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ఎజార్ 1:1 పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

ejraa 1:1 paaraseekadaeSapu raajaina kOreshu aelubaDilO modaTi 
saMvatsaramaMdu yirmeeyaa dvaaraa palukabaDina tana vaakyamunu 
neravaerchuTakai yehOvaa paaraseekadaeSapu raajaina kOreshu 
manassunu praeraepiMpagaa ataDu tana raajyamaMdaMtaTa chaaTiMpu 
chaeyiMchi vraatamoolamugaa iTlu prakaTana chaeyiMchenu 

ఎజార్ 1:2 పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా 

లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు 

మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 
e j r a a 1 : 2 p a a r a s e e k a d a e S a p u r a a j a i n a k O r e s h u 
aaj~naapiMchunadaemanagaa aakaaSamaMdali daevuDaina yehOvaa 
l O k a m a M d u n n a s a k a l a j a n a m u l a n u n a a v a S a m u c h a e s i , 
yoodaadaeSamaMdunna yerooshalaemulO tanaku maMdiramunu 
kaTTiMchumani naaku aaj~na ichchiyunnaaDu. 
ఎజార్ 1:3 కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు యూదాదేశమందునన్ 

యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 
ejraa 1:3 kaavuna meelO evaru aayana janulaiyunnaarO vaaru 
y o o d a a d a e S a m a M d u n n a y e r o o s h a l a e m u n a k u b a y a l u d a e r i , 
yerooshalaemulOni daevuni maMdiramunu, anagaa iSraayaeleeyula 
daevuDaina yehOvaa maMdiramunu kaTTavalenu; vaari daevuDu vaariki 
tODaiyuMDunu gaaka. 
ఎజార్ 1:4 మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను గాక 

ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 
ejraa 1:4 mariyu yerooshalaemulOnuMDu daevuni maMdiramunu 
kaTTiMchuTakai svaechChaarpaNanu gaaka aa yaa sthalamulalOnivaaru 
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tamayodda nivasiMchuvaariki veMDi baMgaaramulanu vastuvulanu 
paSuvulanu ichchi sahaayamu chaeyavalenani aaj~naapiMchenu. 
ఎజార్ 1:5 అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 
ejraa 1:5 appuDu yoodaa peddalunu, benyaameeneeyula peddalunu, 
y a a j a k u l u n u l a e v e e y u l u n u e v a r e v a r i m a n a s s u n u d a e v u D u 
praeraepiMchenO vaaraMdaru vaar i tO kooDukoni vachchi , 
yerooshalaemulO uMDu yehOvaa maMdiramunu kaTTuTaku 
prayaaNamairi. 
ఎజార్ 1:6 మరియు వారి చుటుట్నునన్ వారందరును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచినవి గాక, వెండి 

ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పర్శసత్మైన వసుత్వులను ఇచిచ్ వారికి సహాయము చేసిరి. 
ejraa 1:6 mariyu vaari chuTTununna vaaraMdarunu svaechChagaa 
arpiMchinavi gaaka, veMDi upakaraNamulanu baMgaarunu paSuvulanu 
praSastamaina vastuvulanu ichchi vaariki sahaayamu chaesiri. 
ఎజార్ 1:7 మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిచ్ తన దేవతలయొకక్ 

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 
ejraa 1:7 mariyu nebukadnejaru yerooshalaemulOnuMDi teesikonivachchi 
tana daevatalayokka guDiyaMduMchina yehOvaa maMdirapu 
upakaraNamulanu raajaina kOreshu bayaTiki teppiMchenu. 
ఎజార్ 1:8 పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తన ఖజానాదారుడైన మితిర్దాతు దావ్రా వాటిని బయటికి 

తెపిప్ంచి లెకక్చేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేషబ్జజ్రుచేతికి అపప్గించెను. 
ejraa 1:8 paaraseekadaeSapu raajaina kOreshu tana khajaanaadaaruDaina 
mitridaatu dvaaraa vaaTini bayaTiki teppiMchi lekkachaeyiMchi, 
yoodulaku adhipatiyagu shaeshbajjaruchaetiki appagiMchenu. 
ఎజార్ 1:9 వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళెల్ములును వెయియ్ వెండి పళెల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

ejraa 1:9 vaaTiyokka lekka muppadi baMgaarapu paLlemulunu veyyi 
veMDi paLlemulunu iruvadi tommidi kattulunu 

ఎజార్ 1:10 ముపప్ది బంగారు గినెన్లును నాలుగువందల పది వెండితో చేయబడిన రెండవ రకమైన 

గినెన్లును, మరి యితరమైన ఉపకరణములును వెయియ్యై యుండెను. 

Page  of 5 65



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  ejraa

ejraa 1:10 muppadi baMgaaru ginnelunu naaluguvaMdala padi veMDitO 
chaeyabaDina reMDava rakamaina ginnelunu, mari yitaramaina 
upakaraNamulunu veyyiyai yuMDenu. 
ఎజార్ 1:11 బంగారు వసుత్వులును వెండి వసుత్వులును అనిన్యు అయిదువేల నాలుగువందలు. 

షేషబ్జజ్రు బబులోను చరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనిన్టిని యెరూషలేమునకు 

తీసికొని వచెచ్ను. 
ejraa 1:11 baMgaaru vastuvulunu veMDi vastuvulunu anniyu ayiduvaela 
n a a l u g u v a M d a l u . s h a e s h b a j j a r u b a b u l O n u c h a r a l O n u M D i 
viDipiMpabaDinavaaritO kooDa kalisi veeTanniTini yerooshalaemunaku 
teesikoni vachchenu. 
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ఎజార్ 2:1 బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుచేత బబులోను దేశమునకు చెరగా తీసికొని పోబడినవారికి 

ఆ దేశమందు పుటిట్ చెరలోనుండి విడిపింపబడి 

ejraa 2:1 babulOnu raajaina nebukadnejaruchaeta babulOnu daeSamunaku 
cheragaa teesikoni pObaDinavaariki aa daeSamaMdu puTTi cheralOnuMDi 
viDipiMpabaDi 
ఎజార్ 2:2 యెరూషలేమునకును యూదా దేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు పోవునటుల్గా 

సెలవుపొంది, జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్ శెరాయా రెయేలాయా మొరెద్కై బిలాష్ను మిసెప్రేతు 

బిగవ్యి రెహూము బయనా అనువారితో కూడ వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల యొకక్ లెకక్యిది. 
ejraa 2:2 yerooshalaemunakunu yoodaa daeSamunakunu tama tama 
paTTaNamulaku pOvunaTlugaa selavupoMdi, jerubbaabelu yaeshoova 
nehemyaa Seraayaa reyaelaayaa mordekai bilshaanu misperaetu bigvayi 
rehoomu bayanaa anuvaaritO kooDa vachchina iSraayaeleeyula yokka 
lekkayidi. 
ఎజార్ 2:3 పరోషు వంశసుథ్లు రెండువేల నూటడెబబ్ది యిదద్రు, 
ejraa 2:3 parOshu vaMSasthulu reMDuvaela nooTaDebbadi yiddaru, 
ఎజార్ 2:4 షెఫటయ్ వంశసుథ్లు మూడువందల డెబబ్ది యిదద్రు, 
ejraa 2:4 shephaTya vaMSasthulu mooDuvaMdala Debbadi yiddaru, 
ఎజార్ 2:5 ఆరహు వంశసుథ్లు ఏడువందల డెబబ్ది యయిదుగురు, 
ejraa 2:5 aarahu vaMSasthulu aeDuvaMdala Debbadi yayiduguru, 
ఎజార్ 2:6 పహతోమ్యాబు వంశసుథ్లు యేషూవ యోవాబు వంశసుథ్లతో కూడ రెండువేల 

ఎనిమిదివందల పండెర్ండుగురు, 
ejraa 2:6 pahatmOyaabu vaMSasthulu yaeshoova yOvaabu vaMSasthulatO 
kooDa reMDuvaela enimidivaMdala paMDreMDuguru, 
ఎజార్ 2:7 ఏలాము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల ఏబది నలుగురు, 
ejraa 2:7 aelaamu vaMSasthulu veyyinni reMDuvaMdala aebadi naluguru, 
ఎజార్ 2:8 జతూత్ వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల నలువది యయిదుగురు,  
ejraa 2:8 jattoo vaMSasthulu tommidivaMdala naluvadi yayiduguru,  
ఎజార్ 2:9 జకక్యి వంశసుథ్లు ఏడువందల అరువది మంది, 
ejraa 2:9 jakkayi vaMSasthulu aeDuvaMdala aruvadi maMdi, 
ఎజార్ 2:10 బానీ వంశసుథ్లు ఆరువందల నలువది యిదద్రు, 
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ejraa 2:10 baanee vaMSasthulu aaruvaMdala naluvadi yiddaru, 
ఎజార్ 2:11 బేబైవంశసుథ్లు ఆరువందల ఇరువది ముగుగ్రు, 
ejraa 2:11 baebaivaMSasthulu aaruvaMdala iruvadi mugguru, 
ఎజార్ 2:12 అజాగ్దు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల ఇరువది యిదద్రు, 
ejraa 2:12 ajgaadu vaMSasthulu veyyinni reMDuvaMdala iruvadi yiddaru, 
ఎజార్ 2:13 అదొనీకాము వంశసుథ్లు ఆరువందల అరువది ఆరుగురు, 
ejraa 2:13 adoneekaamu vaMSasthulu aaruvaMdala aruvadi aaruguru, 
ఎజార్ 2:14 బిగవ్యి వంశసుథ్లు రెండువేల ఏబది ఆరుగురు; 
ejraa 2:14 bigvayi vaMSasthulu reMDuvaela aebadi aaruguru; 

ఎజార్ 2:15 ఆదీను వంశసుథ్లు నాలుగువందల ఏబది నలుగురు, 
ejraa 2:15 aadeenu vaMSasthulu naaluguvaMdala aebadi naluguru, 
ఎజార్ 2:16 అటేరు వంశసుథ్లు హిజిక్యాతో కూడ తొంబది ఎనమండుగురు, 
ejraa 2:16 aTaeru vaMSasthulu hijkiyaatO kooDa toMbadi enamaMDuguru, 
ఎజార్ 2:17 బెజయి వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువది ముగుగ్రు, 
ejraa 2:17 bejayi vaMSasthulu mooDuvaMdala iruvadi mugguru, 
ఎజార్ 2:18 యోరా వంశసుథ్లు నూట పండెర్ండుగురు, 
ejraa 2:18 yOraa vaMSasthulu nooTa paMDreMDuguru, 
ఎజార్ 2:19 హాషుము వంశసుథ్లు రెండువందల ఇరువది ముగుగ్రు, 
ejraa 2:19 haashumu vaMSasthulu reMDuvaMdala iruvadi mugguru, 
ఎజార్ 2:20 గిబాబ్రు వంశసుథ్లు తొంబది యయిదుగురు, 
ejraa 2:20 gibbaaru vaMSasthulu toMbadi yayiduguru, 
ఎజార్ 2:21 బేతెల్హేము వంశసుథ్లు నూట ఇరువది ముగుగ్రు, 
ejraa 2:21 baetlehaemu vaMSasthulu nooTa iruvadi mugguru, 
ఎజార్ 2:22 నెటోపా వంశసుథ్లు ఏబది ఆరుగురు, 
ejraa 2:22 neTOpaa vaMSasthulu aebadi aaruguru, 
ఎజార్ 2:23 అనాతోతు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది యెనమండుగురు, 
ejraa 2:23 anaatOtu vaMSasthulu nooTa iruvadi yenamaMDuguru, 
ఎజార్ 2:24 అజామ్వెతు వంశసుథ్లు నలువది యిదద్రు, 
ejraa 2:24 ajmaavetu vaMSasthulu naluvadi yiddaru, 
ఎజార్ 2:25 కిరాయ్తారీము కెఫీరా బెయేరోతు అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల నలువది ముగుగ్రు, 
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ejraa 2:25 kiryaataareemu kepheeraa beyaerOtu anuvaari vaMSasthulu 
aeDuvaMdala naluvadi mugguru, 
ఎజార్ 2:26 రామాగెబ అనువారి వంశసుథ్లు ఆరువందల ఇరువది యొకక్రు, 
ejraa 2:26 raamaageba anuvaari vaMSasthulu aaruvaMdala iruvadi 
yokkaru, 
ఎజార్ 2:27 మికమ్షు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది ముగుగ్రు, 
ejraa 2:27 mikmashu vaMSasthulu nooTa iruvadi mugguru, 
ఎజార్ 2:28 బేతేలు హాయి మనుషుయ్లు రెండువందల ఇరువది యిదద్రు, 
ejraa 2:28 baetaelu haayi manushyulu reMDuvaMdala iruvadi yiddaru, 
ఎజార్ 2:29 నెబో వంశసుథ్లు ఏబది ఇదద్రు,  
ejraa 2:29 nebO vaMSasthulu aebadi iddaru,  
ఎజార్ 2:30 మగీబ్షు వంశసుథ్లు నూట ఏబది ఆరుగురు, 
ejraa 2:30 magbeeshu vaMSasthulu nooTa aebadi aaruguru, 
ఎజార్ 2:31 ఇంకొక ఏలాము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల ఏబది నలుగురు, 
ejraa 2:31 iMkoka aelaamu vaMSasthulu veyyinni reMDuvaMdala aebadi 
naluguru, 
ఎజార్ 2:32 హారీము వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువదిమంది, 
ejraa 2:32 haareemu vaMSasthulu mooDuvaMdala iruvadimaMdi, 
ఎజార్ 2:33 లోదుహదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల ఇరువది యయిదుగురు, 
ejraa 2:33 lOduhadeedu OnO anuvaari vaMSasthulu aeDuvaMdala iruvadi 
yayiduguru, 
ఎజార్ 2:34 యెరికో వంశసుథ్లు మూడువందల నలువది యయిదుగురు, 
ejraa 2:34 yerikO vaMSasthulu mooDuvaMdala naluvadi yayiduguru, 
ఎజార్ 2:35 సెనాయా వంశసుథ్లు మూడు వేల ఆరు వందల ముపప్ది మంది, 
ejraa 2:35 senaayaa vaMSasthulu mooDu vaela aaru vaMdala muppadi 
maMdi, 
ఎజార్ 2:36 యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల ఏబది 

ముగుగ్రు 

ejraa 2:36 yaajakulalO yaeshoova yiMTivaaraina yedaayaa vaMSasthulu 
tommidivaMdala aebadi mugguru 

ఎజార్ 2:37 ఇమేమ్రు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఏబది ఇదద్రు, 
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ejraa 2:37 immaeru vaMSasthulu veyyinni aebadi iddaru, 
ఎజార్ 2:38 పషూరు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల నలువది యేడుగురు, 
ejraa 2:38 pashooru vaMSasthulu veyyinni reMDuvaMdala naluvadi 
yaeDuguru, 
ఎజార్ 2:39 హారీము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ పదునేడుగురు, 
ejraa 2:39 haareemu vaMSasthulu veyyinni padunaeDuguru, 
ఎజార్ 2:40 లేవీయులలో యేషూవ కదీమ్యేలు హోదవాయ్ అనువారి వంశసుథ్లు కలిసి డెబబ్ది 

