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மீகா
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர்

தீர்க்கதரிச யான மீகா. (மீகா 1:1).
மீகா ஒரு க ராமத்து தீர்க்கதரிச ,
சமுதாயத்தலும் நடக்கும் வக்க ர
ஆராதைனக்கும், அநயாயத்த ற்கும்,
வரப்ேபாகும் ேதவனுைடய ேகாபாக்கனிைய
ெதரியப்படுத்த, பட்டணத்தற்கு
அனுப்பப்பட்டவன். மீகா வவசாயம்
ெசய்யும் ஊர்களில் வச த்தவன்,
ேதசத்தன் அரசாங்க அத காரத்துக்கு
தூரமாயருந்தான். தள்ளுண்டவர்கள்மீதும்
அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவர்கள் மீதும்
கரிசைனக் ெகாண்டிருந்தான். (மீகா
4:6). இேயசுக றஸ்துவன் பறப்ைபக்
குற த்தும்அவருைடயந த்தயகுணங்கைளக்
குறத்தும், ப றக்கும்ஊரானெபத்ேலேகைமக்
குற த்தும் பைழய ஏற்பாட்டில் 700
வருடங்களுக்குமுன்பாக எழுதயருக்க றான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 730 க்கும் 650 கமு. க்கும்.

இைடயல் எழுதப்பட்டது. இஸ்ரேவலின்
வட ராஜ்ஜியம் வீழ்ச்ச யைடமுன் முதல்
வார்த்ைதகள்எழுதப்பட்டது. (1:2-7).



ii

அடுத்த பகுத கள் பாப ேலானின்
சைறயருப்பன் ேபாதும், ச ல பகுத கள்
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்த ப றகும்
எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
வட ேதசமான இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கும்,

ெதன்ேதசமானயூதாவுக்கும்எழிதனான்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவல், யூதா ேதசங்களின்

மீதும் வரும் நயயத்தீர்ப்ைபயும்,
ஆயரவருட அரசாட்ச யல் ேதவ
ஜனங்கள் மறுபடியும் தரும்ப இஸ்ரேவல்
ேதசத்தல் நாட்டப்படுவார்கள் என்ற
இரண்டு காரியத்ைத அத கமாக
மீகா எழுதயருக்க றான். ஜனங்கள்
சுயநலமாக வாழ்ந்தேபாதும் அவர்களுக்காக
ேதவன் ெசய்த நன்ைமகைள ேதவன்
ஞாபகப்படுத்தனார்.

ைமயக்கருத்து
ேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பு
ெபாருளடக்கம்
1. நயாயத்தீர்ப்பு ெசய்ய ேதவன்வருகறார்
— 1:1-2:13

2.அழிவன்ெசய்த கள்— 3:1-5:15
3. கண்டனக்குரலின்ெசய்த கள்— 6:1-7:10
4.முடிவுைர— 7:11-20
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1 ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா என்னும்
யூதா ராஜாக்களுைடய நாட்களில், ெமாேரசா
ஊைரச்ேசர்ந்த மீகாவுக்கு உண்டானதும்,
அவன் சமாரியாவ ற்கும் எருசேலமிற்கும்
வ ேராதமாகப் ெபற்றுக்ெகாண்டதுமான
ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைத.

இஸ்ரேவலின்ேமல் வரப்ேபாகும்
நயாயத்தீர்ப்பு

2அைனத்து மக்கேள, ேகளுங்கள்; பூமிேய,
அதலுள்ளைவகேள, ெசவெகாடுங்கள்;
ெயேகாவாகய ஆண்டவர், தம்முைடய
பரிசுத்த ஆலயத்தலிருக்கற ஆண்டவேர
உங்களுக்கு வேராதமாகச் சாட்ச யாக
இருப்பார். 3 இேதா, ெயேகாவா
தம்முைடய இடத்தலிருந்து புறப்பட்டு
வருகறார்; அவர் இறங்க பூமியன்
உயர்ந்த இடங்கைள மித ப்பார். 4 ெமழுகு
ெநருப்ப ற்கு முன்பாக உருகுகறதுேபாலவும்,
மைலகளிலிருந்துபாயும்தண்ணீர்தைரையப்
பளக்க றதுேபாலவும், மைலகள் அவர் கீேழ
உருக , பள்ளத்தாக்குகள் பளந்துேபாகும்.
5 இைவ அைனத்தும் யாக்ேகாபுைடய
மீறுதலின் காரணமாகவும், இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார்களுைடய பாவங்களின்
காரணமாகவும் சம்பவக்கும்; யாக்ேகாபன்
மீறுதலுக்குக் காரணெமன்ன? சமாரியா
அல்லேவா? யூதாவன் ேமைடகளுக்குக்
காரணெமன்ன? எருசேலம் அல்லேவா?
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6 ஆைகயால் நான் சமாரியாைவ
ெவளியான மண்ேமடும், த ராட்ைசச்ெசடி
நடுக ற நலமுமாக்க , அதன் கற்கைளப்
பள்ளத்தாக்க ேல புரண்டுவழச்ெசய்து,
அதன் அஸ்தபாரங்கைளத்
தறந்துைவப்ேபன். 7அதன்வார்ப்ப க்கப்பட்ட
சைலகள் அைனத்தும் ெநாறுக்கப்படும்;
அதன் ெபாருட்கள் அைனத்தும்
ெநருப்பனால் எரித்துப்ேபாடப்படும்; அதன்
சைலகைள எல்லாம் பாழாக்குேவன்;
ேவச ப்பைணயத்தனால் ேசர்க்கப்பட்டது,
தரும்ப ேவச ப்பைணயமாகச்
ெசலுத்தப்படும்.

இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவுக்காகப்
புலம்புதல்

8 இதனால் நான் புலம்ப அலறுேவன்;
பற ெகாடுத்தவனாகவும் ந ர்வாணமாகவும்
நடப்ேபன்; நான் நரிகைளப்ேபால
ஊைளய ட்டு, ஆந்ைதகைளப்ேபால
அலறுேவன். 9 அதன் காயம் ஆறாதது;
அது யூதாவைர வந்தது: என் மக்களின்
வாசலாகய எருசேலம்வைர வந்து
ேசர்ந்தது. 10 அைதக் காத்பட்டணத்த ேல
அறவக்காதீர்கள்; அழேவ ேவண்டாம்;
ெபத் அப்ராவ ேல புழுதயல் புரளு.
11 சாப்பீரில் குடியருக்க றவேள,
ெவட்கத்துடன் ந ர்வாணமாக அப்பாேல
ேபா; சாயனானில் குடியருக்க றவன்
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ெவளிேய வருவதல்ைல; ெபத் ஏேசலின்
புலம்பல் உங்களுக்கு அைடக்கலமாக
இருக்காது. 12 மாேராத்தல் குடியருக்க றவள்
நன்ைம வருெமன்று எத ர்பார்த்தருந்தாள்;
ஆனாலும் தீைம ெயேகாவாவ டத்தலிருந்து
எருசேலமின் வாசல்வைரக்கும் வந்தது.
13 லாகீசல் குடியருக்க றவேள, ேவகமான
குதைரகைள இரதத்த ேல பூட்டு; நீேய
மகளாகய சீேயானின் பாவத்த ற்குக்
காரணம்; உன்னிடத்தல் இஸ்ரேவலின்
கீழ்ப்படியாைமகள் காணப்பட்டது.
14 ஆைகயால் ேமார்ேஷத்காத்தனிடத்தல்
உனக்கு இருக்கறைதக் ெகாடுத்துவடுவாய்;
அக்சீபன் வீடுகள் இஸ்ரேவலின்
ராஜாக்களுக்கு ஏமாற்றமாகப்ேபாகும்.
15 மேரஷாவல் குடியருக்க றவேள,
உனக்கு இன்னும் ஒரு உரிைமயாளைன
வரச்ெசய்ேவன்; இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள்*
அதுல்லாம் வைர வருவார்கள். 16 உனக்கு
அருைமயானஉன் பள்ைளகளுக்காக நீ உன்
தைலையச்சைரத்துெமாட்ைடய ட்டுக்ெகாள்;
கழுைகப்ேபால முழுெமாட்ைடயாயரு,
அவர்கள் உன்ைனவட்டுச் சைறப்பட்டுப்
ேபாக றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
தீயவர்களுக்குஐேயா

