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ஓச யா
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தன் அதக பகுத கள்

ஓசயாவனால் ேபசப்பட்டைவகள். தாேன
எழுதனாேனா, அல்லது மற்றவர்கள் அவன்
ெசான்ன கர்த்தருைடய வசனங்கைள ேகட்டு
ெதாகுக்கப்பட்டு, எழுதனார்கேளா என்று
ெதரியவல்ைல. இந்த தீர்க்கதரிச யன்
ெபயரின் அர்த்தம் “இரட்ச ப்பு” தன்னுைடய
வாழ்க்ைகேயாடு தன் ெசய்த கைள
இைணக்கறான். இந்த ெபண் துேராகம்
ெசய்வாள் என்று ெதரிந்தும் தருமணம்
ெசய்துக்ெகாண்டு, மகன்கைள ெபற்று,
அவர்களுக்கு ெபயரும் தீர்க்கதரிசன
அர்த்தத்துடன் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
நயாயத்தீர்ப்பு வரும் என்று ைவத்து, ெசய்த
அளித்துதன்வாழ்க்ைகையஇைணக்கறான்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 750 க்கும் 710 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ஓசயாவன் ெசய்த கள் ேசர்க்கப்பட்டு,

ெதாகுக்கப்பட்டு, ப ரத கள் எடுக்கப்பட்டது.
இந்தகாரியங்கள்எப்ெபாழுதுநடந்ததுஎன்று
சரியாக ெதரியாவ ட்டாலும், எருசேலமின்
அழிவுக்குமுன் எழுதப்பட்டது என்று
ந ச்சய க்கப்படுக றது.
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யாருக்காக எழுதப்பட்டது
வ ேஷசமாக இந்த புத்தகம் இஸ்ரேவலின்

வட இராஜ்ஜியத்த ற்கு எழுதப்பட்டது.
அவர்கள் சைறப்பட்டு ேபானப்ப றகு,
இந்த புத்தகம் எச்சரிப்புக்காகவும், மக்கள்
மனம்தரும்ப ஆண்டவரிடம் மறுபடியும்
தரும்பக் காக்கப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவனுக்கு, இஸ்ரேவல் மக்களும், நாமும்

உண்ைமயாயருக்கேவண்டும் என்று ஓசயா
ஞாபகப்படுத்துகறான். ெயேகாவா தான்
ஒேர ெமய்யானேதவன். முழுஇருதயத்ேதாடு
அவைரப் பன்பற்ற தான் வரும்புக றார்.
பாவம் நயயாத்தீர்ப்பன் அழிைவக்
ெகாண்டுவரும். எத ரி ேசைனயனால்
உண்டாகும் அடிைமத்தனத்தன்
ேவதைனகைள எச்சரித்தான். ேதவன்
மனிதைனப் ேபால் வாக்குகைள
மீறுகறவர் அல்ல. இஸ்ரேவலர்கள்
பாவம் ெசய்தருந்தும் ேதவன் அவர்கைள
ெதாடர்ந்து அன்புகூர்ந்தார், மறுபடியும்
தம்மிடம் ேசர்த்துக்ெகாள்ள வழி ெசய்தார்.
இஸ்ரேவலர்கள் வக்க ர ஆராதைன
ெசய்து, பாவத்த ற்கும், தண்டைனக்கும்
தகுதயாயருந்தலும், அன்பனிமித்தம்
மன்னித்தார், அதற்கு உவைமயாக,
ஓசயாைவ ேகாமர் என்ற ேசாரம்ேபாகும்
ெபண்ைணதருமணம்ெசய்துகாட்டினான்.



ஓசயாஅத்தயாயம் 1:1 iii ஓசயாஅத்தயாயம் 1:3

ைமயக்கருத்து
ேசாரம்ேபாகுதல்
ெபாருளடக்கம்
1 ஓசயாவன் உண்ைமயல்லாத மைனவ .

— 1:1-11
2இஸ்ரேவலின்மீதுவரும்நயாயத்தீர்ப்பும்,
தண்டைனகளும். — 2:1-23

3 ேதவன்தமதுமக்கைளமீட்டார். — 3:1-5
4 இஸ்ரேவல் ேசாரம்ேபானதால் ஏற்பட்ட
தண்டைன— 4:1-10:15

5 இஸ்ரேவலின் மீது, ேதவனின் அன்பு. —
11:1-14:9

1 யூதா ேதசத்து ராஜாக்களாகய
உசயா, ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா
என்பவர்களின் நாட்களிலும், ேயாவாசன்
மகனாகய ெயஸ்ரேயலின் ராஜாவாகய
ெயெராெபயாம் என்பவனின் நாட்களிலும்,
ெபேயரியன் மகனாகய ஓசயாவற்கு
கைடத்தெயேகாவாவுைடயவசனம்.

ஓசயாவன்மைனவயும்பள்ைளகளும்
2 ெயேகாவா ஓசயாைவக்ெகாண்டு

ெசால்லத் ெதாடங்கனேபாது, ெயேகாவா
ஓசயாைவ ேநாக்க : நீ ேபாய்,
ஒரு வபச்சாரிையயும் அவளுைடய
பள்ைளகைளயும் உன்னிடமாகச்
ேசர்த்துக்ெகாள்; ேதசம் ெயேகாவாைவவ ட்டு
வலக ெகட்டுப்ேபானது என்றார். 3 அவன்
ேபாய், த ப்லாய மின் மகளாகய ேகாேமைரச்
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ேசர்த்துக்ெகாண்டான்;அவள் கர்ப்பமைடந்து,
அவனுக்கு ஒரு மகைனப் ெபற்றாள்.
4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவைன ேநாக்க :
இவனுக்கு ெயஸ்ரேயல்* என்னும் ெபயரிடு;
ஏெனனில் இன்னும் ெகாஞ்சகாலத்த ேல
நான் ெயகூவன் வம்சத்தாரிடத்த ேல
ெயஸ்ரேயலின் இரத்தப்பழிைய வ சாரித்து,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் ஆட்சைய
முடிவற்குக் ெகாண்டுவருேவன். 5அந்நாளில்
ெயஸ்ரேயலின் பள்ளத்தாக்க ேல
இஸ்ரேவலின் வல்ைல முறப்ேபன்
என்றார். 6அவள் மறுபடியும் கர்ப்பமைடந்து,
ஒரு மகைளப் ெபற்றாள்; அப்ெபாழுது
அவர் அவைன ேநாக்க : இவளுக்கு
ேலாருகாமா என்னும் ெபயரிடு; ஏெனனில்,
நான் இனி இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு
இரக்கம் ெசய்வதல்ைல, நான் அவர்கைள
முழுவதும் அகற்றவடுேவன். 7 யூதாவன்
வம்சத்தாருக்ேகா நான் இரக்கம் ெசய்ேவன்;
வல்லினாலும், பட்டயத்தனாலும்,
ேபாரினாலும், குதைரகளினாலும்,
குதைரவீரர்களினாலும் நான் அவர்கைள
காப்பாற்றாமல், அவர்களுைடய ேதவனாகய
கர்த்தராேல அவர்கைள காப்பாற்றுேவன்

* அத்த யாயம் 1:4 1:4 இந்த எஸ்ரேயல்-அர்த்தம்-ேதவன்
வைதப்பார்/ ச தறடிப்பார்/, இது ஒரு பட்டணம், இங்ேக
இஸ்ரேவலின் ராஜா குடும்பத்தாைரெயல்லாம் ெயகூ
ெகான்றுப் ேபாட்டான். ப றகு ராஜாவானான். 2. ராஜா 9-10.
அதகாரங்கள்-பார்க்கவும்
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என்றார். 8 அவள் ேலாருகாமாைவ†

பால்மறக்கச்ெசய்தப றகு,கர்ப்பமைடந்துஒரு
மகைனப் ெபற்றாள். 9 அப்ெபாழுது அவர்:
இவனுக்கு ேலாகம்மீ‡ என்னும் ெபயரிடு;
ஏெனனில் நீங்கள் என் மக்களும் அல்ல,
நான் உங்கள் ேதவனாயருப்பதுமில்ைல.
10 என்றாலும், இஸ்ரேவல் மக்களின்
ெதாைகைய அளக்கவும் எண்ணமுடியாத
கடற்கைர மணைலப்ேபாலிருக்கும்; நீங்கள்
என் மக்களல்ல என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லுவதற்குப் பதலாக நீங்கள்
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பள்ைளகள்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்படும்.
11 அப்ெபாழுது யூதா மக்களும் இஸ்ரேவல்
மக்களும்ஒன்றாகக்கூட்டப்பட்டு, தங்களுக்கு
ஒேரஅத பதையஏற்படுத்த , ேதசத்தலிருந்து
புறப்பட்டு§வருவார்கள்; ெயஸ்ரேயலின்நாள்
ெபரிதாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவல் தண்டிக்கப்படுதலும்

