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ெநேகமியா

ஆச ரியர்

ெநேகமியா (ெயேகாவா ஆறுதளிக்க றார்)
இந்த புத்தகத்தன் முக்கய ஆச ரியர் என்று
யூதபாரம்பரியம்ஆணித்தரமாகெசால்க றது.
அதகமான பகுத கள் அவனாேல
எழுதப்பட்டது. அவனுைடய வாலிப
நாட்கைளக் குறத்து ஒரு குற ப்பும் இல்ைல.
ெபர்ச யா சாம்ராஜ்ஜியத்தல் அர்தசஷ்டா
இராஜாவன் பானபாத்த ரக்காரனாக
அறமுகப்படுத்தப்படுக றான். எஸ்றா
புத்தகத்துக்கு அடுத்து ெநேகமியா
வரிைசயல் வருகறது. இைவ இரண்டும்
ஒேர புத்தகமாக இருந்தது என்று ேவத
வல்லுனர்கள்ெசால்லுகறார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்

ஏறக்குைறய கமு 457 க்கும் 400 கமு. க்கும்.
இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்த புத்தகம், பாப ேலானியா

ேதசத்தலிருந்து தரும்ப வந்த ப றகு, யூத
ேதசத்தல் உள்ள எருசேலமில் ெபர்ச யர்
காலத்தல்எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது



ii

பாப ேலானிய சைறயருப்பலிருந்து
தரும்ப வந்த இஸ்ரேவலர்களுக்கு
எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெதரிந்துக் ெகாள்ளப்பட்ட இஸ்ரேவலர்கள்

தங்கள் ேதவனின் அன்ைபயும் வல்லைமயும்
அற ந்து அவருைடய உடன்படிக்ைகையக்கு
உண்ைமையய் இருக்க அறவுறுத்துகறார்.
ேதவன் ெஜபத்த ற்கு பதல் அளிக்க றார்.
அவருைடய கட்டைளக்களுக்கு கீழ்படிய
ேவண்டிய எல்லாக் காரியங்கைளயும்
ேதவன் தருகறார். ஜனங்கள் தங்கள்
ெசல்வங்கைள பக ர்ந்து ேதவனின்
காரியங்கைள ேசர்ந்து ெசய்யேவண்டும்.
ேதவைன பன்பற்றுகறவர்கள் மத்தயல்
சுயநலம் காணப்படக்கூடாது. பணக்காரர்கள்
ஏழ்ைமயன் நமித்தம் ஜனங்கைள
ஏமாற்றக்கூடாது.
ெதரிந்துக் ெகாள்ளப்பட்ட இஸ்ரேவலர்கள்

தங்கள் ேதவனின் அன்ைபயும் வல்லைமயும்
அற ந்து அவருைடய உடன்படிக்ைகையக்கு
உண்ைமையய் இருக்க அறவுறுத்துகறார்.
ேதவன் ெஜபத்த ற்கு பதல் அளிக்க றார்.
அவருைடய கட்டைளக்களுக்கு கீழ்படிய
ேவண்டிய எல்லாக் காரியங்கைளயும்
ேதவன் தருகறார். ஜனங்கள் தங்கள்
ெசல்வங்கைள பக ர்ந்து ேதவனின்
காரியங்கைள ேசர்ந்து ெசய்யேவண்டும்.
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ேதவைன பன்பற்றுகறவர்கள் மத்தயல்
சுயநலம் காணப்படக்கூடாது. பணக்காரர்கள்
ஏழ்ைமயன் நமித்தம் ஜனங்கைள
ஏமாற்றக்கூடாது.
ைமயக்கருத்து
மறுபடிகட்டுதல்
ெபாருளடக்கம்
1 ெநேகமியாவன் முதல் அத பதயன்
காலம்— 1:1-12:47

2 ெநேகமியாவன் இரண்டாம் அத பதயன்
காலம்— 13:1-31

ெநேகமியாவன்ெஜபம்
1அகலியாவன்மகனாகயெநேகமியாவன்

ெசயல்பாடுகள்: இருபதாம் வருடம்
கஸ்ேலயு* மாதத்தல் நான் சூசான்
என்னும் அரண்மைனயல் இருக்கும்ேபாது
சம்பவத்தது† என்னெவன்றால்,
2 என்னுைடய சேகாதரர்களில் ஒருவனாகய
அனானியும், ேவறு சல மனிதர்களும்
யூதாவலிருந்துவந்தார்கள்;அவர்களிடத்தல்
நான் சைறயருப்பலிருந்து தப்பன
யூதர்களின் ெசய்தையயும், எருசேலமின்
ெசய்தையயும் வ சாரித்ேதன். 3 அதற்கு

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 கஸ்ேலயு மாதம் பாப ேலானின்
காலண்டரின் 9, மாதமாகும். எப ேரயர் காலண்டர் படி இது
நவம்பர் 15முதல் டிசம்பர் 15 வைரஆகும் † அத்த யாயம்
1:1 1:1 ெபர்ச ய இராஜ்ஜியத்தன் அர்தசஷ்டா இராஜாவன்
(க . மு. 465-425) ஆட்ச க் காலத்தல் ஏலம் ேதசத்தன்
தைலநகரமான சூசன் அரண்மைனயல் ெநேகமியா
இருந்தான்
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அவர்கள்: சைறயருப்பல் மீதயாக
இருக்க றவர்கள் அந்த ேதசத்த ேல
ெகாடிய தீங்ைகயும் ந ந்ைதையயும்
அநுபவக்க றார்கள்; எருசேலமின் மதல்
இடிக்கப்பட்டும், அதன் வாசல்கள்
அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டும் க டக்க றது
என்றார்கள். 4 இந்த வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டேபாது நான் உட்கார்ந்து அழுது, ச ல
நாட்களாகத் துக்கப்பட்டு, உபவாச த்து,
மன்றாடி, பரேலாகத்தன் ேதவைன
ேநாக்க : 5 பரேலாகத்தன் ேதவனாகய
கர்த்தா ெயேகாவாேவ, உம்மில்
அன்புகூர்ந்து, உம்முைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு,
உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும்
காக்க ற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான
ேதவேன, 6 உமது அடியார்களாகய
இஸ்ரேவல் மக்களுக்காக இன்று இரவும்
பகலும்உமக்குமுன்பாகமன்றாடி,இஸ்ரேவல்
மக்களாகய நாங்கள் உமக்கு வ ேராதமாகச்
ெசய்த பாவங்கைள அறக்ைகயடுகற
அடிேயனுைடய ெஜபத்ைதக் ேகட்க றதற்கு,
உம்முைடய ெசவகள் கவனித்தும்,
உம்முைடய கண்கள் தறந்தும் இருப்பதாக;
நானும் என்னுைடய தகப்பன் வீட்டார்களும்
பாவம் ெசய்ேதாம். 7 நாங்கள் உமக்கு
முன்பாக மிகவும் ெகட்டவர்களாக
நடந்ேதாம்; நீர் உம்முைடய ஊழியனாகய
ேமாேசக்குக் கற்ப த்த கற்பைனகைளயும்,
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கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாேனாம். 8 நீங்கள்
கட்டைளைய மீறனால், நான் உங்கைள
ேதசங்களுக்குள்ேள ச தறடிப்ேபன் என்றும்,
9 நீங்கள் என்னிடத்தல் தரும்ப , என்னுைடய
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்வீர்களானால்,
உங்களிேல ச தறுண்டுேபானவர்கள்
வானத்தன் கைடச முைனயல் இருந்தாலும்,
நான் அங்ேகயருந்து அவர்கைளச் ேசர்த்து,
என்னுைடய நாமம் வளங்குவதற்காக
நான் ெதரிந்துெகாண்ட இடத்த ற்கு
அவர்கைளக் ெகாண்டுவருேவன் என்றும்
ேதவரீர் உம்முைடய ஊழியனாகய
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்ட வார்த்ைதைய
நைனத்தருளும். 10 ேதவரீர்
உமது மகா வல்லைமயனாலும்,
உமது பலத்த கரத்தனாலும்,
மீட்டுக்ெகாண்ட உமது அடியார்களும்
உமது மக்களும் இவர்கள்தாேன.
11 ஆண்டவேர, உமது அடியானின்
ெஜபத்ைதயும், உமது நாமத்த ற்குப்
பயப்படேவண்டும் என்று வரும்புக ற
உமது அடியார்களின் ெஜபத்ைதயும்
உமது ெசவகள் கவனித்தருப்பதாக;
இன்ைறக்கு உமது அடியானுக்குக்
காரியத்ைதக் ைககூடிவரச்ெசய்து, இந்த
மனிதனுக்கு முன்பாக எனக்கு இரக்கம்
கைடக்கச்ெசய்தருளும் என்று ெஜபம்
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ெசய்ேதன். நான் ராஜாவற்குப் பானம்
பரிமாறுக றவனாகஇருந்ேதன்.

அத்த யாயம் 2
அர்தசஷ்டாெநேகமியாைவஎருசேலமிற்கு

அனுப்புதல்
1 அர்தசஷ்டா ராஜாவன் இருபதாம்

வருட ஆட்சயன் ந சான்* மாதத்த ேல,
த ராட்ைசரசம் ராஜாவற்கு முன்பாக
ைவத்தருக்கும்ேபாது, நான் அைத
எடுத்து அவருக்குக் ெகாடுத்ேதன்;
நான் முன்பு ஒருேபாதும் அவருக்கு
முன்பாக துக்கமாக இருந்ததல்ைல.
2 அப்ெபாழுது ராஜா என்ைனப் பார்த்து:
நீ துக்கமுகமாக இருக்க றது என்ன?
உனக்கு வயாதயல்ைலேய, இது மனதன்
துக்கேம தவ ர ேவெறான்றும் இல்ைல
என்றார்; அப்ெபாழுது நான் மிகவும் பயந்து,
3 ராஜாைவ ேநாக்க : ராஜா என்ைறக்கும்
வாழ்க; என்னுைடய தகப்பன்மார்களின்
கல்லைறகள் இருக்கும் இடமாகய நகரம்†

பாழானதும், அதன் வாசல்கள் அக்கனியால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டும் க டக்கும்ேபாது, நான்
துக்கமுகத்ேதாடு இல்லாமல் இருப்பது எப்படி
என்ேறன். 4 அப்ெபாழுது ராஜா என்ைனப்
பார்த்து: நீ ேகட்க ற காரியம் என்ன என்றார்.

* அத்த யாயம் 2:1 2:1இந்தமாதம் மார்ச் 15முதல்ஏப்ரல் 15
வைரஆகும். † அத்த யாயம் 2:3 2:3 எருசேலம்
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அப்ெபாழுது நான்: பரேலாகத்தன் ேதவைன
ேநாக்க ெஜபம்ெசய்து, 5 ராஜாைவப்
பார்த்து: ராஜாவற்கு வருப்பமாயருந்து,
அடிேயனுக்கு உமது முன்னிைலயல்
தயவு கைடத்ததானால், என்னுைடய
தகப்பன்மார்களின் கல்லைறகள்
இருக்கும் பட்டணத்ைதக் கட்டுவதற்கு,
யூதா ேதசத்த ற்கு நீர் என்ைன அனுப்ப
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்ேறன்.
6 அப்ெபாழுது ராணியும், பக்கத்தல்
உட்கார்ந்தருந்தாள். ராஜா என்ைனப்
பார்த்து: உன்னுைடய ப ரயாணத்தற்கு
எத்தைன நாட்கள் ஆகும், நீ எப்ெபாழுது
தரும்ப வருவாய் என்று ேகட்டார்.
இவ்வளவுநாட்கள் ஆகுெமன்று நான்
ராஜாவற்குச் ெசான்னேபாது, என்ைன
அனுப்ப அவருக்கு வருப்பமானது.
7 பன்னும் நான் ராஜாைவப் பார்த்து:
ராஜாவற்குவருப்பமாயருந்தால்,நான்யூதா
ேதசத்த ற்குப்ேபாய்ச் ேசரும்வைர, நத க்கு
மறுபுறத்தலிருக்கற ஆளுநர்கள் நான்
ேபாக அனுமதயளிக்கவும் அவர்களுக்கு
நான் கடிதங்கள் ெகாடுப்பதற்காகவும்,
8 ேதவாலயத்தல் இருக்கற ேகாட்ைடயன்
கதவு ேவைலக்கும், நகரமதலின்
ேவைலக்கும், நான் தங்கப்ேபாக ற வீட்டின்
ேவைலக்கும் ேவண்டிய மரங்கைள
ராஜாவன் வனக் காவலாளனாகய ஆசாப்
எனக்குக் ெகாடுப்பதற்காகவும், அவனுக்கும்
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ஒருகடிதம்கட்டைளய டப்படுவதாகஎன்ேறன்;
என் ேதவனுைடய தயவுள்ள கரம் என்ேமல்
இருந்ததால், ராஜா அைவகைள எனக்குக்
கட்டைளய ட்டார். 9 அப்படிேய நான் நத க்கு
மறுபுறத்தலிருக்கற ஆளுநர்களிடத்த ற்கு
வந்து, ராஜாவன் கடிதங்கைள
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்; ராஜா
என்ேனாடு இராணுவ அதகாரிகைளயும்,
குதைரவீரர்கைளயும் அனுப்பயருந்தார்.
10 இைத ஓேரானிய பட்டணத்து வாச யாகய
சன்பல்லாத்தும்‡, அம்ேமானியனான
ெதாப யா என்னும் ஊழியக்காரனும்
ேகட்டேபாது, இஸ்ரேவல் மக்களின்
நன்ைமைய வசாரிக்க ஒருவன் வந்தான்
என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் ேகாபமாக
இருந்தது.
ெநேகமியா எருசேலம் மதல்கைளக்

கண்காணித்தல்
11 நான் எருசேலமுக்கு வந்து, அங்ேக

மூன்றுநாட்கள் இருந்தபன்பு, 12 நான்
சல மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
இரவல் எழுந்து நகரத்ைதச் ேசாதைன
ெசய்ேதன்; ஆனாலும் எருசேலமிற்காகச்
ெசய்யேவண்டிய காரியத்ைத என்னுைடய
ேதவன் என்னுைடய மனத ேல ைவத்தைத
நான்ஒருவருக்கும்ெதரிவ க்கவல்ைல; நான்
ஏற ப்ேபான மிருகத்ைதத் தவ ர ேவெறாரு

‡ அத்த யாயம் 2:10 2:10 சமாரிய மாகாணத்தன்அதகாரி
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மிருகமும் என்னுடன் இருந்ததல்ைல.
13 நான் அன்று இரவு பள்ளத்தாக்கன்
வாசல் வழியாகப் புறப்பட்டு, வலுசர்ப்பக்
கணற்ைறக் கடந்து, குப்ைபேமட்டு
வாசலுக்கு வந்து, எருசேலமில் இடிந்துேபான
மதைலயும், அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கப்பட்ட
அதன் வாசல்கைளயும் பார்ைவய ட்ேடன்.
14 அந்த இடத்ைதவ ட்டு ஊற்றுவாசல்
அருகலும், ராஜாவன் குளத்தன்
அருகலும் ேபாேனன்; நான் ஏறயருந்த
மிருகம் அங்ேக நடந்துேபாவதற்கு வழி
இல்லாதருந்தது. 15 அன்று இரவ ேலேய
நான் ஆற்ேறாரமாகப் ேபாய், மதைலப்
பார்ைவய ட்டுத் தரும்ப , பள்ளத்தாக்கன்
வாசல்வழியாக வந்துவ ட்ேடன். 16 நான்
ேபானதும், நான் ெசய்ததும் அதகாரிகள்
ஒருவருக்கும் ெதரியாது; அதுவைரயலும்
நான் யூதருக்காவது, ஆசாரியர்கள்
ெபரியவர்கள் அதகாரிகளுக்காவது,
ேவைலெசய்க ற மற்றவர்களுக்காவது
ஒன்றும் ெதரிவ க்கவல்ைல.
17 பன்பு நான் அவர்கைள ேநாக்க :
எருசேலம் பாழாயருப்பைதயும்,
அதன் வாசல்கள் அக்கனியால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டுக்க டப்பைதயும், நாம்
இருக்க ற சறுைமையயும் பார்க்க றீர்கேள;
நாம் இனி அவமானம் அைடயாமலிருக்க,
எருசேலமின் மதைலக் கட்டுேவாம்
வாருங்கள் என்று ெசால்லி, 18 என்
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ேதவனுைடய கரம் என்ேமல் நன்ைமயாக
இருப்பைதயும், ராஜா என்ேனாடு
ெசான்ன வார்த்ைதகைளயும் அவர்களுக்கு
ெதரிவ த்ேதன்; அப்ெபாழுது அவர்கள்:
எழுந்து கட்டுேவாம் வாருங்கள் என்று
ெசால்லி, அந்த நல்ல ேவைலக்குத்
தங்கள் ைககைள பலப்படுத்தனார்கள்.
19 ஓேரானியனான சன்பல்லாத்தும்,
அம்ேமானியனான ெதாப யா என்னும்
ஊழியக்காரனும், அரபயனான ேகேஷமும்
இைதக் ேகட்டேபாது, எங்கைள ேகலிெசய்து,
எங்கைள அவமத த்து: நீங்கள் ெசய்க ற
இந்தக் காரியம் என்ன? நீங்கள் ராஜாவற்கு
வ ேராதமாகக்கலகம்ெசய்யப்ேபாக றீர்கேளா
என்றார்கள். 20 அதற்கு நான்
மறுெமாழியாக: பரேலாகத்தன்
ேதவனானவர் எங்களுக்குக் காரியத்ைதக்
ைககூடிவரச்ெசய்வார்; அவருைடய
ஊழியக்காரர்களாகய நாங்கள் எழுந்து
கட்டுேவாம்; உங்களுக்ேகா எருசேலமிேல
பங்குமில்ைல பாத்தயமுமில்ைல; உங்கள்
ெபயர்ெசால்லப்பட ஒன்றும் இல்ைலெயன்று
அவர்களிடம் ெசான்ேனன்.

