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எேரமியாவன்புலம்பல்

எருசேலம் அவளது அழிவ ற்காக
அழுகறாள்
௧ எருசேலம் ஒரு காலத்தல் ஜனங்கள்

நைறந்த நகரமாகஇருந்தது.
ஆனால் இப்ேபாது, இந்த நகரம்
வனாந்தரமாயுள்ளது!

எருசேலம் உலகத்தல் ெபரிய நகரங்களுள்
ஒன்றாயருந்தது.

ஆனால் இப்ேபாது, அவள் ஒரு
வதைவையப் ேபான்றருக்க றாள்.

அவள் ஒரு காலத்தல் நகரங்களில்
இளவரசையப் ேபான்றருந்தாள்.

ஆனால்இப்ெபாழுதுஅடிைமயாக்கப்பட்டிருக்க றாள்.
௨அவள்இரவல்பரிதாபமாகஅழுகறாள்.

அவளது கண்ணீர் அவளின்
கன்னங்களில்உள்ளது.

இப்ெபாழுது யாருேம அவைளத்
ேதற்றுவாரில்ைல.

பலநாடுகள்அவளிடம் நட்புடனிருந்தன.
இப்ெபாழுது யாரும் அவளுக்கு ஆறுதல்
அளிக்கவல்ைல.

அவளது அைனத்து நண்பர்களும் அவளுக்கு
முதுைகத்தருப்ப க்ெகாண்டனர்.

அவளது நண்பர்கள் அவளின்
எத ரிகளானார்கள்.
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௩யூதாமிகவும்துன்புற்றது.
ப றகு,யூதா சைறெயடுக்கப்பட்டது.

யூதா மற்ற நாடுகளுக்கு மத்தயல்
வாழ்க றது.

ஆனால், அவள் ஓய்ைவப்
ெபற்றருக்கவல்ைல.

ஜனங்கள்அவைளத்துரத்த ப் ப டித்தார்கள்.
அவர்கள் அவைளக் குறுகலான
பள்ளத்தாக்குகளில் ப டித்தனர்.

௪ சீேயானுக்குப் ேபாக ற சாைலகள் மிகவும்
துக்கப்படுகன்றன.

ஏெனன்றால், வடுமுைற நாட்கைளக்
கழிக்க எவரும் இனிேமல்
வருவதல்ைல.

சீேயானின் அைனத்து வாசல்களும்
அழிக்கப்பட்டன.

சீேயானின் அைனத்து ஆசாரியர்களும்
தவக்க றார்கள்.

சீேயானின் இளம் ெபண்கள் கடத்த க்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.

இைவ அைனத்தும் சீேயானுக்கு
துக்கத்ைதஏற்படுத்துகறது.

௫ எருசேலமின் பைகவர்கள் ெவற்ற
ெபற்றார்கள்.

அவளதுபைகவர்கள்வளமைடந்தனர்.
இது ஏன் நகழ்ந்தது என்றால், கர்த்தர்

அவைளத்தண்டித்தார்.
அவர் எருசேலைம அவளது பல
பாவங்களுக்காகத் தண்டித்தார்.
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அவளதுபள்ைளகள்ெவளிேயறவ ட்டனர்.
அவர்களது பைகவர்கள் அவர்கைளக்
ைகப்பற்ற ப டித்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள்.

௬சீேயான்மகளது*அழகுேபாய்வ ட்டது.
அவளது இளவரசர்கள் ேமய்ச்சல்
இடத்ைதக் கண்டுபடியாத மான்கைளப்
ேபாலானார்கள்.

அவர்கள் பலமில்லாமல் அவர்கள்
தம்ைம துரத்துகறவைன வட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்.

௭ எருசேலம் பன்ேனாக்க நைனத்துப்
பார்க்க றாள்.

எருசேலம்தான்பாத க்கப்பட்டு
தன் வீடுகைள இழந்த காலத்ைத
நைனக்கறாள்.

அவள்கடந்த காலத்தல்தான்ெபற்றருந்த
இனிய காரியங்கைள எண்ணிப்
பார்க்க றாள்.

அவள்பைழயநாட்களில்ெபற்ற
ச றந்தவற்ைறநைனத்துப்பார்க்க றாள்.

அவள் தனது ஜனங்கள் எத ரிகளால் சைற
ப டிக்கப்பட்டைத

எண்ணிப் பார்க்க றாள்.
அவள்தனக்குஉதவஎவரும்இல்லாத

நைலையஎண்ணுகறாள்.

* ௧:௬: சீேயான்மகள்எருசேலமின்மற்ெறாருெபயர்.
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அவைள அவளது பைகவர்கள்
பார்க்கும்ேபாது ச ரித்தார்கள்.

ஏெனன்றால்,அவள்அழிக்கப்பட்டாள்.
௮ எருசேலம் மிக ேமாசமான பாவங்கைளச்

ெசய்தாள்.
எருசேலம் பாவம்ெசய்ததால்,
அவள்அழிக்கப்பட்ட நகரமானாள்.

ஜனங்கள் அவளது நைலையக் கண்டு
தங்களின் தைலகைள அைசத்து
மறுதலிக்கறார்கள்.

கடந்த காலத்தல் ஜனங்கள் அவைள
மத த்தனர். இப்ேபாது ஜனங்கள்
அவைளெவறுக்கன்றனர்.

ஏெனன்றால், அவர்கள் அவைள
அவமானப்படுத்தனார்கள்.

எருசேலம் ெபருமூச்சுவ ட்டு பன்னிட்டுத்
தரும்பனாள்.

௯எருசேலமின்ஆைடகள்அழுக்காயன.
அவளுக்கு என்ன நகழப்ேபாக றது
என்பைதப் பற்ற அவள் எண்ணிப்
பார்க்கவல்ைல.

பார் நான் எப்படி காயப்பட்ேடன்! அவளது
வீழ்ச்ச அத சயமானது.

அவளுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல
எவருமில்ைல.

“கர்த்தாேவ! நான் எவ்வாறு காயப்பட்ேடன்
என்பைதப் பாரும்.
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எனது பைகவன் தன்ைன எவ்வளவு
ெபரியவனாக நைனக்கறான்
என்பைதப் பாரும்!” என்றுெசான்னாள்.

௧௦பைகவன்தனதுைகையநீட்டினான்.
அவன் அவளது இன்பமான
அைனத்ைதயும்எடுத்துக்ெகாண்டான்.

உண்ைமயல், அவள் தனது ஆலயத்த ற்குள்
அயல்நாட்டவர்கள் நுைழவைதப்
பார்த்தாள்,

கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள் எங்கள்
சைபயல் ேசரமுடியாது என்று நீர்
ெசான்னீர்!

௧௧ எருசேலமின் அைனத்து ஜனங்களும்
தவக்க றார்கள்.

அவர்கள்உணவுக்காகஅைலகறார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் நல்ல ெபாருட்கைள
உணவுக்காக மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

அவர்கள் உய ர் வாழ்வதற்காக
இவற்ைறச்ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

எருசேலம் ெசால்க றது: “கர்த்தாேவ
என்ைனப்பாரும்!

ஜனங்கள் என்ைன எப்படி
ெவறுக்கறார்கள்பாரும்.

௧௨ சாைல வழியாகக் கடந்து ெசல்லும்
ஜனங்கேள,

நீங்கள்எனக்காககவைலப்படுகன்றவர்களாக
ெதரியவல்ைல.

