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ெநேகமியாவன்
புத்தகம்

ெநேகமியாவன்ெஜபம்
௧இைவகள்ெநேகமியாவன்வார்த்ைதகள்.

ெநேகமியா அகலியாவன் மகன்.
ெநேகமியாவாகய நான்கஸ்ேலயுமாதத்தல்
சூசான் என்னும் தைலநகரத்தல் இருந்ேதன்.
இது அர்தசஷ்டா அரசனான இருபதாவது
ஆண்டு. ௨நான்சூசானில் இருந்தேபாது என்
சேகாதரர்களில் ஒருவனான ஆனானியும்
ேவறு சல மனிதர்களும் யூதாவலிருந்து
வந்தனர். நான் அவர்களிடம் அங்கு வாழும்
யூதர்கைளப்பற்ற க்ேகட்ேடன். அந்தயூதர்கள்
சைறவாசத்தலிருந்து தப்ப த்து இன்னும்
யூதாவல் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருந்தனர். நான்
அவர்களிடம் எருசேலம் நகரத்ைதப்பற்றயும்
வ சாரித்ேதன்.
௩ ஆனானியும் அவேனாடு

இருந்த மனிதர்களும், “ெநேகமியா,
சைறவாசத்தலிருந்து தப்புவத்து யூதா
நாட்டில் வாழ்க ற யூதர்கள் மிகுந்த
துன்பத்தல்இருக்கன்றனர். அந்தஜனங்கள்
மிகுந்த ெதால்ைலகளிலும் அவமானத்தலும்
இருக்கன்றனர். ஏெனன்றால் எருசேலமின்
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சுவர் உைடந்து வழுந்தது. அதன் வாசல்கள்
ெநருப்பால்எரிந்தன” என்றனர்.
௪ நான் எருசேலம் ஜனங்கைளப் பற்றயும்

அதன் சுவைரப் பற்றயும் ேகள்வப்பட்டதும்
கவைல அைடந்ேதன். நான் உட்கார்ந்து
கதற ேனன். நான் பல நாள் துக்கமாக
இருந்ேதன். உண்ணாமல் இருந்து
பரேலாகத்தன்ேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்ேதன்.
௫ப றகுஇந்தெஜபத்ைதெஜப த்ேதன்:

“பரேலாகத்தன் ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, நீேர உயர்ந்தவர்,
வல்லைமயுள்ள ேதவன். உம்ைம ேநச த்து
உமது கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படியும்
ஜனங்கேளாடு தான் ெசய்துெகாண்ட
அன்பன்உடன்படிக்ைகையநைறேவற்றும்
ேதவன்நீேர.
௬ “உமக்கு முன்னால் இரவும் பகலும்

ெஜபம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ற உமது
அடியானின் ெஜபத்ைதக் ேகட்கும்படி
தயவுெசய்து உமது கண்கைளயும்
காதுகைளயும் தறவும். நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களான உமது அடியார்களுக்காக
ெஜபம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய நாங்கள்
உமக்கு எத ராகச் ெசய்த பாவங்கைள நான்
அறக்ைகயடுகன்ேறன். நான் உமக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்தருக்க ேறன் என்றும்
என் தந்ைதயன் வீட்டார் உமக்கு எத ராகப்
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பாவம் ெசய்தருக்க றார்கள் என்றும் நான்
அறக்ைகய ட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய நாங்கள்
உமக்கு மிகவும் தீயவர்களாக இருந்ேதாம்.
நீர் உமது அடியாரான ேமாேசக்குக்
ெகாடுத்த கட்டைளகள், ேபாதைனகள்,
சட்டங்கள் ஆகயவற்றற்கு நாங்கள் அடி
பணிந்தருக்கவல்ைல.
௮ உமது அடியாரான ேமாேசக்கு, நீர்

ெகாடுத்த கட்டைளைய தயவுெசய்து
நைனவுக்கூரும். நீர் அவனிடம்,
“இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய நீங்கள்
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாவ ட்டால்
நான் உங்கைளப் பலவந்தமாக
மற்ற நாடுகளுக்குள் ச தறடிப்ேபன்.
௯ நீங்கள் என்னிடம் தரும்பவந்து எனது
கட்டைளகளுக்கு அடிபணிவீர்களானால்
ப றகு நான் ெசால்லுகற இது நடக்கும்.
ஜனங்கள் தம் வீடுகளிலிருந்து
பலவந்தமாக ெவளிேய அனுப்பப்பட்டு
பூமியன் கைடச எல்ைலகளில்
இருந்தாலும் அங்கருந்து அவர்கைள
நான் ஒன்றுேசர்ப்ேபன். எனது நாமத்ைத
வளங்கும்படி நான் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்த ற்கு நான் அவர்கைளத்
தரும்பக்ெகாண்டுவருேவன்” என்று
கூறனீர்.
௧௦ இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் உமது

அடியவர்களாகவும் ஜனங்களாகவும்
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இருக்கன்றனர். நீர் உமது
வல்லைமயனாலும், உமது பலத்த
கரத்தனாலும் அந்த ஜனங்கைள
மீட்டீர். ௧௧ எனேவ கர்த்தாேவ, எனது
ெஜபத்ைதக் ேகளும். நான் உமது
அடியான். உமது நாமத்தல் மரியாைத
ைவத்தருக்க ற உமது அடியார்களின்
ெஜபங்கைளக்ேகளும். கர்த்தாேவ, நான்
அரசனதுத ராட்ைசரசப் பணியாள்* என்பது
உமக்குத் ெதரியும். எனேவ இன்று
எனக்கு உதவும். அரசனிடத்தல் உதவ
ேகட்க றேபாது நீர் எனக்கு உதவும். என்
காரியத்ைதக் ைககூடி வரப்பண்ணும்.
அரசனுக்கு நான் வருப்பமுைடயவனாக
இருக்கும்படிஉதவும்.

௨
அர்தசஷ்டா அரசன் ெநேகமியாைவ

எருசேலமிற்குஅனுப்புக றான்
௧அர்தசஷ்டாஅரசனின்இருபதாம்
ஆட்சயாண்டில், ந சான் மாதத்தல்

ெகாஞ்சம் த ராட்ைச ரசம் அரசனுக்கு
ெகாண்டுவரப்பட்டது. நான்த ராட்ைசரசத்ைத
எடுத்து அரசனுக்கு ெகாடுத்ேதன்.

* ௧:௧௧: த ராட்ைசரசப் பணியாள்இதுமுக்கயமான பணி.
இந்த பணியாள் எப்ெபாழுதும் அரசனுடன் ெநருக்கமாக
இருப்பான். அவன் அரசன் குடிக்கும் த ராட்ைச ரசத்ைத
சுைவப்பார்த்து எவரும் அவனுக்கு வஷம் ெகாடுக்க
முயலவல்ைலஎன்பைதஉறுத ெசய்யேவண்டும்.
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நான் அரசேனாடு இருக்கும்ேபாது
எப்ெபாழுதும் துக்கமாக இருந்ததல்ைல.
ஆனால் இப்ெபாழுது நான் துக்கமாய்
இருந்ேதன். ௨ எனேவ அரசன் என்னிடம்,
“நீ ேநாயுற்றருக்க றாயா? ஏன் துக்கமாய்
காணப்படுகறாய்? உனது இதயம்
துக்கத்தால் நைறந்தருப்பது ேபான்று நான்
எண்ணுகேறன்” என்றுேகட்டான்.
ப றகு நான் மிகவும் பயந்ேதன்.

௩ பயந்தாலும் கூட நான் அரசனிடம்,
“அரசன் என்ெறன்றும் வாழ்வாராக! நான்
துக்கமாய் இருக்க ேறன். ஏெனன்றால் எனது
முற்ப தாக்களின் கல்லைறகள் உள்ள நகரம்
பாழாய ற்று. அதன் வாசல்கள் ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டன” என்ேறன்.
௪ ப றகு அரசன் என்னிடம், “நான் என்ன

ெசய்யேவண்டும்என்றுநீவரும்புகன்றாய்?”
என்றுேகட்டான்.
நான் பதல் ெசால்வதற்கு முன்னால் நான்

பரேலாகத்தல் இருக்கற ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்ேதன். ௫ ப றகு நான் அரசனுக்கு, “இது
அரசனுக்கு ப டித்தமானதாக இருந்தால்,
நான் உமக்கு நல்லவனாக இருந்தருந்தால்,
தயவுெசய்து எனது முற்ப தாக்கள் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டுள்ள யூதாவற்கு என்ைன
அனுப்பும். யூதாவல் நான் ேபாய் எருசேலம்
நகரத்ைத மீண்டும் கட்ட வரும்புக ேறன்”
என்றுபதல்ெசான்ேனன்.
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௬ அரச அரசனுக்கு அடுத்து அமர்ந்துக்
ெகாண்டிருந்தாள். அரசன் என்னிடம், “நீ
ேபாய் வர எவ்வளவு காலம் எடுக்கும். நீ
இங்ேக எப்ெபாழுது தரும்ப வருவாய்?”
என்றுேகட்டான்.
அரசன் என்ைன அனுப்புவதல்

சந்ேதாஷப்பட்டான். எனேவ நான்
அவனுக்குக் குற ப்ப ட்ட காலத்ைதச்
ெசான்ேனன்.
௭ நான் அரசனிடம், “அரசனுக்கு

வருப்பமானால் எனக்கு உதவலாம். நான்
உதவ ேகட்கலாமா? ஐப ராத்து நத க்கு
ேமற்கலுள்ள பகுத களின் ஆளுநர்களிடம்
காட்ட எனக்கு சல கடிதங்கைளத் தயவு
ெசய்துக் ெகாடும். யூதாவற்கு ேபாகும்
வழியல், அவர்களின் பகுத களின்
வழியாகப் ேபாவதற்கான அனுமதைய
ஆளுநர்களிடம் ெபறஇக்கடிதங்கள்எனக்குத்
ேதைவப்படுகன்றன. ௮வாசல்கள், சுவர்கள்,
ஆலயத்ைதச் சுற்றயுள்ள சுவர்கள் மற்றும்
எனது வீடு ஆகயவற்றற்குத் ேதைவயான
மரத்தடிகள் எனக்குத் ேதைவப்படுகன்றது.
எனேவ உம்மிடமிருந்து ஆசாப்ப ற்கு ஒரு
கடிதம் எனக்குத் ேதைவ. உமது காடுகளுக்கு
ஆசாப்ெபாறுப்புஅத காரி” என்ேறன்.
அரசன் எனக்குக் கடிதங்கைளக்

ெகாடுத்தான். நான் ேகட்டவற்ைறெயல்லாம்
கூட ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால் ேதவன்
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என்னிடம் கருைணேயாடு இருந்ததால்,
அரசன்இவற்ைறச்ெசய்தான்.
௯எனேவ,நான்ஐப ராத்துநதயன்ேமற்குப்

பகுதயன் ஆளுநர்களிடம் ெசன்ேறன்.
அரசனிடமிருந்து ெபற்ற கடிதங்கைள
ஆளுநர்களிடம் ெகாடுத்ேதன். அரசன்
என்னுடன் பைட அத காரிகைளயும் குதைர
வீரர்கைளயும் அனுப்பயருந்தான். ௧௦ நான்
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கன்ேறன்
என்பது பற்ற சன்பல்லாத்தும் ெதாப யாவும்
ேகள்வப்பட்டனர். அவர்கள் இடிந்து
ேபானார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
உதவ ஒருவன் வந்தருக்க றான் என்று
அறந்து ேகாபமுற்றனர். சன்பல்லாத்
ஓேரானியனிலிருந்தும் ெதாப யா
அம்ேமானியாவலிருந்தும் வந்த
அத காரிகள்.

ெநேகமியா எருசேலம் சுவர்கைளக்
கண்காணிக்க றான்
௧௧-௧௨ நான் எருசேலமிற்குப் ேபாேனன்.

நான் அங்கு மூன்று நாட்கள் தங்க ேனன்.
ப றகு இரவல் நான் சல மனிதர்கேளாடு
புறப்பட்ேடன். எருசேலமிற்காக என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று ேதவன்
என் இதயத்தல் ைவத்தருக்க றார்
என்பைதப்பற்ற நான் எவரிடமும்
ெசால்லியருக்கவல்ைல. நான் சவாரி
ெசய்து வந்த குதைரையத் தவ ர ேவறு
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குதைரகள் என்னிடம் இல்ைல. ௧௩இருட்டாக
இருக்கும்ேபாது நான் பள்ளத்தாக்கன்வாசல்
வழியாகப் ேபாய் வலுசர்ப்பத்துரவு மற்றும்
குப்ைபேமட்டு வாசைல ேநாக்க ச் சவாரி
ெசய்ேதன். உைடக்கப்பட்டிருந்த எருசேலமின்
சுவர்கைளயும், ெநருப்பால் எரிக்கப்பட்டிருந்த
சுவர்களிலுள்ள வாசல்கைளயும் நான்
பார்ைவய ட்ேடன். ௧௪ ப றகு நான்
அங்கருந்து நீருற்று வாசலுக்கும் அரசனின்
குளத்துக்கும் ெசன்ேறன். ஆனால் நான்
அருகல் ெநருங்கும்ேபாது எனது குதைர
ெசல்வதற்குப் ேபாத ய இடம் இல்ைல
என்பைதக் கண்டுக்ெகாள்ள முடிந்தது.
௧௫எனேவ,இருட்டில்நான்பள்ளத்தாக்க ற்குச்
ெசன்ேறன். இறுதயாக நான் தரும்ப ,
பள்ளத்தாக்கன் வாசல் வழியாகத் தரும்ப
வந்ேதன். ௧௬ இஸ்ரேவலின் முக்கய
அதகாரிகளும் மற்ற ஜனங்களும் நான்
எங்ேக ேபாய் வந்ேதன் என்பைதயும்,
நான் என்ன ெசய்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்
என்பைதயும் அறயவல்ைல. யூதர்கள்,
ஆசாரியர்கள், அரச குடும்பத்தனர்,
அதகாரிகள், அந்தந்த ேவைலையச்
ெசய்யேபாகும் ஜனங்களுக்கும் நான் எதுவும்
ெசால்லவல்ைல.
௧௭ ப றகு நான் அந்த ஜனங்களிடம்,

“இங்ேக நமக்குள்ள துன்பத்ைத
உங்களால் பார்க்க முடியும். எருசேலம்
பாழாக யருக்க றது. இதன் வாசல்கள்



ெநேகமியா௨:௧௮ ix ெநேகமியா௨:௨௦

ெநருப்பால் எரிக்கப்பட்டிருக்கன்றன.
வாருங்கள் மீண்டும் நாம் எருசேலமின்
சுவர்கைளக் கட்டுேவாம். அதன் பன்
ஒருேபாதும் நாம் அவமானமைடந்தவர்களாக
இருக்கமாட்ேடாம்” என்ேறன்.
௧௮ நான் அந்த ஜனங்களிடம் ேதவன்

என்னிடம் கருைணேயாடு இருப்பைதப்
பற்றயும் ெசான்ேனன். அரசன் என்னிடம்
ெசால்லியருந்தவற்ைறப் பற்றயும்
நான் அவர்களிடம் ெசான்ேனன். ப றகு
அந்த ஜனங்கள், “இப்ெபாழுது நாம்
ேவைலைய ஆரம்ப க்கலாம்” என்று
பதலுைரத்தனர். எனேவ இந்த நல்ல
ேவைலைய நாங்கள் ெதாடங்க ேனாம்.
௧௯ஆனால் ஓேரானியனான சன்பல்லாத்தும்
அம்ேமானியனான ெதாப யா என்னும்
ேவைலக்காரனும் அரபயனான ேகேஷமும்
நாங்கள்மீண்டும்கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்
என்பைதக் ேகள்வப்பட்டனர். அவர்கள்
மிக இழிவான வழியல் எங்கைளக்
ேகலிச் ெசய்தனர். அவர்கள், “நீங்கள்
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கன்றீர்கள்.
நீங்கள் அரசனுக்கு எத ராக க்
ெகாண்டிருக்க றீர்களா?” என்றுேகட்டனர்.
௨௦ ஆனால் நான் அந்த மனிதர்களிடம்.

“பரேலாகத்தல் உள்ள ேதவன் எங்களுக்கு
ைகக்கூடிவர உதவுவார். நாங்கள்
ேதவனுைடய அடியார்கள். நாங்கள்
இந்த நகரத்ைத மீண்டும் கட்டுேவாம்.
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இந்த ேவைலக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு
உதவ முடியாமல் ேபாகும். உங்கள்
குடும்பத்தல் எவரும் இங்ேக எருசேலமில்
வாழவல்ைல. இந்த நாட்ைட நீங்கள்
ெசாந்தம் ெகாள்ளவல்ைல. இந்த இடத்தல்
உங்களுக்கு எவ்வத உரிைமயும் இல்ைல”
என்றுெசான்ேனன்.

