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ஏசாயா
ஆச ரியர்
ஏசாயா புத்தகத்தன் ெபயர், ஆச ரியர்

ஏசாயா என்ற ெபயரால் அைழக்கப்படுக றது.
இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசனிைய மணந்தவர்.
இவருக்கு இரண்டு ஆண் பள்ைளகள்
பறந்தன. (ஏசாயா 7:3; 8:3). ஏசாயா யூதா
ேதசத்தன் இராஜாக்களாகய, உசயா,
ேயாதாம்,ஆகாஸ்எேசக்கயா என்பவர்களின்
நாட்களில் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தவன்.
ஏசாயா 1:1; ெபால்லாத இராஜவாகய
மனாேசயன் ஆட்சயல் மரணத்ைத
அைடந்ததாக கருதப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்:
ஏறக்குைறய கமு 740 க்கும் 680 கமுக்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
உசயா இராஜாவன் கைடச

நாட்களிலிலும் ேயாதாம்,ஆகாஸ் எேசக்கயா
என்பவர்களின் நாட்களிலும் எழுதப்பட்டதாக
எண்ணப்படுகறது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது?
முதலாவதாக ேதவனின் கட்டைளக்கு

கீழ்படியாத யூத ேதசத்தன் ஜனங்களுக்கும்
உைரக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்:
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பைழய ஏற்பாட்டில் இேயசு க றஸ்துைவப்
பற்ற வ ரிவான காரியங்கள்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. இேயசு க றஸ்துவன்
வருைகயன் ேநாக்கம் (ஏசாயா. 40:3-
5), அவருைடய கன்னிப்ப றப்பு (7:14),
அவர் நற்ெசய்தைய ப ரசங்க த்தல் (61:1),
அவருைடய பலியான மரணம் (52:13-
53:12) தன் ஜனங்கைள தம்மிடம் ேசர்த்துக்
ெகாள்ள தரும்ப வருதல். (60:2-3).
ஆகயைவகளாகும். முக்கயமாக யூதா
ேதசத்தன் மக்களுக்கு தீர்க்கத்தரிசனம்
ெசால்ல அைழக்கப்பட்டவன். யூத ேதசத்தல்
எழுப்புதல்களும் கீழ்படியைமகளும்
நடந்துக்ெகாண்டு இருந்தன. யூத
ேதசத்த ற்கு அசீரிய ேதசத்தலிருந்தும்
எக ப்து ேதசத்தலிருந்தும் அழிவுக்கான
பயமுறுத்தல்கள் வந்துெகாண்டிருந்ததது
ஆனால் ேதவனுைடய இரக்கத்தால்
காக்கப்பட்டார்கள் ஏசாயா, பாவத்தலிருந்து
மனம்தரும்பும் ெசய்த கைளயும்,
வருங்காலத்தல் ேதவனுைடய
வடுதைலக்காக நம்ப க்ைகேயாடு
எத ர்ப்பார்க்கும் ெசய்த கைளயும்
அறவத்தான்.

ைமயக்கருத்து:
இரட்ச ப்பு
ெபாருளடக்கம்:
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1. யூத ேதசத்த ற்கு வ ேராதமான
தீர்க்கதரிசனங்கள்— 1:1-12:6

2. ப ற நாடுகளுக்கு வேராதமான
தீர்க்கதரிசனங்கள்— 13:1-23:18

3. வருங்காலஉபத்த ரவங்கள்— 24:1-27:13
4. இஸ்ரேவல், யூத ேதசங்களுக்கு
வேராதமான தீர்க்கதரிசனங்கள் — 28:1-
35:10

5. எேசக்கயா, ஏசாயாவன் சரித்த ரம். —
36:1-38:22

6. பாப ேலானின்காரியங்கள்— 39:1-47:15
7. ேதவ த ட்டமான சமாதான அறவப்புகள்.

— 48:1-66:24
1ஆேமாத்சன்மகனாகயஏசாயா,யூதாவன்

ராஜாக்களாகய உசயா, ேயாதாம், ஆகாஸ்,
எேசக்கயா என்பவர்களின் ஆட்சயன்
காலங்களில், யூதாைவயும் எருசேலைமயும்
குறத்துக்கண்டகாட்ச .
கலகக்கார ேதசம்

2 வானங்கேள, ேகளுங்கள்; பூமிேய,
ெசவெகாடு; ெயேகாவா ேபசுக றார்; நான்
பள்ைளகைள வளர்த்து ஆதரித்ேதன்;
அவர்கேளா எனக்கு வ ேராதமாகக்
கலகம்ெசய்தார்கள். 3 மாடு தன்
எஜமாைனயும், கழுைத, தான் உணவு
உண்ணும் இடத்ைதயும் அறயும்;
இஸ்ரேவலர்கேளா அறவல்லாமலும், என்
மக்கள் உணர்வல்லாமலும் இருக்கறார்கள்
என்கறார். 4 ஐேயா, பாவமுள்ள ேதசமும்,
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அக்க ரமத்தால் பாரம்சுமந்த மக்களும்,
ெபால்லாதவர்களின் சந்ததயும், ேகடு
உண்டாக்குகற மக்களுமாக இருக்க றார்கள்;
ெயேகாவாைவவ ட்டு, இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்க ,
பன்வாங்க ப்ேபானார்கள். 5இன்னும்நீங்கள்
ஏன் அடிக்கப்படேவண்டும்? அதகமத கமாக
வலக ப்ேபாக றீர்கேள; தைலெயல்லாம்
வயாதயும் இருதயெமல்லாம் ெபலவீனமாக
இருக்க றது. 6 உள்ளங்காலிலிருந்து
உச்சந்தைலவைர அத ேல சுகேமயல்ைல;
அது காயமும், வீக்கமும், பளந்தருக்க ற
காயமுமுள்ளது; அது சீழ் பதுக்கப்படாமலும்,
கட்டப்படாமலும், எண்ெணயனால்
ஆற்றப்படாமலும் இருக்கறது.
7 உங்களுைடய ேதசம் பாழாயருக்க றது;
உங்கள் பட்டணங்கள் ெநருப்பனால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டது; உங்கள் நாட்ைட
அந்நயர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு
முன்பாக அழிக்க றார்கள்; அது
அந்நயரால் கவழ்க்கப்பட்ட பாழான
ேதசம்ேபால் இருக்க றது. 8 மகளாகய
சீேயான், த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தலுள்ள
ஒரு குடிைசையப்ேபாலவும்,
ெவள்ளரித் ேதாட்டத்தலுள்ள ஒரு
குடிைசையப்ேபாலவும், முற்றுைக
ேபாடப்பட்ட ஒரு நகரத்ைதப்ேபாலவும்
மீந்தருக்க றாள். 9 ேசைனகளின்
ெயேகாவா நமக்குக் ெகாஞ்சம்
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மீதைய ைவக்காதருந்தாரானால், நாம்
ேசாேதாைமப்ேபாலாக , ெகாேமாராவுக்கு
ஒத்தருப்ேபாம். 10ேசாேதாமின்அத பத கேள,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்; ெகாேமாராவன் மக்கேள,
நமது ேதவனுைடய ேவதத்த ற்குச்
ெசவெகாடுங்கள். 11 உங்களுைடய
மிகுதயான பலிகள் எனக்கு எதற்கு என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார்;ஆட்டுக்கடாக்களின்
தகனபலிகளும், ெகாழுத்த மிருகங்களின்
ெகாழுப்பும் எனக்கு அருவருப்பாயருக்க றது;
காைளகள், ஆட்டுக்குட்டிகள்,
கடாக்களுைடய இரத்தத்தன்ேமல் எனக்குப்
ப ரியமில்ைல. 12 நீங்கள் என் சந்ந தயல்
வரும்ேபாது, என் ப ராகாரங்கைள
இப்படி மித க்கேவண்டுெமன்று
உங்களிடத்தல் ேகட்டது யார்?
13 இனி வீண் காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டுவரேவண்டாம்; தூபங்காட்டுதல்
எனக்கு அருவருப்பாயருக்க றது;
நீங்கள் அக்க ரமத்துடன் அனுசரிக்க ற
மாதப்ப றப்ைபயும், ஓய்வு நாைளயும்,
சைபக்கூட்டத்ைதயும் நான் இனிப்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். 14 உங்கள்
மாதப்ப றப்புகைளயும், பண்டிைககைளயும்
என் ஆத்துமா ெவறுக்கறது; அைவகள்
எனக்கு வருத்தமாயருக்க றது; அைவகைளச்
சுமந்துேசார்ந்துேபாேனன். 15நீங்கள்உங்கள்
ைககைள வ ரித்து ெஜப த்தாலும், என்
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கண்கைள உங்கைளவ ட்டு மைறக்க ேறன்;
நீங்கள் அதகமாக ெஜபம்ெசய்தாலும்
ேகட்கமாட்ேடன்; உங்கள் ைககள்
குற்றமற்றவர்களின் இரத்தத்தனால்
நைறந்தருக்க றது. 16 உங்கைளக் கழுவச்
சுத்த கரியுங்கள்; உங்கள் ெசயல்களின்
ெபால்லாப்ைப என் கண்களுக்கு மைறவாக
அகற்றவ ட்டு, தீைமெசய்வைதவ ட்டு
ஓயுங்கள்; 17 நன்ைமெசய்யக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; நயாயத்ைதத்
ேதடுங்கள்; ஒடுக்கப்பட்டவைன ஆதரித்து,
த க்கற்றப்பள்ைளயன் நயாயத்ைதயும்,
வதைவயன் வழக்ைகயும் வ சாரியுங்கள்.
18 வழக்காடுேவாம் வாருங்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார்; உங்கள் பாவங்கள்
அதகச் சவப்பாக இருந்தாலும் உைறந்த
பனிையப்ேபால்ெவண்ைமயாகும்;அைவகள்
இரத்தாம்பரச் சவப்பாயருந்தாலும்
பஞ்ைசப்ேபாலாகும். 19 நீங்கள்
மனப்பூர்வமாகச் ெசவெகாடுத்தால்,
ேதசத்தன் நன்ைமையச் சாப்படுவீர்கள்.
20மாட்ேடாம் என்று எத ர்த்து ந ற்பீர்களானால்
பட்டயத்த ற்கு இைரயாவீர்கள்;
ெயேகாவாவன் வாய் இைதச்
ெசால்லிற்று. 21 உண்ைமயுள்ள நகரம்
எப்படி ேவசயாய்ப்ேபானது! அது
நயாயத்தால் நைறந்தருந்தது, நீத
அதல் குடிெகாண்டிருந்தது; இப்ெபாழுேதா
அதன் குடிமக்கள் ெகாைலபாதகர்கள்.
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22 உன் ெவள்ளி களிம்பானது; உன்
த ராட்ைசரசம் தண்ணீர்க்கலப்பானது. 23உன்
ப ரபுக்கள் முரடர்களாகவும், தருடர்களின்
நண்பர்களுமாக இருக்க றார்கள்;
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும் லஞ்சத்ைத
வரும்ப , ைகக்கூலிைய நாடித்த ரிக றான்;
த க்கற்ற பள்ைளயன் நயாயத்ைத
வ சாரிப்பதல்ைல; வதைவயன் வழக்கு
அவர்களிடத்தல் ஏறுகறதல்ைல.
24 ஆைகயால் ேசைனகளின் ெயேகாவாவும்
இஸ்ரேவலின் வல்லவருமாகய ஆண்டவர்
ெசால்க றதாவது; ஓேகா, நான் என்
எத ரிகளில் ேகாபம் தணிந்து, என்
பைகவர்கைள பழிவாங்குேவன். 25 நான்
என் ைகைய உன் பக்கமாகத் தருப்ப ,
உன் கலப்படம் நீங்க உன்ைனச் சுத்தமாகப்
புடமிட்டு, உன் ஈயத்ைதெயல்லாம்
நீக்குேவன். 26 உன் நயாயாத பத கைள
முன்னிருந்ததுேபாலவும், உன்
ஆேலாசைனக்காரர்கைள முதலில் இருந்தது
ேபாலவும் தரும்பக் கட்டைளயடுேவன்;
பன்பு நீ நீத புரம் என்றும், சத்தய
நகரம் என்றும் ெபயர்ெபறுவாய்.
27 சீேயான் நயாயத்தனாலும்,
அத ேல தரும்பவருகறவர்கள்
நீதயனாலும் மீட்கப்படுவார்கள்.
28 துேராக களும் பாவ களுேமா ஏகமாக
ெநாறுங்குண்டுேபாவார்கள்; ெயேகாவாைவ
வ ட்டு வலகுகறவர்கள் ந ர்மூலமாவார்கள்.
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29 நீங்கள் வரும்ப ெதரிந்துக்ெகாண்ட
கர்வாலிமரங்களுைடய ேதாப்புகளுக்காக
ெவட்கப்படுவீர்கள்; * 30 இைலயுத ர்ந்த
கர்வாலிமரத்ைதப் ேபாலவும்,
தண்ணீரில்லாத ேதாப்ைபப்ேபாலவும்
இருப்பீர்கள். 31 பராக்க ரமசாலி
சணல்குவயலும், அவன் ெசயல்
அக்கனிப்ெபாறயுமாக , இரண்டும்
அைணப்பாரில்லாமல் அைனத்தும்
ெவந்துேபாகும்என்றுெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 2
ெயேகாவாவுைடயமைல

1 ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா
யூதாைவயும்எருசேலைமயும்குறத்துக்கண்ட
காட்ச . 2 வரும்நாட்களில் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயமாகய மைல, மைலகளின் உச்சயல்
அைமக்கப்பட்டு, மைலகளுக்கு ேமலாக
உயர்த்தப்படும்; எல்லா ேதசத்தார்களும்
அதற்கு ஓடிவருவார்கள். 3 த ரளான மக்கள்
புறப்பட்டுவந்து: நாம் ெயேகாவாவன்
மைலக்கும், யாக்ேகாபன் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கும் ேபாேவாம் வாருங்கள்;
அவர் தமது வழிகைள நமக்குப் ேபாத ப்பார்;
நாம் அவருைடய பாைதகளில் நடப்ேபாம்
என்பார்கள்; ஏெனனில் சீேயானிலிருந்து

* அத்த யாயம் 1:29 1:29 மரங்கைளயும் ேதாப்புகைளயும்
வணங்க வந்தார்கள்
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ேவதமும், எருசேலமிலிருந்து ெயேகாவாவன்
வசனமும் ெவளிப்படும். 4 அவர்
ேதசங்களிைடேய நயாயந்தீர்த்து,
த ரளான மக்களின் வாக்குவாதங்கைளத்
தீர்த்துைவப்பார்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
தங்கள் பட்டயங்கைள மண்ெவட்டிகளாகவும்,
தங்கள் ஈட்டிகைள அரிவாள்களாகவும்
மாற்றுவார்கள்; நாட்டிற்கு வ ேராதமாக
நாடு பட்டயம் எடுப்பதல்ைல, இனி
அவர்கள் ேபார்ப்பய ற்ச எடுப்பதுமில்ைல.
5 யாக்ேகாபன் வம்சத்தாேர, ெயேகாவாவன்
ெவளிச்சத்த ேலநடப்ேபாம்வாருங்கள்.

ெயேகாவாவுைடயநாள்
6 யாக்ேகாபன் வம்சத்தாராக ய

உம்முைடய மக்கைளக் ைகவ ட்டீர்; அவர்கள்
கழக்குத் நாடுகளின் ேபாதகத்தால்
நைறந்து, ெபலிஸ்தர்கைளப்ேபால்
நாள்பார்க்க றவர்களாயருந்து, அந்நய
மக்கள்ேமல் ப ரியப்படுக றார்கேள.
7 அவர்களுைடய ேதசம் ெவள்ளியனாலும்
ெபான்னினாலும் நைறந்தருக்க றது;
அவர்களுைடய ெபாக்கஷங்களுக்கு
முடிவல்ைல; அவர்களுைடய ேதசம்
குதைரகளாலும் நைறந்தருக்க றது;
அவர்களுைடய இரதங்களுக்கும்
முடிவல்ைல. 8 அவர்களுைடய ேதசம்
வக்க ரகங்களாலும் நைறந்தருக்க றது;
தங்கள் ைககளாலும், தங்கள்
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வ ரல்களாலும் உருவாக்கய
சைலகைளப் பணிந்துெகாள்க றார்கள்.
9 ச றயவனும், ெபரியவனும்
அவமானப்படுத்தப்படுக றார்கள்; ஆைகயால்
அவர்களுக்கு மன்னியாதருப்பீராக.
10 ெயேகாவாவன் பயங்கரத்த ற்கும்,
அவருைடய மகைமயன் புகழ்ச்ச க்கும்
வலக , நீ கன்மைலயல் ஒதுங்க , மண்ணில்
ஒளித்துக்ெகாள். 11 மனிதர்களின்
ேமட்டிைமயான கண்கள் தாழ்த்தப்படும்,
மனிதர்களின் வீணான ப டிவாதமும்
தணியும்; ெயேகாவா ஒருவேர
ந யாயத்தீர்ப்பு நாளில் உயர்ந்தருப்பார்.
12 அைனத்தும் தாழ்த்தப்படுவதற்காக
ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன் நாளானது
ெபருைமயும் ேமட்டிைமயுமானைவ
எல்லாவற்றன்ேமலும், உயர்ந்தைவ
எல்லாவற்றன்ேமலும், 13 லீபேனானிலுள்ள
உயரமும் உயர்ந்ததுமான எல்லாக்
ேகதுருக்களின்ேமலும், பாசானிலுள்ள
எல்லாக் கர்வாலி மரங்களின்ேமலும்,
14 உன்னதமான எல்லா மைலகளின்ேமலும்,
உயரமான எல்லா மைலகளின்ேமலும்,
15 உயர்ந்த எல்லாக் ேகாபுரத்தன்ேமலும்,
பாதுகாப்பான எல்லா மதலின்ேமலும்,
16தர்ஷீசன்கப்பல்கள்எல்லாவற்றன்ேமலும்,
அைனத்துச் ச த்த ர வ ேநாதங்களின்*ேமலும்

* அத்த யாயம் 2:16 2:16வேனாதமானகப்பல்கள்ேமலும்
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வரும். 17 அப்ெபாழுது மனிதர்களின்
ேமட்டிைம தாழ்ந்து, மனிதர்களின்
வீறாப்புத் தணியும்; ெயேகாவா
ஒருவேர அந்நாளில் உயர்ந்தருப்பார்.
18 சைலகள் முற்றலுமாக ஒழிந்துேபாம்.
19 பூமிையத் தத்தளிக்கச்ெசய்யக்
ெயேகாவா எழும்பும்ேபாது, அவருைடய
பயங்கரத்த ற்கும், அவருைடய மகைமப்
புகழ்ச்ச க்கும் வலக , கன்மைலகளின்
ெகப களிலும், பூமியன் குைககளிலும்
புகுந்துெகாள்வார்கள். 20 பூமிையத்
தத்தளிக்கச்ெசய்யக் ெயேகாவா
எழும்பும் அந்நாளிேல, அவருைடய
பயங்கரத்த ற்கும், அவருைடய மகைமப்
புகழ்ச்ச க்கும் வலக , கன்மைலகளின்
ெவடிப்புகளிலும் குன்றுகளின்
சந்துகளிலும் புகுந்துெகாள்ளும்படிக்கு,
21 மனிதன் பணிந்துெகாள்ளத் தனக்கு
உண்டாக்கயருந்த தன் ெவள்ளி
சைலகைளயும், தன் ெபான் சைலகைளயும்,
மூஞ்சூறு எலிகளுக்கும் ெவளவால்களுக்கும்
எற ந்துவடுவான். 22 நாச ய ேல சுவாசமுள்ள
மனிதைன நம்புவைத வ ட்டுவடுங்கள்;
மத க்கப்படுவதற்குஅவன்எம்மாத்த ரம்.

அத்த யாயம் 3
எருசேலம் மற்றும் யூதாவற்கு வரும்

நயாயத்தீர்ப்பு
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1 இேதா, ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் எருசேலமிலிருந்தும்,
யூதாவலிருந்தும் சகலவதமான
ஆதரவுகளாகய அப்பெமன்கற எல்லா
ஆதரைவயும், தண்ணீெரன்கற எல்லா
ஆதரைவயும்; 2 பராக்க ரமசாலிையயும்,
ேபார்வீரைனயும், நயாயாத பதையயும்,
தீர்க்கதரிசையயும், ஞானிையயும்,
மூப்பைனயும்; 3 ஐம்பதுேபருக்கு
அத பதையயும், கனம்ெபாருந்தனவைனயும்
ஆேலாசைனக்காரைனயும், ெதாழில்களில்
சாமர்த்தயமுள்ளவைனயும், சாதுரியைனயும்
வலக்குவார். 4 வாலிபர்கைள
அவர்களுக்கு அத பத களாகத் தருேவன்
என்கறார்; பள்ைளகள் அவர்கைள
ஆளுவார்கள். 5 மக்கள் ஒடுக்கப்படுவார்கள்;
ஒருவருக்ெகாருவரும், அயலானுக்கு
அயலானும் வ ேராதமாயருப்பார்கள்;
வாலிபன் முத ர்வயதுள்ளவனுக்கும்,
கீழ்மகன் ேமன்மகனுக்கும் இைடயூறு
ெசய்வான். 6 அப்ெபாழுது ஒருவன்
தன் தகப்பன் வீட்ைடச்ேசர்ந்த தன்
சேகாதரைனப்ப டித்து: உனக்கு ேமலாைட
இருக்க றது, நீ எங்களுக்கு அத பதயாயரு;
ேகட்டிற்கு இைணயான இந்தக் காரியம் உன்
ைகயன் கீழாவதாக என்று ெசால்ல; 7அவன்
அந்நாளிேல தன் ைகைய உயர்த்த : நான்
சீர்ப்படுத்துகறவனாக இருக்கமாட்ேடன்; என்
வீட்டிேல அப்பமுமில்ைல ஆைடயுமில்ைல;
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என்ைன மக்களுக்கு அத பதயாக
ஏற்படுத்தேவண்டாம்என்பான். 8ஏெனன்றால்
எருசேலம் பாழாக்கப்பட்டது, யூதா
வழுந்துேபானது; அவர்களுைடய நாவும்,
அவர்கள் ெசயல்களும், ெயேகாவாவுைடய
மகைமயன் கண்களுக்கு எரிச்சல்
உண்டாக்கத்தக்கதாக அவருக்கு
வ ேராதமாயருக்க றது. 9 அவர்கள்
முகப்பார்ைவ அவர்களுக்கு வேராதமாகச்
சாட்ச யடும்; அவர்கள் தங்கள் பாவத்ைத
மைறக்காமல், ேசாேதாம் ஊராைரப்ேபால
ெவளிப்படுத்துகறார்கள்; அவர்களுைடய
ஆத்துமாவுக்கு ஐேயா, தங்களுக்ேக
தீைமைய வருவத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
10 உங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாகும்
என்று நீத மான்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்;
அவர்கள் தங்கள் ெசயல்களின் பலைன
அனுபவப்பார்கள். 11 துன்மார்க்கனுக்கு
ஐேயா, அவனுக்குக் ேகடு உண்டாகும்;
அவனுைடய ைககளின் பலன் அவனுக்குக்
கைடக்கும். 12 பள்ைளகள் என் மக்கைள
ஒடுக்குகறவர்களாக இருக்க றார்கள்;
ெபண்கள் அவர்கைள ஆளுகறார்கள்.
என் மக்கேளா, உன்ைன நடத்துகறவர்கள்
உன்ைன ேமாசம்ேபாக்க , நீ நடக்கேவண்டிய
வழிைய அழித்துப்ேபாடுக றார்கள்.
13 ெயேகாவா வழக்காட எழுந்தருந்து,
மக்கைள நயாயந்தீர்க்க ந ற்க றார்.
14 ெயேகாவா தமது மக்களின்
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மூப்பர்கைளயும், அவர்களுைடய
ப ரபுக்கைளயும் நயாயம் வ சாரிப்பார்.
நீங்கேள இந்தத் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
அழித்துப்ேபாட்டீர்கள்;சறுைமயானவனிடத்தல்
ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருள் உங்கள் வீடுகளில்
இருக்க றது. 15 நீங்கள் என் மக்கைள
ெநாறுக்க ச் சறுைமயானவர்களின்
முகத்ைத ெநரிக்க றது என்னெவன்று
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
உைரக்க றார். 16 பன்னும் ெயேகாவா
ெசால்க றதாவது: சீேயானின் ெபண்கள்
அகந்ைதயாயருந்து, கழுத்ைத ெநற த்து
நடந்து, கண்களால் கவர்ச்ச யாகப்பார்த்து,
ஒய்யாரமாக நடந்து, தங்கள் கால்களில்
சலம்பு ஒலிக்கத் த ரிக றார்கள். 17ஆதலால்
ஆண்டவர் சீேயான் ெபண்களின்
உச்சந்தைலைய ெமாட்ைடயாக்குவார்;
ெயேகாவா அவர்கள் மானத்ைதக்
குைலப்பார். 18 அந்நாளிேல ஆண்டவர்
அவர்களுைடய ஆபரணங்களாகய
சலம்புகைளயும், சுட்டிகைளயும், பைறவடிவ
கழுத்தணிகைளயும், 19 ஆரங்கைளயும்,
வைளயல்கைளயும், தைலமுக்காடுகைளயும்,
20 தைல அணிகலன்கைளயும்,
பாதசரங்கைளயும், மார்க்கச்ைசகைளயும்,
சுகந்தபரணிகைளயும், 21 தாய த்துகைளயும்,
ேமாத ரங்கைளயும், மூக்குத்த கைளயும்,
22வேநாதஉைடகைளயும்,சால்ைவகைளயும்,
ேபார்ைவகைளயும், குப்ப கைளயும்,
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23 கண்ணாடிகைளயும், ெமல்லிய
ஆைடகைளயும், குல்லாக்கைளயும்,
துப்பட்டாக்கைளயும் கழற்ற ப்ேபாடுவார்.
24 அப்ெபாழுது, சுகந்தத்த ற்குப் பதலாகத்
துர்க்கந்தமும், கச்ைசக்குப் பதலாகக்
கயறும், மய ர்ச்சுருளுக்குப் பதலாக
ெமாட்ைடயும், ஆடம்பரமான உைடகளுக்குப்
பதலாக சணல்உைடயும், அழகுக்குப்
பதலாகக் கருக ப்ேபாகுதலும் இருக்கும்.
25 உன் கணவன் பட்டயத்தனாலும், உன்
ெபலசாலிகள் யுத்தத்தலும் வழுவார்கள்.
26 அவளுைடய வாசல்கள் துக்க த்துப்
புலம்பும்; அவள் ெவறுைமயாக்கப்பட்டுத்
தைரய ேலஉட்காருவாள்என்கறார்.

அத்த யாயம் 4
1 அந்நாளில் ஏழு ெபண்கள் ஒரு

ஆைணப் ப டித்து: நாங்கள் எங்கள்
ெசாந்த ஆகாரத்ைத சாப்ப ட்டு, எங்கள்
ெசாந்த உைடைய அணிேவாம்; எங்கள்
ந ந்ைத நீங்கும்படிக்கு உன் ெபயர்மாத்த ரம்
எங்கள்ேமல்வளங்கட்டும்என்பார்கள்.

ெயேகாவாவன்கைள
2 இஸ்ரேவலில் தப்பனவர்களுக்கு

அந்நாளிேல ெயேகாவாவன் கைளயானது
அலங்காரமும் மகைமயுமாயருக்கும்;
பூமியன் கனி அவர்களுக்குச் ச றப்பும்
அலங்காரமுமாயருக்கும். 3 அப்ெபாழுது
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ஆண்டவர், சீேயான்ெபண்களின்அழுக்ைகக்
கழுவ , நயாயத்தன் ஆவயனாலும்,
சுட்ெடரிப்பன் ஆவயனாலும்,
எருசேலமின் இரத்தப்பழிகைள அதன்
நடுவலிருந்து நீக்கவடும்ேபாது,
4 சீேயானில் மீதயாயருந்து, எருசேலமில்
தங்கயருந்து ஜீவனுக்ெகன்று ெபயர்
எழுதப்பட்டவெனவனும் பரிசுத்தெனன்று
ெசால்லப்படுவான். 5 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா சீேயான் மைலயலுள்ள
எல்லா குடியருப்புகளிலும், அதன்
சைபகளின்ேமலும், பகலில் ேமகத்ைதயும்
புைகையயும், இரவல் ெகாழுந்துவ ட்டு
எரியும் அக்கனிப்ப ரகாசத்ைதயும்
உண்டாக்குவார்; மகைமயானைவகளின்
ேமெலல்லாம் காவல் உண்டாயருக்கும்.
6 பகலிேல ெவயலுக்கு நழலாகவும்,
ெபருங்காற்றுக்கும் மைழக்கும்
அைடக்கலமாகவும், மைறவ டமாகவும், ஒரு
கூடாரம்உண்டாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 5
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்குற த்த பாடல்

1 இப்ெபாழுது நான் என் ேநசரிடத்தல்
அவருைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்குற த்து
என் ேநசருக்ேகற்ற ஒரு பாட்ைடப் பாடுேவன்;
என்ேநசருக்குமகாெசழிப்பானேமட்டிேலஒரு
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் உண்டு. 2 அவர் அைத
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ேவலியைடத்து,அதலுள்ளகற்கைளஅகற்ற ,
அத ேல உயர்ந்தரக த ராட்ைசச்ெசடிகைள
நட்டு,அதன்நடுவல்ஒரு ேகாபுரத்ைதக்கட்டி,
அதல் ஆைலையயும் உண்டாக்க , அது
நல்ல த ராட்ைசப்பழங்கைளத் தருெமன்று
காத்தருந்தார்; அதுேவா கசப்பான
பழங்கைளத் தந்தது. 3 எருசேலமின்
குடிமக்கேள, யூதாவன் மனிதர்கேள,
எனக்கும் என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கும்
நயாயந்தீருங்கள். 4 நான் என்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்காகச் ெசய்யாத எந்த
ேவைலைய அதற்கு இனிச் ெசய்யலாம்?
அது நல்ல த ராட்ைசப்பழங்கைளத்
தருெமன்று நான் காத்தருக்க,அது கசப்பான
பழங்கைளத் தந்தெதன்ன? 5 இப்ேபாதும்
நான் என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குச்
ெசய்வைத உங்களுக்கு அறவப்ேபன்;
அதன் ேவலிைய எடுத்துப்ேபாடுேவன், அது
ேமய்ந்துேபாடப்படும்; அதன் அைடப்ைபத்
தகர்ப்ேபன், அது மித க்கப்பட்டுப்ேபாகும்.
6 அைதப் பாழாக்கவடுேவன்; அதன்
கைள நறுக்கப்படாமலும், கைள
ெகாத்த எடுக்கப்படாமலும் ேபாவதனால்,
முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சலும் முைளக்கும்;
அதன்ேமல் மைழ ெபய்யாதபடிக்கு
ேமகங்களுக்கும் கட்டைளயடுேவன்
என்கறார். 7ேசைனகளின்ெயேகாவாவுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் இஸ்ரேவலின்
வம்சேம; அவருைடய மனமகழ்ச்ச யன்
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நாற்று யூதாவன் மனிதர்கேள; அவர்
நயாயத்த ற்குக் காத்தருந்தார், இேதா,
ெகாடுைம; நீத க்குக் காத்தருந்தார், இேதா,
முைறயடுதல்.

சாபங்கள்மற்றும்நயாயத்தீர்ப்புகள்
8 தாங்கள்மாத்த ரம் ேதசத்தன் நடுவல்

வாசமாயருக்கும்படி மற்றவர்களுக்கு
இடமில்லாமற்ேபாகும்வைர, வீட்டுடன்
வீட்ைடச் ேசர்த்து, வயலுடன் வயைலக்
கூட்டுகறவர்களுக்கு ஐேயா, 9 ேசைனகளின்
ெயேகாவா என் காது ேகட்கச் ெசான்னது:
உண்ைமயாகேவ அந்தத் த ரளான
வீடுகள் பாழாகும்; ெபரியைவகளும்
ேநர்த்தயானைவகளுமாகய வீடுகள்
குடியல்லாதருக்கும். 10 பத்து ஏர் நலமாகய
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் ஒேரபடி ரசம் தரும்;
ஒரு கல வைத ஒரு குறுணி வைளயும்.
11 சாராயத்ைத நாடி அத காலேம எழுந்து,
மதுபானம் தங்கைளச் சூடாக்கும்படி
அமர்ந்தருந்து, இருட்டிப்ேபாகும்வைர
குடித்துக்ெகாண்ேடயருக்க றவர்களுக்கு
ஐேயா, 12 அவர்கள் சுரமண்டலத்ைதயும்,
தம்புருைவயும், ேமளத்ைதயும்,
நாகசுரத்ைதயும், மதுபானத்ைதயும்
ைவத்து வருந்துெகாண்டாடுக றார்கள்;
ஆனாலும் ெயேகாவாவன் ெசயைல
கவனிக்க றதுமில்ைல; அவர் கரத்தன்
ெசய்ைகையச் ச ந்த க்க றதுமில்ைல.
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13 என் மக்கள் அறவல்லாைமயனால்
சைறப்பட்டுப்ேபாக றார்கள்; அவர்களில்
கனமுள்ளவர்கள் பட்டினியனால்
துவண்டுேபாக றார்கள்; அவர்களுைடய
த ரளான கூட்டத்தார் தாகத்தால் நாவறண்டு
ேபாக றார்கள். 14 அதனால் பாதாளம்
தன்ைன வ ரிவாக்க , தன் வாைய ஆெவன்று
மிகவும் வ ரிவாகத் த றந்தது; அவர்களுைடய
மகைமயும், அவர்களுைடய ெபரிய
கூட்டமும், அவர்களின் ஆடம்பரமும்,
அவர்களில் களிகூருகறவர்களும்
அப்பாதாளத்த ற்குள் இறங்க ப்ேபாவார்கள்.
15ச றயவன்தாழ்த்தப்படுவான்,ெபரியவனும்
தாழ்ச்ச யைடவான்; ேமட்டிைமயானவர்களின்
கண்கள் தாழ்ந்துேபாகும். 16 ேசைனகளின்
ெயேகாவா ந யாயத்தீர்ப்பனால் உயர்ந்து,
பரிசுத்தமுள்ள ேதவன் நீதயனால்
பரிசுத்தராக வளங்குவார். 17 அப்ெபாழுது
ஆட்டுக்குட்டிகள் கண்டவ டெமல்லாம்
ேமயும்; ெகாழுத்தவர்களுைடயதாயருந்து
பாழாய்ப்ேபான நலங்கைளப் பரேதச கள்
அனுபவப்பார்கள். 18 மாையயன்
கயறுகளால் அக்க ரமத்ைதயும்,
வண்டியன் வடங்களால் பாவத்ைதயும்
இழுத்துக்ெகாண்டு வந்து, 19 நாம்
பார்க்கும்படி, அவர் துரிதமாகத்
தமது க ரிையையச் சீக்க ரமாக
நடப்ப க்கட்டுெமன்றும், இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருைடய ஆேலாசைனைய நாம்



ஏசாயாஅத்தயாயம் 5:20 xx ஏசாயாஅத்தயாயம் 5:25

ெதரிந்துெகாள்ளும்படி அது சமீப த்து
வரட்டுெமன்றும் ெசால்க றவர்களுக்கு
ஐேயா, 20 தீைமைய நன்ைமெயன்றும்,
நன்ைமையத் தீைமெயன்றும் ெசால்லி,
இருைள ெவளிச்சமும், ெவளிச்சத்ைத
இருளுமாகப் பாவ த்து, கசப்ைபத்
த த்த ப்பும், த த்த ப்ைபக் கசப்புெமன்று
சாத க்க றவர்களுக்கு ஐேயா, 21 தங்கள்
பார்ைவக்கு ஞானிகளும், தங்கள்
எண்ணத்தற்குப் புத்த மான்களுமாக
இருக்க றவர்களுக்குஐேயா, 22சாராயத்ைதக்
குடிக்கவீரர்களும்,மதுைவக்கலந்துைவக்கப்
பராக்க ரமசாலிகளுமாயருந்து,
23 லஞ்சத்த ற்காகக் குற்றவாளிைய
நீத மானாகத் தீர்த்து, நீத மானின்
நயாயத்ைத அவனுக்கு வேராதமாகப்
புரட்டுக றவர்களுக்கு ஐேயா,
24 இதனிமித்தம் ெநருப்புத்தழல்
ைவக்ேகாைல சுட்ெடரிப்பதுேபாலவும்,
ெசத்ைதயானது ெநருப்புக்கு இைரயாக
எரிந்துேபாவதுேபாலவும், அவர்களுைடய
ேவர் வாடி, அவர்களுைடய துளிர்
தூசையப்ேபால் பறந்துேபாகும்; அவர்கள்
ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய ேவதத்ைத
ெவறுத்து,இஸ்ரேவலிலுள்ளபரிசுத்தருைடய
வசனத்ைத அசட்ைட ெசய்தார்கேள.
25 ஆைகயால் ெயேகாவாவுைடய
ேகாபம் தமது மக்களுக்கு வேராதமாக
மூண்டது; அவர் தமது ைகைய
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அவர்களுக்கு வேராதமாக நீட்டி, மைலகள்
அத ரத்தக்கதாகவும், அவர்களுைடய
பணங்கள் நடுவீத களில் குப்ைப
ேபாலாகத்தக்கதாகவும், அவர்கைள
அடித்தார்; இைவ எல்லாவற்றலும்
அவருைடய ேகாபம் தணியாமல், இன்னும்
அவருைடய ைக நீட்டினபடிேய இருக்க றது.
26 அவர் தூரத்தலுள்ள ேதசத்தாருக்கு ஒரு
ெகாடிைய ஏற்ற , அவர்கைளப் பூமியன்
தூரமான இடங்களிலிருந்து ைசைககாட்டி
அைழப்பார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் துரிதமும்
ேவகமுமாக வருவார்கள். 27 அவர்களில்
ேசார்வைடந்தவனும் தடுமாறுகறவனும்
இல்ைல;தூங்குகறவனும்உறங்குகறவனும்
இல்ைல; அவர்களில் ஒருவனுைடய
இடுப்பன் கச்ைச அவழ்வதும்,
காலணிகளின் வார் அறுந்துேபாவதும்
இல்ைல. 28 அவர்களுைடய
அம்புகள் கூர்ைமயும், அவர்களுைடய
வல்லுகெளல்லாம் நாேணற்றனைவகளும்,
அவர்களுைடய குதைரகளின் குளம்புகள்
கற்பாைறயாக எண்ணப்பட்டைவகளும்,
அவர்களுைடய உருைளகள்
சுழல்காற்றுக்கு ஒத்தைவகளுமாயருக்கும்.
29 அவர்களுைடய ெகர்ச்ச ப்பு
சங்கத்தன் ெகர்ச்ச ப்புேபாலிருக்க றது;
பாலசங்கங்கைளப்ேபாலக் ெகர்ச்ச த்து,
உறுமி, இைரையப் ப டித்து,
காப்பாற்றுகறவன் இல்லாமல், அைத
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எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வடுவார்கள்.
30 அந்நாளில், கடல் இைரவதுேபால்
அவர்களுக்கு வேராதமாக இைரவார்கள்;
அப்ெபாழுது ேதசத்ைதப்பார்த்தால், இேதா,
அந்தகாரமும் வயாகுலமும் உண்டு;
அதன் ேமகங்களினால் ெவளிச்சம்
இருண்டுேபாகும்.

அத்த யாயம் 6
ஏசாயாவன்ேவைல

1 உசயா ராஜா மரணமைடந்த வருடத்தல்,
ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமுமான
சங்காசனத்தன்ேமல்வீற்றருக்கக்கண்ேடன்;
அவருைடய ஆைடயன் ெதாங்கலால்
ேதவாலயம் நைறந்தருந்தது. 2 ேசராபீன்கள்
அவருக்கு ேமலாக நன்றார்கள்;
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் ஆறு
இறக்ைககளிருந்தன; அவனவன் இரண்டு
இறக்ைககளால் தன் முகத்ைத மூடி,
இரண்டு இறக்ைககளால் தன் கால்கைள
மூடி, இரண்டு இறக்ைககளால் பறந்து;
3ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்க : ேசைனகளின்
ெயேகாவா பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்,
பூமிமுழுவதும் அவருைடய மகைமயால்
நைறந்தருக்க றது என்று சத்தமிட்டுச்
ெசான்னார்கள். 4 ெசான்னவர்களின்
சத்தத்தால் வாசல்களின் நைலக்கால்கள்
அைசந்து, ஆலயம் புைகயனால்
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நைறந்தது. 5 அப்ெபாழுது நான்: ஐேயா,
அதமாேனன், நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள
மனிதன், அசுத்த உதடுகளுள்ள மக்களின்
நடுவல் குடியருக்க றவன்; ேசைனகளின்
ெயேகாவாவாகய ராஜாைவ என் கண்கள்
கண்டேத என்ேறன். 6 அப்ெபாழுது
ேசராபீன்களில் ஒருவன் பலிபீடத்தலிருந்து,
தன் ைகய ேல ப டித்த குறட்டால் ஒரு
ெநருப்புத் தழைல எடுத்து, என்னிடத்தல்
பறந்துவந்து, 7 அதனால் என் வாையத்
ெதாட்டு: இேதா, இது உன் உதடுகைளத்
ெதாட்டதனால் உன் அக்க ரமம் நீங்க ,
உன் பாவம் நவ ர்த்தயானது என்றான்.
8 பன்பு: யாைர நான் அனுப்புேவன்,
யார் நமது காரியமாகப் ேபாவான் என்று
உைரக்க ற ஆண்டவருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன். அதற்கு நான்: இேதா, அடிேயன்
இருக்க ேறன்; என்ைன அனுப்பும் என்ேறன்.
9 அப்ெபாழுது அவர்: நீ ேபாய், இந்த
மக்கைள ேநாக்க , நீங்கள் காதால் ேகட்டும்
உணராமலும், கண்களால் கண்டும்
அறயாமலும் இருங்கள் என்று ெசால்.
10 இந்த மக்கள் தங்கள் கண்களினால்
காணாமலும், தங்கள் காதுகளினால்
ேகளாமலும், தங்கள் இருதயத்தனால்
உணர்ந்து குணப்படாமலும், நான்
அவர்கைள ஆேராக்கயமாக்காமலுமிருக்க,
நீ அவர்கள் இருதயத்ைதக் ெகாழுத்ததாக்க ,
அவர்களுைடய காதுகைள மந்தப்படுத்த ,
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அவர்களுைடய கண்கைள மூடிப்ேபாடு
என்றார். 11 அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர,
எதுவைரக்கும் என்று ேகட்ேடன். அதற்கு
அவர்: பட்டணங்கள் குடியல்லாமலும்,
வீடுகள்மனித நடமாட்டமில்லாமலும்பாழாக ,
பூமி ெவட்டெவளியாக , 12 ெயேகாவா
மனிதர்கைளத் தூரமாக வலக்குவதனால்,
ேதசத்தன் ைமயப்பகுத முற்றலும்
ெவறுைமயாக்கப்படும்வைரக்குேம என்று
ெசான்னார். 13 ஆகலும் அதல் இன்னும்
பத்தல் ஒரு பங்கருக்கும், அதுவும் தரும்ப
ந ர்மூலமாக்கப்படும்; கர்வாலிமரமும்
அரசமரமும் இைலயற்றுப்ேபானபன்பு,
அைவகளில்அடிமரம்இருப்பதுேபால,அதன்
அடிமரம் பரிசுத்தவ த்தாயருக்கும்என்றார்.

அத்த யாயம் 7
இம்மானுேவலின்அைடயாளம்

1உசயாவன்மகனாகய ேயாதாமின் மகன்
ஆகாஸ் என்னும் யூதாேதசத்து ராஜாவன்
நாட்களிேல, ேரத்சீன் என்னும் சீரியாவன்
ராஜாவும், ெரமலியாவன் மகனாகய
ெபக்கா என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவும்
எருசேலமின்ேமல் ேபாரிடவந்தார்கள்,
அவர்களால் அைதப் ப டிக்கமுடியாமல்
ேபானது. 2 சீரியர்கள் எப்ப ராயீைமச்
சார்ந்தருக்க றார்கெளன்று தாவீதன்
குடும்பத்த ற்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
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ராஜாவன் இருதயமும் அவன் மக்களின்
இருதயமும் காட்டிலுள்ள மரங்கள்
காற்றனால் அைசக றது ேபால் அைசந்தது.
3 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ஏசாயாைவ
ேநாக்க : நீயும் உனது மகன் ேசயார்
யாசூபுமாக வண்ணார் துைறவழியலுள்ள
ேமல்குளத்து மதகன் கைடசவைர
ஆகாசுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய், 4நீ அவைன
ேநாக்க : சீரியர்கள் எப்ப ராயீேமாடும்,
ெரமலியாவன் மகேனாடும் உனக்கு
வேராதமாக தீய ஆேலாசைனெசய்து,
5 நாம் யூதாவுக்கு வ ேராதமாகப்ேபாய்,
அைத ெநருக்க , அைத நமக்குள்ேள
பங்க ட்டுக்ெகாண்டு, அதற்குத் தேபயாலின்
மகைன ராஜாவாக ஏற்படுத்துேவாம்
என்று ெசான்னார்கள்; 6 அதனால் நீ
பயப்படாமல் அமர்ந்தருக்கப்பார்; இந்த
இரண்டு புைககற ெகாள்ளிக்கட்ைடகளாகய
சீரியேராேட வந்த ேரத்சீனும், ெரமலியாவன்
மகனும்ெகாண்ட கடுங்ேகாபத்தனால்
உன் இருதயம் துவளேவண்டாம்.
7 ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்: அந்த
ஆேலாசைன நைலநற்பதல்ைல, அதன்படி
சம்பவ ப்பதுமில்ைல; 8 சீரியாவன் தைல
தமஸ்கு, தமஸ்குவன் தைல ேரத்சீன்;
இன்னும் அறுபத்ைதந்து வருடங்களிேல
எப்ப ராயீம் ஒரு மக்கள்கூட்டமாக
இராதபடிக்கு ெநாறுங்குண்டுேபாகும்.
9 எப்ப ராயீமின் தைல சமாரியா,
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சமாரியாவன் தைல ெரமலியாவன்
மகன்; நீங்கள் வசுவாச க்காவ ட்டால்
நைலெபறமாட்டீர்கள் என்று ெசால் என்றார்.
10 பன்னும் ெயேகாவா ஆகாைச ேநாக்க :
11 நீ உன் ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல்
ஒரு அைடயாளத்ைத ேவண்டிக்ெகாள்;
அைத ஆழத்தலிருந்தாகலும்,
வானத்தலிருந்தாகலும் உண்டாகக்
ேகட்டுக்ெகாள் என்று ெசான்னார்;
12 ஆகாேசா: நான் ேகட்கமாட்ேடன், நான்
ெயேகாவாைவப் பரீட்ைச ெசய்யமாட்ேடன்
என்றான். 13 அப்ெபாழுது ஏசாயா:
தாவீதன் வம்சத்தாேர, ேகளுங்கள்;
நீங்கள் மனிதர்கைள வசனப்படுத்துகறது
ேபாதாெதன்று என் ேதவைனயும்
வ சனப்படுத்தப் பார்க்க றீர்கேளா?
14 ஆதலால் ஆண்டவர் தாேம உங்களுக்கு
ஒரு அைடயாளத்ைதக் ெகாடுப்பார்; இேதா,
ஒரு கன்னிப்ெபண் கர்ப்பவதயாக ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுப்பாள், அவருக்கு
இம்மானுேவல் என்று ெபயரிடுவாள்.
15 தீைமைய ெவறுக்கவும் நன்ைமையத்
ெதரிந்துெகாள்ளவும் அறயும் வயதுவைர
அவர் ெவண்ெணையயும் ேதைனயும்
சாப்படுவார். 16 அந்தப் பள்ைள
தீைமைய ெவறுக்கவும், நன்ைமையத்
ெதரிந்துெகாள்ளவும் அறகறதற்குமுன்ேன,
நீ அருவருக்கற ேதசம் அதன் இரண்டு
ராஜாக்களால் வ ட்டுவ டப்படும்.
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17 எப்ப ராயீம் யூதாைவவ ட்டுப் ப ரிந்த
நாள்முதல் வராத நாட்கைளக் ெயேகாவா
உன்ேமலும், உன் மக்களின்ேமலும்,
உன் தகப்பனுைடய வம்சத்தன்ேமலும்,
அசீரியாவன் ராஜாவனாேல வரச்ெசய்வார்.
18 அந்நாட்களிேல, ெயேகாவா எக ப்து
நத களின் கைடயாந்தரத்தலுள்ள ஈையயும்,
அசீரியா ேதசத்தலிருக்கும் ேதனீையயும்
ைசைககாட்டி அைழப்பார். 19 அைவகள்
வந்து ஏகமாக வனாந்த ரங்களின்
பள்ளத்தாக்குகளிலும், கன்மைலகளின்
ெவடிப்புகளிலும், எல்லா முட்காடுகளிலும்,
ேமய்ச்சலுள்ள எல்லா இடங்களிலும்
தங்கும். 20 அக்காலத்தல் ஆண்டவர்
கூலிக்கு வாங்கன சவரகன் கத்தயனால்,
அதாவது, நதயன் அக்கைரயலுள்ள
அசீரியா ராஜாவனால், தைலமயைரயும்
கால்மயைரயும் சைரப்ப த்து, தாடிையயும்
சைரத்துப்ேபாடுவ ப்பார். 21 அக்காலத்தல்
ஒருவன் ஒரு இளம்பசுைவயும், இரண்டு
ஆடுகைளயும் வளர்த்தால், 22 அைவகள்
பூரணமாகப் பால்கறக்க றதனால்
ெவண்ெணையச் சாப்படுவான்; ேதசத்தன்
நடுவல் மீதயாயருப்பவெனவனும்
ெவண்ெணையயும் ேதைனயுேம
சாப்படுவான். 23 அந்நாளிேல, ஆயரம்
ெவள்ளிக்காசு மத ப்புள்ள ஆய ரம்
த ராட்ைசச்ெசடியருந்த நலெமல்லாம்
முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சலுமாகும்.
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24 ேதசெமங்கும் முட்ெசடியும்
ெநரிஞ்சலும் உண்டாயருப்பதனால்,
அம்புகைளயும் வல்ைலயும் ப டித்து
அங்ேக ேபாகேவண்டியதாயருக்கும்.
25 மண்ெவட்டியால் ெகாத்தப்படுக ற
மைலகள் உண்ேட; முட்ெசடிகளுக்கும்
ெநரிஞ்சல்களுக்கும் பயப்படுவதனால்
அைவகளில் ஒன்றற்கும் ேபாகமுடியாமல்
இருப்பதனால், அைவகள் மாடுகைள
ேமயவடுவதற்கும், ஆடுகள்
மித ப்பதற்குமானஇடமாயருக்கும்என்றான்.

அத்த யாயம் 8
ேதவனுைடயகருவயாகயஅசீரியா

1 பன்னும் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :
நீ ஒரு ெபரிய பத்த ரத்ைத எடுத்து
மனிதன் எழுதுகறவதமாக அத ேல
மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ்* என்று எழுது
என்றார். 2அப்ெபாழுது நான் உண்ைமயுள்ள
சாட்ச க்காரர்களாகய ஆசாரியனான
உரியாைவயும், ெயெபெரகயாவன்
மகனான சகரியாைவயும் அதற்குச்
சாட்ச களாக ைவத்துக்ெகாண்ேடன். 3 நான்
தீர்க்கதரிச யானவைளச் ேசர்ந்தேபாது,
அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப்
ெபற்றாள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா

* அத்த யாயம் 8:1 8:1இைரையேவகமாகெகாள்ைளயடு
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என்ைன ேநாக்க : மேகர்-சாலால்-அஷ்-
பாஸ் என்னும் ெபயைர அவனுக்குச் சூட்டு.
4 இந்தக் குழந்ைத, அப்பா, அம்மா என்று
கூப்ப ட அறயுமுன்ேன, தமஸ்குவன்
ஆஸ்தயும், சமாரியாவன் ெகாள்ைளயும்,
அசீரியாவன் ராஜாவுக்கு முன்பாகக்
ெகாண்டுேபாகப்படும் என்றார். 5 பன்னும்
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : 6 இந்த
மக்கள் ெமதுவாக ஓடுகற சீேலாவாவன்
தண்ணீர்கைள அசட்ைடெசய்து,
ேரத்சீைனயும் ெரமலியாவன் மகைனயும்
சார்ந்து சந்ேதாஷக்க றபடியனால், 7 இேதா,
ஆண்டவர் வல்லைமயுள்ள த ரளான
ஆற்றுநீைரப்ேபான்ற அசீரியாவன்
ராஜாைவயும், அவனுைடய சகல
ஆடம்பரத்ைதயும் அவர்கள்ேமல்
புரளச்ெசய்வார்; அது அவர்களுைடய
ஓைடகெளல்லாவற்றன்ேமலும் ேபாய்,
அவர்களுைடய எல்லாக் கைரகள்ேமலும்
புரண்டு, 8 யூதாவுக்குள் புகுந்து
ப ரவாக த்துக் கடந்து, கழுத்துவைர
வரும் என்றார். இம்மானுேவேல, அவன்
இறக்ைககளின் வ ரிவு உமது ேதசத்தன்
வசாலத்ைத மூடும். 9 மக்கேள, நீங்கள்
கூட்டங்கூடுங்கள், முறயடிக்கப்படுவீர்கள்;
தூரேதசத்தார்களாகய நீங்கள்
எல்ேலாரும் ெசவெகாடுங்கள்;
இைடக்கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்,
முறந்ேதாடுவீர்கள், 10 ஆேலாசைன
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ெசய்யுங்கள், அது ெபாய்யாகும்;
வார்த்ைதைய ெசால்லுங்கள், அது நற்காது;
ேதவன்எங்களுடன்இருக்கறார்.

