரச்சாரம்
ெசய்தனர். அவர்களின் ெசய்த
என்னிடம் இருந்து வந்தது என்று
ெசால்லியருக்க றார்கள்.ஆனால்அவர்கள்
ெபாய்யுைரத்தனர். நான் அவ்வ ரண்டு
தீர்க்கதரிச கைளயும் பாப ேலான்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாடுப்ேபன். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அவ்வ ரண்டு தீர்க்கதரிச கைளயும்
ைகத களாய் உங்கள் முன்னால்
ெகால்லுவான். ௨௨ அைனத்து யூதா
ைகத களிலும் மற்றவர்களுக்குத் தீயைவ
ஏற்படட்டும் என்று ேகட்கும்ேபாெதல்லாம்
அம்மனிதர்கைள எடுத்துக்காட்டுகளாக
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள். அக்ைகத கள்
ெசால்லுவார்கள்: ‘ச ேதக்கயா மற்றும்
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ஆகாப் ேபான்று கர்த்தர் உன்ைன
நடத்தட்டும். பாப ேலானின் அரசன்
அவ்வருவைரயும் ெநருப்பல் எரித்தான்.’
௨௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிைடேய
அவ்வ ரண்டு தீர்க்கதரிச களும் மிகவும்
ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தனர். அவர்கள்
தங்கள் அயலவர் மைனவகேளாடு
ேசாரம் என்னும் பாவத்ைதச் ெசய்தனர்.
அவர்களும் ெபாய்கைளப் ேபசனார்கள்.
அத்துடன் அப்ெபாய்கள் கர்த்தராக ய
என்னிடமிருந்து வந்தது என்றும்
கூறனர். அவற்ைறச் ெசய்யும்படி நாேன
அவர்களுக்கு ெசால்லவல்ைல. அவர்கள்
என்னெசய்தருக்க றார்கள்என்றுஎனக்குத்
ெதரியும். நாேன ஒரு சாட்ச ” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

ெசமாயாவுக்குேதவனுைடயெசய்த
௨௪ ெசமாயாவுக்கும் ஒரு ெசய்தையக்

ெகாடு. ெசமாயா ெநெகலாமிய குடும்பத்தல்
உள்ளவன். ௨௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுகறார்: “ெசமாயா, எருசேலமிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் கடிதங்கைள
அனுப்பனாய். மாெசயாவன் மகனான
ெசப்பனியா ஆசாரியர்களுக்கும்
கடிதங்கைள அனுப்பனாய். நீயும் அைனத்து
ஆசாரியர்களுக்கும் கூட கடிதங்கைள
அனுப்பனாய். அக்கடிதங்கைள நீ
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கர்த்தருைடய அத காரத்தால் அல்லாமல்
உனது ெசாந்தப் ெபயரில் அனுப்பனாய்.
௨௬ ெசமாயா, ெசப்பனியாவற்கான
கடிதத்தல் நீ ெசான்னது இதுதான்:
‘ெசப்பனியா, கர்த்தர் உன்ைன ேயாய்தாவன்
இடத்தல் ஆசாரியனாக ஆக்கயருக்க றார்.
கர்த்தருைடயஆலயத்தன் ெபாறுப்பாளனாக
நீ இருக்க றாய். ைபத்தயம் ேபாலவும்
தீர்க்கதரிச ேபாலவும் நடிக்கன்ற
எவைரயும் நீ ைகது ெசய்யலாம். நீ
அவர்களின் கால்களுக்கு இைடயல்
மரக் கட்ைடகைளயும் கழுத்தல்
இரும்புச் சங்கலிகைளயும் மாட்டலாம்.
௨௭ இப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிச
ேபான்று நடிக்க றான். எனேவ, அவைன
ஏன் ைகது ெசய்யாமல் இருக்கறாய்?
௨௮ எேரமியா பாப ேலானிலுள்ள எங்களுக்கு
அவனது ெசய்தைய அனுப்பயருக்க றான்:
பாப ேலானில் உள்ள ஜனங்களாகய
நீங்கள் அங்ேகேய நீண்டகாலம் இருப்பீர்கள்.
எனேவ, வீடுகைளக்கட்டி அங்ேகேய
குடியருங்கள். ேதாட்டங்கைள ஏற்படுத்த
நீங்கள்வளர்த்தவற்ைறஉண்ணுங்கள்.’ ”
௨௯ ெசப்பனியா ஆசாரியன் எேரமியா

தீர்க்கதரிச ய டம் கடிதத்ைத வாச த்தான்.
௩௦ ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத
எேரமியாவ ற்கு வந்தது: ௩௧ “எேரமியா,
இந்த வார்த்ைதைய பாப ேலானில் உள்ள
அைனத்து சைறக்ைகத களுக்கும் அனுப்பு,
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‘ெநெகலாமியனாகய ெசமாயாைவப்பற்ற
கர்த்தர் கூறுவது இதுதான்: ெசமாயா
உங்களிடம் ப ரசங்கம் ெசய்தருக்க றான்.
ஆனால் நான் அவைன அனுப்பவல்ைல.
ெசமாயா உங்கைள ஒரு ெபாய்ைய
நம்பும்படி ெசய்தருந்தான். ௩௨ ஏெனன்றால்,
ெசமாயா அதைனச் ெசய்தருந்தான்.
இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: நான்
வைரவல் ெநெகலாமியனாகய
ெசமாயாைவத் தண்டிப்ேபன். நான்
அவனது குடும்பம் முழுவைதயும்
அழிப்ேபன். நான் எனது ஜனங்களுக்குச்
ெசய்யப் ேபாக ற நன்ைமகளில் அவன்
பங்குக்ெகாள்ளமாட்டான்’ ” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். “நான் ெசமாயாைவத்
தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவன்
கர்த்தருக்கு எத ராகத் தரும்பும்படி
ஜனங்களுக்குக்கற்றுத்தந்தான்.”

௩௦
நம்ப க்ைகயன்வாக்குறுதகள்
௧ இதுதான் கர்த்தரிடமிருந்து

எேரமியாவ ற்கு வந்த வார்த்ைத.
௨ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறனார்: “எேரமியா நான் உன்னிடம்
ேபச யருக்கன்றவற்ைறெயல்லாம் நீ
புத்தகத்தல் எழுது. இப்புத்தகத்ைத
உனக்காக எழுது. ௩ இைதச் ெசய்.
ஏெனன்றால் நாட்கள் வரும்” என்று
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கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான் எனது
ஜனங்கைள, இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவ
சைறயருப்பலிருந்து அைழத்துவரும்ேபாது”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது.
“நான்அவர்களதுமுற்ப தாக்களுக்குஅளித்த
நாட்டிற்குள் தரும்பவும் அவர்கைளக்
குடிேயற ைவப்ேபன். ப றகு, எனது
ஜனங்கள் மீண்டும் அந்த நாட்ைடச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்.”
௪ இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா

ஜனங்கைளப்பற்ற கர்த்தர் இச்ெசய்தையப்
ேபசனார். ௫கர்த்தர்கூறயதுஇதுதான்:

நான்ஜனங்கள்பயத்தால்அலறக்ெகாண்டிருப்பைதக்
ேகட்க ேறன்!

ஜனங்கள் பயந்தருக்கன்றனர்!
சமாதானம்இல்ைல!

௬ “இக்ேகள்வையக் ேகள்.
இதைனச ந்த த்துக்ெகாள்.

ஒரு ஆண், குழந்ைத ெபறமுடியுமா?
ந ச்சயமாகமுடியாது!

ப றகு ஏன் ஒவ்ெவாரு பலமுள்ள ஆணும் தம்
ைகையவயற்றல்,

ப ரசவ ேவதைனப்படுகற
ெபண்ைணப்ேபான்றுைவத்தருக்க றார்கள்?

ஏன் ஒவ்ெவாருவரின் முகமும் மரித்த
மனிதைனப் ேபான்று ெவளுப்பாக
மாறயுள்ளது?
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ஏெனன்றால், அந்த ஆண்கள் மிகவும்
பயந்துள்ளனர்.

௭ “இது யாக்ேகாபுக்கு மிகவும் முக்கயமான
ேநரம்.

இதுெபருந்துன்பத்த ற்கானேநரம்.
இதுேபால்இன்ெனாருேநரம்இராது.

ஆனால்யாக்ேகாபு காப்பாற்றப்படுவான்.

௮ “அந்ேநரத்தல்”, இந்த வார்த்ைத
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. “நான் இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதா ஜனங்களின் கழுத்தல் உள்ள
நுகத்ைத உைடப்ேபன். உங்கைளக்
கட்டியுள்ள கயறுகைள அறுப்ேபன்.
அயல்நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் எனது
ஜனங்கைள மீண்டும் அடிைமயாகும்படி
பலவந்தப்படுத்தமாட்டார்கள். ௯ இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதா ஜனங்கள் அயல் நாடுகளுக்கு
ேசைவ ெசய்யமாட்டார்கள். இல்ைல,
அவர்கள் தமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ேசைவெசய்வார்கள். அவர்கள் தமது
அரசனான தாவீதுக்கு ேசைவெசய்வார்கள்.
நான் அந்த அரசைன அவர்களிடம்
அனுப்புேவன்.

௧௦ “எனேவ, எனது தாசனாகய யாக்ேகாபுேவ,
பயப்படேவண்டாம்!”

இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது.
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“இஸ்ரேவேல, பயப்படேவண்டாம்.
நான் உன்ைன ெதாைலதூர
இடத்தலிருந்துகாப்பாற்றுேவன்.

நீங்கள் ெதாைலதூர நாடுகளில் ைகத களாக
இருந்தீர்கள்.

ஆனால் உங்கள் சந்தத கைள நான்
காப்பாற்றுேவன்.

நான் அவர்கைள சைறயருப்பலிருந்து
மீண்டும்அைழத்துவருேவன்.

யாக்ேகாபுக்கு மீண்டும் சமாதானம்
உண்டாகும்.

ஒரு எத ரியும் அவைன இனி ெதாந்தரவு
ெசய்யேவா பயப்படுத்தேவாமாட்டான்.

ஆதலால் அவன் பத்த ரமாகவும்
பாதுகாப்பாகவும்இருப்பான்.

௧௧இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்கேள,நான்
உங்கேளாடுஇருக்க ேறன்”

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது
“நான்உங்கைளக்காப்ேபன்.
நான் அந்நாடுகளுக்கு உங்கைள

அனுப்ப ேனன்.
ஆனால் நான் அந்நாடுகைள
முழுைமயாகஅழிப்ேபன்.

இது உண்ைம. நான் அந்நாடுகைள
அழிப்ேபன்.

ஆனால்உங்கைளஅழிக்கமாட்ேடன்.
நீங்கள் ெசய்த தீயவற்றுக்காக நீங்கள்

தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்
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ஆனால் நான் சரியாக உங்கைள
ஒழுங்குப்படுத்துேவன்.”

௧௨கர்த்தர்கூறுகறார்:
“இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்கேள!
ஆற்ற முடியாத காயத்ைத நீங்கள்

ெபற்றருக்க றீர்கள்.
குணப்படுத்த முடியாத ஒரு காயத்ைதப்
ெபற்றருக்க றீர்கள்.

௧௩உங்கள்புண்கைளப்பற்ற அக்கைறஎடுக்க
யாருமில்ைல.

எனேவநீங்கள்குணம்ெபறமாட்டீர்கள்.
௧௪ நீங்கள் பல நாடுகேளாடு

நட்புக்ெகாண்டீர்கள்.
ஆனால் அந்நாடுகள் உங்கைளப்பற்ற
கவைலப்படுவதல்ைல.

உங்கள் ‘நண்பர்கள்’ உங்கைள
மறந்துவ ட்டனர்.

நான் உங்கைளப் பைகவைனப் ேபான்று
தண்டித்ேதன்.

நான் உங்கைள மிகக் கடுைமயாகத்
தண்டித்ேதன்.

உங்களது அேநக குற்றங்களால் நான்
இதைனச்ெசய்ேதன்.

உங்களது எண்ணிலடங்கா பாவங்களால்
நான்இதைனச்ெசய்ேதன்.

௧௫ இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாேவ, உங்களது
காயங்கைளப்பற்ற ஏன்அழுகறீர்கள்?

உங்கள்காயங்கள்வலியுைடயன.
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அவற்றுக்குமருந்துஇல்ைல.
கர்த்தராக ய நான்இதைனச்ெசய்ேதன்.

காரணம்உங்கள்ெபரும்குற்றம்தான்.
உங்களது பல பாவங்களின் காரணமாக
கர்த்தராக யநான்இதைனச்ெசய்ேதன்.

௧௬அந்நாடுகள்உங்கைளஅழித்தனர்.
ஆனால் இப்ெபாழுது அந்நாடுகள்
அழிக்கப்பட்டிருக்கன்றன.

இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாேவ, உங்கள்
பைகவர்கள்ைகத களாவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து
தருடினார்கள்.

ஆனால் அவர்களிடமிருந்து மற்றவர்கள்
தருடுவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ேபாரில் உங்களிடமிருந்து
ெபாருட்கைளஎடுத்துக்ெகாண்டனர்.

ஆனால் ேபாரில் ப றர் அவர்கைள
ெகாள்ைளயடிப்பார்கள்.

௧௭ நான் உங்களது உடல் நலத்ைதத் தரும்ப
ெகாண்டுவருேவன்.

நான் உங்களது காயங்கைளக்
குணப்படுத்துேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

“ஏெனன்றால், மற்ற ஜனங்கள்
உங்கைள தள்ளுண்டவர்கள் என்று
ெசான்னார்கள்.

அந்தஜனங்கள் ‘சீேயாைனப்பற்ற யாரும்
அக்கைறெகாள்ளமாட்டார்கள்’ ” என்று
ெசான்னார்கள்.
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௧௮கர்த்தர்கூறுகறார்:
“யாக்ேகாபன் ஜனங்கள் இப்ேபாது

சைறயருப்பல்இருக்கறார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்தரும்பவருவார்கள்.
யாக்ேகாபன் வீடுகளில் நான்
இரக்கம்ெகாள்ேவன்.

இப்ெபாழுதுநகரம் காலியானகுன்றுேபால
அழிந்த கட்டிடங்கேளாடுஇருக்கன்றது.
ஆனால்நகரம் மீண்டும்கட்டப்படும்.

அரசனின் வீடும் மீண்டும் எங்கருக்க
ேவண்டுேமாஅங்ேக கட்டப்படும்.

௧௯ அவ்வடங்களில் உள்ள ஜனங்கள்
துத ப்பாடல்கைளப்பாடுவார்கள்.

அங்ேக சந்ேதாஷத்தன் ஆரவார ஓைச
இருக்கும்.

நான் அவர்களுக்குப் பல குழந்ைதகைளக்
ெகாடுப்ேபன்.

இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ச றயைவ
ஆகாது.

நான் அவர்களுக்கு ேமன்ைமைய
ெகாண்டுவருேவன்.

எவரும்அதைனகீழாகப் பார்க்கமுடியாது.
௨௦ யாக்ேகாபுவன் குடும்பம் முன்பு

இஸ்ரேவல் குடும்பம் இருந்ததுேபால
ஆகும்.

நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவ
பலமுள்ளதாக்குேவன்.

அவர்கைளப் புண்படுத்தயவர்கைள
நான்தண்டிப்ேபன்.
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௨௧ அந்த ஜனங்களின் ெசாந்தத்தல்
ஒருவேன அவர்கைள வழிநடத்த ச்
ெசல்வான்.

அந்த அரசன் எனது ஜனங்களிடமிருந்து
வருவான்.

ஜனங்கைள நான் அைழத்தால் அவர்கள்
ெநருக்கமாகவரமுடியும்.

எனேவ, நான் அந்தத் தைலவைன என்
அருகல்வரச்ெசால்லுேவன்.

அவன்எனக்குெநருக்கமாகவருவான்.
௨௨நீங்கள்எனதுஜனங்களாகஇருப்பீர்கள்.

நான்உங்களதுேதவனாகஇருப்ேபன்.”

௨௩ “கர்த்தர் மிகவும் ேகாபமாகஇருந்தார்!
அவர்ஜனங்கைளத்தண்டித்தார்.

அத்தண்டைனப்புயைலப்ேபான்றுவந்தது.
அத்தீய ஜனங்களுக்கு எத ராகத்
தண்டைனயானது ெபருங்காற்றாக
அடித்தது.

௨௪கர்த்தர்அந்தஜனங்கைளத்
தண்டித்து முடிக்கும்வைர ேகாபமாக
இருப்பார்.

கர்த்தர் த ட்டமிட்டபடி தனது தண்டைனைய
முடிக்கும்வைர

அவர் ேகாபமாகஇருப்பார்.
அந்தக் கால முடிவல் யூதா ஜனங்களாகய

நீங்கள்
புரிந்துக்ெகாள்வீர்கள்.”
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௩௧
புதயஇஸ்ரேவல்
௧ கர்த்தர், “அந்த ேநரத்தல்

நான் இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ேகாத்த ரங்களுக்கும் ேதவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கள் என்னுைடய ஜனங்களாக
இருப்பார்கள்” என்றார்.

௨கர்த்தர்கூறுகறார்:
“ஜனங்களில் சலர் பைகவரின் வாளால்

ெகால்லப்படவல்ைல.
அந்தஜனங்கள்வனாந்தரத்த ற்குத்தப்ப ஓடி,

ஆறுதலைடவார்கள்,
இஸ்ரேவலர் இைளப்பாறுதைலத் ேதடி
அங்குேபாவார்கள்.”

௩ெவகுெதாைலவல்இருந்து
கர்த்தர் அவரது ஜனங்களுக்கு
ேதான்றுவார்.

கர்த்தர்கூறுகறார்:

“ஜனங்கேள, நான்உங்கைளேநச க்க ேறன்.
எனதுஅன்புஎன்ெறன்றும்நீடித்தருக்கும்.

ஆைகயால் தான் ெதாடர்ந்துஉங்களுக்கு
அன்புகாட்டிேனன்.

௪இஸ்ரேவேல,எனதுமணப்ெபண்ேண,நான்
உன்ைனமீண்டும்கட்டுேவன்.

நீ மீண்டும்ஒருநாடாவாய்.
நீ உனது ேமள வாத்தயங்கைள மீண்டும்

எடுத்துக்ெகாள்வாய்.
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நீ மக ழ்ச்சயூட்டும் மற்ற ஜனங்கேளாடு
ேசர்ந்துமக ழ்ச்ச யைடவாய்.

௫ இஸ்ரேவலின் வவசாய களாகய நீங்கள்
மீண்டும்

த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளப் பய ர்
ெசய்வீர்கள்.

சமாரியா நகைரச் சுற்றலும் மைலப்
பகுத களில் த ராட்ைசகைளப்
பய ரிடுவாய்.

அவ்வவசாய கள் அத்த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களிலிருந்து

பழங்கைளத்தன்றுமகழ்வார்கள்.
௬காவல்காரன்இச்ெசய்தையச் சத்தமிடும்

ஒருகாலம்வரும்.
‘வாருங்கள், நமது ேதவனாகய கர்த்தைர

ெதாழுதுெகாள்ள சீேயானுக்குப்
ேபாகலாம்!’

எப்ப ராயீம் நாட்டு மைலயல் உள்ள
காவல்காரன் கூட இச்ெசய்தையச்
சத்தமிட்டுச்ெசால்வான்.”

௭கர்த்தர்கூறுகறார்:
“மக ழ்ச்ச யாகஇருங்கள்.

யாக்ேகாபுக்காகப் பாடுங்கள்!
இஸ்ரேவலுக்காகச் சத்தமிடுங்கள்.

அது ஜாத களிேலேய மகா ெபரிய ஜனம்
ஆகும்!

உங்கள்துதகைளப்பாடி சத்தமிடுங்கள்,
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‘கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றனார்!

அவர் இஸ்ரேவல் நாட்டில் உய ேராடு
வ டப்பட்டுள்ள ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றயருக்க றார்.’

௮நைனவுெகாள்ளுங்கள்.
வடக்கல் உள்ள அந்த நாட்டிலிருந்து

இஸ்ரேவைல நான் ெகாண்டு
வருேவன்.

பூமியல் ெவகு ெதாைலதூர இடங்களில்
உள்ளஇஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஎல்லாம்
ேசர்ப்ேபன்.

ஜனங்களில் சலர் குருடாகவும்
ெநாண்டியாகவும்இருப்பார்கள்.

ெபண்களில் சலர் கர்ப்பமாக
இருப்பார்கள், குழந்ைத ெபறுவதற்குத்
தயாராகஇருப்பார்கள்.

ஆனால் அதகமத கமான ஜனங்கள்
தரும்பவருவார்கள்.

௯அந்தஜனங்கள்அழுதுக்ெகாண்ேடதரும்ப
வருவார்கள்.

ஆனால் நான் அவர்கைள வழிநடத்த
ஆறுதல்ெசய்ேவன்.

நான் அவர்கைள வழிநடத்த ச் ெசன்று
நீேராைடக்குஅைழத்துச்ெசல்ேவன்.

அவர்கைள நான் எளிதான பாைதயல்
நடத்த ச்ெசல்ேவன்.

எனேவ,அவர்கள்இடறமாட்டார்கள்.
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நான் அந்த வழிய ேல அவர்கைள
வழிநடத்த ச் ெசல்ேவன்.

ஏெனன்றால்,நான்இஸ்ரேவலின்தந்ைத.
எப்ப ராயீம் எனதுமுதலில்பறந்தமகன்.

௧௦ “நாடுகேள! கர்த்தரிடமிருந்து வரும் இந்த
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.

கடல் மூலமாக ெதாைலதூர நாடுகளுக்கும்
அச்ெசய்தையக் கூறுங்கள்ֹ, ‘ேதவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் ச தறச்
ெசய்தார்.

ஆனால் ேதவன் அவர்கைளத் தரும்பவும்
ஒன்றுேசர்ப்பார்.

அவர்தனதுமந்ைதைய (ஜனங்கைள)
ஒரு ேமய்ப்பைனப்ேபான்று
கவனித்துக்ெகாள்வார்.’

௧௧ கர்த்தர் யாக்ேகாைப மீண்டும் ெகாண்டு
வருவார்.

கர்த்தர் தனது ஜனங்கைள அவர்கைள
வ ட பலமானவர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார்.

௧௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சீேயானின்
உச்ச க்குவருவார்கள்.

அவர்கள்மக ழ்ச்ச யல்கத்துவார்கள்.
அவர்களதுமுகம்மக ழ்ச்ச யால்ப ரகாச க்கும்.

கர்த்தர் அவர்களுக்கு அளித்த
நல்லவற்றுக்காக மக ழ்வார்கள்.

கர்த்தர் அவர்களுக்குப் புதய தானியம், புதய
த ராட்ைசரசம்,
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ஒலிவ எண்ெணய், இளம் ஆடு, பசுக்கள்
ஆகயவற்ைறக்ெகாடுப்பார்.

அவர்கள் நல்ல தண்ணீர் வளமுள்ள
ேதாட்டத்ைதப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்இனி என்ைறக்கும்
துன்புறமாட்டார்கள்.

௧௩ ப றகு இஸ்ரேவலின் இளம் ெபண்கள்
மகழ்வார்கள்,

நடனம்ஆடுவார்கள்.
அந்த ஆட்டத்தல் இளம் ஆண்களும் முதய

ஆண்களும்
கலந்துக்ெகாள்வார்கள்.

நான் அவர்களது ேசாகத்ைத மக ழ்ச்ச யாக
மாற்றுேவன்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான்ஆறுதல்
ெசய்ேவன்.

நான் அவர்களது ேசாகத்ைத
மக ழ்ச்ச யாக மாற்றுேவன்.

௧௪ நான் ஆசாரியர்களுக்கு மிகுதயான
உணைவக்ெகாடுப்ேபன்.

நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுக்க ற
நல்லவற்றால் எனது ஜனங்கள்
நைறந்துதருப்த அைடவார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௫கர்த்தர்கூறுகறார்,
“ராமாவல்ஒருசத்தம் ேகட்கும்.

இது மிகவும் துக்கக் கதறலாய் மிகுந்த
ேசாகத்துடன்இருக்கும்.
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ராேகல் தனது பள்ைளகளுக்காக
அழுதுக்ெகாண்டிருப்பாள்.

ராேகல்ஆறுதல்ெபறமறுப்பாள்.
ஏெனன்றால், அவளது பள்ைளகள்
மரித்துவ ட்டனர்.”

௧௬ஆனால் கர்த்தர் கூறுகறார், “அழுைகைய
நறுத்துங்கள்!

உங்கள் கண்கைள கண்ணீரால்
நைறக்காதீர்கள்!

உங்கள் ேவைலக்காக நீங்கள்
பரிசளிக்கப்படுவீர்கள்!”

“இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் பைகவரது
நாடுகளிலிருந்துதரும்பவருவார்கள்.

௧௭ இஸ்ரேவேல, உனக்கு நம்ப க்ைக
இருக்க றது”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“உன் பள்ைளகள் அவர்களது ெசாந்த
நாட்டிற்குவருவார்கள்.

௧௮ எப்ப ராயீமின் அழுைகைய நான்
ேகட்டிருக்க ேறன். எப்ப ராயீம்
இவற்ைறச் ெசால்க றைத நான்
ேகட்ேடன்.

‘கர்த்தாேவ! உண்ைமயல் நீர் என்ைனத்
தண்டித்துவ ட்டீர்.

நான் எனது பாடத்ைதக்
கற்றுக்ெகாண்ேடன்.

நான் என்ெறன்றும் பயற்ச ெபறாத
கன்றுக்குட்டிையப்ேபான்றுஇருந்ேதன்.
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தயவுெசய்து என்ைனத் தண்டிப்பைத
நறுத்தும்.

நான்தரும்பஉம்மிடம்வருேவன்.
நீர் உண்ைமயல் எனது ேதவனாகய
கர்த்தர்தான்.

௧௯கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமவ ட்டுஅைலந்து
த ரிந்ேதன்.

ஆனால் நான் ெசய்த தீயவற்ைறப்பற்ற
கற்றுக்ெகாண்ேடன்.

எனேவ நான் எனது வாழ்ைவயும்
மனைதயும்மாற்ற க்ெகாண்ேடன்.

நான் இளைமயாக இருந்தேபாது ெசய்த
முட்டாள்தனமானெசயல்கைளஎண்ணி
நான் அவமானமும் ந ந்ைதயும்
அைடக ேறன்’ ” என்றான்.

௨௦ேதவன், “எப்ப ராயீம்எனதுஅன்பானமகன்
என்பைதநீஅறக றாய்.

நான்அந்தப் பள்ைளையேநச க்க ேறன்.
ஆம். நான்அவ்வப்ேபாதுஎப்ப ராயீைமகுைற

கண்டுப்ப டித்ேதன்.
ஆனால், அவைன இன்னமும்
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான்அவைனமிகவும் ேநச க்க ேறன்.
நான் உண்ைமயல் அவனுக்கு ஆறுதல்
அளிக்க வரும்புக ேறன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

௨௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள சாைல
அைடயாளங்கைளைவயுங்கள்.
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வீட்டிற்கான வழிையக் காட்டும்
அைடயாளங்கைளைவயுங்கள்.

சாைலையகவனியுங்கள்.
நீங்கள் நடந்த வழிைய
நைனவுக்ெகாள்ளுங்கள்.

இஸ்ரேவேல,எனதுமணமகேள,வீட்டிற்குவா.
உனதுபட்டணங்களுக்குத்தரும்ப வா.

௨௨ உன்ைமயல்லாத மகேள, இன்னும்
எவ்வளவுகாலம்நீசுற்ற த்த ரிவாய்?

நீ எப்ெபாழுது வீட்டிற்குத் தரும்ப
வருவாய்?”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

“கர்த்தர் இந்நாட்டில் ஏதாவது புதயைதச்
ெசய்யும்ேபாது,

ெபண் ஆைணச் சூழ்ந்துக்ெகாள்வது
ேபான்றது”

௨௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறதாவது: “நான்
மீண்டும் யூதா ஜனங்களுக்கு நன்ைம
ெசய்ேவன். சைறக்ைகத களாகஎடுக்கப்பட்ட
ஜனங்கைள நான் தரும்பக் ெகாண்டு
வருேவன். அந்த ேநரத்தல், யூதா நாட்டிலும்
நகரங்களிலுமுள்ள ஜனங்கள் மீண்டும்
இவ்வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துவார்கள்.
‘கர்த்தர்உன்ைனயும்வீட்ைடயும்பரிசுத்தமான
மைலையயும்ஆசீர்வத க்கட்டும்.’ ”
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௨௪ “யூதாவன் அைனத்து நகரங்களிலும்
வாழ்கன்ற ஜனங்கள் ஒன்று ேசர்ந்து
சமாதானத்ேதாடு வாழ்வார்கள்.
வவசாய களும்தங்கள்மந்ைதகேளாடுசுற்ற
அைலகற ேமய்ப்பர்களும் ஒன்று ேசர்ந்து
யூதாவல் சமாதானமாக வாழ்வார்கள்.
௨௫ நான் பலவீனமும் ேசார்வும் அைடந்த
ஜனங்களுக்குவலிைமையயும்ஓய்ைவயும்ெகாடுப்ேபன்.”
௨௬ இதைனக் ேகட்டப் ப றகு, நான்

(எேரமியா) எழுந்து சுற்றலும் பார்த்ேதன்.
அதுஒருமிகஇனியஉறக்கமாகஇருந்தது.
௨௭ “நாட்கள் வந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன,”

என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான்
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா குடும்பம் ெபருக
உதவுேவன். நான் அவர்களது பள்ைளகளும்
மிருகங்களும் ெபருக உதவுேவன். ஒரு
ெசடிைய நட்டுவளர்க்கன்றவைனப் ேபான்று
நான் இருப்ேபன். ௨௮ கடந்த காலத்தல்,
நான் இஸ்ரேவைலயும் யூதாைவயும்
கண்காணித்ேதன். ஆனால், நான்
அவர்கைள ெவளிேய படுங்க ப்ேபாடும்
காலத்துக்காகவும் பார்த்தருந்ேதன். நான்
அவர்கைளக் க ழித்துப்ேபாட்ேடன். நான்
அவர்கைளஅழித்ேதன். நான்அவர்களுக்குப்
பல ெதால்ைலகைளக் ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால், இப்ெபாழுது நான் அவர்கைளக்
கட்டவும் பலமாகச் ெசய்யவும் கவனிப்ேபன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
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௨௯ “ஜனங்கள் என்ைறக்கும் இந்த
பழெமாழிையச்ெசால்லமாட்டார்கள்:

“ ‘ெபற்ேறார்கள் புளித்த த ராட்ைசகைளத்
தன்றனர்.

ஆனால்பள்ைளகள்புளிப்புச்சுைவையப்
ெபற்றனர்.’

௩௦இல்ைல,ஒவ்ெவாருவனும்தனதுெசாந்தப்
பாவத்த ற்காக சாவான்.

புளித்தத ராட்ைசையஉண்ணும்ஒருவன்
புளிப்புச் சுைவையப்ெபறுவான்.”

புதயஉடன்படிக்ைக
௩௧கர்த்தர், “இஸ்ரேவலின்குடும்பத்ேதாடும்

யூதாவன் குடும்பத்ேதாடும் புதய
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்யக்கூடிய ேநரம்
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது. ௩௨ இது
அவர்களது முற்ப தாக்களிடம் ஏற்படுத்தய
உடன்படிக்ைக ேபான்றதல்ல. அது,
அவர்கைள நான்ைகயல் எடுத்து எக ப்துக்கு
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தேபாது ெசய்தது.
நான் அவர்களுக்குஆண்டவராக இருந்ேதன்.
ஆனால், அவர்கள் அந்த உடன்படிக்ைகைய
உைடத்தனர்” என்றார். இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௩௩ “எத ர்காலத்தல், நான் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் இந்த உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்ேவன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“நான் எனது ேபாதைனகைள அவர்களது



எேரமியா௩௧:௩௪ ccxxxiv எேரமியா௩௧:௩௬

மனதல் ைவப்ேபன். நான் அவற்ைற
அவர்களின் இருதயத்தன் ேமல்
எழுதுேவன். நான் அவர்களது ேதவனாக
இருப்ேபன். அவர்கள் எனது ஜனங்களாக
இருப்பார்கள். ௩௪ ஜனங்கள் தமது
அயலவர்க்கும் உறவனர்க்கும் கர்த்தைர
அற ந்துக்ெகாள்ள கற்ப க்கமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், முக்கயத்துவம் குைறந்த
ஜனங்களிலிருந்து முக்கயத்துவம் மிகுந்த
ஜனங்கள் வைர என்ைன அறவர்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான்
அவர்கைள அவர்கள் ெசய்த தீயவற்றுக்காக
மன்னிப்ேபன். நான்அவர்களது பாவங்கைள
நைனவுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.”

கர்த்தர்இஸ்ரேவைலவ டமாட்டார்
௩௫ கர்த்தர் பகலில் சூரியைனப்

ப ரகாச க்கும்படிச்ெசய்தார்.
கர்த்தர்சந்த ரன்மற்றும்நட்சத்த ரங்கைள
இரவல்ப ராகாச க்கும்படிச்ெசய்தார்.

கர்த்தர் கடைலகலக்குகறார்.
அதனால் அதன் அைலகள் கைரயல்

ேமாதுகன்றன.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்பது
அவரதுநாமம்.

௩௬ கர்த்தர், “இஸ்ரேவலின் சந்ததயார்
ஒரு நாடாக இருப்பது ஒருேபாதும்
முடிவுறாது.
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சூரியன்,சந்த ரன்,நட்சத்த ரங்கள்மற்றும்
கடலின் ேமலுள்ள எனது ஆதக்கத்ைத
இழந்தால் மாத்த ரேம அப்படி ந கழும்”
என்றார்.

௩௭ கர்த்தர் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவலின்
சந்ததயாைர நான் ஒருேபாதும் தூக்க
எறயமாட்ேடன்.

ேமேலஆகாயத்ைதஅளக்கவும், பூமியன்
இரகச யங்கைள புரிந்துக்ெகாள்ளவும்
ஜனங்களால் முடியுமானால் இது
நகழும்.

இஸ்ரேவல்ெசய்ததீைமயனிமித்தம்மட்டுேம
நான்அவர்கைளத்தள்ளுேவன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

புதயஎருசேலம்
௩௮ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து

வருகறது, “கர்த்தருக்காக எருசேலம்
மீண்டும் கட்டப்படும் நாட்கள்
வந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. முழு நகரமும்
அனாெனேயலின் ேகாபுரம் முதல் மூைல
வாசல்வைர மீண்டும் கட்டப்படும். ௩௯அளவு
நூலானது மூைல வாசலில் இருந்து ேநராக
காேரப் குன்றுவைரப் ேபாய் ப றகு, ேகாரா
எனும் இடத்துக்குத் தரும்பும். ௪௦ மரித்த
உடல்களும் சாம்பல்களும் எறயப்பட்ட
அப்பள்ளத்தாக்கு கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாய்
இருக்கும். கீதேரான் பள்ளத்தாக்கன்
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பீடபூமி முதல் குதைர வாசலின் மூைலவைர
அைனத்து வழியும் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த
இடமாகக் கருதப்படும். எருசேலம் நகரம்
மீண்டும் என்ைறக்கும் கீேழ இழுக்கப்படேவா
அழிக்கப்படேவாஆகாது.”