அத்த யாயம் 3
மதைலக்கட்டுபவர்கள்

1 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியனாகய
எலியாச பும், அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
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ஆசாரியர்களும் எழுந்து, ஆட்டுவாசைலக்
கட்டினார்கள்; அைதக் கட்டி, அவர்கள்
ப ரதஷ்ைடெசய்து, அதன் கதவுகைள
ைவத்து, நூறு என்கற ேகாபுரம்முதல்
அனாெனேயலின் ேகாபுரம்வைரக் கட்டிப்
ப ரதஷ்ைட ெசய்தார்கள். 2 அவன் அருேக
எரிேகாவன் மனிதர்கள் கட்டினார்கள்;
அவர்கள் அருேக இம்ரியன் மகனாகய
சக்கூர் கட்டினான். 3 மீன்வாசைல
அெசனாவன்மகன்கள்கட்டினார்கள்;அதற்கு
உத்த ரம் ைவத்து, அதற்குக் கதவுகைளயும்
பூட்டுக்கைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும்
ேபாட்டார்கள். 4 அவர்கள் அருேக
ேகாசன் மகனாகய உரியாவன் மகன்
ெமெரேமாத் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்;
அவர்கள் அருகல் ெமேஷசாெபேயலின்
மகனாகய ெபரக யாவன் மகன் ெமசுல்லாம்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவர்கள்
அருேக பானாவன் மகனாகய சாேதாக்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 5 அவர்கள்
அருேக ெதக்ேகாவா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்களுைடய
தைலவர்கேளா, தங்கள் ஆண்டவருைடய
ேவைலக்குத் தங்களுைடய பங்ைக
ெசய்யவல்ைல. 6 பைழய வாசைலப்
பெசயாகன் மகனாகய ேயாய்தாவும்,
ேபேசாத யாவன் மகனாகய ெமசுல்லாமும்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்கள்
அதற்கு உத்த ரம் ைவத்து, அதற்குக்
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கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள்.
7 அவர்கள் அருேக க ப ேயான் மிஸ்பா
ஊர்களின் மனிதர்களின் ெமலதீயா
என்னும் க ப ேயானியனும், யாேதான்
என்னும் ெமேராேனாத்தயனும், நத க்கு
மறுபுறத்தலிருக்கற அத பதயன்
மாகாணம்வைர பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள். 8 அவர்கள் அருேக
ெபாற்ெகால்லர்களில் ஒருவனாகய
அராயாவன் மகன் ஊச ேயல்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவன்
அருேக வாசைனத்த ரவயம்
தயாரிக்க றவனின் மகனாகய அனனியா
பழுதுபார்த்துக்கட்டினான்; அதுமுதல்
அகலமானமதல்வைரஎருசேலம்இடிக்காமல்
வ டப்பட்டிருந்தது. 9 அவர்கள் அருேக
எருசேலம் பட்டணத்தன் பாதைய ஆட்ச
ெசய்யும் ஊரின் மகன் ெரப்பாயா
பழுதுபார்த்துக்கட்டினான். 10 அவர்கள்
அருேக அருமாப்பன் மகன் ெயதாயா
தன்னுைடய வீட்டுக்கு எத ரில் உள்ள
பகுதையப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்;
அவன் அருேக ஆசாப்ெநயாவன் மகன்
அத்தூஸ் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
11 மற்றப் பகுதையயும், சூைளகளின்
ேகாபுரத்ைதயும், ஆரீமின் மகன்
மல்கஜாவும், பாகாத்ேமாவாபன் மகன்
அசூபும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.
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12 அவன் அருேக எருசேலம் பட்டணத்தன்
மறுபாதையஆட்ச ெசய்யும் அல்ேலாேகசன்
மகன் சல்லூமும், அவனுைடய
மகள்களும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.
13 பள்ளத்தாக்கன்வாசைல ஆனூனும்,
சாேனாவாகன் மக்களும் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள்; அவர்கள் அைதக் கட்டி,
அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு, குப்ைபேமட்டு
வாசல்வைரயும் மதலில் ஆய ரம் முழம்
கட்டினார்கள். 14 குப்ைபேமட்டுவாசைலப்
ெபத்ேகேரமின் மாகாணத்ைதஆட்ச ெசய்யும்
ெரக்காவன் மகன் மல்கயா பழுதுபார்த்து,
அைதக் கட்டி, அதற்குக் கதவுகைளயும்
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும்
ேபாட்டான். 15 ஊற்றுவாசைல
மிஸ்பாவன் மாகாணத்ைத ஆட்ச
ெசய்யும் ெகால்ேலாேசயன் மகன்
சல்லூம் பழுதுபார்த்து, அைதக் கட்டி,
கூைரயைமத்து, அதற்குக் கதவுகைளயும்
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு,
ராஜாவன் ேதாட்டத்தன் அருகலிருக்கற
சீேலாவாவன் குளத்து மதைலயும்,
தாவீதன் நகரத்தலிருந்து இறங்குகற
படிகள்வைர இருக்க றைதயும் கட்டினான்.
16 அவனுக்குப் பன்னாகப் ெபத்சூர்
மாகாணத்தன் பாதைய ஆட்ச ெசய்த
அஸ்பூகன் மகன் ெநேகமியா தாவீதன்
கல்லைறகளுக்கு எத ரான இடம்வைரக்கும்,
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ெவட்டப்பட்டகுளம்வைரக்கும்,பலசாலிகளின்
வீடுவைரக்கும் இருக்க றைதப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 17 அவனுக்குப்
பன்னாக ேலவயர்களில் பானியன்
மகன் ேரகூமும், அவன் அருேக ேககலா
மாகாணத்தல் தன்னுைடய பாத ப்பங்ைக
ஆட்ச ெசய்யும் அஷபயாவும் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள். 18 அவனுக்குப் ப றகு
அவனுைடய சேகாதரர்களில் ேககலா
மாகாணத்து மறுபாதைய ஆட்ச
ெசய்யும் எனாதாதன் மகன் பாபாய
*பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 19 அவன்
அருேக மிஸ்பாைவ ஆட்ச ெசய்யும்
ெயசுவாவன் மகன் ஏசர் என்பவன் மதலின்
கைடசமுைனயேல ஆயுதசாைலயன்
படிகளுக்கு எத ேரயருக்க ற ேவெறாரு
பகுதைய பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
20 அவனுக்குப் பன்னாகச் சாபாயன் மகன்
பாரூக் அந்தக் கைடசமுைனயலிருந்து
ப ரதான ஆசாரியனாகய எலியாச பன்
வாசற்படிவைர இருக்க ற பன்ெனாரு
பகுதைய மிக கவனமாக பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். 21 அவனுக்குப் ப றகு ேகாசன்
மகனாகய உரியாவன் மகன் ெமெரேமாத்
எலியாச பன் வீட்டு வாசற்படியலிருந்து
அவனுைடய வீட்டின் கைடசமுைனவைர
இருக்க ற பன்ெனாரு பங்ைகப்

* அத்த யாயம் 3:18 3:18 பாபாய பன்னுய
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பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 22 அவனுக்குப்
ப றகு சமபூமியல் தங்கயருக்க ற
ஆசாரியர்கள் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.
23 அவர்களுக்குப் ப றகு ெபன்யமீனும்,
அசூபும் தங்களுைடய வீட்டுக்கு எத ேர
இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்;
அவர்களுக்குப் ப றகு அனனியாவன்
மகனாகய மாேசயாவன் மகன் அசரியா
தன்னுைடய வீட்டின் அருேக இருக்க றைதப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 24 அவனுக்குப்
பன்னாக எனாதாதன் மகன் பன்னூய
அசரியாவன் வீடுமுதல் மதலின்
கைடசமுைனவைர வைளவுவைரக்கும்
இருக்க ற ேவெறாரு பகுதையப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 25 ஊசாயன்
மகன் பாலால் வைளவுக்கு எத ேரயும், காவல்
வீட்டின் வாசலில் ராஜாவன் உயரமான
அரண்மைனக்கு ெவளிப்புறமாயருக்க ற
ேகாபுரத்த ற்கு எத ேரயும் இருக்க றைதக்
கட்டினான்; அவனுக்குப் ப றகு பாேராஷன்
மகன் ெபதாயாவும், 26 ஓேபலிேல
குடியருக்க ற ந தனீமியர்கைளச்
ேசர்ந்த மனிதர்களும் கழக்ேகயருக்க ற
தண்ணீர்வாசலுக்கு ெவளிப்புறமான
ேகாபுரத்த ற்கு எத ேரயருக்க ற இடம்வைர
கட்டினார்கள். 27 அவர்களுக்குப் பன்னாகத்
ெதக்ேகாவா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள்
ெவளிப்புறமான ெபரிய ேகாபுரத்த ற்கு
எத ேர ஓேபலின் மதல்வைர இருக்க ற
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மற்ெறாரு பகுதையப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள். 28 குதைரவாசல்
முதற்ெகாண்டு ஆசாரியர்கள் அவரவர்
தங்களுைடய வீடுகளுக்கு எத ேர
இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.
29 அவர்களுக்குப் ப றகு இம்ேமரின் மகன்
சாேதாக் தன்னுைடய வீட்டுக்கு எத ேர
இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்;
அவனுக்குப் ப றகு கழக்குவாசைலக்
காக்க ற ெசக்கனியாவன் மகன் ெசமாயா
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 30 அவனுக்குப்
ப றகு ெசல்மீயாவன் மகன் அனனியாவும்,
சாலாபன் ஆறாவது மகனாகய ஆனூனும்,
ேவெறாரு பகுதையப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள்; அவர்களுக்குப் ப றகு
ெபரகயாவன் மகன் ெமசுல்லாம்,
தன்னுைடய அைறவீட்டுக்கு எத ேர
இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
31 அவனுக்குப் ப றகு ெபாற்ெகால்லனின்
மகன் மல்கயா மிப்காத் என்னும்
வாசலுக்கு எத ேர ஆலயப் பணியாளர்களும்
வயாபாரிகளும் குடியருக்க ற இடம்முதல்
கைடச முைனயன் ேமல்வீடுவைரக்கும்
இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
32 கைடசமுைனயன் ேமல்வீட்டுக்கும்
ஆட்டுவாசலுக்கும் நடுேவ இருக்கறைத
ெபாற்ெகால்லர்களும் வயாபாரிகளும்
பழுதுபார்த்துக்கட்டினார்கள்.
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அத்த யாயம் 4
கட்டுமானப் பணிக்குஎத ர்ப்பு

1 நாங்கள் மதைலக் கட்டுக ற ெசய்தைய
சன்பல்லாத் ேகட்டேபாது, அவன் ேகாப த்து,
எரிச்சலைடந்து, யூதர்கைள ேகலிெசய்து:
2அந்தஅற்பமானயூதர்கள்ெசய்க றதுஎன்ன,
அவர்களுக்கு இடங்ெகாடுக்கப்படுேமா,
பலியடுவார்கேளா, ஒருநாளில்
முடித்துப்ேபாடுவார்கேளா, சுட்ெடரித்துப்
ேபாடப்பட்டு மண்ேமடுகளான கற்களுக்கு
உய ர் ெகாடுப்பார்கேளா, என்று தன்னுைடய
சேகாதரர்களுக்கும் சமாரியாவன்
பைடக்கும் முன்பாகச் ெசான்னான்.
3 அப்ெபாழுது அம்ேமானியனாகய
ெதாப யா அவனுைடய பக்கத்தல் நன்று:
அவர்கள் கட்டினாலும் என்ன, ஒரு நரி
ஏற ப்ேபானால் அவர்களுைடய கல்மதல்
இடிந்துேபாகும் என்றான். 4 எங்கள்
ேதவேன, நாங்கள் அவமத க்கப்படுக றைதக்
ேகட்டு, அவர்கள் ெசய்த இகழ்ச்சைய
அவர்களுைடய தைலயன்ேமல் தருப்ப ,
அவர்கைளச் சைறயருப்பன் ேதசத்த ேல
ெகாள்ைளய டப்பட ஒப்புக்ெகாடும்.
5 அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத
மூடிப்ேபாடாேதயும்; அவர்களுைடய பாவம்
உமக்கு முன்பாக அழிக்கப்படாதருப்பதாக;
கட்டுக றவர்களுக்கு மனேவதைன
உண்டாகப் ேபசனார்கேள. 6 நாங்கள்
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மதைலக் கட்டிவந்ேதாம்; மதல்கள் எல்லாம்
பாதவைர ஒன்றாக இைணந்து உயர்ந்தது;
மக்கள் ேவைலெசய்வதற்கு ஆவலாக
இருந்தார்கள். 7 எருசேலமின் மதைலக்
கட்டுக ற ேவைல முன்ேனறுகறது என்றும்,
இடிக்கப்பட்ட இடங்கள் அைடபட்டுவருகறது
என்றும் சன்பல்லாத்தும், ெதாப யாவும்,
அரபயர்களும், அம்ேமானியர்களும்,
அஸ்ேதாத்தயர்களும் ேகட்டேபாது, அவர்கள்
மிகவும் எரிச்சலைடந்து, 8 எருசேலமின்ேமல்
ேபார்ெசய்ய எல்ேலாரும் ஒன்றாக
வரவும், ேவைலையத் தடுக்கவும் முடிவு
ெசய்தார்கள். 9 ஆனாலும் நாங்கள்
எங்கள் ேதவைன ேநாக்க ெஜபம்ெசய்து,
அவர்களுக்காக இரவும்பகலும் காவல்
காக்க றவர்கைளைவத்ேதாம். 10அப்ெபாழுது
யூதா மனிதர்கள்: சுைமகாரர்களின்
ெபலன் குைறந்துேபாக றது; மண்ேமடு
மிச்சமாக இருக்க றது; நாங்கள்
மதைலக் கட்டக்கூடாது என்றார்கள்.
11 எங்களுைடய எத ரிகேளாெவன்றால்;
நாங்கள் அவர்கள் நடுேவ வந்து,
அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடும்வைர,
அவர்கள் அைத அறயாமலும் பார்க்காமலும்
இருக்கேவண்டும்; இவ்வதமாக அந்த
ேவைலைய நறுத்துேவாம் என்றார்கள்.
12 அைத அவர்களருகல் குடியருக்க ற
யூதர்களும், பல இடங்களிலுமிருந்து
எங்களிடம் வந்து, பத்துமுைற எங்களுக்குச்
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ெசான்னார்கள். 13 அப்ெபாழுது
நான்: மதலுக்குப் பன்னாக இருக்க ற
பள்ளமான இடங்களிலும் ேமடுகளிலும்,
பட்டயங்கைளயும், ஈட்டிகைளயும்,
வல்லுகைளயும் ப டித்தருக்க ற மக்கைளக்
குடும்பம் குடும்பமாக நறுத்த ேனன்.
14 அைத நான் பார்த்து எழுந்து,
ப ரபுக்கைளயும், அதகாரிகைளயும் மற்ற
மக்கைளயும் ேநாக்க : அவர்களுக்குப்
பயப்படாதருங்கள்; நீங்கள் மகத்துவமும்
பயங்கரமுமான ஆண்டவைர நைனத்து,
உங்கள் சேகாதரர்களுக்காகவும்,
மகன்களுக்காகவும், மகள்களுக்காகவும்,
மைனவகளுக்காகவும், உங்கள்
வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம்ெசய்யுங்கள்
என்ேறன். 15 எங்களுக்குச் ெசய்த
ெதரியவந்தது என்றும், ேதவன்
அவர்களுைடய ஆேலாசைனைய
ெபாய்யாக்கனார் என்றும், எங்கள் எத ரிகள்
ேகட்டேபாது, நாங்கள் எல்ேலாரும் அவரவர்
தங்கள் ேவைலையச் ெசய்ய மதலுக்குத்
தரும்ப ேனாம். 16 அன்றுமுதற்ெகாண்டு
என்னுைடய ேவைலக்காரர்களில் பாத
ஆட்கள் ேவைல ெசய்தார்கள், பாத
ஆட்கள் ஈட்டிகைளயும் ேகடகங்கைளயும்
வல்லுகைளயும் கவசங்கைளயும் ப டித்து
நன்றார்கள்; அதகாரிகள் யூதாவன்
மக்கள் எல்ேலாருக்கும் பன்புறமாக
நன்றார்கள். 17 மதைல கட்டுக றவர்களும்,
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சுைமசுைமக்க றவர்களும்,சுைமேயற்றுகறவர்களும்,
அவரவர் ஒரு ைகய ேல ேவைலெசய்து,
மறுைகய ேல ஆயுதம் ப டித்தருந்தார்கள்.
18 கட்டுக றவர்கள் அவரவர்
தங்கள் பட்டயத்ைதத் தங்கள்
இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டவர்களாக
ேவைலெசய்தார்கள்; எக்காளம்ஊதுகறவன்
என் அருகல் நன்றான். 19 நான்
ப ரபுக்கைளயும் அதகாரிகைளயும் மற்ற
மக்கைளயும் ேநாக்க : ேவைல ெபரிதும்
வ ரிவானதுமாக இருக்க றது; நாம்
மதலின்ேமல் ச தறப்பட்டு ஒருவருக்கு
ஒருவர் தூரமாக இருக்க ேறாம். 20 நீங்கள்
எந்த இடத்தல் எக்காளச் சத்தத்ைதத்
ேகட்க றீர்கேளா அந்த இடத்தல் வந்து,
எங்கேளாடு கூடுங்கள்; நம்முைடய
ேதவன் நமக்காக யுத்தம்ெசய்வார்
என்ேறன். 21 இப்படிேய நாங்கள்
ேவைலெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம்;
அவர்களிேல பாத ஆட்கள் கழக்கு
ெவளுக்கும் ேநரம்முதல் நட்சத்த ரங்கைள
காணும்வைரஈட்டிகைளப்ப டித்தருந்தார்கள்.
22 அந்தச் சமயத்த ேல நான் மக்கைளப்
பார்த்து: இரவல் நமக்குக் காவலுக்கும்
பகலில் ேவைலக்கும் உதவ,அவரவர் தங்கள்
ேவைலக்காரர்கேளாடு எருசேலமுக்குள்ேள
இரவு தங்கேவண்டும் என்று ெசால்லி,
23 நாேனா, என்னுைடய சேகாதரர்கேளா,
என்னுைடய ேவைலக்காரர்கேளா,
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என்ைனப் பன்பற்ற காவல்காக்க ற
வீரர்கேளா எங்கள் உைடகைள மாற்ற க்
ெகாள்ளாதருந்ேதாம்; ஒவ்ெவாருவரும்
தங்களிடத்தல் ஆயுதங்கைளயும்
தண்ணீைரயும்ைவத்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
ெநேகமியா ஏைழகளுக்குஉதவுதல்