௩
சுவைரக் கட்டுபவர்கள்
௧ தைலைம ஆசாரியரின் ெபயர்

எலியாசீப். எலியாசீபும் அவனது
சேகாதரர்களாகய ஆசாரியர்களும் எழுந்துப்
ேபாய் ஆட்டுவாசைலக் கட்டினார்கள்.
அவர்கள் ெஜபம் ெசய்து அந்த வாசைலக்
கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானதாக
ஆக்கனார்கள். அவர்கள் சுவரில் கதவுகைள
ைவத்தனர். அந்தஆசாரியர்கள் எருசேலமின்
சுவரில் நூறு என்னும் ேகாபுரம்வைரயும்
அனெனேயலின் ேகாபுரம்வைரயும் ேவைல
ெசய்தனர். அவர்கள் ெஜபம் ெசய்து
தங்கள் ேவைலையக் கர்த்தருக்குரிய
பரிசுத்தமானதாகஆக்கனார்கள்.
௨ எரிேகாவலிருந்து வந்த மனிதர்கள்

ஆசாரியர்களுக்கு அருகல் சுவர்கள்
கட்டினார்கள். இம்ரியன் மகனாகய சக்கூர்
எரிேகாவன் மனிதர்களுக்கு அருகல்
கட்டினான்.
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௩ ெசனாவன் மகன்கள் மீன்வாசைலக்
கட்டினார்கள். சரியான இடத்தல்
உத்த ரம் ைவத்தனர். அவர்கள் அந்தக்
கட்டிடத்த ற்கு கதவுகைள ைவத்தனர்.
ப றகு அந்த கதவற்குப் பூட்டுகைளயும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள்.
௪ உரியாவன் மகனான ெமெரேமாத்

சுவரின் அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்து
கட்டினான். (ேகாசன்மகன்உரியா.)
ெபரக யாவன் மகனான ெமசுல்லாம்

அதற்கு அடுத்த சுவைரப் பழுதுபார்த்து
கட்டினான் (ெமேஷசாெபேயலின் மகன்
ெபரகயா.)
பானாவன் மகனாகய சாேதாக்

அருகலுள்ள சுவைரப் பழுதுபார்த்து
கட்டினான்.
௫ ெதக்ேகாவா ஊரார் அவர்கள் அருேக

பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள். ஆனால்
அவர்களது தைலவர்கேளா அவர்களின்
ஆளுநரானெநேகமியாவ ற்குேவைலெசய்ய
மறுத்துவ ட்டனர்.
௬ ேயாய்தாவும் ெமசுல்லாமும் பைழய

வாசைல பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள்.
ேயாய்தா, பெசயாகன் மகன். ெமசுல்லாம்,
ேபேசாத யாவன் மகன். அவர்கள்
அதற்கு தூண்கள் அைமத்தனர். அவர்கள்
கதவுகைளயும் அதற்குரிய பூட்டுகள் மற்றும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும்ெபாருத்தனார்கள்.
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௭ க ப ேயான் மற்றும் மிஸ்பா ஊர்களின்
மனிதர்கள் அடுத்த பகுதையப் பழுதுபார்த்து
கட்டினார்கள். அந்த ேவைலைய ெமலதீயா
என்னும் க ப ேயானியனும், யாேதான்
என்னும் ெமேராேனாத்தயனும் ெசய்தனர்.
மிஸ்பா மற்றும் க ப ேயான் ஐப ராத்து
நதயைடேய ேமற்கு பகுதயன் ஆளுநரின்
ஆட்ச க்குட்பட்டிருந்தது.
௮ அராயாவன் மகனான ஊச ேயல்

அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்து
கட்டினான். ஊசேயல் ஒரு
ெபாற்ெகால்லனாய் இருந்தான்.
ைதலக்காரர்களில் ஒருவரான அனனியா
அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். அம்மனிதர்கள் அந்த அகன்ற
மதல்வைரக்கும் எருசேலைமக் கட்டிப்
பழுதுபார்த்தனர்.
௯ ஊரின் மகனான ெரப்பாயா அவர்கள்

அருேக பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
ெரப்பாயா, எருசேலமின் பாத பகுத க்குரிய
ஆளுநர்.
௧௦அருமாப்பன்மகனானெயதாயாஅடுத்த

சுவர் பகுதையக் கட்டினான். ெயதாயா
தனது ெசாந்த வீட்டின் அருகலுள்ளவற்ைறப்
பழுதுபார்த்து கட்டினான். ஆசாப் ெநயாவன்
மகனான அத்தூஸ் அடுத்தப் பகுதையப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். ௧௧ ஆரீமின்
மகனான மல்கஜாவும் பாகாத்ேமாவாபன்
மகனான அசூபும் அடுத்தப் பகுதையப்
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பழுது பார்த்துக் கட்டினார்கள். சூைளகளின்
ேகாபுரத்ைதயும்அவர்கள்பழுதுபார்த்தார்கள்.
௧௨அேலாேகசன் மகனான சல்லும்அடுத்த

சுவர்பகுதையப் பழுதுபார்த்தான். அவனது
மகள்கள்அவனுக்குஉதவனார்கள். சல்லூம்
எருசேலமின் பாத பகுத க்கு ஆளுநராக
இருந்தான்.
௧௩ஆனூனும் சாேனாவாகன் குடிமக்களும்

பள்ளத்தாக்கன் வாசைலப் பழுதுபார்த்தனர்.
அவர்கள் அதைனக் கட்டி அதற்கு
கதவுகைள அைமத்தனர். ப றகு அவர்கள்
அதற்குப் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாைளயும்
ெபாருத்தனர். அவர்கள்குப்ைபேமட்டுவாசல்
வைரக்கும் 500ெகஜம்சுவைரக்கட்டினார்கள்.
௧௪ ெரக்காவன் மகனான மல்கயா,

குப்ைப ேமட்டு வாசைலப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். மல்கயா, ெபத்ேகேரமின்
மாகாணத்து ஆளுநராக இருந்தான். அவன்
வாசைலக் கட்டினான். அதற்குக் கதவுகைளப்
ெபாருத்தனான். ப றகு அதற்குரிய
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும்
ைவத்தான்.
௧௫ நீரூற்று வாசைல பழுதுபார்த்தான்,

ெகால்ேலாேசயன் மகனான சல்லூம்
மிஸ்பா மாகாணத்து ஆளுநர். அவன்
வாசைல அைமத்து அதற்குக் கூைரையயும்
ேபாட்டான். ப றகு அதற்கு கதவுகைளயும்
ைவத்தான். அதற்குரிய பூட்டுகைளயும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு ைவத்தான்.



ெநேகமியா௩:௧௬ xiv ெநேகமியா௩:௧௮

சல்லூம், கூட சீேலாவாவன் குளத்து
சுவைரயும் கட்டினான். அது அரசனுைடய
ேதாட்டத்ைத அடுத்து இருந்தது.
தாவீது நகரத்தலிருந்து இறங்குகற
படிக்கட்டுகைளயும்அவன்கட்டிமுடித்தான்.
௧௬ அஸ்பூகன் மகனான ெநேகமியா

அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்தான்.
இந்த ெநேகமியா ெபத்சூர் மாவட்டத்தன்
பாத ப் பகுத க்கு ஆளுநராக இருந்தான்.
இவன் தாவீதன் கல்லைறகளுக்கு
எத ரான இடம்வைரயும் பழுதுபார்த்தான்.
அேதாடு ெவட்டப்பட்ட குளம் வைரயலும்,
பராக்க ரமசாலிகளின் வீடுவைரயலும்
உள்ளவற்ைறப் பழுதுபார்த்தான்.
௧௭ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தார் அடுத்தப்

பகுதையப் பழுதுபார்த்தனர். ேலவயர்கள்
பானியன் மகனான ேரகூமிற்குக் கீழ்
ேவைலபார்த்தனர். அடுத்தப் பகுதைய
அசபயா பழுதுபார்த்தான். அசபயா,
ேககலா மாவட்டத்தன் பாத ப் பகுத க்கு
ஆளுநராக இருந்தான். அவன்தனதுெசாந்த
மாவட்டத்த ற்ேக பழுதுபார்த்தான்.
௧௮ அடுத்தப் பகுதைய அவனது

சேகாதரர்கள் பழுதுபார்த்தனர். அவர்கள்
எனாதாதன் மகனான பன்னூவயன் கீழ்
ேவைல பார்த்தனர். பன்னூவ , ேககலா
மாவட்டத்தன் பாத ப் பகுத க்கு ஆளுநராக
இருந்தான்.
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௧௯ ெயசுவாவன் மகனாகய ஏசர்
அடுத்தப் பகுதையப் பழுது பார்த்தான்.
ஏசர், மிஸ்பாவன் ஆளுநராக இருந்தான்.
அவன் ஆயுத அைறயலிருந்து சுவரின்
மூைலவைரயுள்ள சுவர்ப் பகுதையப் பழுது
பார்த்துக் கட்டினான். ௨௦ சாபாயன் மகனான
பாரூக்அடுத்தப்பகுதையப்பழுதுபார்த்தான்.
பாரூக் மிகக் கடினமாக ேவைல ெசய்தான்.
அவன் அந்த மூைலயலிருந்து தைலைம
ஆசாரியனான எலியாச பன் வீட்டின்
நுைழவாயல் வைர சுவைரக் கட்டினான்.
௨௧ ேகாசன் மகன்உரியா. உரியாவன் மகன்
ெமெரேமாத். அவன் எலியாச பன் வாசற்படி
முதல் அந்த வீட்டின் கைடசவைரயுள்ள
சுவைரப் பழுதுபார்த்தான். ௨௨ அடுத்தப்
பகுதயலுள்ள சுவர்கள் அந்தப் பகுதயல்
வாழும் ஆசாரியர்களால் பழுதுபார்த்துக்
கட்டப்பட்டன.
௨௩ ெபன்யமீனும் அசூபும் தங்கள் வீட்டிற்கு

எத ேரயுள்ள சுவைரப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள். அனனியாவன் மகனாகய
மாேசயாவன் மகன் அசரியா அவனது
வீட்டிற்கு அருேக இருந்த சுவைரப்
பழுதுபார்த்துக்கட்டினான்.
௨௪ எனாதாதன் மகனான பன்னூவ

அசரியாவன் வீட்டிலிருந்த சுவரின் ேகாடி
வைளவு வைரக்கும் உள்ள ேவெறாரு
பங்ைகக்கட்டினான்.
௨௫ ஊசாயன் மகனான பாலால்
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வைளவுக்கு எத ேரயும் ேகாபுரத்த ற்கு
அருேகயும் உள்ளவற்ைறக் கட்டினான்.
இந்த ேகாபுரம் அரசனின் உயரமான
அரண்மைனயல் இருந்தது. அது அரசனது
காவல் வீட்டின் முற்றத்ைத அடுத்தருந்தது.
பாலாலுக்கு அடுத்து (ப றகு) பாேராஷன்
மகன்ெபதாயா ேவைலச்ெசய்தான்.
௨௬ ஆலய ேவைலக்காரர்கள்

ஓேபல் மைலயல் குடியருந்தார்கள்.
அவர்கள் கழக்ேகயருக்க ற தண்ணீர்
வாசல்வைரயலும் ேகாபுரத்த ற்கு அருகலும்
கட்டினார்கள்.
௨௭ ெதக்ேகாவா ஊரார், ெபரிய

ேகாபுரத்தலிருந்து ஓேபலின் மதல்வைரப்
பழுதுபார்த்துகட்டினார்கள்.
௨௮ குதைரவாசல் முதற்ெகாண்டு

ஆசாரியர்கள் தம் பகுதைய
பழுதுபார்த்தார்கள். ஒவ்ெவாரு ஆசாரியரும்
அவரதுெசாந்தவீட்டிற்குமுன்னுள்ளசுவைரக்
கட்டினார்கள். ௨௯ இம்ேமரின் மகனான
சாேதாக் தன் வீட்டிற்கு எத ேர இருக்க றைதப்
பழுதுபார்த்தான். அவனுக்கு பன்னாக,
ெசக்கனியாவன் மகனான ெசமாயா
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். ெசமாயா, க ழக்கு
வாசலின்காவல்காரனாகஇருந்தான்.
௩௦ ெசல்மீயாவன் மகனான அனனியாவும்

சாலாபன் மகனான ஆனூனும் ேவெறாரு
பங்ைகப் பழுது பார்த்துக் கட்டினார்கள்.
(ஆனூன், சாலாபன்ஆறாவதுமகன்)
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ெபரக்கயாவன் மகன் ெமசுல்லாம்
அவனது வீட்டின் முன்னால் ஒரு பகுதைய
கட்டினான். ௩௧ மல்கயா, ஆலய
ேவைலக்காரர்களும் வணிகர்களும்
குடியருப்புகள் வைரயுள்ளஅடுத்த பாகத்ைத
பழுதுபார்த்தான். அது ேசாதைன வாசலுக்கு
எத ேரயுள்ளது. மல்கயா,ெபாற்ெகால்லனாய்
இருந்தான். ௩௨ ேகாடியன் ேமல்வீட்டிற்கும்
ஆட்டு வாசலுக்கும் இைடேய இருக்க றைதப்
ெபாற்ெகால்லர்களும் மளிைகக்காரரும்
பழுதுபார்த்துக்கட்டினார்கள்.

௪
சன்பல்லாத்தும்ெதாப யாவும்
௧நாங்கள்எருசேலம்சுவர்கைளக்
கட்டிக்ெகாண்டிருப்பைத சன்பல்லாத்

ேகள்வப்பட்டான். அவன் மிகவும்
ேகாபம்ெகாண்டான்: எரிச்சல்
அைடந்தான். அவன் யூதர்கைளக்
ேகலிச்ெசய்யத் ெதாடங்கனான்.
௨ சன்பல்லாத் அவனது நண்பர்கேளாடும்
சமாரியாவலுள்ள பைடவீரர்கேளாடும்
ேபச , “பலவீனமுள்ள இந்த யூதர்கள்
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்?
அவர்கைள தனியாக வடுேவாம் என்று
நைனக்கறார்களா? அவர்கள் பலிய டலாம்
என்று நைனக்கறார்களா? ஒேர ஒரு
நாளிேலேய கட்டி முடித்துவ டலாம் என்று
நைனக்கறார்களா? சாம்பல் ேமடுகளிலும்
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புழுத ேமடுகளிலும் உள்ள கற்களுக்கு
உய ர்ெகாடுக்கஅவர்களால்முடியாது. இைவ
சாம்பல் மற்றும் புழுத க் குவயல்கேள”
என்றான்.
௩ அம்ேமானியனாகய ெதாப யா

சன்பல்லாத்தன் பக்கத்தல் நன்றான்.
அவன், “இந்த யூதர்கள் எைதக் கட்டுவதாக
நைனத்துக் ெகாண்டிருக்க றார்கள்?
ஒரு சறு நரி இதன் ேமல் ஏறனாலும்
சுவரிலுள்ள கற்கள் கீேழ வழுந்துவடும்”
என்றுெசான்னான்.
௪ ெநேகமியா ேதவனிடம் ெஜபம்

ெசய்தான். அவன், “எங்கள் ேதவேன,
எங்கள் ெஜபத்ைதக் ேகளும். அந்த
மனிதர்கள் எங்கைள ெவறுக்கறார்கள்.
சன்பல்லாத்தும் ெதாப யாவும் எங்கைள
அவமத க்க றார்கள். அவர்களுக்ேக
அந்தத் தீயச் ெசயல்கள் ஏற்படும்படி
ெசய்யும். அவர்கைள ைகத களாக
ெகாண்டு ேபாகப்பட்டவர்கைளப் ேபால
ெவட்க முறும்படிச் ெசய்யும். ௫ அவர்களது
குற்றங்கைள அகற்றேவண்டாம். அல்லது
உமது கண்ணுக்கு முன்னால் ெசய்தருக்க ற
பாவங்கைள மன்னிக்கேவண்டாம். அவர்கள்
கட்டிடம் கட்டுேவார்கைள ந ந்தைன ெசய்தும்
அைதரியப்படுத்தவும்ெசய்தனர்” என்றான்.
௬ நாங்கள் எருசேலமின் சுவைரக்

கட்டிேனாம். ஆனால் இச்சுவர்கள்
இருக்கேவண்டிய உயரத்த ற்கு பாத
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உயரம் தான் உள்ளது. நாங்கள் இதுவைர
ெசய்ேதாம். ஏெனன்றால் ஜனங்கள் தங்கள்
முழுமனேதாடு ேவைலச்ெசய்தனர்.
௭ ஆனால் சன்பல்லாத், ெதாப யா,

அரபயர்கள், அம்ேமானியர்கள் மற்றும்
அஸ்ேதாத்தயரும் மிகவும் எரிச்சல்
அைடந்தனர். அவர்கள், எருசேலம்
சுவர்களில் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து ேவைலச்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்று
ேகள்வப்பட்டனர். சுவர்களில் உள்ள
துவாரங்கைள ஜனங்கள் அைடக்கன்றனர்
என்றும்அவர்கள்ேகள்வப்பட்டனர். ௮எனேவ,
அம்மனிதர்கள் கூடி எருசேலமிற்கு எத ராகத்
த ட்டங்கள் தீட்டுகன்றனர். அவர்கள்
எருசேலமிற்கு எத ராகத் தூண்டிவட
த ட்டமிடுகன்றனர். அவர்கள் வந்து
நகரத்த ற்கு எத ராகச் சண்ைடய டவும்
த ட்டமிட்டனர். ௯ ஆனால் நாங்கள் எங்கள்
ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்ேதாம். நாங்கள்
சுவர்களில் இரவும் பகலும் கண்காணிக்க
காவலர்கைள ஏற்பாடு ெசய்ேதாம். நாங்கள்
அவர்கைள எத ர்ெகாள்ள தயாராக
இருந்ேதாம்.
௧௦ எனேவ அந்த ேநரத்தல் யூதாவன்

ஜனங்கள், “ேவைலக்காரர்கள் ேசார்வாக
இருக்க றார்கள். வழியல் எல்லாம் மண்ணும்
ேமடுமாயும் இருக்க றது. எங்களால்
ெதாடர்ந்துசுவைரக்கட்டமுடியாது. ௧௧எங்கள்
பைகவர்கள், ‘யூதா ஜனங்கள் அறந்துக்
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ெகாள்வதற்கும் எங்கைளப் பார்ப்பதற்கும்
முன்னால் நாங்கள் அவர்கள் மத்தயல்
இருப்ேபாம். நாங்கள் அவர்கைளக்
ெகால்ேவாம். அது ேவைலைய நறுத்தும்’
என்கறார்கள்” என்றுகூறனர்.
௧௨ ப றகு எங்கள் பைகவர்களின்

மத்தயல் வாழும் யூதர்கள் வந்து எங்களிடம்
பத்துமுைற, “எங்கைளச் சுற்றலும்
எங்கள் பைகவர்கள் உள்ளனர். நாங்கள்
தரும்பனாலும், அங்ேகயும் இருக்க றார்கள்”
என்றுெசான்னார்கள்.
௧௩ எனேவ நாம் ெகாஞ்சம்

ேபைரச் சுவேராடுள்ள பள்ளமான
இடங்களில்வ ட்ேடன். சுவர்களில்
உள்ள துவாரங்களில் அவர்கைள
நற்க ைவத்ேதன். நான் அவர்கைளக்
அவர்களது குடும்பங்கேளாடு அருகல்
வாள்கள், ஈட்டிகள், மற்றும் வல்லுகேளாடு
நறுத்த ேனன். ௧௪ நான் ெமாத்த
சூழ்நைலையயும் பார்த்ேதன். ப றகு
நான் எழுந்து நன்று முக்கயமான
குடும்பங்களிடமும் அத காரிகளிடமும்
மற்ற ஜனங்களிடமும் ேபச ேனன். நான்
அவர்களிடம், “நமது பைகவர்களுக்குப்
பயப்படேவண்டாம். நமது ஆண்டவைர
நைனவு ெகாள்ளுங்கள். கர்த்தர்
ெபரியவராயும் வல்லைம உைடயவராயும்
இருக்க றார். நீங்கள் உங்கள் சேகாதரர்கள்,
மகன்கள், மகள்கள் ஆக ேயாருக்காகச்
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சண்ைடய டேவண்டும். உங்கள்
மைனவகளுக்காகவும் வீடுகளுக்காகவும்
ேபாரிடேவண்டும்” என்றுகூறேனன்.

௧௫ ப றகு நாங்கள் அவர்களின்
த ட்டங்கைள அறந்துெகாண்டைத எங்கள்
பைகவர்கள் ேகள்வப்பட்டனர். அவர்களது
த ட்டங்கைளத் ேதவன் அழித்துவ ட்டைத
அவர்கள் அற ந்தனர். எனேவ நாங்கள்
அைனவரும் சுவரில் ேவைல ெசய்வதற்குத்
தரும்ப ப்ேபாேனாம். ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் ெசாந்த இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்
தங்கள் ேவைலையச் ெசய்தனர். ௧௬ அந்த
நாளில் இருந்து, எனது பாத ஜனங்கள்
சுவர்ேவைல ெசய்தனர். மீத பாத
ஜனங்கள் ஈட்டிகள், ேகடயங்கள், வல்லுகள்
மற்றும் கவசங்கள் ஆகயவற்ேறாடு காவல்
காத்தனர். பைட அத காரிகள் சுவைரக்கட்டும்
யூதாவன் ஜனங்களுக்குப் பன்னால்
நன்றனர். ௧௭ கட்டிடம் கட்டுேவாரும்
அவர்களது உதவயாளர்களும் ஒரு
ைகயல் கருவையயும், இன்ெனாரு
ைகயல் ஆயுதத்ைதயும் ைவத்தருந்தனர்.
௧௮ கட்டிடம் கட்டும் ஒவ்ெவாருவரும்
ேவைல ெசய்யும்ேபாது தன் இடுப்பல்
வாைள அணிந்தருந்தனர். எனக்கு
அடுத்தருந்தவன் எச்சரிக்ைக ெசய்வதற்கு
எக்காளம் ஊதுபவனாக இருந்தான்.
௧௯ ப றகு நான் ப ரதான குடும்பங்களிடமும்,
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அதகாரிகளிடமும், மற்ற ஜனங்களிடமும்
ேபச ேனன். நான் அவர்களிடம், “இது மிகப்
ெபரிய ேவைல. நாம் சுவர் முழுவதும்
பரவயருக்க ேவண்டும். நாம் ஒருவருக்கு
ஒருவர் தூரமாக இருக்க ேறாம். ௨௦ எனேவ,
நீங்கள் எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்டால் அந்த
இடத்த ற்கு ஓடிப்ேபாங்கள். அங்ேக நாம்
அைனவரும் கூடுேவாம். ேதவன் நமக்காக
ேபாரிடுவார்” என்றுெசான்ேனன்.
௨௧ எனேவ, நாங்கள் எருசேலம்

சுவரில் ெதாடர்ந்து ேவைலச்
ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம். பாத ேபர்
ஈட்டிகைள ைவத்தருந்தார்கள். நாங்கள்
காைல ெவளிச்சம் வந்தது முதல் இரவல்
நட்சத்த ரம்வரும்வைர ேவைலச்ெசய்ேதாம்.
௨௨ அந்த ேநரத்தல் நானும் ஜனங்களிடம்,

“கட்டிடம் கட்டுக ற ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் உதவயாளர்கேளாடு இரவல்
எருசேலமிற்குள்ேள தங்க ேவண்டும்.
ப றகு அவர்கள் இரவல் காவல் ெசய்யவும்
பகலில் ேவைல ெசய்யவும் முடியும்”
என்று ெசான்ேனன். ௨௩ எனேவ
நானாகலும் எனது சேகாதரராகலும் எனது
ேவைலக்காரராகலும் என்ைனப் பன்பற்ற
காவல் காக்க ற ேசவகராகலும் எங்கள்
ஆைடகைளக் கழற்ற ேபாடாமல் இருந்ேதாம்
எல்லா ேநரமும் எங்களிடம் ஆயுதம் தயாராக
இருந்தது. நாங்கள் தண்ணீர் எடுக்கப்
ேபாகும்ேபாது கூட ஆயுதம் தயாராக
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இருந்தது.