௩௨
எேரமியாஒருவயைலவாங்குகறான்
௧ யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாவன்

ஆட்சயன் பத்தாம் ஆண்டில்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு
வந்தது: ச ேதக்கயாவன் பத்தாவது
ஆட்சயாண்டானது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
18வதுஆட்ச ஆண்டாகும். ௨அந்த ேநரத்தல்,
பாப ேலான் அரசனின் பைட எருசேலம்
நகரத்ைதச்சுற்ற வைளத்துக் ெகாண்டது.
எேரமியாைகதுெசய்யப்பட்டுயூதாஅரசனின்
அரண்மைன முற்றத்தல் காவலர்களின்
ெபாறுப்பல் வ டப்பட்டிருந்தான்.
௩ யூதா அரசனான ச ேதக்கயா அந்த
அரண்மைனயன் சைறயல் எேரமியாைவ
ைவத்தான். ச ேதக்கயா எேரமியாவன்
தீர்க்கதரிசனத்ைத வரும்பவல்ைல.
எேரமியா ெசால்லுகறதாவது, “கர்த்தர்
கூறுகறார்: ‘நான் வைரவல் பாப ேலான்
அரசனிடம் எருசேலம் நகரத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன். ேநபுகாத்ேநச்சார்
இந்நகரத்ைதக்ைகப்பற்றுவான். ௪யூதாவன்
அரசனானச ேதக்கயாபாப ேலானியர்களின்
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பைடகளிடமிருந்து தப்ப க்கமுடியாது.
அவன் உறுதயாக பாப ேலான் அரசனிடம்
ெகாடுக்கப்படுவான். ச ேதக்கயா
பாப ேலான் அரசனிடம் ேநருக்கு ேநர்
ேபசுவான். ச ேதக்கயா அவைனத்
தனது ெசாந்தக் கண்களால் காண்பான்.
௫ பாப ேலான் அரசன் ச ேதக்கயாைவப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்வான்.
நான் அவைனத் தண்டிக்கும்வைர
ச ேதக்கயா அங்ேக தங்குவான்.’ இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
‘பாப ேலானியர்களின் பைடகளுக்கு
எத ராக நீங்கள் ேபாரிட்டால் நீங்கள்
ெவல்லமுடியாது.’ ”
௬ எேரமியா ைகதயாக இருந்தேபாது

அவன், “கர்த்தரிடமிருந்து இந்த வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. இதுதான் ெசய்த :
௭ ‘எேரமியா, உனது ெபரியப்பாவன் மகன்
அனாெமேயல் வைரவல் உன்னிடம்
வருவான். அவன் உனது ெபரியப்பா
சல்லூமின் மகன். அனாெமேயல் உன்னிடம்,
“எேரமியா, அனாேதாத் அருகலுள்ள எனது
வயைல வாங்க க்ெகாள். அைத வைலக்கு
வாங்கு. ஏெனன்றால் நீதான் எனக்கு
மிக ெநருங்கய உறவனன். இது உனது
உரிைம. அந்த வயைல வாங்குவது உனது
ெபாறுப்புமாகும்” ’ என்பான்.
௮ “ப றகு, கர்த்தர் ெசான்னதுப்ேபான்று

அப்படிேய ந கழந்தது. எனது ெபரியப்பாவன்
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மகன் அனாெமேயல் என்னிடம்
சைறச்சாைலயல் முற்றத்த ற்கு வந்தான்.
அனாெமேயல் என்னிடம், ‘எேரமியா,
ஆனேதாத் நகரத்தன் அருகல் உள்ள
எனது வயைல வைலக்கு வாங்க க்ெகாள்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்களின்
நாட்டில் இவ்வயல் உள்ளது. அந்நலம்
உனக்கு உரியது. ஏெனன்றால், அது உனது
உரிைம. எனேவ அைதச் ெசாந்தமாக்க க்
ெகாள்’ ” என்றான்.
எனேவ, நான் இதுதான் கர்த்தரிடமிருந்து

வந்த வார்த்ைத என்று அறந்ேதன்.
௯ நான் எனது ெபரியப்பாவன் மகன்
அனாெமேயலிடமிருந்து வயைல
வாங்க ேனன். நான் அவனுக்காக 17 ேசக்கல்
ெவள்ளிைய எைட ேபாட்டுக் ெகாடுத்ேதன்.
௧௦ நான் பத்த ரத்தல் ைகெயழுத்து இட்ேடன்.
முத்தைரய ட்ட பத்த ரத்தன் நகல் ஒன்று
என்னிடம் இருந்தது. நான் ெசய்தவற்றுக்குச்
சாட்ச யாக சலர் இருந்தனர். அளவுபடியல்
ெவள்ளிைய எைட ேபாட்ேடன். ௧௧ ப றகு
நான் முத்தைரய ட்ட பத்த ர நகைலயும்
முத்தைரய டப்படாத நகைலயும் எடுத்ேதன்.
௧௨ நான் அவற்ைற எனது ெபரியப்பாவன்
மகனாகபாருக்கனிடம்ெகாடுத்ேதன். பாருக்,
ேநரியாவன் மகன். ேநரியா, மாெசயாவன்
மகன். எத ரில் முத்தைரய ட்ட பத்த ர நகலில்
நான் வைலக்கு வாங்கயதன்வவரங்களும்
கட்டைளகளும் இருந்தன. எனது மாமன்
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அனாெமேயலும் மற்றவர்களும் சாட்ச யாக
இருக்கும்ேபாேத, நான் பத்த ரத்ைதப்
பாருக்க டம் ெகாடுத்ேதன். அச்சாட்ச களும்
பத்த ரத்தல் ைகெயழுத்து இட்டனர்.
யூதாவன் ஜனங்கள் பலரும் முற்றத்தல்
இருந்து நான் பத்த ரத்ைதப் பாருக்க டம்
ெகாடுப்பைதப் பார்த்தனர்.
௧௩ அைனத்து ஜனங்களும்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது நான்
பாருக்க டம், ௧௪ “சர்வ வல்லைமயுள்ள
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுகறார்: ‘நீ முத்தைரய டப்பட்டதும்
முத்தைரய டப் படாததுமான இரண்டு பத்த ர
நகல்கைளயும்எடுத்துமண்ஜாடிக்குள்ேபாடு.
இைதச் ெசய். அதனால் இப்பத்த ரங்கள்
நீண்டகாலம் இருக்கும்.’ ௧௫ இஸ்ரேவலின்
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தர் கூறுகறார். ‘எத ர்காலத்தல்,
எனது ஜனங்கள் மீண்டும் ஒரு முைற
வீடுகைளயும் வயல்கைளயும் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும் இஸ்ரேவல் நாட்டில்
வாங்குவார்கள்’ ”
௧௬ நான் ேநரியாவன் மகன் பாருக்க டம்

பத்த ரத்ைதக் ெகாடுத்தப் ப றகு, நான்
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்ேதன். நான்
ெசான்ேனன்:

௧௭ “ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர்
வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தீர். நீர்
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அதைன உமது ெபரும் வல்லைமயால்
பைடத்தீர். உமக்குச் ெசய்த ட
ஆச்சரியகரமானது எதுவும் இல்ைல.
௧௮ கர்த்தாேவ, ஆயரக்கணக்கான
ஜனங்களுக்கு நீர் உண்ைமயாகவும்
தயவாகவும் இருக்க றீர். ஆனால்,
தந்ைதகளின் பாவங்களுக்காக நீர்
பள்ைளகளுக்குத் தண்டைன ெகாண்டு
வருகறீர். ெபருைமயும் வல்லைமயும்
ெகாண்ட ேதவேன, உமது நாமம்
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர். ௧௯ நீர்
த ட்டமிட்டு ெபருஞ்ெசயல்கைளச்
ெசய்க றீர். கர்த்தாேவ ஜனங்கள்
ெசய்க ற அைனத்ைதயும் நீர் பார்க்க றீர்.
நல்லவற்ைறச் ெசய்க றவர்களுக்குப்
பரிசுகைளக் ெகாடுக்க றீர். தீயவற்ைறச்
ெசய்க றவர்களுக்குத் தண்டைனையக்
ெகாடுக்க றீர். அவர்களுக்கு எது
ஏற்றேதா அதைன நீர் ெகாடுக்க றீர்.
௨௦ கர்த்தாேவ, எக ப்து நாட்டிேல நீர்
வல்லைம வாய்ந்த அற்புதங்கைளச்
ெசய்தீர். இன்றுவைர நீர் வல்லைம
மிக்க அற்புதங்கைளச் ெசய்தருக்க றீர்.
நீர் இவற்ைற இஸ்ரேவலிலும் ெசய்தீர்.
எங்ெகல்லாம்ஜனங்கள்இருக்கறார்கேளா
அங்ெகல்லாம் நீர் இவற்ைற ெசய்தீர்.
நீர் இவற்றால் ெபரும் புகைழ
அைடந்தருக்க றீர். ௨௧ கர்த்தாேவ,
வல்லைமமிக்க அற்புதங்கைளப்
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பயன்படுத்த , உமது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எக ப்துக்கு ெவளிேய
ெகாண்டுவந்தீர். நீர் உமது ெசாந்த
வல்லைம மிக்க ைகையப் பயன்படுத்த
இவற்ைறச் ெசய்தீர். உமது வல்லைம
ஆச்சரியமானது!
௨௨ “கர்த்தாேவ, இந்தத் ேதசத்ைத நீர்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தீர்.
இந்தத் ேதசத்ைதக் ெகாடுப்பதாக
நீண்ட காலத்த ற்கு முன்ேப அவர்களது
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துள்ளீர்.
இது மிகவும் ச றந்த ேதசம். இது
பல நல்லைவ உள்ள நல்ல ேதசம்.
௨௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இந்நாட்டிற்குள்
வந்தனர். அவர்கள் இதைனச் ெசாந்தமாக
எடுத்தனர். ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
உமக்கு அடிபணியவல்ைல. அவர்கள்
உமது ேபாதைனகைளப் பன்பற்றவல்ைல.
நீர் கட்டைளய ட்டவற்ைற அவர்கள்
ெசய்யவல்ைல. எனேவ, நீர் இத்தைகய
பயங்கரமானவற்ைற இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குஏற்படுத்தனீர்.
௨௪ “இப்ெபாழுது, நகரத்ைதப்

பைகவர்கள் சூழ்ந்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் எடுசுவர்கைளக்
கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். எனேவ
அவர்கள் எருசேலம் சுவர்கைளத் தாண்டி
ைகப்பற்றவடுவார்கள். அவர்கள்
தம் பட்டயங்கைளப் பயன்படுத்தயும்
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பச யாலும் பயங்கரமான ேநாயாலும்
பாப ேலானியர்கள் எருசேலம் நகைரத்
ேதாற்கடித்துவடுவார்கள். இப்ேபாது
பாப ேலானியப்பைட எருசேலம் நகைர
தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது. கர்த்தாேவ,
நீர் ெசான்னைவ நகழும். இப்ெபாழுது
இது நகழ்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைத நீர்
பார்க்க றீர்.
௨௫ “எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர,

அத்தீயச் ெசயல்கள் எல்லாம்
நடந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. ஆனால்
நீர் இப்ெபாழுது, ‘எேரமியா, ெவள்ளியால்
வயைல வாங்கு, வாங்கும்ேபாது
சலைரச் சாட்ச யாக ைவத்துக்ெகாள்’
என்று ெசால்க றீர். பாப ேலானியர்
பைட இந்நகைரக் ைகப்பற்ற தயாராக
இருக்கும்ேபாது நீர் எனக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றீர். இவ்வாறு
எனது பணத்ைத நான் ஏன் வீணாக்க
ேவண்டும்?”

௨௬ ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து
எேரமியாவ ற்குச் வார்த்ைத வந்தது.
௨௭ “எேரமியா, நாேன கர்த்தர். பூமியல்உள்ள
ஒவ்ெவாருவருக்கும் நான் ேதவன். எேரமியா,
என்னால் முடியாதது ஒன்றுமில்ைல
என்பது உனக்குத் ெதரியும்” ௨௮ கர்த்தர்
ேமலும் கூறனார், “நான் வைரவல்
எருசேலம் நகைரப் பாப ேலானியப்
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பைடகளுக்கும் பாப ேலான் அரசன்
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கும் ெகாடுப்ேபன்.
பைடயானது நகைரக் ைகப்பற்றும்.
௨௯ பாப ேலானியப் பைட ஏற்கனேவ
எருசேலைமத் தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது.
அவர்கள் வைரவல் நகருக்குள் நுைழந்து
ெநருப்ப டத் ெதாடங்குவார்கள். அவர்கள்
இந்நகரத்ைத எரித்துப்ேபாடுவார்கள்.
நகரத்த ற்குள் பல வீடுகள் உள்ளன.
அவற்றன் உச்சயலிருந்து எனக்குக்
ேகாபமூட்டும்படி ெபாய்த் ெதய்வமாகய
பாகாலுக்குப் பலிகைளக் ெகாடுத்தனர்.
அந்நயெதய்வங்களின்வக்க ரகங்களுக்கும்
அவர்கள் பானங்களின் காணிக்ைகக்
ெகாடுத்தனர் பாப ேலானிய பைட
அவ்வீடுகைள எரித்துப்ேபாடும். ௩௦ நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் யூதாவன்
ஜனங்கைளயும் கவனித்தருந்ேதன்.
அவர்கள் ெசய்தது எல்லாம் தீயைவேய.
அவர்கள் இளைமயலிருந்துத் தீயவற்ைறச்
ெசய்தருந்தனர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் என்ைனக் ேகாபம்ெகாள்ளச்
ெசய்தருக்கன்றனர். அவர்கள் தம் ெசாந்தக்
ைககளால் ெசய்த வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டு என்ைனக் ேகாபம்
அைடயச் ெசய்தனர்” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ௩௧ “எருசேலம்
கட்டப்பட்ட நாளிலிருந்து இன்றுவைர,
நகரத்தலுள்ள ஜனங்கள் என்ைனக் ேகாபம்
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அைடயச் ெசய்தனர். இந்நகரம் எனக்குக்
ேகாபம் ஊட்டியருக்க றது. எனேவ இதைன
எனது பார்ைவயலிருந்து வலக்குேவன்.
௩௨ நான் எருசேலைம அழிப்ேபன். காரணம்
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன் ஜனங்கள்
ெசய்தருக்க ற தீைமதான். ஜனங்களும்
அவர்களின் அரசர்களும் தைலவர்களும்
ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும் யூதா
மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களும் என
அைனவரும் என்ைனக் ேகாபமைடயச்
ெசய்தனர்.
௩௩ “அந்த ஜனங்கள் உதவக்காக

என்னிடம் வந்தருக்கேவண்டும். ஆனால்,
அவர்கள் எனக்கு முதுைகக் காட்டினார்கள்.
நான் அவர்களுக்குக் கற்ப க்க மீண்டும்
மீண்டும் முயன்ேறன். ஆனால் அவர்கள்
என்ைன கவனிக்கேவயல்ைல. நான்
அவர்கைளத் தருத்த முயன்ேறன். ஆனால்
அவர்கள் என்ைன கவனிக்கேவ இல்ைல.
௩௪ அந்த ஜனங்கள் தம் வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்தருக்கன்றனர். நான் அவற்ைற
ெவறுக்க ேறன். எனது நாமத்தால்
அைழக்கப்படுக ற ஆலயத்தல் அவர்கள்
அந்த வக்க ரகங்கைள ைவத்தனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் எனது ஆலயத்ைதத்
‘தீட்டுப்படுத்தனார்கள்.’
௩௫ “ெபன்இன்ேனாமுைடய பள்ளத்தாக்கல்

அந்த ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வமாகய
பாகாலுக்கு ேமைடகைளக் கட்டினார்கள்.
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அவர்கள் அந்த ெதாழுைக இடங்கைளக்
கட்டினார்கள். எனேவ அவர்கள் தம்
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ேமாேளக்கு
என்ற ெபாய்த் ெதய்வத்த ற்கு குழந்ைதப்
பலியாக ெகாடுத்தனர். இப்பயங்கரமான
காரியங்கைளச் ெசய்யும்படி நான்
கட்டைளய டவல்ைல. நான் யூதாவன்
ஜனங்கள் இத்தைகய பயங்கரமான
ெசயைலச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று
என்ைறக்கும்நைனத்ததுக்கூடஇல்ைல.
௩௬ “ஜனங்களாகய நீங்கள்,

‘பாப ேலான் அரசன் எருசேலைமக்
ைகப்பற்றுவான். அவன் பட்டயங்கள், பச ,
பயங்கரமான ேநாய்கைளப் பயன்படுத்த
நகைரத் ேதாற்கடித்துவடுவான்’ என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ஆனால்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசால்க றார், ௩௭ ‘இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதாவன் ஜனங்கள் தங்கள் நாட்ைடவ ட்டு
ேபாகும்படி நான் வற்புறுத்த ேனன். அந்த
ஜனங்கேளாடு நான் ேகாபமாக இருந்ேதன்.
ஆனால், நான் அவர்கைள மீண்டும் இந்த
இடத்த ற்குக் ெகாண்டு வருேவன். நான்
எங்ேக ேபாகும்படி வற்புறுத்த ேனேனா
அங்ேக அவர்கைள மீண்டும் ேசகரிப்ேபன்.
இந்த இடத்த ற்கு நான் மீண்டும் ெகாண்டு
வருேவன். அவர்கைள சமாதானத்ேதாடும்
பாதுகாப்ேபாடும் வாழவடுேவன்.
௩௮இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்கள்எனது
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ஜனங்கள் ஆவார்கள். நான் அவர்களது
உண்ைமயாக ேதவன் ஆேவன். ௩௯ நான்
அவர்கள் ஒேர ஜனங்களாக இருப்பதற்கான
ஆைசையக் ெகாடுப்ேபன். அவர்களுக்கு
ஒேர ேநாக்கம் இருக்கும். தம் வாழ்நாள்
முழுவதும் என்ைன உண்ைமயாக வழிபட
வரும்புவார்கள். அவர்கள் உண்ைமயாகேவ
அைதச் ெசய்ய வரும்புவார்கள். அவர்கள்
பள்ைளகளும்அவ்வாேறெசய்வார்கள்.
௪௦ “ ‘நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன்

ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்ேவன். இந்த உடன்படிக்ைக
என்ெறன்றும் இருக்கும். இந்த
உடன்படிக்ைகயல் நான் அந்த ஜனங்களிடம்
இருந்து என்ெறன்றும், தரும்பமாட்ேடன்.
நான் எப்ெபாழுதும் அவர்களுக்கு
நல்லவனாக இருப்ேபன். அவர்கள் என்ைன
மத க்க வரும்பும்படிச் ெசய்ேவன். ப றகு
அவர்கள் என்னிடமிருந்து வலகமாட்டார்கள்.
௪௧அவர்கள் என்ைன மகழ்ச்ச அைடயும்படிச்
ெசய்வார்கள். நான் அவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்வதல் மக ழ்ேவன். நான் அவர்கைள
இந்த ேதசத்தல் உறுதயாகேவ நட்டு
வளரும்படிச் ெசய்ேவன். நான் இதைன
எனது மனப்பூர்வமாகவும் ஆத்மபூர்வமாகவும்
ெசய்ேவன்.’ ”
௪௨ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது:

“இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்களுக்கு
நான் இந்த ெபரும் அழிைவக் ெகாண்டு
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வந்தருக்க ேறன். அேத வழியல்
அவர்களுக்கு நான் நன்ைமைய ெசய்ேவன்.
நான் அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்வதாக
உறுத கூறுக ேறன். ௪௩ ஜனங்களாகய
நீங்கள் கூறுகறீர்கள், ‘இத்ேதசம் ஒரு
காலியான வனாந்தரம். இங்ேக ஜனங்கேளா
மிருகங்கேளா இல்ைல. பாப ேலானிய
பைட இந்நாட்ைட அழித்துவ ட்டது.’
ஆனால் எத ர்காலத்தல், ஜனங்கள்
மீண்டும் ஒருமுைற வயல்கைள வைலக்கு
வாங்குவார்கள். ௪௪ ஜனங்கள் தம்
பணத்ைதப் பயன்படுத்த வயல்கைள
வாங்குவார்கள். அவர்கள் ைகெயழுத்த ட்டு
தம்உடன்படிக்ைகையமுத்தைரயடுவார்கள்.
ஜனங்களது பத்த ரங்களுக்கு ஜனங்கள்
சாட்ச ஆவார்கள். ஜனங்கள் மீண்டும்
இத்ேதசத்தல் வயல்கைள வாங்குவார்கள்.
இது ெபன்யமீன் ேகாத்த ரம் வாழ்க ற இடம்.
எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள இடங்களில்
அவர்கள் வயைல வாங்குவார்கள். யூதா
ேதசத்தலுள்ள நகரங்களிலும் மைல
நாட்டிலும் வடக்கு மைல அடிவாரங்களிலும்
ெதன் வனாந்தரப் பகுத களிலும் அவர்கள்
வயல்கைள வாங்குவர். அது நகழும்.
ஏெனன்றால், நான் உங்கள் ஜனங்கைள
மீண்டும் இங்ேக ெகாண்டு வருேவன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩௩
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ேதவனுைடயவாக்குறுத
௧ கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத இரண்டாவது

முைறயாக எேரமியாவ ற்கு வந்தது.
எேரமியா இன்னும் காவல் முற்றத்தல்
சைறபட்டிருக்க றான். ௨ “கர்த்தர் பூமிையச்
ெசய்தார், அவர் அதைனப் பாதுகாப்பாக
ைவத்தருக்க றார். கர்த்தர் என்பது
அவரது நாமம். கர்த்தர் கூறுகறார்:
௩ ‘யூதாேவ, என்னிடம் ெஜபம் ெசய். நான்
பதல் கூறுேவன். நான் முக்கயமான
இரகச யங்கைளக் கூறுேவன். நீ
இதற்கு முன் இப்படிப்பட்ட காரியத்ைத
ேகட்டதல்ைல.’ ௪ இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் எருசேலமில் உள்ள
வீடுகைளப்பற்றயும் யூதாவலுள்ள
அரசர்களின் அரண்மைனகைளப்பற்றயும்
கூறுகறார்: ‘பைகவர்கள் அவ்வீடுகைள
இடித்துத் தள்ளுவார்கள். நகரச்சுவர்களில்
உயரமான எடுசுவர்கைளக் கட்டுவார்கள்.
பைகவர்கள்வாள்கைளப்பயன்படுத்துவார்கள்.
இந்நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கேளாடு
சண்ைடயடுவார்கள்.
௫ “ ‘எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கள்

பல தீைமகைளச் ெசய்தருக்கன்றனர்.
நான் அந்த ஜனங்கள் மீது ேகாபமாக
இருக்க ேறன். நான் அவர்களுக்கு எத ராகத்
தரும்பயருக்க ேறன். எனேவ நான்
அங்ேக பலப்பல ஜனங்கைளக் ெகால்ேவன்.
பாப ேலானிய பைட எருசேலமிற்கு எத ராகப்
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ேபாரிடவரும். எருசேலமின்வீடுகளில்பற்பல
மரித்தஉடல்கள்க டக்கும்.
௬ “ ‘ஆனால் பறகு அந்நகரில் உள்ள

ஜனங்கைள நான் குணப்படுத்துேவன்
(மன்னிப்ேபன்). அந்த ஜனங்கள்
சமாதானத்ைதயும் பாதுகாப்ைபயும்
அனுபவக்கும்படிச் ெசய்ேவன். ௭இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதா ஜனங்கைள மீண்டும்
ெகாண்டுவருேவன். அந்த ஜனங்கைள
முன்புேபாலபலமுள்ளவர்களாகச்ெசய்ேவன்.
௮ அவர்கள் எனக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தனர். ஆனால் நான் அப்பாவத்ைதக்
கழுவுேவன். அவர்கள் எனக்கு எத ராகச்
சண்ைடய ட்டனர். ஆனால் அவர்கைள நான்
மன்னிப்பன். ௯ எருசேலம் ஒரு அற்புதமான
இடமாகும். ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச அைடவார்கள்.
மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களும்
அதைனப் புகழுவார்கள். அந்த ஜனங்கள்
அங்ேக நல்லைவ நைடெபறுவைதப்
பற்ற க் ேகள்வப்படும்ேபாது
இது ந கழும். எருசேலமிற்காக
நான் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கும்
நல்லவற்ைறப்பற்ற அவர்கள்ேகட்பார்கள்.’
௧௦ “ ‘நமது நாடு ெவறுைமயான

வனாந்தரமாக இருக்க றது. அங்ேக
ஜனங்கேளா மிருகங்கேளா
வாழவல்ைல’ என்று நீங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். எருசேலம்
ெதருக்களும் யூதா நகரங்களும் இப்ேபாது
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அைமதயாக இருக்கன்றன. ஆனால்
வைரவல் அங்கு ஆரவாரம் ஏற்படும்.
௧௧ அங்ேக மக ழ்ச்ச க்கும் சந்ேதாஷத்த ற்கும்
உரிய ஓைசகள் ேகட்கும். அங்கு மணமகள்
மற்றும் மணமகனின் மக ழ்ச்ச கரமான
ஓைச ேகட்கும். கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
ஜனங்கள் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு
வரும் ஓைச ேகட்கும். அந்த ஜனங்கள்,
‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரத்
துதயுங்கள். கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தருைடய
தயவு என்ெறன்றும் ெதாடரும்’ என்று
கூறுவார்கள். ஜனங்கள் இதைனக்
கூறுவார்கள். ஏெனன்றால் நான் மீண்டும்
யூதாவற்கு நல்லவற்ைறச் ெசய்ேவன். இது
ெதாடக்கத்ைதப்ேபான்று இருக்கும்.” கர்த்தர்
இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “இந்த

இடம் இப்ேபாது காலியாக இருக்க றது.
அங்ேக மனிதர்கேளா மிருகங்கேளா
வாழவல்ைல. ஆனால், யூதாவன் எல்லா
நகரங்களிலும் ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.
அங்கு ேமய்ப்பர்கள் இருப்பார்கள்.
மந்ைதகள் ஓய்வு ெகாள்க ற ேமய்ச்சல்
நலங்கள் இருக்கும். ௧௩ ேமய்ப்பர்கள்
தம் ஆடுகைள அைவ அவர்கள் முன்பு
இருக்கும்ேபாது எண்ணுகன்றனர்.
ஜனங்கள் தம் ஆடுகைள நாட்ைடச்
சுற்றலும் மைலநாட்டிலும் ேமற்கு மைல
அடிவாரங்களிலும் ெநேகவலும் யூதாவன்
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மற்ற நகரங்களிலும் எண்ணுவார்கள்” என்று
கூறுகறார்.

நல்லகைள
௧௪ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து

வருகறது. “நான் இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதாவன் ஜனங்களுக்கு வேசஷ
வாக்குறுதையச்ெசய்ேதன். நான்வாக்குறுத
அளித்த காரியங்கைள நைறேவற்றும்
ேநரம் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது. ௧௫ அந்த
ேநரத்தல், தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து
ஒரு நல்ல ‘கைள’ வளரும்படிச் ெசய்ேவன்.
அந்த நல்ல ‘கைள’ ேதசத்த ற்கு நல்லதும்
சரியானதுமானவற்ைறச் ெசய்யும். ௧௬அந்தக்
கைள இருக்கும்ேபாது யூதாவன் ஜனங்கள்
காப்பாற்றப்படுவார்கள். ஜனங்கள்
எருசேலமில் பாதுகாப்பாக வாழ்வார்கள்.
அக்கைளயன்ெபயர்: ‘கர்த்தர் நல்லவர்’ ”
௧௭ கர்த்தர் கூறுகறார், “தாவீதன்

குடும்பத்தலுள்ள ஒருவேன எப்ெபாழுதும்
சங்காசனத்தல் இருந்து இஸ்ரேவல்
குடும்பத்ைத ஆள்வான். ௧௮ ேலவயன்
வம்சத்தலிருந்ேத எப்ேபாதும் ஆசாரியர்கள்
இருப்பார்கள். அந்த ஆசாரியர்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்னால்
நன்று தகனபலிையயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், பலிகைளயும்
ெகாடுப்பார்கள்.”
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௧௯ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
எேரமியாவ ற்கு வந்தது. ௨௦ கர்த்தர்
கூறுகறார்: “பகேலாடும் இரேவாடும் நான்
ஒருஉடன்படிக்ைகெசய்தருக்க ேறன். அைவ
என்ெறன்றும்ெதாடர்ந்துஇருக்கும் என நான்
ஒப்புக்ெகாண்ேடன். அந்தஉடன்படிக்ைகைய
உன்னால் மாற்ற முடியாது. இரவும் பகலும்
எப்ெபாழுதும் சரியான ேநரத்தல் வரும். நீ
அந்தஉடன்படிக்ைகையமாற்றமுடியுமானால்
௨௧ப றகு நீ நான் தாவீது மற்றும் ேலவ ேயாடு
ெசய்துக்ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய மாற்ற
முடியும். ப றகு தாவீதன் சந்ததயார்
அரசனாகமாட்டார்கள். ேலவயன் சந்ததயார்
ஆசாரியானாகமாட்டார்கள். ௨௨ ஆனால்
நான் எனது ேவைலயாள் தாவீத ற்கு நைறய
சந்தத கைளக் ெகாடுப்ேபன். ேலவயன்
ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்
வானத்தல் உள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்
ேபான்று நைறய இருப்பார்கள். அத்தைன
நட்சத்த ரங்கைளயும் எவராலும் எண்ண
முடியாது. அவர்கள் கடற்கைரயல் உள்ள
மணைலப்ேபான்று ஏராளமாக இருப்பார்கள்.
அம்மணல் துண்டுகைள எவராலும் எண்ண
முடியாது” என்கறார்.
௨௩ கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியா

இந்த வார்த்ைதையப் ெபற்றான்:
௨௪ “எேரமியா, ஜனங்கள் என்ன
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்
என்று பார்த்தாயா? அந்த ஜனங்கள்
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ெசால்லுகறார்கள். ‘கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதா என்னும் வம்சங்கைள வ ட்டு
தரும்பவ ட்டார். அந்த ஜனங்கைள கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். ஆனால், இப்ேபாது அவர்
அதைனத் ேதசமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல
ந ராகரித்துவ ட்டார்.’ ”
௨௫ கர்த்தர் ெசால்லுகறார்: “இரவுடனும்

பகலுடனும் நான் ெகாண்ட உடன்படிக்ைக
ெதாடராவ ட்டால், வானத்தற்கும்
பூமிக்குமுள்ள சட்டங்கைள நான்
அைமக்காவ ட்டால், ப றகு நான் அந்த
ஜனங்கைள வ ட்டு வலகலாம். ௨௬ ப றகு,
யாக்ேகாபன் சந்தத களிடமிருந்து நான்
ஒருேவைள வலகலாம். ஒருேவைள
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ேகாபன்
சந்தத கையயும் தாவீதன் சந்தத கையயும்
அனுமதக்கமாட்ேடன். ஆனால் தாவீது எனது
தாசன். நான் அந்த ஜனங்களிடம் தயேவாடு
இருப்ேபன். அந்த ஜனங்களுக்கு மீண்டும்
நல்லைவஏற்படச் ெசய்ேவன்.”

௩௪
யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாவற்கு

எச்சரிக்ைக
௧ எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து

வார்த்ைத வந்தது. ேநபுகாத்ேநச்சார்
பாப ேலானின் அரசனாக இருந்தேபாது
வார்த்ைத வந்தது. அவன் எருசேலமிற்கும்
அைதச்சுற்றலும் உள்ள நகரங்களுக்கும்
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எத ராகச் சண்ைடய ட்டு ெகாண்டிருந்தான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் தன்ேனாடு தனது பைட
முழுவைதயும் ஜனங்களிடமும் அவனுைடய
ஆளுைகக்குட்பட்ட பூமியன் சகல
இராஜ்யங்களுக்கும் உரிய பைடகைளயும்
ைவத்தருந்தான்.

௨ இதுதான் ெசய்த : “இைதத்தான்
கர்த்தரும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ேதவனுமானவர் கூறுகறார்: எேரமியா,
யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாவ டம்
ேபா, அவனிடம் இந்தச் ெசய்தையக்
ெகாடு, ‘ச ேதக்கயா, இைதத்தான்
கர்த்தர் கூறுகறார். நான் வைரவல்
பாப ேலானின் அரசனுக்கு எருசேலம்
நகரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். அவன் அதைன
எரிப்பான். ௩ ச ேதக்கயா, பாப ேலான்
அரசனிடமிருந்து நீ தப்ப க்கேவ முடியாது.
நீ உறுதயாகப் ப டிபடுவாய். அவனிடம்
ெகாடுக்கப்படுவாய். பாப ேலான் அரசைன
நீேய உன் ெசாந்தக் கண்களால் பார்ப்பாய்.
அவன் உன்ேனாடு ேநருக்கு ேநராகப்
ேபசுவான். நீ பாப ேலானிடம் ேபாவாய்.
௪ ஆனால் கர்த்தருைடய வாக்குறுத பற்ற
யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாேவ
கவனி. இதுதான் கர்த்தர் உன்ைனப்பற்ற
ெசான்னது. நீவாளால்ெகால்லப்படமாட்டாய்.
௫ நீ சமாதானமான வழியல் மரிப்பாய்.
ஜனங்கள் இறுத சடங்குக்கான ெநருப்ைப
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உருவாக்க நீ அரசனாகு முன் ஆண்ட
அரசர்களான உன் முற்ப தாக்கைளப்
ெபருைமபடுத்தனார்கள். இேத வழியல்,
உன்ைனப் ெபருைமபடுத்தவும் ஜனங்கள்
இறுத சடங்கு ெநருப்ைப மூட்டுவார்கள்.
அவர்கள் உனக்காக அழுவார்கள்.
அவர்கள் ேசாகத்ேதாடு, “ஓ எஜமானேன”
என்பார்கள். நான் நாேன உமக்கு இந்த
வாக்குறுதையச் ெசய்க ேறன்’ ” இந்த
வார்த்ைதக்கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௬ எனேவ, எேரமியா இச்ெசய்தையக்

கர்த்தரிடமிருந்து எருசேலமில்
ச ேதக்கயாவற்குக் ெகாடுத்தான்.
௭ பாப ேலானது அரசனின் பைட
எருசேலமிற்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டேபாது
இது இருந்தது. பாப ேலானின் பைடயும்
யூதாவன் ைகப்பற்றப்படாத நகரங்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட்டனர். லாகீசும்
அெசக்காவும் அந்நகரங்களாகும். யூதா
ேதசத்தல் மீதயுள்ள ேகாட்ைடகளால்
அைமந்த நகரங்கள்இைவ.

ஜனங்கள் தங்களது ஒப்பந்தத்ைத
உைடக்கன்றனர்
௮ அைனத்து எருசேலம் ஜனங்கேளாடும்

ச ேதக்கயா அரசன் அைனத்து
எபெரய அடிைமகளுக்கும் வடுதைல
தருவதாக ஒப்பந்தம் ெசய்தருந்தான்.
ச ேதக்கயா அந்த ஒப்பந்தம் ெசய்த
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ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்கு
வார்த்ைத வந்தது. ௯ ஒவ்ெவாருவனும்
எபெரய அடிைமையயும் வடுதைல
ெசய்யேவண்டும். ஆணும் ெபண்ணுமான
எபெரய அடிைமகள் வடுதைல
ெசய்யப்படேவண்டும். எவரும் இன்ெனாரு
யூதா ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவைன
அடிைமயாக ைவத்தருக்கக்கூடாது.
௧௦ எனேவ யூதாவல் உள்ள அைனத்துத்
தைலவர்களும் ஜனங்களைனவரும்
இந்த ஒப்பந்தத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
ஒவ்ெவாருவனும் ஆண் மற்றும் ெபண்
அடிைமகைள வடுதைல ெசய்வார்கள்.
அவர்கைள இனிேமலும் அடிைமயாக
ைவத்தருக்க முடியாது. ஒவ்ெவாருவரும்
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். எனேவ, அைனத்து
அடிைமகளும் வடுதைல ெசய்யப்பட்டனர்.
௧௧ ஆனால், அதற்குப் ப றகு, அடிைமகைள
ைவத்து இருந்த ஜனங்கள் தங்கள்
மனைத மாற்ற க்ெகாண்டனர். எனேவ,
வடுவக்கப்பட்டஜனங்கைளஎடுத்துமீண்டும்
அடிைமகளாக்க க்ெகாண்டனர்.
௧௨ ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்கு

வார்த்ைத வந்தது. ௧௩ “எேரமியா,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசான்னது இதுதான்: ‘நான் உங்கள்
முற்ப தாக்கைள அடிைமயாயருந்த
எக ப்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன்.
நான் அைதச் ெசய்த ேபாது நான்
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அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துக்ெகாண்ேடன். ௧௪ நான் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
“ஒவ்ெவாரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற
ஒவ்ெவாருவனும் தனது எபெரய
அடிைமையயும் வடுவக்கேவண்டும்.
உங்களிடம்ஒருஎப ெரயஅடிைமதன்ைனேய
வற்றுக்ெகாண்டவன் இருந்தால் அவன்
உனக்கு ஆறு ஆண்டுகள் ேசைவ ெசய்த
ப றகு நீ அவைன வடுதைல ெசய்ய
ேவண்டும்.” ஆனால், உங்கள் முற்ப தாக்கள்
என்ைன கவனிக்கவல்ைல. என் ேபச்ைசக்
ேகட்கவல்ைல. ௧௫ ெகாஞ்ச காலத்துக்கு
முன் சரியானது எதுேவா அதைனச் ெசய்ய
உங்கள் மனைத மாற்றனீர்கள். உங்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் அடிைமயாயருந்த எப ெரய
நபருக்கு வடுதைல ெகாடுத்தீர்கள்.
என் நாமத்தால் அைழக்கப்படுக ற
ஆலயத்தல் எனக்கு முன் ஒரு உடன்படிக்ைக
நீங்கள் ெசய்தீர்கள். ௧௬ ஆனால்
இப்ேபாது, நீங்கள் உங்கள் மனங்கைள
மாற்றயுள்ளீர்கள். நீங்கள் என் நாமத்ைத
மகைமப்படுத்தவல்ைல என்பைதக்
காட்டினீர்கள். எப்படி நீங்கள் இதைனச்
ெசய்தீர்கள். நீங்கள் வடுவத்தருக்க ற
ஒவ்ெவாருவரும் ஆண் மற்றும் ெபண்
அடிைமகைளத் தரும்ப எடுத்தருக்க றீர்கள்.
அவர்கைள மீண்டும் அடிைமகளாகும்படி
வற்புறுத்தயருக்க றீர்கள்.’



