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நாகூம்
௧ இந்தப் புத்தகம் எல்ேகாசனாகய

நாகூமின்
தரிசனம். இது நனிேவ நகரத்ைதப் பற்றய

துயரமானஇைறவாக்கு.
கர்த்தர்நனிேவேமல்ேகாபமாயருக்க றார்

௨ கர்த்தர் ஒரு எரிச்சலுள்ள ேதவன், கர்த்தர்
குற்றமுைடயவர்கைளத்தண்டிக்க றார்.

கர்த்தர் குற்றம் ெசய்தவர்கைளத்
தண்டிக்க றவரும்,

மிகவும் ேகாபமானவருமாயருக்க றார்!
கர்த்தர்தனதுபைகவர்கைளத்தண்டிக்க றார்.

அவர் தனது பைகவர்கள் மீது ேகாபத்ைத
ைவத்தருக்க றார்.

௩கர்த்தர் ெபாறுைமயானவர்.
ஆனால்அவர்வல்லைமயுைடயவராகவும்
இருக்க றார்.

கர்த்தர் குற்றம் ெசய்க றவர்கைளத்
தண்டிப்பார்.

அவர் அவர்கைள வடுதைல ெபற
வ டமாட்டார்.

கர்த்தர் தீயவர்கைளத் தண்டிக்க
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

அவர்தமதுஆற்றைலக்காட்டுவதற்காகப்
புயைலயும் சுழற்காற்ைறயும்
பயன்படுத்துவார்.
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ஒரு மனிதன் தைரயன் ேமலும் புழுதயன்
ேமலும்நடக்க றான்.

ஆனால் கர்த்தேரா ேமகங்களின்ேமல்
நடக்க றார்.

௪ கர்த்தர் கடலிடம் அதட்டி ேபசுவார் அது
வறண்டுப்ேபாகும்.

அவர் அைனத்து ஆறுகைளயும்
வற்றச்ெசய்வார்.

வளமான நலமுைடய பாசானும் கர்ேமலும்
வறண்டுப்ேபாகும்.

லீபேனானின்மலர்கள்வாடிப்ேபாகும்.
௫கர்த்தர்வருவார்,

குன்றுகள்அச்சத்தால்நடுங்கும்,
மைலகள்உருக ப்ேபாகும்.

கர்த்தர்வருவார்,பூமிஅச்சத்தால் நடுங்கும்.
உலகமும் அதலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும்
அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள்.

௬ கர்த்தருைடய ெபருங்ேகாபத்த ற்கு எத ராக
எவரும்ந ற்கமுடியாது.

எவராலும்அவரதுபயங்கரக்ேகாபத்ைதத்
தாங்கமுடியாது.

அவரதுேகாபம்ெநருப்ைபப்ேபான்றுஎரியும்.
அவர் வரும்ேபாது கல்மைலகள்
ேபர்க்கப்படும்.

௭கர்த்தர் நல்லவர்.
அவர் இக்கட்டான காலங்களில் நாம்
ெசல்லக்கூடியபாதுகாப்பானஇடம்.

அவர் தன்ைன நம்புக றவைரக்
கவனிக்க றார்.
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௮ ஆனால் அவர் அவரது எத ரிகைள
முழுவதுமாகஅழிப்பார்.

அவர் ஒரு ெவள்ளத்ைதப்ேபான்று
அவர்கைளஅழிப்பார்.

அவர் தமது எத ரிகைள இருளுக்குள்
துரத்துவார்.

௯ நீங்கள் ஏன் கர்த்தருக்கு எத ராகத்
த ட்டமிடுக றீர்கள்.

அவர் முழுைமயான அழிைவக்
ெகாண்டுவருவார்,

எனேவ நீங்கள் மீண்டும் துன்பங்களுக்கு
காரணராகமாட்டீர்கள்.

௧௦ முட்ெசடிகள் பாைனயன் கீழ் எரிந்து
அழிவதுேபால

நீங்கள்முற்றலும்அழிக்கப்படுவீர்கள்.
காய்ந்துப்ேபான பதர் ேவகமாக

எரிவதுப்ேபான்று
நீங்கள் ெவகு வைரவாக
அழிக்கப்படுவீர்கள்.

௧௧அசீரியாேவ,உன்னிடமிருந்துஒருமனிதன்
வந்தான்.

அவன் கர்த்தருக்கு எத ராகத் தீயவற்ைற
த ட்டமிட்டான்.