௫
ெநேகமியா ஏைழ ஜனங்களுக்கு

உதவுகறான்
௧ ஏைழ ஜனங்களுள் அேநகம் ேபர் தங்கள்

யூத சேகாதரர்களுக்கு எத ராக முைறய டத்
ெதாடங்கனார்கள். ௨ ச லர், “எங்களுக்கு
நைறய குழந்ைதகள் இருக்கன்றனர்.
நாங்கள் சாப்ப ட்டு உய ேராடு இருக்க
ேவண்டுமானால் தானியங்கைளப்
ெபறேவண்டும்” என்றனர்.
௩ மற்ற ஜனங்கள், “இது பஞ்சகாலம்,

நாங்கள் எங்கள் வயல்கைளயும்
த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும் வீடுகைளயும்
தானியங்கைளப் ெபறுவதற்காக
அடமானமாக ைவத்தருக்க ேறாம்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௪ ேமலும் சலர், “நாங்கள் எங்களது

வயல்கள் மற்றும் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களுக்கு அரசனிடம் வரி கட்ட
ேவண்டியவர்களாக இருக்க ேறாம். ஆனால்
எங்களால் வரிகட்ட முடியாது. எனேவ
நாங்கள் வரி கட்டுவதற்குப் பணத்ைத கடன்
வாங்கேவண்டியவர்களாக இருக்க ேறாம்.
௫அந்த பணக்கார ஜனங்கைளப் பாருங்கள்.
நாங்களும் அவர்கைளப் ேபான்ேற
நல்லவர்களாக இருக்க ேறாம். எங்கள்
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மகன்களும் அவர்களது மகன்கைளப்
ேபான்ேற நல்லவர்களாக இருக்க றார்கள்.
ஆனால் நாங்கள் எங்கள் மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் அடிைமயாக வற்கும்
நைலயல்உள்ேளாம். ஏற்ெகனேவஎங்களில்
சலர் தங்கள் மகள்கைளயும் அடிைமகளாக
வற்றருக்கன்றனர். எங்களால் எதுவும்
ெசய்யமுடியவல்ைல. நாங்கள் ஏற்கனேவ
எங்கள் வயல்கைளயும், த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும் இழந்துவ ட்ேடாம்.
இப்ெபாழுது அவற்ைற மற்றவர்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டனர்” என்றனர்.
௬ நான் அவர்களது குற்றச்சாட்டுகைளக்

ேகட்டதும் மிகவும் ேகாபமைடந்ேதன்.
௭ நான் என்ைன அைமத ப்படுத்த க்
ெகாண்டு பறகு நான் பணக்காரக்
குடும்பங்களிடமும் அத காரிகளிடமும்
ெசன்ேறன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள்
உங்கள் ெசாந்த ஜனங்களிைடேய
உங்கள் பணத்துக்கு வட்டி தருமாறு
பலவந்தப்படுத்துகறீர்கள். இவ்வாறு
ெசய்வைத நீங்கள் நறுத்தேவண்டும்”
என்ேறன். ப றகு நான் அைனத்து
ஜனங்கைளயும் கூடும்படி அைழத்ேதன்.
௮ நான் அந்த ஜனங்களிடம், “நமது
யூத சேகாதரர்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு
அடிைமகளாக வற்கப்பட்டனர். நாங்கள்
அவர்கைளத் தரும்ப வைலெகாடுத்து
வாங்க , அவர்கைள வடுதைலச்ெசய்ய
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எங்களால் இயன்றைதச் ெசய்ேதாம்.
இப்ெபாழுது, மீண்டும் நீங்கள்
அவர்கைள அடிைமகைளப்ேபான்று
வற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்” என்ேறன்.
அந்தப் பணக்காரர்களும் அதகாரிகளும்

அைமதயாக இருந்தார்கள். அவர்களால்
ெசால்வதற்கு எைதயும் கண்டுபடிக்க
முடியவல்ைல. ௯ எனேவ நான் ெதாடர்ந்து
ேபச ேனன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள்
ெசய்துெகாண்டிருப்பது சரிய ல்ைல.
நீங்கள் ேதவனுக்குப் பயந்து அவருக்கு
மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். மற்ற ஜனங்கள்
ெசய்வதுேபான்ற ெவட்கப்படத்தக்கச்
ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்யக்கூடாது.
௧௦ எனது ஜனங்கேள, எனது சேகாதரர்கேள,
நானும் கூட அந்த ஜனங்களுக்குப்
பணத்ைதயும் தானியத்ைதயும் கடனாகக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். அந்தக்
கடன்களுக்கு வட்டி ெகாடுக்குமாறு
பலவந்தப்படுத்துவைத வ ட ேவண்டும்.
௧௧ நீங்கள் அவர்களது த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும், வயல்கைளயும், ஒலிவ
வயல்கைளயும், வீடுகைளயும் இப்ேபாேத
தருப்ப க் ெகாடுக்கேவண்டும். நீங்கள்
அவர்களிடமிருந்து ெபற்ற வட்டிையயும்
தருப்ப க் ெகாடுக்கேவண்டும். நீங்கள்
அவர்களிடம் பணம், தானியம், புதய
த ராட்ைசரசம் மற்றும் எண்ெணய்
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ஆகயவற்றுக்கு நூற்றுக்கு ஒன்று வீதம்
வட்டி வசூலித்தருக்க றீர்கள். நீங்கள்
அவற்ைற அவர்களுக்குத் தருப்ப க்
ெகாடுக்கேவண்டும்” என்ேறன்.
௧௨ ப றகு அந்தப் பணக்காரர்களும்

அதகாரிகளும், “நாங்கள் இவற்ைறத்
தருப்ப க் ெகாடுப்ேபாம். நாங்கள்
அவர்களிடம் ேமலும் எைதயும்
ேகட்கமாட்ேடாம். ெநேகமியா, நீ
ெசான்னபடிேய நாங்கள் ெசய்ேவாம்”
என்றனர்.
ப றகு நான் ஆசாரியர்கைள

அைழத்ேதன். நான் பணக்காரர்கைளயும்
அதகாரிகைளயும் தாங்கள் ெசான்னைதச்
ெசய்வதாக ேதவனுக்கு உறுதெமாழி
அளிக்கச்ெசய்ேதன். ௧௩ ப றகு நான்
எனது ஆைடகளின் மடிப்புகைள
உதற ப்ேபாட்ேடன். நான், “தனது
வாக்குறுதையக் காப்பாற்றாத எவைரயும்
ேதவன் இவ்வாேற உதற ப்ேபாடுவார்.
ேதவன் அவர்கைளத் தமது வீடுகளிலிருந்து
உதறுவார். அவர்கள் தமது சம்பாத்தயத்ைத
எல்லாம் இழப்பார்கள். அம்மனிதன்
எல்லாவற்ைறயும்இழப்பான்” என்ேறன்.
நான்இவற்ைறச்ெசால்லிமுடித்ேதன். அந்த

ஜனங்கள் ஒத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அைனவரும் “ஆெமன்” என்றனர். அவர்கள்
கர்த்தைர துத த்தனர். எனேவ ஜனங்கள்
அவர்கள்வாக்குறுத ப்படிேயெசய்தனர்.
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௧௪ அந்தக் காலம் முழுவதும் நான்
யூதாவன் ஆளுநராக நயமிக்கப்பட்டேபாது,
நானும் என் சேகாதரர்களும்
ஆளுநருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த உணைவ
உண்ணவல்ைல. எனது உணைவ
வாங்குவதற்கான வரிையக் கட்டுமாறு நான்
ஜனங்கைளப் பலவந்தப்படுத்தவல்ைல.
நான், அர்தசஷ்டா அரசனான இருபதாம்
ஆண்டு முதல் முப்பத்த ெரண்டாம்
ஆண்டுவைரஆளுநராகஇருந்ேதன். நான் 12
ஆண்டுகள்யூதாவன்ஆளுநராகஇருந்ேதன்.
௧௫ ஆனால் எனக்கு முன்னால் ஆளுநராக
இருந்தவர்கள் ஜனங்களது வாழ்க்ைகையக்
கடினமாக்கனார்கள். அந்த ஆளுநர்கள்
ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒரு பவுண்டு ெவள்ளி
ெகாடுக்குமாறு பலவந்தப்படுத்தனர்.
அவர்கள் ஜனங்களிடம் உணவும்
த ராட்ைசரசமும் ெகாடுக்குமாறு ெசய்தனர்.
அந்த ஆளுநர்களுக்குக் கீேழ இருந்த
தைலவர்களும் ஜனங்களின் வாழ்க்ைகைய
அதகாரம் ெசலுத்த ேமலும் கடினமானதாகச்
ெசய்தனர். ஆனால் நான் ேதவனுக்கு பயந்து
மரியாைத ெசலுத்தயதால் இைதப்ேபான்ற
ெசயல்கைளச் ெசய்யவல்ைல. ௧௬ நான்
எருசேலம் சுவைரக் கட்டுவதல் கடினமாக
ேவைல ெசய்ேதன். எனது ஜனங்கள்
அைனவரும் சுவரில் ேவைல ெசய்வதற்காக
அங்ேக கூடினார்கள். நாங்கள்
எவரிடமிருந்தும் எந்த நலத்ைதயும்
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எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
௧௭ நான் ஒழுங்காக 150 யூதர்கைள

எனது பந்தயல் உண்ண ைவத்ேதன்.
சுற்றயருந்த ேதசங்களிலிருந்து
எங்களிடத்தல் வந்தவர்களுக்கு உணவு
ெகாடுத்ேதன். ௧௮ ஒவ்ெவாரு நாளும்
நான் இவ்வளவு உணவு தான் எனது
பந்தயல் பரிமாறேவண்டும் என்று
தீர்மானித்ேதன். ஒரு பசு, ஆறு நல்ல
ஆடு, பல வைக பறைவகள் ஆகயைவ.
பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுைற எனது
பந்தயல் எல்லாவைக த ராட்ைசரசமும்
ெகாண்டு வரேவண்டும். எனினும் நான்
ஆளுநருக்கு ஒதுக்கப்படேவண்டிய உணேவ
ேவண்டுெமன வற்புறுத்தயதல்ைல.
எனது உணவுக்காகச் ெசலுத்த ேவண்டிய
வரிையச் ெசலுத்துமாறு நான் ஜனங்கைள
எப்ெபாழுதும் வற்புறுத்தயதல்ைல.
ஜனங்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ேவைலச்
ெசய்க றார்கள் என்பைத நான் அற ேவன்.
௧௯ ேதவேன, இந்த ஜனங்களுக்காக நான்
ெசய்த நல்லவற்ைற எல்லாம் நைனத்துப்
பாரும்.

௬
ேமலும்ப ரச்சைனகள்
௧ ப றகு சன்பல்லாத், ெதாப யா,

அரபயனான ேகேஷமும் மற்றும்
எங்களது மற்ற பைகவர்களும் நான்
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சுவைரக் கட்டிவ ட்ேடன் என்பைதக்
ேகள்வப்பட்டனர். நாங்கள் சுவரிலுள்ள
அைனத்து துவாரங்கைளயும் அைடத்ேதாம்.
ஆனால் நாங்கள் இன்னும் வாசலுக்குரிய
கதவுகைளப் ேபாட்டிருக்கவல்ைல. ௨எனேவ
சன்பல்லாத்தும் ேகேஷமும் எனக்கு,
“ெநேகமியா வா, நாம் ஒன்றாகக் கூடுேவாம்.
நாம்ஓேனாபள்ளத்தாக்கல்உள்ளெகப்ப ரிம்
எனும் பட்டணத்தல் கூடிப்ேபசுேவாம்”
என்னும் ெசய்தைய அனுப்பனார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் என்ைனத் தாக்கத்
த ட்டமிட்டனர்.
௩எனேவநான்: “முக்கயமானேவைலையச்

ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். நான் அங்கு
வர முடியாது. நான் கீேழ வந்து உங்கைளச்
சந்த ப்பதால் இந்த ேவைல தைடபடுவைத
வரும்பவல்ைல” என்கற பத ேலாடு
அவர்களிடம்தூதர்கைளஅனுப்ப ேனன்.
௪ சன்பல்லாத்தும் ேகேஷமும் அேத

ெசய்தைய என்னிடம் நான்குமுைற
அனுப்பனார்கள். ஒவ்ெவாருமுைறயும் நான்
அேத பதைலேய தரும்ப அனுப்ப ேனன்.
௫ ப றகு, ஐந்தாவது தடைவ, சன்பல்லாத்
தனது உதவயாளைன என்னிடம் அேத
ெசய்த ேயாடு அனுப்பனான். அேதாடு
அவனது ைகயல் முத்தைரய டப்படாத ஒரு
கடிதமும்இருந்தது. ௬அக்கடிதத்தல்,

“ஒரு வதந்த சுற்ற க்ெகாண்டிருக்க றது.
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எங்ெகங்கும் ஜனங்கள் அைதப்பற்ற ேய
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அேதாடு,
ேகேஷம் இதைன உண்ைம என்று
கூறுகறான். நீயும் யூதர்களும் அரசனுக்கு
எத ராகத் தரும்ப த ட்டமிடுக றீர்கள் என்று
ஜனங்கள் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அதற்காகத் தான் நீங்கள் எருசேலம்
சுவைரக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீ
யூதர்களின் புதய அரசன் ஆவாய் என்றும்
ஜனங்கள் ேபச க் ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௭ ‘யூதாவல் ஒரு அரசன் இருக்கறான்’
என்று எருசேலமில் அற க்ைகயடுவதற்கு
நீ தீர்க்கதரிச கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க றாய்
என்றும்வதந்த உள்ளது.

“ெநேகமியா, இப்ெபாழுது நான் உன்ைன
எச்சரிக்க ேறன். இைதப்பற்ற அர்தசஷ்டா
அரசனும் ேகள்வப்படுவான். எனேவ வா,
நாம் கூடி இைதப் பற்ற ேபசுேவாம்” என்று
எழுதயருந்தது.

௮ எனேவ நான் சன்பல்லாத்துக்கு
இந்தப் பதைல அனுப்ப ேனன். அதல்,
“நீங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பது
எதுவும் நடக்கவல்ைல. உன் ெசாந்த
தைலக்குள் நீேய எல்லாவற்ைறயும்
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்” என்று
எழுதயருந்ேதன்.
௯ எங்கள் பைகவர்கள் எங்கைளப்

பயமுறுத்தேவ முயன்றனர். அவர்கள்
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தங்களுக்குள், “யூதர்கள் பயப்படுவார்கள்.
ேவைலச் ெசய்துெகாண்டிருப்பதல் ேசார்வு
அைடவார்கள். ப றகு சுவர் ேவைலமுடியாது”
என்றுநைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ஆனால் நான், “ேதவேன என்ைனப்

பலப்படுத்தும்” எனெஜபம்ெசய்ேதன்.
௧௦ ஒரு நாள் ெதலாயாவன் மகனாகய

ெசமாயாவன் வீட்டிற்குப் ேபாேனன்.
ெதலாயா, ெமகதாெபேயலின் மகன்.
ெசமாயா தன் வீட்டிேலேய தங்கயருந்தான்.
ெசமாயா, “ெநேகமியா, நாம் ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் சந்த ப்ேபாம். நாம்
அந்த பரிசுத்தமான இடத்தன் உள்ேள
ேபாய் கதவுகைள மூடிக்ெகாள்ேவாம்.
ஏெனன்றால் மனிதர்கள் உன்ைனக் ெகால்ல
வருகன்றனர். இன்று இரவு உன்ைனக்
ெகால்லவருகன்றனர்” என்றான்.
௧௧ஆனால்நான்ெசமாயாவ டம், “என்ைனப்

ேபான்ற சாதாரண மனிதன் ஓடலாமா?
என்ைனப் ேபான்ற சாதாரண மனிதன்
தன் உயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு ஓட முடியாது என்று
நீ அறவாய்.நான் ேபாகமாட்ேடன்!” என்று
ெசான்ேனன்.
௧௨ெசமாயாைவேதவன்அனுப்பயருக்கவல்ைல

என்பைத நான் அற ேவன். அவன்
எனக்கு எத ராகப் ப ரச்சாரம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றான் என்பைத
நான் அற ேவன். ஏெனன்றால் அவ்வாறு
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ெசய்வதற்கு அவனுக்குத் ெதாப யாவும்
சன்பல்லாத்தும் சம்பளம் ெகாடுக்க றார்கள்.
௧௩ ெசமாயா, என்ைனப் பயங்காட்டி
அச்சமைடய ெசய்வதற்குக் கூலி
ெபற்றருக்க றான். நான் ஆலயத்தன்
அந்தப் பாகத்த ற்குப் ேபாவதால் ஏற்படும்
பாவத்ைத ெசய்ய அவர்கள் இத்தைகய
தீயகாரியங்கைள எனக்கு எத ராக
த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். ப றகு எனது
பைகவர்களுக்கு என்ைன நந்த க்க ஒரு
காரணம் கைடத்துவடும். அதன் மூலம்
எனக்குக்ெகட்ட ெபயைரத் தருவார்கள்.
௧௪ ேதவேன தயவுெசய்து ெதாப யாைவயும்

சன்பல்லாத்ைதயும் அவர்கள் ெசய்துள்ள
தீயவற்ைறயும் நைனவுக்ெகாள்ளும். ெபண்
தீர்க்கதரிச யான ெநாவதயாளும் மற்ற
தீர்க்கதரிச களும் என்ைனப் பயங்காட்ட
முயன்றைதநைனவுக்ெகாள்ளும்.