నలుగురు, 
ejraa 2:40 laeveeyulalO yaeshoova kadmeeyaelu hOdavyaa anuvaari 
vaMSasthulu kalisi Debbadi naluguru, 
ఎజార్ 2:41 గాయకులలో ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది యెనమండుగురు, 
ejraa 2:41 gaayakulalO aasaapu vaMSasthulu nooTa iruvadi 
yenamaMDuguru, 
ఎజార్ 2:42 దావ్రపాలకులలో షలూల్ము అటేరు టలోమ్ను అకూక్బు హటీటా షోబయి అనువారందరి 

వంశసుథ్లు నూట ముపప్ది తొమమ్ండుగురు, 
ejraa 2:42 dvaarapaalakulalO shalloomu aTaeru TalmOnu akkoobu 
haTeeTaa shObayi anuvaaraMdari vaMSasthulu nooTa muppadi 
tommaMDuguru, 
ఎజార్ 2:43 నెతీనీయులలో జీహా వంశసుథ్లు హశూపా వంశసుథ్లు టబాబ్యోతు వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:43 neteeneeyulalO jeehaa vaMSasthulu haSoopaa vaMSasthulu 
TabbaayOtu vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:44 కేరోసు వంశసుథ్లు, సీయహా వంశసుథ్లు, పాదోను వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:44 kaerOsu vaMSasthulu, seeyahaa vaMSasthulu, paadOnu 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:45 లెబానా వంశసుథ్లు, హగాబా వంశసుథ్లు, అకూక్బు వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:45 lebaanaa vaMSasthulu, hagaabaa vaMSasthulu, akkoobu 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:46 హాగాబు వంశసుథ్లు, షలమ్యి వంశసుథ్లు, హానాను వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:46 haagaabu vaMSasthulu, shalmayi vaMSasthulu, haanaanu 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:47 గిదేద్లు వంశసుథ్లు, గహరు వంశసుథ్లు, రెవాయా వంశసుథ్లు, 
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ejraa 2:47 giddaelu vaMSasthulu, gaharu vaMSasthulu, revaayaa 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:48 రెజీను వంశసుథ్లు, నెకోదా వంశసుథ్లు, గజాజ్ము వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:48 rejeenu vaMSasthulu, nekOdaa vaMSasthulu, gajjaamu 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:49 ఉజాజ్ వంశసుథ్లు, పాసెయ వంశసుథ్లు, బేసాయి వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:49 ujjaa vaMSasthulu, paaseya vaMSasthulu, baesaayi 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:50 అసాన్ వంశసుథ్లు, మెహూనీము వంశసుథ్లు, నెపూసీము వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:50 asnaa vaMSasthulu, mehooneemu vaMSasthulu, nepooseemu 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:51 బకూబ్కు వంశసుథ్లు, హకూపా వంశసుథ్లు, హరూహ్రు వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:51 bakbooku vaMSasthulu, hakoopaa vaMSasthulu, harhooru 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:52 బజీల్తు వంశసుథ్లు, మెహీదా వంశసుథ్లు, హరాష్ వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:52 bajleetu vaMSasthulu, meheedaa vaMSasthulu, harshaa 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:53 బరోక్సు వంశసుథ్లు, సీసెరా వంశసుథ్లు, తెమహు వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:53 barkOsu vaMSasthulu, seeseraa vaMSasthulu, temahu 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:54 నెజీయహు వంశసుథ్లు, హటీపా వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:54 nejeeyahu vaMSasthulu, haTeepaa vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:55 సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లు, సొటయి వంశసుథ్లు, సోపెరెతు వంశసుథ్లు, పెరూదా 

వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:55 solomOnu saevakula vaMSasthulu, soTayi vaMSasthulu, 
sOperetu vaMSasthulu, peroodaa vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:56 యహలా వంశసుథ్లు, దరోక్ను వంశసుథ్లు, గిదేద్లు వంశసుథ్లు, 
ejraa 2:56 yahalaa vaMSasthulu, darkOnu vaMSasthulu, giddaelu 
vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:57 షెఫటయ్ వంశసుథ్లు, హటీట్లు వంశసుథ్లు, జెబాయీము సంబంధమైన పొకెరెతు 

వంశసుథ్లు, ఆమీ వంశసుథ్లు, 
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ejraa 2:57 shephaTya vaMSasthulu, haTTeelu vaMSasthulu, jebaayeemu 
saMbaMdhamaina pokeretu vaMSasthulu, aamee vaMSasthulu, 
ఎజార్ 2:58 నెతీనీయులును సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లును అందరును కలిసి మూడువందల 

తొంబది యిదద్రు. 
ejraa 2:58 neteeneeyulunu solomOnu saevakula vaMSasthulunu aMdarunu 
kalisi mooDuvaMdala toMbadi yiddaru. 
ఎజార్ 2:59 మరియు తేలెమ్లహు తేలహ్రాష్ కెరూబు అదాద్ను ఇమేమ్రు అను సథ్లములలోనుండి కొందరు 

వచిచ్రి. అయితే వీరు తమ పితరులయొకక్ యింటినైనను వంశావళినైనను చూపింప లేకపోయినందున 

వారు ఇశార్యేలీయులో కారో తెలియకపోయెను. 
ejraa 2:59 mariyu taelmelahu taelharshaa keroobu addaanu immaeru anu 
sthalamulalOnuMDi koMdaru vachchiri. ayitae veeru tama pitarulayokka 
yiMTinainanu vaMSaavaLinainanu choopiMpa laekapOyinaMduna vaaru 
iSraayaeleeyulO kaarO teliyakapOyenu. 
ఎజార్ 2:60 వారు ఎవరనగా దెలాయాయ్ వంశసుథ్లు, టోబీయా వంశసుథ్లు, నెకోదా వంశసుథ్లు, వీరు 

ఆరువందల ఏబది యిదద్రు. 
ejraa 2:60 vaaru evaranagaa delaayyaa vaMSasthulu, TObeeyaa 
vaMSasthulu, nekOdaa vaMSasthulu, veeru aaruvaMdala aebadi yiddaru. 
ఎజార్ 2:61 మరియు యాజకులలో హబాయాయ్ వంశసుథ్లు, హాకోక్జు వంశసుథ్లు, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి యొకక్ కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేళల్నుబటిట్ బరిజ్లల్యి అని 

పిలువబడినవాని వంశసుథ్లు. 
ejraa 2:61 mariyu yaajakulalO habaayyaa vaMSasthulu, haakkOju 
vaMSasthulu, gilaadeeyuDaina barjillayi yokka kumaartelalO okatenu 
peMDli chaesikoni vaari paeLlanubaTTi barjillayi ani piluvabaDinavaani 
vaMSasthulu. 
ఎజార్ 2:62 వీరు వంశావళి లెకక్లో తమ తమ పేరులను వెదకినపుప్డు అవి కనబడకపోయినందున 

యాజక ధరమ్ములోనుండి పర్తేయ్కింపబడి అపవితుర్లుగా ఎంచబడిరి. 
ejraa 2:62 veeru vaMSaavaLi lekkalO tama tama paerulanu vedakinappuDu 
a v i k a n a b a D a k a p O y i n a M d u n a y a a j a k a d h a r m a m u l O n u M D i 
pratyaekiMpabaDi apavitrulugaa eMchabaDiri. 
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ఎజార్ 2:63 మరియు పారసీకుల అధికారి ఊరీమును తుమీమ్ముును ధరించుకొనగల యొక 

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 
ejraa 2:63 mariyu paaraseekula adhikaari ooreemunu tummeemuunu 
dhariMchukonagala yoka yaajakuDu aerpaDuvaraku meeru 
p r a t i s h T h i t a m a i n a v a s t u v u l a n u b h u j i M p a k o o D a d a n i v a a r i 
kaaj~naapiMchenu. 
ఎజార్ 2:64 సమాజము యొకక్ లెకక్ మొతత్ము నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది 

యాయెను. 
ejraa 2:64 samaajamu yokka lekka mottamu naluvadi reMDuvaela 
mooDuvaMdala aruvadimaMdi yaayenu. 
ఎజార్ 2:65 వీరుగాక వీరి దాసులును దాసురాండుర్ను ఏడు వేల మూడువందల ముపప్ది యేడుగురు. 

మరియు వారిలో గాయకులును గాయకురాండుర్ను రెండువందలమంది యుండిరి. 
ejraa 2:65 veerugaaka veeri daasulunu daasuraaMDrunu aeDu vaela 
mooDuvaMdala muppadi yaeDuguru. mariyu vaarilO gaayakulunu 
gaayakuraaMDrunu reMDuvaMdalamaMdi yuMDiri. 
ఎజార్ 2:66 వారి గుఱఱ్ములు ఏడువందల ముపప్ది యారు, వారి కంచరగాడిదలు రెండువందల 

నలువది యయిదు, 
ejraa 2:66 vaari gu~r~ramulu aeDuvaMdala muppadi yaaru, vaari 
kaMcharagaaDidalu reMDuvaMdala naluvadi yayidu, 
ఎజార్ 2:67 వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముపప్ది యయిదు, గాడి దలు ఆరువేల ఏడువందల 

ఇరువదియు ఉండెను. 
ejraa 2:67 vaari oMTelu naaluguvaMdala muppadi yayidu, gaaDi dalu 
aaruvaela aeDuvaMdala iruvadiyu uMDenu. 
ఎజార్ 2:68 కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్, 

దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 
ejraa 2:68 kuTuMba pradhaanulu koMdaru yerooshalaemulOnuMDu 
yehOvaa maMdiramunaku vachchi, daevuni maMdiramunu daani 
sthalamulO nilupuTaku kaanukalanu svaechChaarpaNamulugaa 
arpiMchiri. 
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ఎజార్ 2:69 పని నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల తులముల 

బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకుల కొరకు నూరు వసత్రములను 

ఇచిచ్రి. 
ejraa 2:69 pani neravaerchuTaku tama Saktikoladi khajaanaaku padunaaru 
vaela mooDuvaMdala tulamula baMgaaramunu reMDu lakshala yaebadi 
vaela tulamula veMDini yaajakula koraku nooru vastramulanu ichchiri. 
ఎజార్ 2:70 యాజకులును లేవీయులును జనులలో కొందరును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును తమ పటట్ణములకు వచిచ్ కాపురము చేసిరి. మరియు ఇశార్యేలీయులందరును తమ 

తమ పటట్ణములందు కాపురము చేసిరి. 
ejraa 2:70 yaajakulunu laeveeyulunu janulalO koMdarunu gaayakulunu 
dvaarapaalakulunu neteeneeyulunu tama paTTaNamulaku vachchi 
kaapuramu chaesiri. mariyu iSraayaeleeyulaMdarunu tama tama 
paTTaNamulaMdu kaapuramu chaesiri. 
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ఎజార్ 3:1 ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 
ejraa 3:1 aeDava nelalO iSraayaeleeyulu tama tama paTTaNamulaku 
vachchina taruvaata janulu aekamanassu kaliginavaarai yerooshalaemulO 
kooDi, 
ఎజార్ 3:2 యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును యాజకులైన అతని సంబంధులును 

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును అతని సంబంధులును లేచి, దైవజనుడైన మోషే 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడిన పర్కారముగా దహనబలులు అరిప్ంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని బలిపీఠమును కటిట్రి. 
ejraa 3:2 yOjaadaaku kumaaruDaina yaeshoovayunu yaajakulaina atani 
saMbaMdhulunu shayalteeyaelu kumaaruDaina jerubbaabelunu atani 
saMbaMdhulunu laechi, daivajanuDaina mOshae niyamiMchina 
dharmaSaastramunaMdu vraayabaDina prakaaramugaa dahanabalulu 
arpiMchuTakai iSraayaeleeyula daevuni balipeeThamunu kaTTiri. 
ఎజార్ 3:3 వారు దేశమందు కాపురసుథ్లైన వారికి భయపడుచు, ఆ బలిపీఠమును దాని పురాతన 

సథ్లమున నిలిపి, దానిమీద ఉదయమునను అసత్మయమునను యెహోవాకు దహన బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రి 

ejraa 3:3 vaaru daeSamaMdu kaapurasthulaina vaariki bhayapaDuchu, aa 
balipeeThamunu daani puraatana sthalamuna nilipi, daanimeeda 
udayamunanu astamayamunanu yehOvaaku dahana balulu arpiMchuchu 
vachchiri 
ఎజార్ 3:4 మరియు గర్ంథమునుబటిట్ వారు పరణ్శాలల పండుగను నడిపించి,ఏ దినమునకు 

నియమింపబడిన లెకక్చొపుప్న ఆ దినపు దహనబలిని విధి చొపుప్న అరిప్ంపసాగిరి. 
ejraa 3:4 mariyu graMthamunubaTTi vaaru parNaSaalala paMDuganu 
naDipiMchi,ae dinamunaku niyamiMpabaDina lekkachoppuna aa dinapu 
dahanabalini vidhi choppuna arpiMpasaagiri. 
ఎజార్ 3:5 తరువాత నితయ్మైన దహనబలిని, అమావాసయ్లకును యెహోవా యొకక్ నియామకమైన 

పండుగలకును పర్తిషిఠ్తమైన దహనబలులను, ఒకొక్కక్డు తెచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలను అరిప్ంచుచు 

వచిచ్రి. 
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ejraa 3:5 taruvaata nityamaina dahanabalini, amaavaasyalakunu yehOvaa 
yokka niyaamakamaina paMDugalakunu prat ishThitamaina 
dahanabalulanu, okkokkaDu techchina svaechChaarpaNalanu 
arpiMchuchu vachchiri. 
ఎజార్ 3:6 ఏడవ నెల మొదటి దినమునుండి యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంప మొదలుపెటిట్రి. 