ேதவனுக்குப்பயப்படு

11 ெயேகாவாவுைடய கரம் என்ேமல்
அமர்ந்து, அவர் என்னுடன் ேபச ,
நான் இந்த மக்களின் வழிய ேல
நடக்காமலிருக்க எனக்குச் ெசான்ன
புத்த மத என்னெவன்றால்: 12 இந்த மக்கள்
கட்டுப்பாடு என்று ெசால்க றைதெயல்லாம்
நீங்கள் கட்டுப்பாடு என்று ெசால்லாமலும்,
அவர்கள் பயப்படுக ற பயத்தன்படி
நீங்கள் பயப்படாமலும், கலங்காமலும்,
13 ேசைனகளின் ெயேகாவாைவேய
பரிசுத்தர் என்று எண்ணுங்கள்; அவேர
உங்கள் பயமும், அவேர உங்கள்
அச்சமுமாயருப்பாராக. 14 அவர்
உங்களுக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாயருப்பார்;
ஆகலும் யூதா, இஸ்ரேவல், இரண்டு
ேகாத்த ரத்த ற்கும் தடுக்க வழச்ெசய்யும்
கல்லும், இடறுதலின் கன்மைலயும்,
எருசேலமின் குடிமக்களுக்குச் சுருக்கும்
கண்ணியுமாயருப்பார். 15 அவர்களில்
அேநகர் இடறவழுந்து ெநாறுங்க ச்
ச க்குண்டு படிபடுவார்கள். 16 சாட்ச
புத்தகத்ைதக் கட்டி, என் சீஷருக்குள்ேள
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ேவதத்ைதமுத்தைரயடு† என்றார். 17நாேனா
யாக்ேகாபன் குடும்பத்த ற்குத் தமது
முகத்ைத மைறக்க றெயேகாவாவுக்காகக்
காத்தருந்து,அவருக்குஎத ர்பார்த்தருப்ேபன்.
18 இேதா, நானும் ெயேகாவா எனக்குக்
ெகாடுத்த பள்ைளகளும் சீேயான் மைலயல்
வாசமாயருக்க ற ேசைனகளின் கர்த்தராேல
இஸ்ரேவலில் அைடயாளங்களாகவும்
அற்புதங்களாகவும் இருக்க ேறாம்.
19 அவர்கள் உங்கைள ேநாக்க :
ேஜாத டம் பார்க்க றவர்களிடத்தலும்,
முணுமுணுெவன்று ஓதுகற
குற ெசால்க றவர்களிடத்தலும்
வ சாரியுங்கள் என்று ெசால்லும்ேபாது,
மக்கள் தன் ேதவனிடத்தல்
வ சாரிக்கேவண்டியதல்லேவா?
உயருள்ளவர்களுக்காகச்ெசத்தவர்களிடத்தல்
வ சாரிக்கலாேமா? 20 ேவதத்ைதயும் சாட்ச
புத்தகத்ைதயும் கவனிக்கேவண்டும்; இந்த
வார்த்ைதயன்படிேய ெசால்லாவ ட்டால்,
அவர்களுக்கு வடியற்காலத்து
ெவளிச்சமிருக்காது. 21 துன்பம்
அைடந்தவர்களாகவும் பட்டினியாகவும்
ேதசத்ைதக் கடந்துேபாவார்கள்;
அவர்கள் பட்டினியாயருக்கும்ேபாது,
மூர்க்கெவறெகாண்டு, தங்கள் ராஜாைவயும்

† அத்த யாயம் 8:16 8:16 சாட்ச புத்தகம் முன்னால் ேதால்
எழுதப்பட்டபதவுகள்ஆகும்.அைதகட்டிமுத்தைரயடுஎன்று
ெசால்லப்பட்டது.
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தங்கள் ேதவைனயும் அவமத ப்பார்கள்.
22 அவர்கள் அண்ணாந்துபார்ப்பார்கள்,
பூமிையயும் ேநாக்க ப்பார்ப்பார்கள்;
ஆனாலும் இேதா, இக்கட்டும் அந்தகாரமும்
இருக்கும்; இடுக்கத்தால் இருளைடந்து,
அந்தகாரத்த ேலதள்ளாடிஅைலவார்கள்.

அத்த யாயம் 9
நமக்காகப் ப றந்தகுழந்ைத

1 ஆகலும் அவர் ெசபுேலான்
நாட்ைடயும், நப்தலி நாட்ைடயும்
இடுக்கமாக துன்பப்படுத்தன
ஆரம்ப காலத்தலிருந்ததுேபால அது
இருண்டிருப்பதல்ைல; ஏெனன்றால்
அவர் மத்தய தைரக் கடற்கைரயருகலும்,
ேயார்தான் நத ேயாரத்தலுமுள்ள
அந்நயமக்களுைடய கலிேலயாவாகய
அத்ேதசத்ைதப் ப ற்காலத்த ேல
மகைமப்படுத்துவார். 2 இருளில்
நடக்க ற மக்கள் ெபரிய ெவளிச்சத்ைதக்
கண்டார்கள்; மரண இருளின்
ேதசத்தல் குடியருக்க றவர்களின்ேமல்
ெவளிச்சம் ப ரகாச த்தது. 3 அந்த
மக்கைளப் ெபருகச்ெசய்து, அதற்கு
மக ழ்ச்சையயும் ெபருகச்ெசய்தீர்;
அறுப்பல் மக ழ்க றதுேபாலவும்,
ெகாள்ைளையப் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளும்ேபாது
களிகூருகறதுேபாலவும், உமக்கு முன்பாக
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மகழுகறார்கள். 4 மீதயானியரின்
நாளில் நடந்ததுேபால, அவர்கள்
சுமந்த நுகத்தடிையயும், அவர்களுைடய
ேதாளின்ேமலிருந்த மரத்துண்ைடயும்,
அவர்கள் ஆேளாட்டியன் ேகாைலயும்
முறத்துப்ேபாட்டீர். 5 தீவ ரமாகப்
ேபார்ெசய்க ற வீரர்களுைடய
ஆயுதவர்க்கங்களும், இரத்தத்தல்
புரண்டஆைடகள் ெநருப்ப ற்கு இைரயாகச்
சுட்ெடரிக்கப்படும். 6 நமக்காக ஒரு
குழந்ைத ப றந்தது; நமக்கு ஒரு மகன்
ெகாடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர்
ேதாளின்ேமலிருக்கும்; அவர் ெபயர்
அத சயமானவர், ஆேலாசைனக்கர்த்தா,
வல்லைமயுள்ள ேதவன், ந த்தய
ப தா, சமாதானப்ப ரபு என்னப்படும்.
7 தாவீதன் சங்காசனத்ைதயும் அவனுைடய
அரசாட்சையயும் அவர் த டப்படுத்த , அைத
இதுமுதற்ெகாண்டு என்ெறன்ைறக்கும்
நயாயத்தனாலும் நீதயனாலும்
நைலப்படுத்துவதற்காக அவருைடய
கர்த்தத்துவத்தன் ெபருக்கத்த ற்கும்,
அதன் சமாதானத்த ற்கும் முடிவல்ைல;
ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய
ைவராக்கயம்இைதச்ெசய்யும்.

இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமான
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம்
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8 ஆண்டவர் யாக்ேகாபுக்கு ஒரு
வார்த்ைதைய அனுப்பனார்; அது
இஸ்ரேவலின்ேமல் இறங்கயது.
9 ெசங்கல்கட்டு இடிந்துேபானது, வழுந்த
கற்களாேல தரும்பக் கட்டுேவாம்;
காட்டத்த மரங்கள் ெவட்டிப்ேபாடப்பட்டது,
அைவகளுக்குப் பதலாகக் ேகதுருமரங்கைள
ைவப்ேபாம் என்று, 10 அகந்ைதயும்,
மனப்ெபருைமயுமாகச் ெசால்க ற
எப்ப ராயீமரும், சமாரியாவன்
குடிமக்களுமாகய எல்லா மக்களிடத்த ற்கும்
அது ெதரியவரும். 11 ஆதலால்
ெயேகாவா ேரத்சீனுைடய எத ரிகைள
அவர்கள்ேமல் உயர்த்த , அவர்களுைடய
மற்ற எத ரிகைள அவர்களுடன் கூட்டிக்
கலப்பார். 12 முற்புறத்தல் சீரியரும்,
ப ற்புறத்தல் ெபலிஸ்தரும் வந்து,
இஸ்ரேவைலத்த றந்தவாயால்அழிப்பார்கள்;
இைவெயல்லாவற்றலும் அவருைடய
ேகாபம் தணியாமல், இன்னும் அவருைடய
ைக நீட்டினபடிேய இருக்க றது. 13 மக்கள்
தங்கைள அடிக்க ற ேதவனிடத்தல்
தரும்பாமலும், ேசைனகளின்ெயேகாவாைவ
ேதடாமலும் இருக்கறார்கள். 14 ஆைகயால்
ெயேகாவா இஸ்ரேவலிேல தைலையயும்,
வாைலயும், கைளையயும், நாணைலயும்,
ஒேர நாளிேல ெவட்டிப்ேபாடுவார்.
15 மூப்பனும் கனம்ெபாருந்தனவனுேம
தைல, ெபாய்ப்ேபாதகம்ெசய்க ற
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தீர்க்கதரிச ேய வால். 16 இந்த மக்கைள
நடத்துகறவர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்களாகவும்,
அவர்களால் நடத்தப்படுக றவர்கள்
நாசமைடக றவர்களுமாக இருக்க றார்கள்.
17 ஆதலால், ஆண்டவர் அவர்கள்
வாலிபர்ேமல் ப ரியமாயருப்பதல்ைல;
அவர்களிலிருக்க ற த க்கற்ற
பள்ைளகள்ேமலும் வதைவகள்ேமலும்
இரங்குவதுமில்ைல; அவர்கள் அைனவரும்
மாயக்காரரும்ெபால்லாதவர்களுமாயருக்க றார்கள்;
எல்லா வாயும் ேமாசமானைதப் ேபசும்;
இைவெயல்லாவற்றலும்அவருைடயேகாபம்
தணியாமல், இன்னும் அவருைடய ைக
நீட்டினபடிேய இருக்க றது. 18 ேமாசமானது
அக்கனிையப்ேபால எரிக றது; அது
முட்ெசடிையயும் ெநரிஞ்சைலயும்
பட்ச க்கும், அது ெநருங்கய காட்ைடக்
ெகாளுத்தும், புைக த ரண்டு எழும்பும்.
19 ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய
ேகாபத்தால் ேதசம் அந்தகாரப்பட்டு, மக்கள்
அக்கனிக்கு இைரயாவார்கள்; ஒருவனும்
தன் சேகாதரைனத் தப்பவ டமாட்டான்.
20 வலதுபுறத்தல் பட்ச த்தாலும்
பச த்தருப்பார்கள்; இடதுபுறத்தல்
சாப்ப ட்டாலும் தருப்தயைடயமாட்டார்கள்;
அவனவன் தன்தன் பள்ைளகளின்
மாம்சத்ைதத் தன்பான். 21 மனாேச
எப்ப ராயீைமயும்,எப்ப ராயீம்மனாேசையயும்
அழிப்பார்கள்; இவர்கள் அைனவரும்
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யூதாவுக்கு வ ேராதமாயருப்பார்கள்;
இைவெயல்லாவற்றலும்அவருைடயேகாபம்
தணியாமல், இன்னும் அவருைடய ைக
நீட்டினபடிேயஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 10
1 ஏைழகைள வழக்க ேல ேதாற்கடிக்கவும்,

என் மக்களில் சறுைமயானவர்களின்
நயாயத்ைதப் புரட்டவும், வதைவகைளச்
சூைறயாடவும், த க்கற்ற பள்ைளகைளக்
ெகாள்ைளய டவும், 2 அநயாயமான
தீர்ப்புகைளச் ெசய்க றவர்களுக்கும்,
ெகாடுைமயான கட்டைளகைள
எழுதுகறவர்களுக்கும் ஐேயா, 3வசாரிப்பன்
நாளிலும், தூரத்தலிருந்து வரும் அழிவன்
நாளிலும் நீங்கள் என்ன ெசய்வீர்கள்? உதவ
ெபறும்படி யாரிடத்தல் ஓடுவீர்கள்? உங்கள்
மகைமைய எங்ேக ைவத்துவடுவீர்கள்?
4 கட்டுண்டவர்களின்கீழ் முடங்கனாெலாழிய
ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்களுக்குள்
வழுவார்கள்; இைவெயல்லாவற்றலும்
அவருைடய ேகாபம் தணியாமல், இன்னும்
அவருைடயைகநீட்டினபடிேயஇருக்க றது.

அசீரியாவன் ேமல் ேதவனுைடய
நயாயத்தீர்ப்பு

5என்ேகாபத்தன்ேகாலாகயஅசீரியனுக்கு
ஐேயா, அவன் ைகயலிருக்கறது
என் ேகாபத்தன் தண்டாயுதம்.
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6 அவபக்தயான மக்களுக்கு வேராதமாக
நான் அவைன அனுப்ப , எனக்குக்
ேகாபமூட்டின மக்கைளக் ெகாள்ைளய டவும்,
சூைறயாடவும், அைத வீத களின்
ேசற்ைறப்ேபால் மித த்துப்ேபாடவும்
அவனுக்குக் கட்டைளெகாடுப்ேபன்.
7 அவேனா அப்படி நைனக்கறதுமில்ைல,
அவன் இருதயம் அப்படிப்பட்டைத
நைனக்கறதுமில்ைல; அேநகம் மக்கைள
அழிக்கவும், சங்கரிக்கவுேம தன்
மனத ேல நைனவுெகாள்ளுகறான்.
8 அவன்: என் ப ரபுக்கள் அைனவரும்
ராஜாக்களல்லேவா? 9 கல்ேனாபட்டணம்
கர்ேகமிைசப் ேபாலானதல்ைலேயா? ஆமாத்
அர்பாத்ைதப்ேபால் ஆனதல்ைலேயா?
சமாரியாதமஸ்குைவப்ேபாலானதல்ைலேயா?
10 எருசேலைமயும் சமாரியாைவயும்வ ட
வ ேசஷத்த சைலகளுள்ள வக்க ரக
ராஜ்யங்கைள என் ைக கண்டுபடித்தருக்க,
11 நான் சமாரியாவுக்கும், அதன்
சைலகளுக்கும் ெசய்ததுேபால்,
எருசேலமுக்கும் அதன் சைலகளுக்கும்
ெசய்யாமலிருப்ேபேனா என்றுெசால்க றான்.
12 ஆதலால்: ஆண்டவர் சீேயான்
மைலயலும் எருசேலமிலும் தமது
ெசயைலெயல்லாம் முடித்தருக்கும்ேபாது,
அசீரிய ராஜாவனுைடய ெபருைமயான
ெநஞ்சன் வைனையயும், அவன் கண்களின்
ேமட்டிைமயான பார்ைவையயும் நான்
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வசாரிப்ேபன் என்கறார். 13 அவன்
என் ைகயன் ெபலத்தனாலும், என்
ஞானத்தனாலும் இைதச் ெசய்ேதன்; நான்
புத்த மான், நான் மக்களின் எல்ைலகைள
மாற்ற , அவர்கள் பண்டகசாைலகைளக்
ெகாள்ைளய ட்டு வல்லவைனப்ேபால்*
குடிமக்கைளத் தாழ்த்த ேனன். 14 ஒரு
குருவக்கூட்ைடக் கண்டுபடிக்க றதுேபால்
என் ைக மக்களின் ஆஸ்தையக்
கண்டுபடித்தது; வ ட்டுவ டப்பட்ட
முட்ைடகைள வாரிக்ெகாள்வதுேபால்
பூமிையெயல்லாம் நான் வாரிக்ெகாண்ேடன்;
ஒருவரும் இறக்ைகைய அைசத்ததுமில்ைல,
வாையத் த றந்ததுமில்ைல, கீச்ெசன்று
சத்தமிட்டதுமில்ைல என்று ெசால்க றான்.
15 ேகாடரியானது தன்னால்
ெவட்டுக றவனுக்கு வேராதமாக
ேமன்ைமபாராட்டலாேமா? வாளானது
தன்ைனப் பயன்படுத்துகறவனுக்கு
வேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டலாேமா?
பாராட்டினால், தடியானது தன்ைனப்
ப டித்தவைன மிரட்டினாற்ேபாலவும்,
ேகாலானது நான் மரக்கட்ைடயல்லெவன்று
எழும்பனதுேபாலவும் இருக்குேம.
16 ஆைகயால் ேசைனகளின் ஆண்டவராக ய
ெயேகாவா, அவைனச் ேசர்ந்த
ெகாழுத்தவர்களுக்குள்ேள இைளப்ைப

* அத்த யாயம் 10:13 10:13 காைள
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அனுப்புவார்; சுட்ெடரிக்கும் அக்கனிையப்
ேபாலவும் ஒரு அக்கனிைய அவன்
மகைமயன்கீழ் ெகாளுத்துவார்.
17 இஸ்ரேவலின் ஒளியான ேதவனானவர்
அக்கனியும், அதன் பரிசுத்தர் அக்கனி
ஜூவாைலயுமாக ,ஒேரநாளிேலஅவனுைடய
முட்ெசடிகைளயும், ெநரிஞ்சல்கைளயும்
எரித்து அழித்து, 18 அவனுைடய வனத்தன்
மகைமையயும், அவனுைடய பய ர்நலத்தன்
மகைமையயும், உள்ளும்புறம்புமாக
அழியச்ெசய்வார்; ெகாடிப டிக்க றவன்
கைளத்து வழுவதுேபாலாகும்.
19 காட்டில் அவனுக்கு மீதயான மரங்கள்
ெகாஞ்சமாயருக்கும், ஒரு சறுபள்ைள
அைவகைளஎண்ணிஎழுதலாம்.

மீதமுள்ளஇஸ்ரேவல்
20 அக்காலத்த ேல இஸ்ரேவலின்

மீதயானவர்களும், யாக்ேகாபன்
வம்சத்தல் தப்பனவர்களும்,
பன்ெனாருேபாதும் தங்கைள
அடித்தவைனச்† சார்ந்துெகாள்ளாமல்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராக ய
ெயேகாவாைவேய உண்ைமயாகச்
சார்ந்துெகாள்வார்கள். 21மீதயாயருப்பவர்கள்,
யாக்ேகாபல் மீதயாயருப்பவர்கேள,
வல்லைமயுள்ள ேதவனிடத்தல்
தரும்புவார்கள். 22 இஸ்ரேவேல, உனது

† அத்த யாயம் 10:20 10:20அசீரிய ராஜா
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மக்கள் கடலின் மணலளவு இருந்தாலும்,
அவர்களில் மீதயாயருப்பவர்கள் மாத்த ரம்
தரும்புவார்கள்; தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிவு
நைறந்த நீத ேயாேட புரண்டு வரும்.
23 ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் ேதசம் முழுவதற்கும்
தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிைவ வரச்ெசய்வார்.
24 ஆைகயால் சீேயானில் குடியருக்க ற
என் மக்கேள, அசீரியனுக்குப் பயப்படாேத;
அவன் உன்ைனக் ேகாலால் அடித்து,
எக ப்தயைரப்ேபால் தன் தண்டாயுதத்ைத
உன்ேமல் ஓங்குவான். 25 ஆனாலும்
இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்த ற்குள்ேள
என் கடுங்ேகாபமும், அவர்கைளச்
அழிக்கப்ேபாக றதனால் என் ேகாபமும்
தணிந்துேபாகும் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தராக யஆண்டவர்ெசால்க றார். 26ஓேரப்
கன்மைலயன் அருக ேல மீதயானியர்கள்
ெவட்டுண்டதுேபால் ேசைனகளின்
ெயேகாவா அவன்ேமல் ஒரு சவுக்ைக
எழும்பவரச்ெசய்து, எக ப்த ேல தமது
ேகாைலக் கடலின்ேமல் ஓங்கனதுேபால்
அைத அவன்ேமல் ஓங்குவார். 27அந்நாளில்
உன் ேதாளிலிருந்து அவன் சுைமயும், உன்
கழுத்தலிருந்து அவன் நுகமும் நீக்கப்படும்;
அப ேஷகத்தனால் நுகம் முற ந்துேபாகும்.
28 அவன் ஆயாத்த ற்கு வந்து, மிக்ேராைனக்
கடந்து, மிக்மாச ேல தன் ெபாருட்கைள
ைவத்தருக்க றான். 29 கணவாையத் தாண்டி,
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ேகபாவ ேல முகாமிடுக றார்கள்; ராமா
அத ர்க றது; சவுலின் ஊராகய க பயா
ஓடிப்ேபாக றது. 30 காலீம் மகேள, உரத்த
சத்தமாகக் கூப்படு; ஏைழ ஆனேதாத்ேத,
லாயீஷ் ஊர்வைர ேகட்க சத்தமிட்டுக்
கூப்படு. 31 மத்ேமனா தப்ப ஓடிப்ேபாகும்,
ேகப மின் மக்கள் எருசேலம் அருகல்
மைறத்துக்ெகாள்க றார்கள். 32இனி ஒருநாள்
ேநாப ேல தங்க , மகளாகய சீேயானின்
மைலக்கும், எருசேலமின் ேமட்டிற்கும்
வ ேராதமாகக் ைக நீட்டி மிரட்டுவான்.
33 இேதா, ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் ேதாப்புகைளப் பயங்கரமாக
ெவட்டுவார்; உயர்ந்து வளர்ந்தைவகள்
ெவட்டுண்டு ேமட்டிைமயானைவகள்
தாழ்த்தப்படும். 34 அவர் காட்டின்
மரங்களின் அடர்த்தையக் ேகாடரியனாேல
ெவட்டிப்ேபாடுவார்; மகத்துவமானவராேல
லீபேனான்வழும்.

அத்த யாயம் 11
ஈசாயலிருந்துஒருகைள

1 ஈசாெயன்னும் அடிமரத்தலிருந்து ஒரு
துளிர் ேதான்ற ,அவன் ேவர்களிலிருந்து ஒரு
கைள எழும்ப ச் ெசழிக்கும். 2ஞானத்ைதயும்
உணர்ைவயும் அருளும் ஆவயும்,
ஆேலாசைனையயும் ெபலைனயும் அருளும்
ஆவயும், அறைவயும் ெயேகாவாவுக்குப்
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பயப்படுக ற பயத்ைதயும் அருளும்
ஆவயுமாகய ெயேகாவாவுைடய
ஆவயானவர் அவர்ேமல் தங்கயருப்பார்.
3 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல் அவருக்கு
உகந்த வாசைனயாயருக்கும்; அவர் தமது
கண் கண்டபடி நயாயந்தீர்க்காமலும்,
தமது காது ேகட்டபடி தீர்ப்புச்ெசய்யாமலும்,
4நீதயன்படி ஏைழகைள நயாயம்வ சாரித்து,
யதார்த்தத்தன்படி பூமியலுள்ள
சறுைமயானவர்களுக்குத் தீர்ப்புச்ெசய்து,
பூமிையத் தமது வார்த்ைதயாகய ேகாலால்
அடித்து, தமது வாயன் சுவாசத்தால்
துன்மார்க்கைர அழிப்பார். 5 நீத
அவருக்கு அைரக்கட்டும், சத்தயம்
அவருக்கு இைடக்கச்ைசயுமாயருக்கும்.
6 அப்ெபாழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டிேயாேட
தங்கும், புலி ெவள்ளாட்டுக்குட்டிேயாடு
படுத்துக்ெகாள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும்,
பாலசங்கமும், காைளயும், ஒன்றாக
இருக்கும்; ஒரு சறு ைபயன் அைவகைள
நடத்துவான். 7 பசுவும் கரடியும்
கூடிேமயும், அைவகளின் குட்டிகள்
ஒன்றாகப் படுத்துக்ெகாள்ளும்; சங்கம்
மாட்ைடப்ேபால் ைவக்ேகால் தன்னும்.
8 பால் குடிக்கும் குழந்ைத வ ரியன்பாம்புப்
புற்றன்ேமல் வைளயாடும், பால் மறந்த
பள்ைள கட்டுவ ரியன் புற்ற ேல தன்
ைகைய ைவக்கும். 9 என் பரிசுத்த
மைலெயங்கும் தீைம ெசய்வாருமில்ைல;
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ெகடுதல் ெசய்வாருமில்ைல; சமுத்த ரம்
தண்ணீனால் நைறந்தருக்க றதுேபால,
பூமி ெயேகாவாைவ அறகற அறவனால்
நைறந்தருக்கும். 10 அக்காலத்த ேல,
மக்களுக்குக் ெகாடியாக ந ற்கும் ஈசாயன்
ேவருக்காக மக்கள்கூட்டம் வ சாரித்துக்
ேகட்பார்கள்; அவருைடய தங்கும் இடம்
மகைமயாயருக்கும். 11 அக்காலத்த ேல,
ஆண்டவர் அசீரியாவலும், எக ப்தலும்,
பத்ேராசலும், எத்த ேயாப்ப யாவலும்,
ெபர்ச யாவலும், ச ேநயாரிலும்,
ஆமாத்தலும், தூரமான கடலிலுள்ள
தீவுகளிலும், தம்முைடய மக்களில்
மீதயானவர்கைள மீட்டுக்ெகாள்ளத் தரும்ப
இரண்டாம்முைற தமது கரத்ைத நீட்டி,
12 மக்களுக்கு ஒரு ெகாடிைய ஏற்ற ,
இஸ்ரேவலில்துரத்துண்டவர்கைளச் ேசர்த்து,
யூதாவல் ச தறடிக்கப்பட்டவர்கைள பூமியன்
நான்கு தைசகளிலுமிருந்து கூட்டுவார்.
13 எப்ப ராயீமின் ெபாறாைம நீங்கும்,
யூதாவன் எத ரிகள் அழிக்கப்படுவார்கள்;
எப்ப ராயீம் யூதாவன்ேமல் ெபாறாைமயாக
இருக்கமாட்டான், யூதா எப்ப ராயீைமத்
துன்பப்படுத்தமாட்டான். 14 அவர்கள்
இருவரும் ஒன்றாகக்கூடி ேமற்ேகயருக்க ற
ெபலிஸ்தருைடய எல்ைலகளின்ேமல்
பாய்ந்து, க ழக்குத்தைசயாைரக்
ெகாள்ைளய ட்டு, ஏேதாமின்ேமலும்
ேமாவாபன்ேமலும் ேபாரிடுவார்கள்;
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அம்ேமான் மக்கள் அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிவார்கள். 15 எக ப்தன்
சமுத்த ரமுைனையக் ெயேகாவா
முற்றலும் அழித்து, தம்முைடய காற்றன்
வலிைமயனால் நதயன்ேமல் தமது
ைகைய நீட்டி, ஏழு ஆறுகளாகப் ப ரித்து,
மக்கள் கால் நைனயாமல் கடந்துேபாகச்
ெசய்வார். 16 இஸ்ரேவலர் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டநாளில்
அவர்களுக்கு இருந்ததுேபால, அசீரியாவ ேல
அவருைடய மக்களில் மீதயானவர்களுக்கு
ஒருெபரும்பாைதயருக்கும்.

அத்த யாயம் 12
துதயன்பாடல்கள்

1அக்காலத்த ேலநீெசால்வது:
“ெயேகாவாேவ, நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
நீர் என்ேமல் ேகாபமாயருந்தீர்; ஆனாலும்

உம்முைடய ேகாபம் நீங்கயது;
நீர் என்ைனத்ேதற்றுகறீர்.
2இேதா, ேதவேனஎன்இரட்ச ப்பு;
நான்பயப்படாமல்நம்ப க்ைகயாயருப்ேபன்;
கர்த்தராக ய ேயேகாவா என் ெபலனும், என்

கீதமுமானவர்;
அவேர எனக்குஇரட்ச ப்புமானவர்.
3நீங்கள்இரட்ச ப்பன்ஊற்றுகளிலிருந்து
மக ழ்ச்ச யுடன்தண்ணீர்ெமாண்டுெகாள்வீர்கள்.

4அக்காலத்த ேலநீங்கள்ெசால்வது:
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ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்;
அவருைடய ெசய்ைககைள மக்களுக்குள்ேள

அறவயுங்கள்;
அவருைடய நாமம் உயர்ந்தெதன்று

ப ரஸ்தாபம்ெசய்யுங்கள்.
5ெயேகாவாைவக்கீர்த்தனம்ெசய்யுங்கள்,
அவர்மகத்துவமானெசயல்கைளச்ெசய்தார்;
இது பூமிெயங்கும் அறயப்படக்கடவது

என்பீர்கள்.
6சீேயானில்குடியருக்க றவேள,
நீ சத்தமிட்டுக்ெகம்பீரி;
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவல்

ெபரியவராயருக்க றார்.”

அத்த யாயம் 13
பாப ேலானுக்கு வேராதமான

தீர்க்கதரிசனம்
1 ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா

பாப ேலாைனக்குறத்து ேதவனிடத்தலிருந்து
ெபற்றுக்ெகாண்ட ெசய்த . 2 உயர்ந்த
மைலயன்ேமல் ெகாடிேயற்றுங்கள்; உரத்த
சத்தமிட்டு மக்கைள வரவைழயுங்கள்;
அவர்கள் ப ரபுக்களின் வாசல்களுக்குள்
நுைழவதற்குச் ைசைக காட்டுங்கள்.
3 நான் பரிசுத்தமாக்கனவர்களுக்குக்
கட்டைள ெகாடுத்ேதன்; என் ேகாபத்ைத
நைறேவற்ற என் பராக்க ரமசாலிகைள
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அைழத்தும் இருக்க ேறன்; அவர்கள் என்
மகத்துவத்தனாேல களிகூருகறவர்கள்
என்கறார். 4 த ரளான மக்களின்
சத்தத்ைதப்ேபான்ற கூட்டத்தன்
இைரச்சலும், கூட்டப்பட்ட மக்களுைடய
ேதசங்களின் அமளியான இைரச்சலும்
மைலகளில் ேகட்கப்படுக றது;
ேசைனகளின் ெயேகாவா ேபார்ப் பைடைய
எண்ணிக்ைக பார்க்க றார். 5 ெயேகாவா
வருகறார்; அவருைடய ேகாபத்தன்
ஆயுதங்களும், ேதசத்ைதெயல்லாம்
அழிக்க, வானங்கவழ்ந்த கைடயாந்தர
ேதசத்தலிருந்து வருகறது.
6 அலறுங்கள், ெயேகாவாவன்
நயாயத்தீர்ப்பன்நாள் சமீபமாயருக்க றது;
அது சர்வவல்லவரிடத்தலிருந்து மகா
அழிவாக வரும். 7 ஆதலால் எல்லாக்
ைககளும் தளர்ந்து, எல்லா மனிதரின்
இருதயமும் கைரந்துேபாகும். 8 அவர்கள்
பயமைடவார்கள்; ேவதைனகளும்
வாைதகளும் அவர்கைளப்ப டிக்கும்;
பள்ைள ெபறுகறவைளப்ேபால
ேவதைனப்படுவார்கள்; ஒருவைரெயாருவர்
தைகத்துப்பார்ப்பார்கள்; அவர்கள்
முகங்கள் ெநருப்பான முகங்களாயருக்கும்.
9 இேதா, ேதசத்ைதப் பாழாக்க ,
அதன் பாவ கைள அதலிருந்து
அழிப்பதற்காகக் ெயேகாவாவுைடய
நாள் கடுைமயும், மூர்க்கமும், மிகுந்த
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ேகாபமுமாக வருகறது. 10 வானத்தன்
நட்சத்த ரங்களும் வண்மீன்களும் ஒளி
ெகாடாமலிருக்கும்; சூரியன் உதக்கும்ேபாது
இருண்டுேபாகும்; சந்த ரன் ஒளி
ெகாடாமலிருக்கும். 11பாவத்தன் காரணமாக
உலகத்ைதயும், அக்க ரமத்தன் காரணமாக
துன்மார்க்கைரயும் நான் தண்டித்து,
அகங்காரரின் ெபருைமைய ஒழியச்ெசய்து,
ெகாடியரின் ெகாடுைமையத் தாழ்த்துேவன்.
12 மக்கைளப் பசும்ெபான்னிலும், மனிதைன
ஓப்பீரின் தங்கத்தலும் அபூர்வமாக்குேவன்.
13இதனால் ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய
ேகாபத்தனால்அவருைடயகடுங்ேகாபத்தன்
நாளிேல பூமி தன்னிடத்ைதவ ட்டு
நீங்குமளவுக்குவானத்ைதஅத ரச்ெசய்ேவன்.
14 துரத்தப்பட்ட ெவளிமாைனப்ேபாலும்,
யாரும் ேசர்க்காத ஆட்ைடப்ேபாலும்
இருப்பார்கள்; அவரவர் தங்கள்
மக்களிடத்த ற்குப்ேபாக முகத்ைதத்தருப்ப ,
அவரவர் தங்கள் ேதசத்த ற்கு
ஓடிப்ேபாவார்கள். 15 ப டிபட்ட எவனும்
குத்தப்பட்டு, அவர்கைளச் ேசர்ந்தருந்த
எவனும் பட்டயத்தால் வழுவான். 16அவர்கள்
குழந்ைதகள் அவர்கள் கண்களுக்கு
முன்பாக ேமாத யடிக்கப்படும்; அவர்கள்
வீடுகள் ெகாள்ைளய டப்படும்; அவர்கள்
மைனவகள் அவமானப்படுவார்கள்.
17 இேதா, நான் அவர்களுக்கு வேராதமாக
ேமதயைர எழுப்புேவன்; அவர்கள்
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ெவள்ளிையமத க்காமலும்,ெபான்னின்ேமல்
ப ரியப்படாமலும், 18 வல்லுகளால்
இைளஞர்கைள ெகான்றுவடுவார்கள்;
கர்ப்பக்கனியன்ேமல் அவர்கள்
மனமிரங்குவதல்ைல; அவர்கள் கண்
பள்ைளகைளத் தப்பவடுவதுமில்ைல.
19 நாடுகளுக்குள் அலங்காரமும்,
கல்ேதயருைடய ப ரதான மகைமயுமாகய
பாப ேலானானது ேதவனால் ேசாேதாமும்
ெகாேமாராவும் கவழ்க்கப்பட்டதுேபால
கவழ்க்கப்படும். 20 இனி ஒருேபாதும்,
அதல் ஒருவரும் குடிேயறுவதுமில்ைல,
தைலமுைறேதாறும் அதல் ஒருவரும்
தங்கயருப்பதுமில்ைல; அங்ேக
அரபயன் கூடாரம் ேபாடுவதுமில்ைல;
அங்ேக ேமய்ப்பர்கள் மந்ைதைய
கூட்டுவதுமில்ைல. 21 காட்டுமிருகங்கள்
அங்ேக படுத்துக்ெகாள்ளும்; ஊைளயடும்
ப ராணிகள் அவர்கள் வீடுகைள ந ரப்பும்,
ஆந்ைதகள் அங்ேக குடிெகாள்ளும்; காட்டாடு
அங்ேக துள்ளும். 22 அவர்கள் பாழான
மாளிைககளில் நரிகள் ஊைளயடும்;
வலுசர்ப்பங்கள் அவர்கள் ேசதப்படுத்தன
அரண்மைனகளில் ஒன்றாகக் கூடும்; அதன்
காலம் சீக்க ரம் வரும், அதன் நாட்கள்
நீடிக்காதுஎன்கறார்.

அத்த யாயம் 14
1 ெயேகாவா யாக்ேகாபுக்கு
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இரங்க , பன்னும் இஸ்ரேவலைரத்
ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கைள அவர்கள்
ேதசத்த ேல குடியருக்கச்ெசய்வார்;
அந்நயரும் அவர்களுடன் ேசர்ந்து,
யாக்ேகாபன் வம்சத்துடன் இைணந்து
ெகாள்வார்கள். 2 மக்கள் அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய் அவர்கள்
இடத்தல் வடுவார்கள்; இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் ெயேகாவாவுைடய ேதசத்த ேல
அவர்கைள ேவைலக்காரராகவும்
ேவைலக்காரிகளாகவும் ைவத்துக்ெகாண்டு,
தங்கைளச் சைறயாக்கனவர்கைளச்
சைறயாக்க , தங்கைள ஒடுக்கனவர்கைள
ஆளுவார்கள். 3 ெயேகாவா உன்
துக்கத்ைதயும், உன் தவப்ைபயும், நீ
அடிைமயாக்கப்பட்டிருந்த கடினமான
அடிைமத்தனத்ைதயும் நீக்க , உன்ைன
இைளப்பாறச் ெசய்யும் அக்காலத்த ேல,
4 நீ பாப ேலான் ராஜாவன்ேமல்
ெசால்லும் வாக்கயமாவது: ஒடுக்கனவன்
ஒழிந்துேபானாேன! தங்க நகரம்
ஒழிந்துேபானேத! 5 ெயேகாவா தீயவரின்
ஆயுதத்ைதயும், அரசாண்டவர்களின்
ெசங்ேகாைலயும் முறத்துப்ேபாட்டார்.
6 மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டு ஓய்வல்லாமல்
மக்கைள அடித்து, ேகாபமாக மக்கைள
அரசாண்டவன், தடுக்க யாருமில்லாமல்
துன்பப்படுத்தப்படுக றான். 7 பூமிமுழுவதும்
இைளப்பாற அைமந்தருக்க றது;
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ெகம்பீரமாக முழங்குகறார்கள். 8 ேதவதாரு
மரங்களும், லீபேனானின் ேகதுருக்களும்,
உனக்காக சந்ேதாஷப்பட்டு, நீ வழுந்து
க டந்தது முதற்ெகாண்டு எங்கைள
ெவட்டவருவார் ஒருவரும் இல்ைல
என்று ெசால்க றது. 9 கீேழ இருக்க ற
பாதாளம் உன்ைனப்பார்த்து அத ர்ந்து,
உன் வருைகக்கு எத ர்ெகாண்டு,
பூமியல் அத பத களாயருந்து ெசத்த
இராட்சதர் யாவைரயும் உனக்காக எழுப்ப ,
மக்களுைடய எல்லா ராஜாக்கைளயும்
அவர்களுைடய சங்காசனங்களிலிருந்து
எழுந்தருக்கச்ெசய்க றது. 10அவர்கெளல்ேலாரும்
உன்ைன ேநாக்க : நீயும் எங்கைளப்ேபால
பலவீனாமானாேயா? எங்களுக்குச்
சமமானாேயா? என்று ெசால்வார்கள்.
11 உன் ஆடம்பரமும், உன் வாத்தயங்களின்
முழக்கமும்பாதாளத்தல்தள்ளுண்டுேபானது;
புழுக்கேள உன் படுக்ைக, பூச்ச கேள
உன் ேபார்ைவ. 12 அதகாைலயன்
மகனாகய வடிெவள்ளிேய, நீ
வானத்தலிருந்து வழுந்தாேய! ேதசங்கைள
கீழ்ப்படுத்தனவேன, நீ தைரய ேல வழ
ெவட்டப்பட்டாேய! 13 நான் வானத்த ற்கு
ஏறுேவன், ேதவனுைடய நட்சத்த ரங்களுக்கு
ேமலாக என் சங்காசனத்ைத உயர்த்துேவன்;
வடபுறங்களிலுள்ள ஆராதைனக் கூட்டத்தன்
மைலய ேல வீற்றருப்ேபன் என்றும், 14 நான்
ேமகங்களுக்கு ேமலாக வானங்களில்
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ஏறுேவன்; உன்னதமான ேதவனுக்கு
ஒப்பாேவன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தல்
ெசான்னாேய. 15 ஆனாலும் நீ ஆழமான
பாதாளத்த ேல தள்ளுண்டுேபானாய்.
16 உன்ைனக் காண்கறவர்கள் உன்ைன
உற்றுப்பார்த்து, உன்ைனக்குறத்துச்
ச ந்த த்து; இவன்தானா பூமிையத்
தத்தளிக்கவும், ேதசங்கைள அத ரவும்
ெசய்து, 17 உலகத்ைத வனாந்த ரமாக்க ,
அதன் நகரங்கைள அழித்து,
சைறப்பட்டவர்கைளத் தங்கள் வீடுகளுக்குப்
ேபாகவ டாமலிருந்தவன் என்பார்கள்.
18 ேதசங்களுைடய சகல ராஜாக்களும்,
அவரவர் தங்கள் அைறய ேல மகைமேயாேட
க டத்தப்பட்டிருக்க றார்கள். 19 நீேயா
அழுக ப்ேபான கைளையப்ேபாலவும்,
பட்டயக்குத்தால் ெகாைலயுண்டவர்களின்
ஆைடையப்ேபாலவும், ஒரு குழியன்
கற்களுக்குள்ேளக டக்க றவர்கைளப்ேபாலவும்,
காலால் மித க்கப்பட்ட பணத்ைதப்ேபாலவும்,
உன் கல்லைறக்கு ெவளிேய
எற ந்துவ டப்பட்டாய். 20 நீ அவர்களுடன்
அடக்கம் ெசய்யப்படுவதல்ைல; நீ
உன் ேதசத்ைதக் ெகடுத்து உன்
மக்கைளக் ெகான்றுேபாட்டாய்;
தீைமெசய்க றவர்களுைடய சந்தத
ஒருேபாதும் கனமைடவதல்ைல. 21 அவன்
சந்ததயார் எழும்ப த் ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, உலகத்ைதப்
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பட்டணங்களால் ந ரப்பாமலிருக்க, அவர்கள்
முன்ேனார்களுைடய அக்க ரமத்த ற்காக
அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள். 22 நான் அவர்களுக்கு
வேராதமாக எழும்புேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்க றார்;
பாப ேலானுைடய ெபயைரயும், அதல்
மீதயாக இருக்க றைதயும், சந்ததையயும்
பன்சந்ததையயும் அழிப்ேபெனன்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 23 அைத
முள்ளம்பன்றகளுக்குச் ெசாந்தமும்,
தண்ணீர் நற்கும் பள்ளங்களுமாக்க ,
அைத அழிவு என்னும் துைடப்பத்தனால்
ெபருக்கவடுேவன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்க றார்.

அசீரியாவ ற்கு வ ேராதமான
தீர்க்கதரிசனம்

24 நான் நைனத்தருக்க றபடிேய நடக்கும்;
நான் ந ர்ணயத்தபடிேய நைலநற்கும் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ஆைணயட்டுச்
ெசான்னார். 25 அசீரியைன என்
ேதசத்த ேல முறத்து, என் மைலகளின்ேமல்
அவைன மித த்துப்ேபாடுேவன்;
அப்ெபாழுது அவனுைடய நுகம்
அவர்கள்ேமலிருந்து வலக , அவனுைடய
சுைம அவர்கள் ேதாளிலிருந்து நீங்கும்.
26 ேதசமைனத்தன்ேமலும் ந ர்ணயக்கப்பட்ட
ேயாசைன இதுேவ; சகல ேதசங்கள்ேமலும்
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நீட்டப்பட்டிருக்க ற ைகயும் இதுேவ
என்றார். 27 ேசைனகளின் ெயேகாவா
இப்படி ந ர்ணயத்தருக்க றார், யார்
அைத வயர்த்தமாக்குவான்? அவருைடய
ைக நீட்டப்பட்டிருக்க றது, யார் அைதத்
தருப்புவான்?

ெபலிஸ்தயாவுக்கு வ ேராதமான
தீர்க்கதரிசனம்

28 ஆகாஸ் ராஜா மரணமைடந்த
வருடத்த ேல உண்டான பாரம்
என்னெவன்றால்: 29 முழு ெபலிஸ்தயாேவ,
உன்ைன அடித்த ேகால் முற ந்தெதன்று
சந்ேதாஷப்படாேத; பாம்பன் ேவரிலிருந்து
கட்டுவ ரியன் ேதான்றும்; அதன் கனி
பறக்க ற அக்கனி சர்ப்பமாயருக்கும்.
30 மிகவும் தரித்த ரரின் தைலப் பள்ைளகள்
தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு, எளியவர்கள்
சுகமாகப் படுத்தருப்பார்கள்; உன் ேவைரப்
பஞ்சத்தனாேல சாகும்படிெசய்ேவன்,
உன்னில் மீதயானவர்கைள அவன்
ெகான்று ேபாடுவான். 31 வாசேல
அலறு; நகரேம கதறு; ெபலிஸ்தயாேவ,
நீ முழுவதும் கைரந்து ேபாக றாய்;
ஏெனன்றால்,வடக்ேகஇருந்து புைகக்காடாய்
வருகறான்; அவன் கூட்டங்களில்
தனித்தவனில்ைல. 32 இப்ேபாதும்
இந்தேதசத்தன் ப ரத ந த களுக்கு என்ன
பதல் ெசால்லப்படும்? ெயேகாவா சீேயாைன
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அஸ்தபாரப்படுத்தனார்; அவருைடய
மக்களில் சறுைமயானவர்கள் அத ேல
த டன்ெகாண்டுதங்குவார்கள்என்பேத.

அத்த யாயம் 15
ேமாவாபுக்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

1 ேமாவாைபக்குற த்த ெசய்த . இரவ ேல
ேமாவாபலுள்ள ஆர் என்னும் பட்டணம்
பாழாக்கப்பட்டது, அது அழிக்கப்பட்டது;
இரவ ேல ேமாவாபலுள்ள கீர் என்னும்
பட்டணம் பாழாக்கப்பட்டது, அது
அழிக்கப்பட்டது. 2 அழுவதற்காக
ேமைடகளாகய பாய த்த ற்கும் தீேபானுக்கும்
ேபாக றார்கள்; ேநேபாவன் காரணமாகவும்
ெமெதபாவன் காரணமாகவும்
ேமாவாப் அலறுகறது; அவர்களுைடய
தைலகெளல்லாம் ெமாட்ைடயடித்தருக்கும்;
தாடிகெளல்லாம் கத்தரித்தருக்கும்.
3 அதன் வீதகளில் சணல் ஆைடையக்
கட்டிக்ெகாண்டு, எல்ேலாரும் அதன்
வீடுகள்ேமலும், அதன் ெதருக்களிலும்
அலற , அழுதுெகாண்டிருக்க றார்கள்.
4 எஸ்ேபான் ஊராரும் எெலயாெல ஊராரும்
சத்தமிடுக றார்கள்; அவர்கள் சத்தம்
யாகாஸ்வைர ேகட்கப்படுக றது; ஆைகயால்
ேமாவாபன் ஆயுதம் அணிந்தவர்கள்
கதறுகறார்கள்; அவனவனுைடய ஆத்துமா
அவனவனில் பயப்படுக றது. 5 என்
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இருதயம் ேமாவாபுக்காக ஓலமிடுக றது;
அதலிருந்து ஓடிவருகறவர்கள்
மூன்று வயது க டாரிையப்ேபால
அைலகறார்கள்; லூகத்தற்கு
ஏற ப்ேபாக ற வழிய ேல அழுதுெகாண்டு
ஏறுகறார்கள்; ஒெரானாய மின் வழிய ேல
ெநாறுங்குதலின் சத்தமிடுக றார்கள்.
6 ந ம்ரீமின் நீர்ப்பாய்ச்சலான இடங்கள்
பாழாய்ப்ேபாகும்; புல் உலர்ந்து,
முைள அழிந்து, பச்ைசயல்லாமல்
ேபாக றது. 7 ஆதலால் மிகுதயாகச்
ேசர்த்தைதயும், அவர்கள் சம்பாத த்து
ைவத்தைதயும், அலரிகளின் ஆற்றுக்கப்பால்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாவார்கள். 8 கூக்குரல்
ேமாவாபன் எல்ைலெயங்கும் சுற்றும்;
எக்லாய ம்வைர அதன் அலறுதலும்,
ெபேரலீம்வைர அதன் புலம்புதலும் ேகட்கும்.
9 தீேமானின் தண்ணீர்கள் இரத்தத்தால்
நைறந்தருக்கும்; தீேமானின்ேமல்
அதகக் ேகடுகைளக் கட்டைளயடுேவன்;
ேமாவாப ேல தப்பனவர்கள்ேமலும்,
ேதசத்தல்மீதயானவர்கள்ேமலும்சங்கத்ைத
வரச்ெசய்ேவன்.

அத்த யாயம் 16
1 ேதசாத பத க்குச் ெசலுத்தும்

ஆட்டுக்குட்டிகைள நீங்கள் ேசலாபட்டணம்
முதல் வனாந்த ரம்வைர ேசர்த்து மகளாகய
சீேயானின் மைலக்கு அனுப்புங்கள்.
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2 இல்லாவ ட்டால் கூட்ைடவ ட்டுத்
துரத்தப்பட்டு அைலகற குருவையப்ேபால
மகள்களாகய ேமாவாப் அர்ேனான்
நதயன் துைறகளிடத்தலிருப்பார்கள்.
3 நீ ஆேலாசைனெசய்து, நயாயம்
ெசய்து, மத்தயானத்த ேல உன் நழைல
இரைவப்ேபாலாக்க , துரத்தப்பட்டவர்கைள
மைறத்துக்ெகாள், ஓடிவருகறவர்கைளக்
காட்டிக்ெகாடுக்காேத. 4 ேமாவாேப,
துரத்தவ டப்பட்ட என் மக்கள் உன்னிடத்தல்
தங்கட்டும்; அழிக்க றவனுக்குத் தப்ப
அவர்களுக்கு அைடக்கலமாயரு;
ஒடுக்குகறவன் இல்லாேதேபாவான்;
அழிவு ஒழிந்துேபாம்; மித க்க றவர்கள்
ேதசத்தல் இல்லாதபடி அழிந்துேபாவார்கள்.
5 கருைபயனாேல சங்காசனம்
நைலப்படும்; நயாயம் வ சாரித்துத்
துரிதமாக நீத ெசய்க ற ஒருவர் அதன்ேமல்
தாவீதன் கூடாரத்த ேல நயாயாத பதயாக
உண்ைமேயாேட வீற்றருப்பார். 6 ேமாவாபன்
ெபருைமையயும், அவன் ேமட்டிைமையயும்,
அவன் அகங்காரத்ைதயும், அவன்
ேகாபத்ைதயும் குறத்துக் ேகட்ேடாம்;
அவன் மிகவும் ெபருைமக்காரன்;
ஆனாலும் அவன் வீம்பு ெசல்லாது.
7ஆைகயால், ேமாவாப யர்கள் ஒருவருக்காக
ஒருவர் அலறுவார்கள், எல்ேலாரும்
ஒருமித்து அலறுவார்கள்; க ராேரேசத்
ஊரின் அஸ்தபாரங்கள் மக்களுக்காக
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*ெபருமூச்சு வடுவார்கள். 8 எஸ்ேபான்
ஊர் வயல்கள் வாடிப்ேபானது; சீப்மா
ஊர் த ராட்ைசச்ெசடியன் நல்ல
ெகாடிகைளத் ேதசங்களின் அத பத கள்
நறுக்க ப்ேபாட்டார்கள்; அைவகள்
யாேசர்வைர ெசன்று வனாந்த ரத்தல்
படர்ந்தருந்தது; அைவகளின்
ெகாடிகள் நீண்டு கடலுக்கு அடுத்த
கைரவைரயல் இருந்தது. 9 ஆைகயால்
யாேசருக்காக அழுததுேபால, சீப்மா ஊர்
த ராட்ைசச்ெசடிக்காகவும் மிகவும் அழுேவன்;
எஸ்ேபாேன, எெலயாெலேய, உனக்கு
என் கண்ணீைரப் பாய்ச்சுேவன்; உன்
வசந்தகாலத்துப் பழங்களுக்காகவும்,
உன் த ராட்ைசப்பழ அறுப்புக்காகவும்
ஆரவாரிக்க ற சந்ேதாஷ சத்தம்
வழுந்துேபானது. 10 பய ர்ெவளியலிருந்து
சந்ேதாஷமும் களிப்பும் இல்லாமல் ேபானது;
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களில் பாடலுமில்ைல
ஆர்ப்பரிப்புமில்ைல; ஆைலயல்
இரசத்ைத மித க்க றவனுமில்ைல;
சந்ேதாஷ ஆரவாரத்ைத ஓயச்ெசய்ேதன்.
11 ஆைகயால் ேமாவாபுக்காக என்
குடல்களும், க ராேரசனுக்காக என்
உள்ளமும் சுரமண்டலத்ைதப்ேபால
ெதானிக்க றது. 12 ேமாவாப்
ேமைடகளின்ேமல் சலித்துப்ேபானான் என்று

* அத்த யாயம் 16:7 16:7உலர்ந்த த ரட்ைசக்காக



ஏசாயாஅத்தயாயம் 16:13 lviii ஏசாயாஅத்தயாயம் 17:4

காணப்படும்ேபாது, ப ரார்த்தைனெசய்யத்
தன் பரிசுத்த இடத்த ேல நுைழவான்;
ஆனாலும் பயனைடயமாட்டான்.
13 ேமாவாைபக்குற த்து அக்காலத்த ேல
ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைத இதுேவ.
14 ஒரு கூலிக்காரனுைடய வருடங்களுக்கு
இைணயான மூன்று வருடங்களுக்குள்ேள
ேமாவாபன் மகைமயும் அதன் அதக
மக்கள் கூட்டமும் சீரழிந்துேபாகும்;
அதல் மீதயாயருப்பது மிகவும் ச றதும்
அற்பமுமாயருக்கும் என்று ெயேகாவா
இப்ெபாழுதுெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 17
தமஸ்குவற்குவேராதமானேதவவாக்கு

1 தமஸ்குைவக் குறத்த அறவப்பு. இேதா,
தமஸ்குவானது நகரமாய ராமல் தள்ளப்பட்டு,
பாழான மண்ேமடாகும். 2 ஆேராேவரின்
பட்டணங்கள் பாழாய் வ டப்பட்டு, மந்ைத
ெவளியாயருக்கும்; மிரட்டுவாரில்லாமல்
அைவகள் அங்ேக படுத்துக்ெகாள்ளும்.
3 பாதுகாப்பு எப்ப ராயீைமயும், அரசாட்ச
தமஸ்குைவயும் வ ட்ெடாழியும்; இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய மகைமக்கு சம்பவத்ததுேபால
சீரியாவல் மீதயாயருப்பவர்களுக்கும்
சம்பவக்கும் என்று ேசைனகளின்ெயேகாவா
ெசால்க றார். 4அக்காலத்த ேல யாக்ேகாபன்
மகைம குைறந்துேபாகும், அவனுைடய



ஏசாயாஅத்தயாயம் 17:5 lix ஏசாயாஅத்தயாயம் 17:10

ெகாழுத்த உடல் ெமலிந்துேபாகும். 5ஒருவன்
ஓங்கன பயைர அறுவைடெசய்து,
தன் ைகயனால் கத ர்கைள அறுத்து,
ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல கத ர்கைளச்
ேசர்க்க றதுேபாலிருக்கும். 6 ஆனாலும்
ஒலிவமரத்ைத உலுக்கும்ேபாது
நுனிக்ெகாம்ப ேல இரண்டு மூன்று
காய்களும், காய்க்க ற அதன்
கைளகளிேல நான்ேகா அல்லது ஐந்ேதா
காய்களும் மீதயாயருப்பதுேபால,
அத ேல பன்பற ப்புக்குக் ெகாஞ்சம்
மீதயாயருக்குெமன்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்க றார்.
7 அக்காலத்த ேல மனிதன் தன்
ைககளின் ெசயல்களாகய பீடங்கைள
பார்க்காமலும், தன் வ ரல்கள்
உண்டாக்கன ேதாப்புவ க்க ரகங்கைளயும்,
சைலகைளயும் பார்க்காமலும், 8 தன்ைன
உண்டாக்கனவைரேய பாரப்பான், அவன்
கண்கள் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைரேய
பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும். 9அக்காலத்த ேல
அவர்களுைடய பாதுகாப்பான பட்டணங்கள்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு மீதயாக
ைவக்கப்பட்ட தைழையப்ேபாலவும்,
நுனிக்ெகாம்ைபப்ேபாலவுமாக ,
பாழாய்க்க டக்கும். 10 உன் ெபலமாகய
கன்மைலைய நீ நைனக்காமல், உன்
இரட்ச ப்பாக ய ேதவைன மறந்தாய்;
ஆகேவ நீ ேநர்த்தயான நாற்றுகைள
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நட்டாலும், அந்நய ேதசத்துக் கன்றுகைள
ைவத்தாலும், 11 பகற்காலத்த ேல உன்
நாற்ைற வளரவும், வடியற்காலத்த ேல
உன் வைதைய முைளக்கவும்
ெசய்தாலும், பலைனச் ேசர்க்கும்
நாளிேல துக்கமும் கடும்ேவதைனயுேம
உங்கள் அறுப்பாயருக்கும். 12 ஐேயா,
கடல்கள் ெகாந்தளிக்க றதுேபால
ெகாந்தளிக்க ற அேநக மக்களின் கூட்டம்,
பலத்த தண்ணீர்கள் இைரக றதுேபால
இைரக ற மக்கள் கூட்டங்களின் சத்தமும்
உண்டாயருக்க றது. 13 மக்கள் கூட்டங்கள்
த ரளான தண்ணீர்கள் இைரக றதுேபால
இைரந்தாலும்,அவர்கைளஅவர்அதட்டுவார்;
அவர்கள் தூரமாக ஓடிப்ேபாவார்கள்;
மைலகளிேல காற்றனால் பறந்துேபாக ற
பதைரப்ேபாலவும், சுழல்காற்ற ேல அகப்பட்ட
துரும்ைபப்ேபாலவும் துரத்தப்படுவார்கள்.
14 இேதா, மாைல ேநரத்த ேல
கலக்கமுண்டாகும், வடியற்காலத்த ற்குமுன்
அவர்கள் ஒழிந்துேபாவார்கள்; இதுேவ
நம்ைமக் ெகாள்ைளயடுகறவர்களின்
பங்கும், நம்ைமச் சூைறயாடுக றவர்களின்
வீதமுமாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 18
கூஷ் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமான

தீர்க்கதரிசனம்
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1 எத்த ேயாப்ப யாவன் நத களுக்கு
அக்கைரய ேலந ழலிடும்இறக்ைககளுைடயதும்,
2 கடல்வழியாகத் தண்ணீர்களின்ேமல்
நாணல் படகுகளிேல ப ரத ந த கைள
அனுப்புக றதுமான ேதசத்த ற்கு
ஐேயா, ேவகமான தூதர்கேள,
அதக தூரமாகப் பரவயருக்க றதும்,
சைரக்கப்பட்டதும், துவக்கமுதல்
இதுவைரக்கும் உயர்ந்து இருந்ததும்,
அளவடப்பட்டதும், மித க்கப்பட்டதும், நத கள்
பாழாக்குக றதுமான மக்களிடத்த ற்குப்
ேபாங்கள். 3பூமியல் குடியருக்க றவர்களும்,
ேதசத்து மக்களுமாகய நீங்கெளல்ேலாரும்,
மைலகளின்ேமல் ெகாடிேயற்றப்படும்ேபாது
பாருங்கள், எக்காளம் ஊதப்படும்ேபாது
ேகளுங்கள். 4 நான் அமர்ந்தருந்து
பய ரின்ேமல் வழும் சூடான
ெவயைலப்ேபாலவும், அறுப்புக்காலத்து
ெவப்பத்தல்உண்டாகும்பனிேமகத்ைதப்ேபாலவும்,
என்இருப்ப டத்தலிருந்துகண்ேணாக்குேவன்
என்று ெயேகாவா என்னுடேன ெசான்னார்.
5 த ராட்ைசச்ெசடிகள் அறுப்புக்கு முன்ேன
பூப்பூத்து முற்ற காய்க்க ற காய்கள் பஞ்சாக
இருக்கும்ேபாேத, அவர் அரிவாள்களினாேல
காய்ப்புக்கைளஅறுத்துக்ெகாடிகைளெவட்டி
அகற்ற ப்ேபாடுவார். 6 அைவகள் ஏகமாக
மைலகளின் பறைவகளுக்கும், பூமியன்
மிருகங்களுக்கும் வ டப்படும்; பறைவகள்
அதன்ேமல் ேகாைடக்காலத்தலும்,
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காட்டுமிருகங்கெளல்லாம் அதன்ேமல்
மைழக்காலத்தலும் தங்கும்.
7 அக்காலத்த ேல அத க தூரமாகப்
பரவயருக்க றதும், சைரக்கப்பட்டதும்,
துவக்கமுதல் இதுவைரக்கும்
ெகடியாயருந்ததும், அளவடப்பட்டதும்,
மித க்கப்பட்டதும்,நத கள்பாழாக்குக றதுமான
ேதசமானது, ேசைனகளின் ெயேகாவாவன்
நாமம் தங்கும் இடமாகய சீேயான்
மைலயல் ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்குக்
காணிக்ைகயாகக்ெகாண்டுவரப்படும்.