சுவர்முடிக்கப்படுக றது
௧௫ எனேவ, எருசேலம் சுவர் எலூல்

மாதத்தன் 25வது நாளன்று கட்டி
முடிக்கப்பட்டது. சுவைரக் கட்டிமுடிக்க
52 நாட்கள் ஆயற்று. ௧௬ ப றகு
எங்களது பைகவர்கள் எல்லாம் சுவர் கட்டி
முடிக்கப்பட்டது என்பைதக் ேகள்வப்பட்டனர்.
எங்கைளச் சுற்றலும் உள்ள நாட்டினர்
சுவர் கட்டி முடிந்துவ ட்டது என்பைதப்
பார்த்தனர். எனேவ அவர்கள் தமது
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ைதரியத்ைத இழந்தனர். ஏெனன்றால்
இவ்ேவைல எங்கள் ேதவனுைடய
உதவயால்ெசய்யப்பட்டிருக்க றதுஎன்பைதப்
புரிந்துெகாண்டனர்.
௧௭ சுவர் ேவைல முடிக்கப்பட்டிருந்த அந்த

நாட்களில், யூதாவல் உள்ள பணக்கார
ஜனங்கள்ெதாப யாவற்குப்பலகடிதங்கைள
அனுப்பனர். ெதாப யாவும் அவற்றுக்குப்
பதல் அனுப்பனான். ௧௮ அவர்கள்
அக்கடிதங்கைள அனுப்பனர். ஏெனன்றால்,
யூதாவலுள்ள பல ஜனங்கள் அவனுக்கு
உண்ைமயாக இருப்பதாகச் சத்தயம்
ெசய்துள்ளனர். இதற்கு காரணம், ெதாப யா
ெசகனியாவற்கு மருமகனாக இருந்தான்.
ெசகனியா ஆராகன் மகன். ெதாப யாவன்
மகனான ேயாகனான் ெமசுல்லாமின்
மகைள மண முடித்தருந்தான். ெமசுல்லாம்,
ெபரக யாவன்மகனாகஇருந்தான். ௧௯கடந்த
காலத்தல் அந்த ஜனங்கள் ெதாப யாவற்கு
ஒரு ச றப்பான வாக்குறுதையச் ெசய்துக்
ெகாடுத்தருந்தனர். எனேவ அந்த ஜனங்கள்
என்னிடம் ெதாப யா எவ்வளவு நல்லவன்
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டுஇருந்தனர். நான்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைதயும் அவர்கள்
ெதாப யாவ டம்ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ெதாப யா என்ைனப் பயங்காட்ட கடிதங்கைள
அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்தான்.

௭
௧ எனேவ, நாங்கள் சுவர் கட்டுவைத
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முடித்ேதாம். ப றகு வாசல்களுக்குக்
கதவுகைளப் ேபாட்ேடாம். பன்னர்
அவ்வாசல்கைளக் காக்க ஆட்கைளத்
ேதர்ந் ெதடுத்ேதாம். ஆலயத்தல் பாடவும்
ஆசாரியர்களுக்கு உதவவும் ேதைவயான
ஆட்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம். ௨ அடுத்து,
நான் எனது சேகாதரனான ஆனானிையத்
எருசேலமின்ெபாறுப்பாளனாகநயமித்ேதன்.
ேகாட்ைடயன் தைலவனாக அனனியாைவத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நான் ஆனானிையத்
ேதாந்ெதடுத்ேதன். ஏெனன்றால் அவன்
மிகவும் ேநர்ைமயானவனாக இருந்தான்.
அேநக மனிதர்கள் ெசய்வைதவ ட அவன்
அதகமாக ேதவனுக்கு பயந்தான். ௩ ப றகு
நான் ஆனானிய டமும் அனனியாவ டமும்,
“ஒவ்ெவாரு நாளும் சூரியன் ேமேல
ஏறும்வைர எருசேலமின் வாசல் கதவுகைளத்
தறக்க காத்தருக்க ேவண்டும். சூரியன்
அைடவதற்கு முன்னால் வாசல் கதைவ
மூடித் தாழ்ப்பாளிடேவண்டும். எருசேலமில்
வாழ்கன்றவர்கைளக் காவலர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடு. நகரத்ைதக் காவல் ெசய்ய
முக்கயமான இடங்களில் அந்த ஜனங்களில்
சலைர நறுத்து. மற்ற மனிதர்கைள
அவர்களது வீட்டின் அருகல் நறுத்து” என்று
கூறேனன்.

தரும்ப வந்தைகத களின்பட்டியல்
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௪ இப்ெபாழுது நகரம் ெபரியதாய்
இருந்தது. அங்கு அதக இடம் இருந்தது.
ஆனால் அந்த நகரத்தல் மிகக்குைறவான
ஜனங்கேள வச த்தனர். வீடுகள்
இன்னும் கட்டப்படவல்ைல. ௫ எனேவ
என்னுைடய ேதவன் என் இதயத்தல்
அைனத்து ஜனங்களும் கூடேவண்டும் என்ற
எண்ணத்ைத உண்டாக்கனார். முக்கயமான
ஜனங்கைளயும் அதகாரிகைளயும் ெபாது
ஜனங்கைளயும் கூட்டத்த ற்கு நான்
அைழத்ேதன். நான் இதைனச் ெசய்ேதன்.
அதனால்அைனத்துகுடும்பங்கைளயும்பற்ற
ஒரு பட்டியல் ெசய்ய என்னால் முடிந்தது.
முன்னால் வந்தவர்களின் வம்ச பட்டியல்
எனக்கு அப்ெபாழுது கைடத்தது. இதுதான்
நான்கண்டஎழுத்துக்கள்:
௬ அதல் ைகத களாக இருந்து

தரும்ப வந்த அம்மாகாணத்தார்கள்
இருந்தார்கள். கடந்த காலத்தல் பாப ேலான்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் இந்த
ஜனங்கைளப் பாப ேலானுக்கு ைகத களாகக்
ெகாண்டு ேபானான்.அந்த ஜனங்கள்
எருசேலமிற்கும் யூதாவற்கும் தரும்ப
வந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ெசாந்த
நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். ௭இந்த ஜனங்கள்
ெசருபாேபேலாடு தரும்பயவர்கள். ெயசுவா,
ெநேகமியா, அசரியா, ராமியா, நகமானி,
ெமார்ெதகாய், பல்சான், மிஸ்ெபேரத்,
ப க்வாய , ெநகூம், பானா ஆக ேயார். நாடு
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கடத்தலிலிருந்து தரும்பய இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகயும் ெபயர்களும்
ெகாண்டபட்டியல்.

௮பாேராஷன்சந்ததயனர் 2,172
௯ெசபத்தயாவன்சந்ததயனர் 372
௧௦ஆராகன்சந்ததயனர் 652
௧௧ெயசுவா, ேயாவாப் என்பவர்களின்
குடும்பத்தலிருந்த பாகாத்ேமாவாபன்
சந்ததயனர் 2,818
௧௨ஏலாமின் சந்ததயனர் 1,254
௧௩சத்தூவன்சந்ததயனர் 845
௧௪சக்காயன்சந்ததயனர் 760
௧௫பன்னூவன்சந்ததயனர் 648
௧௬ெபபாயன்சந்ததயனர் 628
௧௭அஸ்காதன்சந்ததயனர் 2,322
௧௮அேதானிகாமின் சந்ததயனர் 667
௧௯ப க்வாயன்சந்ததயனர் 2,067
௨௦ஆதீனின்சந்ததயனர் 655
௨௧எேசக்கயாவன்குடும்பத்தன்வழியாக
ஆேதரின் சந்ததயனர் 98
௨௨ஆசூமின்சந்ததயனர் 328
௨௩ேபசாயன்சந்ததயனர் 324
௨௪ஆரீப்பன்சந்ததயனர் 112
௨௫க ப ேயானின் சந்ததயனர் 95
௨௬ெபத்லேகம்ஊராரும்ெநத்ேதாபா
ஊராரும் 188
௨௭ஆனேதாத்தூர்மனிதர்கள் 128
௨௮ெபத்அஸ்மாேவத்ஊரார்கள் 42
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௨௯ கீரியாத்யாரீம், ெகப ரா ேபேராத்
ஊரார்கள் 743

௩௦ராமா, காபாஊரார்கள் 621
௩௧மிக்மாஸ்ஊரார்கள் 122
௩௨ெபத்ேதல்,ஆய ஊரார்கள் 123
௩௩ேவெறாரு ேநேபாஊரார்கள் 52
௩௪மற்ெறாருஏலாம்ஊரார்கள் 1,254
௩௫ஆரீம்ஊரார்கள் 320
௩௬எரிேகாஊரார்கள் 345
௩௭ேலாத்,ஆதீத்,ஓேனாஊரார்கள் 721
௩௮ெசனாகாஊரார்கள் 3,930

௩௯ஆசாரியரானவர்கள்:
ெயசுவாகுடும்பத்தானாகயெயதாயாவன்
சந்ததயனர் 973
௪௦இம்ேமரின் சந்ததயனர் 1,052
௪௧பஸ்கூரின் சந்ததயனர் 1,247
௪௨ஆரீமின் சந்ததயனர் 1,017

௪௩ேலவயன்ேகாத்த ரத்தனர்:
ஓதயாவன்புத்த ரருக்குள்ேள
கத்மிேயல்மகனாகய
ெயசுவாவன்சந்ததயனர் 74

௪௪பாடகரானவர்கள்:
ஆசாபன்சந்ததயனர் 148

௪௫வாசல்காவலாளரானவர்கள்:
சல்லூம்,அேதர், தல்ேமான்,
அக்கூப்,அததா, ேசாபா
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ஆகேயாரின் சந்ததயனர் 138

௪௬இவர்கள்ஆலயபணியாளர்கள்:
சீகா,அசுபா, தபாேகாத்தன்சந்ததயனர்
௪௭ேகேராஸ், சீயா, பாேதான்,
௪௮ெலபனா,அகாபா, சல்மா,
௪௯ஆனான், க த்ேதல், காகார்,
௫௦ராயாக், ேரத்சீன்,ெநேகாதா,
௫௧காசாம்,ஊசா, பாெசயாக்,
௫௨ேபசாய்,ெமயுநீம்,ெநபஷசீம்,
௫௩பக்பூக்,அகுபா,அர்கூர்,
௫௪பஸ்லீ,ெமக தா,அர்ஷா,
௫௫பர்ேகாஷ், ச ெசரா, தாமா,
௫௬ெநத்ச யா,அதபா.

௫௭ சாெலாேமானது ேவைலக்காரர்களின்
சந்ததயனர்:
ேசாதா,ெசாெபேரத்,ெபரிதா,
௫௮யாலா, தர்ேகான், க த்ேதல்,
௫௯ ெசபத்தயா, அத்தீல், ெபாெகேரத்,
ஆேமான்.

௬௦ ஆலய ேவைலக்காரர்களும்,
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களின்
சந்ததயனர்#392

௬௧ ெதல்ெமலாக், ெதல்அர்சா, ேகருபல்,
ஆேதான், இம்ேமர் ஆகய ஊர்களில்
இருந்து சல ஜனங்கள் எருசேலமிற்கு
வந்தனர். ஆனால் இந்த ஜனங்கள் தாங்கள்
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இஸ்ரேவலர் என்று தங்கள் தந்ைதகளின்
வம்சத்ைத நரூப க்க முடியாதவர்களாக
இருந்தார்கள்.

௬௨ ெதலாயா, ெதாப யா, ெநேகதா
ஆக ேயாரின் சந்ததயனர்#642

௬௩ஆசாரியர்களின்குடும்பத்தலிருந்து
அபாயா, ேகாசு, பர்ச ல்லாய் சந்ததயனர்
(க ேலயாைவச் ேசர்ந்த பர்ச ல்லாயன்
மகள் ஒருத்தைய ஒரு மனிதன்
மணந்ததால், அந்த மனிதன்
பர்சல்லாயன் சந்ததயானாக
எண்ணப்பட்டான்.)

௬௪ இந்த ஜனங்கள் தமது
வம்சவரலாற்ைறத் ேதடினார்கள். ஆனால்
அவர்கள் அவற்ைறக் கண்டு படிக்கவல்ைல.
அவர்களால் தங்கள் முற்ப தாக்கள்
ஆசாரியர்கள் என்று நரூப க்க முடியாமல்
இருந்தனர். எனேவ அவர்களால்
ஆசாரியர்களாகச் ேசைவச் ெசய்ய
முடியவல்ைல. அவர்களின் ெபயர்களும்
ஆசாரியர்களின் பட்டியலில் இடம்
ெபறவல்ைல. ௬௫ இந்த ஜனங்கள் மிகவும்
பரிசுத்தமான உணைவ உண்ணக்கூடாது
என்று ஆளுநர் கட்டைளய ட்டார். ஊரீம்,
தும்மீம் என்பைவகைள உபேயாக த்து
தைலைம ஆசாரியன் ேதவனிடம்
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என்ன ெசய்யலாம் என்று ேகட்கும்வைர
இவ்வைகயான எந்த உணைவயும்
அவர்களால்உண்ணமுடியவல்ைல.

௬௬-௬௭ எல்ேலாரும் ேசர்த்து, தரும்ப வந்த
குழுவல்ெமாத்தம் 42,360ேபர்இருந்தனர்.
இைதத் தவ ர எண்ணப்படாமல் 7,337
ஆண்மற்றும்ெபண்ேவைலக்காரர்களும்
இருந்தனர். அேதாடு 245 ஆண் மற்றும்
ெபண் பாடகர்களும் இருந்தனர்.
௬௮-௬௯ 736 குதைரகளும், 245 ேகாேவறு
கழுைதகளும், 435 ஒட்டகங்களும், 6,720
கழுைதகளும்அவர்களுக்குஇருந்தன.

௭௦ வம்சத் தைலவர்களில் சலர்
ேவைலக்ெகன்று ெகாடுத்ததாவது:
ஆளுநர் 1,000 தங்கக் காசுகைளயும்,
50 கலங்கைளயும், 530 ஆசாரிய
ஆைடகைளயும் கருவூலத்தற்குக்
ெகாடுத்தான். ௭௧வம்சத் தைலவர்களில் சலர்
ேவைலயன் கரூவூலத்தற்கு 20,000 தங்கக்
காசுகைளயும், 2,200 ராத்தல் ெவள்ளிையயும்
ெகாடுத்தார்கள். ௭௨ மற்ற ஜனங்கள்
20,000 தங்கக் காசுகைளயும், 2,200 ராத்தல்
ெவள்ளிையயும், 67ஆசாரிய ஆைடகைளயும்
ெகாடுத்தனர்.
௭௩ ஆசாரியரும், ேலவயன்

ேகாத்த ரத்தாரும், வாசல் காவலாளரும்,
பாடகரும், ஆலய ேவைலக்காரர்களும்
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தங்கள் ெசாந்தப் பட்டணங்களில்
குடிேயறனார்கள். இஸ்ரேவலின்
மற்ற ஜனங்களும் தங்கள் ெசாந்தப்
பட்டணங்களில் குடிேயறனார்கள். ஆண்டில்
ஏழாவது மாதத்தல் இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ஜனங்களும் தங்கள் ெசாந்தப்
பட்டணங்களில்குடிேயற இருந்தனர்.

௮
எஸ்றா சட்டத்ைதவாச க்க றான்
௧ ஆண்டின் ஏழாவது மாதத்தல்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் ஒன்று
கூடினார்கள். அவர்கள் ஒன்றாயருந்தார்கள்.
அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு தண்ணீர்
வாசலுக்கு முன்னால் தறந்தெவளியல்
அைனவரும் கூடினார்கள். அந்த
ஜனங்கள் அைனவரும் எஸ்றா எனும்
ேவதபாரகனிடம் ேமாேசயன் சட்டப்
புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவர ேவண்டுெமன்று
ேகட்டார்கள். அதுதான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் கர்த்தரால் ெகாடுக்கப்பட்ட
சட்டப் புத்தகம். ௨ எனேவ, ஆசாரியனான
எஸ்றா அங்ேக கூடியுள்ள ஜனங்களின்
முன் சட்டப் புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவந்தான்.
இதுேவ அம்மாதத்தன் முதல் நாளாகும்.
இது அந்த ஆண்டின் ஏழாவது
மாதமாகும். அக்கூட்டத்தல் ஆண்களும்
ெபண்களுமாகக் கவனித்துக்ெகாள்ளவும்
புரிந்துக்ெகாள்ளவும் ேபாத ய
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வயதுைடயவர்களாக இருந்தனர்.
௩ எஸ்றா அத காைலயலிருந்து
மதயம்வைர சட்டப்புத்தகத்தலிருந்து
உரத்த குரலில் வாச த்தான்.
அவன் ஆண்களும் ெபண்களுமாய்
கவனிக்கவும் புரிந்துெகாள்ளவும் ேபாத ய
வயதுைடயவர்களாக இருந்தவர்களிடம்
வாச த்தான். அைனத்து ஜனங்களும்
கவனமாகக் ேகட்டனர். சட்டப் புத்தகத்தல்
கவனம்ைவத்தனர்.
௪ எஸ்றா மரத்தால் ஆன ேமைடயன் ேமல்

நன்றான். அது இந்த ச றப்பு ந கழ்ச்ச க்காக
அைமக்கப்பட்டிருந்தது. எஸ்றாவன் வலது
புறத்தல் மத்த த்தயாவும், ெசமாவும்,
அனாயாவும், உரியாவும், இல்க்கயாவும்,
மாெசயாவும், நன்றனர். அவனது
இடது புறத்தல் ெபதாயாவும், மீசேவலும்,
மல்கயாவும், அசூமும், அஸ்பதானாவும்,
சகரியாவும்,ெமசுல்லாமும்நன்றார்கள்.
௫ எனேவ எஸ்றா புத்தகத்ைதத் த றந்தான்.