அவன்தீயஆேலாசைனகைளத்தந்தான்.
௧௨கர்த்தர்யூதாவுக்குஇதைனச்ெசான்னார்:
“அசீரியாவன் ஜனங்கள் முழுபலத்ேதாடு

இருக்க றார்கள். அவர்களிடம்
ஏராளமானவீரர்கள்இருக்கறார்கள்.
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ஆனால் அவர்கள் அைனவரும் ெவட்டி
எறயப்படுவார்கள். அவர்கள்
அைனவரும்முறயடிக்கப்படுவார்கள்.

என் ஜனங்கேள, நான் உங்கைளத் துன்
புறுத்த ேனன்.

ஆனால் நான் இனிேமல் உங்கைளத்
துன்புறுத்தமாட்ேடன்.

௧௩இப்ெபாழுதுநான்உங்கைளஅசீரியாவன்
அதகாரத்தல் இருந்து வடுதைல
ெசய்ேவன்.

நான் உங்கள் கழுத்தல் உள்ள அந்த
நுகத்ைதஎடுப்ேபன்.

நான் உங்கைளக் கட்டியருக்க ற
சங்கலிகைளஅறுப்ேபன்.”

௧௪அசீரியாவன் அரசேன, கர்த்தர் உன்ைனக்
குறத்து இந்தக் கட்டைளைய
ெகாடுத்தார்:

“உன் ெபயைர ைவத்துக்ெகாள்ள
சந்ததயார் யாரும் உனக்கு
இருக்கமாட்டார்கள்.

நான் உன் ெதய்வங்களின் ஆலயங்களில்
உள்ளெசதுக்கப்பட்ட

வ க்க ரகங்கைளயும் உேலாகச்
சைலகைளயும்அழிப்ேபன்.

நான் உனக்காக உனது கல்லைறையத்
தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

உனதுமுடிவுவைரவல்வரஇருக்க றது.”
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௧௫யூதாேவ, பார்!
அங்ேக பார், குன்றுகளுக்கு ேமல்
வருவைதப் பார்.

இங்ேக நல்ல ெசய்தையத்
தாங்க க்ெகாண்டு தூதுவன்
வருகறான்.

அங்ேக சமாதானம் இருக்கறது என்று
அவன்ெசால்க றான்.

யூதாேவ, உனது வடுமுைற நாட்கைளக்
ெகாண்டாடு.

யூதாேவ, நீவாக்களித்தவற்ைறச்ெசய்.
தீய ஜனங்கள் உன்ைன மீண்டும் தாக்க த்

ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.
ஏெனனில் அந்தத் தீய ஜனங்கள்
அைனவரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨
நனிேவஅழிக்கப்படும்

௧ ஒரு பைகவன் உன்ைனத் தாக்க
வந்துெகாண்டிருக்க றான்.

எனேவ உன் நகரத்தன் வலிைமயான
பகுத கைளக்காவல்ெசய்.

சாைலகைளக்காவல்காத்தடு.
ேபாருக்குத்தயாராகஇரு.

யுத்தத்த ற்கானஏற்பாடுகைளச்ெசய்.
௨ ஆம், கர்த்தர் யாக்ேகாபன் மகைமைய

மாற்றனார்.
இது இஸ்ரேவலரின் மகைம
ேபான்றருக்கும்.



நாகூம்௨:௩ vi நாகூம்௨:௫

பைகவன்அவற்ைறஅழித்தான்.
அவர்களின் த ராட்ைசக் ெகாடிகைள
அழித்தான்.

௩ அவ்வீரர்களின் ேகடயங்கள்
சவந்தருக்க றது.

அவர்களின் சீருைடகள் ப ரகாசமான
சவப்பாகஉள்ளது.

அவர்களின் இரதங்கள் ேபாருக்கு
வரிைசயாகஉள்ளன,

ெநருப்பன் ஜூவாைலையப் ேபான்று
மின்னுகன்றன.

அவர்களின் குதைரகள் ேபாவதற்கு
தயாராகஉள்ளன.

௪ அவர்களின் இரதங்கள் ெதருக்களில்
ேபாட்டிய ட்டுஓடுகன்றன.

ெதருக்களின் இடது சாரியாகவும்
வலதுசாரியாகவும்ஓடுகன்றன.

அைவஎரியும் பந்தங்கைளப் ேபான்றும்,
அங்குமிங்கும் மின்னும் மின்னைலப்
ேபாலவும்காணப்படுகன்றன.

௫ வேராத தனது சறந்த வீரர்கைள
அைழக்க றான்.

