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ഉലഉല ്പ്ത്തിപത്തി

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആദിയിൽ ൈദവം ആകാശവും ഭൂമിയും
സൃഷ്ടിച്ചു. 2 ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും
ഇരുന്നു; ആഴത്തിന്മീെത ഇരുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു െവള്ളത്തിൻ മീെത
പരിവത്തൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 3 െവളിച്ചം ഉണ്ടാകെട്ട
എന്നു ൈദവം കലപ്ിച്ചു; െവളിച്ചം ഉണ്ടായി. 4

െവളിച്ചം നല്ലതു എന്നു ൈദവം കണ്ടു; ൈദവം
െവളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിൽ േവർപിരിച്ചു. 5 ൈദവം
െവളിച്ചത്തിന്നു പകൽ എന്നും ഇരുളിന്നു രാ്രതി
എന്നും േപരിട്ടു. സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി, ഒന്നാം
ദിവസം.

6 ൈദവം: െവള്ളങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ ഒരു വിതാനം
ഉണ്ടാകെട്ട; അതു െവള്ളത്തിന്നും െവള്ളത്തിന്നും
തമ്മിൽ േവർപിരിവായിരിക്കെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു. 7

വിതാനം ഉണ്ടാക്കീട്ടു ൈദവം വിതാനത്തിൻ കീഴുള്ള
െവള്ളവും വിതാനത്തിൻ മീെതയുള്ള െവള്ളവും
തമ്മിൽ േവർപിരിച്ചു; അങ്ങെന സംഭവിച്ചു. 8 ൈദവം
വിതാനത്തിന്നു ആകാശം എന്നു േപരിട്ടു. സന്ധ്യയായി
ഉഷസ്സുമായി, രണ്ടാം ദിവസം.

9 ൈദവം: ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള െവള്ളം ഒരു
സ്ഥലത്തു കൂടെട്ട; ഉണങ്ങിയ നിലം കാണെട്ട എന്നു
കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന സംഭവിച്ചു. 10 ഉണങ്ങിയ
നിലത്തിന്നു ൈദവം ഭൂമി എന്നും െവള്ളത്തിെന്റ
കൂട്ടത്തിന്നു സമു്രദം എന്നും േപരിട്ടു; നല്ലതു എന്നു
ൈദവം കണ്ടു. 11 ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ലും വിത്തുള്ള
സസ്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അതതു തരം വിത്തുള്ള ഫലം
കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുെളച്ചുവരെട്ട എന്നു
ൈദവം കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന സംഭവിച്ചു. 12 ഭൂമിയിൽ
നിന്നു പുല്ലും അതതു തരം വിത്തുള്ള ഫലം
കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുെളച്ചുവന്നു; നല്ലതു
എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 13 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി,
മൂന്നാം ദിവസം.

14 പകലും രാവും തമ്മിൽ േവർപിരിവാൻ
ആകാശവിതാനത്തിൽ െവളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകെട്ട; അവ
അടയാളങ്ങളായും കാലം, ദിവസം, സംവത്സരം
എന്നിവ തിരിച്ചറിവാനായും ഉതകെട്ട; 15 ഭൂമിെയ
്രപകാശിപ്പിപ്പാൻ ആകാശവിതാനത്തിൽ അവ
െവളിച്ചങ്ങളായിരിക്കെട്ട എന്നു ൈദവം കലപ്ിച്ചു;
അങ്ങെന സംഭവിച്ചു. 16 പകൽ വാേഴണ്ടതിന്നു
വലിപ്പേമറിയ െവളിച്ചവും രാ്രതി വാേഴണ്ടതിന്നു
വലിപ്പം കുറഞ്ഞ െവളിച്ചവും ആയി രണ്ടു വലിയ
െവളിച്ചങ്ങെള ൈദവം ഉണ്ടാക്കി; നക്ഷ്രതങ്ങെളയും
ഉണ്ടാക്കി. 17 ഭൂമിെയ ്രപകാശിപ്പിപ്പാനും പകലും
രാ്രതിയും വാഴുവാനും െവളിച്ചെത്തയും ഇരുളിെനയും
തമ്മിൽ േവർപിരിപ്പാനുമായി 18 ൈദവം അവെയ
ആകാശവിതാനത്തിൽ നിത്തൎ ി; നല്ലതു എന്നു ൈദവം
കണ്ടു. 19 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി, നാലാം ദിവസം.

20 െവള്ളത്തിൽ ജലജന്തുക്കൾ കൂട്ടമായി ജനിക്കെട്ട;
ഭൂമിയുെട മീെത ആകാശവിതാനത്തിൽ പറവജാതി
പറക്കെട്ട എന്നു ൈദവം കലപ്ിച്ചു. 21 ൈദവം
വലിയ തിമിംഗലങ്ങെളയും െവള്ളത്തിൽ കൂട്ടമായി
ജനിച്ചു ചരിക്കുന്ന അതതു തരം ജീവജന്തുക്കെളയും
അതതു തരം പറവജാതിെയയും സൃഷ്ടിച്ചു; നല്ലതു
എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 22 നിങ്ങൾ വദ്ധൎ ിച്ചു െപരുകി
സമു്രദത്തിെല െവള്ളത്തിൽ നിറവിൻ; പറവജാതി
ഭൂമിയിൽ െപരുകെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു ൈദവം
അവെയ അനു്രഗഹിച്ചു. 23 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി,
അഞ്ചാം ദിവസം.