ஜனங்கள் எல்ேலாரும் அவைனப் பார்க்க
முடிந்தது. ஏெனன்றால் அவன் உயர்ந்த
ேமைடயல் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.
எஸ்றா சட்ட புத்தகத்ைதத் த றந்ததும்
ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நன்றனர்.
௬ எஸ்றா உன்னத ேதவனாகய கர்த்தைரத்
துத த்தான். ஜனங்கள் அைனவரும்
தங்கள் ைககைள உயர்த்த அதற்கு
மறுெமாழியாக “ஆெமன்! ஆெமன்!”
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என்று ெசான்னார்கள். ப றகு ஜனங்கள்
அைனவரும் குனிந்து முகங்குப்புற வழுந்து
கர்த்தைரெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
௭ ேலவயர் ேகாத்த ரத்தலுள்ள

இம்மனிதர்கள்அங்ேகநன்றுக்ெகாண்டிருந்த
ஜனங்களிடம் சட்டத்ைதப் பற்ற
ஜனங்களுக்குப் புரியும்படிச் ெசய்தனர்.
அவர்கள் ெயசுவா, பானி, ெசேரப யா,
யாமின், அக்கூப், செபதாய , ஒதயா,
மாெசயா, ேகலிதா, அசரியா, ேயாசபாத்,
ஆனான், ெபலாயா ஆக ேயார்களாவார்கள்.
௮ அந்த ேலவயர்கள் ேதவனுைடய
சட்டப்புத்தகத்ைத வாச த்தனர். அவர்கள்
அதைனப் புரியும்படிச் ெசய்தனர்.
அதன் ெபாருைளயும் வளக்கனார்கள்.
அவர்கள் இதைனச் ெசய்ததால்
ஜனங்கள் வாச க்கப்பட்டது என்னெவன்று
புரிந்துக்ெகாண்டனர்.
௯ ப றகு ஆளுநராக ய ெநேகமியா,

ஆசாரியனுமான, ேவதபாரகனாகய
எஸ்றா மற்றும் ஜனங்களுக்குப் ேபாத த்த
ேலவயர்களும் ஜனங்களிடம், “இந்நாள்
ச றப்புக்குரிய நாளாக* உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு உள்ளது. எனேவ துக்கப்படவும்
அழவும் ேவண்டாம்” என்றனர். ஏெனன்றால்

* ௮:௯: ச றப்புக்குரியநாள்ஒவ்ெவாருமாதத்தன்முதலாம்
நாளும், இரண்டாம் நாளும் ெதாழுதுெகாள்வதற்குரிய
ச றப்பான நாள்களாகும். ஜனங்கள் அன்று கூடி ச றப்பான
உணைவப்பக ர்ந்துெகாள்வார்கள்.
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ஜனங்கள் ேதவனுைடயச் ெசய்த கைளச்
சட்டத்தல் ேகட்டதும்அழுதனர்.
௧௦ ெநேகமியா, “ேபாங்கள், நல்ல

உணைவயும் இனிய பானங்கைளயும்
குடித்து மகழுங்கள். ெகாஞ்சம் உணைவயும்
பானத்ைதயும் உணவு எதுவும் தயார்
ெசய்யாத ஜனங்களுக்குக் ெகாடுங்கள்.
இன்று கர்த்தருக்கு ச றப்ப ற்குரிய நாள்.
துக்கப்படேவண்டாம். ஏெனன்றால்
கர்த்தருைடய மக ழ்ச்ச யானது உங்கைளப்
பலமுைடயவர்களாகச்ெசய்யும்” என்றான்.
௧௧ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தாரும் ஜனங்கள்

அைமதயைடய உதவனார்கள். அவர்கள்,
“அைமதயாக இருங்கள், இது சறப்ப ற்குரிய
நாள்,துக்கப்பட ேவண்டாம்” என்றனர்.
௧௨ ப றகு ஜனங்கள் எல்லாரும் ச றப்பான

உணைவ உண்ணச் ெசன்றனர். அவர்கள்,
தம் உணைவயும் பானங்கைளயும்
பக ர்ந்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
சந்ேதாஷமாக இருந்தனர். அச்ச றப்பு
நாைளக் ெகாண்டாடினார்கள். அவர்கள்
ஆச ரியர்கள் அவர்களுக்கு கற்ப க்க முயற்ச
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்த கர்த்தருைடய
ேபாதைனகைளபுரிந்துக்ெகாண்டனர்.
௧௩ ப றகு அம்மாதத்தன் இரண்டாவது

நாளில் அைனத்து குடும்பத் தைலவர்களும்
ேபாய் எஸ்றாைவயும், ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவயர்கைளயும் சந்த த்தனர். அவர்கள்
அைனவரும் ேவதபாரகனாகய எஸ்றாைவச்
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சுற்ற சட்டத்தன் வார்த்ைதகைளக்
கற்றுக்ெகாள்ளகூடினார்கள்.
௧௪-௧௫ அவர்கள் கற்று சட்டத்தல்

கட்டைளகள் இருப்பைதக் கண்டனர்.
கர்த்தர் இந்தக் கட்டைளைய ேமாேச மூலம்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். ஆண்டின்
ஏழாவது மாதத்தல், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஒரு வேஷச வடுமுைறைய (கூடாரங்கள்
வழா) ெகாண்டாட எருசேலமிற்குப்
ேபாகேவண்டும். அவர்கள் தற்காலிகமாக
கூடாரங்களில் அங்ேக குடியருக்கேவண்டும்.
ஜனங்கள் தங்களது சகல நகரங்களுக்கும்
எருசேலமிற்கும் ேபாய் இவற்ைறக்
கூறேவண்டும்: “மைல நாடுகளுக்குப்
ேபாங்கள். பலவைகயாக ஒலிவ
மரங்களிலிருந்து கைளகைள எடுங்கள்.
மிருதுச்ெசடிகளின் கைளகைளயும்,
ேபரீச்ச மரப்பட்ைடகைளயும், அடர்ந்த
மரக்கைளகைளயும் ெகாண்டுவாருங்கள்.
அக்கைளகைளக் ெகாண்டு தற்காலிகமாகக்
கூடாரங்கைள அைமயுங்கள். சட்டம்
ெசால்லுகறபடிச்ெசய்யுங்கள்.”
௧௬ எனேவ, ஜனங்கள் ெவளிேய ேபாய்

அம்மரக் கைளகைள எடுத்தனர். ப றகு
அவர்கள் தற்காலிகமான கூடாரங்கைளத்
தங்களுக்காகஅைமத்தனர். அவர்கள்தங்கள்
ெசாந்த கூைரகள் ேமலும் முற்றங்களிலும்
கூடாரங்கைள அைமத்துக்ெகாண்டனர்.
ஆலயப் ப ரகாரங்களிலும், தண்ணீர்
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வாசல் அருகலுள்ள தறந்த ெவளியலும்,
எப்ப ராயீம் வாசல் வீதயலும் தங்களுக்குக்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள். ௧௭ இவ்வாறு
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்த
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் குழு முழுவதும்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள். அவர்கள்
அைமத்த கூடாரங்களிேலேய அவர்கள்
குடி இருந்தார்கள். நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவன் நாட்கள் முதல் அந்நாள்வைர
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைடக்கலக்
கூடாரப் பண்டிைகைய இவ்வாறு
ெகாண்டாடவல்ைல. ஒவ்ெவாருவரும்
மிகவும் சந்ேதாஷமாகஇருந்தனர்.
௧௮ வழாவன் ஒவ்ெவாரு நாளும்

சட்டப் புத்தகத்தல் இருந்து எஸ்றா
வாச த்தான். வழாவன் முதல் நாளிலிருந்து
கைடச நாள்வைர எஸ்றா சட்டப்
புத்தகத்ைத வாச த்தான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் இவ்வழாைவ ஏழு நாட்கள்
ெகாண்டாடினார்கள். ப றகு எட்டாவது
நாள் ஜனங்கள் முைறப்படி ஒரு ச றப்புக்
கூட்டத்த ற்காகக்கூடினார்கள்.

௯
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்

பாவங்கைளஅறக்ைகயடுகறார்கள்
௧ ப றகு அேத மாதத்தன் 24வது

நாள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு நாள்
உபவாசத்த ற்காகக் கூடினார்கள்.



ெநேகமியா௯:௨ xlvii ெநேகமியா௯:௫

அவர்கள் துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய
அணிந்தனர்; தங்கள் தைலயல் சாம்பைலப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டனர். இதன்மூலம் தாங்கள்
துக்கமாகவும், கலக்கமாகவும் இருப்பதாகக்
காட்டினார்கள். ௨ இஸ்ரேவல் சந்ததயனர்
அயல் நாட்டினவர்களிடமிருந்து தங்கைளப்
ப ரித்துக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர்கள்
ஆலயத்தல் எழுந்து நன்று தங்களது
பாவங்கைளயும் தங்கள் முற்ப தாக்களின்
பாவங்கைளயும் அறக்ைகய ட்டனர்.
௩அவர்கள்மூன்றுமணிேநரம்எழுந்துநன்று,
ஜனங்கள் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
சட்டப்புத்தகத்ைத வாச த்தனர். ப றகு ேமலும்
மூன்று மணிேநரம் தங்கள் பாவங்கைள
அறக்ைகய ட்டனர். தங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைரகுனிந்துெதாழுதுெகாண்டனர்.

௪ ெயசுவா, பானி, கத்மிேயல், ெசப்பனியா,
புன்னி, ெசெரப யா, பானி, ெகனானி
என்பவர்கள் ேலவயர்களுைடய படிகளின்
ேமல் நன்றார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர உரத்தக்குரலில்
அைழத்தார்கள். ௫ ப றகு ேலவயரான
ெயசுவா, கத்மிேயல், பானி, ஆசாப்ெநயா,
ெசெரப யா, ஒதயா, ெசபனியா, ெபத்தகயா
ஆக ேயார் ஜனங்கைளப் பார்த்து
ேபசனார்கள். அவர்கள், “எழுங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர துதயுங்கள்!”
என்றனர்.
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“ேதவன்என்ெறன்றும்வாழ்க றார்!
ேதவன்என்ெறன்றும்வாழ்வார்!

ஜனங்கள் உமது மகைமயுள்ள நாமத்ைதத்
துத க்க ேவண்டும்!

உமது நாமம் எல்லாத் துத க்கும்
ேபாற்றுதலுக்கும் ேமலானதாக
இருப்பதாக!.

௬ நீேர ேதவன்! கர்த்தாேவ, நீர் ஒருவேர
ேதவன்!

நீர்வானத்ைதஉண்டாக்கனீர்!
நீர்மிகஉயர்ந்தபரேலாகத்ைதயும்அதலுள்ள

எல்லாவற்ைறயும்உண்டாக்கனீர்!
நீர் பூமிையயும் அதலுள்ள
அைனத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்!

நீர் கடல்கைளயும்அதலுள்ளஅைனத்ைதயும்
உண்டாக்கனீர்!

நீர் எல்லாவற்றற்கும்உய ர்ெகாடுத்தீர்!
ேதவதூதர்கெளல்லாம் உம்ைம பணிந்து
ெதாழுதுெகாள்கன்றனர்!

௭நீேர ேதவனாகயகர்த்தர்.
நீர்ஆப ராைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.

பாப ேலானிலுள்ள ஊரிலிருந்து அவைர
வழிநடத்தனீர்.

அவனது ெபயைர ஆப ரகாம் என்று
மாற்றனீர்.

௮ அவன் உமக்கு உண்ைமயாகவும்
நம்ப க்ைகயுைடயவனாகவும்
இருந்தைதக்கண்டீர்.
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நீர் அவேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துக்ெகாண்டீர்.

நீர்அவனுக்குகானானியர்.
ஏத்தயர், எேமாரியர்,ெபரிச யர்.
எபூசயர், க ர்காச யர் ஆக ேயாரது

நாடுகைளக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்தீர்.

ஆனால் நீர் அத்ேதசத்ைத ஆப ரகாமின்
சந்ததயனருக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்தீர்.

உமதுவாக்குறுதையக்காப்பாற்றனீர்!
ஏன்? ஏெனன்றால்நீர் நல்லவர்!

௯ எங்கள் முற்ப தாக்கள் எக ப்தல்
துன்பப்படுவைதநீர் பார்த்தீர்.

ெசங்கடலில் அவர்கள் உதவக்காகக்
கூப்ப ட்டைதக் ேகட்டீர்.

௧௦ பார்ேவானிடத்தல் நீர் அற்புதங்கைளக்
காட்டினீர்.

அவனது அதகாரிகளிடமும்
ஜனங்களிடமும் அற்புதங்கைள
ெசய்தீர்.

நமது முற்ப தாக்கைளவ ட எக ப்தயர்கள்
தம்ைமச் ச றந்தவர்களாகநைனத்தனர்
என்பதுஉமக்குத்ெதரியும்.

ஆனால் நீர் எவ்வளவு சறந்தவர் என
நரூப த்தீர்! அவர்கள் இன்றும் கூட
அதைனநைனக்கன்றனர்!

௧௧ அவர்களுக்கு முன் நீர் ெசங்கடைலப்
ப ரித்தீர்.
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அவர்கள் காய்ந்த நலத்தன் வழியாக
நடந்தனர்.

எக ப்தயவீரர்கள்அவர்கைளத்துரத்தனர்.
ஆனால் அவர்கைள நீர் கடலுக்குள்
எற ந்தீர். அவர்கள் கடலுக்குள் பாைற
மூழ்குவதுேபான்றுமூழ்கனார்கள்.

௧௨ அந்த ேநரத்தல் அவர்கைள வழி நடத்த
பகல்ேநரத்தல்நீர்உயர்ந்தேமகத்ைதப்
பயன்படுத்தனீர்.

இரவல் நீர் அக்கனி தூைணப்
பயன்படுத்தனீர்.

இவ்வாறு நீர் அவர்களின் பாைதைய
ெவளிச்சமாக்கனீர்.

அவர்களுக்கு எங்ேக ேபாகேவண்டும்
என்றும்வழிக்காட்டினீர்.

௧௩ ப றகு நீர் சீனாய் மைலயலிருந்து
இறங்கனீர்.

நீர் பரேலாகத்தலிருந்து அவர்கேளாடு
ேபசனீர்.

நீர் அவர்களுக்கு நல்ல சட்டங்கைளயும்
ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவர்களுக்கு மிக நல்ல
கட்டைளகளும்கற்பைனகளுமானவற்ைற
ெகாடுத்தீர்.

௧௪ உமது பரிசுத்தமான ஓய்வு நாைளப்
பற்றயும்ெசான்னீர்.

உமது தாசனாகய ேமாேசையப்
பயன்படுத்த , நீர் அவர்களுக்கு
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கற்பைனகைளயும் ேபாதைனகைளயும்
சட்டங்கைளயும்ெகாடுத்தீர்.

௧௫அவர்கள்பச ேயாடுஇருந்தார்கள்.
எனேவ, பரேலாகத்தலிருந்து
அவர்களுக்குஉணைவக்ெகாடுத்தீர்.

அவர்கள்தாகமாய்இருந்தார்கள்.
எனேவ, பாைறயலிருந்து அவர்களுக்கு
தண்ணீைரக்ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவர்களிடம், ‘வாருங்கள், இந்நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றீர்.

நீர் உமது வல்லைமையப்
பயன்படுத்த அவர்களுக்காக நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டீர்.

௧௬ ஆனால் எங்கள் முற்ப தாக்களான அந்த
ஜனங்கள்ெபருைமெகாண்டனர்.

அவர்கள்ப டிவாதமானவர்களானார்கள்.
அவர்கள் உமது கட்டைளகளுக்கு
கீழ்ப்படியமறுத்தனர்.

௧௭அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர். நீர் ெசய்த
அற்புதங்கைளமறந்தனர்.

அவர்கள் எக ப்த ற்கு மீண்டும்
ெசன்று அடிைமகளாகத் தைலவைர
அமர்த்தனார்கள்!

“ஆனால்நீர் மன்னிக்க ற ேதவன்!
நீர் கருைணயும் மிகுந்த இரக்கமும்
உைடயவர் .

நீர் ெபாறுைமயும்முழுஅன்பும்உைடயவர்.
எனேவநீர்அவர்கைளவ ட்டுவலகவல்ைல.
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௧௮அவர்கள்தங்கத்தால்கன்றுக்குட்டிைகைளச்
ெசய்து,

‘இைவ தான் நம்ைம எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டுவந்த ெதய்வங்கள்’
என்று ெசான்னேபாதுங்கூட நீர்
அவர்கைளவ ட்டுவலகவல்ைல.

௧௯நீர் மிகவும்கருைணஉைடயவர்!
எனேவ, நீர் அவர்கைள வனாந்தரத்தல்
ைகவ டவல்ைல.

பகலில் அவர்களிடமிருந்த உயர்ந்த
ேமகங்கைளஎடுக்கவல்ைல.

நீர் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து வழி
காட்டினீர்.

இரவல்வளக்குத்தூைணஅவர்களிடமிருந்து
எடுக்கவல்ைல.

அவர்களது பாைதக்குத் ெதாடர்ந்து
ெவளிச்சம் தந்தீர்.

எந்த வழியல் ேபாக ேவண்டும் என்று
அவர்களுக்குவழிகாட்டினீர்.

௨௦ அவர்கைள அறவாளிகளாக்க உமது நல்
ஆவையக்ெகாடுத்தீர்.

அவர்களுக்கு உணவாக மன்னாைவக்
ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவர்களின் தாகத்த ற்கு தண்ணீைரக்
ெகாடுத்தீர்.

௨௧ 40 ஆண்டுகளுக்கு அவர்கைள கவனித்து
வந்தீர்!
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வனாந்தரத்தல் அவர்களுக்குத்
ேதைவயானவற்ைற அவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.

அவர்கள் ஆைடகள் பைழயதாய்
ேபாகவல்ைல.

அவர்களின் பாதங்கள் வீங்கேவா
புண்ணாகேவாஇல்ைல.

௨௨ கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்கு
இராஜ்யங்கைளயும் நாடுகைளயும்
ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவர்களுக்குக் குைறந்த அளவான
ஜனங்கள் வாழ்க ற தூர நாடுகைளயும்
ெகாடுத்தீர்.

அவர்கள் எஸ்ேபானின் அரசனாகய சீேகான்
நாட்ைடயும்ெபற்றனர்.

அவர்கள் பாசானின் அரசனாகய ஓகன்
நாட்ைடயும்ெபற்றனர்.

௨௩ வானத்தலுள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்
ேபான்று அவர்களது சந்ததயனைரப்
ெபருக்கனீர்.

அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்தபடி நாடுகைள
அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தீர்.

அவர்கள் உள்ேள ெசன்று நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.

௨௪ அப்பள்ைளகளும் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

அங்ேக வாழ்ந்த கானானியர்கைள
அவர்கள்ேதாற்கடித்தனர்.
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நீர் அந்த ஜனங்கைள ேதாற்கடிக்கும்படி
ெசய்தீர்!

அந்நாடுகைளயும் ஜனங்கைளயும்
அரசர்கைளயும் அவர்களது
வருப்பப்படிச் ெசய்யநீர்அனுமதத்தீர்!

௨௫ அவர்கள் பலமிக்க நகரங்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர்.

அவர்கள் வளமான நலங்கைள
எடுத்தனர்.

அவர்கள் நல்ல ெபாருட்கள் நைறந்த
வீடுகைளப்ெபற்றனர்.

அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ேதாண்டப்பட்ட
கணறுகைளப்ெபற்றனர்.

அவர்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கள், ஒலிவ
மரங்கள் மற்றும் பழமரங்கைளப்
ெபற்றனர்!

அவர்கள்வயறுநைறயும்வைரஉண்டுக்
ெகாழுத்தனர்.

நீர் ெகாடுத்த அற்புதமான ெபாருட்கைள
எல்லாம்அனுபவத்தனர்.

௨௬ அவர்கள் உமக்கு எத ராகத்
தரும்பனார்கள்!

அவர்கள் உமது ேபாதைனகைளத் தூர
எற ந்தனர்!

அவர்கள் உமது தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகான்றனர்.

அத்தீர்க்கதரிச கள்மக்கைளஎச்சரித்தனர்.
அவர்கைள உம்மிடம் தரும்பக்
ெகாண்டுவரஅவர்கள்முயற்ச த்தனர்.
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ஆனால் எங்களது முற்ப தாக்கள்
உங்களுக்கு எத ராக அக்க ரமம்
ெசய்தனர்!

௨௭ எனேவ அவர்கைளத் தம் பைகவர்கள்
ைகக்ெகாள்ளவ ட்டீர்.

பைகவர்களுக்குத் துன்பங்கைளக்
ெகாடுத்தனர்.

துன்பம் வந்ததும், முற்ப தாக்கள் உம்ைம
உதவக்குஅைழத்தனர்.

பரேலாகத்தல்நீர் ேகட்டீர்.
நீர் மிகவும்இரக்கமுைடயவர்.

எனேவ அவர்கைளக் காக்க ஜனங்கைள
அனுப்பனீர்.

அந்த ஜனங்கள் அவர்கைளப்
பைகவரிடமிருந்துகாத்தனர்.

௨௮ப றகுஇைளப்பாறுதல்ெபற்றஉடேனேய
எங்கள் முற்ப தாக்கள் உமக்கு முன்
மீண்டும் ெபால்லாப்புகைளச் ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்கள்!

எனேவ அவர்கைளப் பைகவர் ேதாற்கடித்து
தண்டிக்கும்படி வ ட்டுவ ட்டீர். அவர்கள்
உம்ைமஉதவக்குஅைழத்தனர்.

பரேலாகத்தலிருந்துநீர்அதைனக்ேகட்டு
அவர்களுக்குஉதவனீர்.

நீர் மிகவும்இரக்கமுள்ளவர்!
அதுபலதடைவந கழ்ந்தது.

௨௯நீர்அவர்கைளஎச்சரித்தீர்.
அவர்கைளமீண்டும்வரும்படிெசான்னீர்.

