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நாகூம்
ஆச ரியர்
நாகூமின் ஆச ரியர் நாகூம் என்று 1:1

ல் கூறப்பட்டுள்ளது. நாகூம் என்பதற்கு
ேதற்றரவாளன் என்று அர்த்தம். அசீரியா
ராஜ்ஜியத்தன் நனிேவ பட்டணத்து மக்கள்
மனம்தரும்பும்படி அைழக்க றான். 150
வருடங்களுக்கு முன்பு ேயானாவன்
ெசய்தயனால் நனிேவ மக்கள்
மனம்தரும்பனார்கள். இப்ெபாழுேதா
மறுபடியும் வக்க ரகராதைனக்கு
ேபாய்வ ட்டார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . 620 க்கும் 612 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இரண்டு சரித்த ர ந கழ்ச்ச கள்,

நனிேவயன் வீழ்ச்ச , மற்றும் ேதெபஸின்
வீழ்ச்சயன் மத்தயல் நாகூம் புத்தகம்
எழுதப்பட்டதால், இதன் காலம் சுலபமாக
கண்டுப்ப டிக்கப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
அசீரியர், இஸ்ரேவலின் பத்து

வடஇராஜ்ஜியங்களில் உள்ள
ேகாத்த ரங்கைள சைறப்ப டித்து ேபாய்
வ ட்டவர்களுக்கும், இேத மாத ரி நமக்கும்
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நடக்கலாம்என்றுபயந்தருந்தெதன்ராஜ்ஜிய
யூதா மக்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவனுைடய நயாயம் சரியானது,

ந ச்சயமானது. ேதவன் தயவு காட்டினாலும்
தன்னுைடய நீத நயாயத்ைத புரட்டமாட்டார்.
இந்த தீய பாைதய ேலப் ேபானால் என்ன
அழிவு வரும் என்று 150 வருடங்களுக்கு
முன்னேர, ேயானா தீர்க்கதரிச மூலமாக
எச்சரிக்கப்பட்டார்கள். ேயானாக்
காலத்து நனிேவ மக்கள் மனம்
தரும்பனார்கள், இன்ேறா என்னும்
அதகமாக தீைம ெசய்க றார்கள். அசீரியர்கள்
தாங்கள் அைடந்த ெவற்ற களினிமித்தம்
மூர்க்கெவறயர்களாக வ ட்டனர்.
ஆைகயால், ேதவன் அவர்கைள நயாயம்
வ சாரிக்கேபாவதால், யூதா மக்கள் ேசார்ந்து
ேபாகேவண்டாம் என்றுெசால்லுகறான்.

ைமயக்கருத்து.
ஆறுதல்.
ெபாருளடக்கம்
1 ேதவனின்மகைம— 1:1-14
2 நனிேவ ேமல் வரும் ேதவனின்
நயாயத்தீர்ப்பு. — 1:15-3:19

