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ನೆಹೆಮೀಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಈ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಾ್ರಥಮಿಕ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ

ನೆಹೆಮೀಯನನು್ನ (ಯೆಹೋವನು ಸಂತೈಸುವನು) ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬಹುತೇಕ ಾಗವನು್ನ
ಅವನ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ದೃಷಿ್ಟಕೋನದಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಅವನ
ಾರುಣ್ಯ ಅಥ ಾ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಪಷಿರ್ಯದ
ಾಜನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ (ನೆಹೆಮೀಯ 1:11-

2:1) ವೈಯಕಿ್ತಕ ಾನಸೇವಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ವಯಸ್ಕ ಾಗಿ
ಾವು ಅವನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಎಜ್ರನ ಪುಸ್ತಕದ ಉತ್ತರ ಾಗ ಾಗಿ
ನೆಹೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದಬಹುದು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು
ಇವೆರಡು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಕೃತಿಯೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 457-400 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈ ಕೃತಿಯು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ,
ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಪಷಿರ್ ಾದವರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
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ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಂತತಿಯವರು.

ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವ ಾದುಕೊಂಡ ಆತನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ

ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾಗೂ ಆತನೊಂದಿಗಿರುವ
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ಅವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಓದು ಾರರು
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದನು.
ದೇವರು ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಜನರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಆಸಕಿ್ತ ವಹಿಸು ಾ್ತನೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯವನು್ನ ಪೂರೈಸು ಾ್ತನೆ. ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಲಸ
ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದೇವರ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾ್ವಥರ್ಕೆ್ಕ ಾವುದೇ ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ.
ಬಡವರನು್ನ ಶೋಷಿಸ ಾರದೆಂದು ಶಿ್ರೕಮಂತ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಕುಲೀನರಿಗೂ ನೆಹೆಮೀಯನು ನೆನಪಿಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ
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ನೆಹೆಮೀಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
1 ಹಕಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯನ ಚರಿತೆ್ರ: ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ

ವಷರ್ದ ಾಗರ್ಶಿಷರ್ ಾಸದಲಿ್ಲ* ಾನು ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,† 2 ನನ್ನ ಸಹೋದರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಹ ಾನೀಯನೂ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ ಜನರೊಂದಿಗೆ,
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
* 1:1 1:1 ಾಗರ್ಶಿಷರ್ ಾಸದಲಿ್ಲ ಖಿಸೆ್ಲವ್ ಅಥ ಾ “ಕಿಸೆ್ಲೕವ್” ತಿಂಗಳು
ಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಾ್ಯಲೆಂಡನರ್ ಒಂಬತ್ತನೆಯತಿಂಗ ಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೀಬೂ್ರ ಾ್ಯಲೆಂಡನರ್ಲಿ್ಲ
ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗಿನ ಾ ಾವಧಿ ಾಗಿದೆ. † 1:1 1:1
ಾನು ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಾರಸಿಯ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ
ದಲನೆಯ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 465-425 ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ,

ನೆಹೆಮೀಯನು ಎ ಾಮ್ ದೇಶದ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾನು ಅವರ ಹತಿ್ತರ
ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು. 3 ಅವರು ನನಗೆ, “ಸೆರೆಯವರೊಳಗಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವವರು ಮ ಾ
ಕಷ್ಟನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯು
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಾನು ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅತೆ್ತನು; ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಶೋಕಿಸು ಾ್ತ
ಉಪ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು. 5 ಆ ವಿ ಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ,

ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಭಯಭಕಿ್ತಗೂ ಾತ್ರ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಕೃ ಾ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ, 6 ಕೃಪೆ ಾಡಿ

ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಾನು ಈಗ ಹಗಲಿರುಳೂ ನಿನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ
ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ; ಾನೂ, ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಆ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 7 ಾವು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತ
ಬಂದೆವು; ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಕೊಟ್ಟ
ಆ ಾವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೂ, ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ‘ನೀವು
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮದ್ಯ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವೆನು; 9 ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಆ ಾಶದ
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೂಡಿಸಿ,
ನನ್ನ ಾಮ ಾ್ಥಪನೆಗೋಸ ್ಕರ ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡುವೆನು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ; ಆ ಾತನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.



ನೆಹೆಮೀಯನು 1:10 iv ನೆಹೆಮೀಯನು 2:5

10 “ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತ,
ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವಿ ೕಚಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ
ಆಗಿರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 11ಯೆಹೋವನೇ, ಕೃಪೆ ಾಡು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ, ನಿನ್ನ ಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಈಹೊತು್ತ ಈ ಮನುಷ ್ಯನ
ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಸಫಲ ಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

2
ನೆಹೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಾಜಾ ಹೊಂದಿದು್ದ
1 ಾನು ಅರಸನ ಾನಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸ ಾದ

ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಚೈತ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ*
ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ
ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಮನಗುಂದಿದವನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಅರಸನು
ನನಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿರುವುದೇಕೆ? ನೀನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಂತೆ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಮನೋವೇದನೆಯಿಂ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು
ಬೇರೇನೂ ಾರಣ ಇರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ
ಮ ಾ ಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು. 3 ಾನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಅರಸನು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ! ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ ಸ ಾಧಿಗಳಿರುವಪಟ್ಟಣವು
ಾ ಾಗಿ, ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಿವೆ;
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದದೆ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ ಅರಸನು, “ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯೇನು”
ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಾನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, 5 ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು, “ಅರಸನೇ

* 2:1 2:1 ಚೈತ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಇದರ ಇಬಿ್ರಯ ಪದ ನಿ ಾನ್ ಅಂದರೆ ಾಚ್ರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಏಪಿ್ರಲ್ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದವರೆಗೆ. ಇದು ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳ ತರು ಾಯ ನಡೆದಘಟನೆ.
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ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಿರುವು ಾದರೆ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ತಮ್ಮ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರಸ ಾಧಿಗಳಿರುವ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 6 ಾಣಿಯು
ಅರಸನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅರಸನು ನನಗೆ,
“ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ನಿನಗೆಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು? ಾ ಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುವಿ”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಾನು ಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಅರಸನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 7 ತರು ಾಯ ಾನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ನದಿ ಾಚೆಯದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳುತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಮೂಲಕ ಾದು
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವ ಾಗೂ
8 ಾಜವನ ಾಲಕ ಾದ ಆ ಾಫನು ದೇ ಾಲಯದ ಕೋಟೆಯ
ಾಗಿಲುಗಳು, ಪಟ್ಟಣದ ೌಳಿಗೋಡೆ, ಾನು ಸೇರುವ ಮನೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ತೊಲೆಗಳಿ ಾಗಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಾಗೆ
ಅರಸನು ನನಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು,
ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃ ಾಹಸ್ತ ಾಲನೆ ನನಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅರಸನು
ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಅರಸನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನೂ್ನ ನನೊ್ನಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ಾನು ನದಿ ಾಚೆಯ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅರಸನ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.

ನೆಹೆಮೀಯನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದು್ದ
10 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿತಚಿಂತಕನೊಬ್ಬನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ

ವತರ್ ಾನವು ಹೋರೋನ್ ಪಟ್ಟಣದವ ಾದ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೂ,
ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶದವ ಾದ ಟೋಬೀಯ ಎಂಬ ಾಸನಿಗೂ
ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. 11ಅನಂತರ
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಇದೆ್ದನು. 12 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಿ ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ



ನೆಹೆಮೀಯನು 2:13 vi ನೆಹೆಮೀಯನು 2:19

ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ, ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲದು್ದ ಕೆಲವು
ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೆನು. ನನ್ನ ಾಹನಪಶುವಿನ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಪಶುವೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಾನು
ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾಳುಬಿದ್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅದರ
ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡು ಾ್ತ, ಹೆ ಾ್ಬವು ಬುಗೆ್ಗಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದೆನು. 14 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲನು್ನ ಾದು
ಅರಸನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ನನ್ನ ಾಹನಪಶುವಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. 15ಅದ ಾರಣ ಾನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಹಳ್ಳದ ಬದಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದೆನು.
ಆಮೇಲೆಪುನಃ ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು.

16 ಾನು ಆ ವರೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಾಜಕರಿಗೂ,
ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಇತರರಿಗೂ
ಏನೂ ತಿಳಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದೆ್ದನು, ಏನು
ಾಡಿದೆನು ಎಂಬುದು ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 17 ಾನು ಅವರಿಗೆ,

“ನಮ್ಮ ದು ಾವಸೆ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ;ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವು ಾಳು ಬಿದಿ್ದದೆ, ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ; ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಣ ನಿಂದೆಯು ಅಳಿಸಿ
ಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ದೇವರ
ಕೃ ಾಹಸ್ತವು ನನ್ನನು್ನ ಾಲಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ಅರಸನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಅವರು, “ಬನಿ್ನರಿ, ಕಟೊ್ಟೕಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆ ಒಳೆ್ಳೕ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಧೈಯರ್ ನೀಡಿದರು.

19ಹೋರೋನಿನವ ಾದಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ,ಅ ್ಮೕನ್ದೇಶದವ ಾದ
ಟೋಬೀಯ ಎಂಬ ಾಸನೂ, ಅರಬಿಯ ಾದ ಗೆಷೆಮನೂ
ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ
ಗೇಲಿ ಾಡಿ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಾಡುವುದೇನು? ಅರಸನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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20 ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಧಿಸಿಕೊಡುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವು ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಿಮ ಾದರೋ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವ ಾಲೂ, ಹಕೂ್ಕ, ಹೆಸರೂ, ಾ್ಮರಕವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

3
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರ ಪಟಿ್ಟ

1ಹೀಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಾಜಕರೂ ಕುರಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಮೆ್ಮ ಾ ಗೋಪುರದವರೆಗೆ
ಗೋಡೆಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಹನನೇಲ್
ಗೋಪುರದವರೆಗೂ ಕಟಿ್ಟದರು. 2 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆಚೆಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದವರು
ಯೆರಿಕೋವಿನವರು; ನಂತರ ಇಮಿ್ರಯನಮಗ ಾದ ಜಕೂ್ಕರನು.