கட்டப்படுதலும்
1 உங்கள் சேகாதரர்கைளப்பார்த்து அம்மீ

என்றும், உங்கள் சேகாதரிகைளப்பார்த்து
ருகாமா என்றும் ெசால்லுங்கள்.
† அத்த யாயம் 1:8 1:8 இரக்கம் ெபறாதவள்
‡ அத்த யாயம் 1:9 1:9 என் ஜனமல்ல § அத்த யாயம்
1:11 1:11மறுபடியும்தம்மக்கைளநாட்டுவார்.
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2 உங்கள் தாயுடன் வழக்காடுங்கள்;
அவள் எனக்கு மைனவயுமல்ல, நான்
அவளுக்குக் கணவனுமல்ல; அவள் தன்
வபச்சாரச்ெசயைல தன் முகத்தலிருந்தும்,
தன் வபசாரங்கைளத் தன் இருப்ப டத்தன்
நடுவலிருந்தும் வலக்க ப்ேபாடேவண்டும்.
3 இல்லாவ ட்டால் நான் அவைள
ந ர்வாணமாக்க , அவள் பறந்தநாளில்
இருந்ததுேபால அவைள நறுத்த , அவைள
ெவட்டெவளிையப்ேபாலாக்க , அவைள
வறண்டபூமிையப்ேபால் வ ட்டு, அவைளத்
தாகத்தால் சாகச்ெசய்ேவன்; 4 அவளுைடய
பள்ைளகள் வபச்சாரப்பள்ைளகளானதால்
அவர்களுக்கு இரங்காதருப்ேபன்.
5 அவர்களுைடய தாய் வ பச்சாரம்ெசய்தாள்,
அவர்கைளக் கர்ப்பந்தரித்தவள்
இழிவான காரியங்கைளச் ெசய்தாள்;
அப்பத்ைதயும், தண்ணீைரயும்,
ஆட்டுேராமத்ைதயும், பஞ்ைசயும்,
எண்ெணையயும், பானங்கைளயும்
ெகாடுத்துவருகற என் நாயகர்கைளப்
பன்பற்ற ப்ேபாேவன் என்றாள்.
6 ஆைகயால், இேதா, நான் உன் வழிைய
முட்களினால் அைடப்ேபன்; அவள் தன்
பாைதகைளக் கண்டுபடிக்கமுடியாதபடிக்கு
மதைல எழுப்புேவன். 7 அவள் தன்
நாயகர்கைளப்பன்ெதாடர்ந்தும்அவர்கைளச்
ேசருவதல்ைல, அவர்கைளத் ேதடியும்
கண்டுபடிப்பதல்ைல; அப்ெபாழுது அவள்:
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நான் என் முந்தன கணவனிடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாேவன்; இப்ெபாழுது
இருக்கறைதப்பார்க்கலும் அப்ெபாழுது
எனக்கு நன்ைமயாயருந்தது என்பாள்.
8 தனக்கு நான் தானியத்ைதயும்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் எண்ெணையயும்
ெகாடுத்தவெரன்றும், தனக்கு நான்
ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
ெபருகச்ெசய்தவெரன்றும் அவள்
அறயாமற்ேபானாள்; அைவகைள
அவர்கள் பாகாலுைடயதாக மாற்றனார்கள்.
9 ஆதலால் நான் என் தானியத்ைத அதன்
காலத்தலும், என் த ராட்ைசரசத்ைத அதன்
காலத்தலும் தரும்ப எடுத்துக்ெகாண்டு,
அவளுைடய ந ர்வாணத்ைத
மூடுகறதற்கு நான் ெகாடுத்தருந்த
ஆட்டுேராமத்ைதயும் சணைலயும் தரும்பப்
படுங்க க்ெகாள்ளுேவன். 10 இப்ேபாதும்
அவளுைடய ேநசர்களின் கண்களுக்கு
முன்பாக அவளுைடய அவலட்சணத்ைத
ெவளிப்படுத்துேவன்; ஒருவரும் அவைள
என் ைகக்கு நீங்கலாக்க வடுவப்பதல்ைல.
11 அவளுைடய எல்லா மக ழ்ச்சையயும்,
அவளுைடய பண்டிைககைளயும்,
அவளுைடய மாதப்ப றப்புகைளயும்,
அவளுைடய ஓய்வுநாட்கைளயும்,
சைபகூடுகற அவளுைடய எல்லா
ஆசரிப்புகைளயும் ஒழியச்ெசய்ேவன்.
12 என் ேநசர்கள் எனக்குக் ெகாடுத்த



ஓசயாஅத்தயாயம் 2:13 viii ஓசயாஅத்தயாயம் 2:17

கூலி என்று அவள் ெசான்ன அவளுைடய
த ராட்ைசச்ெசடிகைளயும், அவளுைடய
அத்த மரங்கைளயும் நான் பாழாக்க ,
அைவகைளக் காடாக்க ப்ேபாடுேவன்;
காட்டுமிருகங்கள் அைவகைளச்
சாப்படும். 13 அவள் பாகால்களுக்குத்
தூபங்காட்டி, தன் ெநற்ற ப்பட்டங்களினாலும்
தன் ஆபரணங்களினாலும் தன்ைன
அலங்கரித்துக்ெகாண்டு, தன் ேநசைரப்
பன்ெதாடர்ந்து, என்ைன மறந்துேபான
நாட்களுக்காக அவைள வசாரிப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
14 ஆனாலும், இேதா, நான் அவளுக்கு
ஆைசகாட்டி, அவைள வனாந்த ரத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவளுடன்
ஆதரவாகப் ேபச , 15 அவ்வடத்தலிருந்து
அவளுக்கு அவளுைடய த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும், நம்ப க்ைகயன்
வாசலாக ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைகயும்
ெகாடுப்ேபன்; அப்ெபாழுது அவள் அங்ேக,
தன் இளவயதன் நாட்களிலும் தான்
எக ப்துேதசத்தலிருந்து வந்த நாளிலும்
பாடினதுேபால் பாடுவாள்.* 16அக்காலத்தல்
நீ என்ைன இனி பாகாலி என்று
ெசால்லாமல், ஈஷ †என்று ெசால்லுவாய்
என்று ெயேகாவா உைரக்க றார்.
17 பாகால்களுைடய ெபயர்கைள அவள்

* அத்த யாயம் 2:15 2:15 பதலளித்தாள் † அத்த யாயம்
2:16 2:16 என்கணவேன
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வாயலிருந்து அகற்ற ப்ேபாடுேவன்;
இனி அைவகளின் ெபயைரச் ெசால்லி,
அைவகைள நைனக்கற நைனவும்
இல்லாமற்ேபாகும். 18 அக்காலத்தல் நான்
அவர்களுக்காகக் காட்டு மிருகங்களுடனும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகளுடனும், பூமிய ேல
ஊரும் ப ராணிகளுடனும், ஒரு
உடன்படிக்ைகெசய்து, வல்ைலயும்
பட்டயத்ைதயும் ேபாைரயும் ேதசத்த ேல
இராதபடிக்குமுறத்து,அவர்கைளச் சுகமாகப்
படுத்துக்ெகாண்டிருக்கச்ெசய்ேவன்.
19 ந த்தய தருமணத்துக்ெகன்று உன்ைன
எனக்கு நயமித்துக்ெகாள்ளுேவன்;
நீதயும் நயாயமும் கருைபயும்
உருக்கமும் இரக்கமுமாக உன்ைன
எனக்கு நயமித்துக்ெகாள்ளுேவன்.
20 உண்ைமயாகேவ உன்ைன எனக்கு
நயமித்துக்ெகாள்ளுேவன்; நீ ெயேகாவாைவ
அறந்துெகாள்வாய். 21 அக்காலத்தல்
நான் பதல் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான்
வானங்களுக்கு பதல் ெகாடுப்ேபன்,
அைவகள் பூமிக்கு பதல் ெகாடுக்கும். 22பூமி
தானியத்த ற்கும், த ராட்ைசரசத்த ற்கும்,
எண்ெணய்க்கும் பதல்ெகாடுக்கும்,
இைவகள் ெயஸ்ரேயலுக்கும் பதல்
ெகாடுக்கும். 23 நான் அவைள
எனக்ெகன்று பூமிய ேல வைதத்து, இரக்கம்
ெபறாதருந்தவளுக்கு இரங்குேவன்; என்
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மக்களல்லாதருந்தவர்கைள ேநாக்க : நீ என்
மக்கெளன்று ெசால்லுேவன்; அவர்கள் என்
ேதவேனஎன்பார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 3
ஓசயா தன்மைனவயுடன்ெசய்த சமரசம்

1 பன்பு ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :
அந்நய ெதய்வங்கைள மத த்து,
த ராட்ைசரசமுள்ள* பாத்த ரங்கைள
வரும்புக றவர்களான இஸ்ரேவல்
மக்கள்ேமல் ெயேகாவா ைவத்தருக்க ற
அன்பற்கு ஒப்பாக நீ இன்னும் ேபாய்,
தன் ேநசரால் ேநச க்கப்பட்டவளும்,
வபசாரியுமான ஒரு ெபண்ைண
ேநச த்துக்ெகாள் என்று ெசான்னார்.
2 அப்ெபாழுது நான் அவைள எனக்குப்
பதைனந்து ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும்†,
ஒன்றைரக்கலம்‡ வாற்ேகாதுைமக்கும்
வாங்க , 3 அவைள ேநாக்க : நீ வ பசாரம்
ெசய்யாமலும், ஒருவைனயும் ேசராமலும்
அேநகநாட்கள் எனக்காகக் காத்தரு;
உனக்காக நானும் காத்தருப்ேபன் என்ேறன்.
4 இஸ்ரேவல் மக்கள் அேநகநாட்களாக
ராஜாவும், அதபதயும் இல்லாமலும்,
* அத்த யாயம் 3:1 3:1 க ழக்ேக வச த்த பண்ைடக்காலத்து
ஜனங்கள் தங்கள் ெதய்வத்த ற்கு காய்ந்த த ராட்ைசைய
பைடப்பதால் ெபரிய அறுவைட கைடக்கும் என்று
நம்பனார்கள். † அத்த யாயம் 3:2 3:2 170 க ராம்ஸ்
ெவள்ளிக்கும் ‡ அத்த யாயம் 3:2 3:2 150 க ேலா
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பலியும், சைலயும் இல்லாமலும், ஏேபாத்தும்,
ேதராபீம் இல்லாமலும் இருப்பார்கள்.
5 பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் தரும்ப , தங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவயும், தங்கள்
ராஜாவாகய தாவீைதயும் ேதடி, கைடச
நாட்களில் ெயேகாவாைவயும், அவருைடய
தயைவயும்நாடி நடுக்கத்துடன்வருவார்கள்.