24 അതതു തരം കന്നുകാലി, ഇഴജാതി, കാട്ടുമൃഗം
ഇങ്ങെന അതതുതരം ജീവജന്തുക്കൾ
ഭൂമിയിൽനിന്നുളവാകെട്ട എന്നു ൈദവം കലപ്ിച്ചു;
അങ്ങെന സംഭവിച്ചു. 25 ഇങ്ങെന ൈദവം അതതു
തരം കാട്ടുമൃഗങ്ങെളയും അതതു തരം
കന്നുകാലികെളയും അതതു തരം
ഭൂചരജന്തുക്കെളയും ഉണ്ടാക്കി; നല്ലതു എന്നു ൈദവം
കണ്ടു. 26 അനന്തരം ൈദവം: നാം നമ്മുെട
സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുെട സാദൃശ്യ്രപകാരം മനുഷ്യെന
ഉണ്ടാക്കുക; അവർ സമു്രദത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിേന്മലും
ആകാശത്തിലുള്ള പറവജാതിയിേന്മലും
മൃഗങ്ങളിേന്മലും സവ്വൎ ഭൂമിയിേന്മലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന
എല്ലാഇഴജാതിയിേന്മലും വാഴെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു. 27

ഇങ്ങെന ൈദവം തെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യെന
സൃഷ്ടിച്ചു, ൈദവത്തിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ അവെന
സൃഷ്ടിച്ചു, ആണും െപണ്ണുമായി അവെര സൃഷ്ടിച്ചു. 28

ൈദവം അവെര അനു്രഗഹിച്ചു: നിങ്ങൾ
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി ഭൂമിയിൽ
നിറഞ്ഞു അതിെന അടക്കി സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യത്തിേന്മലും ആകാശത്തിെല പറവജാതിയിേന്മലും
സകലഭൂചരജന്തുവിേന്മലും വാഴുവിൻ എന്നു
അവേരാടു കലപ്ിച്ചു. 29 ഭൂമിയിൽ എങ്ങും വിത്തുള്ള
സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷത്തിെന്റ വിത്തുള്ള ഫലം
കായിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ, ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്കു
ആഹാരമായിരിക്കെട്ട; 30 ഭൂമിയിെല
സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല എല്ലാ
പറവകൾക്കും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന
സകലഭൂചരജന്തുക്കൾക്കും ആഹാരമായിട്ടു
പച്ചസസ്യം ഒെക്കയും ഞാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നു ൈദവം കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന സംഭവിച്ചു. 31

താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിെന ഒെക്കയും ൈദവം േനാക്കി,
അതു എ്രതയും നല്ലതു എന്നു കണ്ടു. സന്ധ്യയായി
ഉഷസ്സുമായി, ആറാം ദിവസം.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇങ്ങെന ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള
ചരാചരങ്ങെളാെക്കയും തികഞ്ഞു. 2 താൻ
െചയത് ്രപവൃത്തി ഒെക്കയും ൈദവം

5 ഉലപ്ത്തി 2:2
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തീത്തൎ േശഷം താൻ െചയത്
സകല്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം
നിവൃത്തനായി. 3 താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല
്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതുെകാണ്ടു
ൈദവം ഏഴാം ദിവസെത്ത അനു്രഗഹിച്ചു
ശുദ്ധീകരിച്ചു.

4 യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയും ആകാശവും
സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിെന്റ
ഉലപ്ത്തിവിവരം: വയലിെല െചടി ഒന്നും അതുവെര
ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; വയലിെല സസ്യം ഒന്നും
മുെളച്ചിരുന്നതുമില്ല. 5 യേഹാവയായ ൈദവം
ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്യിച്ചിരുന്നില്ല; നിലത്തു േവല
െചയവ്ാൻ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 6 ഭൂമിയിൽ
നിന്നു മഞ്ഞു െപാങ്ങി, നിലം ഒെക്കയും
നെനച്ചുവന്നു. 7 യേഹാവയായ ൈദവം നിലെത്ത
െപാടിെകാണ്ടു മനുഷ്യെന നിമ്മൎ ിച്ചിട്ടു അവെന്റ
മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി, മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള
േദഹിയായി തീന്നൎ ു. 8 അനന്തരം യേഹാവയായ
ൈദവം കിഴക്കു ഏെദനിൽ ഒരു േതാട്ടം ഉണ്ടാക്കി,
താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യെന അവിെട ആക്കി. 9

കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ
ഓേരാ വൃക്ഷങ്ങളും േതാട്ടത്തിെന്റ നടുവിൽ
ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിെന്റ
വൃക്ഷവും യേഹാവയായ ൈദവം നിലത്തുനിന്നു
മുെളപ്പിച്ചു. 10 േതാട്ടം നെനപ്പാൻ ഒരു നദി
ഏെദനിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു; അതു അവിെടനിന്നു നാലു
ശാഖയായി പിരിഞ്ഞു. 11 ഒന്നാമേത്തതിന്നു പീേശാൻ
എന്നു േപർ; അതു ഹവീലാേദശെമാെക്കയും ചുറ്റുന്നു;
അവിെട െപാന്നുണ്ടു. 12 ആ േദശത്തിെല െപാന്നു
േമത്തരമാകുന്നു; അവിെട ഗുലഗ്ുലുവും
േഗാേമദകവും ഉണ്ടു. 13 രണ്ടാം നദിക്കു ഗീേഹാൻ
എന്നു േപർ; അതു കൂശേ്ദശെമാെക്കയും ചുറ്റുന്നു. 14

മൂന്നാം നദിക്കു ഹിേദ്ദെക്കൽ എന്നു േപർ; അതു
അശ്ശൂരിന്നു കിഴേക്കാട്ടു ഒഴുകുന്നു; നാലാം നദി ്രഫാത്ത്
ആകുന്നു. 15 യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി ഏെദൻ േതാട്ടത്തിൽ േവല
െചയവ്ാനും അതിെന കാപ്പാനും അവിെട ആക്കി. 16

യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യേനാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: േതാട്ടത്തിെല സകലവൃക്ഷങ്ങളുെടയും
ഫലം നിനക്കു ഇഷ്ടംേപാെല തിന്നാം. 17 എന്നാൽ
നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിെന്റ വൃക്ഷത്തിൻ
ഫലം തിന്നരുതു; തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും.

18 അനന്തരം യേഹാവയായ ൈദവം: മനുഷ്യൻ
ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല; ഞാൻ അവന്നു
തക്കതാെയാരു തുണ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 19 യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയിെല
സകല മൃഗങ്ങെളയും ആകാശത്തിെല എല്ലാ
പറവകെളയും നിലത്തു നിന്നു നിമ്മൎ ിച്ചിട്ടു മനുഷ്യൻ
അെവക്കു എന്തു േപരിടുെമന്നു കാണ്മാൻ അവെന്റ
മുമ്പിൽ വരുത്തി; സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും
മനുഷ്യൻ ഇട്ടതു അെവക്കു േപരായി. 20 മനുഷ്യൻ
എല്ലാകന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിെല
പറവകൾക്കും എല്ലാകാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും േപരിട്ടു;
എങ്കിലും മനുഷ്യന്നു തക്കതാെയാരു തുണ
കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. 21 ആകയാൽ യേഹാവയായ ൈദവം
മനുഷ്യന്നു ഒരു ഗാഢനി്രദ വരുത്തി; അവൻ
ഉറങ്ങിയേപ്പാൾ അവെന്റ വാരിെയല്ലുകളിൽ ഒന്നു
എടുത്തു അതിന്നു പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ചു. 22

യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യനിൽനിന്നു എടുത്ത
വാരിെയല്ലിെന ഒരു ്രസ്തീയാക്കി, അവെള മനുഷ്യെന്റ

അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 23 അേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ;
ഇതു ഇേപ്പാൾ എെന്റ അസ്ഥിയിൽ നിന്നു അസ്ഥിയും
എെന്റ മാംസത്തിൽനിന്നു മാംസവും ആകുന്നു.
ഇവെള നരനിൽനിന്നു എടുത്തിരിക്കയാൽ ഇവൾക്കു
നാരി എന്നു േപരാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 24

അതുെകാണ്ടു പുരുഷൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ഭായ്യൎ േയാടു പറ്റിേച്ചരും; അവർ
ഏകേദഹമായി തീരും. 25 മനുഷ്യനും ഭായ്യൎ യും
ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു; അവക്കൎ ു നാണം
േതാന്നിയില്ലതാനും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയായ ൈദവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ
കാട്ടുജന്തുക്കെളക്കാളും പാമ്പു
െകൗശലേമറിയതായിരുന്നു. അതു ്രസ്തീേയാടു:

േതാട്ടത്തിെല യാെതാരു വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലവും
നിങ്ങൾ തിന്നരുെതന്നു ൈദവം വാസ്തവമായി
കലപ്ിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചു. 2 ്രസ്തീ
പാമ്പിേനാടു: േതാട്ടത്തിെല വൃക്ഷങ്ങളുെട ഫലം
ഞങ്ങൾക്കു തിന്നാം; 3 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു േതാട്ടത്തിെന്റ നടുവിലുള്ള
വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം തിന്നരുതു, െതാടുകയും അരുതു
എന്നു ൈദവം കലപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 4