3 ಮೀನು ಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಹಸೆ್ಸ ಾಹನ ಮನೆಯವರು.
ಇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು ತಿರುಗುಣಿ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ದುರಸಿ್ತ ಾಡಿಸಿದವನು ಊರೀಯನ ಮಗನೂ ಹಕೊ್ಕೕಚನ
ಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಮೆರೇ ೕತ್. ಆ ಮೇಲೆ ಬೆರೆಕ್ಯನ

ಮಗನೂ ಮೆಷೇಜಬೇಲನ ಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್;
ನಂತರ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕ್; ಮುಂದಕೆ್ಕ ತೆಕೋವದವರು.
5 ತೆಕೋವದವರಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದರೋ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಹೆಗಲನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

6 ಹಳೆಯ ಾಗಿದ್ದ ಾಗಿಲುಗಳ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು
ಾಸೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾದನೂ, ಬೆಸೋದ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನೂ. ಇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು.
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7 ಅಲಿ್ಲಂದ ನದಿ ಾಚೆಯ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದವರೆಗೆ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವ ಾದ ಮೆಲೆಟ್ಯ, ಮೇರೋನೋತಿನವ ಾದ
ಾದೋನ್. ಇವರೂ, ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಮತು್ತ ಮಿಚ್ಪ ಊರುಗಳವರೂ

ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದ್ದರು. 8 ಇ ಾದ ನಂತರ ಹಹರ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್; ಆ ಮೇಲೆ ಾಣಿಗ ಾದ
ಹನನ್ಯ; ಇವರು ಅಗಲ ಾದ ಗೋಡೆಯವರೆಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. 9 ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧರ್
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ, ಹೂರನ ಮಗನೂ ಆದ ರೆಫಾಯನು
ಅದರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 10 ಇವರ ನಂತರ
ಹರೂಮಫನಮಗ ಾದಯೆ ಾಯನು ತನ್ನ ಮನೆಯಎದುರಿಗಿರುವ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು. ಇವನ ನಂತರ
ಹಷಬೆ್ನಯನ ಮಗ ಾದ ಹಟೂ್ಟಷ್. 11 ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು
ಾಗವನೂ್ನ ಒಲೆಬುರುಜನೂ್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು
ಾರೀಮನ ಮಗ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನೂ, ಪಹತ್ ೕ ಾಬ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಹಷೂ್ಷಬನು. 12 ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಒಡೆಯನೂ, ಹಲೊ್ಲಹೇಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪುತಿ್ರಯರು. 13 ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು
ಾನೂನನೂ, ಜಾನೋಹ ಊರಿನವರು. ಇವರು ಅದರ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ
ಾಕಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಾವಿರ ಳದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

14 ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವನು ಬೇತ್
ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ, ರೇ ಾಬನ ಮಗನೂ
ಆದಮಲಿ್ಕೕಯ. ಇವನು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು,
ತಿರುಗುಣಿ,ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು.

15 ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವನು ಮಿಚ್ಪದ
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ಒಡೆಯನೂ, ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯ ಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲನ್. ಇವನು
ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಾಗಿಲು,
ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿ ಾವೀದ ನಗರದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬರುವ ಸೋ ಾನಗಳ ಈಚೆ ಅರಸನ ತೋಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಸಿಲೋವ ಕೊಳದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 16 ಇವನ ನಂತರ
ಾವೀದನ ಸ ಾಧಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೊಳ, ಸಿ ಾಯಿಗಳ
ಾಣ ಇವುಗಳವರೆಗೂ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು ಬೇತೂ್ಚರಿನ
ಒಡೆಯನೂ,ಅಜೂ್ಬಕನಮಗನೂ ಆದ ನೆಹೆಮೀಯನು.

17 ಇವನ ನಂತರ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು ಲೇವಿಯರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ದಲು ಾನಿಯ ಮಗ ಾದ ರೆಹೂಮ್ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ
ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣದವರೊಡನೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಕೆಯೀಲದ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಒಡೆಯ ಾದ ಹಷಬ್ಯ ಇವರು. 18ಇವರ ನಂತರ ಇವರ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಯೀಲದ *ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ, ಹೇ ಾ ಾದನ
ಮಗನೂ ಆದ ಬವೆ್ವ ೖ†. 19 ಇವನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಆಯುಧ ಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಎದುರಿಗಿರುವ ಾಗವನು್ನ
ಮಿಚ್ಪದಅಧಿ ಾರಿಯೂಯೇಷೂವನಮಗಏಜೆರನುಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದನು. 20 ಇವನು ಆಚೆ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ

ಅಂದರೆಮೂಲೆಯಿಂದಮ ಾ ಾಜಕ ಾದಎ ಾ್ಯಷೀಬನಮನೆಯ
ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಜಕೆ್ಕ ೖಯ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅದನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 21 ಇವನು ಆಚೆ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು
ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅದೇ
ಮನೆಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ಹಕೊ್ಕೕಚನ ಮ್ಮಗನೂ ಊರೀಯನ
ಮಗನೂ ಆದಮೆರೇ ೕತನು ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು.

22 ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು

* 3:18 3:18 ಕೆಯೀಲದ ಎರಡನೆಯ † 3:18 3:18 ಬವೆ್ವ ೖ ಅಥ ಾ ಬಿನೂ್ನಯ್.
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ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು. 23 ಇವರ
ನಂತರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಹಷೂ್ಷಬರು; ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದರು. ಇವರ ನಂತರ ಅನನ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ ಾಸೇಯನ

ಮಗನೂ ಆದ ಅಜಯರ್. ಇವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು. 24 ಇವನ ನಂತರ
ಅಜಯರ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಗೋಡೆಯ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವನು ಹೇ ಾ ಾದನ
ಮಗ ಾದ ಬಿನೂ್ನಯ್. 25 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ
ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಮೀರಿನಿಂತಿರುವ
ಮೂಲೆ ಗೋಪುರದ ಎದುರಿನ ಾಗವನು್ನ ಊಜೈಯನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾಲನೂ. ಇವನ ನಂತರ ಪರೋಷನ ಮಗ ಾದ ಪೆ ಾಯನೂ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದರು. 26 ಈಗ ಮೂಲೆ ಗೋಪುರ ಮತು್ತ
ನೀರು ಾಗಿಲಿನಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗಿರುವ ಓಫೇಲ್ ಗುಡ್ಡವು ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವಕರ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲೆ ಗೋಪುರದ
ಎದುರಿನಿಂದ ಓಫೇಲ್ ಗೋಡೆಯವರೆಗಿರುವ ಗೋಡೆಯಇನೊ್ನಂದು
ಾಗವನು್ನ ತೆಕೋವದವರು ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದರು.
28 ಾಜಕರು ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ ಆಚೆ ದಿನೆ್ನಯ ಮೇಲಿರುವ

ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಎದುರಿನ ಾಗಗಳನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದರು. 29 ಇವರ ನಂತರ ಇಮೆ್ಮೕರನ
ಮಗ ಾದಚಾದೋಕನು ತನ್ನ ಮನೆಯಎದುರಿಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು. ಇವನ ನಂತರ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಶೆಕನ್ಯನ ಮಗ ಶೆ ಾಯನು. 30 ಇವನ ನಂತರ
ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಹನನ್ಯ; ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವನು ಚಾ ಾಫನ ಆರನೆಯ ಮಗ ಾದ
ಾನೂನ್. ಇವನ ನಂತರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೊಠಡಿಯಮುಂದೆ
ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಯರ್ವನು್ನ
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ಕೈಗೊಂಡನು.
31ಇನೂ್ನಮುಂದಕೆ್ಕಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರಮಲಿ್ಕೕಯ. ಇವನುಸೈನ್ಯದವರು

ಸೇರಿಬರುವ ಾಗಿಲಿನೆದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರಮತು್ತ
ವತರ್ಕರ ಕೇರಿಯ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಮೂಲೆಯುಪ್ಪರಿಗೆಯವರೆಗೂ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು. 32 ಈ ಮೂಲೆಯುಪ್ಪರಿಗೆಗೂ
ಕುರಿ ಾಗಿಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದವರು ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ಮತು್ತ ವತರ್ಕರು.

4
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದು್ದ

1 ಾವು ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಸುದಿ್ದಯು ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದನು. 2 ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ
ಸ ಾಯರ್ದ ಸೈನ್ಯದವರ ಮುಂದೆಯೂ, “ಬಲಹೀನ ಾದ
ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಡುವುದೇನು? ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವರೋ? ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರೋ? ಈ
ದಿನವೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವರೇನು? ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪಟ್ಟಣದ
ಧೂಳಿನ ಾಶಿ ಳಗೆ ಹುಗಿದುಹೋದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಲೂ
ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಅ ್ಮೕನಿ ಾದಟೋಬೀಯನು, “ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂಅವರು
ಕಟು್ಟವ ಕಲು್ಲಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ನರಿ ಾರಿದರೆ ಅದು ಉರುಳಿ ಬಿದು್ದ
ಹೋಗುವುದು” ಎಂದನು.

4 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೇಳು, ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಹೀ ಾಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ! ಈ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಬರ ಾಡು. ಅವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ ಸೂರೆಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು.
5 ಅವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ; ನಿನೆ್ನದುರಿಗಿರುವ ಅವರ
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ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಡ. ಕಟು್ಟವವರ ಮುಂದೆಯೇ ಅವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.

