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எஸ்றாவன்
புத்தகம்

சைறக்ைகத கள் தரும்ப ச்ெசல்ல
ேகாேரசுஉதவுகறான்
௧ ெபர்ச யாவன் அரசனாக ேகாேரசு

வீற்றருந்தமுதல்ஆண்டில்,*கர்த்தர்அவைன
உற்சாகப்படுத்த ஓர் அறவப்பு ெகாடுக்கச்
ெசான்னார். அவன்அந்தஅறவப்ைபஎழுத்து
மூலமாகேவ எழுத , தனது இராஜ்யத்தல்
உள்ள எல்லா இடங்களிலும் வாச க்கும்படி
ெசய்தான். எேரமியாவன்மூலமாகக் கர்த்தர்
ெசான்னது உண்ைமயாகும்படி இவ்வாறு
ந கழ்ந்தது. இதுதான்அந்தஅறவப்பு:

௨ ெபர்ச யாவன் அரசனான
ேகாேரச டமிருந்து:
பரேலாகத்தன் ேதவனாகய

கர்த்தர், எனக்கு பூமியலுள்ள
அரசுகைளெயல்லாம் ெகாடுத்தார். யூதா
நாட்டிலுள்ள எருசேலமில், அவருக்கு
ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி கர்த்தர்
என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
௩ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
அவர் எருசேலமில் இருக்க ற ேதவன்.

* ௧:௧: முதல்ஆண்டுஅதாவதுக .மு 538ல்
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உங்கேளாடு ேதவனுைடய மனிதர்கள்
யாராவது இருப்பன், ேதவன் அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கும் ெபாருட்டு நான்
ெஜப க்க ேறன். அவர்கைள நீங்கள்
யூதா நாட்டிலுள்ள எருசேலமிற்கு
அனுப்பேவண்டும். அவர்கள்
ெசன்று கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டவும் நீங்கள் அனுப்பேவண்டும்.
௪ பைழத்தருக்க ற இஸ்ரேவலர்கள்
எங்ெகங்கு இருக்கறார்கேளா,
அங்குள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவு
தரேவண்டும். அந்த ஜனங்களுக்கு
ெவள்ளி, ெபான், பசுக்கள் மற்றும் மற்ற
ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
எருசேலமில் உள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்காக அன்பளிப்புகைள
அவர்களுக்குக்ெகாடுங்கள்என்பதாகும்.

௫ எனேவ, யூதா மற்றும் ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும்
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்
எருசேலமிற்குச் ெசல்லத் தயாரானார்கள்.
எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்காக அவர்கள் ேபானார்கள்.
ேதவன் உற்சாகமூட்டின ஒவ்ெவாருவரும்
எருசேலமிற்குப் ேபாகத் தயாரானார்கள்.
௬ அவர்களின் அண்ைட வீட்டுக்காரர்கள்
ஏராளமான பரிசுகைளக் ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள் ெவள்ளி, ெபான், பசுக்கள்
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மற்றும் வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள். இவற்ைறெயல்லாம்
அவர்கள் இலவசமாகக் ெகாடுத்தார்கள்.
௭ ேகாேரசு அரசன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
உள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அப்ெபாருட்கைள எருசேலமிலிருந்து
ெவளிேய எடுத்தருந்தான். அவன்
அவற்ைற அவனது ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
இருக்கும் ஆலயத்தல் ைவத்தருந்தான்.
௮ ெபர்ச யாவன் அரசனான ேகாேரசு
அப்ெபாருட்கைள ெவளிேய ெகாண்டு
வரும்படி கருவூலக்காரனிடம் ெசான்னான்.
அவனதுெபயர்மித்த ேரதாத். அவன்அதைன
எடுத்து வந்து யூதாவன் தைலவனான
ேசஸ்பாத்சாரிடத்தல்ெகாடுத்தான்.
௯ கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்து

மித்த ேரதாத் எடுத்து வந்த ெபாருட்களின்
வபரம்: தங்கத் தட்டுகள் 30 ெவள்ளித்
தட்டுகள் 1,000 கத்த களும், சட்டிகளும்
29 ௧௦ ெபாற்கண்ணங்கள் 30 தங்கக்
கண்ணங்கைளப் ேபான்ற ெவள்ளிக்
கண்ணங்கள் 410மற்றதட்டுகள் 1,000
௧௧ ஆக ெமாத்தம், ெபான்னாலும்

ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்டப் ெபாருட்கள்
5,400. ைகத கள் பாப ேலானில் இருந்து
எருசேலமிற்குத் தரும்ப ப் ேபானேபாது
ேசஸ்பாத்சார் இப்ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வந்தான்.
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௨
தரும்ப ச்ெசன்றைகத களின்பட்டியல்
௧ அடிைமத்தனத்தலிருந்து தரும்ப வந்த

அப்பகுத ஜனங்கள் இவர்கள். முன்பு,
பாப ேலானின் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
இவர்கைளப்பாப ேலானுக்குக்ைகத களாகக்
ெகாண்டுேபாயருந்தான். இவர்கள்
இப்ேபாது எருசேலம் மற்றும் யூதாவற்குத்
தரும்ப வந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் தமது
ெசாந்த ஊருக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்கள்.
௨ ெசருபாேபேலாடு தரும்பய ஜனங்களின்
வபரம்: ெயசுவா, ெநேகமியா, ெசராயா,
ெரலாயா, ெமார்ெதகாய், பல்சான், மிஸ்பார்,
ப க்வாய், ேரகூம், பானா. இஸ்ரேவலில்
இருந்துதரும்பய ஜனங்களின் ெபயர்களும்
எண்ணிக்ைகயும்கீழ்வருமாறு:

௩பாேராஷன்சந்ததயனர்#2,172
௪ெசபத்தயாவன்சந்ததயனர்#372
௫ஆராகன்சந்ததயனர்#775
௬ெயசுவா மற்றும் ேயாவாபன்
குடும்பத்தலிருந்துபாகாத்
ேமாவாபன்சந்ததயனர்#2,812
௭ஏலாமின் சந்ததயனர்#1,254
௮சத்தூவன்சந்ததயனர்#945
௯சக்காயன்சந்ததயனர்#760
௧௦பானியன்சந்ததயனர்#642
௧௧ெபபாயன்சந்ததயனர்#623
௧௨அஸ்காதன்சந்ததயனர்#1,222
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௧௩அெதானிகாமின் சந்ததயனர்#666
௧௪ப க்வாயன்சந்ததயனர்#2,056
௧௫ஆதீனின்சந்ததயனர்#454
௧௬எேசக்கயாவன்குடும்பம்
வைரக்கும்அேதரின் சந்ததயனர்#98
௧௭ேபசாயன்சந்ததயனர்#323
௧௮ேயாராகன்சந்ததயனர்#112
௧௯ஆசூமின்சந்ததயனர்#223
௨௦க பாரின் சந்ததயனர்#95
௨௧ெபத்லேகமின்ஊரிலிருந்து#123
௨௨ெநத்ேதாபாவன்ஊரிலிருந்து#56
௨௩ஆனேதாத்தன்ஊரிலிருந்து#128
௨௪அஸ்மாேவத்தன்ஊரிலிருந்து#42
௨௫கீரியாத்யாரீம்,ெகப ரா,
ேபேராத்ஆக ேயார்ஊரிலிருந்து#743
௨௬ராமா, காபாஆக ேயாரின்
ஊரிலிருந்து#621
௨௭மிக்மாசன்ஊரிலிருந்து#122
௨௮ெபத்ேதல்,ஆய ஊரிலிருந்து#223
௨௯ேநேபாவன்ஊரிலிருந்து#52
௩௦மக்பீஷன்ஊரிலிருந்து#156
௩௧ஏலாமின்ஊரிலிருந்து#1,254
௩௨ஆரீமின்ஊரிலிருந்து#320
௩௩ேலாத்,ஆதீத்,ஓேனா
ஊரிலிருந்து#725
௩௪எரிேகாவன்ஊரிலிருந்து#345
௩௫ேசனாகன்ஊரிலிருந்து#3,630
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௩௬பன்வரும்பட்டியல்ஆசாரியர்களுைடயைவ:
ெயசுவாவன் குடும்பம் வழியாய்
ெயதாயாவன்

சந்ததயனர்#973
௩௭இம்ேமரின் சந்ததயனர்#1,052
௩௮பஸ்கூரின் சந்ததயனர்#1,247
௩௯ஆரீமின் சந்ததயனர்#1,017

௪௦ கீேழ குற ப்ப டப்பட்டிருப்பவர்கள்
ேலவயன்ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்தவர்கள்:
ஒதாயாவன்குடும்பம்முடிய
ெயசுவாமற்றும்கத்மிேயல்சந்ததயனர்#74

௪௧பாடகர்கள்:
ஆசாபன்சந்ததயனர்#128

௪௨ கீழ்வருபவர்கள் ஆலய வாசல்
காவலாளர்களின் சந்ததயனர்:
சல்லூம்,அேதர், தல்ேமான்,
அக்கூப்,அததா, ேசாபா சந்ததயனர்#139

௪௩ ஆலயச் ச றப்பு பணியாளர்களின்
சந்ததயனர்:
சீகா,அசுபா, தபாேகாத்,
௪௪ேகேராஸ், சீயாகா, பாேதான்,
௪௫ெலபானாக்,அகாபா,அக்கூப்,
௪௬ஆகாப், சல்மாய்,ஆனான்,
௪௭க த்ேதல், காகார், ராயாக்,
௪௮ேரத்சீன்,ெநேகாதா, காசாம்,
௪௯ஊசா, பாெசயா, ேபசாய்,
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௫௦அஸ்னா,ெமயூனீம்,ெநபுசீம்,
௫௧பக்பூக்,அகுபா,அர்கூர்,
௫௨பஸ்லூத்,ெமக தா,அர்ஷா,
௫௩பர்ேகாஸ், ச ெசரா, தாமா,
௫௪ெநத்ச யா,அதபா.

௫௫ சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களது
சந்ததயனர்:
ேசாதாய்,ெசாெபேரத்,ெபருதா,
௫௬யாலாக், தர்ேகான், க த்ேதல்,
௫௭ ெசபத்தயா, அத்தீல், ெசபாயீமிலுள்ள
ெபாெகேரத் எசாபய ம்,ஆமி.

௫௮ஆலயப்பணியாட்களும்
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களும்
ெமாத்தம்#392

௫௯ எருசேலமிற்குச் சல ஜனங்கள்
ெதல்ெமலாக், ெதல்அர்சாவ , ேகரூப்,
ஆேதான்,இம்ேமர்ஆகயஇடங்களில்இருந்து
வந்தனர். ஆனால் இந்த ஜனங்களால்
தங்களுைடய குடும்பங்கள் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தலிருந்து வந்தைவ என நரூப க்க
முடியவல்ைல.
௬௦ ெதலாயா, ெதாப யா, ெநேகாதா
சந்ததயனர்#652

௬௧ஆசாரியர்களின் குடும்பங்களில் இருந்து
வரும் சந்ததயனரின் ெபயர்கள் கீேழ
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன:
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அபாயா, ேகாஸ், பர்ச லாய் (ஒருவன்
பர்சலாயன் மகள்களில் ஒருத்தையத்
தருமணம்ெசய்துெகாண்டான்.
அவனும் பர்சலாயன் சந்ததயனேராடு
ேசர்த்துஎண்ணப்பட்டான்.)