அத்த யாயம் 19
எக ப்ைதக்குற த்ததீர்க்கதரிசனம்

1 எக ப்ைதக் குற த்த ெசய்த . இேதா,
ெயேகாவா ேவகமான ேமகத்தன்ேமல்
ஏற எக ப்த ற்கு வருவார்; அப்ெபாழுது
எக ப்தன் சைலகள் அவருக்கு முன்பாகக்
குலுங்கும், எக ப்தன் இருதயம்
தனக்குள்ேள கைரந்து ேபாகும்.
2சேகாதரனுடன்சேகாதரனும்,ச ேநக தனுடன்
ச ேநக தனும், பட்டணத்துடன் பட்டணமும்,
ேதசத்துடன் ேதசமும் ேபார்ெசய்வதற்காக,
எக ப்தயைர எக ப்தயருடன்
ேபாரிட ைவப்ேபன். 3 அதனால்
எக ப்தயருைடய ஆவ அவர்களுக்குள்
ேசார்ந்துேபாகும்; அவர்கள் ஆேலாசைனைய
அழிந்துேபாகச்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது



ஏசாயாஅத்தயாயம் 19:4 lxiii ஏசாயாஅத்தயாயம் 19:11

சைலகைளயும், மந்த ரவாத கைளயும்,
இறந்தவர்களிடம் ேபசுக றவர்கைளயும்,
குறெசால்க றவர்கைளயும் ேதடுவார்கள்.
4 நான் எக ப்தயைரக் கடினமான
அத பதயன் ைகயல் ஒப்புவ ப்ேபன்;
ெகாடூரமான ராஜா அவர்கைள ஆளுவான்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்க றார். 5 அப்ெபாழுது
கடலின் தண்ணீர்கள் குைறந்து, நதயும்
வற்ற வறண்டுேபாகும். 6 ஆறுகைளத்
தருப்பவடுவார்கள்; பாதுகாப்பான
அகழிகள் ெவறுைமயாக வறண்டுேபாகும்;
ேகாைரயும் நாணலும் வாடும்.
7 நத ேயாரத்தலும் நதமுகத்தலும் இருக்கற
இைலயுள்ள ெசடிகளும், நதயருகல்
வைதக்கப்பட்ட யாவும் உலர்ந்துேபாகும்;
அது பறக்கடிக்கப்பட்டு இல்லாமல்ேபாகும்.
8மீன்ப டிக்க றவர்கள்ெபருமூச்சுவடுவார்கள்,
நதய ேல தூண்டில்ேபாடுக ற
அைனவரும் துக்கப்படுவார்கள்;
தண்ணீர்களின்ேமல் வைலகைள
வீசுகறவர்கள் சலித்துப்ேபாவார்கள்.
9ெமல்லியசணைலப்பக்குவப்படுத்துகறவர்களும்,
ெமல்லிய ஆைடகைள ெநய்க றவர்களும்
ெவட்கப்படுவார்கள். 10 மீன் வளர்க்க ற
குளங்களுக்கு கூலிக்கு அைண கட்டுகற
அைனவருைடய அைணக்கட்டுகளும்
உைடந்துேபாகும். 11 ேசாவான்
பட்டணத்தன் ப ரபுக்களாக இருப்பவர்கள்
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மூடர்கள்; பார்ேவானுைடய ஞானமுள்ள
ஆேலாசைனக்காரரின் ஆேலாசைன
மதயீனமானது: நான் ஞானிகளின்
மகன், நான் முந்தன ராஜாக்களின்
மகன் என்று பார்ேவானிடம் எப்படிச்
ெசால்க றீர்கள்? 12 அவர்கள் எங்ேக?
உன் ஞானிகள் எங்ேக? ேசைனகளின்
ெயேகாவா எக ப்ைதக்குற த்துச்ெசய்த
ேயாசைனைய அவர்கள் உனக்குத்
ெதரிவ க்கட்டும்; அல்லது தாங்கேள
அற ந்துெகாள்ளட்டும். 13ேசாவான் ப ரபுக்கள்
மூடரானார்கள்; ேநாப்பு பட்டணத்தன்
ப ரபுக்கள் ேமாசம்ேபானார்கள்; எக ப்ைதயும்
அதன் ேகாத்த ரத்தைலவைரயும்
வழிதப்பச்ெசய்க றார்கள். 14 ெயேகாவா
அதன் நடுவல் தாறுமாறுகளின்
ஆவைய வரச்ெசய்தார்; குடிெவறயன்
வாந்த ெயடுத்து, தள்ளாடித்
த ரிக றதுேபால, அவர்கள் எக ப்ைத
அதன் எல்லாச்ெசய்ைகயலும்
தள்ளாடித் த ரியச்ெசய்க றார்கள்.
15 எக ப்தல் தைலயாகலும், வாலாகலும்,
கைளயாகலும், நாணலாகலும்
ெசய்யும் ேவைல ஒன்றுமிராது.
16 அக்காலத்த ேல எக ப்தயர்கள்
ெபண்கைளப்ேபாலிருந்து, ேசைனகளின்
ெயேகாவா தங்கள்ேமல் அைசக்கும் ைக
அைசவனாேல பயந்து நடுங்குவார்கள்.
17 ேசைனகளின் ெயேகாவா அவர்களுக்கு
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வேராதமாக தீர்மானித்துக்ெகாண்ட
ஆேலாசைனயனால் யூதாவன் ேதசம்
எக ப்தயருக்குப் பயங்கரமாயருக்கும்;
தனக்குள் அைத நைனக்கறவெனவனும்
அத ர்ச்ச யைடவான். 18 அக்காலத்த ேல
எக ப்துேதசத்தலிருக்கும் ஐந்து பட்டணங்கள்
கானான் ெமாழிையப் ேபச , ேசைனகளின்
ெயேகாவாைவ முன்னிட்டு ஆைணயடும்;
அைவகளில் ஒன்று அழிக்கப்பட்ட பட்டணம்
என்னப்படும். 19 அக்காலத்த ேல எக ப்து
ேதசத்தன் நடுவ ேல ெயேகாவாவுக்கு
ஒரு பலிபீடமும், அதன் எல்ைலயருேக
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு தூணும்
உண்டாயருக்கும். 20அது எக ப்துேதசத்த ேல
ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்கு
அைடயாளமும் சாட்ச யுமாயருக்கும்;
ஒடுக்குகறவர்களினால் அவர்கள்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்படுவார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர்களுக்கு ஒரு
இரட்சகைனயும், ஒரு ெபலவாைனயும்
அனுப்ப அவர்கைள வடுவப்பார்.
21 அப்ெபாழுது ெயேகாவா எக ப்தயருக்கு
அறயப்படுவார்; எக ப்தயர்கள்
ெயேகாவாைவ அக்காலத்த ேல
அற ந்து, அவருக்குப் பலிகேளாடும்,
காணிக்ைககேளாடும் ஆராதைனெசய்து,
ெயேகாவாவுக்குப் ெபாருத்தைனகைளச்
ெசய்து அைவகைளச் ெசலுத்துவார்கள்.
22 ெயேகாவா எக ப்தயைர வாைதயனால்
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அடிப்பார்; அடித்து குணமாக்குவார்; அவர்கள்
கர்த்தரிடத்தல் மனந்தரும்புவார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்டு, அவர்கைளக் குணமாக்குவார்.
23 அக்காலத்த ேல எக ப்தலிருந்து
அசீரியாவுக்குப் ேபாக ற ெபரும்பாைத
உண்டாயருக்கும்; அசீரியர்கள் எக ப்த ற்கும்,
எக ப்தயர்கள் அசீரியாவுக்கும் வந்து,
எக ப்தயர்கள் அசீரியருடன் ஆராதைன
ெசய்வார்கள். 24அக்காலத்த ேல இஸ்ரேவல்
எக ப்ேதாடும் அசீரியாேவாடும் மூன்றாவதாக
பூமியன் நடுவல் ஆசீர்வாதமாயருக்கும்.
25 அவர்கைளக்குறத்துச் ேசைனகளின்
ெயேகாவா: எக ப்தயராக ய என்
மக்களும், அசீரியராக ய என் கரத்தன்
ெசயலும், இஸ்ரேவலராக ய என் ெசாத்தும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டது என்று ெசால்லி,
அவர்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

அத்த யாயம் 20
கூஷ் மற்றும் எக ப்ைதக் குற த்த

தீர்க்கதரிசனம்
1 ேசனாத பத தர்த்தான், அசீரியா

ராஜாவாகய சர்ேகானாேல அனுப்பப்பட்டு,
அஸ்ேதாத்த ற்கு வந்து, அஸ்ேதாத்தன்ேமல்
ேபார்ெசய்து, அைதப் ப டித்த வருடத்த ேல,
2 ெயேகாவா ஆேமாத்சன் மகனாகய
ஏசாயாைவ ேநாக்க : நீ ேபாய் உன்
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இடுப்பலிருக்கற சணலாைடைய
அவழ்த்து, உன் கால்களிலிருக்க ற
காலணிகைளக் கழற்று என்றார்; அவன்
அப்படிேய ெசய்து, ஆைடயல்லாமலும்
ெவறுங்காலுமாக நடந்தான். 3 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா: எக ப்தன்ேமலும்
எத்த ேயாப்ப யாவன்ேமலும் வரும் மூன்று
வருடத்துக் காரியங்களுக்கு அைடயாளமும்
குற ப்புமாக என்ஊழியக்காரனாகய ஏசாயா
ஆைடயல்லாமலும் ெவறுங்காலுமாக
நடக்க றதுேபால, 4 அசீரியா ராஜா, தான்
சைறப டிக்கப்ேபாக ற எக ப்தயரும், தான்
குடிவலக்கப்ேபாக ற எத்த ேயாப்ப யருமாகய
வாலிபர்கைளயும் முத ேயாைரயும்,
ஆைடயல்லாமலும் ெவறுங்காலுமாக
எக ப்தயருக்கு ெவட்கமுண்டாக,
இருப்ப டம் மூடப்படாதவர்களாய்க்
ெகாண்டுேபாவான். 5 அப்ெபாழுது இந்தக்
கடற்கைரக்குடிகள் தாங்கள் நம்பயருந்த
எத்த ேயாப்ப யாைவக்குறத்தும், தாங்கள்
ெபருைமபாராட்டின எக ப்ைதக்குற த்தும்
கலங்க ெவட்க : 6இேதா, அசீரிய ராஜாவன்
முகத்த ற்குத் தப்புவதற்காக நாங்கள் நம்ப ,
உதவக்ெகன்று ஓடிவந்து அண்டினவன்
இப்படியானாேன; நாங்கள் எப்படி
வடுவக்கப்படுேவாம் என்று அக்காலத்த ேல
ெசால்வார்கள்என்றார்.
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அத்த யாயம் 21
பாப ேலானுக்கு வேராதமான

தீர்க்கதரிசனம்
1 கடல் வனாந்த ரத்ைதக்குற த்த ெசய்த .

சுழல் காற்று ெதன்தைசயலிருந்து எழும்ப க்
கடந்து வருகறதுேபால, பயங்கரமான
ேதசமாக ய வனாந்த ரத்தலிருந்து அது
வருகறது. 2 பயங்கரமான காட்ச எனக்குத்
ெதரிவ க்கப்பட்டது;துேராக துேராகம்ெசய்து,
பாழாக்குக றவன் பாழாக்க க்ெகாண்ேட
இருக்க றான்; ஏலாேம எழும்பு; ேமதயாேவ
முற்றுைகேபாடு; அதனாேல உண்டான
தவப்ைபெயல்லாம் ஒழியச்ெசய்ேதன்.
3ஆைகயால், என்இடுப்பு மகாேவதைனயால்
நைறந்தருக்க றது; பள்ைளெபறுகறவளின்
ேவதைனகளுக்கு ஒத்த ேவதைனகள்
என்ைனப் ப டித்தது; ேகட்டதனால்
உைளச்சல்ெகாண்டு, கண்டதனால்
கலங்க ேனன். 4 என் இருதயம் தைகத்தது;
பயம் என்ைன அத ர்ச்ச யைடயச் ெசய்தது;
எனக்கு இன்பம் தந்த இரவு பயங்கரமானது.
5 பந்தைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
காவலாளிையஅமர்த்துங்கள், சாப்படுங்கள்,
குடியுங்கள், ப ரபுக்கேள, எழுந்து
ேகடயங்களுக்கு எண்ெணய் பூசுங்கள்.
6 ஆண்டவர் என்ைன ேநாக்க : நீ
ேபாய், காண்பைதத் ெதரிவ ப்பதற்காக
காவலாளிைய ைவ என்றார். 7 அவன்
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ஒரு இரதத்ைதயும், ேஜாடி ேஜாடியாகக்
குதைரவீரைனயும், ேஜாடி ேஜாடியாகக்
கழுைதகளின்ேமலும் ஒட்டகங்களின்ேமலும்
ஏறவருகறவர்கைளயும் கண்டு, மிகுந்த
கவனமாகக் கவனித்துக்ெகாண்ேட இருந்து:
8 ஆண்டவேர, நான் பகல்முழுவதும் என்
காவலிேல நன்று, இரவுமுழுவதும் நான்
என் காவலிடத்த ேல தங்கயருக்க ேறன்
என்று சங்கத்ைதப்ேபால் சத்தமிட்டுக்
கூப்படுகறான். 9இேதா, ஒரு ேஜாடி குதைர
பூட்டப்பட்டஇரதத்தன்ேமல்ஏறயருக்க றஒரு
மனிதன் வருகறான்; பாப ேலான் வழுந்தது,
வழுந்தது; அதன் ெதய்வங்களுைடய
சைலகைளெயல்லாம் தைரேயாேட ேமாத
உைடத்தார் என்று மறுெமாழி ெசால்க றான்.
10 என் ேபாரடிப்பன் தானியேம, என்
களத்தன் ேகாதுைமேய, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் கர்த்தரால் நான்
ேகள்வப்பட்டைதஉங்களுக்குஅறவத்ேதன்.
ஏேதாமுக்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

11 தூமாவுக்கு* ெசய்த . ேசயீரிலிருந்து
என்ைன ேநாக்க : காவலாளிேய, இரவு
எவ்வளவுெசன்றது? என்றுகூப்ப ட்டுக்ேகட்க;
12 அதற்கு காவலாளி: வடியற்காலம்
வருகறது, இராக்காலமும் வருகறது;
நீங்கள் ேகட்க மனதருந்தால் தரும்பவந்து
ேகளுங்கள்என்றுெசால்க றான்.
* அத்த யாயம் 21:11 21:11 ஏேதாம், ேசய ர் ஏேதாம், பார்க்க
ஆத . 3:3,
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அேரப யாவற்கு வ ேராதமான
தீர்க்கதரிசனம்

13 அேரப யாவுக்குச் ெசய்த .
த தானியராக யபயணக்கூட்டங்கேள, நீங்கள்
அேரப யாவன்காடுகளில்இரவுதங்குவீர்கள்.
14 ேதமா ேதசத்தன் குடிமக்கேள, நீங்கள்
தாகமாயருக்க றவர்களுக்குத் தண்ணீர்
ெகாண்டுேபாய், தப்ப ஓடுகறவர்களுக்கு
ஆகாரங்ெகாடுக்க எத ர்ெகாண்டுேபாங்கள்.
15 அவர்கள், பட்டயங்களுக்கும்,
உருவன பட்டயத்த ற்கும், நாேணற்றன
வல்லுக்கும், ேபாரின் ெகாடுைமக்கும்
தப்ப ஓடுகறார்கள். 16 ஆண்டவர்
என்ைன ேநாக்க : ஒரு கூலிக்காரனுைடய
வருடங்களுக்கு இைணயான
ஒேர வருடத்த ேல ேகதாருைடய†

மகைமெயல்லாம் வ ட்டுப்ேபாகும். 17 ேகதார்
மக்களாகய பராக்க ரம வல்வீரரின்
எண்ணிக்ைகயல் மீதயானவர்கள் ெகாஞ்சப்
ேபராயருப்பார்கள் என்றார்; இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயெயேகாவாஇைதஉைரத்தார்.

அத்த யாயம் 22
எருசேலைமக்குற த்ததீர்க்கதரிசனம்

1 தரிசனப் பள்ளத்தாக்ைகக்* குறத்த
ெசய்த . உன்னில் உள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்

† அத்த யாயம் 21:16 21:16 அேரப யா இருந்த வனாந்த ர

ேதசத்தல் * அத்த யாயம் 22:1 22:1 எருசேலம்
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வீடுகளின்ேமல் ஏறுவதற்கு உனக்கு
இப்ெபாழுது வந்தது என்ன? 2 ஆட்கள்
நடமாட்டம் நைறந்து ஆரவாரம்ெசய்து,
களிகூர்ந்தருந்த நகரேம, உன்னிடத்தல்
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள் பட்டயத்தால்
ெகாைல ெசய்யப்படவல்ைல, ேபாரில்
இறந்ததும் இல்ைல. 3 உன் அதபத கள்
எல்ேலாரும் ஏகமாக ஓடி அைலந்தும்,
வல்வீரர்களால் கட்டப்படுக றார்கள்;
உன்னில் அகப்பட்ட அைனவரும் தூரத்த ற்கு
ஓடியும் ஏகமாகக் கட்டப்படுக றார்கள்.
4 ஆைகயால், என்ைன ேநாக்க ப்
பார்க்காதீர்கள்; மகளாகய என் மக்கள்
பாழாய்ப்ேபானதன்காரணமாகமனங்கசந்து
அழுேவன்; எனக்கு ஆறுதல் ெசால்ல
வராதீர்கள் என்க ேறன். 5 ேசைனகளின்
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவராேல இது
தரிசனப் பள்ளத்தாக்க ேல அமளியும்,
மித க்கப்படுதலும், கலக்கமுமுள்ள
நாளாயருக்க றது; இது அலங்கத்ைதத்
தகர்த்து, மைலக்கு ேநேர ஆர்ப்பரிக்கும்
நாளாயருக்க றது. 6 ஏலாமியன் அம்புகைள
ைவக்கும் ைபைய எடுத்து, இரதங்களுடனும்
காலாட்களுடனும் குதைரவீரர்களுடனும்
வருகறான்; கீர் ேகடகத்ைத ெவளிப்படுத்தும்.
7 மிகச் ச றப்பான உன் பள்ளத்தாக்குகள்
இரதங்களால் ந ரப்பப்படும்; குதைரவீரர்கள்
வாசல்கள் வைர வந்து அணிவகுத்து
நற்பார்கள். 8 அவன் யூதாவன்
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மைறைவ நீக்க ப்ேபாடுவான்; அந்நாளிேல
வனமாளிைகயாகய ஆயுதசாைலைய
ேநாக்குவாய். 9 நீங்கள் தாவீது நகரத்தன்
வ ரிசல்கள் அேநகமாயருப்பைதக் கண்டு,
கீழ்க்குளத்துத் தண்ணீர்கைளக் கட்டிைவத்து,
10 எருசேலமின் வீடுகைள எண்ணி,
மதைல பலப்படுத்தும்படி வீடுகைள†

இடித்து, 11 இரண்டு மதல்களுக்கு நடுேவ
பைழய குளத்துத் தண்ணீர்களுக்கு ஒரு
குளத்ைத உண்டாக்குவீர்கள்; ஆனாலும்
அைதச் ெசய்தவைர நீங்கள் ேநாக்காமலும்,
அைத ஏற்படுத்த த் தூரத்தலிருந்து
வரச்ெசய்தவைரக் கவனிக்காமலும்
ேபாக றீர்கள். 12 ேசைனகளின்
ெயேகாவாவாகயஆண்டவர்அக்காலத்த ேல
அழவும், புலம்பவும், ெமாட்ைடய டவும்,
சணல்உைடையஅணியவும்கட்டைளய ட்டார்.
13 நீங்கேளா, சந்ேதாஷத்து மக ழ்ந்து,
ஆடுமாடுகைள அடித்து, இைறச்சையச்
சாப்ப ட்டு, த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்து:
சாப்படுேவாம் குடிப்ேபாம், நாைளக்குச்
சாேவாம்என்றுெசால்வீர்கள். 14ெமய்யாகேவ
நீங்கள் சாகும்வைர இந்த அக்க ரமம்
உங்களுக்கு நவ ர்த்தயாவதல்ைல
என்று ேசைனகளின் கர்த்தராக ய

† அத்த யாயம் 22:10 22:10 ெவளி மதல்களுக்கும்
உள் மதல்களுக்கும் நடுவல் உள்ள பலவீனமான
வீடுகைள இடித்து அதல் கைடக்கும் கற்கைளக்
ெகாண்டு ெவளிப்புறமான மதல் சுவர்கைள கட்டும்படி
ெசால்லப்பட்டது.
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ஆண்டவர் ெசால்க றாெரன்பது என்
காது ேகட்கும்படி ேசைனகளின்
ெயேகாவாவால் ெதரிவ க்கப்பட்டது.
15 ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் உைரத்ததாவது: நீ
அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும்
ெபாக்கஷக்காரனுமாகய ெசப்னா
என்பவனிடத்த ற்குப்ேபாய்ச்ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், 16 உயர்ந்த
இடத்த ேல தன் கல்லைறைய ெவட்டி,
கன்மைலய ேல தனக்கு வாசஸ்தலத்ைதத்
ேதாண்டுகறவைனப்ேபால, நீ உனக்கு
இங்ேக கல்லைறைய ெவட்டும்படிக்கு
உனக்கு இங்ேக என்னஇருக்கறது? உனக்கு
இங்ேக யார் இருக்க றார்கள்? 17 இேதா,
ெபலவான் ஒருவைனத் துரத்துவதுேபாலக்
ெயேகாவா உன்ைனத் துரத்தவ ட்டு,
ந ச்சயமாக உன்ைன மூடிப்ேபாடுவார்.
18 அவர் உன்ைன உருண்ைடையப்ேபால
அகலமும் வ சாலமுமான ேதசத்த ேல
சுழற்ற எற ந்துவடுவார்; அங்ேக நீ
சாவாய்; அங்ேக உன் மகைமயன்
இரதங்கள் உன் ஆண்டவனுைடய வீட்டிற்கு
இகழ்ச்ச யாக இருக்கும். 19 உன்ைன உன்
நைலையவ ட்டுத் துரத்தவடுேவன்; உன்
இடத்தலிருந்து நீ படுங்க ப்ேபாடப்படுவாய்.
20 அந்நாளிேல இல்க்கயாவன் மகனாகய
எலியாக்கீம் என்னும் என் ஊழியக்காரைன
நான் அைழத்து: 21 உன் உைடைய
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அவனுக்கு அணிவத்து, உன் கச்ைசயால்
அவைன இைடக்கட்டி, உன் அதகாரத்ைத
அவன் ைகய ேல ெகாடுப்ேபன்; அவன்
எருசேலமின் குடிமக்களுக்கும், யூதாவன்
வம்சத்த ற்கும் தகப்பனாயருப்பான்.
22 தாவீதுைடய வீட்டின் தறவுேகாைல
அவன் ேதாளின்ேமல் ைவப்ேபன்; ஒருவரும்
பூட்டக்கூடாதபடிக்கு அவன் தறப்பான்,
ஒருவரும் தறக்கக்கூடாதபடிக்கு அவன்
பூட்டுவான். 23 அவைன உறுதயான
இடத்த ேல ஆணியாக அடிப்ேபன்; அவன்
தன் தகப்பன் வீட்டிற்கு மகைமயான
சங்காசனமாக இருப்பான். 24 அதன்ேமல்
அவன் தகப்பன் வம்சத்தாராக ய
பள்ைளகள், ேபரப்பள்ைளகளுைடய மகைம
அைனத்ைதயும், ச றதும் ெபரிதுமான
சகல பானபாத்த ரங்கைளயும் தூக்க
ைவப்பார்கள். 25 உறுதயான இடத்தல்
அடிக்கப்பட்டிருந்த ஆணி அந்நாளிேல
படுங்கப்பட்டு, முறந்துவழும்; அப்ெபாழுது
அதன்ேமல் ெதாங்கன பாரம் அறுந்து
வழும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
உைரக்க றார்; ெயேகாவாேவ இைத
உைரக்க றார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 23

தீருைவக்குறத்ததீர்க்கதரிசனம்
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1 தீருைவக்குறத்த ெசய்த .
தர்ஷீஸ் கப்பல்கேள, அலறுங்கள்;
அது வீடு இல்லாதபடிக்கும்,
அதல் வருவார் இல்லாதபடிக்கும்
பாழாக்கப்பட்டது; இந்தச் ெசய்த
க த்தீம் ேதசத்தலிருந்து அவர்களுக்குத்
ெதரிவ க்கப்படுக றது. 2 தீவுக்குடிகேள,
மவுனமாயருங்கள்; சீேதானின்
வயாபாரிகள் கடலிேல பயணம்ெசய்து
உன்ைன ந ரப்பனார்கள். 3 சீேகார் நத யன்
மிகுந்த நீர்ப்பாய்ச்சல்களால் வைளயும்
பய ர்வைககளும், ஆற்றங்கைரயன்
அறுப்பும் அதன் வருமானமாயருந்தது;
அது ேதசங்களின் சந்ைதயாயருந்தது.
4 சீேதாேன, ெவட்கப்படு; நான் இனிக்
கர்ப்பேவதைனப்படுகறதும் இல்ைல;
ெபற்ெறடுப்பதும் இல்ைல; இைளஞர்கைள
வளர்க்க றதும்இல்ைல; கன்னிப்ெபண்கைள
ஆதரிக்க றதும் இல்ைல என்று சமுத்த ரக்
ேகாட்ைடயான கடல்துைற ெசால்க றது.
5 எக ப்தன் ெசய்த ேகட்கப்பட்டதனால்
ேநாய் உண்டானதுேபால, தீருவன்
ெசய்த ேகட்கப்படுவதனாலும் ேநாய்
உண்டாகும். 6 கடற்கைரக் குடிமக்கேள,
நீங்கள் தர்ஷீஸ்வைர புறப்பட்டுப்ேபாய்
அலறுங்கள். 7 ஆரம்பநாட்கள்முதல்
நைலெபற்று களிகூர்ந்தருந்த உங்கள்
பட்டணம் இதுதானா? தூரேதசம்ேபாய்
வச க்க றதற்கு அவள் கால்கேள அவைளத்
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தூரமாகக் ெகாண்டுேபாகும். 8 க ரீடம்
அணிவ க்கும் தீருவுக்கு வ ேராதமாக
இைத ேயாச த்துத் தீர்மானித்தவர் யார்?
அதன் வயாபாரிகள் ப ரபுக்களும், அதன்
வயாபாரிகள் பூமியன் கனவான்களுமாேம.
9 சர்வ சங்காரத்தன் ேமன்ைமையக்
குைலக்கவும், பூமியன் கனவான்கள்
அைனவைரயும் கனவீனப்படுத்தவும்,
ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ இைத
ேயாச த்துத் தீர்மானித்தார். 10 தர்ஷீஸின்
மகேள, நதையப்ேபால நீ உன் ேதசத்தல்
பாய்ந்துேபா, உனக்கு அைணயல்ைல.
11 ெயேகாவா தமது ைகையச்
சமுத்த ரத்தன்ேமல் நீட்டி, இராஜ்யங்கைளக்
குலுங்கச்ெசய்தார்;கானானின்*அரண்கைள
அழிக்க அவர் அதற்கு வ ேராதமாகக்
கட்டைளெகாடுத்து: 12 ஒடுக்கப்பட்ட
கன்னியாக ய மகளாகய சீேதாேன, இனிக்
களிகூர்ந்துெகாண்டிக்கமாட்டாய்; எழுந்து
க த்தீமுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபா, அங்கும்
உனக்கு இைளப்பாறுதல் இல்ைலெயன்றார்.
13 கல்ேதயருைடய† ேதசத்ைதப் பார்;
அந்த மக்கள் முன்னிருந்ததல்ைல;
அசீரியன் வனாந்த ரத்தாருக்காக அைத
அஸ்தபாரப்படுத்தனான்; அவர்கள்
அதன் ேகாபுரங்கைள உண்டாக்க , அதன்
அரண்மைனகைளக் கட்டினார்கள்; அவர்

* அத்த யாயம் 23:11 23:11 ெபாஹனிச யா
† அத்த யாயம் 23:13 23:13 பாப ேலான்
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அைத அழிவுக்ெகன்று நயமித்தார்.
14 தர்ஷீஸ் கப்பல்கேள, அலறுங்கள்; உங்கள்
அரண் பாழாக்கப்பட்டது. 15 அக்காலத்த ேல
தீரு, ஒரு ராஜாவுைடய நாட்களின்படி,
எழுபது வருடங்கள் மறக்கப்பட்டிருக்கும்;
எழுபது வருடங்களின் முடிவ ேல தீருவுக்குச்
சம்பவ ப்பது ேவசயன் பாடலுக்குச்
சமானமாயருக்கும். 16 மறக்கப்பட்ட
ேவச ேய, நீ வீைணைய எடுத்து நகரத்ைதச்
சுற்ற த்த ரி; நீ நைனக்கப்படும்படி அைத
இனிதாக வாச த்துப் பல பாட்டுகைளப்
பாடு. 17 எழுபது வருடங்களின் முடிவ ேல
ெயேகாவா வந்து தீருைவச் சந்த ப்பார்;
அப்ெபாழுது அது தன் லாபத்த ற்கு
தரும்பவந்து, பூமியலுள்ள அேநக
ேதசங்களுடனும் ேவச த்தனம்ெசய்யும்.
18 அதன் வயாபாரமும், அதன் லாபமும்
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக்கப்படும்;
அது ெபாக்கஷமாகச் ேசர்க்கப்படுவதும்
இல்ைல; பூட்டி ைவக்கப்படுவதும்
இல்ைல; ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
வாசமாயருக்க றவர்கள் தருப்தயாகச்
சாப்ப டவும் நல்ல உைடகைள அணியவும்
அதன்வயாபாரம்அவர்கைளச் ேசரும்.

அத்த யாயம் 24

பூமியன்ேமல்அழிவு
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1 இேதா, ெயேகாவா ேதசத்ைத
ெவறுைமயும் பாழுமாக்க , அைதக்
கவழ்த்து, அதன் குடிமக்கைளச்
ச தறடிப்பார். 2 அப்ெபாழுது, மக்களுக்கு
எப்படிேயா அப்படிேய ஆசாரியனுக்கும்
ேவைலக்காரனுக்கு எப்படிேயா அப்படிேய
எஜமானுக்கும், ேவைலக்காரிக்கு எப்படிேயா
அப்படிேய எஜமானிக்கும், ெகாண்டவனுக்கு
எப்படிேயா அப்படிேய வற்றவனுக்கும்,
கடன் ெகாடுத்தவனுக்கு எப்படிேயா
அப்படிேய கடன்வாங்கனவனுக்கும்,
வட்டிவாங்கனவனுக்கு எப்படிேயா
அப்படிேய வட்டிெகாடுத்தவனுக்கும்
எல்ேலாருக்கும் சரியாக நடக்கும். 3 ேதசம்
முழுவதும் ெகாள்ைளயாக , முற்றலும்
ெவறுைமயாகும்; இது ெயேகாவா ெசான்ன
வார்த்ைத. 4 ேதசம் புலம்ப வாடும்;
பூமி சத்துவமற்று உலர்ந்துேபாகும்;
ேதசத்து மக்களிேல உயர்ந்தவர்கள்
தவ ப்பார்கள். 5 ேதசம் தன் குடிமக்களின்
மூலமாக தீட்டுப்பட்டது; அவர்கள்
நயாயப்ப ரமாணங்கைள மீற , கட்டைளைய
மாறுபாடாக்க , ந த்தய உடன்படிக்ைகைய
முறத்தார்கள். 6 இதனிமித்தம் சாபம்
ேதசத்ைத அழித்தது, அதன் குடிமக்கள்
தண்டிக்கப்பட்டார்கள்; ேதசத்தார்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டார்கள், ச லர்மாத்த ரம்
மீந்தருக்க றார்கள். 7 த ராட்ைசரசம்
துக்கங்ெகாண்டாடும், த ராட்ைசச்ெசடி
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வதங்கும்; மனமக ழ்ச்ச யாயருந்தவர்கள்
எல்ேலாரும் ெபருமூச்சுவடுவார்கள்.
8 ேமளங்களின் சந்ேதாஷம் ஓயும்,
களிகூருகறவர்களின் நடமாட்டம்
ஒழியும், வீைணயன் களிப்பு
நன்றுேபாகும். 9 பாடேலாேட த ராட்ைசரசம்
குடிக்கமாட்டார்கள்; மதுபானம் அைதக்
குடிக்க றவர்களுக்குக் கசக்கும்.
10 ெவறுைமயாய்ப்ேபான நகரம் தகர்ந்து,
ஒருவரும் உள்ேள நுைழயமுடியாதபடி,
வீடுகெளல்லாம் அைடபட்டுக்க டக்கும்.
11 த ராட்ைசரசத்துக்காக வீத களிேல
கூக்குரல் உண்டு; அைனத்து சந்ேதாஷமும்
குைறந்து, ேதசத்தன் மக ழ்ச்ச இல்லாமல்
ேபாகும். 12 நகரத்தல் மீதயாயருப்பது
அழிேவ; வாசல்கள் இடிக்கப்பட்டுப் பாழாய்க்
க டக்கும். 13ஒலிவமரத்ைதஉலுக்கும்ேபாதும்,
த ராட்ைசப்பழங்கைள அறுத்துத்
முடியும்ேபாதும், பன்பற ப்புக்குக் ெகாஞ்சம்
மீந்தருப்பதுேபால, ேதசத்த ற்குள்ளும்
இந்த மக்களின் நடுவலும் ெகாஞ்சம்
மீந்தருக்கும். 14 அவர்கள் சத்தமிட்டுக்
ெகம்பீரிப்பார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
மகத்துவத்த ற்காக சமுத்த ரத்தலிருந்து
ஆர்ப்பரிப்பார்கள். 15 ஆைகயால்
ெயேகாவாைவ, சூரியன் உதக்கும்
தைசயலும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்ைதச் சமுத்த ரத்
தீவுகளிலும் மகைமப்படுத்துங்கள்.
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16 நீத பரனுக்கு மகைம என்று பாடும்
கீதங்கைளபூமியன்கைடசமுைனயலிருந்து
ேகட்க ேறாம்; நாேனா, இைளத்துப்ேபாேனன்,
இைளத்துப்ேபாேனன்; எனக்கு
ஐேயா, துேராக கள் துேராகம்
ெசய்க றார்கள்; துேராக கள் மிகுதயாகத்
துேராகம்ெசய்க றார்கள் என்க ேறன்.
17 ேதசத்து மக்கேள, பயமும், படுகுழியும்,
கண்ணியும் உங்களுக்கு ேநரிடும்.
18 அப்ெபாழுது பயத்தன் சத்தத்த ற்கு
வலக ஓடுகறவன் படுகுழியல்
வழுவான்; படுகுழியலிருந்து ஏறுகறவன்
கண்ணியல் அகப்படுவான்; உயர
இருக்கும் மதகுகள் தறக்கப்பட்டு, பூமியன்
அஸ்தபாரங்கள் குலுங்கும். 19 ேதசம்
ெநாறுங்கேவ ெநாறுங்கும், ேதசம்
முறயேவ முறயும், ேதசம் அைசயேவ
அைசயும். 20 ெவற த்தவைனப்ேபால
ேதசம் தள்ளாடி, ஒரு குடிைசையப்ேபாலப்
ெபயர்த்துப்ேபாடப்படும்; அதன் பாதகம்
அதன்ேமல் பாரமாயருப்பதனால், அது
வழுந்துேபாகும், இனி எழுந்தருக்காது.
21 அக்காலத்தல் ெயேகாவா உன்னதமான
ேசைனைய உன்னதத்தலும், பூமியன்
ராஜாக்கைளப் பூமியலும் வ சாரிப்பார்.
22 அவர்கள் ெகபயல் ஏகமாகக்
கட்டுண்டவர்களாகச் ேசர்ந்து, காவலில்
அைடக்கப்பட்டு, அேநகநாட்கள்
ெசன்றபன்பு வ சாரிக்கப்படுவார்கள்.
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23 அப்ெபாழுது ேசைனகளின் ெயேகாவா
சீேயான் மைலயலும் எருசேலமிலும்
ஆளுைகெசய்வதால், சந்த ரன் கலங்கும்,
சூரியன் ெவட்கப்படும்; அவருைடய
மூப்பர்களுக்கு முன்பாக தம்முைடய மகைம
ெவளிப்படுத்துவார்.

அத்த யாயம் 25
ெயேகாவாவுக்குஸ்ேதாத்த ரம்

1 ெயேகாவாேவ, நீேர என் ேதவன்;
உம்ைம உயர்த்த , உமது நாமத்ைதத்
துத ப்ேபன்; நீர் அத சயமானைவகைளச்
ெசய்தீர்; உமது முந்தன ஆேலாசைனகள்
சத்தயமும் உறுதயுமானைவகள்.
2 நீர் எங்களுைடய எத ரியன்
நகரத்ைத மண்ேமடும், பாதுகாப்பான
பட்டணத்ைதப் பாழுமாக்கனீர்; அந்நயரின்
தைலநகைர நகரமாக இராதபடிக்கும்,
என்ைறக்கும் கட்டப்படாதபடிக்கும் ெசய்தீர்.
3 ஆைகயால் பலத்த மக்கள் உம்ைம
மகைமப்படுத்துவார்கள்; ெகாடூரமான
ேதசங்களின் நகரம் உமக்குப் பயப்படும்.
4 ெகாடூரமானவர்களின் சீறல் மதைல
ேமாதயடிக்க ற ெபருெவள்ளத்ைதப்ேபால்
இருக்கும்ேபாது, நீர் ஏைழக்குப் ெபலனும்,
ெநருக்கப்படுக ற எளியவனுக்குத்
த டனும், ெபருெவள்ளத்தற்குத் தப்பும்
அைடக்கலமும், ெவயலுக்கு ஒதுங்கும்
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ந ழலுமானீர். 5 வறட்ச யான இடத்தன்
ெவப்பம் ேமகத்தனால் தணிவதுேபால்,
அந்நயரின் மும்முரத்ைதத் தணியச்ெசய்வீர்;
ேமகத்தன் நழலினால் ெவயல்
தணிக றதுேபால் ெபலவந்தரின் ஆரவாரம்
தணியும். 6 ேசைனகளின் ெயேகாவா
இந்த மைலய ேல சகல மக்களுக்கும்
ஒரு வருந்ைத ஆயத்தப்படுத்துவார்;
அது ெகாழுைமயான பதார்த்தங்களும்,
பழைமயான த ராட்ைசரசமும், இைறச்சயும்
ெகாழுப்புமுள்ள பதார்த்தங்களும், ெதளிந்த
பழைமயான த ராட்ைசரசமும் நைறந்த
வருந்தாயருக்கும். 7சகலமக்கள்ேமலுமுள்ள
முக்காட்ைடயும், சகல ேதசங்கைளயும்
மூடியருக்க ற மூடைலயும், இந்த மைலய ேல
அகற்ற ப்ேபாடுவார். 8 அவர் மரணத்ைத
ெஜயமாக வழுங்குவார்; கர்த்தராக ய
ேதவன் எல்லா முகங்களிலுமிருந்து
கண்ணீைரத் துைடத்து, தமது மக்களின்
அவப்ெபயைர பூமியலிராதபடிக்கு
முற்றலும் நீக்கவடுவார்; ெயேகாவாேவ
இைதச் ெசான்னார். 9 அக்காலத்த ேல:
இேதா, இவேர நம்முைடய ேதவன்;
இவருக்காகக் காத்தருந்ேதாம், இவர்
நம்ைம காப்பாற்றுவார்; இவேர ெயேகாவா,
இவருக்காகக் காத்தருந்ேதாம்; இவருைடய
காப்பாற்றுதலால் களிகூர்ந்து மகழுேவாம்
என்று ெசால்லப்படும். 10 ெயேகாவாவுைடய
கரம் இந்த சீேயானின் மைலய ேல
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தங்கும்; ைவக்ேகால் எருக்களத்தல்
மித க்கப்படுவதுேபால, ேமாவாப் அவர்கீழ்
மித க்கப்பட்டுப்ேபாகும். 11 நீந்துகறவன்
நீந்துவதற்காகத் தன் ைககைள
வ ரிப்பதுேபால் அவர் தமது ைககைள
அவர்கள் நடுவ ேல வ ரித்து, அவர்களுைடய
ெபருைமையயும், அவர்கள் ைககளின்
சத த்த ட்டங்கைளயும் தாழ்த்தவடுவார்.
12 அவர் உன் மதல்களுைடய உயர்ந்த
பாதுகாப்ைப கீேழ தள்ளித் தாழ்த்த த்
தைரய ேலதூளாகஅழிப்பார்.

அத்த யாயம் 26
துத ப்பாடல்

1 அக்காலத்த ேல யூதாேதசத்தல்
பாடப்படும் பாட்டாவது: ெபலனான நகரம்
நமக்கு உண்டு; காப்பாற்றுதைலேய
அதற்கு மதலும் பாதுகாப்புமாக
ஏற்படுத்துவார். 2 சத்தயத்ைதக்
ைகக்ெகாண்டுவருகற நீதயுள்ள ேதசம்
உள்ேள நுைழவதற்காக வாசல்கைளத்
தறவுங்கள். 3 உம்ைம உறுதயாகப்
பற்ற க்ெகாண்ட மனைதயுைடயவன்
உம்ைமேய நம்பயருக்க றதனால், நீர்
அவைனப் பூரண சமாதானத்துடன்
காத்துக்ெகாள்வீர். 4 ெயேகாவாைவ
என்ெறன்ைறக்கும் நம்புங்கள்;
கர்த்தராக ய ேயேகாவா நைலயான
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கன்மைலயாயருக்க றார். 5 அவர்
உயரத்த ேல வாசமாயருக்க றவர்கைளயும்
கீேழ தள்ளுகறார்; உயர்ந்த நகரத்ைதயும்
தாழ்த்துகறார்;அவர்தைரவைரதாழ்த்த அது
மண்ணாகும்வைர இடியச்ெசய்வார். 6 கால்
அைத மித க்கும், சறுைமயானவர்களின்
காலும் எளிைமயானவர்களின் அடிகளுேம
அைத மித க்கும். 7 நீத மானுைடய
பாைத ெசம்ைமயாயருக்க றது; மகா
நீத பரராக ய நீர் நீத மானுைடய பாைதையச்
ெசம்ைமப்படுத்துகறீர். 8 ெயேகாவாேவ,
உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகளின் வழிய ேல
உமக்குக் காத்தருக்க ேறாம்; உமது
ெபயரும், உம்ைம நைனக்கும் நைனவும்
எங்கள் ஆத்தும வாஞ்ைசயாயருக்க றது.
9 என் ஆத்துமா இரவ ேல உம்ைம
வாஞ்ச க்க றது; எனக்குள் இருக்கற என்
ஆவயால் அதகாைலயலும் உம்ைமத்
ேதடுக ேறன்; உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகள்
பூமிய ேல நடக்கும்ேபாது பூமியலுள்ள
மக்கள் நீதையக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
10 துன்மார்க்கனுக்குத் தையெசய்தாலும்
நீதையக்கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்;நீதயுள்ள
ேதசத்தலும் அவன் அநயாயஞ்ெசய்து
ெயேகாவாவுைடய மகத்துவத்ைதக்
கவனிக்காமல்ேபாக றான். 11 ெயேகாவாேவ,
உமது ைக ஓங்கயருக்க றது; அவர்கள்
அைதக் காணாதருக்க றார்கள்;
ஆனாலும் உமது மக்களுக்காக நீர்
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ைவத்தருக்கும் ைவராக்கயத்ைதக்கண்டு
ெவட்கப்படுவார்கள்; அக்கனி
உம்முைடய எத ரிகைள எரிக்கும்.
12 ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குச்
சமாதானத்ைதக் கட்டைளயடுவீர்;
எங்கள் ெசயல்கைளெயல்லாம்
எங்களுக்காக நடத்தவருகறவர் நீேர.
13 எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
உம்ைமயல்லாமல் ேவேற ஆண்டவன்மார்
எங்கைள ஆண்டார்கள்; இனி உம்ைம
மாத்த ரம் சார்ந்து உம்முைடய நாமத்ைதப்
ப ரஸ்தாபப்படுத்துேவாம். 14 அவர்கள்
இறந்தவர்கள், உய ரைடயமாட்டார்கள்;
இறந்தஇராட்சதர்தரும்பஎழுந்தருக்கமாட்டார்கள்;
நீர் அவர்கைள வசாரித்து அழித்து,
அவர்கள் ெபயைரயும் அழியச்ெசய்தீர்.
15 இந்த ேதசத்ைதப் ெபருகச்ெசய்தீர்;
ெயேகாவாேவ, இந்த ேதசத்ைதப்
ெபருகச்ெசய்தீர்; நீர் மகைமப்பட்டீர்,
ேதசத்தன் எல்ைல எல்லாவற்ைறயும்
அத க தூரத்தல் தள்ளிைவத்தீர்.
16 ெயேகாவாேவ, ெநருக்கத்தல் உம்ைமத்
ேதடினார்கள்; உம்முைடய தண்டைன
அவர்கள் ேமலிருக்கும்ேபாது உள்ளத்தல்
ேவண்டுதல் ெசய்தார்கள். 17 ெயேகாவாேவ,
ப ரசவேநரம் ெநருங்கயருக்கும்ேபாது
ேவதைனப்பட்டு, தன் ேவதைனயல்
கூப்படுகற கர்ப்பவதையப்ேபால, உமக்கு
முன்பாக இருக்க ேறாம். 18 நாங்கள்
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கர்ப்பமாயருந்து ேவதைனப்பட்டு, காற்ைறப்
ெபற்றவர்கைளப்ேபால் இருக்க ேறாம்;
ேதசத்தல் ஒரு பாதுகாப்ைபயும்
ெசய்யமுடியாதருக்க ேறாம்; பூமியல்
உள்ள மக்கள் வழுகறதுமில்ைல.
19 இறந்த உம்முைடயவர்கள் ப ேரதமான
என்னுைடயவர்களுடன் எழுந்தருப்பார்கள்;
மண்ணிேல தங்கயருக்க றவர்கேள,
வழித்துக் ெகம்பீரியுங்கள்; உம்முைடய
பனி பய ர்களின்ேமல் ெபய்யும் பனிேபால்
இருக்கும்; இறந்தவர்கைளப் பூமி
புறப்படச்ெசய்யும். 20 என் மக்கேள, நீ
ேபாய் உன் அைறகளுக்குள்ேள நுைழந்து,
உன் கதவுகைளப் பூட்டிக்ெகாண்டு,
ேகாபம் தணியும்வைர ெகாஞ்சேநரம்
ஒளித்துக்ெகாள். 21 இேதா, பூமியலுள்ள
மக்களின் அக்க ரமத்தன்காரணமாக
அவர்கைளவசாரிக்க ெயேகாவா தம்முைடய
இடத்தலிருந்து புறப்பட்டுவருவார்; பூமி
தன் இரத்தப்பழிகைள ெவளிப்படுத்த ,
தன்னிடத்தல்ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கைள
இனிமூடாதருக்கும்.

அத்த யாயம் 27
இஸ்ரேவலின்வடுதைல

1 அக்காலத்த ேல ெயேகாவா லிவயாதான்
என்னும் நீண்ட பாம்ைப, லிவயாதான்
என்னும் ேகாணலான சர்ப்பத்ைதேய, மிக
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ெபரியதும் பலத்ததுமான தமது பட்டயத்தால்
தண்டிப்பார்; சமுத்த ரத்தல் இருக்க ற
வலுசர்ப்பத்ைதக் ெகான்றுேபாடுவார்.
2 அக்காலத்த ேல நல்ல த ராட்ைசரசத்ைதத்
தரும் த ராட்ைசத்ேதாட்டம் உண்டாயருக்கும்;
அைதக் குறத்துப் பாடுங்கள்.
3ெயேகாவாவாகய நான்அைதக் காப்பாற்ற ,
அடிக்கடி அதற்குத் தண்ணீர்ப்பாய்ச்ச ,
ஒருவரும் அைதச் ேசதப்படுத்தாமலிருக்க
அைத இரவும்பகலும் காத்துக்ெகாள்ேவன்.
4 ேகாபம் என்னிடத்தல் இல்ைல;
முட்ெசடிையயும் ெநரிஞ்சைலயும் எனக்கு
வ ேராதமாக ேபாரில் ெகாண்டுவருகறவன்
யார்? நான் அைவகள்ேமல் வந்து,
அைவகைள எல்லாம் ெகாளுத்தவடுேவன்;
5 இல்லாவ ட்டால் அவன் என்ெபலைனப்
பற்ற க்ெகாண்டு என்னுடன் ஒப்புரவாகட்டும்;
அவன்என்னுடன்ஒப்புரவாவான். 6யாக்ேகாபு
ேவர்பற்ற , இஸ்ரேவல் பூத்துக்காய்த்து
உலகத்ைதப் பலனால் ந ரப்பும் நாட்கள்
வரும். 7 அவர் அவைன அடித்தவர்கைள
அடித்ததுேபால இவைன அடிக்க றாேரா?
அவர்கள் ெகால்லப்படும் ெகாைலயாக
இவன் ெகால்லப்படுக றாேனா? 8 ேதவரீர்
இஸ்ரேவல் மக்கைளத் துரத்தவடும்ேபாது
குைறவாக அதனுடன் வழக்காடுக றீர்*;
ெகாண்டல் காற்றடிக்க ற நாளிேல அவர்

* அத்த யாயம் 27:8 27:8ெகாண்டல்காற்று
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தம்முைடய கடுங்காற்றனால் அைத
வலக்கவடுகறார். 9ஆைகயால், அதனால்
யாக்ேகாபன் அக்க ரமம் நீக்கப்படும்;
ேதாப்புஉருவங்களும், சைலகளும் இனி
ந ற்காமல் அவர்கள் பலிபீடங்களின்
கற்கைளெயல்லாம் ெநாறுக்கப்பட்ட
சுண்ணாம்பு கற்களாக்கவடும்ேபாது,
அவர்களுைடய பாவத்ைத அவர்
நீக்கவடுவாெரன்பேத அதனால்
உண்டாகும் பலன். 10 பாதுகாப்பான நகரம்
ெவட்டாந்தைரயாகும், அந்த குடியருப்பு
தள்ளுண்டு வனாந்த ரத்ைதப்ேபால
வ ட்டுவ டப்பட்டதாயருக்கும்;
கன்றுக்குட்டிகள் அங்ேக ேமய்ந்து, அங்ேக
படுத்துக்ெகாண்டு, அதன் தைழகைளத்
தன்னும். 11அதன் கைளகள் உலரும்ேபாது
ஒடிந்துேபாகும்; ெபண்கள் வந்து
அைவகைளக் ெகாளுத்தவடுவார்கள்;
அது உணர்வுள்ள மக்களல்ல; ஆைகயால்
அைத உண்டாக்கனவர் அதற்கு
இரங்காமலும், அைத உருவாக்கனவர்
அதற்குக் கருைப ெசய்யாமலும்
இருப்பார். 12 அக்காலத்த ேல, ெயேகாவா
ஆற்றங்கைரயன் வைளவு துவங்க
எக ப்தன் நதவைர ேபாரடிப்பார்; இஸ்ரேவல்
மக்கேள, நீங்கள் ஒவ்ெவாருவராகச்
ேசர்க்கப்படுவீர்கள். 13அக்காலத்த ேலெபரிய
எக்காளம் ஊதப்படும்; அப்ெபாழுது, அசீரியா
ேதசத்த ேல ச தறடிக்கப்பட்டவர்களும்,
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எக ப்துேதசத்த ேலதுரத்தவ டப்பட்டவர்களும்
வந்து, எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்த மைலய ேல
ெயேகாவாைவப்பணிந்துெகாள்ளுவார்கள்.

