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எஸ்றா
ஆச ரியர்
எப ேரய பாரம்பரியம் எஸ்றா தான்

இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் என்று
உறுத ப்படுத்துகறது. இவன் ப ராதான
ஆசாரியன், ஆேரானின் வம்சவழியல்
வந்தவன். ஆைகயால் ஆசாரியனும்
ேவதபாரகனுமயருந்தான். (7:1-5).
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய அர்தசஸ்டா
அரசாளுகற காலத்தல் ேதவனுக்காக
ைவராக்கயம் ெகாண்டு, ஒரு கூட்ட
யூதர்கைள பாப ேலானிலிருந்து
எருசேலமுக்குவழி நடத்தனவன்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 7 க்கும் 440 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
பாப ேலானிலிருந்துதரும்ப எருசேலமுக்கு

வந்த ப றகுயூத ேதசத்தல்எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பாப ேலானிலிருந்துதரும்ப எருசேலமுக்கு

வந்த இஸ்ரேவலர்களுக்கும் வரும்காலத்தல்
ேவதத்ைதவாச ப்பவர்களுக்கும்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் எஸ்றா மூலமாக ஜனங்கைள

தங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்கு சரீரப் ப ரகாரமாக
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அைழத்து வந்தார். ஆவக்குரிய
ப ரகாரமாக எஸ்றா, ேவதம் வாச த்து
வளக்கயதன் மூலமாக ஜனங்கைள
பாவங்களிலிருந்து மனம் தரும்ப ெசய்தார்.
ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்யும்ேபாது
அவசுவாச களிடத்தலிருந்தும் அந்தகார
வல்லைமகளிடத்தலிருந்தும் ெபரிய
எத ர்ப்புகள் வரும். முன்னேம
ஆயுத்தமாயருந்தால் எத ர்ப்புகைள
சந்த க்க பலமுள்ளவர்களாய் இருப்ேபாம்.
நம்முைடய முன்ேனற்றத்த ற்கு வ ேராதமான
தைடகைள வசுவாசத்தன் மூலமாய்
தகர்க்கலாம். நம்முைடய வாழ்க்ைகயல்
ேதவனுைடய த ட்டங்கைள நைறேவற்ற,
பயமும் ேசார்வுமான இரண்டு ெபரிய
தைடகள் வரும் என்று இந்த புத்தகம் நமக்கு
ஞாபகப்படுத்துகறது.

ைமயக்கருத்து
மறுசீரைமப்பு

ெபாருளடக்கம்
1. ெசருபாேபல் தைலைமயல் வந்த முதல்
சைறயருப்புமக்கள்— 1:1-6:22

2. எஸ்றா தைலைமயல் வந்த இரண்டாம்
சைறயருப்புமக்கள்— 7:1-10:44

சைறயருப்பலுள்ள மக்கள் தரும்ப ச்
ெசல்ல ராஜாவாகய ேகாேரஸ்உதவுதல்
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1 எேரமியாவன் வாயனால் ெயேகாவா
ெசான்ன வார்த்ைத நைறேவறுவதற்காக,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசுைடய
முதலாம் வருடத்த ேல, ெயேகாவா
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசன்
ஆவையத் தூண்டியதாேல அவன்:
2 பரேலாகத்தன் ேதவனாகய ெயேகாவா
பூமியன் ேதசங்கைளெயல்லாம் எனக்குத்
தந்தருளி, யூதாவலுள்ள எருசேலமிேல
தமக்கு ஆலயத்ைதக் கட்ட எனக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். 3 அவருைடய
மக்கள் எல்ேலாரிலும் எவன் உங்களுக்குள்
இருக்கறாேனா, அவனுடன் அவனுைடய
ேதவன் இருப்பாராக; அவன் யூதாவலுள்ள
எருசேலமுக்குப்ேபாய், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயெயேகாவாவுைடயஆலயத்ைதக்
கட்டுவானாக; எருசேலமில் வாசம்ெசய்க ற
ேதவேன ேதவன். 4 அந்த மக்களில்
மீதயாயருக்க றவன் எந்த இடத்தல்
தங்கயருக்க றாேனா, அந்த இடத்தன்
மக்கள் எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்துக்ெகன்று அவனிடத்தல்
உற்சாகமாகக் காணிக்ைக ெகாடுத்து
அனுப்புக றதுமல்லாமல், அவனுக்குப்
ெபான், ெவள்ளி முதலிய ெபாருட்கைளயும்,
மிருகஜீவன்கைளயும் ெகாடுத்து உதவ
ெசய்யேவண்டும் என்று ெபர்ச யாவன்
ராஜாவாகய ேகாேரஸ் அறவக்க றார்
என்று தன் ேதசெமங்கும் எழுதயனுப்ப
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அறவப்பு ெசய்தான். 5 அப்ெபாழுது
எருசேலமிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்குப் ேபாக யூதா
ெபன்யமீன் வம்சங்களின் தைலவர்களும்
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் அல்லாமல்,
எவர்களுைடய ஆவைய ேதவன் ஏவனாேரா
அவர்கள் எல்ேலாரும் எழும்பனார்கள்.
6 அவர்கைளச் சுற்றலும் குடியருக்க ற
அைனவரும் மனஉற்சாகமாகக் காணிக்ைக
ெகாடுத்ததுமல்லாமல், ெவள்ளிப்
ெபாருட்கைளயும், ெபான்ைனயும் மற்ற
ெபாருட்கைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ெகாடுத்து, அவர்களுைடய ைககைளத்
த டப்படுத்தனார்கள். 7 ேநபுகாத்ேநச்சார்*
எருசேலமிலிருந்து ெகாண்டுவந்து,
தன் ேதவனுைடய ேகாவலிேல
ைவத்தருந்த ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து
ெபாருட்கைளயும் ேகாேரஸ் ராஜா
எடுத்துக்ெகாடுத்தான். 8 அைவகைளப்
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரஸ்
ெபாக்கஷக்காரனாகய மித்த ேரதாத்தன்
ைகயனால் எடுக்கச்ெசய்து, யூதாவன்

* அத்த யாயம் 1:7 1:7 ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானின்
இராஜாவாக கமு 605 லிருந்து 562 வைர ஆட்ச ெசய்தான்.
கமு 597 ல் முற்றுைகய ட்டு, கமு 586 ல் எருசேலமின்
ஆலயத்ைத அழித்துப்ேபாட்டான். 597 ல் 586 ல் 582 ல்
யூதாவலிருந்து பலைர சைறப்படுத்த பாப ேலானுக்கு
ெகாண்டுச் ெசன்றான். 597 லும் 586 லும் ஆலயத்தலுள்ள
வைலேயறப்ெபற்ற ெபாருட்கைள ெகாள்ைளயடித்து
ெசன்றான்
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அதபதயாகய ேசஸ்பாத்சாரிடத்தல்
எண்ணிக்ெகாடுத்தான். 9 அைவகளின்
ெதாைகயாவது: ெபான் பாத்த ரங்கள் 30,
ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கள் 1,000, கத்த கள்
29 10 ெபாற்கண்ணங்கள் 30 ெவள்ளிக்
கண்ணங்கள் 410, மற்றப் ெபாருட்கள் 1,000
11 ெபான் ெவள்ளிப் ெபாருட்கெளல்லாம்
5,400, இைவகைளெயல்லாம்
ேசஸ்பாத்சார், சைறயருப்பனின்று
வடுதைலெபற்றவர்கள் பாப ேலானிலிருந்து
எருசேலமுக்குப் ேபாகும்ேபாது எடுத்துக்
ெகாண்டுேபானான்.