అయితే యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాది అపప్టికి ఇంకను వేయబడలేదు. 
ejraa 3:6 aeDava nela modaTi dinamunuMDi yehOvaaku dahanabalulu 
arpiMpa modalupeTTiri. ayitae yehOvaa maMdiramu yokka punaadi 
appaTiki iMkanu vaeyabaDalaedu. 
ఎజార్ 3:7 మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక పారసీకదేశపు 

రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి సముదర్ముమీద యొపేప్ 

పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని భోజనపదారథ్ములను పానమును 

నూనెను ఇచిచ్రి. 
ejraa 3:7 mariyu vaaru kaasevaarikini vaDravaarikini dravyamu nichchiri. 
adiyugaaka paaraseekadaeSapu raajaina kOreshu tamaku selavichchinaTlu 
daevadaaru mraanulanu lebaanOnunuMDi samudramumeeda yoppae 
paTTaNamunaku teppiMchuTaku seedOneeyulakunu tooruvaarikini 
bhOjanapadaarthamulanu paanamunu noonenu ichchiri. 
ఎజార్ 3:8 యెరూషలేములోనుండు దేవుని యొకక్ మందిరమునకు వారు వచిచ్న రెండవ 

సంవతస్రము రెండవ నెలలో షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును, యోజాదాకు కుమారుడైన 

యేషూవయును, చెరలోనుండి విడిపింపబడి యెరూషలేమునకు వచిచ్న వారందరును పని ఆరంభించి, 

యిరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని పై యీడుగల లేవీయులను యెహోవా మందిరము యొకక్ 

పనికి నిరణ్యించిరి. 
ejraa 3:8 yerooshalaemulOnuMDu daevuni yokka maMdiramunaku vaaru 
vachchina reMDava saMvatsaramu reMDava nelalO shayalteeyaelu 
kumaaruDaina jerubbaabelunu, yOjaadaaku kumaaruDaina 
yaeshoovayunu, cheralOnuMDi viDipiMpabaDi yerooshalaemunaku 
vachchina vaaraMdarunu pani aaraMbhiMchi, yiruvadi saMvatsaramulu 
modalukoni pai yeeDugala laeveeyulanu yehOvaa maMdiramu yokka 
paniki nirNayiMchiri. 
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ఎజార్ 3:9 యేషూవయు అతని కుమారులును అతని సహోదరులును, కదీమ్యేలును అతని 

కుమారులును, హోదవాయ్ కుమారులును, హేనాదాదు కుమారులును, వారి కుమారులును, 

లేవీయులైన వారి బంధువులును, దేవుని మందిరములో పనివారిచేత పని చేయించుటకు 

నియమింపబడిరి. 
ejraa 3:9 yaeshoovayu atani kumaarulunu atani sahOdarulunu, 
kadmeeyaelunu atani kumaarulunu, hOdavyaa kumaarulunu, haenaadaadu 
kumaarulunu, vaari kumaarulunu, laeveeyulaina vaari baMdhuvulunu, 
daevuni maMdiramulO panivaarichaeta pani chaeyiMchuTaku 
niyamiMpabaDiri. 
ఎజార్ 3:10 శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు బాకాలతోను, 

ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను సోత్తర్ము చేసిరి 

ejraa 3:10 Silpakaarulu yehOvaa maMdiramu yokka punaadini 
vaeyuchuMDagaa iSraayaelu raajaina daaveedu nirNayiMchina 
vidhichoppuna tama vastramulu dhariMchukoninavaarai yaajakulu 
baakaalatOnu, aasaapu vaMSasthulagu laeveeyulu chaeyi taaLamulatOnu 
niluvabaDi yehOvaanu stOtramu chaesiri 
ఎజార్ 3:11 వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై ఆయన 

కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా మందిరము 

యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు సోత్తర్ము చేసిరి. 
ejraa 3:11 veeru vaMtu choppuna kooDi yehOvaa dayaaLuDu, 
iSraayaeleeyula vishayamai aayana kRpa niraMtaramu niluchunani 
paaDuchu yehOvaanu stutiMchiri. mariyu yehOvaa maMdiramu yokka 
punaadi vaeyabaDuTa choochi, janulaMdarunu goppa SabdamutO 
yehOvaaku stOtramu chaesiri. 
ఎజార్ 3:12 మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదు ధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 
ejraa 3:12 munupaTi maMdiramunu choochina yaajakulalOnu 
laeveeyulalOnu kuTuMba pradhaanulalOnu vRddhulaina anaekulu, 
ippuDu vaeyabaDina yee maMdiramu yokka punaadini choochi goppa 
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SabdamutO aeDchiri. ayitae mari anaekulu saMtOshamuchaeta bahugaa 
arachiri. 
ఎజార్ 3:13 ఏది సంతోష శబద్మో యేది దుఃఖ శబద్మో జనులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జనులు గొపప్ 

ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 
ejraa 3:13 aedi saMtOsha SabdamO yaedi du@hkha SabdamO janulu 
telisikonalaekapOyiri. janulu goppa dhvani chaesinaMduna aa Sabdamu 
bahudooramu vinabaDenu. 
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ఎజార్ 4:1 అంతట యూదావంశసుథ్లకును బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు, చెరనివారణ 

యయినవారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 

ejraa 4:1 aMtaTa yoodaavaMSasthulakunu benyaameeneeyulakunu 
virOdhulainavaaru, cheranivaaraNa yayinavaaru iSraayaeleeyula 
daevuDaina yehOvaaku aalayamunu kaTTuchunna saMgati vini 
ఎజార్ 4:2 జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ఆశర్యించునటుల్ 

మేమును మీ దేవుని ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన ఏసరహ్దోద్ను 

యొకక్ కాలము మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము, మేమును మీతో కలిసి 

కటెట్దమని చెపిప్రి. 
ejraa 4:2 jarubbaabelu noddakunu peddalalO pradhaanulayoddakunu 
v a c h c h i m e e r u a a S r a y i M c h u n a T l u m a e m u n u m e e d a e v u n i 
aaSrayiMchuvaaramu. ichchaTiki mammunu rappiMchina ashshooru 
raajaina aesarhaddOnu yokka kaalamu modalukoni maemu yehOvaaku 
balulu arpiMchuvaaramu, maemunu meetO kalisi kaTTedamani cheppiri. 
ఎజార్ 4:3 అందుకు జెరుబాబ్బెలును యేషూవయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో తకిక్న పర్ధానులును 

మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి మందిరమును కటుట్టకు నిమితత్ము లేదు;మేమే కూడుకొని 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

మందిరమును కటుట్దుమని వారితో చెపిప్రి. 
ejraa 4:3 aMduku jerubbaabelunu yaeshoovayu iSraayaeleeyula peddalalO 
takkina pradhaanulunu meeru maatO kalisi maa daevuniki maMdiramunu 
kaTTuTaku nimittamu laedu;maemae kooDukoni paaraseekadaeSapu 
raajaina kOreshu maakichchina aaj~naprakaaramu iSraayaeleeyula 
daevuDaina yehOvaaku maMdiramunu kaTTudumani vaaritO cheppiri. 
ఎజార్ 4:4 దేశపు జనులు యూదా వంశసుథ్లకు ఇబబ్ంది కలుగజేసి కటుట్చునన్ వారిని బాధపరచిరి. 
ejraa 4:4 daeSapu janulu yoodaa vaMSasthulaku ibbaMdi kalugajaesi 
kaTTuchunna vaarini baadhaparachiri. 
ఎజార్ 4:5 మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకక్ దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు రాజైన 

దరాయ్వేషు యొకక్ పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేద్శమును భంగపరచుటకై వారు మంతుర్లకు 

లంచములిచిచ్రి. 
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ejraa 4:5 mariyu paaraseekadaeSapu raajaina kOreshu yokka 
dinamulanniTilOnu paaraseekadaeSapu raajaina daryaavaeshu yokka 
paripaalanakaalamu varaku vaari uddaeSamunu bhaMgaparachuTakai 
vaaru maMtrulaku laMchamulichchiri. 
ఎజార్ 4:6 మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 
ejraa 4:6 mariyu ahashvaerOshu aelanaaraMbhiMchinappuDu vaaru 
y o o d a a d a e S a s t h u l a n u g o o r c h i y u y e r o o s h a l a e m u 
paTTaNapuvaarinigoorchiyu uttaramu vraasi vaarimeeda tappu mOpiri. 
ఎజార్ 4:7 అరత్హషసత్ యొకక్ దినములలో బిషాల్మును మితిర్దాతును టాబెయేలును వారి 

పక్షముగానునన్ తకిక్న వారును పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్కు ఉతత్రము వార్సి పంపిరి. ఆ 

యుతత్రము సిరియా భాషలో వార్యబడి సిరియా భాషలోనే తాతప్రయ్ము చేయబడినది. 
ejraa 4:7 artahashasta yokka dinamulalO bishlaamunu mitridaatunu 
T a a b e y a e l u n u v a a r i p a k s h a m u g a a n u n n a t a k k i n a v a a r u n u 
paaraseekadaeSapu raajaina artahashastaku uttaramu vraasi paMpiri. aa 
yuttaramu siriyaa bhaashalO vraayabaDi siriyaa bhaashalOnae 
taatparyamu chaeyabaDinadi. 
ఎజార్ 4:8 మరియు మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు ఈ పర్కారముగా 

యెరూషలేము సంగతినిగూరిచ్ ఉతత్రము వార్సి రాజైన అరత్హషసత్యొదద్కు పంపిరి. 
ejraa 4:8 mariyu maMtriyagu rehoomunu laekhakuDagu shivshuyiyu ee 
prakaaramugaa yerooshalaemu saMgatinigoorchi uttaramu vraasi raajaina 
artahashastayoddaku paMpiri. 
ఎజార్ 4:9 అంతట మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు వారి పక్షముగానునన్ 

తకిక్నవారైన దీనాయీయులును అపరస్తాక్యుయ్లును టరెప్లాయేలును అపారాస్యులును 

అరెక్వాయులును బబులోనువారును షూషనాక్యులును దెహావేయులును ఏలామీయులును 

ejraa 4:9 aMtaTa maMtriyagu rehoomunu laekhakuDagu shivshuyiyu vaari 
pakshamugaanunna takkinavaaraina deenaayeeyulunu aparsatkaayyulunu 
Tarpelaayaelunu apaarsaayulunu arkevaayulunu babulOnuvaarunu 
shooshankaayulunu dehaavaeyulunu aelaameeyulunu 
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ఎజార్ 4:10 ఘనుడును, శేర్షుఠ్డునైన ఆసన్పప్రు నది యివతలకు రపిప్ంచి షోమోర్ను 

పటట్ణములందును నది యవతలనునన్ పర్దేశమందును ఉంచిన తకిక్న జనములును, నది 

యివతలనునన్ తకిక్న వారును ఉతత్రము ఒకటి వార్సిరి. 
ejraa 4:10 ghanuDunu, SraeshThuDunaina aasnapparu nadi yivatalaku 
rappiMchi shOmrOnu paTTaNamulaMdunu nadi yavatalanunna 
pradaeSamaMdunu uMchina takkina janamulunu, nadi yivatalanunna 
takkina vaarunu uttaramu okaTi vraasiri. 
ఎజార్ 4:11 వీరు రాజైన అరత్హషసత్కు వార్సి పంపించిన ఉతత్రము నకలు. నది యివతలనునన్ తమ 

దాసులమైన మేము రాజైన తమకు తెలియజేయునదేమనగా 

ejraa 4:11 veeru raajaina artahashastaku vraasi paMpiMchina uttaramu 
nakalu. nadi yivatalanunna tama daasulamaina maemu raajaina tamaku 
teliyajaeyunadaemanagaa 

ఎజార్ 4:12 తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 
ejraa 4:12 tama sannidhinuMDi maayoddaku vachchina yoodulu 
yerooshalaemunaku vachchi, tirugubaaTuchaesina aa cheDupaTTaNamunu 
kaTTuchunnaaru. vaaru daani praakaaramulanu nilipi daani punaadulanu 
marammatu chaeyuchunnaaru. 
ఎజార్ 4:13 కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 
ejraa 4:13 kaavuna raajavaina tamaku teliyavalasinadaemanagaa, ee 
paTTaNamunu kaTTi daani praakaaramulanu niluvabeTTinayeDala vaaru 
Sistugaani suMkamugaani pannugaani yiyyaka yuMduru, appuDu 
raajunaku raavalasina paikamu nashTamagunu. 
ఎజార్ 4:14 మేము రాజు యొకక్ ఉపుప్ తినన్వారము గనుక రాజునకు నషట్ము రాకుండ మేము 

చూడవలెనని ఈ యుతత్రమును పంపి రాజవైన తమకు ఈ సంగతి తెలియజేసితివిు. 
ejraa 4:14 maemu raaju yokka uppu tinnavaaramu ganuka raajunaku 
nashTamu raakuMDa maemu chooDavalenani ee yuttaramunu paMpi 
raajavaina tamaku ee saMgati teliyajaesitiviu. 
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ఎజార్ 4:15 మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 
ejraa 4:15 mariyu tama poorvikulu vraayiMchina raajyapu dastaavaejulanu 
choochinayeDala, ee paTTaNapuvaaru tirugubaaTu chaeyuvaarugaanu, 
r a a j u l a k u n u d a e S a m u l a k u n u h a a n i c h a e y u v a a r u g a a n u , 
kalahakaarulugaanu kanabaDuduraniyu, aMduvalananae yee paTTaNamu 
naaSanamu poMdenaniyu raajyapu dastaavaejulavalananae tamaku 
teliyavachchunu. 
ఎజార్ 4:16 కావున రాజవైన తమకు మేము రూఢిపరచునదేమనగా, ఈ పటట్ణము కటట్బడి దాని 

పార్కారములు నిలువబెటట్బడినయెడల నది యివతల తమకు హకుక్ ఎంతమాతర్ము ఉండదు. 
e j r a a 4 : 1 6 k a a v u n a r a a j a v a i n a t a m a k u m a e m u 
rooDhiparachunadaemanagaa, ee paTTaNamu kaTTabaDi daani 
praakaaramulu niluvabeTTabaDinayeDala nadi yivatala tamaku hakku 
eMtamaatramu uMDadu. 
ఎజార్ 4:17 అపుప్డు రాజు మంతిర్యగు రెహూమునకును లేఖకుడగు షివుష్యికిని షోమోర్నులో 

నివసించువారి పక్షముగానునన్ మిగిలిన వారికిని నది యవతలనుండు తకిక్నవారికిని మీకు 

కేష్మసంపార్పిత్యగును గాక అని యీ మొదలగు మాటలు వార్యించి సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ejraa 4:17 appuDu raaju maMtriyagu rehoomunakunu laekhakuDagu 
shivshuyikini shOmrOnulO nivasiMchuvaari pakshamugaanunna migilina 
v a a r i k i n i n a d i y a v a t a l a n u M D u t a k k i n a v a a r i k i n i m e e k u 
kshaemasaMpraaptiyagunu gaaka ani yee modalagu maaTalu vraayiMchi 
selavichchinadaemanagaa 

ఎజార్ 4:18 మీరు మాకు పంపిన ఉతత్రమును శాంతముగా చదివించుకొనాన్ము. 
ejraa 4:18 meeru maaku paMpina uttaramunu SaaMtamugaa 
chadiviMchukonnaamu. 
ఎజార్ 4:19 అందువిషయమై మా యాజఞ్నుబటిట్ వెదకగా, ఆదినుండి ఆ పటట్ణపువారు రాజులమీద 

కలహమును తిరుగుబాటును చేయువారని మాకు అగుపడినది. 
ejraa 4:19 aMduvishayamai maa yaaj~nanubaTTi vedakagaa, aadinuMDi aa 
paTTaNapuvaaru raajulameeda kalahamunu tirugubaaTunu chaeyuvaarani 
maaku agupaDinadi. 
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ఎజార్ 4:20 మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు నది 

యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 
ejraa 4:20 mariyu yerooshalaemu paTTaNamaMdu balamaina raajulu 
prabhutvamu chaesiri. vaaru nadi yavatali daeSamulanniTini aelinaMduna 
vaariki Sistunu suMkamunu pannunu chellu chuMDenu. 
ఎజార్ 4:21 కాబటిట్ యిపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు ఆ పని చాలించి, మేము సెలవిచుచ్వరకు ఆ పటట్ణమును 

కటట్క మానవలెనని ఆజాఞ్పించుడి. 
ejraa 4:21 kaabaTTi yippuDu aa manushyulu aa pani chaaliMchi, maemu 
selavichchuvaraku aa paTTaNamunu kaTTaka maanavalenani 
aaj~naapiMchuDi. 
ఎజార్ 4:22 ఇది తపప్కుండ చేయుటకు మీరు జాగర్తత్పడుడి. రాజులకు నషట్ము కలుగునటుల్ దోర్హము 

పెరుగకుండ చూడుడి అని సెలవిచెచ్ను. 
ejraa 4:22 idi tappakuMDa chaeyuTaku meeru jaagrattapaDuDi. raajulaku 
nashTamu kalugunaTlu drOhamu perugakuMDa chooDuDi ani 
selavichchenu. 
ఎజార్ 4:23 రాజైన అరత్హషసత్ పంపించిన యుతత్రము యొకక్ పర్తి రెహూమునకును షివుష్యికిని వీరి 