ஆனால் அவர்கள் மத ற்சுவைர ேநாக்க
ஓடி,

அங்குள்ள சுவர்கைளத் தகர்க்கும்
கருவயன்ேமல்

அவர்களின் ேகடயத்ைதநறுவுகறார்கள்.
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௬ ஆனால் ஆற்றன் மதகுகள்
தறக்கப்படுகன்றன.

எத ரிகள் அவ்வழியாக வந்து அரசனின்
வீட்ைடஅழிக்க றார்கள்.

௭ பைகவர்கள் ராணிையப் ப டித்துச்
ெசல்வார்கள்.

அவளது அடிைமப்ெபண்கள்
புறாக்கைளப் ேபான்று துக்கத்துடன்
அழுவார்கள்.

அவர்கள் தம் மார்பல் அடித்துக்ெகாண்டு
தமதுதுக்கத்ைதக்காட்டுவார்கள்.

௮நனிேவ, தண்ணீர்வற்ற ப்ேபான
குளத்ைதப்ேபான்றுஇருக்கறது.

ஜனங்கள், “நறுத்துங்கள்! ஓடுவைத
நறுத்துங்கள்!” என்றுெசான்னார்கள்.

ஆனால்அதுபயன்தரவல்ைல.

௯ நனிேவைய அழிக்கப்ேபாகும்
வீரர்களாகய நீங்கள், ெவள்ளிைய
எடுங்கள்!

தங்கத்ைதஎடுங்கள்!
அங்ேக எடுப்பதற்குஏராளமாகஉள்ளன.

அங்ேக ஏராளமான கருவூலங்கள்
உள்ளன.

௧௦ இப்ெபாழுது, நனிேவ காலியாக
இருக்க றது.

எல்லாம் தருடப்பட்டன.
நகரம்அழிக்கப்பட்டது.
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ஜனங்கள்தங்கள்ைதரியத்ைதஇழந்தனர்.
அவர்களது இதயங்கள் அச்சத்தால்
உருகன.

அவர்களது முழங்கால்கள் ஒன்ேறாெடான்று
இடித்துக்ெகாண்டன,

அவர்களது உடல்கள் நடுங்குகன்றன,
முகங்கள்அச்சத்தால்ெவளுத்தன.

௧௧இப்ெபாழுது சங்கத்தன் குைக (நனிேவ)
எங்ேக?

ஆண்சங்கமும் ெபண்சங்கமும் அங்ேக
வாழ்ந்தன.

அவற்றன்குட்டிகள்அஞ்சவல்ைல.
௧௨சங்கமானது (நனிேவயன்அரசன்) தனது

குட்டிகளுக்கும்ெபண்சங்கத்த ற்கும்
உணவு ெகாடுப்பதற்காக ஏராளமான
ஜனங்கைளக்ெகான்றுஅழித்தது.

அது தனது குைகைய (நனிேவ) ஆண்களின்
உடல்களால்நைறத்தது.

அது தான் ெகான்ற ெபண்களின்
உடல்களால்குைகையநைறத்தது.

௧௩சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“நனிேவ, நான் உனக்கு எத ராக
இருக்க ேறன்.

நான் உனது இரதங்கைள எரிப்ேபன்,
உனது ‘இளஞ்சங்கங்கைளப்’ ேபாரில்
ெகால்ேவன்.

நீ இந்த பூமியல் மீண்டும் எவைரயும்
ேவட்ைடயாடமாட்டாய்.
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ஜனங்கள் உனது தூதுவர்களிடமிருந்து
மீண்டும் ெகட்ட ெசய்த கைளக்
ேகட்கமாட்டார்கள்.”

௩
நனிேவவுக்குச்ெகட்டச் ெசய்த

௧ அந்த ெகாைலக்காரர்களின் நகரத்த ற்கு
இதுமிகவும்ெகட்டதாகஇருக்கும்.

நனிேவ, ெபாய்கள் நைறந்த நகரமாக
இருக்க றது.

இது மற்ற நாடுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
ெபாருட்களால்நைறந்தருக்க றது.

இந்நகரம்,ெகான்றும்,ெகாள்ைளயடித்தும்
ெகாண்டுவந்த ஜனங்களாலும்
அதகமாக நைறந்துள்ளது.

௨நீங்கள், சவுக்குகளின்ஓைசையயும்,
சக்கரங்களின்அத ர்ச்சையயும்,

குதைரகளின்பாய்ச்சைலயும்,
இரதங்களின் ஓடுகற சத்தத்ைதயும்
ேகட்கமுடியும்.

