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ஆபகூக்
ஆச ரியர்
அத காரம் 1:1 ல் ஆபகூக் தான் ஆச ரியர்

என்றுஅைடயாளம்காட்டுக றது.அவனுைடய
ெபயைரத் தவ ர ேவேற எந்தக் காரியமும்
அவைனக்குறத்து ெசால்லப்படவல்ைல.
ஆபகூக் என்னும் தீர்க்கதரிச என்று
அைழக்கபடுவதால், இஸ்ரேவலர்கள்
மத்தயல் நன்றாக அறயப்பட்டவன் என்று
ெதரிக றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு. 612 க்கும் 605 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ெதன்ேதசமான யூதா ராஜ்ஜியம்

சைறப்படுமுன்எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெதன்ேதசமான யூதா ராஜ்ஜிய

மக்களுக்கும், உலகத்தலுள்ள எல்லா
ேதவமக்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சத்துருக்கள் வசம் ஏன் ேதவனால்

ெதரிந்துக் ெகாள்ளப்பட்ட ஜனம் பாடுப்பட
ேவண்டுெமன்று ஆபகூக் ஆச்சரியப்பட்டுக்
ெகாண்டிருந்தான். ேதவன் அந்த ேகள்வக்கு
பதல் ெகாடுத்தார், ஆபகூக்கன் வசுவாசம்
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பலப்படுத்தப்பட்டது. ெயேகாவா தான்
தம்முைடய மக்கைள பாதுகாக்க றவர்,
அவைர வசுவாச க்க றவர்கள்
பைழப்பார்கள், ெயேகாவா வல்லைமயுள்ள
யுத்தவீரர், அநயாயம் ெசய்க ற
பாப ேலானியர்கைள ஒரு நாளில் நயாயம்
தீர்ப்பார் என்று பைறசாற்றுவதற்காக இந்த
புத்தகம் எழுதப்பட்டது. ெபருைமயுள்ளவர்கள்
தாழ்த்தபடுவார்கள், வசுவாசத்தனால்
நீத மான்கள் பைழப்பார்கள் என்று இந்த
புத்தகம் ச த்தரிக்க றது. 2:4.

ைமயக்கருத்து
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவைன

வசுவாச க்கேவண்டும்.
ெபாருளடக்கம்
1.ஆபகூக்குைறகூருகறான்— 1:1-2:20
2.ஆபகூக்கன்ெஜபம். — 3:1-19

1ஆபகூக்என்னும்தீர்க்கதரிச தரிசனமாகப்
ெபற்றுக்ெகாண்டெசய்த .

தீர்க்கதரிச யன்ேகள்வ
2 ெயேகாவாேவ, நான் எதுவைரக்கும்

உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படுேவன், நீர்
ேகட்காமலிருக்கறீேர! ெகாடுைமயன்
காரணமாக நான் எதுவைரக்கும் உம்ைம
ேநாக்க உதவக்காக் கூப்படுேவன், நீர்
காப்பாற்றாமல் இருக்க றீேர! 3 நீர் எனக்கு
அக்க ரமத்ைதக் காண்பத்து, என்ைனத்
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தீவைனையப் பார்க்கச்ெசய்க றெதன்ன?
ெகாள்ைளயும் ெகாடுைமயும் எனக்கு
முன்ேன நற்க றது; வழக்ைகயும்
வாைதயும் எழுப்புக றவர்கள் உண்டு.
4 ஆைகயால் நயாயப்ப ரமாணம்
ெபலனற்றதாக , நயாயம் ஒருேபாதும்
ெசல்லாமற்ேபாக றது; துன்மார்க்கன்
நீத மாைன சூழ்ந்துெகாள்ளுகறான்; ஆகேவ
நயாயம் புரட்டப்படுக றது.
ேதவனுைடயபதல்

5 நீங்கள் அந்நயமக்கைள
ேநாக்க ப்பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டுப்
ப ரமியுங்கள்; வவரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள்
வசுவாச யாத ஒரு ெசயைல உங்கள்
நாட்களில் நடப்ப ப்ேபன். 6 இேதா,
நான் கல்ேதயெரன்னும்* ெகாடியதும்
ேவகமுமானமக்கைளஎழுப்புேவன்;அவர்கள்
தங்களுைடயதல்லாத குடியருப்புக்கைளக்
கட்டிக்ெகாள்ள ேதசத்தன் வசாலங்களில்
நடந்துவருவார்கள். 7 அவர்கள்
ெகாடியவர்களும் பயங்கரமுமானவர்கள்;
அவர்களுைடய நயாயமும் அவர்களுைடய
ேமன்ைமயும் அவர்களாேலேய
உண்டாகும். 8 அவர்களுைடய
குதைரகள் சவங்க கைளவ ட ேவகமும்,
சாயங்காலத்தல் த ரிக ற ஓநாய்களிலும்
தீவ ரமுமாக இருக்கும்; அவர்களுைடய