6 ಆದರೂ ಾವು ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು.
ಜನರು ಅದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಗೋಡೆಯೆ ಾ್ಲ ಅಧರ್
ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಸಮ ಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಾಯಿತು. 7 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ,
ಟೋಬೀಯನೂ, ಅರಬಿಯರೂ, ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ,
ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಯರ್ವು ಮುಂದುವರಿದು, ಅದರ ಸಂದುಗಳು ತಿರುಗಿ
ಸರಿ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡರು.
8 ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿಕೊಂಡರು. 9 ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ

ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರು ಬರುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು
ಾವಲು ಾರರನಿ್ನರಿಸಿದೆವು. 10 ಇತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಹೊರೆ
ಹೊರುವವರ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು, ಧೂಳಿನ ಾಶಿಯು
ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ; ಈ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದು ನಮಿ್ಮಂದ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು. 11 ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು,
“ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ, ಗೋಚರ ಾಗದಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಅವರೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡೋಣ”
ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಅವರ ನೆರೆಯೂರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಬಂದು ನಮಗೆ, ನೀವು ಾವ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಆಗ ಾನು ಜನರಿಗೆ ಕತಿ್ತ, ಬಿಲು್ಲ, ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದಣ ತ ಾ್ಗದ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರಗೋತ್ರಗ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. 14ಆಗ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಶಿ್ರೕಮಂತರನೂ್ನ,
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ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಹಗೆಗಳಿಗೆ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವ
ಕತರ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿಯೂ,
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ, ಹೆಂಡತಿಯರಿ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಹೋ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 15 ನಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳು ತಮ್ಮಉದೆ್ದೕಶ ನಮಗೆಗೊ ಾ್ತಯಿತೆಂದೂದೇವರು ಅದನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ ಾಡಿದನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದರು. ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪುನಃ ಾ್ರರಂಭಿಸಲು ತೊಡಗಿದೆವು.

16ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು, ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಕವಚವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಜಿರ್, ಗು ಾಣಿ, ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಅದೇ
ಪ್ರ ಾರ ಈ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಗೋಡೆಕಟು್ಟವ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತರು. 17 ಹೊರೆ ಹೊರುವವರು ಒಂದು
ಕೈಯಿಂದ ಹೊರೆಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಕೈಯಿಂದ ಈಟಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 18 ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು
ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದನು. ಾನಂತೂ ಕೊಂಬೂದುವವನೊಬ್ಬನನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 19 ಾನು ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ, “ ಾವು ಾಡುವ ಕೆಲಸವು
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೂ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದೂ್ದ
ಆಗಿದೆ; ಾವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚದರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದೂರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ. 20 ನಿಮಗೆ ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯು ಾವ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವುದೋ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು. 21 ಹೀಗೆ ಾವು ಅರುಣೋದಯದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಮೂಡುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಅಧರ್
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ಮಂದಿ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾನು
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಾವ ಾಗಿರುವಂತೆಯು ಾಗೂ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡಿಸುವಂತೆಯು
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗ ಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದೆನು. 23 ಾನೂ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರೂ, ಸೇವಕರೂ, ಮೈ ಾವಲಿನವರೂ ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು*.

5
ನೆಹೆಮೀಯನ ಪರಹಿತಚಿಂತನೆಯೂ ಔ ಾಯರ್ವೂ

1ತರು ಾಯಜನರೂಅವರಹೆಂಡತಿಯರೂತಮ್ಮಬಂಧುಗ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಹಳ ಗೋ ಾಡ ತೊಡಗಿದರು.
2 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ ಾವೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ
ಬಹು ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಾ್ಕಗಿ ಾನ್ಯವು ಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯವನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲ, ಾ್ರ ತೋಟ, ಮನೆಗಳನು್ನ
ಒತೆ್ತ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಮತು್ತ ಕೆಲವರು,
“ಅರಸನ ಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ಕಂ ಾಯ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು
ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆದರೂ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಕುಲವೂ ನಮ್ಮ ಕುಲವೂ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ,
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪರರಿಗೆ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮ

* 4:23 4:23 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು
ಅಥ ಾ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.
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ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಾ್ರ ತೋಟಗಳು
ಪರರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದವು ಎಂದು ಗೊಣ ಾಡಿದರು. 6 ಅವರ
ಬೊಬೆ್ಬಯನೂ್ನ, ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನು ಬಹಳ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡೆನು. 7 ಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು
ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದೆಂದರೇನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮ ಾಸಭೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ 8 ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗುವಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಾರಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ
ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಾರಿಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಈಗ ಅವರನು್ನ ಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನು”

ಎನ್ನಲು ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. 9 ಆನಂತರ ಾನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವಲ್ಲ; ಾವು
ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಜನರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ.
10 ಾನೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೂಸೇವಕರೂಸಹಅವರಿಗೆಹಣವನೂ್ನ,
ಾನ್ಯವನೂ್ನ ಾಲ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಬಡಿ್ಡತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಈ
ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ. 11 ಅವರ ಹೊಲ, ಾ್ರ ತೋಟ,
ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಪು, ಮನೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ,
ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನೂರಕೆ್ಕ ಒಂದರಂತೆ
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 12ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾವು
ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ, ಅವರಿಂದ
ಏನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಾನು ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯುವು ಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದೆನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ
ನನ್ನ ನಡು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ದೇವರು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೂ,
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ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದಲೂಈಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡಿಸಿಬಿಡಲಿ;ಅವನು ಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೇ ಬರಿ ಾಗಲಿ” ಅಂದೆನು. ಕೂಡಲೆ
ಸಭೆಯವರೆ ಾ್ಲ, “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ಕೈಗೊಂಡರು. 14 ಅರಸ ಾದ
ಅತರ್ಷಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಿಂದ ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ
ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಾ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಭತ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 15 ನನಗಿಂತ ದಲಿದ್ದ
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾರ ಾಕಿ ಅವರಿಂದ
ದಿನಕೆ್ಕ ನಲ್ವತು್ತ ರೂ ಾಯಿಯ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸೇವಕರೂ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ನಡೆಸಿದರು. ಾ ಾದರೋ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಇರುವುದರಿಂದ ಾಗೆ ಾಡದೆ ಆ ೌಳಿಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ
ನಿರತ ಾಗಿದೆ್ದನು. 16 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನೂರೈವತು್ತ
ಮಂದಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದವರೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
18 ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಆರು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿ, ಕೆಲವು ಪ ಗಳು
ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಹತು್ತ ದಿನಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಒದಗಿಸಲು
ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿದೆ. ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಆ ಜನರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಕೆಲಸವು ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಾನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಭತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 19 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾನು ಆ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ
ಒಳಿತನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ.
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6
ನೆಹೆಮೀಯನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಒಳಸಂಚು

1 ಾನು ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆನು, ಆದರೆ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನ ಇಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರದ
ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂಪೂಣರ್ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್, ಟೋಬೀಯ,
ಅರಬಿಯ ಾದ ಗೆಷೆಮ್ ಇವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್, ಗೆಷೆಮರು ನನಗೆ, “ಓನೋ
ಸಮಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾ್ರಮದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರೋಣ
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಡು
ಬಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 3 ಆಗ ಾನು
ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲಸವುಂಟು; ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು
ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು; ಾನು ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 4 ಅವರು ಾಲು ್ಕ ಾರಿ ನನಗೆ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಾನು ಅದೇಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.

5 ಐದನೆಯ ಾರಿ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಅದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಅದರಲಿ್ಲ “ಗೆಷೆಮ್ ಎಂಬುವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರ, ನೀನೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ;
ಆದುದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವೆ ಮತು್ತ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಜನರಲಿ್ಲ
ಹಬಿ್ಬದೆ. 7 ಇದಲ್ಲದೆ, ‘ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿರು ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಈ ಸುದಿ್ದ ಾಜನಿಗೂ ತಲುಪಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಸಭೆ
ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸೋಣ ಾ” ಎಂದು ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿತು್ತ.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ನೀನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಾವುದು
ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
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ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 9ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ,
“ಇವರ ಕೈಗಳು ೕಲು ಬಿದು್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸದೆ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸು
ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು 10 ಆನಂತರ ಾನು ಮೆಹೇಟಬೇಲನ
ಮ್ಮಗನೂ, ದೆ ಾಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಶೆ ಾಯನ ಮನೆಗೆ

ಹೋದೆನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ನನಗೆ,
“ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಾವಿಬ್ಬರೂ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗಭರ್ಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರ
ಕದಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊ ್ಳೕಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಾನು,
“ನನ್ನಂಥ ಪುರುಷನು ಓಡಿಹೋಗುವುದು ೕಗ ್ಯ ೕ? ಇದಲ್ಲದೆ,
ನನ್ನಂಥವನು ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಗಭರ್ಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೇ?
ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು. 12 ಾನು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ವಿಚಾರ ಾಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಾಲ, ಾನ, ವಚನವನು್ನ
ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾದನೆ ನುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಇವನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದವನು ದೇವರಲ್ಲ, ಟೋಬೀಯನೂ, ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ
ಇವನಿಗೆಲಂಚಕೊಟು್ಟ ಾಗೆಹೇಳಿ ಾ್ದರೆಎಂದು ನನಗೆಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
13 ಾನು ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಇವನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆದು ದೋಷಿ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ನಿಂದೆಗೂ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿಗೂ ಒಳ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು
ಇವನಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. 14 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಟೋಬೀಯ,
ಸನ್ಬಲ್ಲಟರು ಾಡಿದ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ; ನನ್ನನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾದ ನೋವದ್ಯ ಮತು್ತ
ಇತರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ.

ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದು್ದ
15 ಗೋಡೆಯು ಾದ್ರಪದ ಾಸದ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟ ಐವತೆ್ತರಡುದಿನಗಳು
ಬೇ ಾದವು. 16 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗ ಾದ ಸುತ್ತಣ
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ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವರು ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಹಳ ಮನಗುಂದಿ ತಗಿ್ಗ ಹೋದರು. ಈ ಾಯರ್ವು
ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 17ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ
ಟೋಬೀಯನಿಗೂ ಬಹಳ ಪತ್ರ ವ್ಯವ ಾರಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದವು.
18 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆರಹನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯನ ಅಳಿಯ ಾಗಿದ್ದ
ಾಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನೆಂಬ ಬೆರೆಕ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಅವರು ಅವನ ಒಳೆ್ಳತನವನೆ್ನೕ

ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವಣಿರ್ಸು ಾ್ತ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. ಟೋಬೀಯನೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನನಗೆ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

7
1 ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಾನು
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದೆನು; ಾ್ವರ ಾಲಕರನೂ್ನ, ಾಯಕರನೂ್ನ,
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ನೇಮಿಸ ಾಯಿತು. 2 ಆನಂತರ ನನ್ನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಹ ಾನಿಗೂ, ಬಹಳ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ದೇವರಲಿ್ಲ
ವಿಶೇಷ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನೂ, ಕೋಟೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ
ಆದ ಹನನ್ಯನಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 3 ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ಬಿಸಿಲೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯ ಾರದು; ಾವಲು ಾರರು
ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗ ಳಗೆ ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾವಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವರಮನೆಯಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾವಲಿರುವಂತೆ
ನೇಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
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ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರ ಪಟಿ್ಟ
4 ಪಟ್ಟಣವು ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು
ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಮನೆಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 5 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಗಣ್ಯರನು್ನ, ಶಿ್ರೕಮಂತರನೂ್ನ,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಾ ಾರಣ ಜನರನೂ್ನ ಜನಗಣತಿ ಾಗಿ
ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ದಲು ಬಂದವರ
ಹೆಸರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ ಾದ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
7 ಅವರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ. ಅಜಯರ್,
ರಗಮ್ಯ, ನಹ ಾನೀ, ದೆರ್ಕೈ, ಬಿ ಾ್ಷನ್, ಮಿಸೆ್ಪರೆತ್, ಬಿಗೆ್ವ ೖ,
ನೆಹೂಮ್, ಾಣ ಎಂಬ ಾಯಕರೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾರೆಂದರೆ:

8ಪರೋಷಿನವರು - 2,172.
9ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 372.
10ಆರಹನ ಸಂ ಾನದವರು - 652.
11 ಪಹತ್ ೕ ಾಬಿನವ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ೕ ಾಬನ
ಸಂ ಾನದವರು - 2,818.

12ಏ ಾಮಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,254.
13ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 845.
14ಜಕೆ್ಕ ೖಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 760.
15ಬಿನೂ್ನಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 648.
16ಬೇಬೈಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 628.
17ಅಜಾ್ಗದಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 2,322.
18ಅದೋನೀ ಾಮಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 667.
19ಬಿಗೆ್ವ ೖಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 2,067.
20ಆದೀನನ ಸಂ ಾನದವರು - 655.
21ಆಟೇರಿನವ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 98.
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22 ಾಷುಮಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 328.
23ಬೇಚೈಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 324.
24 ಾರಿಫಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 112.
25ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 95.
26ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ಮತು್ತ ನೆಟೋಫಊರಿನವರು - 188.
27ಅ ಾತೋತ್ಊರಿನವರು - 128.
28ಬೇತಜಾ್ಮವೇತಿನಊರಿನವರು - 42.
29 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀ ಾ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ ಊರಿನವರು -
743.

30 ಾ ಾ ಮತು್ತ ಗೆಬಊರಿನವರು - 621.
31ಮಿ ಾ್ಮಸಿನವರು - 122.
32ಬೇತೇಲ್ಮತು್ತ ಆಯಿಎಂಬಊರಿನವರು - 123.
33ಎರಡನೆಯನೆಬೋವಿನವರು - 52.
34ಎರಡನೆಯಏ ಾಮಿನವರು - 1,254.
35 ಾರಿಮನವರು - 320.
36ಯೆರಿಕೋವಿನವರು - 347.
37ಲೋದ್, ಾದೀದ್,ಮತು್ತ ಓನೋಊರಿನವರು - 721.
38ಸೆ ಾಹನವರು - 3,930.
39 ಾಜಕರಲಿ್ಲ - ಯೆ ಾಯನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೇಷೂವನ
ಮನೆಯವರು - 973.

40ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,052.
41ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,247.
42 ಾರಿಮನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,017
43 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ - ಹೋದವ್ಯನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೇಷೂವ,
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಸಂ ಾನದವರು - 74.

44 ಾಯಕರಲಿ್ಲ; ಆ ಾಫನ ಸಂ ಾನದರು - 148.
45 ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ; ಶಲೂ್ಲಮ್, ಆಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್,
ಹಟೀಟಾ, ಶೋಬೈ ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು ಒಟು್ಟ - 138.

46 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ; ಜೀಹ, ಹಸೂಫ, ಟ ಾ್ಬ ೕತ್
ಸಂ ಾನದರು, 47 ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯ, ಾದೋನ್ ಸಂ ಾನದರು,
48 ಲೆ ಾನ, ಹ ಾಬ, ಸಲೆ್ಮ ೖ ಸಂ ಾನದರು, 49 ಾ ಾನ್,
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ಗಿದೆ್ದೕಲ್, ಗಹರ್ ಸಂ ಾನದರು, 50 ರೆ ಾಯ, ರೆಚೀನ್,
ನೆಕೋದ ಸಂ ಾನದರು, 51 ಗಜಾ್ಜಮ್, ಉಜ್ಜ, ಾಸೇಹ
ಸಂ ಾನದವರು, 52 ಬೇಸೈ, ಮೆಯನೀಮ್, ನೆಫೀಷೆಸೀಮ್
ಸಂ ಾನದವರು, 53ಬಕೂ್ಬಕ್,ಹಕೂ್ಕಫ,ಹಹೂರ್ರ್ ಸಂ ಾನದವರು,
54 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ, ಹಷರ್ ಸಂ ಾನದವರು 55 ಬಕೋರ್ಸ್,
ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ ಸಂ ಾನದವರು, 56 ನೆಚೀಹ, ಹಟೀಫ
ಸಂ ಾನದವರು. 57 ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ - ಸೋಟೈ,
ಸೋಫೆರೆತ್, ಪೆರೀದನ ಸಂ ಾನದವರು, 58 ಾಲ, ದಕೋರ್ನ್,
ಗಿದೆ್ದೕಲ್ ಸಂ ಾನದವರು, 59 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ೕಕೆರೆತ್
ಹಚೆ್ಚ ಾಯೀಮ್, ಆ ೕನ್ ಸಂ ಾನದವರು. 60 ಎ ಾ್ಲ
ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರೂ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರು ಒಟು್ಟ
392ಮಂದಿ. 61 ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬ್, ಆದೊ್ದೕನ್ ಮತು್ತ
ಇಮೆ್ಮೕರ್, ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ
ವಂ ಾವಳಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಂಬುದನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸ ಾರದವ ಾದ, 62 ದೆ ಾಯ, ಟೋಬೀಯ, ನೆಕೋದ
ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು - 642. 63 ಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಹೋ ಾಯ,
ಹಕೊ್ಕೕಚ್, ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿಯ
ಾಖಲೆ ತೋರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬುವನು
ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.
64 ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು
ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅವರನು್ನ ಅಶುದ್ಧರೆಂದು ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ
ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. 65 *ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮುಗಳ ಮೂಲಕ
ದೈವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಾಜಕನು ಬರುವ
ತನಕ ಇವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಭೋಜನ
ಾಡ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

* 7:65 7:65 ವಿ ೕ 28:30 ನೋಡಿರಿ.
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66 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ
ಮುನೂ್ನರ ಅರವ ಾ್ತಗಿತು್ತ. 67ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದ ಅವರ
ಸೇವಕ ಸೇವಕಿಯರು ಏಳು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಮಂದಿ. ಅವರ ಾಯಕರೂ ಾಯಕಿಯರೂ ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆದು
ಮಂದಿ. 68 ಅವರಿಗೆ ಏಳು ನೂರ ಮೂವ ಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳೂ,
ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆದು ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂ†, 69 ಾನೂರ ಮೂವತೆದು
ಒಂಟೆಗಳೂಆರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.

70 ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಧನ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ತಿ ಾರ್ ಾ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯಗಳು,‡ ಐವತು್ತ
ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಐನೂರಮೂವತು್ತ ಾಜಕವಸ್ತ ್ರಗಳು. 71 ಬೇರೆ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು ಕಟ್ಟಡದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
- ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯಗಳು,§ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತು್ತ
ಾವಿರ ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ; 72ಉಳಿದ ಜನರು ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯಗಳು,* ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ†, ಅರುವತೆ್ತೕಳು
ಾಜಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ನೀಡಿದರು.
73ಹೀಗೆ ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಯಕರು,
ಾ ಾರಣ ಜನರು ಸೇರಿದವರು, ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು
ಅಂತೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ
ಾಡತೊಡಗಿದರು.