எேரமியா௩௪:௧௭ cclviii எேரமியா௩௪:௨௦

௧௭ “எனேவ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது:
‘ஜனங்களாகய நீங்கள் எனக்கு
அடிபணியவல்ைல. நீங்கள் உங்கள்
எப ெரய அடிைமகளுக்கு வடுதைல
ெகாடுக்கவல்ைல. ஏெனன்றால் நான்
வடுதைல ெகாடுப்ேபன் என்ற உங்கள்
உடன்படிக்ைகையக் காக்கவல்ைல, இது
கர்த்தருைடய வார்த்ைத. உங்கைளக்
ெகால்வதற்காக வாள், பயங்கர
ேநாய், பச ஆகயவற்றுக்கு வடுதைல
ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் உன்ைனப்பற்ற
ேகள்வப்படும்ேபாது, நான் உன்ைனப்
பூமியலுள்ள இராஜ்யங்களிேலேய
அஞ்சத்தக்க உதாரணமாகச் ெசய்ேவன்.
௧௮ எனக்கு முன்னால் ெசய்த வாக்குறுதைய
காப்பாற்றாத, உடன்படிக்ைகைய முறத்த
மனிதர்கைள நான் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.
அந்த மனிதர்கள் ஒரு கன்றுகுட்டிைய
இரண்டாக எனக்கு முன் ெவட்டினார்கள்:
இரண்டு துண்டுகளுக்கு இைடயல்
நடந்தனர். ௧௯ கன்றன் இரண்டு
துண்டுகளுக்கு இைடயல் நடந்தவர்கள்
இவர்கள்தான். யூதா மற்றும் எருசேலமின்
தைலவர்கள், சைபயன் முக்கயமான
அதகாரிகள், ஆசாரியர்கள் மற்றும்
ேதசத்தன் ஜனங்கள். ௨௦எனேவ, நான்அந்த
ஜனங்கைள அவர்களது பைகவர்களிடமும்
அவர்கைளக் ெகால்ல வரும்புக ற
ஒவ்ெவாருவரிடமும் ெகாடுப்ேபன். அந்த
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ஜனங்களின் உடல்கள் வானத்துப்
பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
உணவாகும். ௨௧ நான் யூதாவன் அரசனான
ச ேதக்கயாைவயும் அவனது அலுவலக
அதகாரிகைளயும்அவர்களதுபைகவருக்கும்
அவர்கைளக் ெகால்ல வரும்புக ற
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுப்ேபன். நான்
ச ேதக்கயாைவயும்அவனதுஜனங்கைளயும்
பாப ேலான் அரசனது பைடக்கு, அப்பைட
எருசேலைம வ ட்டு வலக இருந்தாலும்
ெகாடுப்ேபன். ௨௨ ஆனால், நான்
பாப ேலான் பைட எருசேலமிற்குத் தரும்ப
வருமாறு ஆைணயடுேவன்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். ‘அப்பைட எருசேலமிற்கு
எத ராகச் சண்ைடயடும். அவர்கள் அைதப்
ப டித்து ெநருப்ப ட்டு எரித்துப் ேபாடுவார்கள்.
நான் யூதா ேதசத்தலுள்ள நகரங்கைள
அழித்துப்ேபாடுேவன். அந்நகரங்கள்
ெவறுைம வனாந்தரங்கள் ஆகும். ஜனங்கள்
எவரும்வாழமாட்டார்கள்.’ ”

௩௫

ேரகாப யர் வம்சத்தன் நல்ல
எடுத்துக்காட்டு
௧ யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம்

இருந்தேபாது, எேரமியாவ ற்கு
கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத வந்தது.
ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன் மகன்.
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கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்த இதுதான்.
௨ “எேரமியா ேரகாப யரது வீட்டுக்குப்ேபா.
கர்த்தருைடயஆலயத்தன்பக்கத்துஅைறகள்
ஒன்றுக்கு அவர்கள் வருமாறு வரவைழ.
அவர்கள் குடிக்கத் த ராட்ைசரசத்ைதக்
ெகாடு.”
௩ எனேவ நான் (எேரமியா) யசனியாைவ

அைழக்கப்ேபாேனன். யசனியா
எேரமியா என்பவனின் மகன். அந்த
எேரமியா அபசனியாவன் மகன். நான்
யசனியாவன்அைனத்துசேகாதரர்கைளயும்
மகன்கைளயும் வரவைழத்ேதன். நான்
ேரகாப யரது வம்சத்தார் அைனவைரயும்
வரவைழத்ேதன். ௪ கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு ேரகாப யருைடய
குடும்பத்தாைர அைழத்து வந்ேதன்.
அனானின் மகன்களது அைற என்று
அைழக்கப்படும் அைறக்குள் நாங்கள்
ெசன்ேறாம். அனான் இத்தலியாவன்
மகன். அனான் ேதவனுைடய மனிதனாக
இருந்தான். அந்த அைற யூதாவன்
இளவரசன் தங்கும் அைறக்கு அடுத்ததாக
இருந்தது. சல்லூமின் மகனான
மாெசயாவன் அைறயன் ேமேல
உள்ளது. மாெசயா ஆலயத்தன் வாசல்
காவலன். ௫ ப றகு நான் (எேரமியா)
ச ல ேகாப்ைபகைளத் த ராட்ைச ரசத்தால்
ேரகாப யர் வம்சத்தாருக்கு முன்னால்
ந ரப்ப ேனன். நான் அவர்களிடம்,
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“ெகாஞ்சம் த ராட்ைசரசம் குடியுங்கள்” என்று
ெசான்ேனன்.
௬ ஆனால் ேரகாப யர் ஜனங்கேளா,

“நாங்கள் எப்ெபாழுதும் த ராட்ைசரசம்
குடிப்பதல்ைல. இதைன நாங்கள்
எப்ெபாழுதும் குடிப்பதல்ைல. ஏெனன்றால்,
எங்கள் முற்ப தாவான ேரகாபன் மகனான
ேயானதாப் இந்தக் கட்டைளையக்
ெகாடுத்தார். ‘நீயும் உனது சந்ததயாரும்
என்ைறக்கும் த ராட்ைச ரசத்ைதக் குடிக்க
ேவண்டாம். ௭ நீங்கள் எப்ெபாழுதும்
வீடுகைளக் கட்ட ேவண்டாம். வைதகைள
நடேவண்டாம், அல்லது த ராட்ைச
ெகாடிகைளப் பய ரிடேவண்டாம். நீங்கள்
இக்காரியங்கள் எதுவும் ெசய்யேவண்டாம்.
நீங்கள் கூடாரங்களில் மட்டுேம வாழ
ேவண்டும். நீங்கள்இவ்வாறுெசய்தால்ப றகு
நீங்கள் நீண்டகாலம்இடம்வ ட்டுஇடம் ேபாய்
வாழ்வீர்கள்.’ ௮ எனேவ, ேரகாப யராக ய
நாங்கள்எங்கள்முற்ப தாவானேயானதாபன்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிேவாம். நாங்கள்
என்ைறக்கும்த ராட்ைசரசம்குடிக்கமாட்ேடாம்.
எங்கள் மைனவகளும், மகன்களும்,
மகள்களும் என்ெறன்றும் த ராட்ைச
ரசம் குடிக்கமாட்டார்கள். ௯ நாங்கள்
வாழ்வதற்காக வீடு கட்டவல்ைல.
நாங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளேயா
வயல்கைளேயா ெசாந்தமாக்கயதல்ைல.
நாங்கள் என்ெறன்றும் அறுவைட



எேரமியா௩௫:௧௦ cclxii எேரமியா௩௫:௧௪

ெசய்ததுமில்ைல. ௧௦ நாங்கள்கூடாரங்களில்
வாழ்ந்தருக்க ேறாம். எங்கள் முற்ப தா
ேயானதாப்பன் கட்டைளயன்படி
கீழ்ப்படிந்தருக்க ேறாம். ௧௧ ஆனால்
பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
யூதா நாட்ைட தாக்கயேபாது, நாங்கள்
எருசேலமிற்குள் ெசன்ேறாம். நாங்கள்
எங்களுக்குள், ‘வாருங்கள், நாம் எருசேலம்
நகருக்குள் நுைழேவாம். எனேவ, நாம்
பாப ேலானியரின் பைடய டமிருந்தும்
அராமியரின் பைடய டமிருந்தும்
தப்ப க்கலாம்’ என்று ெசான்ேனாம். எனேவ
நாங்கள்எருசேலமில் தங்கயருக்க ேறாம்.”
௧௨ ப றகு எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து

வார்த்ைத வந்தது. ௧௩ “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
ெசால்லுகறது: எேரமியா, யூதாவன்
ஆண்களிடமும் எருசேலம் ஜனங்களிடமும்
ேபாய் இந்த வார்த்ைதையச் ெசால்.
‘ஜனங்களாகய நீங்கள் ஒரு பாடம்
கற்றுக்ெகாண்டு எனது ெசய்த க்குக்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும்’ இந்த வார்த்ைதக்
கர்த்தரிடம்இருந்துவருகறது. ௧௪ ‘ேரகாப்பன்
மகனான ேயானதாப் அவரது மகன்களிடம்
த ராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்க ேவண்டாம்
என்று கட்டைளய ட்டார். அக்கட்டைள
கீழ்ப்படியப்பட்டிருக்க றது. இன்றுவைர,
ேயானாதாபன் சந்ததயார் முற்ப தாவன்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தருக்கன்றனர்.
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அவர்கள் த ராட்ைசரசம் குடிப்பதல்ைல.
ஆனால் நாேன கர்த்தர். நான் யூதாவன்
ஜனங்களாகய உங்களுக்குச் ெசய்தைய
மீண்டும் மீண்டும் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
ஆனால் நீ எனக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
௧௫ இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன்
ஜனங்களாகய உங்களிடம் எனது
ேவைலக்காரர்களான தீர்க்கதரிச கைள
அனுப்ப ேனன். நான் அவர்கைள மீண்டும்
மீண்டும் அனுப்ப ேனன். அத்தீர்க்கதரிச கள்
உங்களிடம், “இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதாவலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் தீயைவ
ெசய்வைத நறுத்தேவண்டும். நீங்கள்
நல்லவர்களாக இருக்கேவண்டும். அந்நய
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற ேவண்டாம்.
அவர்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளேவா
ேசைவ ெசய்யேவா ேவண்டாம்.
நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு
நீங்கள், நான் உங்களுக்கும் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்த நாட்டில்
வாழ்வீர்கள்” ஆனால் ஜனங்களாகய நீங்கள்
எனது வார்த்ைதைய கவனிக்கவல்ைல.
௧௬ ேயானதாப்பன் சந்ததயார் தங்கள்
முற்ப தா ெகாடுத்த கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். ஆனால்யூதாவன்ஜனங்கள்
எனக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல’ ” என்றார்.
௧௭ எனேவ, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
‘யூதா மற்றும் எருசேலமிற்குப் பல தீைமகள்
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ஏற்படும்என்றுெசான்ேனன். நான்வைரவல்
அத்தீைமகள் ஏற்படும்படிச் ெசய்ேவன். நான்
அந்த ஜனங்களிடம் ேபச ேனன். ஆனால்,
அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர். நான்
அவர்கைள அைழத்ேதன். ஆனால் அவர்கள்
எனக்குப்பதல்ெசால்லவல்ைல.’ ”
௧௮ ப றகு எேரமியா ேரகாப யருைடய

வம்சத்து ஜனங்களிடம் கூறனான்.
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகறார், ‘நீங்கள் உங்களது
முற்ப தா ேயானதாபன் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ேயானாதாபன் அைனத்து
ேபாதைனகைளயும் பன்பற்றனீர்கள். அவன்
கட்டைளய ட்ட அைனத்ைதயும் ெசய்தீர்கள்.’
௧௯ எனேவ, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
‘ேரகாபன் மகனான ேயானதாபன் சந்தத
எனக்கு ேசைவெசய்ய எப்ெபாழுதும்
இருக்கும்.’ ”

௩௬
எேரமியாவன் புத்தகச்சுருைள

ேயாயாக்கீம் எரிக்க றான்
௧ கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத

எேரமியாவ ற்குவந்தது. யூதாவன்அரசனாக
ேயாச யாவன் மகன் ேயாயாக்கீம் ஆண்ட
நான்காம் ஆட்ச ஆண்டில் இது நடந்தது.
கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்த இதுதான்:
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௨ “எேரமியா, ஒரு புத்தச்சுருைள எடு.
நான் உன்னிடம் ெசான்ன அைனத்து
ெசய்த கைளயும் அதல் எழுது. நான்
உன்னிடம் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா
மற்றும் அைனத்து ேதசங்கைளப்பற்ற க்
கூறயருக்க ேறன். ேயாச யா அரசனாக
இருந்த காலம் முதல் இன்றுவைர நான்
உனக்குச் ெசான்ன அைனத்ைதயும்
எழுது. ௩ நான் அவர்களுக்காக ெசய்ய
த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருப்பைத ஒரு
ேவைள யூதா ஜனங்கள் ேகட்கலாம்.
அப்ேபாது ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய
தீயச் ெசயல்கைள நறுத்தவ டலாம்.
அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்தால், நான்
அவர்கள் ஏற்கனேவ ெசய்த பாவங்கைள
மன்னிப்ேபன்.”
௪ எனேவ எேரமியா, பாருக் என்ற

ெபயருள்ளவைன அைழத்தான். பாருக்
ேநரியாவன் மகன். எேரமியா கர்த்தர் கூறய
வார்த்ைதையச் ெசான்னான். எேரமியா
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,பாருக்புத்தகச்
சுருளில் அச்ெசய்த கைள எழுதனான்.
௫ ப றகு எேரமியா பாருக்க டம், “என்னால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாகமுடியாது.
அங்ேக நான் ேபாவதற்கு அனுமதயல்ைல.
௬ எனேவ, நீ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
ேபாக ேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன்.
உபவாச நாளில் நீ அங்ேக ேபா. புத்தகச்
சுருளில் உள்ளவற்ைற ஜனங்களுக்கு வாச .
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கர்த்தரிடமிருந்து ேகட்ட ெசய்தைய நான்
ெசால்ல நீ புத்தகச் சுருளில் எழுதயவற்ைற
வாச . தாங்கள் வாழும் பட்டணங்களிலிருந்து
எருசேலமிற்கு வந்த யூதாவன் அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் அச்ெசய்தைய வாச . ௭ஒரு
ேவைள அந்த ஜனங்கள் கர்த்தர் தங்களுக்கு
உதவ ேவண்டுெமன ேகட்பார்கள். ஒரு
ேவைள ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய தீய
ெசயல் ெசய்வைத நறுத்தவ டலாம். கர்த்தர்
அந்த ஜனங்களுடன் ேகாபமுள்ளவராக
இருக்க றார்” என்பைத அறவத்தருக்க றார்.
௮ எனேவ, ேநரியாவன் மகனான பாருக்
தீர்க்கதரிச யான எேரமியா ெசான்னபடி
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தான். பாருக்,
கர்த்தருைடய ெசய்த எழுதப்பட்டிருந்த
புத்தகச் சுருைள உரக்க வாச த்தான்.
அவன் அதைன கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
வாச த்தான்.
௯ ேயாயாக்கீம் அரசனான ஐந்தாம்

ஆண்டின் ஒன்பதாவது மாதத்தல் ஒரு
உபவாசம் அறவக்கப்பட்டது. எருசேலம்
நகரத்தல் வாழ்கன்ற அைனத்து
ஜனங்களும்யூதாவன்பட்டணங்களிலிருந்து
எருசேலமிற்கு வந்த ஒவ்ெவாருவரும்
கர்த்தருக்கு முன்னால் உபவாசம்
இருக்கேவண்டும். ௧௦ அப்ேபாது,
எேரமியாவன் வார்த்ைதகள் உள்ள புத்தகச்
சுருைளப் பாருக் வாச த்தான். அவன்
புத்தகச் சுருைள கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
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வாச த்தான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
இருந்த எல்லா ஜனங்களின் முன்பும்
பாருக் புத்தகச் சுருைள வாச த்தான்.
பாருக், புத்தகச் சுருளில் உள்ளவற்ைற
வாச க்கும்ேபாது ேமற்ப ரகாரத்தலுள்ள
ெகமரியாவன் அைறயல் இருந்தான். அந்த
அைற ஆலயத்தன் புதய வாசல் நுைழவல்
இருந்தது. ெகமரியா சாப்பானின் மகன்.
ெகமரியா ஆலயத்தல் எழுத்தாளனாக
இருந்தான்.
௧௧ மிகாயா என்ற ெபயருைடய ஒருவன்

கர்த்தரிடமுள்ள எல்லாச் ெசய்த கைளயும்
புத்தகச் சுருளில் பாருக் வாச ப்பதலிருந்து
ேகட்டான். மிகாயா, ெகமரியாவன் மகன்.
ெகமரியா, சாப்பானின் மகன். ௧௨ மிகாயா
புத்தகச் சுருளிலுள்ள ெசய்த கைள
ேகட்டதும் அரசனின் அரண்மைனயல் உள்ள
ெசயலாளனின் அைறக்குச் ெசன்றான்.
அரசனின் அரண்மைனயல் எல்லா அரச
அத காரிகளும் உட்கார்ந்தருந்தனர்.
அந்த அத காரிகளின் ெபயர்களாவன:
ெசயலாளனாகய எலிசாமா, ெசமாயாவன்
மகனாகய ெதலாயா, அக்ேபாரின் மகனான
எல்நாத்தான், சாப்பானின் மகனான
ெகமரியா, அனனியாவன் மகனான
ச ேதக்கயா, மற்றும் பல ப ரபுக்களும்அங்ேக
இருந்தனர். ௧௩ மிகாயா, பாருக் புத்தகச்
சுருளில் வாச த்து ேகட்ட அைனத்ைதயும்
அத காரிகளிடம் ெசான்னான்.
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௧௪ப றகுஅைனத்துஅதகாரிகளும்ெயகுத
என்னும் ெபயருள்ள ஒருவைன பாருக்க டம்
அனுப்பனர். ெயகுத ெநத்தானியாவன்
மகன். ெநத்தானியா ெசேலமியாவன் மகன்.
ெசேலமியா கூஷயன் மகன். ெயகுத
பாருக்க டம், “நீ வாச த்த புத்தகச் சுருைள
எடுத்துக்ெகாண்டுஎன்னுடன்வா” என்றான்.
ேநரியாவன் மகனான பாருக் புத்தகச்

சுருைள எடுத்துக்ெகாண்டு ெயகுத ேயாடு
அத காரிகளிடம் ெசன்றான்.
௧௫ ப றகு அந்த அத காரிகள் பாருக்க டம்,

“உட்கார், எங்களிடம் புத்தகச் சுருைள வாச ”
என்றனர். எனேவ, பாருக் அவர்களுக்குப்
புத்தகச் சுருைளவாச த்தான்.
௧௬ அந்த அரச அத காரிகள் புத்தகச்

சுருளில் உள்ள அைனத்து ெசய்த கைளயும்
ேகட்டனர். ப றகு அவர்கள் பயந்தனர்.
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்தனர். அவர்கள்
பாருக்க டம், “நாங்கள் புத்தகச் சுருளில்
உள்ள ெசய்த கைள அரசன் ேயாயாக்கீமிடம்
கூறேவண்டும்” என்றனர். ௧௭ ப றகு அந்த
அத காரிகள் பாருக்க டம் ஒரு ேகள்வ
ேகட்டார்கள். அவர்கள், “பாருக், எங்களிடம்
ெசால். புத்தகச் சுருளில் எழுதப்பட்டுள்ள
ெசய்த கைள நீ எங்கருந்து ெபற்றாய்?
எேரமியா ெசான்னவற்ைற நீ எழுதனாயா?”
என்றுேகட்டனர்.
௧௮ பாருக், “ஆம், எேரமியா ெசான்னான்.
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நான் ைமயால் இப்புத்தகச் சுருளில்
எழுத ேனன்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௧௯ ப றகு அரச அத காரிகள்

பாருக்க டம், “நீயும் எேரமியாவும் ேபாய்
ஒளிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். எங்ேக
ஒளிந்தருக்க றீர்கள் என்று யாரிடமும்
ெசால்லாதீர்கள்” என்றனர்.
௨௦ ப றகு அரச அத காரிகள் அப்புத்தகச்

சுருைள எழுத்தாளனான எலிசாமாவன்
அைறய ேலைவத்தனர். அவர்கள்அரசனான
ேயாயாக்கீமிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்
அவனிடம் புத்தகச் சுருைளப் பற்ற ச்
ெசான்னார்கள்.
௨௧ எனேவ, அரசன் ேயாயாக்கீம்

ெயகுதைய அனுப்ப புத்தகச் சுருைள
வரவைழத்தான். ெயகுத எழுத்தாளனான
எலிசாமாவன் அைறயலிருந்து புத்தகச்
சுருைளக் ெகாண்டுவந்தான். ப றகு
ெயகுத அரசனிடம் புத்தகச் சுருைள
வாச த்தான். அரசைனச் சுற்ற அைனத்து
அதகாரிகளும் நன்றனர். ௨௨ இது நடந்த
காலம் ஒன்பதாவது மாதம். எனேவ,
அரசன் ேயாயாக்கீம் குளிர்காலத்துக்கான
அைறயல் உட்கார்ந்தருந்தான். அரசனுக்கு
முன்னால் ெநருப்புக் குண்டத்தல் ெநருப்பு
எரிந்துக்ெகாண்டிருந்தது. ௨௩ ெயகுத
புத்தகச் சுருைள வாச க்கத் ெதாடங்கனான்.
அவன்இரண்டுமூன்றுபத்த கள்வாச த்ததும்
அரசனான ேயாயாக்கீம் புத்தகச் சுருைளப்
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படுங்கனான். ப றகுஅவன்அந்தப் பத்த கள்
எழுதப்பட்டிருந்த புத்தகச் சுருைளச் ச றய
கத்தயால் ெவட்டி ெநருப்ப ற்குள் ேபாட்டான்.
இறுதயாக புத்தகச் சுருள் முழுவதும்
ெநருப்பல் எரிந்துப்ேபாய ற்று. ௨௪ அரசன்
ேயாயாக்கீமும் அவனது ேவைலக்காரர்களும்
புத்தகச் சுருளில் உள்ளவற்ைற வாச க்கக்
ேகட்டேபாது அவர்கள் பயப்படவல்ைல.
அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த தப்புக்காக
வருத்தத்ைதக் காட்ட தங்கள் ஆைடகைளக்
க ழிக்கவல்ைல.
௨௫ எல்நாத்தன், ெதலாயா மற்றும்

ெகமரியா அரசன் ேயாயாக்கீமிடம்
புத்தகச் சுருைள எரிக்க ேவண்டாம் என்று
ெசால்ல முயன்றனர். ஆனால் அரசன்
அவர்கள் ெசான்னைதக் ேகட்கவல்ைல.
௨௬ ேயாயாக்கீம் அரசன் சலரிடம்
எழுத்தாளனான பாருக்ைகயும் தீர்க்கதரிச
எேரமியாைவயும் ைகது ெசய்யும்படிக்
கட்டைளய ட்டான். அவர்கள், அரசனின்
மகன் ெயரெமேயல், அஸ்ரிேயலின்
மகன் ெசராயா, அப்ெதேயலின் மகனான
ெசேலமியாவும் ஆவார்கள். ஆனால்
அவர்களால் பாருக்ைகயும் எேரமியாைவயும்
கண்டுப்ப டிக்க முடியவல்ைல. ஏெனன்றால்,
கர்த்தர்அவர்கைளமைறத்துவ ட்டார்.
௨௭ கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்குச்

ெசய்த வந்தது. இது,கர்த்தரிடமிருந்துவந்தச்
ெசய்த முழுவதும் எழுதப்பட்ட புத்தகச்சுருள்
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அரசன் ேயாயாக்கீமால் எரிக்கப்பட்டப்ப றகு
வந்தது. எேரமியா பாருக்க டம்
ேபச யருந்தான். பாருக் அவற்ைறப் புத்தகச்
சுருளில் எழுதயருந்தான். கர்த்தரிடமிருந்து
எேரமியாவ ற்குவந்தச்ெசய்த இதுதான்:
௨௮ “எேரமியா, இன்ெனாரு புத்தகச்

சுருைள எடு. முதல் புத்தகச் சுருளில்
இருந்த அைனத்து ெசய்த கைளயும் இதல்
எழுது. அந்தச் சுருள் அரசன் ேயாயாக்கீமால்
எரிக்கப்பட்டது. ௨௯ எேரமியா, யூதா
அரசன் ேயாயாக்கீமிடம் இவற்ைறயும்
ெசால், கர்த்தர் ெசால்க றது இதுதான்:
‘ேயாயாக்கீம், அப்புத்தகச் சுருைள எரித்தாய்.
நீ, “பாப ேலான் அரசன் உறுதயாக வந்து
இந்நாட்ைட அழிப்பான் என்று எேரமியா
ஏன் எழுதனான்? பாப ேலான் அரசன்
இத்ேதசத்தலுள்ள மனிதர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் அழிப்பான் என்று ஏன்
அவன் ெசால்க றான்?” என்று ெசான்னாய்.
௩௦எனேவ,யூதாவன்அரசனான ேயாயாக்கீம்
பற்ற கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்.
ேயாயாக்கீமின் சந்ததயார் தாவீதன்
சங்காசனத்தல் உட்காரமாட்டார்கள்.
ேயாயாக்கீம் மரிக்கும்ேபாது, அவன்
அரசனுக்குரிய அடக்க ஆராதைனையப்
ெபறமாட்டான். ஆனால் அவனது உடல்
தைரயல் வீச எறயப்படும். அவனது உடல்
பகலின் ெவப்பத்தலும் இரவல் குளிரிலும்
க டக்கும்படி வ டப்படும். ௩௧ கர்த்தராக ய
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நான், ேயாயாக்கீைமயும் அவனது
பள்ைளகைளயும் தண்டிப்ேபன். அவனது
அதகாரிகைளயும் நான் தண்டிப்ேபன்.
நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் துன்மார்க்கர்கள். பயங்கரமான
ேபரழிவு அவர்களுக்குக் ெகாண்டுவருவதாக
நான் வாக்குறுத ெசய்தருக்க ேறன்.
எருசேலமில் வாழ்க ற ஜனங்களுக்கும்
யூதாவல் வாழ்க ற ஜனங்களுக்கும் வரும்.
நான் வாக்குறுத அளித்தபடி அவர்களுக்கு
அைனத்து தீயவற்ைறயும் ெகாண்டு
வருேவன். ஏெனன்றால், அவர்கள் நான்
ெசால்வைதக் ேகட்கவல்ைல.’ ”
௩௨ ப றகு எேரமியா இன்ெனாரு புத்தகச்

சுருைள எடுத்தான். அவன் அதைன
எழுத்தாளன் ேநரியாவன் மகனான
பாருக்க டம் ெகாடுத்தான். எேரமியா
ெசான்னபடி, பாருக் புத்தகச் சுருளில்
எழுதனான். அதல் அரசன் ேயாயாக்கீமால்
ெநருப்பல் எரிக்கப்பட்ட அேத ெசய்த கைள
எழுதனான். அச்ெசய்த கைளப் ேபான்ற
பல்ேவறு வார்த்ைதகளும் இரண்டாவது
புத்தகச் சுருளில் ேசர்க்கப்பட்டன.

௩௭
எேரமியா சைறயல்ேபாடப்படுக றான்
௧ ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானின் அரசன்.

ேநபுகாத்ேநச்சார் ேயாயாக்கீமின் மகன்
ேகானியாவன் இடத்தல் ச ேதக்கயாைவ
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யூதாவன் அரசனாக நயமித்தான்.
ச ேதக்கயா ேயாச யா அரசனின் மகன்.
௨ ஆனால் ச ேதக்கயா, தீர்க்கதரிச
எேரமியாவ ற்குப் ப ரசங்கத்த ற்காக
கர்த்தர் ெகாடுத்தருந்த ெசய்த கைளப்
ெபாருட்படுத்தவல்ைல. ச ேதக்கயாவன்
ேவைலக்காரர்களும் யூதாவன் ஜனங்களும்
கர்த்தருைடய ெசய்த களுக்கு கவனம்
ெசலுத்தவல்ைல.
௩ ச ேதக்கயா அரசன், யூகால் என்ற

ெபயருைடயவைனயும் ஆசாரியன்
ெசப்பனியாைவயும் ஒரு ெசய்தயுடன்
எேரமியாவ டம் அனுப்பனான். யூகால்
ெசேலமியாவன் மகன். ஆசாரியன்
ெசப்பனியா, மாெசயாவன் மகன். அவர்கள்
எேரமியாவ ற்குக் ெகாண்டுவந்த ெசய்த :
“எேரமியா, எங்களுக்காக நமது ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்.”
௪ (அந்ேநரத்தல், எேரமியாைவச்

சைறயல் ேபாட்டிருக்கவல்ைல. எனேவ
அவன் வரும்பய இடத்துக்குப் ேபாகச்
சுதந்த ரம் உைடயவனாக இருந்தான்.
௫ அேத ேநரத்தல் பார்ேவானின்
பைடயானது எக ப்தலிருந்து யூதாவற்குப்
புறப்பட்டது. எருசேலைமச் சுற்ற அைதத்
ேதாற்கடிப்பதற்காக பாப ேலானியாவன்
பைடயானது முற்றுைகய ட்டது. ப றகு,
அவர்கள் எக ப்தலிருந்து பைட புறப்பட்டு
வருவதாக ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ,
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பாப ேலானியப் பைட எருசேலைமவ ட்டுப்
ேபாய் எக ப்தலிருந்து வந்த பைடேயாடு
சண்ைடய டப் ேபானது.)
௬ தீர்க்கதரிச எேரமியாவ ற்கு

கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத வந்தது.
௭ “இதுதான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசால்வது: ‘யூகாேல, ெசப்பனியா,
யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயா
என்னிடம் சல ேகள்வகள் ேகட்க
உன்ைன அனுப்பயைத நான் அற ேவன்.
அரசன் ச ேதக்கயாவ டம் இைதக் கூறு.
பாப ேலானியன் பைடக்கு எத ராக உனக்கு
உதவ பார்ேவானின் பைட எக ப்தலிருந்து
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது. ஆனால்
பார்ேவானின் பைட தரும்ப ப் ேபாகும்.
௮அதற்குப்ப றகுபாப ேலானின்பைடஇங்ேக
தரும்ப வரும். அவர்கள் எருசேலைமத்
தாக்குவார்கள். ப றகு பாப ேலானிலிருந்து
வந்தப் பைட எருசேலைமப் ப டித்து
ெநருப்படுவார்கள்.’ ௯ இதுதான் கர்த்தர்
ெசால்க றது: ‘எருசேலம் ஜனங்கேள
உங்கைள முட்டாள்களாக்காதீர்கள். நீங்கள்
உங்களுக்குள் “பாப ேலானின் பைட
உறுதயாக நம்ைமத் தனிேயவடும்” என்று
ெசால்ல ேவண்டாம். அவர்கள் ேவற டத்த ற்கு
ேபாகமாட்டார்கள். ௧௦ எருசேலம் ஜனங்கேள
உங்கைளத் தாக்கும் பாப ேலானியப் பைட
முழுவைதயும் நீங்கள் ேதாற்கடித்தாலும்
அங்ேக கூடாரத்தல் காயப்பட்டவர்கள் சலர்
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இருக்கத்தான் ெசய்வார்கள். அந்தச் சல
காயப்பட்டவர்களும்கூடத் தம் கூடாரத்ைத
வ ட்டு ெவளிேய வந்து எருசேலைம
எரித்துப்ேபாடுவார்கள்.’ ”
௧௧ பாப ேலானியப் பைட எக ப்தன்

பார்ேவானின் பைடேயாடு ேபாரிடச்
ெசன்றேபாது, ௧௨ எேரமியா
எருசேலமிலிருந்து ெபன்யமீன் ேதசத்த ற்குப்
பயணம் ெசய்ய வரும்பனான். அங்ேக
அவன் தனது குடும்பத்த ற்குரிய
ெசாத்ைதப் பங்கு ைவப்பதற்காகப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். ௧௩ ஆனால்
எேரமியா எருசேலமின் ெபன்யமீன்
வாசலுக்குப் ேபானேபாது காவலர்களின்
தைலவன் அவைனக் ைகது ெசய்தான்.
தளபதயன் ெபயர் ெயரியா. ெயரியா
ெசேலமியாவன் மகன். ெசேலமியா
அனானியாவன் மகன். எனேவ தளபத
ெயரியா எேரமியாைவக் ைகது ெசய்தான்.
அவன், “எேரமியா நீ பாப ேலானியர் பக்கம்
ேசரும்படிவலக க்ெகாண்டிருக்க றாய்”என்று
ெசான்னான்.
௧௪ எேரமியா ெயரியாவ டம், “அது

உண்ைமயன்று. பாப ேலானியரிடம்
ேசருவதற்காக நான் வலக ப் ேபாகவல்ைல”
என்றான். ஆனால் ெயரியா எேரமியா
ெசால்வைதக் ேகட்க மறுத்தான். ெயரியா
எேரமியாைவக் ைகது ெசய்து, எருசேலமில்
உள்ள அரச அத காரிகளிடம் ெகாண்டு
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ேபானான். ௧௫ அந்த அத காரிகள்
எேரமியாவ டம்மிகவும்ேகாபமாகஇருந்தனர்.
எேரமியாைவஅடிக்கும்படிஅவர்கள் கட்டைள
ெகாடுத்தனர். ப றகுஅவர்கள்எேரமியாைவச்
சைறக்குள்ேபாட்டனர். சைறயானது
ேயானத்தான் என்ற ெபயருைடயவன்
வீட்டில் இருந்தது. யூதாவன் அரசனுக்கு
ேயானத்தான் ஒரு எழுத்தாளனாக
இருந்தான் ேயானத்தான் வீடு சைறயாக
ஆக்கப்பட்டிருந்தது. ௧௬ அந்த ஜனங்கள்
எேரமியாைவ ேயானத்தானின் வீட்டின்
அடியலுள்ள பள்ளத்த ேல ேபாட்டனர். அந்த
அைற ஆழமான பள்ளத்த ேல இருந்தது.
எேரமியாஅங்ேக நீண்டகாலம்இருந்தான்.
௧௭ ப றகு ச ேதக்கயா அரசன் ஒரு ஆைள

அனுப்ப அரசனின் வீட்டிற்கு எேரமியாைவ
அைழத்து வரச் ெசய்தான். ச ேதக்கயா
எேரமியாவ டம், தனியாக ேபசனான் அவன்
எேரமியாவ டம், “கர்த்தரிடமிருந்து ஏதாவது
வார்த்ைதவந்தருக்க றதா?” என்றுேகட்டான்.
௧௮ எேரமியா, “ஆம். கர்த்தரிடமிருந்து

ஒரு வார்த்ைத வந்தருக்க றது.
ச ேதக்கயா, பாப ேலான் அரசனிடம்
நீ ெகாடுக்கப்படுவாய்” என்று பதல்
ெசான்னான். ப றகு எேரமியா அரசன்
ச ேதக்கயாவ டம், “நான் என்ன தவறு
ெசய்ேதன்? உனக்கு எத ராக நான் என்ன
குற்றம் ெசய்ேதன்? அல்லது உனது
அதகாரிகளுக்கு அல்லது எருசேலம்
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ஜனங்களுக்கு எத ராக என்ன குற்றம்
ெசய்ேதன்? என்ைன எதற்காகச்
சைறயலிட்டாய்? ௧௯ ச ேதக்கயா அரசேன,
உனது தீர்க்கதரிச கள் இப்ெபாழுது
எங்ேக? அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் உன்னிடம்
ெபாய்ையச் ெசான்னார்கள். அவர்கள்,
‘பாப ேலான் அரசன் உன்ைனேயா இந்த
யூதா ேதசத்ைதேயா தாக்கமாட்டான்’
என்றார்கள். ௨௦ ஆனால், இப்ெபாழுது
யூதாவன்அரசேன நான் ெசால்வைதக் ேகள்.
என் வண்ணப்பத்ைத தயவுெசய்து ேகள்.
இதுதான் நான் ேகட்பது. என்ைனத் தரும்ப
எழுத்தாளனான ேயானாத்தானின் வீட்டிற்கு
அனுப்பேவண்டாம். நீர் என்ைன அங்கு
அனுப்பனால்நான்அங்ேகமரிப்ேபன்”என்று
ெசான்னான்.
௨௧ எனேவ ச ேதக்கயா அரசன்

எேரமியாைவக் காவற்சாைலயன்
முற்றத்த ேல ைவக்குமாறு கட்டைளய ட்டான்.
அவனுக்குத்ெதருவ ேலஅப்பஞ்சுடுகறவர்களிடமிருந்து
அப்பத்ைதவாங்க க்ெகாடுக்கச்ெசான்னான்.
நகரத்த ேல அப்பம் இருக்கும்வைர
எேரமியாவ ற்கு வாங்க க் ெகாடுக்கப்பட்டது.
எனேவ அப்படிேய எேரமியா காவற்
சாைலயன்முற்றத்த ேலஇருந்தான்.