அத்த யாயம் 4
இஸ்ரேவலுக்குஎத ரானகுற்றச்சாட்டு

1 இஸ்ரேவல் மக்கேள, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; ேதசத்து
மக்கேளாடு ெயேகாவாவுக்கு வழக்கு
இருக்கறது; அேதெனன்றால் ேதசத்த ேல
உண்ைமயும், இரக்கமும், ேதவைனப்பற்றய
அறவும் இல்ைல. 2 ெபாய் சத்தயம் ெசய்து,
ெபாய்ெசால்லி, ெகாைலெசய்து, தருடி,
வபசாரம்ெசய்து, மீற ப்ேபாக றார்கள்;
இரத்தப்பழிகேளாேட இரத்தப்பழிகள்
ேசருக றது. 3இதனிமித்தம் ேதசம் புலம்பும்;
அதல் குடியருக்க ற அைனவேராடுங்கூட
மிருகஜீவன்களும்ஆகாயத்துப்பறைவகளும்
துவண்டுேபாகும்; கடலின் உய ரினங்களும்
வாரிக்ெகாள்ளப்படும். 4 ஆகலும்
ஒருவனும் நயாயத்ைதக் காண்பக்கவும்,
அவர்கைளக் கடிந்துெகாள்ளவும்
முடியாது; உன் மக்கள் ஆசாரியேனாேட
வழக்காடுக றவர்கைளப்ேபால
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இருக்கறார்கள். 5 ஆைகயால் நீ பகலிேல
இடறவழுவாய்; இரவ ேல உன்ேனாேடகூடத்
தீர்க்கதரிச யும் இடறவழுவான்; நான்
உன் தாைய அழிப்ேபன். 6 என் மக்கள்
அறவல்லாததனால் அழிக றார்கள்;
நீ அறைவ ெவறுத்தாய், ஆைகயால்
நீ என் ஆசாரியனாக இல்லாமலிருக்க
நானும் உன்ைன ெவறுத்துவடுேவன்; நீ
உன் ேதவனுைடய ேவதத்ைத மறந்தாய்,
ஆைகயால் நானும் உன் பள்ைளகைள
மறந்துவடுேவன். 7 அவர்கள் எவ்வளவாகப்
ெபருகனார்கேளா, அவ்வளவாக எனக்கு
வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்தார்கள்;
அவர்களுைடய மகைமைய ெவட்கமாக
மாறச்ெசய்ேவன். 8 அவர்கள் என் மக்களின்
பாவத்ைதச் சாப்ப ட்டு, அவர்களுைடய
அக்க ரமத்தன்ேமல் பச தாகமாக
இருக்க றார்கள். 9 ஆதலால் மக்களுக்கு
எப்படிேயா ஆசாரியனுக்கும் அப்படிேய;
அவர்கள் வழிகளின்படி நான் அவர்கைள
வசாரித்து, அவர்களுைடய ெசயல்களின்படி
அவர்களுக்குப் பலனளிப்ேபன். 10 அவர்கள்
ெயேகாவாைவமத க்காமல்இருக்க றதனால்
அவர்கள் சாப்ப ட்டாலும் தருப்தயைடயாமல்
இருப்பார்கள்; அவர்கள் வபசாரம்
ெசய்தாலும் ெபருகாமல் இருப்பார்கள்.
11 ேவச த்தனமும் த ராட்ைசரசமும்
மதுபானமும் இருதயத்ைத மயக்கும்.
12 என் மக்கள் மரக்கட்ைடய டம்
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ஆேலாசைன ேகட்க றார்கள்; அவர்களுைடய
ைகத்தடி அவர்களுக்குச் ெசய்தைய
அறவக்குெமன்று இருக்கறார்கள்;
ேவச த்தன ஆவ அவர்கைள வழிதப்ப
அைலயச்ெசய்தது; அவர்கள் தங்கள்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்த ராமல்
வ பச்சாரவழியல் ேபானார்கள்.
13 அவர்கள் மைலயுச்சயல் பலிய ட்டு,
ேமடுகளிேல கர்வாலிமரங்களின்
கீழும், புன்ைனமரங்களின் கீழும்,
அரசமரங்களின் கீழும், அைவகளின் ந ழல்
நல்லெதன்று, தூபங்காட்டுக றார்கள்;
இதனால் உங்களுைடய மகள்கள்
ேவச த்தனமும், உங்கள் மருமக்கள்கள்
வபசாரமும் ெசய்க றார்கள். 14 உங்கள்
மகள்கள் ேவச த்தனம் ெசய்க றதனாலும்,
உங்கள் மருமக்கள்கள் வபசாரம்
ெசய்க றதனாலும், நான் அவர்கைள
தண்டிக்காமல் இருப்ேபேனா? அவர்கள்
வலக வபச்சாரிகேளாேட கூடப்ேபாய்
தாச கேளாேட *பலியடுகறார்கள்;
உணர்வல்லாத மக்கள் அதனால்
அகப்பட்டு வழுவார்கள். 15 இஸ்ரேவேல, நீ
* அத்த யாயம் 4:14 4:14 இந்த ஜனங்கள் கானானியர்
சைல வழிபடுக றவர்கள் மத்தயல் வாழ்ந்தார்கள்.
அந்த ெதய்வங்கைள வணங்குவதால் தாங்கள் நன்ைம
அைடவார்கள் என்று நம்பனார்கள். ஆைகயால் அந்த
ேகாயலின் ேதவதாச கேளாடு உடலுறவு ைவத்து
ெகாள்வதால் தங்களுைடய பூமியன் வைளச்சலும்
மிருகங்களும்ஆச ர்வத க்கப்படும்என்றுகருதனார்கள்.
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என்ைனவட்டுப் ேபானாலும், யூதாவாகலும்
அந்தப் பாவத்த ற்கு உட்படாதருப்பதாக;
கல்காலுக்கு வராமலும், ெபத்தாேவனுக்குப்
ேபாகாமலும், ெயேகாவாவுைடய ஜீவன்ேமல்
என்று ஆைணயடாமலும் இருப்பீர்களாக.
16 இஸ்ரேவல் அடங்காத க டாரிையப்ேபால
அடங்காதருக்க றது; இப்ேபாது ெயேகாவா
அவர்கைள வசாலமான ெவளிய ேல
ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால் ேமய்ந்து
அைலயச் ெசய்வார். 17 எப்ப ராயீம்
சைலகேளாடு இைணந்தருக்க றான்,
அவைனப் ேபாகவடு. 18 அவர்களுைடய
மதுபானம் புளித்தது, அவர்கள் எப்ேபாதும்
வழிவலக ப்ேபாக றார்கள்; அவர்களுைடய
அத பத கள்தாருங்கெளன்றுெவட்கமானைத
நாடுக றார்கள். 19 காற்று அவர்கைளத் தன்
இறக்ைககளில் இறுகப்ப டிக்கும்; அவர்கள்
தங்கள்பலிகளால்ெவட்கப்படுவார்கள்.