௬௨ இந்த ஜனங்கள் தங்கள் குடும்ப
வரலாற்ைறத் ேதடினார்கள், ஆனால்
கண்டுப்ப டிக்க முடியவல்ைல. தங்கள்
முற்ப தாக்கள் ஆசாரியர்கள், என்பைத
நரூப க்க முடியவல்ைல. எனேவ,
ஆசாரியர்களாகச் ேசைவெசய்ய
முடியவல்ைல. ஆசாரியர்களின்
ஜனங்கள் பட்டியலில், இவர்கள்
இடம்ெபற முடியவல்ைல. ௬௩ இவர்கள்
பரிசுத்தமான உணவுப் ெபாருட்கள்
எைதயும் உண்ணக்கூடாது என்று ஆளுநர்
கட்டைளய ட்டார். ஓர் ஆசாரியன்ஊரீைமயும்
தும்மீைமயும் பயன்படுத்த , ேதவனிடம்
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்பைதக் ேகட்கும்
வைரக்கும் அவர்களால் அந்த உணவு
எைதயும்உண்ணமுடியவல்ைல.
௬௪-௬௫ ஆக ெமாத்தம், 42,360 ேபர்

தரும்ப வந்த குழுவல் இருந்தார்கள்.
அவர்களின் ேவைலக்காரர்களான
7,337 ஆண்கள் மற்றும் ெபண்கைளயும்
ேசர்க்கவல்ைல. அவர்கேளாடு 200
பாடகர்கள், ஆண்களும் ெபண்களுமாய்
இருந்தனர். ௬௬-௬௭ அவர்களிடம் 736
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குதைரகள், 245 ேகாேவறு கழுைதகள், 435
ஒட்டகங்கள், 6,720 கழுைதகள்இருந்தன.
௬௮ இக்கூட்டம் எருசேலமிலுள்ள

கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தது. ப றகு குடும்பத் தைலவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காக
அன்பளிப்புகைளக் ெகாடுத்தனர். ஆலயம்
அழிக்கப்பட்ட இடத்த ேலேய புதய
ஆலயத்ைதக் கட்ட எண்ணினார்கள்.
௬௯ ஜனங்கள் தங்களால் முடிந்தவைர
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்காகக் ெகாடுத்த ெபாருட்கள்
வருமாறு: 61,000 தங்கக் காசுகள், 5,000
இராத்தல் ெவள்ளி, 100ஆசாரியர்களுக்கான
ஆைடகள்.
௭௦ எனேவ ஆசாரியர்களும்,

ேவைலயாட்களும், மற்றும் பலரும்
எருசேலமிலும் அைதச் சுற்றய
இடங்களுக்கும் ேபானார்கள். இவர்கேளாடு
ஆலயப் பாடகர்களும்,வாயல் காவலர்களும்,
ஆலயப் பணியாளர்களும் இருந்தனர்.
இஸ்ரேவலின் மற்ற ஜனங்கள் தங்கள்
ெசாந்த நகரங்களில் தங்கனார்கள்.

௩
பலிபீடத்ைதத்தரும்பவும்கட்டுதல்
௧ எனேவ ஏழாவது மாதத்த ேல, இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த நகரங்களுக்குப்
ேபாய் ேசர்ந்தருந்தார்கள். அப்ேபாது,
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எருசேலமில் அைனத்து ஜனங்களும்
கூடினர். அவர்கள் அைனவரும் ஒேர
இனமாகக் கூடினர். ௨ ப றகு ேயாசதாக்கன்
மகனாகய ெயசுவாவும், அவனுடனிருந்த
ஆசாரியர்களும், ெசயல்த ேயலின் மகனான
ெசருபாேபலும், அவனது ஆட்களும்
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய பலிபீடம்
கட்டினார்கள். அதன் மீது அவர்கள்
பலிகைள ெசலுத்தமுடியும் என்பதால்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய பலிபீடத்ைதக்
கட்டினார்கள். ேமாேசயன் சட்டத்தல்
உள்ளபடி அவர்கள் கட்டினார்கள். ேமாேச
ேதவனின்ச றப்புக்குரியஊழியன்ஆவான்.
௩அந்த ஜனங்கள் தமக்கு அருகல் வாழும்

மற்றவர்கைளக்கண்டுபயந்தார்கள். ஆனால்
அது அவர்கைள நறுத்தவல்ைல. அவர்கள்
பைழய பலிபீடத்தன் அஸ்தபாரத்தன்
ேமேலேய கட்டி, அதல் கர்த்தருக்குத்
தகனபலிகைளக் ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள் இப்பலிகைளக் காைலயலும்
மாைலயலும் ெகாடுத்தனர். ௪ ப றகு,
ேமாேசயன் சட்டத்தல் ெசால்லப்பட்டபடிேய
அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடினர். பண்டிைகயன்
ஒவ்ெவாரு நாளிலும் அவர்கள் குற ப்ப ட்ட
கணக்கன்படி தகனபலிகைளக்
ெகாடுத்துவந்தனர். ௫ அதற்குப் ப றகு,
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய ஒவ்ெவாரு
நாளும், பைறச்சந்த ர நாளிற்காகவும்,
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அைனத்து பரிசுத்த பண்டிைககளுக்கும்,
வடுமுைறகளுக்கும் தகனபலிகைளக்
ெகாடுக்கத் ெதாடங்கனார்கள். ேமலும்
இவற்ைறத் தவ ர கர்த்தருக்காக ெகாடுக்க
வரும்பய மற்ற பரிசுகைளயும் ஜனங்கள்
ெகாடுக்க துவங்கனார்கள். ௬ எனேவ,
ஏழாவதுமாதத்தன்முதல்நாளில்இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் மீண்டும் கர்த்தருக்குப் பலிகைளக்
ெகாடுக்க ஆரம்ப த்தனர். ஆலயம் இன்னும்
கட்டப்படாவ ட்டாலுங்கூடஇதுநகழ்ந்தது.

ஆலயத்ைதத்தரும்பக் கட்டுதல்
௭ ப றகு அடிைமகளாக இருந்து தரும்ப

வந்த அந்த ஜனங்கள், கல்தச்சர்களுக்கும்,
மரத்தச்சர்களுக்கும் பணம் ெகாடுத்தார்கள்.
அேதாடு அந்த ஜனங்கள் உணவு,
த ராட்ைசரசம், ஒலிவ எண்ெணய்
ேபான்றவற்ைறயும் ெகாடுத்தனர்.
இவற்ைற லீபேனானில் இருந்து ேகதுரு
மரங்கைளக் ெகாண்டு வருவதற்குத்
தீரியர் மற்றும் சீேதான் ஜனங்களுக்குப்
பணம் ெகாடுக்கப் பயன்படுத்தனார்கள்.
அவர்கள் மரத் தடிகைளக் கப்பல்
மூலமாக, சாெலாேமான் முதலில் ஆலயம்
கட்டும்ேபாதுெகாண்டுவந்தது ேபால, ேயாபா
துைறமுகப்பட்டணம்வைர ெகாண்டுவர
வரும்பனார்கள். இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்ய ெபர்ச ய அரசன் ேகாேரசு
அனுமதெகாடுத்தான்.
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௮எனேவஎருசேலமில்உள்ளஆலயத்த ற்கு
வந்த இரண்டாவது ஆண்டின், இரண்டாவது
மாதத்த ற்கு ப றகு ெசயல்த ேயலின்
மகனாகய ெசருபாேபலும், ேயாசதாக்கன்
மகனாகய ெயசுவாவும் ஆலய ேவைலையத்
ெதாடங்கனார்கள். அவர்களின்
சேகாதரர்களும், ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும் அடிைமத்தனத்தலிருந்து
தரும்ப எருசேலமுக்கு வந்த
ஒவ்ெவாருவரும் அவர்கேளாடு ேவைலச்
ெசய்தனர். கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்கு ேலவயர்களில் இருபது
வயதுைடயவர்கைளயும், அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுைடயவர்கைளயும் தைலவர்கள்
ஆக்கனார்கள். ௯ கர்த்தருைடய ஆலய
ேவைலகைள ேமற்பார்ைவய ட்டவர்கள்
ெபயர்கள் வருமாறு: ெயசுவாவும்,
அவனது மகன்களும், கத்மிேயலும்
அவனது மகன்களும், (இவர்கள்
யூதாவன் சந்ததயனர்) ேலவயர்களாகய
எனாதாத்தன் மகன்களும், சேகாதரர்களும்.
௧௦ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கான
அஸ்தபாரத்ைத கட்டிடக்காரர்கள்
கட்டிமுடித்தனர். அஸ்தபார ேவைல
முடிந்ததும்,ஆசாரியர்கள்தங்கள்ஆைடகைள
அணிந்து ெகாண்டார்கள். ப றகு தமது
எக்காளங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
ஆசாபன் பள்ைளகள் தாளங்கைளப்
ெபற்றார்கள். அவர்கள் கர்த்தைரத்
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துத ப்பதற்காக தங்கள் இடங்களில்
நன்றுக்ெகாண்டார்கள். முன்பு தாவீது
ெசய்தபடிேயயும், கட்டைளய ட்டபடிேயயும்
இது நடந்தது. ௧௧ அவர்கள் மாற மாற
துத ப்பாடல்கைளப்பாடினார்கள்.

“கர்த்தர் நல்லவர் எனேவ அவைரத்
துதயுங்கள்,

எல்லாக் காலத்துக்கும் அவரது
உண்ைமயானஅன்புெதாடர்ந்தருக்கும்.”

என்ற பாடல்கைளப் பாடினார்கள். ப றகு
அவர்கள் பலமாகச் சத்தமிட்டு ஆர்ப்பரித்து
கர்த்தைரத் துத த்தார்கள். இதற்குக் காரணம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கான அஸ்தபாரம்
ேபாடப்பட்டதுதான்.
௧௨ ஆனால் பல முதய ஆசாரியர்களும்,

ேலவயர்களும், குடும்பத் தைலவர்களும்,
அழுதார்கள். ஏெனன்றால் முதயவர்கள்
பைழய ஆலயத்ைத ஏற்ெகனேவ
பார்த்தருந்தார்கள். அதன் அழைக அவர்கள்
நைனத்து பார்த்தனர். அவர்கள் புதய
ஆலயத்ைத பார்த்ததும் சத்தமிட்டு அழுதனர்.
மற்றவர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு சத்தமாக
ஆரவாரம்ெசய்யும்ேபாதுஇவர்கள்அழுதனர்.
௧௩ அவர்களின் ஆரவாரம் ெவகுதூரம்
ேகட்டது. அவர்கள் மிகுந்த ஆரவாரம்
ெசய்ததால் எவராலும் அழுைகக்குரல்
எது, ஆனந்தக்குரல் எதுெவன ப ரித்துக்
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கூறமுடியவல்ைல.

௪
மீண்டும் ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு

எத ராகவந்தவ ேராத கள்
௧-௨ அப்பகுதயல் வாழ்ந்த பலரும்,

யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ஜனங்களுக்கு
எத ராக இருந்தனர். அந்த வ ேராத கள்
அடிைமத்தனத்தலிருந்து தரும்ப
வந்தவர்கள். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டுவைதக்
ேகள்வப்பட்டார்கள். எனேவ
அவர்கள் ெசருபாேபலிடமும், குடும்பத்
தைலவர்களிடமும் வந்து, “நாங்கள்
உங்களுக்கு ஆலயம் கட்ட உதவட்டுமா?
நாங்களும் உங்கைளப் ேபான்றவர்கேள,
உங்கள் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டுக ேறாம்.
அசீரியாவன் அரசனான எசரத்ேதான்
எங்கைள இங்கு அைழத்து வந்த நாள்
முதலாக நாங்கள் உங்கள் ேதவனுக்குப்
பலிெகாடுத்துவருக ேறாம்” என்றனர்.
௩ ஆனால், ெசருபாேபல், ெயசுவா,

மற்றும் மற்ற குடும்பத் தைலவர்கள்,
“இல்ைல, எங்கள் ேதவனுக்கு ஆலயம்
கட்ட உங்களால் உதவ முடியாது. நாங்கள்
மட்டுேம கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட முடியும்.
அவர் இஸ்ரேவலின் ேதவன். இதைனேய,
ெபர்ச யாவன் அரசனான ேகாேரசு
எங்களுக்குகட்டைளய ட்டது” என்றனர்.
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௪ இது அவர்களுக்குக் ேகாபத்ைத
வரவைழத்தது. எனேவ அவர்கள்
யூதர்களுக்குத் ெதால்ைலக் ெகாடுக்க
ஆரம்ப த்தனர். அவர்கைள உற்சாகமிழக்கச்
ெசய்து, ஆலயத்ைதக் கட்டவ டாமல்
தடுக்க முயன்றனர். ௫ அந்த வ ேராத கள்
அரசு அத காரிகைள வைலக்கு
வாங்க யூதர்களுக்கு எத ராக ேவைல
ெசய்யைவத்தனர். யூதர்களின் ஆலயம்
கட்டும் த ட்டத்ைதத் தடுப்பதற்கான
ெசயல்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்தார்கள்.
இது ெபர்ச யாவன் அரசனான ேகாேரசன்
காலம்முழுவதும்ெதாடர்ந்தது. ெபர்ச யாவன்
அரசனாக தரியு ஆகும்வைரக்கும் இது
ெதாடர்ந்துஇருந்தது.
௬ அந்த வ ேராத கள் அரசனுக்குக்