அத்த யாயம் 2
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப

வந்தவர்களுைடயஅட்டவைண
1 பாப ேலான் ராஜாவாகய

ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபானவர்களுக்குள்ேள,
சைறயருப்பலிருந்து எருசேலமுக்கும்
யூதாவலுள்ள தங்கள் தங்கள்
பட்டணங்களுக்கும், 2 ெசருபாேபல்,
ெயசுவா, ெநேகமியா, ெசராயா, ெரலாயா,
ெமார்ெதகாய், பல்சான், மிஸ்பார், ப க்வாய்,
ேரகூம், பானா என்பவர்களுடன் தரும்பவந்த
ேதசத்து வம்சத்தாராக ய மக்களின்
ெதாைகயாவது: 3 பாேராஷன் வம்சத்தார்
2,172 ேபர். 4 ெசபத்தயாவன் வம்சத்தார்
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372 ேபர். 5 ஆராகன் வம்சத்தார் 775 ேபர்.
6 ெயசுவா ேயாவாப் என்பவர்களுைடய
சந்தத க்குள்ளிருந்த பாகாத் ேமாவாபன்
வம்சத்தார் 2,812 ேபர். 7 ஏலாமின் வம்சத்தார்
1,254 ேபர். 8 சத்தூவன் வம்சத்தார் 945
ேபர். 9 சக்காயன் வம்சத்தார் 760 ேபர்.
10பானியன்வம்சத்தார்642ேபர். 11ெபபாயன்
வம்சத்தார் 623ேபர். 12அஸ்காதன்வம்சத்தார்
1,222 ேபர். 13 அேதானிகாமின் வம்சத்தார்
666 ேபர். 14 ப க்வாயன் வம்சத்தார் 2,056
ேபர். 15 ஆதீனின் வம்சத்தார் நானூற்று
ஐம்பத்துநான்குேபர். 16 எேசக்கயாவன்
சந்ததயான அேதரின் வம்சத்தார் 98
ேபர். 17 ேபசாயன் வம்சத்தார் 323 ேபர்.
18ேயாராகன்வம்சத்தார் 112ேபர். 19ஆசூமின்
வம்சத்தார் 223 ேபர். 20 க பாரின் வம்சத்தார்
95 ேபர். 21 ெபத்ெலேகமின் வம்சத்தார் 123
ேபர். 22 ெநத்ேதாபாவன் மனிதர்கள் 56
ேபர். 23 ஆனேதாத்தன் மனிதர்கள் 128
ேபர். 24 அஸ்மாேவத்தன் வம்சத்தார் 42
ேபர். 25 கீரியாத்யாரீம், ெகப ரா, ேபேராத்
என்பைவகளின் வம்சத்தார் 743 ேபர்.
26 ராமா, ேகபா என்பைவகளின் வம்சத்தார்
621 ேபர். 27 மிக்மாசன் மனிதர்கள் 122
ேபர். 28 ெபத்ேதல், ஆய என்பைவகளின்
மனிதர்கள் 223ேபர். 29ேநேபாவன்வம்சத்தார்
52 ேபர். 30 மக்பீஷன் வம்சத்தார் 156 ேபர்.
31 மற்ற ஏலாமின் வம்சத்தார் 1,254 ேபர்.
32 ஆரீமின் வம்சத்தார் 320 ேபர். 33 ேலாத்,
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ஆதீத், ஓேனா என்பைவகளின் வம்சத்தார்
725 ேபர். 34 எரிேகாவன் வம்சத்தார் 345
ேபர். 35 ெசனாகன் வம்சத்தார் 3,630 ேபர்.
36 ஆசாரியரானவர்கள்: ெயசுவாவன்
குடும்பத்தானாகயெயதாயாவன்வம்சத்தார்
973 ேபர். 37இம்ேமரின் வம்சத்தார் 1,052 ேபர்.
38பஸ்கூரின்வம்சத்தார் 1,247 ேபர். 39ஆரீமின்
வம்சத்தார் 1,017 ேபர். 40 ேலவயரானவர்கள்:
ஒதாவயாவன் சந்ததயான ெயசுவா
கத்மிேயல்என்பவர்களின்வம்சத்தார் 74 ேபர்.
41பாடகர்களானவர்கள்: ஆசாபன்வம்சத்தார்
128 ேபர். 42 வாசல் காவலாளர்களின்
வம்சத்தாரானவர்கள்: சல்லூமின்
வம்சத்தாரும், அேதரின் வம்சத்தாரும்,
தல்ேமானின் வம்சத்தாரும், அக்கூபன்
வம்சத்தாரும், அததாவன் வம்சத்தாரும்,
ேசாபாயன் வம்சத்தாருமானவர் எல்ேலாரும்
139 ேபர். 43 ந தனீமியரானவர்கள்: சீகாவன்
வம்சத்தார், அசுபாவன் வம்சத்தார்,
தபாேகாத்தன் வம்சத்தார், 44 ேகேராசன்
வம்சத்தார், சீயாகாவன் வம்சத்தார்,
பாேதானின் வம்சத்தார், 45 ெலபானாகன்
வம்சத்தார், அகாபாவன் வம்சத்தார்,
அக்கூபன் வம்சத்தார், 46 ஆகாபன்
வம்சத்தார், சல்மாயன் வம்சத்தார்,
ஆனானின் வம்சத்தார், 47 க த்ேதலின்
வம்சத்தார், காகாரின் வம்சத்தார்,
ராயாகன் வம்சத்தார், 48 ேரத்சீனின்
வம்சத்தார், ெநேகாதாவன் வம்சத்தார்,
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காசாமின் வம்சத்தார், 49 ஊசாவன்
வம்சத்தார், பாெசயாகன் வம்சத்தார்,
ேபசாயன் வம்சத்தார், 50 அஸ்னாவன்
வம்சத்தார், ெமயூனீமின் வம்சத்தார்,
ெநபுசீமின் வம்சத்தார், 51 பக்பூக்கன்
வம்சத்தார், அகுபாவன் வம்சத்தார்,
அர்கூரின் வம்சத்தார், 52 பஸ்லூதன்
வம்சத்தார், ெமக தாவன் வம்சத்தார்,
அர்ஷாவன் வம்சத்தார், 53 பர்ேகாசன்
வம்சத்தார், ச ெசராவன் வம்சத்தார்,
தாமாவன் வம்சத்தார், 54 ெநத்ச யாவன்
வம்சத்தார், அதபாவன் வம்சத்தாருேம.
55 சாெலாேமானுைடய ேவைலயாட்களின்
வம்சத்தாரானவர்கள்: ேசாதாயன்
வம்சத்தார், ெசாெபேரத்தன் வம்சத்தார்,
ெபருதாவன் வம்சத்தார், 56 யாலாகன்
வம்சத்தார், தர்ேகானின் வம்சத்தார்,
க த்ேதலின் வம்சத்தார், 57 ெசபத்தயாவன்
வம்சத்தார், அத்தீலின் வம்சத்தார்,
ெசபாயீமிலுள்ள ெபாெகேரத்தன்
வம்சத்தார், ஆமியன் வம்சத்தாருேம.
58 ந தனீமியரும் சாெலாேமானுைடய
ேவைலயாட்களின் வம்சத்தார் எல்ேலாரும்
392 ேபர். 59 ெதல்ெமலாகலும், ெதல்
அர்சாவலும், ேகருபலும், ஆேதானிலும்,
இம்ேமரிலுமிருந்து வந்து, தாங்கள்
இஸ்ரேவலர் என்று தங்கள் ப தாக்களின்
வம்சத்ைதயும், தங்கள் பூர்வீகத்ைதயும்
ெசால்லமுடியாமல் இருந்தவர்கள்:
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60 ெதலாயாவன் வம்சத்தார், ெதாப யாவன்
வம்சத்தார், ெநேகாதாவன் வம்சத்தார்,
ஆக 652 ேபர். 61 ஆசாரியர்களின்
மகன்களில் அபாயாவன் வம்சத்தார்,
ேகாசன் வம்சத்தார், கீேலயாத்தயனான
பர்சலாயயன் மகள்களில் ஒருத்தைய
தருமணம்ெசய்து, அவர்கள் வம்சப்ெபயர்
இடப்பட்ட பர்ச லாயயன் வம்சத்தாேர.
62 இவர்கள் தங்கள் வம்ச அட்டவைணையத்
ேதடி, அைதக் காணாமற்ேபாய், ஆசாரிய
ஊழியத்த ற்கு வலக்கப்பட்டவர்கள்
என்று எண்ணப்பட்டார்கள். 63 ஊரீம்
தும்மீம் என்பைவகளுள்ள ஒரு
ஆசாரியன் எழும்பும்வைர, இவர்கள் மகா
பரிசுத்தமானத ேல சாப்ப டக்கூடாெதன்று
த ர்ஷாதா அவர்களுக்குச் ெசான்னான்.
64 சைபயார் எல்ேலாரும் ஏகத்த ற்கு 42,360
ேபராயருந்தார்கள். 65 அவர்கைளத்தவ ர
7,337 ேபரான அவர்களுைடய
ேவைலக்காரர்களும் ேவைலக்காரிகளும்,
200 பாடகர்களும் பாடக களும் அவர்களுக்கு
இருந்தார்கள். 66அவர்களுைடய குதைரகள்
736 அவர்களுைடய ேகாேவறு கழுைதகள்
245, 67 அவர்களுைடய ஒட்டகங்கள்
435 கழுைதகள் 6,720, 68 வம்சங்களின்
தைலவரில் சலர் எருசேலமிலுள்ள
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு
வந்தேபாது, ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
அதன் ஸ்தானத்த ேல எடுப்ப க்கும்படிக்கு,
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அதற்கான மன உற்சாகமாகக்
காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தார்கள்.
69 அவர்கள் தங்கள் சக்த க்குத்தக்கதாக
தருப்பணிப் ெபாக்கஷத்தற்கு 61,000,
*தங்கக்காசுகைளயும், 5,000, இராத்தல்†

ெவள்ளிையயும், 100ஆசாரியஆைடகைளயும்
ெகாடுத்தார்கள். 70 ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், மக்களில் சலரும்,
பாடகர்களும், வாசல்காவலாளர்களும்,
ந தனீமியரும், தங்கள்தங்கள்
பட்டணங்களிலும், இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்
தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களிலும்
குடிேயறனார்கள்.

அத்த யாயம் 3
பலிபீடத்ைதத்தரும்பக்கட்டுதல்

1 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் பாப ேலானின்
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்து
பட்டணங்களிேல குடிேயற , ஏழாம்
மாதமானேபாது, மக்கள் ஒேரமனதுடன்
எருசேலமிேல கூடினார்கள். 2 அப்ெபாழுது
ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவாவும்,
அவன் சேகாதரர்களாகய ஆசாரியர்களும்,
ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபலும்,
அவனுைடய சேகாதரர்களும்
எழும்ப , ேதவனுைடய மனிதனாகய
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தல்

* அத்த யாயம் 2:69 2:69 500 † அத்த யாயம் 2:69 2:69
2,800.
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எழுதயருக்க றமுைறயல்சர்வாங்கதகனங்கைளப்
பலியடும்படிக்கு, இஸ்ரேவலுைடய
ேதவனின் பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள்.
3 அவர்கள் அந்த ேதசத்தன் மக்களுக்கு
பயந்ததால், பலிபீடத்ைத அதன்
ஆதாரங்களின்ேமல் ஸ்தாப த்து,
அதன்ேமல் அவர்களுைடய
ெயேகாவாவுக்கு காைல மாைல சர்வாங்க
தகனபலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள்.
4 எழுதயருக்க றமுைறயல் அவர்கள்
கூடாரப்பண்டிைகைய அனுசரித்து,
ந த்தய நயமத்தன்முைறயலும்
அன்றாடகக் கணக்கு வரிைசயல்
ஒவ்ெவாரு நாளிலும் பலிய ட்டார்கள்.
5 அதற்குப்பன்பு அனுதனமும்,
மாதப்ப றப்புகளிலும், ெயேகாவாவுைடய
அைனத்து பரிசுத்த பண்டிைககளிலும்
ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலிையயும்,
ெயேகாவாவுக்கு அவரவர் ெசலுத்தும்
உற்சாகபலிையயும் ெசலுத்தனார்கள்.
6 ஏழாம் மாதம் முதல் ேததயல்
ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தத் துவங்கனார்கள்; ஆனாலும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் அஸ்தபாரம்
இன்னும்ேபாடப்படவல்ைல.

ஆலயத்ைதத்தரும்பக்கட்டுதல்
7 அப்ெபாழுது ெபர்ச யாவன்

ராஜாவாகய ேகாேரஸ் தங்களுக்குப்
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ப றப்ப த்த உத்த ரவன்படிேய அவர்கள்
கல்தச்சர்களுக்கும் தச்சருக்கும்
பணத்ைதயும், லீபேனானிலிருந்து
ேகதுருமரங்கைளக் மத்தய தைரக்
கடல்வழியாக ேயாப்பாவைர ெகாண்டுவரச்
சீேதானியர்களுக்கும் தீரியர்களுக்கும்
உணைவயும் தண்ணீைரயும்
எண்ெணையயும்ெகாடுத்தார்கள்.

8 அவர்கள் எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு வந்த இரண்டாம் வருடம்
இரண்டாம் மாதத்த ேல, ெசயல்த ேயலின்
மகனாகய ெசருபாேபலும், ேயாசதாக்கன்
மகனாகய ெயசுவாவும், மற்றும்
அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்,
சைறயருப்பலிருந்து எருசேலமுக்கு
வந்த அைனவரும், ஆரம்பம்ெசய்து,
இருபதுவயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
ேலவயர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் ேவைலைய நடத்தும்படி
ைவத்தார்கள். 9 அப்படிேய ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ேவைலையச் ெசய்க றவர்கைள
நடத்துவதற்காக ெயசுவாவும் அவனுைடய
மகன்களும், சேகாதரர்களும், கத்மிேயலும்
அவனுைடய மகன்களும், யூதாவன்
*மகன்களும், எனாதாதன் மகன்களும்,
அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய

* அத்த யாயம் 3:9 3:9ஓதவய
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ேலவயர்களும் ஒருமனப்பட்டு நன்றார்கள்.
10 ச ற்ப ஆசாரிகள் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு அஸ்தபாரம் ேபாடுக றேபாது,
இஸ்ரேவல் ராஜாவாகய தாவீதுைடய
கட்டைளயன்படிேய, ெயேகாவாைவ
துத ப்பதற்கு, ஆைடகைள அணிந்து,
பூரிைககைள ஊதுகற ஆசாரியர்கைளயும்,
தாளங்கைளத் தட்டுக றஆசாபன் மகனாகய
ேலவயர்கைளயும் நறுத்தனார்கள்.
11 ெயேகாவா நல்லவர், இஸ்ரேவலின்ேமல்
அவருைடய கருைப என்றுமுள்ளது
என்று அவைரப் புகழ்ந்து துதக்கும்ேபாது,
மாற மாற ப் பாடினார்கள்; ெயேகாவாைவ
துதக்கும்ேபாது, மக்கள் எல்ேலாரும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் அஸ்தபாரம்
ேபாடப்படுவதனால் மகா ெகம்பீரமாக
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 12 முந்தன
ஆலயத்ைதப் பார்த்தருந்த முத ர்வயதான
ஆசாரியர்களிலும், ேலவயர்களிலும்,
ப தாக்கள் வம்சங்களின் தைலவர்களிலும்
அேநகர் இந்த ஆலயத்த ற்குத் தங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக அஸ்தபாரம்
ேபாடப்படுக றைதக் கண்டேபாது,
மகா சத்தமிட்டு அழுதார்கள்; ேவேற
அேநகம்ேபேரா ெகம்பீர சந்ேதாஷமாக
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 13மக்கள்மகாெகம்பீரமாக
ஆர்ப்பரிக்க றதனால் அவர்களுைடய
சத்தம் ெவகுதூரம் ேகட்கப்பட்டது;
ஆனாலும் சந்ேதாஷ ஆரவாரத்தன் சத்தம்
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இன்னெதன்றும், மக்களுைடய அழுைகயன்
சத்தம் இன்னெதன்றும் பகுத்தறய
முடியாதருந்தது.