தம்முைடய எத ரிகளின்ேமல் ேதவனுைடய
ேகாபம்



நாகூம்அத்தயாயம் 1:1 iii நாகூம்அத்தயாயம் 1:7

1 நனிேவ பட்டணத்ைதக் குறத்த
எல்ேகாசானாகய நாகூமின் தரிசனப்
புத்தகம். 2 ெயேகாவா எரிச்சலுள்ளவரும்
நீதைய நைலநாட்டுக றவருமான
ேதவன்; ெயேகாவா நீத ெசய்க றவர்,
கடுங்ேகாபமுள்ளவர்; ெயேகாவா தம்முைடய
எத ரிகளுக்குப் ப ரத பலன் அளிக்க றவர்.
அவர் தம்முைடய பைகவர்கள்ேமல் என்றும்
ேகாபம் ைவக்க றவர். 3 ெயேகாவா நீடிய
சாந்தமும், மிகுந்த வல்லைமயுமுள்ளவர்;
அவர்கைளத் தண்டைனயல்லாமல்
தப்புவக்கமாட்டார்; ெயேகாவாவுைடய
வழி சுழல்காற்றலும் ெபருங்காற்றலும்
இருக்கறது; ேமகங்கள் அவருைடய
பாதத்தலுள்ள தூசயாயருக்க றது.
4 அவர் சமுத்த ரத்ைத அதட்டி, அைத
வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்து, சகல ஆறுகைளயும்
வறட்ச யாக்குக றார்; பாசானும் கர்ேமலும்
ேசார்ந்து, லீபேனானின் ெசழிப்பு
வாடிப்ேபாகும். 5 அவர் சமுகத்தல்
மைலகள் அத ர்ந்து கைரந்துேபாகும்;
அவர் ப ரசன்னத்தனால் உலகமும் பூமியும்
அதல் குடியருக்க ற அைனவேராடும்
எடுபட்டுப்ேபாகும். 6அவருைடயேகாபத்த ற்கு
முன்பாக ந ற்பவன் யார்? அவருைடய
கடுங்ேகாபத்த ேல நைலநற்பவன் யார்?
அவருைடய எரிச்சல் ெநருப்ைபப்ேபால
இைறக்கப்படுக றது;அவராேலகன்மைலகள்
ெபயர்க்கப்படும். 7 ெயேகாவா நல்லவர்,
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இக்கட்டு நாளிேல பாதுகாப்பான ேகாட்ைட;
தம்ைம நம்புக றவர்கைள அறந்தருக்க றார்.
8 ஆனாலும் நனிேவயன் நைலைய,
புரண்டுவருகற ெவள்ளத்தனால்
முற்றலுமாக அழிப்பார்; இருள்
அவருைடய எத ரிகைளப் பன்ெதாடரும்.
9 நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகச்
ெசய்ய நைனக்கறெதன்ன? அவர்
முற்றலுமாக அழிப்பார்; துன்பம் மறுபடியும்
உண்டாகாது. 10 அவர்கள் மிக ெநருக்கமாக
இருக்க ற முட்ெசடிகளுக்கு ஒப்பாக
இருக்கும்ேபாதும், தங்கள் மதுபானத்தனால்
ெவறெகாண்டிருக்கும்ேபாதும்,
அவர்கள் முழுவதும் காய்ந்துேபான
சருைகப்ேபால எரிந்துேபாவார்கள்.
11 ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
ெபால்லாத நைனவுெகாண்டிருக்க ற
தீய ஆேலாசைனக்காரன் ஒருவன்
உன்னிடத்தலிருந்து புறப்பட்டான்.
12 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: அவர்கள்
சம்பூரணமைடந்து அேநகராயருந்தாலும்
அழிந்துேபாவார்கள்; அவன்
ஒழிந்துேபாவான்; உன்ைன நான்
சறுைமப்படுத்த ேனன், இனி உன்ைனச்
சறுைமப்படுத்தாதருப்ேபன். 13 இப்ேபாதும்
நான் உன்ேமல் இருக்கற அவன் பாரத்ைத
எடுத்துப்ேபாட்டு, உன் கட்டுகைள
அறுப்ேபன். 14 உன்ைனக்குறத்துக்
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ெயேகாவா கட்டைளெகாடுத்தருக்க றார்;
இனி உன் ெபயைர நைல நாட்ட
வாரிசு உருவாவதல்ைல; உன்
ேதவர்களின் ேகாவலில் இருக்கற
ெவட்டப்பட்டசைலையயும், வார்க்கப்பட்ட
சைலையயும், நான் அழியச்ெசய்ேவன்;
நீ கனவீனனானபடியால் அைத உனக்குப்
ப ேரதக்குழியாக்குேவன். 15 இேதா,
சமாதானத்ைதக்கூறுகறசுவ ேசஷகனுைடய
கால்கள் மைலகளின்ேமல் வருகறது;
யூதாேவ, உன் பண்டிைககைள அனுசரி;
உன்ெபாருத்தைனகைளச்ெசலுத்து; தீயவன்
இனி உன் வழியாகக் கடந்துவருவதல்ைல,
அவன்முழுவதும்அழிக்கப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 2
நனிேவயன்அழிவு