* அத்த யாயம் 1:6 1:6 பாப ேலானியன்
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குதைரவீரர்கள்பரவுவார்கள்;அவர்களுைடய
குதைரவீரர்கள்தூரத்தலிருந்துவருவார்கள்;
இைரக்குத் தீவ ரிக்க ற கழுகுகைளப்ேபால்
பறந்து வருவார்கள். 9 அவர்கெளல்ேலாரும்
ெகாடுைமெசய்ய வருவார்கள்;
அவர்களுைடய முகங்கள் வற்றச்
ெசய்யும் கீழ்க்காற்ைறப்ேபாலிருக்கும்;
அவர்கள் மணல் அளவு மக்கைளச்
சைறப டித்துச் ேசர்ப்பார்கள்.
10 அவர்கள் ராஜாக்கைளக் ெகாடுைம
ெசய்வார்கள்; அதபத கள் அவர்களுக்குக்
ேகலிக்குரியவர்களாக இருப்பார்கள்;
அவர்கள் மதல்கைளெயல்லாம் பார்த்து
நைகத்து, மண்ேமடுகைளக் குவத்து
அைவகைளப் ப டிப்பார்கள். 11 அப்ெபாழுது
அவனுைடய மனம்மாற, அவன் தன் ெபலன்
தன் ேதவனாேல உண்டானெதன்று ெசால்லி
மிஞ்ச ப்ேபாய்க்குற்றவாளியாவான்.

தீர்க்கதரிச யன்இரண்டாவதுேகள்வ
12ெயேகாவாேவ, நீர் ஆரம்பகாலமுதல் என்

ேதவனும், என் பரிசுத்தருமானவர் அல்லவா?
நாங்கள் சாவதல்ைல; ெயேகாவாேவ,
நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்ய அவைன ைவத்தீர்;
கன்மைலேய, தண்டைன ெசய்ய அவைன
நயமித்தீர். 13தீைமையப்பார்க்காமலிருக்கற
சுத்தக்கண்ணேன, அநயாயத்ைத
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கமாட்டீேர;
அப்படியருக்க துேராக கைள நீர்
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பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றெதன்ன?
துன்மார்க்கன் தன்ைனக்காட்டிலும்
நீத மானாக இருக்க றவைன
வழுங்கும்ேபாதுநீர்ெமௗனமாயருக்க றெதன்ன?
14 மனிதர்கைளச் சமுத்த ரத்து
மீன்களுக்கும், அதகாரிய ல்லாத
ஊர்வனவற்றற்கும் சமமாக்குக றெதன்ன?
15அவர்கெளல்ேலாைரயும்தூண்டிைலக்ெகாண்டு
இழுத்துக்ெகாள்க றான்; அவர்கைளத் தன்
வைலயனால் ப டித்து, தன் கூைடய ேல
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகறான்; அதனால்
சந்ேதாஷப்பட்டுக் களிகூருகறான்.
16 ஆைகயால் அைவகளினால் தன்
பங்கு ெகாழுப்புள்ளதும், தன் உணவு
சுைவயுள்ளதாய ற்று என்று ெசால்லி அவன்
தன் வைலக்குப் பலிய ட்டுத் தன் கூைடக்குத்
தூபங்காட்டுக றான். 17இதற்காக அவன் தன்
வைலைய இழுத்து அதலுள்ளைவகைளக்
ெகாட்டிக்ெகாண்டிருந்து, இரக்கமில்லாமல்
மக்கைளஎப்ேபாதும்ெகான்றுேபாடேவண்டுேமா?