ஆனால்அவர்கள்அகங்காரம்ெகாண்டனர்.



ெநேகமியா௯:௩௦ lvi ெநேகமியா௯:௩௧

அவர்கள் உமது கட்டைளையக் ேகட்க
மறுத்தனர்.

ஜனங்கள் உமது சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு அவர்கள்
உண்ைமயல்வாழ்வார்கள்.

ஆனால் எங்கள் முற்ப தாக்கள் உமது
சட்டங்கைளமீறனார்கள்.

அவர்கள்ப டிவாதமானவர்கள்.
அவர்கள் தமது முதுைக உமக்குத்
தருப்பனார்கள்.

அவர்கள்கவனிக்க மறுத்தனர்.

௩௦ “நீர் எங்கள் முற்ப தாக்கேளாடு மிகப்
ெபாறுைமயாய்இருந்தீர்.

பல ஆண்டுகள் உம்மிடம் தவறாக
நடந்தனர்.

உமதுஆவயனால்அவர்கைளஎச்சரித்தீர்.
நீர் அவர்கைள எச்சரிக்க
தீர்க்கதரிச கைளஅனுப்பனீர்.

ஆனால் எங்கள் முற்ப தாக்கள்
கவனிக்கவல்ைல.

எனேவ நீர் அவர்கைள அந்நயர்களிடம்
ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.

௩௧ “ஆனால்நீர் மிகவும்இரக்கமுைடயவர்!
நீர் அவர்கைள முழுைமயாக
அழிக்கவல்ைல.

நீர்அவர்கைளைகவ டவும்இல்ைல.
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நீர் இத்தைகய இரக்கமும் கருைணயும்
ெகாண்டேதவன்!

௩௨ எங்கள் ேதவேன, நீேர ெபரிய ேதவன்;
பயங்கரமும் வல்லைமயும் ெகாண்ட
வீரர்!

நீர்அன்பும்,உண்ைமயுமானவர்.
நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகையக்காக்க றீர்!

நாங்கள் பல துன்பங்கைளப்
ெபற்றருந்ேதாம். எங்கள் துன்பங்கள்
உமக்குமுக்கயமானைவ!

எங்கள் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்,
அரசர்களுக்கும், தைலவர்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும்,தீர்க்கதரிச களுக்கும்
தீைமஏற்பட்டன.

அத்துன்பங்கள் அசீரியா அரசரின்
காலமுதல்இன்றுவைரஏற்பட்டன!

௩௩ ஆனால் ேதவேன, எங்களுக்கு ஏற்பட்ட
எல்லாவற்றலும்நீர் நீதயுள்ளவர்.

நீர் ேநர்ைமயானவர். நாங்கள்
தவறானவர்கள்.

௩௪ எங்கள் அரசர்கள், தைலவர்கள்,
ஆசாரியர்கள் மற்றும் முற்ப தாக்கள்
உமதுசட்டத்த ற்குகீழ்ப்படியவல்ைல.

அவர்கள் உம்முைடய கட்டைளகைளக்
கவனிக்கவல்ைல.

அவர்கள் உமது எச்சரிக்ைககைளப்
புறக்கணித்தனர்.

௩௫ எங்கள் முற்ப தாக்கள் உமக்குப் பணி
ெசய்யவல்ைல.
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அவர்கள் தம் ெசாந்த இராஜ்யத்தல்
இருந்தும்ெசய்யவல்ைல.

அவர்கள்தீைமெசய்வைதநறுத்தவல்ைல.
அவர்கள் நீர் ெசய்த அைனத்து
அற்புதங்கைளயும்அனுபவத்தனர்.

அவர்கள் வளமான நலங்கைள
அனுபவத்தனர். அவர்கள் ஏராளமான
இடத்ைதப்ெபற்றனர்.

ஆனால் அவர்கள் தம் தீச்ெசயல்கைள
நறுத்தவல்ைல.

௩௬ இப்ெபாழுது நாங்கள் அடிைமகள்.
நாங்கள் இந்த நாட்டில் அடிைமகளாக
இருக்கன்ேறாம்.

இது நீர் எமது முற்ப தாக்களுக்கு
ெகாடுத்த நாடு.

எனேவ அவர்கள் இதன் பலைனயும்
நன்ைமையயும்அனுபவக்கமுடிந்தது.

௩௭ இந்நாட்டின் அறுவைட மிகப் ெபரியது.
ஆனால்நாங்கள்பாவம்ெசய்ேதாம்.

எனேவ அறுவைட, எங்கைள ஆள
உம்மால் நயமிக்கப்பட்ட அரசர்களுக்கு
ெசாந்தமாய ற்று.

அந்த அரசர்கள் எங்கைளயும் எங்கள் ஆடு
மாடுகைளயும்ஆளுகறார்கள்.

அவர்கள் வரும்புக றபடி எைதயும்
ெசய்க றார்கள்.

நாங்கள்மிகுந்தஇக்கட்டில்உள்ேளாம்.
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௩௮ “இைவ இப்படி இருக்க றபடியால்,
நாங்கள் மாற்ற முடியாத ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். நாங்கள்
இந்த ஒப்பந்தத்ைத எழுத்தல் ைவக்க ேறாம்.
எங்கள் தைலவர்கள், ேலவயர்கள்,
ஆசாரியர்கள், ஆகேயார் ஒப்பந்தத்தல்
தங்கள் ைகெயழுத்ைத ேபாட்டனர். அதற்கு
முத்தைரயும்இட்டனர்.”

௧௦
௧ முத்தைரய டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தல் இந்தப்

ெபயர்கள்இருந்தன:

ஆளுநரான ெநேகமியா, அகலியாவன்
மகன் ச ேதக்கயா, ௨ ெசராயா, அசரியா,
எேரமியா, ௩ பஸ்கூர், அமரியா, மல்கஜா,
௪அத்தூஸ், ெசபனியா, மல்லூக், ௫ஆரீம்,
ெமெரேமாத், ஒபதயா, ௬ தானிேயல்,
க ேநேதான், பாருக், ௭ ெமசுல்லாம்,
அபயா, மீயாமின், ௮ மாச யா, பல்காய்,
ெசமாயா எனும் ஆசாரியர்களும் தங்கள்
ைகெயழுத்ைத முத்தைரய டப்பட்ட
ஒப்பந்தத்தல்இட்டனர்.

௯ முத்தைரய டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தல் உள்ள
ேலவயர்களின்ெபயர்கள்:

அசனியாவன் மகனான ெயசுவா,
எனாதாதன் மகன்களில் ஒருவரான
பன்னூய , கத்மிேயல் ஆக ேயார்,
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௧௦அவர்களில் சேகாதரராக ய ெசபனியா,
ஒதயா, ேகலிதா, ெபலாயா, ஆனான்,
௧௧ மீகா, ேரகாப், அசபயா, ௧௨ சக்கூர்,
ெசெரப யா, ெசபனியா, ௧௩ஒதயா, பானி,
ெபனினுஆக ேயார்.

௧௪முத்தைரய டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தல் உள்ள
ஜனங்கள்தைலவர்களின்ெபயர்கள்:

பாேராஷ், பாகாத்ேமாவாப், ஏலாம், சத்தூ,
பானி, ௧௫ புன்னி, அஸ்காத், ெபபாய ,
௧௬ அேதானியா, ப க்வாய், ஆதன்,
௧௭ஆேதர், இஸ்கயா, அசூர், ௧௮ ஒதயா,
ஆசூம், ெபத்சாய், ௧௯ ஆரீப், ஆனேதாத்,
ெநபாய், ௨௦ மக்ப யாஸ், ெமசுல்லாம்,
ஏசீர், ௨௧ ெமெஷசாெபேயல், சாேதாக்,
யதுவா, ௨௨ ெபலத்தயா, ஆனான்,
ஆனாயா, ௨௩ ஓெசயா, அனனியா,
அசூப், ௨௪ அல்ேலா, ேகஸ், பலகா,
ேசாேபக், ௨௫ ேரகூம், அஷபனா,
மாெசயா, ௨௬அகயா, கானான், ஆனான்,
௨௭மல்லூக்,ஆரிம், பானாஆக ேயார்.

௨௮-௨௯ எனேவ இந்த ஜனங்கள்
அைனவரும் ேதவனிடம் இந்த வ ேசஷ
வாக்குறுதைய அளித்தனர். அவர்கள்
வாக்குறுதையக் கைடப டிக்காவ ட்டால்
தீைமகள் வரட்டும் என்று ேவண்டினர்.
ேதவனுைடயசட்டத்ைதக்கைடப டிக்கேவண்டும்
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என்று ஜனங்கள் அைனவரும் வாக்குறுத ச்
ெசய்தனர். ேதவனுைடய சட்டம் அவரது
தாசனாகய ேமாேசயன் மூலம் எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. இந்த ஜனங்கள்
நம்முைடய ேதவனாகய கர்த்தருைடய
கற்பைனகைளயும், சகல வத கைளயும்,
ேபாதைனகைளயும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்று வாக்குறுதக் ெகாடுத்தனர்.
இப்ெபாழுது வாக்குறுத ச் ெசய்துக்ெகாண்ட
ஜனங்கள் இவர்கள்தான்: ஜனங்களில்
மற்றவர்களான ஆசாரியரும், ேலவயரும்,
வாசல் காவலாளரும், பாடகரும், ஆலய
ஊழியர்களும், ேதவனுைடய சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிவதற்காக மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
தங்கைள ப ரித்துக்ெகாண்ட இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்அைனவரும்இருந்தனர். அவர்கள்
மைனவகளும் அவர்கள் மகன்களும்
அவர்கள் மகள்களுமாகய அைனவரும்
கவனித்து புரிந்துெகாள்பவர்களாக
இருந்தனர். இவர்கள் தங்கள் சேகாதரர்கள்
மற்றும் முக்கயமானவர்கேளாடு
ேசர்ந்துக்ெகாண்டு ேதவனுைடய சட்டத்த ற்கு
கீழ்ப்படிய ஒப்புக்ெகாள்ள ைவத்தனர்.
ேதவனுைடய சட்டத்த ற்குகீழ்ப்படியாவ ட்டால்
தமக்குத் தீைமகள் ஏற்படட்டும் என்ற
சாபத்ைதயும்அவர்கள்ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
௩௦ அவர்கள், “எங்கைளச் சுற்றயருக்கும்

ப றர் மகன்களுக்கு எங்கள் மகள்கைள
ெகாடுக்கமாட்ேடாம். எங்கள் மகன்களுக்கு
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எங்கைளச்சுற்றயருக்கும்ப றர்மகள்கைளக்
ெகாள்ளமாட்ேடாம் என்று வாக்குறுத ச்
ெசய்தனர்.
௩௧ “நாங்கள் ஓய்வு நாளில் ேவைலச்

ெசய்யமாட்ேடாம். எங்கைளச்
சுற்றயருப்பவர்கள் அந்நாளில்
தானியங்கைளேயா மற்ற ெபாருட்கைளேயா
ெகாண்டுவந்து வற்றால் நாங்கள்
அவற்ைற அச்ச றப்பான நாளிலும் மற்ற
ஓய்வு நாட்களிலும் வாங்கமாட்ேடாம்.
ஒவ்ெவாரு ஏழாவது ஆண்டிலும், நாங்கள்
எங்கள் பூமியல் நாத்து நடுதல் அல்லது
ேவறு ேவைலகைளச் ெசய்யமாட்ேடாம்.
ஒவ்ெவாரு ஏழாவதுஆண்டிலும், மற்றவர்கள்
எங்களுக்குத் தர ேவண்டிய கடன்கைளத்
தள்ளுபடிெசய்ேவாம்.
௩௨ “நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய

ஆலயப் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
கட்டைளக்குப் கீழ்ப்படிேவாம். எங்கள்
ேதவைன மகைமப்படுத்த ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் ேசக்கலில் மூன்றல் ஒரு பங்ைகக்
ெகாடுத்து ஆலயபணிக்கு உதவுேவாம்.
௩௩இப்பணமானதுஆசாரியர்கள்ஆலயத்தல்
ேமைஜயன் ேமல் ைவக்கும் வ ேசஷ
ெராட்டிக்கும் சமூகத்தப்பங்களுக்கும்
ெகாடுக்கப்படும். இப்பணம் தானியக்
காணிக்ைகக்கும், தகனப்பலிக்கும்
ெகாடுக்கப்படும். ஓய்வு நாட்களிலும்,
பைறச் சந்த ர நாட்களிலும் மற்றும் ச றப்புக்
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கூட்டங்களிலும் ெசலுத்தும் பலிகளுக்கும்
ெகாடுக்கப்படும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்தும் பாவப்பரிகாரப்
பலிகளுக்கும் ெகாடுக்கப்படும். இப்பணம்
ேதவாலயத்த ற்குத் ேதைவப்படும் எவ்வத
ேவைலகளுக்கும்ெகாடுக்கப்படும்.
௩௪ “ஆசாரியரும் ேலவயர்களும்

ஜனங்களுமாகய நாங்கள் சீட்டுப்ேபாட்ேடாம்.
ஏெனன்றால், ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
குற ப்ப ட்ட காலங்களில் நமது ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு எந்தக் குடும்பத்தார் வ றைக
அன்பளிப்பாக ெகாண்டுவரேவண்டும்
என்று தீர்மானிப்பதற்கு வரும்பனர். நமது
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
வறகானது பலிபீடத்தல் எரிக்கப்பட்டது.
சட்டத்தல் எழுதப்பட்டபடி நாம் ெசய்ய
ேவண்டும்.
௩௫ “நாம் நமது அறுவைடயல்

கைடக்கும் ஒவ்ெவாரு பழ மரங்களில்
முதற்கனிகைளயும் ெகாண்டு வரும்
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம். நாங்கள்
அப்பழங்கைள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
ஒவ்ெவாருஆண்டும்ெகாண்டுவருேவாம்.
௩௬ “சட்டத்தல் எழுதயுள்ளபடி நாம்

ெசய்ய ேவண்டியது இதுதான்: எங்கள்
மகன்களில் முதல் மகன்கைளயும், எங்கள்
ஆடுமாடுகளாகய மிருகங்களில் முதலில்
பறந்தைவகைளயும் நாங்கள் ெகாண்டு
வருேவாம். நாங்கள் முதலில் பறந்தவற்ைற
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எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ெகாண்டுவருேவாம், அங்ேக ஊழியஞ்
ெசய்க ற ஆசாரியர்களிடம் ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும்நாங்கள்ெகாண்டுவருேவாம்.
௩௭ “நாங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்

உள்ள ேசமிப்பு அைறகளுக்கு
ஆசாரியர்களிடம் இவற்ைறக் ெகாண்டு
வருேவாம்: எங்கள் பைசந்த மாவல் முதல்
பாகத்ைதயும், எங்களது முதல் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், எங்களது அைனத்து
மரங்களிலிருந்துமுதல்பழங்கைளயும், புதய
த ராட்ைசரசம் மற்றும் எண்ெணயன் முதல்
பாகத்ைதயும் ெகாண்டு வருேவாம். அேதாடு
எங்கள் வைளச்சலில் பத்தல் ஒரு பாகத்ைத
ேலவயர்களுக்குக் ெகாண்டு வருேவாம்.
ஏெனன்றால் நாம் ேவைலச் ெசய்க ற எல்லா
பட்டணங்களிலும் ேலவயர்கள் அவற்ைறச்
ேசகரித்தனர். ௩௮ அவர்கள் வைளச்சைலப்
ெபறும்ேபாது ேலவயர்கேளாடு ஆேரானின்
குடும்பத்தலுள்ள ஒரு ஆசாரியர்
இருக்கேவண்டும். ப றகு ேலவயர்கள்
அப்ெபாருட்கைள எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
ப றகு அவர்கள் ஆலய கருவூலத்தல்
அவற்ைற ேபாடேவண்டும். ௩௯ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ேலவயர்களும் அவர்களின்
அன்பளிப்புகைளச் ேசமிப்பு அைறகளுக்குக்
ெகாண்டுவரேவண்டும். அவர்கள்
தமது தானியம், புதய த ராட்ைசரசம்
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எண்ெணய் ஆகய அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவருவார்கள். ஆலயத்தற்குரிய
அைனத்துப் ெபாருட்களும் அச்ேசமிப்பு
அைறகளில் ைவக்கப்படும். அங்ேக
பணியலுள்ள ஆசாரியர்கள் தங்குவார்கள்,
பாடகர்களும், வாசல் காவலாளர்களும்
அங்ேகதங்குவார்கள்.

“எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ெபாறுப்ைப நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம்
என்று நாங்கள் அைனவரும்
வாக்குக்ெகாடுக்க ேறாம்” என்றனர்.

௧௧
புதய மக்கள் எருசேலமிற்குள்

நுைழகன்றனர்
௧இஸ்ரேவல்ஜனங்களின்தைலவர்கள்
இப்ெபாழுது எருசேலம் நகரத்த ற்குள்

நுைழந்தனர். இஸ்ரேவலின் மற்ற ஜனங்கள்
இனி நகரத்த ற்குள் யார் நுைழயேவண்டும்
என்று முடிெவடுத்தனர். எனேவ அவர்கள்
சீட்டு குலுக்க ப்ேபாட்டனர். தங்களுக்குள்
பத்து ேபரில் ஒருவைனப் பரிசுத்த நகரமான
எருசேலமில் வாழைவத்தனர். மற்ற ஒன்பது
ேபர் அவர்களது ெசாந்தப் பட்டணங்களில்
வாழமுடிந்தது. ௨ச லஜனங்கள்எருசேலமில்
குடியருக்கத் தாமாகேவ முன்வந்தனர். மற்ற
ஜனங்கள் அவர்களுக்கு நன்ற ெசால்லி
வாழ்த்தனர்.
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௩ எருசேலமில் குடியருந்த தைலவர்கள்
இத்தைகயவர்கள். (இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
சலர் ஆசாரியர்கள், ேலவயர்கள்,
ஆலயப் பணியாளர்கள், சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்களின் சந்ததயனர். இவர்கள்
யூதாவன் நகரங்களில் வாழ்ந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்களுக்குச் ெசாந்தமான
ெவவ்ேவறு பட்டணங்களில் வாழ்ந்தனர்.
௪ எருசேலம் நகரத்தல் யூதா மற்றும்
ெபன்யமீன்குடும்பத்தனரில்மற்றஜனங்கள்
வாழ்ந்தனர்).

யூதாவன் சந்ததயனர் இவர்கள்
எருசேலமிற்குள்நுைழந்தனர்.

உசயாவன் மகனான அத்தாயாவும்,
(உசயா சகரியாவன் மகன், அவன்
அமரியாவன் மகன், அவன் ெசபதயாவன்
மகன், அவன் மகலாெலேயலின் மகன்,
அவன் ேபேரசன் சந்ததயல் ஒருவன்).
௫பாருக்கன்மகனானமாெசயாவும், (பாருக்
ெகால்ேலாேசயன் மகன், அசாயாவன்
மகன் ெகால்ேலாேச, அதாயாவன்
மகன் அசாயா, ேயாயாரிப்புவன் மகன்
அதாயா. ேயாயாரிப்பு சகரியாவுக்கு மகன்
அவன் சீேலானின் சந்ததயல் ஒருவன்).
௬ எருசேலமில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருந்த
ேபேரசன் சந்ததயனர் 468 என்ற
எண்ணிக்ைகயுைடயவர்கள். அவர்கள்
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அைனவரும்ைதரியசாலிகள்.