1 மக்களுக்குள் அேநகரும் அவர்களுைடய
ெபண்களும் யூதர்களாகய தங்களுைடய
சேகாதரர்கள்ேமல் குற்றம் சாட்டுக ற
ெபரிய கூக்குரல் உண்டானது. 2 அது
என்னெவன்றால், அவர்களில் சலர்:
நாங்கள் எங்களுைடய மகன்கேளாடும்,
மகள்கேளாடும் அேநகரானதால், சாப்ப ட்டுப்
பைழப்பதற்காக நாங்கள் தானியத்ைதக்
கடனாக வாங்க ேனாம் என்றார்கள். 3 ேவறு
சலர்: எங்களுைடய நலங்கைளயும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும், வீடுகைளயும்
நாங்கள் அைடமானமாக ைவத்து, இந்தப்
பஞ்சத்த ேல தானியம் வாங்க ேனாம்
என்றார்கள். 4 இன்னும் சலர்:
ராஜாவற்கு வரிைய ெசலுத்த, நாங்கள்
எங்களுைடய நலங்கள்ேமலும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கள்ேமலும், பணத்ைதக்
கடனாக வாங்க ேனாம் என்றும்;
5 எங்களுைடய உடலும், சேகாதரர்கள்
உடலும் சரி; எங்களுைடய பள்ைளகளும்
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அவர்களுைடய பள்ைளகளும் சரி;
ஆனாலும், இேதா, நாங்கள் எங்களுைடய
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும்
அடிைமயாக்கேவண்டியதாக இருக்க றது;
அப்படிேய எங்களுைடய மகள்களில் சலர்
அடிைமயாகவும் இருக்க றார்கள்; அவர்கைள
மீட்க எங்களுக்கு வழியல்ைல; எங்களுைடய
நலங்களும், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களும்
ேவறு மனிதர்கள் ைகவசமானது என்றார்கள்.
6 அவர்கள் கூக்குரைலயும், இந்த
வார்த்ைதகைளயும் நான் ேகட்டேபாது,
மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு, 7 என்னுைடய
மனத ேல ஆேலாசைனெசய்து, ப றகு
ப ரபுக்கைளயும் அதகாரிகைளயும்
கடிந்துெகாண்டு: நீங்கள் அவரவர்
தங்களுைடய சேகாதரர்கள்ேமல் ஏன்
வட்டி சுமத்துகறீர்கள் என்று ெசால்லி,
அவர்களுக்கு வேராதமாக ஒரு ெபரிய
சைப கூடிவரச்ெசய்து, 8 அவர்கைள
ேநாக்க : யூதரல்லாதவர்களுக்கு வற்கப்பட்ட
யூதர்களாகய எங்கள் சேகாதரர்கைள
நாங்கள் எங்கள் சக்த க்குத்தக்கதாக
மீட்டிருக்கும்ேபாது, நீங்கள் தரும்ப உங்கள்
சேகாதரர்கைள வற்கலாமா? இவர்கள்
நமக்கு வைலப்பட்டுப்ேபாகலாமா என்ேறன்;
அப்ெபாழுதுஅவர்கள் மறு உத்த ரவு ெசால்ல
இடமில்லாமல் மவுனமாக இருந்தார்கள்.
9 பன்னும் நான் அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் ெசய்க ற காரியம் நல்லதல்ல;
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நம்முைடய எத ரிகளாகய யூதரல்லாதவர்கள்
அவமத க்க றதனாேல நீங்கள் நம்முைடய
ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்கேவண்டாமா?
10 நானும் என்னுைடய சேகாதரர்களும்
என்னுைடய ேவைலக்காரர்களும் இப்படியா
அவர்களுக்குப் பணமும் தானியமும்
கடன் ெகாடுத்தருக்க ேறாம்? இந்த
வட்டிைய வ ட்டுவடுேவாமாக. 11 நீங்கள்
இன்ைறக்கு அவர்களுைடய நலங்கைளயும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்,
ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், வீடுகைளயும்,
நீங்கள் பணத்தலும் தானியத்தலும்
த ராட்ைசரசத்தலும் எண்ெணயலும்
நூற்றுக்ெகான்று வீதமாக அவர்களிடத்தல்
தண்டைனயாக வாங்கவருகற
வட்டிையயும், அவர்களுக்குத் தரும்பக்
ெகாடுத்துவடுங்கள் என்ேறன்.
12 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் அைதத்
தரும்பக் ெகாடுத்துவ ட்டு, இனி அப்படி
அவர்களிடத்தல் ேகட்கமாட்ேடாம்; நீர்
ெசால்லுகறபடிேய ெசய்ேவாம் என்றார்கள்;
அப்ெபாழுதுநான்ஆசாரியர்கைளஅைழத்து,
அவர்கள் இந்த வார்த்ைதயன்படி ெசய்ய
அவர்கைள ஆைணயட ைவத்ேதன். 13 நான்
என்னுைடய ஆைடைய உதற ப்ேபாட்டு,
இப்படி இந்த வார்த்ைதைய நைறேவற்றாத
எந்த மனிதைனயும் அவன் வீட்டிலும்
அவன் சம்பாத்தயத்தலும் இருந்து ேதவன்
உதற ப்ேபாடக்கடவர்; இப்படியாக அவன்
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உதற ப்ேபாடப்பட்டு, ெவறுைமயாகப்
ேபாவானாக என்ேறன்; அதற்குச்
சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்லி, ெயேகாவாைவ துதத்தார்கள்;
பன்பு மக்கள் இந்த வார்த்ைதயன்படிேய
ெசய்தார்கள். 14 நான் யூதா ேதசத்த ேல
ஆளுநராக இருக்க ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா
எனக்கு நயமித்த நாளாகய அவருைடய
இருபதாம் வருடம் முதல் அவருைடய
முப்பத்த ரண்டாம் வருடம் வைரக்கும் இருந்த
பன்னிரண்டு வருட காலங்களாக, நானும்
என்னுைடய சேகாதரர்களும் ஆளுநர்கள்
உணவுக்காக வாங்குகற பணத்ைத
ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 15 எனக்கு
முன்னிருந்த ஆளுநர்கள் மக்களுக்குப்
பாரமாக இருந்து, அவர்கள் ைகய ேல
அப்பமும் த ராட்ைசரசமும் வாங்கனதும்
அன்ற , நாற்பது ேசக்கல் ெவள்ளியும்
வாங்கவந்தார்கள்; அவர்களுைடய
ேவைலக்காரர்களும் கூட மக்களின்ேமல்
அதகாரம் ெசலுத்தனார்கள்; நாேனா
ேதவனுக்குப் பயந்ததால் இப்படிச்
ெசய்யவல்ைல. 16 ஒரு வயைலயாவது
நாங்கள் வாங்கவல்ைல; நாங்கள் அந்த
மதலின் ேவைலய ேல மும்முரமாக
இருந்ேதாம்; என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்
அைனவரும் கூட்டமாக அந்த ேவைலக்குக்
கூடிவந்தார்கள். 17 யூதர்களும்
மூப்பர்களுமான நூற்ைறம்பதுேபரும்,
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எங்கைளச் சுற்றலும் இருக்கற யூதர்கள்
அல்லாதவர்களிடமிருந்து எங்களிடத்த ற்கு
வந்தவர்களும் என்னுைடய பந்தயல்
சாப்ப ட்டார்கள். 18 நாெளான்றுக்கு
ஒரு காைளயும், முதல்தரமான ஆறு
ஆடுகளும் சைமக்கப்பட்டது; பறைவகளும்
சைமக்கப்பட்டது; பத்துநாைளக்கு ஒருமுைற
பலவத த ராட்ைசரசமும் ெசலவழிந்தது;
இப்படிெயல்லாம் இருந்தேபாதும், இந்த
மக்கள் பட்டபாடு கடினமாக இருந்ததால்,
ஆளுநர்கள் வாங்குகற பணத்ைத நான்
ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 19 என்னுைடய
ேதவேன, நான் இந்த மக்களுக்காகச்
ெசய்த எல்லாவற்றற்காகவும் எனக்கு
நன்ைமயுண்டாக என்ைனநைனத்தருளும்.

அத்த யாயம் 6
கட்டுமானப் பணிக்கு ேமலும்எத ர்ப்பு

1 நான் மதைலக் கட்டிமுடித்தைதயும்,
இனி அத ேல த றப்பு ஒன்றுமில்ைல
என்பைதயும், சன்பல்லாத்தும், ெதாப யாவும்,
அரபயனான ேகேஷமும் எங்களுக்கருந்த
மற்ற எத ரிகளும் ேகள்வப்பட்டேபாது,
2 நான் வாசல்களுக்கு இன்னும் கதவு
ேபாடாமலிருப்பதால், சன்பல்லாத்தும்,
ேகேஷமும் ஆள் அனுப்ப : நாம் ஓேனா
பள்ளத்தாக்கல் இருக்க ற க ராமங்கள்
ஒன்றல் ஒருவைரெயாருவர் கண்டு
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ேபசுேவாம் வாரும் என்று கூப்ப ட்டார்கள்;
அவர்கேளாெவன்றால் எனக்குத் தீங்கு
ெசய்ய நைனத்தார்கள். 3அப்ெபாழுது நான்
அவர்களிடத்த ற்கு ஆட்கைள அனுப்ப : நான்
ெபரிய ேவைலையச் ெசய்க ேறன், நான்
வரமுடியாது; நான் அந்த ேவைலையவ ட்டு
உங்களிடத்த ற்கு வருவதால் இந்த ேவைல
நன்றுவடும் என்று ெசால்லச்ெசான்ேனன்.
4 அவர்கள் இந்தவதமாக நான்குமுைற
எனக்குச் ெசால்லியனுப்பனார்கள்; நானும்
இந்த வதமாகேவ அவர்களுக்கு மறுெமாழி
அனுப்ப ேனன். 5 ஐந்தாம் முைறயும்
சன்பல்லாத்துஅந்தவதமாகேவ தன்னுைடய
ேவைலக்காரைனயும், அவன் ைகய ேல
முத்தைரேபாடாத ஒரு கடிதத்ைதயும்
எனக்கு அனுப்பனான். 6 அத ேல: நீரும்
யூதர்களும் கலகம்ெசய்ய நைனக்கறீர்கள்
என்றும், அதற்காக நீர் மதைலக்
கட்டுக றீர் என்றும், இந்த வதமாக நீர்
அவர்களுக்கு ராஜாவாகப் ேபாக றீர் என்றும்,
7 யூதாவ ேல ஒரு ராஜா இருக்க றார் என்று
உம்ைமக்குறத்து எருசேலமிேல கூறுகற
தீர்க்கதரிச கைளயும் சம்பாத த்தீெரன்றும்
யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள ப ரபலமாக
இருக்க றது, கஷ்மூவும் அப்படிச்
ெசால்லுகறான்; இப்ேபாதும் இந்தச்
ெசய்த ராஜாவற்கு எட்டுேம; ஆைகயால்
நாம் ஒருவேராெடாருவர் ஆேலாசைன
ெசய்வதற்காக நீர் வரேவண்டும் என்று
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எழுதயருந்தது. 8 அதற்கு நான்: நீர்
ெசால்லுகற அந்தக் காரியங்களில்
ஒன்றும் நடக்கவல்ைல; அைவகள்
உம்முைடயமனதன்கற்பைனேயஅல்லாமல்
ேவறல்ல என்று ெசால்லியனுப்ப ேனன்.
9 அந்த ேவைல நைடெபறாமலிருக்க,
எங்கள் ைககள் ேசார்ந்துேபாகும்
என்று ெசால்லி, அவர்கள் எல்ேலாரும்
எங்கைளப் பயமுறுத்தப்பார்த்தார்கள்.
ஆதலால் ேதவேன, நீர் என்னுைடய
ைககைளத் பலப்படுத்தயருளும்.
10 ெமகதாெபேயலின் மகனாகய
ெதலாயாவன் மகன் ெசமாயா தன்னுைடய
வீட்டிேல அைடக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, நான்
அவனிடத்தல் ேபாேனன்; அப்ெபாழுது
அவன்: நாம் இருவருமாக ேதவனுைடய
வீடாக ய ஆலயத்த ற்குள்ேள ேபாய்,
ேதவாலயத்தன் கதவுகைளப் பூட்டுேவாம்
வாரும்;உம்ைமக்ெகான்றுேபாடவருவார்கள்,
இரவ ேல உம்ைமக் ெகான்றுேபாட
வருவார்கள் என்றான். 11 அதற்கு
நான்: என்ைனப்ேபான்ற மனிதன்
ஓடிப்ேபாவாேனா? என்ைனப் ேபான்றவன்
உய ர் பைழக்கும்படி ேதவாலயத்த ேல
ேபாய்ப் பதுங்குவாேனா? நான்
ேபாவதல்ைல என்ேறன். 12 ேதவன்
அவைன அனுப்பவல்ைலெயன்றும்,
ெதாப யாவும் சன்பல்லாத்தும்
அவனுக்குக் பணம்ெகாடுத்ததால்,
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அவன் எனக்கு வேராதமாக அந்தத்
தீர்க்கதரிசனத்ைதச் ெசான்னான் என்றும்
அறந்துெகாண்ேடன். 13 நான் பயந்து
அவர்கள் ெசான்னைதச்ெசய்து பாவம்
ெசய்வதற்கும், என்ைன அவமானப்படுத்த
காரணத்ைத ஏற்படுத்துவதற்கும் அவனுக்கு
பணம் ெகாடுத்தருந்தார்கள். 14 என்னுைடய
ேதவேன, ெதாப யாவும் சன்பல்லாத்தும்
ெசய்த இந்தச் ெசய்ைககளுக்குத்தகுந்ததாக
நீர் அவர்கைளயும், ெநாவதயாள்
என்னும் தீர்க்கதரிச யானவைளயும்,
எனக்கு பயமுண்டாக்கப்பார்த்த மற்றத்
தீர்க்கதரிச கைளயும் நைனத்துக்ெகாள்ளும்.
15 அப்படிேய மதலானது ஐம்பத்த ரண்டு
நாட்களுக்குள்ேள கட்டப்பட்டு, எலூல் மாதம்
இருபத்ைதந்தாந்ேததய ேலமுடிந்தது.