പാമ്പു ്രസ്തീേയാടു: നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം; 5

അതു തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുെട കണ്ണു തുറക്കയും
നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകെള അറിയുന്നവരായി
ൈദവെത്തേപ്പാെല ആകയും െചയ്യും എന്നു ൈദവം
അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ആ വൃക്ഷഫലം
തിന്മാൻ നല്ലതും കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം
്രപാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്നു ്രസ്തീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു
തിന്നു ഭത്തൎ ാവിന്നും െകാടുത്തു; അവനും തിന്നു. 7

ഉടെന ഇരുവരുെടയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ
നഗ്നെരന്നു അറിഞ്ഞു, അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി
തങ്ങൾക്കു അരയാട ഉണ്ടാക്കി. 8 െവയിലാറിയേപ്പാൾ
യേഹാവയായ ൈദവം േതാട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച
അവർ േകട്ടു; മനുഷ്യനും ഭായ്യൎ യും യേഹാവയായ
ൈദവം തങ്ങെള കാണാതിരിപ്പാൻ േതാട്ടത്തിെല
വൃക്ഷങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒളിച്ചു. 9 യേഹാവയായ
ൈദവം മനുഷ്യെന വിളിച്ചു: നീ എവിെട എന്നു
േചാദിച്ചു. 10 േതാട്ടത്തിൽ നിെന്റ ഒച്ച േകട്ടിട്ടു ഞാൻ
നഗ്നനാകെകാണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു ഒളിച്ചു എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 11 നീ നഗ്നെനന്നു നിേന്നാടു ആർ പറഞ്ഞു?
തിന്നരുെതന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ച വൃക്ഷഫലം
നീ തിന്നുേവാ എന്നു അവൻ േചാദിച്ചു. 12 അതിന്നു
മനുഷ്യൻ: എേന്നാടു കൂെട ഇരിപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള
്രസ്തീ വൃക്ഷഫലം തന്നു; ഞാൻ തിന്നുകയും െചയത്ു
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 യേഹാവയായ ൈദവം ്രസ്തീേയാടു:
നീ ഈ െചയത്തു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു:
പാമ്പു എെന്ന വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ തിന്നുേപായി എന്നു
്രസ്തീ പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവയായ ൈദവം പാമ്പിേനാടു
കലപ്ിച്ചതു: നീ ഇതു െചയ്കെകാണ്ടു എല്ലാ
കന്നുകാലികളിലും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിലുംെവച്ചു നീ
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നീ ഉരസ്സുെകാണ്ടു ഗമിച്ചു
നിെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും െപാടി തിന്നും. 15

ഞാൻ നിനക്കും ്രസ്തീക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും
അവളുെട സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശ്രതുത്വം ഉണ്ടാക്കും.
അവൻ നിെന്റ തല തകക്കൎ ും; നീ അവെന്റ കുതികാൽ
തകക്കൎ ും. 16 ്രസ്തീേയാടു കലപ്ിച്ചതു: ഞാൻ നിനക്കു
കഷ്ടവും ഗഭൎധാരണവും ഏറ്റവും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും; നീ
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േവദനേയാെട മക്കെള ്രപസവിക്കും; നിെന്റ ആ്രഗഹം
നിെന്റ ഭത്തൎ ാവിേനാടു ആകും; അവൻ നിെന്ന
ഭരിക്കും. 17 മനുഷ്യേനാടു കലപ്ിച്ചേതാ: നീ നിെന്റ
ഭായ്യൎ യുെട വാക്കു അനുസരിക്കയും തിന്നരുെതന്നു
ഞാൻ കലപ്ിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും
െചയത്തുെകാണ്ടു നിെന്റ നിമിത്തം ഭൂമി
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും
നീ കഷ്ടതേയാെട അതിൽനിന്നു അേഹാവൃത്തി
കഴിക്കും. 18 മുള്ളും പറക്കാരയും നിനക്കു
അതിൽനിന്നു മുെളക്കും; വയലിെല സസ്യം നിനക്കു
ആഹാരമാകും. 19 നിലത്തുനിന്നു നിെന്ന
എടുത്തിരിക്കുന്നു; അതിൽ തിരിെക േചരുേവാളം
മുഖെത്ത വിയേപ്പൎ ാെട നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും; നീ
െപാടിയാകുന്നു, െപാടിയിൽ തിരിെക േചരും. 20

മനുഷ്യൻ തെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു ഹവ്വാ എന്നു േപരിട്ടു;
അവൾ ജീവനുള്ളവെക്കൎ ല്ലാം മാതാവേല്ലാ. 21

യേഹാവയായ ൈദവം ആദാമിന്നും അവെന്റ
ഭായ്യൎ ക്കും േതാൽെകാണ്ടു ഉടുപ്പു ഉണ്ടാക്കി അവെര
ഉടുപ്പിച്ചു.