పక్షముగానునన్ వారికిని వినిపింపబడినపుప్డు వారు తవ్రగా యెరూషలేములోనునన్ యూదులయొదద్కు 

వచిచ్, బలవంతముచేతను అధికారముచేతను వారు పని ఆపునటుల్ చేయగా 

ejraa 4:23 raajaina artahashasta paMpiMchina yuttaramu yokka prati 
rehoomunakunu shivshuyikini veeri pakshamugaanunna vaarikini 
vinipiMpabaDinappuDu vaaru tvaragaa yerooshalaemulOnunna 
yoodulayoddaku vachchi, balavaMtamuchaetanu adhikaaramuchaetanu 
vaaru pani aapunaTlu chaeyagaa 

ఎజార్ 4:24 యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయెను. ఈలాగున 

పారసీకదేశపు రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమువరకు ఆ పని నిలిచిపోయెను. 
ejraa 4:24 yerooshalaemulO nuMDu daevuni maMdirapu pani 
nilichipOyenu. eelaaguna paaraseekadaeSapu raajaina daryaavaeshu 
aelubaDiyaMdu reMDava saMvatsaramuvaraku aa pani nilichipOyenu. 
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ఎజార్ 5:1 పర్వకత్లైన హగగ్యియు ఇదోద్ కుమారుడైన జెకరాయ్యు యూదా దేశమందును 

యెరూషలేమునందును ఉనన్ యూదులకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామమున 

పర్కటింపగా 

ejraa 5:1 pravaktalaina haggayiyu iddO kumaaruDaina jekaryaayu yoodaa 
daeSamaMdunu yerooshalaemunaMdunu unna yoodulaku iSraayaeleeyula 
daevuDaina yehOvaa naamamuna prakaTiMpagaa 

ఎజార్ 5:2 షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును లేచి 

యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటట్నారంభించిరి. మరియు దేవుని యొకక్ పర్వకత్లు 

వారితోకూడ నుండి సహాయము చేయుచువచిచ్రి. 
ejraa 5:2 shayalteeyaelu kumaaruDaina jerubbaabelunu yOjaadaaku 
kumaaruDaina yaeshoovayunu laechi yerooshalaemulOnuMDu daevuni 
maMdiramunu kaTTanaaraMbhiMchiri. mariyu daevuni yokka pravaktalu 
vaaritOkooDa nuMDi sahaayamu chaeyuchuvachchiri. 
ఎజార్ 5:3 అంతట నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి 

పక్షముననునన్ వారును యూదులయొదద్కు వచిచ్ఈ మందిరమును కటుట్టకును ఈ పార్కారమును 

నిలుపుటకును ఎవరు మీకు సెలవిచిచ్రని అడుగగా 

ejraa 5:3 aMtaTa nadi yivatala adhikaariyaina tattenaiyunu 
shetarbOjnayiyunu vaari pakshamunanunna vaarunu yoodulayoddaku 
vachchiee maMdiramunu kaTTuTakunu ee praakaaramunu nilupuTakunu 
evaru meeku selavichchirani aDugagaa 

ఎజార్ 5:4 ఈ కటట్డమును చేయించినవారి పేరులు మొదలైన సంగతులను మేము వారితో చెపిప్తివిు. 
ejraa 5:4 ee kaTTaDamunu chaeyiMchinavaari paerulu modalaina 
saMgatulanu maemu vaaritO cheppitiviu. 
ఎజార్ 5:5 యూదుల దేవుడు వారి పెదద్లమీద తన దృషిట్ యుంచినందున ఆ సంతినిగూరిచ్ దరాయ్వేషు 

ఎదుటికి వచుచ్వారు ఆజఞ్నొందు వరకు అధికారులు వారిని పని మానిప్ంపలేదు. 
ejraa 5:5 yoodula daevuDu vaari peddalameeda tana dRshTi 
yuMchinaMduna aa saMtinigoorchi daryaavaeshu eduTiki vachchuvaaru 
aaj~nanoMdu varaku adhikaarulu vaarini pani maanpiMpalaedu. 
ఎజార్ 5:6 నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును, నది యివతల నుండువారి 

పక్షముగానునన్ అపరెస్కాయులును, రాజైన దరాయ్వేషునకు పంపిన ఉతత్రము నకలు 
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ejraa 5:6 nadi yivatala adhikaariyaina tattenaiyunu shetarbOjnayiyunu, 
nadi yivatala nuMDuvaari pakshamugaanunna aparsekaayulunu, raajaina 
daryaavaeshunaku paMpina uttaramu nakalu 

ఎజార్ 5:7 రాజైన దరాయ్వేషునకు సకల కేష్మపార్పిత్ యగునుగాక. 
ejraa 5:7 raajaina daryaavaeshunaku sakala kshaemapraapti yagunugaaka. 
ఎజార్ 5:8 రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, మేము యూదా పర్దేశములోనికి వెళిల్తివిు, 

అకక్డ మహాదేవుని యొకక్ మందిరము ఉనన్ది; అది గొపప్ రాళల్చేత కటట్బడినది, గోడలలో మార్నులు 

వేయబడినవి మరియు ఈ పని తవ్రగా జరుగుచు వారిచేతిలో వృది ధ్యగుచునన్ది. 
ejraa 5:8 raajavaina tamaku teliyavalasinadaemanagaa, maemu yoodaa 
pradaeSamulOniki veLlitiviu, akkaDa mahaadaevuni yokka maMdiramu 
unnadi; adi goppa raaLlachaeta kaTTabaDinadi, gODalalO mraanulu 
vaeyabaDinavi mariyu ee pani tvaragaa jaruguchu vaarichaetilO 
vRddhiyaguchunnadi. 
ఎజార్ 5:9 ఈ మందిరమును కటుట్టకును ఈ పార్కారములను నిలుపుటకును ఎవరు మీకు 

సెలవిచిచ్రని మేము అకక్డనునన్ పెదద్లను అడిగితివిు. 
ejraa 5:9 ee maMdiramunu kaTTuTakunu ee praakaaramulanu 
nilupuTakunu evaru meeku selavichchirani maemu akkaDanunna 
peddalanu aDigitiviu. 
ఎజార్ 5:10 వారిలో అధికారులైన వారిపేళుల్ వార్సి తమకు తెలియజేయుటకై వారి పేళల్ను అడుగగా 

ejraa 5:10 vaarilO adhikaarulaina vaaripaeLlu vraasi tamaku 
teliyajaeyuTakai vaari paeLlanu aDugagaa 

ఎజార్ 5:11 వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ సేవకులమై 

అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన మందిరమును 

మరల కటుట్చునాన్ము. 
e j r a a 5 : 1 1 v a a r u e e l a a g u n a p r a t y u t t a r a m i c h c h i r i m a e m u 
bhoomyaakaaSamula daevuni yokka saevakulamai anaeka saMvatsaramula 
kriMdaTa iSraayaeleeyulalO noka gopparaaju kaTTiMchi nilipina 
maMdiramunu marala kaTTuchunnaamu. 
ఎజార్ 5:12 మా పితరులు ఆకాశమందలి దేవునికి కోపము పుటిట్ంచినందున ఆయన వారిని 

కలీద్యుడైన నెబుకదెన్జరను బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించెను. అతడు ఈ మందిరమును 

నాశనముచేసి జనులను బబులోను దేశములోనికి చెరపటుట్కొని పోయెను. 
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ejraa 5:12 maa pitarulu aakaaSamaMdali daevuniki kOpamu 
puTTiMchinaMduna aayana vaarini kaldeeyuDaina nebukadnejaranu 
babulOnu raajuchaetiki appagiMchenu. ataDu ee maMdiramunu 
naaSanamuchaesi janulanu babulOnu daeSamulOniki cherapaTTukoni 
pOyenu. 
ఎజార్ 5:13 అయితే బబులోను రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు రాజైన కోరెషు 

దేవుని మందిరమును తిరిగి కటుట్టకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
ejraa 5:13 ayitae babulOnu raajaina kOreshu aelubaDilO modaTi 
saMvatsaramaMdu raajaina kOreshu daevuni maMdiramunu tirigi 
kaTTuTaku aaj~na ichchenu. 
ఎజార్ 5:14 మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

ejraa 5:14 mariyu nebukadnejaru yerooshalaemaMdunna daevaalayamulO 
nuMDi teesi babulOnu paTTaNamaMdunna guDilOniki konipOyina 
daevuni maMdirapu veMDi baMgaaru upakaraNamulanu raajaina kOreshu 
babulOnu paTTaNapu maMdiramulO nuMDi teppiMchi 
ఎజార్ 5:15 తాను అధికారిగా చేసిన షేషబ్జజ్రు అనునతనికి అపప్గించి నీవు ఈ ఉపకరణములను 

తీసికొని యెరూషలేము పటట్ణమందుండు దేవాలయమునకు పోయి దేవుని మందిరమును దాని 

సథ్లమందు కటిట్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
ejraa 5:15 taanu adhikaarigaa chaesina shaeshbajjaru anunataniki 
appagiMchi neevu ee upakaraNamulanu teesikoni yerooshalaemu 
paTTaNamaMduMDu daevaalayamunaku pOyi daevuni maMdiramunu 
daani sthalamaMdu kaTTiMchumani ataniki aaj~na ichchenu. 
ఎజార్ 5:16 కాబటిట్ ఆ షేషబ్జజ్రు వచిచ్ యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పునాదిని 

వేయించెను. అపప్టినుండి నేటివరకు అది కటట్బడుచునన్ను ఇంకను సమాపిత్కాకుండ ఉనన్ది. 
ejraa 5:16 kaabaTTi aa shaeshbajjaru vachchi yerooshalaemulO nuMDu 
daevuni maMdirapu punaadini vaeyiMchenu. appaTinuMDi naeTivaraku 
adi kaTTabaDuchunnanu iMkanu samaaptikaakuMDa unnadi. 
ఎజార్ 5:17 కాబటిట్ రాజవైన తమకు అనుకూలమైతే బబులోను పటట్ణమందునన్ రాజుయొకక్ 

ఖజానాలో వెదకించి, యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరమును కటుట్టకు రాజైన కోరెషు 
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నిరణ్యము చేసెనో లేదో అది తెలిసికొని, రాజవైన తమరు ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ సంగతినిగూరిచ్ తమ చితత్ము 

తెలియజేయగోరుచునాన్ము. 
ejraa 5:17 kaabaTTi raajavaina tamaku anukoolamaitae babulOnu 
p a T T a N a m a M d u n n a r a a j u y o k k a k h a j a a n a a l O v e d a k i M c h i , 
yerooshalaemulO nuMDu daevuni maMdiramunu kaTTuTaku raajaina 
kOreshu nirNayamu chaesenO laedO adi telisikoni, raajavaina tamaru 
a a j ~ n a i c h c h i y e e s a M g a t i n i g o o r c h i t a m a c h i t t a m u 
teliyajaeyagOruchunnaamu. 
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ఎజార్ 6:1 అపుప్డు రాజైన దరాయ్వేషు ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున బబులోనులో ఖజానాలోని దసాత్వేజు కొటుట్లో 

వెదకగా 

ejraa 6:1 appuDu raajaina daryaavaeshu aaj~na ichchinaMduna 
babulOnulO khajaanaalOni dastaavaeju koTTulO vedakagaa 

ఎజార్ 6:2 మాదీయుల పర్దేశమందు ఎగబ్తానా యను పురములో ఒక గర్ంథము దొరికెను. దానిలో 

వార్యబడియునన్ యీ సంగతి కనబడెను. 
ejraa 6:2 maadeeyula pradaeSamaMdu egbataanaa yanu puramulO oka 
graMthamu dorikenu. daanilO vraayabaDiyunna yee saMgati kanabaDenu. 
ఎజార్ 6:3 రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు అతడు యెరూషలేములో ఉండు 

దేవుని మందిరమునుగూరిచ్ నిరణ్యించినది బలులు అరిప్ంపతగిన సథ్లముగా మందిరము 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని పునాదులు గటిట్గా వేయబడవలెను; దాని నిడివి అరువది మూరలును దాని 

వెడలుప్ అరువది మూరలును ఉండవలెను; 
ejraa 6:3 raajaina kOreshu aelubaDilO modaTi saMvatsaramaMdu ataDu 
yerooshalaemulO uMDu daevuni maMdiramunugoorchi nirNayiMchinadi 
balulu arpiMpatagina sthalamugaa maMdiramu kaTTiMpabaDavalenu; 
daani punaadulu gaTTigaa vaeyabaDavalenu; daani niDivi aruvadi 
mooralunu daani veDalpu aruvadi mooralunu uMDavalenu; 

ఎజార్ 6:4 మూడు వరుసలు గొపప్ రాళల్చేతను ఒక వరుస కొర్తత్ మార్నులచేతను కటిట్ంపబడవలెను; 

దాని వయ్యమును రాజు యొకక్ ఖజానాలో నుండి యియయ్వలెను. 
ejraa 6:4 mooDu varusalu goppa raaLlachaetanu oka varusa krotta 
mraanulachaetanu kaTTiMpabaDavalenu; daani vyayamunu raaju yokka 
khajaanaalO nuMDi yiyyavalenu. 
ఎజార్ 6:5 మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు తీసికొని 

వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 
ejraa 6:5 mariyu yerooshalaemulOnunna aalayamulOnuMDi 
nebukadnejaru babulOnunaku teesikoni vachchina daevuni maMdiramu 
yokka veMDi baMgaaru upakaraNamulu tirigi appagiMpabaDi, 
yerooshalaemulOnunna maMdiramunaku taebaDi, daevuni maMdiramulO 
vaaTi sthalamaMdu peTTabaDavalenu. 
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ఎజార్ 6:6 కావున రాజైన దరాయ్వేషు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నది యవతల అధికారియైన తతెత్నై అను 

నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్ అపరెస్కాయులును యూదుల 

జోలికి పోక 

ejraa 6:6 kaavuna raajaina daryaavaeshu eelaagu selavichchenu nadi 
yavatala adhikaariyaina tattenai anu neevunu, shetarbOjnayi anu neevunu 
nadi yavatala meetOkooDa nunna aparsekaayulunu yoodula jOliki pOka 

ఎజార్ 6:7 దేవుని మందిరపు పని జరుగనిచిచ్, వారి అధికారిని పెదద్లను దేవుని మందిరమును దాని 

సథ్లమందు కటిట్ంపనియుయ్డి. 
ejraa 6:7 daevuni maMdirapu pani jaruganichchi, vaari adhikaarini 
peddalanu daevuni maMdiramunu daani sthalamaMdu kaTTiMpaniyyuDi. 
ఎజార్ 6:8 మరియు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచునటుల్గా యూదుల యొకక్ పెదద్లకు మీరు 

చేయవలసిన సహాయమునుగూరిచ్ మేము నిరణ్యించినదేమనగా రాజు యొకక్ సొముమ్లోనుండి, 

అనగా నది యవతలనుండి వచిచ్న పనున్లోనుండి వారు చేయు పని నిమితత్ము తడవు ఏమాతర్మును 

చేయక వారి వయ్యమునకు కావలసినదాని ఇయయ్వలెను. 
ejraa 6:8 mariyu daevuni maMdiramunu kaTTiMchunaTlugaa yoodula 
yokka peddalaku meeru chaeyavalasina sahaayamunugoorchi maemu 
nirNayiMchinadaemanagaa raaju yokka sommulOnuMDi, anagaa nadi 
yavatalanuMDi vachchina pannulOnuMDi vaaru chaeyu pani nimittamu 
taDavu aemaatramunu chaeyaka vaari vyayamunaku kaavalasinadaani 
iyyavalenu. 
ఎజార్ 6:9 మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటేట్ళేల్ గాని 

గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో నునన్ 

యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

ejraa 6:9 mariyu aakaaSamaMdali daevuniki dahanabalulu arpiMchuTakai 
kODelae gaani go~r~rapoTTaeLlae gaani go~r~ra pillalaegaani 
gOdhumalae gaani uppae gaani draakshaarasamae gaani nooneyae gaani, 
yerooshalaemulO nunna yaajakulu aakaaSamaMdali daevuniki 
suvaasanayaina arpaNalanu arpiMchi, raajunu atani kumaarulunu 
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j e e v i M c h u n a T l u p r a a r t h a n a c h a e y u n i m i t t a m a i v a a r u 
cheppinadaaninibaTTi pratidinamunu tappakuMDa 

ఎజార్ 6:10 వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 
ejraa 6:10 vaariki kaavalasinadaMtayu iyyavalenu. 
ఎజార్ 6:11 ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల వాని 

యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ తపుప్నుబటిట్ 

వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 
ejraa 6:11 iMkanu maemu nirNayiMchinadaemanagaa, evaDainanu ee 
aaj~nanu bhaMgaparachinayeDala vaani y iMTi vennugaaDi 
ooDadeeyabaDi niluvanettabaDi daanimeeda vaaDu uriteeyiMpa baDunu, 
aa tappunubaTTi vaani yillu peMTaraaSi chaeyabaDunu. 
ఎజార్ 6:12 ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ దేవుని 

మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు వారిని 

నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా జరుగవలెనని 

వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 
ejraa 6:12 ae raajulaegaani yae janulaegaani yee aaj~nanu bhaMgaparachi 
yerooshalaemulOnunna daevuni maMdiramunu naSiMpajaeyuTakai 
cheyyichaapinayeDala, tana naamamunu akkaDa uMchina daevuDu vaarini 
naSiMpajaeyunu. daryaavaeshu anu naenae yee aaj~na ichchitini. mariyu 
adi ativaegamugaa jarugavalenani vraayiMchi ataDu taakeedugaa 
paMpiMchenu. 
ఎజార్ 6:13 అపుప్డు నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి పక్షమున 

నునన్వారును రాజైన దరాయ్వేషు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వేగముగా పని జరిపించిరి. 
ejraa 6:13 appuDu nadi yivatala adhikaariyaina tattenaiyunu 
shetarbOjnayiyunu vaari pakshamuna nunnavaarunu raajaina 
daryaavaeshu ichchina aaj~nachoppuna vaegamugaa pani jaripiMchiri. 
ఎజార్ 6:14 యూదుల పెదద్లు కటిట్ంచుచు, పర్వకత్యైన హగగ్యియు ఇదోద్ కుమారుడైన జెకరాయ్యు 

హెచచ్రించుచునన్ందున పని బాగుగా జరిపిరి. ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుని ఆజఞ్ ననుసరించి 

వారు కటిట్ంచుచు, కోరెషు దరాయ్వేషు అరత్హషసత్ అను పారసీకదేశపు రాజుల ఆజఞ్చొపుప్న ఆ పని 

సమాపిత్ చేసిరి. 
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ejraa 6:14 yoodula peddalu kaTTiMchuchu, pravaktayaina haggayiyu iddO 
kumaaruDaina jekaryaayu hechchariMchuchunnaMduna pani baagugaa 
jaripiri. ee prakaaramu iSraayaeleeyula daevuni aaj~na nanusariMchi 
vaaru kaTTiMchuchu, kOreshu daryaavaeshu artahashasta anu 
paaraseekadaeSapu raajula aaj~nachoppuna aa pani samaapti chaesiri. 
ఎజార్ 6:15 రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు ఆరవ సంవతస్రము అదారు నెల మూడవనాటికి 

మందిరము సమాపిత్ చేయబడెను. 
ejraa 6:15 raajaina daryaavaeshu aelubaDiyaMdu aarava saMvatsaramu 
adaaru nela mooDavanaaTiki maMdiramu samaapti chaeyabaDenu. 
ఎజార్ 6:16 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల నొందిన 

తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 
ejraa 6:16 appuDu iSraayaeleeyulunu yaajakulunu laeveeyulunu 
cheralOnuMDi viDudala noMdina takkinavaarunu daevuni maMdiramunu 
aanaMdamutO pratishThiMchiri. 
ఎజార్ 6:17 దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటేట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 
ejraa 6:17 daevuni maMdiramunu pratishThiMchinappuDu nooru eDlanu 
reMDu vaMdala poTTaeLlanu naaluguvaMdala go~r~rapillalanu 
iSraayaeleeyulakaMdarikini paapaparihaaraartha baligaa iSraayaeleeyula 
gOtramula lekkachoppuna paMDreMDu maekapOtulanu arpiMchiri. 
ఎజార్ 6:18 మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 
ejraa 6:18 mariyu vaaru yerooshalaemulOnunna daevuni saeva 
jaripiMchuTakai mOshae yokka graMthamaMdu vraasinadaaninibaTTi 
taragatula choppuna yaajakulanu varusala choppuna laeveeyulanu 
nirNayiMchiri. 
ఎజార్ 6:19 చెరలోనుండి విడుదల నొందినవారు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్ పండుగ 

ఆచరించిరి. 
ejraa 6:19 cheralOnuMDi viDudala noMdinavaaru modaTi nela 
padunaalugava dinamuna paskaa paMDuga aachariMchiri. 
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ఎజార్ 6:20 యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొని పవితుర్లైన తరువాత, 

చెరలోనుండి విడుదలనొందిన వారందరికొరకును తమ బంధువులైన యాజకుల కొరకును 

తమకొరకును పసాక్పశువును వధించిరి. 
ejraa 6:20 yaajakulunu laeveeyulunu tammunu taamu pavitraparachukoni 
p a v i t r u l a i n a t a r u v a a t a , c h e r a l O n u M D i v i D u d a l a n o M d i n a 
vaaraMdarikorakunu tama baMdhuvulaina yaajakula korakunu 
tamakorakunu paskaapaSuvunu vadhiMchiri. 
ఎజార్ 6:21 కావున చెరలో నుండి విడుదలనొంది తిరిగివచిచ్న ఇశార్యేలీయులును, ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకై దేశమందుండు అనయ్జనులలో అపవితర్త నుండి తముమ్ను 

తాము పర్తేయ్కించుకొనిన వారందరును వచిచ్, తిని పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు 

ఆనందముతో ఆచరించిరి. 
ejraa 6:21 kaavuna cheralO nuMDi viDudalanoMdi tirigivachchina 
iSraayaeleeyulunu, iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaanu 
aaSrayiMchuTakai daeSamaMduMDu anyajanulalO apavitrata nuMDi 
tammunu taamu pratyaekiMchukonina vaaraMdarunu vachchi, tini 
puliyani roTTela paMDuganu aeDu dinamulu aanaMdamutO 
aachariMchiri. 
ఎజార్ 6:22 ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 
ejraa 6:22 aelayanagaa iSraayaeleeyula daevuni maMdirapu 
panivishayamai vaarichaetulanu balaparachuTaku yehOvaa ashshooru 
raaju hRdayamunu vaarivaipu trippi vaarini saMtOshiMpajaesenu. 
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ఎజార్ 7:1 ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో ఎజార్ 

బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

ejraa 7:1 ee saMgatulu jariginapimmaTa paaraseekadaeSapu raajaina 
artahashasta yokka yaelubaDilO ejraa babulOnu daeSamunuMDi 
yerooshalaemu paTTaNamunaku vachchenu. itaDu Seraayaa kumaaruDai 
yuMDenu, Seraayaa ajaryaa kumaaruDu ajaryaa hilkeeyaa kumaaruDu 

ఎజార్ 7:2 హిలీక్యా షలూల్ము కుమారుడు షలూల్ము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు 

కుమారుడు 

ejraa 7:2 hilkeeyaa shalloomu kumaaruDu shalloomu saadOku kumaaruDu 
saadOku aheeToobu kumaaruDu 

ఎజార్ 7:3 అహీటూబు అమరాయ్ కుమారుడు అమరాయ్ అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ మెరాయోతు 

కుమారుడు 

ejraa 7:3 aheeToobu amaryaa kumaaruDu amaryaa ajaryaa kumaaruDu 
ajaryaa meraayOtu kumaaruDu 

ఎజార్ 7:4 మెరాయోతు జెరహాయ్ కుమారుడు జెరహాయ్ ఉజీజ్ కుమారుడు ఉజీజ్ బుకీక్ కుమారుడు 

ejraa 7:4 meraayOtu jerahyaa kumaaruDu jerahyaa ujjee kumaaruDu ujjee 
bukkee kumaaruDu 

ఎజార్ 7:5 బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 
ejraa 7:5 bukkee abeeshoova kumaaruDu abeeshoova pheenehaasu 
kumaaruDu pheenehaasu e l iyaa jaru kumaaruDu e l iyaa jaru 
pradhaanayaajakuDaina aharOnu kumaaruDu. 
ఎజార్ 7:6 ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 
ejraa 7:6 ee ejraa iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa anugrahiMchina 
mOshae yokka dharmaSaastramaMdu praveeNatagala Saastri mariyu atani 
daevuDaina yehOvaa hastamu ataniki tODugaa unnaMduna ataDu ae 
manavi chaesinanu raaju anugrahiMchunu. 
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ఎజార్ 7:7 మరియు రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు 

కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును 

బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 
ejraa 7:7 mariyu raajaina artahashasta aelubaDiyaMdu aeDava 
saMvatsaramuna iSraayaeleeyulu koMdarunu yaajakulu koMdarunu 
laeveeyulunu gaayakulunu dvaarapaalakulunu neteeneeyulunu bayaludaeri 
yerooshalaemu paTTaNamunaku vachchiri. 
ఎజార్ 7:8 రాజు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ మాసమున ఎజార్ యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 
ejraa 7:8 raaju aelubaDiyaMdu aeDava saMvatsaramu ayidava maasamuna 
ejraa yerooshalaemunaku vachchenu. 
ఎజార్ 7:9 మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బబులోను దేశమునుండి బయలుదేరి, తన దేవుని 

కరుణాహసత్ము తనకు తోడుగానునన్ందున అయిదవ నెల మొదటి దినమున యెరూషలేమునకు 

చేరెను. 
ejraa 7:9 modaTi nela modaTi dinamaMdu ataDu babulOnu 
daeSamunuMDi bayaludaeri, tana daevuni karuNaahastamu tanaku 
tODugaanunnaMduna ayidava nela modaTi dinamuna yerooshalaemunaku 
chaerenu. 
ఎజార్ 7:10 ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 
ejraa 7:10 ejraa yehOvaa dharmaSaastramunu pariSOdhiMchi daani 
choppuna naDachukonuTakunu, iSraayaeleeyulaku daani kaTTaDalanu 
vidhulanu naerpuTakunu dRDhaniSchayamu chaesikonenu. 
ఎజార్ 7:11 యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును, ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన 

కటట్డలయందును శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న తాకీదు నకలు 

e j raa 7 :11 yehOvaa aa j~nala vaakyamulayaMdunu, aayana 
iSraayaeleeyulaku vidhiMchina kaTTaDalayaMdunu Saastriyu 
yaajakuDunaina ejraaku raajaina artahashasta yichchina taakeedu nakalu 

ఎజార్ 7:12 రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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ejraa 7:12 raajaina artahashasta, aakaaSamaMdali daevuni 
dharmaSaastramaMdu Saastriyu yaajakuDunaina ejraaku kshaemamu, 
modalagu maaTalu vraasi yeelaagu selavichchenu 

ఎ జార్ 7 : 1 3 చే త ను నన్  నీ దే వు ని ధ రమ్  శా సత్ర ము ను బ టిట్  యూ దా ను గూ రిచ్ యు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్యు విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంతుర్లచేతను 

పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 
ejraa 7:13 chaetanunna nee daevuni dharma SaastramunubaTTi 
yoodaanugoorchiyu yerooshalaemunugoorchiyu vimarSachaeyuTaku neevu 
raajuchaetanu atani yaeDuguru maMtrulachaetanu paMpabaDitivi ganuka 
maemu chaesina nirNayamaemanagaa, 
ఎజార్ 7:14 మా రాజయ్మందుండు ఇశార్యేలీయులలోను వారి యాజకులలోను లేవీయులలోను 

యెరూషలేము పటట్ణమునకు వెళుల్టకు మనఃపూరవ్కముగా ఇషట్పడు వారెవరో వారందరు నీతోకూడ 

వెళల్వచుచ్ను. 
ejraa 7:14 maa raajyamaMduMDu iSraayaeleeyulalOnu vaari yaajakulalOnu 
laeveeyula lOnu yerooshalaemu paTTaNamunaku veLluTaku 
mana@hpoorvakamugaa ishTapaDu vaarevarO vaaraMdaru neetOkooDa 
veLlavachchunu. 
ఎజార్ 7:15 మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 
ejraa 7:15 mariyu yerooshalaemulO nivaasamugala iSraayaeleeyula 
daevuniki raajunu atani yokka maMtrulunu svaechChagaa arpiMchina 
veMDi baMgaaramulanu neevu teesikoni pOvalenu. 
ఎజార్ 7:16 మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 
ejraa 7:16 mariyu babulOnu pradaeSamaMdaMtaTa neeku doraku veMDi 
baMgaaramulaMtayunu, janulunu yaajakulunu yerooshalaemulOnunna 
tama daevuni maMdiramunaku svaechChagaa arpiMchu vastuvulanu 
neevu teesikoni pOvalenu. 
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ఎజార్ 7:17 తడవు చేయక నీవు ఆ దర్వయ్ముచేత ఎడల్ను పొటేల్ళల్ను గొఱఱ్పిలల్లను, వాటితోకూడ 

ఉండవలసిన భోజనారప్ణలను పానారప్ణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు 

బలిపీఠము మీద వాటిని అరిప్ంచుము. 
ejraa 7:17 taDavu chaeyaka neevu aa dravyamuchaeta eDlanu poTlaeLlanu 
go~r~rapillalanu, vaaTitOkooDa uMDavalasina bhOjanaarpaNalanu 
paanaarpaNalanukoni, yerooshalaemaMduMDu mee daevuni maMdirapu 
balipeeThamu meeda vaaTini arpiMchumu. 
ఎజార్ 7:18 మిగిలిన వెండి బంగారములతో మీ దేవుని చితాత్నుసారముగా నీకును నీ వారికిని 

యుకత్మని తోచినదానిని చేయవచుచ్ను. 
e j r a a 7 : 1 8 m i g i l i n a v e M D i b a M g a a r a m u l a t O m e e d a e v u n i 
chittaanusaaramugaa neekunu nee vaarikini yuktamani tOchinadaanini 
chaeyavachchunu. 
ఎజార్ 7:19 మరియు నీ దేవుని మందిరపు సేవకొరకు నీకియయ్బడిన ఉపకరణములను నీవు 

యెరూషలేములోని దేవుని యెదుట అపప్గింపవలెను. 
ejraa 7:19 mariyu nee daevuni maMdirapu saevakoraku neekiyyabaDina 
upakaraNamulanu neevu yerooshalaemulOni daevuni yeduTa 
appagiMpavalenu. 
ఎజార్ 7:20 నీ దేవుని మందిర విషయములో దానమిచుచ్టకై మరి ఏదైనను నీకు కావలసినయెడల 