௭ இவர்கள் எருசேலமிற்குள் நுைழந்த
ெபன்யமீனின்சந்ததயனர்:

ெமசுல்லாமின் மகனான சல்லூ
(ெமசுல்லாம் ேயாயத்தன் மகன்,
இவன் ெபதாயாவுக்கு மகன், இவன்
ெகாலாயாவுக்கு மகன், இவன்
மாெசயாவுக்கு மகன், இவன்இத ேயலுக்கு
மகன், இவன் எசாயாவுக்கு மகன்)
௮ எசாயாைவப் பன்பற்றயவர்கள் கப்பாய்,
சல்லாய் ஆக ேயார் அவர்கள் அைனவரும்
ேசர்ந்து 928 ேபர். ௯அவர்களுக்குச க்ரியன்
மகன் ேயாேவல் ெபாறுப்பாளனாக
இருந்தான். எருசேலம் பட்டணத்தன்
இரண்டாவதுமாவட்டத்துக்குெசனுவாவன்
மகனான யூதா ெபாறுப்பாளனாக
இருந்தான்.

௧௦ இவர்கள் எருசேலமிற்குள் நுைழந்த
ஆசாரியர்கள்:

ேயாயாரிப், யாகன் மகன்.
௧௧ இல்க்கயாவன் மகனான ெசராயா
(இல்க்கயா ெமசுலாமின் மகன்,
அவன் சாேதாக்கன் மகன், அவன்
ெமாராேயாத்தன் மகன், அவன்
அகதூபன் மகன், இவன் ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ேமற்பார்ைவயாளன்.)
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௧௨ சேகாதரர்களாகய 822 ேபர் ஆலயத்தல்
பணிவைடச் ெசய்தனர். எேராகாமுக்கு
மகனான அதாயாவும் (எேராகாம்
ெபல்லியாவன் மகன், அவன் அம்சயன்
மகன், அவன் சகரியாவன் மகன், அவன்
பஸ்கூரின் மகன், அவன் மல்கயாவன்
மகன்). ௧௩ மல்கயாவன் சேகாதரர்களான
242 ேபர் (இவர்கள் அவர்களது குடும்பத்
தைலவர்கள்.) அசரிேயலின் மகனான
அமாசாயும் (அசரிேயல்அெகசாயன் மகன்,
அவன் ெமசல்ேல ேமாத்தன் மகன், அவன்
இம்ேமாரின் மகன்.) ௧௪ இம்ேமாரின்
சேகாதரர்களான 128 ேபர். (இவர்கள்
ைதரியமான வீரர்கள். இவர்களின்
அதகாரியாக அெகேதாலிமின் மகனான
சப்த ேயல்இருந்தான்.)

௧௫ எருசேலமிற்குள் நுைழந்த ேலவயர்கள்
இவர்கள்:

அசூபன் மகனான ெசமாயா (அசூப்
அஸ்ரிக்காமின் மகன், அவன்
அசபயாவன் மகன், அவன் புன்னியன்
மகன்.) ௧௬ செபதாயும் ேயாசபாத்தும்
(இவ்வருவரும் ேலவயர்களின்
தைலவர்கள் ேதவாலயத்தன்
ெவளிேவைலகளின் ெபாறுப்பாளர்களாக
இருந்தனர்.) ௧௭ மத்தனியா (மத்தனியா
மீகாவன் மகன். அவன் சப்தயன்
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மகன். அவன் ஆசாபன் மகன். அவன்
பாடகர்கள் குழுவுக்கு இயக்குனர்.
ெஜபத்தல்துத ப்பாடைல பாட ஜனங்கைள
வழிநடத்தனான்.) பக்பூக்கயா (பக்பூக்கயா
அவனதுசேகாதரனுக்குேமல்இரண்டாவது
ெபாறுப்பாளனாகஇருந்தான்.) சமுவாவன்
மகனானஅப்தா (சம்முவா, கலாலின் மகன்
அவன் எதுத்தூனின் மகன்). ௧௮ எனேவ
284 ேலவயர்கள் பரிசுத்த நகரமான
எருசேலமிற்குள்நுைழந்தனர்.

௧௯ எருசேலமிற்குள் நுைழந்த
வாசல்காவலர்கள்:

அக்கூப், தல்ேமான் மற்றும் 172
சேகாதரர்கள். நகரத்தன் வாசல்கைள
அவர்கள்காவல்காத்தனர்.

௨௦ மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், மற்ற
ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவயர்கள்யூதாவன்
அைனத்து நகரங்களிலும் வாழ்ந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவனும் தனது முற்ப தாவற்குச்
ெசாந்தமான நாட்டில் வாழ்ந்தனர். ௨௧ஆலய
ேவைலக்காரர்கள் ஓேபல் மைலயல்
குடியருந்தார்கள். அவர்களின் ேமல் சீகாவும்
கஸ்பாவும்அத காரிகளாகஇருந்தார்கள்.
௨௨ எருசேலமில் ேலவயர்களின்

அதகாரியாக ஊச இருந்தான். ஊச
பானியன் மகனாக இருந்தான். (பான்
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அசபயாவன் மகனாக இருந்தான், அவன்
மத்தானியாவன் மகனாக இருந்தான்,
அவன் மீகாவன் மகனாக இருந்தான்.)
ஊச ஆசாபன் சந்ததயான். ஆசாபன்
சந்ததயனர் பாடகர்களாகவும், ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் பணிப் ெபாறுப்பாளர்களாகவும்
இருந்தனர். ௨௩ பாடகர்கள் அரசனின்
ஆைணகளுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களாக
இருந்தனர். அரசனிடமிருந்து வரும்
ஆைணகள் அப்பாடகர்களுக்கு ஒவ்ெவாரு
நாளும் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
ெசால்லின. ௨௪ அரசன் ெசய்ய
வரும்புவைத ஜனங்களிடம் ெசால்பவனின்
ெபயர் ெபத்தகயா. (ெபத்தகயா
ெமெசசாெபேயலின் மகன். அவன்
ேசராக்கன் சந்ததயல் ஒருவன். ேசராக்
யூதாவன்மகன்.)
௨௫ இப்பட்டணங்களில் யூதாவன்

ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர். கீரியாத்
அர்பாவலும் அதைனச் சுற்றயுள்ள
க ராமங்களிலும், தீேபானிலும்
அதைனச் சுற்றயுள்ள க ராமங்களிலும்,
எகாப்ெசேயலிலும் அதைனச் சுற்றயுள்ள
க ராமங்களிலும், ௨௬ ெயசுவாவலும்,
ேமாலாதாகலும் ெபத்ெபேலதலும்,
௨௭ஆத்சார்சூகாவலும், ெபெயர்ெசபாவலும்
அதன் க ராமங்களிலும், ௨௮ ச க்லாகலும்
ேமேகானாகலும் அதன் க ராமங்களிலும்
௨௯ என்ரிம்ேமானிலும், சாேரயாகலும்,
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யர்மூத்தலும், ௩௦ சாேனாவாகலும்,
அதுல்லாமிலும் அவற்றன் க ராமங்களிலும்,
லாகீசலும் அதன் நாட்டுப்புறங்களிலும்,
அெசக்காவலும் அதன் க ராமங்களிலும்,
ெபெயர்ெசபா ெதாடங்க இன்ேனாமீன்
பள்ளத்தாக்குவைரகுடிேயறனார்கள்.
௩௧ ேகபாவலிருந்து வந்த ெபன்யமீன்

சந்ததயனர் மிக்மாஸ், ஆயா, ெபத்ேதல்
ஊர்களிலும் அதன் க ராமங்களிலும்,
௩௨ ஆனேதாத், ேநாப், அனனியா,
௩௩ ஆத்ேசார், ராமா, க த்தாய ம், ௩௪ ஆதீத்,
ெசேபாய ம், ெநபலாத், ௩௫ ேலாத், ஓேனா,
என்னும் ஊர்களிலும், ச ற்ப களின்
பள்ளத்தாக்கலும் குடியருந்தனர்.
௩௬ ேலவயரிேலா ச லப் ப ரிவனர்
ெபன்யமீனிலும்இருந்தனர்.

௧௨
ஆசாரியர்களும்ேலவயர்களும்
௧யூதா நாட்டிற்குத்தரும்ப வந்த
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் இவர்கள்.

அவர்கள் ெசயல்த ேயலின் மகனாகய
ெசருபாேபேலாடும் ெயசுவாேவாடும்
வந்தனர். இது தான் அவர்களின் ெபயர்
பட்டியல்:

ெசராயா, எேரமியா, எஸ்றா,
௨அமரியா,மல்லூக்,அத்தூஸ்,
௩ெசகனியா,ெரகூம்,ெமேரேமாத்,
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௪இத்ேதா, க ேநேதா,அபயா,
௫மியாமின்,மாதயா, பல்கா,
௬ெசமாயா, ேயாயாரிப்,ெயதாயா,
௭ சல்லு, ஆேமாக், இல்க்கயா, ெயதாயா,
ஆகேயார்.

இவர்கள் ெயசுவாவன் காலத்தல்
ஆசாரியருக்கும் தங்கள் சேகாதரர்களுக்கும்
தைலவர்களாயருந்தார்கள்.
௮ ேலவயர்களானவர்கள்: ெயசுவா,

பன்னூய , கத்மிேயல், ெசெரப யா, யூதா,
மத்தனியா, என்பவர்கள். இவனும்
மத்தனியாவன் உறவனர்கள் ஆக ேயார்
ேதவனுக்குத் துத ப்பாடல்கைளப் பாடும்
ெபாறுப்புைடயவர்களாக இருந்தார்கள்.
௯ பக்புக்கயா, உன்னியும், ேலவயர்களின்
உறவனர்கள். அவர்கள் இருவரும்
பணியல் அவர்களுக்கு எத ராக நன்றார்கள்.
௧௦ ெயசுவா ெயாயகீமின் தந்ைத. ெயாயகீம்
எலியாச பன் தந்ைத. எலியாச ப்
ெயாயதாவன் தந்ைத. ௧௧ ெயாயதா
ேயானத்தானின் தந்ைத. ேயானத்தான்
யதுவாவன்தந்ைத.
௧௨ ெயாயகீமின் காலத்த ேல ஆசாரியர்

குடும்பங்களின் தைலவர்களாக
கீழ்க்கண்டவர்கள்இருந்தனர்.

ெசேராயாவன் குடும்பத்தல் ெமராயா
தைலவன்.
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எேரமியாவன் குடும்பத்தல் அனனியா
தைலவன்.

௧௩ எஸ்றாவன் குடும்பத்தல் ெமசுல்லாம்
தைலவன்.

அமரியாவன் குடும்பத்தல் ேயாகனான்
தைலவன்.

௧௪ெமலிகுவன்குடும்பத்தல்ேயானத்தான்
தைலவன்.

ெசபனியாவன் குடும்பத்தல் ேயாேசப்பு
தைலவன்.

௧௫அத்னாதைலவன்.
ெமராேயாதன் குடும்பத்தல் எல்காய்
தைலவன்.

௧௬ இத்ேதாவன் குடும்பத்தல் சகரியா
தைலவன்.

க ெநேதானின் குடும்பத்தல் ெமசுல்லாம்
தைலவன்.

௧௭ அபயாவன் குடும்பத்தல் ச க்ரி
தைலவன்.

மினியாமீன் ெமாவதயா என்பவர்களின்
குடும்பங்களில் பல்தாய்தைலவன்.

௧௮ பல்காவன் குடும்பத்தல் சம்முவா
தைலவன்.

ெசமாயாவன் குடும்பத்தல் ேயானத்தான்
தைலவன்.

௧௯ ேயாயரிபன் குடும்பத்தல் மத்தனா
தைலவன்.

ெயதாயாவன் குடும்பத்தல் ஊச
தைலவன்.
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௨௦ சல்லாயன் குடும்பத்தல் கல்லாய்
தைலவன்.

ஆேமாக்கன்குடும்பத்தல்ஏேபர்தைலவன்.
௨௧ இல்க்கயாவன் குடும்பத்தல் அசபயா
தைலவன்.

ெயதாயாவன் குடும்பத்தல் ெநதெனேயல்
தைலவன்ஆக ேயார்.

௨௨ எலியாச ப், ெயாயதா, ேயாகனான்,
யதுவா, ஆகேயாரின் காலங்களிலுள்ள
ேலவயர், ஆசாரியர்களின் குடும்பத்
தைலவர்களின் ெபயர்கள், ெபர்ச யா
அரசன் தரியுவன் ஆட்சயன்ேபாது
எழுதப்பட்டன. ெபர்ச யனாகய
தரியுவன் இராஜ்யபாரமட்டும் இருந்த
ஆசாரியர்களும் அப்படிேய எழுதப்பட்டனர்.
௨௩ ேலவயர்களாகய சந்ததயன்
தைலவன் எலியாச பன் மகனாகய
ேயாகனானின் காலம் வைர நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டார்கள். ௨௪ இவர்கள்
ேலவயர்களின் தைலவர்கள். அசபயா,
ெசெரப யா கத்மிேயலின் மகனான
ெயசுவாவும் அவர்களின் சேகாதரர்களும்,
அவர்களின் சேகாதரர்கள் துத ப்பாட
அவர்களுக்கு முன்னால் நன்று ேதவனுக்கு
மகைமச் ெசலுத்தனார்கள். ஒரு குழு
இன்ெனாரு குழுவற்குப் பதல் ெசான்னது.
அதுதான் ேதவமனிதனான தாவீதால்
கட்டைளய டப்பட்டது.



ெநேகமியா ௧௨:௨௫ lxxv ெநேகமியா ௧௨:௨௮-௨௯

௨௫ வாசல்களுக்கு அடுத்துள்ள
ேசமிப்பு அைறகைளக் காத்து நன்ற
வாசல் காவலாளர்கள்: மத்தனியா,
பக்புக்கயா, ஒபதயா, ெமசுல்லாம்,
தல்ேமான், அக்கூப். ௨௬ அவ்வாசல்
காவலாளர்கள் ெயாயகீமின் காலத்தல்
பணிச்ெசய்தனர். ெயாயகீம் ெயசுவாவன்
மகன். ெயசுவா ேயாத்சதாக்கன் மகன்.
அந்த வாசல் காவலர்களும் ெநேகமியா
ஆளுநராயருந்த காலத்தலும் ஆசாரியனும்,
ேவதபாரகனுமான எஸ்றாவன் காலத்தலும்
பணிச்ெசய்தனர்.

எருசேலமின்சுவர் ப ரதஷ்ைட
௨௭ ஜனங்கள் எருசேலமின் சுவைரப்

ப ரதஷ்ைட ெசய்தனர். அவர்கள் அைனத்து
ேலவயர்கைளயும் எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டுவந்தனர். ேலவயர்கள் தாம்
வாழ்ந்த பட்டணங்களிலிருந்து வந்தனர்.
அவர்கள் எருசேலமின் சுவைரப் ப ரதஷ்ைட
ெசய்யும் வழாவற்கும், ேலவயர்கள்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்லியும், துதத்தும்
பாடல்கைளப் பாட வந்தனர். அவர்கள்
தமது ைகத்தாளம், தம்புரு, சுரமண்டலம்
ஆகயவற்ைறஇைசத்தனர்.
௨௮-௨௯ அைனத்துப் பாடகர்களும்

எருசேலமிற்கு வந்தனர். அவர்கள்
எருசேலைமச்சுற்றயுள்ளபட்டணங்களிலிருந்து
வந்தனர். அவர்கள் ெநத்ேதாபாத்தயரின்
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க ராமங்களிலிருந்தும், ெபத்கல்காலிலும்,
ேகபா, அஸ்மாேவத் ஊர்களின்
நாட்டுப்புறங்களிலும் இருந்து வந்து
கூடினார்கள். பாடகர்கள் எருசேலைமச்
சுற்றயுள்ள பகுத களில் தங்களுக்காக சறு
ஊர்கைளக்கட்டியருந்தனர்.
௩௦ ஆசாரியரும் ேலவயரும் தங்கைள

ஒரு சடங்கல் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டனர்.
ப றகு அவர்கள் ஜனங்கள், வாசல்கள்,
எருசேலமின் சுவர் ஆகயவற்ைற சடங்கல்
சுத்தம்பண்ணினார்கள்.
௩௧ நான் யூதாவன் தைலவர்களிடம் ேமேல

ஏற சுவரின் உச்சயல் ந ற்கேவண்டும்
என்று ெசான்ேனன். ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துவதற்கு இரண்டு பாடகர் குழுைவ
நான் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ஒரு குழு சுவரின்
உச்ச க்குேமேலஏற வலதுபக்கத்தல்சாம்பல்
குவயல் வாயைல ேநாக்க ப்ேபானார்கள்.
௩௨ ஒசாயாவும் யூதாவன் தைலவர்களில்
பாத ேபரும் அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து
ேபானார்கள். ௩௩ அசரியா, எஸ்றா,
ெமசுல்லாம், ௩௪யூதா, ெபன்யமீன், ெசமாயா,
எேரமியா ஆக ேயாரும் பன்ெதாடர்ந்துச்
ெசன்றனர். ௩௫ ஆசாரியர்களில் சலர்
எக்காளங்கேளாடு சுவர் வைரயலும்
பன்ெதாடர்ந்துச் ெசன்றனர். சகரியாவும்
பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றான். (சகரியா
ேயானத்தானின் மகன். அவன்ெசமாயாவன்
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மகன். அவன் மத்தனியாவன் மகன். அவன்
மீகாயாவன் மகன். அவன் சக்கூரின் மகன்.
அவன் அஸ்பாவன் மகன்.) ௩௬ அங்ேக
அஸ்பாவன் சேகாதரர்களும் இருந்தனர்.
அவர்கள் ெசமாயா, அசெரேயல், மிலாலாய்,
கலாலாய், மகாய், ெநதெனேயல், யூதா,
அனானி ஆக ேயாரும் ேபானார்கள்.
அவர்களிடம் ேதவமனிதனான தாவீது ெசய்த
இைசக்கருவகளும் இருந்தன. ேபாதகனான
எஸ்றா அந்த குழுைவ நடத்த ச் ெசன்று
சுவைரப் ப ரதஷ்ைட ெசய்யச் ெசன்றான்.
௩௭ அவர்கள் நீருற்றுள்ள வாசலுக்குச்
ெசன்றனர். தாவீதன் நகரத்துக்கான
வழியலுள்ள படிக்கட்டுகளில் அவர்கள்
நடந்துச் ெசன்றனர். அவர்கள் நகரச்சுவரின்
ேமல்நன்றார்கள். அவர்கள்தாவீதன்வீட்டின்
ேமல்நடந்துநீருற்றுவாசலுக்குக்ெசன்றனர்.
௩௮ இரண்டாவது இைசக்குழு அடுத்தத்

தைசயல் இடதுபுறமாகச் ெசன்றனர். நான்
அவர்கைள பன் ெதாடர்ந்ேதன். அவர்கள்
சுவரின் உச்ச க்குச் ெசன்றனர். ஜனங்களில்
பாத ேபர் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்தனர்.
ேமல் சூைளகளின் ேகாபுரத்ைதக் கடந்து
அகல் சுவர் மட்டும் ேபானார்கள். ௩௯ ப றகு
அவர்கள் எப்ப ராயீம் வாசல், பைழய வாசல்,
மீன் வாசல், அனாெனேயல் ேகாபுரம், நூறு
ேகாபுரம் மற்றும் ஆட்டு வாசல் மட்டும்
புறப்பட்டுகாவல்வீட்டுவாசலில்நன்றார்கள்.
௪௦ ப றகு இரு இைசக் குழுக்களும்
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ேதவனுைடய ஆலயத்தலுள்ள தங்களது
இடத்த ற்குச் ெசன்றன. நான் எனதுஇடத்தல்
நன்ேறன். ஆலயத்தல் அதகாரிகளில்
பாத ேபர் தங்கள் இடங்களில் நன்றார்கள்.
௪௧ப றகுஇந்தஆசாரியர்கள்ஆலயத்தலுள்ள
தங்களது இடங்களில் நன்றார்கள்.
எலியாக்கீம், மாெசயா, மினியாமீன், மிகாயா,
எலிேயானாய், சகரியா, அனானியா, இந்த
ஆசாரியர்கள் தங்களுடன் எக்காளங்கைள
ைவத்தருந்தனர். ௪௨ ப றகு ஆலயத்தல்
இந்த ஆசாரியர்கள் தங்கள் இடங்களில்
நன்றார்கள்: மாெசயா, ெசமாயா,
எெலயாசார், ஊச , ேயாகனான், மல்கயா,
ஏலாம், ஏேசர்.
ப றகு இரண்டு பாடகர் குழுக்களும்