௩௮
எேரமியா தண்ணீர்க்குழிய ேல

ேபாடப்படுக றான்
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௧அரச அத காரிகளில் சலர் எேரமியாவன்
ப ரசங்கத்ைத ேகட்டனர். அவர்கள்,
மாத்தானின் மகனாகய ெசப்பத்தயா,
பஸ்கூரின் மகனாகய ெகதலியா,
ெசேலமியாவன் மகனாகய யூகால்,
மல்கயாவன் மகனாகய பஸ்கூரும்
ஆவார்கள். எேரமியா இச்ெசய்தைய
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ெசான்னான்.
௨ “இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது:
‘எருசேலமில்வாழ்க றஒவ்ெவாருவரும்வாள்
அல்லது பச அல்லது பயங்கரமான ேநாயால்
மரிப்பார்கள். ஆனால் பாப ேலானியப்
பைடய டம் சரண் அைடபவர்கள்
பைழத்துக்ெகாள்வார்கள். அந்த ஜனங்கள்
தாம் உய ேராடு தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள்.’
௩ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: ‘இந்த
எருசேலம் நகரமானது பாப ேலான்அரசனின்
பைடய டம் உறுதயாகக் ெகாடுக்கப்படும்.
அவன்இந்நகரத்ைதக்ைகப்பற்றுவான்.’ ”
௪ ப றகு அந்த அரச அத காரிகள்

ஜனங்களுக்குஎேரமியாெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தைதக்
ேகட்டு வ ட்டு ச ேதக்கயா அரசனிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள் அரசனிடம்,
“எேரமியா சாகடிக்கப்பட ேவண்டும்.
இந்த நகரத்தல் இன்னும் இருக்கற
வீரர்கைள அவன் அைதரியப்படுத்த க்
ெகாண்டிருக்க றான். எேரமியா தான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பவற்றால்
ஒவ்ெவாருவைரயும்அைதரியப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றான்.
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எேரமியா நமக்கு நன்ைம ந கழ்வைத
வரும்பவல்ைல. அவன் எருசேலம்
ஜனங்கைள அழித்து வ ட வரும்புக றான்”
என்றனர்.
௫ எனேவ, ச ேதக்கயா அரசன் அந்த

அத காரிகளிடம், “எேரமியா உங்கள்
கட்டுபாட்டுக்குள் இருக்கறான். உங்கைளத்
தடுக்க என்னால் எதுவும் ெசய்ய முடியாது”
என்றான்.
௬ எனேவ, அந்த அத காரிகள்

எேரமியாைவக் ெகாண்டுப்ேபாய்
மல்கயாவன் தண்ணீர்க்குழியல்
அைடத்தனர். (மல்கயா அரசனின் மகன்).
அந்த தண்ணீர்க்குழி ஆலயப் ப ரகாரத்தல்
அரசனின் காவலர்கள் தங்கும் இடத்தல்
இருந்தது. அந்தஅத காரிகள் எேரமியாைவக்
கயற்றல் கட்டி தண்ணீர்க்குழியல்
இறக்கனார்கள். அந்த தண்ணீர்க்குழியல்
தண்ணீர் எதுவுமில்ைல. ஆனால் ேசறு
மட்டுேம இருந்தது. எேரமியா ேசற்றுக்குள்
புைதந்தான்.
௭ ஆனால், எெபத்ெமேலக் என்ற

ெபயருைடயவன் எேரமியாைவ
தண்ணீர்க்குழியல் அைடத்தைதப்பற்ற
ேகள்வப்பட்டான். எெபத்ெமேலக்
எத்த ேயாப்ப யாவலிருந்து வந்தவன்.
அவன் அரசனின் வீட்டில் ப ரதானியாக
இருந்தான். ச ேதக்கயா அரசன் ெபன்யமீன்
வாசலில் இருந்தான். எனேவ எெபத்ெமேலக்
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அரசனின் வீட்ைட வ ட்டுப் ேபாய் வாசலில்
உள்ள அரசனிடம் ேபசப் ேபானான்.
௮-௯ எெபத்ெமேலக், “எனது ப ரபுேவ,
அரசேன, அந்த அத காரிகள் ெகட்ட வழியல்
நடந்தருக்க றார்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிச
எேரமியாைவ ேமாசமாக நடத்துகறார்கள்.
அவர்கள் அவைன தண்ணீர்க் குழியல்
எற ந்துவ ட்டனர். அங்ேகேய பட்டினியால்
மரிக்கவடுவார்கள்” என்றான்.
௧௦ ப றகு ச ேதக்கயா அரசன்

எத்த ேதாப்ப யனான எெபத்ெமேலக்க ற்கு
ஒரு கட்டைள ெகாடுத்தான். இதுதான்
கட்டைள: “எெபத்ெமேலக், அரசனது
வீட்டிலிருந்து மூன்று ேபைர
உன்ேனாடு அைழத்துக்ெகாள். ேபாய்
எேரமியாைவ அவன் மரிப்பதற்கு முன்பு
தண்ணீர்க்குழியலிருந்துெவளிேய எடு.”
௧௧ எனேவ, எெபத்ெமேலக் ஆட்கைளத்

தன்ேனாடு அைழத்தான். ஆனால்
முதலில் அவன் அரசனது வீட்டிலுள்ள
சாமான் அைறக்குக் கீழுள்ள அைறக்குச்
ெசன்றான். அவன் கழிந்த பைழய
புடைவகைளயும், கந்ைதத் துணிகைளயும்
எடுத்தான். பன்னர் தண்ணீர்க் குழியல்
அத்துணிகைளயும் கயறுகைளயும்
இறக்கனான். ௧௨ எத்த ேதாப்ப யனான
எெபத்ெமேலக் எேரமியாவ டம், “இப்பைழயத்
துணிகைளயும் கந்ைதத்துணிகைளயும்
உன் ைககளுக்குக் கீேழ கட்டிக் ெகாள்.
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நாங்கள் உன்ைன இழுக்கும்ேபாது இந்தத்
துணிகைள ைககளுக்கு இைடயல் அடங்க
ைவத்துக்ெகாள். ப றகு, இந்தக் கயறுகள்
உன்ைன ேசதப்படுத்தாது” எனேவ, எேரமியா
எெபத்ெமேலக் ெசான்னபடிச் ெசய்தான்.
௧௩ அம்மனிதர்கள் எேரமியாைவ ெவளிேய
எடுத்தனர். எேரமியா ஆலயப் ப ரகாரத்தல்
காவல்சாைலயன்முற்றத்தல்தங்கனான்.

ச ேதக்கயா எேரமியாவ டம் மீண்டும் சல
ேகள்வகைளக் ேகட்க றான்
௧௪ ப றகு, அரசன் ச ேதக்கயா ஒருவைன

தீர்க்கதரிச எேரமியாவ டம் அனுப்பனான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் மூன்றாவது
வாசலுக்கு அவன் எேரமியாைவ
அைழத்தான். ப றகுஅரசன், “எேரமியா, நான்
உன்னிடம் சலவற்ைறக் ேகட்கப்ேபாக ேறன்.
என்னிடமிருந்து எதைனயும் மைறக்க
ேவண்டாம். எல்லாவற்ைறயும் ேநர்ைமயாக
எனக்குக்கூறு” என்றான்.
௧௫ எேரமியா ச ேதக்கயாவ டம், “நான்

உனக்குப் பதல் ெசான்னால் நீ உண்ைமயல்
என்ைனக் ெகால்வாய். நான் உனக்கு
அறவுைரச் ெசான்னாலும் நான் ெசால்வைத
நீ ேகட்கமாட்டாய்” என்றான்.
௧௬ ஆனால் ச ேதக்கயா அரசன்

இரகச யமாக எேரமியாவ டம் ஒரு
உறுதெமாழி ெசய்து ெகாடுத்தான்.
ச ேதக்கயா, “கர்த்தர் நமக்கு ஜீவனும்
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ஆத்துமாைவக் ெகாடுத்தருக்க றார். கர்த்தர்
ஜீவேனாடுஇருப்பதுஎவ்வளவுஉண்ைமேயா
அவ்வளவு உண்ைம நான் உன்ைனக்
ெகால்லமாட்ேடன் என்பதும். உன்ைனக்
ெகால்ல வரும்புக ற அந்த அத காரிகளிடம்
உன்ைனக் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்றும் நான்
வாக்குறுத அளிக்க ேறன்” என்றான்.
௧௭ ப றகு எேரமியா ச ேதக்கயா

அரசனிடம், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், கூறுகறார்,
‘நீ பாப ேலான் அரசனின் அதகாரிகளிடம்
சரணைடந்தால் உனது வாழ்க்ைக
காப்பாற்றப்படும். எருசேலம் எரிக்கப்படாமல்
இருக்கும். நீயும் உனது குடும்பமும்
காக்கப்படுவீர்கள். ௧௮ ஆனால் நீ
சரணைடய மறுத்தால், ப றகு பாப ேலானியப்
பைடய டம் எருசேலம் ெகாடுக்கப்படும்.
அவர்கள் எருசேலைம எரிப்பார்கள். நீ
அவர்களிடமிருந்து தப்ப க்க முடியாது’ ”
என்றான்.
௧௯ ஆனால் அரசன் ச ேதக்கயா

எேரமியாவ டம், “ஆனால் நான்
பாப ேலானியப் பைடயுடன் ஏற்கனேவ
ேசர்ந்துவ ட்ட யூதாவன் ஆட்கைளப்பற்ற ப்
பயப்படுக ேறன். வீரர்கள் என்ைன அந்த
யூதாவன் ஆட்களிடம் ெகாடுப்பார்கள் என்று
நான் பயப்படுக ேறன். அவர்கள் என்ைன
ேமாசமாக நடத்த என்ைனத் தாக்குவார்கள்”
என்றான்.
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௨௦ஆனால் எேரமியா பதலாக, “யூதாவன்
ஆட்களிடம் அவ்வீரர்கள் உன்ைனக்
ெகாடுக்கமாட்டார்கள். ச ேதக்கயா அரசேன,
நான் என்ன ெசால்க ேறேனா அதன்படி
கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படி. ப றகு எல்லாம்
உனக்கு நன்ைமயாகும். உனது வாழ்வு
காப்பாற்றப்படும். ௨௧ஆனால் பாப ேலானிய
பைடக்குச் சரணைடய மறுத்தால், கர்த்தர்
எனக்கு என்ன நடக்கும் என்பைதக்
காட்டியருக்க றார். இதுதான் கர்த்தர்
எனக்குச் ெசான்னது. ௨௨ யூதா அரசனின்
வீட்டில் வ டப்பட்டுள்ள ஸ்த ரீகள் எல்லாம்
ெவளிேய ெகாண்டுவரப்படுவார்கள்.
அவர்கள் பாப ேலான் அரசனின் முக்கய
அதகாரிகளிடம் ெகாண்டுவரப்படுவார்கள்.
உங்கள் ஸ்த ரீகள் ஒரு பாடலால் பரிகாசம்
ெசய்வார்கள். இதுதான் அப்ெபண்கள்
ெசால்வது:

“உங்கள் நல்ல நண்பர்கள் உனக்கு தந்த ரம்
ெசய்தார்கள்.

தீயக்காரியங்கைளெசய்யும்படிஉன்ைன
மாற்றுகன்றனர்.

உங்கள்கால்கள்ேசற்றல்ச க்க க்ெகாண்டன.
பன்னர் உன்ைன தன்னந்தனிேய
அவர்கள்வ ட்டுவ ட்டனர்.”

௨௩ “உன் மைனவகளும் குழந்ைதகளும்
ெவளிேய ெகாண்டுவரப்படுவார்கள்.
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அவர்கள் பாப ேலானியப் பைடய டம்
ெகாடுக்கப்படுவார்கள். நீங்கள் பாப ேலான்
பைடய டமிருந்து தப்ப க்க முடியாது. நீ
பாப ேலான் அரசனால் ைகப்பற்றப்படுவாய்.
எருசேலம்எரிக்கப்படும்” என்றான்.
௨௪ ப றகு ச ேதக்கயா எேரமியாவ டம், “நீ

எவரிடமும் நான் உன்ேனாடு ேபச ேனன்
என்று ெசால்ல ேவண்டாம். நீ அவ்வாறு
ெசய்தால் நீ மரிப்பாய். ௨௫ அந்த
அத காரிகள் நான் உன்னிடம் ேபச யைதக்
கண்டுப்ப டித்துவ டலாம். ப றகு அவர்கள்
உன்னிடம் வந்து, ‘எேரமியா, நீ அரசன்
ச ேதக்கயாவ டம் என்ன ெசான்னாய்
என்பைத எங்களிடம் கூறு. அரசன்
ச ேதக்கயா உன்னிடம் என்ன ெசான்னான்
என்பைதயும் எங்களிடம் கூறு. எங்கேளாடு
ேநர்ைமயாக இருந்து எல்லாவற்ைறயும்
ெசால் அல்லது நாங்கள் உன்ைனக்
ெகால்ேவாம்’ என்று ெசால்வார்கள்.
௨௬அவர்கள்இதைனஉன்னிடம்ெசான்னால்,
அவர்களிடம் ெசால், ‘நான் அரசனிடம்
மீண்டும் என்ைன ேயானத்தானின்
வீட்டின் அடியல் உள்ள பள்ளத்த ற்குள்
அனுப்பேவண்டாம். நான் அங்ேக
தரும்பப்ேபானால் நான் மரித்துவடுேவன்’ ”
என்றுெகஞ்ச க்ெகாண்டிருந்ேதன்.
௨௭இதுநகழ்ந்தது. அந்தஅரசஅத காரிகள்

எேரமியாவ டம் ேகள்வகள் ேகட்க வந்தனர்.
அரசன் என்ன பதல் ெசால்லேவண்டும்
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என்று கட்டைளய ட்டிருந்தாேனா அதைனேய
ெசான்னான். ப றகு எேரமியாைவ அந்த
அத காரிகள் தனிேய வ ட்டனர். எவரும்
எேரமியாவும் அரசனும் என்ன ேபசனார்கள்
என்றுேகட்கவல்ைல.
௨௮ எனேவ எேரமியா ஆலய

ப ரகாரத்தன் காவல் அைறயல் எருசேலம்
ைகப்பற்றப்படும்வைரஇருந்தான்.

௩௯
எருசேலமின்வீழ்ச்ச
௧ எருசேலம் ைகப்பற்றப்பட்டது

இப்படித்தான்: யூதாவன் அரசன்
ச ேதக்கயாவன் ஒன்பதாவது ஆண்டின்
பத்தாவது மாதத்தல் பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிற்கு
எத ராகத் தனது முழுப்பைடயுடன்
புறப்பட்டான். அந்நகைரத் ேதாற்கடிக்க
முற்றுைகய ட்டனர். ௨ ச ேதக்கயாவன்
பதெனான்றாவது ஆண்டின் நாலாவது
மாதத்தன்ஒன்பதாவது நாளில் எருசேலமின்
சுவர் உைடக்கப்பட்டது. ௩ ப றகு பாப ேலான்
அரசனின்அதகாரிகள் எருசேலம் நகருக்குள்
வந்தனர். அவர்கள் உள்ேள வந்து மத்தய
வாசலில் உட்கார்ந்துக்ெகாண்டனர். அந்த
அத காரிகளின் ெபயர்கள் இைவ: ெநர்கல்
சேரத்ேசர், சம்கார் ேநேபா மாவட்டத்து
ஆளுநர், ஒரு மிக உயர்ந்த அத காரி,
ெநேபாசர்ேசக ம், இன்ெனாரு உயர் அத காரி
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மற்றும் பல்ேவறு முக்கய அதகாரிகளும்
இருந்தனர்.
௪ யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயா

பாப ேலான் அதகாரிகைளப் பார்த்தான்.
அவன் தனது பைட வீரர்கேளாடு
ஓடிப்ேபானான். அவர்கள் இரவல்
எருசேலைம வ ட்டனர். அவர்கள் அரசனது
ேதாட்டத்தன் வழியாகச் ெசன்றனர்.
இரண்டு சுவர்களுக்கு இைடயல் இருந்த
வாசல் வழியாகச் ெசன்றனர். ப றகு
அவர்கள் வனாந்தரத்ைத ேநாக்க ப்
ேபானார்கள். ௫ பாப ேலானியப் பைட
ச ேதக்கயாைவயும் அவேனாடு ெசன்ற
வீரர்கைளயும் துரத்தயது. எரிேகாவன்
சமெவளியல் அவர்கள் ச ேதக்கயாைவப்
ப டித்தனர். அவைன பாப ேலான் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாண்டுேபானார்கள்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஆமாத் ேதசத்து
ரிப்லா பட்டணத்தல் இருந்தான். அந்த
இடத்தல் ேநபுகாத்ேநச்சார் ச ேதக்கயாைவ
என்ன ெசய்யலாம் என்று முடிவு
ெசய்தான். ௬ அங்ேக ரிப்லா பட்டணத்தல்,
பாப ேலான் அரசன் ச ேதக்கயாவன்
மகைன ச ேதக்கயா பார்க்கும்ேபாேத
ெகான்றான். ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவன்
அரச அத காரிகைள ச ேதக்கயா
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
ெகான்றான். ௭ ப றகு, ேநபுகாத்ேநச்சார்
ச ேதக்கயாவன்கண்கைளகுருடாக்கனான்.
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அவனுக்குெவண்கலச் சங்கலிையப் ேபாட்டு
பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுப்ேபானான்.
௮ பாப ேலான் பைடயானது அரசனின்

வீட்ைடயும் எருசேலம் ஜனங்களின்
வீட்ைடயும் ெநருப்ப ட்டனர். அவர்கள்
எருசேலமின் சுவர்கைள உைடத்தனர்.
௯ ேநபுசராதான் பாப ேலானிய அரசனின்
ச றப்புக் காவலர்களின் தளபதயாக
இருந்தான். எருசேலமில் மீதயருந்த
ஜனங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்
சைறயலிட்டான். அவர்கைளப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுப்ேபானான்.
ஏற்கனேவ,அவனிடம் சரணைடந்த எருசேலம்
ஜனங்கைளயும்ைகத களாக பாப ேலானுக்கு
ெகாண்டுப்ேபானான். ௧௦ ஆனால் ச றப்புக்
காவலர்களின் தளபதயான ேநபுசராதான்
யூதாவன் சல ஏைழ ஜனங்கைள
வ ட்டுவ ட்டுச் ெசன்றான். அந்த ஜனங்கள்
ெசாந்தமாக எதுவும் இல்லாதவர்கள்.
எனேவ, அந்த நாளில் ேநபுசராதான்
அவ்ேவைழ ஜனங்களுக்குத் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும் வயல்கைளயும்
ெகாடுத்தான்.
௧௧ ஆனால், ேநபுகாத்ேநச்சார்

ேநபுசராதானுக்கு எேரமியாைவப்பற்ற சல
கட்டைளகைளக் ெகாடுத்தான். ேநபுசராதான்
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ச றப்புக் காவலர்களின்
தைலவன். இைவதான் கட்டைளகள்:
௧௨ “எேரமியாைவக் கண்டுபடி. அவைன
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கவனித்துக் ெகாள். அவைனத் தாக்காேத.
அவன் என்ன ேகட்க றாேனா அவற்ைறக்
ெகாடு.”
௧௩ எனேவ அரசனின் ச றப்புக் காவலர்

தளபதயான ேநபுசராதான், பாப ேலானின்
தைலைமப் பைட அத காரியான
ேநபுசராதாைனயும் ஒரு உயர் அத காரியான
ெநர்கல்சேரத்ேசைரயும் மற்றும் மற்றப் பைட
அத காரிகைளயும் எேரமியாைவத் ேதட
அனுப்பனான். ௧௪அவர்கள் எேரமியாைவக்
கண்டனர். ஆலய முற்றத்தலிருந்து
யூதா அரசனின் காவலரிடமிருந்து
ெவளிேய எடுத்தனர். பாப ேலானது
பைடயன் அவ்வதகாரிகள் எேரமியாைவ
ெகதலியாவனிடம் ஒப்பைடத்தனர்.
ெகதலியா அக க்காமின் மகன். அகக்காம்
சாப்பானுைடய மகன். ெகதலியா
எேரமியாைவ வீட்டிற்குத் தரும்பக்
ெகாண்டுப்ேபாகும் கட்டைளகைளப்
ெபற்றருந்தான். எனேவ, எேரமியா
வீட்டிற்குக் ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டான். அவன்
தன்ெசாந்த மனிதர்கேளாடுதங்கனான்.

எெபத்ெமேலக்குவற்கு கர்த்தரிடமிருந்து
ஒருெசய்த
௧௫ எேரமியா ஆலயப் ப ரகாரத்தல்

காவலர் பாதுகாப்பல் இருந்தேபாது
கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத அவனுக்கு
வந்தது. ௧௬ “எேரமியா, ேபாய்
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எத்த ேயாப்ப யனான எெபத்ெமேலக்குவ டம்
இைதச் ெசால்! ‘இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்.
மிக வைரவல் எருசேலம் நகைரப்பற்ற நான்
ெசான்ன ெசய்த கள் உண்ைமயாகும்படிச்
ெசய்ேவன். எனதுெசய்த ேபரழிவன்மூலேம
உண்ைமயாகுேம தவ ர நல்லவற்றன் மூலம்
அன்று. நீ உனது ெசாந்தக் கண்களால் அது
உண்ைமயாவைத பார்ப்பாய். ௧௭ ஆனால்,
அந்நாளில் எெபத்ெமேலக்ேக நான்
உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். ‘நீ பயப்படுக றஜனங்களிடம்
ெகாடுக்கப்படமாட்டாய். ௧௮ நான் உன்ைனக்
காப்பாற்றுேவன். எெபத்மேலக்ேக, நீ
வாளால் மரிக்கமாட்டாய். ஆனால் நீ தப்ப த்து
வாழ்வாய். இது நகழும். ஏெனன்றால் நீ
என்னிடம் நம்ப க்ைக ைவத்தாய்’ ” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௪௦
எேரமியாவடுதைலெசய்யப்படல்
௧ ராமா நகரத்தல் எேரமியா வடுதைல

ெசய்யப்பட்டப் ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைத வந்தது. ேநபுசராதான்
எனும் பாப ேலானிய அரசனது சறப்புக்
காவலாளிகளின் தளபத ராமா நகரில்
எேரமியாைவக் கண்டான். எேரமியா
சங்கலிகளால் கட்டப்பட்டிருந்தான். அவன்
எருசேலம் மற்றும் யூதாவன் ைகத களுக்கு
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இைடயல் இருந்தான். அக்ைகத கள்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ேபாவதற்காக
இருந்தனர். ௨ தளபதயான ேநபுசராதான்
எேரமியாைவக் கண்டதும் அவனிடம்
ேபசனான். அவன், “எேரமியா, உனது
ேதவனாகய கர்த்தர் இந்த இடத்துக்கு
இப்ேபரழிவு வரும் என்று ஏற்கனேவ
அறவத்தருக்க றார். ௩ கர்த்தர், தான்
ெசய்ேவன் என்று ெசான்னபடிேய
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தருக்க றார்.
இப்ேபரழிவு நடந்தது. ஏெனன்றால், யூதா
ஜனங்களாகய நீங்கள் கர்த்தருக்கு எத ராக
பாவம் ெசய்து கீழ்ப்படியவல்ைல. ௪ஆனால்
இப்ேபாது, எேரமியா, நான் உன்ைன
வடுதைல ெசய்க ேறன். நான் உனது
மணிக்கட்டுகளிலிருந்து சங்கலிகைள
எடுத்து வடுேவன். நீ என்ேனாடு
பாப ேலானுக்கு வர வரும்பனால் நான்
உன்ைன நன்றாக கவனித்துக் ெகாள்ேவன்.
ஆனால், நீ என்ேனாடு வர வரும்பவல்ைல
என்றால் வரேவண்டாம். பார், நாடு
முழுவதும் உனக்காகத் த றந்தருக்க றது.
நீ வரும்புக ற எங்கு ேவண்டுமானாலும்
ேபாகலாம். ௫அல்லது சாப்பானின் மகனான
அகக்காமின் மகனான ெகதலியாவ டம்
தரும்ப ப் ேபாகலாம். பாப ேலான் அரசன்
ெகதலியாைவ யூதாவன் நகரங்களுக்கு
ஆளுநராகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். ேபாய்
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ஜனங்களுக்கைடயல் ெகதலியாேவாடு
வாழு. அல்லது நீ வரும்புக ற எந்த
இடத்துக்கும் ேபாகலாம்” என்றுெசான்னான்.
ப றகு ேநபுசராதான் எேரமியாவ ற்கு

ெகாஞ்சம் உணவும் பரிசுப் ெபாருட்களும்
ெகாடுத்து ேபாகச்ெசய்தான். ௬ எனேவ,
எேரமியா அகீக்காமின் மகனான
ெகதலியாவ டம் மிஸ்பாவுக்குப் ேபானான்.
எேரமியா ெகதலியாேவாடு, யூதா ேதசத்தல்
வ டப்பட்டுள்ளஜனங்கேளாடுதங்கனான்.

ெகதலியாவன்குறுகயஆட்ச
௭ எருசேலம் அழிக்கப்பட்டேபாது, யூதாவன்

பைடயலுள்ள சலவீரர்களும்அதகாரிகளும்
அவர்களுைடய ஆட்களும் அத்தறந்த
நாட்டிேலேய, வடுபட்டனர். அந்த வீரர்கள்,
அகீக்காமின் மகனான ெகதலியாைவப்
பாப ேலான் அரசன் ேதசத்தல்
வடுப்பட்டுள்ளவர்களின் ஆளுநராக
நயமிக்கப்பட்டுள்ளைத அற ந்தனர்.
வடுப்பட்டுள்ள ஜனங்களில் ஆண்கள்,
ெபண்கள், சறுவர்கள் என ஏைழகளாக
இருந்தனர். இவர்கள் ைகத களாகப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுப்ேபாகப்படாமல்
இருந்தனர். ௮ எனேவ அவ்வீரர்கள்
மிஸ்பாவலுள்ள ெகதலியாவ டம் வந்தனர்.
அவ்வீரர்கள்: ெநத்தானியாவன் மகனான
இஸ்மேவல், ேயாகனான், அவனுைடய
சேகாதரன் ேயானத்தான், கேரயாவன்
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குமாரர்கள், தன் கூேமத்தன் மகனான
ெசராயா, ெநத்ேதாபாத் உரின் எப்பாயன்
குமாரர்கள், மாகாத்தயாைவ சார்ந்தவனின்
மகன் ெயசனியா, மற்றும் அவர்கேளாடு
இருந்தமனிதர்கள்.
௯ சாப்பானின் மகனான அகக்காமின்

மகனான ெகதலியா, வந்த வீரர்களும்
அவர்கேளாடு வந்தவர்களும் பாதுகாப்ைப
உணருமாறு ப ரமாணம் ெசய்தான்.
ெகதலியா ெசான்னது இதுதான்:
“வீரர்களாகய நீங்கள், பாப ேலானிய
ஜனங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய
பயப்படேவண்டாம். இந்நாட்டில் குடியருந்து,
பாப ேலானிய அரசனுக்கு ேசைவ
ெசய்யுங்கள். நீங்கள் இைதச் ெசய்தால்
எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும். ௧௦ நானும்
மிஸ்பாவல் வாழ்ேவன். நான் உங்களுக்காக
இங்ேக வந்த கல்ேதயரிடம் ேபசுேவன்.
நீங்கள் அந்த ேவைலைய எனக்கு
வ ட்டுவடுங்கள். நீங்கள் த ராட்ைசகைள
அறுவைட ெசய்ய ேவண்டும். ேகாைடப்
பழங்கைளயும், எண்ெணையயும் எடுக்க
ேவண்டும். நீங்கள் எைத அறுவைட
ெசய்க றீர்கேளா அவற்ைற உங்கள் ேசமிப்பு
ஜாடிகளில் ேபாட்டு ைவயுங்கள். உங்கள்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ள நகரங்களில்
வாழுங்கள்.” ௧௧ ேமாவாப், அம்ேமான்,
ஏேதாம் மற்றும் மற்ற நாடுகளில் உள்ள
அைனத்து யூதா ஜனங்களும் பாப ேலான்
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அரசன் யூதா ேதசத்தல் யூதா ஜனங்கள்
சலைர வ ட்டுவ ட்டுப் ேபாயருக்க றான்
என்று ேகள்வப்பட்டனர். பாப ேலான் அரசன்
சாப்பானின்மகனானஅகக்காமின்மகனான
ெகதலியாைவ அவர்களின் ஆளுநாரகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருப்பைதப்பற்றயும்
ேகள்வப்பட்டனர். ௧௨ அந்த ஜனங்கள்
இச்ெசய்த கைளக் ேகள்வப்பட்டதும்
அவர்கள் யூதா ேதசத்த ற்கு வந்தனர்.
அவர்கள் ச தற க்க டந்த நாடுகளில் இருந்து
மிஸ்பாவலுள்ள ெகதலியாவ டம் தரும்ப
வந்தனர். எனேவ அவர்கள் தரும்ப வந்து
த ராட்ைச அறுவைடையயும் ேகாைடப்
பழங்கைளயும் ேசகரித்தனர்.
௧௩ கேரயாவன் மகனான ேயாகனானும்

மற்ற எல்லா யூதா பைடயன் அதகாரிகளும்
தறந்த நாட்டிலுள்ள அைனவரும்
ெகதலியாவ டம் வந்தனர். ெகதலியா
மிஸ்பா பட்டணத்தல் இருந்தான்.
௧௪ ேயாகனானும் அவேனாடிருந்த
அத காரிகளும் ெகதலியாவ டம்
ெசான்னார்கள். “அம்ேமானிய ஜனங்களின்
அரசனான பாலிஸ் உன்ைனக் ெகால்ல
வரும்புக றான் என்பது உனக்குத் ெதரியுமா?
அவன் ெநத்தானியாவன் மகனான
இஸ்மேவைல அனுப்பயருக்க றான்.”
ஆனால் அகக்காமின் மகனான ெகதலியா
அவர்கைளநம்பவல்ைல.
௧௫ப றகுகேரயாவன்மகனானேயாகனான்
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மிஸ்பாவல் ெகதலியாவ டம் தனியாகப்
ேபசனான். ேயாகனான் ெகதலியாவ டம்,
“நான் ேபாய் ெநத்தானியாவன் மகனாகய
இஸ்மேவைலக்ெகால்லட்டுமா?இைதப்பற்ற
எவரும் அற ந்துக் ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
இஸ்மேவல் உன்ைனக் ெகால்லும்படி
வ டக்கூடாது. அது மீண்டும் உன்ைனச்
சுற்றயுள்ள அைனத்து யூதா ஜனங்கைளயும்
பல்ேவறு நாடுகளுக்குச் ச தறும்படிச்
ெசய்யும். அதாவது யூதாவன் சல
மீந்தவர்களும்அழியும்படி ேநரும்” என்றான்.
௧௬ ஆனால், அகக்காமின் மகனான

ெகதலியா கேரயாவன் மகனான
ேயாகனானிடம், “இஸ்மேவைலக்
ெகால்லாேத. நீ இஸ்மேவைலப்பற்ற ச்
ெசால்வது எல்லாம் உண்ைம அல்ல”
என்றான்.

௪௧
௧ ஏழாவது மாதத்தல், ெநத்தானியாவன்

மகனான இஸ்மேவல் அகக்காமின்
மகனான ெகதலியாவ டம் வந்தான்.
(ெநத்தானியா எலிசாமாவன் மகன்.)
இஸ்மேவல் அவனது பத்து ஆட்கேளாடு
வந்தான். அந்த ஆட்கள் மிஸ்பா
பட்டணத்துக்கு வந்தனர். இஸ்மேவல் அரச
குடும்பத்தல் ஒரு உறுப்பனன். அவன் யூதா
அரசனிடம் ஒரு அதகாரியாக இருந்தவன்.
இஸ்மேவலும் அவனது ஆட்களும்
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ெகதலியாேவாடு உணவு உண்டனர்.
௨ அவர்கள் ேசர்ந்து உண்ணும்ெபாழுது,
இஸ்மேவலும் அவேனாடு வந்த பத்துேபரும்
தீடீெரன்று எழுந்து அகக்காமின்
மகனான ெகதலியாைவ வாளால்
ெகான்றனர். ெகதலியா பாப ேலான்
அரசனால் யூதாவன் ஆளுநராகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். ௩ இஸ்மேவல்,
ெகதலியாேவாடு மிஸ்பாவல் இருந்த
மற்ற ஜனங்கைளயும் ெகான்றுவட்டான்.
இஸ்மேவல் ெகதலியாேவாடு இருந்த
பாப ேலானியவீரர்கைளயும்ெகான்றான்.
௪-௫ ெகதலியா ெகாைல ெசய்யப்பட்ட

அந்நாளுக்குப் ப றகு, 80 ேபர்
மிஸ்பாவுக்கு வந்தனர். அவர்கள்
தானியக் காணிக்ைககைளயும் நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டு வந்தனர். அந்த 80
ேபரும் தங்கள் தாடிகைள சைரத்தருந்தனர்,
தம் ஆைடகைளக் க ழித்தருந்தனர்,
தம்ைமத்தாேம காயப்படுத்தயருந்தனர்.
அவர்கள் சீேகம், சீேலா, சமாரியா
ஆகய இடங்களிலிருந்து வந்தனர்.
அவர்களில் எவருக்கும் ெகதலியா ெகாைல
ெசய்யப்பட்டது ெதரியாது. ௬ இஸ்மேவல்
மிஸ்பாைவ வ ட்டு அந்த 80 ேபைரயும்
சந்த க்கப் ேபானான். அவர்கைளச்
சந்த க்க நடந்துப் ேபாகும்ேபாது அவன்
அழுதான். இஸ்மேவல் அந்த 80 ேபைரயும்
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சந்த த்து அவர்களிடம், “என்ேனாடு வந்து
அகக்காமின் மகனான ெகதலியாைவச்
சந்தயுங்கள்” என்றான். ௭ அந்த 80 ேபரும்
அவேனாடு மிஸ்பாவுக்குச் ெசன்றனர்.
ப றகு இஸ்மேவலும் அவனது ஆட்களும்
அந்த 80 ேபைரக் ெகான்று அந்த 80 ேபரின்
உடல்கைளயும் ஆழமான ஒரு குழிக்குள்
ேபாடத் துவங்கனார்கள். ௮ ஆனால்
அவர்களுள் 10 ேபர் இஸ்மேவலிடம்,
“எங்கைளக் ெகால்லாேத. எங்களிடம்
ேகாதுைமயும் பார்லியும் உள்ளன.
எங்களிடம் எண்ெணயும் ேதனும் உள்ளன.
நாங்கள் அவற்ைற வயல்களில் மைறத்து
ைவத்துள்ேளாம். அவற்ைற உனக்குக்
ெகாடுக்கவரும்புக ேறாம்” என்றனர். எனேவ
இஸ்மேவல் அந்தப் பத்துப் ேபைரயும்
தனியாக வ ட்டுவ ட்டான். அவன் அவர்கைள
மற்றவர்கேளாடு ெகால்லவல்ைல. ௯ (அந்த
அகழி மிகப் ெபரியது. இது ஆசா என்னும்
யூதா அரசனால் கட்டப்பட்டது. ஆசா அரசன்
இந்த அகழிையக் கட்டினான். எனேவ ேபார்க்
காலங்களில் அதல் தண்ணீர் இருக்கும்.
இஸ்ரேவல் அரசனான பாஷாவ டமிருந்து
நகரத்ைதக் காப்பாற்ற இதைனச் ெசய்தான்.
இது ந ரம்பும்வைர இஸ்மேவல் மரித்த
உடல்கைளப் ேபாட்டான்.)
௧௦ இஸ்மேவல், மிஸ்பா நகரத்தல் இருந்த

அைனத்து ஜனங்கைளயும் ைகப்பற்றனான்.
பன்னர் அம்ேமானியர் வாழ்ந்த நகரத்ைத
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கடக்கப் புறப்பட்டான். அவர்களில் அரசனது
மகள்களும் மற்ற வடுபட்ட மனிதர்களும்
இருந்தனர். இவர்கைள ெகதலியா
கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி ேநபுசாராதானால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். ேநபுசராதான்,
பாப ேலான் அரசனின் ச றப்புக் காவல்
பைடயன்தளபத .
௧௧ கேரயாவன் மகனான ேயாகனானும்

அவேனாடு இருந்த பைட அத காரிகளும்
இஸ்மேவல் ெசய்த அைனத்து ெகட்டச்
ெசயல்கைளப்பற்றயும் ேகள்வப்பட்டனர்.
௧௨ எனேவ ேயாகனானும் பைட
அத காரிகளும் பல ஆட்களும்
ெநத்தானியாவன்மகனானஇஸ்மேவேலாடு
சண்ைடய டப் ேபானார்கள். அவர்கள்
க ப ேயான் நகரத்தலுள்ள ெபருங்குளத்து
தண்ணீர் அருகல் அவைனப்ப டித்தனர்.
௧௩இஸ்மேவலால் ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கள்
ேயாகனாைனயும் அவேனாடு இருந்த
பைட அத காரிகைளயும் பார்த்தனர். அந்த
ஜனங்கள் மிகவும் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர்.
௧௪ ப றகு இஸ்மேவலால் சைற ப டிக்கப்பட்ட
அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் கேரயாவன்
மகனான ேயாகனானிடம் ஓடிச் ெசன்றனர்.
௧௫ ஆனால் இஸ்மேவலும் அவனது
எட்டு ஆட்களும் ேயாகனானிடமிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அம்ேமானியஜனங்களிடம்ஓடிப்ேபானார்கள்.
௧௬ எனேவ, கேரயாவன் மகனான
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ேயாகனானும் அவனது பைடயத காரிகளும்
ைகத கைள வடுவத்தனர். இஸ்மேவல்
ெகதலியாைவக் ெகாைல ெசய்தருந்தான்.
மிஸ்பாவலுள்ள ஜனங்கைளக்
ைகப்பற்றயருந்தான். மீதயருந்தவர்களில்
வீரர்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள், சைப
அத காரிகள் என இருந்தனர். ேயாகனான்
அவர்கைள க ப ேயான் நகரிலிருந்து
தரும்பக்ெகாண்டுவந்தான்.

எக ப்த ற்குத்தப்ப த்தல்
௧௭-௧௮ ேயாகனானும் மற்றப் பைட

அத காரிகளும் கல்ேதயர்களுக்கு
பயந்தனர். பாப ேலானின் அரசன்
ெகதலியாைவ யூதாவன் ஆளுநராகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தான். ஆனால்இஸ்மேவல்
ெகதலியாைவக் ெகாைல ெசய்துவ ட்டான்.
ேயாகனான், கல்ேதயர்கள் ேகாபமாக
இருப்பார்கள் என்று அஞ்சனான். எனேவ
அவர்கள் எக ப்துக்கு ஓடிப்ேபாக முடிவு
ெசய்தனர். எக ப்துக்குப் ேபாகும் வழியல்
அவர்கள்ெகருத்க ம்காமினில்தங்கனார்கள்.
ெகருத்க ம்காமின் ெபத்ேலகம் நகருக்கு
அருகல்இருக்கறது.