22 യേഹാവയായ ൈദവം: മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകെള
അറിവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മിൽ ഒരുത്തെനേപ്പാെല
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ അവൻ ൈകനീട്ടി
ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം കൂെട പറിച്ചു തിന്നു
എേന്നക്കും ജീവിപ്പാൻ സംഗതി വരരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 23 അവെന എടുത്തിരുന്ന നിലത്തു കൃഷി
െചേയ്യണ്ടതിന്നു യേഹാവയായ ൈദവം അവെന
ഏെദൻേതാട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. 24 ഇങ്ങെന
അവൻ മനുഷ്യെന ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു; ജീവെന്റ
വൃക്ഷത്തിങ്കേലക്കുള്ള വഴി കാപ്പാൻ അവൻ ഏെദൻ
േതാട്ടത്തിന്നു കിഴക്കു െകരൂബുകെള
തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിെന്റ ജ്വാലയുമായി
നിത്തൎ ി.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം മനുഷ്യൻ തെന്റ ഭായ്യൎ യായ ഹവ്വെയ
പരി്രഗഹിച്ചു; അവൾ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു കയീെന
്രപസവിച്ചു: യേഹാവയാൽ എനിക്കു ഒരു

പുരുഷ്രപജ ലഭിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 2 പിെന്ന അവൾ
അവെന്റ അനുജനായ ഹാെബലിെന ്രപസവിച്ചു.
ഹാെബൽ ആട്ടിടയനും കയീൻ കൃഷിക്കാരനും
ആയത്ീന്നൎ ു. 3 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു കയീൻ
നിലെത്ത അനുഭവത്തിൽനിന്നു യേഹാെവക്കു ഒരു
വഴിപാടു െകാണ്ടുവന്നു. 4 ഹാെബലും ആട്ടിൻ
കൂട്ടത്തിെല കടിഞ്ഞൂലുകളിൽനിന്നു, അവയുെട
േമദസ്സിൽനിന്നു തേന്ന, ഒരു വഴിപാടു െകാണ്ടുവന്നു.
യേഹാവ ഹാെബലിലും അവെന്റ വഴിപാടിലും
്രപസാദിച്ചു. 5 കയീനിലും അവെന്റ വഴിപാടിലും
്രപസാദിച്ചില്ല. കയീന്നു ഏറ്റവും േകാപമുണ്ടായി,
അവെന്റ മുഖം വാടി. 6 എന്നാെറ യേഹാവ
കയീേനാടു: നീ േകാപിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിെന്റ
മുഖം വാടുന്നതും എന്തു? 7 നീ നന്മെചയ്യുന്നു
എങ്കിൽ ്രപസാദമുണ്ടാകയില്ലേയാ? നീ നന്മ
െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിേലാ പാപം വാതില്ക്കൽ കിടക്കുന്നു;
അതിെന്റ ആ്രഗഹം നിങ്കേലക്കു ആകുന്നു; നീേയാ
അതിെന കീഴടേക്കണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 8 എന്നാെറ
കയീൻ തെന്റ അനുജനായ ഹാെബലിേനാടു: (നാം
വയലിേലക്കു േപാക എന്നു) പറഞ്ഞു. അവർ
വയലിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ കയീൻ തെന്റ അനുജനായ
ഹാെബലിേനാടു കയത്തൎ ു അവെന െകാന്നു. 9 പിെന്ന

യേഹാവ കയീേനാടു: നിെന്റ അനുജനായ ഹാെബൽ
എവിെട എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഞാൻ അറിയുന്നില്ല;
ഞാൻ എെന്റ അനുജെന്റ കാവൽക്കാരേനാ എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 10 അതിന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയത്തു. നീ എന്തു െചയത്ു? നിെന്റ
അനുജെന്റ രക്തത്തിെന്റ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ നിന്നു
എേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നു. 11 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
അനുജെന്റ രക്തം നിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
ഏറ്റുെകാൾവാൻ വായിതുറന്ന േദശം നീ വിട്ടു
ശാപ്രഗസ്തനായി േപാേകണം. 12 നീ കൃഷി
െചയ്യുേമ്പാൾ നിലം ഇനി േമലാൽ തെന്റ വീയ്യൎ ം
നിനക്കു തരികയില്ല; നീ ഭൂമിയിൽ ഉഴന്നലയുന്നവൻ
ആകും. 13 കയീൻ യേഹാവേയാടു: എെന്റ കുറ്റം
െപാറുപ്പാൻ കഴിയുന്നതിെനക്കാൾ വലിയതാകുന്നു.
14 ഇതാ, നീ ഇന്നു എെന്ന ആട്ടിക്കളയുന്നു; ഞാൻ
തിരുസന്നിധിവിട്ടു ഒളിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഉഴന്നലയുന്നവൻ
ആകും; ആെരങ്കിലും എെന്ന കണ്ടാൽ, എെന്ന
െകാല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു. 15 യേഹാവ അവേനാടു:
അതുെകാണ്ടു ആെരങ്കിലും കയീെന െകാന്നാൽ
അവന്നു ഏഴിരട്ടി പകരം കിട്ടും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു; കയീെന കാണുന്നവർ ആരും
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ അവന്നു ഒരു
അടയാളം െവച്ചു.