அத்த யாயம் 5
இஸ்ரேவலுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு

1 ஆசாரியர்கேள, இைதக் ேகளுங்கள்;
இஸ்ரேவல் மக்கேள, கவனியுங்கள்;
ராஜாவன் வீட்டாேர, ெசவெகாடுங்கள்;
இந்த நயாயவ சாரிப்பு உங்கள்ேமல்
ெசல்லும்; நீங்கள் மிஸ்பாவல்
கண்ணியும் தாேபாரின்ேமல் வ ரிக்கப்பட்ட
வைலயுமானீர்கள். 2 ெநற தவறனவர்கள்
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அதகமாக வைதெசய்க றார்கள்; அவர்கள்
எல்ேலாைரயும் நான் தண்டிப்ேபன்.
3 எப்ப ராயீைம நான் அற ேவன், இஸ்ரேவல்
எனக்கு மைறவானதல்ல; எப்ப ராயீேம,
இப்ேபாது நீ வழிவலக ப்ேபானாேய,
இஸ்ரேவல் தீட்டுப்பட்டேத. 4 அவர்கள்
தங்கள் ேதவனிடத்த ற்குத் தரும்புவதற்குத்
தங்கள் ெசயல்கைள சரிெசய்யமாட்டார்கள்,
ேவச த்தன ஆவ அவர்கள் உள்ளத்தல்
இருக்கறது; ெயேகாவாைவ அறயார்கள்.
5 இஸ்ரேவலின் அகந்ைத அவர்களுைடய
முகத்த ற்கு முன்பாகச் சாட்ச யடுக றது;
ஆைகயால் இஸ்ரேவலும் எப்ப ராயீமும்
தங்கள் அக்க ரமத்தனால் இடற
வழுவார்கள்; அவர்கேளாேட யூதாவும் இடற
வழுவான். 6 அவர்கள் ெயேகாவாைவ
ேதடும்படி தங்கள் ஆடுகேளாடும் தங்கள்
மாடுகேளாடும் ேபாவார்கள்; அவைரக்
காணமாட்டார்கள்; அவர் அவர்கைள
வ ட்டு வலகனார். 7 ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்தார்கள்;
அந்நயபள்ைளகைளப் ெபற்றார்கள்;
இப்ேபாதும் ஒரு மாதத்த ற்குள்ளாக அவர்கள்
தங்கள் பங்குகேளாேட அழிக்கப்படுவார்கள்.
8 க பயாவ ேல எக்காளத்ைதயும், ராமாவ ேல
பூரிைகையயும்ஊதுங்கள்; ெபத்தாேவனிேல
கதறுங்கள்; ெபன்யமீேன உன்ைனப்
பன்ெதாடருக றார்கள். 9 தண்டிப்பன்
நாளிேல எப்ப ராயீம் பாழாவான்;
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ந ச்சயமாக வரப்ேபாக றைத இஸ்ரேவலின்
ேகாத்த ரங்களுக்குள்ேள அறவக்க ேறன்.
10 யூதாவன் ப ரபுக்கள் எல்ைலகைள
ஒதுக்குகறவர்களுக்கு ஒப்பானார்கள்;
அவர்கள்ேமல் என் கடுங்ேகாபத்ைதத்
தண்ணீைரப்ேபால ஊற்றுேவன்.
11 எப்ப ராயீம் தகாத கற்பைனைய
மனதாரப் பன்பற்ற ப்ேபானபடியால்
அவன் ஒடுங்க , நயாயவ சாரைணயல்
ெநாறுக்கப்பட்டுப்ேபாக றான். 12 நான்
எப்ப ராயீமுக்குப் பூச்ச அரிப்ைபப்ேபாலவும்,
யூதாவன் வீட்டிற்கு உளுப்ைபப்ேபாலவும்
இருப்ேபன். 13 எப்ப ராயீம் தன்
வயாதையயும், யூதா தன் காயத்ைதயும்
கண்டேபாது, எப்ப ராயீம் அசீரியனிடம்
ேபாய் யாேரப் ராஜாவனிடத்தல் ஆள்
அனுப்பனான்; ஆனாலும் உங்கைளக்
குணமாக்கவும் உங்களில் இருக்க ற
காயத்ைத ஆற்றவும் அவனால்
முடியாமற்ேபானது. 14 நான் எப்ப ராயீமுக்குச்
சங்கம்ேபாலவும்,யூதாவன்வம்சத்தாருக்குப்
பாலசங்கம்ேபாலவும் இருப்ேபன்; நான்
நாேனகாயப்படுத்தவ ட்டுப் ேபாய்வடுேவன்;
தப்புவ ப்பார் இல்லாமல் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாேவன். 15அவர்கள் தங்கள் குற்றங்கைள
உணர்ந்து, என்முகத்ைதத் ேதடும்வைர நான்
என் இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாய்வடுேவன்;
தங்கள் ஆபத்தல் என்ைனக் கருத்தாகத்
ேதடுவார்கள்.
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அத்த யாயம் 6
மனந்தரும்பாதஇஸ்ரேவல்

1 ெயேகாவாவ டத்தல் தரும்புேவாம்
வாருங்கள்; நம்ைமக் கீறனார், அவேர
நம்ைமக் குணமாக்குவார்; நம்ைம அடித்தார்,
அவேர நம்முைடய காயங்கைளக் கட்டுவார்.
2 இரண்டுநாட்களுக்குப்பன்பு அவர்
நம்ைம உய ர்ப்ப ப்பார்; மூன்றாம் நாளில்
நம்ைம எழுப்புவார்; அப்ெபாழுது நாம்
அவருைடய சமுகத்தல் பைழத்தருப்ேபாம்.
3 அப்ெபாழுது நாம் அறவைடந்து,
ெயேகாவாைவ அறயும்படி ெதாடர்ந்து
ேபாேவாம்; அவருைடய புறப்படுதல் சூரிய
உதயம்ேபால ஆயத்தமாயருக்க றது;
அவர் மைழையப்ேபாலவும், பூமியன்ேமல்
ெபய்யும்முன்மைழபன்மைழையப்ேபாலவும்
நம்மிடத்தல் வருவார். 4 எப்ப ராயீேம,
உனக்கு என்ன ெசய்ேவன்? யூதாேவ,
உனக்கு என்ன ெசய்ேவன்? உங்கள் பக்த
காைலயல் காணும் ேமகத்ைதப்ேபாலவும்,
வடியற்காைலயல் ேதான்றும்
பனிையப்ேபாலவும் ஒழிந்துேபாக றது.
5 ஆைகயால் தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
அவர்கைள ெவட்டிேனன்; என் வாயன்
வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டு அவர்கைளக்
ெகான்ேறன்; உன்ேமல் வரும் தண்டைனகள்
ெவளிச்சத்ைதப்ேபால் ெவளிப்படும்.
6 பலிைய அல்ல இரக்கத்ைதயும்,
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தகனபலிகைளப்பார்க்கலும் ேதவைன
அறகற அறைவயும் வரும்புக ேறன்.
7 அவர்கேளா ஆதாைமப்ேபால்
உடன்படிக்ைகைய மீற , அங்ேக
எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம்
ெசய்தார்கள். 8 கீேலயாத், அக்க ரமம்
ெசய்க றவர்களின் பட்டணம்; அது
இரத்தக்காலடிகளால்மித க்கப்பட்டிருக்க றது.
9 ெகாள்ைளக்காரர்களின் கூட்டங்கள்
ஒருவனுக்குக் காத்தருக்க றதுேபால,
சீேகமுக்குப் ேபாக ற வழிய ேல
ெகாைலெசய்க ற ஆசாரியர்களின் கூட்டம்
காத்தருக்க றது; ேகடான காரியங்கைளேய
ெசய்க றார்கள். 10 பயங்கரமான காரியத்ைத
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் கண்ேடன்;
அங்ேக எப்ப ராயீமின் வ பசாரம் உண்டு;
இஸ்ரேவல் தீட்டுப்பட்டுப்ேபாய ற்று.
11 யூதாேவ, உனக்கு ஒரு அறுப்புக்காலம்
நயமிக்கப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 7
1 நான் என் மக்களின் சைறயருப்ைபத்

தருப்பும்ேபாதும், நான் இஸ்ரேவைல
குணமாக்க வரும்பும்ேபாதும்,
எப்ப ராயீமின் அக்க ரமமும் சமாரியாவன்
ெபால்லாப்புகளும் ெவளிப்படுத்தப்படும்;
அவர்கள் வஞ்சைன ெசய்க றார்கள்;
தருடன் உள்ேள வருகறான்; ெவளிேய
ெகாள்ைளக்காரர்களின் கூட்டத்தார்
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ெகாள்ைளயடுகறார்கள். 2 அவர்கள்
ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் நான் நைனவல்
ைவத்தருக்க ேறன் என்று அவர்கள்
தங்கள் இருதயத்தல் ச ந்த க்க றதல்ைல;
இப்ேபாதும் அவர்களுைடய ெசயல்கள்
அவர்கைளச் சூழ்ந்துெகாண்டது; அைவகள்
என் முகத்த ற்கு முன்பாக இருக்க றது.
3 ராஜாைவத் தங்கள் ெபால்லாப்பனாலும்,
அதபத கைளத் தங்கள் ெபாய்களினாலும்
சந்ேதாஷப்படுத்துகறார்கள். 4 அவர்கள்
எல்ேலாரும் வ பசாரக்கள்ளர்; அப்பம்
சுடுகறவன் எரிக்கும் அடுப்ைபப்ேபால்
இருக்க றார்கள்; அவன் மாைவப்
பைசந்ததுமுதல்அதுபுளித்துப்ேபாகும்வைர,
ெநருப்ைப மூட்டாமல் ஓய்ந்தருக்க றான்.
5 நம்முைடய ராஜாவன் நாெளன்று ெசால்லி,
அதபத கள் த ராட்ைசரச ேதால்ைபகளால்
அவனுக்கு வயாதயுண்டாக்குகறார்கள்;
பரிகாசம் ெசய்க றவர்களுடன்கூட
அவன் தன் ைகைய நீட்டுக றான்.
6 அவர்கள் பதவருக்கும்ேபாது,
தங்கள் இருதயத்ைத அடுப்ைபப்ேபால்
ஆயத்தப்படுத்துகறார்கள்; அவர்களில்
அடுப்புமூட்டுகறவன் இரவுமுழுவதும்
தூங்கனாலும், காைலய ேலாெவன்றால்
அது ஜூவாலிக்கற அக்கனியாக எரியும்.
7 அவர்கள் எல்ேலாரும் அடுப்ைபப்ேபால
சூடாக , தங்கள் நயாயாத பத கைள
அழித்தார்கள்; அவர்களுைடய ராஜாக்கள்
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எல்ேலாரும் வழுந்தார்கள்; அவர்களில்
என்ைன ேநாக்க க் கூப்படுகறவன்
ஒருவனும் இல்ைல. 8 எப்ப ராயீம்
அந்நயமக்கேளாேட கலந்தருக்க றான்;
எப்ப ராயீம் தருப்ப ப்ேபாடாத அப்பம்.
9 அந்நயர்கள் அவனுைடய பலத்ைதத்
தன்கறார்கள்; அவேனா அைத அறயான்;
நைரமுடியும் அவனில் ெதளித்தருக்க றது,
அவேனா அைத அறயாமல் இருக்கறான்.
10 இஸ்ரேவலின் ெபருைம அவர்கள்
முகத்த ற்கு முன்பாகச் சாட்ச ய ட்டாலும்,
அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
தரும்பாமலும், இைவ எல்லாவற்றலும்
அவைரத் ேதடாமலும் இருக்கறார்கள்.
11 எப்ப ராயீம் ேபைதயான புறாைவப்ேபால்
இருக்க றான், அவனுக்குப் புத்தயல்ைல;
எக ப்தயைனக் கூப்படுகறார்கள்;
அசீரியனிடத்த ற்கும் ேபாக றார்கள்.
12 அவர்கள் ேபாகும்ேபாது, என் வைலைய
அவர்கள்ேமல் வீசுேவன்; அவர்கைள
ஆகாயத்துப் பறைவகைளப்ேபால
கீேழ வழச்ெசய்ேவன்; அவர்களுைடய
சைபயல் ேகள்வப்பட்டபடிேய அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். 13 அவர்கள் என்ைனவட்டு
அைலந்து த ரிக றதனால் அவர்களுக்கு
ஐேயா, அவர்களுக்குக் அழிவுவரும்;
எனக்கு வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்தார்கள்;
நான் அவர்கைள மீட்டிருந்தும், அவர்கள்
எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபாய்ேபசுக றார்கள்.
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14 அவர்கள் தங்கள் படுக்ைககளில்
அலறுகறேபாது, தங்கள் இருதயத்தல்
என்ைன ேநாக்க க் கூப்படுகறதல்ைல;
அவர்கள் தானியத்துக்காகவும்
த ராட்ைசரசத்துக்காகவும் கூடுகறார்கள்;
என்ைன ெவறுத்து வலக ப்ேபாக றார்கள்.
15 நான் அவர்கைளத் தண்டித்ேதன்;
அவர்களுைடய புயங்கள் தரும்பப்
பலப்படவும்ெசய்ேதன்; ஆனாலும்
எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபால்லாப்பு
நைனக்கறார்கள். 16 தரும்புக றார்கள்,
ஆனாலும் உன்னதமான ேதவனிடத்த ற்கு
அல்ல; ேமாசம்ேபாக்குக ற வல்ைலப்ேபால்
இருக்க றார்கள்; அவர்களுைடய அத பத கள்
தங்கள் நாவனுைடய ேகாபத்தனிமித்தம்
பட்டயத்தால் வழுவார்கள்; இதுேவ எக ப்து
ேதசத்தனிமித்தம் அவர்களுக்கு வரும்
அவமானம்.