* அத்த யாயம் 1:15 1:15மகைமயாகய
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1 அக்க ரமத்ைத ேயாச த்து, தங்கள்
படுக்ைககளின்ேமல் ெபால்லாப்பு ெசய்ய
த ட்டமிட்டுத் தங்கள் ைகயல் வல்லைம
இருக்கறதனால், வடியற்காலமாக றேபாது
அைதச் ெசயல்படுத்த , 2வயல்கைளவரும்ப
அைவகைளப் பற த்துக்ெகாண்டு, வீடுகைள
வரும்ப அைவகைள எடுத்துக்ெகாண்டு,
மனிதைனயும் அவனுைடய வீட்ைடயும்,
குடும்பங்கைளயும் ஒடுக்குகறவர்களுக்கு
ஐேயா, 3 ஆைகயால் ெயேகாவா: நான்
இந்த வம்சத்தாருக்கு வ ேராதமாகத்
தீைமைய வரச்ெசய்ய நைனக்க ேறன்;
அதலிருந்து நீங்கள் தப்பமாட்டீர்கள்;
நீங்கள் ேமட்டிைமயாக நடப்பதல்ைல;
அது தீைமயான காலம். 4 அந்நாளில்
உங்கைள உதாரணமாகச்ெசால்லி,
நாம் முற்றலும் பாழாேனாம்; நமது
மக்களின் எல்ைலைய மாற்ற ப்ேபாட்டார்;
எப்படியாக அைத என்ைனவட்டு
நீக்க ப்ேபாட்டார்! நமது வயல்கைளப்
படுங்க ப் பக ர்ந்துெகாடுத்தாேர என்று
துயரமான புலம்பலாகப் புலம்புவார்கள்.
5 ெயேகாவாவன் சைபயல் நலங்கைள
அளந்துெகாடுக்க றவர்கள் உனக்கு
இல்லாதருப்பார்கள். 6 தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாதருப்பீர்களாக என்கறார்கள்;
அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவார்கள்,
இந்தவதமாக அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாவ ட்டால் பழிச்ெசால் நீங்காேத.
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7 யாக்ேகாபு வம்சம் என்று ெபயர்
ெபற்றவர்கேள, ெயேகாவாவன் ஆவ
குறுகயருக்க றேதா? அவருைடய
ெசயல்கள் இைவகள்தாேனா? ெசம்ைமயாக
நடக்க றவனுக்கு என் வார்த்ைதகள் நன்ைம
ெசய்யாேதா? 8 என் மக்கள் ஆரம்பம்முதல்
எத ரிையப்ேபால் எழும்பனார்கள்.
ேபாரிலிருந்து தரும்பவந்து வழியல்
பயப்படாமல் கடந்துேபாக றவர்களுைடய
ேமலங்கையயும் ஆைடையயும்
உரிந்துெகாண்டீர்கள். 9 என் மக்களின்
ெபண்கைள அவர்களுைடய வசதயான
வீடுகளிலிருந்து துரத்தவ ட்டீர்கள்;
அவர்களுைடய குழந்ைதகளுக்கு இருந்த
என் அலங்காரத்ைத என்ைறக்கும்
இல்லாதபடிக்குப் பற த்துக்ெகாண்டீர்கள்.
10 எழுந்து ேபாங்கள்; இது நீங்கள்
இைளப்பாறும் இடம் அல்ல, இது
தீட்டுப்பட்டது, இது உங்கைள அழித்துவடும்,
அந்த நாசம் மிகவும் ெகாடியதாக
இருக்கும். 11 மனம்ேபாக ற ேபாக்க ேல
ேபாய், ெபாய்யானைதச் ெசால்லுகற
ஒருவன், த ராட்ைசரசத்ைதயும்
மதுபானத்ைதயும் குறத்து நான்
உனக்குப் ப ரசங்க ப்ேபெனன்றால்,
அவேன இந்த மக்களுக்கு ஏற்ற
ப ரசங்கயாக இருப்பான். 12 யாக்ேகாபன்
மக்கேள, உங்கெளல்ேலாைரயும் நான்
ந ச்சயமாகக் கூட்டுேவன், இஸ்ரேவலின்
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மீதயானவர்கைள ந ச்சயமாகச் ேசர்ப்ேபன்;
ேபாஸ்றாவன் ஆடுகைளப்ேபால்
அவர்கைள ஒேர கூட்டமாக்குேவன்,
தன் ெதாழுவத்த ற்குள்ேள ேசர்ந்த
மந்ைதக்குச் சமமாக மக்கள் கூட்டத்தனாேல
இைரச்சல் உண்டாகும். 13 தைடகைள
நீக்க ப்ேபாடுக றவர் அவர்களுக்கு முன்பாக
நடந்துேபாக றார்; அவர்களுைடய தைடகைள
நீக்க , வாசலால் உட்ப ரேவச த்துக்
கடந்துேபாவார்கள்; அவர்களுைடய ராஜா
அவர்களுக்குமுன்பாகப்ேபாவார்,ெயேகாவா
அவர்களுக்குமுன்பாக நடந்துேபாவார்.

அத்த யாயம் 3
துன்மார்க்கர்களான தைலவர்களும்

தீர்க்கதரிச களும்
1 நான் ெசான்னது: யாக்ேகாபன்

தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல் வம்சத்து
அத பத கேள, நயாயம் இன்னெதன்று
அறவது உங்களுக்கு அல்லேவா உரியது.
2 ஆனாலும் நன்ைமைய ெவறுத்து,
தீைமைய வரும்ப , அவர்கள்ேமல் இருக்கற
அவர்களுைடய ேதாைலயும், அவர்களுைடய
எலும்புகள்ேமல் இருக்கற சைதையயும்
படுங்க , 3 என் மக்களின் சைதையத் தன்று,
அவர்கள்ேமல் இருக்கற அவர்களுைடய
ேதாைல உரிந்துெகாண்டு, எலும்புகைள
முறத்து, பாைனய ேல ேபாடுவதுேபாலவும்



மீகாஅத்தயாயம் 3:4 ix மீகாஅத்தயாயம் 3:8

இைறச்சையக் ெகாப்பைரக்குள்ேள
ேபாடுவதுேபாலவும் அைவகைள
ெவட்டுகறார்கள். 4 அப்ெபாழுது அவர்கள்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்படுவார்கள்;
ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் ெசயல்களில்
ெபால்லாதவர்களாக இருப்பதனால், அவர்
அவர்களுக்கு மறுெமாழி ெகாடுக்காமல்,
தமதுமுகத்ைதஅக்காலத்த ேலஅவர்களுக்கு
மைறத்துக்ெகாள்ளுவார். 5 தங்கள்
பற்களினால் கடிக்க றவர்களாயருந்து,
சமாதானெமன்று ெசால்லி, தங்கள்
வாய்க்கு உணைவக் ெகாடுக்காதவனுக்கு
வேராதமாகச் சண்ைடக்கு ஆயத்தமாக ,
என் மக்கைள ேமாசம்ேபாக்குக ற
தீர்க்கதரிச களுக்கு வேராதமாகக்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
6 தரிசனம் காணமுடியாத இரவும்,
குறெசால்லமுடியாத அந்தகாரமும்
உங்களுக்கு வரும்; தீர்க்கதரிச களின்ேமல்
சூரியன் மைறந்து, அவர்கள்ேமல்
பகல் மிகவும் இருளாகப்ேபாகும்.
7 தரிசனம்பார்க்க றவர்கள் ெவட்கப்பட்டு,
குறெசால்லுகறவர்கள் நாணமைடந்து,
உத்த ரவுெகாடுக்க ற ேதவன்
இல்லாததனால் அவர்கள் அைனவரும்
தங்கள் வாைய மூடிக்ெகாள்வார்கள்.
8 நாேனா, யாக்ேகாபுக்கு அவனுைடய
மீறுதைலயும், இஸ்ரேவலுக்கு அவனுைடய
பாவத்ைதயும் அறவப்பதற்காக,