அத்த யாயம் 2
வசுவாசத்தனாேலநீத மான்பைழப்பான்

1 நான் என் காவலிேல தரித்து,
பாதுகாப்ப ேல நைலெகாண்டிருந்து, அவர்
எனக்கு என்ன ெசால்லுவாெரன்றும்,
அவர் என்ைனக் கண்டிக்கும்ேபாது நான்
என்ன உத்த ரவு ெசால்லுேவெனன்றும்
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கவனித்துப்பார்ப்ேபன் என்ேறன்.
2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா எனக்கு
மறுெமாழியாக: நீ தரிசனத்ைத எழுத , அைத
ெசய்த அறவப்பாளன் வாச க்கும்வதத்தல்
பலைககளிேல ெதளிவாக எழுது.
3 குறத்தகாலத்த ற்குத் தரிசனம் இன்னும்
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; முடிவ ேல அது
சம்பவக்கும், அது ெபாய் ெசால்லாது; அது
தாமத த்தாலும் அதற்குக் காத்தரு; அது
ந ச்சயமாக வரும், அது தாமத ப்பதல்ைல.
4 இேதா, அகங்காரியாக இருக்க றாேன,
அவனுைடய ஆத்துமா அவனுக்குள்
ெசம்ைமயானதல்ல; தன் வசுவாசத்தனாேல
நீத மான்பைழப்பான்.

துன்மார்க்கர்களுக்குஐேயா
5 அவன் மதுபானத்தனால்

அக்க ரமம்ெசய்து அகங்காரியாக ,
வீட்டிேல தங்கயருக்காமல், அவன் தன்
ஆத்துமாைவப் பாதாளத்ைதப்ேபால
வ ரிவாக்க த் தருப்தயாகாமல்,
மரணத்தற்குச் சமமாகச் சகல
ேதசங்கைளயும் தன் வசமாகச் ேசர்த்து,
சகல மக்கைளயும் தன்னிடமாகக்
கூட்டிக்ெகாண்டாலும், 6இவர்கெளல்ேலாரும்
அவன்ேபரில் ஒரு பழெமாழிையயும்,
அவனுக்கு வேராதமான பழிச்ெசால்ைலயும்
கூற , தன்னுைடயதல்லாதைதத் தனக்காகச்
ேசர்த்துக் ெகாள்ளுகறவனுக்கு ஐேயா
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என்றும், அது எதுவைரக்கும் ந ற்கும்
என்றும், அவன் தன்ேமல் களிமண்
சுைமையயல்லவா சுமத்த க்ெகாள்ளுகறான்
என்றும் ெசால்லுவார்கள். 7 உன்ைனக்
கடிப்பவர்கள் உடனடியாக எழும்புவதும்,
உன்ைன அைலக்கழிப்பவர்கள்
வழிப்பதுமில்ைலேயா? நீ அவர்களுக்குச்
சூைறயாகாேயா? 8 நீ அேநகம் மக்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்டதனால் மக்களில்
மீதயான யாவரும் நீ ச ந்தன மனித
இரத்தத்தன் காரணமாகவும், நீ ெசய்த
ெகாடுைமயன் காரணமாகவும் உன்ைனக்
ெகாள்ைளயடுவார்கள். 9 தீைமயன்
வல்லைமக்குத் தப்பேவண்டுெமன்று தன்
கூட்ைட உயரத்த ேல ைவக்கும்படிக்கு,
தன் வீட்டிற்குப் ெபால்லாத ஆதாயத்ைதத்
ேதடுக றவனுக்கு ஐேயா, 10 அேநக
மக்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டதனால் உன்
வீட்டிற்கு ெவட்கமுண்டாக ஆேலாசைன
ெசய்தாய்;உன்ஆத்துமாவுக்குவ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்தாய். 11 சுவரிலிருந்து கல்
கூப்படும், உத்த ரம் ேமற்கூைரயலிருந்து
சாட்ச யடும். 12 இரத்தப்பழிகளாேல
பட்டணத்ைதக் கட்டி, அநயாயத்தனாேல
நகரத்ைதப் பலப்படுத்துகறவனுக்கு
ஐேயா, 13 இேதா, மக்கள் ெநருப்புக்கு
இைரயாக உைழத்து, மக்கள் வீணாக
இைளத்துப்ேபாக றது ெயேகாவாவுைடய
ெசயல் அல்லேவா? 14 சமுத்த ரம்