அத்த யாயம் 8
பயனில்லாதஅறுவைட

1 உன் வாய ேல எக்காளத்ைத ைவ;
அவர்கள் என் உடன்படிக்ைகைய மீற , என்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு வ ேராதமாகத்
துேராகம்ெசய்ததனால், ெயேகாவாவுைடய
வீட்டின்ேமல் எத ரி கழுைகப்ேபால்
பறந்துவருகறான். 2 எங்கள் ேதவேன,
உம்ைம அற ந்தருக்க ேறாம் என்று ெசால்லி
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இஸ்ரேவலர்கள்கூப்படுவார்கள். 3ஆனாலும்
இஸ்ரேவலர்கள் நன்ைமைய ெவறுத்தார்கள்;
எத ரி அவர்கைளத் ெதாடருவான். 4அவர்கள்
ராஜாக்கைள ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்,
ஆனாலும் என்னாேல அல்ல;
அதபத கைள ைவத்துக்ெகாண்டார்கள்,
ஆனாலும் நான் அற ேயன்; அவர்கள்
ேவரறுப்புண்டு ேபாகும்படித் தங்கள்
ெவள்ளியனாலும் தங்கள் ெபான்னினாலும்
தங்களுக்கு சைலகைளச் ெசய்தார்கள்.
5 சமாரியாேவ, உன் கன்றுக்குட்டி உன்ைன
ெவறுத்துவடுகறது; என் ேகாபம்
அவர்கள்ேமல் மூண்டது; எதுவைரக்கும்
சுத்தமைடயாமல் இருப்பார்கள்? 6 அதுவும்
இஸ்ரேவலருைடய ெசய்ைகேய; ெகால்லன்
அைதச் ெசய்தான், ஆதலால் அது ேதவன்
அல்லேவ, சமாரியாவன் கன்றுக்குட்டி
துண்டுதுண்டாகப்ேபாகும். 7 அவர்கள்
காற்ைற வைதத்து, சூைறக்காற்ைற
அறுப்பார்கள்; வைளச்சல் அவர்களுக்கு
இல்ைல; கத ர் மாைவக் ெகாடுக்கமாட்டாது;
ெகாடுத்தாலும் அந்நயர்கள் அைத
வழுங்குவார்கள். 8 இஸ்ரேவலர்கள்
வழுங்கப்படுக றார்கள்; அவர்கள்
இனி அந்நய மக்களுக்குள்ேள
வரும்பப்படாத பாத்த ரத்ைதப்ேபால்
இருப்பார்கள். 9அவர்கள் தனித்துத் த ரிக ற
காட்டுக்கழுைதையப்ேபால் அசீரியர்களிடம்
ேபானார்கள்; எப்ப ராயீமர்கள் ேநசைரக்
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கூலிக்கு அமர்த்த க்ெகாண்டார்கள்.
10 அவர்கள் அன்னியமக்கைளக் கூலிக்கு
அமர்த்த க்ெகாண்டாலும், இப்ெபாழுது நான்
அவர்கைளக் கூட்டுேவன்; அதபத களின்
ராஜா சுமத்தும் சுைமயனால் அவர்கள்
ெகாஞ்சகாலத்த ற்குள்ேள அகப்படுவார்கள்.
11 எப்ப ராயீம் பாவம் ெசய்வதற்ேகதுவாக
பலிபீடங்கைளப் ெபருகச்ெசய்தார்கள்;
ஆதலால் பலிபீடங்கேள அவர்கள்
பாவம்ெசய்வதற்கு ஏதுவாகும். 12 என்
ேவதத்தன் மகத்துவங்கைள அவர்களுக்கு
எழுதக்ெகாடுத்ேதன்; அைவகைள அந்நய
காரியமாக எண்ணினார்கள். 13 எனக்குச்
ெசலுத்தும் பலிகளின் மாம்சத்ைத அவர்கள்
பலிய ட்டு சாப்படுக றார்கள்; ெயேகாவா
அவர்கள்ேமல் ப ரியமாக இருக்கமாட்டார்;
அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத அவர்
நைனத்து, அவர்களுைடய பாவத்ைத
வ சாரிக்கும்ேபாேதாெவனில், அவர்கள்
எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாவார்கள்.
14 இஸ்ரேவல் தன்ைன உண்டாக்கன
ேதவைன மறந்து ேகாவல்கைளக்
கட்டுக றான்; யூதா பாதுகாப்பான
பட்டணங்கைளப் ெபருகச்ெசய்க றான்;
ஆனாலும் நான் அதன் நகரங்களில்
அக்கனிைய வரச்ெசய்ேவன்; அது
அைவகளின் ேகாவல்கைளச்சுட்ெடரிக்கும்.



ஓசயாஅத்தயாயம் 9:1 xxiv ஓசயாஅத்தயாயம் 9:5

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவலர்களின் மீறுதலுக்குத்

தண்டைன
1 இஸ்ரேவேல, மக ழ்ச்ச யாக இருக்காேத;

மற்ற மக்கைளப்ேபால் களிகூராேத; உன்
ேதவைனவட்டு நீ வழிவலக ப்ேபானாய்;
தானியம் ேபாரடிக்க ற சகல களங்களிலும்
கூலிைய நாடுக றாய். 2 தானியக்களமும்
த ராட்ைசத்ெதாட்டியும் அவர்கைளப்
பைழக்கச்ெசய்வதல்ைல; அவர்களுக்குத்
த ராட்ைசரசம் ஒழிந்துேபாகும்.
3 அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய ேதசத்தல்
குடியருப்பதல்ைல;எப்ப ராயீமர்கள்மீண்டும்
எக ப்த ற்குப் ேபாவார்கள்; அசீரியாவல்
தீட்டுள்ளைதச்* சாப்படுவார்கள். 4 அவர்கள்
ெயேகாவாவுக்குத் த ராட்ைசரசத்தன்
பானபலிைய ஊற்றுவதுமில்ைல, அவருக்கு
அங்ககரிப்பாக இருப்பதுமில்ைல;
அவர்களுைடய பலிகள் அவர்களுக்குத்
துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்களின்
அப்பத்ைதேபால இருக்கும்; அைதச்
சாப்படுக ற அைனவரும் தீட்டுப்படுவார்கள்;
அவர்களுைடய அப்பம் அவர்களுக்ேக
உரியது, அது ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
வருவதல்ைல. 5 ஆசரிப்பு நாளிலும்,