అది రాజుయొకక్ ఖజానాలో నుండి నీకియయ్బడును. 
ejraa 7:20 nee daevuni maMdira vishayamulO daanamichchuTakai mari 
aedainanu neeku kaavalasinayeDala adi raajuyokka khajaanaalO nuMDi 
neekiyyabaDunu. 
ఎజార్ 7:21 మరియు రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు 

ఇచుచ్ ఆజఞ్ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రములో శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్ 

మిముమ్ను ఏదైన అడిగినయెడల ఆలసయ్ము కాకుండ మీరు దాని చేయవలెను. 
ejraa 7:21 mariyu raajunaina artahashasta anu naenae nadi yavatalanunna 
khajaanaadaarulaina meeku ichchu aaj~na yaedanagaa, aakaaSamaMdali 
daevuni dharmaSaastramulO Saastriyu yaajakuDunaina ejraa mimmunu 
aedaina aDiginayeDala aalasyamu kaakuMDa meeru daani chaeyavalenu. 
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ఎజార్ 7:22 వెయియ్ తూముల గోధుమలు రెండువందల మణుగుల వెండి మూడువందల తూముల 

దార్కాష్రసము మూడువందల తూముల నూనె లెకక్లేకుండ ఉపుప్ను ఇయయ్వలెను. 
ejraa 7:22 veyyi toomula gOdhumalu reMDuvaMdala maNugula veMDi 
mooDuvaMdala toomula draakshaarasamu mooDuvaMdala toomula noone 
lekkalaekuMDa uppunu iyyavalenu. 
ఎజార్ 7:23 ఆకాశమందలి దేవునిచేత ఏది నిరణ్యమాయెనో దాని ఆకాశమందలి దేవుని 

మందిరమునకు జాగర్తత్గా చేయింపవలసినది. రాజు యొకక్ రాజయ్ము మీదికిని అతని కుమారుల 

మీదికిని కోపమెందుకు రావలెను? 

ejraa 7:23 aakaaSamaMdali daevunichaeta aedi nirNayamaayenO daani 
a a k a a S a m a M d a l i d a e v u n i m a M d i r a m u n a k u j a a g r a t t a g a a 
chaeyiMpavalasinadi. raaju yokka raajyamu meedikini atani kumaarula 
meedikini kOpameMduku raavalenu? 

ఎజార్ 7:24 మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును, 

దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ 

గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము కాదని తెలిసికొనుడి. 
e j r a a 7 : 2 4 m a r i y u y a a j a k u l u n u l a e v e e y u l u n u g a a y a k u l u n u 
dvaarapaalakulunu neteeneeyulunu, daevuni maMdirapu saevakulunaina 
vaaraMdarinigoorchi maemu meeku nirNayiMchinadaemanagaa, vaariki 
Sistu gaani suMkamu gaani pannu gaani vaeyuTa kaTTaDapu nyaayamu 
kaadani telisikonuDi. 
ఎజార్ 7:25 మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు దయచేసిన 

జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 
ejraa 7:25 mariyu ejraa, nadi yavatalanunna janulaku teerpu teerchuTakai 
nee daevuDu neeku dayachaesina j~naanamu choppuna neevu nee daevuni 
yokka dharmaSaastravidhulanu telisikoninavaarilO koMdarini 
adhikaarulagaanu nyaayaadhipatulagaanu uMchavalenu, aa 
dharmaSaastravishayamulO teliyani vaarevarO vaariki naerpavalenu. 
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ఎజార్ 7:26 నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 
ejraa 7:26 nee daevuni dharmaSaastramu gaani, raajuyokka chaTTamu 
g a a n i , g a i k o n a n i v a a D e v a D O t v a r a g a a v i c h a a r a N a c h a e s i , 
maraNaSikshayainanu svadaeSa tyaagamainanu aasti japtiyainanu 
khaidunainanu vaaniki vidhiMpavalenu. 
ఎజార్ 7:27 యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు బుది ధ్ 

పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 
ejraa 7:27 yerooshalaemulO nuMDu yehOvaa maMdiramunu 
alaMkariMchuTaku raajunaku buddhi puTTiMchinaMdunanu, raajunu 
atani maMtrulunu raaju yokka mahaadhipatulunu naaku daya 
anugrahiMpajaesinaMdunanu, mana pitarula daevuDaina yehOvaaku 
stOtramu kalugunu gaaka. 
ఎజార్ 7:28 నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 
ejraa 7:28 naa daevuDaina yehOvaa hastamu naaku tODugaa unnaMduna 
naenu balaparachabaDi, naatOkooDa vachchuTaku iSraayaeleeyula 
pradhaanulanu samakoorchitini. 
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ఎజార్ 8:1 రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న 

యింటి పెదద్ల వంశావళి. 
ejraa 8:1 raajaina artahashasta aelubaDi kaalamaMdu babulOnu 
daeSamunuMDi naatOkooDa vachchina yiMTi peddala vaMSaavaLi. 
ఎజార్ 8:2 ఫీనెహాసు వంశములో గెరోష్మును, ఈతామారు వంశములో దానియేలును, దావీదు 

వంశములో హటూ ట్షును, 
ejraa 8:2 pheenehaasu vaMSamulO gershOmunu, eetaamaaru vaMSamulO 
daaniyaelunu, daaveedu vaMSamulO haTTooshunu, 
ఎజార్ 8:3 షెకనాయ్ పరోషుల వంశములలో జెకరాయ్యు వంశావళికి నూట ఏబదిమంది పురుషులును 

లెకిక్ంపబడిరి. 
ejraa 8:3 shekanyaa parOshula vaMSamulalO jekaryaayu vaMSaavaLiki 
nooTa aebadimaMdi purushulunu lekkiMpabaDiri. 
ఎజార్ 8:4 పహతోమ్యాబు వంశములో జెరహయ్ కుమారుడైన ఎలోయ్యేనైయు రెండు వందలమంది 

పురుషులును 

ejraa 8:4 pahatmOyaabu vaMSamulO jerahya kumaaruDaina elyOyaenaiyu 
reMDu vaMdalamaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:5 షెకనాయ్ వంశములో యహజీయేలు కుమారుడును మూడువందల మంది పురుషులును 

ejraa 8:5 shekanyaa vaMSamulO yahajeeyaelu kumaaruDunu 
mooDuvaMdala maMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:6 ఆదీను వంశములో యోనాతాను కుమారుడైన ఎబెదును ఏబదిమంది పురుషులును 

ejraa 8:6 aadeenu vaMSamulO yOnaataanu kumaaruDaina ebedunu 
aebadimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:7 ఏలాము వంశములో అతలాయ్ కుమారుడైన యెషయాయు డెబబ్దిమంది పురుషులును 

ejraa 8:7 aelaamu vaMSamulO atalyaa kumaaruDaina yeshayaayu 
DebbadimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:8 షెఫటయ్ వంశములో మిఖాయేలు కుమారుడైన జెబదాయ్యు ఎనుబదిమంది పురుషులును 

ejraa 8:8 shephaTya vaMSamulO mikhaayaelu kumaaruDaina jebadyaayu 
enubadimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:9 యోవాబు వంశములో యెహీయేలు కుమారుడైన ఓబదాయ్యు రెండువందల 

పదునెనిమిదిమంది పురుషులును 
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ejraa 8:9 yOvaabu vaMSamulO yeheeyaelu kumaaruDaina Obadyaayu 
reMDuvaMdala padunenimidimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:10 షెలోమీతు వంశములో యోసిపాయ్ కుమారుడును నూట అరువదిమంది పురుషులును 

ejraa 8:10 shelOmeetu vaMSamulO yOsipyaa kumaaruDunu nooTa 
aruvadimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:11 బేబై వంశములో బేబై కుమారుడైన జెకరాయ్యు ఇరువది ఎనిమిదిమంది పురుషులును 

ejraa 8:11 baebai vaMSamulO baebai kumaaruDaina jekaryaayu iruvadi 
enimidimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:12 అజాగ్దు వంశములో హకాక్టాను కుమారుడైన యోహానానును నూట పదిమంది 

పురుషులును 

ejraa 8:12 ajgaadu vaMSamulO hakkaaTaanu kumaaruDaina 
yOhaanaanunu nooTa padimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:13 అదోనీకాము యొకక్ చినన్ కుమారులలో ఎలీపేలెటును యెహీయేలును షెమయాయు 

అరువదిమంది పురుషులును 

ejraa 8:13 adOneekaamu yokka chinna kumaarulalO eleepaeleTunu 
yeheeyaelunu shemayaayu aruvadimaMdi purushulunu 

ఎజార్ 8:14 బిగవ్యి వంశములో ఊతైయును జబూబ్దును డెబబ్దిమంది పురుషులును. 
ejraa 8:14 bigvayi vaMSamulO ootaiyunu jabboodunu DebbadimaMdi 
purushulunu. 
ఎజార్ 8:15 వీరిని నేను అహవా వైపునకు పారు నదియొదద్కు సమకూరిచ్తిని. అచచ్ట మేము మూడు 

దినములు గుడారములలో ఉంటిమి. అంతలో నేను జనులను యాజకులను తనికీ చూడగా 

లేవీయుడొకడును నాకు కనబడలేదు. 
ejraa 8:15 veerini naenu ahavaa vaipunaku paaru nadiyoddaku 
samakoorchitini. achchaTa maemu mooDu dinamulu guDaaramulalO 
uMTimi. aMtalO naenu janulanu yaajakulanu tanikee chooDagaa 
laeveeyuDokaDunu naaku kanabaDalaedu. 
ఎజార్ 8:16 అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు ఎలాన్తాను 

నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 
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ejraa 8:16 appuDu naenu peddalaina eleeyejeru areeyaelu shemayaa 
elnaataanu yaareebu elnaataanu naataanu jekaryaa meshullaamu anu 
vaarini, upadaeSakulagu yOyaareebu elnaataanulanu piluvanaMpiMchi 
ఎజార్ 8:17 కాసిపాయ్ అను సథ్లమందుండు అధికారియైన ఇదోద్యొదద్కు వారిని పంపి, మా దేవుని 

మందిరమునకు పరిచారకులను మాయొదద్కు తీసికొని వచుచ్నటుల్గా కాసిపాయ్ అను సథ్లమందుండు 

ఇదోద్తోను అతని బంధువులైన నెతీనీయులతోను చెపప్వలసిన మాటలను వారికి తెలియజెపిప్తిని. 
ejraa 8:17 kaasipyaa anu sthalamaMduMDu adhikaariyaina iddOyoddaku 
vaarini paMpi, maa daevuni maMdiramunaku parichaarakulanu 
maayoddaku teesikoni vachchunaTlugaa kaasipyaa anu sthalamaMduMDu 
iddOtOnu atani baMdhuvulaina neteeneeyulatOnu cheppavalasina 
maaTalanu vaariki teliyajeppitini. 
ఎజార్ 8:18 మా దేవుని కరుణాహసత్ము మాకు తోడుగా ఉనన్ందున వారు పర్జాఞ్వంతుడైన ఒకనిని 

షేరేబాయ్ను అతని కుమారులను సహోదరులను, పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిచ్రి. ఆ 

పర్జాఞ్వంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశార్యేలునకు పుటిట్న లేవి వంశసుథ్డు. 
ejraa 8:18 maa daevuni karuNaahastamu maaku tODugaa unnaMduna 
vaaru praj~naavaMtuDaina okanini shaeraebyaanu atani kumaarulanu 
sahOdarulanu, padunenimidimaMdini tODukoni vachchiri. aa 
praj~naavaMtuDu mahali kumaarulalO okaDu; ee mahali iSraayaelunaku 
puTTina laevi vaMSasthuDu. 
ఎజార్ 8:19 హషబాయ్ను అతనితోకూడ మెరారీయుడగు యెషయాను అతని బంధువులును వారి 

కుమారులునైన యిరువదిమందిని వారు తోడుకొని వచిచ్రి. 
ejraa 8:19 hashabyaanu atanitOkooDa meraareeyuDagu yeshayaanu atani 
baMdhuvulunu vaari kumaarulunaina yiruvadimaMdini vaaru tODukoni 
vachchiri. 
ఎజార్ 8:20 మరియు లేవీయులు చేయవలసిన సేవలో తోడప్డుటకై దావీదును అధిపతులును 

నిరణ్యించిన నెతీనీయులలో రెండువందల ఇరువదిమంది వచిచ్రి. వీరందరును పేరుల్ ఉదాహరింపబడి 

నియమింపబడినవారు. 
ejraa 8:20 mariyu laeveeyulu chaeyavalasina saevalO tODpaDuTakai 
daaveedunu adhipatulunu nirNayiMchina neteeneeyulalO reMDuvaMdala 
iruvadimaMdi vachchiri. veeraMdarunu paerlu udaahariMpabaDi 
niyamiMpabaDinavaaru. 
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ఎజార్ 8:21 అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా చినన్వారికిని 

మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది దగగ్ర 

ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 
e j r a a 8 : 2 1 a p p u D u d a e v u n i s a n n i d h i n i m a m m u n u m a e m u 
du@hkhaparachukoni, maakunu maa chinnavaarikini maa aastikini 
SubhaprayaaNamu kalugunaTlugaa aayananu vaeDukonuTaku ahavaa nadi 
daggara upavaasamuMDuDani prakaTiMchitini. 
ఎజార్ 8:22 మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 

సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 
e j r a a 8 : 2 2 m a e l u k a l u g a j a e y u T a k a i a a y a n a n u 
aaSrayiMchuvaarikaMdarikini maa daevuni hastamu tODugaa uMDunu 
gaani, aayana hastamunu aayana ugratayu aayananu visarjiMchu 
vaaraMdarimeediki vachchunani maemu raajutO cheppiyuMTimi ganuka 
maargamaMdunna Satruvula vishayamai maaku sahaayamu chaeyunaTlu 
kaalbalamunu rautulunu raajunodda kaavalenani manavi chaeyuTaku 
siggu naaku tOchenu. 
ఎజార్ 8:23 మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా మనవిని 

అంగీకరించెను 

ejraa 8:23 maemu upavaasamuMDi aa saMgatinibaTTi maa daevuni 
vaeDukonagaa aayana maa manavini aMgeekariMchenu 

ఎజార్ 8:24 గనుక నేను యాజకులలోనుండి పర్ధానులైన పండెర్ండుమందిని, అనగా షేరేబాయ్ను 

హషబాయ్ను వీరి బంధువులలో పదిమందిని ఏరప్రచి 

ejraa 8:24 ganuka naenu yaajakulalOnuMDi pradhaanulaina 
paMDreMDumaMdini, anagaa shaeraebyaanu hashabyaanu veeri 
baMdhuvulalO padimaMdini aerparachi 
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ఎజార్ 8:25 మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 
ejraa 8:25 maa daevuni maMdiramunu pratishThiMchuTa vishayamulO 
r a a j u n u a t a n i m a M t r u l u n u a d h i p a t u l u n u a k k a D a n u n n a 
iSraayaeleeyulaMdarunu pratishThiMchina veMDi baMgaaramulanu 
upakaraNamulanu toochi vaariki appagiMchitini. 
ఎజార్ 8:26 వెయియ్నిన్ మూడువందల మణుగుల వెండిని రెండువందల మణుగుల వెండి 