ஆனால்என்ைனப்பாருங்கள்.
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எனது வலிையப்ேபான்று ேவறுவலி
உண்ேடா?

எனக்கு வந்தருக்க ற வலிையப்ேபான்று
ேவறுவலிஇருக்கறதா?

கர்த்தர் என்ைனத் தண்டித்தருக்க றது
ேபான்றவலிேவறுஉள்ளேதா?

அவர் தனது ெபருங்ேகாபமான நாளில்
என்ைனத்தண்டித்தருக்க றார்.

௧௩ கர்த்தர் ேமலிருந்து ெநருப்ைப
அனுப்பனார்,

அந்த ெநருப்பு எனது எலும்புகளுக்குள்
ெசன்றது.

அவர் எனது கால்களுக்கு வைலைய
வ ரித்தார்.

என்ைனப்பன்னிட்டுவழப்பண்ணினார்.
என்ைனப்பாழ்நலமாகப் பண்ணினார்.

நாள்முழுவதும்நான்ேநாயுற்றருந்ேதன்.

௧௪ “எனது பாவங்கள் நுகத்ைதப்ேபான்று
கட்டப்பட்டுள்ளது,

எனதுபாவங்கள்கர்த்தருைடயைககளில்
கட்டப்பட்டுள்ளது.

கர்த்தருைடய நுகம் என் கழுத்தல்
இருக்கறது.

கர்த்தர் என்ைனபலவீனமாக்கயுள்ளார்.
நான்எத ர்த்துந ற்கமுடியாதபடி

கர்த்தர்என்ைனஒடுக்குகறஜனங்களின்
ைகயல்ெகாடுத்தருக்க றார்.
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௧௫ கர்த்தர் எனது பலமான பைட வீரர்கைள
மறுத்துவ ட்டார்.

அவ்வீரர்கள் நகரத்த ற்குள்ேள
இருந்தனர்.

ப றகு கர்த்தர் ஒரு ஜனக்குழுைவ எனக்கு
எத ராக ெகாண்டுவந்தார்.

என்னுைடய இளம் வீரர்கைளக்
ெகால்வதற்காக அவர்கைளக்
ெகாண்டுவந்தார்.

கர்த்தர் ஆைலக்குள்ேள த ராட்ைசப்
பழங்கைளமித ப்பதுேபால

யூதா குமாரத்தயாகய கன்னிைகைய
மித த்தார்.

௧௬ “நான் இைவ அைனத்தன் நமித்தம்
அழுக ேறன்.

எனதுகண்களில் கண்ணீர்ஓடுகறது.
எனக்கருகல்ஆறுதல்எதுவுமில்ைல.

என்ைனத்ேதற்ற எவருமில்ைல.
எனது பள்ைளகள் பாழான நலத்ைதப்

ேபான்றருக்க றார்கள்.
அவர்கள்அவ்வாறுஇருக்கன்றனர்.
ஏெனன்றால் பைகவர்கள்
ெவன்றருக்கன்றனர்.”

௧௭சீேயான்தனதுைககைளவ ரித்தாள்.
அவளுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல
எவருமில்ைல.
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கர்த்தர் யாக்ேகாபன் பைகவர்களுக்கு
கட்டைளெகாடுத்தருக்க றார்.

கர்த்தர் யாக்ேகாபன் பைகவர்களுக்கு
நகரத்ைதச் சுற்ற வைளக்கும்படி
கட்டைளய ட்டார்.

எருசேலம்அசுத்தமாகயருக்க றது.
அந்தப் பைகவர்களுக்கு மத்தயல்
எருசேலம்அசுத்தமாய ற்று.

௧௮ இப்ேபாது எருசேலம் கூறுகறாள்: “நான்
கர்த்தருக்குெசவெகாடுக்கமறுத்ேதன்.

எனேவ, கர்த்தர் இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்யும்உரிைமையப்ெபற்றார்.

எனேவ ஜனங்கேள, கவனியுங்கள்! எனது
ேவதைனையப்பாருங்கள்!

எனது இளம் ெபண்களும் ஆண்களும்
சைறப டிக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.

௧௯நான்எனதுேநசர்கைளகூப்ப ட்ேடன்.
ஆனால் அவர்கள் என்ைன ேமாசம்
பண்ணினார்கள்.

எனதுஆசாரியர்களும்,முதயவர்களும்
இந்நகரத்தல்மரித்தருக்கன்றனர்.

அவர்கள்உணவுக்காகஅைலந்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள் உய ேராடு வாழ
வரும்பயருக்க றார்கள்.

௨௦ “என்ைனப் பாரும் கர்த்தாேவ, நான் மிக்க
துன்பத்தல்இருக்க ேறன்!

எனதுஉள்மனம்கலங்குகறது!
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எனது இதயம் ேமலிருந்து கீழ்ப்பக்கம்
தரும்பனதுேபால்உள்ளது!

என்னுைடயகசப்பானஅனுபவங்களின்

காரணமாக என்இதயம்இப்படிஉணர்கறது!
வீதகளில் வாள் எனது பள்ைளகைளக்
ெகான்றது.

வீடுகளுக்குள்மரணம்இருந்தது.

௨௧ “என்ைனக் கவனியுங்கள்! ஏெனன்றால்,
நான்தவத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

எனக்கு ஆறுதல் ெசால்ல எவரும்
இல்ைல!

எனது பைகவர்கள் எல்லாரும் என்
துன்பத்ைதக் ேகள்வப்பட்டு,

அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்கன்றனர்.
நீர்இவற்ைறஎனக்குச்ெசய்ததால்,

அவர்கள்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்கள்.
தண்டைனக்குரிய காலம் வரும் என்று நீர்

ெசான்னீர்.
எனது பைகவர்கைளத் தண்டிப்பதாகச்
ெசான்னீர்.

நீர் என்ன ெசான்னீேரா அைத இப்ெபாழுது
ெசய்யும்.

நான்இப்ெபாழுதுஇருப்பதுேபான்று என்
பைகவரும்இருக்கட்டும்.

௨௨ “எனது பைகவர்கள் எவ்வளவு
ெகாடியவர்கள்எனப்பாரும்.
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எனது பாவங்களுக்ெகல்லாம் எனக்கு
எவ்வாறு ெசய்தீேரா அேத வழியல்
அவர்களுக்கும்ெசய்யும்.

இதைனச்ெசய்யும்.
ஏெனன்றால், நான் ேமலும் ேமலும்

ேவதைனயைடக ேறன்.
ஏெனன்றால், எனது இதயம்
ேநாயுற்றருக்க றது.”

௨
கர்த்தர் எருசேலைமஅழித்தார்.

௧ கர்த்தர் சீேயான் மகைள ஒரு ேமகத்தன்
கீழ் எவ்வாறு மூடி ைவத்தருக்க றார்
என்பைதபார்.

அவர் இஸ்ரேவலின் மகைமைய
வானத்தலிருந்து பூமிக்கு
எற ந்தருக்க றார்.

கர்த்தர் அவரது ேகாப நாளில்இஸ்ரேவல்
அவரதுபாதபீடம்என்பைததன்மனதல்
ைவக்கவல்ைல.

௨கர்த்தர்யாக்ேகாபன்வீடுகைளஅழித்தார்.
அவர் அவற்ைற இரக்கமில்லாமல்
அழித்தார்.