* அத்த யாயம் 9:3 9:3 ேமாேசயன் நயாயப ரமாணம் சல
உணவுகைள சாப்ப ட தைட ெசய்தருக்க றது, அது அசுத்தம்
என்றுகருதப்படுக றது.
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ெயேகாவாவுைடய பண்டிைகநாளிலும்
என்ன ெசய்வீர்கள்? 6 இேதா, அவர்கள்
அழிவ ற்குத் தப்பும்படி ேபாய்வ ட்டார்கள்;
எக ப்து அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்,
ேமாப்பட்டணம்அவர்கைளஅடக்கம்ெசய்யும்;
அவர்களுைடயெவள்ளியருந்தவருப்பமான
இடங்கள் ெநருஞ்சமுட்ெசடிகளுக்குச்
ெசாந்தமாகும்; அவர்களுைடய
குடியருப்புகளில் முட்ெசடிகள் முைளக்கும்.
7 வசாரிப்பன் நாட்கள் வரும், நீத
சரிக்கட்டும் நாட்கள் வரும் என்பைத
இஸ்ரேவலர்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள்;
உன் மிகுதயான அக்க ரமத்தனாேலயும்,
மிகுதயான பைகயனாேலயும்
தீர்க்கதரிச கள் மூடர்களும், ஆவையப்
ெபற்ற மனிதர்கள் ைபத்தயம்
ப டித்தவர்களுமாக இருக்க றார்கள்.
8 எப்ப ராயீமின் காவற்காரர்கள் என்
ேதவேனாடு எத ர்த்து ந ற்க றார்கள்;
தீர்க்கதரிச தன் வழிகளிெலல்லாம்
குருவப டிக்க றவனுைடய கண்ணியாகவும்,
தன் ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல
பைகயாளியாகவும் இருக்க றான்.
9 க பயாவன் நாட்களில் நடந்தது
ேபால, அவர்கள் தங்கைள மிகவும்
ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; அவர்களுைடய
அக்க ரமத்ைத அவர் நைனப்பார்,
அவர்களுைடய பாவங்கைள வசாரிப்பார்.
10 வனாந்த ரத்தல் த ராட்ைசக்குைலகைளக்
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கண்டுபடிப்பதுேபால இஸ்ரேவைலக்
கண்டுபடித்ேதன்;அத்தமரத்தல்முதல்முைற
பழுத்த பழங்கைளப்ேபால உங்கள்
முற்ப தாக்கைளக் கண்டுபடித்ேதன்;
ஆனாலும் அவர்கள் பாகால்ேபேயாரிடம்
ேபாய், இழிவானதற்குத் தங்கைள
ஒப்புவத்து,தாங்கள்ேநச த்தைவகைளப்ேபாலத்
தாங்களும் அருவருப்புள்ளவர்களானார்கள்.
11 எப்ப ராயீமின் மகைம ஒரு
பறைவையப்ேபால் பறந்துேபாகும்; அது
பறப்பதுமில்ைல, வயற்றலிருப்பதும்
இல்ைல, கர்ப்பமைடவதும் இல்ைல.
12 அவர்கள் தங்கள் பள்ைளகைள
வளர்த்தாலும், அவர்களுக்கு மனிதர்கள்
இல்லாதபடிக்கு அவர்கைளப் பள்ைளகள்
இல்லாதவர்களாக்குேவன்; நான் அவர்கைள
வ ட்டுப்ேபாகும்ேபாது அவர்களுக்கு ஐேயா,
13 நான் எப்ப ராயீைமத் தீருவன் தைசவைர
இருக்க றைதப் பார்க்க றேபாது, அது நல்ல
வசதயான இடத்த ேல நாட்டப்பட்டிருக்க றது;
ஆனாலும் எப்ப ராயீமர்கள் தங்கள்
மகன்கைளக் ெகாைல ெசய்க றவனிடத்தல்
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்வடுவார்கள்.
14 ெயேகாவாேவ, நீர் அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்பைதக் ெகாடும்; அவர்களுக்கு
வழுந்துேபாக ற கர்ப்பத்ைதயும் பால்
இல்லாத முைலகைளயும் ெகாடும்.
15 அவர்களுைடய ெபால்லாப்ெபல்லாம்
கல்காலிேல நடக்கும்; அங்ேக நான்
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அவர்கைள ெவறுத்ேதன்; அவர்களுைடய
ெபால்லாப்பனிமித்தம் அவர்கைள நான்
என் சமுகத்ைதவ ட்டுத் துரத்துேவன்; இனி
அவர்கைளேநச க்கமாட்ேடன்;அவர்களுைடய
அத பத கள் எல்ேலாரும் துேராக கள்.
16 எப்ப ராயீமர்கள் ெவட்டுண்டுேபானார்கள்;
அவர்கள் ேவர் உலர்ந்துேபாய ற்று,
கனிெகாடுக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள்
பள்ைளகைளப் ெபற்றாலும், அவர்களுைடய
கர்ப்பத்தன் ப ரியமான கனிகைள
அழிப்ேபன். 17 அவர்கள் அவருக்குச்
ெசவெகாடாமற்ேபானதனால் என் ேதவன்
அவர்கைள ெவறுத்துவடுவார்; அவர்கள்
அந்நய மக்களுக்குள்ேள அைலந்து
த ரிவார்கள்.

அத்த யாயம் 10
1இஸ்ரேவல்பலனற்றத ராட்ைசச்ெசடி,அது

தனக்குத்தாேன பழங்கைளக் ெகாடுக்க றது;
அவன் தன் பழங்களின் ெபருக்கத்த ற்குச்
சரியாகப்பலிபீடங்கைளஅதகமாக்குக றான்;
தங்கள் ேதசத்தன் ெசழிப்ப ற்குச் சரியாகச்
ச றப்பான சைலகைளச் ெசய்க றார்கள்.
2 ஏமாற்றுகற இருதயம் அவர்களுக்கு
இருக்கறது; இப்ேபாதும் குற்றம்
சுமத்தப்படுவார்கள்; அவர்களுைடய
பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்களுைடய
சைலகைள நாசமாக்குவார். 3 நாம்
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படாமற்ேபானதனால்
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நமக்கு ராஜா இல்ைல; ராஜா இருந்தாலும்
நமக்காக என்ன ெசய்வான் என்று இனிச்
ெசால்லுவார்கள். 4 ெபாய்யாகச் சத்தயம்
ெசய்க ற வார்த்ைதகைளச் ெசால்லி,
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டார்கள்;
ஆைகயால் வயல்ெவளியன்
உழவுசால்களில் வஷச் ெசடிகைளப்ேபால
நயாயத்தீர்ப்பு முைளக்கும். 5 சமாரியாவன்
குடிமக்கள் ெபத்தாேவனிலுள்ள
கன்றுக்குட்டியனிமித்தம்பயம்அைடவார்கள்;
அதற்காகக் களிகூர்ந்த அதன் மக்களும்,
அதன் பூசாரிகளும் அதன் மகைம
அைதவ ட்டு நீங்க ப்ேபாய ற்ெறன்று
அதற்காகத் துக்கம்ெகாண்டாடுவார்கள்.
6 அதுவும் அசீரியாவ ேல யாேரப்
ராஜாவற்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுேபாகப்படும்; எப்ப ராயீம்
அவமானமைடவான்; இஸ்ரேவல் தன்
மர வக்க ரங்களினால்*ெவட்கப்படுவான்.
7 சமாரியாவன் ராஜா தண்ணீரின்ேமல்
இருக்கற நுைரையப்ேபால்
அழிந்துேபாவான். 8 இஸ்ரேவலுைடய
பாவமாகய ஆேபனின் ேமைடகள்
அழிக்கப்படும்; முட்ெசடிகளும்
முட்பூண்டுகளும்அவர்கள்பலிபீடங்களின்ேமல்
முைளக்கும்; மைலகைளப்பார்த்து எங்கைள
மூடுங்கள் என்றும், குன்றுகைளப்பார்த்து

* அத்த யாயம் 10:6 10:6ஆேலாசைனயனாேல
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எங்கள்ேமல் வழுங்கள் என்றும்
ெசால்வார்கள். 9இஸ்ரேவேல, நீ க பயாவன்
நாட்களிலிருந்து பாவம்ெசய்துவந்தாய்;
க பயாவ ேல அக்க மக்காரர்கள்ேமல் வந்த
ேபார்தங்கைளக்ெநருங்குவதல்ைலெயன்று
அந்த நைலய ேல ந ற்க றார்கள். 10 நான்
அவர்கைள தண்டிக்க வரும்புக ேறன்;
அவர்கள் ெசய்த இரண்டுவத
பாவங்களினாேல கட்டப்படும்ேபாது,
மக்கள் அவர்களுக்கு வேராதமாகக்
கூடுவார்கள். 11 எப்ப ராயீம் நன்றாகப்
பழக்கப்பட்டுப் ேபாரடிக்க வரும்புக ற
இளம்கன்றாக இருக்க றான்; ஆனாலும்
நான் அவனுைடய அழகான கழுத்தன்ேமல்
பாரத்ைத ைவப்ேபன்; எப்ப ராயீைம
ஏர் பூட்டி ஓட்டுேவன்; யூதா உழுவான்,
யாக்ேகாபு அவனுக்கு வயைல
சமப்படுத்துவான். 12 நீங்கள் நீத க்ெகன்று
வைதவைதயுங்கள்; தயவுக்கு ஏற்றபடி
அறுப்பு அறுங்கள்; உங்களுைடய
தரிசுநலத்ைதப் பண்படுத்துங்கள்;
ெயேகாவா வந்து உங்கள்ேமல்
நீதையப் ெபாழியச்ெசய்யும்வைர,
அவைரத் ேதடக் காலமாயருக்க றது.
13 அநயாயத்ைத உழுதீர்கள், அநீதைய
அறுத்தீர்கள்; ெபாய்யன் கனிகைளச்
சாப்ப ட்டீர்கள்; உங்கள் வழிையயும்
உங்கள் தறைமசாலிகளின் கூட்டத்ைதயும்
நம்பனீர்கள். 14 ஆைகயால் உங்கள்
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மக்களுக்குள் குழப்பம் எழும்பும்;
பள்ைளகளின்ேமல் தாய் ேமாத யடிக்கப்பட்ட
யுத்தநாளிேல ெபத்தார்ேபைலச் சல்மான்
அழித்ததுேபால, உங்கள் எல்லா
பாதுகாப்புகளும் அழிக்கப்படும். 15 உங்கள்
ெகாடிய ெபால்லாப்பனால் ெபத்ேதல்
இப்படிப்பட்டைத உங்களுக்குச் ெசய்யும்;
அதகாலேம இஸ்ரேவலின் ராஜா முற்றலும்
அழிக்கப்படுவான்.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவலின்ேமல்ேதவனுைடயஅன்பு