8
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾ ಾಯಣ

† 7:68 7:68 ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆದು ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂ ಈ ಾಕ್ಯವು ಇಬಿ್ರಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅಥ ಾಸುರುಳಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ‡ 7:70 7:70 ಾವಿರಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯಗಳು,ಅಂದರೆ 8.5
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ. § 7:71 7:71 ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯಗಳು,ಅಂದರೆ
170 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ. * 7:72 7:72 ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯಗಳು,
ಅಂದರೆ 170 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ. † 7:72 7:72 ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ ಅಂದರೆ
1,100 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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1 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 2 ಾಜಕ ಾದ ಎಜ್ರನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತಂದನು.
3 ನೀರು ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ
ಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರ ಮುಂದೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೂಓದಿದನು. ಜನರುಆಲಿಸು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 4 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರನು ಾ ಾಯಣ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು. ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ

ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಶೆಮ, ಅ ಾಯ, ಊರೀಯ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಾಸೇಯ
ಎಂಬುವರೂ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಪೆ ಾಯ, ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
ಾಷುಮ್, ಹಷ್ಬ ಾ್ದನ, ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಎಂಬುವರೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 5 ಸವರ್ಸಮೂಹಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಜ್ರನು ಜನರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ತೆರೆದ ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ನಿಂತರು. 6 ಎಜ್ರನು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಾಗ, ಸವರ್ಜನರೂ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆ ಾಗಿ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಆಪಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 7 ಆ ಮೇಲೆ
ಯೇಷೂವ, ಾನೀ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಾಮಿನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಶಬೆ್ಬತೈ,
ಹೋದೀಯ, ಾಸೇಯ, ಕೆಲೀಟ, ಅಜಯರ್, ೕಜಾ ಾದ್,
ಾ ಾನ್, ಪೆ ಾಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಧಮರ್ನಿಯಮದ
ಾರವನು್ನ ಜನರು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು. 8 ಜನರು
ಎದು್ದನಿಂತ ನಂತರ ಅವರು ದೇವರ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ
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ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಓದು ಾ್ತ ಅದರ ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಾಗ ಜನರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 9 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ
ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ನೆಹೆಮೀಯನೂ, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರನೂ, ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಲೇವಿಯರೂ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ದಿನವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಅಳು ಾ್ತ
ಇರಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಹೆಮೀಯನು
ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನೂ್ನ, ಮಧುರ ಾನವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಏನೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡದವರಿಗೆ ಾಲನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈದಿನನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೆಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದುಃಖಪಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದನು. 11 ಲೇವಿಯರೂ ಜನರಿಗೆ, “ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಇದು ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ, ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರನು್ನ
ಸಂತೈಸಿದರು. 12ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಪಣರ್ ಾಲೆಯಜಾತೆ್ರ
13 ಮರುದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರೂ,
ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಾ್ಕಗಿ

ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು.
14 * ೕಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಬಿ ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಬೇಕು. 15 ಇದು ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಡಂಗುರದಿಂದ ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಾಸನವು ೕಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
* 8:14 8:14 ಾಜ 23:33-36,39-43; ಧ ೕರ್ 16:13-15ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ
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ದೊರಕಿದ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅದರಲಿ್ಲ, “ಆ
ಬಿ ಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರು ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಲೀವ್ ಮರ, ಾಡು
ಒಲೀವ್, ಸುಗಂಧ, ಖಜೂರ್ರ ಮುಂ ಾದ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ
ದಟ್ಟ ಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು.” 16 ಈ
ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಜನರು ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಳ, ಾಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇ ಾಲಯದ
ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು ಾಗಿಲು, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಗಿಲು
ಇವುಗಳ ಮುಂದಣ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. 17 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಾಲದಿಂದ ಆ ವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹೀಗೆ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಸವರ್ ಸಮೂಹದವ ಾದರೋ
ಬಿ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 18 ಎಜ್ರನು ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ
ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇವರ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಯಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಉತ್ಸವದ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಯಿತು. ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತು.

9
ಾಪನಿವೇದನೆಯದಿನ

1 ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಉಪ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಗೋಣೀತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ*
ಮಣು್ಣ ಾಕಿಕೊಂಡು ನೆರೆದು ಬಂದರು. 2 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಸಂ ಾನದವರು ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯಕುಲದವರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ,
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
3 ಅವರು ಮೂರು ಾಸುಗಳವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

* 9:1 9:1 ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಥ ಾ ತಲೆಯಮೇಲೆ.
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ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಾ ಾಯಣ ಾಡಿದರು. ತರು ಾಯ ಇನೂ್ನ ಮೂರು
ಾಸು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ ಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. 4 ಯೇಷೂವ, ಾನೀ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೆಬನ್ಯ,
ಬುನಿ್ನೕ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಾನೀ, ಕೆ ಾನೀ ಎಂಬುವವರು ಲೇವಿಯರು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. 5 ಆನಂತರ ಲೇವಿಯ ಾದ
ಯೇಷೂವ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಾನೀ, ಹಷಬೆ್ನಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಹೋದೀಯ, ಶೆಬನ್ಯ, ಪೆತಹ್ಯ ಎಂಬುವವರು, “ಏಳಿರಿ, ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಸು್ತತಿ ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಗೂ ಮೀಗಿ ಾಗಿರುವ
ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಾಮಕೆ್ಕ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. 6 ಯೆಹೋವನೇ
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು; ನೀನು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವನೂ್ನ,
ಅದರ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರ ಮೇಲಿರುವುದನೂ್ನ,
ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ, ಸಮಸ್ತ
ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಜೀವಕೊಡು ಾತ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ. ಆ ಾಶಸೈನ್ಯದವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 7 ಯೆಹೋವನೇ, ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರ ಾಡಿ,
ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನೀನೇ.
8 ಅವನು ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೆಂದು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, ಾ ಾನ್ಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು ಇವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು. 9 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿದ್ದ
ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ನೀನು ಆಲಿಸಿದಿ. 10 ಐಗುಪರು ಗವಿರ್ಗ ಾಗಿ

ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಾಗ, ನೀನು ಫರೋಹನಲಿ್ಲಯೂ,
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ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲಯು, ಅವನ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಈಗ
ನಿನಗಿರುವ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 11ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲದಲೆ್ಲೕ ಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ
ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಭೇದಿಸಿದಿ್ದೕ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದವರನು್ನ
ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಯ ತಳದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.
12 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ, ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ
ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಡೆದೆ. 13 ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿ,
ಅವರಿಗೆ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ, ಯ ಾಥರ್ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 14 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ನಿನಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಸಬ್ಬತೆಂಬ ವಿ ಾ್ರಂತಿ

ದಿನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕಲಿಸಿದೆ. 15 ಅವರಿಗೆ ಹಸಿ ಾ ಾಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ಾ ಾರಿ ಾಗ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡಿ,
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿ
ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ.
16 ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಗವಿರ್ಗ ಾಗಿ ಹಠಹಿಡಿದು, ನಿನ್ನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. 17 ನೀನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮರೆತು, ನಿನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹಠಹಿಡಿದು, ತಮಗೊಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ

ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು, ದಲಿನಂತೆ ಾಸ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀ ಾದರೋ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ, ಕನಿಕರ ದಯೆಗಳುಳ್ಳವನೂ, ದೀಘರ್ ಾಂತನೂ,
ಕೃ ಾಳುವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಅವರ
ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 18ಅವರು ತಮಗೆ ಎರಕದ ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು,
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‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ದೇವರು ಇದೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿ ಾಗಲೂ,
19 ಕರುಣಾನಿಧಿ ಾದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ,
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವೂ,
ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ
ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವೂ,ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ಾಡಿದೆ. 20ಅವರನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಆತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರ
ಾಯಿಂದ ಮನ್ನವನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾರಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ನೀರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 21 ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಕು ಾ್ತ ಇದೆ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಾಲುಗಳು ನೋವಿನಿಂದ
ಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಶಪಡಿಸಿ, ಆ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್, ಾ ಾನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಇವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
23 ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ನೀವು
ಈ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ
ಎಂದು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ. 24 ಅವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೀನು ಅವರ
ಮುಂದೆ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದಂತೆ ನಡಿಸುವ ಾಗೆ ಆ ದೇಶದ ಾಜರನೂ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. 25 ಅವರು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ವಿಧ ಾದ
ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ತೋಡಿದ
ಾವಿಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ,ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ,
ಹೆಚಾ್ಚದ ಹಣಿ್ಣನ ಮರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆ ಾ್ನಗಿ
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ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ತೃಪ್ತ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದರು. 27 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವ
ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ

ನಿನ್ನ ಕರುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ರಕ್ಷಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳ
ಕೈಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾರು ಾಡಿದೆ. 28ಉಪಶಮನವನು್ನ ಪಡೆದ
ಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೀನು ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡೆಸತಕ್ಕ ವೈರಿಗಳ
ಕೈಗೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುನಃ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ
ಕರುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ರ ಸಿದೆ. 29 ನಿನ್ನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಮನಗೊಟು್ಟ ಬನಿ್ನರಿ ಎಂದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಾಲಿಸದೆ
ಗವಿರ್ಗಳೂ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಆದರು. ಕೈಕೊಳು್ಳವ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಜೀ ಾ ಾರ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿ ಂಡು ಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದರು. 30 ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರು
ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 31 ಆದರೆ ನೀನು ದಯೆಯೂ ಕನಿಕರವೂ
ಉಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿರುವುರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೈಬಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 32 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ,
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ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರು ಾತನೇ,
ಕೃ ಾ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರ
ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅರಸರಿಗೂ, ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ,
ಾಜಕರಿಗೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ, ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ

ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಾ್ರಪ್ತ ಾದ ಕಷ್ಟವು ಅಲ್ಪವು ಎಂದು ಎಣಿಸಬೇಡ.
33 ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷು್ಟ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರೂ ನೀನು
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೇ. ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ನಡಿಸಿದೆ. ಾ ಾದರೋ
ದುಷ್ಟರು. 34 ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ, ಪ್ರಭುಗಳೂ, ಾಜಕರೂ,
ಹಿರಿಯರೂ ನಿನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಅವರು ಸ್ವ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನೀನು
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ದೊರಕಿದಫಲವ ಾ್ತದ ವಿ ಾಲ ಾದದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಇರು ಾಗ
ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದೆಯೂ ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆಯೂ
ಇದು್ದದರಿಂದಲೇ ಾವು ಈಗ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 36 ನೀನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ, ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನವನೂ್ನ, ಸಮೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ
ಎಂದುಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾವು ಾಸ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿಬಂದಿದೆ.
37 ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಜರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಹೇರಳ ಾದ ಹುಟು್ಟವಳಿಯು ಹೋಗು ಾ್ತ
ಇದೆ. ದೈಹಿಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವರು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾವು
ಮ ಾಸಂಕಟದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.