அவர்அவரதுேகாபத்தல்யூதா மகளின்*
ேகாட்ைடகைளஅழித்தார்.

கர்த்தர்யூதாவன்இராஜ்யத்ைதயும்
அதன் அரசர்கைளயும் தைரயல் தூக்க
எற ந்தார்.

* ௨:௨: யூதாமகள்யூதா ேகாத்த ரம்.
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அவர்யூதாவன்இராஜ்யத்ைதஅழித்தார்.
௩ கர்த்தர் ேகாபமாக இருந்து இஸ்ரேவலின்

பலத்ைதஅழித்தார்.
அவர் தனது வலது ைகைய
இஸ்ரேவலிலிருந்துஎடுத்தார்.

பைகவர்கள் வந்தேபாது அவர் இதைனச்
ெசய்தார்.

அவர்யாக்ேகாபல்அக்கனி ஜூவாைலப்
ேபால் எரித்தார்.

அவர்சுற்றலும்உள்ளவற்ைறஎரிக்க ற
ெநருப்ைபப் ேபான்றுஇருந்தார்.

௪ கர்த்தர் தனது வல்ைல ஒரு பைகவைனப்
ேபான்றுவைளத்தார்.

அவர் தனது வாைள வலது ைகயல்
ஏந்தனார்.

அவர் யூதாவனுள் கண்ணுக்கு அழகான
ஆண்கைளஎல்லாம்ெகான்றார்.

கர்த்தர் ஒரு பைகவைனப்ேபான்று
அவர்கைளக்ெகான்றார்.

கர்த்தர் தனதுேகாபத்ைதஊற்றனார்.
அவர் சீேயானின்கூடாரங்களில்அதைன
ஊற்றனார்.

௫ கர்த்தர் ஒரு பைகவைனேபான்று
ஆகயருக்க றார்.

அவர்இஸ்ரேவைலவழுங்கயருக்க றார்.
அவர் அவளது அரண்மைனகைளெயல்லாம்

வழுங்கனார்.
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அவர் அவளது ேகாட்ைடகைளெயல்லாம்
வழுங்கனார்.

அவர்யூதா மகளின்மரித்தஜனங்களுக்காக
மிகவும் துக்கமும் அழுைகயும்
உண்டாக்கனார்.

௬கர்த்தர் தனதுெசாந்தகூடாரத்ைத
ஒரு ேதாட்டத்தன் ெசடிகைளப்
படுங்குவைதப் ேபான்று
படுங்க ப்ேபாட்டார்.

ஜனங்கள் ேபாய் கூடி அவைர
ெதாழுவதற்காக

இருந்தஇடத்ைதஅவர்அழித்தருந்தார்.
கர்த்தர் சீேயானில் ச றப்பு சைபக்

கூட்டங்கைளயும்,
ஓய்வுநாட்கைளயும்மறக்கப்பண்ணினார்.

கர்த்தர் அரசன் மற்றும் ஆசாரியர்கைள
ந ராகரித்தார்.

அவர் ேகாபங்ெகாண்டு அவர்கைள
ந ராகரித்தார்.

௭ கர்த்தர் அவரது பலிபீடத்ைதயும் தனது
ெதாழுவதற்குரிய பரிசுத்தமான
இடத்ைதயும்புறக்கணித்தார்.

அவர் எருசேலமின் அரண்மைன
சுவர்கைள இடித்துப்ேபாடும்படி
பைகவர்கைளஅனுமதத்தார்.

பண்டிைகநாளில்ஆரவாரம்ெசய்வதுேபால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ஆரவாரம்
பண்ணினர்.
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௮ சீேயான் மகளின் சுவர்கைள அழித்த ட
கர்த்தர் த ட்டமிட்டார்.

அவர் ஒரு அளவு ேகாட்ைட சுவரில்
குற த்து,

அதுவைர இடித்துப் ேபாடேவண்டும் என்று
காட்டினார்.

அவர் அழிப்பதலிருந்து தன்ைன
நறுத்தவல்ைல.

எனேவ, அவர் அைனத்து சுவர்கைளயும்
துக்கத்தல்அழும்படிச்ெசய்தார்.

அைவ எல்லாம் முற்றலும் ஒன்றுக்கும்
உதவாதுஅழிந்துேபாயன.

௯ எருசேலமின் வாசல்கள் தைரயல்
அமிழ்ந்துக டந்தன.

அவர் அதன் தாழ்ப்பாள்கைள உைடத்து
ெநாறுக்க ப்ேபாட்டார்.

அவரது அரசன் மற்றும் இளவரசர்கள் அயல்
நாடுகளில்இருக்க றார்கள்.

அங்ேக அவர்களுக்கு இனி ேவறு
ேபாதைனகள்எதுவுமில்ைல.

எருசேலமின்தீர்க்கதரிச களும்கூட
கர்த்தரிடமிருந்து எந்தவதமான
தரிசனத்ைதயும்ெபறவல்ைல.

௧௦ சீேயானின் முதயவர்கள் தைரயல்
இருக்கன்றனர்.

அவர்கள் தைரயல்அமர்ந்து ெமௗனமாக
இருக்க றார்கள்.
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தம்தைலயல்அவர்கள்தூசையப்ேபாட்டனர்.
அவர்கள்ேகாணிையப்ேபாட்டுக்ெகாள்க றார்கள்.

எருசேலமின்இளம்ெபண்கள்துக்கத்தல்
தைலகைளக் குனிந்து தைரையப்
பார்க்கன்றனர்.

௧௧ எனது கண்கள் கண்ணீரால்
கைளத்துப்ேபாயன!

எனதுஉள்மனம்கலங்குகறது!
எனதுஇதயம்தைரயல்ஊற்றப்பட்டதுேபான்று

உணர்கன்றது!
எனது ஜனங்களின் அழிைவக்கண்டு
நான்இவ்வாறுஉணர்க ேறன்.

பள்ைளகளும் குழந்ைதகளும் நகரத்தன்
ெபாதுவீத களின்மூைலகளிலும்

மயக்கமைடந்துக டக்கன்றனர்.
௧௨அப்பள்ைளகள்தம்தாய்மார்களிடம்,

“அப்பமும் த ராட்ைசரசமும் எங்ேக?” எனக்
ேகள்வையக் ேகட்ட வண்ணமாகேவ
அவர்களின் தாயன் மடிய ேல
மரிக்கன்றனர்.

௧௩சீேயான் மகேள, நான் எதேனாடு உன்ைன
ஒப்ப டமுடியும்?

சீேயானின்கன்னிைகேய, நான்உன்ைன
எதேனாடுஒப்ப டமுடியும்?

நான்உன்ைனஎப்படிஆறுதல்ெசய்யமுடியும்?
உனது அழிவானது கடைலப்ேபான்று
அவ்வளவுெபரிதாகஇருக்க றது.
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எவரும் உன்ைன குணப்படுத்த முடியும்
என்றுநான்நைனக்கவல்ைல.

௧௪ உனது தீர்க்கதரிச கள் உனக்காகத்
தரிசனம்கண்டார்கள்.

ஆனால்அவர்களதுதரிசனங்கள்எல்லாம்
பயனற்றைவகளாயன.

அவர்கள் உனது பாவங்களுக்கு எத ராகப்
ேபசவல்ைல.