௩ குதைரேமல் வந்த வீரர்கள்
தாக்குகன்றனர்.

அவர்களின்வாள்கள்மின்னுகன்றன.
அவர்களின் ஈட்டிகள்மின்னுகன்றன.

அங்ேக, ஏராளமான மரித்த ஜனங்கள், மரித்த
உடல்கள்குவந்துள்ளன.

எண்ணுவதற்கு முடியாத ஏராளமான
உடல்கள்உள்ளன.
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ஜனங்கள் மரித்த உடல்களில் தடுக்க
வழுகன்றனர்.

௪இைவஅைனத்தும்நனிேவயால்ஏற்பட்டன.
நனிேவ,ஒருேவசையப் ேபான்றவள்.
அவளுக்குத் தருப்த இல்ைல. அவள்
ேமலும்ேமலும்வரும்பனாள்.

அவள் தன்ைனத்தாேன பல நாடுகளுக்கு
வற்றாள்.

அவள் அவர்கைளத் தன் அடிைமயாக்க
மந்த ரத்ைதப் பயன்படுத்தனாள்.

௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“நனிேவ, நான் உனக்கு எத ராக

இருக்க ேறன்.
நான் உனது ஆைடகைள உன் முகம்
மட்டும்தூக்குேவன்.

நான் உனது ந ர்வாண உடைல ேதசங்கள்
பார்க்கும்படிச்ெசய்ேவன்.

அந்த இராஜ்யங்கள் உனது
அவமானத்ைதக்காணும்.

௬ நான் உன்ேமல் அசுத்தமானவற்ைற
எற ேவன்.

நான்உன்ைனெவறுக்கத்தக்கமுைறயல்
நடத்துேவன்.

ஜனங்கள் உன்ைனப் பார்த்து
ச ரிப்பார்கள்.

௭ உன்ைனப் பார்க்க ற ஒவ்ெவாருவரும்
அத ர்ச்ச அைடவார்கள்.

அவர்கள், ‘நனிேவஅழிக்கப்படுக றது.
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அவளுக்காக யார் அழுவார்கள்?’
என்பார்கள்.

நனிேவ, என்னால் உன்ைன
ஆறுதல்படுத்தும்எவைரயும்

கண்டுபடிக்க முடியாது என்று எனக்குத்
ெதரியும்.”

௮ நனிேவ, நீ நல்ல ஆற்றங்கைரயலுள்ள
தீப்ஸ்ைஸவடச் ச றந்ததா? இல்ைல! தீப்ஸும்
தன்ைனச் சுற்ற தண்ணீர் நைறந்துள்ளது.
தீப்ஸ் தன்ைனப் பைகவர்களிடமிருந்து
காப்பாற்ற க்ெகாள்ள தண்ணீைர
பயன்படுத்துகறது. அவள் தண்ணீைரச்
சுவைரப்ேபான்று பயன்படுத்துகறாள்.
௯ எத்த ேயாப்ப யாவும் எக ப்தும் தீப்ஸ்ஸுக்கு
மிகுந்த பலத்ைதக் ெகாடுத்தன. சூடான்,
லிபயா ேதசங்கள் அவளுக்கு உதவன.
௧௦ ஆனால், தீப்ஸ் ேதாற்கடிக்கப்பட்டது.
அவளது ஜனங்கள் அந்நய நாடுகளுக்குக்
ைகத களாகக் ெகாண்டுச்ெசல்லப்பட்டனர்.
வீரர்கள் ஒவ்ெவாரு ெதரு முைனயலும்
அவளது சறு குழந்ைதகைளக்
ெகால்வதற்காக அடித்தனர். அவர்கள்
சீட்டுப்ேபாட்டுமுக்கயமானஜனங்கைளயார்
அடிைமகளாக ைவத்துக்ெகாள்வது என்பது
பற்ற முடிெவடுத்தனர். தீப்ஸ்ஸில் உள்ள
முக்கயமானவர்கள் மீது சங்கலிகைளப்
பூட்டினார்கள்.
௧௧ எனேவ நனிேவ, நீயும் ஒரு
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குடிக்காரைனப் ேபான்று வழுவாய்.
நீ ஒளிந்துக்ெகாள்ள முயல்வாய். நீ
பைகவரிடமிருந்துமைறயஒருபாதுகாப்பான
இடத்ைதத் ேதடுவாய். ௧௨ ஆனால்
நனிேவ, உனது பலமுள்ள அைனத்து
இடங்களும் அத்த மரங்கைளப் ேபான்றைவ
புதயப்பழங்கள் பழுக்கும். ஒருவன்
வந்து மரத்ைத உலுக்குவான். அந்த
அத்த ப்பழங்கள் அவனது வாயல் வழும்.
அவன் அவற்ைற உண்பான். அைவகள்
தீர்ந்துவ ட்டன.
௧௩ நனிேவ, உன் ஜனங்கள் அைனவரும்