அத்த யாயம் 4
தரும்பவும்கட்டப்படுதலுக்குவந்தஎத ர்ப்பு

1 சைறயருப்பலிருந்து வந்த மக்கள்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டுக றார்கள் என்று
யூதாவுக்கும் ெபன்யமீனுக்கும் இருந்த
வ ேராத கள் ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 அவர்கள்
ெசருபாேபலிடத்த ற்கும் தைலவர்களான
ப தாக்களிடத்த ற்கும் வந்து: உங்களுடன்
நாங்களும் கட்டுேவாம்; உங்கைளப்ேபால
நாங்களும் உங்கள் ேதவைன நாடுேவாம்;
இந்த இடத்த ற்கு எங்கைள வரச் ெசய்த
அசீரியாவன் ராஜாவாகய எசரத்ேதான்
நாட்கள் முதற்ெகாண்டு அவருக்கு
நாங்களும் பலிய ட்டுவருக ேறாம் என்று
அவர்களிடம் ெசான்னார்கள். 3 அதற்கு
ெசருபாேபலும், ெயசுவாவும், இஸ்ரேவலில்
உள்ள மற்ற தைலவர்களான ப தாக்களும்
அவர்கைள ேநாக்க : எங்கள் ேதவனுக்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டுக றதற்கு உங்களுக்கும்
எங்களுக்கும்சம்பந்தமில்ைல;ெபர்ச யாவன்
ராஜாவாகய ேகாேரஸ் ராஜா எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி. நாங்கேள இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு அைதக்



எஸ்றாஅத்தயாயம் 4:4 xv எஸ்றாஅத்தயாயம் 4:8

கட்டுேவாம் என்றார்கள். 4 அதனால்
அந்த ேதசத்து மக்கள் யூதா மக்களின்
ைககைளத் தளரச்ெசய்து, கட்டாமலிருக்க
அவர்கைள வருத்தப்படுத்த , 5 ெபர்ச யாவன்
ராஜாவாகய ேகாேரசன் காலமுழுவதும்,
தரியு என்னும் ெபர்ச யா ராஜா அரசாண்ட
காலம்வைர, அவர்கள் ேயாசைனையப்
ெபாய்யாக்க அவர்களுக்கு வேராதமாக
ஆேலாசைனக்காரர்களுக்கு லஞ்சம்
ெகாடுத்தார்கள்.
அகாஸ்ேவரு மற்றும் அர்தசஷ்டாவன்

காலத்தல்உண்டானஎத ர்ப்பு
6 அகாஸ்ேவரு அரசாளுகறேபாது,

அவனுைடய அரசாட்ச யன் ஆரம்பத்த ேல,
யூதாவலும்எருசேலமிலும்குடியருக்க றவர்களுக்கு
வேராதமாகக்குற்றமனுைவஎழுதனார்கள்.

7அர்தசஷ்டாவன்நாட்களிலும்,பஸ்லாமும்,
மித்த ேரதாத்தும், தாெபேயலும், மற்றுமுள்ள
அவர்கேளாடு உள்ளவர்களும், ெபர்ச யா
ராஜாவான அர்தசஷ்டாவுக்கு ஒரு மனு
எழுதனார்கள்; அந்த மனு *சீரிய எழுத்தலும்
சீரிய ெமாழியலும் எழுதப்பட்டிருந்தது.
8 ஆேலாசைனத் தைலவனாகய
ெரகூமும் பதவாளனாகய ச ம்சாயயும்
எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக அர்தசஷ்டா
என்னும் ராஜாவுக்கு எழுதன மனுவேல
ைகெயாப்பம் ேபாட்டவர்கள் யாெரன்றால்:
* அத்த யாயம் 4:7 4:7 4:8-6:18 வைர அராமிக் பாைஷயல்
எழுதப்பட்டது
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9 ஆேலாசைனத் தைலவனாகய ெரகூமும்,
பதவாளனாகய ச ம்சாயயும், மற்றும்
அவர்கைளச் சார்ந்த தீனாவயர்கள்,
அபற்சாத்தயர்கள், தர்ேபலியர்கள்,
அப்பார்ச யர்கள், அற்ேகவயர்கள்,
பாப ேலானியர்கள், சூஷங்கயர்கள்,
ெதகாவயர்கள், ஏலாமியரானவர்களும்,
10 ெபரியவரும் ேபர்ெபற்றவருமான
அஸ்னாப்பார், அந்த இடங்களிலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து சமாரியாவன்
பட்டணத்த ேல குடிேயறச் ெசய்த மற்ற
மக்களும், நத க்கு இந்தப் புறத்தல் இருக்கற
மற்ற மக்களுேம. 11 அவர்கள் அர்தசஷ்டா
என்னும் ராஜாவுக்கு அனுப்பன மனுவன்
நகலாவது: நத க்கு இந்தப் புறத்தல்
இருக்கற உமது அடியார் முதலானவர்கள்
அறவக்க றதுஎன்னெவன்றால்.

12 உம்மிடத்தலிருந்து எங்களிடத்த ற்கு
வந்த யூதர்கள் எருசேலமிேல கூடி,
கலகமும் ெபால்லாப்புமான அந்தப்
பட்டணத்தற்கு அஸ்தபாரங்கைள
இைணத்து, அதன் மதல்கைள
எழுப்ப க்கட்டுக றார்கள் என்பது ராஜாவுக்குத்
ெதரிந்தருப்பதாக. 13 இப்ேபாதும் இந்தப்
பட்டணம் கட்டப்பட்டு, மதல்கள் கட்டி
முடிக்கப்பட்டால், அவர்கள் எந்தெவாரு
வரிையயும் ெகாடுக்கமாட்டார்கள்; அதனால்
ராஜாக்களின் வருமானத்த ற்கு நஷ்டம் வரும்
என்று ராஜாவுக்குத் ெதரிந்தருப்பதாக.



எஸ்றாஅத்தயாயம் 4:14 xvii எஸ்றாஅத்தயாயம் 4:19

14இப்ேபாதும், நாங்கள் அரண்மைன உப்ைப
சாப்படுவதால், ராஜாவுக்குக் குைறவு
வருவைதப் பார்க்க றது எங்களுக்கு முடியாத
காரியம்;ஆைகயால்நாங்கள்இைதஅனுப்ப ,
ராஜாவுக்குத் ெதரியப்படுத்துக ேறாம்.
15 உம்முைடய ப தாக்களின் நடபடி
புத்தகங்களில் ேசாத த்துப்பார்க்கக்
கட்டைளய டேவண்டும்; அப்ெபாழுது இந்தப்
பட்டணம் கலகமும், ராஜாக்களுக்கும்
ேதசத்த ற்கும் நஷ்டமும் உண்டாக்குகற
பட்டணம் என்றும், பூர்வகாலமுதல்
கலகம் உள்ளதாயருந்ததால் இந்தப்
பட்டணம் அழிக்கப்பட்டது என்றும், அந்த
நடபடி புத்ததகங்களில் கண்டறயலாம்.
16 ஆைகயால் இந்தப் பட்டணம் கட்டப்பட்டு,
இதன் மதல்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டால்,
நத க்கு இந்தப்புறத்த ேல உமக்கு ஒன்றும்
இல்லாமல்ேபாகும் என்பைத ராஜாவுக்கு
ெதரியப்படுத்துக ேறாம் என்று எழுத
அனுப்பனார்கள். 17 அப்ெபாழுது
ராஜா ஆேலாசைனத் தைலவனாகய
ெரகூமுக்கும்,பதவாளனாகயச ம்சாய க்கும்,
சமாரியாவல் குடியருக்க ற அவர்கைளச்
சார்ந்தவர்களுக்கும், நத க்கு மறுபுறத்தல்
இருக்கற மற்றவர்களுக்கும் எழுதயனுப்பன
மறுெமாழியாவது: உங்களுக்கு சமாதானம்,
18 நீங்கள் அனுப்பன மனு நமது
சமுகத்தல் ெதளிவாக வாச க்கப்பட்டது.
19 நம்முைடய கட்டைளயனால் ேசாத த்துப்
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பார்க்கும்ேபாது, அந்தப் பட்டணம்
பூர்வகாலமுதல் ராஜாக்களுக்கு வேராதமாக
எழும்பனது என்றும், அத ேல கலகமும்
ராஜதுேராகமும் காணப்பட்டது என்றும்,
20 எருசேலமில் வல்லைமயுள்ள ராஜாக்கள்
இருந்தார்கள் என்றும், அவர்கள் நத க்கு
மறுபுறத்தல் இருக்கற சகல ேதசங்கைளயும்
ஆண்டுவந்தார்கள் என்றும், அைனத்து
வரியும் அவர்களுக்குச் ெசலுத்தப்பட்டது
என்றும் ெதரியவருகறது. 21 இப்ெபாழுதும்
நம்மிடத்தலிருந்து மறுஉத்த ரவு வரும்வைர
அந்த மனிதர்கள் அந்தப் பட்டணத்ைதக்
கட்டாமல் நறுத்தவ டக் கட்டைளயடுங்கள்.
22இத ேலநீங்கள்தவறாதபடிஎச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; ராஜாக்களுக்கு நஷ்டமும்
ேசதமும் ஏன் வரேவண்டும் என்று
எழுத அனுப்பனான். 23 ராஜாவாகய
அர்தசஷ்டாவுைடய கட்டைளயன் நகல்
ெரகூமுக்கும்,பதவாளனாகயச ம்சாய க்கும்,
அவர்கைளச் சார்ந்தவர்களுக்கு முன்பாக
வாச க்கப்பட்டேபாது, அவர்கள் வைரவாக
எருசேலமிலிருக்க ற யூதரிடத்த ற்குப்ேபாய்,
ந ர்பந்தம் ெசய்தும் வலுக்கட்டாயமாகவும்
அவர்கைள ேவைலெசய்யவ டாமல்
நறுத்த ப்ேபாட்டார்கள். 24 அப்ெபாழுது
எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ேவைல தைடபட்டு,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய தரியு
அரசாட்ச ெசய்த இரண்டாம் வருடம்வைர
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நறுத்தப்பட்டிருந்தது.