அவர்கள் காரியங்கைளச் சரிபண்ண
முயற்ச ெசய்யவல்ைல.

அவர்கள் உனக்கு ெசய்த கைளப்
ப ரசங்க த்தனர்.

ஆனால் அைவ உன்ைன ஏமாற்றும்
ெசய்த கள்.

௧௫ சாைலயல் உன்ைனக் கடந்துேபாகும்
ஜனங்கள்

உன்ைனப்பார்த்துைகதட்டுக றார்கள்.
அவர்கள் ப ரமித்து எருசேலம் மகைளப்

பார்த்து
தைலயாட்டுக றார்கள்.

அவர்கள், “இதுதானா, ‘முழுைமயான
அழகுைடயநகரம்’

‘பூமிய ேல எல்ேலாருக்கும்
மக ழ்ச்ச யளிப்பது’ என்று ஜனங்களால்
அைழக்கப்பட்ட நகரம்?”

என்றுேகட்க றார்கள்.
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௧௬ உனது எல்லா பைகவர்களும் உன்ைனப்
பார்த்துநைகப்பார்கள்.

அவர்கள்உன்ைனப்பார்த்துப ரமித்துதம்
பற்கைளக்கடிக்க றார்கள்.

அவர்கள், “நாங்கள் அவர்கைள
வழுங்கயருக்க ேறாம்!

நாங்கள் உண்ைமய ேலேய இந்த
நாளுக்காகேவநம்ப க்ெகாண்டிருந்ேதாம்.

நாங்கள் இறுதயாக இது ந கழ்வைதப்
பார்த்தருக்க ேறாம்” என்பார்கள்.

௧௭கர்த்தர் தான்த ட்டமிட்டபடிேயெசய்தார்.
அவர் எைதச் ெசய்ேவன் என்று
ெசான்னாேரா அைதேய
ெசய்தருக்க றார்.

நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பருந்ேத அவர்
எைத கட்டைளய ட்டாேரா அைதச்
ெசய்தருக்க றார்.

அவர்அழித்தார்,அவரிடம்இரக்கம்இல்ைல.
உனக்கு ஏற்பட்டவற்றுக்காக அவர் உனது
பைகவர்கைளமக ழ்ச்ச ப்படுத்தனார்.

அவர் உனது பைகவர்கைளப்
பலப்படுத்தனார்.

௧௮ கர்த்தரிடம் உனது இதயத்ைத ஊற்ற
கதறு!

சீேயான் மகளின் சுவேர, ஒரு
நதையப்ேபான்றுகண்ணீர்வடு!
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இரவும் பகலும் உன் கண்ணீைர
வடியவடு! நறுத்தாேத!

உனதுகண்ணின்கறுப்புவழி
சும்மாஇருக்கும்படிச்ெசய்யாேத!

௧௯ எழுந்தரு! இரவல் கதறு! இரவன் முதற்
சாமத்தல்கதறு!

உனதுஇதயத்ைதத்தண்ணீைரப்ேபான்று
ஊற்று!

கர்த்தருக்கு முன்னால் உன் இதயத்ைத
ஊற்று!

கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்வதற்கு உன்
ைககைளேமேலதூக்கு.

உன் குழந்ைதகைள வாழவடும்படி
அவரிடம் ேகள்.

பச யனால் மயங்க க்ெகாண்டிருந்த
உனது பள்ைளகள் வாழும்படி நீ
அவரிடம் ேகள்.

நகரத்தன் எல்லா ெதருக்களிலும்
அவர்கள்பசயால்மயங்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௨௦கர்த்தாேவ, என்ைனப்பாரும்!
இந்த வழியல் யாைர நீர்
நடத்தயருக்க றீர் என்றுபாரும்!

என்ைன இக்ேகள்வையக் ேகட்கவடும்;
ெபண்கள் தாம் ெபற்ற
பள்ைளகைளேயதன்னேவண்டுமா?
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ெபண்கள் தாம் கவனித்துக்
ெகாள்ளேவண்டிய பள்ைளகைளேய
தன்னேவண்டுமா?

கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
ஆசாரியரும் தீர்க்கதரிச யும்
ெகால்லப்படேவண்டுமா?

௨௧ நகர வீத களின் தைரகளில் இைளய
ஆண்களும்

முதய ஆண்களும் வழுந்து
க டக்கன்றனர்.

கர்த்தாேவ, நீர் அவர்கைளஉமது ேகாபத்தன்
நாளில்ெகான்றீர்!

அவர்கைளஇரக்கமில்லாமல்ெகான்றீர்!

௨௨நீர் எல்லாஇடங்களிலிருந்தும்
பயங்கரங்கைளஎன்ேமல்வரெசய்தீர்.

பண்டிைகநாட்களுக்குவரவைழப்பதுேபான்று
நீர் பயங்கரங்கைளவரவைழத்தீர்.

கர்த்தருைடய ேகாபநாளில் எவரும்
தப்பவல்ைல.

நான் வளர்த்து ஆளாக்கயவர்கைள என்
பைகவன்ெகான்றருக்க றான்.

௩
துன்பங்களின்அர்த்தம்

௧ நான் அதகமான துன்பங்கைளப்
பார்த்தருக்க றமனிதன்.

கர்த்தர் கம்பால்எங்கைளஅடித்தார்.
நான்இதுநகழ்ந்தைதப் பார்த்ேதன்!
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௨கர்த்தர் என்ைனெவளிச்சத்தல்அல்ல
இருட்டில்வழிநடத்த ெகாண்டுவந்தார்.

௩ கர்த்தர் தனது ைகைய எனக்கு எத ராகத்
தருப்பனார்.

அவர் நாள்முழுதும் இதைன மீண்டும்
மீண்டும்ெசய்தார்.

௪ அவர் எனது சைதையயும் ேதாைலயும்
முற்றலாக்கனார்.

அவர் எனதுஎலும்புகைளஉைடத்தார்.
௫ கர்த்தர் எனக்கு எத ராகக் கசப்ைபயும்

வருத்தத்ைதயும்ஏற்படுத்தனார்.
அவர் கசப்ைபயும் வருத்தத்ைதயும்
என்ைனச்சுற்றலும்வரும்படிெசய்தார்.

௬ அவர் என்ைன இருட்டில் இருக்கும்படிச்
ெசய்தார்.

நீண்ட காலமாகச் ெசத்துக் க டக்க ற
சலைரப் ேபால என்ைன அவர்
ெசய்தார்.

௭கர்த்தர் என்ைனஉள்ேளைவத்துபூட்டினார்.
என்னால்ெவளிேயவரமுடியவல்ைல.

அவர் என்மீது கனமான சங்கலிகைளப்
ேபாட்டார்.

௮நான்கதறனாலும்உதவ ேகட்டாலும்
கர்த்தர்எனதுெஜபத்ைதக்ேகட்பதல்ைல.

௯ அவர் எனது பாைதையக் கற்களால்
அைடத்துவ ட்டார்.

அவர் எனது பாைதையக்
ேகாணலாக்கனார்.
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௧௦ கர்த்தர் என்ைனத் தாக்க வரும் கரடியாய்
இருக்க றார்.

அவர் மைறவ டத்தலுள்ள சங்கம்
ேபாலவும்இருக்க றார்.

௧௧ கர்த்தர் என் பாைதயன் மீது முட்கைளப்
பரப்பனார்.