கட்டிமுடிக்கப்பட்ட மதலுக்குஎத ர்ப்பு
16 எங்கள் எத ரிகள் எல்ேலாரும்

அைதக் ேகட்டேபாதும், எங்கைள
சுற்றலும் இருக்கற யூதரல்லாதவர்கள்
அைனவரும் கண்டேபாதும், மிகவும்
நம்ப க்ைகயற்றுப்ேபாய், இந்த
ெசயல் எங்கள் ேதவனால் ைககூடி
வந்தெதன்று அறந்தார்கள். 17 அந்த
நாட்களில் யூதாவலுள்ள ெபரிய
மனிதர்களிடத்தலிருந்து ெதாப யாவுக்குப்
ேபாக றதும், ெதாப யாவனிடத்தலிருந்து
அவர்களுக்கு வருகறதுமான கடிதங்கள்
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அேநகமாயருந்தது. 18 அவன்
ஆராகன் மகனாகய ெசகனியாவுக்கு
மருமகனாக இருந்ததும் அல்லாமல், அவன்
மகனாகய ேயாகனான் ெபரகயாவன்
மகனாகய ெமசுல்லாமின் மகைள
தருமணம் ெசய்தருந்ததாலும், யூதாவல்
அேநகர் அவனுக்கு ஆைணயட்டுக்
ெகாடுத்தருந்தார்கள். 19 அவன் ெசய்யும்
நன்ைமகைளயும் அவர்கள் எனக்கு முன்பாக
வவரித்து, என்னுைடய வார்த்ைதகைள
அவனுக்குக்ெகாண்டுேபாவார்கள்;ெதாப யா
எனக்குப் பயமுண்டாகக் கடிதங்கைள
அனுப்புவான்.

அத்த யாயம் 7
1 மதல் கட்டிமுடிந்து, கதவுகள்

ேபாடப்பட்டு, வாசல் காவலாளர்கைளயும்,
பாடகர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
ஏற்படுத்தனபன்பு, 2 நான் என்னுைடய
சேகாதரனாகய அனானிையயும்,
அேநகைரவ ட உண்ைமயுள்ளவனும்
ேதவனுக்குப் பயந்தவனுமாக இருந்த
அரண்மைனத் தைலவனாகய
அனனியாைவயும், எருசேலமின் காவல்
வ சாரைணக்கு ஏற்படுத்த ேனன்.
3 அவர்கைள ேநாக்க : ெவயல்
ஏறும்வைர எருசேலமின் வாசல்கள்
தறக்கப்படேவண்டாம்; நீங்கள்
நற்கும்ேபாேத கதவுகைள அைடத்து
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தாழ்ப்பாள் ேபாட்டு, எருசேலமில்
குடியருக்க ற காவலாளர்கள் அவரவர்
தங்கள் காவலிேல, அவரவர் தங்கள்
வீடுகளுக்கு எத ராக நறுத்தப்படேவண்டும்
என்ேறன்.

சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப
வந்தவர்களின்பட்டியல்

4 பட்டணம் வசாலமும் ெபரிதுமாக
இருந்தது; அதற்குள்ேள மக்கள் குைறவாக
இருந்தார்கள், வீடுகளும் கட்டப்படவல்ைல.
5 அப்ெபாழுது வம்ச அட்டவைணகைளப்
பார்ப்பதற்கு, நான் ப ரபுக்கைளயும்
அதகாரிகைளயும் மக்கைளயும்
கூடிவரச்ெசய்ய, என்னுைடய ேதவன்
என்னுைடய மனத ேல ஒரு எண்ணத்ைத
உண்டாக்கனார்; முதலில் வந்தவர்களின்
வம்ச அட்டவைணப் புத்தகம் அப்ெபாழுது
எனக்கு கைடத்தது; அத ேல எழுதயருக்க
நான் கண்டது என்னெவன்றால்:
6 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
சைறப டித்துப்ேபானவர்களும்,
சைறயருப்பலிருந்து ெசருபாேபேலாடும்,
ெயசுவா, ெநேகமியா, அசரியா, ராமியா,
நகமானி, ெமார்ெதகாய், பல்சான்,
மிஸ்ெபேரத், ப க்வாய , ெநகூம்,
பானா என்பவர்கேளாடுங்கூட வந்து,
7 எருசேலமுக்கும் யூதாவுக்கும் தரும்ப த்
தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களிேல
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குடிேயறனவர்களுமான இந்த ேதசத்தன்
ஆண்களாகய இஸ்ரேவல் மக்களான
மனிதர்களின் எண்ணிக்ைகயாவது:
8 பாேராஷன் வம்சத்தனர்கள் 2,172
ேபர். 9 ெசபத்தயாவன் வம்சத்தனர்கள்
372 ேபர். 10 ஆராகன் வம்சத்தனர்கள்
652 ேபர். 11 ெயசுவா ேயாவாப்
என்பவர்களின் சந்ததயலிருந்த பாகாத்
ேமாவாபன் வம்சத்தனர்கள் 2,818 ேபர்.
12 ஏலாமின் வம்சத்தனர்கள் 1,254 ேபர்.
13 சத்தூவன் வம்சத்தனர்கள் 845 ேபர்.
14 சக்காயன் வம்சத்தனர்கள் 760 ேபர்.
15 பன்னூயயன் வம்சத்தனர்கள் 648
ேபர். 16 ெபபாயன் வம்சத்தனர்கள் 628
ேபர். 17 அஸ்காதன் வம்சத்தனர்கள் 2,322
ேபர். 18 அேதானிகாமின் வம்சத்தனர்கள்
667 ேபர். 19 ப க்வாயன் வம்சத்தனர்கள்
2,067 ேபர். 20 ஆதீனின் வம்சத்தனர்கள்
655 ேபர். 21 எேசக்கயாவன் சந்ததயான
அேதரின் வம்சத்தனர்கள் 98 ேபர்.
22 ஆசூமின் வம்சத்தனர்கள் 328 ேபர்.
23 ேபசாயன் வம்சத்தனர்கள் 324 ேபர்.
24 ஆரீப்பன் வம்சத்தனர்கள் 112 ேபர்.
25 க ப ேயானின் வம்சத்தனர்கள் 95 ேபர்.
26 ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்தவர்களும்,
ெநத்ேதாபா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்களும் 188
ேபர். 27 ஆனேதாத்தூர் மனிதர்கள் 128 ேபர்.
28 ெபத் அஸ்மாேவத் ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள்
42 ேபர். 29 கீரியாத்யாரீம், ெகப ரா, ேபேராத்
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ஊர்களின்மனிதர்கள் 743ேபர். 30ராமா,ேகபா
ஊர்களின் மனிதர்கள் 621 ேபர். 31 மிக்மாஸ்
ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் 122 ேபர். 32 ெபத்ேதல்,
ஆய ஊர்களின் மனிதர்கள் 123 ேபர்.
33 ேவெறாரு ேநேபா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள்
52 ேபர். 34 மற்ெறாரு ஏலாம் வம்சத்தனர்கள்
1,254 ேபர். 35ஆரிம் வம்சத்தனர்கள் 320 ேபர்.
36எரிேகா வம்சத்தனர்கள் 345 ேபர். 37 ேலாத்,
ஆதீத், ஓேனா ஊர்களின் வம்சத்தனர்கள்
721 ேபர். 38 ெசனாகா வம்சத்தனர்கள்
3,930 ேபர். 39 ஆசாரியர்களானவர்கள்:
ெயசுவா குடும்பத்தானாகய
ெயதாயாவன் வம்சத்தனர்கள் 973 ேபர்.
40 இம்ேமரின் வம்சத்தனர்கள் 1,052
ேபர். 41 பஸ்கூரின் வம்சத்தனர்கள்
1,247 ேபர். 42 ஆரீமின் வம்சத்தனர்கள்
1,017 ேபர். 43 ேலவயர்களானவர்கள்:
ஒதயாவன் சந்தத க்குள்ேள கத்மிேயலின்
மகனாகய ெயசுவாவன் வம்சத்தனர்கள்
74 ேபர். 44 பாடகர்கள்: ஆசாபன்
வம்சத்தனர்கள் 148 ேபர். 45 வாசல்
காவலாளர்கள்: சல்லூமின் வம்சத்தனர்கள்,
அேதரின் வம்சத்தனர்கள், தல்ேமானின்
வம்சத்தனர்கள், அக்கூபன் வம்சத்தனர்கள்,
அததாவன் வம்சத்தனர்கள், ேசாபாயன்
வம்சத்தனர்கள், ஆக 138 ேபர். 46 ஆலயப்
பணியாளர்கள்: சீகாவன் வம்சத்தனர்கள்,
அசுபாவன் வம்சத்தனர்கள்,
தபாேகாத்தன் வம்சத்தனர்கள்,



ெநேகமியாஅத்தயாயம் 7:47 xxxiii ெநேகமியாஅத்தயாயம் 7:58

47 ேகேராசன் வம்சத்தனர்கள்,
சீயாவன் வம்சத்தனர்கள், பாேதானின்
வம்சத்தனர்கள், 48 ெலபானாவன்
வம்சத்தனர்கள், அகாபாவன்
வம்சத்தனர்கள், சல்மாயன்வம்சத்தனர்கள்,
49 ஆனானின் வம்சத்தனர்கள், க த்ேதலின்
வம்சத்தனர்கள், காகாரின் வம்சத்தனர்கள்,
50 ராயாகன் வம்சத்தனர்கள், ேரத்சீனின்
வம்சத்தனர்கள், ெநேகாதாவன்
வம்சத்தனர்கள், 51 காசாமின்
வம்சத்தனர்கள், ஊசாவன் வம்சத்தனர்கள்,
பாெசயாகன் வம்சத்தனர்கள்,
52 ேபசாயன் வம்சத்தனர்கள், ெமயுநீமின்
வம்சத்தனர்கள், ெநபுசீமின் வம்சத்தனர்கள்,
53 பக்பூக்கன் வம்சத்தனர்கள், அகுபாவன்
வம்சத்தனர்கள், அர்கூரின் வம்சத்தனர்கள்,
54 பஸ்லூதன் வம்சத்தனர்கள்,
ெமக தாவன் வம்சத்தனர்கள்,
அர்ஷாவன் வம்சத்தனர்கள்,
55 பர்ேகாசன் வம்சத்தனர்கள்,
ச ெசராவன் வம்சத்தனர்கள், தாமாவன்
வம்சத்தனர்கள், 56 ெநத்ச யாகன்
வம்சத்தனர்கள், அதபாவன்
வம்சத்தனர்கள், 57 சாெலாேமானுைடய
ேவைலக்காரர்களின் வம்சத்தனர்கள்:
ேசாதாயன் வம்சத்தனர்கள்,
ெசாெபேரத்தன் வம்சத்தனர்கள்,
ெபரிதாவன் வம்சத்தனர்கள்,
58 யாலாவன் வம்சத்தனர்கள்,
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தர்ேகானின் வம்சத்தனர்கள், க த்ேதலின்
வம்சத்தனர்கள், 59 ெசபத்தயாவன்
வம்சத்தனர்கள், அத்தீலின் வம்சத்தனர்கள்,
ெபாெகேரத் ெசபாய மிலுள்ள
வம்சத்தனர்கள், ஆேமானின்
வம்சத்தனர்கள். 60ஆலய பணியாளர்களும்,
சாெலாேமானுைடய ேவைலயாட்களின்
வம்சத்தனர்களும் ேசர்ந்து முந்நூற்றுத்
ெதாண்ணூற்ற ரண்டுேபர். 61ெதல்ெமலாகலும்,
ெதல்அர்சாவலும்,ேகருபலும்,ஆேதானிலும்,
இம்ேமரிலும் இருந்துவந்தும், தாங்கள்
இஸ்ரேவலர்கள் என்று தங்கள் ப தாக்களின்
வம்சத்ைதயும், தங்கள் பூர்வத்ைதயும்
ெசால்லமுடியாமல் இருந்தவர்கள்:
62 ெதலாயாவன் வம்சத்தனர்கள்,
ெதாப யாவன் வம்சத்தனர்கள்,
ெநேகாதாவன் வம்சத்தனர்கள், ஆக 642
ேபர். 63 ஆசாரியர்களில் அபாயாவன்
வம்சத்தனர்கள், ேகாசன் வம்சத்தனர்கள்,
கீேலயாத்தயனான பர்சலாயன்
மகள்களில் ஒருத்தைய தருமணம்ெசய்து,
அவர்களுைடய வம்சத்தன் ெபயரிடப்பட்ட
பர்ச லாயயன் வம்சத்தனர்கள். 64இவர்கள்
தங்களுைடய வம்ச அட்டவைணையத்
ேதடி, அைதக் காணாமற்ேபாய், ஆசாரிய
ஊழியத்த ற்கு ஒதுக்கப்பட்டவர்கள்
என்று எண்ணப்பட்டார்கள். 65 ஊரீம்
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தும்மீம்* என்பைவகளுள்ள ஒரு
ஆசாரியன் வரும்வைர, அவர்கள் மகா
பரிசுத்தமானைத சாப்ப டக்கூடாெதன்று
த ர்ஷாதா அவர்களுக்குச் ெசான்னான்.
66 சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து 42,360
ேபராக இருந்தார்கள். 67 அவர்கைளத்தவ ர
7,337 ேபர்களான அவர்களுைடய
ேவைலக்காரர்களும், ேவைலக்காரிகளும்,
245 பாடகர்களும், பாடக களும் அவர்களுக்கு
இருந்தார்கள். 68 அவர்களுைடய
குதைரகள் 736, ேகாேவறு கழுைதகள்
245. 69 ஒட்டகங்கள் 435 கழுைதகள்
6,720. 70 வம்சத்தைலவர்களில் சலர்
ேவைலக்ெகன்றுெகாடுத்ததாவது: த ர்ஷாதா
1,000 தங்கக்காைசயும், 50 கலங்கைளயும், 530
ஆசாரிய உைடகைளயும் ெபாக்கஷத்தற்குக்
ெகாடுத்தான். 71 வம்சத்தைலவர்களில்
சலர் ேவைலயன் ெபாக்கஷத்தற்கு
20,000 தங்கக்காசுகைளயும், 2,200 ராத்தல்
ெவள்ளிையயும்† ெகாடுத்தார்கள். 72 மற்ற
மக்கள் 20,000தங்கக்காைசயும்,‡ 2,000 ராத்தல்
ெவள்ளிையயும், 67 ஆசாரிய உைடகைளயும்
ெகாடுத்தார்கள். 73 ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், வாசல் காவலாளர்களும்,

* அத்த யாயம் 7:65 7:65 யாத். 28:30 ஐ பார்க்க, இைவகள்
மூலமாக ேதவ ச த்தம் அறய பயன்படுத்தனார்கள்.
† அத்த யாயம் 7:71 7:71 8,500 க ேலா. க ராம் ெபான்,
170 க ேலா. ெபான். 1,200 க ேலா ெவள்ளி ‡ அத்த யாயம்
7:72 7:72 170 க ேலாெபான், 1, 100 க ேலாெவள்ளி.
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பாடகர்களும், மக்களில் சலரும், ஆலய
பணியாளர்களும், இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களில்
குடிேயறனார்கள்; ஏழாம் மாதமானேபாது,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தனர்கள் தங்கள்
பட்டணங்களில்இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 8
எஸ்றா நயாயப்ப ரமாணத்ைதவாச த்தல்