அத்த யாயம் 5
தத்னாய் என்பவன் தரியு ராஜாவுக்குக்

கடிதம் எழுதுதல்
1 அப்ெபாழுது ஆகாய் தீர்க்கதரிச யும்,

இத்ேதாவன் மகனாகய சகரியா
என்னும் தீர்க்கதரிச யும், யூதாவலும்
எருசேலமிலுமுள்ள யூதருக்கு
இஸ்ரேவலுைடய ேதவனின் நாமத்த ேல
தீர்க்கதரிசனம்ெசான்னார்கள். 2அப்ெபாழுது
ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபலும்
ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவாவும்
எழும்ப , எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டத்ெதாடங்கனார்கள்;
அவர்களுக்கு ைதரியம் ெசால்ல
ேதவனுைடய தீர்க்கதரிச களும்
இருந்தார்கள். 3 அக்காலத்த ேல நத க்கு
இந்தப்புறத்தல் இருக்கற நாடுகளுக்கு
அத பதயாகய தத்னாய் என்பவனும்,
ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும், அவர்கள்
கூட்டாளிகள் அவர்களிடத்த ற்கு வந்து,
இந்த ஆலயத்ைதக் கட்டவும், இந்த
மதைல எடுப்ப க்கவும் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டவன் யார் என்று அவர்கைளக்
ேகட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது அதற்கு
ஏற்ற பதைலயும், இந்த மாளிைகையக்
கட்டுக ற மனிதர்களின் ெபயர்கைளயும்
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அவர்களுக்குச் ெசான்ேனாம். 5 ஆனாலும்
இந்தச் ெசய்த தரியுவனிடத்த ற்குப்
ேபாய் எட்டுக றவைரக்கும் இவர்கள்
யூதருைடய மூப்பரின் ேவைலையத்
தைடெசய்யாதபடி,அவர்களுைடய ேதவனின்
கண் அவர்கள்ேமல் ைவக்கப்பட்டிருந்தது;
அப்ெபாழுது இைதக்குறத்து அவர்கள்
ெசான்ன மறுெமாழிையக் கடிதத்தல்
எழுதயனுப்பனார்கள்.

6 நத க்கு இந்தப்புறத்தலிருக்கற
தத்னாய் என்னும் ேதசாத பதயும், ேசத்தார்
ெபாஸ்னாயும், நத க்கு இப்புறத்தலிருக்கற
அப்பற்சாக யரான அவனுடன்
இருந்தவர்களும், ராஜாவாகய தரியுவற்கு
எழுதயனுப்பன கடிதத்தன் நகலாவது:
7 ராஜாவாகய தரியுவற்கு முழு சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 8 நாங்கள் யூத நாட்டிலுள்ள
மகா ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாேனாம்; அது ெபருங்கற்களால்
கட்டப்படுக றது; மதல்களின்ேமல் நீண்ட
மரங்கள் ைவக்கப்பட்டு, அந்த ேவைல
ஒழுங்காக நடந்து, அவர்களுக்குக்
ைககூடிவருகறெதன்பது ராஜாவுக்குத்
ெதரிந்தருப்பதாக. 9 அப்ெபாழுது
நாங்கள் அவர்கள் மூப்பர்கைள ேநாக்க :
இந்த ஆலயத்ைதக் கட்டவும், இந்த
மதைல எடுப்ப க்கவும் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டது யார் என்று ேகட்ேடாம்.
10 இதுவுமல்லாமல், அவர்களுக்குள்ேள
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தைலவர்களான மனிதர்கள் யார்
என்று உமக்கு எழுத ெதரியப்படுத்த,
அவர்களுைடய ெபயர்கள் என்னெவன்றும்
ேகட்ேடாம். 11 அவர்கள் எங்களுக்கு
மறுெமாழியாக: நாங்கள் பரேலாகத்த ற்கும்
பூேலாகத்த ற்கும் ேதவனாக இருக்க றவைரப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து,
இஸ்ரேவலின் ெபரிய ராஜா ஒருவன்
அேநக வருடங்களுக்குமுன்ேன
கட்டிமுடித்த இந்த ஆலயத்ைத
நாங்கள் மறுபடியும் கட்டுக ேறாம்.
12 எங்கள் முற்ப தாக்கள் பரேலாகத்தன்
ேதவைனக் ேகாபப்படுத்தயதால், அவர்
இவர்கைளப் பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் கல்ேதயன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன்
இந்த ஆலயத்ைத இடித்து, ஜனத்ைதப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானான்.
13 ஆனாலும் பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேகாேரசன் முதலாம் வருடத்த ேல
ேகாேரஸ் ராஜா ேதவனுைடய இந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு கட்டைளய ட்டார்.
14 ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலம்
ேதவாலயத்தலிருந்து எடுத்து, பாப ேலான்
ேகாவலில் ெகாண்டுேபாய் ைவத்தருந்த
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ெபான்,
ெவள்ளித் தட்டுமுட்டுகைளயும் ராஜாவாகய
ேகாேரஸ் பாப ேலான் ேகாவலிலிருந்து
எடுத்து. அவர் ேதசத்து ஆளுனராக
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ஏற்படுத்தய ெசஸ்பாத்சாெரன்னும்
ெபயருள்ளவனிடத்தல் அைவகைள
ஒப்பைடத்து, 15 அவைன ேநாக்க :
நீ இந்தத் தட்டுமுட்டுகைள எடுத்து,
எருசேலமில் இருக்கும் ேதவாலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபா; ேதவனுைடய ஆலயம் அதன்
இடத்த ேல கட்டப்படேவண்டும் என்றார்.
16 அப்ெபாழுது அந்த ெசஸ்பாத்சார் வந்து,
எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
அஸ்தபாரத்ைதப்ேபாட்டான்;அந்தநாள்முதல்
இதுவைரக்கும் அது கட்டப்பட்டுவருகறது;
அது இன்னும் நைறவைடயவல்ைல
என்றார்கள். 17 இப்ெபாழுதும்
ராஜாவுக்கு ச த்தமாயருந்தால்,
எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதக் கட்ட, ராஜாவாகய
ேகாேரஸ் கட்டைளய ட்டதுண்ேடா என்று
பாப ேலானில் இருக்க ற ராஜாவன்
கஜானாவ ேல ஆராய்ந்து பார்க்கவும்,
இந்த வஷயத்தல் ராஜாவனுைடய
வருப்பம் என்னெவன்று எங்களுக்கு
எழுதயனுப்பவும், கட்டைளய டவும்ேவண்டும்
என்றுஎழுதயனுப்பனார்கள்.

அத்த யாயம் 6
தரியு ராஜாவன்கட்டைள

1 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய தரியு
இட்ட கட்டைளயன்படிேய பாப ேலான்
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கஜானாவலுள்ள பத்த ர அைறைய
ேசாத த்தார்கள். 2 ேமதய நாட்டிலிருக்க ற
அக்ேமதா பட்டணத்தன் அரண்மைனயேல
ஒரு சுருள் கைடத்தது; அத ேல எழுதயருந்த
வ பரமாவது: 3 ராஜாவாகய ேகாேரசன்
முதலாம் வருடத்தல், ேகாேரஸ் ராஜா
எருசேலமிலிருந்த ேதவாலயத்ைதக்குற த்து
இட்ட கட்டைள என்னெவன்றால்:
ேதவாலயமானது பலிெசலுத்தவந்த
இடத்த ேல கட்டேவண்டும்; அதன்
அஸ்தபாரங்கள் பலமாயருக்கேவண்டும்;
அது அறுபதுமுழ உயரமும், அறுபதுமுழ
அகலமுமாக இருக்கேவண்டும். 4 அது
மூன்று வரிைச ெபருங்கற்களாலும்,
ஒரு மாடிவரிைச புது நீண்டகற்களாக
கட்டேவண்டும்; அதற்காக ஆகும் ெசலவு
ராஜாவன் அரண்மைனயலிருந்து
ெகாடுக்கப்படேவண்டும். 5 அன்றயும்
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமின்
ஆலயத்தலிருந்து எடுத்து, பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுவந்த ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குரிய ெபான் ெவள்ளிப்
ெபாருட்கள் எருசேலமிலுள்ள
ேதவாலயமாகய தங்களுைடய
இடத்த ற்குப் ேபாய்ேசருவதற்குத்
தரும்பக் ெகாடுக்கேவண்டும்;
அைவகைள ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாங்கள்என்றுஎழுதப்பட்டிருந்தது.
6 அப்ெபாழுது தரியு ராஜா
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எழுதயனுப்பனதாவது: இப்ெபாழுதும்,
நத க்கு மறுபுறத்தலிருக்கற ஆளுனராகய
தத்னாயும் ேசத்தார் ெபாஸ்னாயுமாகய
நீங்களும், நத க்கு மறுபுறத்தலிருக்கற
அத காரிகளான உங்களுைடய
கூட்டாளிகளான அைனவரும் அந்த
இடத்ைதவ ட்டு வலகயருங்கள்.
7 ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ேவைலைய
அவர்கள் ெசய்யட்டும், யூதருைடய
அத பதயும், மூப்பர்களும், ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத அதன் இடத்த ேல
கட்டுவார்களாக. 8 ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
யூத மூப்பர்கள் கட்டும் வஷயத்தல் நீங்கள்
அவர்களுக்கு ெசய்யத்தக்கதாக, நம்மால்
உண்டான கட்டைள என்னெவன்றால், அந்த
மனிதர்களுக்குத் தைட ஏற்படாமலிருக்க,
நத க்கு மறுபுறத்தல் வாங்கப்படும் வரிைய
ராஜாவன் பணத்த ேல அவர்களுக்குத்
தாமதமில்லாமல் ஆகும் ெசலைவக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 9 பரேலாகத்தன்
ேதவனுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைள
ெசலுத்தத் ேதைவயான இளங்காைளகள்,
ஆட்டுக்கடாக்கள், ஆட்டுக்குட்டிகள்,
ேகாதுைம, உப்பு, த ராட்ைசரசம்,
எண்ெணய் ஆகயைவ அனுதனம் அவர்கள்
ேகட்க ற வதத்தல் குைறயல்லாமல்
ெகாடுக்கேவண்டும். 10 எருசேலமில்
இருக்க ற ஆசாரியர்கள் பரேலாகத்தன்
ேதவனுக்குசுகந்தவாசைனயானபலிகைளச்
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ெசலுத்த , ராஜாவுக்கும் அவருைடய
மகன்களுக்கும் நீண்ட ஆயுளுடன்
வாழ ேவண்டுதல் ெசய்ய இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும். 11 பன்னும் நம்மால்
ப றக்கும் கட்டைள என்னெவன்றால்:
எந்த மனிதனாவது இந்தக் கட்டைளைய
மாற்றனால், அவனுைடய வீட்டிலிருந்து ஒரு
நீண்டகல்படுங்க நாட்டப்பட்டு,அவன்அதல்
தூக்க ப்ேபாடப்படவும்,அதனால்அவனுைடய
வீடுகுப்ைபேமடாவதாக. 12ஆைகயால்இைத
மாற்றவும், எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதக் ெகடுக்கவும், தங்கள் ைகைய
நீட்டப்ேபாக ற சகல ராஜாக்கைளயும்,
அைனத்து மக்கைளயும் தம்முைடய
நாமத்ைத அங்ேக வளங்கச் ெசய்த ேதவன்
அழிப்பாராக; தரியுவாகய நாம் இந்தக்
கட்டைளையக் ெகாடுத்ேதாம்; இதன்படி
ஜாக்க ரைதயாக ெசய்யேவண்டும் என்று
எழுதயனுப்பனான்.