அத்த யாயம் 28
எப்ப ராயீமுக்குஐேயா

1 எப்ப ராயீமுைடய ெவறயரின்
ெபருைமயான க ரீடத்த ற்கு* ஐேயா,
மதுபானத்தால் மயக்கமைடந்தவர்களின்
ெசழிப்பான பள்ளத்தாக்குைடய
ெகாடுமுடியன்ேமலுள்ள அலங்கார
ேஜாடிப்பு வாடிப்ேபாகும் பூேவ! 2 இேதா,
த றைமயும் வல்லைமயுமுைடய ஒருவன்
ஆண்டவரிடத்தல் இருக்க றான்; அவன்
கல்மைழையப் ேபாலவும், சங்காரப்
புயல்ேபாலவும், புரண்டுவருகற
ெபருெவள்ளம்ேபாலவும் வந்து, ைகயாேல
அைதத் தைரயல் தள்ளிவடுவான்.
3 எப்ப ராயீமுைடய ெவறயரின்
ெபருைமயான க ரீடம் காலால்
மித த்துப்ேபாடப்படும். 4 ெசழிப்பான
பள்ளத்தாக்குைடய ெகாடுமுடியன்ேமலுள்ள
அலங்கார ேஜாடிப்பாக ய வாடிய பூ,
பருவகாலத்த ற்குமுன் பழுத்ததும்,
காண்கறவன் பார்த்து, அது தன் ைகயல்
இருக்கும்ேபாேத வழுங்குகறதுமான முதல்
கனிையப்ேபால இருக்கும். 5அக்காலத்த ேல

* அத்த யாயம் 28:1 28:1பூமாைல
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ேசைனகளின் ெயேகாவா தமது மக்களில்
மீதயானவர்களுக்கு மகைமயான
க ரீடமாகவும், அலங்காரமான முடியாகவும்,
6 நயாயம் வ சாரிக்க உட்காருக றவனுக்கு
நயாயத்தன் ஆவயாகவும், ேபாைர
அதன் வாசல்வைர தருப்புக றவர்களின்
பராக்க ரமமாகவும் இருப்பார். 7 ஆனாலும்
இவர்களும் த ராட்ைசரசத்தால் மயங்க ,
மதுபானத்தால் வழிவலக ப்ேபாக றார்கள்;
ஆசாரியனும் தீர்க்கதரிச யும் மதுபானத்தால்
மத மயங்க , த ராட்ைசரசத்தால்
வழுங்கப்பட்டு, சாராயத்தனால் வழிவலக ,
தீர்க்கதரிசனத்தல் ேமாசம்ேபாய்,
நயாயந்தீர்க்க றதல் இடறுகறார்கள்.
8 உணவு உண்ணும் இடங்கெளல்லாம்
வாந்தயனாலும் அசுத்தத்தனாலும்
நைறந்தருக்க றது; சுத்தமான இடமில்ைல.
9 அவர் யாருக்கு அறைவப் ேபாத ப்பார்?
யாருக்கு உபேதசத்ைத உணர்த்துவார்?
பால்மறந்தவர்களுக்கும், முைல
மறக்கச்ெசய்யப்பட்டவர்களுக்குேம.
10 கற்பைனயன்ேமல் கற்பைனயும்
கற்பைனயன்ேமல் கற்பைனயும்,
ப ரமாணத்தன்ேமல் ப ரமாணமும்,
ப ரமாணத்தன்ேமல் ப ரமாணமும், இங்ேக
ெகாஞ்சமும் அங்ேக ெகாஞ்சமுமாம்
என்கறார்கள். 11 பரியாச உதடுகளினாலும்
அந்நய ெமாழியனாலும் இந்த மக்களுடன்
ேபசுவார். 12இதுேவ நீங்கள்இைளத்தவைன
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இைளப்பாறச்ெசய்யும் இைளப்பாறுதல்;
இதுேவ ஆறுதல் என்று அவர்களிடம் அவர்
ெசான்னாலும்ேகட்கமாட்ேடாம்என்கறார்கள்.
13 ஆதலால் அவர்கள் ேபாய், பன்னிட்டு
வழுந்து, ெநாறுங்கும்படிக்கும், ச க்குண்டு
படிபடும்படிக்கும், ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதஅவர்களுக்குக்கற்பைனயன்ேமல்
கற்பைனயும், கற்பைனயன்ேமல்
கற்பைனயும், ப ரமாணத்தன்ேமல்
ப ரமாணமும், ப ரமாணத்தன்ேமல்
ப ரமாணமும், இங்ேக ெகாஞ்சமும் அங்ேக
ெகாஞ்சமுமாக இருக்கும். 14 ஆைகயால்
எருசேலமிலுள்ள இந்தமக்கைள ஆளுகற
ந ந்தைனக்காரேர, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 15 நீங்கள்:
மரணத்ேதாடு உடன்படிக்ைகையயும்,
பாதாளத்ேதாடு ஒப்பந்தமும் ெசய்ேதாம்;
வாைதெபருெவள்ளமாகப்புரண்டுவந்தாலும்
எங்கைள அணுகாது; நாங்கள் ெபாய்ைய
எங்களுக்கு அைடக்கலமாக்க , மாையயன்
மைறவ ேல வந்து அைடந்ேதாம்
என்கறீர்கேள. 16ஆதலால் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் உைரக்க றதாவது: இேதா,
அஸ்தபாரமாக ஒரு கல்ைல நான்
சீேயானிேல ைவக்க ேறன்; அது ேசாதைன
ெசய்யப்பட்டதும், வைலேயறப்ெபற்றதும்,
த ட அஸ்தபாரமுள்ளதுமான
மூைலக்கல்லாயருக்கும், வசுவாச க்க றவன்
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பதறமாட்டான்†. 17 நான் நயாயத்ைத நூலும்,
நீதையத் தூக்கு நூலுமாக ைவப்ேபன்;
ெபாய் என்னும் அைடக்கலத்ைதக்
கல்மைழ அழித்துவடும்; மைறவ டத்ைத
ெபருெவள்ளம் அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.
18நீங்கள்மரணத்துடன்ெசய்தஉடன்படிக்ைக
வீணாக , நீங்கள் பாதாளத்துடன்
ெசய்த ஒப்பந்தம் ந ற்காேதேபாகும்;
வாைத புரண்டுவரும்ேபாது அதன்
கீழ் மித க்கப்படுவீர்கள். 19 அது
புரண்டுவந்த உடேன உங்கைள
அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்; அது
அனுதனமும் இரவும்பகலும் புரண்டுவரும்;
அைதப்பற்ற ச் ெசால்லப்படும் ெசய்தையக்
ேகட்கும்ேபாதும் சஞ்சலத்ைத உண்டாக்கும்.
20 கால் நீட்டப் படுக்ைகயன் நீளம்ேபாதாது;
மூடிக்ெகாள்ளப் ேபார்ைவயன் அகலமும்
ேபாதாது. 21 ெயேகாவா தமது
க ரிையயாகய அபூர்வமான க ரிையையச்
ெசய்யவும், தமது ேவைலயாகய
அபூர்வமான ேவைலைய நைறேவற்றவும்,
அவர் ெபராத்சீம் மைலய ேல
எழும்பனதுேபால எழும்ப , க ப ேயானின்
பள்ளத்தாக்கல் ேகாபங்ெகாண்டதுேபால
ேகாபங்ெகாள்வார். 22 இப்ெபாழுதும்
உங்கள் கட்டுகள் பலத்துப்ேபாகாதபடிக்குப்
பரியாசம் ெசய்யாதருங்கள்; ேதசம்

† அத்த யாயம் 28:16 28:16பார்க்கசங்கீதம் 118:22-23,ேராமர்
9:33, 10:11, 1 ேபதுரு. 2:6
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அைனத்தன்ேமலும் தீர்மானிக்கப்பட்ட
அழிவன் ெசய்தையச் ேசைனகளின்
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவராேல
ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன். 23 ெசவெகாடுத்து
என் சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்; நான்
ெசால்வைதக் கவனித்துக் ேகளுங்கள்.
24 உழுகறவன் வைதக்க றதற்காக
நாள்ேதாறும் உழுகறதுண்ேடா? தன்
நலத்ைதக் ெகாத்த நாள்ேதாறும்
பரம்படிக்க றது உண்ேடா? 25 அவன்
அைத ேமலாக பரப்பனபன்பு, அதற்ேகற்ற
இடத்தல் உளுந்ைதத் ெதளித்து, சீரகத்ைதத்
தூவ , முதல்தரமான ேகாதுைமையயும்
ெதரிந்துெகாண்ட வாற்ேகாதுைமையயும்
கம்ைபயும் வைதக்க றான் அல்லேவா?
26 அவனுைடய ேதவன் அவைன நன்றாய்ப்
ேபாத த்து, அவைன உணர்த்துவக்க றார்.
27 உளுந்து இரும்புக்ேகாலாேல
ேபாரடிக்கப்படுக றதல்ைல; சீரகத்தன்ேமல்
வண்டியன்உருைளசுற்றவ டப்படுக றதுமில்ைல;
உளுந்து ேகாலினாலும் சீரகம்
மிலாற்றனாலும் அடிக்கப்படும்.
28 அப்பத்த ற்குத் தானியம் இடிக்கப்படும்;
இைடவ டாமல் அவன் அைதப்
ேபாரடிக்க றதல்ைல; அவன் தன்
வண்டியன் உருைளயால் அைத
நசுக்குகறதுமில்ைல, தன் குதைரகளால்
அைத ெநாறுக்குகறதுமில்ைல. 29 இதுவும்
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாேல
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உண்டாக றது; அவர் ஆேலாசைனயல்
ஆச்சரியமானவர், ெசயலில்
மகத்துவமானவர்.

அத்த யாயம் 29
தாவீதன்நகரத்த ற்குஐேயா

1 தாவீது தங்கயருந்த நகரமாக ய
அரிேயேல*,அரிேயேல,ஐேயா,வருடாவருடம்
பண்டிைககைள அனுசரித்துவந்தாலும்,
2 அரிேயலுக்கு இடுக்கம் உண்டாக்குேவன்;
அப்ெபாழுது துக்கமும் சலிப்பும் உண்டாகும்;
அது எனக்கு அரிேயலாகத்தான் இருக்கும்.
3 உன்ைனச் சூழப் பைடகைள நறுத்த ,
உன்ைனத் ேகாபுரங்களால் முற்றுைகய ட்டு,
உனக்கு வேராதமாகக் ேகாட்ைட
மதல்கைள எடுப்ப ப்ேபன். 4 அப்ெபாழுது
நீ தாழ்த்தப்பட்டுத் தைரயலிருந்து
ேபசுவாய்; உன் ேபச்சுப் பணிந்ததாக
மண்ணிலிருந்து புறப்பட்டு, உன் சத்தம்
குறெசால்க றவனுைடய சத்தத்ைதப்ேபால்
தைரயலிருந்து முணுமுணுத்து, உன் வாக்கு
மண்ணிலிருந்து கசுகுெசன்று உைரக்கும்.
5 உன்ேமல் வருகற அந்நயரின் கூட்டம்
ெபாடித்தூள் அளவாகவும், பலவந்தரின்
கூட்டம் பறக்கும் பதர்கைளப்ேபாலவும்
இருக்கும்; அது தடீெரன்று உடேன

* அத்த யாயம் 29:1 29:1 எருசேலேம, ேதவனுைடய ேகாபம்,
அக்கனி பலிபீடேம



ஏசாயாஅத்தயாயம் 29:6 xcv ஏசாயாஅத்தயாயம் 29:10

சம்பவ க்கும். 6 இடிகளினாலும்,
பூமி அத ர்ச்ச யனாலும், ெபரிய
இைரச்சலினாலும், ெபருங்காற்றனாலும்,
புயலினாலும், சுட்ெடரிக்க ற
அக்கனிஜூவாைலயனாலும்,
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாேல
வ சாரிக்கப்படுவாய். 7 அரிேயலின்ேமல்
ேபார்ெசய்க ற த ரளான சகல ேதசங்களும்,
அதன்ேமலும் அதன் அரண்ேமலும்
ேபார்ெசய்து, அதற்கு இடுக்கண் ெசய்கற
அைனவரும், இரவுேநரத் தரிசனமாகய
ெசாப்பனத்ைதக் காண்கறவர்களுக்கு
ஒப்பாயருப்பார்கள். 8 அது,
பச யாயருக்க றவன் தான் சாப்படுவதாக
கனவு கண்டும், வழிக்கும்ேபாது அவன்
ெவறுைமயாயருக்க றதுேபாலவும்,
தாகமாயருக்க றவன், தான்
குடிக்க றதாக கனவுகண்டும்,
வழிக்கும்ேபாது அவன் ேசார்வைடந்து
தாகத்ேதாடிருக்க றதுேபாலவும் சீேயான்
மைலக்கு வ ேராதமாக ேபார்ெசய்க ற
த ரளான சகல ேதசங்களும் இருக்கும்.
9 தரித்துநன்று தைகயுங்கள்; ப ரமித்துக்
கூப்படுங்கள்; ெவற த்தருக்க றார்கள்,
த ராட்ைசரசத்தனால் அல்ல;
தள்ளாடுக றார்கள், மதுபானத்தனால் அல்ல.
10ெயேகாவா உங்கள்ேமல் கனநத்தைரயன்
ஆவைய வரச்ெசய்து, உங்கள் கண்கைள
அைடத்து, ஞானதருஷ்டிக்காரர்களாகய
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உங்கள் தீர்க்கதரிச களுக்கும்
தைலவர்களுக்கும் முக்காடு ேபாட்டார்.
11 ஆதலால் தரிசனெமல்லாம்
உங்களுக்கு முத்த ரிக்கப்பட்ட புத்தகத்தன்
வசனங்கைளப்ேபாலிருக்கும்; வாச க்க
அற ந்தருக்க ற ஒருவனுக்கு அைதக்
ெகாடுத்து; நீ இைத வாச என்றால்,
அவன்: இது என்னால் முடியாது, இது
முத்தைர ேபாடப்பட்டிருக்க றது என்பான்.
12 அல்லது வாச க்கத் ெதரியாதவனிடத்தல்
புத்தகத்ைதக் ெகாடுத்து; நீ இைத வாச
என்றால், அவன்: எனக்கு வாச க்கத்
ெதரியாது என்பான். 13 இந்த மக்கள்
தங்கள் வாயனால் என்னிடத்தல் ேசர்ந்து,
தங்கள் உதடுகளினால் என்ைனக்
கனப்படுத்துகறார்கள்;அவர்கள்இருதயேமா
எனக்குத் தூரமாக வலகயருக்க றது;
அவர்கள் எனக்குப் பயப்படுக ற
பயம் மனிதர்களாேல ேபாத க்கப்பட்ட
கற்பைனயாயருக்க றது. 14 ஆதலால்
இேதா, நான் அற்புதமும் ஆச்சரியமுமான
ப ரகாரமாக இந்த மக்களுக்குள்ேள ஒரு
அத சயத்ைதச் ெசய்ேவன்; அவர்களுைடய
ஞானிகளின் ஞானம் ெகட்டு, அவர்களுைடய
வ ேவக களின் வ ேவகம் மைறந்துேபாகும்
என்று ஆண்டவர் ெசால்க றார். 15 தங்கள்
ஆேலாசைனையக் ெயேகாவாவுக்கு
மைறக்கும்படிக்கு மைறவ டங்களில் ஒளித்து,
தங்கள் ெசயல்கைள அந்தகாரத்தல்
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நடப்ப த்து: நம்ைமப் பார்க்க றவர்
யார்? நம்ைம அறகறவர் யார்? என்று
ெசால்க றவர்களுக்கு ஐேயா, 16 ஆ,
நீங்கள் எவ்வளவு மாறுபாடுள்ளவர்கள்!
குயவன் களிமண்ணுக்குச் சமானமாக
கருதப்படலாேமா? உண்டாக்கப்பட்ட ெபாருள்
தன்ைன உண்டாக்கனவைரக்குற த்து:
அவர் என்ைன உண்டாக்கனதல்ைல
என்றும்; உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள் தன்ைன
உருவாக்கனவைரக்குற த்து: அவருக்குப்
புத்தயல்ைலெயன்றும் ெசால்லத்தகுேமா?
17 இன்னும் ெகாஞ்ச காலத்தலல்லேவா
லீபேனான் ெசழிப்பான வயல்ெவளியாக
மாறும்; ெசழிப்பான வயல்ெவளி காடாக
என்னப்படும். 18 அக்காலத்த ேல
ெசவ டர்கள் புத்தகத்தன் வசனங்கைளக்
ேகட்பார்கள்; குருடர்களின் கண்கள்
இருளுக்கும் அந்தகாரத்த ற்கும் நீங்கலாக ப்
பார்ைவயைடயும். 19 சறுைமயானவர்கள்
ெயேகாவாவுக்குள் மிகவும் மக ழ்ந்து,
மனிதர்களில் எளிைமயானவர்கள்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்குள்
களிகூருவார்கள். 20 ெகாடியவன்
அற்றுப்ேபாவான், பரியாசக்காரன்
இல்லாமற்ேபாவான். 21ஒரு வார்த்ைதக்காக
மனிதைனக் குற்றப்படுத்த , நயாயவாசலில்
தங்கைளக் கடிந்துெகாள்ளுகறவனுக்குக்
கண்ணிைவத்து, நீத மாைன
நயாயமில்லாமல் துரத்த , இப்படி
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அக்க ரமம்ெசய்யவைகேதடுக றஅைனவரும்
அழிக்கப்படுவார்கள். 22 ஆைகயால்,
ஆப ரகாைம மீட்டுக்ெகாண்ட ெயேகாவா
யாக்ேகாபன் வம்சத்ைதக்குற த்து: இனி
யாக்ேகாபு ெவட்கப்படுவதல்ைல; இனி
அவன் முகம் ெசத்துப்ேபாவதுமில்ைல.
23 அவன் என் கரங்களின் ெசயலாகய
தன் பள்ைளகைள தன் நடுவ ேல
காணும்ேபாது, என் நாமத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்துவார்கள்; யாக்ேகாபன்
பரிசுத்தைர அவர்கள் பரிசுத்தப்படுத்த ,
இஸ்ரேவலின்ேதவனுக்குப்பயப்படுவார்கள்.
24 வழுவப்ேபாக ற மனைத உைடயவர்கள்
புத்த மான்களாக , முறுமுறுக்கறவர்கள்
உபேதசம் கற்றுக்ெகாள்ளுவார்கள்.

அத்த யாயம் 30
முரட்டாட்டமுள்ளேதசத்த ற்குஐேயா

1 பாவத்ேதாேட பாவத்ைதக் கூட்டுவதற்கு,
என்ைன அல்லாமல் ஆேலாசைனெசய்து,
என் ஆவைய அல்லாமல் தங்கைள
மூடிக்ெகாள்ளப் பார்க்க றவர்களும், 2 என்
வார்த்ைதையக் ேகட்காமல் பார்ேவானின்
ெபலத்தனாேல ெபலப்படவும், எக ப்தன்
நழலிேல ஒதுங்கவும் ேவண்டும் என்று
எக ப்த ற்குப் ேபாக றவர்களுமாகய
முரட்டாட்டமுள்ள மக்களுக்கு ஐேயா, என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 3 பார்ேவானுைடய
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ெபலன் உங்களுக்கு ெவட்கமாகவும்
எக ப்தனுைடய ந ழலில் ஒதுங்குவது
உங்களுக்கு ெவட்கமாகவும் இருக்கும்.
4 அவர்கள் அதகாரிகள் ேசாவான்
பட்டணத்தல்ேபாய், அவர்களுைடய
ஸ்தானத பத கள் ஆேனஸ் பட்டணம் வைர
ேசருக றார்கள். 5 ஆனாலும் தங்கள்
உதவக்காகவும்,ேதைவக்காகவும்உதவாமல்,
ெவட்கத்த ற்கும் ந ந்ைதக்குேம உதவும்
மக்களாேலஅைனவரும்ெவட்கப்படுவார்கள்.
6 ெதற்ேக*ேபாக ற மிருகங்களின் ெசய்த .
ெகாடியசங்கமும்,க ழச்சங்கமும்,வ ரியனும்,
பறக்க ற ெகாள்ளிவாய்ச்சர்ப்பமும்
வருகறதும், ெநருக்கமும் இடுக்கமும்
அைடவக்க றதுமான ேதசத்த ற்கு, அவர்கள்
கழுைத குட்டிகளுைடய முதுகன்ேமல்
தங்கள் ஆஸ்தகைளயும், ஒட்டகங்களுைடய
முதுகன்ேமல் தங்கள் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
தங்களுக்கு உதவாத மக்களிடத்த ற்கு
ஏற்ற க்ெகாண்டுேபாக றார்கள்.
7 எக ப்தயர்கள் உதவெசய்வது பலனற்றதும்
வீணுமாகும்; ஆைகயால், சும்மாயருப்பேத
அவர்களுக்குப் ெபலன் என்று அதற்காகக்
கூறுக ேறன். 8 இப்ெபாழுது நீ ேபாய்,
இது பற்காலத்த ற்கு என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்படி, இைத அவர்களுக்கு
முன்பாக ஒரு பலைகயல் எழுத , ஒரு

* அத்த யாயம் 30:6 30:6இஸ்ரேவலின்ெதற்குபகுத
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புத்தகத்தல் வைர. 9 இவர்கள் கலகமுள்ள
மக்களும், ெபாய்ேபசுக ற பள்ைளகளும்,
ெயேகாவாவுைடய ேவதத்ைதக் ேகட்க
மனதல்லாத மக்களாயருக்க றார்கள்.
10 இவர்கள் தரிசனக்காரர்கைள
ேநாக்க : தரிசனங் காணேவண்டாம்
என்றும், ஞானதருஷ்டிக்காரர்கைள
ேநாக்க : யதார்த்தமாக எங்களுக்குத்
தரிசனஞ்ெசால்லாமல், எங்களுக்கு
ெமன்ைமயான ெசாற்கைள உைரத்து,
மாயமானைவகைளத் ெவளிப்படுத்துங்கள்
என்றும், 11 நீங்கள் வழிைய வ ட்டு,
பாைதயலிருந்து வலக , இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தைர எங்கள் முன்பாக இராமல்
ஓய்ந்தருங்கள் என்றும் ெசால்க றார்கள்.
12 நீங்கள் இந்த வார்த்ைதைய ெவறுத்து,
இடுக்கமும் தாறுமாறும் ெசய்க றைத நம்ப ,
அைதச் சார்ந்து ெகாள்க றதனால், 13 இந்த
அக்க ரமம் உங்களுக்கு உயர்ந்த சுவர் வழப்
பதுங்க ந ற்க றதும், த டீெரன்று சடிதயாய்
இடியப்ேபாக றதுமான ெவடிப்ைபப்ேபால
இருக்கும் என்று இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்
ெசால்க றார். 14 அவர்கைள அவர்
தப்பவ டாமல் உைடயும்படி குயக்கலத்ைத
ெநாறுக்குவதுேபால அவர்கைள
ெநாறுக்குவார்; அடுப்ப ேல ெநருப்பு
எடுக்க றதற்கும், குளத்த ேல தண்ணீர்
ெமாள்ளுகறதற்கும் ெநாறுங்கன
துண்டுகளில், ஒரு ஓடாகலும்
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அகப்படாேதேபாகும். 15 நீங்கள்
மனந்தரும்ப என்னில் அமர்ந்தருந்தால்
காப்பாற்றப்படுவீர்கள்; அைமதயும்
நம்ப க்ைகயுேம உங்கள் ெபலனாயருக்கும்
என்று இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராயருக்க ற
கர்த்தராக ய ேதவன் ெசால்க றார்;
நீங்கேளா அப்படிச் ெசய்ய மனதல்லாமல்;
16 அப்படியல்ல, குதைரகளின்ேமல்
ஏற ஓடிப்ேபாேவாம் என்கறீர்கள்;
அப்படிேய ஓடிப்ேபாவீர்கள், ேவகமான
வாகனங்களின்ேமல் ஏற ப்ேபாேவாம்
என்கறீர்கள்; அப்படிேய உங்கைளத்
துரத்துகறவர்கள்ேவகமாகத்துரத்துவார்கள்.
17 நீங்கள் மைலயுச்சயன்ேமல் ஒரு
கம்பத்ைதப்ேபாலவும், ேமட்டின்ேமல் ஒரு
ெகாடிையப்ேபாலவும் மீந்தருக்கும்வைர,
ஒருவன் பயமுறுத்த ஆய ரம்ேபரும்,
ஐந்துேபர் பயமுறுத்த நீங்கள் அைனவரும்
ஓடிப்ேபாவீர்கள். 18 ஆனாலும் உங்களுக்கு
இரங்கும்படி ெயேகாவா காத்தருப்பார்,
உங்கள்ேமல் மனதுருகும்படி எழுந்தருப்பார்;
ெயேகாவா நீத ெசய்க ற ேதவன்;
அவருக்குக் காத்தருக்க ற அைனவரும்
பாக்கயவான்கள். 19 சீேயாைனச் ேசர்ந்த
மக்கள் எருசேலமில் வாசமாயருப்பார்கள்;
இனி நீ அழுதுெகாண்டிருக்கமாட்டாய்; உன்
கூப்படுதலின்சத்தத்த ற்குஅவர்உருக்கமாக
இரங்க , அைதக் ேகட்டவுடேன உனக்கு
மறுஉத்த ரவு அருளுவார். 20 ஆண்டவர்
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உங்களுக்குத் துன்பத்தன் அப்பத்ைதயும்,
உபத்த ரவத்தன் தண்ணீைரயும்
ெகாடுத்தாலும், உன் ேபாதகர்கள் இனி
ஒருேபாதும் மைறந்தருக்கமாட்டார்கள்; உன்
கண்கள் உன் ேபாதகர்கைளக் காணும்.
21 நீங்கள் வலதுபுறமாகச் சாயும்ேபாதும்,
இடதுபுறமாகச் சாயும்ேபாதும்: வழி இதுேவ,
இத ேல நடவுங்கள் என்று உங்களுக்குப்
பன்னாக ெசால்லும் வார்த்ைதைய உங்கள்
காதுகள் ேகட்கும். 22உன்சுரூபங்கைளமூடிய
ெவள்ளித்தகட்ைடயும், உன் சைலகளின்
ெபான் ஆைட ஆபரணத்ைதயும் அசுத்தமாக
எண்ணி, அைவகைள அசுத்தமான
ஆைடையப்ேபால எற ந்துவ ட்டு, அைதச்
சீ! ேபா என்பாய். 23 அப்ெபாழுது நீ
நலத்தல் வைதக்கும் உன் வைதக்கு
அவர் மைழையயும், நலத்தன் பலனாகய
ஆகாரத்ைதயும் தருவார்; அது ெகாழுைமயும்
புஷ்டியுமாக இருக்கும்; அக்காலத்த ேல உன்
ஆடுமாடுகள் வ சாலமான ேமய்ச்சலுள்ள
இடத்த ேல ேமயும்; 24 நலத்ைத
உழுகற எருதுகளும் கழுைதகுட்டிகளும்,
முறத்தனாலும் தூற்றுக்கூைடயனாலும்
தூற்றப்பட்ட ருசயுள்ள தானியங்கைளச்
சாப்ப ட்டும். 25 ேகாபுரங்கள் வழுகற
மகா சங்காரத்தன் நாளிேல, உயரமான
சகலமைலகளின்ேமலும், உயரமான
சகலேமடுகளின்ேமலும் ஆறுகளும்
வாய்க்கால்களும் உண்டாகும். 26 ெயேகாவா
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தமது மக்களின் முறைவக் கட்டி, அதன்
அடிக்காயத்ைதக் குணமாக்கும் நாளிேல,
சந்த ரனுைடய ெவளிச்சம் சூரியனுைடய
ெவளிச்சத்ைதப்ேபாலவும், சூரியனுைடய
ெவளிச்சம் ஏழமடங்காக ஏழு பகலின்
ெவளிச்சத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கும்.
27 இேதா, ெயேகாவாவுைடய நாமம்
தூரத்தலிருந்து வரும்; அவருைடய ேகாபம்
எரிக றதும் கனன்று புைககறதுமாயருக்கும்;
அவருைடய உதடுகள் ேகாபத்தால்
நைறந்து, அவருைடய நாவு அழிக்க ற
அக்கனிேபால இருக்கும். 28 நாசம் என்னும்
சல்லைடய ேல ேதசங்கைள அரிப்பதற்கு
அவர் ஊதும் சுவாசம் கழுத்துவைர
எட்டுக ற ஆற்றுெவள்ளத்ைதப்ேபாலவும்,
மக்களுைடய வாய ேல ேபாட்டு
அைலக்கழிக்க ற கடிவாளத்ைதப்ேபாலவும்
இருக்கும். 29 பண்டிைக அனுசரிக்கப்படும்
இரவ ேல பாடுக றதுேபாலப்
பாடுவீர்கள்; ெயேகாவாவுைடய
பர்வதமாகய இஸ்ரேவலின்
கன்மைலயனிடத்த ற்குப்ேபாக
நாதசுரத்ேதாேட நடந்து வருகறேபாது
மக ழ்க றதுேபால மகழுவீர்கள். 30ெயேகாவா
மகத்துவமானவர்; தமது சத்தத்ைதக்
ேகட்கச்ெசய்து, கடுங்ேகாபத்தனாலும்
அழிக்க ற ெநருப்புத்தழலினாலும், இடி
ெபருெவள்ளம் கல்மைழயனாலும், தமது
புயத்தன் வல்லைமையக் காண்பப்பார்.
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31 அப்ெபாழுது ெபரிய ஆயுதத்தனால்
அடித்த அசீரியன் ெயேகாவாவுைடய
சத்தத்தனாேல ெநாறுங்குண்டு ேபாவான்.
32 ெயேகாவா அவன்ேமல் சுமத்தும்
ஆக்கைனத்தண்டம் ெசல்லுமிடெமங்கும்,
ேமளங்களும் வீைணகளும் அதனுடன்
ேபாகும்; ெகாடிய ேபார்களினால் அவைன
எத ர்த்து ேபாரிடுவார். 33 ேதாப்ேபத்
ஏற்கனேவ ஏற்படுத்தப்பட்டது; ராஜாவுக்கு
அது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது; அைத ஆழமும்
வ சாலமுமாக்கனார்; ேவகைவக்க ெநருப்பும்
அத கவறகுமுண்டு: ெயேகாவாவன்சுவாசம்
கந்தகத் தீையப்ேபாலஅைதக்ெகாளுத்தும்.

அத்த யாயம் 31
எக ப்ைதநம்புக றவர்களுக்குஐேயா

1 உதவ ெபறுவதற்காக இஸ்ரேவலுைடய
பரிசுத்தைர ேநாக்காமலும், ெயேகாவாைவ
ேதடாமலும், எக ப்த ற்குப்ேபாய்,
குதைரகள்ேமல் நம்ப க்ைகைவத்து,
இரதங்கள் அேநகமாயருப்பதனால்
அைவகைள நாடி, குதைரவீரர்கள் மகா
ெபலசாலிகளாயருப்பதனால் அவர்கைள
நம்ப க்ெகாண்டிருக்க றவர்களுக்கு ஐேயா,
2 அவரும் ஞானமுள்ளவர்; அவர் தம்முைடய
வார்த்ைதகைள மறுக்காமல், தீங்கு
வரச்ெசய்து, தீைம ெசய்க றவர்களின்
வீட்டிற்கும், அக்க ரமக்காரருக்கு உதவ
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ெசய்க றவர்களுக்கும் வ ேராதமாக
எழும்புவார். 3 எக ப்தயர்கள் ெதய்வம்
அல்ல, மனிதர்தாேன; அவர்களுைடய
குதைரகள் ஆவயல்ல, மாம்சந்தாேன;
ெயேகாவா தமது கரத்ைத நீட்டுவார்,
அப்ெபாழுது உதவ ெசய்க றவனும்
இடற , சகாயம் ெபறுகறவனும் வழுந்து,
அைனவரும் ஏகமாக அழிந்துேபாவார்கள்.
4 ெயேகாவா என்னுடன் ெசான்னது:
சங்கமும் பாலசங்கமும் தங்கள் இைரையப்
ப டித்தருக்கும்ேபாது ெகர்ச்ச த்து,
தங்களுக்கு வேராதமாகக் கூப்படுகற
த ரளான ேமய்ப்பரின் சத்தத்தனாேல
கலங்காமலும், அவர்கள் அமளியனாேல
பணியாமலும் இருக்கறதுேபால,
ேசைனகளின் ெயேகாவா சீேயான்
மைலக்காகவும், அதன் ேமட்டுக்காகவும்
ேபார்ெசய்ய இறங்குவார். 5 பறந்து
காக்க ற பறைவகைளப்ேபால, ேசைனகளின்
ெயேகாவா எருசேலமின்ேமல் ஆதரவாக
இருப்பார்; அவர் அைத தப்புவத்துக்
காப்பாற்றுவார்; அவர் கடந்துவந்து அைத
வடுவப்பார். 6 இஸ்ரேவல் மக்கேள,
நீங்கள் முற்றலும் வ ட்டுவலகனவரிடத்தல்
தரும்புங்கள். 7 உங்களுக்குப் பாவமாக
உங்கள் ைககள் ெசய்தருந்த ெவள்ளி
சைலகைளயும், ெபான் சைலகைளயும்,
உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அக்காலத்த ேல
ெவறுத்துவடுவீர்கள். 8 அப்ெபாழுது



ஏசாயாஅத்தயாயம் 31:9 cvi ஏசாயாஅத்தயாயம் 32:5

வீரனுைடய பட்டயம் அல்லாத பட்டயத்தாேல
அசீரியன் வழுவான்; மனிதனுைடய பட்டயம்
அல்லாத பட்டயேம அவைனப் பட்ச க்கும்;
அவன் பட்டயத்த ற்குத் தப்ப ஓடுவான்;
அவன் வாலிபர் கைலந்துேபாவார்கள்.
9 அவனுைடய கன்மைல பயத்தனால்
ஒழிந்துேபாம், அவர்களுைடய ப ரபுக்கள்
ெகாடிையக்கண்டுகலங்குவார்கள்என்பைத,
சீேயானில் ெநருப்ைபயும் எருசேலமில்
சூைளையயுமுைடயெயேகாவாெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 32
நீதயன்இராஜ்ஜியம்

1இேதா, ஒரு ராஜா நீதயாக அரசாளுவார்;
ப ரபுக்களும் நயாயமாக ஆளுைக
ெசய்வார்கள். 2 அவர் காற்றுக்கு
ஒதுக்காகவும், ெபருெவள்ளத்தற்குப்
புகலிடமாகவும், வறண்ட நலத்த ற்கு
நீர்க்கால்களாகவும், வ டாய்த்த பூமிக்குப்
ெபருங்கன்மைலயன் நழலாகவும்
இருப்பார். 3அப்ெபாழுது காண்கறவர்களின்
கண்கள் மங்கலாக இருக்காது;
ேகட்க றவர்களின் ெசவகள் கவனித்ேத
இருக்கும். 4 பதற்றமுள்ளவர்களின்
இருதயம் அறைவ உணர்ந்துெகாள்ளும்,
த க்குகறவர்களுைடய நாவு தைடயன்றத்
ெதளிவாகப் ேபசும். 5 மூடன் இனி தயாளன்
என்று மத க்கப்படமாட்டான்; துஷ்டன்
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இனி தயாள குணமுள்ளவன் என்று
ெசால்லப்படுவதுமில்ைல. 6 ஏெனன்றால்
மூடன், மூடத்தனத்ைதப் ேபசுக றான்; அவன்
இருதயம் அநயாயத்ைத நடப்ப க்கும்; அவன்
மாயம்ெசய்து, ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
வ பரீதம் ேபச , பச யுள்ள ஆத்துமாைவ
ெவறுைமயாக ைவத்து, தாகமுள்ளவனுக்குத்
தாகம் தீர்க்காதருக்க றான். 7 துஷ்டனின்
எத்தனங்களும் ெபால்லாதைவகள்;
ஏைழகள் நயாயமாகப் ேபசும்ேபாது,
அவன் கள்ளவார்த்ைதகளாேல
எளியவர்கைளக் ெகடுக்க தீவைனகைள
ேயாச க்க றான். 8 தயாளகுணமுள்ளவன்
தயாளமானைவகைள ேயாச க்க றான்,
தயாளமானைவகளிேல நைலத்தும்
இருக்கறான்.

எருசேலமின்ெபண்கள்
9 சுகஜீவகளாகய ெபண்கேள,

எழுந்தருந்து என் வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள்; ந ர்வ சாரமான
ெபண்கேள, என் வசனத்தற்குச்
ெசவெகாடுங்கள். 10 ந ர்வ சாரிகேள,
ஒரு வருடமும் சல நாட்களுமாகத்
தத்தளிப்பீர்கள்; த ராட்ைசப்பலன்
அற்றுப்ேபாகும்; அறுப்புக்காலம்
வராது. 11 சுகஜீவகேள, நடுங்குங்கள்;
ந ர்வ சாரிகேள, தத்தளியுங்கள்; உைடைய
கைளந்துேபாட்டு, இடுப்பல் சணல்
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ஆைடையக் கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
12 ெசழிப்பான வயல்களுக்காகவும்
கனிதரும் த ராட்ைசச் ெசடிகளுக்காகவும்
மாரடித்துப் புலம்புவார்கள். 13 என்
மக்களுைடய நலத்தலும், களிகூர்ந்தருந்த
நகரத்தலுள்ள சந்ேதாஷம் நைறந்த எல்லா
வீடுகளிலும், முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சலும்
முைளக்கும். 14 அரண்மைன பாழாக
வ டப்படும், மக்கள் நைறந்த நகரம்
ெவறுைமயாகும், ேமடும் ேகாபுரமும்
என்ைறக்கும் ெகப களாகும், அைவகள்
காட்டுக்கழுைதகள் களிக்கும் இடமாயும்
மந்ைதகளுக்கு ேமய்ச்சலிடமாயும் இருக்கும்.
15உன்னதத்தலிருந்து நம்ேமல் ேதவனுைடய
ஆவ ஊற்றப்படும்வைரஅப்படிேயஇருக்கும்;
அப்ெபாழுது வனாந்த ரம் ெசழிப்பான
வயல்ெவளியாகும்; ெசழிப்பான வயல்ெவளி
காடாக நைனக்கப்படும். 16வனாந்த ரத்த ேல
நயாயம் வாசமாயருக்கும், ெசழிப்பான
வயல்ெவளிய ேல நீத தங்க த்தரிக்கும்.
17 நீதயன் ெசயல் சமாதானமும், நீதயன்
பலன் என்றுமுள்ள அைமதலும் சுகமுமாம்.
18 என் மக்கள் சமாதான குடியருப்புகளிலும்,
நைலயான இருப்ப டங்களிலும்,
அைமதயாகத் தங்கும் இடங்களிலும்
குடியருக்கும். 19 ஆனாலும் காடு அழிய
கல்மைழ ெபய்யும், அந்த நகரம் மகா
தாழ்வாய்த்தாழ்ந்துேபாகும். 20மாடுகைளயும்
கழுைதகைளயும் நடத்த க்ெகாண்டுேபாய்,
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நீர்வளம் ெபாருந்தய இடங்களிெலல்லாம்
வைதவைதக்க ற நீங்கள்பாக்கயவான்கள்.

அத்த யாயம் 33
துயரம்மற்றும்உதவ

1 ெகாள்ைளய டப்படாமலிருந்தும்,
ெகாள்ைளயடுகறவனும், துேராகம்
ெசய்யாதருக்க றவர்களுக்குத் துேராகம்
ெசய்க றவனுமாகய உனக்கு ஐேயா,
நீ ெகாள்ைளய ட்டு முடிந்தபன்பு
ெகாள்ைளய டப்படுவாய்; நீ துேராகம்
ெசய்துமுடிந்தபன்பு உனக்குத்
துேராகம்ெசய்வார்கள். 2 ெயேகாவாேவ,
எங்களுக்கு இரங்கும், உமக்குக்
காத்தருக்க ேறாம்; ேதவரீர் காைலயல்
அவர்களுைடய புயமும், இக்கட்டுக்காலத்தல்
எங்கள் இரட்ச ப்புமாயரும். 3 அமளியன்
சத்தத்தனாேல மக்கள் அைலந்ேதாடி,
நீர் எழுந்தருக்கும்ேபாது ேதசங்கள்
ச தறடிக்கப்படும். 4 ெவட்டுக்களிகள்
ேசர்க்க றதுேபால உங்கள் ெகாள்ைள
ேசர்க்கப்படும்; ெவட்டுக்களிகள் குத த்துத்
த ரிக றதுேபால மனிதர்கள் அதன்ேமல்
குத த்துத் த ரிவார்கள். 5 ெயேகாவா
உயர்ந்தவர், அவர் உன்னதத்தல்
வாசமாயருக்க றார்; அவர் சீேயாைன
நயாயத்தனாலும் நீதயனாலும்
ந ரப்புக றார். 6 பூரண இரட்ச ப்பும்
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ஞானமும் அறவும் உன் காலங்களுைடய
உறுதயாயருக்கும்; ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படுதேல உன்னுைடய ெபாக்கஷம்.
7 இேதா, அவர்களுைடய பராக்க ரமசாலிகள்
ெவளிய ேல அலறுகறார்கள்; சமாதானத்து
ப ரத ந த கள் மனங்கசந்து அழுகறார்கள்.
8 பாைதகள் பாழாயன; வழிப்ேபாக்கர்கள்
இல்ைல; உடன்படிக்ைகைய மீறுகறான்;
நகரங்கைள* இகழுகறான்; மனிதைன
மத க்காமல் ேபாக றான். 9 ேதசம் துக்க த்து
ேசார்வைடந்தருக்க றது; லீபேனான் ெவட்க
வாடுக றது; சாேரான் வனாந்த ரத்த ற்கு
ஒப்பாக றது; பாசானும் கர்ேமலும்
பாழாக்கப்படுக றது. 10 இப்ெபாழுது
எழுந்தருளுேவன், இப்ெபாழுது உயருேவன்,
இப்ெபாழுது ேமன்ைமப்படுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 11 பதைரக்
கர்ப்பந்தரித்து ைவக்ேகாைலப் ெபறுவீர்கள்;
ெநருப்ைபப்ேபால் உங்கள் சுவாசேம
உங்கைள சுட்ெடரிக்கும். 12 மக்கள்
சுண்ணாம்ைபப்ேபால நீர்த்துப்ேபாவார்கள்;
ெவட்டப்பட்ட முட்ெசடிகைளப்ேபாலத் தீயல்
எரிக்கப்படுவார்கள். 13தூரத்தலுள்ளவர்கேள,
நான் ெசய்க றைதக் ேகளுங்கள்;
சமீபத்தலிருக்கறவர்கேள, என்
பராக்க ரமத்ைத அற ந்துெகாள்ளுங்கள்
என்கறார். 14 சீேயானிலுள்ள பாவ கள்

* அத்த யாயம் 33:8 33:8 சாட்ச கள்
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தைகக்க றார்கள்; மாயக்காரர்கைள
நடுக்கம்ப டிக்க றது; சுட்ெடரிக்கும்
ெநருப்ப ற்கு முன்பாக நம்மில்
தங்கயருப்பவன் யார்? நைலயான
ெநருப்புத்தழலுக்கு முன்பாக நம்மில்
குடியருப்பவன் யார் என்கறார்கள்.
15 நீதயாக நடந்து, ெசம்ைமயானைவகைளப்
ேபச , துன்பம் ெசய்வதால் வரும்
ஆதாயத்ைத ெவறுத்து, லஞ்சங்கைள
வாங்காதபடிக்குத் தன் ைககைள உதற ,
இரத்தம் ச ந்துவதற்கான ேயாசைனகைளக்
ேகளாதபடிக்குத் தன் ெசவைய அைடத்து,
ெபால்லாப்ைபக் காணாதபடிக்குத் தன்
கண்கைள மூடுகறவன் எவேனா, 16 அவன்
உயர்ந்த இடங்களில் குடியருப்பான்;
கன்மைலகளின் பாதுகாப்பு அவனுைடய
உயர்ந்த அைடக்கலமாகும்; அவனுைடய
உணவு அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்;
அவனுைடய தண்ணீர் அவனுக்கு
ந ச்சயமாகக் கைடக்கும். 17 உன் கண்கள்
ராஜாைவ மகைம ெபாருந்தனவராகக்
காணும், தூரத்தலுள்ள ேதசத்ைதயும்
பார்க்கும். 18 உன் மனம் பயங்கரத்ைத
நைனவுகூரும்; கணக்காளன் எங்ேக?
தண்டல்காரன் எங்ேக? ேகாபுரங்கைள
எண்ணினவன் எங்ேக? 19உனக்குப் புரியாத
ெமாழிையயும், புரிந்துெகாள்வதற்குக்
கடினமான ஒருவதமான ேபச்ைசயுமுைடய
அந்தக் ெகாடூர மக்கைள இனி நீ
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பார்க்கமாட்டாய். 20 நம்முைடய
பண்டிைககள் அனுசரிக்கப்படும் நகரமாக ய
சீேயாைன ேநாக்க ப்பார்; உன் கண்கள்
எருசேலைம அைமதலான குடியருப்பாகவும்,
ெபயர்க்கப்படாத கூடாரமாகவும்
காணும்; இனி அதன் முைளகள்
என்ைறக்கும் படுங்கப்படுவதுமில்ைல,
அதன் கயறுகளில் ஒன்றும்
அறுந்துேபாவதுமில்ைல. 21 மகைமயுள்ள
ெயேகாவா அங்ேக நமக்கு மிக
அகலமான நத களும் ஆறுகளுமுள்ள
இடம் ேபாலிருப்பார்; தண்டுவலிக்கற
படகு அங்ேக ஓடுவதும் இல்ைல;
ெபரிய கப்பல் அங்ேக கடந்துவருவதும்
இல்ைல. 22 ெயேகாவா நம்முைடய
நயாயாத பத , ெயேகாவா நம்முைடய
நயாயப்ப ரமாணிகர், ெயேகாவா நம்முைடய
ராஜா, அவர் நம்ைம காப்பாற்றுவார்.
23 உன் கயறுகள் தளர்ந்துேபாகும்;
பாய்மரத்ைதப் பலப்படுத்தவும், பாைய
வ ரிக்கவும் முடியாமற்ேபாகும்; அப்ெபாழுது
த ரளானெகாள்ைளப்ெபாருள் பங்க டப்படும்;
சப்பாணிகளும் ெகாள்ைளயடுவார்கள்.
24 வயாத ப்பட்டிருக்க ேறன் என்று
நகரவாச கள் ெசால்வதல்ைல; அதல்
குடியருக்க ற மக்களின் அக்க ரமம்
மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும்.
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அத்த யாயம் 34
ேதசங்களுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு

1 ேதசங்கேள, ேகட்க றதற்கு அருகல்
வாருங்கள்; மக்கேள, கவனியுங்கள்; பூமியும்
அதன் நைறவும், பூச்சக்கரமும் அதல்
உற்பத்தயான யாவும் ேகட்பதாக. 2 சகல
ேதசங்களின்ேமலும் ெயேகாவாவுைடய
கடுங்ேகாபமும், அைவகளுைடய சகல
ேசைனகளின்ேமலும் அவருைடய உக்க ரமும்
மூளுகறது; அவர்கைள அழிவ ற்கு
நயமித்து,ெகாைலக்குஒப்புக்ெகாடுக்க றார்.
3 அவர்களிேல ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்
ெவளிேய எறயப்பட்டுக்க டப்பார்கள்;
அவர்களுைடய சடலங்கள் நாற்றெமடுக்கும்;
அவர்களுைடய இரத்தத்தனாேல
மைலகளும் கைரந்துேபாகும்.
4 வானத்தன் சர்வ ேசைனயும் கைரந்து,
வானங்கள் புத்தகச்சுருைளப்ேபால்
சுருட்டப்பட்டு, அைவகளின் சர்வேசைனயும்
த ராட்ைசச்ெசடியன் இைலகள்
உத ர்வதுேபாலவும், அத்தமரத்தன்
காய்கள் உத ர்வதுேபாலவும் உத ர்ந்து
வழும். 5 வானங்களில் என் பட்டயம்
ெவறெகாண்டது; இேதா, ஏேதாமின்ேமலும்,
நான் அழிவ ற்கு நயமித்த மக்களின்ேமலும்,
அது நயாயம்ெசய்ய இறங்கும். 6 ேபாஸ்றா
பட்டணத்த ேலெயேகாவாவுக்குஒருயாகமும்,
ஏேதாம் ேதசத்த ேல மகா அழிவும் உண்டு;
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ெயேகாவாவுைடய பட்டயம் இரத்தத்தால்
தருப்தயாக , ெகாழுப்பனால் பூரிக்கன்றது;
ஆட்டுக்குட்டிகள் கடாக்களுைடய
இரத்தத்தனாலும், ஆட்டுக்கடாக்களுைடய
சறுநீரகங்களின் ெகாழுப்பனாலும்
தருப்தயாகும். 7 அைவகளுடன்
காண்டாமிருகங்களும், காைளகளின்
கூட்டமும்வந்து மடியும்; அவர்கள் ேதசம்
இரத்தெவறெகாண்டு, அவர்களுைடய
மண், மிருகங்களுைடய ெகாழுப்பனால்
ெகாழுத்துப்ேபாகும். 8 அது ெயேகாவா
பழிவாங்கும் நாள், சீேயானுைடய
வழக்கனிமித்தம் பதலளிக்கும் வருடம்.
9 அதன் ஆறுகள் ப சனாகவும், அதன்
மண் கந்தகமாகவும் மாற , அதன் நலம்
எரிக ற கீலாய்ப்ேபாகும். 10 இரவும்
பகலும் அது அைணயாது; அதன்
புைக என்ெறன்ைறக்கும் எழும்பும்;
தைலமுைற தைலமுைறயாக அது
பாழாயருக்கும்; சதாகாலம் சதாகாலமாக
அைத ஒருவரும் கடந்துேபாவதல்ைல.
11 நாைரயும் முள்ளம்பன்றயும் அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும், ஆந்ைதயும்
காக்ைகயும் அத ேல குடியருக்கும்;
அதன்ேமல் ெவட்டெவளியன்
அளவுநூைலயும், ெவறுைமயன்
தூக்குநூைலயும்ப டிப்பார். 12அரசாட்ச ெசய்ய
அதன் ேமன்மக்கைள அைழத்தால், அங்ேக
அவர்களில் ஒருவரும் இருக்கமாட்டார்கள்;
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அதன் ப ரபுக்கள் அைனவரும்
இல்லாமற்ேபாவார்கள். 13 அதன்
அரண்மைனகளில் முட்ெசடிகளும்,
அதன் ேகாட்ைடகளில் முட்புதர்களும்
முட்பூண்டுகளும் முைளக்கும்; அது
வலுசர்ப்பங்களின் குடியருப்பும்,
ஆந்ைதகளின் மாளிைகயுமாயருக்கும்.
14 அங்ேக காட்டுமிருகங்களும்
நரிகளும் ஒன்ைறெயான்று சந்த த்து,
காட்டாட்ைடக் காட்டாடு கூப்படும்; அங்ேக
ஆந்ைதகளும் தங்க , இைளப்பாறும்
இடத்ைதக் கண்டைடயும். 15 அங்ேக
இராஜாளிக்கழுகு கூடுகட்டி, முட்ைடய ட்டு,
குஞ்சுெபாரித்து, அைவகைளத் தன்
நழலிேல கூட்டிக்ெகாள்ளும்; அங்ேக
பருந்துகளும் ேஜாடிேஜாடியாகச் ேசரும்.
16 ெயேகாவாவுைடய புத்தகத்த ேல ேதடி
வாச யுங்கள்; இைவகளில் ஒன்றும்
குைறயாது; இைவகளில் ஒன்றும் இைண
இல்லாமல் இருக்காது; அவருைடய
வாய் இைதச் ெசான்னது; அவருைடய
ஆவ அைவகைளச் ேசர்க்கும். 17 அவேர
அைவகளுக்குச் சீட்டுப்ேபாட்டார்;
அவருைடய ைகேய அைத அைவகளுக்கு
அளவுநூலால் பக ர்ந்து ெகாடுத்தது;
அைவகள் என்ைறக்கும் அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு தைலமுைற
தைலமுைறயாகஅத ேலவச க்கும்.
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அத்த யாயம் 35
மீட்கப்பட்டவர்களின் சந்ேதாஷம்

1வனாந்த ரமும் வறண்ட நலமும் மக ழ்ந்து,
பாைலவனம் மக ழ்ந்து, மலைரப்ேபால
ெசழிக்கும். 2 அது மிகுதயாகச் ெசழித்து
பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்;
லீபேனானின் மகைமயும், கர்ேமல்
சாேரான் என்பைவகளின் அலங்காரமும்
அதற்குக் ெகாடுக்கப்படும்; அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய மகைமையயும்,
நமது ேதவனுைடய மகத்துவத்ைதயும்
காண்பார்கள். 3 தளர்ந்த ைககைளத்
த டப்படுத்த , தள்ளாடுக ற முழங்கால்கைளப்
பலப்படுத்துங்கள். 4 மனம்
பதறுகறவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
பயப்படாதருங்கள், த டன் ெகாள்ளுங்கள்;
இேதா, உங்கள் ேதவன் நீதையச்
சரிக்கட்டவும்,உங்கள் ேதவன்பதலளிக்கவும்
வருவார்; அவர் வந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார் என்று ெசால்லுங்கள்.
5 அப்ெபாழுது குருடரின் கண்கள்
தறக்கப்பட்டு, ெசவ டரின் ெசவகள்
தறவுண்டுேபாகும். 6 அப்ெபாழுது முடவன்
மாைனப்ேபால் குத ப்பான்; ஊைமயன்
நாவும் ெகம்பீரிக்கும்; வனாந்த ரத்த ேல
தண்ணீர்களும், பாைலவனத்த ேல
ஆறுகளும் பாய்ந்ேதாடும். 7 ெவட்டாந்தைர
தண்ணீர் குளமும், வறண்ட நலம்
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நீரூற்றுகளுமாகும், வலுசர்ப்பங்கள் இருந்த
இடங்களிேல புல்லும் ேகாைரயும் நாணலும்
உண்டாகும். 8 அங்ேக ெபரும்பாைதயான
வழியும் இருக்கும்; அது பரிசுத்த வழி
என்னப்படும்; தீட்டுள்ளவன் அத ேல
நடந்துவருவதல்ைல; அந்த வழியல்
நடக்க றவர்கள் ேபைதயராயருந்தாலும்
தைசெகட்டுப் ேபாவதல்ைல.
9 அங்ேக சங்கம் இருப்பதல்ைல;
ெகாடியமிருகம் அங்ேக ேபாவதுமில்ைல,
அங்ேக காணப்படவுமாட்டாது;
மீட்கப்பட்டவர்கேள அதல் நடப்பார்கள்.
10ெயேகாவாவால் மீட்கப்பட்டவர்கள் தரும்ப ,
ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி, சீேயானுக்கு
வருவார்கள்; ந த்தய மக ழ்ச்ச அவர்கள்
தைலயன்ேமலிருக்கும்; சந்ேதாஷமும்
மக ழ்ச்ச யும் அைடவார்கள்; சஞ்சலமும்
தவ ப்பும்ஓடிப்ேபாகும்.