ஆபகூக்அத்தயாயம் 2:15 viii ஆபகூக்அத்தயாயம் 2:19

தண்ணீரினால் நைறந்தருக்க றதுேபால்,
பூமி ெயேகாவாவுைடய மகைமைய அறகற
அறவனால் நைறந்தருக்கும். 15 தன்
ேதாழர்களுக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்துத்
தன் ேதால்ைபைய அவர்களுக்கு
அருக ேல ைவத்து, அவர்களுைடய
ந ர்வாணங்கைளப் பார்க்குமளவுக்கு,
அவர்கைள ெவறக்கச்ெசய்க றவனுக்கு
ஐேயா, 16 நீ மகைமயனால் அல்ல,
ெவட்கத்தனால் ந ரப்பப்படுவாய்; நீயும்
குடித்து வருத்தேசதனமில்லாதவன்
என்று காட்டிக்ெகாள்; ெயேகாவாவுைடய
வலதுைகயல் இருக்கற பாத்த ரம்
உன்னிடத்த ற்குத் தரும்பும்; உன்
மகைமயன்ேமல் ெவட்கமான
வாந்த பண்ணுவாய். 17 லீபேனானுக்குச்
ெசய்த ெகாடுைம உன்ைன மூடும்; ச ந்தன
மனித இரத்தத்தன் காரணமாகவும்,
ேதசத்த ற்கும் பட்டணத்தற்கும் அதன்
குடிமக்கள் எல்ேலாருக்கும் ெசய்த
ெகாடுைமயன் காரணமாகவும் மிருகங்கள்
ெசய்யும் பாழ்க்கடிப்பு உன்ைனக்
கலங்கச்ெசய்யும். 18 ச த்த ரக்காரனுக்கு
அவன் ெசய்த உருவமும், ஊைமயான
ெதய்வங்கைள உண்டாக்க த் தான்
உருவாக்கன உருவத்ைத நம்பனவனுக்கு
வார்க்கப்பட்டதும், ெபாய்ப்ேபாதகம்
ெசய்க றதுமான சைலயும் எதற்கு
உதவும்? 19 மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட
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வக்க ரகத்ைதப்பார்த்து வழிெயன்றும்,
ஊைமயான கல் சைலையப் பார்த்து எழும்பு
என்றும் ெசால்லுகறவனுக்கு ஐேயா, அது
ேபாத க்குேமா? இேதா, அது ெபான்னும்
ெவள்ளியுமானதகட்டால்மூடப்பட்டிருக்க றது;
அதற்குள்ேள சுவாசம் இல்ைலேய?
20 ெயேகாவாேவாெவன்றால், தமது பரிசுத்த
ஆலயத்தல் இருக்கறார்; பூமிெயல்லாம்
அவருக்குமுன்பாகெமௗனமாயருப்பதாக.

அத்த யாயம் 3
தீர்க்கதரிச யன்வண்ணப்பம்

1ஆபகூக் தீர்க்கதரிச ச காேயானில் பாடின
வண்ணப்பம்.
2 ெயேகாவாேவ, நீர் ெவளிப்படுத்தனைத

நான்ேகட்ேடன்,
எனக்குப்பயமுண்டானது;
ெயேகாவாேவ, வருடங்களின் நடுவ ேல

உம்முைடயெசயைலஉய ர்ப்பயும்,
வருடங்களின் நடுவ ேல அைத

வளங்கச்ெசய்யும்;
ேகாப த்தாலும்இரக்கத்ைதநைனத்தருளும்.
3ேதவன்ேதமானிலிருந்தும்,
பரிசுத்தர் பாரான் மைலயலிருந்தும் வந்தார்;

(ேசலா.)
அவருைடய மகைம வானங்கைள

மூடிக்ெகாண்டது;
அவர்துதயனால்பூமி நைறந்தது.
4அவருைடயப ரகாசம்சூரியைனப்ேபாலிருந்தது;
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அவருைடய கரத்தலிருந்து க ரணங்கள்
வீசன;

அங்ேக அவருைடய பராக்க ரமம்
மைறந்தருந்தது.

5 அவருக்கு முன்பாகக் ெகாள்ைளேநாய்
ெசன்றது;

அவர் அடிகளிலிருந்து எரிபந்தமான
காய்ச்சல் புறப்பட்டது.

6அவர் நன்றுபூமிையஅளந்தார்*;
அவர் பார்த்து அந்நய மக்கைளக்

கைரயச்ெசய்தார்;
முந்தனமைலகள்ச தறடிக்கப்பட்டது,
என்றுமுள்ளமைலகள்தாழ்ந்தது;
அவருைடய நைடகள் ந த்தய

நைடகளாயருந்தது.
7 கூஷானின் கூடாரங்கள் வருத்தத்தல்

அகப்பட்டிருக்கக்கண்ேடன்;
மீதயான்ேதசத்தன்கூடாரங்கள்நடுங்கன.
8 ெயேகாவா நத களின்ேமல்

ேகாபமாயருந்தாேரா?
ேதவரீர் உம்முைடய குதைரகளின்ேமலும்

காப்பாற்றுகற உம்முைடய
இரதங்களின்ேமலும்ஏறவருகறேபாது,

உமது ேகாபம் நத களுக்கும் உமது
சனம் சமுத்த ரத்த ற்கும்
வ ேராதமாயருந்தேதா?