16 അങ്ങെന കയീൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ടു ഏെദന്നു കിഴക്കു േനാദ ്േദശത്തു
െചന്നു പാത്തൎ ു. 17 കയീൻ തെന്റ ഭായ്യൎ െയ
പരി്രഗഹിച്ചു; അവൾ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു ഹാേനാക്കിെന
്രപസവിച്ചു. അവൻ ഒരു പട്ടണം പണിതു, ഹാേനാക്ക്
എന്നു തെന്റ മകെന്റ േപരിട്ടു. 18 ഹാേനാക്കിന്നു
ഈരാദ ്ജനിച്ചു; ഈരാദ ്െമഹൂയേയലിെന ജനിപ്പിച്ചു;
െമഹൂയേയൽ െമഥൂശേയലിെന ജനിപ്പിച്ചു;
െമഥൂശേയൽ ലാെമക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു. 19 ലാെമക്ക്
രണ്ടു ഭായ്യൎ മാെര എടുത്തു; ഒരുത്തിക്കു ആദാ എന്നും
മറ്റവൾക്കു സില്ലാ എന്നും േപർ. 20 ആദാ
യാബാലിെന ്രപസവിച്ചു; അവൻ
കൂടാരവാസികൾക്കും പശുപാലകന്മാക്കൎ ും
പിതാവായത്ീന്നൎ ു. 21 അവെന്റ സേഹാദരന്നു യൂബാൽ
എന്നു േപർ. ഇവൻ കിന്നരവും േവണുവും
്രപേയാഗിക്കുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും പിതാവായത്ീന്നൎ ു. 22

സില്ലാ തൂബൽകയീെന ്രപസവിച്ചു; അവൻ
െചമ്പുെകാണ്ടും ഇരിമ്പുെകാണ്ടുമുള്ള ആയുധങ്ങെള
തീക്കൎ ുന്നവനായത്ീന്നൎ ു; തൂബൽകയീെന്റ െപങ്ങൾ
നയമാ. 23 ലാെമക്ക് തെന്റ ഭായ്യൎ മാേരാടു പറഞ്ഞതു:
ആദയും സില്ലയും ആയുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്കു
േകൾപ്പിൻ;
ലാെമക്കിൻ ഭായ്യൎ മാേര, എെന്റ വചനത്തിന്നു െചവി
തരുവിൻ!
എെന്റ മുറിവിന്നു പകരം ഞാൻ ഒരു പുരുഷെനയും
എെന്റ പരിക്കിന്നു പകരം ഒരു യുവാവിെനയും
െകാല്ലും.

24 കയീന്നുേവണ്ടി ഏഴിരട്ടി പകരം െചയ്യുെമങ്കിൽ
ലാെമക്കിന്നുേവണ്ടി എഴുപേത്തഴു ഇരട്ടി പകരം
െചയ്യും.

25 ആദാം തെന്റ ഭായ്യൎ െയ പിെന്നയും പരി്രഗഹിച്ചു;
അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു: കയീൻ െകാന്ന
ഹാെബലിന്നു പകരം ൈദവം എനിക്കു മെറ്റാരു
സന്തതിെയ തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു േശത്ത്
എന്നു േപരിട്ടു. 26 േശത്തിന്നും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു;
അവന്നു എേനാശ ്എന്നു േപരിട്ടു. ആ കാലത്തു
യേഹാവയുെട നാമത്തിലുള്ള ആരാധന തുടങ്ങി.
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൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആദാമിെന്റ വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: ൈദവം
മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
സാദൃശ്യത്തിൽ അവെന ഉണ്ടാക്കി; ആണും

െപണ്ണുമായി അവെര സൃഷ്ടിച്ചു; 2 സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ
അവെര അനു്രഗഹിക്കയും അവക്കൎ ു ആദാെമന്നു
േപരിടുകയും െചയത്ു. 3 ആദാമിനു നൂറ്റിമുപ്പതു
വയസ്സായാേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ തെന്റ
സ്വരൂപ്രപകാരം ഒരു മകെന ജനിപ്പിച്ചു; അവന്നു
േശത്ത് എന്നു േപരിട്ടു. 4 േശത്തിെന ജനിപ്പിച്ചേശഷം
ആദാം എണ്ണൂറു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാേരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 5

ആദാമിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക െതാള്ളായിരത്തി
മുപ്പതു സംവത്സരമായിരുന്നു; പിെന്ന അവൻ മരിച്ചു.

6 േശത്തിന്നു നൂറ്റഞ്ചു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
എേനാശിെന ജനിപ്പിച്ചു. 7 എേനാശിെന ജനിപ്പിച്ച
േശഷം േശത്ത് എണ്ണൂേറ്റഴു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 8

േശത്തിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക െതാള്ളായിരത്തി
പ്രന്തണ്ടു സംവത്സരമായിരുന്നു; പിെന്ന അവൻ
മരിച്ചു.