அத்த யாயம் 36
சனெகரிப் எருசேலைமபயமுறுத்துதல்

1 எேசக்கயா ராஜா அரசாண்ட
பதனான்காம் வருடத்த ேல அசீரியா
ராஜாவாகய சனெகரிப் யூதாவலிருக்கற
பாதுகாப்பான சகல பட்டணங்களுக்கும்
வ ேராதமாக வந்து, அைவகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டான். 2 அப்ெபாழுது
அசீரியா ராஜா லாகீசலிருந்து
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ரப்சாக்ேக ேசனாத பதையப் ெபரிய
பைடயுடன் எருசேலமுக்கு எேசக்கயா
ராஜாவனிடத்தல் அனுப்பனான்; அவன்
வந்து வண்ணார்துைறயன் வழியலுள்ள
ேமல்குளத்துச் வாய்க்கால் அருக ேல
நன்றான். 3 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன்
மகனாகயஎலியாக்கீம்என்னும்அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
எழுத்தனும், ஆசாப்பன் மகனாகய ேயாவாக்
என்னும் கணக்கனும் அவனிடத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 4 ரப்சாக்ேக
அவர்கைள ேநாக்க : அசீரியா ராஜாவாகய
மகாராஜாவானவர் உைரக்க றதும், நீங்கள்
எேசக்கயாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியதும்
என்னெவன்றால்: நீ நம்பயருக்க ற இந்த
நம்ப க்ைக என்ன? 5 ேபாருக்கு மந்த ர
ஆேலாசைனயும் வல்லைமயும் உண்ெடன்று
ெசால்க றாேய, அது வாய்ப்ேபச்ேசயன்ற
ேவறல்ல; நீ என்ைன வேராத க்கும்படி
யார்ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றாய்?
6 இேதா, ெநரிந்த நாணல்ேகாலாகய
அந்த எக ப்ைத நம்புக றாய்; அதன்ேமல்
ஒருவன் சாய்ந்தால், அது அவன்
உள்ளங்ைகயல்பட்டு உருவப்ேபாகும்;
எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவான் தன்ைன
நம்புக ற அைனவருக்கும் அப்படிேய
இருப்பான். 7 நீ என்னிடத்தல்: நாங்கள்
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நம்புக ேறாம் என்று ெசால்வாயாகல்,
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அவருைடய ேமைடகைளயும் அவருைடய
பலிபீடங்கைளயும் அல்லேவா எேசக்கயா
அகற்ற , யூதாைவயும், எருசேலைமயும்
ேநாக்க : இந்தப் பலிபீடத்தன்முன்
பணியுங்கள் என்றாேன. 8 நான் உனக்கு
இரண்டாய ரம் குதைரகைளக் ெகாடுப்ேபன்;
நீ அைவகள்ேமல் ஏறத்தக்கவர்கைளச்
சம்பாத க்கக்கூடுமானால் அசீரியா
ராஜாவாகய என் ஆண்டவனுடன்
சபதம்ெசய். 9 ெசய்யாமல்ேபானால், நீ
என் ஆண்டவனுைடய ஊழியக்காரரில்
ஒேர ஒரு ச றய தைலவனுைடய முகத்ைத
எப்படித் தருப்புவாய்? இரதங்கேளாடு
குதைரவீரரும் வருவார்கள் என்று
எக ப்ைதயா நம்புக றாய்? 10 இப்ெபாழுதும்
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயல்லாமல்
இந்தத் ேதசத்ைத அழிக்க வந்ேதேனா?
இந்தத் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகப் ேபாய்
அைத அழித்துப்ேபாடு என்று ெயேகாவா
என்னுடன் ெசான்னாேர என்று ெசான்னான்.
11 அப்ெபாழுது எலியாக்கீமும் ெசப்னாவும்
ேயாவாக்கும், ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து:
உம்முைடய அடியாேராேட சீரியெமாழிய ேல
ேபசும், அது எங்களுக்குத் ெதரியும்;
மதலிலிருக்கற மக்களின் காதுகள்
ேகட்க எங்களுடன் யூதெமாழிய ேல*
ேபசேவண்டாம் என்றார்கள். 12 அதற்கு

* அத்த யாயம் 36:11 36:11 எப ேரயெமாழியல்
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ேசனாத பத : உங்கேளாடுகூடத் தங்கள்
மலத்ைதத் தன்னவும், தங்கள் நீைரக்
குடிக்கவும், மதலிேல தங்கயருக்க ற
ஆண்களிடத்த ற்ேக அல்லாமல், உன்
எஜமானிடத்த ற்கும், உன்னிடத்த ற்குமா,
என் எஜமான் இந்த வார்த்ைதகைளப்
ேபச என்ைன அனுப்பனார் என்று
ெசால்லி; 13 ரப்சாக்ேக நன்றுெகாண்டு,
யூதெமாழிய ேல† உரத்தசத்தமாக:
அசீரியா ராஜாவாகய மகாராஜாவுைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள். 14 எேசக்கயா
உங்கைள ஏமாற்றாதபடி பாருங்கள்;
அவன் உங்கைளத் தப்புவக்கமாட்டான்.
15 ெயேகாவா நம்ைம ந ச்சயமாகத்
தப்புவ ப்பார்,இந்தநகரம்அசீரியா ராஜாவன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல
என்று ெசால்லி, எேசக்கயா உங்கைளக்
ெயேகாவாைவ நம்பச்ெசய்வான்; அதற்கு
இடங்ெகாடாதருங்கள் என்று ராஜா
ெசால்க றார். 16 எேசக்கயாவன் ெசால்ைலக்
ேகளாதருங்கள். அசீரியா ராஜா
ெசால்க றதாவது: நீங்கள் என்னுடன்
சமாதானமாக , காணிக்ைகேயாேட
என்னிடத்தல் வாருங்கள். 17 நான்
வந்து, உங்கைளத் தானியமும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டமுமுள்ள ேதசமும்,
அப்பமும் த ராட்ைசரசமுமுள்ள ேதசமுமாகய

† அத்த யாயம் 36:13 36:13 எப ேரயெமாழியல்
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உங்கள் ேதசத்த ற்கு ஒப்பான ேதசத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்வைரக்கும்,
அவனவன் தன்தன் த ராட்ைசச்ெசடியன்
பழத்ைதயும், தன்தன் அத்தமரத்தன்
பழத்ைதயும் சாப்ப ட்டு, அவனவன் தன்
தன் கணற்றன் தண்ணீைரக் குடியுங்கள்.
18 ெயேகாவா நம்ைமத் தப்புவ ப்பார்
என்று உங்களுக்குப் ேபாதைனெசய்ய
எேசக்கயாவுக்குச் ெசவெகாடாதருங்கள்;
ேதசங்களுைடய ெதய்வங்களில் யாராவது
தங்கள் ேதசத்ைத அசீரியா ராஜாவன்
ைகக்குத் தப்புவத்ததுண்ேடா? 19 ஆமாத்
அர்பாத் பட்டணங்களின் ெதய்வங்கள்
எங்ேக? ெசப்பர்வாய மின் ெதய்வங்கள்
எங்ேக? அவர்கள் சமாரியாைவ என்
ைகக்குத் தப்புவத்ததுண்ேடா? 20 ெயேகாவா
எருசேலைம என் ைகக்குத் தப்புவ ப்பார்
என்பதற்கு, அந்தத் ேதசங்களுைடய
எல்லா ெதய்வங்களுக்குள்ளும் தங்கள்
ேதசத்ைத என் ைகக்குத் தப்புவ த்தவர்
யார் என்று ராஜா ெசால்க றார்
என்றான். 21 அவர்கேளா அவனுக்கு
ஒரு வார்த்ைதையயும் மறுெமாழியாகச்
ெசால்லாமல் மவுனமாயருந்தார்கள்;
அவனுக்கு மறுெமாழி ெசால்லேவண்டாம்
என்று ராஜா கட்டைளய ட்டிருந்தான்.
22 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனாகய
எலியாக்கீம் என்னும் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
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எழுத்தனும், ஆசாப்பன் மகனாகய ேயாவாக்
என்னும் கணக்கனும், ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, எேசக்கயாவனிடத்தல்
வந்து, ரப்சாக்ேகயன் வார்த்ைதகைள
அவனுக்குஅறவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 37
எருசேலமின்வடுதைலமுன்னறவக்கப்படுதல்

1 ராஜாவாகய எேசக்கயா
அைதக்ேகட்டேபாது, தன் ஆைடகைளக்
க ழித்து, சணல்உைட அணிந்துெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று,
2 அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனாகய
எலியாக்கீைமயும், எழுத்தனாகய
ெசப்னாைவயும், ஆசாரியர்களின்
மூப்பர்கைளயும், ஆேமாத்சன் மகனாகய
ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச யனிடத்த ற்கு
சணல்உைட அணிந்தவர்களாக
அனுப்பனான். 3இவர்கள் அவைன ேநாக்க :
இந்தநாள்ெநருக்கமும்,துக்கமும்,ந ந்ைதயும்
அநுபவக்க ற நாள்; பள்ைளப்ேபறு
ேநாக்கயருக்க றது; ெபறேவா ெபலன்
இல்ைல. 4 ஜீவனுள்ள ேதவைன
நந்த க்கும்படி, அசீரியா ராஜாவாகய
தன் எஜமானனால் அனுப்பப்பட்ட
ரப்சாக்ேக ெசான்ன வார்த்ைதகைள உமது
ேதவனாகய ெயேகாவா ேகட்டிருக்க றார்;
உமது ேதவனாகய ெயேகாவா
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ேகட்டிருக்க ற வார்த்ைதகளின்காரணமாக
தண்டிப்பார்; ஆைகயால், இன்னும்
மீதயாயருக்க றவர்களுக்காக
வண்ணப்பம்ெசய்வீராக என்று எேசக்கயா
ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள்.
5 இவ்வதமாக எேசக்கயா ராஜாவன்
ஊழியக்காரர் ஏசாயாவனிடத்தல் வந்து
ெசான்னார்கள். 6 அப்ெபாழுது ஏசாயா
அவர்கைள ேநாக்க : அசீரியா ராஜாவன்
ஊழியக்காரர் என்ைன நந்த த்ததும்
நீர் ேகட்டதுமான வார்த்ைதகளினாேல
பயப்படாேதயும். 7 இேதா, அவன் ஒரு
ெசய்தையக் ேகட்டு, தன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்புவதற்கான ஆவைய நான்
அவனுக்குள் அனுப்ப , அவைன அவன்
ேதசத்த ேல பட்டயத்தால் வழச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா உைரக்க றார் என்பைத
உங்கள் எஜமானிடத்தல் ெசால்லுங்கள்
என்றான். 8 அசீரியா ராஜா லாகீைசவ ட்டுப்
புறப்பட்டான் என்று ேகள்வப்பட்டு, ரப்சாக்ேக
தரும்ப ப்ேபாய், அவன் லிப்னாவன்ேமல்
ேபார்ெசய்க றைதக் கண்டான்.
9 அப்ெபாழுது, எத்த ேயாப்ப யாவன்
ராஜாவாகய த ராக்கா உம்ேமாடு
ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டான் என்று ெசால்லக்
ேகள்வப்பட்டான்; அைதக் ேகட்டேபாது
அவன் எேசக்கயாவனிடத்த ற்குப்
ப ரத ந த கைள அனுப்ப : 10 நீங்கள்
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவுக்குச்
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ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
எருசேலம் அசீரியா ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல என்று நீ
நம்பயருக்க ற உன் ேதவன் உன்ைன
ஏமாற்ற இடம்ெகாடாேத. 11 இேதா, அசீரியா
ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைளயும் அழித்த
ெசய்தைய நீ ேகள்வப்பட்டிருக்க றாய்;
நீ தப்புவாேயா? 12 என் முன்ேனார்கள்
அழித்துவ ட்ட ேகாசாைனயும், ஆராைனயும்,
ேரத்ேசப்ைபயும், ெதலாசாரிலிருந்த
ஏேதனின் மக்கைளயும் அவர்களுைடய
ெதய்வங்கள் தப்புவத்ததுண்ேடா?
13 ஆமாத்தன் ராஜாவும், அர்பாத்தன்
ராஜாவும், ெசப்பர்வாயீம் ஏனா ஈவா
பட்டணங்களின் ராஜாவும் எங்ேக என்று
ெசால்லுங்கள்என்றார்.

எேசக்கயாவன்ெஜபம்
14 எேசக்கயா ப ரத ந த களின்

ைகயலிருந்த கடிதத்ைத வாங்க
வாச த்தான்; பன்பு எேசக்கயா
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாய்
அைதக் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக வ ரித்து,
15 ெயேகாவாைவ ேநாக்க : 16 ேசைனகளின்
ெயேகாவாேவ, ேகருபீன்களின் மத்தயல்
வாசம்ெசய்க ற இஸ்ரேவலின் ேதவேன, நீர்
ஒருவேர பூமியன் ராஜ்யங்களுக்ெகல்லாம்
ேதவனானவர்; நீர்வானத்ைதயும்பூமிையயும்
உண்டாக்கனீர். 17 ெயேகாவாேவ, உமது
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ெசவையச் சாய்த்துக்ேகளும்; ெயேகாவாேவ,
நீர் உமது கண்கைளத் தறந்துபாரும்,
சனெகரிப் ஜீவனுள்ள ேதவைன
நந்த க்கும்படிக்குச் ெசால்லியனுப்பன
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ேகளும்.
18 ெயேகாவாேவ, அசீரியா ராஜாக்கள் அந்த
ேதசங்கைளயும், அவர்கள் நலங்கைளயும்
நாசமாக்க , 19அவர்களுைடய ெதய்வங்கைள
ெநருப்ப ேல ேபாட்டுவ ட்டது உண்ைமதான்;
அைவகள் ேதவர்கள் அல்லேவ, மனிதர்கள்
ைகேவைலயான மரமும் கல்லும்தாேன;
ஆைகயால் அைவகைள முற்றலுமாக
அழித்தார்கள். 20 இப்ேபாதும் எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர்
ஒருவேர ெயேகாவா என்று பூமியன்
ராஜ்யங்கெளல்லாம் அறயும்படிக்கு,
எங்கைள அவன் ைகக்கு நீங்கலாக்க
இரட்ச யும் என்றுவண்ணப்பம்ெசய்தான்.

சனெகரிப்பன்வீழ்ச்ச
21 அப்ெபாழுது ஆேமாத்சன்

மகனாகய ஏசாயா, எேசக்கயாவுக்குச்
ெசால்லியனுப்பனது: இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா உைரக்க றது
என்னெவன்றால், அசீரியா ராஜாவாகய
சனெகரிபனிமித்தம் நீ என்ைன
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தாேய.
22 அவைனக்குறத்துக் ெயேகாவா ெசால்க ற
வசனமாவது: மகளாகய சீேயான் என்னும்
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கன்னிப்ெபண் உன்ைன இகழ்ந்து,
உன்ைனப் பரிகாசம்ெசய்க றாள்; மகளாகய
எருசேலம் உன் பன்னாேல தைலையத்
துலுக்குகறாள். 23 யாைர ந ந்த த்துத்
தூஷத்தாய்? யாருக்கு வ ேராதமாக உன்
சத்தத்ைத உயர்த்தனாய்? நீ இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருக்கு வ ேராதமாக அல்லேவா உன்
கண்கைள ேமட்டிைமயாக ஏெறடுத்தாய்.
24 உன் ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு
நீ ஆண்டவைர ந ந்த த்து: என்
இரதங்களின் த ரளினாேல நான்
மைலகளின் உச்ச களுக்கும் லீபேனானின்
ச கரங்களுக்கும் வந்து ஏற ேனன்;
அதன் உயரமான ேகதுருமரங்கைளயும்,
வைலயுயர்ந்த ேதவதாரு மரங்கைளயும்
நான் ெவட்டி, உயர்ந்த அதன் கைடச
எல்ைலவைர, அதன் ெசழுைமயான
காடுவைர வருேவன் என்றும், 25 நான்
கணறு ெவட்டித் தண்ணீர் குடித்ேதன்;
என் உள்ளங்காலினால் பாதுகாப்பான
இடங்களின் அகழிகைளெயல்லாம்
வறளவும்ெசய்ேதன் என்றும் ெசான்னாய்.
26 நான் ெவகுகாலத்த ற்குமுன் அைத
நயமித்து, ஆரம்பநாட்கள்முதல்
அைதத் த ட்டம்ெசய்ேதன் என்பைத
நீ ேகட்டதல்ைலேயா? இப்ெபாழுது
நீ பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளப்
பாழான மண்ேமடுகளாக்கும்படி
நாேன அைதச் சம்பவக்கச்ெசய்ேதன்.



ஏசாயாஅத்தயாயம் 37:27 cxxvii ஏசாயாஅத்தயாயம் 37:33

27 அதனாேல அைவகளின் குடிமக்கள் ைக
இைளத்தவர்களாக , கலங்க ெவட்கப்பட்டு,
ெவளியன் தாவரத்த ற்கும், பச்சைலக்கும்,
வீடுகளின்ேமல் முைளக்கும் புல்லுக்கும்,
ஓங்க வளருமுன் தீய்ந்துேபாகும் பயருக்கும்
சமமானார்கள். 28 உன் உட்காருதைலயும்,
உன்ேபாக்ைகயும்,உன்வரைவயும்,நீஎனக்கு
வ ேராதமாகக் ெகாந்தளிக்க றைதயும்
அற ேவன். 29 நீ எனக்கு வ ேராதமாகத்
ெகாந்தளித்து, வீராப்பு ேபசனது என்
ெசவகளில் ஏறனபடியனாேல, நான்
என் துறட்ைட உன் மூக்கலும் என்
கடிவாளத்ைத உன் வாயலும் ேபாட்டு, நீ
வந்த வழிேய உன்ைனத் தரும்பச்ெசய்ேவன்.
30 உனக்கு அைடயாளமாயருப்பது
என்னெவன்றால்: இந்த வருடத்த ேல தப்ப ப்
பய ராக றைதயும், இரண்டாம் வருடத்த ேல
தானாக வைளகறைதயும் சாப்படுவீர்கள்;
மூன்றாம் வருடத்த ேலா வைதத்து
அறுத்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
ஏற்படுத்த , அைவகளின் பழங்கைளச்
சாப்படுவீர்கள். 31 யூதா வம்சத்தாரில்
தப்ப மீந்தருக்க றவர்கள் மறுபடியும் கீேழ
ேவர்பற்ற ேமேல கனிெகாடுப்பார்கள்.
32 மீதயாயருக்க றவர்கள் எருசேலமிலும்,
தப்பனவர்கள் சீேயான் மைலயலுமிருந்து
புறப்படுவார்கள்; ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் ைவராக்கயம் இைதச்
ெசய்யும். 33 ஆைகயால் ெயேகாவா
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அசீரியா ராஜாைவக்குறத்து: அவன் இந்த
நகரத்த ற்குள் நுைழவதல்ைல; இதன்ேமல்
அம்பு எய்வதுமில்ைல; இதற்கு முன்பாகக்
ேகடகத்ேதாேட வருவதுமில்ைல; இதற்கு
எத ராகக் ேகாட்ைடமதல் ேபாடுவதுமில்ைல.
34 அவன் இந்த நகரத்த ற்குள் நுைழயாமல்,
தான் வந்தவழிேய தரும்ப ப்ேபாவான்.
35 என்னிமித்தமும் என் ேவைலக்காரனாகய
தாவீதனிமித்தமும், நான் இந்த
நகரத்ைத காப்பாற்றுவதற்காக இதற்கு
ஆதரவாயருப்ேபன் என்பைதக்
ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று
ெசால்லியனுப்பனான். 36 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய தூதன் புறப்பட்டு,
அசீரியரின் முகாமில் ஒரு இலட்சத்து
எண்பத்ைதயாய ரம் ேபைர அழித்தான்;
அதகாலேம எழுந்தருக்கும்ேபாது, இேதா,
அவர்கெளல்ேலாரும் சடலங்களாகக்
க டந்தார்கள். 37 அப்ெபாழுது
அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப்
ப ராயணப்பட்டுத் தரும்ப ப்ேபாய்,
நனிேவயல் இருந்துவ ட்டான். 38 அவன்
தன் ேதவனாகய நஸ்ேராகன் ேகாவலிேல
பணிந்துெகாள்ளுகறேபாது, அவன்
மகன்களாகய அத்ரமேலக்கும் சேரத்ேசரும்
அவைனப் பட்டயத்தனால் ெவட்டிப்ேபாட்டு,
அரராத்ேதசத்த ற்குத்தப்ப ஓடிப்ேபானார்கள்;
அவன் மகனாகய எசரத்ேதான் அவன்
பட்டத்த ற்குவந்துஆட்ச ெசய்தான்.
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அத்த யாயம் 38
எேசக்கயாவன்வயாத

1 அந்நாட்களில் எேசக்கயா வயாத ப்பட்டு
மரணத்தருவாயலிருந்தான்; அப்ெபாழுது
ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா என்னும்
தீர்க்கதரிச அவனிடத்தல் வந்து, அவைன
ேநாக்க : நீர் உமது வீட்டுக்காரியத்ைத
ஒழுங்குபடுத்தும், நீர் பைழக்கமாட்டீர்,
மரணமைடவீர் என்று ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்றான். 2 அப்ெபாழுது
எேசக்கயா தன் முகத்ைதச் சுவர்ப்புறமாகத்
தருப்ப க்ெகாண்டு, ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : 3 ஆ ெயேகாவாேவ, நான் உமக்கு
முன்பாக உண்ைமயும் மன உத்தமமுமாக
நடந்து, உமது பார்ைவக்கு நலமானைதச்
ெசய்ேதன் என்பைத நைனத்தருளும்
என்று வண்ணப்பம்ெசய்து, எேசக்கயா
மிகவும் அழுதான். 4 அப்ெபாழுது
ஏசாயாவுக்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயாவது: 5 நீ ேபாய் எேசக்கயாைவ
ேநாக்க : உன் தகப்பனாகய தாவீதன்
ேதவனாயருக்க ற ெயேகாவா ெசால்க றது
என்னெவன்றால், உன் வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்ேடன்; உன் கண்ணீைரக் கண்ேடன்;
இேதா, உன் நாட்களுடன் பதைனந்து
வருடங்கள் கூட்டுேவன். 6 நான் உன்ைனயும்
இந்த நகரத்ைதயும் அசீரியா ராஜாவன்
ைகக்குத் தப்புவத்து, இந்த நகரத்த ற்கு
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ஆதரவாயருப்ேபன். 7 இேதா, ஆகாசுைடய
சூரியக்கடிகாரத்தல் பாைகக்குப் பாைக
இறங்கன சாையையப் பத்துப்பாைக
பன்னிட்டுத் தருப்புேவன் என்றார்.
8 தாம் ெசான்ன இந்த வார்த்ைதயன்படி
ெயேகாவா ெசய்வார் என்பதற்கு இது
கர்த்தரால் உனக்கு அைடயாளமாயருக்கும்
என்று ெசால் என்றார்; அப்படிேய
கடிகாரத்தல் இறங்கயருந்த சூரியசாைய
பத்துக்ேகாடுகள் தரும்ப ற்று. 9 யூதாவன்
ராஜாவாகய எேசக்கயா வயாத ப்பட்டு,
தன் வயாத நீங்க சுகமாமானேபாது
எழுதைவத்ததாவது: 10 நான் என் பூரண
ஆயுளின் வருடங்களுக்குச் ேசராமல்
பாதாளத்தன் வாசல்களுக்குட்படுேவன்
என்று என் நாட்கள் அறுப்புண்கறேபாது
ெசான்ேனன். 11 ெயேகாவாைவ,
நான் இனி உய ேராடிருக்க றவர்களின்
ேதசத்த ேல தரிச ப்பதல்ைல; இனி
பூேலாகக்குடிகளுடன் இருந்து மனிதர்கைள
நான் காண்பதல்ைல. 12 என் ஆயுள்
ேமய்ப்பனுைடய கூடாரத்ைதப்ேபால
என்ைனவட்டுப் ெபயர்ந்து ேபாக றது;
ெநய்க றவன் பாைவ அறுக்கறதுேபால
என் ஜீவைன அறுக்கக் ெகாடுக்க ேறன்;
என்ைனப் பாவலிருந்து அறுத்துவடுகறார்;
இன்று இரவுக்குள்ேள என்ைன
முடிவைடயச்ெசய்வீர். 13 வடியற்காலம்வைர
நான் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்;
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அவர் சங்கத்ைதப்ேபால என்
எலும்புகைளெயல்லாம் ெநாறுக்குவார்;
இன்று இரவுக்குள்ேள என்ைன
முடிவைடயச்ெசய்வீர் என்று ெசால்லி,
14 நாைரையப்ேபாலவும், தைகவலான்
குருவையப்ேபாலவும் கூவேனன்,
புறாைவப்ேபால் புலம்ப ேனன்; என் கண்கள்
உயரப் பார்க்க றதனால் பூத்துப்ேபாயன;
ெயேகாவாேவ, ஒடுங்க ப்ேபாக ேறன்; என்
காரியத்ைத ெபாறுப்ெபடுத்துக்ெகாள்ளும்
என்ேறன். 15 நான் என்ன ெசால்ேவன்?
அவர் எனக்கு வாக்கு அருளினார்; அந்தப்
ப ரகாரேம ெசய்தார்; என் ஆயுளின்
வருடங்களிெலல்லாம் என் ஆத்துமாவன்
கசப்ைப நைனத்து நடந்துெகாள்ேவன்.
16 ஆண்டவேர, இைவகளினால் மனிதர்கள்
பைழக்க றார்கள்; இைவகெளல்லாம் என்
உய ர்க்கு உய ராயருக்க றது; என்ைன
சுகமைடயவும் பைழக்கவும்ெசய்தீர்.
17 இேதா, சமாதானத்த ற்குப் பதலாக
மகா கசப்பு வந்தருந்தது, ேதவரீேரா என்
ஆத்துமாைவ ேநச த்து அழிவன் குழிக்கு
வலக்கனீர்; என் பாவங்கைளெயல்லாம்
உமது முதுகுக்குப் பன்னாக எற ந்துவ ட்டீர்.
18 பாதாளம் உம்ைமத் துத க்காது,
மரணம் உம்ைமப் ேபாற்றாது; குழியல்
இறங்குகறவர்கள் உம்முைடய சத்தயத்ைத
தயானிப்பதல்ைல. 19 நான் இன்று
ெசய்க றதுேபால, உய ேராடிருக்க றவன்,
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உய ேராடிருக்க றவேன, உம்ைமத்
துத ப்பான், தகப்பன் பள்ைளகளுக்கு உமது
சத்தயத்ைதத் ெதரிவ ப்பான். 20 ெயேகாவா
என்ைன காப்பாற்ற வந்தார்; ஆைகயால்
எங்கள் உயருள்ள நாட்கெளல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல என்
கீதவாத்தயங்கைள வாச த்துப் பாடுேவாம்
என்று எழுதைவத்தான். 21 அத்த ப்பழத்து
அைடையக் ெகாண்டுவந்து, புண்ணின்ேமல்
பற்றுப்ேபாடுங்கள்; அப்ெபாழுது பைழப்பார்
என்று ஏசாயா ெசால்லியருந்தான்.
22 அப்ெபாழுது எேசக்கயா: நான்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாவதற்கு அைடயாளம் என்னெவன்று
ேகட்டிருந்தான்.*

அத்த யாயம் 39
பாப ேலானிலிருந்துவந்த ப ரத ந த கள்

1 அக்காலத்த ேல பலாதானின்
மகனாகய ெமேராதாக்பலாதான் என்னும்
பாப ேலானின் ராஜா, எேசக்கயா
வயாத ப்பட்டிருந்து ஆேராக்கயமானைதக்
ேகள்வப்பட்டு, அவனிடத்த ற்கு
கடிதங்கைளயும் ெவகுமானத்ைதயும்
அனுப்பனான். 2 எேசக்கயா
அவர்கைளக் கண்டு சந்ேதாஷப்பட்டு, தன்

* அத்த யாயம் 38:22 38:22 21, 22, வசனங்கள் 6, 7,
வசனங்கள்மத்தயல்ேசர்த்துவாச க்கப்பட ேவண்டும்.
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ெபாக்கஷசாைலையயும், ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும், நல்ல
பரிமள ைதலத்ைதயும், தன் ஆயுதசாைல
அைனத்ைதயும், தன் ெபாக்கஷசாைலகளில்
உள்ளெதல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்குக்
காண்பத்தான்; எேசக்கயா தன்
அரண்மைனயலும், தன் ராஜ்யத்தல்
எங்கும் அவர்களுக்குக் காண்பக்காத
ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல. 3 அப்ெபாழுது
ஏசாயா தீர்க்கதரிச எேசக்கயா
ராஜாவனிடத்தல் வந்து: அந்த
மனிதர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்
எங்ேகயருந்து உம்மிடத்தல் வந்தார்கள்
என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கயா:
பாப ேலான் என்னும் தூரேதசத்தலிருந்து
என்னிடத்த ற்கு வந்தார்கள் என்றான்.
4 அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய வீட்டில்
எைவகைளப் பார்த்தார்கள் என்று ேகட்டான்.
அதற்கு எேசக்கயா: என் வீட்டிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தார்கள்; என்
ெபாக்கஷங்களில் நான் அவர்களுக்குக்
காண்பக்காத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல
என்றான். 5 அப்ெபாழுது ஏசாயா
எேசக்கயாைவ ேநாக்க : ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் வார்த்ைதையக் ேகளும்.
6 இேதா, நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது உன்
வீட்டில் உள்ளதலும், உன் முன்ேனார்கள்
இந்நாள் வைரக்கும் ேசர்த்ததலும் ஒன்றும்
மீதயாக ைவக்கப்படாமல் அைனத்தும்
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பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்படும்.
7 நீ ெபறப்ேபாக ற உன் சந்ததயாகய
உன் மகன்களிலும் சலர் பாப ேலான்
ராஜாவன் அரண்மைனயேல அரண்மைன
ேவைலக்காரராயருப்பார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார் என்றான்.
8 அப்ெபாழுது எேசக்கயா ஏசாயாைவ
ேநாக்க : நீர் ெசான்ன ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத நல்லதுதான் என்று ெசால்லி, என்
நாட்களிலாவது சமாதானமும் உண்ைமயும்
இருக்குேம என்றான்.

அத்த யாயம் 40
ேதவனுைடய மக்களுக்கு கைடக்கும்

ஆறுதல்
1 என் மக்கைள ஆற்றுங்கள், ேதற்றுங்கள்;

2 எருசேலமுடன் ஆதரவாகப் ேபச ,
அதன் ேபார் முடிந்தது என்றும், அதன்
அக்க ரமம் நவ ர்த்தயானது என்றும்,
அது தன் சகல பாவங்களுக்காக
ெயேகாவாவன் ைகயல் இரட்டிப்பாக
அைடந்து முடிந்தது என்றும், அதற்குச்
ெசால்லுங்கள் என்று உங்கள் ேதவன்
ெசால்க றார். 3 ெயேகாவாவுக்கு வழிைய
ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரெவளிய ேல
நம்முைடய ேதவனுக்குப் பாைதையச்
சீர்படுத்துங்கள் என்றும், 4 பள்ளெமல்லாம்
உயர்த்தப்பட்டு, சகல மைலயும்
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குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, ேகாணலானது
ெசவ்ைவயாக , கரடுமுரடானைவ
சமமாக்கப்படும் என்றும், 5 ெயேகாவாவன்
மகைம ெவளியரங்கமாகும், மாம்சமான
யாவும் அைத ஏகமாகக் காணும்,
ெயேகாவாவன் வாக்கு அைத உைரத்தது
என்றும்வனாந்த ரத்த ேலகூப்படுகற சத்தம்
உண்டானது. 6 பன்னும் கூப்ப ட்டுச் ெசால்
என்று ஒரு சத்தம் உண்டானது; என்னத்ைதக்
கூப்ப ட்டுச் ெசால்ேவன் என்ேறன். அதற்கு:
மாம்செமல்லாம் புல்ைலப்ேபாலவும்,
அதன் ேமன்ைமெயல்லாம் ெவளியன்
பூைவப்ேபாலவும் இருக்க றது.
7 ெயேகாவாவன் ஆவ அதன்ேமல்
ஊதும்ேபாது, புல் உலர்ந்து, பூ உதரும்;
மக்கேள புல். 8புல்உலர்ந்து பூஉதரும்; நமது
ேதவனுைடய வசனேமா என்ெறன்ைறக்கும்
ந ற்கும் என்பைதேய ெசால் என்று
உைரத்தது. 9 சீேயானுக்கு சுவ ேசஷம்
ெகாண்டுவருகறவேள, நீஉயர்ந்த மைலயல்
ஏறு; எருசேலமுக்கு வரும் சுவ ேசஷக ேய,
நீ உரத்த சத்தமிட்டுக் கூப்படு, பயப்படாமல்
சத்தமிட்டு, யூதா பட்டணங்கைள ேநாக்க :
இேதா, உங்கள் ேதவன் என்று கூறு.
10 இேதா, ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
பராக்க ரமசாலியாக வருவார்; அவர்
தமது புயத்தனால் அரசாளுவார்; இேதா,
அவர் ெகாடுக்கும் பலன் அவேராேடகூட
வருகறது; அவர் ெகாடுக்கும் ப ரத பலன்
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அவருைடய முகத்த ற்கு முன்பாகச்
ெசல்க றது. 11 ேமய்ப்பைனப்ேபால தமது
மந்ைதைய ேமய்ப்பார்; ஆட்டுக்குட்டிகைளத்
தமது புயத்தனால் ேசர்த்து, தமது மடிய ேல
சுமந்து, கறவலாடுகைள ெமதுவாக
நடத்துவார். 12 தண்ணீர்கைளத் தமது
ைகப்ப டியால் அளந்து, வானங்கைள
ஜாணளவாய்ப் கணக்க ட்டு, பூமியன்
மண்ைண மரக்காலில் அடக்க ,
மைலகைள அளவுேகாலாலும், தராசாலும்
நறுத்தவர் யார்? 13 ெயேகாவாவுைடய
ஆவைய அளவட்டு, அவருக்கு
ஆேலாசைனக்காரனாயருந்து, அவருக்குப்
ேபாத த்தவன் யார்? 14 தமக்கு அறைவ
உணர்த்தவும், தம்ைம நயாயவழிய ேல
உபேதச க்கவும், தமக்கு ஞானத்ைதக்
கற்றுக்ெகாடுக்கவும், தமக்கு வ ேவகத்தன்
வழிைய அறவக்கவும், அவர் யாருடன்
ஆேலாசைன ெசய்தார்? 15 இேதா,
ேதசங்கள் வாளியல் வடியும் துளிேபாலவும்,
தராச ேல படியும் தூச ேபாலவும்,
கருதப்படுக றார்கள்; இேதா, தீவுகைள
ஒரு அணுைவப்ேபால் தூக்குகறார்.
16 லீபேனான் எரிக்கும் வறகுக்குப் ேபாதாது;
அதலுள்ள மிருகஜீவன்கள் தகனபலிக்கும்
ேபாதாது. 17 சகல ேதசங்களும் அவருக்கு
முன்பாக ஒன்றுமில்ைல, அவர்கள்
சூனியத்தல் சூனியமாகவும், மாையயாகவும்
கருதப்படுக றார்கள். 18 இப்படியருக்க,
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ேதவைன யாருக்கு ஒப்படுவீர்கள்? எந்தச்
சாயைல அவருக்கு ஒப்படுவீர்கள்?
19உேலாக ேவைலெசய்பவன் ஒரு சைலைய
வார்க்க றான், ெகால்லன் ெபான்தகட்டால்
அைதமூடி, அதற்கு ெவள்ளிச்சங்கலிகைளப்
ெபாருத்துகறான். 20 அதற்குக் ெகாடுக்க
வைகயல்லாதவன் உளுத்துப்ேபாகாத
மரத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டு,
அைசயாத ஒரு சைலையச் ெசய்யும்படி
ந புணனான ஒரு தச்சைனத் ேதடுக றான்.
21 நீங்கள் அறயீர்களா? நீங்கள்
ேகள்வப்படவல்ைலயா? ஆதமுதல்
உங்களுக்குத் ெதரிவ க்கப்படவல்ைலயா?
பூமி அஸ்த பாரப்பட்டதுமுதல்
உணராதருக்க றீர்களா? 22 அவர் பூமி
உருண்ைடயன்ேமல் வீற்றருக்க றவர்;
அதன்குடிமக்கள்ெவட்டுக்களிகைளப்ேபால
இருக்க றார்கள்; அவர் வானங்கைள
ெமல்லிய தைரயாகப் பரப்ப , அைவகைளக்
குடியருக்க றதற்கான கூடாரமாக
வ ரிக்க றார். 23 அவர் ப ரபுக்கைள
மாையயாக்க , பூமியன் நயாயாத பத கைள
அவாந்தரமாக்குக றார். 24 அவர்கள்
தரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்ைல,
வைதக்கப்படுவதுமில்ைல; அவர்களுைடய
அடிமரம் தரும்ப பூமிய ேல
ேவர்வடுவதுமில்ைல; அவர்கள்ேமல்
அவர் ஊதும்ேபாது பட்டுப்ேபாவார்கள்;
ெபருங்காற்று அவர்கைள ஒரு
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துரும்ைபப்ேபால் அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.
25 இப்படியருக்க, என்ைன யாருக்கு
ஒப்படுவீர்கள்? எனக்கு யாைர
சமமாக்குவீர்கள்? என்று பரிசுத்தர்
ெசால்க றார். 26 உங்கள் கண்கைள
ஏெறடுத்துப்பாருங்கள்; அைவகைளச்
சருஷ்டித்தவர் யார்? அவர் அைவகளின்
பைடையெபரியகூட்டமாகப்புறப்படச்ெசய்து,
அைவகைளெயல்லாம் ெபயர்ெசால்லி
அைழக்க றவராேம; அவருைடய மகா
ெபலத்தனாலும், அவருைடய மகா
வல்லைமயனாலும், அைவகளில் ஒன்றும்
குைறயாமலிருக்கறது. 27 யாக்ேகாேப,
இஸ்ரேவேல: என் வழி ெயேகாவாவுக்கு
மைறவானது என்றும், என் நயாயம்
என் ேதவனிடத்தல் எட்டாமல் ேபாக றது
என்றும் நீ ஏன் ெசால்லேவண்டும்?
28 பூமியன் கைடயாந்தரங்கைளச்
சருஷ்டித்த கர்த்தராக ய அநாத
ேதவன் ேசார்ந்துேபாவதுமில்ைல,
இைளப்பைடவதுமில்ைல; இைத நீ
அறயாேயா? இைத நீ ேகட்டதல்ைலேயா?
அவருைடய புத்த ஆராய்ந்துமுடியாதது.
29 ேசார்ந்துேபாக றவனுக்கு அவர் ெபலன்
ெகாடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச்
சத்துவத்ைதப் ெபருகச்ெசய்க றார்.
30 இைளஞர்கள் இைளப்பைடந்து
ேசார்ந்துேபாவார்கள், வாலிபர்களும்
இடறவழுவார்கள். 31 ெயேகாவாவுக்குக்
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காத்தருக்க றவர்கேளா புதுப்ெபலன்
அைடந்து, கழுகுகைளப்ேபாலச்
இறக்ைககைள அடித்து எழும்புவார்கள்;
அவர்கள்ஓடினாலும்இைளப்பைடயமாட்டார்கள்,
நடந்தாலும் ேசார்வைடயமாட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 41
இஸ்ரேவலின்மீட்பர்

1 தீவுகேள, எனக்கு முன்பாக
மவுனமாயருங்கள்; மக்கள் தங்கள்
ெபலைனப் புத தாக்க க்ெகாண்டு, அருகல்
வந்து, பன்பு ேபசட்டும்; நாம் ஒருமிக்க
ந யாயாசனத்த ற்கு முன்பாகச் ேசருேவாம்.
2 க ழக்கலிருந்து நீத மாைன* எழுப்ப ,
தமது பாதப்படிய ேல வரவைழத்தவர் யார்?
ேதசங்கைள அவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து,
அவைன ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவனாக்க ,
அவர்கைள அவனுைடய பட்டயத்த ற்குத்
தூசயும், அவன் வல்லுக்குச் ச தறடிக்கப்பட்ட
ைவக்ேகாலுமாக்க , 3 அவன் அவர்கைளத்
துரத்தவும், தன் கால்கள் நடக்காமலிருந்த
பாைதய ேல சமாதானத்ேதாேட நடக்கவும்
ெசய்தவர் யார்? 4 அைதச்ெசய்து
நைறேவற்ற , ஆதமுதற்ெகாண்டு
தைலமுைறகைள வரவைழக்க றவர் யார்?
முந்தனவராயருக்க ற ெயேகாவாவாகய

* அத்த யாயம் 41:2 41:2 ேகாேரஸ் என்ற ெபர்ச யாவன்
ேதசாத பத , பார்க்க 45:1.
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நான்தாேன; ப ந்தனவர்களுடனும்
இருப்பவராக ய நான்தாேன. 5 தீவுகள்
அைதக்கண்டு பயப்படும், பூமியன்
கைடயாந்தரங்கள் நடுங்கும்; அவர்கள்
ேசர்ந்துவந்து, 6 ஒருவருக்கு ஒருவர்
ஒத்தாைசெசய்து த டன்ெகாள் என்று
சேகாதரனுக்குச் சேகாதரன் ெசால்க றான்.
7 ச த்த ரேவைலக்காரன் ெகால்லைனயும்,
சுத்தயாேல ெமல்லிய தகடு தட்டுக றவன்
அைடகல்லின்ேமல் அடிக்க றவைனயும்
உற்சாகப்படுத்த , இைசக்க றதற்கான
பக்குவெமன்று ெசால்லி, அது
அைசயாதபடிக்கு அவன் ஆணிகளால்
அைத இறுக்குகறான். 8 என் தாசனாகய
இஸ்ரேவேல, நான் ெதரிந்துெகாண்ட
யாக்ேகாேப, என் ச ேநக தனான
ஆப ரகாமின் சந்தத ேய, 9 நான் பூமியன்
கைடயாந்தரங்களிலிருந்து,உன்ைனஎடுத்து,
அதன் எல்ைலகளிலிருந்து அைழத்து
வந்து: நீ என் ஊழியக்காரன், நான்
உன்ைனத் ெதரிந்துெகாண்ேடன், நான்
உன்ைன ெவறுத்துவ டவல்ைல என்று
ெசான்ேனன். 10 நீ பயப்படாேத, நான்
உன்னுடேனஇருக்க ேறன்;தைகயாேத,நான்
உன் ேதவன்; நான் உன்ைனப் பலப்படுத்த
உனக்குச் சகாயம்ெசய்ேவன்; என் நீதயன்
வலதுகரத்தனால் உன்ைனத் தாங்குேவன்.
11 இேதா, உன்ேமல் எரிச்சலாயருக்க ற
அைனவரும் ெவட்க கனவீனமைடவார்கள்;
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உன்னுடன் வழக்காடுக றவர்கள்
நாசமாக ஒன்றுமில்லாமற்ேபாவார்கள்.
12 உன்னுடன் ேபாராடினவர்கைளத்
ேதடியும் காணாதருப்பாய்; உன்னுடன்
ேபார்ெசய்த மனிதர்கள் ஒன்றுமில்லாமல்
இல்ெபாருளாவார்கள். 13 உன்
ேதவனாயருக்க ற கர்த்தராக ய நான் உன்
வலதுைகையப் ப டித்து: பயப்படாேத,
நான் உனக்குத் துைணநற்க ேறன் என்று
ெசால்க ேறன். 14யாக்ேகாபுஎன்னும்பூச்ச ேய,
இஸ்ரேவலின் சறுகூட்டேம, பயப்படாேத;
நான் உனக்குத் துைணநற்க ேறன் என்று
கர்த்தரும் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருமாகய
உன் மீட்பர் உைரக்க றார். 15 இேதா,
ேபாரடிக்க றதற்கு நான் உன்ைனப்
புததும் கூர்ைமயுமான பற்களுள்ள
இயந்தரமாக்குக ேறன்; நீ மைலகைள
மித த்து ெநாறுக்க , குன்றுகைளப் பதருக்கு
ஒப்பாக்கவடுவாய். 16 அைவகைளத்
தூற்றுவாய், அப்ெபாழுது காற்று
அைவகைளக் ெகாண்டுேபாய், சுழல்காற்று
அைவகைளப் பறக்கடிக்கும்; நீேயா
ெயேகாவாவுக்குள்ேள களிகூர்ந்து,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்குள்ேள
ேமன்ைமபாராட்டிக்ெகாண்டிருப்பாய்.
17 சறுைமயும் எளிைமயுமானவர்கள்
தண்ணீைரத் ேதடி, அது கைடக்காமல்,
அவர்கள் நாக்கு தாகத்தால் வறளும்ேபாது,
கர்த்தராக ய நான் அவர்களுக்குச்
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ெசவெகாடுத்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
நான் அவர்கைளக் ைகவ டாதருப்ேபன்.
18 உயர்ந்த ேமடுகளில் ஆறுகைளயும்,
பள்ளத்தாக்குகளின் நடுேவ ஊற்றுகைளயும்
தறந்து, வனாந்த ரத்ைதத் தண்ணீருள்ள
குளமும், வறண்ட பூமிைய தண்ணீருள்ள
கணறுகளுமாக்க , 19 வனாந்த ரத்த ேல
ேகதுருமரங்கைளயும், சீத்த ம் மரங்கைளயும்,
மிருதுச்ெசடிகைளயும், ஒலிவமரங்கைளயும்
நட்டு, அவாந்தரெவளிய ேல
ேதவதாருமரங்கைளயும், பாய்மர
மரங்கைளயும், புன்ைனமரங்கைளயும்
வளரச்ெசய்ேவன். 20 ெயேகாவாவுைடய
கரம் அைதச் ெசய்தது என்றும்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் அைதப் பைடத்தார்
என்றும், அைனவரும் கண்டு உணர்ந்து
ச ந்த த்து அறவார்கள். 21 உங்கள்
வழக்ைகக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார்; உங்கள் பலமான
நயாயங்கைள ெவளிப்படுத்துங்கள்
என்று யாக்ேகாபன் ராஜா உைரக்க றார்.
22 அவர்கள் அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து,
சம்பவ க்கப்ேபாக றைவகைள நமக்குத்
ெதரிவ க்கட்டும்; அைவகளில் முந்த
சம்பவ ப்பைவகள் இைவகெளன்று
ெசால்லி, நாம் நம்முைடய மனைத
அைவகளின்ேமல் ைவக்கும்படிக்கும்,
ப ந்த சம்பவ ப்பைவகைளயும் நாம்
அறயும்படிக்கும் நமக்குத் ெதரிவ க்கட்டும்;
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வருங்காரியங்கைள நமக்கு அறவக்கட்டும்.
23 பன்வரும் காரியங்கைள எங்களுக்குத்
ெதரிவ யுங்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள்
ேதவர்கள் என்று அற ேவாம்; அல்லது
நன்ைமயாவது தீைமயாவது ெசய்யுங்கள்;
அப்ெபாழுது நாங்கள் தைகத்து
ஏகமாகக் கூடி அைதப்பார்ப்ேபாம்.
24 இேதா, நீங்கள் சூனியத்தலும்
சூனியமாயருக்க றீர்கள்; உங்கள் ெசயல்
ெவறுைமயலும் ெவறுைமயானது;
உங்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளுகறவன்
அருவருப்பானவன். 25 நான் வடக்ேகயருந்து
ஒருவைன எழும்பச்ெசய்ேவன்,
அவன் வருவான்; சூரியன் உதக்கும்
தைசயலிருந்து என் நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்வான்; அவன் வந்து
அத பத கைளச் ேசற்ைறப்ேபாலவும்,
குயவன் களிமண்ைண மித ப்பதுேபாலவும்
மித ப்பான். 26 நாம் அைத அறயும்படியாக
ஆரம்பத்தல் ெசான்னவன் யார்? நாம்
அவைன யதார்த்தவான் என்று ெசால்லும்படி
ஆரம்பகாலத்தல் அறவத்தவன் யார்?
அறவக்க றவன் ஒருவனும் இல்ைலேய;
உைரக்க றவனும் இல்ைலேய; உங்கள்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டிருக்க றவனும்
இல்ைலேய. 27 முதல் முதல், நாேன,
சீேயாைன ேநாக்க : இேதா, அைவகைளப்
பார் என்று ெசால்லி, எருசேலமுக்குச்
சுவ ேசஷகர்கைளக் ெகாடுக்க ேறன். 28 நான்



ஏசாயாஅத்தயாயம் 41:29 cxliv ஏசாயாஅத்தயாயம் 42:5

பார்த்ேதன், அவர்களில் அறவக்க றவன்
ஒருவனுமில்ைல; நான் ேகட்கும்
காரியத்த ற்கு மறுெமாழி ெகாடுக்கக்கூடிய
ஒரு ஆேலாசைனக்காரனும் அவர்களில்
இல்ைல. 29 இேதா, அவர்கள் எல்ேலாரும்
மாைய, அவர்கள் ெசயல்கள் வீண்;
அவர்களுைடய சைலகள் காற்றும்
ெவறுைமயுந்தாேன.

அத்த யாயம் 42
ெயேகாவாவுைடயஊழியக்காரன்

1 இேதா, நான் ஆதரிக்க ற என்
ஊழியக்காரன்,நான்ெதரிந்துெகாண்டவரும்,
என் ஆத்துமாவுக்குப் ப ரியமானவரும்
இவேர; என் ஆவைய அவர்ேமல்
அமரச்ெசய்ேதன்; அவர் அந்நயமக்களுக்கு
நயாயத்ைத ெவளிப்படுத்துவார். 2 அவர்
கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முைடய
சத்தத்ைத உயர்த்தவும் அைத வீதய ேல
ேகட்கச்ெசய்யவுமாட்டார். 3 அவர் ெநரிந்த
நாணைல முறக்காமலும், மங்கெயரிக ற
த ரிைய அைணக்காமலும், நயாயத்ைத
உண்ைமயாக ெவளிப்படுத்துவார்.
4 அவர் நயாயத்ைதப் பூமிய ேல
நைலப்படுத்தும்வைர தடுமாறுவதுமில்ைல,
பதறுவதுமில்ைல; அவருைடய
ேவதத்த ற்குத் தீவுகள் காத்தருக்கும்.
5 வானங்கைளச் சருஷ்டித்து,
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அைவகைள வ ரித்து, பூமிையயும்,
அத ேல உற்பத்தயாக றைவகைளயும்
பரப்பனவரும், அதல் இருக்கற
மக்களுக்குச் சுவாசத்ைதயும், அதல்
நடமாடுக றவர்களுக்கு ஆவையயும்
ெகாடுக்க றவருமான கர்த்தராக ய
ேதவன் ெசால்க றதாவது: 6 நீர்
குருடருைடய கண்கைளத் தறக்கவும்,
கட்டுண்டவர்கைளக் காவலிலிருந்தும்,
இருளில் இருக்க றவர்கைளச்
சைறச்சாைலயலிருந்தும் வடுவக்கவும்,
7 கர்த்தராக ய நான் நீதயன்படி உம்ைம
அைழத்து, உம்முைடய ைகையப்
ப டித்து, உம்ைமத் தற்காத்து, உம்ைம
மக்களுக்கு உடன்படிக்ைகயாகவும்
ேதசங்களுக்கு ஒளியாகவும் ைவக்க ேறன்.
8 நான் ெயேகாவா, இது என் நாமம்;
என் மகைமைய ேவெறாருவனுக்கும்,
என் துதைய சைலகளுக்கும்
ெகாடுக்கமாட்ேடன். 9 ஆரம்பகாலத்தல்
ெதரிவ க்கப்பட்டைவகள், இேதா,
நைறேவறலாயன; புதயைவகைளயும்
நாேன அறவக்க ேறன்; அைவகள்
ேதான்றாததற்கு முன்ேன, அைவகைள
உங்களுக்குச்ெசால்க ேறன்.

ெயேகாவாவுக்குத்துதயன்பாடல்
10 கடலில் பயணம்ெசய்க றவர்கேள,

அதலுள்ளைவகேள, தீவுகேள, அைவகளின்
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குடிகேள, ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப்
பாடுங்கள்;பூமியன்கைடயாந்தரத்தலிருந்து
அவருைடய துதையப் பாடுங்கள்.
11 வனாந்த ரமும், அதன் ஊர்களும்,
ேகதாரியர்கள் குடியருக்க ற க ராமங்களும்
உரத்த சத்தமிடுவதாக; கன்மைலகளிேல
குடியருக்க றவர்கள் ெகம்பீரித்து,
மைலகளின் ெகாடுமுடியலிருந்து
ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. 12 ெயேகாவாவுக்கு
மகைமையச் ெசலுத்த , அவர் துதையத்
தீவுகளில் அறவப்பார்களாக. 13 ெயேகாவா
பராக்க ரமசாலிையப்ேபால் புறப்பட்டு,
ேபார்வீரைனப்ேபால் ைவராக்கயமைடந்து,
முழங்கக் ெகர்ச்ச த்து, தம்முைடய
எத ரிகைள ேமற்ெகாள்ளுவார். 14 நான்
ெவகுகாலம் மவுனமாயருந்ேதன்;
சும்மாயருந்து எனக்குள்ேள
அடக்க க்ெகாண்டிருந்ேதன்; இப்ெபாழுது
பள்ைள ெபறுகறவைளப்ேபாலச்
சத்தமிட்டு, அவர்கைளப் பாழாக்க
வழுங்குேவன். 15 நான் மைலகைளயும்
குன்றுகைளயும் பாழாக்க , அைவகளிலுள்ள
தாவரங்கைளெயல்லாம் வாடச்ெசய்து,
ஆறுகைளத் த ட்டுகளாக்க , ஏரிகைள
வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்ேவன். 16 குருடர்கைள
அவர்கள் அறயாத வழிய ேல நடத்த ,
அவர்களுக்குத் ெதரியாத பாைதகளில்
அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
அவர்களுக்கு முன்பாக இருைள
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ெவளிச்சமும்,ேகாணைலச்ெசவ்ைவயுமாக்குேவன்;
இந்தக் காரியங்கைள நான்
அவர்களுக்குச்ெசய்து, அவர்கைளக்
ைகவ டாமலிருப்ேபன். 17ச த்த ரேவைலயான
சைலகைள நம்ப , வார்ப்ப க்கப்பட்ட
உருவங்கைள ேநாக்க : நீங்கள் எங்கள்
ெதய்வங்கள் என்று ெசால்க றவர்கள்
பன்னைடந்துமிகவும்ெவட்கப்படுவார்கள்.