* அத்த யாயம் 3:6 3:6அைசத்தார்
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9ேகாத்த ரங்களுக்குஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த
வாக்கன்படிேய உம்முைடய வல்
நாேணற்றப்பட்டதாக வளங்கனது;
(ேசலா.)

நீேர பூமிையப் பளந்து ஆறுகைள
உண்டாக்கனீர்.

10மைலகள்உம்ைமக்கண்டுநடுங்கன;
தண்ணீர்த ரண்டுகடந்துேபானது;
கடல் இைரந்தது, அதன் அைலகைள†உயர

எழுந்தது.
11 சந்த ரனும் சூரியனும் தன்தன்

மண்டலத்தல்நன்றன;
உமதுஅம்புகளின்ெவளிச்சத்தலும்,
உமது ஈட்டியனுைடய மின்னல்

ப ரகாசத்தலும்நடந்தன.
12நீர் ேகாபத்துடன்பூமியல்நடந்தீர்,
உக்க ரத்துடன்மக்கைளப் ேபாரடித்தீர்.
13உமதுமக்களின்பாதுகாப்ப ற்காகவும்
நீர் அப ேஷகம்ெசய்தவனின்

பாதுகாப்ப ற்காகவுேம நீர் புறப்பட்டீர்;
கழுத்தளவாகஅஸ்தபாரத்ைதத்த றப்பாக்க ,
தீயவனுைடய வீட்டிலிருந்த தைலவைன

ெவட்டினீர்; (ேசலா)
14 என்ைனச் ச தறடிப்பதற்குப்

ெபருங்காற்ைறப்ேபால்வந்தார்கள்;
சறுைமயானவைன மைறவ டத்த ேல

அழிப்பது அவர்களுக்குச்
சந்ேதாஷமாயருந்தது;

† அத்த யாயம் 3:10 3:10ைககைள
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நீர் அவனுைடய ஈட்டிகளினாேலேய
அவனுைடய ேசைனகளின்
அத பத கைள‡உருவக்குத்தனீர்.

15 த ரளான தண்ணீர் குவயலாகய
சமுத்த ரத்த ற்குள் உமது
குதைரகளுடன்நடந்துேபானீர்.

16நான்ேகட்டேபாதுஎன்குடல்குழம்பயது;
அந்தச் சத்தத்த ற்கு என் உதடுகள் துடித்தது;

என் எலும்புகளில் ெபலவீனம்
உண்டானது;

என்நைலய ேலநடுங்க ேனன்;
ஆனாலும் எங்கேளாடு எத ர்க்கும் மக்கள்

வரும்ேபாது,
இக்கட்டுநாளிேல நான் இைளப்பாறுதல்

அைடேவன்.
வசுவாசப் பாடல்

17அத்தமரம்துளிர்வ டாமற்ேபானாலும்,
த ராட்ைசச்ெசடிகளில்பழம்உண்டாகாமற்ேபானாலும்,
ஒலிவமரத்தன் பலன் இல்லாமல்

ேபானாலும்,
வயல்கள்தானியத்ைதவைளவக்காமற்ேபானாலும்,
கைடயல்ஆட்டுமந்ைதகள்முதலற்றுப்ேபானாலும்,
ெதாழுவத்த ேலமாடுகள்இல்லாமற்ேபானாலும்,
18நான்ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருப்ேபன்,
என் இரட்ச ப்பன் ேதவனுக்குள்

களிகூருேவன்.
19ஆண்டவராகயெயேகாவா என்ெபலன்;
‡ அத்த யாயம் 3:14 3:14அவனுைடயதைலைய
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அவர்என்கால்கைளமான்கால்கைளப்ேபாலாக்க ,
உயரமான இடங்களில் என்ைன

நடக்கச்ெசய்வார். இது
ெநக ேநாத் என்னும் வாத்தயத்தல்
வாச க்க இராகத்தைலவனுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டப் பாடல்.
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