1 மக்கள் எல்ேலாரும் தண்ணீர்
வாசலுக்கு முன்பாக இருந்த த றந்த
ெவளிய ேல ஒருமனப்பட்டுக் கூடி,
ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குக் கற்ப த்த
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவரேவண்டுெமன்று
ேவதபாரகனாகய எஸ்றாவுக்குச்
ெசான்னார்கள். 2 அப்படிேய ஏழாம்
மாதம் முதல் ேததயல் ஆசாரியனாகய
எஸ்றா நயாயப்ப ரமாணத்ைத ஆண்களும்
ெபண்களும், ேகட்டு அற ந்துெகாள்ளக்கூடிய
அைனவருமாகய சைபக்கு முன்பாகக்
ெகாண்டுவந்து, 3 தண்ணீர் வாசலுக்கு
முன்பாக இருந்த த றந்தெவளிக்கு
எத ேர காைலதுவங்க மதயம்வைர
ஆண்களுக்கும் ெபண்களுக்கும், ேகட்டு
அற ந்துெகாள்ளக்கூடிய மற்றவர்களுக்கும்
முன்பாகஅைதவாச த்தான்;எல்லாமக்களும்
நயாயப்ப ரமாண புத்தகம் வாச க்கப்பட்டைத
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கவனமாகக் ேகட்டார்கள். 4 ேவதபாரகனாகய
எஸ்றா அதற்ெகன்று மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட
ஒரு ப ரசங்கபீடத்தன்ேமல் நன்றான்;
அவனருகல் அவனுக்கு வலதுபக்கமாக
மத்த த்தயாவும், ெசமாவும், அனாயாவும்,
உரியாவும், இல்க்கயாவும், மாெசயாவும்,
அவனுக்கு இடதுபக்கமாகப் ெபதாயாவும்,
மீசேயலும், மல்கயாவும், ஆசூமும்,
அஸ்பதானாவும், சகரியாவும், ெமசுல்லாமும்
நன்றார்கள். 5 எஸ்றா எல்லா மக்களுக்கும்
உயர நன்று, எல்லா மக்களும் காணப்
புத்தகத்ைதத் த றந்தான்; அவன் அைதத்
த றந்தேபாது, மக்கள் எல்ேலாரும்
எழுந்துநன்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது எஸ்றா
மகத்துவமுள்ள ேதவனாகய ெயேகாவா
ைவ ஸ்ேதாத்தரித்தான்; மக்கெளல்ேலாரும்
தங்கள் ைககைளக் குவத்து, அதற்கு
மறுெமாழியாக, ஆெமன், ஆெமன் என்று
ெசால்லி, குனிந்து, முகங்குப்புற வழுந்து,
ெயேகாவாைவ ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
7 ெயசுவா, பானி, ெசெரப யா, யாமின்,
அக்கூப், சப்ேபதாய ஒதயா, மாெசயா,
ெகலிதா, அசரியா, ேயாசபாத், ஆனான்,
ெபலாயா என்பவர்களும், ேலவயர்களும்,
நயாயப்ப ரமாணத்ைத மக்களுக்கு
வளங்கச்ெசய்தார்கள்; மக்கள் தங்கள்
நைலய ேல நன்றார்கள். 8 அவர்கள்
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணப்
புத்தகத்ைத வளக்கமாக வாச த்து,
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அர்த்தம்ெசால்லி, வாச த்தைத அவர்களுக்கு
வளங்கச்ெசய்தார்கள். 9 மக்கள்
எல்ேலாரும் நயாயப்ப ரமாணத்தன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது,
அழுததால், த ர்ஷாதா என்னப்பட்ட
ெநேகமியாவும், ேவதபாரகனாகய எஸ்றா
என்னும் ஆசாரியனும், மக்களுக்கு
வளக்க க்காட்டின ேலவயர்களும் எல்லா
மக்கைளயும் ேநாக்க : இந்த நாள்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமான நாள்; நீங்கள் துக்கப்படவும்
அழவும் ேவண்டாம் என்றார்கள்.
10 பன்னும் அவன் அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் ேபாய்க் ெகாழுைமயானைதச்
சாப்ப ட்டு, இனிப்பானைதக்குடித்து,
ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு அைவகைள
ெகாடுங்கள்; இந்த நாள் நம்முைடய
ஆண்டவருக்குப் பரிசுத்தமான நாள்,
துக்கப்படேவண்டாம்; ெயேகாவாவுக்குள்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பேத உங்களுைடய
ெபலன் என்றான். 11 ேலவயர்களும்
மக்கள் அைனவைரயும் அைமத ப்படுத்த :
அழாதருங்கள், இந்த நாள் பரிசுத்தமான
நாள், துக்கப்படேவண்டாம் என்றார்கள்.
12 அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுக்கு அறவக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைள
உணர்ந்ததால், சாப்ப ட்டுக் குடிக்கவும்,
உணவுகைள ெகாடுக்கவும், மிகுந்த
சந்ேதாஷம் ெகாண்டாடவும் ேபானார்கள்.
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13 மறுநாளில் மக்களின் எல்லா
வம்சத்தைலவர்களும், ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், நயாயப்ப ரமாணத்தன்
வார்த்ைதகைள அறந்துெகாள்ளேவண்டும்
என்று ேவதபாரகனாகய எஸ்றாவ டம்
கூடிவந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது
நயாயப்ப ரமாணத்த ேல*, இஸ்ரேவல்
மக்கள் ஏழாம் மாதத்தன் பண்டிைகய ேல
கூடாரங்களில் குடியருக்க ேவண்டும்
என்று ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு
கற்றுக்ெகாடுத்தகாரியம்எழுதயருக்க றைதக்
கண்டார்கள். 15 ஆைகயால்
எழுதயருக்க றமுைறயல் கூடாரங்கைளப்
ேபாட, நீங்கள் மைலகளுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய் ஒலிவக்கைளகைளயும்,
காட்டு ஒலிவக்கைளகைளயும்,
மிருதுச் ெசடிகளின் கைளகைளயும்,
ேபரீச்ச மட்ைடகைளயும், அடர்ந்த
மரக்கைளகைளயும் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்று தங்களுைடய எல்லா
பட்டணங்களிலும், எருசேலமிலும்
கூறப் ப ரபலப்படுத்தனார்கள்.
16 அப்படிேய மக்கள் ெவளிேய ேபாய்
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து, அவரவர்
தங்கள் வீடுகள்ேமலும், தங்கள்
வளாகங்களிலும், ேதவனுைடய
ஆலயவளாகங்களிலும், தண்ணீர்வாசல்

* அத்த யாயம் 8:14 8:14 பார்க்க ேலவ . 23:33-36, 39-43;உபா
16:13-15
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ெவளியலும், எப்ப ராயீம்வாசல்
ெவளியலும் தங்களுக்குக் கூடாரங்கைளப்
ேபாட்டார்கள். 17 இவ்வதமாகச்
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப
வந்தவர்களின் சைபயார்கள் எல்ேலாரும்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு, கூடாரங்களில்
குடியருந்தார்கள்; இப்படிேய நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவன் நாட்கள்முதல்
அந்த நாள்வைர இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்யாமலிருந்து இப்ெபாழுது ெசய்ததால்,
மிகுந்த சந்ேதாஷமுண்டாயருந்தது.
18 முதலாம் நாள்துவங்கக் கைடச
நாள்வைர, தனம்தனம் ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாண புத்தகம் வாச க்கப்பட்டது;
ஏழுநாள் பண்டிைகைய ஆசரித்தார்கள்;
எட்டாம்நாளிேலா, முைறயன்படிேய
வ ேசஷத்தஆசரிப்பு நாளாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் பாவங்கைள

அறக்ைகெசய்தல்
1 அந்த மாதம் இருபத்துநான்காம்

ேததய ேல இஸ்ரேவல் மக்கள்
உபவாசம்ெசய்து, சணல் ஆைட
உடுத்த , தங்கள்ேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டவர்களாகக்
கூடிவந்தார்கள். 2 இஸ்ரேவல்
சந்ததயார்கள் யூதரல்லாதவர்கைள எல்லாம்
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வ ட்டுப்ப ரிந்து வந்து நன்று, தங்களுைடய
பாவங்கைளயும், தங்கள் முன்ேனார்களின்
அக்க ரமங்கைளயும் அறக்ைகய ட்டார்கள்.
3 அவர்கள் எழுந்து, தங்கள் நைலயல்
நன்றார்கள்; அப்ெபாழுது அந்நாளின்
காற்பகுதவைர அவர்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகம்
வாச க்கப்பட்டது; அடுத்த காற்பகுதவைர
அவர்கள் பாவஅறக்ைகெசய்து, தங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ குனிந்து
வணங்கனார்கள். 4 ெயசுவா, பானி,
கத்மிேயல், ெசபனியா, புன்னி,
ெசெரப யா, பானி, ெகனானி என்பவர்கள்
ேலவயர்களுைடய படிகளின்ேமல் நன்று,
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க
மகா சத்தமாக அலறனார்கள். 5 பன்பு
ேலவயர்களான ெயசுவா, கத்மிேயல்,
பானி, ஆசாப்ெநயா, ெசெரப யா, ஒதயா,
ெசபனியா, ெபத்தகயா என்பவர்கள்
மக்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எழுந்து,
என்றும் என்ெறன்ைறக்குமிருக்க ற
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள் என்று ெசால்லி,
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : எல்லா
துத ஸ்ேதாத்த ரத்த ற்கும் ேமலான
உம்முைடய மகைமயுள்ள நாமத்த ற்கு
ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக. 6 நீர் ஒருவேர
ெயேகாவா; நீர் வானங்கைளயும், வானாத
வானங்கைளயும், அைவகளுைடய சர்வ
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ேசைனகைளயும், பூமிையயும் அதலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும், சமுத்த ரங்கைளயும்
அைவகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கனீர்; அைவகைளெயல்லாம்
நீர் காப்பாற்றுகறீர்; வானேசைனகள்
உம்ைம பணிந்துெகாள்ளுகறது.
7 ஆப ராைமத் ெதரிந்துெகாண்டு,
அவைன ஊர் என்னும் கல்ேதயர்களின்
பட்டணத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்து,
அவனுக்கு ஆப ரகாம் என்னும் ெபயரிட்ட
ேதவனாகய ெயேகாவா நீர். 8 அவனுைடய
இருதயத்ைத உமக்கு முன்பாக
உண்ைமயுள்ளதாகக்கண்டு,கானானியர்கள்,
ஏத்தயர்கள், எேமாரியர்கள், ெபரிச யர்கள்,
எபூசயர்கள், க ர்காச யகளுைடய ேதசத்ைத
அவன் சந்தத க்குக் ெகாடுக்க, அவேனாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து. உம்முைடய
வார்த்ைதகைள நைறேவற்றனீர்; நீர்
நீதயுள்ளவர். 9 எக ப்த ேல எங்கள்
முற்ப தாக்கள் அநுபவத்த உபத்த ரவத்ைத
நீர் கண்டு, ெசங்கடலில் அவர்கள்
கூப்படுதைலக் ேகட்டீர். 10 பார்ேவானிடமும்,
அவனுைடய எல்லா ஊழியக்காரர்களிடமும்,
அவன் ேதசத்தன் எல்லா மக்களிடத்தலும்,
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ெசய்தீர்; அவர்கள் உமது மக்கைள
கர்வத்துடன் நடத்தனார்கள் என்பைத
அற ந்தருந்தீர்; இப்படிேய இந்த
நாள்வைரக்கும் இருக்க ற உமக்கு புகைழ
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உண்டாக்கனீர். 11 நீர் அவர்களுக்குமுன்பாக
சமுத்த ரத்ைதப்ப ரித்ததால்,அதன்நடுவாகக்
கால்நைனயாமல் நடந்தார்கள்; ஆழமான
தண்ணீர்களிேல கல்ைலப்ேபாடுக றதுேபால,
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தவர்கைள
ஆழங்களிேல ேபாட்டுவ ட்டீர். 12 நீர்
பகலிேல ேமகமண்டலத்தனாலும்
அவர்கள் நடக்கேவண்டிய வழிைய
அவர்களுக்கு ெவளிச்சமாக்க இரவ ேல
அக்கனி மண்டலத்தனாலும், அவர்கைள
வழிநடத்தனீர். 13 நீர் சீனாய்மைலயல்
இறங்க , வானத்தலிருந்து அவர்கேளாேட
ேபச , அவர்களுக்குச் ெசம்ைமயான
நீத நயாயங்கைளயும், நல்ல கட்டைளகளும்
கற்பைனகளுமாகய உண்ைமயான
ப ரமாணங்கைளயும் ெகாடுத்தீர். 14 உமது
பரிசுத்த ஓய்வுநாைள அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்த , உமது ஊழியனாகய
ேமாேசையக்ெகாண்டு, அவர்களுக்குக்
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயப்ப ரமாணங்கைளயும்
கற்றுக்ெகாடுத்தீர். 15 அவர்கள் பச க்கு
வானத்தலிருந்து அப்பம் ெகாடுத்து,
அவர்கள் தாகத்த ற்குக் கன்மைலயலிருந்து
தண்ணீர்புறப்படச்ெசய்து, நீர்அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று ஆைணயட்ட
ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்
என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னீர்.
16 எங்கள் முன்ேனார்களாகய அவர்கேளா
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ஆணவமாக நடந்து, தங்கள் கழுத்ைதக்
கடினப்படுத்த ,*உம்முைடய கற்பைனகைளக்
ேகட்காமல் ேபானார்கள். 17 அவர்கள்
கற்பைனகைளக் ேகட்க மனமில்லாமலும்,
அவர்களிடத்த ேல நீர் ெசய்த உம்முைடய
அற்புதங்கைள நைனக்காமலும் ேபாய்,
தங்களுைடய கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த ,
தங்களுைடய அடிைமத்தனத்தற்குத்
தரும்ப அவர்கள் கலகம்ெசய்து, ஒரு
தைலவைன ஏற்படுத்தனார்கள்; ஆகலும்
முழுவதும் மன்னிக்க றவரும், இரக்கமும்
மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மகா
கருைபயுமுள்ளவருமான ேதவனாகய
நீர் அவர்கைளக் ைகவ டவல்ைல.
18 அவர்கள் உேலாகத்தால் ெசய்யப்பட்ட
ஒரு கன்றுக்குட்டிையத் தங்களுக்கு
உண்டாக்க : இது உன்ைன எக ப்தலிருந்து
ெகாண்டுவந்த உன்னுைடய ெதய்வம்
என்று ெசால்லி, ேகாபமைடயத்தக்க ெபரிய
அக்க ரமங்கைளச் ெசய்தருந்தாலும், 19 நீர்
உம்முைடய மிகுந்த மன உருக்கத்தாேல,
அவர்கைள வனாந்த ரத்த ேல
ைகவ டவல்ைல; அவர்கைள வழிநடத்தப்
பகலிேல ேமகமண்டலத்தாலும்
அவர்களுக்கு ெவளிச்சத்ைதயும் அவர்கள்
நடக்கேவண்டிய வழிையயும் காட்ட
இரவ ேல அக்கனிமண்டலத்தாலும்