அவர் என்ைனத் துண்டு துண்டாகக்
க ழித்துப்ேபாட்டார்.

அவர் என்ைனபாழாக்கனார்.
௧௨அவர்தனதுவல்ைலதயார் ெசய்தார்.

அவரது அம்புகளுக்கு என்ைன
இலக்காக்கனார்.

௧௩அவர்தனதுஅம்ைபஎன்னுைடய
வயற்றல்எய்தார்.

௧௪ நான் எனது ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
ஒரு ேவடிக்ைகயாக ப்
ேபாயருக்க ேறன்.

நாள் முழுவதும்அவர்கள் என்ைனப்பற்ற
பாடல் பாடி என்ைனக் ேகலிச்
ெசய்க றார்கள்.

௧௫ கர்த்தர் இந்த வஷத்ைத (தண்டைனைய)
நான்குடிக்கும்படிெகாடுத்தருக்க றார்.

அவர் என்ைன இந்தக் கசப்பான
பானத்தால்ந ரப்பனார்.

௧௬ கர்த்தர் பாைற நலத்தல் என் பற்கைளத்
தள்ளினார்.

அவர் என்ைனத்தூசயல்தள்ளினார்.
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௧௭ நான் மீண்டும் அைமத
ெபறப்ேபாவதல்ைல என்று
நைனத்ேதன்.

நான் நல்லவற்ைறப் பற்ற
மறந்துவ ட்ேடன்.

௧௮ நான் எனக்குள் “கர்த்தர் எனக்கு உதவ
ெசய்வார் என்றநம்ப க்ைகைய

நான்இழந்துவ ட்ேடன்” என்ேறன்.
௧௯ கர்த்தாேவ, நான் மிகவும்

வருத்தமாய் இருக்க ேறன் என்ைன
நைனத்தருளும்.

எனக்குவீடுஇல்ைல.
நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த கசப்பான
வஷத்ைத (தண்டைனைய)
நைனத்துப்பாரும்.

௨௦ நான் எனது எல்லாத் துன்பங்கைளயும்
நைனத்துப்பார்க்க ேறன்.

நான்மிகவும்துக்கமாய்இருக்க ேறன்.
௨௧ ஆனால் பறகு, ஏேதா ச லைதப் பற்ற

நைனக்க ேறன்.
பன்னர்நான்நம்ப க்ைகெபறுக ேறன்.
நான் என்ன நைனக்க ேறன் என்பது
இதுதான்:

௨௨ கர்த்தருைடய அன்பு மற்றும் கருைணக்கு
முடிவல்ைல.

கர்த்தருைடய இரக்கம் எப்ெபாழுதும்
முடிவதல்ைல.

௨௩ ஒவ்ெவாரு காைலயலும் அவர் அைத
புதயவழிகளில் காண்பக்க றார்!
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கர்த்தாேவ, உமது உண்ைமயும்,
பற்றுதலும்மிகப் ெபரியது!

௨௪ நான் எனக்குள், “கர்த்தேர எனது
ேதவனாயருக்க றார்,

ஆகேவ நான் அவைர நம்புேவன்”
என்க ேறன்.

௨௫ கர்த்தர் தனக்காகத் காத்தருக்கும்
ஜனங்களுக்கு நல்லவராய்
இருக்க றார்.

கர்த்தர் அவைரத் ேதடும் ஜனங்களுக்கு
நல்லவராய்இருக்க றார்.

௨௬ஒருவன்தன்ைனஇரட்ச த்துக்ெகாள்ள
கர்த்தருக்காக அைமதயாகக்
காத்தருப்பதுநல்லது.

௨௭ ஒருவன் கர்த்தருைடய நுகத்ைத
அணிந்துெகாள்ளுவதுநல்லது.

ஒருவன், தன் இளைம காலத்தலிருந்ேத
அந்தநுகத்தடிையச்சுமப்பதுநல்லது.

௨௮ கர்த்தர் நுகத்ைத அவன் மீது
ைவக்கும்ேபாது,

அந்த மனிதன் தனியாகவும்
அைமதயாகவும்இருப்பான்.

௨௯அம்மனிதன் கர்த்தருக்கு முன் தன் முகம்
தைரயல் படும்படி குப்புற வழுந்து
வணங்கேவண்டும்.

அதல்இன்னும்நம்ப க்ைகஇருக்கலாம்.
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௩௦ அம்மனிதன் தன் ஒரு கன்னத்தல்
அடிக்க றவனுக்கு மறு கன்னத்ைதத்
தருப்பேவண்டும்.

அம்மனிதன் ஜனங்கள் தன்ைன
நந்த க்கும்படிஅனுமதக்கேவண்டும்.

௩௧ கர்த்தர் என்ெறன்றும் ஜனங்கைள
புறக்கணிக்கமாட்டார் என்பைத

அம்மனிதன்நைனவல்ெகாள்ளேவண்டும்.
௩௨கர்த்தர் தண்டிக்கும்ேபாது

அவனுக்கும் இரக்கத்ைதயும்
ெவளிபடுத்துகறார்.

அவரது ேபரன்பாலும் கருைணயாலும்
அன்பாலும்

அவனுக்குஇரக்கம்ெவளிப்படுக றது.

௩௩ கர்த்தர் ஜனங்கைளத் தண்டிக்க
வரும்புவதல்ைல.

அவர் ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச யற்று
இருப்பைதவரும்புவதல்ைல.

௩௪கர்த்தர்இவற்ைறவரும்புவதல்ைல.
யாேரா ஒருவன் பூமியலுள்ள அைனத்து
சைறக் ைகத கைளயும் தன்
காலுக்கடியல் நசுக்குவைத அவர்
வரும்புவதல்ைல.

௩௫ யாேரா ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்கு
அநயாயமானவனாக இருப்பைதஅவர்
வரும்புவதல்ைல.
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ஆனால் சல ஜனங்கள் உன்னதமான
ேதவனுக்கு முன்பாக அத்தீயவற்ைறச்
ெசய்க றார்கள்.

௩௬ கர்த்தர், ஒருவன் இன்ெனாருவைன
ஏமாற்றுவைதவரும்புவதல்ைல.

கர்த்தர் இத்தைகய எவற்ைறயுேம
வரும்புவதல்ைல.

௩௭ ஏதாவது ந கழேவண்டும் என்று
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டால் எவராலும்
ெசால்லவும்முடியாது,

ந கழச்ெசய்யவும்முடியாது.
௩௮உன்னதமானேதவேன

நல்லதும் தீயதும் ந கழும்படி
கட்டைளயடுகறார்.

௩௯ ஒருவனது பாவங்களுக்காகக் கர்த்தர்
தண்டிக்கும்ேபாது

உய ேராடுள்ள எவனும் புகார் கூற
முடியாது.

௪௦ நாம் நம்முைடய ெசயல்கைளச் ேசாத த்து
ஆராய்ேவாம்.

ப றகுகர்த்தரிடம் தரும்புேவாம்.

௪௧பரேலாகத்தன்ேதவனிடம்
நமது ைககேளாடு இதயத்ைதயும்
ஏெறடுப்ேபாம்.

௪௨ நாம் அவரிடம், “நாங்கள் பாவம்
ெசய்ேதாம், ப டிவாதமாயருந்ேதாம்.