ఉపకరణములను, రెండువందల మణుగుల బంగారమును, 
ejraa 8:26 veyyinni mooDuvaMdala maNugula veMDini reMDuvaMdala 
maNugula veMDi upakaraNamulanu, reMDuvaMdala maNugula 
baMgaaramunu, 
ఎజార్ 8:27 ఏడువేల తులములు గల యిరువది బంగారపు గినెన్లను, బంగారమంత వెలగల 

పరిశుదధ్మైన రెండు రాగి పాతర్లను తూచి 

ejraa 8:27 aeDuvaela tulamulu gala yiruvadi baMgaarapu ginnelanu, 
baMgaaramaMta velagala pariSuddhamaina reMDu raagi paatralanu 
toochi 
ఎజార్ 8:28 వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్ తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 
e j r a a 8 : 2 8 v a a r i c h a e t i k i a p p a g i M c h i m e e r u y e h O v a a k u 
pratishThiMpabaDinavaaru, paatralunu pratishThitamulainavi. ee veMDi 
b a M g a a r a m u l u n u m e e p i t a r u l a d a e v u D a i n a y e h O v a a k u 
svaechChaarpaNalaiyunnavi. 
ఎజార్ 8:29 కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 
ejraa 8:29 kaabaTTi meeru yerooshalaemulO yehOvaa maMdirapu 
khajaanaa gadulalO, yaajakula yokkayu laeveeyula yokkayu iSraayaelu 
peddala yokkayu pradhaanulaina vaari yeduTa, vaaTini toochi 
appagiMchuvaraku vaaTini bhadramugaa uMchuDani vaaritO cheppitini. 
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ఎజార్ 8 :30 కాబటిట్ యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో తెలిసికొని , 

యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాతర్లను 

తీసికొనిరి. 
ejraa 8:30 kaabaTTi yaajakulunu laeveeyulunu vaaTi yettu eMtO telisikoni, 
yerooshalaemulOnunna mana daevuni maMdiramunaku konipOvuTakai aa 
veMDi baMgaaramulanu paatralanu teesikoniri. 
ఎజార్ 8:31 మేము మొదటి నెల పండెర్ండవ దినమందు యెరూషలేమునకు వచుచ్టకై అహవా 

నదినుండి బయలుదేరగా, మా దేవుని హసత్ము మాకు తోడుగానుండి, శతుర్వులచేతిలోనుండియు 

మారగ్మందు పొంచియునన్వారిచేతిలోనుండియు మముమ్ను తపిప్ంచినందున 

ejraa 8:31 maemu modaTi nela paMDreMDava dinamaMdu 
yerooshalaemunaku vachchuTakai ahavaa nadinuMDi bayaludaeragaa, 
maa daevuni hastamu maaku tODugaanuMDi, SatruvulachaetilOnuMDiyu 
maargamaMdu poMchiyunnavaarichaetilOnuMDiyu mammunu 
tappiMchinaMduna 

ఎజార్ 8:32 మేము యెరూషలేమునకు వచిచ్ మూడుదినములు అకక్డ బసచేసితివిు. 
ejraa 8:32 maemu yerooshalaemunaku vachchi mooDudinamulu akkaDa 
basachaesitiviu. 
ఎజార్ 8:33 నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని మందిరమందు 

యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు 

కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును 

బినూన్యి కుమారుడైన నోవదాయ్యును కూడ నుండిరి. 
ejraa 8:33 naalugava dinamuna veMDi baMgaaramulunu paatralunu maa 
daevuni maMdiramaMdu yaajakuDaina ooriyaa kumaaruDaina 
meraemOtuchaeta toonika vaeyabaDenu. atanitO kooDa pheenehaasu 
kumaaruDaina eliyaajaru uMDenu; veeritO laeveeyulaina yaeshoova 
kumaaruDaina yOjaabaadunu binnooyi kumaaruDaina nOvadyaayunu 
kooDa nuMDiri. 
ఎజార్ 8:34 సంఖయ్ చొపుప్నను ఎతుత్ చొపుప్నను అనిన్టిని సరిచూచిన తరువాత వాటి యెతుత్ ఎంతైనది 

లెకక్లలో వార్సిరి. 
ejraa 8:34 saMkhya choppunanu ettu choppunanu anniTini sarichoochina 
taruvaata vaaTi yettu eMtainadi lekkalalO vraasiri. 
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ఎజార్ 8:35 మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట్ చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి 

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటేట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 
ejraa 8:35 mariyu cheralOniki konipObaDina vaariki puTTi cheranuMDi 
viDudalanoMdi tirigi vachchinavaaru iSraayaeleeyula daevuniki 
dahanabalulu arpiMchiri. iSraayaeleeyulaMdarikoraku paMDreMDu 
eDlanu toMbadiyaaru poTTaeLlanu DebbadiyaeDu go~r~rapillalanu, 
paapaparihaaraarthabaligaa paMDreMDu maekapOtulanu techchi anniTini 
dahanabaligaa yehOvaaku arpiMchiri. 
ఎజార్ 8:36 వారు రాజు యొకక్ నిరణ్యములను రాజుయొకక్ సేనాధిపతులకును నది యివతలనునన్ 

అధికారులకును అపప్గించిన తరువాత వీరు జనులకును దేవుని మందిరపు పనికిని సహాయము చేసిరి. 
e j r a a 8 : 3 6 v a a r u r a a j u y o k k a n i r N a y a m u l a n u r a a j u y o k k a 
saenaadhipatulakunu nadi yivatalanunna adhikaarulakunu appagiMchina 
taruvaata veeru janulakunu daevuni maMdirapu panikini sahaayamu 
chaesiri. 
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ఎజార్ 9:1 ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 
ejraa 9:1 ee saMgatulu samaaptamaina taruvaata peddalu naayoddaku 
vachchi iSraayaeleeyulunu yaajakulunu laeveeyulunu, kanaaneeyulu 
hitteeyulu perijjeeyulu yebooseeyulu ammOneeyulu mOyaabeeyulu 
aigupteeyulu amOreeyulu anu daeSapu janamulalOnuMDi tammunu 
taamu vaeruparachukonaka, vaaru chaeyu asahyamaina kaaryamulanu 
taamae chaeyuchu, 
ఎజార్ 9:2 వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 
ejraa 9:2 vaari kumaartelanu peMDli chaesikonuchu, tama kumaarulakunu 
teesikonuchu, pariSuddha saMtatigaa uMDavalasina taamu aa daeSapu 
janulatO kalisi koninavaarairi. ee aparaadhamu chaesinavaarilO peddalunu 
adhikaarulunu nijamugaa mukhyulaiyuMDirani cheppiri. 
ఎజార్ 9:3 నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడ డ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 
ejraa 9:3 naenu ee saMgati vini naa vastramunu pai duppaTini 
chiMpukoni, naa tala veMDrukalanu naa gaDDapu veMDrukalanu periki 
vaesikoni vibhraaMtipaDi koorchuMTini. 
ఎజార్ 9:4 చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 
ejraa 9:4 cherapaTTabaDinavaari aparaadhamunu choochi, iSraayaeleeyula 
daevuni maaTaku bhayapaDina vaaraMdarunu naayoddaku kooDi 
vachchiri. naenu vibhraaMtipaDi saayaMtrapu arpaNa vaeLavaraku 
koorchuMTini. 
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ఎజార్ 9:5 సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని 

మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

ejraa 9:5 saayaMtrapu arpaNa vaeLanu Srama teeragaa naenu laechi, naa 
vastramunu pai duppaTini chiMpukoni mOkaaLlameeda paDi, naa 
daevuDaina yehOvaataTTuchaetuleti ta 

ఎజార్ 9:6 నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. మా 

దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 
ejraa 9:6 naa daevaa naa daevaa, naa mukhamu nee vaipu etti konuTaku 
siggupaDi khinnuDanai yunnaanu. maa dOshamulu maa talalaku paigaa 
hechchiyunnavi , maa aparaadhamu aakaaSamaMta yettugaa 
perigiyunnadi. 
ఎజార్ 9:7 మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 
ejraa 9:7 maa pitarula dinamulu modalukoni naeTivaraku maemu mikkili 
aparaadhulamu; maa dOshamulanubaTTi maemunu maa raajulunu maa 
yaajakulunu anyadaeSamula raajula vaSamunakunu khaDgamunakunu 
c h e r a k u n u d O p u n a k u n u n a e T i d i n a m u n a n u n n a T l u 
appagiMpabaDuTachaeta migula siggunoMdinavaaramaitiviu. 
ఎజార్ 9:8 అయితే ఇపుప్డు మా దేవుడు మా నేతర్ములకు వెలుగిచిచ్, మా దాసయ్ములో మముమ్ను 

కొంచెము తెపప్రిలల్జేయునటుల్గాను, మాలో ఒక శేషము ఉండనిచిచ్నటుల్గాను, తన పరిశుదధ్సథ్లమందు 

మముమ్ను సిథ్ రపరచునటుల్గాను , మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమటుట్కు మాయెడల 

దయచూపియునాన్డు. 
ejraa 9:8 ayitae ippuDu maa daevuDu maa naetramulaku velugichchi, maa 
daasyamulO mammunu koMchemu tepparillajaeyunaTlugaanu, maalO oka 
Saeshamu uMDanichchinaTlugaanu, tana pariSuddhasthalamaMdu 
mammunu sthiraparachunaTlugaanu, maa daevuDaina yehOvaa 
koMtamaTTuku maayeDala dayachoopiyunnaaDu. 
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ఎజార్ 9:9 నిజముగా మేము దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా దాసయ్ములో మముమ్ను 

విడువక, పారసీకదేశపు రాజుల యెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము తెపప్రిలుల్నటుల్గా మా దేవుని 

మందిరమును నిలిపి, దాని పాడైన సథ్లములను తిరిగి బాగుచేయుటకును, యూదా దేశమందును 

యెరూషలేము పటట్ణమందును మాకు ఒక ఆశర్యము నిచుచ్టకును కృప చూపించితివి. 
ejraa 9:9 nijamugaa maemu daasulamaitiviu; ayitae maa daevuDavaina 
neevu maa daasyamulO mammunu viDuvaka, paaraseekadaeSapu raajula 
yeduTa maaku daya kanuparachi, maemu tepparillunaTlugaa maa daevuni 
m a M d i r a m u n u n i l i p i , d a a n i p a a D a i n a s t h a l a m u l a n u t i r i g i 
baaguchaeyuTakunu, yoodaa daeSamaMdunu yerooshalaemu 
paTTaNamaMdunu maaku oka aaSrayamu nichchuTakunu kRpa 
choopiMchitivi. 
ఎజార్ 9:10 మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి చెపప్గలము? నిజముగా పర్వకత్లైన నీ 

దాసులదావ్రా నీవిచిచ్న ఆజఞ్లను మేము అనుసరింపకపోతివిు గదా. 
ejraa 9:10 maa daevaa, yiMta kRpanoMdina taruvaata maemaemi 
cheppagalamu? nijamugaa pravaktalaina nee daasuladvaaraa neevichchina 
aaj~nalanu maemu anusariMpakapOtiviu gadaa. 
ఎజార్ 9:11 వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు చేయు 

అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 
ejraa 9:11 vaaru meeru svataMtriMchukonabOvu daeSamu daani nivaasula 
apavitratachaetanu vaaru chaeyu asahyamaina vaaTichaetanu 
apavitramaayenu, vaaru jarigiMchina asahyamaina vaaTichaeta aa 
daeSamu naludikkula niMDinadaayenu. 
ఎజార్ 9:12 కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 
ejraa 9:12 kaabaTTi meeru mee kumaartelanu vaari kumaarula kiyyakuDi. 
vaari kumaartelanu mee kumaarula koraku puchchukonakuDi. mariyu 
vaariki kshaemabhaagyamulu kalugavalenani meeru ennaTikini 
kOrakuMDinayeDala,meeru balamugaanuMDi, aa daeSamuyokka 
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sukhamunu anubhaviMchi, mee pillalaku nitya svaasthyamugaa daani 
nappagiMchedarani cheppiri. 
ఎజార్ 9:13 అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ శర్మలనిన్యు 

మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో కొంచెమే 

మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

e j r a a 9 : 1 3 a y i t a e m a a d u s h k r i y a l a n u b a T T i y u m a a g o p p a 
aparaadhamulanubaTTiyu ee Sramalanniyu maameediki vachchina 
taruvaata, maa daevuDavaina neevu maa dOshamulaku raavalasina 
SikshalO koMchemae maameeda uMchi, maaku ee vidhamugaa viDudala 
kalugajaeyagaa maemu nee aaj~nalanu meeri 
ఎజార్ 9:14 ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, మేము 

నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను లేకుండునటుల్ను, 

నీవు కోపపడుదువు గదా. 
ejraa 9:14 ee asahya kaaryamulanu jarigiMchina janulatO saMbaMdhamulu 
chaesikoninayeDala, maemu naaSanamagu varaku Saeshamainanu 
l a e k u M D u n a T l u n u , t a p p i M c h u k o n u T a k u s a a d h a n a m a i n a n u 
laekuMDunaTlunu, neevu kOpapaDuduvu gadaa. 
ఎజార్ 9:15 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరుహ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 
ejraa 9:15 yehOvaa iSraayaeleeyula daevaa, neevu neetimaMtuDavai 
yunnaavu, aMduvalananae naeTidinamuna unnaTlugaa maemu 
SaeshiMchi niluchuchunnaamu. chittagiMchumu; maemu nee sannidhini 
aparaadhulamu ganuka nee sannidhini niluchuTaku arhulamu kaamani 
praarthana chaesitini. 
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ఎజార్ 10:1 ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

e j r a a 1 0 : 1 e j r a a y a e D c h u c h u d a e v u n i m a M d i r a m u e d u T a 
saashTaaMgapaDuchu, paapamunu oppukoni praarthana chaesenu. 
iSraayaeleeyulalO purushulu streelu chinnavaaru mikkili goppa 
samoohamugaa ataniyoddaku kooDivachchi bahugaa aeDvagaa 

ఎజార్ 10:2 ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను 

మేము దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సతరీలను పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము చేసితివిు; 

అయితే ఈ విషయములో ఇశార్యేలీయులు తమ నడవడి దిదుద్కొందురను నిరీక్షణ కదుద్. 
ejraa 10:2 aelaamu kumaarulalO nokaDagu yeheeyaelu kumaaruDaina 
shekanyaa ejraatO iTlanenu maemu daeSamaMduMDu anyajanamulalOni 
streelanu peMDlichaesikoni maa daevuni dRshTiki paapamu chaesitiviu; 
ayitae ee vishayamulO iSraayaeleeyulu tama naDavaDi diddukoMduranu 
nireekshaNa kaddu. 
ఎజార్ 10:3 కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 
ejraa 10:3 kaabaTTi yee pani dharmaSaastraanusaaramugaa jarugunaTlu 
aelinavaaDavaina nee yOchananubaTTiyu, daivaaj~naku bhayapaDuvaari 
yOchananubaTTiyu, ee bhaaryalanu vaariki puTTinavaarini 
velivaeyiMchedamani mana daevunitO nibaMdhana chaesikonedamu. 
ఎజార్ 10:4 లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

ejraa 10:4 lemmu ee pani nee yadheenamulO nunnadi, maemunu 
neetOkooDa nuMdumu, neevu dhairyamu techchukoni deeni 
jarigiMchumanagaa 

ఎజార్ 10:5 ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

ejraa 10:5 ejraa laechi, pradhaana yaajakulunu laeveeyulunu 
iSraayaeleeyulaMdarunu aa maaTa prakaaramu chaeyunaTlugaa 
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vaarichaeta pramaaNamu chaeyiMchenu. vaaru pramaaNamu 
chaesikonagaa 