* அத்த யாயம் 9:16 9:16 தங்கள் இருதயத்ைத
கடினப்படுத்தனார்கள்



ெநேகமியாஅத்தயாயம் 9:20 xlv ெநேகமியாஅத்தயாயம் 9:24

அவர்கைள வ ட்டு வலகவல்ைல.
20 அவர்களுக்கு அறைவ உணர்த்த
உம்முைடய நல் ஆவையக் கட்டைளய ட்டீர்;
அவர்கள் வாய்க்கு உம்முைடய
மன்னாைவ தந்து, அவர்கள் தாகத்த ற்குத்
தண்ணீைரக் ெகாடுத்தீர். 21 இப்படி
நாற்பது வருடங்களாக வனாந்த ரத்தல்
அவர்களுக்கு ஒன்றும் குைறவல்லாமல்,
அவர்கைளப் பராமரித்துவந்தீர்;
அவர்களுைடய உைடகள் பழைமயாகப்
ேபாகவுமில்ைல, அவர்களுைடய கால்கள்
வீங்கவுமில்ைல. 22 அவர்களுக்கு
ராஜ்ஜியங்கைளயும் மக்கைளயும்
ஒப்புக்ெகாடுத்து, அைவகைள எல்ைல
எல்ைலயாக அவர்களுக்குப் பங்க ட்டீர்;
எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகானின்
ேதசத்ைதயும், பாசானின் ராஜாவாகயஓகன்
ேதசத்ைதயும் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள்.
23 அவர்களுைடய பள்ைளகைள
வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலப்
ெபருகச்ெசய்து, சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி
நீர் அவர்கள் முன்ேனார்களுக்குச் ெசான்ன
ேதசத்த ேல அவர்கைள அைழத்துவந்தீர்.
24 அப்படிேய பள்ைளகள் உள்ேள
நுைழந்து, ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்
ெகாண்டார்கள்; நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக
ேதசத்தன் மக்களாகய கானானியர்கைளத்
தாழ்த்த , அவர்கைளயும் அவர்களுைடய
ராஜாக்கைளயும், ேதசத்தன் மக்கைளயும்,
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தாங்கள் வரும்பயைத ெசய்ய, அவர்கள்
ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 25 அவர்கள்
பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளயும்,
ெசழுைமயான பூமிையயும் கட்டிக்ெகாண்டு,
எல்லாவத உைடைமகள் நைறந்த
வீடுகைளயும், ெவட்டப்பட்ட கணறுகைளயும்,
ஏராளமான த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்,
ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், கனிெகாடுக்கும்
மரங்கைளயும் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு,
சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாக க் ெகாழுத்து,
உம்முைடய ெபரிய தயவனால்
ெசல்வச்ெசழிப்பாக வாழ்ந்தார்கள்.
26ஆனாலும்அவர்கள்கீழ்ப்படியாதவர்களாக ,
உமக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
உம்முைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைதத்
தங்களுக்குப் பன்ேன எற ந்துவ ட்டு,
தங்கைள உம்மிடத்தல் தருப்பும்படி
அவர்கைள மிகவும் கடிந்துெகாண்ட
உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகான்றுேபாட்டு, ேகாபமைடயச்ெசய்க ற
ெபரிய அக்க ரமங்கைளச் ெசய்தார்கள்.
27 ஆைகயால் அவர்கைள ெநருக்குகற
அவர்களுைடய எத ரிகளின் ைகயல்
அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்;
அவர்கள் உபத்த ரவம் அநுபவக்க ற
காலத்தல் அவர்கள் உம்ைம ேநாக்க க்
கூப்படுகறேபாேதா,நீர்பரேலாகத்தலிருந்து
ேகட்டு, உம்முைடய மிகுந்த இரக்கத்தனால்
அவர்கைள அவர்களுைடய எத ரிகளின்
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ைகயலிருந்து வடுவக்க ற இரட்சகர்கைள
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தீர். 28 அவர்களுக்கு
இைளப்பாறுதல் உண்டானேபாேதா,
உமக்கு முன்பாக மறுபடியும் தீைம
ெசய்யத் துவங்கனார்கள்; ஆைகயால்
அவர்களுைடய எத ரிகள் அவர்கைள ஆள,
அவர்களுைடய ைகய ேல ஒப்புவத்தீர்;
அவர்கள் மனந்தரும்ப , உம்ைம ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டேபாேதா, நீர் பரேலாகத்தலிருந்து
ேகட்டு, அவர்கைள உம்முைடய
இரக்கங்களின்படிேய அேநகந்தரம்
வடுதைலயாக்கவ ட்டீர். 29 அவர்கைள
உம்முைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்குத்
தருப்ப அவர்கைளத் அதகமாகக்
கடிந்துெகாண்டீர்; ஆனாலும் அவர்கள்
ஆணவம்ெகாண்டு, உம்முைடய
கற்பைனகைளக் ேகட்காமல், கீழ்ப்படிந்து
நடக்க ற மனிதன் ெசய்து பைழக்க ற
உம்முைடய நீத நயாயங்களுக்கு
வேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்து, தங்கள்
ேதாைள முரட்டுத்தனமாக வலக்க ,
கற்பைனகைளக் ேகட்காமல், தங்கள்
கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.
30 நீர் அேநக வருடங்களாக அவர்கள்ேமல்
ெபாறுைமயாக இருந்து, உம்முைடய
ஆவயனால் ேபசன உம்முைடய
தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு அவர்கைள
கடினமாக கடிந்துெகாண்டாலும், அவர்கள்
ேகட்காமல்ேபானதாேல அவர்கைள
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அந்நய ேதசத்துமக்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 31 ஆகலும் உம்முைடய
மிகுந்த இரக்கங்களின்படிேய, அவர்கைள
ந ர்மூலமாக்காமலும் அவர்கைளக்
ைகவ டாமலும் இருந்தீர்; நீர் கருைபயும்
இரக்கமுமுள்ள ேதவன். 32 இப்ெபாழுதும்
உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும்
காக்க ற வல்லைமயும் பயங்கரமுமுள்ள மகா
ேதவனாகய எங்கள் ேதவேன, அசீரியா
ராஜாக்களின் நாட்கள் முதற்ெகாண்டு
இந்நாள்வைரக்கும் எங்களுக்கும்,
எங்களுைடய ராஜாக்களுக்கும்,
ப ரபுக்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும்,
தீர்க்கதரிச களுக்கும், முன்ேனார்களுக்கும்,
உம்முைடய மக்கள் அைனவருக்கும்
சம்பவத்த எல்லா வருத்தமும் உமக்கு
முன்பாக ச றயதாக காணப்படாதருப்பதாக.
33 எங்களுக்கு சம்பவக்கச்ெசய்த
எல்லாவற்றலும் நீர் நீதயுள்ளவர்;
நீர் உண்ைமயாய் நடத்தனீர்;
நாங்கேளா துன்மார்க்கம் ெசய்ேதாம்.
34 எங்களுைடய ராஜாக்களும், ப ரபுக்களும்,
ஆசாரியர்களும், முன்ேனார்களும்,
உம்முைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்
முைறயல் ெசய்யாமலும், உம்முைடய
கற்பைனகைளயும், நீர் அவர்கைளக்
கடிந்துெகாண்ட உம்முைடய சாட்ச கைளயும்
கவனியாமலும் ேபானார்கள். 35 அவர்கள்
தங்கள் ராஜ்ஜியத்தலும், நீர் அவர்களுக்குக்
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ெகாடுத்த உம்முைடய ெபரிய தயவலும், நீர்
அவர்களுக்கு முன்பாகத் த றந்துைவத்த
வ சாலமும் ெசழிப்புமான ேதசத்தலும்
உமக்கு ஊழியஞ்ெசய்யாமலும், தங்கள்
தீயெசயல்கைளவ ட்டுத் தரும்பாமலும்
ேபானார்கள். 36 இேதா, இன்ைறயதனம்
நாங்கள் அடிைமகளாக இருக்க ேறாம்.
இேதா, பலைனயும் நன்ைமையயும்
அனுபவக்க நீர் எங்கள் முன்ேனார்களுக்குக்
ெகாடுத்த இந்த ேதசத்தல்தாேன நாங்கள்
அடிைமகளாக இருக்க ேறாம். 37 அதன்
வருமானம் எங்கள் பாவங்களினாேல நீர்
எங்கள்ேமல் நயமித்த ராஜாக்களுக்கு
அதகமாக ேபாக றது; அவர்கள் தங்களுக்கு
வருப்பமான முைறயல் எங்களுைடய
சரீரங்கைளயும் மிருக ஜீவன்கைளயும்
ஆளுகறார்கள்; நாங்கள் ெகாடிய இக்கட்டில்
அகப்பட்டிருக்க ேறாம். 38 இைவெயல்லாம்
இப்படி இருக்க றதால், நாங்கள் உறுதயான
உடன்படிக்ைகெசய்து அைத எழுத
ைவக்க ேறாம்; எங்களுைடய ப ரபுக்களும்,
ேலவயர்களும், ஆசாரியர்களும் அதற்கு
முத்தைர ேபாடுவார்கள்என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 10

உடன்படிக்ைக ெசய்தவர்களின் ெபயர்
பட்டியல்
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1 முத்தைரய டப்பட்ட பத்த ரத்தல் உள்ள
ெபயர்கள் என்னெவன்றால்: அகலியாவன்
மகனாகய த ர்ஷாதா என்னும் ெநேகமியா,
ச ேதகயா, 2 ெசராயா, அசரியா, எேரமியா,
3 பஸ்கூர், அமரியா, மல்கஜா, 4 அத்தூஸ்,
ெசபனியா, மல்லூக், 5 ஆரிம், ெமெரேமாத்,
ஒபதயா, 6 தானிேயல், க ேநேதான்,
பாருக், 7 ெமசுல்லாம், அபயா, மியாமின்,
8 மாச யா, பல்காய், ெசமாயா என்னும்
ஆசாரியர்களும், 9 ேலவயர்களாகய
அசனியாவன் மகன் ெயசுவா, எனாதாதன்
மகன்களில் ஒருவனாகய பன்னூய ,
கத்மிேயல் என்பவர்களும், 10 அவர்கள்
சேகாதரர்களாகய ெசபனியா, ஒதயா,
ெகலிதா, ெபலாயா, ஆனான், 11 மீகா,
ேரேகாப், அஷபயா, 12 சக்கூர்,
ெசெரப யா, ெசபனியா, 13 ஒதயா, பானி,
ெபனினு என்பவர்களும், 14 மக்களின்
தைலவர்களாகய பாேராஷ், பாகாத்ேமாவாப்,
ஏலாம், சத்தூ, பானி, 15 புன்னி, அஸ்காத்,
ெபபாய , 16 அேதானியா, ப க்வாய், ஆதீன்,
17 அேதர், எேசக்கயா, அசூர், 18 ஒதயா,
ஆசூம், ேபசாய், 19 ஆரீப், ஆனேதாத்,
ெநபாய், 20 மக்பயாஸ், ெமசுல்லாம், ஏசீர்,
21 ெமெஷசாெபேயல், சாேதாக், யதுவா,
22ெபலத்தயா,ஆனான்,ஆனாயா, 23ஓெசயா,
அனனியா, அசூப், 24 அல்ேலாேகஸ், பலகா,
ேசாேபக், 25 ேரகூம், அஷபனா, மாெசயா,
26 அகயா, கானான், ஆனான், 27 மல்லூக்,
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ஆரிம், பானா என்பவர்களுேம. 28 மக்களில்
மற்றவர்களாகய ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், வாசல் காவலாளர்களும்,
பாடகர்களும், ஆலய பணியாளர்களும்,
ேதசங்களின் மக்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்குத்
தரும்பன அைனவரும், அவர்களுைடய
மைனவகளும், மகன்களும்,
மகள்களுமாகய அறவும் புத்தயும்
உள்ளவர்கெளல்ேலாரும், 29 தங்களுக்குப்
ெபரியவர்களாகய தங்கள் சேகாதரர்கேளாடு
கூடிக்ெகாண்டு: ேதவனுைடயஊழியனாகய
ேமாேசையக்ெகாண்டு ெகாடுக்கப்பட்ட
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்
முைறயல் நடந்துெகாள்ேவாம்
என்றும், எங்கள் ஆண்டவராக ய
ெயேகாவாவன் கற்பைனகைளயும் சகல
நீத நயாயங்கைளயும், கட்டைளகைளயும்
ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்ேவாம்
என்றும், 30 நாங்கள் எங்களுைடய
மகள்கைள ேதசத்தன் மக்களுக்குக்
ெகாடுக்காமலும், எங்கள் மகன்களுக்கு
அவர்களுைடய மகள்கைள எடுக்காமலும்
இருப்ேபாம் என்றும், 31 ேதசத்தன்
மக்கள் ஓய்வுநாளிேல சரக்குகைளயும்,
எந்தவதத் தானியங்கைளயும் வற்பதற்குக்
ெகாண்டுவந்தால், நாங்கள் அைத
ஓய்வுநாளிலும் பரிசுத்தநாளிலும் அவர்கள்
ைகயல் வாங்காதருப்ேபாம் என்றும்,
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நாங்கள் ஏழாம் வருடத்ைத வடுதைல
வருடமாக்க எல்லா கடன்கைளயும்
வ ட்டுவடுேவாம் என்றும் ஆைணயட்டு
ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள். 32 ேமலும்:
நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ஆராதைனக்காக சமுகத்து அப்பங்களுக்கும்,
ந ரந்தர உணவுபலிக்கும், ஓய்வு நாட்களிலும்
மாதப்ப றப்புகளிலும் ெசலுத்தும்
ந ரந்தர சர்வாங்க தகனபலிகளுக்கும்,
பண்டிைககளுக்கும், அப ேஷகத்துக்கான
ெபாருள்களுக்கும், இஸ்ரேவலுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த உண்டாக்கும் பலிகளுக்கும்,
33 எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
எல்லா ேவைலக்கும், வருடந்ேதாறும்
நாங்கள் ேசக்கலில் மூன்றல் ஒரு பங்ைகக்*
ெகாடுப்ேபாம் என்கற ெபாறுப்ைப
எங்கள்ேமல் ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம்.
34நயாயப்ப ரமாணத்தல்எழுதயருக்க றபடிேய
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக றதற்காக
குற க்கப்பட்ட காலங்களில் வருடாவருடம்
எங்கள்முன்ேனார்களின்குடும்பங்களின்முைறேய,
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரேவண்டிய வறகு
காணிக்ைகக்காகவும், ஆசாரியர்களுக்கும்,
ேலவயர்களுக்கும், மக்களுக்கும்
சீட்டுப்ேபாட்ேடாம். 35 நாங்கள் வருடந்ேதாறும்
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எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு எங்கள்
ேதசத்தன் முதற்பலைனயும், சகலவத
மரங்களின் எல்லா முதற்கனிகைளயும்
ெகாண்டுவரவும், 36 நயாயப்ப ரமாணத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய, எங்கள் மகன்களில்
முதற்ப றந்தவர்கைளயும், எங்கள்
ஆடுமாடுகளாகய மிருகஜீவன்களின்
முதற்ப றந்தைவகைளயும், எங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும்
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல
ஊழியஞ்ெசய்க ற ஆசாரியர்களிடத்த ற்கும்
ெகாண்டுவரவும், 37 நாங்கள் எங்கள்
பைசந்தமாவல் முதற்பாகத்ைதயும், எங்கள்
பைடப்புகைளயும், எல்லா மரங்களின்
முதற்பலனாகய த ராட்ைசப்பழரசத்ைதயும்,
எண்ெணையயும், எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் அைறகளில் ைவக்க
ஆசாரியர்களிடத்த ற்கும், எங்கள்
நலப்பய ர்களில் தசமபாகம்
ேலவயர்களிடத்த ற்கும் ெகாண்டுவரவும்,
ேலவயர்களாகய இவர்கள் எங்கள்
ேவளாண்ைமயன் பட்டணங்களிெலல்லாம்
தசமபாகம் ேசர்க்கவும், 38 ேலவயர்கள்
தசமபாகம் ேசர்க்கும்ேபாது ஆேரானின்
மகனாகய ஒரு ஆசாரியன்
ேலவயர்கேளாடுகூட இருக்கவும்,
தசமபாகமாக ய அத ேல ேலவயர்கள்
பத்தல் ஒரு பங்ைக எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்தலுள்ள ெபாக்கஷ அைறகளில்
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ெகாண்டுவரவும் முடிவுெசய்துெகாண்ேடாம்.
39 பரிசுத்த இடத்தன் பணிெபாருட்களும்,
ஊழியஞ்ெசய்க ற ஆசாரியர்களும்,
வாசல் காவலாளர்களும், பாடகர்களும்
இருக்கற அந்த அைறகளிேல இஸ்ரேவல்
மக்களும், ேலவ ேகாத்த ரத்தார்களும்
தானியம் த ராட்ைசரசம் எண்ெணய்
என்பைவகளின் பைடப்புகைளக்
ெகாண்டுவரேவண்டியது; இந்த வதமாக
நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப்
பராமரிக்காமல் வடுவதல்ைலெயன்று
முடிவுெசய்துெகாண்ேடாம்.