ಮ ಾಸಕ್ತರ ಪ್ರತಿ
38 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾರಣಗಳನು್ನ ಾವು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು

ಲೇಖನ ರೂಪ ಾದ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಸಿ್ಥರ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದಕೆ್ಕ
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ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಾಜಕರೂ ಸಹಿ ಾಡಿ ಮುದೆ್ರ
ಾಕಿರುವರು.

10
1 ಲೇಖನ ರೂಪ ಾದ ಪ್ರತಿ ಗೆ ಸಹಿ ಾಡಿದವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಹಕಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯನೆಂಬ

ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗೂ ಾಜಕ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ, 2 ಸೆ ಾಯ,
ಅಜಯರ್, ಯೆರೆಮೀಯ, 3 ಪಷೂ್ಹರ್, ಅಮಯರ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
4ಹಟೂ್ಟಷ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಮಲೂ್ಲಕ್, 5 ಾರಿಮ್, ಮೆರೇ ೕತ್, ಓಬದ್ಯ,
6 ಾನೀಯೇಲ್,ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಾರೂಕ್, 7ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,ಅಬೀಯ,
ಮಿ ಾ್ಯಮೀನ್, 8 ಾಜ್ಯ, ಬಿಲೆ್ಗ ೖ, ಶೆ ಾಯಎಂಬ ಾಜಕರು.

9 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಅಜನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಹೇ ಾ ಾದ್,
ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಎಂಬುವರು. 10 ಇವರ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಶೆಬನ್ಯ, ಹೋದೀಯ. ಕೆಲೀಟ, ಪೆ ಾಯ, ಾ ಾನ್, 11 ಮೀಕ,
ರೆಹೋಬ್, ಹಷಬ್ಯ, 12ಜಕೂ್ಕರ್, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಶೆಬನ್ಯ, 13ಹೋದೀಯ,
ಾನೀ, ಬೆನೀನೂ ಎಂಬುವರು. 14 ಜನಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಪರೋಷ್,
ಪಹತ್ ೕ ಾಬ್, ಏ ಾಮ್, ಜತೂ್ತ, ಾನೀ, 15ಬುನಿ್ನೕ, ಅಜಾ್ಗದ್,
ಬೇಬೈ 16 ಅದೋನೀಯ, ಬಿಗೆ್ವ ೖ, ಆದೀನ್, 17 ಆಟೇರ್, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ,
ಅಜೂ್ಜರ್, 18 ಹೋದೀಯ, ಾಷುಮ್, ಬೇಚೈ, 19 ಾರೀಫ್,
ಅ ಾತೋತ್, ನೇಬೈ, 20ಮಗಿ್ಪೕ ಾಷ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಹೇಜೀರ್,
21ಮೆಷೇಜಬೇಲ್, ಚಾದೋಕ್, ಯದೂ್ದವ, 22 ಪೆಲಟ್ಯ, ಾ ಾನ್,
ಆ ಾಯ, 23 ಹೋಷೇಯ, ಹನನ್ಯ, ಹಷೂ್ಷಬ್, 24 ಹಲೋಹೇಷ್,
ಪಿಲ್ಹ, ಶೋಬೇಕ್, 25 ರೆಹೂಮ್, ಹಷಬ್ನ, ಾಸೇಯ, 26ಅಹೀಯ,
ಾ ಾನ್, ಆ ಾನ್, 27ಮಲೂ್ಲಕ್, ಾರಿಮ್, ಾನ ಎಂಬುವರು.

ಒಪ್ಪಂದ
28 ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಯಕರು,

ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಉಳಿದ ಜನರು ಇವರಲಿ್ಲ ದೇವರ
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ಧ ೕರ್ಪದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅನ್ಯದೇಶದವರ ಗೊಡವೆಯನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಶಕ್ತ ಾದ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೊಡನೆ ಬಂದರು.
29 ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಾವು
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವು ಾಗಿ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಹೇಗೆಂದರೆ:

30 ಈ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವರಿಂದ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 31 ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳು ಾರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ತರುವ ಾವ ಸರಕುಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯವನೂ್ನ, ಸಬ್ಬತ್ ದ ಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಭೂಮಿಯ ಾಗುವಳಿಯನೂ್ನ ಇತರರು
ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನೂ್ನ ಮ ಾ್ನ ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. 32 ವಷರ್ಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಶೆಕೆಲಿನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ* ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
33 ಆ ಹಣವು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡತಕ್ಕ ರೊಟಿ್ಟ, ನಿತ್ಯ ಾನ್ಯ,
ನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಮತು್ತ ಜಾತೆ್ರ ಉತ್ಸವ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ವೆಚ್ಚ ಾಗಬೇಕು.

34 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
* 10:32 10:32 ಒಂದು ಶೆಕೆಲಿನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಆದರೆ ಸು ಾರು 4
ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ನಿಯಮಿತ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟಗೆ ದೊರಕುವ ಾಗೆ, ಆ ಾ ಗೋ ಾ್ರನು ಾರ ಕಟಿ್ಟಗೆ
ಾನ ಾಡತಕ್ಕವರು ಇಂಥವರೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ, ಾ ಾರಣ ಜನರೂ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚೀಟು
ಾಕಿ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 35 ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಗಳ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡುವೆವು. 36 ನಮ್ಮ
ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲಮರಿಗಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ನಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಕರುಗಳನೂ್ನ,
ಚೊಚ್ಚಲ ಆಡು, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡುವೆವು.
37 ಾವು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಇಡತಕ್ಕ ಪ್ರಥಮಫಲದ ಹಿಟು್ಟ,
ಹಣು್ಣಹಂಪಲು, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಜಕ
ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ತಂದು
ಇಡುವೆವು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಹುಟು್ಟವಳಿಯ ದಶ ಾಂಶವು
ಲೇವಿಯರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೇವಿಯರು ಾವೇ ಬಂದು, ನಮ್ಮ
ಾಗುವಳಿಯಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
38 ಅವರು ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ ಆರೋನನ

ವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕನೊಬ್ಬನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು.
ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಾಗದ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು.
39 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ
ಇವುಗಳನು್ನ, ದೇವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರೂ, ಾ್ವರ ಾಲಕರು,
ಾಯಕರು ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ



ನೆಹೆಮೀಯನು 11:1 xxxv ನೆಹೆಮೀಯನು 11:6

ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಎಂದೂ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು.

11
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವರ ಪಟಿ್ಟ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಮುಖರು ಾತ್ರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಉಳಿದ ಜನರೊಳಗೆ ಹತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಂಭತು್ತ
ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಒಬ್ಬನು ಾತ್ರ
ಪವಿತ್ರನಗರ ಾಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬೇಕು
ಎಂದು ಚೀಟು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಮತು್ತ
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದಂಥವರನು್ನ ಜನರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ ಸಂ ಾ್ಥನ

ಪ್ರ ಾನರು ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ, ಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು, ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರ
ವಂಶದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಿರುವ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ:
ಅ ಾಯನು, ಇವನು ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನ
ಮಗ; ಇವನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗ;
ಇವನು ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ಪೆರೆಚ್ ಸಂ ಾನದವನು.
5 ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಾಸೇಯ, ಇವನು ಾರೂಕನ ಮಗ; ಇವನು
ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯಮಗ; ಇವನು ಹಜಾಯನಮಗ; ಇವನು ಅ ಾಯನ
ಮಗ; ಇವನು ೕ ಾರೀಬನ ಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನ
ಮಗ, ಇವನು ಶೇಲಹನ ಸಂ ಾನದವನು. 6 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
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ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪೆರೆಚ್ಸಂ ಾನದರಣವೀರರು ಾನೂರಆರುವತೆ್ತಂಟು
ಮಂದಿ.

7 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ: ಸಲು್ಲ, ಇವನು ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ
ಮಗ; ಇವನು ೕವೇದನ ಮಗ; ಇವನು ಪೆ ಾಯನ ಮಗ;
ಇವನು ಕೋ ಾಯನ ಮಗ; ಇವನು ಾಸೇಯನ ಮಗ; ಇವನು
ಈತೀಯೇಲನ ಮಗ; ಇವನು ಯೆ ಾಯನ ಮಗ. 8 ರಣವೀರ ಾದ
ಗಬೆ್ಬ ೖ ಮತು್ತ ಸಲೆ್ಲ ೖ ಾಗು ಒಂಭೈನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ.
9 ಜಿಕಿ್ರಯನ ಮಗ ಾದ ೕವೇಲನು ಇವರ ಾಯಕನು.
ಹಸೆ್ಸನೂವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂದನು ಪಟ್ಟಣದ ಎರಡನೆಯ
ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 10 ಾಜಕರಲಿ್ಲ: ೕ ಾರೀಬನ
ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯ, ಮತು್ತ ಾಕೀನ್, 11 ಅಹೀಟೂಬನ
ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮೆ ಾ ೕತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಚಾದೋಕನ
ಮರಿಮಗನೂ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮ್ಮಗನೂ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ,
ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆದ ಸೆ ಾಯ ಇವರು. 12 ಮತು್ತ
ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಇವರ ಬಂಧುಗಳು ಒಟು್ಟ
ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಅ ಾಯನೆಂಬುವನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು. ಇವನು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ; ಇವನು ಪೆಲಲ್ಯನ
ಮಗ; ಇವನು ಅಮಿ್ಚೕಯನಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನಮಗ; ಇವನು
ಪಷೂ್ಹರನಮಗ; ಇವನು ಮಲಿ್ಕೕಯನಮಗ. 13ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನ ಾದ
ಈ ಅ ಾಯನ ಬಂಧುಗಳು ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ.
ಅಮಷೆ್ಷ ೖ ಎಂಬುವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನು. ಇವನು ಅಜರೇಲನ ಮಗ;
ಇವನು ಅಹಜೈಯನ ಮಗ; ಇವನು ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ;
ಇವನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ. 14 ರಣವೀರ ಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಮಷೆ್ಷ ೖಯ
ಬಂಧುಗಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ. ಹಗೆ್ಗದೋಲೀಮನ ಮಗ ಾದ
ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಇವರ ಾಯಕನು.