குருடும்ெசவடுமானஇஸ்ரேவல்
18 ெசவ டர்கேள, ேகளுங்கள்; குருடர்கேள,

நீங்கள் காணும்படி ேநாக்க ப்பாருங்கள்.
19 என் தாசைனயல்லாமல் குருடன் யார்?
நான் அனுப்பய தூதைனயல்லாமல்
ெசவ டன் யார்? உத்தமைனயல்லாமல்
குருடன் யார்? ெயேகாவாவுைடய
ஊழியக்காரைனயல்லாமல் குருடன்
யார்? 20 நீ அேநக காரியங்கைளக்
கண்டும் கவனிக்காமல் இருக்க றாய்;
அவனுக்குச் ெசவகைளத் தறந்தாலும்
ேகளாேதேபாக றான். 21 ெயேகாவா
தமது நீதயனிமித்தம் அவன்ேமல்
ப ரியம் ைவத்தருந்தார்; அவர்
ேவதத்ைத முக்கயப்படுத்த அைத
மகைமயுள்ளதாக்குவார். 22 இந்த மக்கேளா
ெகாள்ைளய டப்பட்டும், சூைறயாடப்பட்டும்
இருக்க றார்கள்; அவர்கள் அைனவரும்
ெகப களிேல அகப்பட்டு, காவலைறகளிேல
அைடக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்; தப்புவ ப்பார்
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இல்லாமல் ெகாள்ைளயாக , வ ட்டுவடு
என்பார் இல்லாமல் சூைறயாவார்கள்.
23 உங்களில் இதற்குச் ெசவெகாடுத்துப்
பன்வருகறைதக் கவனித்துக் ேகட்க றவன்
யார்? 24 யாக்ேகாைபச் சூைறய ட்டு
இஸ்ரேவைலக் ெகாள்ைளக்காரருக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்க றவர் யார்? அவர்கள்
பாவம்ெசய்து வ ேராத த்த ெயேகாவா
அல்லேவா? அவருைடய வழிகளில்
நடக்க மனதாய ராமலும், அவருைடய
ேவதத்த ற்குச் ெசவெகாடாமலும்
ேபானார்கேள. 25 இவர்கள்ேமல் அவர்
தமது ேகாபத்தன் உக்க ரத்ைதயும்,
ேபாரின் வலிைமையயும் வரச்ெசய்து,
அவர்கைளச்சூழ அக்கனிஜூவாைலகைளக்
ெகாளுத்தயருந்தும் உணராதருந்தார்கள்;
அது அவர்கைள எரித்தும், அைத மனத ேல
ைவக்காேதேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 43
இஸ்ரேவலின்ஒேரஇரட்சகர்

1 இப்ேபாதும் யாக்ேகாேப, உன்ைனச்
சருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரேவேல, உன்ைன
உருவாக்கனவருமாகய ெயேகாவா
ெசால்க றதாவது: பயப்படாேத;
உன்ைன மீட்டுக்ெகாண்ேடன்; உன்ைனப்
ெபயர்ெசால்லி அைழத்ேதன்; நீ
என்னுைடயவன். 2 நீ தண்ணீர்கைளக்
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கடக்கும்ேபாது நான் உன்ேனாடு
இருப்ேபன்; நீ ஆறுகைளக் கடக்கும்ேபாது
அைவகள் உன்ேமல் புரளுவதல்ைல; நீ
ெநருப்பல் நடக்கும்ேபாது ேவகாதருப்பாய்;
ெநருப்புத்தழல் உன்ைன சுட்ெடரிக்காது.
3 நான் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரும்,
உன் இரட்சகருமாயருக்க ற உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா; உன்ைன
மீட்கும்ெபாருளாக எக ப்ைதயும், உனக்கு
ஈடாக எத்த ேயாப்ப யாைவயும் ேசபாைவயும்
ெகாடுத்ேதன். 4 நீ என் பார்ைவக்கு
அருைமயானபடியனால் கனம்ெபற்றாய்;
நானும் உன்ைனச் ச ேநக த்ேதன், ஆதலால்
உனக்குப் பதலாக மனிதர்கைளயும்,
உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக மக்கைளயும்
ெகாடுப்ேபன். 5பயப்படாேத, நான்உன்னுடன்
இருக்க ேறன்; நான் உன் சந்ததையக்
க ழக்கலிருந்து வரச்ெசய்து, உன்ைன
ேமற்கலுமிருந்து கூட்டிச்ேசர்ப்ேபன். 6 நான்
வடக்ைக ேநாக்க : ெகாடு என்றும், ெதற்ைக
ேநாக்க : ைவத்த ராேத என்றும் ெசால்லி,
தூரத்தலிருந்துஎன்மகன்கைளயும்,பூமியன்
கைடயாந்தரத்தலிருந்து என் மகள்கைளயும்,
7 நான் என் மகைமக்ெகன்று சருஷ்டித்து
உருவாக்க ப் பைடத்து, என் ெபயர்சூட்டப்பட்ட
அைனவைரயும் ெகாண்டுவா என்ேபன்.
8 கண்களிருந்தும் குருடர்களாயருக்க ற
மக்கைளயும், காதுகளிருந்தும்
ெசவ டர்களாயருக்க றவர்கைளயும்
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புறப்பட்டு வரச்ெசய்யுங்கள். 9 சகல
ேதசங்களும் ஏகமாகச் ேசர்ந்துெகாண்டு,
சகல மக்களும் கூடிவரட்டும்; இைத
அறவத்து, முந்த சம்பவ ப்பைவகைள
நமக்குத் ெதரிவ க்க றவன் யார்? ேகட்டு
உண்ைமெயன்று ெசால்லக்கூடும்படிக்கு,
அவர்கள் தங்கள் சாட்ச கைளக்
ெகாண்டுவந்து ேநர்ைமயானவர்களாக
வளங்கட்டும். 10 நாேன அவெரன்று
நீங்கள் உணர்ந்து என்ைன அறந்து
வசுவாச க்கும்படிக்கு, நீங்களும் நான்
ெதரிந்துெகாண்ட என் ஊழியக்காரனும்
எனக்குச் சாட்ச களாயருக்க றீர்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார்; எனக்குமுன்
ஏற்பட்ட ேதவன் இல்ைல; எனக்குப்பன்
இருப்பதும் இல்ைல. 11 நான், நாேன
ெயேகாவா; என்ைனயல்லாமல் இரட்சகர்
இல்ைல. 12 நாேன அறவத்து, இரட்ச த்து,
வளங்கச்ெசய்ேதன்; உங்களில் இப்படிச்
ெசய்யத்தக்க அந்நய ேதவன் இல்ைல;
நாேன ேதவன் என்பதற்கு நீங்கள் எனக்குச்
சாட்ச கள் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
13 நாள் உண்டாகாததற்குமுன்னும்
நாேன இருக்க ேறன்; என் ைகக்குத்
தப்புவ க்கத்தக்கவன் இல்ைல; நான்
ெசய்க றைதத்தடுப்பவன்யார்?

ேதவனுைடய இரக்கமும் இஸ்ரேவலின்
உண்ைமயற்றநைல
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14 நான் உங்களுக்காக அரண்கெளல்லாம்
இடிந்துவழவும், கல்ேதயர்கள்
படகுகளிலிருந்து அலறவும்
ெசய்யத்தக்கவர்கைளப் பாப ேலானுக்கு
அனுப்ப ேனெனன்று, உங்கள் மீட்பரும்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருமாகய
ெயேகாவா ெசால்க றார். 15 நாேன
உங்கள் பரிசுத்தராக ய ெயேகாவாவும்,
இஸ்ரேவலின் சருஷ்டிகரும், உங்கள்
ராஜாவுமானவர். 16 கடலிேல வழிையயும்
த ரளான தண்ணீர்களிேல பாைதையயும்
உண்டாக்க , 17 இரதங்கைளயும்
குதைரகைளயும் பைடகைளயும்
பராக்க ரமசாலிகைளயும் புறப்படச்ெசய்து,
அைவகள் எழுந்த ராதபடிக்கு
ஒருமித்து வழுந்துக டக்கவும், ஒரு
த ரி அைணகறதுேபால் அைவகள்
அைணந்துேபாகவும்ெசய்க ற
ெயேகாவா ெசால்க றதாவது:
18 முந்தனைவகைள நைனக்கேவண்டாம்;
முந்தனமானைவகைளச்ச ந்த க்கேவண்டாம்.
19 இேதா, நான் புதய காரியத்ைதச்
ெசய்க ேறன்; இப்ெபாழுேத அது
ேதான்றும்; நீங்கள் அைத அறயீர்களா?
நான் வனாந்த ரத்த ேல வழிையயும்,
அவாந்தரெவளிய ேல ஆறுகைளயும்
உண்டாக்குேவன். 20 நான் ெதரிந்துெகாண்ட
என் மக்களின் தாகத்த ற்கு வனாந்த ரத்த ேல
தண்ணீர்கைளயும் அவாந்தரெவளிய ேல
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ஆறுகைளயும் உண்டாக்குவதனால்,
காட்டுமிருகங்களும், வலுசர்ப்பங்களும்,
ஆந்ைதக் குஞ்சுகளும் என்ைனக்
கனப்படுத்தும். 21 இந்த மக்கைள
எனக்ெகன்று ஏற்படுத்த ேனன்; இவர்கள்
என் துதையச் ெசால்லிவருவார்கள்.
22 ஆனாலும் யாக்ேகாேப, நீ என்ைன
ேநாக்க க் கூப்ப டவல்ைல; இஸ்ரேவேல, நீ
என்ைனக்குறத்து மனம்சலித்துப்ேபானாய்.
23 உன் ஆடுகைளத் தகனபலிகளாக
நீ எனக்குச் ெசலுத்தவல்ைல;
உன் பலிகளாேல நீ என்ைனக்
கனப்படுத்தவுமில்ைல; காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்தும்படி நான் உன்ைனச்
சங்கடப்படுத்தாமலும், தூபங்காட்டும்படி
உன்ைன வருத்தப்படுத்தாமலும்
இருந்ேதன். 24 நீ எனக்குப் பணங்களால்
சுகந்தப்பட்ைடையக் ெகாள்ளாமலும்,
உன் பலிகளின் ெகாழுப்பனால்
என்ைனத் தருப்தயாக்காமலும், உன்
பாவங்களினால் என்ைனச் சங்கடப்படுத்த ,
உன் அக்க ரமங்களினால் என்ைன
வருத்தப்படுத்தனாய். 25 நான், நாேன
உன் மீறுதல்கைள என் நமித்தமாகேவ
குைலத்துப்ேபாடுக ேறன்; உன் பாவங்கைள
நைனக்காமலும் இருப்ேபன். 26 நாம்
ஒருவேராெடாருவர் வழக்காடும்படி எனக்கு
நைனப்பூட்டு; நீ நீத மானாக வளங்கும்படி
உன் காரியத்ைதச் ெசால். 27 உன்
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ஆததகப்பன்* பாவம்ெசய்தான்; உனக்கு
முன்னின்று ேபசுக றவர்களும் எனக்கு
வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்தார்கள்.
28 ஆைகயால், நான் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
தைலவர்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க ,
யாக்ேகாைபச் சாபத்த ற்கும், இஸ்ரேவைல
ந ந்தைனக்கும்ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.

அத்த யாயம் 44
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டஇஸ்ரேவல்

1இப்ேபாதும், என் தாசனாகய யாக்ேகாேப,
நான் ெதரிந்துெகாண்ட இஸ்ரேவேல, ேகள்.
2 உன்ைன உண்டாக்கனவரும், தாயன்
கர்ப்பத்தல் உன்ைன உருவாக்கனவரும்,
உனக்குத் துைண ெசய்கறவருமாகய
ெயேகாவா ெசால்க றதாவது: என்
தாசனாகய யாக்ேகாேப, நான்
ெதரிந்துெகாண்ட ெயஷ ரேன*,
பயப்படாேத. 3 தாகமுள்ளவன்ேமல்
தண்ணீைரயும், வறண்ட நலத்தன்ேமல்
ஆறுகைளயும் ஊற்றுேவன்; உன்
சந்ததயன்ேமல் என் ஆவையயும், உன்
சந்தானத்தன்ேமல் என் ஆசீர்வாதத்ைதயும்
ஊற்றுேவன். 4அதனால் அவர்கள் புல்லின்
நடுேவ நீர்க்கால்களின் ஓரத்தலுள்ள
அலரிச்ெசடிகைளப்ேபால வளருவார்கள்.
* அத்த யாயம் 43:27 பார்க்க உபாகமம் 6:5,
ஓசயாயாக்ேகாபு, * அத்த யாயம் 44:2 44:2 எருசேலேம
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5 ஒருவன், நான் ெயேகாவாவுைடயவன்
என்பான்; ஒருவன், யாக்ேகாபன்
ெபயைர சூட்டிக்ெகாள்வான்; ஒருவன்,
தான் ெயேகாவாவுைடயவன் என்று
ைகெயழுத்துப்ேபாட்டு, இஸ்ரேவலின்
ெபயைரச்சூட்டிக்ெகாள்வான்.

ெயேகாவாைவத் தவ ர ேவெறாருவரும்
இல்ைல

6 நான் முந்தனவரும், நான்
ப ந்தனவருந்தாேன; என்ைனத்தவ ர
ேதவன் இல்ைலெயன்று, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய கர்த்தரும், ேசைனகளின்
கர்த்தராக ய அவனுைடய மீட்பரும்
ெசால்க றார். 7 ஆரம்பகாலத்து மக்கைள
நான் ஸ்தாப த்தது முதற்ெகாண்டு,
என்ைனப்ேபால எைதயாகலும்வரவைழத்து,
இன்னின்னெதன்று முன்னறவத்து, எனக்கு
முன்ேன வரிைசயாக நறுத்தத்தக்கவன்
யார்? ந கழ்காரியங்கைளயும்
வருங்காரியங்கைளயும் தங்களுக்கு
அவர்கள் அறவக்கட்டும். 8 நீங்கள்
கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருங்கள்;
அக்காலமுதற்ெகாண்டு நான் அைத உனக்கு
வளங்கச்ெசய்ததும் முன்னறவத்ததும்
இல்ைலேயா? இதற்கு நீங்கேள
என் சாட்ச கள்; என்ைனத்தவ ர
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ேதவனுண்ேடா? ேவெறாரு கன்மைலயும்†

இல்ைலேய; ஒருவைனயும் அற ேயன்.
9 வக்க ரகங்கைள உருவாக்குகற
அைனவரும் வீணர்கள்; அவர்களால்
வரும்பப்பட்டைவகள் ஒன்றுக்கும் உதவாது;
அைவகள் ஒன்றும் காணாமலும் ஒன்றும்
அறயாமலும் இருக்கறெதன்று தங்களுக்கு
ெவட்கமுண்டாக அைவகளுக்குத் தாங்கேள
சாட்ச களாயருக்க றார்கள். 10 ஒன்றுக்கும்
உதவாத ெதய்வத்ைத உருவாக்க , சைலைய
வார்ப்ப க்க றவன்எப்படிப்பட்டவன்? 11இேதா,
அவனுைடய கூட்டாளிகெளல்ேலாரும்
ெவட்கமைடவார்கள்; ெதாழிலாளிகள்
நரஜீவன்கள்தாேன; அவர்கள் எல்ேலாரும்
கூடிவந்து நற்கட்டும்; அவர்கள் ஏகமாகத்
தைகத்து ெவட்கப்படுவார்கள். 12 ெகால்லன்
இரும்ைபக் குறட்டால் இடுக்க , உைலய ேல
காயைவத்து, சுத்த களால் அைத
உருவாக்க , தன் புயபலத்தனால் அைதப்
பண்படுத்துகறான்; பட்டினியாயருந்து
ெபலனற்றுப்ேபாக றான்; தண்ணீர்
குடிக்காமல் கைளத்துப்ேபாக றான்.
13 தச்சன் நூல்ப டித்து, மட்டப்பலைகயால்
மரத்த ற்குக் குற ேபாட்டு, உளிகளினால்
உருப்படுத்த , கவராயத்தனால் அைத
வகுத்து, மனித சாயலாக மனிதரூபத்தன்படி
உருவமாக்குகறான்; அைதக் ேகாவலிேல

† அத்த யாயம் 44:8 44:8 வல்லைமயுள்ள ேதவன், பார்க்க
சங்கீதம் 18:2,மத்ேதயு 16:8.
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நாட்டிைவக்க றான். 14 அவன் தனக்குக்
ேகதுருக்கைள ெவட்டுகறான்; ஒரு மருத
மரத்ைதயாவது ஒரு கர்வாலிமரத்ைதயாவது,
ெதரிந்துெகாண்டு, காட்டுமரங்களிேல
ெபலத்த மரத்ைதத் தன் காரியத்துக்காக
வளர்க்க றான்; அல்லது அேசாக
மரத்ைத நடுக றான், மைழ அைத
வளரச்ெசய்யும். 15 மனிதனுக்கு அைவகள்
அடுப்புக்காகும்ேபாது, அவன் அைவகளில்
எடுத்துக் குளிர்காய்க றான்; ெநருப்ைப
மூட்டி அப்பமும் சுடுகறான்; அதனால்
ஒரு ெதய்வத்ைதயும் உண்டாக்க , அைதப்
பணிந்துெகாள்ளுகறான்; ஒரு சைலையயும்
அதனால் ெசய்து, அைத வணங்குகறான்.
16அதல்ஒருதுண்ைடஅடுப்பல்எரிக்க றான்;
ஒரு துண்டினால் இைறச்சையச் சைமத்து
சாப்ப ட்டு, ெபாரியைலப் ெபாரித்து
தருப்தயாக , குளிருங்காய்ந்து: ஆஆ,
அனலாேனன்; ெநருப்ைபக் கண்ேடன் என்று
ெசால்லி; 17 அதல் மீதயான துண்ைடத்
தனக்கு வக்க ரகெதய்வமாகச் ெசய்து,
அதற்குமுன் வழுந்து, அைத வணங்க : நீ
என் ெதய்வம், என்ைன காப்பாற்றேவண்டும்
என்று அைத ேநாக்க மன்றாடுக றான்.
18 அறயாமலும் உணராமலும்
இருக்கறார்கள்; காணாதபடிக்கு அவர்கள்
கண்களும், உணராதபடிக்கு அவர்கள்
இருதயமும் அைடக்கப்பட்டிருக்க றது.
19 அதல் பாதைய அடுப்பல் எரித்ேதன்;
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அதன் தழலின்ேமல் அப்பத்ைதயும்
சுட்டு, இைறச்சையயும் ெபாரித்து
சாப்ப ட்ேடன்; அதல் மீதயான துண்ைட
நான் அருவருப்பான வக்க ரகமாக்கலாமா?
ஒரு மரக்கட்ைடைய வணங்கலாமா என்று
ெசால்ல, தன் மனதல் அவனுக்குத்
ேதான்றவல்ைல; அம்மாத்த ரம் அறவும்
ெசாரைணயும் இல்ைல. 20 அவன்
சாம்பைல ேமய்க றான்; ஏமாற்றப்பட்ட
மனம் அவைன ேமாசப்படுத்தனது; அவன்
தன் ஆத்துமாைவத் தப்புவக்காமலும்:
என் வலது ைகய ேல தவறு அல்லேவா
இருக்க றெதன்று ெசால்லாமலும்
இருக்கறான். 21 யாக்ேகாேப, இஸ்ரேவேல,
இைவகைள நைன; நீ என் ஊழியக்காரன்;
நான் உன்ைன உருவாக்க ேனன்; நீ என்
ஊழியக்காரன்; இஸ்ரேவேல, நீ என்னால்
மறக்கப்படுவதல்ைல. 22 உன் மீறுதல்கைள
ேமகத்ைதப்ேபாலவும், உன் பாவங்கைளக்
கார்ேமகத்ைதப்ேபாலவும் அகற்றவ ட்ேடன்;
என்னிடத்தல் தரும்பு; உன்ைன நான்
மீட்டுக்ெகாண்ேடன். 23 வானங்கேள,
களித்துப் பாடுங்கள்; ெயேகாவா இைதச்
ெசய்தார்; பூமியன் தாழ்வ டங்கேள,
ஆர்ப்பரியுங்கள்; மைலகேள, காடுகேள,
காட்டிலுள்ள சகல மரங்கேள, ெகம்பீரமாக
முழங்குங்கள்; ெயேகாவா யாக்ேகாைபமீட்டு,
இஸ்ரேவலிேலமகைமப்படுக றார்.
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எருசேலம்குடிேயற்றப்படும்

24 உன் மீட்பரும், தாயன் கர்ப்பத்தல்
உன்ைன உருவாக்கனவருமான
ெயேகாவா ெசால்க றதாவது: நாேன
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்க ற ெயேகாவா;
நான் ஒருவராய் வானங்கைள வ ரித்து,
நாேன பூமிையப் பரப்பனவர். 25 நான்
கட்டுக்கைதக்காரரின் வார்த்ைதகைளப்
ெபாய்யாக்க , குறெசால்க றவர்கைள
ந ர்மூடராக்க , ஞானிகைள ெவட்கப்படுத்த ,
அவர்கள் அறைவப் ைபத்தயமாகச்
ெசய்க றவர். 26 நான் என் ஊழியக்காரரின்
வார்த்ைதைய நைலப்படுத்த , என்
ப ரத ந த களின் ஆேலாசைனைய
நைறேவற்ற : குடிேயறுவாய் என்று
எருசேலமுக்கும், கட்டப்படுவீர்கள் என்று
யூதாவன் பட்டணங்களுக்கும் ெசால்லி,
அைவகளின் பாழான இடங்கைள
எடுப்ப ப்பவர். 27 நான் ஆழத்ைத ேநாக்க :
வற்ற ப்ேபா என்றும், உன் நத கைள
ெவட்டாந்தைரயாக்குேவன் என்றும்
ெசால்க றவர். 28ேகாேரைசக்குற த்து: அவன்
என் ேமய்ப்பன்; அவன் எருசேலைம ேநாக்க :
நீ கட்டப்படு என்றும்; ேதவாலயத்ைத ேநாக்க :
நீ அஸ்தபாரப்படு என்று ெசால்லி, எனக்குப்
ப ரியமானைதெயல்லாம் நைறேவற்றுவான்
என்றுெசால்க றவர் நான்.
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அத்த யாயம் 45
1 ெயேகாவாவாகய நான்

அப ேஷகம்ெசய்த ேகாேரசுக்கு முன்பாக
ேதசங்கைளக் கீழ்ப்படுத்த , ராஜாக்களின்
இைடக்கட்டுகைள அவழ்க்கும்படிக்கும்,
அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள்
பூட்டப்படாதருக்க, கதவுகைளத் தறந்து
ைவக்கும்படிக்கும், அவைனப் பார்த்து,
அவன் வலதுைகையப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
அவனுக்குச்ெசால்க றதாவது: 2நான்உனக்கு
முன்ேன ேபாய், ேகாணலானைவகைளச்
ெசவ்ைவயாக்குேவன். 3 உன்ைனப்
ெபயர்ெசால்லி அைழக்க ற இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன என்று
நீ அறயும்படிக்கு, 4 ெவண்கலக்
கதவுகைள உைடத்து, இரும்புத்
தாழ்ப்பாள்கைள முறத்து, இரகசய
இடங்களில்இருக்க ற ெபாக்கஷங்கைளயும்,
மைறவ டத்தல் இருக்கற புைதயல்கைளயும்
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; நான் என்
தாசனாகய யாக்ேகாபனிமித்தமும், நான்
ெதரிந்துெகாண்ட இஸ்ரேவலினிமித்தமும்,
நான் உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழத்து,
நீ என்ைன அறயாதருந்தும், உனக்கு
ெபயர் சூட்டிேனன். 5 நாேன ெயேகாவா,
ேவெறாருவர் இல்ைல; என்ைனத்தவ ர
ேதவன் இல்ைல. 6 என்ைனத்தவ ர
ஒருவரும் இல்ைலெயன்று சூரியன்
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உதக்க ற தைசயலும், அது மைறகறக ற
தைசயலும் அறயப்படும்படிக்கு நீ
என்ைன அறயாதருந்தும், நான் உனக்கு
இைடக்கட்டு கட்டிேனன்; நாேன ெயேகாவா,
ேவெறாருவர் இல்ைல. 7 ஒளிையப்
பைடத்து, இருைளயும் உண்டாக்க ேனன்,
சமாதானத்ைதப் பைடத்து தீங்ைகயும்
உண்டாக்குகறவர் நாேன; ெயேகாவாவாகய
நாேன இைவகைளெயல்லாம் ெசய்க றவர்.
8 வானங்கேள, ேமலிருந்து ெபாழியுங்கள்;
ஆகாயமண்டலங்கள் நீதையப் ெபாழிவதாக;
பூமி த றந்து, இரட்ச ப்பன் கனிையத்தந்து,
நீதயுங்கூட வைளவதாக; கர்த்தராக ய
நான் இைவகைள உண்டாக்குக ேறன்.
9மண்ணால்ெசய்யப்பட்டைவகைளப்ேபான்ற
ஓடாயருந்தும்,தன்ைனஉருவாக்கனவேராேட
வழக்காடுக றவனுக்கு ஐேயா, களிமண்
தன்ைன உருவாக்கனவைன ேநாக்க :
என்ன ெசய்க றாெயன்று ெசால்லமுடியுேமா?
உன்னால் உருவாக்கப்பட்டைவ: அவருக்குக்
ைககள் இல்ைலெயன்று ெசால்லலாேமா?
10தகப்பைன ேநாக்க : ஏன் பறக்கச்ெசய்தாய்
என்றும், தாைய ேநாக்க : ஏன்
ெபற்ெறடுத்தாய் என்றும் ெசால்க றவனுக்கு
ஐேயா, 11 இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரும்
அவைனஉருவாக்கனவருமாகயெயேகாவா
ெசால்க றதாவது: வருங்காரியங்கைள
என்னிடத்தல் ேகளுங்கள்; என்
பள்ைளகைளக்குறத்தும், என் கரங்களின்
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க ரிையகைளக்குறத்தும் எனக்குக்
கட்டைளயடுங்கள். 12 நான் பூமிைய
உண்டாக்க , நாேன அதன்ேமல் இருக்கற
மனிதைனப் பைடத்ேதன்; என் கரங்கள்
வானங்கைள வ ரித்தன; அைவகளின்
சர்வேசைனையயும் நான் கட்டைளய ட்ேடன்.
13 நான் நீதயன்படி அவைன
எழுப்ப ேனன்; அவன் வழிகைளெயல்லாம்
ெசவ்ைவப்படுத்துேவன்; அவன் என்
நகரத்ைதக் கட்டி, சைறப்பட்டுப்ேபான
என்னுைடயவர்கைள வைலயல்லாமலும்
லஞ்சமில்லாமலும் வடுதைலயாக்குவான்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்க றார். 14 எக ப்தன் வருமானமும்,
எத்த ேயாப்ப யாவன் வர்த்தகலாபமும்,
உயரமானஆட்களாகய சேபயரின் வயாபார
லாபமும், உன்னிடத்த ற்குத் தாண்டிவந்து,
உன்னுைடயதாகும்; அவர்கள் உன் பன்ேன
ெசன்று, வலங்க டப்பட்டு நடந்துவந்து:
உன்னுடேன மாத்த ரம் ேதவன் இருக்கறார்
என்றும், அவைரயல்லாமல் ேவேற ேதவன்
இல்ைலெயன்றும் ெசால்லி, உன்ைனப்
பணிந்துெகாண்டு, உன்ைன ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்வார்கள்என்றுெயேகாவா
ெசால்க றார். 15 இஸ்ரேவலின் ேதவனும்
இரட்சகருமாகய நீர் உண்ைமயாகேவ
உம்ைம மைறத்துக்ெகாண்டிருக்க ற
ேதவனாயருக்க றீர். 16 சைலகைள
உண்டாக்குகற அைனவரும் ெவட்கப்பட்டு



ஏசாயாஅத்தயாயம் 45:17 clxii ஏசாயாஅத்தயாயம் 45:21

அவமானமைடந்து, ஏகமாகக்
கலங்க ப்ேபாவார்கள். 17 இஸ்ரேவேலா,
ெயேகாவாவாேல நைலயான
காப்பாற்றுதலினால் காப்பாற்றப்படுவான்;
நீங்கள் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
சதாகாலங்களிலும் ெவட்கப்படாமலும்
கலங்காமலும்இருப்பீர்கள். 18வானங்கைளப்
பைடத்து பூமிையயும் ெவறுைமயாக
இருக்கும்படிப் பைடக்காமல் அைதக்
குடியருப்புக்காகச் ெசய்து பைடத்து,
அைத நைலநறுத்தன ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்க றதாவது: நாேன
ெயேகாவா, ேவெறாருவர் இல்ைல.
19 நான் அந்தரங்கத்தலும், பூமியன்
அந்தகாரமான இடத்தலும் ேபசனதல்ைல;
வீணாக என்ைனத் ேதடுங்கெளன்று
நான் யாக்ேகாபன் சந்தத க்குச்
ெசான்னதுமில்ைல; நான் நீதையப் ேபச ,
யதார்த்தமானைவகைள அறவக்க ற
ெயேகாவா. 20 ேதசங்களினின்று
தப்பனவர்கேள, கூட்டங்கூடி வாருங்கள்;
ஏகமாகச் ேசருங்கள்; தங்கள் மரத்தாலான
சைலையச் சுமந்து, காப்பாற்றமாட்டாத
ெதய்வத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்கள்
அறவல்லாதவர்கள். 21 நீங்கள்
ெதரிவ க்கும்படி ேசர்ந்து, ஏகமாக
ேயாசைனெசய்யுங்கள்; இைத
ஆரம்பகாலமுதற்ெகாண்டு வளங்கச்ெசய்து,
அந்நாள் துவங்க இைத அறவத்தவர் யார்?
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கர்த்தராக ய நான் அல்லேவா? நீத பரரும்
இரட்சகருமாகய என்ைனயல்லாமல்
ேவேற ேதவன் இல்ைல; என்ைனத்தவ ர
ேவெறாருவரும் இல்ைல. 22 பூமியன்
எல்ைலெயங்குமுள்ளவர்கேள, என்ைன
ேநாக்க ப்பாருங்கள்; அப்ெபாழுது
காப்பாற்றப்படுவீர்கள்; நாேன ேதவன்,
ேவெறாருவரும் இல்ைல. 23 முழங்கால்
யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு
யாவும் என்ைன முன்னிட்டு ஆைணயடும்
என்று நான் என்ைனக்ெகாண்ேட வாக்குக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன்; இந்த நீதயான
வார்த்ைத என் வாயலிருந்து புறப்பட்டது;
இது மாறுவது இல்ைலெயன்கறார்.
24 ெயேகாவாவ டத்தல் மாத்த ரம்
நீதயும் வல்லைமயுமுண்ெடன்று
அவனவன் ெசால்லி அவரிடத்தல்
வந்து ேசருவான்; அவருக்கு
வ ேராதமாக எரிச்சல் ெகாண்டிருக்க ற
அைனவரும் ெவட்கப்படுவார்கள்.
25 இஸ்ரேவலின் சந்ததயாகய அைனவரும்
ெயேகாவாவுக்குள் நீத மான்களாக்கப்பட்டு
ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.

அத்த யாயம் 46

பாப ேலானின்ெதய்வங்கள்



ஏசாயாஅத்தயாயம் 46:1 clxiv ஏசாயாஅத்தயாயம் 46:6

1 ேபல்* பணியும், ேநேபா குனியும்,
அைவகளின் சைலகள் காட்டு
மிருகங்களுக்கும் நாட்டு மிருகங்களுக்கும்
சுைமயாகும்; நீங்கள் சுமந்த சுைமகள்,
இைளத்துப்ேபான மிருகங்களுக்குப்
பாரமாயருக்கும். 2 அைவகள் ஏகமாகக்
குனிந்து பணியும்; சுைமகைள அைவகள்
தப்புவக்கமாட்டாது; அைவகள் தாேம
சைறப்பட்டுப்ேபாகும். 3 யாக்ேகாபன்
சந்ததயாேர இஸ்ரேவல் சந்ததயல்
மீதயாகய சகல மக்கேள, எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள்; தாயன் வயற்றல்
ேதான்றனதுமுதல் உங்கைள ஏந்த ,
தாயன் கர்ப்பத்தல் உற்பத்தயானதுமுதல்
உங்கைளத் தாங்க ேனன். 4 உங்கள்
முத ர்வயதுவைரக்கும் நான் அப்படிச்
ெசய்ேவன்; நைரவயதுவைர நான்
உங்கைளத் தாங்குேவன்; நான் அப்படிச்
ெசய்துவந்ேதன்; இனிேமலும் நான்
ஏந்துேவன், நான் சுமப்ேபன், தப்புவ ப்ேபன்.
5 யாருக்கு என்ைனச் சாயலும் சமமுமாக்க ,
யாருக்கு நான் ஒப்பாகும்படி என்ைன
ஒப்படுவீர்கள்? 6 ைபயலிருக்கற
ெபான்ைனக்ெகாட்டி, ெவள்ளிையத்
தராச ல் நறுத்து, ெகால்லனுடேன கூலி
ெபாருத்த க்ெகாள்க றார்கள்; அவன் ஒரு

* அத்த யாயம் 46:1 46:1 ேபல் எக ப்தன் முக்கய ெதய்வம்,
இதற்கு மர்டுக் என்ற ெபயரும் உண்டு. ேநேபா ெதய்வம்
மர்டுக்கன்மகனாககருதப்பட்டது.
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ெதய்வத்ைத உண்டாக்குகறான்; அைத
வணங்கப் பணிந்துெகாள்ளுகறார்கள்.
7 அைதத் ேதாளின்ேமல் எடுத்து, அைதச்
சுமந்து, அைத அதன் இடத்த ேல
ைவக்கறார்கள்; அங்ேக அது நற்கும்; தன்
இடத்ைதவ ட்டு அைசயாது; ஒருவன் அைத
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டால், அது மறுஉத்த ரவு
ெகாடுக்க றதுமில்ைல, அவன் இக்கட்ைட
நீக்க அவைன காப்பாற்றயதுமில்ைல.
8 இைத நைனத்து ஆண்களாயருங்கள்;
பாதகர்கேள, இைத மனதல்
ைவயுங்கள். 9 முன்பு ஆரம்பகாலத்தல்
நடந்தைவகைள நைனயுங்கள்;
நாேன ேதவன், ேவெறாருவரும்
இல்ைல; நாேன ேதவன், எனக்குச்
சமானமில்ைல. 10 முடிவலுள்ளைவகைள
ஆத முதற்ெகாண்டும், இன்னும்
ெசய்யப்படாதைவகைளப்ஆரம்பகாலமுதற்ெகாண்டும்
அறவக்க ேறன்; என் ஆேலாசைன
நைலநற்கும்,எனக்குச்ச த்தமானைவகைளெயல்லாம்
ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, 11 ேவகமாக
பறக்க றஒரு பறைவையக் க ழக்கலிருந்தும்,
என் ஆேலாசைனைய நைறேவற்றும்
மனிதைன தூரேதசத்தலிருந்தும்
வரவைழக்க றவராயருக்க ேறன்;
அைதச் ெசான்ேனன், அைத
நைறேவற்றுேவன்; அைதத்
த ட்டம்ெசய்ேதன், அைதச் ெசய்துமுடிப்ேபன்.
12 கடின இருதயமுள்ளவர்கேள,
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நீத க்குத் தூரமானவர்கேள, எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள். 13 என் நீதையச்
சமீப க்கச்ெசய்க ேறன், அது
தூரமாயருப்பதல்ைல; என் இரட்ச ப்புத்
தாமத ப்பதுமில்ைல; நான் சீேயானில்
இரட்ச ப்ைபயும், இஸ்ரேவலுக்கு என்
மகைமையயும்ெகாடுப்ேபன்.

அத்த யாயம் 47
பாப ேலானின்வீழ்ச்ச

1 பாப ேலானின் கன்னிப்ெபண்ணாகய
மகேள, நீ இறங்க மண்ணிேல உட்காரு;
கல்ேதயரின் மகேள, தைரய ேல
உட்காரு; உனக்குச் சங்காசனமில்ைல;
நீ கர்வமுள்ளவள் என்றும் சுகெசல்வ
என்றும் இனி அைழக்கப்படுவதல்ைல.
2 இயந்த ரத்ைத எடுத்து மாவைர; உன்
முக்காட்ைட நீக்கவடு; ெவறுங்காலும்
ந ர்வாணத்ெதாைடயுமாக ஆறுகைளக்
கடந்துேபா. 3உன் ந ர்வாணம் ெவளிப்படும்;
உன் அவமானம் காணப்படும்; நான்
ஒருவைனயும் பாராமல் நீதையச்
சரிக்கட்டுேவன். 4 எங்கள் மீட்பருைடய
நாமம் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராக ய
ேசைனகளுைடய ெயேகாவா என்பது.
5 கல்ேதயரின் மகேள, நீ அந்தகாரத்த ற்குள்
ப ரேவச த்து மவுனமாக உட்காரு;
இனி நீ ராஜ்யங்களின் நாயக ெயன்று
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அைழக்கப்படுவதல்ைல. 6 நான் என்
மக்களின்ேமல் கடுங்ேகாபமைடந்து,
என் ெசாந்தமானைதப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்க , அவர்கைள உன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; நீ
அவர்கள்ேமல் இரக்கம்ைவக்காமல்,
முத ர்வயதுள்ளவர்களின்ேமல் உன்நுகத்ைத
மகா பாரமாக்க , 7 என்ெறன்ைறக்கும்
நாயகயாயருப்ேபெனன்று ெசால்லி,
இந்தக் காரியங்கைள இதுவைரக்கும்
உன் மனத ேல ைவக்காமலும், அதன்
முடிைவ நைனக்காமலும்ேபானாய்.
8 இப்ெபாழுதும் சுகெசல்வ ேய,
கவைலயல்லாமல் வாழ்க றவேள:
நான்தான், என்ைனத்தவ ர ஒருவருமில்ைல;
நான் வதைவயாவதல்ைல, நான் சந்தத
ேசதத்ைத அறவதல்ைலெயன்று உன்
இருதயத்த ேல ெசால்க றவேள, நான்
ெசால்க றைதக் ேகள். 9 சந்தத ேசதமும்
வதைவயருப்பும் ஆகய இவ்வ ரண்டும்
உனக்குச் சடிதயாக ஒேர நாளில் வரும்; உன்
த ரளான சூனியங்களினிமித்தமும், உன்
ெவகுவான மந்த ரவ த்ைதகளினிமித்தமும்
அைவகள் பூரணமாக உன்ேமல்
வரும். 10 உன் துன்மார்க்கத்த ேல நீ
த டநம்ப க்ைகயாயருந்து: என்ைனப்
பார்க்க றவர் ஒருவரும் இல்ைலெயன்றாய்.
உன் ஞானமும் உன் அறவுேம உன்ைனக்
ெகடுத்தது; நான்தான், என்ைனத் தவ ர
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ஒருவருமில்ைலெயன்று உன் இருதயத்தல்
எண்ணினாய். 11ஆைகயால் தீங்குஉன்ேமல்
வரும், அது எங்ேகயருந்து உதத்தெதன்று
உனக்குத் ெதரியாது; உனக்குத் துன்பம்
வரும், நீ அைத நவ ர்த்தயாக்கமாட்டாய்;
நீ அறயாதபடிக்கு உடனடியாக உண்டாகும்
அழிவு உன்ேமல் வரும். 12 நீ உன்
சறுவயதுமுதல் ப ரயாசப்பட்டுப்
பழகவருகற உன் மாயவத்ைதகைளயும்,
உன் த ரளான சூனியங்கைளயும் நீ
பயன்படுத்து; அைவகளால் உனக்குப்
பயேனா, பலேனா உண்டாகுமா
என்று பார்ப்ேபாம். 13 உன் த ரளான
ேயாசைனகளினால் நீ இைளத்துப்ேபானாய்;
இப்ெபாழுதும் ேசாத டர்களும், நட்சத்த ரம்
பார்க்க றவர்களும், அமாவாச
கணிக்க றவர்களும் எழும்ப , உனக்கு
ேநரிடுக றைவகளுக்கு உன்ைனத்
தப்புவத்துக் காப்பாற்றட்டும். 14 இேதா,
அவர்கள் பதைரப்ேபால் இருப்பார்கள்,
ெநருப்புஅவர்கைளச் சுட்ெடரிக்கும்;அவர்கள்
தங்கள் உயைர ெநருப்புத்தழலினின்று
வடுவப்பதல்ைல; அது குளிர்காயத்தக்க
தழலுமல்ல; எத ேர உட்காரத்தக்க
அடுப்புமல்ல. 15 உன் சறுவயதுமுதல்
நீ ப ரயாசப்பட்டு எவர்களுடன்
வயாபாரம்ெசய்தாேயா, அவர்களும்
அப்படிேய இருப்பார்கள்; அவரவர் தங்கள்
ேபாக்க ேல ேபாய் அைலவார்கள்; உன்ைன
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காப்பாற்றுவார்இல்ைல.

அத்த யாயம் 48
கடினஇருதயமுள்ளஇஸ்ரேவல்

1 இஸ்ரேவெலன்னும் ெபயர்ெபற்று,
யூதாவன் நீரூற்றலிருந்து சுரந்தவர்களும்,
ெயேகாவாவுைடய நாமத்தன்ேமல்
ஆைணயட்டு உண்ைமயும் நீதயும்
இல்லாமல் இஸ்ரேவலின் ேதவைன
அறக்ைகயடுகறவர்களுமான யாக்ேகாபன்
வம்சத்தாேர, ேகளுங்கள். 2 அவர்கள்
தங்கைளப் பரிசுத்த நகரத்தார் என்று
ெசால்லி, ேசைனகளின் ெயேகாவா
என்னும் நாமமுள்ள இஸ்ரேவலின்
ேதவன்ேமல் பற்றுதலாக இருக்க றார்கள்.
3 ஆரம்பகாலத்தல் நடந்தைவகைள
ஆரம்பம்முதல் அறவத்ேதன், அைவகள்
என் வாயலிருந்து பறந்தன, அைவகைள
ெவளிப்படுத்த ேனன்; அைவகைள
உடனடியாகச் ெசய்ேதன், அைவகள்
நடந்தன. 4 நீ கடினமுள்ளவெனன்றும்,
உன் ப டரி நரம்பு இரும்ெபன்றும்,
உன் ெநற்ற ெவண்கலெமன்றும்
அறந்தருக்க ேறன். 5 ஆைகயால்: என்
சைல அைவகைளச் ெசய்தெதன்றும், நான்
ெசய்தஉருவமும், நான்வார்ப்ப த்த சைலயும்
அைவகைளக் கட்டைளய ட்டெதன்றும்
நீ ெசால்லாதபடிக்கு, நான் அைவகைள
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முன்னேம உனக்கு அறவத்து,
அைவகள் வராததற்கு முன்ேன உனக்கு
ெவளிப்படுத்த ேனன். 6 அைவகைளக்
ேகள்வப்பட்டாேய, அைவகைளெயல்லாம்
பார், இப்ெபாழுது நீங்களும் அைவகைள
அறவக்கலாமல்லேவா? இதுமுதல்
புதயைவகைளயும், நீ அறயாத
மைறெபாருளானைவகைளயும் உனக்குத்
ெதரிவ க்க ேறன். 7 அைவகள்
ஆதமுதற்ெகாண்டு அல்ல, இப்ெபாழுேத
உண்டாக்கப்பட்டன; இேதா, அைவகைள
அற ேவன் என்று நீ ெசால்லாதபடிக்கு,
இந்நாட்களுக்கு முன்ேன நீ
அைவகைளக் ேகள்வப்படவல்ைல. 8 நீ
ேகள்வப்படவுமில்ைல, அறயவுமில்ைல;
ஆதமுதல்உன்ெசவ தறந்தருக்கவுமில்ைல;
நீ துேராகம் ெசய்வாய் என்பைதயும், தாயன்
கர்ப்பத்தலிருந்ேத நீ மீறுகறவெனன்று
ெபயர் ெபற்றைதயும் அற ந்தருக்க ேறன்.
9 என் நாமத்தனிமித்தம் என் ேகாபத்ைத
நறுத்தைவத்ேதன்; உன்ைன அழிக்காதபடி
நான் என் புகழ்ச்ச யனிமித்தம் உன்ேமல்
ெபாறுைமயாக இருப்ேபன். 10 இேதா,
உன்ைனப் புடமிட்ேடன்; ஆனாலும்
ெவள்ளிையப்ேபால் அல்ல, உபத்த ரவத்தன்
குைகய ேலஉன்ைனத்ெதரிந்துெகாண்ேடன்.
11 என்னிமித்தம், என்னிமித்தேம, அப்படிச்
ெசய்ேவன்;என்நாமத்தன்பரிசுத்தம்எப்படிக்
குைலக்கப்படலாம்? என் மகைமைய நான்
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ேவெறாருவருக்கும்ெகாடுக்கமாட்ேடன்.

இஸ்ரேவல்வடுவக்கப்படுதல்
12 யாக்ேகாேப, நான் அைழத்தருக்க ற

இஸ்ரேவேல, எனக்குச் ெசவெகாடு;
நான் அவேர, நான் முந்தனவரும்,
நான் ப ந்தனவருமாேம. 13 என் கரேம
பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்த , என்
வலதுைக வானங்கைள அளவட்டது; நான்
அைவகளுக்குக் கட்டைளய ட, அைவகள்
அைனத்தும் ந ற்கும். 14 நீங்கெளல்ேலாரும்
கூடிவந்து ேகளுங்கள்; ெயேகாவாவுக்குப்
ப ரியமானவன் அவருக்குச் ச த்தமானைதப்
பாப ேலானில் ெசய்வான்; அவன் புயம்
கல்ேதயரின்ேமல் இருக்கும் என்பைத
இவர்களில் அறவத்தவன் யார்? 15 நான்,
நாேன அைதச் ெசான்ேனன்; நான் அவைன
அைழத்ேதன்; நான் அவைன வரச்ெசய்ேதன்;
அவன் வழி வாய்க்கும். 16 நீங்கள் என்
சமீபத்தல் வந்து, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்; நான் ஆதமுதற்ெகாண்டு
இரகசயமாகப் ேபசவல்ைல; அது
உண்டான காலத்தலிருந்ேத அங்ேக
நான் இருந்ேதன்; இப்ெபாழுேதா
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவரும், அவருைடய
ஆவயும் என்ைன அனுப்புக றார்.
17 இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராயருக்க ற உன்
மீட்பரான ெயேகாவா ெசால்க றதாவது:
ப ரேயாஜனமாயருக்க றைத உனக்குப்
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ேபாத த்து, நீ நடக்கேவண்டிய வழிய ேல
உன்ைன நடத்துகற உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா நாேன. 18 ஆ, என்
கற்பைனகைளக் கவனித்தாயானால்
நலமாயருக்கும்; அப்ெபாழுது உன்
சமாதானம் நதையப்ேபாலும், உன்
நீத கடலின் அைலகைளப்ேபாலும்
இருக்கும். 19 அப்ெபாழுது உன்
சந்தத மணைலப் ேபாலவும், உன்
கர்ப்பப்ப றப்பு அதன் துகள்கைளப்
ேபாலவும் இருக்கும்; அப்ெபாழுது அதன்
ெபயர் நம்ைம வ ட்டு அற்றுப்ேபாகாமலும்
அழிக்கப்படாமலும் இருக்கும்.
20 பாப ேலானிலிருந்து புறப்படுங்கள்;
கல்ேதயைரவ ட்டு ஓடிவாருங்கள்;
ெயேகாவா தம்முைடய தாசனாகய
யாக்ேகாைப மீட்டுக்ெகாண்டாெரன்று
ெசால்லுங்கள்; இைதக் ெகம்பீரசத்தமாகக்
கூற ப் ப ரபலப்படுத்துங்கள், பூமியன்
கைடயாந்தரவைர ெவளிப்படுத்துங்கள்
என்கறார். 21 அவர் அவர்கைள
வனாந்த ரங்களில் நடத்தும்ேபாது,
அவர்களுக்குத் தாகம் இருந்ததல்ைல;
கன்மைலயலிருந்து தண்ணீைர
அவர்களுக்குச் சுரக்கச்ெசய்தார்,
கன்மைலையப் பளந்தார், தண்ணீர்
ஓடிவந்தது. 22 துன்மார்க்கர்களுக்குச்
சமாதானம் இல்ைலெயன்று ெயேகாவா
ெசால்க றார்.
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அத்த யாயம் 49
ஆண்டவருைடயஊழியக்காரன்

1 தீவுகேள, எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்;
தூரத்தலிருக்கற மக்கேள, கவனியுங்கள்;
தாயன் கர்ப்பத்தலிருந்ததுமுதல் ெயேகாவா
என்ைன அைழத்து, நான் என் தாயன்
வயற்றல் இருக்கும்ேபாது என் நாமத்ைதப்
ப ரஸ்தாபப்படுத்தனார். 2 அவர் என்
வாையக் கூர்ைமயான பட்டயமாக்க , தமது
கரத்தன் நழலினால் என்ைன மைறத்து,
என்ைனக்கூர்ைமயானஅம்பாக்க ,என்ைனத்
தமது அம்புகைள ைவக்கும் ைபய ேல
மூடிைவத்தார். 3 அவர் என்ைன ேநாக்க :
நீ என் ஊழியக்காரன்; இஸ்ரேவேல, நான்
உன்னில் மகைமப்படுேவன் என்றார்.
4 அதற்கு நான்: வீணாக உைழக்க ேறன்,
வீணாகவும் பயனற்றதாகவும் என்
ெபலைனச் ெசலவழிக்க ேறன்; ஆகலும்
என் நயாயம் கர்த்தரிடத்தலும், என்
பலன் என் ேதவனிடத்தலும் இருக்கறது
என்று ெசான்ேனன். 5 யாக்ேகாைபத்
தம்மிடத்தல் தருப்பும்படி நான் தாயன்
கர்ப்பத்தலிருந்ததுமுதல் ெயேகாவா தமக்கு
ஊழியக்காரனாக என்ைன உருவாக்கனார்;
இஸ்ரேவேலா ேசராேதேபாக றது;
ஆகலும் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவயல்
கனமைடேவன், என் ேதவன் என்
ெபலனாயருப்பார். 6 யாக்ேகாபன்
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வம்சங்கைள எழுப்பவும், இஸ்ரேவலில்
காக்கப்பட்டவர்கைளத் தருப்பவும்,
நீர் எனக்குத் தாசனாயருப்பது
அற்பகாரியமாயருக்க றது; நீர்
பூமியன் முடிவுவைரக்கும் என்னுைடய
இரட்ச ப்பாயருக்கும்படி, உம்ைம
ேதசங்களுக்கு ஒளியாகவும் ைவப்ேபன்
என்கறார். 7 இஸ்ரேவலின் மீட்பரும் அதன்
பரிசுத்தருமாகய ெயேகாவா, மனிதர்களால்
அசட்ைடெசய்யப்பட்டவரும், ேதசங்களால்
அருவருக்கப்பட்டவரும், அதகாரிகளுக்கு
ஊழியக்காரனுமாயருக்க றவைர
ேநாக்க , உண்ைமயுள்ள ெயேகாவா
ந மித்தமும், உம்ைமத் ெதரிந்துெகாண்ட
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்ந மித்தமும்,
ராஜாக்கள் கண்டு எழுந்தருந்து, ப ரபுக்கள்
பணிந்துெகாள்வார்கள்என்றுெசால்க றார்.