1 ச தறடிக்க றவன் உன் முகத்த ற்கு
முன்பாக வருகறான்; அரைணக்
காத்துக்ெகாள், வழிையக் காவல்
ெசய், இடுப்ைபக் ெகட்டியாகக்
கட்டிக்ெகாள், உன் ெபலைன மிகவும்
உறுத ப்படுத்து. 2ெவறுைமயாக்குகறவர்கள்
அவர்கைள ெவறுைமயாக்க ,
அவர்களுைடய த ராட்ைசக்ெகாடிகைளக்
ெகடுத்துப்ேபாட்டாலும், ெயேகாவா
யாக்ேகாபன் மகைமையத் தரும்பவரச்
ெசய்வதுேபால், இஸ்ரேவலின்
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மகைமையயும் தரும்பவரச் ெசய்வார்.
3 அவனுைடய பராக்க ரமசாலிகளின்
ேகடகம் இரத்தமயமாகும்; அவனுைடய
ேபார்வீரர்கள் இரத்தாம்பரம் அணிந்து
ெகாண்டிருக்க றார்கள்; அவன் தன்ைன
ஆயத்தம்ெசய்யும் நாளிேல இரதங்கள்
மின்னுகற சக்கரங்கைள உைடயதாக
இருக்கும்; ஈட்டிகள் குலுங்கும். 4 இரதங்கள்
ெதருக்களில் கடகட என்று ஓடி, வீதகளில்
இடதுபக்கமும் வலதுபக்கமும் வரும்;
அைவகள் தீப்பந்தங்கைளப்ேபால
வளங்க , மின்னல்கைளப்ேபால
ேவகமாகப் பறக்கும். 5 அவன் தன்
ப ரபலமானவர்கைள நைனவுகூருவான்;
அவர்கள் தங்கள் நைடகளில் இடற ,
ேகாட்ைட சுவருக்கு வைரந்து ஓடுவார்கள்;
மைறவ டம் ஆயத்தப்படுத்தப்படும்.
6 ஆறுகளின் மதகுகள் தறக்கப்படும்,
அரண்மைன கைரந்துேபாகும். 7 அவள்
சைறப்பட்டுப்ேபாகத் தீர்மானமாய ற்று;
அவளுைடய தாத மார்கள் தங்கள் மார்ப ேல
அடித்துக்ெகாண்டு, புறாக்கைளப்ேபாலச்
சத்தமிட்டுக் கூடப்ேபாவார்கள். 8 நனிேவ
ஆரம்பகாலமுதல் தண்ணீர் நைறந்த
குளம்ேபால் இருந்தது; இப்ேபாேதா அவர்கள்
ஓடிப்ேபாக றார்கள்; நல்லுங்கள் நல்லுங்கள்
என்றாலும், தரும்ப ப்பார்க்க றவன்
இல்ைல. 9 ெவள்ளிையக்
ெகாள்ைளயடுங்கள், ெபான்ைனயும்
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ெகாள்ைளயடுங்கள்; ெசல்வத்த ற்கு
முடிவல்ைல; வரும்பப்படத்தக்க சகலவத
ெபாருட்களும் இருக்கறது. 10 அவள்
ெவறுைமயும் ெவளியும் பாழுமாவாள்;
மனம் கைரந்துேபாக றது; முழங்கால்கள்
தள்ளாடுக றது; எல்லா இடுப்புகளிலும்
மிகுந்த ேவதைன உண்டு; எல்ேலாருைடய
முகங்களும் கருக ப்ேபாக றது.
11 சங்கங்களின் குடியருப்பு எங்ேக?
பாலசங்கம் இைரதன்கற இடம்
எங்ேக? க ழச்சங்கமாகய சங்கமும்,
சங்கக்குட்டிகளும் பயப்படுத்துபவர்கள்
இல்லாமல் வச க்க ற இடம் எங்ேக?
12 சங்கம் தன் குட்டிகளுக்குத்
ேதைவயானைதக் ெகான்று, தன்
ெபண் சங்கங்களுக்கு ேவண்டியைதத்
ெதாண்ைடையப் ப டித்துக் ெகான்று,
இைரகளினால் தன் ெகப கைளயும்,
ெகான்றுேபாட்டைவகளினால் தன்
இருப்ப டங்கைளயும் ந ரப்ப ற்று. 13 இேதா,
நான் உனக்கு வேராதமாக வந்து,
இரதங்கைள எரித்துப்ேபாடுேவன்; பட்டயம்
உன் பாலசங்கங்கைள அழிக்கும்; நீ
இைரக்காகப் ப டிக்கும் ேவட்ைடைய
ேதசத்தல் இல்லாமல்ேபாகச் ெசய்ேவன்;
உன் ப ரத ந த களின் சத்தம் இனிக்
ேகட்கப்படுவதல்ைல என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.
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அத்த யாயம் 3
நனிேவ நகரத்த ற்குஐேயா