கடிதங்கள் எழுத யூதர்கைளத் தடுக்க
முயன்றனர். ெபர்ச யாவன் அரசனாக
அகாஸ்ேவருஇருந்தேபாதுஎழுதனார்கள்.
எருசேலைம மீண்டும் கட்டுவைத

எத ர்த்தவர்கள்
௭ ப றகு, ெபர்ச யாவன் புதய அரசனான

அர்தசஷ்டாவுக்கு, அந்த எத ரிகள்
யூதர்கைளக் குைறக்கூற கடிதம்
எழுதனார்கள். பஸ்லாம், மித்த ேரதாத்,
தாெபேயல், மற்றும் அவர்கள் குழுக்களில்
உள்ள மற்ற அைனவரும் ேசர்ந்து
இக்கடிதத்ைத எழுதனார்கள். அரசன்
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அர்தசஷ்டாவுக்கு எழுதப்பட்ட இக்கடிதம்
அரமாய்க் ெமாழியலும், அரமாய்க்
எழுத்தலும்ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்டுமிருந்தது.
(பாப ேலான் ப ரேதசத்தல் ஆட்ச ெமாழியாக
அரமாய்க்இருந்தது)
௮ ப றகு ஆைண அதகாரியான

ெரகூமும், ெசயலாளரான ச ம்சாவும்
எருசேலம் ஜனங்களுக்கு எத ராகக்
கடிதம் எழுதனார்கள். அரசனாகய
அர்தசஷ்டாவற்கு அவர்கள் இக்கடிதத்ைத
எழுதனார்கள். கடிதத்தல் எழுதப்பட்ட வ பரம்
பன்வருமாறு:

௯ தைலைம அதகாரி ெரகூம் மற்றும்
ெசயலாளரான ச ம்சாவ டமிருந்தும்
தீனாவயர், அபற்சாத்தனர்,
தர்ேபலியர், அப்பார்ச யர், அற்ேகவயர்,
பாப ேலானியர், சூஷங்கயர், ெதகாவயர்,
ஆகேயார்களின் நீத பத கள் மற்றும்
அதகாரிகளிடமிருந்தும், சூசாவலிருந்து
வந்த ஏலாமியர்களிடமிருந்தும்,
௧௦ மகத்தானவனும், வலிைம
மிக்கவனுமான அஸ்னாப்பார்
அவ்வ டங்களிலிருந்து சமாரியா நகருக்கும்
ஐப ராத்து நத க்கு ேமற்கலுள்ள நாட்டின்
மற்ற பகுத களுக்கும், நகர்த்தப்பட்ட மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்தும்,

௧௧அர்தசஷ்டாஅரசனுக்கு,



எஸ்றா௪:௧௨ xvii எஸ்றா௪:௧௪

ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பக்கம்
வாழும் உங்கள் ேசவகர்களாகய ஜனங்கள்
எழுதக்ெகாள்வது.

௧௨ அர்தசஷ்டா அரேச, உங்களால்
அனுப்பப்பட்ட யூதர்கள் இங்ேக
வந்தருக்க றார்கள். அவர்கள் இந்த
நகரத்ைத மீண்டும் கட்ட முயல்கறார்கள்.
எருசேலம் ஒரு எத ர்ப்பு ெதரிவ க்கன்ற
நகரம். இந்நகரிலுள்ள ஜனங்கள்
எப்ெபாழுதும் அரசர்களுக்கு எத ராகக்
கலகம் ெசய்தருக்கன்றார்கள். இப்ேபாது
அந்தயூதர்கள்அஸ்தபாரங்கைளப் ேபாட்டு
சுவர்கைளக்கட்டிெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௧௩ ேமலும் அரசர் அர்தசஷ்டாேவ,

எருசேலமும் அதன் சுவர்களும்
எழுப்பப்பட்டால், எருசேலம்
ஜனங்கள் வரிக் ெகாடுப்பைத
நறுத்தவடுவார்கள் என்பைத நீர் அறய
ேவண்டும். உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற
காணிக்ைககைளயும் நறுத்தவடுவார்கள்.
அவர்கள் கடைம வரிகைளயும்
கட்டமாட்டார்கள். அரசன் அந்தப் பணம்
முழுவைதயும்இழந்துவடுவீர்கள்.
௧௪ நாங்கள் அரசனுக்குப் ெபாறுப்பு

உள்ளவர்கள். இவ்வாறு நடப்பைத நாங்கள்
வரும்பவல்ைல. இைத அரசனுக்குத்
ெதரிவ க்கும் ெபாருட்ேட இந்தக் கடிதத்ைத
அனுப்புக ேறாம்.
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௧௫ அரசர் அர்தசஷ்டாேவ, உங்களுக்கு
முன்னால் அரசாண்ட அரசர்கள் எழுத
ைவத்தவற்ைற நீங்கள் ேதடி எடுக்குமாறு
ேகட்டுக் ெகாள்க ேறாம். அவற்றல்
எருசேலம் எப்ெபாழுதும் அரசர்களுக்கு
எத ராகக் கலகம் ெசய்தருப்பைத நீங்கள்
காணமுடியும். இதனால்பலநாடுகளுக்கும்
அரசர்களுக்கும் ெதால்ைலகள் ஏற்பட்டன.
ஆரம்ப காலம் முதேல பல கலகங்கள்
இங்ேக நடந்தருக்கன்றன. அதனால்தான்
எருசேலம்அழிக்கப்பட்டது.
௧௬ அரசர் அர்தசஷ்டாேவ, இந்த நகரமும்

இதன்சுவர்களும்மீண்டும்எழுப்பப்பட்டால்,
ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்கு பகுதயல்
உள்ள உங்கள் கட்டுப்பாட்ைட நீங்கள்
இழப்பீர்கள் என்பைத உங்களுக்குத்
ெதரிவ க்க நாங்கள்வரும்புக ேறாம், என்று
எழுதயருந்தார்கள்.

௧௭ ப றகு அரசர் அர்தசஷ்டா இந்தப் பதைல
எழுதனான்:

தைலைம அதகாரியான ெரகூமுக்கும்,
ெசயலாளரான ச ம்சாய க்கும்,
சமாரியாவல் வாழ்கன்ற மற்ற
ஜனங்களுக்கும்ஐப ராத்துஆற்றன்ேமற்கு
பகுதயல்வாழ்கன்றஜனங்களுக்கும்,

வாழ்த்துக்கள்.
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௧௮ நீங்கள் எனக்கு அனுப்பயக்
கடிதம் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்டு எனக்கு
வாச க்கப்பட்டது. ௧௯ எனக்கு முன்னால்
இருந்த அரசர்கள் எழுத ைவத்தைத
எல்லாம் ேதடிட கட்டைளய ட்ேடன்.
எழுதப்பட்டவற்ைற வாச த்ேதன்.
எருசேலமில் அரசர்களுக்கு எத ரான
ஒரு நீண்ட கலக வரலாறு இருப்பைத
அற ந்ேதன். அடிக்கடி அங்கு
கலகக்காரர்கள் கலகம் ெசய்வதற்கான
இடமாக உள்ளது. ௨௦ ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு
ேமற்கலுள்ள பகுத முழுவைதயும்
ஆட்ச ெசய்த வலிைமமிக்க அரசர்கைள
எருசேலம் ெபற்றருந்தருக்க றது.
அரசர்கைளக் ெகௗரவக்க வரிகளும்,
பணமும் ெசலுத்தப்பட்டன ேமலும்
அவ்வரசர்களுக்குக் கப்பங்களும்
கட்டப்பட்டன.
௨௧ இப்ேபாது, நீங்கள் அவர்களின்

ேவைலைய நறுத்தும்படி கட்டைளய ட
ேவண்டும். நான் மீண்டும் கூறும்வைர
ேவைலகள் நறுத்தப்பட ேவண்டும்.
௨௨ இந்த காரியத்தல் அசட்ைடயாய்
இருக்காதீர்கள். எருசேலம் ேவைலகள்
ெதாடரக் கூடாது. அது ெதாடர்ந்தால், நான்
எருசேலமில் இருந்து எவ்வதப் பணமும்
ெபறமுடியாது.

௨௩ எனேவ இக்கடிதத்தன் ப ரத
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ஒன்று ெரகூமுக்கும், காரியக்காரனான
ச ம்சாய க்கும், அவேனாடு உள்ள மற்ற
ஜனங்களுக்கும் வாச த்து காட்டப்பட்டது.
பன் அவர்கள் வைரவாக யூதர்களிடம்
ெசன்று அவர்களது கட்டிடேவைலைய
நறுத்தனார்கள்.

ஆலயத்தன்ேவைலநறுத்தப்படுக றது
௨௪ எனேவ எருசேலமில் ேதவனுைடய

ஆலய ேவைல நறுத்தப்பட்டது.
ெபர்ச யாவன் அரசனாகய தரியு ஆட்ச ச்
ெசய்த இரண்டாவது ஆண்டுவைர ேவைல
ெதாடரப்படவல்ைல.

௫
௧ அப்ேபாது, ஆகாய் தீர்க்கதரிச யும்,

இத்ேதாவன் மகனாகய சகரியாவும்
ேதவனுைடய ெபயரால் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்ல ஆரம்ப த்தனர். அவர்கள்
யூதாவலும் எருசேலமிலும் யூதர்கைள
உற்சாகப்படுத்தனார்கள். ௨ எனேவ
ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபலும்,
ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவாவும்
மீண்டும் எழுந்து எருசேலமில் ஆலய
ேவைலைய ஆரம்ப த்தனர். ேதவனுைடய
தீர்க்கதரிச கள் அைனவரும் அவர்கேளாடு
இருந்து, அவர்கள் ேவைலக்கு பக்கப்பலமாக
இருந்தார்கள். ௩ அப்ேபாது தத்னாய்
ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுத க்கு
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ஆளுநராக இருந்தான். தத்னாயும்,
ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும், அவர்களுடன்
இருந்தவர்களும்ெசருபாேபலிடமும்,ெயசுவா
மற்றும் அவர்கேளாடு இருந்தவர்களிடம்
ெசன்றார்கள். தத்னாயும், அவேனாடு
வந்தவர்களும் ெசருபாேபல் மற்றும்
அவனுடனிருந்தவர்களிடம், “இந்த
ஆலயத்ைத மீண்டும் புத தாகக் கட்ட
உங்களுக்கு யார் அனுமத ெகாடுத்தது?”
என்று ேகட்டார்கள். ௪ ேமலும் அவர்கள்
ெசருபாேபலிடம், “இக்கட்டிடத்த ற்காக
ேவைலச்ெசய்பவர்களின்ெபயர்கள்எல்லாம்
என்ன?” என்றும்ேகட்டனர்.
௫ ஆனால் ேதவன் யூதத் தைலவர்கைளக்

கவனித்துக் ெகாண்டு இருந்தார்.
கட்டிடம் கட்டுபவர்கள், இந்தச் ெசய்த
தரியுவனிடத்தல் ேபாய் ேசருக றவைரக்கும்
தம் ேவைலைய நறுத்தவல்ைல. ேகாேரசு
அரசன்பதல்ெசல்லுகறவைரக்கும்அவர்கள்
ெதாடர்ந்து ேவைலச்ெசய்தனர்.
௬ ஐப ராத்து ஆற்றன் ேமற்குப்பகுத க்கு

ஆளுநரான தத்னாயும், ேசத்தார்
ெபாஸ்னாயும், ேமலும் சல முக்கயமான
ஜனங்களும் அரசனான தரியுவுக்குக் கடிதம்
அனுப்பனார்கள். ௭இதுதான் அக்கடிதத்தன்
நகல்:

தரியுஅரசனுக்கு,வாழ்த்துக்கள்.
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௮ தரியு அரசேன! நாங்கள்
யூதா பகுத க்குப் ேபானது உமக்குத்
ெதரியும். நாங்கள் மகா ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குப் ேபாேனாம். யூதாவலுள்ள
ஜனங்கள் அவ்வாலயத்ைதப் ெபரிய
கற்களால் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள் அவர்களில் ெபரிய
மரத்தடிகைள ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
மிகக் கவனமாக ேவைல
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது. யூதா
ஜனங்கள் கடுைமயாக ேவைலச் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் ேவைலைய
வைரவாகச் ெசய்கன்றனர், அது
வைரவல்முடியும்.
௯அவர்களின் தைலவர்களிடம் அவர்கள்