ேதவாலயம் கட்டிமுடிக்கப்படுதலும் அதன்
ப ரதஷ்ைடயும்

13அப்ெபாழுதுநத க்குஇந்தப்புறத்தலிருக்கற
ஆளுனராகய தத்னாயும், ேசத்தார்
ெபாஸ்னாயும், அவர்களின் கூட்டாளிகளும்,
தரியு ராஜா கட்டைளய ட்ட ப ரகாரம்
ஜாக்க ரைதயாக ெசய்தார்கள்.
14 அப்படிேய யூதரின் மூப்பர்கள்
கட்டினார்கள்; தீர்க்கதரிச யாக ய ஆகாயும்
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இத்ேதாவன் மகனாகய சகரியாவும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிவந்தபடியனால்
அவர்களுைடய காரியம் ைககூடிவந்தது;
அவர்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
கட்டைளயன்படியும், ேகாேரஸ், தரியு,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா
என்பவர்களுைடய கட்டைளயன்படியும்
அைதக் கட்டி முடித்தார்கள். 15 ராஜாவாகய
தரியு அரசாளுகற ஆறாம் வருடம் ஆதார்
என்னும் மாதத்தன் மூன்றாம் ேததய ேல
அந்த ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.
16 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்களும்,
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
சைறயருப்பலிருந்து வந்த மற்றவர்களும்,
ேதவனுைடய ஆலயப் ப ரதஷ்ைடைய
சந்ேதாஷமாகக் ெகாண்டாடினார்கள்.
17 ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ப ரதஷ்ைடக்காக நூறு காைளகைளயும்,
இருநூறு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
நானூறு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுைடய
இலக்கத்தன்படிேய, இஸ்ரேவல்
அைனத்தன் பாவநவாரணபலிக்காகப்
பன்னிரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்
பலிய ட்டு, 18 ேமாேசயன் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய, அவர்கள்
எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆராதைனக்ெகன்று ஆசாரியர்கைள
அவர்களுைடய ப ரிவுகளின்படியும்,
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ேலவயர்கைளஅவர்கள்முைறவரிைசகளின்படியும்
நறுத்தனார்கள்.

பஸ்கா பண்டிைக
19 சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்கள்

முதலாம் மாதம் பதனான்காம்
ேததய ேல பஸ்காைவயும் ஆசரித்தார்கள்.
20 ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
ஒருமனப்பட்டுத் தங்கைள சுத்தம்
ெசய்துெகாண்டதால், எல்ேலாரும்
சுத்தமாயருந்து, சைறயருப்பலிருந்து
வந்தவர்கள் எல்ேலாருக்காகவும்,
ஆசாரியர்களான தங்களுைடய
சேகாதரர்களுக்காகவும், தங்களுக்காகவும்
பஸ்காவன் ஆட்டுக்குட்டிகைள அடித்தார்கள்.
21 அப்படிேய சைறயருப்பலிருந்து
தரும்பவந்த இஸ்ரேவல் மக்களும்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நாடும்படி, பூேலாக ஜாத களின்
அசுத்தத்ைதவ ட்டு, அவர்களண்ைடய ேல
ேசர்ந்த அைனவரும் அைதச் சாப்ப ட்டு,
22 புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைகைய
ஏழுநாட்களாக சந்ேதாஷத்துடேன
ஆசரித்தார்கள்; ெயேகாவா அவர்கைள
மக ழ்ச்ச யாக்க , அவர்களுைடய
ைககைள இஸ்ரேவலின் ேதவன் என்னும்
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ேவைலய ேல
பலப்படுத்தத்தக்கதாக அசீரியருைடய
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ராஜாவன்* இருதயத்ைத அவர்களிடம்
சார்ந்தருக்கப்பண்ணினார்.

அத்த யாயம் 7
எஸ்றா எருசேலமுக்குவருதல்

1 இந்தக் காரியங்களுக்குப்பன்பு,
ெசராயாவன் மகனாகய எஸ்றா,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய
அர்தசஷ்டா அரசாளுகற காலத்த ேல
பாப ேலானிலிருந்து வந்தான்; இந்தச்
ெசராயா அசரியாவன் மகன், இவன்
இல்க்கயாவன் மகன், 2 இவன் சல்லூமின்
மகன், இவன் சாேதாக்கன் மகன், இவன்
அகதூபன் மகன், 3 இவன் அமரியாவன்
மகன், இவன் அசரியாவன் மகன்,
இவன் ெமராேயாதன் மகன், 4 இவன்
ெசராக யாவன் மகன், இவன் ஊசயன்
மகன், இவன் புக்கயன் மகன், 5 இவன்
அபசுவாவன் மகன், இவன் பெனகாசன்
மகன், இவன் எெலயாசாரின் மகன்,
இவன் ப ரதான ஆசாரியனான ஆேரானின்
மகன். 6 இந்த எஸ்றா இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா அருளிய
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்த ேல
ேதறன ேவதபாரகனாக இருந்தான்;

* அத்த யாயம் 6:22 6:22 இது ெபர்ச யா ராஜாைவத்தான்
குறக்க றது, பாப ேலானியர்களால் ைகப்பற்றனப் ப றகு
ெபர்ச யர்களால்ைகப்பற்றப்பட்டது
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அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கரம் அவன்ேமல் இருந்ததால், அவன்
ேகட்டைவகைளெயல்லாம் ராஜா
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான். 7 அவனுடன்
இஸ்ரேவல் மக்களிலும், ஆசாரியர்களிலும்,
ேலவயர்களிலும், பாடகர்களிலும், வாசல்
காவலாளர்களிலும், ந தனீமியரிலும்,
ச லர் அர்தசஷ்டா ராஜாவன் ஏழாம்
வருடத்த ேல எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள்.
8 ஐந்தாம் மாதத்தல் அவன் எருசேலமுக்கு
வந்தான்; அது அந்த ராஜாவன் ஏழாவது
வருடத்தன் ஆட்சயாக இருந்தது.
9 முதலாம் மாதம் முதல் ேததய ேல
அவன் பாப ேலானிலிருந்து பயணமாகப்
புறப்பட்டு, ஐந்தாம் மாதம் முதல்ேததய ேல
தன் ேதவனுைடய தயவுள்ள கரம்
தன்ேமலிருந்ததால் எருசேலமுக்கு வந்தான்.
10 ெயேகாவாவுைடய ேவதத்ைத ஆராயவும்,
அதன்படி ெசய்யவும், இஸ்ரேவலிேல
கட்டைளகைளயும் நீத நயாயங்கைளயும்
உபேதச க்கவும், எஸ்றா தன் இருதயத்ைதப்
பக்குவப்படுத்தயருந்தான்.

ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா எஸ்றாவுக்கு
எழுதனகடிதம்

11 ெயேகாவாவுைடய கற்பைனகளின்
வார்த்ைதகளிலும், அவர் இஸ்ரேவலுக்குக்
ெகாடுத்த கட்டைளகளிலும், படித்துத்
ேதறன ேவதபாரகனாகய எஸ்றா
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என்னும் ஆசாரியனுக்கு, ராஜாவாகய
அர்தசஷ்டா ெகாடுத்த கடிதத்தன்
நகலாவது: 12 ராஜாத ராஜாவாகய
அர்தசஷ்டா பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்ைதப் ேபாத க்க ற
உத்தம ேவதபாரகனாகய எஸ்றா என்னும்
ஆசாரியனுக்குப் பூரண சமாதானமுண்டாக
வாழ்த்த எழுதுகறது என்னெவன்றால்:
13 நம்முைடய ராஜ்ஜியத்தல் இருக்க ற
இஸ்ரேவல் மக்களிலும், அதன்
ஆசாரியர்களிலும், ேலவயர்களிலும்,
உன்னுடன் எருசேலமுக்குப் ேபாக
வருப்பமாயருக்க ற அைனவரும் ேபாகலாம்
என்று நம்மாேல உத்த ரவ டப்படுக றது. 14 நீ
உன் ைகயலிருக்கற உன் ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி, யூதாைவயும்
எருசேலைமயும் வ சாரித்து நடத்தவும்,
15 ராஜாவும் அவருைடய மந்த ரிகளும்
எருசேலமில் குடியருக்க ற இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்கு மனவருப்பத்துடன் ெகாடுத்த
ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்,
16 பாப ேலான் ேதசெமங்கும்
உனக்குக் கைடக்கும் எல்லா
ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்,
உன்னுைடய மக்களும் ஆசாரியர்களும்
எருசேலமிலுள்ள தங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்ெகன்று மனஉற்சாகமாகக்
ெகாடுக்கும் காணிக்ைககைளயும் நீ
ெகாண்டுேபாகவும், நீ ராஜாவனாலும்
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அவருைடய ஏழு மந்த ரிகளாலும்
அனுப்பப்படுக றாய். 17 ஆைகயால்
அந்தப் பணத்தால் நீ தாமதமின்ற
காைளகைளயும், ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், அைவகளுக்குரிய
ேபாஜனபலிகைளயும், பானபலிகைளயும்
வாங்க , அைவகைள எருசேலமிலுள்ள
உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்து
பலிபீடத்தன்ேமல் ெசலுத்துவாயாக.
18 மீதயான ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும்ெகாண்டு ெசய்யேவண்டியது
இன்னெதன்று உனக்கும் உன்
சேகாதரர்களுக்கும் நலமாகத்
ேதான்றுகறபடி அைத உங்கள் ேதவனுைடய
ச த்தத்தன்படிேய ெசய்யுங்கள். 19 உன்
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ஆராதைனக்காக
உனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட ெபாருட்கைளயும்
நீ எருசேலமின் ேதவனுைடய சந்ந தயல்
ஒப்புவக்கேவண்டும். 20 பன்னும் உன்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு அவசயமாகக்
ெகாடுக்கேவண்டியருப்பைத, நீ ராஜாவன்
கஜானாவலிருந்துவாங்க க் ெகாடுப்பாயாக.
21 நத க்கு அப்புறத்தலிருக்கற அைனத்து
ெபாருளாளர்களுக்கும் அர்தசஷ்டா
என்னும் ராஜாவாகய நாம் இடுகற
கட்டைள என்னெவன்றால், பரேலாகத்தன்
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைதப்
ேபாத க்கும் ேவதபாரகனாகய எஸ்றா
என்னும் ஆசாரியன், நூறு தாலந்து
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ெவள்ளி, நூறுகலம் ேகாதுைம, நூறுகலம்
த ராட்ைசரசம், நூறுகலம் எண்ெணய்வைர,
உங்களிடம் ேகட்க ற எல்லாவற்ைறயும்,
22 ேவண்டிய உப்ைபயும், தாமதமில்லாமல்
ெகாடுக்கவும், 23 பரேலாகத்தன்
ேதவனுைடய கற்பைனயன்படிேய, எது
ேதைவயாயருக்குேமா அதுெவல்லாம்
பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு
கவனமாக ெசலுத்தப்படவும் ேவண்டும்;
ராஜாவும் அவருைடய மகன்களும்
ஆளும் ேதசத்தன்ேமல் கடுங்ேகாபம்
ஏன் வரேவண்டும். 24 பன்னும்
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
பாடகர்களும், வாசல் காவலாளர்களும்,
ந தனீமியரும், ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
பணிவைடக்காரருமான ஒருவன்ேமலும்
எந்தெவாருவரிையயும்சுமத்தக்கூடாெதன்று
அவர்கைளக்குறத்து உங்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்துக ேறாம். 25 ேமலும்
நத க்கு மறுபுறத்தலிருந்து உன்
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணங்கைள
அறந்த அைனத்து மக்கைளயும்
நயாயம் வ சாரிக்கத் தகுதயுள்ள
அறஞர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும்,
எஸ்றாவாகய நீ உன்னிலுள்ள உன்
ேதவனுைடய ஞானத்தன்படிேய
ஏற்படுத்துவாயாக; அந்தப் ப ரமாணங்கைள
அறயாதவர்களுக்கு அைவகைளப்
ேபாத க்கவும் ேவண்டும். 26உன்ேதவனுைடய
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நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேயயும்,
ராஜாவனுைடயநயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேயயும்
ெசய்யாதவெனவனும் உடேன
மரணத்துக்காகலும்,நாடுகடத்தப்படுதலுக்காகலும்,
அபராதத்துக்காகலும், காவலுக்காகலும்
தீர்க்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படக்கடவன் என்று
எழுதயருந்தது.