1 இரத்தப்பழிகளின் நகரத்த ற்கு
ஐேயா, அது வஞ்சகத்தனாலும்
ெகாடுைமயனாலும் நைறந்தருக்க றது;
ெகாள்ைள ஓயாமல் நடக்க றது.
2 சாட்ைடகளின் ஓைசயும், உருைளகளின்
அத ர்ச்ச யும், குதைரகளின் பாய்ச்சலும்,
இரதங்கள் கடகடெவன்று ஓடுகற
சத்தமும், 3 வீரர்கள் குதைர ஏறுகறதும்,
பட்டயங்கள் ப ரகாச க்க றதும், ஈட்டிகள்
மின்னுகறதும், ெவட்டுண்டவர்களின்
குவயலும், ப ேரதங்களின் மிகுதயும்
அங்ேக உண்டாயருக்கும்; பணங்களுக்கு
கணக்கல்ைல; அவர்கள் பணங்களில்
தடுக்கவழுகறார்கள். 4 தன்
ேவச த்தனங்களினால் ேதசங்கைளயும்,
தன் சூனியங்களினால் மக்கைளயும்
வற்க ற மகா சூனியக்காரியும்
ரூபவதயுமாயருக்க ற ேவசயனுைடய
மிகுதயான ேவச த்தனங்களினிமித்தம்,
5 இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக
வந்து உன் ஆைடயன் ஓரங்கைள
உன் முகம்வைர தூக்கெயடுத்து,
ேதசங்களுக்கு உன் ந ர்வாணத்ைதயும்,
இராஜ்யங்களுக்கு உன் மானத்ைதயும்
ெவளிப்படுத்த , 6உன்ேமல்தீட்டானைவகைள
எற ந்து, உன்ைனக் கனவீனப்படுத்த ,
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உன்ைன ேவடிக்ைகயாக்க ப்ேபாடுேவன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 7 அப்ெபாழுது
உன்ைனக் காண்கறவெனல்லாம்
நனிேவ பாழாய்ப்ேபாய ற்று, அதற்காகப்
புலம்புக றவர்கள் யார்? ஆறுதல்
ெசால்லுகறவர்கைள உனக்கு எங்ேக
ேதடுேவெனன்று ெசால்லி, உன்ைனவட்டு
ஓடிப் ேபாவான். 8 நத கள் மத்தயலிருந்த
ேநா அம்ேமாைனப் *பார்க்கலும் நீ
ச றப்பானவேனா? அைதச் சுற்றலும்
தண்ணீர் இருந்தது; சமுத்த ரம் அதன்
பாதுகாப்பும், சமுத்த ரத்தல் இைணயும்
ஆறுகள் அதன் மதலுமாயருந்தன.
9 எத்த ேயாப்ப யாவும் எக ப்தும்
எண்ணமுடியாத பைடயால் அதற்குப்
ெபலனாக இருந்தது; பூத்தும் லிபயாவும்
அதற்கு உதவயாயருந்தது. 10 ஆயனும்
அவள் குடியருக்கக் கூடாெதன்று
சைறயருப்ப ேல ெகாண்டுேபாகப்பட்டாள்;
அவளுைடய குழந்ைதகள் எல்லா வீத களின்
முைனகளிலும் ேமாத யடிக்கப்பட்டார்கள்;
அவளுைடய கனவான்கள் ெபயரில்
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; அவளுைடய
ெபரியவர்கள் எல்ேலாரும் சங்கலிகளால்
கட்டப்பட்டார்கள். 11 நீயும் ெவறெகாண்டு
ஒளித்துக்ெகாள்வாய்; நீயும் உன்