ெசய்துெகாண்டிருந்த ேவைலகைளக்
குறத்து சல ேகள்வகைளக் ேகட்ேடாம்.
அவர்களிடம், “இவ்வாலயத்ைதப் புதது
ேபால கட்ட உங்களுக்கு யார் அனுமத
ெகாடுத்தது?” என்று நாங்கள் ேகட்ேடாம்.
௧௦ அவர்களின் ெபயர்கைளயும் நாங்கள்
ேகட்ேடாம். அவர்களின் தைலவர்கள்
ெபயைர நீங்கள் ெதரிந்துக்ெகாள்ளும்படி
எழுத ைவக்கநாங்கள்வரும்ப ேனாம்.
௧௧அவர்கள்ெசான்னபதல்இதுதான்:

நாங்கள் பூமிக்கும், பரேலாகத்த ற்கும்
ேதவனுைடய ஊழியர்கள். இஸ்ரேவலின்
மிகப் ெபரிய அரசன் பல ஆண்டுகளுக்கு
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முன்னால்கட்டிமுடித்தஆலயத்ைதநாங்கள்
தரும்பக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
௧௨ ஆனால் எங்கள் முற்ப தாக்கள்
பரேலாகத்தன் ேதவனுக்கு ேகாபம்
வரும்படி நடந்துக்ெகாண்டார்கள்.
எனேவ ேதவன் எங்கள் முற்ப தாக்கைள
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாடுத்தார். அவன்
இந்தஆலயத்ைதஅழித்தான். ஜனங்கைள
பலவந்தமாக பாப ேலானுக்கு ைகத களாக
அைழத்துச் ெசன்றான். ௧௩ ஆனால்,
ேகாேரசு பாப ேலானின் அரசனான முதல்
ஆண்டில், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
மீண்டும் கட்டும்படி கட்டைளய ட்டான்.
௧௪ கடந்த காலத்தல் ேதவனுைடய
ஆலயத்தலிருந்து எடுத்துச் ெசல்லப்பட்ட
ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப் ெபாருட்கைள,
பாப ேலானில் உள்ள ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ஆலயத்தலிருந்து ேகாேரசு ெகாண்டு
வந்தான். எருசேலமில் உள்ள ஆலயத்தல்
இருந்து ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைறப்
பாப ேலானில் உள்ள ஆலயத்த ற்கு
எடுத்துச் ெசன்றான். அரசன் ேகாேரசு,
அப்ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப் ெபாருட்கைள
ெசஸ்பாத்சாரிடம் (ெசருபாேபலிடம்)
ெகாடுத்தான். ேகாேரசு ெசஸ்பாத்சாைர
ஆளுநராகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.

௧௫ ப றகு ேகாேரசு ெசஸ்பாத்சாரிடம்,
“இந்தப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
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எடுத்து ேபாய் எருசேலமில் உள்ள
ஆலயத்தல் தரும்ப ைவ. முன்பு
ஆலயம் இருந்த அேத இடத்தல் மீண்டும்
ஆலயத்ைதக்கட்டு” என்றான்.
௧௬ எனேவ ெசஸ்பாத்சார் வந்து

ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு எருசேலமில்
அஸ்தவாரம் அைமத்தான். அன்றலிருந்து
இன்று வைர ேவைலத் ெதாடர்க றது.
ஆனால்அதுஇன்னும்முடியவல்ைல.
௧௭ இப்ேபாது, அரசன் வரும்பனால்

அரசனுைடய பைழய அதகாரப்பூர்வமானப்
பத்த ரங்கைளத் ேதடிப்பாருங்கள். ேகாேரசு
அரசன் எருசேலமில் ேதவனுக்காக
ஆலயம் கட்ட கட்டைளய ட்டது உண்ைம
என்றால், ப றகு ஒரு கடிதத்ைத எங்களுக்கு
அனுப்புங்கள். அதல் இனி நாங்கள் என்ன
ெசய்வது என்பது பற்ற குற ப்படுங்கள்
என்றுஎழுதயருந்தனர்.

௬
தரியுவன்கட்டைள
௧ எனேவ, தனக்கு முன் அரசாண்ட

அரசர்களின் ஆவணங்கைளத் ேதடும்படி
அரசன் தரியு கட்டைளய ட்டான். பணம்
ேசமித்து ைவக்கபட்டிருந்த இடத்த ேலேய
அத காரப்பூர்வமான பத்த ரங்களும்
இருந்தன. ௨ ஒரு சுருள் அக்ேமதா
நகர் ேகாட்ைடயல் அகப்பட்டது. இது
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ேமதய மாகாணத்தல் உள்ளது. சுருளில்
எழுதப்பட்டிருந்தெசய்த இதுதான்:

அரசாங்கப்பூர்வமானகுற ப்பு: ௩ேகாேரசன்
முதலாம் ஆட்ச ஆண்டில், அவன்
எருசேலமில் உள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு ஓர் கட்டைளக் ெகாடுத்தான்.
அந்தகட்டைளெசால்வது:

ேதவனுைடய ஆலயம் மீண்டும்
கட்டப்படட்டும். இது பலி ெகாடுப்பதற்குரிய
இடமாகஇருக்கும். இதற்குரியஅஸ்த பாரம்
கட்டப்படட்டும். இந்த ஆலயம் 60 முழ
உயரமும், 60முழஅகலமுமாய்இருக்கட்டும்.
௪ அைதச் சற்ற மூன்று வரிைச ெபரிய
கற்களும், ஒரு வரிைசப் ெபரிய
மரப்பலைககளும் இருக்கட்டும். அரசனின்
கருவூலத்தலிருந்து ஆலயம் கட்டப்
பணம் ெகாடுக்கப்படும். ௫ ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் உள்ள ெபான்னும் ெவள்ளியும்
மீண்டும்அங்ேகேயைவக்கப்பட ேவண்டும்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைற எருசேலமில்
உள்ள ஆலயத்தல் இருந்து எடுத்து
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ேபானான்.
அைவ ேதவனுைடய ஆலயத்தல் தரும்ப
ைவக்கப்பட ேவண்டும்.

௬இப்ேபாது,தரியுவாகயநான்,ஐப ராத்து
ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுதயன் ஆளுநரான
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தத்னாயும், ேசத்தார் ெபாஸ்னாயுமாகய
நீங்களும், அப்பகுதயல் வச க்கும்
எல்லா அத காரிகளும் எருசேலமிற்கு
ெவளிேய தங்க இருங்கள் என்று கட்டைள
ெகாடுக்க ேறன். ௭ ேவைல ெசய்பவர்கைள
ெதாந்தரவு ெசய்யாதீர்கள். ேதவனுைடய
ஆலய ேவைலையத் தடுக்க முயற்ச
ெசய்யாதீர்கள். யூத ஆளுநர்களும், யூதத்
தைலவர்களும் ஆலயத்ைத மீண்டும்
கட்டட்டும். அவ்வாலயம்முன்புஇருந்தஅேத
இடத்த ேலேயஅவர்கள்கட்டட்டும்.
௮ இப்ேபாது இந்த கட்டைளைய

இடுக ேறன். யூதத் தைலவர்கள்
ஆலயத்ைதக் கட்ட நீங்கள் கீழ்க்கண்டச்
ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்: ஆலயம்
கட்டுவதற்கான முழு பணத்ைதயும்
நீங்கள் அரசனின் கருவூலத்தல்
இருந்து தர ேவண்டும். இப்பணம்
ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப்
பகுதயல் உள்ள ஜனங்களிடமிருந்து
வசூலிக்கப்பட்ட வரிப்பணமாகும். இதைன
வைரவாகச் ெசய்யுங்கள். அதனால்
ேவைல தைடப்படாமல் இருக்கும்.
௯ அந்த ஜனங்களுக்குத் ேதைவயான
அைனத்ைதயும்ெகாடுங்கள். அவர்களுக்கு
இளங்காைளகள், ஆட்டுக்குட்டிகள்,
ஆட்டுக்கடாக்கள் ஆகயைவ
பரேலாகத்தன் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப்
பலிய டத் ேதைவப்படுமானால்
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அவற்ைறக் ெகாடுங்கள். எருசேலமில்
உள்ள ஆசாரியர்கள் ேகாதுைம,
த ராட்ைசரசம், உப்பு, ஒலிவ
எண்ெணய் ேபான்றனவற்ைறக்
ேகட்டால் ஒவ்ெவாரு நாளும் தவறாமல்
ெகாடுக்கவும். ௧௦ இவற்ைற நீங்கள்
யூத ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுத்தால்
அவர்கள் பரேலாகத்தன் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு பலிகைளக் ெகாடுத்து
அவைர மக ழ்ச்ச யைடயச் ெசய்வார்கள்.
இவற்ைறக் ெகாடுத்தால் ஆசாரியர்கள்
எனக்கும் என் மகன்களுக்கும் ெஜபம்
ெசய்வார்கள்.
௧௧ அேதாடு, இந்தக் கட்டைளையயும்

தருக ேறன்: யாராவது இந்தக் கட்டைளைய
மாற்றனால், அவனது வீட்டிலிருந்து ஒரு
மரச்சட்டம் படுங்கப்படும். பன்பு அம்மரச்
சட்டம் அவனுைடய உடலில் ெசாருகப்படும்.
அவனது வீடும் மண் ேமடாகும்வைர
அழிக்கப்படும்.
௧௨ ேதவன் தமது நாமத்ைத எருசேலமில்

ைவத்தருக்க றார். இந்தக் கட்டைளைய
மாற்ற முயல்கற எந்த அரசர்கைளயும்
அல்லது எந்த ஜனங்கைளயும் ேதவன்
ேதாற்கடிப்பார் என்று நம்புக ேறன்.
யாராவது இந்த ஆலயத்ைத எருசேலமில்
அழிக்க முயன்றால் ேதவன் அந்த நபைர
அழித்துவடுவார் என்றுநம்புக ேறன்.
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தரியுவாகய நான், இந்தக் கட்டைளையத்
தருக ேறன். இந்தக் கட்டைள
முழுைமயாகவும், வைரவாகவும்
ெசய்யப்பட ேவண்டும்!

ஆலயப்பணிமுடிவும்ப ரதஷ்ைடயும்
௧௩ எனேவ, ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு

ேமற்குப் பகுதயன் ஆளுநராக இருக்கும்
தத்னாய் என்பவரும், ேசத்தார்ெபாஸ்னாயும்
அவர்கைளச் சார்ந்த மற்ற ஜனங்களும்,
அரசன் தரியுவன் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள் அந்த
கட்டைளைய முழுைமயாகவும் வைரவாகவும்
ெசயல்படுத்தனார்கள். ௧௪ எனேவ
யூத மூப்பர்கள் கட்டிட ேவைலைய
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆகாய்
தீர்க்கதரிச யும், இத்ேதாவன் மகனாகய
சகரியாவும் ஊக்கப்படுத்தயதால் அவர்கள்
ெவற்றயுடன் ஆலயத்ைதக் கட்டி முடித்தனர்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய கட்டைளக்கு
கீழ்ப்படிவதற்காகேவ இது கட்டப்பட்டது.
ேகாேரசு, தரியு மற்றும் ெபர்ச யாவன்
அரசனான அர்தசஷ்டா ஆக ேயார்களின்
கட்டைளக்குக் கட்டுப்பட்டும் இவ்ேவைல
முடிந்தது. ௧௫ஆலயமானது தரியு அரசாளும்
ஆறாம் ஆண்டு ஆதார் மாதம் மூன்றாம்
ேததயல்கட்டிமுடிக்கப்பட்டது.
௧௬ அப்ேபாது இஸ்ரேவல்

ஜனங்களும், ஆசாரியரும், ேலவயரும்
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அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுபட்டு
வந்தவர்களும் ேதவனுைடய ஆலயப்
ப ரதஷ்ைடையச் ச றப்பாகக்
ெகாண்டாடினார்கள்.
௧௭ இவ்வாறு தான் அவர்கள் ேதவனுைடய