இஸ்ரேவலின்மறுசீரைமப்பு
8 பன்னும் ெயேகாவா: அனுக்க ரகக்

காலத்த ேல நான் உமக்குச் ெசவெகாடுத்து,
இரட்சணிய நாளிேல உமக்கு
உதவ ெசய்ேதன்; நீர் பூமிையச்
சீர்ப்படுத்த , பாழாய்க்க டக்க ற
இடங்கைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளவும்;
9 கட்டுண்டவர்கைள ேநாக்க :
புறப்பட்டுப்ேபாங்கள் என்றும்; இருளில்
இருக்க றவர்கைள ேநாக்க : ெவளிேய
வாருங்கள் என்றும் ெசால்லவும், நான்
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உம்ைமக் காப்பாற்ற , உம்ைம மக்களுக்கு
உடன்படிக்ைகயாக ஏற்படுத்துேவன்;
அவர்கள் வழிேயாரங்களிேல
ேமய்வார்கள்; சகல ேமடுகளிலும்
அவர்களுக்கு ேமய்ச்சல் உண்டாயருக்கும்.
10 அவர்கள் பசயாயருப்பதுமில்ைல,
தாகமாயருப்பதுமில்ைல; உஷ்ணமாகலும்,
ெவயலாகலும் அவர்கள்ேமல்
படுவதுமில்ைல; அவர்களுக்கு
இரங்குகறவர் அவர்கைள நடத்த ,
அவர்கைள நீரூற்றுகளிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாய்வடுவார். 11 என்
மைலகைளெயல்லாம் வழிகளாக்குேவன்;
என் பாைதகள் உயர்த்தப்படும்.
12 இேதா, இவர்கள் தூரத்தலிருந்து
வருவார்கள்; இேதா, அவர்கள் வடக்கலும்
ேமற்கலுமிருந்து வருவார்கள்; இவர்கள்
அஸ்வான்* ேதசத்தலுமிருந்து வருவார்கள்
என்கறார். 13 வானங்கேள, ெகம்பீரித்துப்
பாடுங்கள்; பூமிேய, களிகூரு; மைலகேள,
ெகம்பீரமாக முழங்குங்கள்; ெயேகாவா
தம்முைடய மக்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்தார்;
சறுைமப்பட்டிருக்க ற தம்முைடயவர்கள்ேமல்
இரக்கமாயருப்பார். 14 சீேயாேனா:
ெயேகாவா என்ைனக் ைகவ ட்டார்,
ஆண்டவர் என்ைன மறந்தார் என்று
ெசால்க றாள். 15 ஒரு ெபண் தன்

* அத்த யாயம் 49:12 49:12 சீனிம்
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கர்ப்பத்தன் குழந்ைதக்கு இரங்காமல்,
தன் மகைன மறப்பாேளா? அவர்கள்
மறந்தாலும், நான் உன்ைன மறப்பதல்ைல.
16 இேதா, என் உள்ளங்ைககளில் உன்ைன
வைரந்தருக்க ேறன்; உன் மதல்கள்
எப்ேபாதும் என்முன் இருக்கறது. 17 உன்
மகன்கள் துரிதமாக வருவார்கள்;
உன்ைன ந ர்மூலமாக்கனவர்களும்
உன்ைனப் பாழாக்கனவர்களும்
உன்ைன வட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்.
18 உன் கண்கைள ஏெறடுத்துச்
சுற்றலும் பார்; அவர்கெளல்ேலாரும்
ஏகமாகக்கூடி உன்னிடத்தல்
வருகறார்கள்; நீ அவர்கெளல்ேலாைரயும்
ஆபரணமாக அணிந்து, மணமகள்
அணிந்துெகாள்வதுேபால, நீ அவர்கைள
அணிந்துெகாள்வாய் என்று, என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்க ேறன் என்று
ெயேகாவா உைரக்க றார். 19 அப்ெபாழுது
உன் வனாந்த ரங்களும், உன் பாழான
இடங்களும், ந ர்மூலமான உன் ேதசமும்,
இனிக் குடிமக்களின் த ரளினாேல
உனக்கு ெநருக்கமாயருக்கும்; உன்ைன
வழுங்கனவர்கள் தூரமாவார்கள்.
20 பள்ைளகளற்றருந்த உனக்கு
உண்டாயருக்கப்ேபாக ற பள்ைளகள்:
இடம் எங்களுக்கு ெநருக்கமாயருக்க றது;
நாங்கள் குடியருக்கும்படிக்கு வலகயரு
என்று, உன் காதுகள் ேகட்கச்ெசால்வார்கள்.
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21 அப்ெபாழுது நீ: இவர்கைள எனக்குப்
ப றப்ப த்தவர் யார்? நான் பள்ைளகளற்றும்,
தனித்தும், சைறப்பட்டும், நைலயற்றும்
இருந்ேதேன; இவர்கைள எனக்கு
வளர்த்தவர் யார்? இேதா, நான்
தனிைமயாக வ டப்பட்டிருந்ேதேன; இவர்கள்
எங்ேகயருந்தவர்கள்? என்று உன்
இருதயத்தல் ெசால்வாய். 22 இேதா,
ேதசங்களுக்கு ேநராக என் ைகைய
உயர்த்த , மக்களுக்கு ேநராக என்
ெகாடிைய ஏற்றுேவன்; அப்ெபாழுது
உன் மகன்கைள ெபரும் ைககளில்
ஏந்த க்ெகாண்டு வருவார்கள்; உன்
மகள்கள் ேதாளின்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டு
வரப்படுவார்கள் என்று கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் ெசால்க றார். 23 ராஜாக்கள்
உன்ைன வளர்க்கும் தந்ைதகளும்,
அவர்களுைடய நாயக கள் உன் வளர்க்கும்
தாய்களுமாயருப்பார்கள்; தைரய ேல
முகங்குப்புறவழுந்து உன்ைனப் பணிந்து,
உன் கால்களின் தூைள நக்குவார்கள்; நான்
ெயேகாவா, எனக்குக் காத்தருக்க றவர்கள்
ெவட்கப்படுவதல்ைல என்பைத அப்ெபாழுது
அறந்துெகாள்வாய். 24 பராக்க ரமன்
ைகயலிருந்து ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்
பற க்கமுடியுேமா? அல்லது
நீதயாய்ச் சைறப்பட்டுப்ேபானவர்கைள
வடுவக்கமுடியுேமா? 25 என்றாலும் இேதா,
பராக்க ரமனால்சைறப்படுத்தப்பட்டவர்களும்
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வடுவக்கப்படுவார்கள்; ெபலவந்தனால்
ெகாள்ைளய டப்பட்டதும்வடுதைலயாக்கப்படும்;
உன்ேனாடு வழக்காடுக றவர்களுடன்
நான் வழக்காடி, உன் பள்ைளகைள
இரட்ச த்துக்ெகாள்ேவன். 26 உன்ைன
ஒடுக்கனவர்களுைடய மாம்சத்ைத
அவர்களுக்ேக சாப்ப டக்ெகாடுப்ேபன்;
மதுபானத்தால் ெவறெகாள்வதுேபால்
தங்களுைடய இரத்தத்தனால்
ெவறெகாள்வார்கள்; கர்த்தரும்யாக்ேகாபன்
வல்லவருமாகய நான் உன் இரட்சகரும்
உன் மீட்பருமாயருக்க றைத மாம்சமான
அைனவரும் அற ந்துெகாள்வார்கெளன்று
ெயேகாவாெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 50
இஸ்ரேவலின் பாவமும்ஊழியக்காரனின்

கீழ்ப்படிதலும்
1 ெயேகாவா ெசால்க றார்: நான் உங்கள்

தாைய அனுப்பவ ட்டேபாது, அவளுக்குக்
ெகாடுத்த தள்ளுதற்சீட்டு எங்ேக? அல்லது
எனக்குக் கடன் ெகாடுத்த எவனுக்கு
உங்கைள நான் வற்றுப்ேபாட்ேடன்? இேதா,
உங்கள் அக்க ரமங்களின்காரணமாக
நீங்கள் வற்கப்பட்டீர்கள்; உங்கள்
பாதகங்களின்காரணமாக உங்களுைடய
தாய் அனுப்பவ டப்பட்டாள். 2 நான்
வந்தேபாதுஒருவனும்இல்லாமற்ேபானெதன்ன?
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நான் கூப்ப ட்டேபாது மறுெமாழி ெகாடுக்க
ஒருவனும் இல்லாமற்ேபானெதன்ன?
மீட்கமுடியாதபடிக்கு என் கரம்
குறுகவ ட்டேதா? வடுவக்கறதற்கு
என்னிடத்தல் ெபலனில்லாமற்ேபாய ற்ேறா?
இேதா, என் கடிந்துெகாள்ளுதலினாேல
கடைல வற்றச்ெசய்து, நத கைள
ெவட்டாந்தைரயாக்க ப்ேபாடுக ேறன்;
அைவகளிலுள்ள மீன் தண்ணீரில்லாமல்
தாகத்தால் ெசத்து நாற்றெமடுக்கன்றது.
3 நான் வானங்களுக்குக் காரிருைள
உடுத்த , சணலாைடயால் அைவகளின்
மூடுதைரயாக்குக ேறன். 4இைளப்பைடந்தவனுக்கு
சமயத்த ற்ேகற்ற வார்த்ைத ெசால்ல
நான் அறயும்படிக்கு, ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் எனக்குக் கல்வமானின் நாைவத்
தந்தருளினார்; காைலேதாறும் என்ைன
எழுப்புக றார்;கற்றுக்ெகாள்க றவர்கைளப்ேபால,
நான் ேகட்கும்படி என் ெசவையக்
கவனிக்கச்ெசய்க றார். 5 ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் என் ெசவையத் த றந்தார்;
நான் எத ர்க்கவுமில்ைல, நான்
பன்வாங்கவுமில்ைல. 6அடிக்க றவர்களுக்கு
என் முதுைகயும், தாைடமயைரப்
படுங்குகறவர்களுக்கு என் தாைடையயும்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவமானத்த ற்கும்
உமிழ்நீருக்கும் என் முகத்ைத
மைறக்கவல்ைல. 7 ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் எனக்குத் துைணெசய்கறார்;
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ஆைகயால் நான் ெவட்கப்படுவதல்ைல;
நான் ெவட்கப்பட்டுப் ேபாவதல்ைலெயன்று
அறந்தருக்க ேறன்;ஆதலால்என்முகத்ைதக்
கற்பாைறையப்ேபாலாக்க ேனன். 8 என்ைன
நீதமானாக்குகறவர் அருகலிருக்கறார்;
என்னுடன் வழக்காடுக றவன் யார்?
ஏகமாக ந ற்ேபாமாக, யார் எனக்கு
எத ராளி? அவன் என்னிடத்தல் வரட்டும்.
9 இேதா, ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
எனக்குத் துைணெசய்கறார்; என்ைன
ஆக்கைனக்குள்ளாகத் தீர்க்க றவன்
யார்? இேதா, அவர்கள் எல்ேலாரும்
ஒரு ஆைடையப்ேபாலப் பைழயதாக ப்
ேபாவார்கள்; ெபாட்டுப்பூச்ச அவர்கைள
அரிக்கும். 10 உங்களில் எவன்
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, அவருைடய
தாசனின் ெசால்ைலக் ேகட்டு, தனக்கு
ெவளிச்சமில்லாததனால் இருட்டிேல
நடக்க றாேனா, அவன் ெயேகாவாவுைடய
நாமத்ைத நம்ப , தன் ேதவைனச்
சார்ந்துெகாள்வானாக. 11இேதா,ெநருப்ைபக்
ெகாளுத்த , ெநருப்புப்ெபாற களால்
சூழப்பட்டிருக்க ற நீங்கள் அைனவரும்,
உங்கள் ெநருப்பன் ெவளிச்சத்தலும்,
நீங்கள் மூட்டின அக்கனிஜூவாைலயலும்
நடவுங்கள்; ேவதைனயல் க டப்பீர்கள்; என்
கரத்தனால்இதுஉங்களுக்குஉண்டாகும்.
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அத்த யாயம் 51
சீேயானுக்குந த்தயஇரட்ச ப்பு

1 நீதையப் பன்பற்ற ெயேகாவாைவ
ேதடுக றவர்களாகய நீங்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள்; நீங்கள் ெவட்டி
எடுக்கப்பட்ட கன்மைலையயும், நீங்கள்
ேதாண்டி எடுக்கப்பட்ட கணற்றன்
குழிையயும் ேநாக்க ப்பாருங்கள்.
2 உன்னுைடய தகப்பனாகய
ஆப ரகாைமயும், உங்கைளப் ெபற்ற
சாராைளயும் ேநாக்க ப்பாருங்கள்; அவன்
ஒருவனாயருக்கும்ேபாது நான் அவைன
அைழத்து, அவைன ஆசீர்வத த்து,
அவைனப் ெபருகச்ெசய்ேதன். 3 ெயேகாவா
சீேயானுக்கு ஆறுதல் ெசய்வார்; அவர்
அதன் பாழான இடங்கைளெயல்லாம்
ேதறுதலைடயச்ெசய்து, அதன்
வனாந்த ரத்ைத ஏேதைனப்ேபாலவும், அதன்
காலியான இடத்ைதக் ெயேகாவாவன்
ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும் ஆக்குவார்;
சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும் துதயும் பாடலின்
சத்தமும் அதல் உண்டாயருக்கும். 4 என்
மக்கேள, எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்; என்
மக்கேள, என் வாக்ைகக் கவனியுங்கள்;
ேவதம் என்னிலிருந்து ெவளிப்படும்; என்
ப ரமாணத்ைத மக்களின் ெவளிச்சமாக
நறுவுேவன். 5 என் நீத சமீபமாயருக்க றது;
என் இரட்ச ப்பு ெவளிப்படும்; என் புயங்கள்
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மக்கைள நயாயந்தீர்க்கும்; தீவுகள்
எனக்குக் காத்தருந்து, என் புயத்தன்ேமல்
நம்ப க்ைகயாயருக்கும். 6உங்கள் கண்கைள
வானத்தற்கு ஏெறடுங்கள், கீேழ இருக்க ற
பூமிையயும் ேநாக்க ப்பாருங்கள்; வானம்
புைகையப்ேபால் ஒழிந்துேபாகும், பூமி
ஆைடையப்ேபால் பைழயதாகும்; அதன்
குடிமக்களும் அப்படிேய ஒழிந்துேபாவார்கள்;
என் இரட்ச ப்ேபா என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்; என் நீத அற்றுப்ேபாவதல்ைல.
7 நீதைய அறந்தவர்கேள, என் ேவதத்ைத
இருதயத்தல் பத த்தருக்க ற மக்கேள,
எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்; மனிதர்களின்
ந ந்தைனக்குப் பயப்படாமலும், அவர்கள்
தூஷணங்களால் கலங்காமலும்
இருங்கள். 8 ெபாட்டுப்பூச்ச அவர்கைள
ஆைடையப்ேபால் அரித்து, புழு அவர்கைள
ஆட்டுேராமத்ைதப்ேபால் தன்னும்;
என்னுைடய நீத ேயா என்ெறன்ைறக்கும்
நைலக்கும், என் இரட்ச ப்பு தைலமுைற
தைலமுைறேதாறும் இருக்கும். 9 எழும்பு,
எழும்பு, ெபலன்ெகாள்; ெயேகாவாவன்
புயேம, ஆரம்ப நாட்களிலும் முந்தன
தைலமுைறகளிலும் எழும்பனபடி எழும்பு;
இராகாைபத் துண்டித்ததும் வலுசர்ப்பத்ைத*
வைதத்ததும் நீதானல்லேவா? 10 மகா
ஆழத்தன் தண்ணீர்களாகய கடைல

* அத்த யாயம் 51:9 51:9 இராகாபும் வலுசர்ப்பமும்
கடல்ப ராணிகள்ஆகும்



ஏசாயாஅத்தயாயம் 51:11 clxxxiii ஏசாயாஅத்தயாயம் 51:16

வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்ததும், மீட்கப்பட்டவர்கள்
கடந்துேபாகக் கடலின் பள்ளங்கைள
வழியாக்கனதும் நீதானல்லேவா?
11 அப்படிேய ெயேகாவாவால்
மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி
சீேயானுக்குத் தரும்பவருவார்கள்; ந த்தய
மக ழ்ச்ச அவர்கள் தைலயன்ேமல்இருக்கும்;
சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும் அைடவார்கள்;
சஞ்சலமும் தவ ப்பும் ஓடிப்ேபாகும்.
12 நான், நாேன உங்களுக்கு ஆறுதல்
ெசய்க றவர்; சாகப்ேபாக ற மனிதனுக்கும்,
புல்லுக்ெகாப்பாக ற மனுபுத்த ரனுக்கும்
பயப்படுக றதற்கும், வானங்கைள
வ ரித்து, பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்த ,
உன்ைன உண்டாக்கன ெயேகாவாைவ
மறக்க றதற்கும் நீ யார்? 13 துன்பம்
ெசய்க றவன் அழிக்க ஆயத்தமாக றேபாது,
நீஅவனுைடயகடுங்ேகாபத்த ற்குஎப்ேபாதும்
இைடவ டாமல் பயப்படுக றெதன்ன?
துன்பம் ெசய்க றவனுைடய கடுங்ேகாபம்
எங்ேக? 14 சைறப்பட்டுப்ேபானவன்
துரிதமாக வடுதைலயாவான்; அவன்
குழிய ேல சாவதுமில்ைல, அவனுைடய
அப்பம் குைறவுபடுவதுமில்ைல. 15 உன்
ேதவனாயருக்க ற ெயேகாவா நாேன;
அைலகள் ெகாந்தளிக்கத்தக்கதாக
கடைலக் குலுக்குகற ேசைனகளின்
ெயேகாவா என்கற நாமமுள்ளவர். 16 நான்
வானத்ைத நைலப்படுத்த , பூமிைய
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அஸ்தபாரப்படுத்த , சீேயாைன ேநாக்க : நீ
என் மக்கள்கூட்டெமன்று ெசால்வதற்காக,
நான் என் வார்த்ைதைய உன் வாய ேல
அருளி, என் கரத்தன் நழலினால் உன்ைன
மைறக்க ேறன்.

ெயேகாவாவுைடய ேகாபமாக ய பாத்த ரம்
17 எழும்பு, எழும்பு, ெயேகாவாவுைடய

கடுங்ேகாபத்தன் பாத்த ரத்ைத அவருைடய
ைகயல் வாங்க க் குடித்தருக்க ற
எருசேலேம,எழுந்துநல்,தத்தளிக்கச்ெசய்யும்
பாத்த ரத்தன் வண்டல்கைள உறஞ்ச க்
குடித்தாய். 18 அவள் ெபற்ற மக்கள்
அைனவருக்குள்ளும் அவைள நடத்துவார்
ஒருவருமில்ைல; அவள் வளர்த்த
மகன்கள் எல்ேலாரிலும் அவைளக்
ைகெகாடுத்து அைழப்பார் ஒருவருமில்ைல.
19 இவ்வ ரண்டும் உனக்குச் சம்பவத்தது;
உன்ைன ஆறுதல்படுத்துகறவன் யார்?
பாழாகுதலும், அழிவும், பஞ்சமும்,
பட்டயமும் வந்தன; யாைரக்ெகாண்டு
உன்ைன ஆறுதல்படுத்துேவன்? 20 உன்
மகன்கள் தளர்ந்து வழுந்தார்கள்;
அவர்கள், வைலய ேல ச க்கய
கைலமாைனப்ேபால, அைனத்து வீதகளின்
முைனயலும், ெயேகாவாவுைடய
கடுங்ேகாபத்தனாலும், உன்
ேதவனுைடய கடிந்துெகாள்ளுதலினாலும்
நைறந்தவர்களாய்க் க டக்க றார்கள்.
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21 ஆைகயால் சறுைமப்பட்டவேள,
மதுபானங்குடிக்காமல் ெவறெகாண்டவேள,
நீ ேகள். 22 கர்த்தராக ய உன் ஆண்டவரும்
தம்முைடய மக்களுக்காக வழக்காடப்ேபாக ற
உன் ேதவனுமானவர் ெசால்க றது
என்னெவன்றால்: இேதா, தத்தளிப்பன்
பாத்த ரத்ைத உன் ைகயலிருந்து
நீக்க ப்ேபாடுக ேறன், இனி என்
கடுங்ேகாபத்தனுைடய பாத்த ரத்தன்
வண்டல்கைள நீ குடிப்பதல்ைல.
23 உன்ைன ேநாக்க : நாங்கள்
கடந்துேபாகும்படிக்குக் குனிெயன்று
ெசால்லி, கடந்துேபாக றவர்களுக்கு நீ
உன் முதுைகத் தைரயும் வீதயுமாக்கும்படி,
உன்ைனச் சஞ்சலப்படுத்தனவர்களின்
ைகயல்அைதக்ெகாடுப்ேபன்என்றார்.

அத்த யாயம் 52
1 எழும்பு, எழும்பு, சீேயாேன, உன்

வல்லைமைய அணிந்துெகாள்;
பரிசுத்த நகரமாக ய எருசேலேம, உன்
அலங்கார உைடகைள உடுத்த க்ெகாள்;
வருத்தேசதனமில்லாதவனும் அசுத்தனும்
இனி உன்னிடத்தல் வருவதல்ைல.
2 தூசைய உதறவ ட்டு எழுந்தரு;
எருசேலேம, வீற்றரு; சைறப்பட்டுப்ேபான
மகளாகய சீேயாேன, உன் கழுத்தலுள்ள
கட்டுகைள அவழ்த்துவடு. 3 வைலயன்ற
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வற்கப்பட்டீர்கள், பணமின்ற
மீட்கப்படுவீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்க றார். 4 முற்காலத்தல் என்
மக்கள் தங்கும்படி எக ப்த ற்குப்
ேபானார்கள்; அசீரியனும் காரணமில்லாமல்
அவர்கைள ஒடுக்கனான் என்று
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார்.
5 இப்ெபாழுது எனக்கு இங்ேக என்ன
இருக்கறது, என் மக்கள் வீணாகக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்; அவர்கைள
ஆளுகறவர்கள் அவர்கைள பரிகாசம்
ெசய்க றார்கள்*; எப்ேபாதும் இைடவ டாமல்
என் நாமம் தூஷக்கப்படுக றது என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 6 இதனிமித்தம்,
என் மக்கள் என் நாமத்ைத அறவார்கள்;
இைதச் ெசால்க றவர் நாேன என்று
அக்காலத்த ேல அறவார்கள்; இேதா,
இங்ேக இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா
ெசால்க றார். 7 சமாதானத்ைதக் கூற ,
நற்காரியங்கைளச்சுவ ேசஷமாகஅறவத்து,
இரட்ச ப்ைபப் ப ரச த்தப்படுத்த : உன் ேதவன்
ராஜரிகம் ெசய்க றாெரன்று சீேயானுக்குச்
ெசால்க ற நற்ெசய்தயாளனுைடய
பாதங்கள் மைலகளின்ேமல் எவ்வளவு
அழகாயருக்கன்றன. 8 உன்
ஜாமக்காரருைடய சத்தம் ேகட்கப்படும்;
அவர்கள் சத்தமிட்டு ஏகமாகக்

* அத்த யாயம் 52:5 52:5அலறச்ெசய்க றார்கள்
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ெகம்பீரிப்பார்கள்; ஏெனன்றால், ெயேகாவா
சீேயாைனத் தரும்பவரச்ெசய்யும்ேபாது,
அைதக் கண்ணாரக் காண்பார்கள்.
9 எருசேலமின் பாழான இடங்கேள,
முழங்க ஏகமாகக் ெகம்பீரித்துப்
பாடுங்கள்; ெயேகாவா தம்முைடய
மக்களுக்கு ஆறுதல்ெசய்து எருசேலைம
மீட்டுக்ெகாண்டார். 10 எல்லா
ேதசங்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும்
ெயேகாவா தம்முைடய பரிசுத்த புயத்ைத
ெவளிப்படுத்துவார்; பூமியன் எல்ைலகளில்
உள்ளவர்கெளல்ேலாரும் நமது ேதவனுைடய
இரட்ச ப்ைபக்காண்பார்கள். 11புறப்படுங்கள்,
புறப்படுங்கள், அவ்வடம்வ ட்டுப் ேபாங்கள்;
அசுத்தமானைதத் ெதாடாதருங்கள்;
ெயேகாவாவுைடய பாத்த ரங்கைளச்
சுமக்க றவர்கேள, அதன் நடுவலிருந்து
புறப்பட்டு உங்கைளச் சுத்த கரியுங்கள்.
12 நீங்கள் துரிதமாகப் புறப்படுவதல்ைல;
நீங்கள் ஓடிப்ேபாக றவர்கள்ேபால
ஓடிப்ேபாவதுமில்ைல; ெயேகாவா
உங்கள் முன்ேன ேபாவார்; இஸ்ரேவலின்
ேதவன் உங்கள் பன்ேன உங்கைளக்
காக்க றவராயருப்பார்.

ஊழியக்காரனின்பாடுகளும்மகைமயும்
13 இேதா, என் ஊழியக்காரன்

ஞானமாக நடப்பார், அவர் உயர்த்தப்பட்டு,
ேமன்ைமயும் மகா உன்னதமுமாயருப்பார்.
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14 மனிதைனப்பார்க்கலும் அவருைடய
முகப்பார்ைவயும்,மனுபுத்த ரைரப்பார்க்கலும்
அவருைடய ரூபமும், இவ்வளவு ெகாடூரம்
அைடந்தபடியனாேல, அவைரக்கண்ட
அேநகர் ப ரமிப்பைடந்தார்கள். 15 அப்படிேய,
அவர் அேநகம் ேதசங்களின்ேமல்
ெதளிப்பார்; அவர் ந மித்தம் ராஜாக்கள்
தங்கள் வாைய மூடுவார்கள்; ஏெனனில்,
தங்களுக்குத் ெதரிவ க்கப்படாதருந்தைத
அவர்கள் காண்பார்கள்; தாங்கள்
ேகள்வப்படாதருந்தைத அவர்கள்
அற ந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 53
1 எங்கள் மூலமாகக் ேகள்வப்பட்டைத

வசுவாச த்தவன் யார்? ெயேகாவாவுைடய
புயம் யாருக்கு ெவளிப்பட்டது?
2 இளங்கைளையப்ேபாலவும்,
வறண்ட நலத்தலிருந்து துளிர்க்க ற
ேவைரப்ேபாலவும் அவனுக்கு முன்பாக
எழும்புக றார்; அவருக்கு அழகுமில்ைல,
ெசளந்தரியமுமில்ைல; அவைரப்
பார்க்கும்ேபாது, நாம் அவைர வரும்பத்தக்க
ரூபம் அவருக்கு இல்லாதருந்தது.
3 அவர் அசட்ைடெசய்யப்பட்டவரும்,
மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும்,
துக்கம் நைறந்தவரும், பாடு*

* அத்த யாயம் 53:3 53:3வயாத
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அநுபவத்தவருமாயருந்தார்;
அவைரவ ட்டு, நம்முைடய முகங்கைள
மைறத்துக்ெகாண்ேடாம்; அவர்
அசட்ைடெசய்யப்பட்டிருந்தார்; அவைர
ஒருெபாருட்டாக எண்ணாமற்ேபாேனாம்.
4 உண்ைமயாகேவ அவர் நம்முைடய
பாடுகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நம்முைடய
துக்கங்கைளச் சுமந்தார்; நாேமா, அவர்
ேதவனால் அடிபட்டு வாத க்கப்பட்டு,
சறுைமப்பட்டவெரன்று கருத ேனாம்.
5 நம்முைடய மீறுதல்களின்காரணமாக
அவர் காயப்பட்டு, நம்முைடய
அக்க ரமங்களின்காரணமாக அவர்
ெநாறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் சமாதானத்ைத
உண்டுபண்ணும் ஆக்கைன அவர்ேமல்
வந்தது; அவருைடய தழும்புகளால்
குணமாக ேறாம். 6 நாம் எல்ேலாரும்
ஆடுகைளப்ேபால வழிதப்ப த் த ரிந்து,
அவனவன் தன்தன் வழிய ேல ேபாேனாம்;
ெயேகாவாேவா நம் அைனவருைடய
அக்க ரமத்ைதயும் அவர்ேமல் வழச்ெசய்தார்.
7 அவர் ெநருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும்
இருந்தார், ஆனாலும் தம்முைடய
வாைய அவர் த றக்கவல்ைல;
அடிக்கப்படும்படி ெகாண்டுேபாகப்படுக ற
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபாலவும், தன்ைன
மய ர்க்கத்தரிக்க றவனுக்கு முன்பாகச்
சத்தமிடாதருக்க ற ஆட்ைடப்ேபாலவும், அவர்
தம்முைடய வாையத் த றக்காமல் இருந்தார்.
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8 துன்பத்தலும் நயாயத்தீர்ப்பலுமிருந்து
அவர் எடுக்கப்பட்டார்; அவருைடய
வம்சத்ைத யாரால் ெசால்லிமுடியும்;
ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்தலிருந்து
ப ரிக்கப்பட்டார்; என் மக்களின்
மீறுதலின்காரணமாக அவர்
வாத க்கப்பட்டார். 9 துன்மார்க்கேராேட
அவருைடய ப ேரதக்குழிைய நயமித்தார்கள்;
ஆனாலும் அவர் இறந்தேபாது
ஐசுவரியவானுடன் இருந்தார்; அவர்
ெகாடுைம ெசய்யவல்ைல; அவர்
வாயல் வஞ்சைன இருந்ததுமில்ைல.
10 ெயேகாவாேவா அவைர ெநாறுக்கச்
ச த்தமாக , அவைரப் பாடுகளுக்கு
உட்படுத்தனார்; அவருைடய ஆத்துமா
தன்ைனக் குற்றநவாரணபலியாக
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, அவர் தமது
சந்ததையக் கண்டு, நீடித்த நாளாயருப்பார்,
ெயேகாவாவுக்குச் ச த்தமானது அவர்
ைகயனால் வாய்க்கும். 11 அவர்
தமது ஆத்தும வருத்தத்தன் பலைனக்
கண்டு தருப்தயாவார்; என் தாசனாகய
நீத பரர் தம்ைமப்பற்றும் அறவனால்
அேநகைர நீத மான்களாக்குவார்;
அவர்களுைடய அக்க ரமங்கைளத்
தாேம சுமந்துெகாள்வார். 12 அவர்
தம்முைடய ஆத்துமாைவ மரணத்தலூற்ற ,
அக்க ரமக்காரரில் ஒருவராக கருதப்பட்டு,
அேநகருைடய பாவத்ைதத் தாேம
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சுமந்து, அக்க ரமக்காரருக்காக
ேவண்டிக்ெகாண்டதன்காரணமாக
அேநகைர அவருக்குப் பங்காகக்
ெகாடுப்ேபன்; பலவான்கைள அவர் தமக்குக்
ெகாள்ைளயாகப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வார்.

அத்த யாயம் 54
சீேயானின்வருங்காலமகைம

1 பள்ைளெபறாத மலடிேய,
மக ழ்ந்துபாடு; கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள,
ெகம்பீரமாகப் பாடி ஆனந்த சத்தமிடு;
வாழ்க்ைகப்பட்டவளுைடய பள்ைளகைளப்
பார்க்கலும், தனியாக இருக்கும்
ெபண்ணுைடய பள்ைளகள் அதகம்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 2 உன்
கூடாரத்தன் இடத்ைத வ சாலமாக்கு; உன்
குடியருப்புகளின் தைரகள் வ ரிவாகட்டும்;
தைடெசய்யாேத; உன் கயறுகைள
நீளமாக்க , உன் முைளகைள உறுத ப்படுத்து.
3 நீ வலதுபுறத்தலும் இடதுபுறத்தலும்
இடங்ெகாண்டுெபருகுவாய்;உன்சந்ததயார்
ேதசங்கைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு,
பாழாய்க்க டந்த பட்டணங்கைளக்
குடிேயற்றுவப்பார்கள். 4 பயப்படாேத, நீ
ெவட்கப்படுவதல்ைல; ெவட்கப்படாேத,
நீ அவமானமைடவதல்ைல; உன்
வாலிபத்தன் ெவட்கத்ைத நீ மறந்து,
உன் வதைவயருப்பன் ந ந்ைதைய
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இனி நைனக்காமலிருப்பாய். 5 உன்
சருஷ்டிகேர உன் நாயகர்; ேசைனகளின்
ெயேகாவா என்பது அவருைடய நாமம்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் உன் மீட்பர், அவர்
சர்வபூமியன் ேதவன் என்னப்படுவார்.
6 ைகவ டப்பட்டு மனம்ெநாந்தவளான
ெபண்ைணப்ேபாலவும், இளம்ப ராயத்தல்
தருமணம்ெசய்து வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட
மைனவையப்ேபாலவும்இருக்க றஉன்ைனக்
ெயேகாவா அைழத்தார் என்று உன்
ேதவன் ெசால்க றார். 7 இைமப்ெபாழுது
உன்ைனக் ைகவ ட்ேடன்; ஆனாலும்
உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்ைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ேவன். 8 அற்பகாலம்
மூண்ட ேகாபத்தனால் என் முகத்ைத
இைமப்ெபாழுது உனக்கு மைறத்ேதன்;
ஆனாலும் ந த்தய கருைபயுடன் உனக்கு
இரங்குேவன் என்று ெயேகாவாவாகய
உன் மீட்பர் ெசால்க றார். 9 இது
எனக்கு ேநாவாவன் காலத்தலுண்டான
ெவள்ளம்ேபால் இருக்கும்; ேநாவாவன்
காலத்தலுண்டான ெவள்ளம் இனி
பூமியன்ேமல் புரண்டுவருவதல்ைல என்று
நான் ஆைணயட்டதுேபால, உன்ேமல் நான்
ேகாபம்ெகாள்வதல்ைலெயன்றும், உன்ைன
நான் கடிந்துெகாள்வதல்ைலெயன்றும்
ஆைணயட்ேடன். 10மைலகள் வலகனாலும்,
மைலகள் நைலெபயர்ந்தாலும், என்
கருைப உன்ைனவட்டு வலகாமலும்,
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என் சமாதானத்தன் உடன்படிக்ைக
நைலெபயராமலும் இருக்கும் என்று,
உன்ேமல் மனதுருகுகற ெயேகாவா
ெசால்க றார். 11 சறுைமப்பட்டவேள,
ெபருங்காற்றல் அடிபட்டவேள, ேதற்றரவு
இல்லாதவேள, இேதா, நான் உன்
கற்கைளப் ப ரகாச க்கும்படி ைவத்து,
நீலரத்தனங்கைள உன் அஸ்தபாரமாக்க ,
12 உன் பலகணிகைளப் பளிங்கும்,
உன் வாசல்கைள மாணிக்கக்
கற்களும், உன் மதல்கைளெயல்லாம்
வைலயுயர்ந்த கற்களுமாக்குேவன்.
13 உன் பள்ைளகெளல்ேலாரும்
ெயேகாவாவால் ேபாத க்கப்பட்டிருப்பார்கள்;
உன் பள்ைளகளுைடய சமாதானம்
ெபரிதாயருக்கும். 14 நீதயனால்
உறுதயாக்கப்பட்டிருப்பாய்; ெகாடுைமக்குத்
தூரமாவாய்; பயமில்லாதருப்பாய்;
த கலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்ைன
அணுகுவதல்ைல. 15 இேதா, உனக்கு
வேராதமாகக் கூட்டங்கூடினால், அது
என்னாேல கூடுகற கூட்டமல்ல;
எவர்கள் உனக்கு வேராதமாகக்
கூடுகறார்கேளா, அவர்கள் உன்
ஆளுைகக்குள்ளாக வருவார்கள்.
16 இேதா, கரிெநருப்ைப ஊத , தன்
ேவைலக்கான ஆயுதத்ைத உண்டாக்குகற
ெகால்லைனயும் நான் பைடத்ேதன்; ெகடுத்து
நாசமாக்குக றவைனயும் நான் பைடத்ேதன்.
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17 உனக்கு வேராதமாக உருவாக்கப்படும்
எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமல்ேபாகும்;
உனக்கு வேராதமாக ந யாயத்தல் எழும்பும்
எந்த நாைவயும் நீ குற்றப்படுத்துவாய்;
இது ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரரின்
உரிைமயும், என்னாலுண்டான
அவர்களுைடய நீதயுமாயருக்க றெதன்று
ெயேகாவாெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 55
தாகமுள்ளவர்களுக்குஅைழப்பு

1 ஓ, தாகமாயருக்க றவர்கேள,
நீங்கள் எல்ேலாரும் தண்ணீர்களிடம்
வாருங்கள்; பணமில்லாதவர்கேள,
நீங்கள் வந்து, வாங்க ச் சாப்படுங்கள்;
நீங்கள் வந்து, பணமுமின்ற
வைலயுமின்ற த் த ராட்ைசரசமும் பாலும்
வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். 2 நீங்கள்
உண்ைமயான உணவு அல்லாததற்காகப்
பணத்ைதயும், தருப்த ெசய்யாத
ெபாருளுக்காகஉங்கள்ப ரயாசத்ைதயும்ஏன்
ெசலவழிக்கேவண்டும்? நீங்கள் எனக்குக்
கவனமாகச் ெசவெகாடுத்து, ச றப்பானைதச்
சாப்படுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள்
ஆத்துமா ெகாழுப்பான ெபாருட்களினால்
மக ழ்ச்ச யாகும். 3 உங்கள் ெசவையச்
சாய்த்து, என்னிடத்தல் வாருங்கள்:
ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்கள் ஆத்துமா
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பைழக்கும்; தாவீத ற்குஅருளின ந ச்சயமான
கருைபகைள உங்களுக்கு ந த்தய
உடன்படிக்ைகயாக ஏற்படுத்துேவன்.
4 இேதா, அவைர மக்கள்கூட்டங்களுக்குச்
சாட்ச யாகவும், மக்களுக்குத் தைலவராகவும்,
அதபதயாகவும் ஏற்படுத்த ேனன்.
5 இேதா, நீ அறயாதருந்த ேதசத்ைத
வரவைழப்பாய்; உன்ைன அறயாதருந்த
ேதசம் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நமித்தமும், இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தரின்
ந மித்தமும் உன்னிடத்த ற்கு ஓடிவரும்; அவர்
உன்ைன ேமன்ைமப்படுத்தயருக்க றார்;
6 ெயேகாவாைவக் கண்டைடயத்தக்க
சமயத்தல் அவைரத் ேதடுங்கள்; அவர்
அருகலிருக்கும்ேபாது அவைர ேநாக்க க்
கூப்படுங்கள். 7 துன்மார்க்கன் தன்
வழிையயும், அக்க ரமக்காரன் தன்
நைனவுகைளயும்வ ட்டு, கர்த்தரிடத்தல்
தரும்புவானாக; அவர் அவன்ேமல்
மனதுருகுவார்; நம்முைடய ேதவனிடத்த ற்ேக
தரும்புவானாக; அவர் மன்னிக்க றதற்கு
மிகுந்த தையயுள்ளவர். 8 என்
நைனவுகள் உங்கள் நைனவுகள்
அல்ல; உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும்
அல்லெவன்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
9 பூமிையக்காட்டிலும் வானங்கள் எப்படி
உயர்ந்தருக்க றேதா, அப்படிேய உங்கள்
வழிகைளக்காட்டிலும் என் வழிகளும்,
உங்கள் நைனவுகைளக்காட்டிலும்
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என் நைனவுகளும் உயர்ந்தருக்க றது.
10 மைழயும் உைறந்த மைழயும்
வானத்தலிருந்து இறங்க , அவ்வடத்த ற்குத்
தரும்பாமல் பூமிைய நைனத்து, அதல்
முைள களம்ப வைளயும்படிச்ெசய்து,
வைதக்க றவனுக்கு வைதையயும்
சாப்படுக றவனுக்கு ஆகாரத்ைதயும்
ெகாடுக்க றது எப்படிேயா, 11 அப்படிேய
என் வாயலிருந்து புறப்படும் வசனமும்
இருக்கும்; அது ெவறுைமயாக
என்னிடத்த ற்குத் தரும்பாமல், அது நான்
வரும்புக றைதச்ெசய்து, நான் அைத
அனுப்பன காரியமாகும்படி வாய்க்கும்.
12நீங்கள்மக ழ்ச்ச யாகப்பாப ேலானிலிருந்து
புறப்பட்டு, சமாதானமாகக் ெகாண்டு
ேபாகப்படுவீர்கள்; மைலகளும் குன்றுகளும்
உங்களுக்குமுன்பாகக் ெகம்பீரமாக முழங்க ,
ெவளியன் மரங்கெளல்லாம் ைகெகாட்டும்.
13 முட்ெசடிக்குப் பதலாகத் ேதவதாரு மரம்
முைளக்கும்; ெநருஞ்ச முட்ெசடிக்குப் பதலாக
மிருதுச்ெசடிஎழும்பும்;அதுெயேகாவாவுக்குப்
புகழ்ச்ச யாகவும், அழியாத நைலயான
அைடயாளமாகவும்இருக்கும்.

அத்த யாயம் 56
மற்றவர்களுக்கும்இரட்ச ப்பு

1 ெயேகாவா ெசால்க றார்: நீங்கள்
நயாயத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு, நீதையச்
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ெசய்யுங்கள்; என் இரட்ச ப்பு வரவும், என்
நீத ெவளிப்படவும் சமீபமாயருக்க றது.
2 இப்படிச்ெசய்க ற மனிதனும், இைதப்
பற்ற க்ெகாண்டிருந்து, ஓய்வு நாைளப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடி
அனுசரித்து, ஒரு ெபால்லாப்ைபயும்
ெசய்யாதபடி தன் ைகையக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க ற மனுபுத்த ரனும்
பாக்கயவான். 3 ெயேகாவாைவச்
ேசர்ந்த அந்நயபுத்த ரன்: ெயேகாவா
என்ைனத் தம்முைடய மக்கைளவ ட்டு
முற்றலும் ப ரித்துப்ேபாடுவாெரன்று
ெசால்லானாக; அண்ணகனும்: இேதா,
நான் பட்டமரெமன்று ெசால்லாதருப்பானாக.
4 என் ஓய்வு நாட்கைள அனுசரித்து, எனக்கு
இஷ்டமானைவகைளத் ெதரிந்துெகாண்டு,
என்உடன்படிக்ைகையப் பற்ற க்ெகாள்ளுகற
அண்ணகர்கைளக் குறத்துக் ெயேகாவா
ெசால்க றது என்னெவன்றால்: 5 நான்
அவர்களுக்கு என் ஆலயத்தலும், என்
மதல்களுக்குள்ளும் மகன்களுக்கும்
மகள்களுக்கு உரிய இடத்ைதயும்
புகழ்ச்சையயும் வ ட, உத்தம இடத்ைதயும்
புகழ்ச்சையயும் ெகாடுப்ேபன் என்றும்
அழியாத ந த்தய நாமத்ைத அவர்களுக்கு
ெகாடுப்ேபன். 6 ெயேகாவாைவச்
ேசவ க்கவும், ெயேகாவாவுைடய
நாமத்ைத ேநச க்கவும், அவருக்கு
ஊழியக்காரராயருக்கவும், அவைரச்
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ேசர்ந்து, ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்காதபடி அனுசரித்து, என்
உடன்படிக்ைகையப் பற்ற க்ெகாண்டிருக்க ற
அந்நய ேதசத்தார் அைனவைரயும், 7 நான்
என்பரிசுத்த மைலக்குக்ெகாண்டுவந்து: என்
ெஜபவீட்டிேல அவர்கைள மக ழச்ெசய்ேவன்;
அவர்களுைடய சர்வாங்கதகனங்களும்,
அவர்களுைடய பலிகளும், என்
பலிபீடத்தன்ேமல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும்;
என்னுைடய வீடு சகல மக்களுக்கும்
ெஜபவீடு என்னப்படும். 8 இஸ்ரேவலில்
தள்ளப்பட்டவர்கைளச் ேசர்க்க ற
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்: அவனிடத்தல்
ேசர்க்கப்பட்டவர்கைளயல்லாமல் இன்னும்
அவனிடத்தல் ேசர்ப்ேபன்என்கறார்.

துன்மார்க்கர்களுக்கு எத ரான
குற்றச்சாட்டு

9 ெவளியல் வச க்க ற சகல மிருகங்கேள,
காட்டிலுள்ள சகல மிருகங்கேள,
அழிக்க வாருங்கள். 10 அவனுைடய
காவற்காரர் எல்ேலாரும் ஒன்றும்
அறயாத குருடர்கள்; அவர்கெளல்ேலாரும்
குைரக்கமாட்டாத ஊைமயான நாய்கள்;
தூக்கமயக்கமாகப் புலம்புக றவர்கள்,
படுத்துக்ெகாள்க றவர்கள், தூக்கப்
ப ரியர்; 11 தருப்தயைடயாமலிருக்கும்
ெபருவயற்று நாய்கள்; பகுத்தறவல்லாத
ேமய்ப்பர்கள்; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
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தன் தன் வழிையயும், அவனவன் தன்தன்
மூைலயலிருந்து தன்தன் ெபாழிைவயும்
ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றான். 12வாருங்கள்,
த ராட்ைசரசத்ைதக் ெகாண்டுவருேவன்,
மதுைவக் குடிப்ேபாம்; நாைளயத்தனம்
இன்ைறயத்தனம்ேபாலவும், இதற்கு
அதகமாகவும்இருக்கும்என்பார்கள்.

அத்த யாயம் 57
1 நீத மான் இறந்துேபாக றான், ஒருவரும்

அைத மனதல் ைவக்கறதல்ைல;
புத்த மான்கள்எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுக றார்கள்,
ஆனாலும் தீங்குவராததற்குமுன்ேன
நீத மான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுக றான்
என்பைதச் ச ந்த ப்பார் இல்ைல.
2 ேநர்ைமயாக நடந்தவர்கள்
சமாதானத்த ற்குள் ப ரேவச த்து, தங்கள்
படுக்ைககளில் இைளப்பாறுகறார்கள்.
3 நாள் பார்க்க றவளின் பள்ைளகேள,
வபசாரனுக்கும் வபச்சாரிக்கும்
ப றந்த சந்ததயாேர, நீங்கள் இங்ேக
ெநருங்கவாருங்கள். 4 நீங்கள்
யாைரப் பரியாசம்ெசய்க றீர்கள்?
யாருக்கு வ ேராதமாக வாையத் த றந்து,
நாக்ைக நீட்டுக றீர்கள்? நீங்கள்
துேராகம்ெசய்க ற பள்ைளகளும், கள்ளச்
சந்ததயாருமல்லேவா? 5 நீங்கள்
பச்ைசயான சகல மரத்தன்கீழும்,
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ெதய்வச்சைலகளுடன் ேமாக அக்கனியல்
ெவந்து, பள்ளத்தாக்குகளிேல
கன்மைல ெவடிப்புகளின் கீழ்
பள்ைளகைளக் ெகான்றுேபாடுக றவர்கள்.
6 பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள வழவழப்பான
சைலகளிடத்தல் உன் பங்கு இருக்கறது;
அைவகள், அைவகேள உன் வீதம்;
அைவகளுக்கு நீ பானபலிைய ஊற்ற ,
ேபாஜனபலிையயும் ெசலுத்துகறாய்;
இைவகளின்ேமல் ப ரியப்படுேவேனா? 7 நீ
உயரமும் உன்னதமுமான மைலகளின்ேமல்
உன் படுக்ைகைய ைவக்கறாய்;
அங்ேகயும் பலியடும்படி ஏறுகறாய்.
8 கதவுகளுக்கும் நைலகளுக்கும் பன்னாக
உன் ஞாபகக்குறைய ைவக்கறாய்; நீ
என்ைனவட்டுப்ேபாய் மற்றவர்களுக்கு
உன்ைன ெவளிப்படுத்தனாய்; ஏற ப்ேபாய்
உன்படுக்ைகையஅகலமாக்க ,அவர்களுடன்
உடன்படிக்ைகெசய்தாய்; அவர்களுைடய
படுக்ைகையக் காண்கற எல்லா இடத்தலும்
அைத ேநச க்க றாய். 9 நீ ைதலத்ைதப்
பூச க்ெகாண்டு ெமாேளக் என்கற
வக்க ர ெதய்வத்த டம் ேபாக றாய்; உன்
வாசைனத்த ரவயங்கைள மிகுதயாக்க ,
உன் ப ரத ந த கைளத் தூரத்த ற்கு அனுப்ப ,
உன்ைனப் பாதாளம்வைர தாழ்த்துகறாய்.
10 வழிதூரமானதால் ேசார்ந்துேபாக றாய்;
அது வீெணன்று நீ ெசால்க றதல்ைல;
உன் ைகெபலத்ைதக் கண்டுபடித்தாய்;
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ஆைகயால் நீ ெபலவீனமைடயவல்ைல.
11 நீ யாருக்கு அஞ்ச ப் பயப்படுக றாய்,
நீ ெபாய்ெசால்க றாேய; நீ என்ைன
நைனக்காமலும், உன் மனத ேல
ைவக்காமலும்ேபாக றாய்; நான் ெவகுகாலம்
மவுனமாயருந்ேதன் அல்லவா? ஆைகயால்
எனக்குப் பயப்படாதருக்க றாய். 12 உன்
நீதையயும் உன் ெசயல்கைளயும்
நான் ெவளிப்படுத்துேவன், அைவகள்
உனக்கு உதவாது. 13 நீ கூப்படும்ேபாது,
உன் ெதய்வச்சைலகளின் கூட்டம்
உன்ைனக் காப்பாற்றட்டும்; காற்று
அைவகைளெயல்லாம் பறக்கடித்து,
மாைய அைவகைளக் ெகாண்டுேபாகும்;
என்ைன நம்பயருக்க றவேனா
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு,
என் பரிசுத்த மைலய ேல என்ைன
ஆராத க்க றவனாயருப்பான்.

மனம்வருந்துபவர்களுக்குஆறுதல்
14 வழிைய உயர்த்த உயர்த்த , அைதச்

ெசம்ைமப்படுத்த , தைடகைள என் மக்களின்
வழியலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுங்கள்
என்னப்படும். 15 ந த்தயவாச யும் பரிசுத்தர்
என்கற நாமமுள்ளவருமாகய மகத்துவமும்
உன்னதமுமானவர் ெசால்க றார்:
உன்னதத்தலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலும்
வாசம்ெசய்க ற நான், பணிந்தவர்களின்
ஆவைய உய ர்ப்ப க்க றதற்கும்,
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ெநாறுங்கனவர்களின் இருதயத்ைத
உய ர்ப்ப க்க றதற்கும், ெநாறுங்குண்டு
பணிந்த ஆவயுள்ளவர்களிடத்தலும்
வாசம்ெசய்க ேறன். 16 நான் எப்ேபாதும்
வழக்காடமாட்ேடன்; நான் என்ைறக்கும்
ேகாபமாக இருப்பதுமில்ைல; ஏெனன்றால்,
ஆவயும், நான் பைடத்த ஆத்துமாக்களும்,
என்முகத்த ற்குமுன்பாகச்ேசார்ந்துேபாகுேம.
17 நான் அவர்கள் ெபாருளாைசெயன்னும்
அக்க ரமத்தன்காரணமாக கடுங்ேகாபமாக ,
அவர்கைள அடித்ேதன்; நான் மைறந்து,
கடுங்ேகாபமாயருந்ேதன்; தங்கள்
மனம்ேபானேபாக்க ேல மாறுபாடாக
நடந்தார்கேள. 18 அவர்களுைடய
வழிகைள நான் பார்த்து, அவர்கைளக்
குணமாக்குேவன்; அவர்கைள நடத்த ,
தரும்பவும் அவர்களுக்கும் அவர்களிேல
துக்கப்படுக றவர்களுக்கும் ஆறுதல்
ெகாடுப்ேபன். 19தூரமாயருக்க றவர்களுக்கும்
அருகல் இருக்கறவர்களுக்கும்
சமாதானம் சமாதானம் என்று கூறும்
உதடுகளின் பலைன பைடக்க ேறன்;
அவர்கைளக் குணமாக்குேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
20 துன்மார்க்கேரா ெகாந்தளிக்கும்
கடைலப்ேபாலிருக்க றார்கள்; அது
அைமதலாயருக்கமுடியாமல், அதன்
தண்ணீர்ேசற்ைறயும்அழுக்ைகயும்கைரயல்
ஒதுக்குகறது. 21 துன்மார்க்கருக்குச்
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சமாதானம் இல்ைலெயன்று என் ேதவன்
ெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 58
உண்ைமயானஉபவாசம்

1சத்தமிட்டுக்கூப்படு;அடக்க க்ெகாள்ளாேத;
எக்காளத்ைதப்ேபால் உன் சத்தத்ைத
உயர்த்த , என் மக்களுக்கு அவர்களுைடய
மீறுதைலயும், யாக்ேகாபன் வம்சத்தாருக்கு
அவர்களுைடய பாவங்கைளயும் ெதரிவ .
2 தங்கள் ேதவனுைடய நயாயத்ைதவ ட்டு
வலகாமல் நீதையச் ெசய்துவருகற
ேதசத்தாைரப்ேபால் அவர்கள் நாள்ேதாறும்
என்ைனத் ேதடி, என் வழிகைள அறய
வரும்புக றார்கள்; நீத நயாயங்கைள
என்னிடத்தல் வ சாரித்து, ேதவனிடத்தல்
ேசர வரும்புக றார்கள். 3 நாங்கள்
உபவாச க்கும்ேபாது நீர் கவனிக்காமல்
இருக்க றெதன்ன? நாங்கள் எங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைள ஒடுக்கும்ேபாது நீர்
அைத அறயாமலிருக்கறெதன்ன
என்கறார்கள்; இேதா, நீங்கள் உபவாச க்கும்
நாளிேல உங்கள் ஆைசயன்படி நடந்து,
உங்கள் ேவைலகைளெயல்லாம்
கட்டாயமாகச் ெசய்க றீர்கள். 4 இேதா,
வழக்குக்கும் தர்க்கத்த ற்கும்
துஷ்டத்தனத்ைதயுைடய ைகயனால்
குத்துகறதற்கும் உபவாச க்க றீர்கள்; நீங்கள்
உங்களுைடய கூக்குரைல உயரத்த ேல
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ேகட்கச்ெசய்வதற்காக, இந்நாளில்
உபவாச க்க றதுேபால் உபவாச க்காதீர்கள்.
5 மனிதன் தன் ஆத்துமாைவ ஒடுக்குகறதும்,
தைலவணங்க நாணைலப்ேபால்
சணல் ஆைடயலும் சாம்பலிலும்
படுத்துக்ெகாள்ளுகறதும், எனக்குப்
ப ரியமான உபவாச நாளாயருக்குேமா?
இைதயா உபவாசெமன்றும்
ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமான நாெளன்றும்
ெசால்வாய்? 6 அக்க ரமத்தன்
கட்டுகைள அவழ்க்க றதும், நுகத்தடியன்
பைணப்புகைள தளர்த்துகறதும்,
ெநருக்கப்பட்டிருக்க றவர்கைள
வடுதைலயாக்கவடுகறதும், சகல
நுகத்தடிகைளயும் உைடத்துப்
ேபாடுக றதும், 7 பச யுள்ளவனுக்கு உன்
உணைவப் பக ர்ந்துெகாடுக்க றதும்,
துரத்தப்பட்ட சறுைமயானவர்கைள
வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாள்க றதும்,
ஆைடயல்லாதவைனக் கண்டால் அவனுக்கு
ஆைட ெகாடுக்க றதும், உன் உறவனனுக்கு
உன்ைன மைறக்காமலிருக்கறதும்
அல்லேவா எனக்குப் ப ரியமான
உபவாசம். 8 அப்ெபாழுது வடியற்கால
ெவளிச்சத்ைதப்ேபால உன் ெவளிச்சம்
எழும்ப , உன் சுகவாழ்வு சீக்க ரத்தல்
துளிர்த்து, உன் நீத உனக்கு முன்னாேல
ெசல்லும்; ெயேகாவாவுைடய மகைம
உன்ைனப் பன்னாேல காக்கும்.
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9 அப்ெபாழுது நீ கூப்படுவாய்,
ெயேகாவா மறுெமாழி ெகாடுப்பார்; நீ
சத்தமிடுவாய்: இேதா, நான் இருக்க ேறன்
என்று ெசால்வார். நுகத்தடிையயும்,
குற்றம்சாட்டுதைலயும், அநயாய
வார்த்ைதகைளயும், நீ உன் நடுவலிருந்து
அகற்ற , 10 பச யுள்ளவனிடத்தல் உன்
ஆத்துமாைவச் சாய்த்து, சறுைமப்பட்ட
ஆத்துமாைவத் தருப்தயாக்கனால்,
அப்ெபாழுது இருளில் உன் ெவளிச்சம்
உத த்து, உன் இருள் மத்தயானத்ைதப்
ேபாலாகும். 11 ெயேகாவா எப்ெபாழுதும்
உன்ைன நடத்த , மகா வறட்ச யான
காலங்களில் உன் ஆத்துமாைவத்
தருப்தயாக்க , உன் எலும்புகைள
ெபலமுள்ளதாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான
ேதாட்டத்ைதப் ேபாலவும், வற்றாத
நீரூற்ைறப்ேபாலவும் இருப்பாய்.
12 உன்னிடத்தலிருந்து ேதான்றனவர்கள்
பூர்வமுதல் பாழாய்க்க டந்த இடங்கைளக்
கட்டுவார்கள்; தைலமுைற தைலமுைறயாக
இருக்கும் அஸ்தபாரங்கள்ேமல் நீ
கட்டுவாய்; த றப்பானைத அைடக்க றவன்
என்றும், குடியருக்கும்படி பாைதகைளத்
தருத்துகறவன் என்றும் நீ ெபயர்
ெபறுவாய். 13 என் பரிசுத்த நாளாகய
ஓய்வு நாளிேல உனக்குப் ப ரியமானைதச்
ெசய்யாதபடி, உன் காைல வலக்க ,
உன் வழிகளின்படி நடவாமலும், உனக்கு
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ப ரியமானைதச் ெசய்யாமலும், உன்
ெசாந்தப்ேபச்ைசப் ேபசாமலிருந்து,
ஓய்வு நாைள மனமகழ்ச்ச யன்
நாெளன்றும், ெயேகாவாவுைடய
பரிசுத்த நாைள மகைமயுள்ள
நாெளன்றும் ெசால்லி, அைத மகைமயாக
கருதுவாயானால், 14 அப்ெபாழுது
கர்த்தரில் மனமக ழ்ச்ச யாயருப்பாய்;
பூமியன் உயர்ந்த இடங்களில் உன்ைன
ஏறயருக்கும்படிெசய்து, உன் தகப்பனாகய
யாக்ேகாபுக்குச் ெசாந்தமானைவகளால்
உன்ைனப் ேபாஷப்ேபன்; ெயேகாவாவுைடய
வாய்இைதச்ெசால்லிற்று.