௪௨
௧ அவர்கள் ெகருத் க ம்காமினில்

இருக்கும் ேபாது, ேயாகனானும் ஓசாயாவன்
மகனான ெயசனியாவும் தீர்க்கதரிச
எேரமியாவ டம் ெசன்றனர். எல்லாப்
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பைட அத காரிகளும் ேயாகனான்
மற்றும் ெயசனியாவுடன் ெசன்றனர்.
முக்கயத்துவம் குைறந்த ஜனங்களில்
இருந்து முக்கயத்துவம் மிகுந்த ஜனங்கள்
வைரஅைனத்துஜனங்களும் எேரமியாவ டம்
ெசன்றனர். ௨ அந்த ஜனங்களைன வரும்
எேரமியாவ டம், “எேரமியா, நாங்கள் என்ன
ெசால்க ேறாம் என்பைத தயவுெசய்துக்
ேகளும். யூதாவன் வம்சத்தலிருந்து
தப்ப ப் பைழத்த இந்த ஜனங்களுக்காக
உமது ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யும். எேரமியா, எங்களில் நைறய
ேபர் மீதயாக இருக்கவல்ைல என்பைத நீர்
பார்க்கமுடியும். ஒரு காலத்தல் நாங்கள்
ஏராளமாக இருந்ேதாம். ௩எேரமியா, நாங்கள்
எங்ேக ேபாக ேவண்டும், நாங்கள் என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று உமது ேதவனாகய
கர்த்தர் என்ன கூறுகறார் என்று கர்த்தரிடம்
ெஜபம்ெசய்துக்ேகளும்” என்றனர்.
௪ ப றகு, எேரமியா தீர்க்கதரிச ,

“நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என
நீங்கள் வரும்புக றீர்கள் என்பைதப்
புரிந்துக்ெகாள்க ேறன். நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடி நான் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்க ேறன்.
கர்த்தர் ெசால்க ற எல்லாவற்ைறயும்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்ேவன்.
நான் உங்களிடமிருந்து எைதயும்
மைறக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
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௫ ப றகு, அந்த ஜனங்கள் எேரமியாவ டம்,
“நாங்கள், உமது ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசான்னபடி ெசய்யாவ ட்டால், ப றகு
கர்த்தேர எங்களுக்கு எத ரான உண்ைமயான
நம்ப க்ைகயுள்ள சாட்ச யாக இருப்பார் என்று
நம்புேவாம். உமது ேதவனாகய கர்த்தர்
நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
ெசால்லேவ உம்ைம அனுப்பயுள்ளார் என
அறக ேறாம். ௬ நாங்கள் அச்ெசய்தைய
வரும்புக ேறாமா அல்லது அச்ெசய்தைய
வரும்பவல்ைலயா என்பது ஒரு
ெபாருட்டன்று. நமதுேதவனாகயகர்த்தருக்கு
நாங்கள் அடிபணிேவாம். நாங்கள் உம்ைம
எங்களுக்கான ெசய்தைய அறயேவ
அனுப்புக ேறாம். அவர் என்னெசால்க றாேரா
அதற்கு நாங்கள் அடிபணிேவாம். ப றகு
எங்களுக்கு நல்லைவ நடக்கும். ஆம்
நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
அடிபணிேவாம்” என்றனர்.
௭ பத்து நாட்கள் முடிந்ததும்,

கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்த எேரமியாவ ற்கு
வந்தது. ௮ ப றகு எேரமியா, கேரயாவன்
மகனான ேயாகனாைனயும் அவனுடனிருந்த
பைட அத காரிகைளயும் ேசர்ந்து
அைழத்தான். எேரமியா, முக்கயத்துவம்
குைறந்த ஆட்களிலிருந்து முக்கயத்துவம்
மிகுந்த ஆட்கள்வைர அைனத்து
ஜனங்கைளயும் அைழத்தான். ௯ ப றகு
அவர்களிடம் எேரமியா, “இஸ்ரேவலர்களின்
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ேதவனாகய ஆண்டவர் கூறுவது
இதுதான், நீங்கள் என்ைன அவரிடம்
அனுப்பனீர்கள். நான் ேதவேனாடு
வழக்காடி நான் அவரிடத்தல் நீங்கள்
ேகட்க வரும்பயைத ேகட்ேடன். கர்த்தர்
ெசால்க றது இதுதான். ௧௦ ‘ஜனங்களாகய
நீங்கள் யூதாவல் தங்கனால் நான்
உங்கைளப் பலமுள்ளவர்களாகச் ெசய்ேவன்.
நான் உங்கைள அழிக்கமாட்ேடன். நான்
உங்கைள நடுேவன். நான் உங்கைளத்
தள்ளமாட்ேடன். நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், நான் உங்களுக்கு
ஏற்படுத்தய பயங்கரமான ெசயல்களுக்காக
வருத்தப்படுக ேறன். ௧௧ இப்ேபாது நீங்கள்
பாப ேலான் அரசனுக்குப் பயப்படுக றீர்கள்.
ஆனால் பாப ேலான் அரசனுக்கு
நீங்கள் பயப்பட ேவண்டாம்’ இதுதான்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத, ‘ஏெனன்றால்
நான் உங்களுடன் இருக்க ேறன். நான்
உங்கைளக் காப்பாற்றுேவன். நான்
உங்கைள வடுவப்ேபன். நான் உங்கைள
அவனுைடய ைககளிலிருந்து தப்புவ ப்ேபன்.
௧௨ நான் உங்களிடம் தயவாய் இருப்ேபன்.
பாப ேலானின் அரசனும் உங்கைள
இரக்கத்ேதாடு நடத்துவான். அவன்
உங்கைள தரும்பவும் உங்கள் நாட்டுக்குக்
ெகாண்டு வருவான்.’ ௧௩ ஆனால் நீங்கள்,
‘நாங்கள் யூதாவல் தங்கமாட்ேடாம்’
என்று ெசால்லலாம். அவ்வாறு நீங்கள்
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ெசான்னால் நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு அடிபணிய மறுக்க றீர்கள்.
௧௪ நீங்கள், ‘இல்ைல. நாங்கள் ேபாய்
எக ப்தல் வாழ்ேவாம். எக ப்த ேல நாங்கள்
ேபாரினிமித்தமாக கவைலப்படமாட்ேடாம்.
நாங்கள் எக்காளத்தன் சத்தத்ைதக்
ேகட்கமாட்ேடாம். எக ப்தல் நாங்கள்
பச ேயாடு இருக்கமாட்ேடாம்’ என்று
ெசால்லலாம். ௧௫ நீங்கள் அவ்வாறு
ெசான்னால், ப றகு கர்த்தர் ெசால்லும்
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். யூதாவல்
உய ர் பைழத்தவர்கேள ேகளுங்கள்.
இதுதான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்வது: ‘நீங்கள்
எக ப்துக்குப் ேபாய் வாழ ேவண்டும் என்று
முடிவு ெசய்தால் ப றகு இைவ எல்லாம்
ந கழும். ௧௬ நீங்கள் ேபாரின் வாளுக்கு
அஞ்சுகறீர்கள். ஆனால் இது அங்ேக
உங்கைளத் ேதாற்கடிக்கும். நீங்கள் பசையப்
பற்ற கவைலப்படுக றீர்கள். ஆனால்
எக ப்தல் நீங்கள் பச ேயாடு இருப்பீர்கள்.
நீங்கள் அங்ேக மரிப்பீர்கள். ௧௭ எக ப்துக்குச்
ெசல்லேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்த
ஒவ்ெவாருவரும் வாள் அல்லது பச அல்லது
பயங்கர ேநாயால் மரிப்பார்கள். எக ப்துக்குப்
ேபாக ற ஒருவனும் உய ர் பைழக்கமாட்டான்.
நான் அவர்களுக்குக் ெகாண்டு வருகற
பயங்கரமானவற்றலிருந்து ஒருவன் கூட
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தப்ப க்கமாட்டான்.’
௧௮ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
‘எருசேலமிற்கு எத ராக ேகாபத்ைத
நான் காண்பத்ேதன். எருசேலமில்
வாழ்ந்த ஜனங்கைள நான் தண்டித்ேதன்.
அேத வழியல் எக ப்த ற்குச் ெசல்க ற
ஒவ்ெவாருவரிடமும் எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். மற்றவர்களுக்குத் தீைம
ஏற்படுவைதப்பற்ற ஜனங்கள் ேபசும்ேபாது
உங்கைள சான்றாகக் காட்டுவார்கள். நீங்கள்
ஒரு சாப வார்த்ைதப்ேபான்று ஆவீர்கள்.
ஜனங்கள் உங்கைள எண்ணி அவமானம்
அைடவார்கள். ஜனங்கள் உங்கைள
ந ந்த ப்பார்கள். நீங்கள் யூதாைவ மீண்டும்
பார்க்கமாட்டீர்கள்.’
௧௯ “யூதாவல் உய ர் பைழத்தவர்கேள,

கர்த்தர் உங்களுக்கு, ‘எக ப்த ற்குப் ேபாக
ேவண்டாம்’ என்று நான் இப்ெபாழுது
எச்சரிக்க ேறன். ௨௦ நீங்கள் தவறு
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். இது
உங்கள் மரணத்துக்குக் காரணம் ஆகும்.
நீங்கள் என்னிடம், ‘எங்களுக்காக எங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்.
கர்த்தர் என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்று
ெசால்க றாேரா அைனத்ைதயும் ெசால்.
நாங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிக ேறாம்’
என்றீர்கள். ௨௧ எனேவ இன்று, நான்
உங்களிடம் கர்த்தருைடய ெசய்தையச்
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ெசால்லியருக்க ேறன். ஆனால், நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர் என்ைன
உங்களிடம் அனுப்ப ைவத்து நீங்கள்
ெசய்யேவண்டியவற்ைற உங்களுக்கு
ெசால்ல ெசான்னைத எல்லாம்
நீங்கள் ெசய்யாமலிருக்கறீர்கள்.
௨௨ எனேவ, இப்ேபாது நீங்கள் உறுதயாக
புரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எக ப்த ற்குச்
ெசன்று வாழ வரும்புக றீர்கள். ஆனால்
எக ப்தல் இைவ எல்லாம் உங்களுக்கு
ஏற்படும். நீங்கள் வாள் அல்லது பச
அல்லது பயங்கரமான ேநாயால் மரிப்பீர்கள்”
என்றான்.

௪௩
௧ எனேவ எேரமியா ஜனங்களுக்கு

அவர்களது ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்ன
வார்த்ைதையச் ெசால்லி முடித்தான். கர்த்தர்
ஜனங்களுக்குச் ெசால்லும்படி எேரமியாைவ
அனுப்பயவாறு எல்லாவற்ைறயும்
ெசான்னான்.
௨ ஓசாயாவன் மகனாகய அசரியாவும்

கேரயாவன் மகனான ேயாகனானும்
மற்றும் சலரும் இறுமாப்ேபாடும்
ப டிவாதமானவர்களாகவும் இருந்தனர்.
அவர்கள் எேரமியாவ டம் ேகாபம்
ெகாண்டனர். அவர்கள் எேரமியாவ டம்,
“எேரமியா, நீ ெபாய் ெசால்லுகறாய். எங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உன்ைன, ‘நீங்கள்
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எக ப்துக்கு வாழ ேபாகேவண்டாம்’ என்று
எங்களிடம் ெசால்ல அனுப்பவல்ைல.
௩ எேரமியா, ேநரியாவன் மகனான
பாருக் எங்களுக்கு எத ராக உன்ைன
ஏவயருக்க றான் என்று நாங்கள்
நைனக்க ேறாம். எங்கைள பாப ேலானிய
ஜனங்களிடம் ெகாடுக்குமாறு அவன்
வரும்புக றான். நீ இதைனச் ெசய்யுமாறு
அவன் வரும்புக றான். அதனால் அவர்கள்
எங்கைளக் ெகால்ல முடியும். அல்லது
நீ இதைனச் ெசய்யுமாறு வரும்புக றான்.
அதனால்அவர்கள்எங்கைளக்ைகத களாக்க
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகமுடியும்”
என்றுெசான்னார்கள்.
௪ எனேவ ேயாகனான், பைட அத காரிகள்

மற்றும்அைனத்துஜனங்களும்கர்த்தருைடய
கட்டைளக்கு அடிபணியவல்ைல. கர்த்தர்
அவர்களுக்கு யூதாவல் தங்கும்படி
கட்டைளய ட்டிருந்தார். ௫ ஆனால்
கர்த்தருக்கு அடிபணிவதற்குப் பதலாக,
ேயாகனான் மற்றும் பைட அத காரிகளும்
தப்பயவர்கைள யூதாவல் இருந்து
எக ப்துக்குக் ெகாண்டு ெசன்றனர். கடந்த
காலத்தல் பைகவர் ப ற நாடுகளுக்கு
அவர்கைள எடுத்துச் ெசன்றனர். ஆனால்
அவர்கள் யூதாவற்குத் தரும்பனார்கள்.
௬இப்ெபாழுதுேயாகனான்மற்றும்அைனத்து
பைடயத காரிகளும் எல்லா ஆண்கள்,
ெபண்கள், குழந்ைதகள் ஆக ேயாைர
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எக ப்துக்கு வழி நடத்த க் ெகாண்டு
ெசன்றனர். அந்த ஜனங்களுடன் அரசனின்
மகள்களும் இருந்தனர். (ேநபுசராதான்
அவர்கைள கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி
ெகதலியாைவ நயமித்தான். ேநபுசராதான்
பாப ேலானிய அரசனின் ச றப்புக் காவல்
பைடயன் தளபதயாக இருந்தான்.)
ேயாகனான் தீர்க்கதரிச எேரமியாைவயும்
ேநரியாவன் மகனான பாருக்ைகயும்
அைழத்துப் ேபானான். ௭ அந்த ஜனங்கள்
கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறக் ேகட்கவல்ைல.
எனேவ அைனத்து ஜனங்களும் எக ப்துக்குச்
ெசன்றனர். அவர்கள் தக்பாேனஸ் எனும்
நகரத்த ற்குச்ெசன்றனர்.
௮ தக்பாேனஸ் நகரத்தல், கர்த்தரிடமிருந்து

எேரமியா இந்த வார்த்ைதையப் ெபற்றான்.
௯ “எேரமியா, ச ல ெபரிய கற்கைள
எடுத்து தக்பாேனஸ் நகரத்தல், அவற்ைறப்
பார்ேவானுைடய அரண்மைனக்கு முன்னால்
ஒலிமுக வாசலில் ெசங்கல் நைடபாைதயல்
களிமண்ணுக்குள் புைதத்துைவ. யூதாவன்
ஆட்கள் எல்ேலாரும் பார்க்கும்ேபாேத நீ
இவற்ைறச் ெசய். ௧௦ ப றகு, உன்ைன
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ற யூதாவன்
ஆட்களிடம் கூறு: ‘இதுதான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுவது. நான் பாப ேலான் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாைரஇங்ேகவரஅனுப்புேவன்.
அவன் எனது ேவைலக்காரன். நான்
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புைதத்து ைவத்த இக்கல்லின் ேமல் அவனது
சங்காசனத்ைத ைவக்கச் ெசய்ேவன்.
அவன் தனது இராஜ கூடாரத்ைத அதன்
ேமல் வ ரிப்பான். ௧௧ ேநபுகாத் ேநச்சார்
இங்ேக வந்து எக ப்ைதத் தாக்குவான்.
மரிக்க ேவண்டியவர்களுக்கு அவன்
மரணத்ைதக் ெகாண்டுவருவான். அவன்
அடிைமத்தனத்தற்கு ஏதுவானவர்கைள
சைறயருக்கச் ெசய்வான். வாளால்
ெகால்லப்படத்தக்கவர்கைளக் ெகால்ல
வாைள அவன் ெகாண்டு வருவான்.
௧௨ ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்தலுள்ள ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ேகாயலில் ெநருப்ைப
மூட்டுவான். அவன் அக்ேகாயல்கைள
எரிப்பான். அவன் அந்த வக்க ரகங்கைள
ெவளிேய எடுத்துப் ேபாடுவான்.
ஒரு ேமய்ப்பன் தனது ஆைடையச்
சுத்தப்படுத்துவதற்கு அதல் உள்ள
மூட்ைடப்பூச்ச கைளயும்ஓட்டுப்பூச்ச கைளயும்
எடுப்பான். அேத வழியல் ேநபுகாத்ேநச்சார்
எக ப்ைதச் சுத்தப்படுத்துவான். ப றகு
அவன் பத்த ரமாக எக ப்ைத வடுவான்.
௧௩ேநபுகாத்ேநச்சார்எக ப்தன்சூரியத்ேதவன்
ஆலயத்தலுள்ள நைனவுக் கற்கைள
அழிப்பான். எக ப்தல் உள்ள ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ஆலயங்கைள அவன்
எரித்துப்ேபாடுவான்.’ ” என்றான்.

௪௪



எேரமியா ௪௪:௧ cccviii எேரமியா ௪௪:௪

எக ப்தலுள்ள யூதா ஜனங்களுக்கு
கர்த்தருைடயவார்த்ைத
௧ கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியா ஒரு

வார்த்ைதையப் ெபற்றான். எக ப்தல்
வாழுகற அைனத்து யூதா ஜனங்களுக்கும்
இந்த வார்த்ைத உரிதானது. இந்த
வார்த்ைத மிக்ேதால், தக்பாேனஸ்,
ேநாப்பல், பத்ேரான் ேபான்ற இடங்களில்
வாழும் யூதாவன் ஜனங்களுக்கானது.
இதுதான் ெசய்த : ௨ “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுவதாவது, ‘ஜனங்களாகய நீங்கள்
யூதாவன் நகரங்களிலும் எருசேலமிலும்
நான் ஏற்படுத்தய பயங்கரமானவற்ைறப்
பார்த்தீர்கள். அந்த நகரங்கள் எல்லாம்
இன்று காலியான கற்தூண்களாக உள்ளன.
௩ அந்த இடங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டன.
ஏெனன்றால், அதல் வாழ்ந்த ஜனங்கள்
ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தனர். அவர்கள்
அந்நய ெதய்வங்களுக்கு பலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். அது எனக்குக் ேகாபத்ைதத்
தந்தது. கடந்த காலத்தல் நீங்களும் உங்கள்
முற்ப தாக்களும் அத்ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல. ௪ மீண்டும்
மீண்டும்எனதுதீர்க்கதரிச கைளஅவர்களிடம்
அனுப்ப ேனன். அத்தீர்க்கதரிச கள்
எனது ேவைலக்காரர்களாக இருந்தனர்.
அத்தீர்க்கதரிச கள் எனது ெசய்த கைளப்
ேபசனார்கள். அந்த ஜனங்களிடம்,
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“இப்பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்யாதீர்கள்.
வக்க ரகங்கைள நீங்கள் வழிபடுவைத
நான் ெவறுக்க ேறன்” என்றனர்.
௫ ஆனால் அந்த ஜனங்கள் தீர்க்கதரிச கள்
ெசான்னைதக் ேகட்கவல்ைல. அவர்கள்
அத்தீர்க்கதரிச களிடம் தம் கவனத்ைதச்
ெசலுத்தவல்ைல. அந்த ஜனங்கள்
ெகட்டவற்ைறச் ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல.
அவர்கள் அந்நய ெதய்வங்களுக்கு
பலிகள் ெகாடுப்பைத நறுத்தவல்ைல.
௬ எனேவ நான் அந்த ஜனங்களுக்கு
எத ராக என் ேகாபத்ைதக் காட்டிேனன்.
நான் யூதாவன் பட்டணங்கைளயும்
எருசேலமின் ெதருக்கைளயும் தண்டித்ேதன்.
எனது ேகாபம், எருசேலைமயும்
யூதாவன் பட்டணங்கைளயும்
இன்ைறக்குள்ள ெவறுைமயான
கற்குவயல்களாக்கவ ட்டது.’ ”

௭ எனேவ, “இஸ்ரேவலின் சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுகறார். ‘ெதாடர்ந்து வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுக்ெகாண்டு நீங்கள் உங்கைளேய
ஏன் காயப்படுத்த க்ெகாள்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
சறுவர்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
யூதாவன் வம்சத்தலிருந்து
ப ரித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். உங்கைள
ஒன்றுமில்லாதவர்கைளேபால ஆக்க
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நீங்கேள காரணமாகுகறீர்கள்.
௮ ஜனங்களாகய நீங்கள் வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்து எனக்கு ஏன் ேகாபத்ைத
உண்டுப்பண்ணுகறீர்கள்? இப்ெபாழுது
நீங்கள் எக ப்தல் வாழ்க றீர்கள்.
எக ப்தலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
பலிகள் ெகாடுப்பதன் மூலம்
இப்ேபாது நீங்கள் என்ைனக்
ேகாபமூட்டிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் உங்கைளேய அழிப்பீர்கள்.
இது உங்களுைடய தவறு. நீங்கள்
எல்லா ஜாத கள் மத்தயலும் ஒரு சாபச்
ெசால்லாகவும், அவமானப்பட்டவர்களாகவும்
ஆவீர்கள். அடுத்த நாட்டு ஜனங்கள்
அைதக் ெகட்டதாகப் ேபசுவார்கள். பூமியல்
உள்ள மற்ற நாட்டினர் உங்கைள ேகலி
ெசய்வார்கள். ௯ உங்கள் முற்ப தாக்கள்
ெசய்த ெபால்லாப்புகைள நீங்கள்
மறந்துவ ட்டீர்களா? யூதாவன் அரசர்களும்
அரச களும் ெசய்த ெபால்லாப்புகைள
மறந்து வ ட்டீர்களா? யூதாவலும்
எருசேலம் வீத களிலும் நீங்களும் உங்கள்
மைனவயரும் ெசய்த ெபால்லாப்புகைள
மறந்துவ ட்டீர்களா? ௧௦ இந்த நாளிலும் கூட
யூதாவன் ஜனங்கள் தங்கைளத் தாங்கள்
தாழ்த்த க்ெகாள்ளவல்ைல.அவர்கள்எனக்கு
எவ்வத மரியாைதயும் ெசய்யவல்ைல.
அந்த ஜனங்கள் எனது ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றவல்ைல. நான் உங்களுக்கும்
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உங்கள் முன்ேனார்களுக்கும் ெகாடுத்த
சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.’
௧௧ “எனேவ, இதுதான் இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் ெசால்வது: ‘உங்களுக்கு
பயங்கரமானைவ நகழேவண்டும் என்று
முடிவு ெசய்து வ ட்ேடன். யூதாவன்
வம்சம் முழுவைதயும் நான் அழிப்ேபன்.
௧௨ உய ர் பைழத்தவர்கள் சலர் மட்டுேம
உள்ளனர். அந்த ஜனங்களும் எக ப்துக்கு
வந்தனர். யூதாவன் வம்சத்தலுள்ள அந்த
சலைரயும் நான் அழிப்ேபன். அவர்கள்
வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள் அல்லது
பசயால் மரிப்பார்கள். அவர்களுக்கு
நடப்பைதக் ேகள்வப்பட்டு மற்ற நாடுகள்
அஞ்சும். மற்றவர்கள் அவைர சப த்து
ந ந்தைனக்குள்ளாக்கடுவார்கள். அந்த யூதா
ஜனங்கைள அவர்கள் அவமத ப்பார்கள்.
௧௩ எக ப்தல் வாழ்வதற்குப் ேபான அந்த
ஜனங்கைள நான் தண்டிப்ேபன். நான்
வாள்கள், பச மற்றும்பயங்கரமானேநாய்கள்
ஆகயவற்ைறப் பயன்படுத்த அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். நான் எருசேலம் நகரத்ைதத்
தண்டித்ததுேபான்று அந்த ஜனங்கைள
நான் தண்டிப்ேபன். ௧௪ யூதாவலிருந்து
தப்ப ப் பைழத்து எக ப்த ற்கு வாழப்
ேபானவர்களில் ஒருவர் கூட எனது
தண்டைனயலிருந்து தப்ப க்க முடியாது.
அந்த ஜனங்கள் யூதாவற்குத் தரும்ப
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வந்து அங்ேக வாழ வரும்புகன்றனர்.
ஆனால் ஒருவரும் யூதாவுக்குத் தரும்ப ப்
ேபாகமாட்டார்கள். ஒருேவைள சலர் மட்டும்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளலாம்.’ ”
௧௫ யூதாவன் ெபண்களில் பலர் எக ப்தல்

வாழும்ேபாது அந்நய ெதய்வங்களுக்குப்
பலிகள் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களது கணவர்களுக்கு இது ெதரியும்.
ஆனால் அவர்கைள தடுத்து நறுத்தவல்ைல.
யூதாவன் ஜனங்களில் ெபரிய கூட்டத்தனர்
ஒன்று கூடுகன்றனர். அவர்கள் எக ப்தன்
ெதன்பகுதயல் வாழுகன்ற யூதா
ஜனங்களாவார்கள். மற்ற ெதய்வங்களுக்கு
பலிகள் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற
அப்ெபண்களின் கணவர்கள் எேரமியாவ டம்.
௧௬ “நீ எங்களுக்குச் ெசான்ன கர்த்தருைடய
வார்த்ைதைய நாங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம்.
௧௭ வானராக்கனிக்கு பலிகள் ெகாடுப்பதாக
நாங்கள் வாக்குறுத ெகாடுத்தருக்க ேறாம்.
நாங்கள் வாக்குறுத அளித்தபடி
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ேவாம். நாங்கள்
அவைளத் ெதாழுதுெகாள்ள பலிகள்
ெகாடுப்ேபாம். பானங்களின்காணிக்ைகைய
ஊற்றுேவாம். நாங்கள் இதைனக் கடந்த
காலத்தல்ெசய்ேதாம். எங்கள்முற்ப தாக்கள்,
எங்கள் அரசர்கள், எங்கள் அதகாரிகள்
கடந்த காலத்தல் இதைனச் ெசய்தனர்.
யூதாவன் நகரங்களிலும் எருசேலமின்
ெதருக்களிலும் நாங்கள் அவற்ைறச்



எேரமியா ௪௪:௧௮ cccxiii எேரமியா ௪௪:௨௧

ெசய்ேதாம். ெசார்க்கத்தன் அரசைய
நாங்கள் ெதாழுதுவந்த அந்ேநரத்தல்
எங்களிடம் நைறய உணவு இருந்தது.
நாங்கள் ெவற்ற கரமாக இருந்ேதாம்.
ெகட்டைவ எதுவும் நடக்கவல்ைல.
௧௮ ஆனால் நாங்கள் வானராக்கனிக்கு
ெதாழுதுெகாள்வைத நறுத்த ேனாம்.
அவளுக்குப் பானப் பலிகள் ஊற்றுவைத
நறுத்த ேனாம். அவளுக்கு ெதாழுைககள்
ெசய்வைதநறுத்தயதலிருந்துஎங்களுக்குப்
ப ரச்சைனகள் ஏற்பட்டிருக்கன்றன. எங்களது
ஜனங்கள் வாள்களாலும் பசயாலும்
ெகால்லப்பட்டிருக்கன்றனர்” என்றனர்.
௧௯ ப றகு ெபண்கள் ேபசனார்கள்.

அவர்கள் எேரமியாவ டம், “நாங்கள்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைத எங்கள்
கணவர்கள் அறவார்கள். வானராக்கனிக்கு
பலிகள் ெகாடுக்க எங்களுக்கு அவர்களின்
அனுமத இருந்தது. அவளுக்குப்
பானங்களின் காணிக்ைக ஊற்ற
எங்களுக்கு அவர்களின் அனுமத இருந்தது.
அவைளப் ேபான்ற அப்பங்கைள நாங்கள்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைத எங்கள்
கணவர்களும்அறவார்கள்” என்றனர்.
௨௦ ப றகு எேரமியா எல்லா ஆண்கள்

மற்றும் ெபண்களுடன் ேபசனான்.
இவற்ைறெயல்லாம் இப்ெபாழுதுதான்
ெசான்னஅவர்களுடன் எேரமியா ேபசனான்.
௨௧ எேரமியா அந்த ஜனங்களிடம், “யூதாவன்
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நகரங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும்
நீங்கள், பலிகள் ெசய்தைத கர்த்தர்
நைனவுப்படுத்தனார். நீங்களும் உங்கள்
முற்ப தாக்களும், உங்கள் அரசர்களும்,
உங்கள் அதகாரிகளும், ேதசத்தன்
ஜனங்களும் இதைனச் ெசய்தனர். நீங்கள்
என்ன ெசய்தீர்கள் என்பைதக் கர்த்தர்
நைனவுப்படுத்தனார். அைதப்பற்ற
நைனத்தார். ௨௨ ப றகு கர்த்தருக்கு
உங்கேளாடு அதற்கு ேமல் ெபாறுைமயாக
இருக்க முடியவல்ைல. நீங்கள் ெசய்த
பயங்கரமான காரியங்கைள கர்த்தர்
ெவறுத்தார். எனேவ கர்த்தர் ேதசத்ைதக்
காலியான வனாந்தரமாக்கனார்.
இப்ெபாழுது அங்ேக எவரும் வாழவல்ைல.
மற்றவர்கள் அத்ேதசத்ைதப் பற்ற
அருவருப்பாகப் ேபசுக றார்கள்.
௨௩ அந்த தீைமெயல்லாம் உங்களுக்கு
ஏற்பட்டன. ஏெனன்றால், நீங்கள் அந்நய
ெதய்வங்களுக்குப் பலிகள் ெகாடுத்தீர்கள்.
கர்த்தருக்கு எத ராக நீங்கள் பாவம்
ெசய்தீர்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. நீங்கள் அவரது
ேபாதைனகைளயும் அவர் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த சட்டங்கைளயும் பன்பற்றவல்ைல.
உங்கள் உடன்படிக்ைகையயன் பகுதைய
நீங்கள் பாதுகாக்கவல்ைல” என்று
பதலளித்தான்.
௨௪ ப றகு எேரமியா எல்லா ஆண்கள்
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மற்றும்ெபண்களிடமும்ேபசனான். எேரமியா
ெசான்னான், “யூதா ஜனங்களாகய நீங்கள்,
இப்ெபாழுது எக ப்தல் இருக்கறீர்கள்.
கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய கவனியுங்கள்:
௨௫ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
‘ெபண்களாகய நீங்கள் ெசான்னைதேய
ெசய்தீர்கள். நீங்கள், “நாங்கள் ெசய்த
வாக்குறுதகைளக் காப்பாற்றுேவாம்.
பலிகள் ெகாடுப்பதாகவும் பானபலி
ஊற்றுவதாகவும் வாக்குறுத அளித்ேதாம்”
என்றீர்கள். எனேவ அவ்வாேற
ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ெசய்வதாக வாக்குறுத
ெகாடுத்தவற்ைறச் ெசய்துவடுங்கள்.
உங்கள் வாக்குறுதகைளக் காப்பாற்றுங்கள்.’
௨௬ ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். எக ப்தல்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற யூதாவலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கேள! ‘நான் எனது
ெபரும் ெபயைரப் பயன்படுத்த இந்த
வாக்குறுதையச் ெசய்க ேறன். யூதாவலுள்ள
ஜனங்களில் எக ப்தல் இப்ெபாழுது
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற எவரும்
என் நாமத்தால் மீண்டும் வாக்குறுத
ெசய்யமாட்டார்கள் என்று நான் வாக்குறுத
அளிக்க ேறன். அவர்கள் மீண்டும் “இேதா
கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு…”
என்று சத்தயம் ெசய்யமாட்டார்கள்.
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௨௭ நான் யூதாவன் ஜனங்கள் ேமல்
கவனமாயருக்க ேறன். ஆனால்
நான் அவர்களின் ேமல் நன்ைமக்காக
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கவல்ைல. நான்
அவர்கள் ேமல் தீைம ெசய்வதற்காகேவ
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
எக ப்தல் வாழ்க ற யூதாவன் ஜனங்கள்
பசயால் மரிப்பார்கள்: அவர்கள்
பட்டயத்தால் ெகால்லப்படுவார்கள்.
அவர்கள் முடிந்து ேபாகும்வைர
ெதாடர்ந்து மரித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
௨௮ யூதா ஜனங்களில் சலர் வாளால்
ெகால்லப்படுவதலிருந்து தப்புவார்கள்.
அவர்கள் எக ப்தலிருந்து யூதாவற்குத்
தரும்ப வருவார்கள். ஆனால் தப்ப
வருகற யூதாவன் ஜனங்கள் மிகச் ச லராக
இருப்பார்கள். ப றகு தப்ப ப்பைழத்த அந்த
யூதா ஜனங்கள், எக ப்தல் வாழ்பவர்கள்,
யாருைடய வார்த்ைத உண்ைமயாக றது
என்பைத அற ந்துக்ெகாள்வார்கள். எனது
வார்த்ைதயா? அல்லது அவர்களின்
வார்த்ைதயா? எது உண்ைமயானது
என்பைத அவர்கள் அறவார்கள். ௨௯ நான்
உங்களுக்கு அைடயாளத்ைதத் தருேவன்’
இது கர்த்தருைடய வார்த்ைத, ‘எக ப்தல்
நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். ப றகு
நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன் என்ற
எனது வாக்கு உண்ைமயாக நடப்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். ௩௦ நான் என்ன
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ெசான்ேனேனா அைதச் ெசய்ேவன்
என்பதற்கு இதுேவ உங்களது சான்றாகும்’
கர்த்தர் ெசால்லுவது என்னெவனில்,
‘பார்ேவான் ஒப்ப ரா எக ப்தன் அரசன்.
அவனது பைகவர்கள் அவைனக் ெகால்ல
வரும்புகன்றனர். நான் பார்ேவான்
ஒப்ப ராைவ அவனது பைகவர்களிடம்
ெகாடுப்ேபன். யூதாவன் அரசனாக
ச ேதக்கயா இருந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
ச ேதக்கயாவன் பைகவனாக இருந்தான்.
நான் ச ேதக்கயாைவ அவனது பைகவனிடம்
ெகாடுத்ேதன். அேத வழியல் நான்
பார்ேவான்ஒப்ப ராைவஅவனதுபைகவரிடம்
ெகாடுப்ேபன்’ ” என்றுெசான்னான்.

௪௫

பாருக்குக்குஒருெசய்த
௧ ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன் மகன்.

யூதாவல் ேயாயாக்கீமின் நான்காவது
ஆட்சயாண்டில் தீர்க்கதரிச யான எேரமியா
ேநரியாவன் மகனான பாருக்க டம்
இவற்ைறச் ெசான்னான். பாருக் ஒரு
புத்தகச் சுருளில் இவற்ைற எழுதனான்.
எேரமியா பாருக்க டம் ெசான்னது
இதுதான்: ௨ “இதுதான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்குச் ெசால்வது:
௩ ‘பாருக், நீ, “இது எனக்கு மிகவும்
ெகாடூரமானது. கர்த்தர் எனக்குத் துக்கத்ைத
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ேவதைனேயாடு ெகாடுத்தருக்க றார் நான்
மிகவும் கைளத்துப் ேபாேனன். எனது
கஷ்டத்தால் நான் ேதாய்ந்து ேபாேனன்.
நான் இைளப்பாற முடியவல்ைல” ’ ”
என்று ெசான்னாய். ௪ கர்த்தர் ெசன்னார்:
“எேரமியா, பாருக்க டம் இதைனச் ெசால்.
இதுதான் கர்த்தர் கூறுகறது: ‘நான்
கட்டியவற்ைற இடித்துப்ேபாடுேவன். நான்
நாட்டியருக்கன்றவற்ைறேய படுங்க ப்
ேபாடுேவன். யூதாவன் எல்லா இடங்களிலும்
நான் இதைனச் ெசய்ேவன். ௫ பாருக்,
நீ உனக்காக ெபருஞ் ெசயலுக்காக
எத ர்பார்த்தருக்க றாய். ஆனால் அவற்ைற
எத ர்பார்க்காேத. ஏெனன்றால், அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் பயங்கரமானைவ
நகழும்படிச் ெசய்ேவன்.’ கர்த்தர், ‘பல
இடங்களுக்கு நீ ேபாக ேவண்டியருக்கும்.
ஆனால், நீ எங்ேக ேபானாலும் உன்ைன
உயேராடு தப்ப க்கும்படி நான் ெசய்ேவன்’ ”
என்றுகூறனார்.

௪௬
ேதசங்கைளப்பற்ற கர்த்தரிடமிருந்துவந்த

ெசய்த கள்
௧ தீர்க்கதரிச யான எேரமியாவ ற்கு

இச்ெசய்த கள் வந்தன. இச்ெசய்த கள்
பல்ேவறுேதசங்கைளப்பற்றயைவ.

எக ப்ைதப்பற்றயெசய்த கள்
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௨ எக ப்து ேதசத்ைதப்பற்றய ெசய்த இது.
பார்ேவான் ேநேகாவன் பைடையப்பற்றய
ெசய்த இது. ேநேகா எக ப்தன் அரசனாக
இருந்தான். அவனது பைட கர்ேகமிச ேல
ேதாற்கடிக்கப்பட்டது. கர்ேகமிஷ்
ஐப ராத்து நத க்கைரயல் இருக்கறது.
ேயாயாக்கீம் யூதாவன் அரசனாக இருந்த
நான்காவது ஆட்சயாண்டில் கர்ேகமிஷ ேல
பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
பைட பார்ேவான்ேநேகாவன் பைடைய
ேதாற்கடித்தது. ேயாயாக்கீம் அரசன்
ேயாச யாவன் மகன். எக ப்துக்குக்
கர்த்தருைடயவார்த்ைதஇதுதான்.

௩ “உங்களது ெபரியதும் ச றயதுமான
ேகடயங்கைளத் தயார்
ெசய்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

ேபாருக்குவாருங்கள்.
௪குதைரகைளத்தயார் ெசய்யுங்கள்.

வீரர்கேள, உங்கள் குதைரகள் மீது
ஏறுங்கள்.

ேபாருக்குஉங்கள்இடத்துக்குப் ேபாங்கள்.
உங்கள் தைலக்கவசங்கைள
அணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

உங்கள்ஈட்டிகைளக்கூர்ைமப்படுத்துங்கள்.
உங்கள்கவசங்கைளஅணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

௫நான்என்னபார்க்க ேறன்?
அந்தப் பைட பயந்தருக்க றது

வீரர்கள்ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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அவர்களின் ைதரியமான வீரர்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.

அவர்கள்அவசரமாகஓடினார்கள்.
அவர்கள்தரும்ப ப் பார்க்கவல்ைல.
அவர்கைளச் சுற்றலும் ஆபத்து
இருக்கறது”

கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௬ “ேவகமாகஓடுகறவன்ஓடேவண்டாம்.
பலமுைடய வீரர்கள் தப்ப த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டாம்.

அவர்கள்அைனவரும்இடற வழுவார்கள்.
இது ஐப ராத்து நத க்கைரயல் வடக்கல்
ந கழும்.