ஆலயத்ைத ப ரதஷ்ைட ெசய்தது: அவர்கள்
100 காைளகள், 200 ெசம் மறயாட்டுக்
கடாக்கள் மற்றும் 400 ஆண் ஆட்டுக்
குட்டிகள் ஆகயவற்ைறப் பலி ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலர்களின் பாவப்பரிகார
பலியாக 12 ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளப்
பலி ெகாடுத்தனர். அந்த 12
ெவள்ளாடுகள் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒன்று வீதம்
ெகாடுக்கப்பட்டைவ. ௧௮ ப றகு அவர்கள்
தங்கள் குழுவல் ஆசாரியர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேலவயர்கைள
அவர்களின் குழுவலும் ேதர்ந்ெதடுத்து
எருசேலமில் உள்ள ேதவனுைடய ஆலய
ேவைலக்கு நயமித்தனர். ேமாேசயன்
புத்தகத்தல் ெசான்னடிேய அவர்கள் ெசய்து
முடித்தார்கள்.
பஸ்கா
௧௯ யூதர்கள் அடிைமத்தனத்தலிருந்து

வடுபட்டு எருசேலம் வந்த முதலாம்
மாதம் 14வது நாள், பஸ்காைவக்
ெகாண்டாடினார்கள். ௨௦ ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும்தம்ைமச்சுத்தப்படுத்த க்ெகாண்டு
பஸ்கா பண்டிைகைய ெகாண்டாடத் தயார்
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ஆனார்கள். ேலவயர்கள் பஸ்கா ஆட்ைட
அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுபட்டு வந்த
அைனத்து யூதர்களுக்காகவும் ெகான்றனர்.
அவர்கள் இதைனத் தம் சேகாதரர்களான
ஆசாரியர்களுக்காகவும், தங்களுக்காகவும்
ெசய்தனர். ௨௧ எனேவ, இஸ்ரேவலின்
அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்புப் ெபற்ற
அைனத்து ஜனங்களும் பஸ்கா வருந்ைத
உண்டனர். அந்நாட்டிலுள்ள மற்றவர்கள்
தம்ைமக் கழுவ அந்நாட்டில் வச த்த
ஜனங்களின் அசுத்தங்களிலிருந்து சுத்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டார்கள். இவ்வாறு
சுத்தமானவர்களும் பஸ்கா வருந்ைதப்
பங்க ட்டுக் ெகாண்டனர். அவர்கள் இவ்வாறு
ெசய்தால் அவர்களால் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம், உதவக்காகப்
ேபாக முடியும். ௨௨ அவர்கள் புளிப்பல்லா
அப்பப் பண்டிைகைய மிக மக ழ்ச்ச ேயாடு
ஏழு நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள்.
கர்த்தர் ஜனங்கைள மிகவும் மக ழ்ச்
ச க்குள்ளாக்கனார். ஏெனன்றால்
அசீரியா அரசனின் ேபாக்ைகயும் கர்த்தர்
மாற்றயருந்தார். எனேவ அசீரியாவன்
அரசனும் ேதவனுைடய ஆலய ேவைலக்கு
ெபரிதும்உதவயாகஇருந்தான்.

௭
எஸ்றா எருசேலமிற்குவருகறான்
௧ெபர்ச யாவன்அரசனானஅர்தசஷ்டா
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அரசாளும் காலத்தல், இைவெயல்லாம்
நடந்து முடிந்த ப றகு, ெசராயாவன் மகன்
எஸ்றா, பாப ேலானில்இருந்துஎருசேலமுக்கு
வந்தான். இந்த ெசராயா அசீரியாவன்
மகன், அசீரியா இல்க்கயாவன் மகன்,
௨ இல்க்கயா சல்லூமின் மகன், சல்லூம்
சாேதாக்கன் மகன், சாேதாக் அகதூபன்
மகன், ௩ அகதூப் அமரியாவன் மகன்,
அமரியா அசரியாவன் மகன், அசரியா
ெமராேயாதன் மகன், ௪ ெமராேயாத்
ேசராக யாவன் மகன்,ேசராக யா ஊசயன்
மகன், ஊச புக்கயன் மகன். ௫ புக்க
அப சுவாவன் மகன், அபசுவா ப ெனகாசன்
மகன், ப ெனகாசு எெலயாசாரின் மகன்,
எெலயாசார் தைலைம ஆசாரியனான
ஆேரானின் மகன். ௬ எஸ்றா எருசேலமிற்குப்
பாப ேலானில் இருந்து வந்தான். எஸ்றா
ஒரு ேபாதகன். அவனுக்கு ேமாேசயன்
சட்டங்கள் நன்றாகத் ெதரியும். ேமாேசயன்
சட்டங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தரால் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. அரசனான
அர்தசஷ்டா எஸ்றா ேகட்ட எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால், கர்த்தர்
எஸ்றாேவாடுஇருந்தார். ௭ஏராளமானவர்கள்
எஸ்றாேவாடு வந்தனர். அவர்கள்
ஆசாரியர்கள், ேலவயர்கள், பாடகர்கள்,
வாயல் காவலர்கள், ஆலயப் பணியாளர்கள்
ஆவார்கள். இந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எருசேலமிற்கு அரசன் அர்தசஷ்டாவன்
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ஏழாவது ஆட்சயாண்டில் வந்தனர்.
௮ அர்தசஷ்டாவன் ஏழாவது ஆட்சயாண்டின்
ஐந்தாவது மாதத்தல் எஸ்றா எருசேலமிற்கு
வந்தான். ௯ எஸ்றாவும் அவனது
குழுவும் முதல் மாதத்தன் முதல் நாளில்
பாப ேலாைன வட்டு நீங்கனார்கள். அவன்
எருசேலமிற்கு ஐந்தாம் மாதத்தன் முதல்
நாளில் வந்துேசர்ந்தான். ேதவனாகய
கர்த்தர் எஸ்றாேவாடு இருந்தார்.
௧௦ எஸ்றா எப்ெபாழுதும் கர்த்தருைடயச்
சட்டத்த ற்குக் கீழ்ப்படிவதலும் கற்பதலும்
கவனம் ெசலுத்தவந்தான். எஸ்றா
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தருைடய
கட்டைளகைளயும் வத கைளயும் கற்றுத்தர
வரும்பனான். அச்சட்டங்கைளப் பன்பற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு உதவவும்
வரும்பனான்.

அர்தசஷ்டா எஸ்றாவற்குஎழுதயகடிதம்
௧௧ எஸ்றா ஒரு ஆசாரியனும்,

ேபாத க்க றவனுமாய் இருந்தான்.
இஸ்ரேவலர்களுக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த
கட்டைளகைளப் பற்றயும், சட்டங்கைளப்
பற்றயும் அத கம் ெதரிந்து ைவத்தருந்தான்.
அர்தசஷ்டா அரசன் ஆசாரியனான
எஸ்றாவற்குக் ெகாடுத்த கடிதத்தன் ெசய்த
இதுதான்:

௧௨ அர்தசஷ்டா அரசனிடமிருந்து,



எஸ்றா ௭:௧௩ xxxiii எஸ்றா ௭:௧௬

ஆசாரியனும், பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய
சட்டங்களின் ேபாதகனுமான எஸ்றாவுக்கு,
வாழ்த்துக்கள்!

௧௩நான்பன்வருமாறுகட்டைளயடுக ேறன்.
எந்த ஒரு மனிதேனா, ஆசாரியேனா,
அல்லது அரசாங்கத்த ற்குள் வாழும்
ேலவயர்களில் யாராயனும், எஸ்றாேவாடு
எருசேலம் ேபாகவரும்பனால், ேபாகலாம்.
௧௪ எஸ்றா, நானும் எனது

7 ஆேலாசகர்களும் உன்ைன
அனுப்புக ேறாம். நீ யூதாவற்கும்
எருசேலமிற்கும் ேபாக ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனுைடய சட்டங்களுக்கு உங்கள்
ஜனங்கள் எவ்வாறு கீழ்ப்படிக றார்கள்
என்பைதப் பார். உன்ேனாடு அந்தச்
சட்டங்கள்உள்ளன.
௧௫ நானும் எனது ஆேலாசகர்களும்

ெபான்னும், ெவள்ளியும் இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க ேறாம். ேதவன்
எருசேலமில் வச க்க றார். இந்தப்
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் நீ எடுத்துச்
ெசல்லேவண்டும். ௧௬ பாப ேலானிய
எல்ைலக்குட்பட்ட அைனத்து
இடங்களுக்கும் நீ ேபாகேவண்டும். உங்கள்
ஜனங்களிடமிருந்து அன்பளிப்புகைளச்
ேசகரியுங்கள், ஆசாரியர்களிடமிருந்தும்,
ேலவயர்களிடமிருந்தும்அன்பளிப்புகைளச்
ேசகரியுங்கள். இைவ எருசேலமில் உள்ள
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அவர்களுைடயேதவனுைடயஆலயத்த ற்கு
உரியைவ.
௧௭ இப்பணத்தால் காைளகள்,

ஆட்டுக் குட்டிகள், ஆட்டுக்கடாக்கள்
ஆகயவற்ைற வாங்குங்கள். தானியக்
காணிக்ைககைளயும், பானங்களின்
காணிக்ைககைளயும் வாங்க மற்ற
பலிகேளாடுக் ெகாடுங்கள். எருசேலமில்
உள்ள உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயப்
பலிபீடத்தல் அவற்ைறப் பலியடுங்கள்.
௧௮ இதல் மிச்சமுள்ள ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும், நீயும் மற்ற யூதர்களும்
உங்கள் வருப்பம் ேபால் ெசய்யலாம்.
உங்கள் ேதவனுக்கு வருப்பமானபடி
அவற்ைறச் ெசலவு ெசய்யலாம்.
௧௯ இைவ எல்லாவற்ைறயும் எருசேலமின்
ேதவனிடத்தல் எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்.
இைவ அைனத்தும் உங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் ஆராதைனக்கு உரியைவ.
௨௦ உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குத்
ேதைவயான ேவறு எைதயும் நீங்கள்
ேகட்டுப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். உனக்குத்
ேதைவயான எைதயும் வாங்க க்
ெகாள்ள அரண்மைன கருவூலத்தலுள்ள
பணத்ைதப் பயன்படுத்தலாம்.

௨௧ இப்ேபாது, அரசனாகய அர்தசஷ்டா,
இந்த கட்டைளையத் தருக ேறன்:
ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப்



எஸ்றா ௭:௨௨ xxxv எஸ்றா ௭:௨௪

பகுதயல், அரசப் பணத்ைத ைவத்து
இருப்பவர்களுக்கு ஒரு கட்டைள
இடுக ேறன். எஸ்றா ேகட்பவற்ைறக்
ெகாடுங்கள். எஸ்றா ஒரு ஆசாரியன்,
அேதாடு பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய
சட்டங்கைளக் கற்ப க்கும் ேபாதகன்.
இதைன வைரவாகவும் முழுைமயாகவும்
ெசய்க. ௨௨ எஸ்றாவற்கு இவற்ைறக்
ெகாடுங்கள்: 100 தாலந்து ெவள்ளி, 100
கலக் ேகாதுைம, 100 கலம் த ராட்ைச ரசம்,
100 கலம் எண்ெணய் ேவறு ஏதாவது
ேகட்டாலும் ெகாடுங்கள். ேதைவயான
உப்ைபயும் ெகாடுங்கள். ௨௩ எஸ்றா
அைடயேவண்டுெமன்று பரேலாகத்தன்
ேதவன் கட்டைளய ட்ட எைதயும்,
நீங்கள் எஸ்றாவற்கு வைரவாகவும்,
முழுவதுமாகவும் ெகாடுக்கேவண்டும்.
இதைன பரேலகத்தன் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்காகச் ெசய்யுங்கள். எனது
அரசன் மீேதா, என் மகன்களின்
மீேதா ேதவன் ேகாபமுறுவைத நான்
வரும்பவல்ைல.
௨௪ ஆலயத்தல் உள்ள ஆசாரியர்கள்,

ேலவயர்கள், பாடகர்கள், வாயல்
காவலர்கள், ஆலயப் பணியாளர்கள்,
மற்றும் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் உள்ள
மற்ற ேவைலக்காரர்கள் ஆகயவர்கைள
வரிெசலுத்த ைவப்பது சட்ட வ ேராதமானது
(சட்டத்த ற்குப் புறம்பானது) என்பைத
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நீங்கள் ெதரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என நான் வரும்புக ேறன். அவர்கள் வரி
ெசலுத்தத் ேதைவயல்ைல. அரசைனக்
ெகௗரவப்படுத்தும் ெபாருட்டு பணம்
தரத் ேதைவயல்ைல. எந்த வதமான
தைறயும் ெசலுத்த ேவண்டியதல்ைல.
௨௫ எஸ்றா, நீ ேதவன் ெகாடுத்த
ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த ப் ெபாதுத்துைற
நீத பத கைளயும், மத நீத பத கைளயும்
ேதர்ந்ெதடுக்க ற அத காரத்ைத
உனக்குத் தருக ேறன். இவர்கள்
ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் புறத்தல்
வாழுகன்ற ஜனங்களுக்கு நீத பத களாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் உங்கள்
ேதவனுைடய சட்டங்கைளத் ெதரிந்த
அைனவருக்கும் நயாயம் தீர்க்கேவண்டும்.
எவருக்காவது அந்தச் சட்டங்கள்
ெதரியாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த
நீத பத கள் அவற்ைறக் கற்ப க்கேவண்டும்.
௨௬ எவராவது உங்கள் ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்ேகா,அரசரின்சட்டங்களுக்ேகா
கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால், அவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்களின்
குற்றங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு
மரணதண்டைன, நாடு கடத்துதல், ெசாத்து
பறமுதல், சைறயடுதல் ேபான்றைவத்
தரப்படும்.