அத்த யாயம் 11
எருசேலமில் புத தாககுடிேயறயவர்கள்

1 மக்களின் அதகாரிகள் எருசேலமிேல
குடியருந்தார்கள்; மற்ற மக்கள்,
தங்களுக்குள்ேள பத்துப்ேபர்களில்
ஒருவைன எருசேலம் என்னும் பரிசுத்த
நகரத்தலும் ஒன்பதுேபைர மற்றப்
பட்டணங்களிலும் குடியருக்கச்ெசய்ய
சீட்டுகைளப் ேபாட்டார்கள். 2 ஆனாலும்
எருசேலமிேல குடியருக்க மனப்பூர்வமாகச்
சம்மத த்த மனிதர்கைளெயல்லாம்
மக்கள் வாழ்த்தனார்கள். 3 யூதாவன்
பட்டணங்களில் இஸ்ரேவலர்களும்,
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், ஆலயப்
பணியாளர்களும், சாெலாேமானுைடய
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ேவைலக்காரர்களின் சந்தத களும், அவரவர்
தங்கள் பட்டணங்களிலுள்ள தங்கள்
ெசாந்த இடத்த ேல குடியருந்தார்கள்;
எருசேலமிேல குடியருந்த நாடுகளின்
தைலவர்கள் யாெரன்றால்: 4 எருசேலமிேல
யூதா சந்ததயர்களில் சலரும், ெபன்யமீன்
சந்ததயர்களில் சலரும் குடியருந்தார்கள்;
யூதா மக்களிேல ேபேரசன் சந்ததயல்
ஒருவனான மகலாெலேயலின் மகனாகய
ெசபதயாவன் மகன் அமரியாவுக்குப்
ப றந்த சகரியாவுக்கு மகனான உசயாவன்
மகன் அத்தாயாவும், 5 சீேலானின் மகன்
சகரியாவுக்கு மகனாகய ேயாயாரிபுக்கு
மகனான அதாயாவுக்குப் ப றந்த
அசாயாவன் மகன் ெகால்ேலாேச
ெபற்ற பாருக்கன் மகன் மாெசயாவுேம.
6 எருசேலமிேல குடியருக்க ற ேபேரசன்
மகன்கெளல்லாம் நானூற்று அறுபத்ெதட்டு
பலசாலிகளாக இருந்தார்கள். 7 ெபன்யமீன்
சந்ததயர்களில் யாெரன்றால், சல்லு
என்பவன்; இவன் ெமசுல்லாமுக்கும், இவன்
ேயாேவதுக்கும், இவன் ெபதாயாவுக்கும்,
இவன் ெகாலாயாவுக்கும், இவன்
மாெசயாவுக்கும், இவன் ஈத்த ேயலுக்கும்,
இவன் எஷாயாவுக்கும் மகனானவன்.
8 அவனுக்குப்பன் கப்பாய், சல்லாய்
முதலானவர்கள் ெதாளாய ரத்து
இருபத்ெதட்டுேபர். 9 அவர்கள்ேமல்
கண்காணியான ச க்ரியன் மகன்
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ேயாேவலும்,பட்டணத்தன்ேமல்இரண்டாவது
கண்காணியான அெசனூவாவன் மகன்
யூதாவுேம. 10ஆசாரியர்களில் ேயாயாரிபன்
மகன் ெயதாயா, யாகன் என்பவர்களும்,
11 அகதூபன் மகன் ெமராேயாத்த ற்குப்
ப றந்த சாேதாக்கன் மகன் ெமசுல்லாம்
ெபற்ற இல்க்கயாவன் மகன் ெசராயா
என்னும் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ேமற்பார்ைவயாளனும், 12 ஆலயத்த ேல
ேவைலெசய்க ற அவர்கள் சேகாதரர்களாகய
எண்ணூற்று இருபத்த ரண்டுேபரும்,
மல்கயாவன் மகன் பஸ்கூருக்கு மகனான
சகரியாவன் மகன் அம்ச க்குப் ப றந்த
ெபல்லியாவன்மகன்எேராகாமுக்குப்ப றந்த
அதாயாவும், 13 குடும்பத்தைலவர்களாகய
அவனுைடய சேகாதரர்கள் இருநூற்று
நாற்பத்த ரண்டுேபர்களும், இம்ேமரின்
மகன் ெமசல்ேலேமாத்தன் மகனாகய
அகசாய்க்குப் ப றந்த அசெரேயலின்
மகன் அமாசாயும், 14 அவர்களுைடய
சேகாதரர்களாகய பலசாலிகள்
நூற்று இருபத்ெதட்டுேபருேம;
இவர்கள்ேமல் அெகேதாலிமின் மகன்
சப்த ேயல் கண்காணியாக இருந்தான்.
15 ேலவயர்களிேல புன்னியன்
மகன் அசபயாவன் மகனாகய
அஸ்ரிக்காமின் மகனான அசூபன்
மகன் ெசமாயாவும், 16 ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ெவளிேவைலைய வசாரிக்க ற
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ேலவயர்களின் தைலவர்களிேல
சப்ேபதாயயும், ேயாசபாத்தும், 17 ஆசாபன்
மகன் சப்தயன் மகனாகய மீகாவன் மகன்
மத்தனியாெஜபத்தல்ஸ்ேதாத்த ரப்பாட்ைடத்
துவக்குகற தைலவனும் அவனுைடய
சேகாதரர்களில் இரண்டாவதான பக்பூக்கயா
என்னும் ஒருவனும், எதுத்தூனின் மகன்
காலாவன் மகனாகய சம்முவாவன் மகன்
அப்தாவுேம. 18 பரிசுத்த பட்டணத்தலிருந்த
ேலவயர்கள் அைனவரும் இருநூற்று
எண்பத்துநான்குேபர். 19 வாசல்
காவலாளர்கள் அக்கூபும், தல்ேமானும்,
வாசல்களில் காவல்காக்க ற அவர்களுைடய
சேகாதரர்களும் நூற்று எழுபத்த ரண்டுேபர்.
20 மற்ற இஸ்ரேவலர்களும், ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், யூதாவன் எல்லா
பட்டணங்களிலும் இருந்தார்கள்.
21 ஆலய பணியாளர்கள் ஓேபலிேல
குடியருந்தார்கள்; அவர்கள்ேமல்
சீகாவும் கஸ்பாவும் ெபாறுப்பாளர்களாக
இருந்தார்கள். 22 எருசேலமிலிருக்க ற
ேலவயர்களின் தைலைம அதகாரி
மீகாவன் மகன் மத்தனியாவன் மகனாகய
அஷபயாவுக்குப் ப றந்த பானியன்
மகன் ஊச என்பவன் ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ஊழியத்த ற்கு ந ற்க ற
பாடகர்களாகய ஆசாபன் மகன்களில்
ஒருவன். 23 பாடகர்களாகய அவர்களுக்காக
தனக்கூலி ெகாடுக்க ராஜாவனால்
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கட்டைளய டப்பட்டிருந்தது. 24 யூதாவன்
மகனாகய ேசராக்கன் சந்ததயர்களில்
ெமெசசாெபேயலின் மகன் ெபத்தகயா
மக்களின் காரியங்களுக்ெகல்லாம்
ராஜாவன் முன்பு நன்றான். 25 தங்கள்
நாட்டுப்புறங்களான க ராமங்களில்
இருக்க றவர்களுக்குள்ேள யூதாவன்
மக்களில் சலர் கீரியாத் அர்பாவலும்
அதன் க ராமங்களிலும், தீேபானிலும்
அதன் க ராமங்களிலும், எகாப்ெசேயலிலும்
அதன் க ராமங்களிலும், 26 ெயசுவாவலும்,
ேமாலாதாகலும், ெபத்ெபேலதலும்,
27 ஆசார்சூவாவலும், ெபெயர்ெசபாவலும்
அதன் க ராமங்களிலும், 28 ச க்லாகலும்,
ேமேகானாகலும் அதன் க ராமங்களிலும்,
29 என்ரிம்ேமானிலும், ேசாரியாவலும்,
யர்மூத்தலும், 30 சாேனாவாகலும்,
அதுல்லாமிலும் அைவகளின்
க ராமங்களிலும், லாகீசலும் அதன்
நாட்டுப்புறங்களிலும், அெசக்காவலும்
அதன் க ராமங்களிலும், ெபெயர்ெசபா
துவங்க இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்குவைர
குடிேயறனார்கள். 31 ேகபாவன்
ஊைரச்ேசர்ந்த ெபன்யமீன் மக்கள்,
மிக்மாஸ், ஆயா, ெபத்ேதல் ஊர்களிலும்
அதன் க ராமங்களிலும், 32 ஆனேதாத்,
ேநாப், அனனியா, 33 ஆத்ேசார், ராமா,
க த்தாய ம், 34 ஆதீத், ெசேபாய ம், ெநபலாத்,
35 ேலாத், ஓேனா என்னும் ஊர்களிலும்,
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ச ற்பாசாரிகளின் பள்ளத்தாக்கலும்
குடியருந்தார்கள். 36 ேலவயர்களிேல
சலர் யூதாவலும், ச லர் ெபன்யமீனிலும்
இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 12
ஆசாரியர்களும்ேலவயர்களும்

1 ெசயல்த ேயலின் மகனாகய
ெசருபாேபேலாடும் ெயசுவாேவாடும்
வந்த ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
யாெரன்றால்: ெசராயா, எேரமியா,
எஸ்றா, 2 அமரியா, மல்லூக், அத்தூஸ்,
3ெசக்கனியா, ேரகூம்,ெமெரேமாத், 4இத்ேதா,
க ேநேதா, அபயா, 5 மியாமின், மாதயா,
பல்கா, 6 ெசமாயா, ேயாயாரிப், ெயதாயா,
7 சல்லு, ஆேமாக், இல்க்கயா, ெயதாயா
என்பவர்கள்; இவர்கள் ெயசுவாவன்
நாட்களில், ஆசாரியர்களுக்கும் தங்கள்
சேகாதரர்களுக்கும் தைலவர்களாக
இருந்தார்கள். 8 ேலவயர்கள் யாெரன்றால்:
ெயசுவா, பன்னூய , கத்மிேயல்,
ெசெரப யா, யூதா, மத்தனியா என்பவர்கள்;
இவனும் இவனுைடய சேகாதரர்களும்
துதெசய்தலுக்கு ெபாறுப்பாக இருந்தார்கள்.
9 பக்பூக்கயா, உன்னி என்கற அவர்கள்
சேகாதரர்கள் அவர்களுக்கு எத ேர
காவல்காத்தருந்தார்கள். 10 ெயசுவா
ெயாயகீைமப் ெபற்றான், ெயாயகீம்
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எலியாசைபப் ெபற்றான், எலியாச ப்
ெயாயதாைவப் ெபற்றான். 11 ெயாயதா
ேயானத்தாைனப் ெபற்றான், ேயானத்தான்
யதுவாைவப் ெபற்றான். 12 ெயாயகீமின்
நாட்களிேல தகப்பன்மார்களின்
குடும்பத்தார்களுக்கு தைலவர்களான
ஆசாரியர்கள் யாெரன்றால்: ெசராயாவன்
சந்ததயல் ெமராயா, எேரமியாவன்
சந்ததயல் அனனியா, 13 எஸ்றாவன்
சந்ததயல் ெமசுல்லாம், அமரியாவன்
சந்ததயல் ேயாகனான், 14 ெமலிகுவன்
சந்ததயல் ேயானத்தான், ெசபனியாவன்
சந்ததயல் ேயாேசப்பு, 15ஆரீமின் சந்ததயல்
அதனா, ெமராேயாதன் சந்ததயல் எல்காய்,
16 இத்ேதாவன் சந்ததயல் சகரியா,
க ேநேதானின் சந்ததயல் ெமசுல்லாம்,
17அபயாவன் சந்ததயல் ச க்ரி, மினியாமீன்
ெமாவதயா என்பவர்களின் சந்ததயல்
பல்தாய். 18பல்காவன் சந்ததயல் சம்முவா,
ெசமாயாவன் சந்ததயல் ேயானத்தான்,
19 ேயாயாரிபன் சந்ததயல் மதனாய்,
ெயதாயாவன்சந்ததயல்ஊச , 20சல்லாயன்
சந்ததயல் கல்லாய், ஆேமாக்கன்
சந்ததயல் ஏேபர், 21 இல்க்கயாவன்
சந்ததயல் அஷபயா, ெயதாயாவன்
சந்ததயல் ெநதெனேயல் என்பவர்கள்.
22 எலியாச பன் நாட்களில் ெயாயதா,
ேயாகனான், யதுவா என்கற ேலவயர்கள்
தகப்பன்மார்களின் தைலவர்களாக
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எழுதப்பட்டார்கள்; ெபர்ச யனாகய
தரியுவன் ஆட்ச காலம்வைர இருந்த
ஆசாரியர்களும் அப்படிேய எழுதப்பட்டார்கள்.
23 ேலவயன் சந்ததயர்களாகய தகப்பன்மார்
குடும்பத்தார்களின் தைலவர்கள்
எலியாச பன் மகனாகய ேயாகனானின்
நாட்கள்வைர நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டார்கள். 24 ேலவயர்களின்
தைலவர்களாகய அஷபயாவும்,
ெசெரப யாவும், கத்மிேயலின் மகன்
ெயசுவாவும், அவர்களுக்கு எத ேர
ந ற்க ற அவர்களுைடய சேகாதரர்களும்,
ேதவனுைடய மனிதனாகய தாவீதனுைடய
கற்பைனயன்படிேய துத க்கவும்
ஸ்ேதாத்த ரிக்கவும், ஒருவருக்ெகாருவர்
எத ர்முகமாக ப ரிவுகளாக இருந்தார்கள்.
25 மத்தனியா, பக்பூக்கயா, ஒபதயா,
ெமசுல்லாம், தல்ேமான், அக்கூப்
என்பவர்கள் வாசல்களிலிருக்க ற ெபாக்கஷ
அைறகைளக் காவல்காக்க றவர்களாக
இருந்தார்கள்.