இதனால் எங்கைள நீர் மன்னிக்காமல்
இருந்தீர்.
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௪௩நீர் ேகாபத்தால்மூடப்பட்டு
எங்கைளத்துரத்தனீர்.
நீர் எங்கைள இரக்கமில்லாமல்
ெகான்றீர்!

௪௪ெஜபம் எதுவும்வந்துேசராதபடி
நீர்உம்ைம ேமகத்தால்மூடிக்ெகாண்டீர்.

௪௫ மற்ற நாட்டு ஜனங்களுக்கைடேய
எங்கைளகுப்ைபயாகவும்

அருவருக்கத்தக்கவர்களாகவும்
ஆக்கனீர்.

௪௬எங்களதுபைகவர்கள்எல்லாம்
எங்களுடன்ேகாபத்ேதாடு ேபசுக றார்கள்.

௪௭நாங்கள்பயந்தருக்க ேறாம்.
நாங்கள்குழியல்வழுந்தருக்க ேறாம்.

நாங்கள்ேமாசமாகப்பாத க்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
நாங்கள் உைடந்தருக்க ேறாம்!”
என்க ேறன்.

௪௮ எனது கண்களில் கண்ணீர் ஓைட
பாய்கன்றது!

எனது ஜனங்களின் அழிவனால் நான்
அழுக ேறன்.

௪௯ எனது கண்களில் கண்ணீர்
நறுத்தப்படாமல்பாய்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன!

நான்அழுதுெகாண்ேடயருக்க ேறன்!
௫௦ கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் கீேழ

பார்க்க றவைர,
நான்ெதாடர்ந்துஅழுதுெகாண்டிருப்ேபன்!

நீர் பரேலாகத்தலிருந்துபார்க்க றவைர
நான்ெதாடர்ந்துஅழுதுெகாண்டிருப்ேபன்!
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௫௧ எனது நகரத்தல் ெபண்களுக்கு என்ன
ஏற்பட்டதுஎன்றுபார்க்கும்ேபாது

என் கண்கள் என்ைனத் துக்கமுறச்
ெசய்தன.

௫௨அந்தஜனங்கள் காரணம்இல்லாமேலேய
எனக்குப் பைகவர்கள்ஆனார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் என்ைனப்
பறைவையப்ேபான்றுேவட்ைடயாடினார்கள்.

௫௩ நான் உய ேராடு இருக்கும்ேபாேத
என்ைனப்பள்ளத்தல் ேபாட்டார்கள்.

அவர்கள் என்மீது கல்ைலயும்
எற ந்தார்கள்.

௫௪என்தைலக்குேமேலதண்ணீர்வந்தது.
“நான்முடிந்துேபாேனன்”என்றுஎனக்குள்
ெசான்ேனன்.

௫௫ கர்த்தாேவ, நான் உமது நாமத்ைத
அைழத்ேதன்.

நான் பள்ளத்த ற்குள்ளிருந்து உமது
நாமத்ைதச்ெசால்லிஅைழத்ேதன்.

௫௬நீர் எனதுசத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
நீர்உமதுகாதுகைளமூடவல்ைல.
நீர் என்ைனமீட்பதற்குமறுக்கவல்ைல.

௫௭ நான் உம்ைம அைழத்த நாளன்று நீர்
என்னிடம்வந்தீர்.

“பயப்படாேத” என்று நீர் என்னிடம்
ெசான்னீர்.

௫௮கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்காப்பாற்றனீர்.
நீர் எனது உயைர மீண்டும் எனக்காக
மீட்டுக்ெகாண்டுவந்தீர்.
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௫௯ கர்த்தாேவ, நீர் எனது துன்பங்கைளப்
பார்த்தீர்.

இப்ெபாழுது எனக்காக எனது வழக்ைக
நயாயந்தீரும்.

௬௦எனதுபைகவர்கள்எவ்வாறு
என்ைனக் காயப்படுத்தயருக்க றார்கள்
என்பைதப் பார்த்தருக்க றீர்.

அவர்கள்எனக்குஎத ராகச் ெசய்த
அைனத்து தீயத் த ட்டங்கைளெயல்லாம்
நீர் பார்த்தருக்க றீர்.

௬௧ கர்த்தாேவ, அவர்கள் என்ைன
நந்த த்தைதக் ேகட்டீர்.

அவர்கள் எனக்கு எத ராகச் ெசய்த
அைனத்து தீயத் த ட்டங்கைளப்பற்ற
ேகள்வப்பட்டீர்.

௬௨எல்லா ேநரத்தலும்
எனது பைகவர்களின் வார்த்ைதகளும்
எண்ணங்களும் எனக்கு எத ராக
இருக்கன்றன.

௬௩ கர்த்தாேவ, அவர்கள்
உட்காரும்ேபாதும், எழுந்தருக்கும்
ேபாதும்,

என்ைன எவ்வாறு பரிகாசம்
ெசய்க றார்கள்என்றுபாரும்!

௬௪கர்த்தாேவ,அவர்கள்ைககள் ெசய்தத ற்கு
ஏற்ற தண்டைனைய அவர்களுக்கு
ெகாடும்!

அவர்கள்ெசய்தருப்பைதஅவர்களுக்குத்
தருப்ப க்ெகாடும்!



புலம்பல்௩:௬௫ xxviii புலம்பல்௪:௨

௬௫ அவர்களுக்கு கடினமான இதயத்ைதக்
ெகாடும்!

ப றகு, அவர்கள் மீது உமது சாபத்ைதக்
ெகாடும்!

௬௬ அவர்கைளக் ேகாபத்ேதாடு துரத்தும்!
அழியும்!

கர்த்தாேவ, வானத்தன் கீேழ அவர்கைள
அழித்துவடும்!

௪
எருசேலம் மீதான தாக்குதலின்

பயங்கரங்கள்
௧ தங்கம் எவ்வளவு ஒளி மங்க இருக்க றது

என்றுபார்.
நல்ல தங்கமானது எப்படி
மாறயருக்க றதுஎனப்பார்.

எல்லா இடங்களிலும் நைககள் ச தற
க டக்கன்றன.

ஒவ்ெவாரு ெதருமுைனயலும் அைவ
ச தற க டக்கன்றன.

௨ சீேயானின் ஜனங்கள் மிகுதயான
நன்மத ப்புள்ளவர்களாயருந்தார்கள்.

அவர்கள் தங்கத்தன் எைடக்குச் சமமான
எைடயுள்ளவர்களாகஇருந்தனர்.

ஆனால் இப்ெபாழுது பைகவர்கள்
அந்த ஜனங்கைள பைழய
மண் பாத்த ரங்கைளப்ேபான்று
கருதுகன்றனர்.
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பைகவர்கள், குயவனால் ெசய்யப்பட்ட
மண் பாத்த ரங்கைளப்ேபான்று
இவர்கைளக்கருதுகறார்கள்.

௩ காட்டுநாய்கூடத் தன் குட்டிகளுக்கு
உணவூட்டுகன்றன.

ஓநாய் கூடத் தன் குட்டிகள் மார்பல் பால்
குடிக்கும்படிவடும்.

ஆனால் எனது ஜனங்களின் குமாரத்த ேயா
ெகாடூரமானவள்.

அவள் வனாந்தரத்தல் வாழும் ெநருப்புக்
ேகாழிையப் ேபான்றவள்.