1 இஸ்ரேவல் இைளஞனாயருந்தேபாது
நான் அவைன ேநச த்ேதன்; எக ப்தலிருந்து
என்னுைடய மகைன வரவைழத்ேதன்.
2 அவர்கள் தங்கைள அைழக்க றவர்களின்
முகத்த ற்கு வலக ப்ேபாய்வ ட்டார்கள்;*
பாகால்களுக்குப் பலிய ட்டு, சைலகளுக்குத்
தூபங்காட்டினார்கள். 3 நான் எப்ப ராயீைமக்
ைகப டித்து நடக்கப் பழக்க ேனன்; ஆனாலும்
நான் தங்கைளக் குணமாக்குகறவெரன்று
அறயாமற்ேபானார்கள். 4 மனிதைரக்
கட்டி இழுக்கற அன்பன் கயறுகளால்
நான் அவர்கைள இழுத்ேதன், அவர்கள்
கழுத்துகளின்ேமல் இருந்த பாரத்ைத
எடுத்துப் ேபாடுக றவைரப்ேபால்

* அத்த யாயம் 11:2 11:2 எவ்வளவுஅைழக்கப்பட்டார்கேளா,
இன்னும்அவைரவ ட்டுதூரம் ேபானார்கள்.
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இருந்து, அவர்கள் பக்கமாக சாய்ந்து,
அவர்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்ேதன்.
5 மனந்தரும்பமாட்ேடாெமன்றதனால்
அவர்கள் எக ப்து ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாவதல்ைல; அசீரியன்
அவர்களுக்கு ராஜா. 6 ஆைகயால்
அவர்களுைடய ஆேலாசைனகளினால்
பட்டயம் அவர்கள் பட்டணங்களுக்குள்
பாய்ந்து, அவர்கள் தாழ்ப்பாள்கைள
அழியச்ெசய்து, அவர்கைள
எரித்துப்ேபாடும். 7 என் மக்கள்
என்ைனவட்டு வலகுகற ேவறுபாட்ைடப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்; அவர்கைள
உன்னதமானவரிடத்தல் வரவைழத்தாலும்
ஒருவனும்எழும்புக றதல்ைல. 8எப்ப ராயீேம,
நான் உன்ைன எப்படிக் ைகவடுேவன்?
இஸ்ரேவேல, நான் உன்ைன எப்படி
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்? நான் உன்ைன
எப்படி அத்மாைவப்ேபால் ஆக்குேவன்?
உன்ைன எப்படி ெசேபாயீைமப்ேபால
ைவப்ேபன்? என் இருதயம் எனக்குள்
குழம்புக றது; என் பரிதாபங்கள் ஏகமாகப்
ெபாங்குகறது. 9என் கடுங்ேகாபத்தன்படிேய
ெசய்யமாட்ேடன்;எப்ப ராயீைமஅழிக்கும்படித்
தரும்பமாட்ேடன்; ஏெனன்றால் நான்
மனிதனல்ல, ேதவனாயருக்க ேறன்; நான்
உன் நடுவலுள்ள பரிசுத்தர்; ஆைகயால்
கடுங்ேகாபத்ேதாடு உன்னிடத்தல்
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நான் வரமாட்ேடன்.† 10 அவர்கள்
ெயேகாவாைவப் பன்பற்றுவார்கள்;
அவர் சங்கத்ைதப்ேபால் ெகர்ச்ச ப்பார்;
அவர் ெகர்ச்ச க்கும்ேபாது அவர்கள்
சந்ததயார் ேமற்குத்தைசயலிருந்து
நடுங்க வருவார்கள். 11 எக ப்தலிருந்து
குருவகைளப்ேபாலவும், அசீரியா
ேதசத்தலிருந்து புறாக்கைளப்ேபாலவும்
பயந்துவருவார்கள்;அப்ெபாழுதுஅவர்கைள
அவர்கள் வீடுகளில் குடியருக்கச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12 எப்ப ராயீமர்கள் ெபாய்களினாலும்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் வஞ்சகத்தனாலும்
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்;
யூதாேவாெவன்றால் இன்னும் ேதவேனாேட
அரசாண்டு, பரிசுத்தவான்கேளாேட
உண்ைமயாயருக்க றான்.

அத்த யாயம் 12
இஸ்ரேவலின்பாவம்

1 எப்ப ராயீம் காற்ைற ேமய்ந்து,
ெகாண்டற்காற்ைறப் பன்ெதாடருக றான்;
அவன் நாள்ேதாறும் ெபாய்ையயும்
ேகட்ைடயும் ெபருக்கச்ெசய்து, அசீரியருடன்
உடன்படிக்ைக ெசய்க றான்; எக ப்த ற்கு
எண்ெணய் ெகாண்டுேபாகப்படுக றது.
† அத்த யாயம் 11:9 11:9 ஆைகயால் பட்டணத்தற்கு
வ ேராதமாகவரமாட்ேடன்
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2 யூதாேவாடும் ெயேகாவாவுக்கு வழக்கு
இருக்கறது; அவர் யாக்ேகாைப அவன்
வழிகளுக்கு ஏற்றபடி வ சாரிக்கப்ேபாக றார்;
அவன் ெசயல்களுக்குத்தக்கதாக அவனுக்கு
நீதையச் சரிக்கட்டுவார். 3 அவன்
தாயன் கர்ப்பத்தல் தன் சேகாதரனுைடய
குத காைலப் ப டித்தான்*; தன் ெபலத்தனால்
ேதவேனாேட ேபாராடினான். 4 அவன்
தூதனுடன் ேபாராடி ேமற்ெகாண்டான்,
அழுது அவைர ேநாக்க க் ெகஞ்சனான்;
ெபத்ேதலிேல அவர் அவைனக் கண்டு
சந்த த்து, அவ்வடத்தலும் நம்ேமாேட†
ேபசனார். 5 கர்த்தராக ய அவர்
ேசைனகளின் ேதவன்; ேயேகாவா
என்பது அவருைடய நைலயான நாமம்.
6 இப்ேபாதும் நீ உன் ேதவனிடத்தல் தரும்பு;
தயைவயும் நயாயத்ைதயும் ைகக்ெகாண்டு,
இைடவ டாமல் உன் ேதவைன
நம்ப க்ெகாண்டிரு. 7 அவன் வயாபாரி,
கள்ளத்தராசு அவன் ைகயல் இருக்கறது;
அநயாயம்ெசய்ய வரும்புக றான்.
8 எப்ப ராயீம்: நான் ெசல்வந்தனாேனன்;
நான் ெபாருைளச் சம்பாத த்ேதன்; நான்
முயற்ச ெசய்து ேதடின எல்லாவற்றலும்
பாவமாகய அக்க ரமம் என்னிடத்தல்
கண்டுபடிக்கப்படுவதல்ைலெயன்று
ெசால்லுகறான். 9 உன்ைன எக ப்து

* அத்த யாயம் 12:3 12:3 ஆத 25:26, 32:24-26
† அத்த யாயம் 12:4 12:4 நம்ேமாடு
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ேதசத்தலிருந்து அைழத்துவந்தது முதல்
உன் ேதவனாகய கர்த்தராயருக்க ற
நான், பண்டிைக நாட்களில்
ெசய்யப்படுக றதுேபால், மீண்டும் உன்ைனக்
கூடாரங்களில் தங்கயருக்கச்ெசய்ேவன்.
10 அப்படிேய தீர்க்கதரிச களுடன்
ெசான்ேனன்; நான் அேநகம் தரிசனங்கைள
ெகாடுத்ேதன்; தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகாண்டு உவைமகளால் ேபச ேனன்.
11 கீேலயாத் அக்க ரமத்தன் இடேமா? ஆம்,
அவர்கள் ெபாய்யரானார்கள்; கல்காலிேல
காைளகைளப் பலியடுகறார்கள்;
அவர்களுைடய பீடங்கள் வயல்வரப்புகளில்
இருக்க ற கற்குவயல்கைளப்ேபால்
இருக்க றது. 12 யாக்ேகாபு சீரியா
ேதசத்த ற்கு ஓடிப்ேபாய், இஸ்ரேவல்
ஒரு ெபண்ணுக்காக ேவைலெசய்து,
ஒரு ெபண்ணுக்காக ஆடு ேமய்த்தான்.
13 ெயேகாவா ஒரு தீர்க்கதரிசையக்
ெகாண்டு இஸ்ரேவைல எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார்; தீர்க்கதரிச யனால்
காக்கப்பட்டான். 14 எப்ப ராயீேமா அவைர
மிகவும் ேகாபப்படுத்தனான்; ஆைகயால்
அவனுைடய ஆண்டவர் அவனுைடய
இரத்தப்பழிகைளஅவன்ேமல் சுமத்த ,அவன்
ெசய்தஇகழ்ச்சையஅவன்ேமல்தருப்புவார்.