௭ யார் ைநல் நதையப்ேபான்று
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

யார் அந்தப் பலமும் ேவகமும்
ெகாண்ட நதையப்ேபான்று
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௮எக ப்துைநல்நதையப்ேபான்று
புரண்டுவருகறான்.

அந்த ஆற்றன் பலத்ைதயும் ேவகத்ைதயும்
ேபான்று

எக ப்துவருகறான்.
எக ப்து, ‘நான்வந்துபூமிையமூடுேவன்.

நான் நகரங்கைளயும் அவற்றல் உள்ள
ஜனங்கைளயும் அழிப்ேபன்’ என்று
கூறுகறான்.
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௯ குதைர வீரர்கேள, ேபாருக்குப் ேபாய்
ஏறுங்கள்.

ேதேராட்டிகேள, ேவகமாகஓட்டுங்கள்.
ைதரியமானவீரர்கேளபுறப்படுங்கள்.

கஷ் மற்றும் பூத்தலிருந்து வந்த
வீரர்கேள! உங்கள் ேகடயங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

லீதய வீரர்கேள! உங்கள் வல்ைலப்
பயன்படுத்துங்கள்.

௧௦ “ஆனால் அந்த ேநரத்தல், எங்கள் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரக ய ஆண்டவர்
ெவல்லுவார்.

அந்த ேநரத்தல் அவர்களுக்கு ஏதுவான
தண்டைனையஅவர்ெகாடுப்பார்.

கர்த்தருைடய பைகவர்கள் அவர்களுக்கு
உரிய தண்டைனையப்ெபறுவார்கள்.

அதுமுடியும்வைர பட்டயம் பட்ச க்கும்.
அதன் இரத்தத் தாகம் தீர்ந்து தருப்த

அைடயும்வைர பட்டயம் பட்ச க்கும்.
இதுநைறேவறும்.

ஏெனன்றால், எங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராக ய ஆண்டவருக்கான பலி
இது.

அப்பலி, வடக்குத் ேதசத்தல் ஐப ராத்து
நதயன்எக ப்தயப் பைடஆகும்.

௧௧ “எக ப்ேத, கீேலயாத்துக்குப் ேபாய்
ெகாஞ்சம்மருந்ைதெபற்றுக்ெகாள்.
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பலமருந்துகைளநீதயார் ெசய்வாய்.
ஆனால் அைவ உதவாது. நீ

குணமாக்கப்படமாட்டாய்.
௧௨ேதசங்கள்உனதுஅழுைகையக் ேகட்கும்.

உங்கள்அழுைகபூமிமுழுவதும்ேகட்கும்.
ஒரு ‘ைதரியமான வீரன்’ இன்ெனாரு

‘ைதரியமானவீரன்’ ேமல் ேமாதுவான்.
இரண்டு ைதரியமான வீரர்களும்
ஒருவர்ேமல்ஒருவர்வழுவார்கள்.”

௧௩தீர்க்கதரிச யான எேரமியாவ டம் கர்த்தர்
ெசான்ன வார்த்ைதகள் இதுதான். இந்த
வார்த்ைதகள் பாப ேலானிய அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்ைதத் தாக்கவருவது
பற்றயதாகும்.

௧௪ “எக ப்தல்இச்ெசய்தையஅறவ .
மிக்ேதா நகரில்இதைனச்ெசால்.
ேநாப்பலும் தக்பாேனசலும் இைதச்
ெசால்.

‘ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்.
ஏெனன்றால், உன்ைனச் சுற்றயுள்ள
ஜனங்கள் வாள்களால்
ெகால்லப்படுக றார்கள்.’

௧௫ எக ப்ேத உனது பலமான வீரர்கள்
ெகால்லப்படுவார்கள்.

அவர்களால்ந ற்கமுடியாது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்கைளக் கீேழ
தள்ளுவார்.
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௧௬ அவ்வீரர்கள் மீண்டும் மீண்டும்
இடறுவார்கள்,

அவர்கள் ஒருவர் ேமல் ஒருவர்
வழுவார்கள்.

அவர்கள், ‘எழு நம் ெசாந்த ஜனங்களிடம்
தரும்ப ச்ெசல்லுேவாம்.

நம் தாய் நாட்டிற்கு ேபாகலாம்.
நம் பைகவர்கள் நம்ைமத் ேதாற்கடித்துக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

நாம் ெவளிேயற ேவண்டும்’ என்று
ெசால்லுவார்கள்.

௧௭ அவர்களின் தாய்நாடுகளில் அவ்வீரர்கள்
ெசால்வார்கள்,

‘எக ப்தய அரசனான பார்ேவான் ெவறும்
ஆரவாரமாகஇருக்க றான்.

அவனது மகைமக்குரிய காலம்
முடிந்துவ ட்டது.’ ”

௧௮இந்தவார்த்ைதஅரசரிடமிருந்துவந்தது.
அந்தஅரசர் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

“நான் என் ஜீவனில் ஆைணயட்டுச்
ெசால்க ேறன்.

ஒரு வல்லைமமிக்கத் தைலவன்
வருவான்.

அவன் கடலருகல் உள்ள தாேபார்மைல
மற்றும் கர்ேமல் மைலையப் ேபான்றும்
இருப்பான்.

௧௯ எக ப்தய ஜனங்கேள, உங்கள்
ெபாருட்கைளகட்டுங்கள்.

சைறப டிக்கப்படத் தயாராகுங்கள்.
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ஏெனன்றால், ேநாப் காலியான ேதசமாக
அழிக்கப்பட்டிருக்க றது.

அந்நகரங்கள்அழிக்கப்படும்.
அங்ேக எவரும்வாழமாட்டார்கள்.

௨௦ “எக ப்து அழகான பசுைவப் ேபான்று
இருக்கறது.

ஆனால் குதைர ெகாசுவானதுஅதைனத்
துன்புறுத்துவதற்கு வடக்ேக இருந்து
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

௨௧ எக ப்தன் பைடயல் உள்ள கூலிவீரர்கள்
ெகாழுத்த காைள கன்றுகைளப்
ேபான்றருக்க றார்கள்.

அவர்கள்தரும்ப ஓடுவார்கள்.
அவர்கள் தாக்குதைல எத ர்த்து பலமாக
ந ற்கமாட்டார்கள்.

அவர்களின் அழிவுக் காலம்
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

அவர்கள்வைரவல்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௨௨எக ப்து, தப்ப க்கமுயலும்ேபாது

சுபசத்தமிடுக ற பாம்ைபப்ேபால்உள்ளது.
பைகவன்ெநருங்க வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

எக ப்தயப் பைட தப்ப த்து ஓட
முயன்றுக்ெகாண்டிருக்க றது.

எக ப்ைதப் பைகவர்கள் ேகாடரியால்
தாக்குவார்கள்.

அது மரங்கைள மனிதர்கள் ெவட்டுவது
ேபான்றருக்கும்.”

௨௩கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசால்க றார்:
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“அவர்கள் எக ப்தய காடுகைள
ெவட்டித்தள்ளுவார்கள்.

அந்தக் காட்டில் (பைட) ஏராளமான
மரங்கள் (வீரர்கள்)இருக்கறது.

ஆனால் அைவ அைனத்தும்
ெவட்டித்தள்ளப்படும்.

பைக வீரர்கள் ெவட்டுக்களிகைள வ ட
அத க எண்ணிக்ைக உைடயவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

எவராலும் எண்ண முடியாதபடி அவர்கள்
ஏராளமானவீரர்களாகஇருக்க றார்கள்.

௨௪எக ப்துஅவமானப்படும்.
அவைளவடக்ேகயருந்துவரும்பைகவன்
ேதாற்கடிப்பான்.”

௨௫ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்: “தீப்ஸின்
ெதய்வமான அேமாைன நான் வைரவல்
தண்டிப்ேபன், நான் பார்ேவான் எக ப்து
மற்றும் அவர்களின் ெதய்வங்கைளயும்
தண்டிப்ேபன். நான் எக ப்தய அரசர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். நான் பார்ேவாைனச்
சார்ந்துள்ள ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன்.
௨௬ நான் எல்லா ஜனங்கைளயும்
அவர்களது பைகவர்களாலும் அவர்கைளக்
ெகால்ல வரும்புக றவர்களாலும்
ேதாற்கடிக்கப்படச் ெசய்ேவன். நான்
அவர்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாரான
பாப ேலானின் அரசனிடமும் அவனது
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ேவைலக்காரர்களிடமும் ெகாடுப்ேபன்”
“நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால், எக ப்து
சமாதானமாக வாழ்ந்தது. இவ்ெவல்லா
துன்பங்களுக்கும் ப றகு, அது பைழயபடி
சமாதானமாகமீண்டும்வாழும்”என்றுகர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

வடஇஸ்ரேவலுக்குஒருெசய்த
௨௭ “யாக்ேகாேப, என் ஊழியக்காரேன,

பயப்படாேத!
இஸ்ரேவேல! அஞ்ச ேவண்டாம்!

அந்தத் தூரமான இடங்களிலிருந்து நான்
உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்.

சைறப்பட்டிருக்க ற நாடுகளிலிருந்து
நான்உன்பள்ைளகைளமீட்ேபன்.

யாக்ேகாபு மீண்டும் சமாதானமும்
பாதுகாப்பும்ெபறுவான்.

அவைனஎவரும்பயமுறுத்தமுடியாது.”
௨௮கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்,
“யாக்ேகாேப, என் ேவைலக்காரேன!

பயப்படாேத.
நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.

நான் உன்ைனப் பல்ேவறு நாடுகளுக்கு
அனுப்புேவன்.

ஆனால் உன்ைன நான் முழுவதுமாக
அழிக்கமாட்ேடன்.

ஆனால் அந்த நாடுகைள எல்லாம்
அழிப்ேபன்.
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நீ ெசய்த தீயச் ெசயல்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.

எனேவநான்உன்ைனத்தண்டைனயலிருந்து
தப்ப க்கும்படிவ டமாட்ேடன்.

நான் உன்ைன ஒழுங்குப்படுத்துேவன்
ஆனால்நான்நயாயமாகஇருப்ேபன்.”

௪௭
ெபலிஸ்தய ஜனங்கைளப்பற்றயச்

ெசய்த
௧ தீர்க்கதரிச யான எேரமியாவ ற்கு

கர்த்தரிடமிருந்து வந்த வார்த்ைத.
ெபலிஸ்தயர்கைளப் பற்றய ெசய்த இது.
பார்ேவான் காத்சா நகைரத் தாக்குவதற்கு
முன்னால்இச்ெசய்த வந்தது.

௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “வடக்கல் பைக
வீரர்கைளப்பார்.

எல்லாம்ஒன்றுக்கூடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள் ேவகமான ஆறு கைரைய
ேமாத க்ெகாண்டு வருவதுேபான்று
வருவார்கள்.

அவர்கள் நாடு முழுவைதயும்
ெவள்ளம்ேபான்றுமூடுவார்கள்.

அவர்கள் பட்டணங்கைளயும் அதல்
வாழும்ஜனங்கைளயும்மூடுவார்கள்.

அந்நாட்டில்வாழும்ஒவ்ெவாருவரும்
உதவக்காகஅழுவார்கள்.
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௩ அவர்கள் ஓடுகன்ற குதைரகளின்
ஓைசையக் ேகட்பார்கள்.

அவர்கள் இரதங்களின் ஓைசையக்
ேகட்பார்கள்.

அவர்கள் சக்கரங்களின் இைரச்சைலயும்
ேகட்பார்கள்.

தந்ைதகளால் பள்ைளகைளக் காப்பாற்ற
முடியாமல் ேபாகும்.

அவர்கள் உதவ முடியாமல் மிகவும்
பலவீனமாவார்கள்.

௪ெபலிஸ்தயர்கள்எல்ேலாைரயும்
அழிக்கன்ற ேநரம்வந்தருக்கன்றது.

தீருமற்றும்சீேதானில்மிச்சமுள்ளவர்கைள
அழிக்கும்காலம்வந்தருக்க றது.

ெபலிஸ்தயர்கைள கர்த்தர் மிக வைரவல்
அழிப்பார்.

க ெரட்ேட தீவலுள்ள தப்ப ப்பைழத்த
ஜனங்கைளஅவர்அழிப்பார்.

௫ காத்சாவல் உள்ள ஜனங்கள் ேசாகம்
அைடந்து தங்கள் தைலகைள
மழித்துக்ெகாள்வார்கள்.

அஸ்கேலானிலிருந்து வந்த ஜனங்கள்
ெமௗனமாக்கப்படுவார்கள்.

பள்ளத்தாக்கலிருந்து தப்ப ப்
பைழத்தவர்கேள! நீங்கள்
உங்கைளேயஇன்னும்எவ்வளவுகாலம்
ெவட்டுவீர்கள்?
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௬ “கர்த்தருைடய பட்டயேம! நீ இன்னும்
வ டவல்ைல.

நீ எவ்வளவுக் காலத்துக்குச்
சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்ேடஇருப்பாய்?

நீஉனதுஉைறக்குள்ேளதரும்ப ப்ேபா!
ஓய்ந்தரு!

௭ ஆனால் கர்த்தருைடய பட்டயம் எவ்வாறு
ஓயும்?

கர்த்தர் அதற்கு அஸ்கேலான் மற்றும்
கடற்கைரகைளயும் தாக்கும்படி
கட்டைளய ட்டார்.”

௪௮
ேமாவாப் பற்றயெசய்த
௧ இது ேமாவாைபப் பற்றய ெசய்த .

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர் ெசால்க றது:

“ேநேபா மைலக்குேகடுவரும்.
ேநேபா மைலஅழிக்கப்படும்.

கீரியாத் தாயீம்தாழ்ைமப்படும்.
இதுைகப்பற்றப்படும்.

பலமானஇடம்தாழ்ைமப்படும்.
இதுெநாறுக்கப்படும்.

௨ேமாவாப் மீண்டும்பாராட்டப்படாது.
ேமாவாபன் ேதால்வக்கு எஸ்ேபானின்
ஆட்கள்த ட்டமிடுவார்கள்.

அவர்கள், ‘வா, அந்த நாட்டிற்கு ஒரு முடிவு
ெசய்ேவாம்’ என்றுெசால்வார்கள்.
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மத்ேமேன, நீெமௗனமாக்கப்படுவாய்.
பட்டயம்உன்ைனத்துரத்தும்.

௩ஒேரானாய மிலிருந்துவரும் கதறல்கைளக்
ேகள்.

அைவ குழப்பமும் ேபரழிவுமுள்ள
கதறல்களாகஇருக்கும்.

௪ேமாவாப்அழிக்கப்படும்.
அவளது சறு குழந்ைத உதவக்காக
அழும்.

௫ ேமாவாபன் ஜனங்கள் லூகத்துக்குச்
ெசல்லும்பாைதயல்ெசல்வார்கள்.

அவர்கள் ேபாகும் ேபாது மிக ேமாசமாக
அழுதுக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.

ஒேரானாயமுக்குச் ெசல்லும் இறக்கமான
பாைதயல்

ேவதைன மற்றும் துன்பத்தன்
அழுைகெயாலிேகட்கலாம்.

௬ஓடுங்கள்! உங்கள்உயருக்காகஓடுங்கள்!
வனாந்தரத்தல் காற்றல்
அடித்துச்ெசல்லும்முட்ெசடிையப்ேபால
ஓடுங்கள்!

௭ “நீங்கள் உங்களால் ெசய்யப்பட்ட
ெபாருளின் மீதும், உங்கள்
ெசல்வத்தன்மீதும் நம்ப க்ைக
ைவத்தீர்கள்.

எனேவ, நீங்கள்ைகப்பற்றப்படுவீர்கள்.
ேகேமாஷ்ெதய்வம் சைறெயடுக்கப்படும்.
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அதேனாடு அதன் ஆசாரியர்களும்
அதகாரிகளும் ெகாண்டு
ெசல்லப்படுவார்கள்.

௮ ஒவ்ெவாரு பட்டணத்துக்கு எத ராகவும்
அழிக்க றவன்வருவான்.

ஒருபட்டணம்கூடதப்ப க்காது.
பள்ளத்தாக்குஅழிக்கப்படும்.

ேமட்டுநலமும்அழிக்கப்படும்.
இதுநகழும்என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.

எனேவ,இதுநடக்கும்.
௯ ேமாவாபன் வயல்களின் ேமல் உப்ைபத்

தூவுங்கள்.
அந்நாடுகாலியானவனாந்தரமாகும்.

ேமாவாபன்பட்டணங்கள்காலியாகும்.
அவற்றல் ஜனங்கள் எவரும்
வாழமாட்டார்கள்.

௧௦ கர்த்தர் ெசால்வதன்படி ஒருவன்
ெசய்யாவ ட்டால்,

அவரது பட்டயத்ைதப் பயன்படுத்த அந்த
ஜனங்கைளக் ெகால்லாவ ட்டால் ப றகு
அந்த மனிதனுக்கு தீயக் காரியங்கள்
ந கழும்.

௧௧ “ேமாவாப் என்ைறக்கும் துன்பங்கைள
அறந்ததல்ைல.

ேமாவாப் அடியல் தங்கும் படிவ ட்ட
த ராட்ைசரசத்ைதப் ேபான்றது.
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அது ஒரு பாத்த ரத்தல் இருந்து இன்ெனாரு
பாத்த ரத்த ற்கு ஊற்றப்படாமல்
இருந்தது.

அதுசைறப டிக்கப்படாமல்இருந்தது.
அதுமுன்புப் ேபாலேவசுைவக்கப்பட்டது.

அதன்வாசைனமாறாமல்இருக்க றது.”
௧௨கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்,
“ஆனால்நான்வைரவல்உங்கைள

உங்கள் பாத்த ரத்தலிருந்து ஊற்ற
ஆட்கைளஅனுப்புேவன்.

ப றகு அவர்கள் அப்பாத்த ரங்கைளக் காலிச்
ெசய்து

உைடத்துப் ேபாடுவார்கள்.”

௧௩ப றகு ேமாவாப் ஜனங்கள் தம் ேகேமாஷ்
எனும் அந்நய ெதய்வத்துக்காக அவமானம்
அைடவார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அந்த அந்நய ெதய்வத்ைத ெபத்ேதலில்
நம்பனார்கள். அந்த அந்நய ெதய்வம் உதவ
ெசய்யவல்ைல என்று இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெவட்கப்பட்டனர். ேமாவாபும்அதுேபாலாகும்.

௧௪ “உங்களால், ‘நாங்கள்நல்லவீரர்கள்.
ேபாரில் நாங்கள் ைதரியமான ஆட்கள்’
என்றுெசால்லமுடியாது.

௧௫பைகவர்கள் ேமாவாைபத்தாக்குவார்கள்.
பைகவர்கள் அப்பட்டணங்களுக்குள்
நுைழந்துஅவற்ைறஅழிப்பார்கள்.
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அவளது சறந்த இைளஞர்கள்
ெவட்டப்படுவார்கள்”

இந்தவார்த்ைதஅரசரிடமிருந்துவந்தது.
அந்த அரசனின் நாமம் சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

௧௬ “ேமாவாபன்முடிவுஅருகல்உள்ளது.
ேமாவாப்வைரவல்அழிக்கப்படும்.

௧௭ ேமாவாைபச் சுற்றயுள்ள இடங்களில்
வாழ்கன்ற ஜனங்களாகய நீங்கள்
அந்நாட்டிற்காகஅழுவீர்கள்.

ேமாவாப் எவ்வளவு புகழுைடயதாக
இருக்க றது என்று உங்களுக்குத்
ெதரியும்.

எனேவஅதற்காகஅழுங்கள்.
‘ஆள்ேவானின்வல்லைமஉைடக்கப்பட்டது.

ேமாவாபன் வல்லைமயும் மகைமயும்
ேபாய்வ ட்டன’ என்று ேசாகப் பாட்ைடப்
பாடுங்கள்.

௧௮ “தீேபானில்வாழ்கன்றஜனங்கேள,
உங்களது மகைமயுள்ள இடத்ைதவ ட்டு
கீேழஇறங்க வாருங்கள்.

புழுத த்தைரயல்உட்காருங்கள்.
ஏெனன்றால், ேமாவாைப அழித்தவன்
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

அவன் உங்களது பலமான நகரங்கைள
அழிப்பான்.”
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௧௯ கர்த்தர், “ஆேராேவரில் வாழ்கன்ற
ஜனங்கேள

சாைலய ேலநன்றுகவனித்துக்ெகாண்டிருங்கள்.
மனிதன் ெவளிேய ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதப்

பாருங்கள்.
ெபண்கள் ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதப்
பாருங்கள்.

என்ன நடந்தது என்று அவர்கைளக்
ேகளுங்கள்.

௨௦ “ேமாவாப் அழிக்கப்படும். ெவட்கத்தால்
நைறயும்.

ேமாவாப் ேமலும் ேமலும்அழும்.
ேமாவாப் அழிக்கப்படுக றது என்று

ஆர்ேனான்
நத க்கைரயல்அறவயுங்கள்.

௨௧ ேமட்டுச் சமெவளியல் வாழ்கன்ற
ஜனங்கள்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

ஓேலான், யாத்சா, ேமப்காத்
ஆகய பட்டணங்களுக்குத் தீர்ப்பு
வந்தருக்க றது.

௨௨தீேபான், ேநேபா,ெபத்லாத்தாயீம்ஆகய
பட்டணங்களுக்குத் தீர்ப்பு
வந்தருக்க றது.

௨௩கீரியாத்தாயீம், ேபத்கமூல்,ெபத்ெமேயான்
ஆகய

பட்டணங்களுக்கும் தீர்ப்பு
வந்தருக்க றது.

௨௪கீரிேயாத் மற்றும் ேபாஸ்றா
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பட்டணங்களுக்கும் தீர்ப்பு
வந்தருக்க றது.

ேமாவாபன் பக்கத்தலும் தூரத்தலுமுள்ள
அைனத்து

பட்டணங்களுக்கும் தீர்ப்பு
வந்தருக்க றது.

௨௫ேமாவாபன்பலம்ெவட்டப்பட்டிருக்க றது.
ேமாவாபன் ைக உைடந்தருக்க றது”
என்றுெசான்னார்.

௨௬ “ேமாவாப் தன்ைனக் கர்த்தைர வ ட
முக்கயமானவனாக நைனத்தான்.

எனேவ அவன் குடிக்காரைனப்ேபான்று
தடுமாறுகறவைரதண்டியுங்கள்.

ேமாவாப் வழுந்து தனது வாந்தய ேலேய
உருளட்டும்.

ஜனங்கள்ேமாவாைபக் ேகலிெசய்யட்டும்.

௨௭ “ேமாவாேப, ஒரு தருடர் கூட்டத்தால்
இஸ்ரேவல்

சைறப டிக்கப்பட்டேபாது நீ அதனால்
சந்ேதாஷப்பட்டு இஸ்ரேவைலக்
ேகலிெசய்தாய்.

நீ இஸ்ரேவைலப்பற்ற ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ேபசும்ேபாது,

உன்தைலையஉதற இஸ்ரேவைலவ ட நீ
ச றந்தவன்என்பதுேபால நடித்தாய்.

௨௮ ேமாவாபன் ஜனங்கேள, உங்கள்
பட்டணங்கைளவட்டுவலகுங்கள்.



எேரமியா ௪௮:௨௯ cccxxxvi எேரமியா ௪௮:௩௧

பாைறகளுக்கு இைடயல் வாழப்
ேபாங்கள்.

குைகப் பளவுகளில் புறாக்கள் கூடு
கட்டியருப்பதுப் ேபால

அைமத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.”

௨௯ “நாங்கள்ேமாவாபன்ெபருைமையப்பற்ற
ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறாம்.

அவன் மிகப் ெபருமிதம் உைடயவனாக
இருந்தான்.

அவன் தன்ைன முக்கயமானவன் என்று
நைனத்தான்.

அவன் எப்ெபாழுதும் ெபருைம
ேபசனான்.

அவன்மிகமிகப் ெபருைமஉைடயவன்.”

௩௦ கர்த்தர் கூறுகறார்: “எந்தக்
காரணமுமில்லாமல் ேமாவாப்
ேகாபங்ெகாண்டு வீம்பு ேபசுக றது
என்றுநான்அற ேவன்.

ஆனால் அவன் வீண் ெபருைமகள்
ெபாய்யானைவ.

அவன் ெசால்வைத அவனால் ெசய்ய
முடியாது.

௩௧எனேவ,நான்ேமாவாப ற்காகஅழுக ேறன்.
நான்ேமாவாபலுள்ளஒவ்ெவாருவருக்காகவும்
அழுக ேறன்.

நான் கீராேரஸ்ஸிலிருந்து
வந்தவர்களுக்காகவும்அழுக ேறன்.
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௩௨நான்யாேசருக்காகயாேசர்ஜனங்கேளாடு
ேசர்ந்துஅழுக ேறன்.

ச ப்மாவூர் கடந்தகாலத்தல் உனது
த ராட்ைசக் ெகாடிகள் கடைலக் கடந்து
பரவன.

அது ெவகு ெதாைலவலுள்ள நகரமான
யாேசைரஅைடந்தது.

ஆனால்அழிக்க றவன்உனது பழங்கைளயும்
த ராட்ைசகைளயும்எடுத்தருக்க றான்.

௩௩ மக ழ்ச்ச யும், சந்ேதாஷமும்
ேமாவாபன் ெபரிய த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களிலிருந்துமுடிவைடந்தன.

த ராட்ைசஆைலகளில்இருந்துத ராட்ைசரசம்
பாய்வைதநான்நறுத்த ேனன்.

அங்ேக த ராட்ைச ரசத்துக்காகத் த ராட்ைச
ஆைலையமித க்க றவர்களின்பாடலும்
ஆடலும்இல்ைல.

மக ழ்ச்ச யன்சத்தங்கள்இல்ைல.”

௩௪ கர்த்தர், “எஸ்ேபான், எெலயாேல
நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கள்
அழுதுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்களின்
அழுைக ெவகு ெதாைலவல் உள்ள யாகாஸ்
வைரக்கும் ேகட்க றது. அவர்களின் அழுைக
ேசாவாரிலிருந்து ேகட்க றது. அது ெவகு
ெதாைலவல் உள்ள ஒேரானாய ம் மற்றும்
எக்லாத்ெசலிஷயாத் வைரக்கும் ேகட்க றது.
ந ம்ரீமின் தண்ணீரும் வற்ற ப்ேபாகும்.
௩௫ ேமாவாப் ேதசத்து ேமைடகளில்
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தகனபலிகள் இடுவைத நான் தடுப்ேபன்.
அவர்கள் தம் ெதய்வங்களுக்குப் பலிகள்
ெகாடுப்பைத நான் நறுத்துேவன்”என்று
கூறனார்.
௩௬ “நான் ேமாவாப ற்காக மிகவும்

வருந்துக ேறன். மரணப் பாடலில்
புல்லாங்குழலில் ேசாக ஒலிையப்ேபான்று
எனது இதயம் அழுகன்றது.
கீராேரஷ் ஜனங்களுக்காக நான்
வருத்தப்படுக ேறன். அவர்களது பணமும்
ெசல்வமும் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டன.
௩௭ ஒவ்ெவாருவரும் தைலைய
மழித்தருந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவரின்
தாடியும் ெவட்டப்பட்டிருந்தது.
ஒவ்ெவாருவரின் ைககளும் ெவட்டப்பட்டு
இரத்தம் ெகாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் இடுப்ைபச்
சுற்ற ேசாகத்தன் ஆைடைய
அணிந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.
௩௮ ஜனங்கள், ேமாவாபன் ஒவ்ெவாரு
இடங்களிலும் அைனத்து வீடுகளின்
ேமலும் ெதருச்சதுரங்களிலும்
மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக
அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர். அங்ேக துயரம்
இருந்தது. ஏெனன்றால், ஒரு காலியான
ஜாடிைய உைடப்பதுப்ேபான்று நான்
ேமாவாைப உைடத்துள்ேளன்” என்று கர்த்தர்
ெசான்னார்.
௩௯ “ேமாவாப் ச தறடிக்கப்படுக றது.
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ஜனங்கள் அழுதுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ேமாவாப் சரணைடந்தது. இப்ெபாழுது
ேமாவாப் அவமானப்படுக றது. ஜனங்கள்
ேமாவாைபக் ேகலிெசய்க றார்கள். ஆனால்
நடந்தைவகள் அவர்களிடம் பயத்ைத
ந ரப்ப யுள்ளன.”

௪௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “பார் ஒரு கழுகு
வானத்தலிருந்து கீேழ பறந்து
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

அது ேமாவாபன் ேமல் தன்
இறக்ைககைளவ ரித்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

௪௧ ேமாவாபன் பட்டணங்கள்
ைகப்பற்றப்படும்.

பலமான மைறவ டங்கள்
ேதாற்கடிக்கப்படும்.

அப்ேபாது ேமாவாபன் வீரர்கள் ஒரு ஸ்த ரீ
பள்ைளைய ெபறுகற சமயத்தல்
பயப்படுவதுேபால பயப்படுவார்கள்.

௪௨ேமாவாப் ேதசம்அழிக்கப்படும்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் தம்ைம
கர்த்தைரவ ட முக்கயமானவர்களாக
நைனத்தனர்.”

௪௩கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்.
“ேமாவாபன் ஜனங்கேள, பயமும்,
ஆழமான குழிகளும், கண்ணிகளும்
உனக்காகக் காத்தருக்கன்றன.

௪௪ஜனங்கள்பயந்துெவளிேயஓடுவார்கள்.
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அவர்கள் ஆழமான குழிகளில்
வழுவார்கள்.

எவராவதுஆழமானகுழிகளில்இருந்து
ெவளிேய ஏற வந்தால் அவன்
கண்ணிகளில் ச க்குவான்.

நான் ேமாவாப ற்குத் தண்டைன ஆண்ைடக்
ெகாண்டுவருேவன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௪௫ “ஜனங்கள் வல்லைம மிக்க
பைகவரிடமிருந்துஓடினார்கள்.

அவர்கள் பாதுகாப்புக்காக எஸ்ேபானுக்கு
ஓடினார்கள்.

(ஆனால்அங்ேக பாதுகாப்புஇல்ைல.)
எஸ்ேபானில்ெநருப்பு பற்றயது.

சீேகானில் பட்டணத்தலும்ெநருப்பு ப டித்தது.
ேமாவாபன் தைலவர்கைளயும் அது
அழிக்க றது.

இது அந்த வீண்ெபருைமயுள்ள
ஜனங்கைளயும்அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

௪௬ேமாவாேப,இதுஉனக்குக் ேகடாகும்.
ேகேமாஷன்ஜனங்கள்அழிக்கப்படுகன்றனர்.

உனது மகன்களும் மகள்களும்
ைகத களாகச் சைறப டிக்கப்பட்டு
அடிைமத்தனத்தற்குெகாண்டுப்ேபாகப்படுகன்றனர்.

௪௭ ேமாவாபன் ஜனங்கள் ைகத களாகச்
சைறப் ப டிக்கப்பட்டு அவர்கைள
அடிைமகளாக அைழத்துச்
ெசல்வார்கள். ஆனால் நாட்கள்
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வரும்ேபாது நான் ேமாவாபன்
ஜனங்கைளத் தரும்பக் ெகாண்டு
வருேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

ேமாவா பன்தீர்ப்புஇத்துடன்முடிந்தது.

௪௯
அம்ேமாைனப்பற்றயெசய்த
௧ அம்ேமானியர்கைளப்பற்ற கர்த்தர்

இைதக்கூறுகறார்,

“அம்ேமானிய ஜனங்கேள, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குப்

பள்ைளகள் இல்ைலெயன்று
நைனக்கறீர்களா?

ெபற்ேறார்கள் மரித்தப்ேபாது நாட்ைட
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள

பள்ைளகள் இல்ைல என்று
நைனக்கறீர்களா?

ஒருேவைள அதற்காகேவதான்
மில்காம் காத்தன் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கலாம்.”

௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “அம்ேமானின்
ரப்பாவ ேலஒருகாலம்வரும்.

அப்ேபாது ஜனங்கள் ேபாரின்
சத்தங்கைளக் ேகட்பார்கள்.

அம்ேமானின் ரப்பாஅழிக்கப்படும்.
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அது அழிந்த கட்டிடங்கள் நைறந்த
ெவற்றுமைலயாகும்.

அைதச் சுற்றயுள்ள பட்டணங்கள்
எரிக்கப்படும்.

அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத்
தம் ெசாந்த நாட்ைட வ ட்டு வலகும்படி
பலவந்தப்படுத்தனார்கள்.

ஆனால் பறகு, இஸ்ரேவல் அவர்கைள
வலகும்படி வற்புறுத்த அவர்கள்
ேதசத்ைதசுதந்தரிப்பர்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩ “எஸ்ேபான்ஜனங்கேளஅழுதுபுலம்புங்கள்!
ஏெனன்றால், ஆய பட்டணம்
அழிந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

அம்ேமானது ராப்பாவன் ெபண்கேள
அழுங்கள்!

ேசாகத்துக்குரிய ஆைடைய அணிந்துக்
ெகாண்டுஅழுங்கள்.

பாதுகாப்புக்காக நகரத்த ற்குஓடுங்கள்.
ஏெனன்றால்,பைகவன்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.
அவர்கள் மில்காம் என்ற ெதய்வத்ைத

எடுத்துச்ெசல்வார்கள்.
அவர்கள் மில்காமின்ஆசாரியர்கைளயும்
அதகாரிகைளயும் எடுத்துச்
ெசல்வார்கள்.

௪நீஉனதுபலத்ைதப்பற்ற ெபருைமபட்டாய்.
ஆனால் நீ உனது பலத்ைத இழந்துக்
ெகாண்டிருக்க றாய்.
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உனது பணம் உன்ைன பாதுகாக்கும் என்று
நம்புக றாய்.

எவரும் உன்ைனத் தாக்க ட
நைனக்கவும்மாட்டார்கள் என்று
நைனக்கறாய்.”

௫ ஆனால் சர்வ வல்ைலயுள்ள கர்த்தர்
இதைனக்கூறுகறார்:

“எல்லாப் பக்கங்களிலுமிருந்தும் உனக்கு
கஷ்டங்கைளவரப்பண்ணுேவன்.

நீங்கள்அனைவரும்ஓடுவீர்கள்.
எவராலும்உங்கள்அைனவைரயும்ஒன்று
ேசர்க்கமுடியாது.”

௬ “அம்ேமானிய ஜனங்கள் ைகத களாகச்
சைற ப டிக்கப்பட்டு அடிைமத்தனத்தற்குக்
ெகாண்டு ேபாகப்படுவார்கள். ஆனால்
ேநரம் வரும். அப்ேபாது நான் அம்ேமானிய
ஜனங்கைளத் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

ஏேதாம் பற்றயெசய்த
௭ இச்ெசய்த ஏேதாைமப் பற்றயது. சர்வ

வல்லைமயுள்ளகர்த்தர் ெசால்க றார்:

“ேதமானில்இனிஞானமில்ைலயா?
ஏேதாமில் உள்ள ஞானிகள் நல்ல
ஆேலாசைனக்கூறமுடிவதல்ைலேயா?

அவர்கள் தம் ஞானத்ைத
இழந்துவ ட்டார்கள்.
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௮ ேததானில் வாழ்க ற ஜனங்கேள ஓடிப்
ேபாங்கள்!ஒளிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

ஏெனன்றால், நான் ஏசாைவ அவர்களின்
தீைமகளுக்குத்தண்டிப்ேபன்.

௯ “ேவைலக்காரர்கள் த ராட்ைசக்
ெகாடிகளில் இருந்து த ராட்ைசையப்
பற க்க றார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் ெகாடியல் சல
த ராட்ைசகைளவ ட்டுவடுவார்கள்.

இரவல்தருடர்கள்வந்தால்
அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
எடுக்கமாட்டார்கள்.

௧௦ நான் ஏசாவலிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
எடுப்ேபன்.

நான் அவர்களின் அைனத்து
மைறவ டங்கைளயும்கண்டுக்ெகாள்ேவன்.

அவன்என்னிடமிருந்துஒளிந்துக்ெகாள்ள
முடியாது.

அவனது பள்ைளகள், உறவனர்கள்,
அயலார்கள்அைனவரும்மரிப்பார்கள்.

௧௧ தன் பள்ைளகைள பராமரிக்க யாரும்
இருக்கமாட்டார்கள்.

அவனுைடய மைனவகள் தாங்கள்
சார்ந்தருக்கஎவரும்இல்லாதருப்பார்கள்.”

௧௨ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: “ச ல
ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் அல்ல.
ஆனால் அவர்கள் துன்புறுகறார்கள்.
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ஆனால் ஏேதாம் நீ தண்டிக்கப்படத் தகுத
உள்ளவன். எனேவ, நீ உண்ைமயாகத்
தண்டிக்கப்படுவாய். உனக்ேகற்ற
தண்டைனயலிருந்து நீ தப்ப க்கமாட்டாய் நீ
தண்டிக்கப்படுவாய்.” ௧௩ கர்த்தர் கூறுகறார்,
“எனதுெசாந்த வல்லைமயனால், நான்இந்த
வாக்குறுதையச் ெசய்க ேறன். ேபாஸ்றா
பட்டணம் அழியப்ேபாக றது என்று நான்
வாக்குக் ெகாடுக்க ேறன். அந்த பட்டணம்
பாைறக்குவயலாகஅழியும். ஜனங்கள்மற்ற
நகரங்களுக்கு ஏற்படும் அழிவுகைளப்பற்ற
ெசால்லும்ேபாது இதைன எடுத்துக்காட்டாகக்
கூறுவார்கள். ஜனங்கள் அப்பட்டணத்ைத
ந ந்த ப்பார்கள். ேபாஸ்றாைவச் சுற்றயுள்ள
அைனத்து பட்டணங்களும் என்ெறன்றும்
அழிக்கப்படும்.”

௧௪ நான் கர்த்தரிடமிருந்து இந்த
வார்த்ைதையக் ேகட்ேடன்.