மீகாஅத்தயாயம் 3:9 x மீகாஅத்தயாயம் 4:1

ெயேகாவாவுைடய ஆவ அருளிய
பலத்தனாலும், நயாயத்தனாலும்,
பராக்க ரமத்தனாலும்ந ரப்பப்பட்டிருக்க ேறன்.
9நயாயத்ைதெவறுத்து,ஒழுங்கானைவகைளெயல்லாம்
ேகாணலாக்க , 10 சீேயாைன
இரத்தப்பழியனாலும், எருசேலைம
அநயாயத்தனாலும் கட்டுக ற யாக்ேகாபு
வம்சத்துத் தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல்
வம்சத்து அத பத கேள, இைதக் ேகளுங்கள்.
11 அதன் தைலவர்கள் லஞ்சத்த ற்கு
நயாயந்தீர்க்க றார்கள்; அதன் ஆசாரியர்கள்
ைகக்கூலிக்கு உபேதச க்க றார்கள்;
அதன் தீர்க்கதரிச கள் பணத்தற்குக்
குறெசால்லுகறார்கள்; ஆகலும் அவர்கள்
ெயேகாவாைவச் சார்ந்துெகாண்டு:
ெயேகாவா எங்கள் நடுவல் இல்ைலேயா?
தீங்கு எங்கள்ேமல் வராது என்கறார்கள்.
12 ஆைகயால் உங்களால் சீேயான்
வயல்ெவளிையப்ேபால உழப்பட்டு,
எருசேலம் மண்ேமடுகளாகப்ேபாகும்,
ஆலயத்தன் மைல, காட்டு
ேமடுகைளப்ேபாலாகும்.

அத்த யாயம் 4
சீேயானிேல ேதவனுைடயஆளுைக

1 ஆனாலும், வரும் நாட்களில்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயமாகய மைல,
மைலகளின் உச்சயல் நறுவப்பட்டு,
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மைலகளுக்கு ேமலாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கும்,
எல்லா மக்களும் அதனிடத்த ற்கு
ஓடிவருவார்கள். 2த ரளான மக்கள் புறப்பட்டு
வந்து: நாம் ெயேகாவாவன் மைலக்கும்,
யாக்ேகாபன் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும்
ேபாேவாம் வாருங்கள்;அவர் தமதுவழிகைள
நமக்குப் ேபாத ப்பார், நாம் அவருைடய
பாைதகளில் நடப்ேபாம் என்பார்கள்;
ஏெனனில் சீேயானிலிருந்து ேவதமும்,
எருசேலமிலிருந்துெயேகாவாவன்வசனமும்
ெவளிப்படும். 3அவர் த ரளான மக்களுக்குள்
நயாயம் தீர்த்து, தூரத்தலுள்ள பலம்மிகுந்த
ேதசங்கைளக் கடிந்துெகாள்ளுவார்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்களுைடய
பட்டயங்கைள மண்ெவட்டிகளாகவும்,
ஈட்டிகைள அரிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள்;
ஒரு ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக இன்ெனாரு
ேதசம் பட்டயம் எடுப்பதல்ைல; இனி
அவர்கள் யுத்தத்ைதக் கற்பதுமில்ைல.
4 அவனவன் தன்தன் த ராட்ைசச்ெசடியன்
நழலிலும், தன்தன் அத்தமரத்தன்
நழலிலும் பயப்படுத்துபவர்கள் இல்லாமல்
உட்காருவான்; ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் வாய் இைதச் ெசால்லிற்று.
5 சகல மக்களும் தங்கள் தங்கள்
ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பற்ற க்ெகாண்டு
நடப்பார்கள்; நாங்களும் எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதப்
பற்ற க்ெகாண்டு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
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சதாகாலங்களிலும் நடப்ேபாம். 6 ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
அந்நாளிேல நான் ெநாண்டியானவைளச்
ேசர்த்து, தள்ளப்பட்டவைளயும்
தீங்கு அனுபவத்தவைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, 7 ெநாண்டியானவைள
மீதயான மக்களாகவும், தூரமாகத்
தள்ளப்பட்டுப்ேபானவைளப் பலத்த
மக்களாகவும் ைவப்ேபன்; அவர்கள்ேபரில்
ெயேகாவா சீேயான் மைலய ேல இதுமுதல்
என்ெறன்ைறக்கும் ராஜாவாக இருப்பார்.
8 மந்ைதயன் காவற்ேகாபுரேம, மகளாகய
சீேயானின் பாதுகாப்ேப, முந்தன ஆளுைக
உன்னிடத்தல் வரும்; ராஜரிகம் மகளாகய
எருசேலமிடம் வரும். 9 இப்ேபாதும்
நீ ஏன் சத்தமிட்டு கதறேவண்டும்?
ராஜாவானவர் உன்னிடத்தல்
இல்ைலேயா? உன் ஆேலாசைனக்காரர்கள்
அழிந்துேபானார்கேளா? ப ரசவ க்க ற
ெபண்ணுக்கு உண்டாக ற ேவதைன
உனக்கு உண்டாகும். 10 மகளாகய
சீேயாேன, ப ரசவ க்க ற ெபண்ைணப்ேபால
ப ரசவ ேவதைனப்படு; நீ இப்ேபாது
நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு, ெவளிகளில்
தங்க , பாப ேலான் வைரக்கும் ேபாவாய்,
அங்ேக வடுவக்கப்படுவாய்; அங்ேக
ெயேகாவா உன்ைன உன் எத ரிகளின்
ைகக்கு நீங்கலாக்க மீட்பார். 11 சீேயான்
தீட்டுப்படுவாளாக, எங்கள் கண் அவைளக்
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காண்பதாக என்று ெசால்லி, அேநக
ேதசத்தார் உனக்கு வ ேராதமாகக்
கூடியருக்க றார்கள். 12 ஆனாலும்
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய நைனவுகைள
அறயாமலும், அவருைடய ேயாசைனைய
உணராமலும் இருக்கறார்கள்; அவர்
அரிக்கட்டுகைளப்ேபால அவர்கைளக்
களத்த ேல ேசர்ப்பார். 13 மகளாகய
சீேயாேன, நீ எழுந்து ேபாரடி; நான்
உன் ெகாம்புகைள இரும்பும், உன்
குளம்புகைள ெவண்கலமுமாக்குேவன்; நீ
அேநக மக்கைள ெநாறுக்க ப்ேபாடுவாய்;
அவர்கள் ேதடிச் ேசர்த்தைத நீ
கர்த்தருக்ெகன்றும், அவர்களுைடய
ெசாத்துக்கைள முழு பூமிக்கும் ஆண்டவராக
இருக்க றவருக்ெகன்றும்நயமிப்பாய்.