ெயஷரகயாவன் தைலைமயல்
பாட ஆரம்ப த்தனர். ௪௩ எனேவ
அந்தச் ச றப்பு நாளில் ஆசாரியர்கள்
ஏராளமான பலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் மிகவும் மக ழ்ச்ச யாக
இருந்தார்கள். ேதவன் ஒவ்ெவாருவைரயும்
மக ழ்ச்ச யுடன் ைவத்தருந்தார். ெபண்களும்
குழந்ைதகளுங்கூட மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருந்தார்கள். எருசேலமில் இருந்து
வருகன்ற மக ழ்ச்ச கரமான ஓைசகைள
ெதாைலதூரத்தல் உள்ள ஜனங்களால் கூட
ேகட்கமுடிந்தது.
௪௪அந்த நாளில் ேசமிப்பு அைறகளுக்கான

ெபாறுப்பாளர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
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ஜனங்கள் தங்களது முதல் பழங்கைளயும்,
வைளச்சலில் பத்தல் ஒரு பங்ைகயும்
ெகாண்டு வந்தனர். எனேவ அதற்கு
ெபாறுப்பானவர்கள் அப்ெபாருட்கைள
ேசமிப்பு அைறகளில் ைவத்தனர்.
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் தங்கள்
கடைமயல் சரியாக இருப்பைதப் பார்த்து
யூத ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். எனேவ
அவர்கள் ேசமிப்பு அைறகளில்ைவப்பதற்குப்
பலவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தனர்.
௪௫ ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
தங்கள் ேதவனுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய
ேவைலகைளச் ெசய்தனர். அவர்கள்
ஜனங்கைள சுத்தமாக்கும் சடங்குகைளச்
ெசய்தனர். பாடகர்களும் வாசல்
காவலர்களும் தங்கள் பங்ைககச் ெசய்தனர்.
அவர்கள் தாவீதும் சாெலாேமானும்
கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்தனர். ௪௬ (நீண்ட
காலத்துக்கு முன்னால், தாவீதன் காலத்தல்
ஆசாப் இயக்குநராக இருந்தான். அவனிடம்
ஏராளமான துத ப் பாடல்கள் மற்றும்
ேதவனுக்கு நன்ற உைரக்கும் பாடல்களும்
இருந்தன.)
௪௭ எனேவ ெசருபாேபலின் காலத்தலும்

ெநேகமியாவன் காலத்தலும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் பாடகர்களுக்கும்,
வாசல் காவலர்களுக்கும் ஒவ்ெவாரு நாளும்
உதவெசய்து வந்தனர். ஜனங்கள் மற்ற
ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டியைதக்
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ெகாடுக்க ஏற்பாடுச்ெசய்தனர். ேலவயர்கள்
ஆேரானின் (ஆசாரியர்) சந்தத க்ெகன்று
உரிய பங்ைகக்ெகாடுக்க ஏற்பாடுெசய்தனர்.

௧௩
ெநேகமியாவன்இறுத கட்டைளகள்
௧ அந்த நாளில், ேமாேசயன் புத்தகம்

உரக்க வாச க்கப்பட்டது. எனேவ, அைனத்து
ஜனங்களாலும் ேகட்கமுடிந்தது. அவர்கள்
இந்தச் சட்டம் ேமாேசயன் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருப்பைத கண்டுக் ெகாண்டனர்:
அம்ேமானியரும் ேமாவாப யரும்
ேதவசைபயல் ஒன்றுகூட அனுமதக்கக்
கூடாது. ௨ அந்தச் சட்டம் எழுதப்பட்டது.
ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு தண்ணீரும் உணவும்
ெகாடுக்கவல்ைல. அந்த ஜனங்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள சப க்கும்படி
பலாமுக்குப் பணம் ெகாடுத்தனர். ஆனால்
நமது ேதவன் அச்சாபத்ைத ஆசீர்வாதமாக
மாற்றனார். ௩எனேவ, இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
இச்சட்டம் இருப்பைதக் ேகட்டவுடன் அவர்கள்
அதற்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள் தம்ைம
அயலவர்களின் சந்தத களிடமிருந்து தனிேய
வலக்க க்ெகாண்டனர்.
௪-௫ ஆனால் அது நகழும் முன்னால்,

ஆலயத்தன் அைறைய எலியாச ப்
ெதாப யாவுக்குக் ெகாடுத்தருந்தான்.
ேதவனுைடயஆலயத்தல்எலியாச ப் ேசமிப்பு
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அைறகளின் அதகாரியாக இருந்தான்.
எலியாச ப். ெதாப யாவன் ெநருங்கய
நண்பனாக இருந்தான். அந்த அைறயானது
தானியக் காணிக்ைககைளயும்,
நறுமணப் ெபாருட்கைளயும், ஆலயப்
பாத்த ரங்கைளயும் ெபாருட்கைளயும்
ைவக்கப் பயன்பட்டது. அவர்கள் பத்தல்
ஒரு பங்காக வந்த தானியத்ைதயும்
புதய த ராட்ைசரசத்ைதயும் ேலவயர்
பாடகர் மற்றும் வாசல் காவலர்களுக்கான
எண்ெணையயும் அந்த அைறயல்
ைவத்தருந்தனர். அவர்கள்
ஆசாரியர்களுக்கான அன்பளிப்புகைளயும்
அந்த அைறயல் ைவத்தனர். ஆனால்
அந்த அைறைய எலியாச ப் ெதாப யாவுக்கக்
ெகாடுத்தான்.
௬ இைவ அைனத்தும் ந கழும்ேபாது நான்

எருசேலமில் இல்ைல. நான் பாப ேலான்
அரசனிடம் மறுபடியும் ேபாயருந்ேதன்.
பாப ேலான் அரசனான அர்தசஷ்டாவன்
முப்பத்த ரண்டாவது ஆட்சயாண்டில்
மறுபடியும் ேபாேனன். பன்னர் நான்
அரசனிடம் எருசேலமிற்குத் தரும்ப ப்
ேபாக அனுமத ேகட்ேடன். ௭ எனேவ
நான் எருசேலமிற்குத் தரும்ப வந்ேதன்.
எலியாச ப் ெசய்தருந்த வருத்தத்த ற்குரிய
ெசயைல நான் ேகள்வப்பட்ேடன். நமது
ேதவனுைடய ஆலயத்தல் உள்ள ஒரு
அைறைய எலியாச ப் ெதாப யாவுக்குக்
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ெகாடுத்தருந்தான். ௮எலியாச ப்ெசய்தருந்த
ெசயலுக்காக நான் மிகவும் ேகாபமாக
இருந்ேதன். எனேவ நான் அைறயலிருந்த
ெதாப யாவன்ெபாருட்கைளஎல்லாம்எடுத்து
ெவளிேய எற ந்ேதன். ௯ அந்த அைறையச்
சுத்தமும் பரிசுத்தமும் ெசய்யும்படி நான்
கட்டைளய ட்ேடன். ப றகு நான் ஆலயப்
பாத்த ரங்கைளயும், ெபாருட்கைளயும்,
தானியக் காணிக்ைககைளயும், நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் மீண்டும் அந்த அைறயல்
ைவத்ேதன்.
௧௦ ஜனங்கள் தங்களது பங்ைக

ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல
என்பைதயும் நான் ேகள்வப்பட்ேடன்.
எனேவ ேலவயர்களும் பாடகர்களும்
தங்கள் வயல்களில் ேவைல ெசய்ய
தரும்பப் ேபாயருந்தனர். ௧௧ எனேவ நான்
அதகாரிகளிடம் அவர்கள் தவறு ெசய்தனர்
என்று கூறேனன். நான் அவர்களிடம்,
“நீங்கள் ேதவனுைடய ஆலயப் ெபாறுப்ைப
ஏன் கவனிக்கவல்ைல” என்று ேகட்ேடன்.
ப றகு நான் ேலவயர்கள் அைனவைரயும்
கூட்டிேனன். அவர்கள் ஆலயத்தல்
தங்களுக்குரிய இடங்களுக்குச் ெசன்று
தங்கள் பணிையச் ெசய்யுமாறு நான்
ெசான்ேனன். ௧௨ ப றகு யூதாவலுள்ள
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தானிய
வைளச்சலில் பத்தல் ஒரு பாகத்ைதயும்
புதய த ராட்ைசரசத்ைதயும், ஆலயத்துக்கான
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எண்ெணையயும் ெகாண்டு வந்தனர். அைவ
ேசமிப்புஅைறகளில்ைவக்கப்பட்டன.
௧௩ நான் ேசமிப்பு அைறகளின்

ெபாறுப்பாளர்களாகக் கீழ்க்கண்டவர்கைள
நயமித்ேதன். ஆசாரியனாகய
ெசேலமியா, ேவதபாரகனாகய சாேதாக்,
ேலவயரில் ெபதாயா, இவர்களுக்குத்
துைணயாக மத்தனியாவன் மகனான
சக்கூரின் மகன் ஆனான் ஆக ேயாைர
நயமித்ேதன். இவர்கைள நம்பமுடியும்
என்று நான் அறந்ேதன். எனேவ அவர்கள்
உறவனர்களுக்குப் பங்க ட்டு வழங்குகற
ெபாறுப்புஅவர்களுைடயது.
௧௪ ேதவேன நான் ெசய்தருப்பவற்ைற

நைனத்துப் பாரும். ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கும் அதன் ேசைவகளுக்கும்
நான் உண்ைமேயாடு ெசய்தருப்பைத
மறக்கேவண்டாம்.
௧௫ யூதாவல் அந்தக் காலத்தல்,

ஜனங்கள் ஓய்வு நாளில் ேவைல
ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். ஜனங்கள்
த ராட்ைசரசத்ைதச் ெசய்ய த ராட்ைசகைள
மித ப்பைதப் பார்த்ேதன். ஜனங்கள்
தானியங்கைளக் ெகாண்டு வந்து
கழுைதகள் மீது சுைம ஏற்றுவைதப்
பார்த்ேதன். ஜனங்கள் த ராட்ைசப் பழங்கள்,
அத்த ப் பழங்கள் மற்றும் அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும் நகரத்தல் சுமந்து
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ெசல்வைதப் பார்த்ேதன். ஓய்வுநாளில்
அவர்கள் இைவ எல்லாவற்ைறயும்
எருசேலமிற்குள் ெகாண்டுவந்தனர். எனேவ,
நான் இைதப்பற்ற அவர்கைள எச்சரித்ேதன்.
நான் அவர்களிடம் ஓய்வுநாளில் உணைவ
வற்கக்கூடாதுஎன்றுெசான்ேனன்.
௧௬ எருசேலமில் தீரு நகரத்தலுள்ள சல

மனிதர்கள் வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் ஓய்வு நாளில் மீைனயும் மற்றும்
சல ெபாருட்கைளயும் எருசேலமிற்குள்
ெகாண்டுவந்து வற்றனர். அவற்ைற
யூதர்கள் வாங்க க்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௭ யூதாவல் உள்ள முக்கயமான
ஜனங்களிடம் நான் அவர்கள் தவறு
ெசய்துக் ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்று
ெசான்ேனன். நான் அந்த முக்கய
மனிதர்களிடம், “நீங்கள் மிக ேமாசமான
ெசயைலச் ெசய்க றீர்கள். நீங்கள் ஓய்வு
நாைள அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஓய்வுநாைள மற்ற நாட்கைளப்
ேபான்று ஆக்கவ ட்டீர்கள். ௧௮ உங்கள்
முற்ப தாக்கள்இைதப்ேபான்ேறெசய்தார்கள்
என்றுஉங்களுக்குத்ெதரியும். அதனால்தான்
நமது ேதவன் எல்லாத் துன்பங்கைளயும்
அழிவுகைளயும் நமக்கும் இந்த நகருக்கும்
ெகாண்டுவந்தார். இப்ெபாழுது அைதேய
நீங்கள் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
இைதவ ட அத கமாக இஸ்ரேவலருக்குத்
தீைமகள் ஏற்படும். ஏெனன்றால் நீங்கள்
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ஓய்வுநாைள அசுத்தம் ெசய்து, இது ஒரு
முக்கயமான நாளல்ல என கருதுகறீர்கள்”
என்ேறன்.
௧௯ எனேவ நான் இைதத்தான் ெசய்ேதன்.

ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்க ழைம மாைலயலும்
இருட்டுவதற்கு முன்னால், வாசல்
காவலாளர்களிடம் எருசேலமின் கதவுகைள
மூடிதாழ்ப்பாள்ேபாடுமாறுகட்டைளய ட்ேடன்.
ஓய்வுநாள் முடியும்வைர அவர்கள் கதைவத்
த றக்கக்கூடாது. வாசல்களில் நான் எனது
ெசாந்த மனிதர்கள் சலைர நயமித்ேதன்.
அவர்களுக்கு உறுதயாக ஓய்வுநாளில்
எருசேலமிற்குள்எந்தசுைமையயும்ெகாண்டு
வரக்கூடாதுஎன்றுஆைணயட்ேடன்.
௨௦ ஒன்று அல்லது இரண்டு தடைவ

வயாபாரிகளும் வற்பைனயாளர்களும்
எருசேலமிற்கு ெவளிேய இரவல்
தங்கும்படி ஏற்பட்டது. ௨௧ ஆனால்
நான் அந்த வயாபாரிகைளயும்
வற்பைனயாளர்கைளயும் எச்சரிக்ைக
ெசய்ேதன். அவர்களிடம் நான், “இரவல்
சுவருக்கு முன்னால் தங்க ேவண்டாம்.
நீங்கள் மீண்டும் இவ்வாறு ெசய்தால் நான்
உங்கைளக் ைகது ெசய்ேவன்” என்று
கூறேனன். எனேவ அந்நாளிலிருந்து
அவர்கள் ஓய்வு நாளில் தங்கள்
ெபாருள்கைளவற்கவருவதல்ைல.
௨௨ ப றகு நான் ேலவயர்களிடம் தங்கைள

பரிசுத்தமாக்க கட்டைளய ட்ேடன். அதைனச்
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ெசய்தப றகுஅவர்கள்வாயல்கைளக்காக்கச்
ெசல்லேவண்டும். ஓய்வுநாள் பரிசுத்தமான
நாளாக அனுசரிக்கப்பட்டது என்பைத
உறுத ப்படுத்தஇதுெசய்யப்பட்டது. ேதவேன,
நான் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ததற்காக
என்ைன நைனத்துப்பாரும், என்னிடம்
இரக்கமாக இரும். உமது ெபரும் அன்ைப
என்னிடம் காட்டும்.

௨௩அந்நாட்களில், ச ல யூதர்கள் அஸ்ேதாத்,
அம்ேமான், ேமாவாப் ஆகய நாடுகளில்
உள்ள ெபண்கைள மணந்துெகாண்டைதக்
கவனித்ேதன். ௨௪அத்தருமணங்களால்வந்த
குழந்ைதகளில் பாத ேபருக்கு யூதெமாழிைய
எப்படி ேபசுவது என்று ெதரியவல்ைல.
அக்குழந்ைதகள் அஸ்ேதாத், அம்ேமான்
அல்லது ேமாவாப் ெமாழிகைளப் ேபசன.
௨௫ எனேவ நான் அந்த மனிதர்களிடம்
அவர்கள் தவறு ெசய்தார்கள் என்று
ெசான்ேனன். நான் அவர்களிடம் கடின
வார்த்ைதகைளச் ெசான்ேனன். அத்தைகய
மனிதர் ச லைர நான் அடித்ேதன். நான்
அவர்களின் தைல மயைரப் ப டித்து
இழுத்ேதன். நான் அவர்கைள ேதவனுைடய
ேபரால் வாக்குறுதயளிக்குமாறு
பலவந்தப்படுத்த ேனன். நான் அவர்களிடம்,
“நீங்கள் அந்த ஜனங்களின் ெபண்கைள
மணந்து ெகாள்ளக் கூடாது. உங்கள்
மகன்கைள அயல்நாட்டு ஜனங்களின்
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ெபண்கள் மணந்துெகாள்ளும்படி
வ டக்கூடாது. உங்கள் மகள்கைள
அயல்நாட்டு ஜனங்களின் மகன்கைள
மணந்துெகாள்ளும்படிவ டக்கூடாது. ௨௬இது
ேபான்ற தருமணங்கள் சாெலாேமாைனப்
பாவம் ெசய்யும்படி ெசய்தது என்று
உங்களுக்குத் ெதரியும். அைனத்து
நாடுகளிலும் சாெலாேமாைனப் ேபான்ற
ேபரரசன் இல்ைல. ேதவன் சாெலாேமாைன
ேநச த்தார். ேதவன் சாெலாேமாைன
இஸ்ரேவல் ேதசத்தன் முழுவதற்கும்
ேபரரசனாகச் ெசய்தார். ஆனாலும்
சாெலாேமான் ெவளிநாட்டுப் ெபண்களால்
பாவம் ெசய்யும்படிஆயற்று. ௨௭இப்ெபாழுது
நீங்களும் இந்தப் பயங்கரமான பாவத்ைதச்
ெசய்வதாக நான் ேகள்வப்படுக ேறன்.
நீங்கள் ேதவனுக்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக
இல்ைல. நீங்கள் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்” என்ேறன்.
௨௮ ெயாயதா, தைலைம ஆசாரியனாகய

எலியாச பன் மகன். ெயாயதாவன்
மகன்களில் ஒருவன் ஆரானிலுள்ள
சன்பல்லாத்தன் மருமகனாக இருந்தான்.
நான் அவைன இந்த இடத்ைத வ ட்டுப்
ேபாகும்படி வற்புறுத்த ேனன். அவைன
ஓடிவடும்படிவற்புறுத்த ேனன்.
௨௯ எனது ேதவேன, அந்த ஜனங்கைளத்

தண்டியும். அவர்கள் ஆசாரிய
பதவைய அசுத்தம் ெசய்க றார்கள்.
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அது முக்கயமில்ைல என்பது
ேபால் நடந்துெகாள்க றார்கள். நீர்
ஆசாரியர்கேளாடும், ேலவயர்கேளாடும்
ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கு அவர்கள்
அடிபணிய மறுக்க றார்கள். ௩௦ எனேவ,
நான் ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்
சுத்தமாக்க ேனன். ெவளிநாட்டவர்கைளயும்,
அவர்களின் உபேதசங்கைளயும்
எடுத்துப்ேபாட்ேடன். நான்ேலவயர்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும் அவர்களது
கடைமககைளயும், ெபாறுப்புகைளயும்
கற்றுக் ெகாடுத்ேதன். ௩௧சரியான காலத்தல்
ஜனங்கள் அன்பளிப்பாக வறைகயும்
முதற்பலன்கைளயும் ெகாண்டு வருவைத
உறுத படுத்த ேனன்.
எனது ேதவேன, இத்தைகய நல்ல

காரியங்கைளச் ெசய்ததற்காக என்ைன
நைனவுக்ெகாள்ளும்.
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