எஸ்றா ேதவைனத்துதக்க றான்
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௨௭ கர்த்தர் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்,
நமது முற்ப தாக்களின் ேதவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர். எருசேலமில்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
ெபருைமப்படுத்தும் எண்ணத்ைத அரசனின்
மனத்தல் உருவாக்கயவர் ேதவன். ௨௮ என்
மீது கர்த்தர் தனது ெமய்யான அன்ைப
அரசனின் முன்பும், ஆேலாசகர்கள் முன்பும்
காட்டினார். ேதவனாகய கர்த்தர் என்ேனாடு
இருந்தார், எனேவ நான் ைதயரியமாக
இருந்ேதன். எருசேலமிற்கு என்ேனாடு வர
இஸ்ரேவல்தைலவர்கைளநான்கூட்டிேனன்.

௮
எஸ்றாேவாடுதரும்பயதைலவர்கள்
௧பாப ேலானில்இருந்துஎருசேலமிற்கு
என்ேனாடு வந்த குடும்பத் தைலவர்கள்

மற்றும் மற்ற ஜனங்களின் ெபயர்கள்:
அர்தசஷ்டாவன் ஆட்சயன் ேபாது நாங்கள்
எருசேலமிற்கு வந்ேதாம். அப்ேபாது
வந்தவர்களின்ெபயர்ப்பட்டியல்:

௨ ப ெனகாசன் சந்ததயல் ெகர்ேசாம்,
இத்தமாரின் சந்ததயல் தானிேயல்,
தாவீதன்சந்ததயல்அத்தூஸ்:

௩ ெசக்கனியா என்பவனின் சந்ததயல்
பாேராஷ், சகரியா ேமலும் 150 ேபர்கள்;

௪ பாகாத் ேமாவாபன் சந்ததயல்
ெசரக யாவன் மகனாகய
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எலிேயானாயும், அவேனாடு 200
ஆண்களும்;

௫ ெசக்கனியாவன் சந்ததயல்
யகச ேயலின் மகனும் அவேனாடு 300
ஆண்களும்;

௬ ஆதன் என்பவனின் சந்ததயல்
ேயானத்தானின் மகனாகய ஏேபதும்
அவேனாடு 50ஆண்களும்;

௭ ஏலாம் என்பவனின் சந்ததயல்
அதலியாவன் மகனாகய எஷாயாவும்,
அவேனாடு 70ஆண்களும்;

௮ ெசப்பதயா என்பவனின் சந்ததயல்
மிகேவலின் மகனாகய ெசப்பதயாவும்,
அவேனாடு 80ஆண்களும்;

௯ ேயாவாப் என்பவனின் சந்ததயல்
ெயக ேயலின் மகனாகய ஒபதயாவும்,
அவேனாடு 218ஆண்களும்;

௧௦ பானி என்பவனின் சந்ததயல்
ெயாச ப யாவன் மகனான ெசேலாமித்
என்பவனும்,அவேனாடு 160ஆண்களும்;

௧௧ ெபயாய் என்பவனின் சந்ததயல்
அவனது மகனான சகரியாவும்,
அவேனாடு 28ஆண்களும்;

௧௨ அஸ்காதன் சந்ததயல் காத்தானின்
மகனாகய ேயாகனானும்,அவேனாடு 110
ஆண்களும்;

௧௩ அேதானிகாம் என்பவனின் கைடச
சந்ததயல்எலிேபேலத், ஏேயல்,ெசமாயா
என்னும் ெபயர்கள் உள்ளவர்களும்,
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அவர்கேளாடு 60ஆண்களும்;
௧௪ ப க்வாய் என்பவனின் சந்ததயல்
ஊத்தாயும், சபூதும் அவர்கேளாடு 70
ஆண்களும்ஆவார்கள்.

எருசேலமிற்குத்தரும்பயது
௧௫ நான், (எஸ்றா) அகாவாைவ ேநாக்க

ஓடும் ஆற்றங்கைரயல் எல்ேலாைரயும்
ஒன்றாகக் கூட்டிேனன். நாங்கள் அங்ேக
மூன்று நாட்கள் தங்க ேனாம். அவர்களில்
ஆசாரியர்கள் இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
ஆனால் அங்கு ேலவயர்கள் இல்ைல.
௧௬ எனேவ நான் கீழ்க்கண்ட தைலவர்கைள
அைழத்ேதன்: எலிேயசர், அரிேயல், ெசமாயா,
எல்நாத்தான்,யாரிப், எல்நாத்தான், நாத்தான்,
சகரியா, மிசுல்லாம். அேதாடு ேயாயாரிப்,
எல்நாத்தான் என்னும் ேபாதகர்கைளயும்
அைழத்ேதன். ௧௭ நான் அவர்கைள
இத்ேதாவுக்குஅனுப்ப ேனன். கஸ்பயாஎனும்
நகரத்துக்குஇத்ேதாதைலவனாகஇருந்தான்.
நான் அவர்களிடம், இத்ேதா மற்றும் அவனது
உறவனர்களிடம் ேபச ேவண்டியைதப்பற்ற க்
கூற ேனன். அவனது உறவனர்கள் ஆலயக்
கட்டிட ேவைலகைளச் ெசய்பவர்கள். நான்
அவர்கைள இத்ேதாவ டம் அனுப்பயதால்
அவன் ேதவாலயக் கட்டிடக்காரர்கைள
அனுப்ப ைவப்பான். ௧௮ ஏெனன்றால்
ேதவன் நம்ேமாடு இருந்ததால், இத்ேதாவன்
உறவனர்கள் கீழக்கண்டவர்கைள அனுப்ப
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ைவத்தனர்: மேகலி என்பவனின் சந்ததயல்
ஒருவனும், அறவாளியுமான ெசெரப யா:
மேகலி ேலவயன் மகன்களில் ஒருவன்.
ேலவ இஸ்ரேவலின் மகன்களில் ஒருவன்.
அவர்கள் ெசெரப யாவன் மகன்கைளயும்,
சேகாதரர்கைளயும் அனுப்பனார்கள்.
அக்குடும்பத்தல் ெமாத்தம் 18 ேபர் வந்தனர்.
௧௯அவர்கள்ெமராரி என்பவனின்சந்ததயல்
அஷபயாைவயும், எஷாயாைவயும்
அனுப்பனார்கள் அதேனாடு அவர்களின்
மகன்கைளயும் சேகாதரர்கைளயும்
அனுப்பனார்கள். ஆகெமாத்தம் அந்தக்
குடும்பத்தல் 20 ேபர் இருந்தனர். ௨௦அவர்கள்
220 ஆலய ேவைலக்காரர்கைளயும்
அனுப்பனார்கள். தாவீதன் ஜனங்களான
அவர்களதுமுற்ப தாக்களும், அவரது முக்கய
அதகாரிகளும் ேலவயர்களுக்கு உதவும்படி
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அவர்களின் ெபயர்கள்
பட்டியலில்எழுதப்பட்டுள்ளன.
௨௧ அகாவா ஆற்றன் அருகல் நான்,

(எஸ்றா) நாம் அைனவரும் உபவாசம்
இருக்கேவண்டும். ேதவனுக்கு முன்னால்
நம்ைமப் பணிவாக்க க்ெகாள்ள நாம்
உபவாசம் இருக்க ேவண்டும். நமக்கும், நமது
பள்ைளகளுக்கும், நமக்கு உடைமயுமான
எல்லாப்ெபாருட்களுக்கும்ஒருபாதுகாப்பான
பயணத்தற்காக நாங்கள் ேதவனிடம்
ேவண்டிக்ெகாள்ள வரும்ப ேனாம்.
௨௨ நாங்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது எங்கள்
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பாதுகாப்புக்காக ேசவகர்கைளயும், குதைர
வீரர்கைளயும் அனுப்பும்படி அரசனான
அர்தசஷ்டாவ டம் ேகட்க ெவட்கப்பட்ேடன்.
வழியல் பைகவர்கள் இருந்தனர். நான்
ெவட்கப்பட்டதற்கும் காரணம் இருந்தது.
நாங்கள்அரசனிடம், “எங்கள் ேதவன்அவைர
நம்புக ற ஒவ்ெவாருவரிடமும் இருக்க றார்.
ஆனால்ேதவைனவட்டுவலகுகறவர்களிடம்
அவர் மிக ேகாபமாக இருப்பார்” என்று
ெசான்ேனாம். ௨௩ அதனால் நாங்கள்
உபவாசம் இருந்து எங்கள் பயணத்துக்கு
உதவும்படி எங்கள் ேதவனிடம் ெஜப த்ேதாம்.
எங்கள்ெஜபத்த ற்குஅவர் பதலளித்தார்.
௨௪ ப றகு நான் 12 ஆசாரியர்கைளத்

தைலவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நான்
ெசெரப யாைவயும், அஷபயாைவயும்,
அவர்களது சேகாதரர்களில் 10
ேபைரயும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௨௫ நான்
ேதவாலயத்த ற்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட ெபான்,
ெவள்ளி, மற்றுமுள்ள வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளயும் எைடேபாட்டு பார்த்ேதன்.
நான் அவற்ைற ேதர்ந்ெதடுத்த அந்த
12 ஆசாரியர்களிடமும் ெகாடுத்ேதன்.
அர்தசஷ்டா அரசனும், அவனது
ஆேலாசகர்களும், முக்கயமான
அதகாரிகளும், பாப ேலானில் உள்ள
இஸ்ரேவலர்களும் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்காக அவற்ைறக்
ெகாடுத்தருந்தார்கள். ௨௬ நான்
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எல்லாவற்ைறயும் எைடேபாட்டுப் பார்த்ேதன்.
அவற்றல் 25 டன்கள் எைடயுள்ள
ெவள்ளியும், 3 3/4 டன் எைடயுள்ள
ெவள்ளிப் பாத்த ரங்களும், 3 3/4 டன்
எைடயுள்ள தங்கமும் இருந்தன. ௨௭ நான்
அவர்களுக்கு 20 ெபாற் கண்ணங்கைளக்
ெகாடுத்ேதன். அக்கண்ணங்கள் 1,000
தங்கக் காசு ெபறுமானம் உள்ளதாய்
இருந்தது. ேமலும் நான் தங்கத்ைதப்
ேபான்று மத ப்பும், பளபளப்புமாக
ெமருேகற்றப்பட்ட ெவண்கலத்தாலான
இரண்டு கண்ணங்கைளக் ெகாடுத்ேதன்.
௨௮ ப றகு நான் அந்த 12 ஆசாரியர்களிடமும்,
“நீங்களும் இந்தப் ெபாருட்களும்
கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானைவ.
உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனான
கர்த்தருக்கு, ஜனங்கள் இப்ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்தனர்.
௨௯ எனேவ இவற்ைற எச்சரிக்ைகயாகப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கேள
இதற்கு, இவற்ைற எருசேலமில் உள்ள
ஆலயத் தைலவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்வைர
ெபாறுப்பானவர்கள். நீங்கள் இவற்ைற
ேலவயர்களின் தைலவர்களுக்கும்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத் தைலவர்களுக்கும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவர்கள் அவற்ைற
எைடேபாட்டு அவற்ைற எருசேலமில் உள்ள
கர்த்தருைடய ஆலய அைறகளில் பத்த ரமாக
ைவக்கேவண்டும்” என்ேறன்.
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௩௦ எனேவ ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
ெபான், ெவள்ளி மற்றும் எஸ்றாவால்
எைடப்ேபாட்டுக் ெகாடுக்கப்பட்ட
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அவற்ைற
எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு எடுத்துச் ெசல்லும்படி
ெசால்லப்பட்டனர்.
௩௧ முதல் மாதத்தல் 12வது நாள் நாங்கள்