அத்த யாயம் 5
வரப்ேபாகும் ேமச யா

1 ேசைனகைளயுைடய நகரேம, இப்ேபாது
குழுக்குழுவாகக் கூடிக்ெகாள்; நமக்கு
வ ேராதமாக முற்றுைக ேபாடப்படும்;
இஸ்ரேவலுைடய நயாயாத பதையக்
ேகாலினால் கன்னத்த ேல அடிப்பார்கள்.
2 எப்ப ராத்தா என்னப்பட்ட ெபத்ெலேகேம,
நீ யூேதயாவலுள்ள ஆய ரங்களுக்குள்ேள
ச றயதாயருந்தும், இஸ்ரேவைல
ஆளப்ேபாக றவர் உன்னிடத்தலிருந்து
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புறப்பட்டு என்னிடத்தல் வருவார்;
அவருைடய புறப்படுதல்அநாத நாட்களாகய
பூர்வத்தனுைடயது. 3 ஆனாலும்
ப ரசவ க்க றவள் ப ரசவ க்கும்வைர
அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்பார்;
அப்ெபாழுது அவருைடய சேகாதரர்களில்
மீதயானவர்கள் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
தரும்புவார்கள். 4 அவர் நன்றுெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடய பலத்ேதாடும் தம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்தன்
மகத்துவத்ேதாடும் ேமய்ப்பார்; ஆைகயால்
அவர்கள் நைலத்தருப்பார்கள்; அவர்
இனி பூமியன் எல்ைலகள் முழுவதலும்
மகைமப்படுவார்.

இஸ்ரேவலின் எத ரிகளுக்கு வரும்
நயாயத்தீர்ப்பு

5 இவேர சமாதான காரணர்;
அசீரியன் நம்முைடய ேதசத்த ேல
வரும்ேபாதும், நம்முைடய அரண்மைனகைள
மித க்கும்ேபாதும், ஏழு ேமய்ப்பர்கைளயும்
மனிதர்களில் எட்டு அத பத கைளயும்
அவனுக்கு வேராதமாக நறுத்துேவன்.
6 இவர்கள் அசீரியா ேதசத்ைதயும்,
ந ம்ேராதன் ேதசத்ைதயும், அதனுைடய
வாசல்களுக்கு உட்புறமாகப் பட்டயத்த ற்கு
இைரயாக்குவார்கள்; அசீரியன் நம்முைடய
ேதசத்தல் வரும்ேபாதும், நம்முைடய
எல்ைலகைள மித க்கும்ேபாதும் அவனுக்கு
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நம்ைமத் தப்புவ ப்பார். 7 யாக்ேகாப ேல
மீதயானவர்கள் ெயேகாவாேல வருகற
பனிையப்ேபாலவும், மனிதனுக்குக்
காத்தருக்காமலும், மனுமக்களுக்குத்
தாமத க்காமலும், பூண்டுகள்ேமல்
வருகற மைழகைளப்ேபாலவும், அேநக
மக்களின் நடுவ ேல இருப்பார்கள்.
8 யாக்ேகாப ேல மீதயானவர்கள், சங்கம்
காட்டுமிருகங்களுக்குள்ேள இருக்கறதற்குச்
சமமாகவும், கடந்துேபாய் மித த்துத்
தப்புவ ப்பார் இல்லாமல் பீற ப்ேபாடுக ற
பாலசங்கம் ஆட்டுமந்ைதகளுக்குள்ேள
இருக்கறதற்குச் சமமாகவும் மக்களுக்குள்
அேநக மக்களின் நடுவ ேல இருப்பார்கள்.
9 உன்னுைடய ைக உன் வேராத களின்ேமல்
உயரும்; உன் எத ரிகெளல்ேலாரும்
அழிக்கப்படுவார்கள். 10 அந்நாளிேல நான்
உன் குதைரகைள உன் நடுவல் இராமல்
அழித்து, உன் இரதங்கைள அழித்து, 11 உன்
ேதசத்துப் பட்டணங்கைள அழித்து, உன்
மதல்கைளெயல்லாம் அழித்து, 12 சூனிய
வத்ைதகள் உன் ைகயல் இல்லாதபடிக்கு
அகற்றுேவன்; நாள் பார்க்க றவர்கள்
உன்னிடத்தல் இல்லாமற்ேபாவார்கள்.
13 உன் வார்ப்ப க்கப்பட்ட சைலகைளயும்
உன் சைலகைளயும் உன் நடுவல்
இல்லாதபடிக்கு ந ர்மூலமாக்குேவன்;
உன் ைகயன் பைடப்புகைள நீ இனிப்
பணிந்துெகாள்ளமாட்டாய். 14 நான்
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உன் வக்க ரகத்ேதாப்புகைள உன்
நடுவல் இல்லாமல் படுங்க , உன்
பட்டணங்கைளஅழித்து, 15ெசவெகாடுக்காத
அந்நய மக்களிடத்த ேல ேகாபத்ேதாடும்
உக்க ரத்ேதாடும் நீதையச் சரிக்கட்டுேவன்
என்றார்.