௪சறுகுழந்ைதகளின்நாக்கானது,
தாகத்தால் வாயன்ேமல் அன்னத்ேதாடு
ஒட்டிக்ெகாள்க றது.

சறுகுழந்ைதகள்அப்பம் ேகட்க றார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கு எவரும் அப்பம்
ெகாடுக்கவல்ைல.

௫ ஒரு காலத்தல், ெசல்வமான உணைவ
உண்டஜனங்கள்இப்ேபாது,

வீதகளில்மரித்துக்க டக்கன்றனர்.
ெமன்ைமயான சவப்பு ஆைடகைள அணிந்த

ஜனங்கள்
இப்ேபாது குப்ைபேமடுகைள
ெபாறுக்குகறார்கள்.

௬எனதுஜனங்களின்மகள்*
ெசய்த பாவம்மிகப்ெபரியது.

* ௪:௬: ஜனங்களின்மகள்எருசேலம்ஜனங்கள்.
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அவளின்பாவம் ேசாேதாமும்ெகாேமாராவும்†

ெசய்த பாவத்ைதவ டப்ெபரியது.
ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும் த டீெரன

அழிக்கப்பட்டது.
எந்த மனிதனின் ைகயும் அழிவுக்கு
காரணமாயருக்கமுடியவல்ைல.

௭யூதாவலுள்ளசலபுருஷர்கள்
வ ேசஷ முைறயல் ேதவனுக்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்டனர்.

அம்மனிதர் மிகவும் பரிசுத்தமானவர்கள்.
அவர்கள்பனிையவ டெவள்ைளயானவர்கள்.
அவர்கள்பாைலவ டெவண்ைமயானவர்கள்.

அவர்களின் உடல்கள் பவளத்ைதப்ேபான்று
சவந்தைவ.

அவர்களின் தாடிகள் இந்த ர நீலக்
கற்களாயருந்தன.

௮ ஆனால் இப்ெபாழுது, அவர்களின்
முகங்கள்கரிையவ டகருத்துப்ேபாயன.

வீதயல் எவராலும் அவர்கைள
அைடயாளம்காணமுடியவல்ைல.

அவர்களின் ேதால் எலும்புகேளாடு ஒட்டிக்
ெகாண்டது.

அவர்களின் ேதால் மரத்ைதப்
ேபாலுள்ளது.

௯ வாளால் ெகால்லப்பட்ட ஜனங்கள்
பஞ்சத்தால் ெகால்லப்பட்ட
ஜனங்கைளவ டச் ச றந்தவர்கள்.

† ௪:௬: ேசாேதாம் மற்றும் ெகாெமாரா இரு நகரங்கள் தம்
பாவத்தால் ேதவனால்அழிக்கப்பட்டது.
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பட்டினியாக இருந்த ஜனங்கள் மிக
துக்கமாகஇருந்தார்கள்.

அவர்கள்பாத க்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் வயலிலிருந்து எந்த
உணைவயும்ெபறாததால்மரித்தனர்.

௧௦ அப்ெபாழுது, மிக ெமல்லிய இயல்புைடய
ெபண்களும்கூடத்

தம்ெசாந்தகுழந்ைதகைளச் சைமத்தனர்.
அக்குழந்ைதகள் தம் தாய்மார்களின்

உணவாயற்று.
என் ஜனங்கள் எல்லாம்
அழிக்கப்பட்டேபாதுஇதுந கழ்ந்தது.

௧௧ கர்த்தர் தனது ேகாபம் அைனத்ைதயும்
பயன்படுத்தனார்.

அவர் தனது ேகாபம் முழுவைதயும்
ெகாட்டித் தீர்த்தார்.

அவர் சீேயானில் ஒரு ெநருப்ைப
உண்டாக்கனார்.

அந்த ெநருப்பு சீேயாைன
அதன் அஸ்தபாரம்வைரக்கும்
எரித்துேபாட்டது.

௧௨பூமியலுள்ளஅரசர்கள்என்னநகழ்ந்தது
என்பைதப்பற்ற நம்பமுடியவல்ைல.

உலகல் உள்ள ஜனங்களால் என்ன நடந்தது
என்பைத

நம்பமுடியவல்ைல.
பைகவர்களால் எருசேலமின் நகர வாசல்கள்

மூலமாக
நுைழயமுடியும்என்பைதஅவர்களால்
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நம்பமுடியவல்ைல.
௧௩எருசேலமில்உள்ளதீர்க்கதரிச கள்ெசய்த

பாவத்தால்இதுந கழ்ந்தது.
எருசேலமில்உள்ளஆசாரியர்கள்ெசய்த

தீயச்ெசயல்களால்இதுநகழ்ந்தது.
எருசேலம் நகரில் அந்த ஜனங்கள் இரத்தம்

வடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
நல்ல ஜனங்களின்இரத்தத்ைதஅவர்கள்
ச ந்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

௧௪ தீர்க்கதரிச களும் ஆசாரியர்களும்
வீத களில்

குருட்டு மனிதர்கைளப்ேபான்று நடந்து
த ரிந்துெகாண்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள்இரத்தத்தனால்அழுக்காயருந்தார்கள்.
அவர்களது அழுக்கால் எவரும்
அவர்களுைடய ஆைடைய
ெதாடமுடியாதபடிஇருந்தனர்.

௧௫ “ெவளிேய ேபா! ெவளிேய ேபா!
எங்கைளத் ெதாடேவண்டாம்” என்று
ஜனங்கள்சத்தமிட்டனர்.

அந்தஜனங்கள்சுற்ற அைலந்தனர்.
அவர்களுக்குவீடுஇல்ைல.

மற்ற நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கள்,
“அவர்கள் எங்கேளாடு வாழ்வைத
நாங்கள்வரும்பவல்ைல” என்றனர்.

௧௬ கர்த்தர் தாேம அந்த ஜனங்கைள
அழித்தார்.

அதற்குப் ப றகு அவர்கைள அவர்
பாதுகாக்கவல்ைல.
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அவர்ஆசாரியர்கைளமத க்கவல்ைல.
யூதாவலுள்ள மூப்பர்களுடன் அவர்
ச ேநகம்ைவக்கவல்ைல.

௧௭ நாங்கள் உதவக்காகக் காத்தருந்து
எங்கள் கண்கள் கைளத்துப்
பழுதாய ற்று.

ஆனால்எந்தஉதவயும்வரவல்ைல.
எங்கைளக் காப்பாற்றப் ேபாக ற

ஒரு ேதசத்த ற்காக நாங்கள்
காத்தருந்ேதாம்.

நாங்கள் பார்ைவ ேகாபுரத்தலிருந்து
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.

ஆனால் எந்தத் ேதசமும் எங்களுக்கு
உதவவரவல்ைல.

௧௮ எங்கள் பைகவர்கள் எப்ெபாழுதும்
எங்கைளேவட்ைடயாடினார்கள்.

எங்களால் வீத களுக்குக் கூடப்
ேபாகமுடியவல்ைல.

எங்கள் முடிவு அருகல் ெநருங்க வந்தது.
எங்கள்காலம் ேபாய்வ ட்டது.

எங்கள்முடிவுவந்தது!
௧௯ எங்கைளத் துரத்துகற மனிதர்கள்

வானத்தல் பறக்கும் கழுகுகைளவட
வைரவாகஇருந்தனர்.

அம்மனிதர்கள் எங்கைள மைலகளுக்குத்
துரத்தனார்கள்.