ఎజార్ 10:6 ఎజార్ దేవుని మందిరము ఎదుటనుండి లేచి, ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానాను యొకక్ 

గదిలో పర్వేశించెను. అతడు అచచ్టికి వచిచ్, చెరపటట్బడినవారి అపరాధమునుబటిట్ దుఃఖించుచు, 

భోజనమైనను పానమైనను చేయకుండెను. 
ejraa 10:6 ejraa daevuni maMdiramu eduTanuMDi laechi, elyaasheebu 
kumaaruDaina yOhaanaanu yokka gadilO pravaeSiMchenu. ataDu 
achchaTiki vachchi, cherapaTTabaDinavaari aparaadhamunubaTTi 
du@hkhiMchuchu, bhOjanamainanu paanamainanu chaeyakuMDenu. 
ఎజార్ 10:7 చెరనుండి విడుదలనొందిన వారందరు యెరూషలేమునకు కూడి రావలెనని యూదా 

దేశమంతటియందును యెరూషలేము పటట్ణమందును పర్కటన చేయబడెను. 
ejraa 10:7 cheranuMDi viDudalanoMdina vaaraMdaru yerooshalaemunaku 
kooDi raavalenani yoodaa daeSamaMtaTiyaMdunu yerooshalaemu 
paTTaNamaMdunu prakaTana chaeyabaDenu. 
ఎజార్ 10:8 మరియు మూడు దినములలోగా పర్ధానులును పెదద్లును చేసిన యోచన చొపుప్న 

ఎవడైనను రాకపోయినయెడల వాని ఆసిత్ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమగుననియు, వాడు విడుదల నొందినవారి 

సమాజములోనుండి వెలివేయబడుననియు నిరణ్యించిరి. 
ejraa 10:8 mariyu mooDu dinamulalOgaa pradhaanulunu peddalunu 
chaesina yOchana choppuna evaDainanu raakapOyinayeDala vaani aasti 
daevuniki pratishThitamagunaniyu, vaaDu viDudala noMdinavaari 
samaajamulOnuMDi velivaeyabaDunaniyu nirNayiMchiri. 
ఎజార్ 10:9 యూదా వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ మూడు దినములలోగా 

యెరూషలేమునకు కూడి వచిచ్రి. అది తొమిమ్దవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున 

జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని 

తలంచుటవలన వణకుచుండిరి. 
ejraa 10:9 yoodaa vaMSasthulaMdarunu benyaameeneeyulaMdarunu aa 
mooDu dinamulalOgaa yerooshalaemunaku kooDi vachchiri. adi 
tommidava nela; aa nela yiruvadiyava dinamuna janulaMdarunu daevuni 
maMdirapu veedhilO koorchuni goppa varshaalachaeta taDiyuchu, aa 
saMgatini talaMchuTavalana vaNakuchuMDiri. 
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ఎజార్ 10:10 అపుప్డు యాజకుడైన ఎజార్ లేచి వారితో ఇటల్నెను మీరు ఆజఞ్ను మీరి అనయ్సతరీలను 

పెండిల్చేసికొని, ఇశార్యేలీయుల అపరాధమును ఎకుక్వ చేసితిరి. 
ejraa 10:10 appuDu yaajakuDaina ejraa laechi vaaritO iTlanenu meeru 
aaj~nanu meeri anyastreelanu peMDlichaesikoni, iSraayaeleeyula 
aparaadhamunu ekkuva chaesitiri. 
ఎజార్ 10:11 కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరుల యొకక్ దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును 

ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్సతరీలను 

విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 
ejraa 10:11 kaabaTTi yippuDu mee pitarula yokka daevuDaina yehOvaa 
yeduTa mee paapamunu oppukoni, aayana chittaanusaaramugaa 
naDuchukonuTaku siddhapaDi, daeSapu janulanu anyastreelanu 
visarjiMchi mimmunu meeru pratyaekaparachukoni yuMDuDi. 
ఎజార్ 10:12 అందుకు సమాజకులందరు ఎలుగెతిత్ అతనితో ఇటల్నిరి నీవు చెపిప్నటుల్గానే మేము 

చేయవలసియునన్ది. 
ejraa 10:12 aMduku samaajakulaMdaru elugetti atanitO iTlaniri neevu 
cheppinaTlugaanae maemu chaeyavalasiyunnadi. 
ఎజార్ 10:13 అయితే జనులు అనేకులై యునాన్రు, మరియు ఇపుప్డు వరష్ము బలముగా 

వచుచ్చునన్ందున మేము బయట నిలువలేము, ఈ పని యొకటి రెండు దినములలో జరుగునది కాదు; 

ఈ విషయములో అనేకులము అపరాధులము; కాబటిట్ సమాజపు పెదద్లనందరిని యీ పనిమీద 

ఉంచవలెను, 
ejraa 10:13 ayitae janulu anaekulai yunnaaru, mariyu ippuDu varshamu 
balamugaa vachchuchunnaMduna maemu bayaTa niluvalaemu, ee pani 
yokaTi reMDu dinamulalO jarugunadi kaadu; ee vishayamulO anaekulamu 
aparaadhulamu; kaabaTTi samaajapu peddalanaMdarini yee panimeeda 
uMchavalenu, 
ఎజార్ 10:14 మన పటట్ణములయందు ఎవరెవరు అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొనిరో వారందరును 

నిరణ్యకాలమందు రావలెను; మరియు పర్తి పటట్ణము యొకక్ పెదద్లును నాయ్యాధిపతులును ఈ 

సంగతినిబటిట్ మామీదికి వచిచ్న దేవుని కఠినమైన కోపము మామీదికి రాకుండ తొలగిపోవునటుల్గా 

వారితోకూడ రావలెను అని చెపెప్ను. 
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ejraa 10:14 mana paTTaNamulayaMdu evarevaru anyastreelanu 
peMDlichaesikonirO vaaraMdarunu nirNayakaalamaMdu raavalenu; 
mariyu prati paTTaNamu yokka peddalunu nyaayaadhipatulunu ee 
saMgatinibaTTi maameediki vachchina daevuni kaThinamaina kOpamu 
maameediki raakuMDa tolagipOvunaTlugaa vaaritOkooDa raavalenu ani 
cheppenu. 
ఎజార్ 10:15 అపుప్డు అశాహేలు కుమారుడైన యోనాతానును తికావ్ కుమారుడైన యహజాయ్యును 

మాతర్మే ఆ పనికి నిరణ్యింపబడిరి. మెషులాల్మును లేవీయుడైన షబెబ్తైయును వారికి సహాయులై 

యుండిరి. 
ejraa 10:15 appuDu aSaahaelu kumaaruDaina yOnaataanunu tikvaa 
kumaaruDaina yahajyaayunu maatramae aa paniki nirNayiMpabaDiri. 
meshullaamunu laeveeyuDaina shabbetaiyunu vaariki sahaayulai yuMDiri. 
ఎజార్ 10:16 చెరనుండి విడుదలనొందిన వారు అటుల్చేయగా యాజకుడైన ఎజార్యును పెదద్లలో 

కొందరు పర్ధానులును వారి పితరుల యింటి పేరులనుబటిట్ తమ తమ పేరుల పర్కారము అందరిని 

వేరుగా ఉంచి, పదియవ నెల మొదటి దినమున ఈ సంగతిని విమరిశ్ంచుటకు కూరుచ్ండిరి. 
ejraa 10:16 cheranuMDi viDudalanoMdina vaaru aTluchaeyagaa 
yaajakuDaina ejraayunu peddalalO koMdaru pradhaanulunu vaari pitarula 
yiMTi paerulanubaTTi tama tama paerula prakaaramu aMdarini vaerugaa 
uMchi, padiyava nela modaTi dinamuna ee saMgatini vimarSiMchuTaku 
koorchuMDiri. 
ఎజార్ 10:17 మొదటి నెల మొదటి దినమున అనయ్సతరీలను పెండిల్ చేసికొనిన వారందరి సంగతి వారు 

సమాపత్ము చేసిరి. 
ejraa 10:17 modaTi nela modaTi dinamuna anyastreelanu peMDli 
chaesikonina vaaraMdari saMgati vaaru samaaptamu chaesiri. 
ఎజార్ 10:18 యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు ఎవరనగా 

యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను మయశేయాయు, 

ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 
ejraa 10:18 yaajakula vaMSamulO anyastreelanu peMDlichaesikoni 
yunnaTlu kanabaDinavaaru evaranagaa yOjaadaaku kumaaruDaina 
yaeshoova vaMSamulOnu, atani sahOdarulalOnu mayaSaeyaayu, 
eleeyejerunu, yaareebunu gedalyaayunu. 
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ఎజార్ 10:19 వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు అపరాధులై 

యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 
ejraa 10:19 veeru tama bhaaryalanu parityajiMchedamani maaTa yichchiri. 
mariyu vaaru aparaadhulai yunnaMduna aparaadha vishayamulO 
maMdalO oka poTTaelunu chelliMchiri. 
ఎజార్ 10:20 ఇమేమ్రు వంశములో హనానీ జెబదాయ్ 
ejraa 10:20 immaeru vaMSamulO hanaanee jebadyaa 

ఎజార్ 10:21 హారీము వంశములో మయశేయా ఏలీయా షెమయా యెహీయేలు ఉజిజ్యా, 
ejraa 10:21 haareemu vaMSamulO mayaSaeyaa aeleeyaa shemayaa 
yeheeyaelu ujjiyaa, 
ఎజార్ 10:22 పషూరు వంశములో ఎలోయ్యేనై మయశేయా ఇషామ్యేలు నెతనేలు యోజాబాదు 

ఎలాయ్శా, 
ejraa 10:22 pashooru vaMSamulO elyOyaenai mayaSaeyaa ishmaayaelu 
netanaelu yOjaabaadu elyaaSaa, 
ఎజార్ 10:23 లేవీయులలో యోజాబాదు షిమీ కెలిథా అను కెలాయా పెతహయా యూదా 

ఎలీయెజెరు, 
ejraa 10:23 laeveeyulalO yOjaabaadu shimee kelithaa anu kelaayaa 
petahayaa yoodaa eleeyejeru, 
ఎజార్ 10:24 గాయకులలో ఎలాయ్షీబు, దావ్రపాలకులలో షలూల్ము తెలెము ఊరి అనువారు. 
ejraa 10:24 gaayakulalO elyaasheebu, dvaarapaalakulalO shalloomu telemu 
oori anuvaaru. 
ఎజార్ 10:25 ఇశార్యేలీయులలో ఎవరెవరనగా పరోషు వంశములో రమాయ్ యిజీజ్యా మలీక్యా 

మీయామిను ఎలియేజరు మలీక్యా, బెనాయా, 
ejraa 10:25 iSraayaeleeyulalO evarevaranagaa parOshu vaMSamulO 
ramyaa yijjeeyaa malkeeyaa meeyaaminu eliyaejaru malkeeyaa, benaayaa, 
ఎజార్ 10:26 ఏలాము వంశములో మతత్నాయ్ జెకరాయ్ యెహీయేలు అబీద్ యెరేమోతు ఏలీయాయ్. 
ejraa 10:26 aelaamu vaMSamulO mattanyaa jekaryaa yeheeyaelu abdee 
yeraemOtu aeleeyyaa. 
ఎజార్ 10:27 జతూత్ వంశములో ఎలోయ్యేనై ఎలాయ్షీబు మతత్నాయ్ యెరేమోతు జాబాదు అజీజా. 
ejraa 10:27 jattoo vaMSamulO elyOyaenai elyaasheebu mattanyaa 
yeraemOtu jaabaadu ajeejaa. 
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ఎజార్ 10:28 బేబై వంశములో యెహోహానాను హననాయ్ జబబ్యి అతాల్యి, 
ejraa 10:28 baebai vaMSamulO yehOhaanaanu hananyaa jabbayi atlaayi, 
ఎజార్ 10:29 బానీ వంశములో మెషులాల్ము మలూల్కు అదాయా యాషూబు షెయాలు 

ejraa 10:29 baanee vaMSamulO meshullaamu mallooku adaayaa yaashoobu 
sheyaalu 

ఎజార్ 10:30 రామోతు, పహతోమ్యాబు వంశములో అదాన్ కెలాలు బెనాయా మయశేయా మతత్నాయ్ 

బెసలేలు బినూన్యి మనషేష్, 
ejraa 10:30 raamOtu, pahatmOyaabu vaMSamulO adnaa kelaalu benaayaa 
mayaSaeyaa mattanyaa besalaelu binnooyi manashshae, 
ఎజార్ 10:31 హారిము వంశములో ఎలీయెజెరు ఇషీ ష్యా మలీక్యా షెమయా 

ejraa 10:31 haarimu vaMSamulO eleeyejeru ishsheeyaa malkeeyaa 
shemayaa 

ఎజార్ 10:32 షిమోయ్ను బెనాయ్మీను మలూల్కు షెమరాయ్, 
ejraa 10:32 shimyOnu benyaameenu mallooku shemaryaa, 
ఎజార్ 10:33 హాషుము వంశములో మతెత్నై మతత్తాత్ జాబాదు ఎలీపేలెటు యెరేమై మనషేష్ షిమీ, 
ejraa 10:33 haashumu vaMSamulO mattenai mattattaa jaabaadu 
eleepaeleTu yeraemai manashshae shimee, 
ఎజార్ 10:34 బానీ వంశములో మయదై అమార్ము ఊయేలు 

ejraa 10:34 baanee vaMSamulO mayadai amraamu ooyaelu 

ఎజార్ 10:35 బెనాయా బేదాయ్ కెలూహు 

ejraa 10:35 benaayaa baedyaa keloohu 

ఎజార్ 10:36 వనాయ్ మెరేమోతు ఎలాయ్షీబు 

ejraa 10:36 vanyaa meraemOtu elyaasheebu 

ఎజార్ 10:37 మతత్నాయ్ మతెత్నై యహశావు  
ejraa 10:37 mattanyaa mattenai yahaSaavu  
ఎజార్ 10:38 బానీ బినూన్యి షిమీ 

ejraa 10:38 baanee binnooyi shimee 

ఎజార్ 10:39 షిలెమాయ్ నాతాను అదాయా 

ejraa 10:39 shilemyaa naataanu adaayaa 

ఎజార్ 10:40 మకన్దబ్యి షామై షారాయి  
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ejraa 10:40 maknadbayi shaamai shaaraayi  
ఎజార్ 10:41 అజరేలు షెలెమాయ్ షెమరాయ్ 
ejraa 10:41 ajaraelu shelemyaa shemaryaa 

ఎజార్ 10:42 షలూల్ము అమరాయ్ యోసేపు 

ejraa 10:42 shalloomu amaryaa yOsaepu 

ఎజార్ 10:43 నెబో వంశములో యెహీయేలు మతిత్తాయ్ జాబాదు జెబీనా యదద్యి యోవేలు బెనాయా 

అనువారు 

ejraa 10:43 nebO vaMSamulO yeheeyaelu mattityaa jaabaadu jebeenaa 
yaddayi yOvaelu benaayaa anuvaaru 

ఎజార్ 10:44 వీరందరును అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యుండిరి. ఈ సతరీలలో కొందరు పిలల్లు 

గలవారు. 
ejraa 10:44 veeraMdarunu anyastreelanu peMDlichaesikoni yuMDiri. ee 
streelalO koMdaru pillalu galavaaru.
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