அத்த யாயம் 6
1ெயேகாவாெசால்லுகறைதக்ேகளுங்கள்;

நீ எழுந்து, மைலகளுக்குமுன் உன்
வழக்ைகச் ெசால்; மைலகள் உன்
சத்தத்ைதக் ேகட்கட்டும். 2 மைலகேள,
பூமியன் உறுதயான அஸ்தபாரங்கேள,
ெயேகாவாவுைடய வழக்ைகக் ேகளுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்கு அவருைடய மக்கேளாடு
வழக்கு இருக்கறது; இஸ்ரேவலர்கேளாடு
அவர் வழக்காடுவார். 3 என் மக்கேள, நான்
உனக்கு என்ன ெசய்ேதன்? நான் எதனால்
உன்ைன வருத்தப்படுத்த ேனன்? எனக்கு
எத ேர பதல் ெசால். 4 நான் உன்ைன
எக ப்துேதசத்தலிருந்து வரவைழத்து,
அடிைமத்தன வீட்டிலிருந்த உன்ைன
மீட்டுக்ெகாண்டு, ேமாேச, ஆேரான்,
மிரியாம் என்பவர்கைள உனக்கு முன்பாக
அனுப்ப ேனன். 5 என் மக்கேள, ேமாவாபன்
ராஜாவாகய பாலாக் ெசய்த ேயாசைன
இன்னெதன்றும், ேபேயாரின் மகனாகய
ப ேலயாம் அவனுக்கு மறுெமாழியாகச்
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ெசான்னது இன்னெதன்றும், ச த்தீம்*
ெதாடங்க கல்கால்வைர நடந்தது
இன்னெதன்றும், நீ ெயேகாவாவுைடய
நீத கைள அறந்துெகாள்ளும்படி
நைனத்துக்ெகாள். 6 என்னத்ைதக்ெகாண்டு
நான் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் வந்து,
உன்னதமான ேதவனுக்கு முன்பாகப்
பணிந்துெகாள்ேவன்? தகனபலிகேளாடும்,
ஒருவயதுைடய கன்றுக்குட்டிகேளாடும்
அவருைடய சந்ந தயல் வரேவண்டுேமா?
7ஆயரங்களானஆட்டுக்கடாக்களின்ேபரிலும்,
எண்ெணயாக ஓடுகற பத்தாய ரங்களான
ஆறுகளின்ேபரிலும், ெயேகாவா
ப ரியமாயருப்பாேரா? என் அக்க ரமத்ைதப்
ேபாக்குவதற்காக என் முதற்
ப றந்தவைனயும், என் ஆத்துமாவன்
பாவத்ைதப் ேபாக்க என் கர்ப்பக்கனிையயும்
ெகாடுக்கேவண்டுேமா? 8 மனிதேன,
நன்ைம இன்னெதன்று அவர் உனக்கு
அறவத்தருக்க றார்; நயாயம்ெசய்து,
இரக்கத்ைதச் ச ேநக த்து, உன் ேதவனுக்கு
முன்பாக மனத்தாழ்ைமயாக நடப்பைதத்
தவ ர ேவேற எைதக் ெயேகாவா

* அத்த யாயம் 6:5 6:5 இஸ்ரேவலின் கைடச பாைளயும்
ேயார்தான் நதயன் கழக்கு பகுதயல் இறங்கனார்கள்.
ேயாசுவா 3:1, ேயார்தாைன கடந்து ேமற்கு பகுதயல்
முதன்முைறயாக கானான் ேதசத்தல் கல்கால் என்ற
இடத்தல் பாைளயம் இறங்கனார்கள் ேயாசுவா 4:19,
இதன் மத்தயல் நடந்த அற்புத காரியம் என்னெவன்றால்
இஸ்ரேவலர்கள் ேயார்தான் நதைய கால் நைடயாக
கடந்தார்கள்.
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உன்னிடத்தல் ேகட்க றார்.