கர்த்தர் நாடுகளுக்கு ஒரு தூதுவைன
அனுப்பனார்.

“உங்கள் பைடகைள ஒன்று ேசருங்கள்!
ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்!

ஏேதாம் நாட்டிற்குஎத ராகச் ெசல்லுங்கள்!
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௫ ஏேதாேம, நான் உன்ைன

ஜனங்களுக்குள்ேளமுக்கயமற்றவனாகச்
ெசய்ேவன்.
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ஒவ்ெவாருவரும் உன்ைன
ெவறுப்பார்கள்.

௧௬ ஏேதாேம, நீ மற்ற ேதசங்கைள
பயமுறுத்தனாய்.

எனேவ நீ முக்கயமானவன் என்று
நைனத்தாய்.

ஆனால்நீமுட்டாளானாய்.
உன் ெபருைம உன்ைன
வஞ்சத்தருக்க றது.

ஏேதாேம, நீ மைலகளின் உச்சயல்
இருக்கறாய்.

நீ பாைறகளும் குன்றுகளும்
பாதுகாப்பாக இருக்க ற இடத்தல்
இருக்கறாய்.

ஆனால், நீ உனது வீட்ைட கழுகன்
கூட்ைடப்ேபான்று உயரத்தல்
கட்டினாலும் நான் உன்ைனப்
ப டிப்ேபன்.

நான் உன்ைன அங்கருந்து கீேழ
ெகாண்டுவருேவன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௭ “ஏேதாம்அழிக்கப்படும்.
ஜனங்கள் அழிந்த நகரங்கைளப் பார்த்து
அத ர்ச்ச அைடவார்கள்.

அந்த அழிந்த நகரங்களில் ஜனங்கள்
ப ரமித்து ப ரமிப்பார்கள்.
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௧௮ ேசாேதாம் ெகாேமாரா மற்றும் அைதச்
சுற்றயுள்ள நகரங்கைளப்ேபான்று
ஏேதாம்அழிக்கப்படும்.

அங்ேக ஜனங்கள் எவரும்
வாழமாட்டார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௯ “ேயார்தான் ஆற்றன் கைரயலுள்ள
அடர்த்தயான புதர்களில் இருந்து சல
ேவைளகளில் சங்கம் வரும். ஜனங்கள்
தங்கள் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
வ ட்டிருக்க ற வயல்களில் அச்சங்கம்
ேபாகும். நான் அந்தச் சங்கத்ைதப்
ேபான்றருக்க ேறன். நான் ஏேதாமுக்குப்
ேபாேவன். நான் அந்த ஜனங்கைளப்
பயப்படுத்துேவன். அவர்கைள
ஓடும்படிச்ெசய்ேவன். அவர்களது
இைளஞர்கள் யாரும் என்ைனத்
தடுக்கமுடியாது. எவரும் என்ைனப்ேபால
இரார். எவரும் எனக்குச் சவால் வ டமுடியாது.
அவர்களில் எந்த ேமய்ப்பர்களும்
(தைலவர்கள்) எனக்குஎத ேர ந ற்கமுடியாது.”

௨௦ எனேவ, ஏேதாம் ஜனங்களுக்கு என்ன
ெசய்ய ேவண்டும்

என்று கர்த்தர் த ட்டமிட்டுள்ளாேரா
அைதக்கவனி!

தீமான் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் என்ன
ெசய்யேவண்டும்
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என்றுமுடிவுெசய்தாேரா,அைதகவனி!
ஏேதாமின் மந்ைதயல் (ஜனங்கள்) உள்ள

குட்டிகைளப் பைகவர்கள் இழுத்துப்
ேபாடுவார்கள்.

ஏேதாமின் ேமய்ச்சல் நலம் அவர்கள் என்ன
ெசய்தார்கேளா

அதனிமித்தம்ெவறுைமயாய்வடும்.
௨௧ஏேதாமின்வீழ்ச்ச யன்ஓைசயல்

பூமிஅதரும்.
அவர்களின்அழுைக

ெசங்கடல்வழிமுழுவதும்ேகட்கும்.

௨௨ கர்த்தர், மிருகத்ைதத் தாக்கப்ேபாக ற
கழுகு ேமேல பறப்பதுப்ேபான்று
இருப்பார்.

ேபாஸ்ராவன் ேமல் ச றைக வ ரிக்க ற
கழுைகப்ேபான்றுகர்த்தர்இருப்பார்.

அந்ேநரத்தல் ஏேதாமின் வீரர்கள் மிகவும்
அஞ்சுவார்கள்.

குழந்ைதையப் ெபறுகற
ெபண்ைணப்ேபான்று அவர்கள்
பயத்தால்அழுவார்கள்.

தமஸ்குைவப்பற்றயச்ெசய்த
௨௩இச்ெசய்த தமஸ்குைவப்பற்றயது:

“ஆமாத், அர்ப்பாத் ஆகய பட்டணங்கள்
அஞ்சுகன்றன.

அவர்கள்பயப்படுக றார்கள்.
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ஏெனன்றால், அவர்கள் ெகட்டச்
ெசய்த கைளக் ேகட்டனர்.

அவர்கள்அைதரியப்படுக றார்கள்.
அவர்கள் கவைலப்படுக றார்கள்,
பயப்படுக றார்கள்.

௨௪தமஸ்குநகரம் பலவீனமாயற்று.
ஜனங்கள்ஓடவரும்புகன்றனர்.
ஜனங்கள் த கல் அைடய
தயாராகன்றனர்.

குழந்ைதெபறும்ெபண்கைளப்ேபான்று
ஜனங்கள் வலியும் துன்பமும்
அைடகன்றனர்.

௨௫ “தமஸ்கு மகழ்ச்ச யுள்ள
நகரமாயருக்க றது.

ஜனங்கள் அந்த ‘மக ழ்ச்ச நகைர’
இன்னும்வட்டுப் ேபாகவல்ைல.

௨௬ எனேவ, இைளஞர்கள் நகரின் ெபாதுச்
சதுரங்களில்மரிப்பார்கள்.

அந்த ேநரத்தல் அவளது வீரர்கள்
எல்ேலாரும்ெகால்லப்படுவார்கள்.”

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

௨௭ “தமஸ்குவன்சுவர்களில் நான் ெநருப்ைப
ைவப்ேபன்.

அது ெபனாதாத்தன் பலமான
ேகாட்ைடகைளமுழுவதுமாக எரிக்கும்.”

ேகதார் மற்றும்காத்ேசார் பற்றயச்ெசய்த
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௨௮ இது ேகதார் மற்றும் காத்ேசார்
ேகாத்த ரத்ைத ஆள்ேவார்கைளப்பற்றய
ெசய்த . பாப ேலான்அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சார்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான்.
கர்த்தர்கூறுகறார்.

“ேபாய் ேகதாரின் ேகாத்த ரத்ைததாக்கு.
க ழக்கன்ஜனங்கைளஅழியுங்கள்.

௨௯அவர்களின் கூடாரங்களும் மந்ைதகளும்
எடுக்கப்படும்.

அவர்களின் கூடாரம் மற்றும் அவர்களின்
ெசல்வெமல்லாம் எடுக்கப்படும்.

பைகவர்கள் அவர்களது ஒட்டகங்கைள
எடுப்பார்கள்.

இதைன ஆண்கள் அவர்களிடம்
சத்தமிடுவார்கள்.

‘நம்ைமச் சுற்றலும் பயங்கரமானைவ
நகழ்ந்துெகாண்டிருக்கன்றன.

௩௦ேவகமாகஓடுங்கள்!
காத்ேசாரின் ஜனங்கேள,
ஒளிந்துக்ெகாள்ள நல்ல இடத்ைதப்
பாருங்கள்’

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
‘ேநபுகாத்ேநச்சார் உனக்கு எத ராக

த ட்டமிட்டான்.
உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க அவன்ஒரு நல்ல
த ட்டத்ைதநைனத்தான்.’



எேரமியா ௪௯:௩௧ cccli எேரமியா ௪௯:௩௪

௩௧ “பாதுகாப்ைப உணர்கற ஒரு ேதசம்
இருக்க றது.

அத்ேதசம் பாதுகாப்ைபஉணர்கறது.
அந்தத் ேதசத்த ற்கு வாசேலா ேவலிேயா

பாதுகாப்புக்குஇல்ைல.
அவற்றன்அருகல்எவரும்இல்ைல.

கர்த்தர், ‘அத்ேதசத்ைதத் தாக்குங்கள்!’
என்றார்.

௩௨ பைகவர்கள் அவர்களின் ஒட்டகங்கைளத்
தருடுவார்கள்,

அவர்களின் ெபரிய மந்ைதைய
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

நான் பூமியன் மூைலகளுக்கு அவர்கைள
ஓடச்ெசய்ேவன்.

நான் அவர்களுக்குப் பயங்கரமான
துன்பங்கைளஎல்லாபக்கத்தலிருந்தும்
ெகாண்டுவருேவன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௩௩ “ஆேசார் ேதசம், காட்டு நாய்கள் மட்டும்

வாழத்தக்கஇடமாக மாறும்.
அந்தஇடத்தல்எவரும்வாழ்வதல்ைல.

அது என்ெறன்றும் காலியான
வனாந்தரமாகஇருக்கும்.”

ஏலாைமப் பற்றயச்ெசய்த
௩௪ யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாவன்

ஆட்சயன் ஆரம்ப நாட்களில், தீர்க்கதரிச
எேரமியா கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
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ெசய்தையப் ெபற்றான். அச்ெசய்த ஏலாம்
ேதசத்ைதப்பற்றயது.

௩௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்.
“நான் வைரவல் ஏலாமின் வல்ைல

உைடப்ேபன்.
வல்ஏலாமின்பலமானஆயுதம்.

௩௬ நான் ஏலாமிற்கு எத ராக நான்கு
காற்றுகைளக்ெகாண்டுவருேவன்.

நான் அவற்ைற வானத்தன்
நான்கு மூைலகளில் இருந்தும்
ெகாண்டுவருேவன்.

நான்கு காற்றுகளும் வீசுகற பூமியன்
அைனத்து

இடங்களுக்கும் ஏலாம் ஜனங்கைள
அனுப்புேவன்.

எல்லா ேதசங்களுக்கும் ஏலாமின் ைகத கள்
ெகாண்டுச்ெசல்லப்படுவார்கள்.

௩௭நான்ஏலாைம,அவர்களின்பைகவர்கள்
கவனிக்கும்ேபாேத துண்டுகளாக
உைடப்ேபன்.

அவர்கைளக்ெகால்லவரும்பும்ஜனங்களின்
முன்னால்

ஏலாைமநான்உைடப்ேபன்.
நான் அவர்களுக்குப் பயங்கரமானவற்ைறக்

ெகாண்டுவருேவன்.
நான் எவ்வளவு ேகாபமாக இருக்க ேறன்
என்பைதக்காட்டுேவன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
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“நான் ஏலாைமத் துரத்தும்படி வாைள
அனுப்புேவன்.

நான் அவர்கள் அைனவைரயும்
ெகால்லும்வைர அந்த வாள்
அவர்கைளத்துரத்தும்.

௩௮ நான் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க ேறன்
என்பைதஏலாமிற்குக்காட்டுேவன்.

நான் அவளது அரசைனயும் அவளது
அதகாரிகைளயும்அழிப்ேபன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௩௯ “ஆனால்எத ர்காலத்தல், நான்ஏலாமிற்கு

நன்ைமநடக்கும்படிச்ெசய்ேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௫௦
பாப ேலான்பற்றயச்ெசய்த
௧ பாப ேலாைனப் பற்றயும் பாப ேலானிய

ஜனங்கைளப் பற்றயும் கர்த்தர் ேபச ய
வார்த்ைத இது. கர்த்தர் இந்த வார்த்ைதைய
எேரமியாமூலமாகப் ேபசனார்:

௨ “அைனத்து ேதசங்களுக்கும் இதைன
அறவயுங்கள்!

ஒரு ெகாடிையத் தூக்க ச் ெசய்தைய
அறவயுங்கள்!

முழுச்ெசய்தையயும் ேபசுங்கள்:
ெசால்லுங்கள்: ‘பாப ேலான் ேதசம்
ைகப்பற்றப்படும்.
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அந்நய ெதய்வமாகய ேபல் ெதய்வம்
அவமானம்அைடவான்.

ெபாய்த் ெதய்வமாகய ெமெராதாக்
ெதய்வம்மிகவும் பயப்படுவான்.

பாப ேலானின் வக்க ரகங்கள் அவமானம்
அைடயும்.

அவளது ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கள்
பயங்கரத்தால் நைறந்தருக்கும்.’

௩வடக்கலிருந்து ஒரு ேதசம் பாப ேலாைனத்
தாக்கும்.

அத்ேதசம் பாப ேலாைனக் காலியான
வனாந்தரம் ேபாலாக்கும்.

அங்ேக எவரும்வாழமாட்டார்கள்.
அங்கருந்து மனிதர்களும் மிருகங்களும்
ெவளிேயஓடுவார்கள்.”

௪கர்த்தர்கூறுகறார்: “அந்த ேநரத்தல்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் யூதாவன்
ஜனங்களும்ேசர்வார்கள்.

அவர்கள்அழுவார்கள்.
அவர்கள்கூடிஅழுவார்கள்.

அவர்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தைரத்
ேதடஅவர்கள்ேபாவார்கள்.

௫ சீேயானுக்கு எப்படி ேபாகேவண்டும் என்று
அந்தஜனங்கள்ேகட்பார்கள்.

அந்தத் தைசயல் அவர்கள் ேபாகத்
ெதாடங்குவார்கள்.

ஜனங்கள் ெசால்லுவார்கள், ‘வாருங்கள்,
கர்த்தருடன்நாம்ஒன்றுேசர்ேவாம்.
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நாம் என்ெறன்றும் நைலத்தருக்கும்படி
ஒருஒப்பந்தம்ெசய்துெகாள்ேவாம்.

என்ெறன்றும் மறக்கமுடியாதபடி ஒரு
ஒப்பந்தத்ைதநாம்ெசய்ேவாம்.’

௬ “எனது ஜனங்கள் காணமல் ேபான
ஆட்ைடப்ேபான்றுஇருக்கறீர்கள்.

அவற்றன் ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
தவறானவழியல்வழிநடத்துகன்றனர்.

அவர்களின் தைலவர்கள் அவர்கைள
மைலகளிலும் குன்றுகளிலும் அைலய
ைவத்தார்கள்.

அவர்களது ஆறுதலுக்குரிய இடம்
எதுெவன்றுஅவர்கள்மறந்தார்கள்.

௭ எவர்கள் என் ஜனங்கைளக் கண்டார்கேளா
அவர்கைளகாயப்படுத்தனார்கள்.

அப்பைகவர்கள் ‘நாங்கள் தவறு எதுவும்
ெசய்யவல்ைல’ என்றுெசான்னார்கள்.

‘அந்தஜனங்கள்கர்த்தருக்குஎத ராகப்
பாவம்ெசய்தார்கள்.

கர்த்தர் தாேம அவர்களுைடய உண்ைமயான
இைளப்பாறும்இடம்.

கர்த்தர் தாேம அவர்களது முற்ப தாக்கள்
நம்பனேதவன்.’

௮ “பாப ேலாைனவட்டுஓடுங்கள்.
பாப ேலானிய ஜனங்களின் ேதசத்ைத
வ ட்டுவலகுங்கள்.
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மந்ைதைய வழிநடத்த ச் ெசல்லும்
ெவள்ளாடுகைளப் ேபான்றுஇருங்கள்.

௯ நான் வடக்கலிருந்து பல ேதசங்கைள
ஒன்றுேசர்ப்ேபன்.

இந்தத் ேதசங்களின் குழு பாப ேலானுக்கு
எத ராகச் சண்ைடய டத் தயாராகும்.

வடக்கலிருந்து வரும் ஜனங்களால்
பாப ேலான்ைகப்பற்றப்படும்.

இத்ேதசங்கள் பாப ேலான் ேமல் பல
அம்புகைளஎய்யும்.

அந்த அம்புகள் ேபாரிலிருந்து
ெவறுங்ைககேளாடு

தரும்ப வராத வீரர்கைளப்
ேபான்றருக்கும்.

௧௦ பைகவர்கள் கல்ேதயர் ஜனங்களின்
ெசல்வெமல்லாவற்ைறயும்
எடுப்பார்கள்.

அவ்வீரர்கள் அவர்கள் வரும்பும்
எல்லாவற்ைறயும்எடுப்பார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௧ “பாப ேலாேன, நீ சந்ேதாஷமும்
மக ழ்ச்ச யும்அைடந்தாய்.

நீ என்நாட்ைட எடுத்தாய்.
நீஒருஇளம்பசுதானியங்களுக்குள்

புகுந்ததுப்ேபான்றுசுற்றலும்ஆடுகறாய்.
குதைரகள்ெசய்வதுப்ேபான்றுஉனதுச ரிப்பு

சந்ேதாஷஒலியாகஉள்ளது.
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௧௨ஆனால் உனது தாய் மிகவும் அவமானம்
அைடவாள்.

உன்ைனப் ெபற்ற ெபண் சங்கடம்
அைடவாள்.

எல்லா ேதசங்கைளயும்வ ட பாப ேலான்
குைறந்தமுக்கயத்துவம்உைடயது.

அவள் காலியான, வறண்ட
வனாந்தரம்ேபால்ஆவாள்.

௧௩கர்த்தர்அவரதுேகாபத்ைதக்காட்டுவார்.
எனேவ அங்ேக ஜனங்கள் எவரும்
வாழமாட்டார்கள்.

பாப ேலான்முழுவதும்காலியாகும்.
பாப ேலாைனக் கடந்துப்ேபாகும் எவரும்

பயப்படுவார்கள்.
அது எவ்வளவு ேமாசமாக
அழிக்கப்பட்டிருக்க றைதப்
பார்க்கும்ேபாது அவர்கள் தங்கள்
தைலகைளஅைசப்பார்கள்.

௧௪ “பாப ேலானுக்கு எத ராகப் ேபாரிடத்
தயாராகுங்கள்.

வல்ேலாடுள்ள வீரர்கள் அைனவரும்
பாப ேலான்ேமல்அம்ைபஎய்யுங்கள்.

உங்கள் அம்புகளில் எைதயும்
ேசமிக்கேவண்டாம்.

பாப ேலான் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தருக்க றது.

௧௫ பாப ேலாைனச் சுற்றயுள்ள வீரர்கேள
ெவற்ற க்குரைலஎழுப்புங்கள்!
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பாப ேலான்முற்றுைகய டப்பட்டிருக்க றது!
அவளது சுவர்களும் ேகாபுரங்களும் கீேழ

தள்ளப்படும்!
கர்த்தர் அவர்களுக்கு உரிய
தண்டைனையக்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

ேதசங்களாகயநீங்கள்பாப ேலானுக்கு
ெபாருத்தமான தண்டைனையக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.

மற்ற ேதசங்களுக்கு அவள் என்ன
ெசய்தாேளா அவற்ைற அவளுக்குச்
ெசய்யுங்கள்.

௧௬ பாப ேலானில் உள்ள ஜனங்கைளத்
தங்கள்வைதையவைதக்கவ டாதீர்.

அவர்கைள அறுவைடையச்
ேசகரிக்கவ டாதீர்.

பாப ேலானின் வீரர்கள் தம் நகரத்த ற்கு
பல ைகத கைளக் ெகாண்டு
வந்தருக்கன்றனர்.

இப்ேபாது பைகவரது வீரர்கள்
வந்தருக்க றார்கள்.

எனேவ, அந்தக் ைகத கள்
தரும்பப்ேபாயருக்க றார்கள்.

அக்ைகத கள் தங்கள் ெசாந்த நாடுகளுக்குத்
தரும்ப ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௧௭ “நாடு முழுவதும் ச தற இருக்க ற
மந்ைதையப்ேபான்று

இஸ்ரேவல்ச தற இருக்க றது.
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இஸ்ரேவல் சங்கங்களால் துரத்தப்படுகன்ற
ஆடுேபான்றுஉள்ளது.

அசீரியாஅரசன் தாக்குவதுமுதல் சங்கம்
தாக்குவதுேபான்றது.

பாப ேலான் அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சார் கைடச
சங்கத்ைதப்ேபான்றுதாக்க

அதன்எலும்புகைளெநாறுக்குவான்.
௧௮ எனேவ, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ

வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
‘நான் வைரவல் பாப ேலான் அரசைனயும்

அவனதுநாட்ைடயும்தண்டிப்ேபன்.
நான் அசீரியா அரசைனத்
தண்டித்ததுப்ேபான்று அவைனத்
தண்டிப்ேபன்.

௧௯ “ ‘நான் இஸ்ரேவைல அவர்களின்
ெசாந்த வயல்களுக்கு மீண்டும்
ெகாண்டுவருேவன்.

அப்ெபாழுது அவன் கர்ேமல் மைலயலும்
பாசான் நாட்டிலும் வைளந்த உணைவ
உண்ணுவான்.

அவன்உண்டுநைறவுப்ெபறுவான்.
எப்ப ராயீமின் மைலகளிலும்
கீேலயாத்தலும் அவன்
உண்ணுவான்.’ ”

௨௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “அந்த ேநரத்தல்,
இஸ்ரேவலின் குற்றத்ைதக்
கண்டுப்ப டிக்க ஜனங்கள் மிகக்
கடுைமயாகமுயலுவார்கள்.
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ஆனால்அங்ேககுற்றம்இருக்காது.
யூதாவன் பாவங்கைள கண்டுப்ப டிக்க

அவர்கள்முயலுவார்கள்.
ஆனால் எந்தப் பாவத்ைதயும்
கண்டுப்ப டிக்கமுடியவல்ைல.

ஏெனன்றால், நான் இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதாவலிருந்து
உய ர் பைழத்தவர்கைள
காப்பாற்ற க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

அவர்களது அைனத்துப் பாவங்கைளயும்
நான்மன்னித்துவடுக ேறன்.”

௨௧ கர்த்தர் கூறுகறார்: “ெமரதாயீம்
ேதசத்ைதத்தாக்கு!

ேபேகாடில் வாழ்கன்ற ஜனங்கைளத்
தாக்கு!

அவர்கைளத்தாக்கு!
அவர்கைளக் ெகால்! அவர்கைள
முழுைமயாகஅழி!

நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்ட
அைனத்ைதயும்ெசய்.

௨௨ “நாடு முழுவதலும் யுத்தத்தன்
ேபாெராலிையக் ேகட்கலாம்.

அதுேபரழிவன்ஓைசயாகும்.
௨௩பாப ேலான், ‘பூமியன்சம்மட்டி’

என்றுஅைழக்கப்பட்டது.
ஆனால் இப்ேபாது ‘சம்மட்டி’

உைடக்கப்படுக றது.
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எல்லா ேதசங்கைளயும்வ ட அத கமாக
அழிக்கப்பட்ட ேதசம் பாப ேலான்.

௨௪ பாப ேலாேன, நான் உனக்காகக் கண்ணி
ைவத்ேதன்.

அதைனத் ெதரிந்துக்ெகாள்வதற்கு
முன்னால்நீமாட்டிக்ெகாண்டாய்.

நீ கர்த்தருக்குஎத ராகச் சண்ைடய ட்டாய்.
எனேவ நீ கண்டுப்ப டிக்கப்பட்டு
ப டிப்பட்டாய்.

௨௫ கர்த்தர் தமது ெபாருட்கள் ேசமிக்கும்
அைறையத்த றந்தருக்க றார்.

கர்த்தர் அவருைடய ேகாபத்தன்
ஆயுதங்கைள ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தார்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்
அந்தஆயுதங்கைளக்ெகாண்டுவந்தார்.

ஏெனன்றால், அவர் ெசய்யேவண்டிய
ேவைலஇருக்கறது.

கல்ேதய ஜனங்களின் ேதசத்தல் அவர்
ெசய்ய ேவண்டியேவைலஇருக்கறது.

௨௬ “பாப ேலானுக்கு எத ராகத் ெதாைல
தூரத்தலிருந்துவா.

அவள் தனது தானியங்கைளச் ேசகரித்து
ைவத்தருக்க றஅைறகைளஉைடத்துத்
த ற.

பாப ேலாைனமுழுைமயாகஅழி.
எவைரயும்உய ேராடுவ டாேத.
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அவர்களது உடல்கைளத் தானியக்
கத ர்கைளக் குவயலாக்குவதுப்ேபால்
குவயலாக்கு.

௨௭ பாப ேலானில் உள்ள எல்லா
இளங்காைளையயும் (இைளஞைரயும்)
ெகால்.

அவர்கள்ெவட்டப்படட்டும்.
அவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுவதற்கான ேநரம்

வந்தருக்க றது.
எனேவஇதுஅவர்களுக்குமிகக் ேகடாகும்.

இது அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதற்குரிய
காலம்.

௨௮ ஜனங்கள் பாப ேலாைன வட்டு
ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள் ேதசத்தலிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் சீேயானுக்கு
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ஒவ்ெவாருவரிடமும்
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

கர்த்தர் பாப ேலானுக்கு
ஏற்ற தண்டைனையக்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார் என்று
ஜனங்கள்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

பாப ேலான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
அழித்தது.

எனேவ இப்ேபாது கர்த்தர் பாப ேலாைன
அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.



எேரமியா௫௦:௨௯ ccclxiii எேரமியா௫௦:௩௧

௨௯ “அம்புகைளஎய்யும்ஆட்கைளக்கூப்படு.
பாப ேலாைனத் தாக்கும்படி அவர்களிடம்
ெசால்.

நகரத்ைத முற்றுைகயடும்படி அவர்களிடம்
ெசால்.

எவைரயும்தப்ப க்கவ டாேத.
அவள்ெசய்ததீைமக்கு,தருப்ப க்ெகாடுங்கள்.

அவள் மற்ற ேதசங்களுக்கு எவற்ைறச்
ெசய்தாேளா அவற்ைற அவளுக்குச்
ெசய்யுங்கள்.

பாப ேலான் கர்த்தருக்கு மரியாைத
ெசய்யவல்ைல.

பாப ேலான் இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தமானவரிடம் மிகவும் ேமாசமாக
நடந்துக்ெகாண்டது.

எனேவபாப ேலாைனத்தண்டித்துவடு.
௩௦ பாப ேலானின் இைளஞர்கள் ெதருவல்

ெகால்லப்படுவார்கள்.
அந்த நாளில் அவளது வீரர்கள் எல்லாம்
ெகால்லப்படுவார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩௧ “பாப ேலாேன, நீ மிகவும் வீண்ெபருைம
உள்ளவள்.

நான் உனக்கு எத ராக இருக்க ேறன்”
எங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்.

“நான்உங்களுக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.
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நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவதற்குரிய காலம்
வந்தருக்க றது.

௩௨ வீண் ெபருைமயுள்ள பாப ேலாேன நீ
இடற வழுவாய்.

நீ எழ எவரும்உதவ ெசய்யமாட்டார்கள்.
நான் அவளது பட்டணங்களில் ெநருப்ைப

ைவப்ேபன்.
அவைளச் சுற்றயுள்ள எல்ேலாைரயும்
ெநருப்புமுழுைமயாக எரிக்கும்.”

௩௩சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் யூதா ஜனங்களும்

அடிைமகளாகஇருக்க றார்கள்.
பைகவர்அவர்கைளக்ைகப்பற்றனார்கள்.
பைகவர் இஸ்ரேவைலப் ேபாக
வ டமாட்டார்கள்.

௩௪ ஆனால் ேதவன் அந்த ஜனங்கைளத்
தரும்பக்ெகாண்டுவருவார்.

அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகயகர்த்தர்.

அவர் அவர்கைளப் பலமாகப் பாதுகாப்பார்!
அவர்கைளஅவர் பாதுகாப்பார்.

அதனால் அவர் அந்த ேதசத்ைத
ஓய்வுக்ெகாள்ளச்ெசய்வார்.

ஆனால் அங்ேக பாப ேலானில் வாழ்க ற
ஜனங்களுக்குஓய்வுஇராது.”

௩௫கர்த்தர்கூறுகறார்,
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“வாேள, பாப ேலானில் வாழ்க ற
ஜனங்கைளக்ெகால்.

வாேள,அரசனின்அதகாரிகைளயும்
பாப ேலானின்ஞானிகைளயும்ெகால்”

௩௬வாேள,பாப ேலானின்ஆசாரியர்கைளயும்,
கள்ளத்தீர்க்கதரிச கைளயும்ெகால்.

அவர்கள் முட்டாள்கைளப்ேபான்று
ஆவார்கள்.

வாேள, பாப ேலானின்வீரர்கைளக்ெகால்.
அவர்கள் பயங்கரத்தனால்
நைறந்தருப்பார்கள்.

௩௭ வாேள, பாப ேலானின் குதைரகைளக்
ெகான்றுப்ேபாட்டு பாப ேலானிய
இரதங்கைளஅழித்துப்ேபாடு.

வாேள, ப ற ேதசங்களில் இருந்து கூலிக்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்ட வீரர்கைளயும்
ெகால்.

அவ்வீரர்கள் பயந்தப் ெபண்கைளப்
ேபான்றுள்ளார்கள்.

வாேள, பாப ேலானின் ெபாக்கஷங்கைள
அழி.

அப்ெபாக்கஷங்கள்எடுத்துச்ெசல்லப்படும்.
௩௮ வாேள, பாப ேலானின் தண்ணீைரத்

தாக்கு.
அத்தண்ணீர்வற்ற ப்ேபாகும்.

பாப ேலானில் நைறய நைறய
வக்க ரகங்கள்உள்ளன.
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பாப ேலான் ஜனங்கள் முட்டாள்கள்
என்பைத அந்த வக்க ரகங்கள்
காட்டுக றது.

எனேவ அந்த ஜனங்களுக்குத் தீைம
ஏற்படும்.

௩௯ “பாப ேலான் மீண்டும் ஜனங்களால்
நைறயாது.

காட்டு நாய்கள், ெநருப்புக் ேகாழிகள், ப ற
காட்டுமிருகங்கள்அங்குவாழும்.

ஆனால் ஒருக்காலம் மீண்டும் மனிதர்கள்
அங்ேகவாழமாட்டார்கள்.

௪௦ ேதவன் முழுைமயாக ேசாேதாம்
ெகாேமாரா மற்றும் அவற்ைறச்
சுற்றயுள்ளநகரங்கைளயும்அழித்தார்.

இப்ெபாழுது அந்நகரங்களில் ஜனங்கள்
எவரும்வாழவல்ைல.

அேத வழியல் பாப ேலானில் ஜனங்கள்
எவரும்வாழவல்ைல.

அங்ேக வாழ ஜனங்கள் எவரும்
என்ெறன்றும்ேபாகமாட்டார்கள்.

௪௧ “பார்! வடக்கலிருந்து ஜனங்கள்
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள் வல்லைமயான நாட்டிலிருந்து
வருகறார்கள்.

உலகன் சுற்றலும் உள்ள பல அரசர்கள்
ேசர்ந்துவந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௪௨ அவர்களது பைடகள் வல்லும் ஈட்டிகளும்
ைவத்தருக்க றார்கள்.
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வீரர்கள்ெகாடுைமயானவர்கள்.
அவர்களிடம்இரக்கம்இல்ைல.

வீரர்கள் தங்கள் குதைரகளின்ேமல் சவாரி
ெசய்க றார்கள்.

அந்த ஓைச இைரச்சலிடுகற கடைலப்
ேபான்றுள்ளது.

அவர்கள்தம்இடங்களில் ந ற்க றார்கள்.
ேபாருக்குத்தயாராகஇருக்க றார்கள்.

அவர்கள் பாப ேலான் நகரேம, உன்ைனத்
தாக்கத் தயாராகஇருக்க றார்கள்.

௪௩பாப ேலான்அரசன்அப்பைடகைளப்பற்ற க்
ேகள்வபட்டான்.

அவன்மிகவும் பயம்அைடந்தான்.
அவன் ைககள் நகரமுடியாத அளவற்குப்

பயந்தான்.
குழந்ைதப்ெபறுகற ெபண்ணின்
வயறுேபான்று அவனது வயறு
வலித்தது.”

௪௪கர்த்தர்கூறுகறார்:
“ச ல ேநரங்களில் ேயார்தான்
நத க்கைரயலுள்ள அடர்ந்த
புதர்களிலிருந்துசங்கம்வரும்.

ஜனங்கள்தங்கள்மிருகங்கைளவ ட்டிருக்க ற
வயல்களில் சங்கம் நடந்துப்ேபாகும்.

(அங்குள்ளமிருகங்கள்ெவளிேயஓடும்).
நான் அந்தச் சங்கத்ைதப்ேபான்று

இருப்ேபன்.
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நான் பாப ேலாைன அதன்
ேதசத்தலிருந்துவ ரட்டுேவன்.

இைதச் ெசய்வதற்கும் நான் யாைரத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்.

என்ைனப்ேபால்எவரும்இல்ைல.
எனக்குச் சவால்வ ட எவரும்இல்ைல.
(எனேவநாேனஇதைனச்ெசய்ேவன்).

எந்த ேமய்ப்பனும் வந்து என்ைனத்
துரத்த டான்.

நான் பாப ேலான் ஜனங்கைளத்
துரத்துேவன்.”

௪௫பாப ேலானுக்குஎன்னெசய்யேவண்டும்
என்று கர்த்தர் த ட்டமிட்டிருக்க றார்
என்பைதகவனி.

பாப ேலானியஜனங்களுக்கு
கர்த்தர் ெசய்யேவண்டுெமன முடிவு
ெசய்தருப்பைதகவனி.

பைகவர்கள்பாப ேலானின்மந்ைதயலிருந்து
(ஜனங்கள்) ச றயகுட்டிகைளஇழுத்துச்
ெசல்வார்கள்.

பாப ேலானின் ேமய்ச்சல் நலங்கள்
கர்த்தரால்முழுவதுமாகஅழிக்கப்படும்.

௪௬பாப ேலான்வழும்.
அந்தவீழ்ச்ச பூமிையஅத ரச்ெசய்யும்.

பாப ேலானின்அழுைகயன்சத்தத்ைத
அைனத்துநாடுகளிலும்உள்ளஜனங்கள்
ேகள்வப்படுவார்கள்.
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௫௧
௧கர்த்தர்கூறுகறார்:
“வல்லைமயான ஒரு காற்ைற நான்

வீசச்ெசய்ேவன்.
நான் அதைன பாப ேலானுக்கும்
கல்ேதயாவன் தைலவர்களுக்கும்
எத ராகவீசச்ெசய்ேவன்.

௨ நான் பாப ேலானுக்கு அயல்நாட்டவைர
அனுப்புேவன்.

அவர்கள்பாப ேலாைனத்தூற்றுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் பாப ேலானிலிருந்து

எல்லாவற்ைறயும்எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
நகரத்ைதப் பைடகள்முற்றுைகயடும்.

பயங்கரமானேபரழிவு ஏற்படும்.
௩ பாப ேலான் வீரர்கள் தங்கள் வல்ைலயும்

அம்ைபயும்பயன்படுத்தமாட்டார்கள்.
அவ்வீரர்கள்தங்கள்கவசங்கைளயும்கூட
அணிந்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.

பாப ேலானிய இைளஞர்களுக்காக
இரக்கம்ெகாள்ளாேத.

அவளது பைடைய முழுவதுமாக
அழித்துவடு.

௪ கல்ேதயர்களின் ேதசத்தல் பாப ேலானிய
வீரர்கள்ெகால்லப்படுவார்கள்.

அவர்கள் ேமாசமாக பாப ேலான்
ெதருக்களில் காயம்அைடவார்கள்.”

௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்
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இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாைவத்தனியாகக்
கணவைன இழந்த வதைவப்
ெபண்ைணப்ேபான்றுவ டமாட்டார்.

ேதவன்அந்தஜனங்கைளவ ட்டுவ டமாட்டார்.
இல்ைல, அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தமானவைர வ ட்டு வலகன
குற்றவாளிகள்.

அவர்கள்அவைரவ ட்டுவலகனார்கள்.
ஆனால் அவர் அவர்கைள வ ட்டு
வலகவல்ைல.

௬பாப ேலாைனவட்டுஓடுங்கள்!
உங்கள் உயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
ஓடுங்கள்! தங்காதீர்கள்.

பாப ேலானின் பாவத்தால்
ெகால்லப்படாதீர்கள்.

பாப ேலானின் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த
தீைமக்காக கர்த்தரால் தண்டிக்கப்படக்
கூடியகாலம்இது!

பாப ேலான் அவளுக்கு ஏற்றதான
தண்டைனையப்ெபறும்.

௭ பாப ேலான் கர்த்தருைடய ைகயலுள்ள
தங்கக்கண்ணத்ைதப்ேபான்றருந்தது.

பாப ேலான் உலகம் முழுவைதயும்
குடிக்கும்படிெசய்தது.

ேதசங்கள் பாப ேலானின் த ராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்தது.

எனேவஅைவபுத்த மயங்க ப்ேபாயன.
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௮ ஆனால் பாப ேலான் த டீெரன்று வழுந்து
உைடந்துப்ேபாகும்.

அவளுக்காகஅழுங்கள்!
அவளதுவலிக்குமருந்துவாங்குங்கள்!

ஒருேவைளகுணம்ெபறலாம்!

௯நாம் பாப ேலான்குணமைடயமுன்ேறாம்.
ஆனால்அவளால்குணம்ெபறமுடியாது.

எனேவ,அவைளவட்டுவடுங்கள்.
நம் ெசாந்த நாட்டுக்கும் நம்மில்
ஒவ்ெவாருவரும் ேபாகவடுங்கள்.

பரேலாகத்தலுள்ள ேதவன் பாப ேலானின்
தண்டைனையமுடிவுெசய்வார்.

பாப ேலானுக்கு என்ன ேநரும் என்பைதயும்
அவர்முடிவுெசய்வார்.