27 எருசேலமிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைத அலங்கரிக்க, இப்படிப்பட்ட
ேயாசைனைய ராஜாவன் இருதயத்தல்
அருளி, ராஜாவுக்கும் அவருைடய
மந்த ரிகளுக்கும் ராஜாவன் ைகக்குள்ளான
பலத்த எல்லா மகாப்ப ரபுக்களுக்கும்
முன்பாக எனக்கு தயவு கைடக்கச்
ெசய்த எங்கள் ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 28 அப்படிேய
என் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய கரம்
என்ேமல் இருந்ததால் நான் த டன்ெகாண்டு,
இஸ்ரேவலில் சல தைலவர்கைள என்னுடன்
வரும்படி ேசர்த்துக்ெகாண்ேடன்.

அத்த யாயம் 8
எஸ்றாவுடன் தரும்பவந்த

வம்சத்தைலவர்களின்அட்டவைண
1 அர்தசஷ்டா ராஜா அரசாளும் காலத்தல்

பாப ேலானிலிருந்து என்னுடன் வந்த
தங்கள் ப தாக்களுைடய வம்சங்களின்
தைலவர்களும் அவர்கள் வம்ச
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அட்டவைணகளுமாவன: 2 ப ெனகாசன்
மகன்களில் ெகர்ேசாம், இத்தாமாரின்
மகன்களில் தானிேயல், தாவீதன்
மகன்களில் அத்தூஸ், 3 பாேராஷன்
மகன்களில் ஒருவனான ெசக்கனியாவன்
மகன்களில் சகரியாவும், அவனுடன்
வம்ச அட்டவைணயல் எழுதயருக்க ற
150 ஆண்மக்களும், 4 பாகாத்ேமாவாபன்
மகன்களில் ெசரக யாவன் மகனாகய
எலிேயானாயும், அவனுடன் 200
ஆண்மக்களும், 5 ெசக்கனியாவன்
மகன்களில் யகச ேயலின் மகனும்,
அவனுடன் 300 ஆண்மக்களும், 6 ஆதீனின்
மகன்களில் ேயானத்தானின் மகனாகய
ஏேபதும், அவனுடன் 50 ஆண்மக்களும்,
7 ஏலாமின் மகன்களில் அதலியாவன்
மகனாகய எஷாயாவும், அவனுடன்
70 ஆண்மக்களும், 8 ெசபதயாவன்
மகன்களில் மிகாேவலின் மகனாகய
ெசபத்தயாவும்,அவனுடன் 80ஆண்மக்களும்,
9 ேயாவாபன் மகன்களில் ெயக ேயலின்
மகனாகய ஒபதயாவும், அவனுடன்
218 ஆண்மக்களும், 10 ெசேலாமித்தன்
மகன்களில் ெயாச ப யாவன் மகனும்,
அவனுடன் 160 ஆண்மக்களும், 11 ெபபாயன்
மகன்களில் ெபபாயன் மகனாகய
சகரியாவும், அவனுடன் 28 ஆண்மக்களும்,
12 அக்காதன் மகன்களில் காத்தானின்
மகனாகய ேயாகனானும், அவனுடன்
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110 ஆண்மக்களும், 13 அேதானிகாமின்
கைடச புத்த ரரான எலிப்ெபேலத், ஏெயல்,
ெசமாயா என்னும் ெபயர்களுள்ளவர்களும்,
அவர்களுடன் 60 ஆண்மக்களும்,
14 ப க்வாயன் மகன்களில் ஊத்தாயும்,
சபூதும்,அவர்களுடன் 70ஆண்மக்களுேம.

எருசேலமுக்குத்தரும்புதல்
15 இவர்கைள நான் அகாவாவுக்கு ஓடுகற

நத க்கு அருகல் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேனன்;
அங்ேக மூன்று நாட்கள் தங்கயருந்ேதாம்;
நான் மக்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும்
பார்ைவயடும்ேபாது, ேலவயன் புத்த ரரில்
ஒருவைரயும் அங்ேக காணவல்ைல.
16 ஆைகயால் நான் எலிேயசர், அரிேயல்,
ெசமாயா, எல்நாத்தான், யாரிப், எல்நாத்தான்,
நாத்தான், சகரியா, ெமசுல்லாம் என்னும்
தைலவைரயும், ேயாயாரிப், எல்நாத்தான்
என்னும் புத்த மான்கைளயும் அைழப்ப த்து,
17 கச ப்ப யா என்னும் இடத்தலிருக்கற
தைலவனாகய இத்ேதாவ டத்த ற்குச்
ெசய்த ெகாண்டுேபாக அவர்களுக்குக்
கற்ப த்து, நமது ேதவனுைடய ஆலயத்துப்
பணிவைடக்காரர்கைள எங்களிடத்த ற்கு
அைழத்துவரும்படி, அவர்கள் கச ப்பயா
என்னும் இடத்தலிருக்கற தங்கள்
சேகாதரனாகய இத்ேதாவுக்கும்,
ந தனீமியர்களுக்கும் ெசால்லேவண்டிய
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிக்ெகாடுத்ேதன்.
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18 அவர்கள் எங்கள்ேமல் இருந்த எங்கள்
ேதவனுைடய தையயுள்ள கரத்தன்படிேய,
இஸ்ரேவலுக்குப் ப றந்த ேலவயன்
மகனாகய மேகலியன் மகன்களில்
புத்தயுள்ள மனிதனாகய ெசெரப யாவும்
அவனுைடய மகன்களும் சேகாதரர்களுமான
பதெனட்டுப்ேபைரயும், 19 ெமராரியரின்
மகன்களில் எஷாயாவும் அவனுடன்
அஷபயாவும் அவனுைடய சேகாதரர்களும்
அவர்கள் மகன்களுமான இருபதுேபைரயும்,
20 தாவீதும் ப ரபுக்களும் ேலவயர்களுக்குப்
பணிவைடக்காரர்களாக ைவத்த
ந தனீமியரில் 220 ேபைரயும், எங்களிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்;
அவர்கள் எல்ேலாருைடய ெபயர்களும்
குறக்கப்பட்டன. 21 அப்ெபாழுது நாங்கள்
எங்கள் ேதவனுக்கு முன்பாக எங்கைளத்
தாழ்த்துகறதற்கும், எங்களுக்காகவும்
எங்கள் பள்ைளகளுக்காகவும் எங்கள்
அைனத்து ெபாருட்களுக்காகவும்
ெசவ்ைவயான வழிையத் ேதடுக றதற்கும்,
நான் அங்ேக அந்த அகாவா நத க்கு
அருகல் உபவாசத்ைத அறவத்ேதன்.
22வழிய ேல எத ரிையவலக்க , எங்களுக்குத்
துைணெசய்யும்படி, நான் ராஜாவனிடத்தல்
ேசவகைரயும் குதைரவீரர்கைளயும்
ேகட்க ெவட்கப்பட்டிருந்ேதன்; எங்கள்
ேதவனுைடய கரம் தம்ைமத் ேதடுக ற
எல்ேலார்ேமலும் அவர்களுக்கு நன்ைமயாக
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இருக்கறெதன்றும், அவருைடய
வல்லைமயும் அவருைடய ேகாபமும்
அவைரவ ட்டு வலகுகறவர்கள்
எல்ேலார்ேமலும் இருக்கறெதன்றும்,
நாங்கள் ராஜாவுக்குச் ெசால்லியருந்ேதாம்.
23 அப்படிேய நாங்கள் உபவாசம்ெசய்து,
எங்கள் ேதவனிடத்த ேல அைதத் ேதடிேனாம்;
எங்கள் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளினார்.
24 பன்பு நான் ஆசாரியர்களின் தைலவரிேல
பன்னிரண்டுேபராக ய ெசெரப யாைவயும்,
அஷபயாைவயும், அவர்களுைடய
சேகாதரர்களிேல பத்துப்ேபைரயும்
ப ரித்ெதடுத்து, 25 ராஜாவும், அவருைடய
ஆேலாசைனக்காரர்களும், அவருைடய
ப ரபுக்களும், அங்ேகயருந்த அைனத்து
இஸ்ரேவலரும், எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்துக்ெகன்று எடுத்துக்ெகாடுத்த
காணிக்ைகயாகய ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், ெபாருட்கைளயும்
அவர்களிடத்தல் எைடேபாட்டுக்
ெகாடுத்ேதன். 26 அவர்கள் ைகய ேல நான்
650 தாலந்து ெவள்ளிையயும், 100 தாலந்து
நைறயான ெவள்ளிப் ெபாருட்கைளயும், 100
தாலந்து ெபான்ைனயும், 27 1,000 தங்கக்காசு
ெபறுமான 20 ெபாற்கண்ணங்கைளயும்*,
ெபான்ைனப்ேபால எண்ணப்பட்ட
பளபளப்பான இரண்டு நல்ல
ெவண்கலப் பாத்த ரங்கைளயும்

* அத்த யாயம் 8:27 8:27 8,500 க ரம்ஸ்
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எைடேபாட்டுக்ெகாடுத்து, 28 அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமானவர்கள்; இந்தப் ெபாருட்களும்,
உங்கள் ப தாக்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு மனஉற்சாகமாகச்
ெசலுத்தப்பட்ட இந்த ெவள்ளியும், இந்தப்
ெபான்னும் பரிசுத்தமானைவகள். 29 நீங்கள்
அைத எருசேலமிலிருக்க ற ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் அைறகளில் ஆசாரியர்கள்
ேலவயருைடய ப ரபுக்களுக்கும்,
இஸ்ரேவலுைடய வம்சத்தைலவர்களுக்கும்
முன்பாக எைடேபாட்டு ஒப்புவக்கும்வைர
வழிப்பாயருந்து,அைதக்காத்துக்ெகாள்ளுங்கள்
என்ேறன். 30அப்படிேயஅந்தஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும், அந்த ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் ெபாருட்கைளயும்
எருசேலமிலிருக்க ற எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு,
எைடேபாட்டுெகாண்டார்கள்.