இஸ்ரேவலின்அநீத க்கானதண்டைன
9 ெயேகாவாவுைடய சத்தம் நகரத்ைத

ேநாக்க க் கூப்படுகறது; ஞானமுள்ளவன்
உம்முைடய நாமத்ைத மத ப்பான்;
மிலாற்ற ற்கும் அைத ேநமித்தவருக்கும்
ெசவெகாடுங்கள். 10 துன்மார்க்கருைடய
வீட்டிேல துன்மார்க்கத்தனால் சம்பாத த்த
ெபாக்கஷங்களும், அருவருக்கப்படத்தக்க
குைறந்த மரக்காலும் இன்னும்
இருக்கறதல்லேவா? 11 கள்ளத்தராசும்
கள்ளப் படிக்கற்களுள்ள ைபயும்
இருக்கும்ேபாது, அவர்கைளச்
சுத்தமுள்ளவர்கெளன்று எண்ணுேவேனா?
12 அவர்களில் ஐசுவரியமுள்ளவர்கள்
ெகாடுைமயால் நைறந்தருக்க றார்கள்;
அவர்களுக்குள் வாசமாயருக்க றவர்கள்
ெபாய்ேபசுக றார்கள்; அவர்கள் வாயலுள்ள
நாவு கபடமுள்ளது. 13 ஆைகயால்
நான் உன் பாவங்களுக்காக உன்ைன
அடித்துப் பாழாக்குக றதனால் உன்ைனப்
பலவீனமாக்குேவன்†. 14 நீ சாப்ப ட்டும்
தருப்தயைடயாமல் இருப்பாய்;
உனக்குள்ேள ேசார்வுண்டாகும்; பாதுகாத்தும்
நீ தப்புவ ப்பதல்ைல; நீ தப்புவ ப்பைதயும்
பட்டயத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 15 நீ

† அத்த யாயம் 6:13 6:13 ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குேவன்,
வயதயுள்ளவனாக்குேவன்



மீகாஅத்தயாயம் 6:16 xix மீகாஅத்தயாயம் 7:2

வைதத்தும் அறுக்காமற்ேபாவாய்; நீ
ஒலிவப்பழங்கைளயும்த ராட்ைசப்பழங்கைளயும்
ஆைலயாடினாலும், எண்ெணய்
பூச க்ெகாள்வதுமில்ைல, இரசம்
குடிப்பதுமில்ைல. 16 நான் உன்ைனப்
பாழாகவும் உன் குடிகைள ஈசலிட்டு
ந ந்த க்க ற ந ந்ைதயாகவும் ைவக்கும்படி,
உம்ரியனுைடய கட்டைளகளும் ஆகாப்
வீட்டாருைடய அைனத்துச் ெசய்ைககளும்
ைகக்ெகாள்ளப்பட்டு வருகறது;
அவர்களுைடய ஆேலாசைனகளிேல
நடக்க றீர்கள்; ஆைகயால் என் மக்களின்
ந ந்ைதையச்சுமப்பீர்கள்.

அத்த யாயம் 7
இஸ்ரேவலுைடய பாவத்தனால் வந்த

துயரம்
1 ஐேயா, ேகாைடக்காலத்தன் பழங்கைளச்

ேசர்த்து, த ராட்ைசபழங்கைள அறுத்தபன்பு
வருகறவைனப்ேபால் இருக்க ேறன்;
சாப்படுவதற்கு ஒரு த ராட்ைசக்குைலயும்
என் ஆத்துமா வரும்பய முதல்
அறுப்பன் பழமும் இல்ைல. 2 ேதசத்தல்
பக்தயுள்ளவன் அற்றுப்ேபானான்;
மனிதர்களில் ெசம்ைமயானவன் இல்ைல;
அவர்கெளல்ேலாரும் இரத்தம் ச ந்தப்
பதுங்கயருக்க றார்கள்; அவனவன்
தன்தன் சேகாதரைன வைலய ேல ப டிக்க
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ேவட்ைடயாடுக றான். 3 ெபால்லாப்புச்
ெசய்வதற்கு அவர்களுைடய இரண்டு
ைககளும் ஒன்றாகச் ேசரும்; அதபத
ெகாடு என்கறான்; நயாயாத பத
ைகக்கூலி ேகட்க றான்; ெபரியவன் தன்
தகாத ஆைசையத் ெதரிவ க்க றான்;
இவ்வதமாகப் புரட்டுக றார்கள். 4அவர்களில்
நல்லவன் முட்ெசடிையப்ேபான்றவன்,
ெசம்ைமயானவன் ெநரிஞ்சைலவ ட மிகவும்
கூர்ைமயானவன்; உன் காவற்காரர்கள்
அறவத்த உன் தண்டைனயன் நாள்
வருகறது; இப்ெபாழுேத அவர்களுக்குக்
கலக்கம் உண்டு. 5 ச ேநக தைன
வசுவாச க்கேவண்டாம், வழிகாட்டிைய
நம்பேவண்டாம்; உன் மடிய ேல
படுத்துக்ெகாள்ளுகறவளுக்குமுன்பாக உன்
வாையத் த றக்காமல் எச்சரிக்ைகயாயரு.
6மகன்தகப்பைனக்கனவீனப்படுத்துகறான்;
மகள் தன் தாய்க்கு வ ேராதமாகவும்,
மருமகள் தன் மாமியாருக்கு வ ேராதமாகவும்
எழும்புக றார்கள்; மனிதனுைடய எத ரிகள்
அவன் வீட்டார்தாேன. 7 நாேனாெவன்றால்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்ெகாண்டு, என்
இரட்ச ப்பன் ேதவனுக்குக் காத்தருப்ேபன்;
என்ேதவன்என்ைனக்ேகட்டருளுவார்.