அத்த யாயம் 59
பாவம், பாவஅறக்ைகமற்றும்மீட்பு

1 இேதா, காப்பாற்றமுடியாதபடிக்குக்
ெயேகாவாவுைடயைககுறுக ப்ேபாகவுமில்ைல;
ேகட்கமுடியாதபடிக்கு அவருைடய ெசவ
மந்தமாகவுமில்ைல. 2 உங்களுைடய
அக்க ரமங்கேள உங்களுக்கும் உங்கள்
ேதவனுக்கும் நடுவாகப் ப ரிவைனைய
உண்டாக்குகறது; உங்களுைடய பாவங்கேள
அவர் உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க
முடியாதபடிக்கு அவருைடய முகத்ைத
உங்களுக்கு மைறக்க றது. 3 ஏெனன்றால்,
உங்கள் ைககள் இரத்தத்தாலும்,
உங்கள் வ ரல்கள் அக்க ரமத்தாலும்,
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கைறப்பட்டிருக்க றது; உங்கள் உதடுகள்
ெபாய்ையப் ேபச , உங்கள் நாவு
நயாயக்ேகட்ைட வசனிக்க றது. 4 நீதையத்
ேதடுக றவனுமில்ைல, சத்தயத்தன்படி
வழக்காடுக றவனுமில்ைல; மாையைய
நம்ப , அபத்தமானைதப் ேபசுக றார்கள்;
தீைமையக் கர்ப்பந்தரித்து, அக்க ரமத்ைதப்
ெபறுகறார்கள். 5 கட்டுவ ரியனின்
முட்ைடகைள அைடகாத்து, ச லந்தயன்
வைலகைள ெநய்க றார்கள்; அைவகளின்
முட்ைடகைளச் சாப்படுக றவன் சாவான்;
அைவகள் உைடக்கப்பட்டேதயானால்
வ ரியன் புறப்படும். 6 அைவகளின்
ெநசவுகள் ஆைடகளுக்ேகற்றைவகள்
அல்ல; தங்கள் ெசயல்களாேல தங்கைள
மூடிக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; அவர்களுைடய
ெசயல்கள் அக்க ரம ெசயல்கள்;
ெகாடுைமயான ெசய்ைக அவர்கள்
ைககளிலிருக்க றது. 7 அவர்களுைடய
கால்கள் ெபால்லாப்புச் ெசய்ய ஓடி,
குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச் ச ந்துவதற்கு
வைரக றது; அவர்களுைடய நைனவுகள்
அக்க ரம நைனவுகள்; பாழாகுதலும்
அழிவும்அவர்களுைடயவழிகளிலிருக்க றது.
8 சமாதான வழிைய அறயமாட்டார்கள்;
அவர்களுைடய நைடகளில் நயாயமில்ைல;
தங்கள் பாைதகைளத் தாங்கேள
ேகாணலாக்க க்ெகாண்டார்கள்; அைவகளில்
நடக்க ற ஒருவனும் சமாதானத்ைத
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அறயமாட்டான். 9 ஆதலால், நயாயம்
எங்களுக்குத் தூரமாயருக்க றது; நீத
எங்கைளத் ெதாடர்ந்து ப டிக்காது;
ெவளிச்சத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம், இேதா,
இருள்; ப ரகாசத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம்,
ஆனாலும்இருளிேலநடக்க ேறாம். 10நாங்கள்
குருடைரேபால் சுவைரப்ப டித்து, கண்
இல்லாதவர்கைளப்ேபால் தடவுக ேறாம்;
இரவல் இடறுகறதுேபாலப் பட்டப்பகலிலும்
இடறுக ேறாம்; ெசத்தவர்கைளப்ேபால்
பாழான இடங்களில் இருக்க ேறாம்.
11 நாங்கள் அைனவரும் கரடிகைளப்ேபால
உறுமி, புறாக்கைளப்ேபாலக்
கூவக்ெகாண்டிருக்க ேறாம், நயாயத்த ற்குக்
காத்தருந்ேதாம், அைதக் காேணாம்;
இரட்ச ப்புக்குக் காத்தருந்ேதாம்,
அது எங்களுக்குத் தூரமானது.
12 எங்கள் மீறுதல்கள் உமக்கு முன்பாக
மிகுதயாயருந்து, எங்கள் பாவங்கள்
எங்களுக்குவேராதமாகச்சாட்ச ெசால்க றது;
எங்கள் மீறுதல்கள் எங்களுடன் இருக்கறது;
எங்கள்அக்க ரமங்கைளஅறந்தருக்க ேறாம்.
13 ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகத்
துேராகம்ெசய்து, ெபாய்ேபச , எங்கள்
ேதவைனவட்டுப் பன்வாங்க ேனாம்;
ெகாடுைமயாகவும் கலகமாகவும்
ேபச ேனாம்; கள்ளவார்த்ைதகைளக்
கர்ப்பந்தரித்து, இருதயத்தலிருந்து
பறப்ப க்கச்ெசய்ேதாம். 14 நயாயம்
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பன்னிட்டு அகன்றது; நீத தூரமாக நன்றது;
சத்தயம் வீதய ேல இடற , யதார்த்தம்
வந்துேசரமுடியாமற்ேபாக றது. 15 சத்தயம்
தள்ளுபடியானது; ெபால்லாப்ைப வ ட்டு
வலகுகறவன்ெகாள்ைளயாக றான்;இைதக்
ெயேகாவா பார்த்து நயாயமில்ைலெயன்று
வசனமுள்ளவரானார். 16 ஒருவரும்
இல்ைலெயன்றுகண்டு,வண்ணப்பம்ெசய்க றவன்
இல்ைலெயன்று ஆச்சரியப்பட்டார்; ஆதலால்
அவருைடய புயேம அவருக்கு இரட்ச ப்பாக ,
அவருைடய நீத ேய அவைரத் தாங்குகறது.
17 அவர் நீதைய மார்க்கவசமாக அணிந்து,
இரட்ச ப்ெபன்னும் தைலக்கவசத்ைதத்
தமது தைலயல் அணிந்து, நீத
நைலநாட்டுதல் என்னும் ஆைடகைள
உடுப்பாக அணிந்து, ைவராக்கயத்ைதச்
சால்ைவயாகப் ேபார்த்துக்ெகாண்டார்.
18ெசயல்களுக்குத்தக்கபலைனெகாடுப்பார்;
தம்முைடய எத ரிகளிடத்தல் உக்க ரத்ைதச்
சரிக்கட்டி, தம்முைடய பைகவர்களுக்குத்தக்க
பலைனயும், தீவுகளுக்குத்தக்க பலைனயும்
சரிக்கட்டுவார். 19 அப்ெபாழுது சூரியன்
மைறயும் தைசெதாடங்க ெயேகாவாவன்
நாமத்த ற்கும், சூரியன் உதக்கும்தைச
ெதாடங்க அவருைடய மகைமக்கும்
பயப்படுவார்கள்; ெவள்ளம்ேபால்
எத ரி* வரும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய

* அத்த யாயம் 59:19 59:19 ெயேகாவாவன் காற்றனால்
தள்ளப்பட்டுெவள்ளம்ேபால்வருவான்
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ஆவயானவர் அவனுக்கு வேராதமாகக்
ெகாடிேயற்றுவார். 20 மீட்பர் சீேயானுக்கும்,
யாக்ேகாப ேல மீறுதைலவ ட்டுத்
தரும்புக றவர்களுக்கும், வருவார் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 21உன்ேமலிருக்கற
என் ஆவயும், நான் உன் வாயல்
அருளிய என் வார்த்ைதகளும், இதுமுதல்
என்ெறன்ைறக்கும் உன் வாயலிருந்தும்,
உன் சந்ததயன் வாயலிருந்தும்,
உன் சந்ததயனுைடய சந்ததயன்
வாயலிருந்தும் நீங்குவதல்ைலெயன்று
ெயேகாவா ெசால்க றார்; இது
எனக்கு அவர்கேளாடிருக்கும் என்
உடன்படிக்ைகெயன்று ெயேகாவா
ெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 60
சீேயானின்மகைம

1 எழும்ப ப் ப ரகாச ; உன் ஒளி வந்தது,
ெயேகாவாவுைடய மகைம உன்ேமல்
உத த்தது. 2 இேதா, இருள் பூமிையயும்,
காரிருள் மக்கைளயும் மூடும்; ஆனாலும்
உன்ேமல் ெயேகாவா உத ப்பார்; அவருைடய
மகைம உன்ேமல் காணப்படும். 3 உன்
ெவளிச்சத்தனிடத்த ற்கு ேதசங்களும்,
உதக்க ற உன் ஒளியனிடத்த ற்கு
ராஜாக்களும்நடந்துவருவார்கள். 4சுற்றலும்
உன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்; அவர்கள்
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எல்ேலாரும் ஒன்றாகக்கூடி உன்னிடத்த ற்கு
வருகறார்கள்;உன்மகன்கள்தூரத்தலிருந்து
வந்து, உன் மகள்கள் உன் பக்கத்த ேல
வளர்க்கப்படுவார்கள். 5 அப்ெபாழுது
நீ அைதக் கண்டு ஓடிவருவாய்; உன்
இருதயம் அத சயப்பட்டுப் பூரிக்கும்;
கடற்கைரயன் த ரளான கூட்டம் உன்
பக்கமாகத் தரும்பும், ேதசங்களின் பலத்த
பைடஉன்னிடத்த ற்குவரும். 6ஒட்டகங்களின்
ஏராளமும், மீதயான், ஏப்பாத் ேதசங்களின்
ேவகமான ஒட்டகங்களும் உன்ைன
மூடும்; ேசபாவலுள்ளவர்கள் அைனவரும்
ெபான்ைனயும் தூபவர்க்கத்ைதயும்
ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவன்
துதகைளப் ப ரபலப்படுத்துவார்கள்.
7 ேகதாரின் ஆடுகெளல்லாம்
உன்னிடத்தல் ேசர்க்கப்படும்;
ெநபாேயாத்தன் கடாக்கள் உன்ைனச்
ேசவ த்து, அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக என்
பலிபீடத்தன்ேமல் ஏறும்; என் மகைமயன்
ஆலயத்ைத மகைமப்படுத்துேவன்.
8 ேமகத்ைதப்ேபாலவும், தங்கள்
பலகணித்துவாரங்களுக்கு ேவகமாகவருகற
புறாக்கைளப்ேபாலவும் பறந்துவருகற
இவர்கள் யார்? 9 தீவுகள் எனக்குக்
காத்தருக்கும்; அவர் உன்ைன
மகைமப்படுத்தனார் என்று உன்
பள்ைளகைளயும், அவர்களுடன்
அவர்கள் ெபான்ைனயும், அவர்கள்
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ெவள்ளிையயும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்துக்ெகன்றும்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்ெகன்றும்,
தூரத்தலிருந்துெகாண்டுவர, தர்ஷீசன்
கப்பல்களும் ஏற்கனேவ எனக்குக்
காத்தருக்கும். 10 அந்நயமக்கள் உன்
மதல்கைளக் கட்டி, அவர்களுைடய
ராஜாக்கள் உன்ைனச் ேசவ ப்பார்கள்; என்
கடுங்ேகாபத்தனால் உன்ைன அடித்ேதன்;
ஆனாலும் என் கருைபயனால் உனக்கு
மனமிரங்க ேனன். 11 உன்னிடத்த ற்கு
ேதசங்களின் பலத்த பைடையக்
ெகாண்டுவரும்படிக்கும், அவர்களுைடய
ராஜாக்கைள அைழத்துவரும்படிக்கும்,
உன் வாசல்கள் இரவும் பகலும்
பூட்டப்படாமல் எப்ெபாழுதும் தறந்தருக்கும்.
12 உன்ைனச் ேசவ க்காத ேதசமும்
ராஜ்யமும் அழியும்; அந்த ேதசங்கள்
ந ச்சயமாகப் பாழாகும். 13 என் பரிசுத்த
ஸ்தானத்ைதச் அலங்கரிக்கும்படிக்கு,
லீபேனானின் மகைமயும், ேதவதாரு
மரங்களும், பாய்மர மரங்களும்,
புன்ைனமரங்களுங்கூட உன்னிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரப்படும்; என் பாதபீடத்ைத
மகைமப்படுத்துேவன். 14 உன்ைன
ஒடுக்கனவர்களின் பள்ைளகளும்
குனிந்து உன்னிடத்தல் வந்து, உன்ைன
அசட்ைடெசய்த அைனவரும் உன் காலடியல்
பணிந்து, உன்ைனக் ெயேகாவாவுைடய
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நகரம் என்றும், இஸ்ரேவலுைடய
பரிசுத்தரின் சீேயான் என்றும்
ெசால்வார்கள். 15 நீ ெவறுக்கப்பட்டதும்,
ைகவ டப்பட்டதும், ஒருவரும் கடந்து
நடவாததுமாயருந்தாய்; ஆனாலும்
உன்ைன நத்தய மாட்சைமயாகவும்,
தைலமுைற தைலமுைறயாயருக்கும்
மக ழ்ச்ச யாகவும் ைவப்ேபன். 16 நீ
ேதசங்களின் பாைலக் குடித்து,
ராஜாக்களின் முைலப்பாைலயும் உண்டு,
ெயேகாவாவாகய நான் இரட்சகெரன்றும்,
யாக்ேகாபன் வல்லவர் உன்ைன
வடுவப்பவெரன்றும் அற ந்துெகாள்வாய்.
17 நான் ெவண்கலத்தற்குப் பதலாகப்
ெபான்ைனயும், இரும்புக்குப் பதலாக
ெவள்ளிையயும், மரங்களுக்குப்
பதலாக ெவண்கலத்ைதயும்,
கற்களுக்குப் பதலாக இரும்ைபயும்
வரச்ெசய்து, உன் கண்காணிகைளச்
சமாதானமுள்ளவர்களும், உன்
தண்டற்காரர்கைளநீதயுள்ளவர்களுமாக்குேவன்.
18 இனிக் ெகாடுைம உன் ேதசத்தலும்,
அழிவும் நாசமும் உன் எல்ைலகளிலும்
ேகட்கப்படமாட்டாது; உன் மதல்கைளப்
பாதுகாப்ெபன்றும், உன் வாசல்கைளத்
துதெயன்றும் ெசால்வாய். 19இனிச் சூரியன்
உனக்குப் பகலிேல ெவளிச்சமாக இராமலும்,
சந்த ரன் தன் ெவளிச்சத்தால் உனக்குப்
ப ரகாச க்காமலும், ெயேகாவாேவ உனக்கு
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ந த்தய ெவளிச்சமும், உன் ேதவேன உனக்கு
மகைமயுமாயருப்பார். 20 உன் சூரியன்
இனி மைறவதுமில்ைல; உன் சந்த ரன்
மைறவதுமில்ைல; ெயேகாவாேவ உனக்கு
நைலயான ெவளிச்சமாயருப்பார்; உன்
துக்கநாட்கள் முடிந்துேபாகும். 21உன் மக்கள்
அைனவரும் நீத மான்களும், என்ைறக்கும்
பூமிையச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்
குடிமக்களும், நான் நட்ட கைளகளும்,
நான் மகைமப்படும்படி என் கரங்களின்
ெசயல்களுமாயருப்பார்கள். 22 சன்னவன்
ஆய ரமும், ச றயவன் பலத்த ேதசமுமாவான்;
ெயேகாவாவாகய நான் ஏற்றகாலத்தல்
இைதேவகமாக நடப்ப ப்ேபன்.

அத்த யாயம் 61
ெயேகாவாவுைடயஅநுக்க ரகவருடம்

1 கர்த்தராக ய ேதவனுைடய
ஆவயானவர் என்ேமல் இருக்கறார்;
சறுைமப்பட்டவர்களுக்கு நற்ெசய்தைய
அறவக்கக் ெயேகாவா என்ைன
அப ேஷகம்ெசய்தார்; இருதயம்
ெநாறுங்குண்டவர்களுக்குக்
காயங்கட்டுதைலயும், சைறப்பட்டவர்களுக்கு
வடுதைலையயும், கட்டப்பட்டவர்களுக்குக்
கட்டவழ்த்தைலயும் கூறவும்,
2 ெயேகாவாவுைடய அநுக்க ரக
வருடத்ைதயும், நம்முைடய ேதவன்
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நீதையநைலப்படுத்தும் நாைளயும்
கூறவும், துயரப்பட்ட அைனவருக்கும்
ஆறுதல்ெசய்யவும், 3 சீேயானிேல
துயரப்பட்டவர்கைளச் சீர்ப்படுத்தவும்,
அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதலாக
அலங்காரத்ைதயும், துயரத்த ற்குப் பதலாக
ஆனந்த ைதலத்ைதயும், ஒடுங்கன
ஆவக்குப் பதலாகத் துதயன் உைடையயும்
ெகாடுக்கவும் அவர் என்ைன அனுப்பனார்;
அவர்கள் ெயேகாவா தம்முைடய
மகைமக்ெகன்று நாட்டின நீதயன்
மரங்கள் எனப்படுவார்கள். 4 அவர்கள்
நீண்டநாட்களாக பாழாய்க் க டந்தைவகைளக்
கட்டி, முற்காலத்தல் அழிக்கப்பட்டைவகைள
எடுப்ப த்து, தைலமுைற தைலமுைறயாக
இடிந்துக டந்த பாழான பட்டணங்கைளப்
புத தாய்க் கட்டுவார்கள். 5 அந்நயமக்கள்
நன்றுெகாண்டு உங்கள் மந்ைதகைள
ேமய்த்து, அன்னியமக்கள் உங்கள்
பண்ைணயாட்களும், உங்கள்
த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரருமாக இருப்பார்கள்.
6 நீங்கேளா ெயேகாவாவன் ஆசாரியெரன்று
ெசால்லப்படுவீர்கள்; உங்கைள நமது
ேதவனுைடய ஊழியக்காரர் என்பார்கள்;
நீங்கள் ேதசங்களின் ெசல்வத்ைத
அநுபவத்து, அவர்கள் மகைமையக்
ெகாண்டு ேமன்ைமபாராட்டுவீர்கள்.
7 உங்களுைடய ெவட்கத்த ற்குப்
பதலாக இரண்டு மடங்கு பலன் வரும்;
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அவமானத்த ற்குப் பதலாகத் தங்கள்
பாகத்தல் சந்ேதாஷப்படுவார்கள்;
அதனிமித்தம் தங்கள் ேதசத்தல்
இரட்டிப்பான பங்ைக அைடவார்கள்;
ந த்தய மக ழ்ச்ச அவர்களுக்கு
உண்டாகும். 8 ெயேகாவாவாகய நான்
நயாயத்ைத வரும்ப , அநயாயத்தனாலும்,
ெகாள்ைளப்ெபாருளினால் ெசலுத்தப்பட்ட
தகனபலிைய ெவறுக்க ேறன்; நான்
அவர்கள் ெசயைல உண்ைமயாக்க ,
அவர்களுடன் ந ரந்தர உடன்படிக்ைக
ெசய்ேவன். 9 அவர்களுைடய சந்ததயானது
ேதசங்களின் நடுவலும், அவர்கள்
பள்ைளகள் மக்களின் நடுவலும்
அறயப்பட்டிருக்கும்; அவர்கைளப் பார்க்க ற
அைனவரும் அவர்கள் ெயேகாவாவால்
ஆசீர்வாதம் ெபற்ற சந்தத ெயன்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 10ெயேகாவாவுக்குள்
பூரிப்பாய் மகழுக ேறன்; என் ேதவனுக்குள்
என் ஆத்துமா களிகூர்ந்தருக்க றது;
மணமகன் ஆபரணங்களினால் தன்ைன
அலங்கரித்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும்,
மணமகள் நைககளினால் தன்ைனச்
அலங்கரித்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும்
ஒப்பாக, அவர் பாதுகாப்பன் ஆைடகைள
எனக்குப்ேபாட்டு, நீதயன் சால்ைவைய
எனக்கு அணிவத்தார். 11 பூமி தன்
தாவரங்கைளமுைளக்கச்ெசய்வதுேபாலவும்,
ேதாட்டம் தன்னில் வைதக்கப்பட்டைவகைள
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முைளக்கச்ெசய்வது ேபாலவும்,
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் எல்லா
ேதசங்களுக்கும் முன்பாக நீதையயும்
துதையயும்முைளக்கச்ெசய்வார்.

அத்த யாயம் 62
சீேயானின்புதயெபயர்

1 சீேயானுக்காகவும் எருசேலமுக்காகவும்
நான் மவுனமாய ராமலும், அதன்
நீத ப ரகாசத்ைதப் ேபாலவும், அதன்
பாதுகாப்பு எரிக ற தீப்பந்தத்ைதப்ேபாலவும்
ெவளிப்படும்வைர அமராமலும்
இருப்ேபன். 2 ேதசங்கள் உன்
நீதையயும், சகல ராஜாக்களும்
உன் மகைமையயும் காண்பார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய வாய் ெசால்லும் புதய
ெபயரால் நீ அைழக்கப்படுவாய். 3 நீ
ெயேகாவாவுைடய ைகயல் அலங்காரமான
க ரீடமும், உன் ேதவனுைடய கரத்தல்
ராஜமுடியுமாயருப்பாய். 4 நீ இனிக்
ைகவ டப்பட்டவள் எனப்படாமலும், உன்
ேதசம் இனிப் பாழான ேதசம் எனப்படாமலும்,
நீ எப்ச பா என்றும், உன் ேதசம் பயூலா
என்றும் ெசால்லப்படும்; ெயேகாவா
உன்ேமல் ப ரியமாயருக்க றார்; உன் ேதசம்
வாழ்க்ைகப்படும். 5வாலிபன் கன்னிைகைய
தருமணம்ெசய்வதுேபால, உன் மக்கள்
உன்ைன தருமணம்ெசய்வார்கள்;
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மணமகன் மணமகளின்ேமல்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பதுேபால, உன்
ேதவன் உன்ேமல் மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்.
6 எருசேலேம, உன் மதல்களின்ேமல்
பகல்முழுவதும் இரவுமுழுவதும் ஒருக்காலும்
மவுனமாய ராத காவற்காரர்கைளக்
கட்டைளயடுக ேறன். ெயேகாவாைவப்
ப ரஸ்தாபம்ெசய்க றவர்கேள, நீங்கள்
அைமதயாக இருக்ககூடாது. 7 அவர்
எருசேலைம உறுத ப்படுத்த , பூமிய ேல
அைதப் புகழ்ச்ச யாக்கும்வைர அவைர
அமர்ந்தருக்கவ டாதருங்கள். 8 இனி நான்
உன் தானியத்ைத உன் எத ரிகளுக்கு
உணவாகக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்; உன்
ப ரயாசத்தனாலாகயஉன்த ராட்ைசரசத்ைத
அந்நய ேதசத்தார் குடிப்பதுமில்ைலெயன்று
ெயேகாவா தமது வலது கரத்தன்ேமலும்
தமது வல்லைமயுள்ள புயத்தன்ேமலும்
வாக்குக்ெகாடுத்தார். 9 அைதச்
ேசர்த்தவர்கேள அைத சாப்ப ட்டு
ெயேகாவாைவ துத ப்பார்கள்; அைதத்
தயாரித்தவர்கேள என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
ப ராகாரங்களில் அைதக் குடிப்பார்கள்.
10 வாசல்கள் வழியாக நுைழயுங்கள்,
நுைழயுங்கள்; மக்களுக்கு வழிைய
ஒழுங்குபடுத்துங்கள்; பாைதைய
உயர்த்துங்கள், உயர்த்துங்கள்; அதலுள்ள
கற்கைளப் ெபாறுக்க ப்ேபாடுங்கள்;
மக்களுக்காகக் ெகாடிைய ஏற்றுங்கள்.
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11 நீங்கள் மகளாகய சீேயாைன ேநாக்க :
இேதா, உன் இரட்ச ப்பு வருகறது;
இேதா, அவர் ெகாடுக்கும் பலன்
அவேராடும், அவர் ெசய்யும் ப ரத பலன்
அவர் முன்பாகவும் வருகறது என்று
ெசால்லுங்கள் என்று, ெயேகாவா பூமியன்
கைடசவைரக்கும்கூறுகறார். 12அவர்கைளப்
பரிசுத்த மக்கெளன்றும், ெயேகாவாவால்
காப்பாற்றப்பட்டவர்கெளன்றும்
ெசால்லுவார்கள்;நீேதடிக்ெகாள்ளப்பட்டெதன்றும்*,
ைகவ டப்படாத நகரெமன்றும்
ெபயர்ெபறுவாய்.

அத்த யாயம் 63
ேதவனுைடய பழிவாங்கும் நாளும் மீட்கும்

நாளும்
1 ஏேதாமிலும் அதலுள்ள ேபாஸ்றா

பட்டணத்தலுமிருந்து, சாயந்தீர்ந்த
ஆைடகளுைடயவராகவும், மகத்துவமாக
அணிந்தருக்க றவராகவும், தமது மகத்தான
வல்லைமய ேல எழுந்தருளினவராகவும்
வருகற இவர் யார்? நீதயாகப் ேபச
காப்பாற்ற வல்லவராக ய நான்தாேன.
2 உம்முைடய ஆைடகள் சவப்பாகவும்,
ஆைலைய மித க்க றவனுைடய
ஆைடகைளப்ேபாலவும் இருக்க றெதன்ன?
3 நான் தனி ஒருவனாக ஆைலைய

* அத்த யாயம் 62:12 62:12அதகமாக ேநச த்தான்
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மித த்ேதன்; மக்களில் ஒருவனும்
என்ேனாடிருந்ததல்ைல; நான் என்
ேகாபத்த ேல அவர்கைள மித த்து,
என் கடுங்ேகாபத்த ேல அவர்கைள
நசுக்க ப்ேபாட்ேடன்; அதனால் அவர்கள்
இரத்தம் என் ஆைடகளின்ேமல்
ெதற த்தது, என் ஆைடகைளெயல்லாம்
கைறப்படுத்த க்ெகாண்ேடன்.
4 நீதையநைலப்படுத்தும் நாள் என்
மனதலிருந்தது; என்னுைடயவர்கைள
வடுவக்கும் வருடம் வந்தது. 5 நான்
பார்த்ேதன், துைண ெசய்வார்
ஒருவருமில்ைல; தாங்குவார்
ஒருவருமில்ைல என்று ஆச்சரியப்பட்ேடன்;
அப்ெபாழுது என் புயேம எனக்கு
பாதுகாப்பாக , என் கடுங்ேகாபேம என்ைனத்
தாங்கயது. 6நான்என்ேகாபத்த ேலமக்கைள
மித த்து, என் கடுங்ேகாபத்த ேல அவர்கைள
ெவறயாக்க ,அவர்கள்சாரத்ைதத்தைரய ேல
இறங்கச்ெசய்ேதன்.

துதயும்ெஜபமும்
7 ெயேகாவா எங்களுக்குச் ெசய்தருளின

எல்லாவற்றற்கும் ஏற்றதாகவும், அவர்
தம்முைடய இரக்கங்களின்படியும்
தம்முைடய த ரளான தயவுகளின்படியும்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்த ற்குச் ெசய்த மகா
நன்ைமக்கு ஏற்றதாகவும், ெயேகாவாவுைடய
ெசயல்கைளயும், ெயேகாவாவுைடய
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துதகைளயும் ப ரபலப்படுத்துேவன்.
8 அவர்கள் என் மக்கள்தாெனன்றும்,
அவர்கள் வஞ்சைன ெசய்யாதருக்கும்
பள்ைளகெளன்றும் ெசால்லி, அவர்களுக்கு
இரட்சகரானார். 9 அவர்களுைடய எல்லா
ெநருக்கத்தலும் அவர் ெநருக்கப்பட்டார்;
அவருைடய சமுகத்தன் தூதனானவர்
அவர்கைள காப்பாற்றனார் அவர்
தமது அன்பன் காரணமாகவும், தமது
பரிதாபத்தன் காரணமாகவும் அவர்கைள
வடுவத்தது, ஆரம்ப நாட்களிெலல்லாம்
அவர்கைளத் தூக்க ச் சுமந்துவந்தார்.
10 அவர்கேளா கலகம்ெசய்து, அவருைடய
பரிசுத்த ஆவைய வசனப்படுத்தனார்கள்;
அதனால் அவர் அவர்களுக்கு எத ரியாக
மாற , அவேர அவர்களுக்கு வேராதமாக
ேபார்ெசய்தார். 11 ஆகலும் அவர்
ஆரம்பநாட்கைளயும், ேமாேசையயும்,
தம்முைடய மக்கைளயும் நைனவுகூர்ந்தார்;
ஆனாலும் அவர்கைளயும் தமது மந்ைதயன்
ேமய்ப்பைனயும்கடலிலிருந்துஏறச்ெசய்தவர்
இப்ெபாழுது எங்ேக? 12 அவர்கள் நடுவ ேல
தம்முைடய பரிசுத்த ஆவைய இருக்கக்
கட்டைளய ட்டு, ேமாேசயன் வலதுைகையக்
ெகாண்டு அவர்கைளத் தமது மகைமயன்
புயத்தனாேல நடத்த , தமக்கு ந த்தய
புகழ்ச்சைய உண்டாக்க அவர்களுக்கு
முன்பாகத் தண்ணீைரப் பளந்து,
13 ஒரு குதைர வனாந்த ரெவளிய ேல
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நடக்க றதுேபால, அவர்கள் இடறாதபடிக்கு
அவர்கைள ஆழங்களில் நடக்கச்ெசய்தவர்
எங்ேக? 14 ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர்
அவர்கைளப் பள்ளத்தாக்க ேல ேபாய்
இறங்குகற மிருகஜீவன்கைளப்ேபால
இைளப்பாறச்ெசய்தார்; இப்படிேய ேதவரீர்,
உமக்கு மகைமயுள்ள புகழ்ச்சைய
உண்டாக்கும்படி உம்முைடய மக்கைள
நடத்தனீர். 15 ேதவரீர் பரேலாகத்தலிருந்து
கண்ேணாக்க , பரிசுத்தமும் மகைமயுமுள்ள
உம்முைடய வாசஸ்தலத்தலிருந்து பாரும்,
உம்முைடய ைவராக்கயமும், உம்முைடய
வல்லைமயும் எங்ேக? உம்முைடய
உள்ளத்தன் ெகாத ப்ைபயும், உம்முைடய
மனஉருக்கத்ைதயும் எனக்கு முன்பாக
அடக்க க்ெகாள்ளுகறீேரா? 16 ேதவரீர்
எங்கள் ப தாவாயருக்க றீர்; ஆப ரகாம்
எங்கைள அறயான், இஸ்ரேவலுக்கு
நாங்கள் அறயப்பட்டவர்களுமல்ல;
ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கள் ப தாவும், எங்கள்
மீட்பருமாயருக்க றீர்; இது ஆரம்பகாலமுதல்
உம்முைடய நாமம். 17 ெயேகாவாேவ, நீர்
எங்கைள உம்முைடய வழிகைளவ ட்டுத்
தப்ப ப்ேபாகச்ெசய்து, எங்கள் இருதயத்ைத
உமக்குப் பயப்படாதபடிக்கு ஏன்
கடினப்படுத்தேவண்டும்? உம்முைடய
ஊழியக்காரரினிமித்தமும், உமக்குச்
ெசாந்தமான ேகாத்த ரங்களினிமித்தமும்
தரும்பயருளும். 18 பரிசுத்தமுள்ள
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உமது மக்கள் ெகாஞ்சக் காலமாத்த ரம்
அைதச் சுதந்தரித்தார்கள்; எங்கள்
எத ரிகள் உம்முைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைத மித த்துப்ேபாட்டார்கள்.
19 நாங்கேள *உம்முைடயவர்கள்,
அவர்கைள ஒருெபாழுதும் நீர்
ஆண்டதல்ைல; அவர்களுக்கு உமது நாமம்
சூட்டப்பட்டதுமில்ைல.

அத்த யாயம் 64
1 ஆ, உமது நாமத்ைத எத ரிகளுக்குத்

ெதரியப்படுத்துவதற்கும், ேதசங்கள்
உம்முைடய சந்ந த க்கு முன்
தத்தளிப்பதற்கும், 2 ேதவரீர் வானங்கைளக்
க ழித்து இறங்க , உருக்கும் அக்கனி
எரிவைதப்ேபாலவும், ெநருப்பு தண்ணீைரப்
ெபாங்கச் ெசய்வைதப்ேபாலவும்,
மைலகள் உமக்கு முன்பாக உருகும்படி
ெசய்யும். 3 நாங்கள் எத ர்பார்த்த ராத
பயங்கரமானகாரியங்கைளநீர்ெசய்தேபாது,
நீர் இறங்கனீர், உமது சந்ந தயல்
மைலகள் உருக ப்ேபாயன. 4 ேதவேன,
உமக்குக் காத்தருக்க றவர்களுக்கு
நீர் ெசய்பைவகைள, நீேரயல்லாமல்
உலகத்ேதாற்றமுதற்ெகாண்டு
ஒருவரும் ேகட்டதுமில்ைல, ெசவயால்
உணர்ந்ததுமில்ைல, அைவகைளக்

* அத்த யாயம் 63:19 63:19ஆதயலிருந்து
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கண்டதுமில்ைல. 5 மக ழ்ச்ச யாக
நீதையச் ெசய்க றவர்கைளயும்,
உம்முைடய வழிகளில் உம்ைம
நைனக்கறவர்கைளயும் சந்த க்க றீர்;
நாங்கேளா, அைவகளுக்கு வேராதமாக
எப்ெபாழுதும் பாவஞ்ெசய்தபடியனாேல,
ேதவரீர் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டீர்; இன்னமும்
தப்பயருக்க ேறாம். 6 நாங்கள் அைனவரும்
தீட்டானவர்கள்ேபால இருக்க ேறாம்;
எங்களுைடய நீத கெளல்லாம் அழுக்கான
கழிந்த ஆைடையப்ேபால இருக்க றது,
நாங்கள் அைனவரும் இைலகைளப்ேபால்
உதருக ேறாம்; எங்களுைடய
அக்க ரமங்கள் எங்கைளக் காற்ைறப்ேபால்
அடித்துக்ெகாண்டுேபாக றது. 7 உமது
நாமத்ைத ேநாக்க க் கூப்படுகறவனும்,
உம்ைமப் பற்ற க்ெகாள்வதற்கு
வழித்துக்ெகாள்ளுகறவனும் இல்ைல;
ேதவரீர் உம்முைடய முகத்ைத
எங்கைள வ ட்டு மைறத்து, எங்கள்
அக்க ரமங்களின்காரணமாக எங்கைளக்
கைறயச்ெசய்க றீர். 8 இப்ெபாழுதும்
ெயேகாவாேவ, நீர் எங்களுைடய
ப தா, நாங்கள் களிமண்; நீர்
எங்கைள உருவாக்குகறவர், நாங்கள்
அைனவரும் உமது கரத்தன்ெசயல்.
9 ெயேகாவாேவ, அதகமாகக்
கடுங்ேகாபங்ெகாள்ளாமலும், என்ைறக்கும்
அக்க ரமத்ைத நைனத்துக்ெகாள்ளாமலும்
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இருப்பீராக; இேதா, பாரும், நாங்கள்
அைனவரும் உம்முைடய மக்கேள. 10 உமது
பரிசுத்த பட்டணங்கள் வனாந்த ரமாயன;
சீேயான் வனாந்த ரமாய ற்று; எருசேலம்
பாழாய்க் க டக்க றது. 11 எங்கள்
முன்ேனார்கள் உம்ைமத் துத த்த
பரிசுத்தமும் மகைமயுமான எங்களுைடய
ஆலயம் ெநருப்ப ற்கு இைரயாக ,
இன்பமான எங்களுைடய இடங்கெளல்லாம்
பாழாயன. 12 ெயேகாவாேவ, இைவகள்
இப்படியருந்தும் அடக்க க்ெகாண்டிருப்பீேரா?
மவுனமாயருந்து, அதகமாக எங்கைளச்
சறுைமப்படுத்துவீேரா?

அத்த யாயம் 65
நயாயத்தீர்ப்பு மற்றும்இரட்ச ப்பு

1 என்ைனக்குறத்து வ சாரித்துக்
ேகளாதருந்தவர்களாேல ேதடப்பட்ேடன்;
என்ைனத் ேதடாதருந்தவர்களாேல
கண்டறயப்பட்ேடன்; என்னுைடய ெபயைர
அறயாதருந்த ேதசத்ைத ேநாக்க : இேதா,
இங்ேகஇருக்க ேறன்என்ேறன். 2நலமல்லாத
வழிய ேல தங்கள் எண்ணங்களின்படி
நடக்க ற முரட்டாட்டமான மக்கைளேநாக்க
நாள் முழுவதும் என் ைககைள நீட்டிேனன்.
3அந்தமக்கள்என்சந்ந தய ேலஎப்ெபாழுதும்
எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்க , ேதாட்டங்களிேல
பலிய ட்டு, ெசங்கற்களின்ேமல் தூபங்காட்டி,
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4 ப ேரதக்குழிகளுக்கு அருகல் உட்கார்ந்து,
பாழான இடங்களில் இரவுதங்க ,
பன்றயைறச்சைய சாப்ப ட்டு, தங்கள்
பாத்த ரங்களில் அருவருப்பானைவகளின்
குழம்ைப ைவத்தருந்து: 5 நீ அங்ேகேய இரு,
என் அருகல் வராேத, உன்ைனகாட்டிலும்
நான் பரிசுத்தன் என்று ெசால்க றார்கள்;
இவர்கள் என் ேகாபத்தாலாகய
புைகயும், நாள்முழுவதும் எரிக ற
ெநருப்புமாயருப்பார்கள். 6 இேதா, அது
எனக்கு முன்பாக எழுதயருக்க றது;
நான் மவுனமாய ராமல் தண்டிப்ேபன்.
7 உங்கள் அக்க ரமங்களுக்கும் மைலகளில்
தூபங்காட்டி, ேமைடகளின்ேமல்
என்ைன நந்த த்த உங்களுைடய
முன்ேனார்களுைடய அக்க ரமங்களுக்கும்
ஏற்றவதத்தல் அவர்கள் மடிய ேல
தண்டிப்ேபன்; நான் அவர்கள் முந்தன
ெசய்ைகயன் பலைன அவர்கள் மடிய ேல
ேபாடுேவெனன்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
8 ெயேகாவா ெசால்க றது என்னெவன்றால்:
ஒரு த ராட்ைசக்குைலயல் இரசம்
காணப்படும்ேபாது: அைத அழிக்காேத,
அத ேல ஆசீர்வாதம் உண்ெடன்று
ெசால்க றபடி, நான் என்ஊழியக்காரருக்காக
அைனத்ைதயும் அழிக்கவ டாமல் ெசய்ேவன்.
9 யாக்ேகாபலிருந்து ஒரு வத்ைதயும்,
யூதாவலிருந்து என் மைலகைளச்
ெசாந்தமாக்குபவைரயும் எழும்பச்ெசய்ேவன்;
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நான் ெதரிந்துெகாண்டவர்கள் அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, என்
ஊழியக்காரர்கள் அங்ேக குடியருப்பார்கள்.
10 என்ைனத் ேதடுக ற என் மக்களுக்கு
சாேரான் ஆட்டுத்ெதாழுவமாகவும்,
ஆேகார் பள்ளத்தாக்கு மாட்டுமந்ைதகள்
தங்குமிடமாகவும் இருக்கும். 11 ஆனாலும்
ெயேகாவாைவவ ட்டு,என்பரிசுத்தமைலைய
மறந்து, காத் என்னும் ெதய்வத்த ற்குப்
பந்தைய ஆயத்தம்ெசய்து, ேமனி என்னும்
ெதய்வத்த ற்குப் பானபலிைய நைறய
ஊற்றுகறவர்கேள, 12 உங்கைள நான்
பட்டயத்த ற்கு எண்ணிக்ெகாடுப்ேபன்;
நீங்கள் அைனவரும் ெகாைலெசய்யப்படக்
குனிவீர்கள்; நான் கூப்ப ட்டும் நீங்கள்
மறுெமாழி ெகாடுக்கவல்ைல; நான் ேபச யும்
நீங்கள் ேகட்கவல்ைல; என் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, எனக்குப்
ப ரியமல்லாதைதத் ெதரிந்துெகாண்டீர்கள்.
13 ஆதலால் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்க றார்: இேதா, என்
ஊழியக்காரர்கள் சாப்படுவார்கள்,
நீங்கேளா பச யாயருப்பீர்கள்; இேதா,
என் ஊழியக்காரர்கள் குடிப்பார்கள்,
நீங்கேளா தாகமாயருப்பீர்கள்; இேதா, என்
ஊழியக்காரர்கள் சந்ேதாஷப்படுவார்கள்,
நீங்கேளா ெவட்கப்படுவீர்கள்.
14 இேதா, என் ஊழியக்காரர்கள்
மனமகழ்ச்ச யனாேல ெகம்பீரிப்பார்கள்,
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நீங்கேளா மனவயாதயனாேல அலற ,
ஆவயன் முறவனாேல புலம்புவீர்கள்.
15 நான் ெதரிந்து ெகாண்டவர்களுக்கு
நீங்கள்உங்கள்ெபயைரசாபவார்த்ைதயாகப்
பன்ைவத்துப் ேபாவீர்கள்; ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் உன்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு,
தம்முைடய ஊழியக்காரருக்கு ேவறு
ெபயைரச்சூட்டுவார். 16அதனாேலபூமிய ேல
தன்ைன ஆசீர்வத க்க றவன் சத்தய
ேதவனுக்குள் தன்ைன ஆசீர்வத ப்பான்;
பூமிய ேல வாக்குக்ெகாடுக்க றவன் சத்தய
ேதவன் ெபயரில் வக்குக்ெகாடுப்பான்;
முந்தனதுன்பங்கள் மறக்கப்பட்டு,அைவகள்
என்கண்களுக்குமைறந்துேபானது.

புதயவானமும்புதயபூமியும்
17இேதா, நான் புதய வானத்ைதயும் புதய

பூமிையயும் பைடக்க ேறன்; முந்தனைவகள்
இனி நைனக்கப்படுவதுமில்ைல,
மனத ேல ேதான்றுவதுமில்ைல.
18 நான் பைடக்க றதனாேல நீங்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் மக ழ்ந்து
களிகூர்ந்தருங்கள்; இேதா, எருசேலைமக்
களிகூருதலாகவும், அதன் மக்கைள
மக ழ்ச்ச யாகவும் பைடக்க ேறன். 19 நான்
எருசேலமின்ேமல் களிகூர்ந்து, என்
மக்களின்ேமல் மக ழ்ச்ச யாயருப்ேபன்;
அழுைகயன் சத்தமும், கூக்குரலின் சத்தமும்
அதல்இனிக்ேகட்கப்படுவதல்ைல. 20அங்ேக
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இனி குைறந்த ஆயுள் உள்ள சறுவனும்,
தன் நாட்கள் பூரணமாகாத க ழவனும்
இருக்கமாட்டார்கள்; நூறு வயதுெசன்று
மரணமைடக றவனும் வாலிபெனன்று
கருதப்படுவான், நூறு வயதுள்ளவனாகய
பாவ ேயா சப க்கப்படுவான்.
21 வீடுகைளக் கட்டி, அைவகளில்
குடியருப்பார்கள், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
ஏற்படுத்த , அைவகளின் பழங்கைளச்
சாப்படுவார்கள். 22 அவர்கள் கட்டுக றதும்,
ேவெறாருவர் குடியருக்க றதும், அவர்கள்
நாட்டுக றதும், ேவெறாருவர் பழங்கைளச்
சாப்படுக றதுமாயருப்பதல்ைல;
ஏெனனில் மரத்தன் நாட்கைளப்ேபால
என் மக்களின் நாட்களிருக்கும்; நான்
ெதரிந்துெகாண்டவர்கள் தங்கள்
ைககளின் க ரிையகைள நீண்டநாட்கள்
அனுபவப்பார்கள். 23 அவர்கள்
வீணாக உைழப்பதல்ைல; அவர்கள்
துன்பமுண்டாகப் பள்ைளகைளப்
ெபற்ெறடுப்பதுமில்ைல; அவர்களும்,
அவர்களுடன்கூட அவர்களுைடய வாரிசும்
ெயேகாவாவாேல ஆசீர்வத க்கப்பட்ட
சந்ததயாயருப்பார்கள். 24 அப்ெபாழுது
அவர்கள் கூப்படுகறதற்குமுன்ேன
நான் மறுெமாழி ெகாடுப்ேபன்;
அவர்கள் ேபசும்ேபாேத நான் ேகட்ேபன்.
25 ஓனாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒருமித்து
ேமயும்; சங்கம் மாட்ைடப்ேபால
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ைவக்ேகாைலத் தன்னும்; புழுத பாம்ப ற்கு
இைரயாகும்; என் பரிசுத்த மைலெயங்கும்
அைவகள் தீங்குெசய்வதுமில்ைல, ேகடு
உண்டாக்குவதுமில்ைலெயன்று ெயேகாவா
ெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 66
நயாயத்தீர்ப்பும் நம்ப க்ைகயும்

1ெயேகாவா ெசால்க றதுஎன்னெவன்றால்:
வானம் எனக்குச் சங்காசனம், பூமி
எனக்குப் பாதபடி; நீங்கள் எனக்குக்
கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது? நான்
தங்கயருக்கும் இடம் எப்படிப்பட்டது?
2 என்னுைடய கரம் இைவகைளெயல்லாம்
பைடத்ததனால் இைவகெளல்லாம்
உண்டானது என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்;
ஆனாலும் சறுைமப்பட்டு, ஆவயல்
ெநாறுங்குண்டு, என் வசனத்தற்கு
நடுங்குகறவைனேய ேநாக்க ப்பார்ப்ேபன்.
3 மாட்ைட ெவட்டுக றவன் மனிதைனக்
ெகால்லுகறவனாகவும், ஆட்ைடப்
பலியடுகறவன்நாையக்கழுத்தறுக்க றவனாகவும்,
காணிக்ைகையப் பைடக்க றவன் பன்ற
இரத்தத்ைதப் பைடக்க றவனாகவும்,
தூபங்காட்டுக றவன் சைலைய
ேபாற்றுகறவனாகவும் இருக்க றான்;
இவர்கள் தங்கள் வழிகைளேய
ெதரிந்துெகாள்ளுகறார்கள்; இவர்களுைடய
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ஆத்துமா தங்கள் அருவருப்புகளின்ேமல்
வருப்பமாயருக்க றது. 4 நான் கூப்ப ட்டும்
மறுெமாழி ெகாடுக்க றவனில்லாமலும்,
நான் ேபச யும் அவர்கள் ேகளாமலும்,
அவர்கள் என் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, நான்
வரும்பாதைதத் ெதரிந்துெகாண்டதனால்,
நானும் அவர்களுைடய ஆபத்ைதத்
ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்களுைடய
த கல்கைள அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்.
5 ெயேகாவாவுைடய வசனத்தற்கு
நடுங்குகறவர்கேள, அவருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; என்
நாமத்தனிமித்தம் உங்கைளப்
பைகத்து, உங்கைள அப்புறப்படுத்துகற
உங்கள் சேகாதரர்கள், ெயேகாவா
மகைமப்படுவாராக என்கறார்கேள;
அவர் உங்களுக்குச் சந்ேதாஷம்
உண்டாக காணப்படுவார்; அவர்கேளா
ெவட்கப்படுவார்கள். 6 நகரத்தலிருந்து
அமளியன்இைரச்சலும்ேதவாலயத்தலிருந்து
சத்தமும் ேகட்கப்படும்; அது தமது
எத ரிகளுக்கு பாடம்கற்ப க்க ற
ெயேகாவாவுைடய சத்தந்தாேன.
7 ப ரசவேவதைனப்படுவதற்குமுன்
ெபற்ெறடுத்தாள், கர்ப்பேவதைன
வருவதற்குமுன் ஆண்பள்ைளையப்
ெபற்றாள். 8 இப்படிப்பட்டைவகைளக்
ேகள்வப்பட்டதுயார்?இப்படிப்பட்டைவகைளக்
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கண்டது யார்? ஒரு ேதசத்த ற்கு ஒேர
நாளில் பள்ைளப்ேபறு வருேமா? ஒரு
ேதசம் ஒேர சமயத்தல் ப றக்குேமா?
சீேயாேனாெவனில், ஒேர சமயத்தல்
ேவதைனப்பட்டும்,தன்மகன்கைளப்ெபற்றும்
இருக்கறது. 9 ெபறச்ெசய்க றவராக ய
நான் ெபறச்ெசய்யாமல் இருப்ேபேனா
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்;
ப ரசவ க்கச்ெசய்க றவராக ய நான்
ப ரசவத்ைதத் தடுப்ேபேனா என்று உன்
ேதவன் ெசால்க றார். 10 எருசேலைம
ேநச க்க ற நீங்கெளல்ேலாரும் அவளுடன்
சந்ேதாஷப்பட்டு, அவைளக்குறத்துக்
களிகூருங்கள்; அவளுக்காக துக்க த்தருந்த
நீங்கெளல்ேலாரும் அவளுடன் மிகவும்
மகழுங்கள். 11 நீங்கள் அவளுைடய
ஆறுதல்களின் முைலப்பாைல உண்டு
தருப்தயாக , நீங்கள் சூப்ப க்குடித்து,
அவளுைடய மகைமயன் ப ரகாசத்தனால்
மனமகழ்ச்ச யாகுங்கள்; 12 ெயேகாவா
ெசால்க றது என்னெவன்றால்: இேதா, நான்
சமாதானத்ைத ஒரு நதையப்ேபாலவும்,
ேதசங்களின் மகைமையப் புரண்டு
ஓடுகற ஆற்ைறப்ேபாலவும் அவளிடமாகப்
பாயும்படி ெசய்க ேறன்; அப்ெபாழுது நீங்கள்
முைலப்பால்குடிப்பீர்கள்;இடுப்பல்ைவத்துச்
சுமக்கப்படுவீர்கள்; முழங்காலில் ைவத்துத்
தாலாட்டப்படுவீர்கள். 13 ஒருவைன அவன்
தாய் ேதற்றுவதுேபால் நான் உங்கைளத்
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ேதற்றுேவன்; நீங்கள் எருசேலமிேல
ேதற்றப்படுவீர்கள். 14 நீங்கள் அைதக்
காணும்ேபாது, உங்கள் இருதயம் மக ழ்ந்து,
உங்கள் எலும்புகள் பசும்புல்ைலப்ேபாலச்
ெசழிக்கும்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
ஊழியக்காரரிடத்தல் அவருைடய கரமும்,
அவருைடய எத ரிகளிடத்தல் அவருைடய
ேகாபமும் ெதரியவரும். 15 இேதா,
தம்முைடய ேகாபத்ைத கடுங்ேகாபமாகவும்,
தம்முைடய கடிந்துெகாள்ளுதைல
ெநருப்புத்தழலாகவும் ெசலுத்தக்
ெயேகாவா அக்கனியுடனும் வருவார்,
ெபருங்காற்ைறப்ேபான்ற தம்முைடய
இரதங்களுடனும் வருவார். 16 ெயேகாவா
அக்கனியாலும், தமது பட்டயத்தாலும்,
மாம்சமான எல்ேலாருடனும் வழக்காடுவார்;
கர்த்தரால் ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்
அேநகராயருப்பார்கள். 17தங்கைளத்தாங்கேள
பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறவர்களும்,
ேதாப்புகளின் நடுவ ேல தங்கைளத்
தாங்கேள ஒருவர்பன் ஒருவராகச்
சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்களும்,
பன்றயைறச்சையயும்,அருவருப்பானைதயும்,
எலிையயும் சாப்படுக றவர்களும்
முழுவதுமாக அழிக்கப்படுவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 18 நான்
அவர்களுைடய ெசயல்கைளயும், அவர்கள்
நைனவுகைளயும் அற ந்தருக்க ேறன்;
நான் எல்லா ேதசத்தாைரயும் பல்ேவறு
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ெமாழிகைளப் ேபசுக றவர்கைளயுங்
ஒன்றாகச் ேசர்க்கும்காலம் வரும்;
அவர்கள் வந்து என் மகைமையக்
காண்பார்கள். 19 நான் அவர்களில் ஒரு
அைடயாளத்ைதக் கட்டைளயடுேவன்;
அவர்களில் தப்பனவர்கைள, என்
புகழ்ச்சையக் ேகளாமலும், என்
மகைமையக் காணாமலுமிருக்க ற
மக்களின் ேதசங்களாகய தர்ஷீசுக்கும்,
வல்வீரர்கள்இருக்கற பூலுக்கும்,லூதுக்கும்,
தூபாலுக்கும், யாவானுக்கும், தூரத்தலுள்ள
தீவுகளுக்கும் அனுப்புேவன்; அவர்கள்
என் மகைமைய ேதசங்களுக்குள்ேள
அறவப்பார்கள். 20 இஸ்ரேவல் மக்கள்
சுத்தமான பாத்த ரத்தல் காணிக்ைகையக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவருகறதுேபால, உங்கள்
சேகாதரர் எல்ேலாைரயும் அவர்கள்
குதைரகளின்ேமலும், இரதங்களின்ேமலும்,
சரக்கு வண்டிகளின்ேமலும், ேகாேவறு
கழுைதகளின்ேமலும், ேவகமான
ஒட்டகங்களின்ேமலும், சகல
ேதசங்களிடத்தலுமிருந்து எருசேலமிலுள்ள
ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைகயாக என்
பரிசுத்த மைலக்குக் ெகாண்டுவருவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
21 அவர்களிலும் சலைர ஆசாரியராகவும்
ேலவயராகவும் ெதரிந்துெகாள்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 22 நான்
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பைடக்கப்ேபாக ற புதய வானமும்
புதய பூமியும் எனக்கு முன்பாக
ந ற்பதுேபால, உங்கள் சந்ததயும்,
உங்கள் ெபயரும் ந ற்குெமன்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 23 அப்ெபாழுது:
மாதந்ேதாறும், ஓய்வுநாள்ேதாறும்,
மாம்சமான அைனவரும் எனக்கு முன்பாகத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கெளன்று ெயேகாவா
ெசால்க றார். 24 அவர்கள் ெவளிேய ேபாய்
எனக்கு வ ேராதமாகப் பாதகம்ெசய்த
மனிதர்களுைடய ப ேரதங்கைளப்
பார்ப்பார்கள்; அவர்களுைடய
பூச்ச சாகாமலும், அவர்களுைடய
ெநருப்பு அைணயாமலும் இருக்கும்;
அவர்கள் மாம்சமான அைனவருக்கும்
அருவருப்பாயருப்பார்கள்.
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