௧௦ கர்த்தர் நமக்காக காரியங்கைளச் சரி
ெசய்துள்ளார்.

வாருங்கள், நமதுேதவனாகயகர்த்தர்
ெசய்தருக்க றவற்ைற பற்ற சீேயானில்

எடுத்துச்ெசால்லுேவாம்.

௧௧அம்புகைளக்கூர்ைமப்படுத்துங்கள்!
ேகடயங்கைளவாங்குங்கள்!

கர்த்தர் ேமதயருைடய அரசர்களின்ஆவைய
எழுப்பனார்.

ஏெனன்றால், அவர் பாப ேலாைன
அழிக்கவரும்புக றார்.

பாப ேலானிய ஜனங்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனையக்கர்த்தர் ெகாடுப்பார்.
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எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
பாப ேலான்பைடஅழித்தது.

எனேவ கர்த்தர் அவர்களுக்குரிய
தண்டைனையக்ெகாடுப்பார்.

௧௨ பாப ேலான் சுவர்களுக்கு எத ராகக்
ெகாடிையஉயர்த்துங்கள்

ேமலும் காவலாளிகைளக் ெகாண்டு
வாருங்கள்.

அவர்களின் இடங்களில் காவல்காரர்கைளப்
ேபாடுங்கள்.

இரகசயதாக்குதலுக்குத்தயாராகுங்கள்.
கர்த்தர், தான்த ட்டமிட்டப்படிச் ெசய்வார்.

பாப ேலான் ஜனங்களுக்கு எத ராக
எைதச்ெசய்ேவன்என்றுெசான்னாேரா
அைதச்ெசய்வார்.

௧௩ பாப ேலாேன, நீ மிகுந்த தண்ணீருக்கு
அருகல்வாழ்க றாய்.

நீ ெபாக்கஷங்கேளாடு ெசல்வத்துடன்
இருக்கறாய்.

ஆனால்உனதுமுடிவுவந்தருக்க றது.
உனது அழிவுக்கான காலம்
வந்தருக்க றது.

௧௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தன்
நாமத்ைதப் பயன்படுத்த இந்த
வாக்குறுதையச்ெசய்தார்.

“பாப ேலாேன, நான் உன்ைனப் பல பைக
வீரர்களால்ந ரப்புேவன்.

அவர்கள் ெவட்டுக்களியன் கூட்டத்ைதப்
ேபான்றருப்பார்கள்.
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உனக்கு எத ராகப் ேபாரில் அவர்கள்
ெவல்வார்கள்.

அவர்கள்உனக்குேமல்நன்றுக்ெகாண்டு
ெவற்ற முழக்கம்ெசய்வார்கள்.”

௧௫ கர்த்தர் தனது ெபரும் வல்லைமையப்
பயன்படுத்த பூமிையஉண்டாக்கனார்.

அவர் தனது ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த
உலகத்ைதப் பைடத்தார்.

அவர் தனது ேபரறவனால் வானத்ைத
வ ரித்தார்.

௧௬ அவர் சத்தமிடுைகயல், வானத்தலுள்ள
தண்ணீர்இைரந்தது.

அவர் பூமி முழுவதும் ேமகங்கைள
அனுப்பனார்.

அவர்தனதுேசமிப்புஅைறயலிருந்து
காற்ைறக்ெகாண்டுவந்தார்.

௧௭ஆனால் ஜனங்கள் மிகவும் முட்டாள்களாக
இருக்க றார்கள்.

ேதவன் என்ன ெசய்தருக்க றார்
என்று அவர்களால் புரிந்துக்ெகாள்ள
முடியவல்ைல.

த றைமயுள்ள ெதாழிலாளிகள் ெபாய்
ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்தனர்.

அவ்வக்க ரகங்கள் மாையயான
ெதய்வங்கேள.

எனேவ, அந்த வக்க ரகங்கள் அைவகைள
உருவாக்கன ெதாழிலாளிகளின்
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முட்டாள்தனத்தற்கு சான்றாக
இருக்கன்றன.

அந்தவக்க ரகங்கள்உய ரற்றைவ.
௧௮அந்தவக்க ரகங்கள்பயனற்றைவ.

ஜனங்கள் அந்த வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்தனர்.

அைவ மாைய என்பைதத் தவ ர ேவறு
எதுவுமில்ைல.

நயாயத்தீர்ப்புக்கானகாலம்வரும்.
அந்தவக்க ரகங்கள்அழிக்கப்படும்.

௧௯ ஆனால் யாக்ேகாபுவன் பங்கு (ேதவன்)
அப்பயன்ற்ற வக்க ரகங்கைளப்
ேபான்றவறல்ைல.

ஜனங்கள்ேதவைனஉருவாக்கவல்ைல,
ேதவேன தன் ஜனங்கைள
உருவாக்கனார்.

ேதவன் எல்லாவற்ைறயும்
உருவாக்கனார்.

அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

௨௦கர்த்தர்கூறுகறார், “பாப ேலாேன,நீஎனது
தண்டாயுதம்.

நான் உன்ைனப் பயன்படுத்த
ேதசங்கைளெநாறுக்க ேனன்.

இராஜ்யங்கைளஅழிக்க நான்உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

௨௧ நான் குதைரையயும், அைத
ஓட்டுபவைனயும் ெநாறுக்க உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.
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இரதத்ைதயும் ேதேராட்டிையயும்
ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

௨௨ ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
ெநாறுக்கநான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

இைளஞர்கைளயும் முதயவர்கைளயும்
ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

இளம் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

௨௩ ேமய்ப்பர்கைளயும் ஆடுகைளயும்
ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

வவசாய கைளயும் பசுக்கைளயும்
ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

ஆளுநர்கைளயும் முக்கய
அதகாரிகைளயும் ெநாறுக்க நான்
உன்ைனப்பயன்படுத்த ேனன்.

௨௪ ஆனால் பாப ேலானுக்குத் தருப்ப க்
ெகாடுப்ேபன்.

நான் பாப ேலானிய ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் தருப்ப க்
ெகாடுப்ேபன்.

அவர்கள் சீேயானுக்குச் ெசய்த அத்தைன
தீைமகளுக்கும்தருப்ப க்ெகாடுப்ேபன்.
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யூதாேவ, உனக்கு எத ரில்தாேன நான்
அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்”

கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௨௫கர்த்தர்கூறுகறார்:
“பாப ேலாேன, நீஒருஅழிக்கும்மைல.

நான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.
பாப ேலாேன, முழு நாட்ைடயும்

அழித்துவ ட்டாய்.
நான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.

நான் எனது ைகைய உனக்கு எத ராக
ைவப்ேபன்.

நான் உன்ைனக் கன்மைலயலிருந்து
உருட்டுேவன்.

நான் உன்ைன எரிந்துப்ேபான
மைலயாக்குேவன்.

௨௬ ஜனங்கள் கட்டிடத்த ற்கு அஸ்தவாரம்
ஆக்க பாப ேலானிலிருந்து எந்த
கல்ைலயும்எடுக்கமாட்டார்கள்.

ஜனங்கள் மூைலக்கல்லுக்குப்
ேபாதுமான அளவு ெபரிய கல்ைலக்
கண்டுப்ப டிக்கமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால், உனது நகரமானது கற்களின்
குவயலாக என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்”

கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௨௭ “இந்நாட்டில் ேபார்க்ெகாடிையஏற்றுங்கள்!
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அைனத்து நாடுகளிலும் எக்காளத்ைத
ஊதுங்கள்!

பாப ேலானுக்கு எத ராகச் சண்ைட ெசய்ய
ேதசங்கைளத்தயார் ெசய்யுங்கள்!

அந்த இராஜ்யங்கைளப் பாப ேலானுக்கு
எத ராகப் ேபாரிடஅைழயுங்கள்.

ஆரராத்,மின்னி,அஸ்ெகனாஸ்.
அதற்கு எத ராகப் பைட நடத்த ச்ெசல்ல ஒரு

தளபதையத் ேதர்ந்ெதடு.
ெவட்டுக்களிக் கூட்டத்ைதப்ேபான்ற

குதைரகைளஏராளமாகஅனுப்பு.
௨௮ அவளுக்கு எத ராகப் ேபாரிட

ேதசங்கைளத்தயார் ெசய்.
ேமதயா ேதசத்தன் அரசர்கைளத் தயார்
ெசய்.

அவர்களின் ஆளுநர்கைளயும் முக்கய
அதகாரிகைளயும்தயார் ெசய்.

பாப ேலானுக்கு எத ராகப் ேபாரிட
அவர்கள் ஆளும் ேதசங்கைளத் தயார்
ெசய்.

௨௯நலமானதுவலிேயாடுஇருப்பதுப்ேபான்று
அைசந்துநடுங்குகறது.

கர்த்தர் தனதுத ட்டப்படி பாப ேலானுக்குச்
ெசய்யும்ேபாது ேதசம் நடுங்கும்.

கர்த்தருைடய த ட்டம் பாப ேலான் ேதசத்ைத
காலியானவனாந்தரமாக்குவேத.

அங்ேக எவரும்வாழமாட்டார்கள்.
௩௦ பாப ேலானிய வீரர்கள் சண்ைடயடுவைத

நறுத்தனார்கள்.
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அவர்கள் தங்கள் ேகாட்ைடகளில்
தங்கனார்கள்.

அவர்களின்பலம் ேபாயருக்க றது.
அவர்கள்த கலைடந்தெபண்கைளப்ேபான்று
இருக்கறார்கள்.

பாப ேலானின்வீடுகள்எரிந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
அவளது கதவன் கட்ைடகள்
உைடக்கப்படுகன்றன.

௩௧ ஒரு தூதுவன் இன்ெனாருவைனப் பன்
ெதாடருக றான்.

அவர்கள்பாப ேலான்அரசனிடம்
அவனதுநாடுமுழுவதும்ைகப்பற்றப்பட்டது

என்றுெதரிவ க்கன்றனர்.
௩௨ ஆற்ைறக் கடக்கும் வழிகள் எல்லாம்

ைகப்பற்றப்பட்டிருக்கன்றன.
சகதயானநலம்எரிந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.

பாப ேலானிய வீரர்கள் அைனவரும்
அஞ்சுகன்றனர்.”

௩௩ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்,

“பாப ேலான்மித க்கப்படும்களத்ைதப்ேபான்று
உள்ளது.

அறுவைட காலத்தல் ஜனங்கள்
பதரிலிருந்து தானியத்ைதப் ப ரிக்க
அடிப்பார்கள்.

பாப ேலாைன அடிக்க ேவண்டிய காலம்
வைரவாகவந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.”
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௩௪ சீேயான் ஜனங்கள் இவ்வாறு
கூறுவார்கள்,

“பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
கடந்த காலத்தல்எங்கைளஅழித்தான்.

கடந்த காலத்தல் ேநபுகாத்ேநச்சார்
எங்கைளத்தாக்கனான்.

கடந்த காலத்தல் அவன் எங்கள்
ஜனங்கைளக்ெகாண்டுப் ேபானான்.

நாங்கள் காலியான ஜாடிையப்
ேபான்றருந்ேதாம்.

எங்களிடமிருந்த ச றந்தவற்ைற அவன்
எடுத்தான்.

அவன் ெபரிய ராட்சதைனப்ேபான்று
வயறு நைறயும்வைர
தன்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.

எங்களிடமுள்ள ச றந்தவற்ைற எடுத்துக்
ெகாண்டு

எங்கைளஎற ந்துவ ட்டான்.
௩௫ எங்கைளத் தாக்க பாப ேலான்

பயங்கரமானவற்ைறச்ெசய்தது.
அைவ இப்ெபாழுது பாப ேலானுக்கு
ஏற்படேவண்டுெமன்று நான்
வரும்புக ேறன்.”

சீேயானில் வாழ்கன்ற ஜனங்கள் அவற்ைறச்
ெசால்வார்கள்:

“பாப ேலானிய ஜனங்கள் எங்கள்
ஜனங்கைளக் ெகான்ற குற்றம்
உள்ளவர்கள்.
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இப்ெபாழுது அவர்கள் தாம் ெசய்த
தவறுக்குத்தண்டிக்கப்படுக றார்கள்”

எருசேலம்நகரம்அவற்ைறச்ெசால்லும்.
௩௬எனேவகர்த்தர்கூறுகறார்,
“யூதாஉன்ைனநான்பாதுகாப்ேபன்.

பாப ேலான் தண்டிக்கப்படும் என்பைத
நான்உறுத ெசய்ேவன்.

பாப ேலான் கடைல நான் வற்றச்
ெசய்ேவன்.

நான் அவளது நீரூற்றுக்கைள வற்றச்
ெசய்ேவன்.

௩௭ பாப ேலான் அழிந்த கட்டிடங்களின்
குவயலாகஆகும்.

பாப ேலான் காட்டு நாய்கள் வாழத்தக்க
இடமாகும்.

ஜனங்கள் கற்குவயைலப் பார்த்து
ஆச்சரியப்படுவார்கள்.

அவர்கள் பாப ேலாைனப் பற்ற
நைனக்கும்ேபாது தங்கள் தைலகைள
அைசப்பார்கள்.

ஜனங்கள் எவரும் வாழாத இடமாக
பாப ேலான்ஆகும்.

௩௮ “பாப ேலான் ஜனங்கள் ெகர்ச்ச க்க ற
இளம் சங்கங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.

அவர்களது சத்தம் சங்கக் குட்டிகைளப்
ேபான்றருக்கும்.
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௩௯ அந்த ஜனங்கள் வல்லைம
மிக்க சங்கங்கைளப் ேபான்று
நடித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

நான் அவர்களுக்கு ஒரு வருந்துக்
ெகாடுப்ேபன்.

நான்அவர்கைளக்குடிேபாைதேயறனவர்களாக்குேவன்.
அவர்கள் ச ரிப்பார்கள். நல்ல ேநரத்ைதப்

ெபறுவார்கள்.
ப றகு அவர்கள் என்ெறன்றும்
தூங்குவார்கள்.

அவர்கள்என்றும்வழிக்கமாட்டார்கள்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௪௦ “பாப ேலான் ெகால்லப்படுவதற்காகக்
காத்தருக்கும்.

ஆட்டுக்குட்டிகள், ஆட்டுக் கடாக்கள்,
ெவள்ளாடுகள்ேபான்றருக்கும்.

நான் அவற்ைற ெவட்டுவதற்குக் ெகாண்டு
ெசல்ேவன்.

௪௧ “ேசசாக்கு” ேதாற்கடிக்கப்படும்.
பூமிய ேல ச றந்ததும் கர்வமுமுள்ள நாடு

எவ்வாறுசைறப் ப டிக்கப்படும்?
மற்ற ேதசங்களில்உள்ளஜனங்கள்

பாப ேலான் பாழாய்ப்ேபாவைத கவனித்துப்
பார்ப்பார்கள்.

அவர்கள் பார்க்கன்றைவ அவர்கைளப்
பயப்படுத்தும்.

௪௨பாப ேலான்மீதுகடல்எழும்பும்.
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அதன் இைரச்சலான அைலகள் அவைள
மூடும்.

௪௩ பாப ேலான் நகரங்கள் அழிக்கப்பட்டு
காலியாகும்.

பாப ேலான்வறண்டவனாந்தரமாகும்.
அதுஜனங்கள்வாழாத ேதசமாகும்.
ஜனங்கள் பாப ேலான் வழியாகப்
பயணம்கூடெசய்யமாட்டார்கள்.

௪௪ பாப ேலானிலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வமான
ேபைலத்தண்டிப்ேபன்.

அவன் வழுங்கய ஜனங்கைள
வாந்த ப்பண்ணும்படிெசய்ேவன்.

பாப ேலாைனச் சுற்றயுள்ள சுவர்கள் கீேழ
வழும்.

மற்ற ேதசத்தார்கள் பாப ேலானுக்கு
வருவைதநறுத்துவார்கள்.

௪௫ எனது ஜனங்கேள, பாப ேலான் நகரத்ைத
வ ட்டுெவளிேயவாருங்கள்.

உங்கள்உயைரக்காப்பாற்றஓடுங்கள்.
கர்த்தருைடய ெபருங்ேகாபத்தலிருந்து
ஓடுங்கள்.

௪௬ “எனது ஜனங்கேள, பயந்து
நடுங்கேவண்டாம்.

வதந்த கள் பரவும் ஆனால்
பயப்படேவண்டாம்!

இந்தஆண்டுஒருவதந்த வரும்.
அடுத்த ஆண்டு இன்ெனாரு வதந்த
வரும்.
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நாட்டில் நடக்கும் பயங்கரமான
சண்ைடையப்பற்ற வதந்த கள்
இருக்கும்.

ஆள்ேவார்கள் மற்ற ஆள்ேவார்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடயடுவைதப்பற்ற
வதந்த கள்இருக்கும்.

௪௭ேநரம் ந ச்சயம்வரும்.
பாப ேலானில் உள்ள ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளநான்தண்டிப்ேபன்.

பாப ேலான் நாடு முழுவதும்
ெவட்கப்படுத்தப்படும்.

ஏராளமாக மரித்தஜனங்கள்
அந்நகரத்ெதருக்களில் க டப்பார்கள்.

௪௮ ப றகு பாப ேலாைனப்பற்ற பரேலாகமும்
பூமியும் அவற்றல் உள்ளனவும்
மக ழ்ச்ச யுடன்சத்தமிடும்.

அவர்கள்சத்தமிடுவார்கள்.
ஏெனன்றால்,வடக்கலிருந்துபைடவந்து

பாப ேலானுக்கு எத ராகச்
சண்ைடய ட்டது”

கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௪௯ “இஸ்ரேவலில் உள்ள ஜனங்கைள
பாப ேலான்ெகான்றது.

பூமியன் ஒவ்ெவாரு இடத்தலும் உள்ள
ஜனங்கைளபாப ேலான்ெகான்றது.

எனேவபாப ேலான்வழேவண்டும்!
௫௦வாளுக்குத்தப்பயவர்கேள,
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ேவகமாக பாப ேலாைன வட்டு
வலகுங்கள்.

காத்தருக்காதீர்கள்!
நீங்கள்ெதாைலதூரநாட்டில்இருக்க றீர்கள்.

ஆனால், நீங்கள் எங்ேக இருந்தாலும்
கர்த்தைர நைனயுங்கள்.

எருசேலைமநைனயுங்கள்.

௫௧ “யூதாவன் ஜனங்களாகய நாங்கள்
அவமானமைடக ேறாம்.

நாங்கள்ந ந்த க்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
ஏெனன்றால், அந்நயர்கள் கர்த்தருைடய

ஆலயத்தன்
பரிசுத்தமான இடங்களுக்குள்
ேபாயருக்க றார்கள்.”

௫௨ கர்த்தர் கூறுகறார்: “ேநரம்
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது,

நான் பாப ேலானின் வக்க ரகங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.

அப்ேபாது, புண்ப்பட்டஜனங்கள்வலியுடன்
நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும்
அழுவார்கள்.

௫௩ பாப ேலான் வானத்ைதத்
ெதாடுகன்றவைரவளரலாம்.

பாப ேலான் தனது ேகாட்ைடகைளப்
பலப்படுத்தலாம்.



எேரமியா௫௧:௫௪ ccclxxxv எேரமியா௫௧:௫௬

ஆனால் அந்நகரத்ைத எத ர்த்து
ேபாரிடுமாறு நான் ஜனங்கைள
அனுப்புேவன்.

அந்தஜனங்கள்அவைளஅழிப்பார்கள்”
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௫௪ “பாப ேலானில் ஜனங்கள்
அழுதுக்ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள்
ேகட்கமுடியும்.

பாப ேலான் ேதசத்தல் ஜனங்கள்
ெபாருட்கைள அழித்துக்
ெகாண்டிருக்கும் ஓைசையக்
ேகட்கமுடியும்.

௫௫ வைரவல் கர்த்தர் பாப ேலாைன
அழிப்பார்.

அந்த நகரில் உள்ள உரத்த ஓைசகைள
அவர் நறுத்துவார்.

பைகவர்கள்இைரகன்றஅைலகைளப்ேபான்று
வருவார்கள்.

சுற்றலும் உள்ள ஜனங்கள் அந்த
இைரச்சைலக் ேகட்பார்கள்.

௫௬பைடவந்துபாப ேலாைனஅழிக்கும்.
பாப ேலானின்வீரர்கள்ைகப்பற்றப்படுவார்கள்.
அவர்களின்அம்புகள்உைடக்கப்படும்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் ஜனங்கள் ெசய்த
தீயெசயல்களுக்கு தண்டைனையக்
ெகாடுக்க றார்.

கர்த்தர் அவர்களுக்ேகற்ற முழு
தண்டைனையயும்ெகாடுக்க றார்.
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௫௭நான்பாப ேலானின்ஞானிகைளயும்
முக்கயமான அதகாரிகைளயும்
குடிமயக்கத்துக்குள்ளாக்குேவன்.

நான்ஆளுநர்கைளயும்அதகாரிகைளயும்
வீரர்கைளயும்கூடக்குடிக்கச்ெசய்ேவன்.

ப றகு அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும்
உறங்குவார்கள்.

அவர்கள்எப்ெபாழுதும்எழமாட்டார்கள்”
அரசர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்.

௫௮சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்,
“பாப ேலானின் அகலமான வலிைமயான

சுவர் கீேழத்தள்ளப்படும்.
அவளது உயர்ந்த வாசல்கள்
எரிக்கப்படும்.

பாப ேலான் ஜனங்கள் கடினமான ேவைல
ெசய்வார்கள்.

ஆனால்அதுஉதவாது.
அவர்கள்நகைரக் காப்பாற்றமுயல்வதல்

ேசார்ந்து ேபாவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் எரியும் ெநருப்புக்கு

எண்ெணய்ேபான்றுஆவார்கள்.”
எேரமியா பாப ேலானுக்குச் ெசய்த

அனுப்புக றான்
௫௯ இதுதான் எேரமியா அத காரி

ெசராயாவற்குக் ெகாடுத்த ெசய்த .
ெசராயா ேநரியாவன் மகன். ேநரியா
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மெசயாவன் மகன். ெசரயா
யூதாவன் அரசன் ச ேதக்கயாேவாடு
பாப ேலானுக்குப் ேபானான். இது
ச ேதக்கயா யூதாவன் அரசனாக
இருந்த நான்காவது ஆட்சயாண்டில்
நடந்தது. அப்ேபாது, எேரமியா
இச்ெசய்தைய அதகாரியான ெசரயாவ டம்
ெகாடுத்தான். ௬௦ எேரமியா பாப ேலானுக்கு
ஏற்படக்கூடிய பயங்கரங்கைளப்பற்ற
புத்தகச் சுருளில் எழுதயருந்தான். அவன்
பாப ேலாைனப்பற்ற எல்லாவற்ைறயும்
எழுதயருந்தான்.
௬௧ எேரமியா ெசராயாவ டம் ெசான்னான்,

“ெசராயா, பாப ேலானுக்குப் ேபா,
இச்ெசய்தைய வாச ப்பைதப்பற்ற உறுத
ெசய்துக்ெகாள். எனேவ எல்லா ஜனங்களும்
உன்ைனக் ேகட்பார்கள். ௬௨ ப றகு
ெசால், ‘கர்த்தாேவ, இந்த இடத்ைத
அழிக்கப்ேபாவதாகச்ெசான்னீர். நீர்அழிப்பீர்.
எனேவ மனிதர்கேளா மிருகங்கேளா இதல்
வாழாது.இந்தஇடம்என்ெறன்றும்காலியான
அழிவ டமாக இருக்கும்.’ ௬௩ இப்புத்தகச்
சுருைள வாச த்து முடிந்த ப றகு இதல்
ஒரு கல்ைலக்கட்டு. ப றகு இந்தப் புத்தகச்
சுருைள ஐப ராத்து நதயல் ேபாடு. ௬௪ ப றகு
ெசால், ‘இேத வழியல் பாப ேலான் மூழ்கும்,
பாப ேலான் என்றும் எழாது. பாப ேலானியர்
மூழ்க ப் ேபாவார்கள். ஏெனன்றால், நான்
இங்ேக பயங்கரமானைவ நகழும்படிச்
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ெசய்ேவன்.’ ”
எேரமியாவன் வார்த்ைதகள் இங்ேக

முடிக றது.

௫௨

எருசேலமின்வீழ்ச்ச
௧ ச ேதக்கயா யூதாவன் அரசனானேபாது

அவனது வயது 21. ச ேதக்கயா
எருசேலைம பத ேனாரு ஆண்டுகள்
ஆண்டான். அவளது தாயன் ெபயர்
அமுத்தாள். அவள் எேரமியாவன் மகள்.
அவனது குடும்பம் லீப்னா ஊரிலிருந்து
வந்தது. ௨ ச ேதக்கயா ெபால்லாப்புகைள
ேயாயாக்கீம் ேபாலச் ெசய்தான். ச ேதக்கயா
ெபால்லாப்புகைளச் ெசய்வைத கர்த்தர்
வரும்பவல்ைல. ௩ எருசேலமுக்கும்
யூதாவுக்கும் பயங்கரமானைவ ேநர்ந்தது.
ஏெனன்றால்கர்த்தர்அவர்களுடன்ேகாபமாக
இருந்தார். இறுதயாக, கர்த்தர் அவரது
பார்ைவயலிருந்து எருசேலம் மற்றும் யூதா
ஜனங்கைளத்தூரஎற ந்தார்.
ச ேதக்கயா பாப ேலான் அரசனுக்கு

எத ராகத் தரும்பனான். ௪ எனேவ,
ச ேதக்கயாவன் 9வது ஆட்சயாண்டின்
பத்தாவது மாதத்தன் பத்தாவது நாளில்
பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
எருசேலமிற்கு எத ராகப் பைடெயடுத்தான்.
ேநபுகாத்ேநச்சாேராடு அவனது
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முழுப்பைடயும் இருந்தது. பாப ேலானின்
பைடயானது எருசேலமிற்கு ெவளிேய
முகாமிட்டது. நகரச் சுவைரச் சுற்றலும்
அவர்கள் மத ற்சுவர்கைளக் கட்டினார்கள்.
எனேவ அவர்களால் சுவைரத் தாண்ட
முடிந்தது. ௫ எருசேலம் நகரமானது
பாப ேலான் பைடயால் ச ேதக்கயாவன்
பத ேனாராவது ஆட்சயாண்டுவைர
முற்றுைகய டப்பட்டது. ௬ அந்த ஆண்டின்
நாலாவது மாதத்தன் ஒன்பதாவது நாளில்
நகரில் பச யானது மிக அத கமாக இருந்தது.
நகர ஜனங்கள் உண்பதற்கு உணவு
எதுவும் மீதயல்ைல. ௭ அந்த நாளில்
பாப ேலானின் பைட எருசேலமிற்குள்
நுைழந்தது. எருசேலமிலுள்ள வீரர்கள்
ெவளிேய ஓடினார்கள். அவர்கள் இரவல்
நகைரவ ட்டு ஓடினார்கள். இரண்டு
சுவர்களுக்கு இைடயல் உள்ள வாசல்
வழியாக அவர்கள் ேபானார்கள். அந்த
வாசல் அரசனின் ேதாட்டத்த ற்கு அருகல்
இருந்தது. பாப ேலானின் பைட நகைர
முற்றுைகய ட்டிருந்தேபாதலும் எருசேலம்
வீரர்கள் ேமலும் ஓடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் வனாந்தரத்தன் வழியாக
ஓடிப்ேபானார்கள்.
௮ ஆனால் பாப ேலானியப்பைட அரசன்

ச ேதக்கயாைவத் துரத்தயது. எரிேகா
சமெவளியல் அவர்கள் அவைனப்
ப டித்தனர். அவேனாடு வந்த வீரர்கள்
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ஓடிப்ேபாய்வ ட்டனர். ௯ பாப ேலான் பைட
அரசன் ச ேதக்கயாைவக் ைகப்பற்றனர்.
அவர்கள் அவைன ரிப்லா நகரத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாயனர். ரிப்லா, ஆமாத் நாட்டில்
இருக்க றது. ரிப்லாவல் பாப ேலான்
அரசன் ச ேதக்கயா பற்றய தீர்ப்ைப
அறவத்தான். ௧௦ ரிப்லா நகரத்தல்
ச ேதக்கயாவன் மகன்கைள பாப ேலான்
அரசன் ெகான்றான். தன் மகன்கள்
ெகால்லப்படுவைத கவனிக்கும்படி
ச ேதக்கயாவற்புறுத்தப்பட்டான். பாப ேலான்
அரசன் யூதாவன் எல்லா அத காரிகைளயும்
ெகான்றான். ௧௧ ப றகு பாப ேலான்
அரசன் ச ேதக்கயாவன் கண்கைளப்
படுங்கனான். அவன் அவனுக்கு ெவண்கல
சங்கலிகைளப் ேபாட்டான். ப றகு
அவன் பாப ேலானுக்கு ச ேதக்கயாைவக்
ெகாண்டுப் ேபானான். பாப ேலானில் அவன்
சைறயல் ச ேதக்கயாைவ அைடத்தான்.
ச ேதக்கயா மரித்துப் ேபாகும்வைர
சைறய ேலேயஇருந்தான்.
௧௨ ேநபுசராதான், பாப ேலான் அரசனது

சறப்பு காவல் பைடயன் தளபத . அவன்
எருசேலமிற்கு வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
19வதுஆட்சயாண்டின்ஐந்தாவது மாதத்தன்
10வது நாளில் இது நடந்தது. பாப ேலானில்
ேநபுசராதான் ஒரு முக்கயமான தைலவன்.
௧௩ ேநபுசராதான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
எரித்தான். அவன் எருசேலமில் அரசனது
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அரண்மைனையயும் இன்னும் பல
வீடுகைளயும் எரித்தான். எருசேலமில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு முக்கய கட்டிடத்ைதயும்
எரித்தான். ௧௪ பாப ேலானியப் பைட
முழுவதும் எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள
சுவர்கைள உைடத்தது. அப்பைட அரசரது
ச றப்புப் பைடயன் தளபதயன்கீழ் இருந்தது.
௧௫ ேநபுசராதான், தளபத , எருசேலமில்
மீதயாக இருந்த ஜனங்கைளக்ைகத களாகச்
சைறபடுத்தனான். பாப ேலான் அரசனிடம்
சரணைடந்தவர்கைளயும் அவன் அைழத்துக்
ெகாண்டுப்ேபானான். எருசேலமில் மீதயாக
இருந்த ைகவைனக் கைலஞர்கைளயும்
அவன் அைழத்துக்ெகாண்டுப்ேபானான்.
௧௬ ஆனால் ேநபுசராதான் அந்நாட்டில் சல
ஏைழகைள மட்டும் வ ட்டுவ ட்டுப் ேபானான்.
த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தலும் வயல்களிலும்
ேவைலெசய்யுமாறுஅவர்கைளவ ட்டுவ ட்டுப்
ேபானான்.
௧௭ பாப ேலானியப்பைட ஆலயத்தல் உள்ள

ெவண்கலத்தூண்கைள உைடத்தார்கள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் உள்ள
தாங்க கைளயும் ெவண்கலத்ெதாட்டிையயும்
உைடத்தார்கள். அவர்கள் பாப ேலானுக்கு
அவ்ெவண்கலத்ைதக் ெகாண்டுப்
ேபானார்கள். ௧௮ பாப ேலானியப்பைட
ஆலயத்தலிருந்து கீழ்க்கண்டவற்ைறக்
ெகாண்டுப்ேபானது. ெசப்புச்
சட்டிகள், சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டிகள்,
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ெவட்டுக்கத்த கள், கலங்கள்,
கலயங்கள்,ஆராதைனக்குரிய சகல
ெவண்கலப் பணிமுட்டுகள், ௧௯ அரசனது
சறப்புக் காவல் பைடயன் தளபத
இவற்ைறயும் ெகாண்டுேபானான்.
கண்ணங்கள், ெநருப்புத்தட்டுகள், கலங்கள்,
சட்டிகள், வளக்குத் தண்டுகள், கலயங்கள்,
கரகங்கள், பான பலிகளின் காணிக்ைக
மற்றும் ெவள்ளியாலும் ெபான்னாலுமான
எல்லாவற்ைறயும் அவன் எடுத்தான்.
௨௦ இரண்டு தூண்கள், கடல் ெதாட்டியும்
அதனடியல்உள்ளபன்னிெரண்டுெவண்கல
காைளகளும் நகரும் தாங்க களும் மிக
கனமானைவ. சாெலாேமான் அரசன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காக ெசய்தான்.
எைட பார்க்க முடியாத அளவுள்ள
ெவண்கலத்ைத இப்ெபாருட்கள் ெசய்ய
பயன்படுத்தனான். ௨௧ ஒவ்ெவாரு
ெவண்கலத் தூணும் 31 அடி உயரமுைடயது.
ஒவ்ெவாருதூணும் 21அடிசுற்றளவுஉள்ளது.
ஒவ்ெவாரு தூணும் உள்ேள ெவற்ற டம்
ெகாண்டது. ஒவ்ெவாரு தூணிண் சுவரும்
3 அங்குலம் உைடயது. ௨௨ முதல் தூணின்
ேமலிருந்த குமிழின் உயரம் 8 அடி உயரம்
உைடயது. அைதச்சுற்றலும் வைலப்
பன்னல்களாலும் மாதளம் பழங்களாலும்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்தத்
தூணிலும் மாதளம்பழ அலங்காரம் உண்டு.
அது முதல் தூைணப்ேபான்றருந்து
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௨௩ ெமாத்தம் 96 மாதுளம்பழங்கள் தூணின்
பக்கங்களில் ெதாங்கன. ஆக ெமாத்தம்
100 மாதுளம்பழங்கள் வைலப் பன்னலில்
தூண்கைளச்சுற்ற இருந்தன.
௨௪ அரசனின் ச றப்புக் காவல்பைட

தளபத ெசராயா மற்றும் ெசப்பனியாைவ
ைகத களாகச் சைறப்ப டித்தான். ெசராயா
தைலைம ஆசாரியன், ெசப்பனியா
அடுத்த ஆசாரியன். மூன்று வாயல்
காவலர்களும் சைறப்ப டிக்கப்பட்டனர்.
௨௫அரசனின் ச றப்புக் காவல் பைடத் தளபத
சண்ைடயடுேவாரின் ேமலத காரிையச்
சைறப்ப டித்தான். அவர் அரசனின் ஏழு
ஆேலாசகர்கைளயும் சைறப்ப டித்தான்.
எருசேலமில் அவர்கள் அப்ெபாழுதும்
இருந்தனர். பைடயல் ேசர்க்கன்ற
எழுத்தாளைனயும் அவன் படித்தான்.
அவன் நகரில் இருந்த சாதாரண ஆட்கள் 60
ேபைரயும் ப டித்தான். ௨௬-௨௭ ேநபுசராதான்
தளபத இந்த அத காரிகள் எல்ேலாைரயும்
ப டித்தான். அவன் அவர்கைள பாப ேலான்
அரசனிடம் ெகாண்டு வந்தான். பாப ேலான்
அரசன் ரிப்லா நகரில் இருந்தான். ரிப்லா
ஆமாத் நாட்டில் இருக்க றது. அந்த ரிப்லா
நகரில், அரசன் அதகாரிகைளெயல்லாம்
ெகால்லும்படி கட்டைளய ட்டான்.
எனேவ யூதா ஜனங்கள் தமது

நாட்டிலிருந்து ப டித்துச்ெசல்லப்பட்டனர்.
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௨௮ ேநபுகாத்ேநச்சார் எத்தைன ஜனங்கைளக்
ைகதுெசய்தான்என்னும்பட்டியல்இது:

ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஏழாவது
ஆட்சயாண்டில் யூதாவலிருந்து 3,023
ஆண்கள்ெகாண்டுெசல்லப்பட்டனர்.

௨௯ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 18வது
ஆட்சயாண்டில் 832 ஜனங்கள் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டனர்.

௩௦ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 23வது
ஆட்சயாண்டில்ேநபுசராதான் 745ேபைரக்
ைகதுெசய்துெகாண்டுப்ேபானான்.
ேநபுசராதான் அரசனின் ச றப்புக் காவல்
பைடயன்தளபத .

ெமாத்தம் 4,600 ஜனங்கள் சைற
ெசய்யப்பட்டனர்.

ேயாயாக்கீன்வடுதைலெசய்யப்படுக றான்
௩௧ ேயாயாக்கீன் யூதாவன் அரசன். இவன்

பாப ேலானில் 37 ஆண்டுகள் சைறயல்
இருந்தான். பாப ேலானின் அரசனான
ஏவல் ெமெராதாக் ேயாயாக்கீனுடன்
இரக்கமாயருந்தான். அவ்வாண்டில்
ேயாயாக்கீைன சைறையவ ட்டு
வடுவத்தான். இேத ஆண்டில்தான்
ஏவல்ெமெராதாக் பாப ேலானின்
அரசன் ஆனான். ஏவல்ெமெராதாக்
12வது மாதத்தன் 25ஆம் நாளன்று
ேயாயாக்கீைன சைறயலிருந்து
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வடுவத்தான். ௩௨ ஏவல்ெமெராதாக்
ேயாயாக்கீனுடன் இரக்கமான வழியல்
ேபசனான். பாப ேலானில்தன்ேனாடுஇருந்த
மற்றஅரசர்களுக்குரியைதவ டெகௗரவமான
இடத்ைதக் ெகாடுத்தான். ௩௩ எனேவ
ேயாயாக்கீன் தனது சைற உைடைய
நீக்கனான். மீதயுள்ள வாழ்நாளில்,
அரசனின் ேமைசயல் ஒழுங்காகச்
சாப்ப ட்டான். ௩௪ ஒவ்ெவாரு நாளும்
பாப ேலான்அரசன்ேயாயாக்கீனுக்குஉதவத்
ெதாைக ெகாடுத்தான். ேயாயாக்கீன்
மரிக்கும்வைரஇதுெதாடர்ந்தது.
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