அறக்ைகயடுதலும்ேதற்றப்படுதலும்
8 என் எத ரிேய, எனக்கு வ ேராதமாகச்

சந்ேதாஷப்படாேத; நான் வழுந்தாலும்
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எழுந்தருப்ேபன்; நான் இருளிேல
உட்கார்ந்தால், ெயேகாவா எனக்கு
ெவளிச்சமாயருப்பார். 9 நான்
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்ேதன்; அவர் எனக்காக வழக்காடி
என் நயாயத்ைத வ சாரிக்கும்வைர
அவருைடய ேகாபத்ைதச் சுமப்ேபன்; அவர்
என்ைன ெவளிச்சத்த ேல ெகாண்டுவருவார்,
அவருைடய நீதையப் பார்ப்ேபன்.
10 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா எங்ேக
என்று என்ேனாேட ெசால்லுகற என்
எத ரியானவள் அைதப் பார்க்கும்ேபாது
ெவட்கம் அவைள மூடும்; என் கண்கள்
அவைளக் காணும்; இனி வீத களின்
ேசற்ைறப்ேபால மித க்கப்படுவாள். 11 உன்
மதல்கைள எடுப்ப க்கும் நாள் வருகறது;
அந்நாளிேல ப ரமாணம் ெவகுதூரம்
பரவ ப்ேபாகும். 12 அந்நாளிேல அசீரியா
முதல் எக ப்தன் பட்டணங்கள் வைரக்கும்,
எக ப்து முதல் நதவைரக்கும், ஒரு
சமுத்த ரமுதல்மறு சமுத்த ரம்வைரக்கும்,ஒரு
மைலமுதல்மறுமைலவைரக்குமுள்ளமக்கள்
உன்னிடத்த ற்கு வருவார்கள். 13 ஆனாலும்
தன் குடிமக்களினிமித்தமும் அவர்கள்
ெசயல்களுைடய பலன்களினிமித்தமும்
ேதசம் பாழாயருக்கும். 14 கர்ேமலின்
நடுவ ேல தனித்து வனவாசமாயருக்க ற
உமது சுதந்தரமான மந்ைதயாகய
உம்முைடய ஜனத்ைத உமது ேகாலினால்
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ேமய்த்தருளும்; பூர்வநாட்களில் ேமய்ந்தது
ேபாலேவ அவர்கள் பாசானிலும்
கீேலயாத்தலும் ேமய்வார்களாக.
15 நீ எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்பட்டநாளில் நடந்ததுேபாலேவ உன்ைன
அத சயங்கைளக் காணச்ெசய்ேவன்.
16 அந்நயமக்கள் கண்டு தங்களுைடய
எல்லாப் பராக்க ரமத்ைதயுங்குறத்து
ெவட்கப்படுவார்கள்; ைகைய வாயன்ேமல்
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள் காதுகள்
ெசவ டாகவடும். 17 பாம்ைபப்ேபால
மண்ைண நக்குவார்கள்; பூமியன்
ஊர்வனவற்ைறப்ேபாலத் தங்கள்
மைறவ டங்களிலிருந்து நடுநடுங்க ப்
புறப்படுவார்கள்; நமது ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்த ற்குத் த க ேலாேட ேசர்ந்து,
உனக்குப் பயப்படுவார்கள். 18 தமக்குச்
ெசாந்தமானவர்களில் மீதயானவர்களுைடய
அக்க ரமத்ைதப் ெபாறுத்து, மீறுதைல
மன்னிக்க ற ேதவரீருக்கு ஒப்பான
ேதவன் யார்? அவர் கருைப ெசய்ய
வரும்புக றபடியால்அவர் என்ெறன்ைறக்கும்
ேகாபப்படமாட்டார். 19அவர் மீண்டும் நம்ேமல்
இரங்குவார்; நம்முைடய அக்க ரமங்கைள
நீக்க , நம்முைடய பாவங்கைளெயல்லாம்
சமுத்த ரத்தன்ஆழங்களில் ேபாட்டுவடுவார்.
20 ேதவரீர் ஆரம்பநாட்கள்முதல் எங்கள்
முன்ேனார்களுக்குஆைணயட்டசத்தயத்ைத
யாக்ேகாபுக்கும்,கருைபையஆப ரகாமுக்கும்
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கட்டைளயடுவீராக.



xxiv

இண்டியன்ரிைவஸ்டுெவர்ஸன் (IRV) -
தமிழ்

The Indian Revised Version Holy Bible in the Tamil
language of India

copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: தமிழ் (Tamil)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-19

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 19 Apr 2023
3a0fb119-8b83-5122-8f97-ecde66939145

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/tam
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	மீகா