அத்த யாயம் 13
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இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமான
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம்

1 எப்ப ராயீம் ேபசனேபாது
நடுக்கமுண்டாயற்று; அவன்
இஸ்ரேவலிேல ேமன்ைமெபற்றான்; அவன்
பாகாலின் வஷயத்தல் குற்றம் ெசய்து
இறந்துேபானான். 2 இப்ேபாதும் அவர்கள்
அதகமத கமாகப் பாவம் ெசய்து, தங்கள்
ெவள்ளியனால் ெசய்த சைலகைளயும்,
தங்கள் அறவுக்ேகற்ப உருவங்கைளயும்
தங்களுக்கு ெசய்துெகாள்க றார்கள்;
இைவகெளல்லாம் தட்டாருைடய ேவைல;
மனிதர்களில் பலியடுகறவர்கள்
கன்றுக்குட்டிகைள முத்தமிடலாெமன்று
இைவகைளக்குறத்துச் ெசால்க றார்கள்.
3 ஆைகயால் அவர்கள் காைலயல் காணும்
ேமகத்ைதப்ேபாலவும், வடியற்காைலயல்
ஒழிந்துேபாக ற பனிையப்ேபாலவும்,
ெபருங்காற்று களத்தலிருந்து பறக்கடிக்க ற
பதைரப்ேபாலவும், புைகக்கூண்டில்
ஏற ப்ேபாக ற புைகையப்ேபாலவும்
இருப்பார்கள். 4 நான் உன்ைன எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து அைழத்துவந்ததுமுதல்
உன் ேதவனாகய கர்த்தராயருக்க ேறன்;
ஆைகயால் நீ என்ைனயன்ற ேவேற
ேதவைன அறயேவண்டாம்; என்ைனயன்ற
இரட்சகர் ஒருவரும் இல்ைல. 5 நான்
உன்ைன மகா வறட்ச யான ேதசமாக ய
வனாந்த ரத்த ேல அற ந்துெகாண்ேடன்.
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6 தங்களுக்கு இருந்த ேமய்ச்சலினால்
தருப்தயானார்கள்*; தருப்தயானபன்பு
அவர்களுைடய இருதயம் ேமட்டிைமயானது;
அதனால்என்ைனமறந்தார்கள். 7ஆைகயால்
நான் அவர்களுக்குச் சங்கத்ைதப்ேபால்
இருப்ேபன்; சவங்கையப்ேபால் வழியருேக
பதுங்கயருப்ேபன். 8 குட்டிகைளப்
பறெகாடுத்த கரடிையப்ேபால நான்
அவர்கைள எத ர்த்து, அவர்கள்
ஈரைலக் க ழித்து, அவர்கைள அங்ேக
சங்கம் ெகான்றுேபாடுக றதுேபால்
ெகான்றுேபாடுேவன்; காட்டுமிருகங்கள்
அவர்கைளப் பீற ப்ேபாடும். 9 இஸ்ரேவேல,
நீ உனக்குக் ேகடு உண்டாக்க க்ெகாண்டாய்;
ஆனால் யார் உனக்குச் சகாயம் ெசய்வார்?†.
10 எனக்கு ராஜாைவயும் அத பத கைளயும்
ஏற்படுத்தேவண்டும் என்றாேய; இப்ேபாதும்
உன்னுைடய எல்லாப் பட்டணங்களிலும்
உன்ைன வரும்பும் ராஜா எங்ேக? உன்
நயாயாத பத கள் எங்ேக? 11 நான்
ேகாபத்த ேல உனக்கு ராஜாைவக்
ெகாடுத்ேதன்; என் உக்க ரத்த ேல அவைன
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். 12 எப்ப ராயீமின்
அக்க ரமம் கட்டிைவத்தருக்க றது; அவன்
பாவம் பத்த ரப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது.
13 ப ரசவ க்கும் ெபண்ணின் ேவதைன

* அத்த யாயம் 13:6 13:6 நான் ேபாஷத்த அளவன்படி
† அத்த யாயம் 13:9 13:9ஆனாலும்என்னிடத்தல்உனக்குச்
சகாயம்உண்டு
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அவனுக்கு வரும்; அவன் வேவகமில்லாத
பள்ைள; ப ரசவேநரம் வைர அவன்
நற்கவல்ைல. 14 அவர்கைள நான்
பாதாளத்தன் வல்லைமக்கு நீங்கலாக்க
மீட்ேபன்; அவர்கைள மரணத்தற்கு
நீங்கலாக்க வடுவப்ேபன்; மரணேம,
உன் வாைதகள் எங்ேக? பாதாளேம,
உன் சங்காரம் எங்ேக? மனமாறுதல்
என் கண்களுக்கு மைறவானதாக
இருக்கும். 15 இவன் சேகாதரர்களுக்குள்ேள
மக்கள் ெபருத்தவனாயருந்தாலும்,
ெயேகாவாவுைடய காற்றாக ய கீழ்க்காற்று
வனாந்தரத்தலிருந்து எழும்பவரும்;
அதனால் அவனுைடய ஊற்றுகள்
வற்ற ப்ேபாகும்; அவனுைடய கணறு
சுரக்காமல் வற்ற ப்ேபாகும்; அது
வரும்பப்படத்தக்க சகல ெபாருட்களுள்ள
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ெகாள்ைளயடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.
16 சமாரியா தன் ேதவனுக்கு வேராதமாகக்
கலகம்ெசய்தபடியால், குற்றம்
சுமத்தப்பட்டதாயருக்கும்; அவர்கள்
பட்டயத்தால் வழுவார்கள்; அவர்களுைடய
குழந்ைதகள் ேமாதயடிக்கப்படும்;
அவர்களுைடய கர்ப்பவத களின் வயறுகள்
கழிக்கப்படும்.

அத்த யாயம் 14
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ஆசீர்வாதத்ைதக் ெகாண்டுவரும்
மனம்தரும்புதல்

1 இஸ்ரேவேல, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவ டத்தல் தரும்பு; நீ
உன் அக்க ரமத்தனால் வழுந்தாய்.
2 வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டு
ெயேகாவாவ டத்தல் தரும்புங்கள்;
அவைர ேநாக்க : ேதவரீர் எல்லா
அக்க ரமத்ைதயும் நீக்க , எங்கைளத்
தயவாக அங்கீகரித்தருளும்; அப்ெபாழுது
நாங்கள் எங்கள் உதடுகளின் பலிகைளச்
ெசலுத்துேவாம். 3 அசீரியா எங்கைளக்
காப்பாற்றுவதல்ைல; நாங்கள்
குதைரகளின்ேமல் ஏறமாட்ேடாம்;
எங்கள் ைககளின் ெசயைலப்பார்த்து:
நீங்கள் எங்களுைடய ேதவர்கள் என்று
இனிச் ெசால்லமாட்ேடாம்; த க்கற்றவன்
உம்மிடத்தல் இரக்கம்ெபறுகறான்
என்று ெசால்லுங்கள். 4 நான் அவர்கள்
சீர்ேகட்ைடக் குணமாக்குேவன்; அவர்கைள
மனப்பூர்வமாகச் ச ேநக ப்ேபன்; என்
ேகாபம் அவர்கைள வ ட்டு நீங்கனது.
5 நான் இஸ்ரேவலுக்குப் பனிையப்ேபால்
இருப்ேபன்; அவன் லீலி மலைரப்ேபால்
மலருவான்; லீபேனாைனப்ேபால்
ேவரூன்ற நற்பான். 6 அவனுைடய
கைளகள் ஓங்க ப் படரும், அவனுைடய
அலங்காரம் ஒலிவமரத்தனுைடய
அலங்காரத்ைதப்ேபாலவும், அவனுைடய
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வாசைனலீபேனானுைடயவாசைனையப்ேபாலவும்
இருக்கும். 7 அவனுைடய ந ழலில்
குடியருக்க றவர்கள் தரும்புவார்கள்;
தானிய வைளச்சைலப்ேபாலச் ெசழித்து,
த ராட்ைசச்ெசடிகைளப்ேபாலப் படருவார்கள்;
அவனுைடய வாசைன லீபேனானுைடய
த ராட்ைசரசத்தன் வாசைனையப்ேபால
இருக்கும். 8 இனி எனக்கும் சைலகளுக்கும்
என்ன என்று எப்ப ராயீம் ெசால்வான்;
நான் அவனுக்குச் ெசவெகாடுத்து,
அவன்ேமல் ேநாக்கமாயருந்ேதன்; நான்
பச்ைசயான ேதவதாரு மரத்ைதப்ேபால்
இருக்க ேறன்; என்னாேல உன்னுைடய கனி
உண்டானது என்று எப்ப ராயீம் ெசால்வான்.
9 இைவகைள உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன்
யார்? இைவகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தக்க
புத்தயுள்ளவன் யார்? ெயேகாவாவுைடய
வழிகள் ெசம்ைமயானைவகள்,
நீத மான்கள் அைவகளில் நடப்பார்கள்;
கலகக்காரர்கேளாெவன்றால் அைவகளில்
இடறவழுவார்கள்.
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