எருசேலமின் மதல்கள் ப ரதஷ்ைட
ெசய்யப்படுதல்

26 ேயாசதாக்கன் மகனாகய
ெயசுவாவன் மகன் ெயாயகீமின்
நாட்களிலும், ஆளுநராகய ெநேகமியாவும்,
ேவதபாரகனாகய எஸ்றா என்னும்
ஆசாரியனும் இருக்கற நாட்களிலும்
அவர்கள் இருந்தார்கள். 27 எருசேலமின்
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மதைல ப ரதஷ்ைடெசய்யும்ேபாது,
துதயனாலும் பாடலினாலும்,
ைகத்தாளம் தம்புரு சுரமண்டலம்
முதலான கீதவாத்தயங்களினாலும்,
ப ரதஷ்ைடைய மக ழ்ச்ச ேயாேட
ெகாண்டாட எல்லா இடங்களிலும்
இருக்க ற ேலவயர்கைள எருசேலமுக்குக்
கூட்டிவரத் ேதடினார்கள். 28 அப்படிேய
பாடகர்களின் குழுவனர் எருசேலமின்
சுற்றுப்புறங்களான சமபூமியலும்,
ெநத்ேதாபாத்தயர்களின் க ராமங்களிலும்,
29 ெபத்கல்காலிலும், ேகபா, அஸ்மாேவத்
ஊர்களின் நாட்டுப்புறங்களிலுமிருந்து
வந்து கூடினார்கள்; பாடகர்கள்
எருசேலைமச் சுற்றலும் தங்களுக்குக்
க ராமங்கைளக் கட்டியருந்தார்கள்.
30ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் தங்கைளச்
சுத்தம்ெசய்துெகாண்டு, மக்கைளயும்
பட்டணவாசல்கைளயும் மதைலயும்
சுத்தம்ெசய்தார்கள். 31 அப்ெபாழுது நான்
யூதாவன் ப ரபுக்கைள மதலின்ேமல்
ஏறச்ெசய்து,துதெசய்து நடந்துேபாவதற்காக
இரண்டு ெபரிய கூட்டத்தார்கைள
நறுத்த ேனன்; அவர்களில் ஒரு
கூட்டத்தார் மதலின்ேமல் வலதுபுறமாகக்
குப்ைபேமட்டு வாசலுக்குப் ேபானார்கள்.
32 அவர்கள் பன்ேன ஓசாயாவும், யூதாவன்
தைலவர்களில் பாத ப்ேபர்களும், 33 அசரியா,
எஸ்றா, ெமசுல்லாம், 34 யூதா, ெபன்யமீன்,
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ெசமாயா, எேரமியா என்பவர்களும்,
35 பூரிைககைளப் ப டிக்க ற ஆசாரியர்களின்
மகன்களில் ஆசாப்பன் மகன் சக்கூரின்
மகனாகய மிகாயாவுக்கு மகனான
மத்தனியாவன் மகன் ெசமாயாவுக்குப்
ப றந்த ேயானத்தானின் மகன் சகரியாவும்,
36 ேதவனுைடய மனிதனாகய தாவீதன்
கீதவாத்தயங்கைள வாச க்க ற அவனுைடய
சேகாதரர்களான ெசமாயா, அசெரேயல்,
மிலாலாய், கலாலாய், மகாய், ெநதெனேயல்,
யூதா, அனானி என்பவர்களும் ேபானார்கள்;
ேவதபாரகனாகய எஸ்றா இவர்களுக்கு
முன்பாக நடந்தான். 37 அங்ேகயருந்து
அவர்கள் தங்களுக்கு எத ரான
தண்ணீர்வாசலுக்கு வந்தேபாது, மதைலவ ட
உயரமான தாவீது நகரத்தன் படிகளில் ஏற ,
தாவீது வீட்டின் ேமலாகக் க ழக்ேகயருக்க ற
தண்ணீர்வாசல்வைர ேபானார்கள்.
38 துதெசய்க ற இரண்டாம் கூட்டத்தார்
எத ேரயருக்க றவழியாகநடந்துேபானார்கள்,
அவர்கள் பன்ேன நான் ேபாேனன்; மக்களில்
பாத ப்ேபர் மதலின்ேமல் சூைளகளின்
ேகாபுரத்ைதக் கடந்து, அகழ் மதல்வைர
ேநராகப்ேபாய், 39 எப்ப ராயீம்வாசைலயும்,
பைழயவாசைலயும், மீன்வாசைலயும்,
அனாெனேயலின் ேகாபுரத்ைதயும்,
ேமயா என்கற ேகாபுரத்ைதயும்
கடந்து, ஆட்டுவாசல்வைர புறப்பட்டுக்
காவல்வீட்டுவாசலிேல நன்றார்கள்.
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40 அதற்குப்பன்பு துதெசய்க ற இரண்டு
கூட்டத்தார்களும் ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல
வந்து நன்றார்கள்; நானும் என்ேனாடு
இருக்கற தைலவர்களில் பாத ப்ேபர்களும்,
41 பூரிைககைளப் ப டிக்க ற எலியாக்கீம்,
மாெசயா, மினியாமீன், மிகாயா,
எலிேயானாய், சகரியா, அனனியா
என்கற ஆசாரியர்களும், 42 மாெசயா,
ெசமாயா, எெலயாசார், ஊச , ேயாகனான்,
மல்கயா, ஏலாம், ஏேசர் என்பவர்களும்
நன்ேறாம்; பாடகர்களும், அவர்கைள
நடத்துகறவனாகய ெயஷரகயாவும்
சத்தமாகப் பாடினார்கள். 43 அந்த
நாளிேல அத கமான பலிகைளச்
ெசலுத்த , ேதவன் தங்களுக்குப் ெபரிய
சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கயதால்
மக ழ்ச்ச யாக இருந்தார்கள்; ெபண்களும்
பள்ைளகளும்கூடக் களிகூர்ந்தார்கள்;
எருசேலமின் களிப்பு தூரத்த ேல
ேகட்கப்பட்டது. 44 அன்ைறயதனம்
ெபாக்கஷங்கைளயும், பைடப்புகைளயும்,
முதற்பழங்கைளயும், தசமபாகங்கைளயும்
ைவக்கும் அைறகளின்ேமல்,
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்
நயாயப்ப ரமாணத்தன்முைறயல்
வரேவண்டிய பட்டணங்களுைடய
நலங்களின் பங்குகைள அைவகளில்
ேசர்ப்பதற்கு, ச ல மனிதர்கள்
ெபாறுப்பாளர்களாக ைவக்கப்பட்டார்கள்;
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ஊழியஞ்ெசய்துநற்க றஆசாரியர்கள்ேமலும்
ேலவயர்கள்ேமலும் யூதா மனிதர்கள்
சந்ேதாஷமாக இருந்தார்கள். 45பாடகர்களும்,
வாசல் காவலாளர்களும், தாவீதும்
அவன் மகனாகய சாெலாேமானும்
கற்ப த்தபடி தங்கள் ேதவனுைடய
காவைலயும், சுத்த கரிப்பன் காவைலயும்
காத்தார்கள். 46 தாவீதும் ஆசாப்பும்
இருந்த பூர்வநாட்களில் பாடகர்களின்
தைலவர்களும் ைவக்கப்பட்டு, ேதவனுக்குத்
துதயும் ஸ்ேதாத்த ரங்களும் ெசலுத்துகற
சங்கீதங்கள் ஒழுங்கு ெசய்யப்பட்டிருந்தது.
47 ஆைகயால் ெசருபாேபலின்
நாட்களிலும், ெநேகமியாவன்
நாட்களிலும், இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் பாடகர்களுக்கும் வாசல்
காவலாளர்களுக்கும் அனுதன
ஒழுங்கன்படி ேவைலைளக் ெகாடுத்தார்கள்;
அவர்கள் ேலவயர்களுக்ெகன்று
ப ரதஷ்ைட ெசய்துெகாடுத்தார்கள்;
ேலவயர்கள் ஆேரானின் சந்தத க்ெகன்று
அவர்கள் ேவைலகைளப் ப ரதஷ்ைட
ெசய்துெகாடுத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 13

ெநேகமியாவன் இறுத சீர்தருத்த
அறக்ைக



ெநேகமியாஅத்தயாயம் 13:1 lxvi ெநேகமியாஅத்தயாயம் 13:5

1 அன்ைறயதனம் மக்கள் ேகட்க,
ேமாேசயன் புத்தகத்ைத வாச த்தார்கள்;
அத ேல அம்ேமானியர்களும்
ேமாவாப யர்களும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடுக்க
எத ர்ெகாண்டுவராமல், அவர்கைளச் சப க்க
அவர்களுக்கு வேராதமாகப் ப ேலயாைமக்
கூலிக்கு அமர்த்த க்ெகாண்டதால்,
2 அவர்கள் என்ைறக்கும், அந்தச் சாபத்ைத
ஆசீர்வாதமாகத் தருப்பன எங்கள்
ேதவனுைடய சைபக்கு வரக்கூடாது என்று
எழுதயருக்க றதாகக் காணப்பட்டது.
3ஆைகயால் அவர்கள் அந்தக் கட்டைளையக்
ேகட்டேபாது, பற்பல ேதசத்தன்
மக்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவைலவ ட்டுப்
ப ரித்துவ ட்டார்கள். 4 இதற்குமுன்ேன
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
அைறகளுக்குப் ெபாறுப்பாளனாக
ைவக்கப்பட்ட ஆசாரியனாகய எலியாச ப்
ெதாப யாேவாடு இைணந்தவனாயருந்து,
5 முற்காலத்தல் காணிக்ைககளும்,
சாம்ப ராணியும்,ஆலயப் பணிெபாருட்களும்,
ேலவயர்களுக்கும், பாடகர்களுக்கும்,
வாசல் காவலாளர்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட
தானியம் த ராட்ைசரசம் எண்ெணய்
என்பைவகளிேல தசமபாகமும்,
ஆசாரியர்கைளச் ேசருக ற பைடப்பான
காணிக்ைககளும் ைவக்கப்பட்டிருந்த
இடத்தல் ஒரு ெபரிய அைறைய அவனுக்கு
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ஆயத்தம்ெசய்தருந்தான். 6 இெதல்லாம்
நடக்கும்ேபாது நான் எருசேலமில்
இல்ைல; பாப ேலான் ராஜாவாகய
அர்தசஷ்டாவன் முப்பத்த ரண்டாம்
வருடத்த ேல நான் ராஜாவ டத்த ற்குேபாய்,
ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு தரும்ப
ராஜாவ டத்தல் அனுமத ெபற்றுக்ெகாண்டு,
7 எருசேலமுக்கு வந்ேதன்; அப்ெபாழுது
எலியாச ப் ெதாப யாவுக்கு ேதவனுைடய
ஆலயத்து வளாகங்களில் ஒரு அைறைய
ஆயத்தம்ெசய்ததால், ெசய்த தீங்ைக
அற ந்துெகாண்ேடன். 8 அதனால் நான்
மிகவும் மனம் வருந்த . ெதாப யாவன்
வீட்டுப்ெபாருட்கைளெயல்லாம்
அந்த அைறயலிருந்து ெவளிேய
எற ந்துவ ட்ேடன். 9 பன்பு நான்
அைறவீடுகைளச் சுத்தம் ெசய்யச்ெசால்லி,
ேதவனுைடய ஆலயப்ெபாருட்கைளயும்
காணிக்ைககைளயும் சாம்ப ராணிையயும்
அங்ேக தரும்பக் ெகாண்டுவந்து
ைவத்ேதன். 10 பன்னும் ேலவயர்களுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட ேவைலகள் அவர்களுக்கு
ெகாடுக்கப்படவல்ைலெயன்பைதயும்,
ேவைல ெசய்க ற ேலவயர்களும்
பாடகர்களும் அவரவர் தங்களுைடய
வைளநலங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்
என்பைதயும் நான் அறந்துெகாண்ேடன்.
11அப்ெபாழுதுநான்தைலைமயானவர்கேளாடு
வாதாடி, ேதவனுைடய ஆலயம் ஏன்
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ைகவ டப்படேவண்டும் என்று ெசால்லி,
அவர்கைளச் ேசர்த்து, அவரவர் ெபாறுப்பல்
அவர்கைள ைவத்ேதன். 12 அப்ெபாழுது
யூதர்கள் எல்ேலாரும் தானியம்
த ராட்ைசரசம் எண்ெணய் என்பைவகளில்
தசமபாகத்ைதப் ெபாக்கஷ அைறகளில்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது
நான் ஆசாரியனாகய ெசேலமியாைவயும்,
ேவதபாரகனாகய சாேதாக்ைகயும்,
ேலவயர்களில் ெபதாயாைவயும்,
இவர்களுக்குக் ைகத்துைணயாக
மத்தனியாவன் மகன் சக்கூரின்
மகனாகய ஆனாைனயும் ெபாக்கஷ
அைறகளின்ேமல் ெபாருளாளர்களாக
ைவத்ேதன்; அவர்கள் உண்ைமயுள்ளவர்கள்
என்று எண்ணப்பட்டார்கள்; ஆைகயால்
தங்கள் சேகாதரர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும்
ேவைல அவர்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டது.
14 என்னுைடய ேதவேன, நான் என்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்காகவும்
அதன் முைறைமகளுக்காகவும் ெசய்த
நற்ெசயல்கைள அழித்துப்ேபாடாமல்,
இந்தக் காரியத்த ேல என்ைன
நைனத்தருளும். 15 அந்த நாட்களில்
நான் யூதாவ ேல ஓய்வுநாளில் சலர்
ஆைலகளில் மித க்க றைதயும், ச லர்
தானியப் ெபாத கைளக் கழுைதகள்ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டு வருகறைதயும்,
த ராட்ைசரசம், த ராட்ைசப்பழம்,
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அத்த ப்பழம் முதலானைவகளின்
பற்பல சுைமகைள ஓய்வுநாளிேல
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவருகறைதயும்
பார்த்து, அவர்கள் தன்பண்டம் வற்க ற
நாைளப்பற்ற அவர்கைள மிகவும்
கடிந்துெகாண்ேடன். 16 மீைனயும்,
சகலவத சரக்குகைளயும் ெகாண்டுவந்து,
ஓய்வுநாளிேல யூதா மக்களுக்கும்
எருசேலமில் இருக்க றவர்களுக்கும்
வற்கற சல தீரு பட்டணத்தார்களும்
உள்ேள குடியருந்தார்கள். 17 ஆைகயால்
நான் யூதாவன் ெபரியவர்கைளக்
கடிந்துெகாண்டு: நீங்கள் ஓய்வுநாைளப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகற இந்தப்
ெபால்லாத ெசயைலச் ெசய்க றெதன்ன?
18 உங்கள் ப தாக்கள் இப்படிச்
ெசய்ததனாலல்லவா நமது ேதவன்
நம்ேமலும், இந்த நகரத்தன்ேமலும்
இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம் வரச்ெசய்தார்;
நீங்கேளாெவன்றால் ஓய்வுநாைளப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகறதனால்,
இஸ்ரேவலின் ேமலிருக்கற கடுங்ேகாபத்ைத
அத கரிக்கச்ெசய்க றீர்கள் என்று
அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன். 19 ஆைகயால்
ஓய்வுநாளுக்கு முன்ேன எருசேலமின்
பட்டணவாசலில் மாைலமைறயும்ேபாது,
கதவுகைளப் பூட்டவும் ஓய்வுநாள்
முடியும்வைர அைவகைளத் தறக்காமல்
இருக்கவும் ேவண்டுெமன்று கட்டைளய ட்டு
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ஓய்வுநாளிேல ஒரு சுைமயும் உள்ேள
வராமல் வாசலருகல் என்னுைடய
ேவைலக்காரர்களில் சலைர நறுத்த ேனன்.
20 அதனால் வர்த்தகர்களும், சகலவத
சரக்குகைள வற்கறவர்களும்
இரண்ெடாருமுைற எருசேலமுக்கு ெவளிேய
இரவுதங்கனார்கள். 21 அப்ெபாழுது நான்
அவர்கைள மிகவும் கடிந்துெகாண்டு,
நீங்கள் மதல் அருகல் இரவு தங்குகறது
என்ன? நீங்கள் மறுபடியும் இப்படி ெசய்தால்,
உங்கைள ைகது ெசய்ேவன் என்று
அவர்கேளாேட ெசான்ேனன்; அதுமுதல்
அவர்கள் ஓய்வுநாளில் வராமலிருந்தார்கள்.
22 ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக்க உங்கைளச்
சுத்தம்ெசய்துெகாண்டு வாசல்கைளக்
காக்க வாருங்கள் என்று ேலவயர்களுக்கும்
ெசான்ேனன். என்னுைடய ேதவேன,
இைதக்குறத்து நீர் என்ைன நைனத்தருளி,
உம்முைடய மிகுந்த கருைபயனால் எனக்கு
இரங்குவீராக. 23 அஸ்ேதாத், அம்ேமான்,
ேமாவாப் ஜாத களான ெபண்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்ட சல யூதர்கைளயும் அந்த
நாட்களில் கண்ேடன். 24 அவர்களுைடய
பள்ைளகள் ேபசன ேபச்சல் பாத
அஸ்ேதாத் ெமாழியாக இருந்தது; இவர்கள்
அவரவர்களுைடய ெமாழிையத்தவ ர
யூதெமாழிையத் ெதளிவாகப் ேபச
அறயாதருந்தார்கள். 25 அவர்கைளயும்
நான் கடிந்துெகாண்டு அவர்கள்ேமல்
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வரும் சாபத்ைதக் கூற , அவர்களில்
சலைர அடித்து, மயைரப் பய்த்து: நீங்கள்
உங்கள் மகள்கைள அவர்களுைடய
மகன்களுக்குக் ெகாடுக்காமலும்,
அவர்களுைடய மகள்களில் ஒருவைரயும்
உங்கள் மகன்களுக்காவது உங்களுக்காவது
எடுக்காமலும் இருக்கேவண்டுெமன்று
அவர்கைளேதவன்ேமல்ஆைணயடச்ெசய்து,
நான் அவர்கைள ேநாக்க : 26 இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய சாெலாேமான் இதனாேல
பாவம்ெசய்தானல்லவா? அவைனப்ேபான்ற
ராஜா அேநகம் ேதசங்களுக்குள்ேள
இருந்ததல்ைல; அவன் தன்னுைடய
ேதவனால் ச ேநக க்கப்பட்டவனாக
இருந்தான்; ேதவன் அவைன
இஸ்ரேவலைனத்தன் ேமலும் ராஜாவாக
ைவத்தார்; அப்படிப்பட்டவைனயும்
யூதரல்லாத ெபண்கள் பாவம்
ெசய்யைவத்தார்கேள. 27 நீங்கள் யூதரல்லாத
ெபண்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்வதால்,
நம்முைடய ேதவனுக்குத் துேராக களாக ,
இந்தப் ெபரிய தீங்ைக எல்லாம் ெசய்ய,
உங்களுக்குஇடங்ெகாடுப்ேபாேமா என்ேறன்.
28 ெயாயதாவன் மகன்களிேல ப ரதான
ஆசாரியனாகய எலியாச பனுைடய மகன்
ஒருவன் ஓேரானியனான சன்பல்லாத்த ற்கு
மருமகனானான்; ஆைகயால் அவைன
என்ைனவட்டுத் துரத்த ேனன். 29என்னுைடய
ேதவேன,அவர்கள்ஆசாரியஊழியத்ைதயும்,
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ஆசாரிய ஊழியத்த ற்கும் ேலவயர்களுக்கும்
இருக்கற உடன்படிக்ைகையயும்
கைறப்படுத்தனார்கள் என்று அவர்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளும். 30 இப்படிேய நான்
யூதரல்லாதவர்கைளெயல்லாம் நீக்க ,
ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்
சுத்த கரித்து, அவரவைர அவர்கள்
ேவைலயன் ெபாறுப்புகளில் நறுத்த ,
31 குறக்கப்பட்ட காலங்களிேல
ெசலுத்தப்படேவண்டிய வறகு
காணிக்ைகையயும்,முதற்பலன்கைளயுங்குறத்துத்
த ட்டமிட்ேடன். என்னுைடய ேதவேன எனக்கு
நன்ைமயுண்டாக என்ைனநைனத்தருளும்.
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