அகாவா ஆற்ைறவ ட்டு எருசேலைம
ேநாக்க ப் புறப்பட்ேடாம். ேதவன் எங்கேளாடு
இருந்தார். வழியல் பைகவர்களிடமிருந்தும்
ெகாள்ைளக்காரர்களிடமிருந்தும் எங்கைளக்
காப்பாற்றனார். ௩௨ப றகுநாங்கள்எருசேலம்
வந்து ேசர்ந்ேதாம். அங்கு 3 நாட்கள்
ஓய்ெவடுத்ேதாம். ௩௩ நான்காவது நாள்,
ஆலயத்தற்குப் ேபாேனாம். ெபான், ெவள்ளி,
மற்றுமுள்ள சறப்பானப் ெபாருட்கைள
எைட ேபாட்ேடாம். நாங்கள் உரியா
ஆசாரியனின் மகனான ெமேரேமாத்த டம்
ெகாடுத்ேதாம். ெமேரேமாத்ேதாடு,
ப ெனகாசன் மகனான எெலயாசார் கூட
இருந்தான். அவர்கேளாடு ேலவயர்களும்,
ெயசுவாவன் மகனான ேயாசபாத்தும்,
பன்னுயன் மகனான ெநாவதயாவும்
இருந்தார்கள். ௩௪ எல்லாவற்ைறயும்
நாங்கள் எண்ணிக்ைகய ட்டும் எைடய ட்டும்
பார்த்ேதாம். அப்ேபாது இருந்த ெமாத்த
எைடையயும் எண்ணிக்ைகையயும் எழுத
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ைவத்ேதாம்.
௩௫ ப றகு சைறயலிருந்து மீண்ட யூத

ஜனங்கள் வந்து இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குத்
தகனபலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள்
அைனத்து இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேசர்த்து 12
காைளகள், 96 ெசம்மற ஆட்டுக்கடாக்கள்,
77 ஆட்டுக்குட்டிகள், 12 ஆட்டுக்கடாக்கள்
ஆகயவற்ைறப் பாவப் பரிகாரப் பலியாகச்
ெசலுத்தனர். இைவ அைனத்தும்
கர்த்தருக்கானத்தகனபலியாகும்.
௩௬ ப றகு அவர்கள் அர்தசஷ்டாவன்

கடிதத்ைத ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப்
பகுத களுக்குரிய ஆளுநரிடமும்,
தைலவர்களிடமும் ெகாடுத்தனர். ப றகு
அந்தத் தைலவர்கள் தங்கள் ஆதரைவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ஆலயத்த ற்கும்
ெகாடுத்தனர்.

௯
யூதரல்லாதவர்களுடன் ெசய்த

தருமணங்கள்
௧ இைவ அைனத்ைதயும் ெசய்து

முடிந்த ப றகு, இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
தைலவர்கள் என்னிடம் வந்தனர். அவர்கள்,
“எஸ்றா, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம்ைமச்
சுற்றயுள்ள ஜனங்களிடமிருந்து தங்கைளத்
தனிேய ப ரித்து ைவத்தருக்கவல்ைல.
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் தங்கைளத்
தனிேய ப ரித்து ைவத்தருக்கவல்ைல.
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இவர்கள், கானானியர், ஏத்தயர்,
ெபர்ச யர், எபூசயர், அம்ேமானியர்,
ேமாவாப யர், எக ப்தயர், எம்ேமாரியர்
ஆகய ஜனங்களால் பாத ப்புக்குள்ளாக ,
அவர்களின் தீயச் ெசயல்களுக்கும்
ஆளானார்கள். ௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எங்கைளச் சுற்றயுள்ளவர்கைள
மணந்துக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ச றப்புக்குரியவர்களாகக்
கருதப்படத்தக்கவர்கள். ஆனால் அவர்கள்
இப்ேபாது தம்ேமாடு வாழும் மற்றவர்கேளாடு
கலந்துவ ட்டனர். இந்தவைகயல்இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் தைலவர்களும் முக்கய
அதகாரிகளும்ஒரு ேமாசமானஉதாரணமாக
இருந்தனர்” என்றனர். ௩ நான் இைதப்பற்ற
ேகள்வப்பட்டதும், நான் கலக்கமைடந்தைதக்
காட்ட எனது ஆைடகைளயும்
சால்ைவகைளயும் க ழித்துக்ெகாண்ேடன்.
என் தைலயலும் தாடியலும் உள்ள
முடிையப் படுங்க க்ெகாண்ேடன்.
அத ர்ச்ச யைடந்தும் கலக்கமைடந்தும்
நான் உட்கார்ந்துவ ட்ேடன். ௪ ப றகு,
ேதவனுைடய சட்டங்கள் மீது மரியாைதக்
ெகாண்ட ஒவ்ெவாருவரும் அஞ்சனார்கள்.
அவர்கள், அடிைமத்தனத்தலிருந்து
மீண்ட இஸ்ரேவலர்கள் ேதவனுக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்கள் அல்ல என்பைத
அற ந்ததால் பயந்தார்கள். நான் அத ர்ச்ச யும்
கலக்கமும் அைடந்ேதன். பலிக்கான மாைல
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ேநரம்வைர நான் உட்கார்ந்தருந்ேதன். அந்த
ஜனங்கள்என்ைனச்சுற்ற க்கூடினார்கள்.
௫ ப றகு பலிக்குரிய மாைல ேநரம்

வந்ததும் நான் எழுந்ேதன். அங்ேக
அமர்ந்தருந்தெபாழுது, பார்ப்பதற்கு
ெவட்கப்படும்படியாகஎன்ைனநாேனஆக்க க்
ெகாண்ேடன். எனது ஆைடயும் சால்ைவயும்
க ழிந்தருந்தன. நான் முழங்காலிட்டு, என்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ேநராக ைககைள
வ ரித்தருந்ேதன். ௬ ப றகு நான் இந்த
ெஜபத்ைதச்ெசய்ேதன்.

“எனது ேதவேன, உம்ைமப் பார்ப்பதற்கு
நான் மிகவும் ெவட்கமும் குழப்பமும்
அைடக ேறன். எங்கள் தைலகைளவ ட
எங்கள் பாவங்கள் உயரமாகவ ட்டைத
அற ந்து ெவட்கப்படுக ேறன். எங்கள்
குற்றங்கள் பரேலாகம்வைர எட்டியது.
௭ எங்கள் முற்ப தாக்களின் காலமுதல்
இன்றுவைர நாங்கள் பலவைகயான
பாவங்கைளச் ெசய்து வருக ேறாம்.
நாங்கள் பாவம் ெசய்ததனால்
எங்களுைடய அரசர்களும் ஆசாரியர்களும்
தண்டிக்கப்பட்டனர். ெவளிநாட்டு
அரசர்கள் எங்கைளத் தாக்க , எங்கள்
ஜனங்கைள இழுத்துச் ெசன்றனர்.
எங்களுக்குரிய ெசல்வங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு எங்கைள
அவமானத்த ற்குள்ளாக்கவ ட்டார்கள்.
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இன்றும்கூடஅேத நைலதான்உள்ளது.
௮ “ஆனால் இப்ேபாது, முடிவாக நீர்

எங்கள் மீது இரக்கத்துடன் இருக்கறீர்.
அடிைமத்தனத்தலிருந்த எங்களில்
சலைர வடுதைல ெசய்து, இந்தப்
பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு அைழத்து வந்தீர்,
கர்த்தாேவ எங்களுக்குப் புதய வாழ்வும்,
அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுதைலயும்
தந்தீர். ௯ ஆமாம், நாங்கள் அடிைமகளாய்
இருந்ேதாம். ஆனால்நீர்எங்கைளஎப்ேபாதும்
அடிைமகளாய் இருக்கவ டவல்ைல.
எங்கேளாடு நீர் இரக்கமாய் இருக்க றீர்.
ெபர்ச யா அரசர்கைளயும் எங்கள் மீது
கருைணகாட்டுமாறு ெசய்தீர். உமதுஆலயம்
அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் நீர் எங்களுக்குப்
புதய வாழ்க்ைகையக் ெகாடுத்தீர். எனேவ,
நாங்கள் உமது ஆலயத்ைத மீண்டும்
புத தாகக் கட்ட முடிந்தது. ேதவேன,
யூதாைவயும் எருசேலைமயும் காப்பாற்ற ஒரு
சுவர் கட்ட நீர்உதவ ச்ெசய்தீர்.
௧௦ “இப்ேபாது, ேதவேன உமக்கு நாங்கள்

என்ன ெசால்ல முடியும்? மீண்டும் நாங்கள்
உம்முைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவைத
நறுத்த க் ெகாண்ேடாம். ௧௧ ேதவேன,
நீர் உம்முைடய ஊழியக்காரர்கைளயும்,
தீர்க்கதரிச கைளயும் பயன்படுத்த உமது
கட்டைளகைளக் ெகாடுத்தீர். நீர், ‘நீங்கள்
வாழப் ேபாக ற நாடு அழிந்துேபான
நாடு. அது, அங்குள்ள ஜனங்களின்
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தீயச் ெசயல்களால் அழிந்து ேபானது.
இந்த நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாரு இடத்தலும்
அங்குள்ள ஜனங்கள் பாவம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் இந்தத் ேதசத்ைதத் தங்கள்
பாவங்களால் அசங்கப்படுத்தவ ட்டனர்.
௧௨ எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள,
அவர்களது பள்ைளகைள உங்கள்
பள்ைளகள் மணந்துக்ெகாள்ள
அனுமதக்கேவண்டாம்! அவர்கேளாடு
ேசராதீர்கள். அவர்களது ெபாருட்கைள
வரும்பாதீர்கள்! எனது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். எனேவ நீங்கள்
பலமுள்ளவர்களாகவும், இந்த நாட்டிலுள்ள
நல்லவற்ைற அனுபவப்பவர்களாகவும்
இருப்பீர்கள். ப றகு இந்த நலத்ைத உமது
பள்ைளகளுக்குக் ெகாடுக்கலாம்’ என்று
ெசான்னீர்.
௧௩ “எங்களுைடய ெசாந்தத் தவறுகளால்

தான் எங்களுக்கு தீைமகள் ஏற்பட்டன.
நாங்கள் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தருக்க ேறாம்,
எங்களிடம் நைறய குற்றங்கள் உள்ளன.
ஆனால், எங்கள் ேதவனாகய நீர்
எங்களுக்குரிய தண்டைனகைளவடக்
குைறவாகேவ தண்டித்தீர். நாங்கள்
பயங்கரமான பாவங்கைளச்
ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள் மிக ேமாசமாகத்
தண்டிக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும். ஆனால்
நீர் எங்கைள அடிைமத்தனத்தலிருந்து
மீட்டிருக்கன்றீர். ௧௪ எனேவ, நாங்கள்
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உம்முைடய கட்டைளகைள மீறக்கூடாது
என்று ெதரிந்துக்ெகாண்ேடாம். அவர்கைள
நாங்கள் மணந்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
அவர்கள் தீய பாவங்கைள ெசய்தனர்.
ேதவேன, நாங்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து
மணந்துக்ெகாண்டிருந்தால், எங்கைள
நீர் முழுவதும் அழித்துவடுவீர் என்பைத
அற ேவாம்! ப றகு, இஸ்ரேவலர் எவரும்
உய ேராடுஇருக்கமாட்டார்கள்.
௧௫ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,

நீர் நல்லவர்! நீர் இன்னும் எங்களில்
சலைர வாழ வ ட்டிருக்க றீர். ஆமாம்,
நாங்கள் குற்றவாளிகேள! எங்கள்
குற்றமனப்பான்ைமயால் எங்களில்
ஒருவரும் உமது முன்னிைலயல் நற்க
அனுமதக்கப்படக்கூடாது.”

௧௦
ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்கைள

ஒப்புக்ெகாள்ளுதல்
௧எஸ்றா ெஜபம் ெசய்துஅறக்ைகய ட்டான்.