ெபண்கைளப் ேபான்றருக்கன்றனர். பைக
வீரர்கள் அவர்கைள எடுத்துச்ெசல்லத்
தயாராக இருப்பார்கள். உங்கள் நாட்டின்
வாசல்கள் எத ரிகள் நுைழவதற்காகத்
த றந்ேத க டக்கும், வாசலின் குறுக்காக
க டக்கும் மரச்சட்டங்கைள ெநருப்பு
அழித்தருக்க றது.
௧௪நீங்கள்தண்ணீைரஉங்களதுநகருக்குள்

ேசமியுங்கள். ஏெனன்றால், பைகவீரர்கள்
உங்கள் நகைர முற்றுைகயடுவார்கள்.
அவர்கள் எவைரயும் தண்ணீரும்
உணவும் நகருக்குள் ெகாண்டுெசல்ல
வ டமாட்டார்கள். நீங்கள் உங்களது
அரண்கைளப் பலப்படுத்துங்கள். அதகமான
ெசங்கல்கைளச் ெசய்ய களி மண்ைணக்
ெகாண்டு வாருங்கள். சாந்ைதக் கலந்து
ெசங்கல்களுக்கு உருவம் அளிக்கும்
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ெபாருைள ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௫ நீங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யலாம்.
ஆனால் ெநருப்பு அவற்ைற முழுைமயாக
அழித்துவடும். வாள் உங்கைளக் ெகால்லும்.
உங்கள் நலம் பச்ைசக்களிகள் வந்து
எல்லாவற்ைறயும் சாப்ப ட்டதுேபால்ஆகும்.
நனேவ, நீ ேமலும் ேமலும்

வளர்வாய். நீ பச்ைசக்களிகைளப்ேபால
மாறுவாய். முன்பு நீ ெவட்டுக்களிையப்
ேபான்றருந்தாய். ௧௬ உன்னிடம் ஒவ்ெவாரு
இடங்களுக்கும் ேபாய் ெபாருட்கைள
வாங்குகற வயாபாரிகள் அத கமாக
உள்ளனர். அவர்கள் வானத்தல்
உள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்ேபான்று
என்ணிக்ைக உைடயவர்கள். அவர்கள்
ெவட்டுக்களிகைளப்ேபான்று வந்து
எல்லாம் அழியும்வைர உண்டு, பன்
ெசன்றுவடுவார்கள். ௧௭ உங்களது அரசு
அத காரிகளும் ெவட்டுக்களிகைளப்
ேபான்றவர்கள். அவர்கள் குளிர் நாளில்
சுவர்களுக்குேமல் இருக்கும் ெவட்டுக்
களிகைளப் ேபான்றுள்ளனர். ஆனால்
சூரியன் ேமேல வந்தேபாது, பாைறகள்
சூடாகும். ெவட்டுக்களிகள் ெவளிேய
பறந்துப்ேபாகும். ஒருவரும் எங்ேக என்று
அறயமாட்டார்கள். உங்களது அதகாரிகளும்
அத்தைகயவர்கேள.
௧௮ அசீரியாவன் அரசேன,

உங்களது ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
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தூங்கவழுந்தனர். அப்பலமிக்க
மனிதர்கள் தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
இப்ெபாழுது உங்கள் ஆடுகள் (ஜனங்கள்)
குன்றுகளின் ேமல் அைலந்தருக்கன்றன.
அவற்ைறத் தருப்ப க் ெகாண்டுவர
எவருமில்ைல. ௧௯ நனிேவ நீ மிக
ேமாசமாகப் பாத க்கப்பட்டிருக்க றாய். உன்
காயத்ைத எவராலும் குணப்படுத்த முடியாது.
உனது அழிைவப்பற்ற ேகள்வப்படுக ற
ஒவ்ெவாருவரும் ைகத்தட்டுவார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் மக ழ்கன்றனர்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் அைனவரும்
உன்னால் எப்ெபாழுதும் ஏற்பட்ட வலிைய
உணர்ந்தவர்கள்.
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