31 நாங்கள் எருசேலமுக்குப்ேபாக,
முதலாம் மாதம் பன்னிரண்டாம் ேததய ேல,
அகாவா நதையவ ட்டுப் பயணம்
புறப்பட்ேடாம்; எங்கள் ேதவனுைடய
கரம் எங்கள்ேமலிருந்து, வழிய ேல
எத ரியன் ைகக்கும், பதவருக்க றவர்களின்
ைகக்கும் எங்கைளத் தப்புவத்தது.
32 நாங்கள் எருசேலமுக்கு வந்து, அங்ேக
மூன்றுநாட்கள் இருந்தபன்பு, 33 நான்காம்
நாளிேல அந்த ெவள்ளியும் ெபான்னும்
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ெபாருட்களும், எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் ஆசாரியனாகய உரியாவன்
மகன் ெமெரேமாத்தன் ைகயலும்,
ப ெனகாசன் மகன் எெலயாசாரின்
ைகயலும், எல்லாவற்றற்கும் இருந்த
நைறயன்படிேயயும் எைடேபாட்டு,
ஒப்புவக்கப்பட்டது; ெயசுவாவன் மகன்
ேயாசபாத்தும், பன்னூயன் மகன்
ெநாவதயாவும் என்கற ேலவயர்களும்
அவர்களுடன் இருந்தார்கள். 34 அந்த
நைறெயல்லாம் அக்காலத்தல்
எழுதப்பட்டது. 35 சைறப்பட்டு
மீண்டவர்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலிகளாக இஸ்ரேவல்
அைனத்தனிமித்தம் 12 காைளகைளயும்,
96 ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 77
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,பாவநவாரணத்துக்காகப்
12 ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிய ட்டு,
அைவெயல்லாம் ெயேகாவாவுக்கு
சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தனார்கள்.
36 பன்பு ராஜாவன் ஆைணகைள
நத க்கு இப்புறத்தலிருக்கற ராஜாவன்
ேதசாத பத களுக்கும் அதகாரிகளுக்கும்
ஒப்புவத்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
மக்களுக்கும் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும்
உதவயாகஇருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9



எஸ்றாஅத்தயாயம் 9:1 xl எஸ்றாஅத்தயாயம் 9:4

கலப்புத் தருமணத்ைதக்குறத்து
எஸ்றாவன்ெஜபம்

1 இைவகள் ெசய்து முடிந்தபன்பு,
ப ரபுக்கள் என்னிடம் வந்து: இஸ்ரேவல்
மக்களும், ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
ஆகய இவர்கள், கானானியர்கள்,
ஏத்தயர்கள், ெபரிச யர்கள், எபூசயர்கள்,
அம்ேமானியர்கள், ேமாவாப யர்கள்,
எக ப்தயர்கள், அம்ேமாரியர்கள் என்னும்
இந்த ேதசங்களின் மக்களுக்கும்,
அவர்களுைடய அருவருப்புகளுக்கும்
வலகயருக்கவல்ைல. 2 எப்படிெயன்றால்,
அவர்களுைடய மகள்களிேல தங்களுக்கும்
தங்கள் மகன்களுக்கும் ெபண்கைளத்
தருமணம் ெசய்துெகாண்டார்கள்;
இப்படிேய பரிசுத்த வம்சம்*ேதசங்களின்
மக்கேளாேட கலந்துவ ட்டது; ப ரபுக்களின்
ைகயும், அதகாரிகளின் ைகயும், இந்தக்
குற்றத்தல் முந்தனதாயருக்க றது
என்றார்கள். 3 இந்தக் காரியத்ைத
நான் ேகட்டெபாழுது, என் ஆைடையயும்
என் சால்ைவையயும் நான் கழித்து,
என் தைலயலும் என் தாடியலுமுள்ள
முடிையப் படுங்க த் தைகத்தவனாக
உட்கார்ந்தருந்ேதன். 4 அப்ெபாழுது
சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்களுைடய
குற்றத்தன் காரணமாக இஸ்ரேவலுைடய
ேதவனின் வார்த்ைதகளுக்கு

* அத்த யாயம் 9:2 9:2வத்து
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நடுங்குகற அைனவரும் என்னுடன்
கூடிக்ெகாண்டார்கள்; நாேனா மாைல
பலி ெசலுத்தப்படும்வைர தைகத்தவனாக
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்ேதன். 5 மாைல
பலி ெசலுத்தப்படும் ேநரத்த ேல நான்
துக்கத்ேதாேட எழுந்து, க ழித்துக்ெகாண்ட
ஆைடேயாடும் சால்ைவேயாடும்
முழங்காற்படிய ட்டு, என் ைககைள என்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ேநராக
வ ரித்து: 6 என் ேதவேன, நான் என் முகத்ைத
என் ேதவனாகயஉமக்குமுன்பாக ஏெறடுக்க
ெவட்கப்பட்டுக் கலங்குக ேறன்; எங்கள்
அக்க ரமங்கள் எங்கள் தைலக்கு ேமலாகப்
ெபருகனது; எங்கள் குற்றம் வானம்வைர
உயர்ந்துேபானது. 7 எங்கள் ப தாக்களின்
நாட்கள்முதல் இந்நாள்வைர நாங்கள் ெபரிய
குற்றத்த ற்கு உள்ளாயருக்க ேறாம்; எங்கள்
அக்க ரமங்களினாேல நாங்களும், எங்கள்
ராஜாக்களும், எங்கள் ஆசாரியர்களும்,
இந்நாளிலிருக்க றதுேபால, அந்நயேதச
ராஜாக்களின் ைகய ேல, பட்டயத்த ற்கும்,
சைறயருப்புக்கும், ெகாள்ைளக்கும்,
ெவட்கத்த ற்கும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ேடாம்.
8 இப்ெபாழுதும் எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா எங்களிேல தப்பன சலைர
மீதயாக ைவக்கவும், தம்முைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் எங்களுக்கு ஒரு இடத்ைதக்
ெகாடுக்கவும், இப்படிேய எங்கள் ேதவன்
எங்கள் கண்கைளப் ப ரகாசமைடயச் ெசய்து,
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எங்கள் அடிைமத்தனத்த ேல எங்களுக்குக்
ெகாஞ்சம் உய ர் ெகாடுக்கவும், அவராேல
ெகாஞ்சேநரமாவது கருைப கைடத்தது.
9 நாங்கள் அடிைமகளாயருந்ேதாம்;
ஆனாலும் எங்கள் அடிைமத்தனத்த ேல
எங்கள் ேதவன் எங்கைளக் ைகவ டாமல்,
எங்களுக்கு உய ர்ெகாடுக்கவும்; நாங்கள்
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதத் தரும்பக்
கட்டி, பழுதைடந்த அைதப் புதுப்ப க்கவும்
எங்களுக்கு யூதாவலும் எருசேலமிலும்
ஒரு ேவலிையக் கட்டைளயடும்படிக்கும்,
ெபர்ச யாவன் ராஜாக்களின் சமுகத்தல்
எங்களுக்குத் தையகைடக்கச் ெசய்தார்.
10 இப்ெபாழுதும் எங்கள் ேதவேன,
நாங்கள் இனி என்னெசால்லுேவாம்;
ேதவரீர் உமது ஊழியக்காரர்களாகய
தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு ேபாத த்த உமது
கற்பைனகைள வட்டுவ ட்ேடாம். 11 நீங்கள்
குடிேயறுகறதற்கு உட்ப ரேவச க்கும்
ேதசமானது; ேதசாேதசங்களுைடய மக்களின்
அசுத்தத்தனாலும், அவர்கள் அைத
ஒரு முைனெதாடங்க மறுமுைனவைர
நைறயச் ெசய்த அவர்களுைடய
அருவருப்புகளினாலும் அவர்களுைடய
அசுத்தத்தாலும், தீட்டுப்பட்டதாயருக்க றது.
12 ஆதலால் நீங்கள் பலத்துக்ெகாண்டு,
ேதசத்தன் நன்ைமையச் சாப்ப ட்டு, அைத
ந த்தயகாலமாக உங்கள் பள்ைளகளுக்கு
ெசாத்தாகப் பன்ைவக்கும்படிக்கு, நீங்கள்
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உங்கள் மகள்கைள அவர்களுைடய
மகன்களுக்குக் ெகாடுக்காமலும்,
அவர்களுைடய மகள்கைள உங்கள்
மகன்களுக்குக் ெகாள்ளாமலும்,
அவர்களுைடய சமாதானத்ைதயும்
நன்ைமையயும் ஒருக்காலும் நாடாமலும்
இருப்பீர்களாக என்றீேர. 13 இப்ெபாழுதும்
எங்கள் ேதவேன, எங்கள் ெபால்லாத
ெசயல்களினாலும், எங்கள் ெபரிய
குற்றத்தாலும், இைவகெளல்லாம்
எங்கள்ேமல் வந்தும், ேதவரீர் எங்கள்
அக்க ரமத்த ற்குத்தக்க ஆக்கைனைய
எங்களுக்கு இடாமல், எங்கைள இப்படித்
தப்பவ ட்டிருக்கும்ேபாது, 14 நாங்கள் உமது
கற்பைனகைள வீணாக்கவும், இந்த
அருவருப்புகளுள்ள மக்கேளாேட சம்பந்தம்
கலக்கவும் முடியுேமா? அப்படிச் ெசய்தால்,
எங்களில் ஒருவரும் மீந்து தப்பாதபடிக்கு,
ேதவரீர் எங்கைள ந ர்மூலமாக்கும்வைர
எங்கள்ேமல் ேகாபமாயருப்பீர் அல்லேவா?
15இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
நீர் நீதயுள்ளவர்; ஆைகயால் இந்நாளில்
இருக்க றதுேபால, நாங்கள் தப்ப
மீந்தருக்க ேறாம்; இேதா, நாங்கள் உமக்கு
முன்பாகக் குற்றத்த ற்குள்ளானவர்கள்;
இதன் காரணமாக நாங்கள் உமக்கு
முன்பாக ந ற்கத்தக்கவர்கள் அல்ல என்று
வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.