* அத்த யாயம் 3:8 3:8 எக ப்தன்தைலநகரம்
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எத ரிக்குத் தப்ப பாதுகாப்பான
ேகாட்ைடையத் ேதடுவாய். 12 உன்
அரண்கெளல்லாம் முதல் பழுக்கும்
பழங்களுள்ள அத்தமரங்கைளப்ேபால்
இருக்கும்; அைவகள் குலுக்கப்பட்டால்
அைவகளின் பழம், சாப்படுக றவன்
வாய ேல வழும். 13 இேதா, உன் நடுவல்
இருக்கற மக்கள் பயந்தவர்கள்; உன்
ேதசத்தன் வாசல்கள் உன் எத ரிக்குமுன்
தறக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; ெநருப்பு
உன் தாழ்ப்பாள்கைளச் சுட்ெடரிக்கும்.
14 முற்றுைகக்குத் தண்ணீர் ெகாண்டுவந்து
ைவ. உன் பாதுகாப்புகைளப் பலப்படுத்து;
ேசற்ற ேல ேபாய்க் களிமண்ைண மித ,
சூைளையஉறுத ப்படுத்து. 15அங்ேகெநருப்பு
உன்ைனச் சுட்ெடரிக்கும், பட்டயம் உன்ைன
அழிக்கும்; அது பச்ைசக்களிகைளப்ேபால்
உன்ைன அழித்துவடும்; உன்ைனப்
பச்ைசக்களிகைளப்ேபால்அத கமாக்க க்ெகாள்,
உன்ைன ெவட்டுக்களிகைளப்ேபால்
அத கமாக்க க்ெகாள். 16உன்வயாபாரிகைள
வானத்தன் நட்சத்த ரங்கைளவ ட
அத கமாக்கனாய்; இந்தப் பச்ைசக்களிகள்
பரவ ப்பறந்துேபாகும். 17 உன் சறந்த
தைலவர்கள் ெவட்டுக்களிகளுக்கும்,
உன் தளபத கள் ெபருங்களிகளுக்கும்
சமமாயருக்க றார்கள்; அைவகள்
குளிர்ச்ச யான நாளில் ேவலிகளில்
முகாமிட்டு, சூரியன் உதத்த உடேனேய
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பறந்துேபாகும்; பன்பு அைவகள்
இருக்கும் இடம் இன்னெதன்று ெதரியாது.
18 அசீரியா ராஜாேவ, உன் ேமய்ப்பர்கள்
உறங்குவார்கள்; உன் ப ரபலமானவர்கள்
படுத்தருப்பார்கள்; உன் மக்கள்
மைலகளின்ேமல் ச தறயருக்க றார்கள்,
அைவகைளக் கூட்டிச் ேசர்ப்பவன் இல்ைல.
19 உன் ெநாறுங்குதலுக்குப் பரிகாரம்
இல்ைல; உன் காயம் ெகாடியது; உன்
ெசய்தையக் ேகட்பவர்கள் யாவரும்
உன்ேபரில் ைகெகாட்டுவார்கள்; உன்
ெபால்லாப்பு எந்ேநரமும் யார் ேமேலதான்
பாயாமற்ேபானது?
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