அழுதுக்ெகாண்ேட அவன் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு முன்பு வழுந்தான். எஸ்றா
இவ்வாறு ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் ஆண், ெபண்,
குழந்ைதகள் என ஒரு ெபரிய கூட்டம்
அவைரச் சுற்ற க்ெகாண்டது. அவர்களும்
அவேராடு ேசர்ந்து மிகப் பலமாக
அழுதார்கள். ௨ அப்ேபாது ஏலாமின்
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சந்ததயல் ஒருவனான, ெயக ேயலின்
மகன் ெசக்கனியா எஸ்றாவ டம்
ேபசனான். ெசக்கனியா, “நான் நமது
ேதவனிடம் உண்ைமயாக இருக்கவல்ைல.
நம்ைம சுற்றயருப்பவர்கைள நாம்
மணந்துக்ெகாண்ேடாம். ஆனால் நாங்கள்
இைதச்ெசய்தருந்தாலும்,இஸ்ரேவலுக்கான
நம்ப க்ைக இன்னும் இருக்கறது.
௩ இப்ேபாது நாம் ேதவனுக்கு முன்னால்
ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாள்ேவாம்.
அதன்படி அப்படிப்பட்ட நமது ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும் அகற்றவடுேவாம்.
எஸ்றா மற்றும் நமது ேதவனுைடய
சட்டங்கைள மத க்கும் ஜனங்களின்
அறவுைரையப் பன்பற்றுவதற்காக நாம்
அைதச் ெசய்ேவாம். நாம் ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிேவாம். ௪ எஸ்றா,
எழுந்தரும், இது உங்கள் ெபாறுப்பு, ஆனால்
நாங்கள் உங்கைள ஆதரிப்ேபாம். எனேவ
ைதரியமாகெசயல்படும்” என்றான்.
௫ எனேவ எஸ்றா எழுந்தான். தைலைம

ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும்
தன் ெசால்லுக்குக் கட்டுப்படும்படி
வாக்குறுத பண்ணச்ெசய்தான். ௬ ப றகு,
எஸ்றா ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
இருந்து ெவளிேயப் ேபானான்.
எலியாச பன் மகனான ேயாகனானின்
அைறக்குப் ேபானான். அங்ேக,
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அவன் அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீண்ட
ஜனங்களுக்காக உணவு உண்ணாமலும்,
தண்ணீர் குடியாமலும் இருந்தான். காரணம்
அவன் இன்னும் ேசாகமாக இருந்தான்.
எருசேலமிற்குத் தரும்ப வந்த ஜனங்கைளப்
பற்ற மிகவும் ேசாகமாயருந்தான்.
௭ யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள
அைனத்து இடங்களுக்கும் ஒரு
ெசய்தைய அனுப்பனான். அச்ெசய்த ,
அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீண்டு
எருசேலமிற்கு வந்த இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவைரயும் எருசேலமில் கூடும்படிச்
ெசான்னது. ௮ மூன்று நாட்களுக்குள்
எந்த இஸ்ரேவலனும் எருசேலமிற்கு
வராவ ட்டால், தம் ெசாத்துக்கைள இழக்க
ேவண்டியதருக்கும். இந்த முடிைவ முக்கய
அதகாரிகளும், மூப்பர்களும் எடுத்தனர்.
கூட்டத்த ற்கு வராதவர்கள் அந்தக் குழுவன்
உறுப்பனராகஇல்லாமல் ேபாவார்கள்.
௯ எனேவ, எருசேலமில் மூன்று

நாட்களுக்குள், யூதா மற்றும் ெபன்யமீனில்
உள்ளஅைனவரும்வந்துகூடினார்கள். 9வது
மாதத்தன் 20வதுநாளில்ஆலயப ரகாரத்தல்
அைனவரும் கூடினார்கள். இக்கூட்டத்தாலும்
அப்ேபாது ெபய்த ெபரு மைழயால்
ஜனங்கள் மிகவும் கலக்கமைடந்தார்கள்.
௧௦ ப றகு ஆசாரியனான எஸ்றா எழுந்து
ஜனங்களிடம் ேபசனான். “நீங்கள்
ேதவனுக்கு உண்ைமயானவர்களாக
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இல்ைல. நீங்கள் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டீர்கள். இைதச்
ெசய்ததன் மூலம் இஸ்ரேவலர்கைள ேமலும்
குற்றவாளிகளாக்கவ ட்டீர்கள். ௧௧இப்ேபாது,
நீங்கள் பாவம் ெசய்தீர்கள் என்பைத
கர்த்தரிடம் ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும். கர்த்தர்
உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவன். நீங்கள்
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். நீங்கள் உங்கைளச் சுற்றயுள்ள
ஜனங்களிடமிருந்தும், உங்கள் அயல்நாட்டு
மைனவயரிடம் இருந்தும் தனித்தருங்கள்”
என்றான்.
௧௨ ப றகு அங்கு கூடியுள்ள கூட்டம்

முழுவதும் எஸ்றாவற்குப் பதல் ெசான்னது.
அவர்கள் உரத்த குரலில், “எஸ்றா, நீர்
ெசால்வது சரி! நீர் ெசால்லும் காரியங்கைள
நாங்கள் ெசய்யேவண்டும். ௧௩ ஆனால்
இங்ேக நைறய ேபர் இருக்க றார்கள்.
இது மைழ காலமாகவும் இருக்க றது.
எனேவ எங்களால் ெவளிேய தங்கமுடியாது.
நாங்கள் மிக ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்துவ ட்ேடாம். எனேவ இந்தப்
ப ரச்சைனைய ஒன்று அல்லது இரண்டு
நாட்களில் தீர்க்க முடியாது. ௧௪ இங்ேக
கூடியுள்ள அைனவருக்காகவும் எங்கள்
தைலவர்கள் முடிவுச் ெசய்யட்டும். எங்கள்
நகரங்களில் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டவர்கள் எல்லாம் ஒரு
த ட்டமிட்ட நாளில் இங்ேக எருசேலமில்
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கூடட்டும். அவர்கள் இங்கு மூப்பர்கேளாடும்
நகரநீத பத கேளாடும்வரட்டும். ப றகுஎங்கள்
மீது ேதவன் ேகாபங்ெகாள்ளாமல் இருப்பார்”
என்றனர்.
௧௫மிகச்ச லேரஇந்தத்த ட்டத்த ற்குஎத ராக

இருந்தனர். அவர்கள் ஆசேகலின் மகனான
ேயானத்தானும், த க்வாவன் மகனான
யக்சயாவும் ஆவார்கள். ேலவயர்களில்
ெமகல்லாவும், சப்ேபதாவும் இதற்கு எத ராக
இருந்தனர்.
௧௬ எனேவ எருசேலமிற்குத் தரும்ப

வந்த இஸ்ரேவலர்கள் இத்த ட்டத்ைத
ஏற்றுக் ெகாண்டனர். ஆசாரியனாகய
எஸ்றா, குடும்பத் தைலவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் ஒருவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
ேபரால் அைழக்கப்பட்டனர். பத்தாவது
மாதத்தன் முதல் நாளில் அவர்கள்
கூடிய மர்ந்து, ஒவ்ெவாரு வழக்ைகயும்
ஆராய்ந்தனர். ௧௭ அடுத்த ஆண்டின்
முதல் மாதத்தன் முதல் நாளில், அவர்கள்
அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள மணந்து
ெகாண்டவர்கைளப் பற்ற வ சாரித்து
முடித்தனர்.

அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டவர்களின்பட்டியல்
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௧௮ அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள மணந்துக்
ெகாண்ட ஆசாரியர் சந்ததயனரின்
ெபயர்கள்:
ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவா என்
பவனின் சந்ததயலும் ெயசுவாவன்
சேகாதரர்களும்; மாெசயா, எலிேயசர்,
யாரீப், ெகதலியா ஆக ேயார்.
௧௯ இவர்கள் அைனவரும் தம்
மைனவயைர வவாகரத்து ெசய்வதாக
வாக்களித்தனர். தங்கள்ஒவ்ெவாருவரும்
மந்ைதயலிருந்து ஒரு ெசம்மறயாட்டுக்
கடாைவக் குற்றநவாரண பலியாகக்
ெகாடுத்தார்கள். தங்கள் குற்ற
மனப்பான்ைமயால் அவர்கள் இவ்வாறு
ெசய்தனர்.

௨௦ இம்ேமர் என்பவனின் சந்ததயல்,
அனானியும்ெசபதயாவும்.

௨௧ ஆரீம் என்பவனின் சந்ததயல்,
மாெசயா, எலியா, ெசமாயா, ெயக ேயல்,
உசயாஆக ேயார்.

௨௨ பஸ்கூர் என்பவனின் சந்ததயல்
எலி ேயானாய், மாெசயா, இஸ்மேவல்,
ெநதெனேயல், ேயாசபாத், எலாசா
ஆக ேயார்.

௨௩ேலவயரில்ேயாசபாத், ச ேமய ,ெகலிதா
(இவனுக்குெகலாயாஎன்றேபருமுண்டு),
ெபத்தகீயா,யூதா, எலிேயசர்

ஆக ேயார் அயல் ேதசத்துப் ெபண்கைள
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மணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.
௨௪பாடகரில் எலியாச பும்,
வாசல் காவலாளரில் சல்லூம், ேதேலம்,
ஊரி

ஆக ேயார் அயல் ேதசத்துப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.

௨௫ மற்ற இஸ்ரேவலருக்குள்ேள
கீழ்க்கண்டவர்கள் அைனவரும் அயல்ேதசப்
ெபண்கைளமணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.
பாேராஷன் சந்ததயல்: ரமீயா, ெயசயா,
மல்கயா, மியாமின், எெலயாசார்,
மல்கஜா,ெபனாயாஆக ேயார்.

௨௬ ஏலாமின் சந்ததயல் மத்தனியா,
சகரியா, ெயக ேயல், அப்த , ெயரிேமாத்,
எலியாஆக ேயார்.

௨௭ சத்தூவன் சந்ததயல்: எலிேயானாய்,
எலியாச ப், மத்தனியா, ெயரிேமாத்,
சாபாத்,அச சாஆக ேயார்.

௨௮ ெபபாய் என்பவனின் சந்ததயல்
ேயாகனான். அனனியா, சாபாய ,
அத்லாய ஆக ேயார்.

௨௯ பானி என்பவனின் சந்ததயல்
ெமசுல்லாம், மல் லூக், அதாயா, யாசுப்,
ெசயால், ராேமாத்ஆக ேயார்.

௩௦பாகாத்ேமாவாப்என்பவனின்சந்ததயல்
அத்னா, ெகலால், ெபனாயா, மாெசயா,
மத்தனியா, ெபசெலேயல், பன்னூய ,
மனாேசஆக ேயார்.
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௩௧ சந்ததயல்; எலிேயசர், இஷயா,
மல்கயா, ெசமாயா, ஷமிேயான்.
௩௨ ெபன்யமீன், மல்லூக், ெசமரியா
ஆக ேயார்.

௩௩ ஆசும் என்பவனின் சந்ததயல்;
மத்னாய , மத்தத்தா, சாபாத், எலிெபேலத்,
எெரமாய ,மனாேச, ச ெமய ஆக ேயார்.

௩௪பானி என்பவனின் சந்ததயல்; மாதாய ,
அம்ராம்,ஊேவல்,௩௫ெபனாயா,ெபதயா,
ெகல்லூ, ௩௬ வனியா, ெமெரேமாத்,
எெலயாசீப், ௩௭ மத்தனியா, மதனாய்,
யாசாய்,

௩௮ பானிபன்னூய என்பவனின்
சந்ததயல்; ச ெமய , ௩௯ ெசேலமியா,
நாத்தான், அதாயா, ௪௦ மக்நாத்பாய ,
சாசாய , சாராய , ௪௧ அசெரேயல்,
ெசேலமியா, ெசமரியா, ௪௨ சல்லூம்,
அமரியா ேயாேசப்ஆக ேயார்.

௪௩ேநேபாஎன்பவனின்சந்தத யல்ஏெயல்,
மத்த த்தயா, சாபாத், ெசபனா, யதாய்,
ேயாேவல்,ெபனாயாஆக ேயார்.

௪௪ இவர்கள் அைனவரும் அயல்நாட்டுப்
ெபண்கைள மணந்தருந்தனர். ச லருக்கு
அவர்கேளாடுகுழந்ைதகளும்இருந்தனர்.
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