எஸ்றாஅத்தயாயம் 10:1 xliv எஸ்றாஅத்தயாயம் 10:4

அத்த யாயம் 10
மக்களின்பாவஅறக்ைக

1 எஸ்றா இப்படி வண்ணப்பம்ெசய்து,
அறக்ைகய ட்டு அழுது, ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குமுன்பாகத்தாழவழுந்துக டக்கும்ேபாது,
இஸ்ரேவலில் ஆண்களும் ெபண்களும்
பள்ைளகளுமான மகா ெபரிய சைப
அவனிடத்தல் வந்து கூடினது; மக்கள்
மிகவும் அழுதார்கள். 2 அப்ெபாழுது
ஏலாமின் மகன்களில் ஒருவனாகய
ெயக ேயலின் மகன் ெசக்கனியா
எஸ்றாைவ ேநாக்க : நாங்கள் ேதசத்து
மக்களிலுள்ள அந்நயப் ெபண்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டதால், எங்கள் ேதவனுக்கு
வேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதாம்;
ஆகலும் இப்ெபாழுது இந்தக்
காரியத்த ேல இன்னும் இஸ்ரேவலுக்காக
நம்ப க்ைக உண்டு. 3 இப்ெபாழுதும்
அந்தப் ெபண்கள் எல்ேலாைரயும்,
அவர்களிடத்தல் ப றந்தவர்கைளயும்,
என் ஆண்டவனுைடய ஆேலாசைனக்கும்,
நமது ேதவனுைடய கற்பைனக்கு
நடுங்குகறவர்களின் ஆேலாசைனக்கும்
ஏற்றப ரகாரம் அகற்ற ப்ேபாடுேவாம் என்று
நம்முைடய ேதவனுடன் உடன்படிக்ைக
ெசய்ேவாமாக; நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேய
ெசய்யப்படுவதாக. 4 எழுந்தரும்; இந்தக்
காரியத்ைத நடப்ப க்க றது உமக்குரியது;
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நாங்களும் உம்ேமாடு இருப்ேபாம்; நீர்
த டன்ெகாண்டு இைதச் ெசய்யும் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது எஸ்றா எழுந்தருந்து,
ஆசாரியர்களிலும் ேலவயர்களிலும்
முக்கயமானவர்களும் இஸ்ரேவல்
அைனவரும் இந்த வார்த்ைதயன்படி
ெசய்ய, அவர்கைள ஆைணயடச்
ெசான்னான்; அவர்கள் ஆைணயட்டார்கள்.
6 அதன்பன்பு எஸ்றா ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு முன்னிருந்து எழுந்து,
எலியாச பன் மகனாகய ேயாகனானின்
அைறக்குள் ெசன்றான்; அங்ேக
வந்தேபாது, அவன் சைறயருப்பலிருந்து
வந்தவர்களுைடய குற்றத்தனால் அப்பம்
சாப்ப டாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும்
துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
7 அப்ெபாழுது சைறயருப்பலிருந்து
வந்தவர்கள் எல்ேலாரும் எருசேலமிேல
வந்து கூடேவண்டும் என்றும்,
8 மூன்று நாட்களுக்குள்ேள ப ரபுக்கள்
மூப்பர்களுைடய ஆேலாசைனயன்படிேய
எவனாகலும் வராமல்ேபானால்,
அவனுைடய ெபாருட்கெளல்லாம் பறமுதல்
ெசய்யப்பட்டு, சைறயருப்பலிருந்து வந்த
சைபயலிருந்து அவன் வலக்கப்படுவான்
என்றும், யூதாவலும் எருசேலமிலும்
வளம்பரம் ெசய்தார்கள். 9 அப்படிேய
யூதா ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்
எல்ேலாரும் மூன்று நாட்களுக்குள்ேள
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எருசேலமிேல கூடினார்கள்; அது ஒன்பதாம்
மாதம் இருபதாம் ேததயாயருந்தது;
மக்கள் எல்ேலாரும் ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் வீதய ேல அந்தக்
காரியத்தனாலும் அைடமைழயனாலும்
நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
10 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய எஸ்றா
எழுந்தருந்து அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் இஸ்ரேவலின்ேமல் இருக்கற
குற்றத்ைத அதகரிக்கச்ெசய்ய, ேவறு
இனப் ெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்ததால்
பாவம் ெசய்தீர்கள். 11 இப்ெபாழுதும்
நீங்கள் உங்கள் முன்ேனார்களின்
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல் அறக்ைகய ட்டு,
அவருைடய ப ரியத்தன்படிேய ெசய்து,
ேதசத்தன் மக்கைளயும், ேவறு இனப்
ெபண்கைளயும் வ ட்டுவலகுங்கள் என்றான்.
12 அப்ெபாழுது சைபயார் அைனவரும்
மகா சத்தத்ேதாேட மறுெமாழியாக: ஆம்,
நீர் ெசான்ன வார்த்ைதகளின்படிேய
ெசய்யேவண்டியதுதான். 13 ஆனாலும்
மக்கள் த ரளாயருக்க றார்கள், இது
மைழக்காலமுமாக இருக்க றது, இங்ேக
ெவளிய ேல ந ற்க எங்களாேல முடியாது;
இது ஒருநாள் இரண்டுநாள் ேவைலயல்ல;
இந்தக் காரியத்த ேல கட்டைளைய
மீறனவர்களாகய நாங்கள் அேநகர்.
14 ஆைகயால் இதற்கு சைபெயங்கும்
எங்கள் ப ரபுக்கள் வ சாரிப்புக்காரர்களாக
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ஏற்படுத்தப்படேவண்டும்; இந்தக்
காரியத்தனால் நம்முைடய ேதவனுக்கு
இருக்கற கடுங்ேகாபம் எங்கைளவ ட்டுத்
தரும்பும்படி, எங்கள் பட்டணங்களில்
ேவறு இனமான ெபண்கைளக்ெகாண்ட
அைனவரும் ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தன்
மூப்பேராடும் நயாயாத பத கேளாடும்
குற த்தகாலங்களில் வரேவண்டும்
என்றார்கள். 15 ஆசேகலின் மகன்
ேயானத்தானும், த க்காவன் மகன்
யக்சயாவும் மாத்த ரம் அைத
வ சாரிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள்;
ெமசுல்லாமும், சப்ேபதாய என்னும்
ேலவயனும்அவர்களுக்குஉதவயாயருந்தார்கள்.
16 சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்கள்
இந்தப்ப ரகாரம் ெசய்தார்கள்;
ஆசாரியனாகய எஸ்றாவும் தங்கள்
ப தாக்களுைடய குடும்பத்தன்படிேய
ேபர்ேபராக அைழக்கப்பட்ட ப தாக்களுைடய
வம்சங்களின் தைலவர்கள் அைனவரும்,
இந்தக் காரியத்ைத வ சாரிக்கும்படி, பத்தாம்
மாதம்முதல் ேததய ேல, தனித்துஉட்கார்ந்து,
17 ேவறு இனமான ெபண்கைளத் தருமணம்
ெசய்தவர்கள்எல்ேலாருைடயகாரியத்ைதயும்
முதலாம் மாதம் முதல் ேததய ேல வ சாரித்து
முடித்தார்கள்.

கலப்புத்தருமணம்ெசய்துெகாண்டவர்கள்



எஸ்றாஅத்தயாயம் 10:18 xlviii எஸ்றாஅத்தயாயம் 10:26

18 ஆசாரிய புத்த ரரில் மறு
ஜாதயான மைனவகைளக்
ெகாண்டவர்களாகக் காணப்பட்டவர்கள்
யாெரன்றால்: ேயாசதாக்கன் மகனாகய
ெயசுவாவன் மகன்களிலும் அவனுைடய
சேகாதரர்களிலும், மாெசயா, எலிேயசர்,
யாரீப், ெகதலியா என்பவர்கள்.
19 இவர்கள் தங்கள் ெபண்கைளத்
தள்ளிவடுேவாம் என்று உறுதெமாழி
ெகாடுத்து; தாங்கள் குற்றவாளிகளானதால்
குற்றநவாரணபலியாக ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவச் ெசலுத்தனார்கள்.
20 இம்ேமரின் மகன்களில் அனானியும்,
ெசபதயாவும், 21 ஆரீமின் மகன்களில்
மாெசயா, எலியா, ெசமாயா, ெயக ேயல்,
உசயா என்பவர்களும்; 22 பஸ்கூரின்
மகன்களில் எலிேயானாய், மாெசயா,
இஸ்மேவல், ெநதெனேயல், ேயாசபாத்,
எலாசா என்பவர்களும்; 23 ேலவயர்களில்
ேயாசபாத், ச ேமய , ெகலிதா என்னும்
ெபயர்ெகாண்ட ெகலாயா, ெபத்தகயா,யூதா,
எலிேயசர் என்பவர்களும்; 24 பாடகர்களில்
எலியாச பும், வாசல் காவலாளர்களில்
சல்லூம், ேதேலம், ஊரி என்பவர்களும்;
25 மற்ற இஸ்ரேவலருக்குள்ேள பாேராஷன்
மகன்களில் ரமீயா, ெயசயா, மல்கயா,
மியாமின், எெலயாசார், மல்கஜா, ெபனாயா
என்பவர்களும்; 26 ஏலாமின் மகன்களில்
மத்தனியா, சகரியா, ெயக ேயல், அப்த ,
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ெயரிேமாத், எலியா என்பவர்களும்;
27 சத்தூவன் மகன்களில் எலிேயானாய்,
எலியாச ப், மத்தனியா, ெயரிேமாத், சாபாத்,
அச சா என்பவர்களும்; 28 ெபபாயன்
மகன்களில் ேயாகனான்,அனனியா, சாபாய ,
அத்லாய என்பவர்களும்; 29 பானியன்
மகன்களில் ெமசுல்லாம், மல்லூக், அதாயா,
யாசுப், ெசயால், ராேமாத் என்பவர்களும்,
30 பாகாத்ேமாவாபன் மகன்களில் அத்னா,
ெகலால், ெபனாயா, மாெசயா, மத்தனியா,
ெபசெலேயல், பன்னூய , மனாேச
என்பவர்களும்; 31 ஆரீமின் மகன்களில்
எலிேயசர், இஷயா, மல்கயா, ெசமாயா,
ஷமிேயான், 32 ெபன்யமீன், மல்லூக்,
ெசமரியா என்பவர்களும்; 33 ஆசூமின்
மகன்களில் மதனாய், மத்தத்தா, சாபாத்,
எலிப்ெபேலத், எெரமாய , மனாேச, ச ேமய
என்பவர்களும்; 34 பானியன் மகன்களில்
மாதாய , அம்ராம், ஊேவல், 35 ெபனாயா,
ெபதயா, ெகல்லூ, 36 வனியா, ெமெரேமாத்,
எலியாச ப், 37 மத்தனியா, மதனாய், யாசாய்,
38 பானி, பன்னூய , ச ெமய , 39 ெசேலமியா,
நாத்தான், அதாயா, 40 மக்நாத்பாய , சாசாய ,
சாராய , 41 அசெரேயல், ெசேலமியா,
ெசமரியா, 42 சல்லூம், அமரியா, ேயாேசப்
என்பவர்களும்; 43 ேநேபாவன் மகன்களில்
ஏெயல், மத்த த்தயா, சாபாத், ெசபனா,
யதாய்,ேயாேவல்,ெபனாயாஎன்பவர்களுேம.
44 இவர்கள் எல்ேலாரும் ேவறு இனமான
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ெபண்கைளத் தருமணம் ெசய்தவர்கள்;
*இவர்களில் சலர் தருமணம்ெசய்த
ெபண்களிடத்தல் பள்ைளகைளப்
ெபற்றருந்தார்கள்.

* அத்த யாயம் 10:44 10:44 புறஜாத மைனவமார்கைளயும்
அவர்களுக்குபறந்த பள்ைளகைளயும்அனுப்பவ ட்டார்கள்
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