15 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗನೂ, ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನ
ಮ್ಮಗನೂ, ಹಷಬ್ಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಬುನಿ್ನೕ ವಂಶದವನೂ

ಆದ ಶೆ ಾಯನು. 16 ಲೇವಿಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ: ದೇ ಾಲಯದ
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ಹೊರಗಿನ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಶಬೆ್ಬತೈ, ೕಜಾ ಾದ್
ಎಂಬುವವರು, 17 ಮೀಕನ ಮಗನೂ, ಜಬಿ್ದೕಯನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಆ ಾಫನ ಮರಿಮಗನೂ, ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸು ಾ್ತ ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಮತ್ತನ್ಯ, ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ದಿ್ವತೀಯ ಾ್ಥನದವ ಾದ
ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಶಮೂ್ಮವನ ಮಗನೂ, ಾ ಾಲನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆದೂತೂನನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಅಬ್ದ ಎಂಬುವವರು,
18 ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ
ಎಂಭತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ. 19 ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ; ಅಕೂ್ಕಬ್,
ಟಲೊ್ಮೕನರೂಮತು್ತ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಇವರ ಬಂಧುಗಳೂ
ಒಟು್ಟ ನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ.

20 ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ, ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಿರುವ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಓಪೇಲ್
ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಚೀಹ, ಗಿಷ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಇವರ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 22 ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಾಯಕ ಾದ ಆ ಾಫ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾನೀಯನ ಮಗನೂ,
ಹಷಬ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಮೀಕನ
ವಂಶದವ ಾದ ಆದ ಉಜಿ್ಜೕಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಾಯಕರ ಅನುದಿನದ ಖಚಿರ್ ಾಗಿ
ಒಂದು ನಿಯಮ ಇತು್ತ. 24 ಮೆಷೇಜಬೇಲನ ಮಗನೂ, ಜೆರಹನ
ಸಂ ಾನದವನೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಆದ ಪೆತಹ್ಯನು ಪ್ರಜೆಗಳ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಾಜನ ಾಯರ್ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

25 ಭೂ ಾ್ವಸ್ಥ ್ಯವಿದ್ದವರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಊರುಗಳು: ಕಿಯರ್ತಬರ್,
ದೀಬೋನ್,ಯೆಕಬೆ್ಜಯೇಲ್ ಇವುಗಳೂಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು,
26ಯೇಷೂವ, ೕ ಾದ, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್ ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳು, 27 ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್ ಾಗು ಬೇಷೆರ್ಬ ಇವುಗಳೂ
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ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು, 28 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮೆಕೋನವೂ ಇವುಗಳೂ
ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು, 29 ಏನಿ್ರ ್ಮೕನ್, ಚೊರ್ರ, ಯಮೂರ್ತ್
ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು, 30 ಜನೋಹ, ಅದು ಾ್ಲಮ್
ಇವುಗಳ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು ಮತು್ತ ಾಕೀಷ್ ಇದರ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು, ಅಜೇಕವೂ ಅದರ ಾ್ರಮಗಳು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ
ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿನೊ್ನೕಮ್
ಕಣಿವೆಯವರೆಗೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

31ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರು ಗೆಬಊರಿನಿಂದ,ಮಿ ಾ್ಮಷ್,ಅ ಾ್ಯ
ಾಗು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬ ಾ್ರಮಗಳವರೆಗೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

32 ಅ ಾತೋತ್, ನೋಬ್, ಅನನ್ಯ, 33 ಾಚೋರ್, ಾ ಾ,
ಗಿತ್ತಯಿಮ್, 34 ಾದೀದ್, ಚೆಬೋಯಿಮ್, ನೆಬ ಾ್ಲಟ್, 35ಲೋದ್,
ಓನೋ, ಗೇಹ ಾಷೀಮ್ಎಂಬ ಾ್ರಮಗಳೂಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಕುಲದವರ
ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿದ್ದವು. 36 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ವಗರ್ಗಳವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ, ಕೆಲವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೂ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

12
ಾಜಕರಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ

1 ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಯೇಷೂವ
ಇವರೊಡನೆಯೆಹೂದದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಸೆ ಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ, ಎಜ್ರ, 2 ಅಮಯರ್,

ಮಲೂ್ಲಕ್, ಹಟೂ್ಟಷ್, 3ಶೆಕನ್ಯ, ರೆಹುಮ್,ಮೆರೇ ೕತ್, 4ಇದೊ್ದೕ,
ಗಿನೆ್ನತೋನ್,ಅಬೀಯ, 5ಮಿ ಾ್ಯಮೀನ್, ಾದ್ಯ,ಬಿಲ್ಗ, 6ಶೆ ಾಯ,
ೕ ಾರೀಬ್, ಯೆ ಾಯ, 7 ಸಲೂ್ಲ, ಆ ೕಕ್, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ,

ಯೆ ಾಯ ಇವರು ಯೇಷೂವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಅವರ
ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರ ಾನರು.
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8ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಯೇಷೂವ,ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಯೆಹೂದಮತು್ತಮತ್ತನ್ಯ ಇವರು. ಮತ್ತನ್ಯನೂಅವನಸಹೋದರರೂ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 9 ಇವರ ಸಹೋದರ ಾದ
ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಉನಿ್ನೕ ಎಂಬುವವರು ಭಜನಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಇವರೆದು ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

10 ಯೇಷೂವನು, ೕ ಾಕೀಮನನೂ್ನ, ೕ ಾಕೀಮನ
ಎ ಾ್ಯಷೀಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ೕ ಾದನನೂ್ನ,
11 ೕ ಾದನು ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ, ೕ ಾ ಾನನು
ಯದೂ್ದವನನೂ್ನ ಪಡೆದರು. 12 ೕ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು: ಸೆ ಾಯನ ಗೋತ್ರದ ಮೆ ಾಯ,

ಯೆರೆಮೀಯನಗೋತ್ರದ ಹನನ್ಯ, 13ಎಜ್ರನ ಗೋತ್ರದಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,
ಅಮಯರ್ನಗೋತ್ರದಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, 14ಮಲೂ್ಲಕಿಯಗೋತ್ರದ
ೕ ಾ ಾನ್, ಶೆಬನ್ಯನ ಗೋತ್ರದ ೕಸೇಫ್, 15 ಾರಿಮನ

ಗೋತ್ರದ ಅದ್ನ, ಮೆ ಾ ೕತನ್ ಗೋತ್ರದ ಹೆಲೆ್ಕ ೖ, 16 ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಗೋತ್ರದ ಜೆಕಯರ್, ಗಿನೆ್ನತೋನನ ಗೋತ್ರದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,
17 ಅಬೀಯನ ಗೋತ್ರದ ಜಿಕಿ್ರೕ, ಮಿ ಾ್ಯಮೀನನ ಮತು್ತ ೕವದ್ಯನ
ಗೋತ್ರದ ಪಿಲೆ್ಟ ೖ, 18 ಬಿ ಾ್ಗ ಗೋತ್ರದ ಶೆಮೂ್ಮವ, ಶೆ ಾಯನ
ಗೋತ್ರದಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, 19 ೕ ಾರೀಬನ ಗೋತ್ರದಮತೆ್ತನೈ,
ಯೆ ಾಯನಗೋತ್ರದಉಜಿ್ಜೕ, 20ಸಲೆ್ಲ ೖ ಗೋತ್ರದ ಕಲೆ್ಲ ೖ,ಆ ೕಕನ
ಗೋತ್ರದ ಏಬೆರ್, 21 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಗೋತ್ರದ ಹಷಬ್ಯ, ಯೆ ಾಯನ
ಗೋತ್ರದ ನೆತನೇಲ್ ಇವರು. 22 ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್, ೕ ಾದ,
ೕ ಾ ಾನ್, ಯದೂ್ದವ ಇವರ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರ

ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರ ಪಟಿ್ಟಯೂ ಾರಸಿಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷ*
ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯವರೆಗಿದ್ದ ಾಜಕರ ಪಟಿ್ಟಯೂ ಇದ್ದವು.

23 ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ ಮ್ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ಾಲದ ವರೆಗಿದ್ದ
ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರ ಪಟಿ್ಟಯು ಪೂವರ್ ಾಲ ವೃ ಾ್ತಂತವೆಂಬ
* 12:22 12:22 ಾ ಾರ್ವೆಷ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಡೇರಿಯಸ್.
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ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 24 ಈ ಲೇವಿಯರ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ
ಯೇಷೂವನ ಮಗನೂ ೕಚಾ ಾಕನ ಮ್ಮಗನೂ ಅದ
ೕ ಾಕೀಮ್, ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯ, ಾಜಕನೂ

ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರ ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದವರು: 25 ಹಷಬ್ಯ,
ಶೇರೇಬ್ಯ, ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಇವರು. ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇವರೂ ಇವರ
ಸಹೋದರರೂ ಸರದಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ
ಾಡು ಾ್ತ, ಕೀತರ್ನೆಯನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಇವರಲ್ಲದೆ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾಯತಿ್ತದ್ದ
ಾ್ವರ ಾಲಕರು: ಮತ್ತನ್ಯ, ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಓಬದ್ಯ,ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,ಟಲೊ್ಮೕನ್,
ಅಕೂ್ಕಬ್ ಎಂಬುವವರು.

ೌಳಿಗೋಡೆಯಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
27 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ

ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಆ ಾ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರನು್ನ,
ಕೀತರ್ನೆ ಾಯನಗಳಿಂದಲೂ ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ ಾಗು ಕಿನ್ನರಿ
ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ ಉತ್ಸವವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. 28 ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಣ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಹಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾಯಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತಗು್ಗ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣಪ್ರದೇಶ, ನೆಟೋಫಾತ್ಯರ ಾ್ರಮ, 29 ಬೆತ್
ಗಿ ಾ್ಗಲ್, ಗೆಬಮತು್ತ ಅಜಾ್ಮವೇತ್, ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹಳಿ್ಳಗಳು
ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 30 ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜನರನೂ್ನ, ಊರು ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ,
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. 31 ಆನಂತರ ಾನು ಯೆಹೂದ
ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆ ಾಧನೆ
ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆಎರಡುದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿಆಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ
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ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋದರು.
32 ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯೆಹೂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಅಧರ್ ಜನರೊಡನೆ
ಹೋ ಾಯನೂ, 33 ತುತೂ್ತರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಾಜಕರೊಡನೆ
ಅಜಯರ್, ಎಜ್ರ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, 34 ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್,
ಶೆ ಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ ಎಂಬುವರೂ 35 ಆ ಾಫ್ ಸಂ ಾನದ
ಜಕೂ್ಕರನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮೀ ಾಯನ ವಂಶದವನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನ
ಮರಿಮಗನೂ ಶೆ ಾಯನ ಮ್ಮಗನೂ ೕ ಾ ಾನನ
ಮಗನೂ, ಆದ ಜೆಕಯರ್ನೂ 36 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನ
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಇವನ ಬಂಧುಗ ಾದ ಶೆ ಾಯ,
ಅಜರೇಲ್, ಮಿಲಲೈ, ಗಿಲಲೈ, ಾಯೈ, ನೆತನೇಲ್, ಯೆಹೂದ,
ಾ ಾನೀ ಎಂಬುವರೂ ಹೋದರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ
ಎಜ್ರನು ಇವರ ಮುಂ ಾ ಾಗಿ ಹೊರಟನು. 37 ಇವರು ಬುಗೆ್ಗ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾದು ನೆಟ್ಟಗೆ ಾವೀದನಗರದ ಸೋ ಾನಗಳ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಣ

ದಿನೆ್ನಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ನೀರು ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ
ಹೋದರು. 38 ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಆ ಾಧನೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿನವರೂ, ಾನೂ, ಉಳಿದ
ಅಧರ್ಜನರೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಲೆಬುರುಜಿನಿಂದ ಅಗಲ ಾದ
ಗೋಡೆಯವರೆಗೂ 39ಅಲಿ್ಲಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಗಿಲು, ಯೆ ಾ ಾ
ಾಗಿಲು, ಮೀನು ಾಗಿಲು, ಹನನೇಲ್ ಗೋಪುರ, ಹಮೆ್ಮೕ ಾ
ಬುರುಜು ಇವುಗಳ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕುರಿ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ
ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತೆವು. 40 ದೇ ಾಲಯದ
ಎರಡು ಆ ಾಧ ಾ ಮಂಡಳಿಯ ಗುಂಪಿನವರೂ, ಾನೂ, ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧರ್ಮಂದಿಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ 41ತುತೂ್ತರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಸೇಯ,ಮಿ ಾ್ಯಮೀನ್,ಮೀ ಾಯ,

ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಜೆಕಯರ್, ಹನನ್ಯ ಇವರೂ 42 ಾಸೇಯ, ಶೆ ಾಯ,
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಏ ಾಮ್,
ಎಜೆರ್, ಎಂಬುವರು ದೇ ಾಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರಲು
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ಾಯಕರು ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇಜ್ರಹ್ಯನು ಇವರ ಾಯಕನು.
43 ದೇವರು ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಜನರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕ ಡನೆಮಹೋತ್ಸವ ಾಡಿದರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಉತ್ಸವದ
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯು ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

ದೇ ಾಲಯ ಸೇವಕರ ಜೀವ ಾಂಶದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ
44 ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಧಮರ್ವಿಧಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಆ ಾ ಊರುಗಳ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕತಕ ್ಕ ಾಗಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ ವಸು್ತಗಳು, ಪ್ರಥಮಫಲ,
ದಶ ಾಂಶ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಾಡತಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಾರುಪತ್ಯ ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು. 45 ಆ ಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಧದಲಿ್ಲಯೂ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ ತಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಂತೆ ಾಯಕರೂ
ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಸಹ ಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದಲೂ ಾ್ಥಪಿತ ಾದ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 46 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾವೀದನ ಮತು್ತ
ಆ ಾಫನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಯನಮಂಡಳಿಯ ಾಯಕರು, ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೀತರ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. 47 ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್
ಮತು್ತ ನೆಹೆಮೀಯ ಇವರ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾಯಕರಿಗೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವ ಾಂಶವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮದರಲಿ್ಲಯ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಆರೋನನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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13
ನೆಹೆಮೀಯನು ಾಧಿಸಿದ ಇತರ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆಗಳು

1 ಅಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ
ಾ ಾಯಣವು ನಡೆಯುತಿ್ತರ ಾಗಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾಗಲಿ
ಾಗು ೕ ಾಬ್ಯ ಾಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ
ಪ್ರವೇಶ ಾಡ ಾರದು. 2 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಅನ್ನ ಾನಗ ಡನೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದರೋ ಅವನಿಂದ ಾಪವನ್ನಲ್ಲ, ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ
ಹೇಳಿಸಿದನು ಎಂಬ ಾತು ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಎ ಾ್ಲ
ಮಿಶ್ರಜಾತಿಯವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದರು.

4 ಇದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ನಮ್ಮ
ದೇ ಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಇವನು ಟೋಬೀಯನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. 5 ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯ,
ಧೂಪ, ಾತೆ್ರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ,
ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ, ಾಯಕರಿಗೆ, ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಟೋಬೀಯನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದನು. ಇದೆ ಾ್ಲ
ನಡೆಯು ಾಗ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಾನು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು,

7 ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದೆನು. ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು
ಟೋಬೀಯನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, 8 ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ
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ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು, ಟೋಬೀಯನಮನೆಯ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಆ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿದೆನು.

9 ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಅದು
ಶುದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಲಯದ ಾತೆ್ರ, ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಧೂಪ
ಇವುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದೆನು.

10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಾಗಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆ ಾಧನೆ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಲೇವಿಯರೂ, ಾಯಕರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೂ ಾ್ವಸ್ಥ ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆಂದೂ ನನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 11 ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಗದರಿಸಿ, “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದವರನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಅವರವರಉದೊ್ಯೕಗಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದೆನು. 12ಆಗ ಎ ಾ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ
ತಂದು ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು. 13 ನಂತರ ಉ ಾ್ರಣಗಳ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಜಕ ಾದ ಶೆಲೆಮ್ಯ,
ಲೇಖಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಲೇವಿಯ ಕುಲದವ ಾದ ಪೆ ಾಯ
ಇವರನೂ್ನ, ಇವರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನ
ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾನನನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ

ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡವ ಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕತಕ ್ಕದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು ಇವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 14 ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ. ಾನು ನನ್ನ
ದೇವರ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅದರ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ
ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಳಿಸಿಬಿಡಬೇಡ.

15 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತೊಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಾ್ರ ತುಳಿಯುವುದನೂ್ನ, ಕಣದ ಾಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ, ಆ ಾಳುಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಾ್ರ , ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣ ಈ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಆ
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ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು
ಆ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾನು
ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದೆನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ತೂಯರ್ರು ಮೀನು ಮುಂ ಾದ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾರುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಆಗ
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡುವುದು ಎಂಥ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ, ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
18 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೋ? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆಯೂ
ಬರ ಾಡಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮೇಲೆದೈವಕೋಪವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುತಿ್ತೕರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದೆನು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಮುಚಿ್ಚಸಿ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯ ಾರದೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ, ಾವ ಹೊರೆಯೂ ಒಳಗೆ ಾರದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾವಲಿರಿಸಿದೆನು. 20 ಇದರಿಂದ
ವತರ್ಕರೂ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರೂ, ಒಂದೆರಡು ಾರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಹೊರಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 21 ಕೊನೆಗೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೇಕೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಪುನಃ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಗದರಿಸಲು, ಅವರು

ಅಂದಿನಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 22 ಆ ಮೇಲೆ
ಾನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು
ಆಚರಿಸುವ ಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ಇದನೂ್ನ ನನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ
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ಮ ಾಕೃಪೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು. 23ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನು ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅ ್ಮೕನಿಯ, ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿದೆನು. 24 ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಯೂ ಾಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡದೆ, ಅಷೊ್ಡೕದ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆಂದು
ತಿಳಿದು ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡೆನು. 25 ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲ,
ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, 26 ಇಂತಹ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ದೋಷಿ ಾದನಲ್ಲವೇ? ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾದ ಅರಸನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದದೇವರುಅವನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇಲೆಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಆದರೂಅನ್ಯದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಅವನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 27 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವೂ
ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ೕರ ಾದ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗುವುದನು್ನ ಾವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿ “ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು, ನಿಮ ಾಗಲಿನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಲಿಅವರಿಂದ
ತರಲೂ ಾರದು”ಎಂಬಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿದೇವರ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದೆನು.

28 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾದನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಹೊರೋನ್ಯ ಾದ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ

ಅಳಿಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು.
29 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅವರು ಾಜಕತ್ವವನೂ್ನ, ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಪ್ರತಿ ಯನೂ್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. ಅವರ
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ. 30 ಾನು ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಅನ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನಲ್ಲದೆ,
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ,ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗಿರುವ ಕೆಲಸದ
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ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದೆನು. 31 ನಿಯಮಿತ
ಾಲಗಳನು್ನ, ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಾನದ ಮತು್ತ ಪ್ರಥಮ ಫಲದ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.
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