எங்கைளப்ப டிப்பதற்காக
அவர்கள் வனாந்தரத்தல்
மைறந்தருந்தனர்.



புலம்பல்௪:௨௦ xxxiv புலம்பல்௪:௨௨

௨௦ அரசன் எங்களுக்கு மிக
முக்கயமானவனாகஇருந்தான்.

எங்கள் நாச யன் சுவாசத்ைதப் ேபால்
இருந்தான்.

ஆனால் அரசன் அவர்களால்
வைலக்குட்படுத்தப்பட்டிருந்தான்.

இந்த அரசன் கர்த்தராேலேய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தான்.

அரசைனப் பற்ற நாம், “நாங்கள்அவனது
நழலில்வாழ்ேவாம்.

அவன்எங்கைளபற ேதசங்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுகறான்” என்று
ெசால்லியருந்ேதாம்.

௨௧ ஏேதாம் ஜனங்கேள, மக ழ்ச்ச யாய்
இருங்கள்.

ஊத்ஸ் நாட்டில் வாழும் ஜனங்கேள,
மக ழ்ச்ச யாய்இருங்கள்.

ஆனால் நைனத்துக்ெகாள், கர்த்தருைடய
ேகாபமாக ய கண்ணம் உங்கைளச்
சுற்றலும்கூடவரும்.

நீ கண்ணத்தலிருந்து (தண்டைன) குடிக்கும்
ேபாதுநீகுடிகாரனாவாய்.

உன்ைனநீேயந ர்வாணமாக்க க்ெகாள்வாய்.
௨௨சீேயாேன,உனதுதண்டைனமுடிந்தது.

நீ மீண்டும்சைறைகதயாகமாட்டாய்.
ஆனால் ஏேதாம் ஜனங்கேள கர்த்தர் உனது

பாவங்கைளத்தண்டிப்பார்.
அவர் உனது பாவங்கைள
ெவளிப்படுத்துவார்.
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௫

கர்த்தருக்குஒருெஜபம்
௧ கர்த்தாேவ, எங்களுக்கு என்ன நடந்தது

என்றுஎண்ணிப்பாரும்.
எங்களதுஅவமானத்ைதேநாக்க ப்பாரும்!

௨ எங்கள் நாடு அந்நயர்களுக்கு உரியதான
ெசாத்தாக மாற ற்று.

எங்கள்வீடுகள்அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.

௩நாங்கள்அநாைதகளாயருக்க ேறாம்.
எங்களுக்குத்தந்ைதஇல்ைல.
எங்கள்தாய்மார்கள்வதைவகைளப்ேபான்று
ஆனார்கள்.

௪ நாங்கள் குடிக்க ற தண்ணீைரயும்
வைலக்குவாங்கேவண்டியதருக்க றது.

நாங்கள் பயன்படுத்துகற
வறகுக்கும் வைல ெகாடுக்க
ேவண்டியதருக்க றது.

௫ எங்கள் கழுத்துகளில் நுகத்ைதப்
பூட்டிக்ெகாள்ளவற்புறுத்தப்படுக ேறாம்.

நாங்கள் கைளத்துப்ேபாக ேறாம்.
எங்களுக்குஓய்வல்ைல.

௬ நாங்கள் எக ப்ேதாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்தருக்க ேறாம்.

நாங்கள் ேபாதுமான அப்பங்கைளப்
ெபற அசீரியாேவாடு ஒப்பந்தம்
ெசய்தருக்க ேறாம்.
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௭ எங்கள் முற்ப தாக்கள் உமக்கு எத ராகப்
பாவம்ெசய்தனர்.

இப்ேபாதுஅவர்கள்மரித்துப்ேபானார்கள்.
இப்ெபாழுது நாங்கள் அவர்கள் ெசய்த
பாவத்துக்காகத்துன்பப்படுக ேறாம்.

௮ அடிைமகள் எங்களது ஆள்ேவார்களாக
ஆகயருக்கன்றனர்.

அவர்களிடமிருந்து எவராலும் எங்கைளக்
காப்பாற்றமுடியவல்ைல.

௯ நாங்கள் உணைவப்ெபற வாழ்க்ைகயல்
அபாயத்ைதஎத ர்ெகாள்க ேறாம்.

வனாந்த ரத்தல்மனிதர்கள்வாள்கேளாடு
நன்றுக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

௧௦எங்கள்ேதால்வறுக்கும்சட்டிையப்ேபான்று
சூடாகஉள்ளது.

எங்களுக்கு பசயனால் அதகமாய்
காய்ச்சல்உள்ளது.

௧௧ பைகவர்கள் சீேயான் ெபண்கைள
கற்பழித்தனர்.

யூதாவன் நகரங்களில் அவர்கள்
ெபண்கைளகற்பழித்தனர்.

௧௨ பைகவர்கள் எங்கள் இளவரசர்கைள
தூக்கலிட்டனர்.

எங்கள் மூப்பர்கைள அவர்கள்
ெகௗரவக்கவல்ைல.

௧௩பைகவர்கள்எங்கள்இைளஞர்கைள
எந்த ர ஆைலகளில் தானியத்ைத
அைரக்கும்படிச்ெசய்தனர்.
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எங்கள் இைளஞர்கள் மரத்தடிகளின்
சுைமயால்

கீேழஇடற வழுந்தார்கள்.
௧௪ மூப்பர்கள் இனி நகரவாசல்களில்

உட்காருவதல்ைல.
இைளஞர்கள் இனி இைச
எழுப்புவதல்ைல.

௧௫ எங்கள் இதயத்தல் இனி மக ழ்ச்ச ேய
இல்ைல.

எங்கள் நடனம் மரித்தவர்களுக்கான
ஒப்பாரியாக மாறவ ட்டது.

௧௬ எங்கள் தைலயலிருந்து க ரீடம் கீேழ
வழுந்துவ ட்டது.

எங்களுக்கு எங்கள் பாவங்களால்
நைலைமேமாசமாக க்ெகாண்டிருக்க றது.

௧௭ இவற்றால் எங்கள் இதயம்
ேநாயுற்றருக்க றது.

எங்கள் கண்களால் ெதளிவாகப்
பார்க்கமுடியவல்ைல.

௧௮சீேயான்மைலெவறுநலமாகவ ட்டது.
சீேயான் மைலையச் சுற்ற நரிகள் ஓடித்
த ரிகன்றன.

௧௯ ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்றும்
ஆளுகறீர்,

உமது இராஜ சங்காசனம் என்ெறன்றும்
நைலத்துநற்கும்.

௨௦ கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்
எங்கைள மறந்துவ ட்டது ேபான்று
இருக்கன்றீர்.
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எங்கைள ெநடுங்காலமாக தனிேய
வ ட்டுவ ட்டதுேபான்றுஇருக்கன்றீர்.

௨௧ கர்த்தாேவ, உம்மிடம் மீண்டும் எங்கைளக்
ெகாண்டுவாரும்.

நாங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு உம்மிடம்
தரும்ப வருேவாம்.

எங்கள் வாழ்க்ைகைய முன்பு
இருந்ததுேபான்றுஆக்கும்.

௨௨ நீர் எங்கள் ேபரில் கடுங்ேகாபமாக
இருந்தீேர.

எங்கைள நீர் முழுைமயாக
ந ராகரித்துவ ட்டீரா?
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