9 എേനാശിന്നു െതാണ്ണൂറു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
േകനാെന ജനിപ്പിച്ചു. 10 േകനാെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം
എേനാശ ്എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു. 11 എേനാശിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക
െതാള്ളായിരത്തഞ്ചു സംവത്സരമായിരുന്നു; പിെന്ന
അവൻ മരിച്ചു.

12 േകനാന്നു എഴുപതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
മഹലേലലിെന ജനിപ്പിച്ചു. 13 മഹലേലലിെന ജനിപ്പിച്ച
േശഷം േകനാൻ എണ്ണൂറ്റിനാലപ്തു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു. 14 േകനാെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക
െതാള്ളായിരത്തി പത്തു സംവത്സരമായിരുന്നു; പിെന്ന
അവൻ മരിച്ചു.

15 മഹലേലലിന്നു അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ യാെരദിെന ജനിപ്പിച്ചു. 16 യാെരദിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം മഹലേലൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതു
സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 17 മഹലേലലിെന്റ
ആയുഷ്കാലം ആെക എണ്ണൂറ്റി െതാണ്ണൂറ്റഞ്ചു
സംവത്സരമായിരുന്നു; പിെന്ന അവൻ മരിച്ചു.

18 യാെരദിന്നു നൂറ്ററുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ ഹാേനാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു. 19 ഹാേനാക്കിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം യാെരദ ്എണ്ണൂറു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു. 20 യാെരദിെന്റ ആയൂഷ്കാലം ആെക
െതാള്ളായിരത്തറുപത്തിരണ്ടു സംവത്സരമായിരുന്നു;
പിെന്ന അവൻ മരിച്ചു.

21 ഹാേനാക്കിന്നു അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ െമഥൂശലഹിെന ജനിപ്പിച്ചു. 22

െമഥൂശലഹിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം ഹാേനാക്ക് മൂന്നൂറു
സംവത്സരം ൈദവേത്താടുകൂെട നടക്കയും
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കയും
െചയത്ു. 23 ഹാേനാക്കിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക
മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചു സംവത്സരമായിരുന്നു. 24

ഹാേനാക്ക് ൈദവേത്താടുകൂെട നടന്നു, ൈദവം
അവെന എടുത്തുെകാണ്ടതിനാൽ കാണാെതയായി.

25 െമഥൂശലഹിന്നു നൂെറ്റണപ്േത്തഴു
വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ലാേമക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു. 26

ലാേമക്കിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം െമഥൂശലഹ്
എഴുനൂെറ്റണപ്ത്തിരണ്ടു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 27

െമഥൂശലഹിെന്റ ആയൂഷ്കാലം ആെക
െതാള്ളായിരത്തറുപെത്താമ്പതു സംവത്സരമായിരുന്നു;
പിെന്ന അവൻ മരിച്ചു.

28 ലാേമക്കിന്നു നൂെറ്റണപ്ത്തിരണ്ടു
വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ഒരു മകെന ജനിപ്പിച്ചു. 29

യേഹാവ ശപിച്ച ഭൂമിയിൽ നമ്മുെട ്രപവൃത്തിയിലും
നമ്മുെട ൈകകളുെട ്രപയത്നത്തിലും ഇവൻ നെമ്മ
ആശ്വസിപ്പിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു േനാഹ
എന്നു േപർ ഇട്ടു. 30 േനാഹെയ ജനിപ്പിച്ചേശഷം
ലാേമക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി െതാണ്ണൂറ്റഞ്ചു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു. 31 ലാേമക്കിെന്റ ആയൂഷ്കാലം ആെക
എഴുനൂെറ്റഴുപേത്തഴു സംവത്സരമായിരുന്നു; പിെന്ന
അവൻ മരിച്ചു.

32 േനാെഹക്കു അഞ്ഞൂറു വയസ്സായേശഷം േനാഹ
േശമിെനയും ഹാമിെനയും യാെഫത്തിെനയും
ജനിപ്പിച്ചു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ െപരുകിത്തുടങ്ങി. അവക്കൎ ു
പു്രതിമാർ ജനിച്ചേപ്പാൾ 2 ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാെര

െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ളവെരന്നു കണ്ടിട്ടു തങ്ങൾക്കു േബാധിച്ച
ഏവെരയും ഭായ്യൎ മാരായി എടുത്തു. 3 അേപ്പാൾ
യേഹാവ: മനുഷ്യനിൽ എെന്റ ആത്മാവു
സദാകാലവും വാദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കയില്ല; അവൻ
ജഡം തേന്നയേല്ലാ; എങ്കിലും അവെന്റ കാലം
നൂറ്റിരുപതു സംവത്സരമാകും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.
4 അക്കാലത്തു ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിെന്റ േശഷവും ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ
മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാരുെട അടുക്കൽ െചന്നിട്ടു അവർ
മക്കെള ്രപസവിച്ചു; ഇവരാകുന്നു പുരാതനകാലെത്ത
വീരന്മാർ, കീത്തൎ ിെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ തേന്ന. 5 ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യെന്റ ദുഷ്ടത വലിയെതന്നും അവെന്റ
ഹൃദയവിചാരങ്ങളുെട നിരൂപണെമാെക്കയും
എല്ലായേ്പാഴും േദാഷമുള്ളതേ്രത എന്നും യേഹാവ
കണ്ടു. 6 താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യെന
ഉണ്ടാക്കുകെകാണ്ടു യേഹാവ അനുതപിച്ചു; അതു
അവെന്റ ഹൃദയത്തിന്നു ദുഃഖമായി: 7 ഞാൻ
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യെന ഭൂമിയിൽ നിന്നു
നശിപ്പിച്ചുകളയും; മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും
ഇഴജാതിെയയും ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും
തേന്ന; അവെയ ഉണ്ടാക്കുകെകാണ്ടു ഞാൻ
അനുതപിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു. 8

എന്നാൽ േനാെഹക്കു യേഹാവയുെട കൃപ ലഭിച്ചു.
9 േനാഹയുെട വംശപാരമ്പയ്യൎ ം എെന്തന്നാൽ:

േനാഹ നീതിമാനും തെന്റ തലമുറയിൽ
നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു; േനാഹ ൈദവേത്താടുകൂെട
നടന്നു. 10 േശം, ഹാം, യാെഫത്ത് എന്ന മൂന്നു
പു്രതന്മാെര േനാഹ ജനിപ്പിച്ചു. 11 എന്നാൽ ഭൂമി
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക വഷളായി; ഭൂമി
അതി്രകമംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. 12 ൈദവം
ഭൂമിെയ േനാക്കി, അതു വഷളായി എന്നു കണ്ടു;
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സകലജഡവും ഭൂമിയിൽ തെന്റ വഴി
വഷളാക്കിയിരുന്നു.

13 ൈദവം േനാഹേയാടു കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
സകലജഡത്തിെന്റയും അവസാനം എെന്റ മുമ്പിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു; ഭൂമി അവരാൽ അതി്രകമംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര ഭൂമിേയാടുകൂെട
നശിപ്പിക്കും. 14 നീ േഗാഫർമരംെകാണ്ടു ഒരു െപട്ടകം
ഉണ്ടാക്കുക; െപട്ടകത്തിന്നു അറകൾ ഉണ്ടാക്കി,
അകത്തും പുറത്തും കീൽ േതേക്കണം. 15 അതു
ഉണ്ടാേക്കണ്ടതു എങ്ങെന എന്നാൽ: െപട്ടകത്തിെന്റ
നീളം മുന്നൂറു മുഴം; വീതി അമ്പതു മുഴം; ഉയരം മുപ്പതു
മുഴം. 16 െപട്ടകത്തിന്നു കിളിവാതിൽ ഉണ്ടാേക്കണം;
േമൽനിന്നു ഒരു മുഴം താെഴ അതിെന െവേക്കണം;
െപട്ടകത്തിെന്റ വാതിൽ അതിെന്റ വശത്തുെവേക്കണം:
താഴെത്തയും രണ്ടാമെത്തയും മൂന്നാമെത്തയും തട്ടായി
അതിെന ഉണ്ടാേക്കണം. 17 ആകാശത്തിൻ
കീഴിൽനിന്നു ജീവശ്വാസമുള്ള സവ്വൎ ജഡെത്തയും
നശിപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജല്രപളയം
വരുത്തും; ഭൂമിയിലുള്ളെതാെക്കയും നശിച്ചുേപാകും.
18 നിേന്നാേടാ ഞാൻ ഒരു നിയമം െചയ്യും; നീയും
നിെന്റ പു്രതന്മാരും ഭായ്യൎ യും പു്രതന്മാരുെട ഭായ്യൎ മാരും
െപട്ടകത്തിൽ കടേക്കണം. 19 സകല
ജീവികളിൽനിന്നും, സവ്വൎ ജഡത്തിൽനിന്നും തേന്ന,
ഈരണ്ടീരണ്ടിെന നിേന്നാടുകൂെട ജീവരെക്ഷക്കായിട്ടു
െപട്ടകത്തിൽ കയേറ്റണം; അവ ആണും
െപണ്ണുമായിരിേക്കണം. 20 അതതു തരം
പക്ഷികളിൽനിന്നും അതതു തരം മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും
ഭൂമിയിെല അതതു തരം
ഇഴജാതികളിൽനിെന്നാെക്കയും ഈരണ്ടീരണ്ടു ജീവ
രെക്ഷക്കായിട്ടു നിെന്റ അടുക്കൽ വേരണം. 21 നീേയാ
സകലഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽനിന്നും േവണ്ടുന്നതു
എടുത്തു സം്രഗഹിച്ചുെകാേള്ളണം; അതു നിനക്കും
അെവക്കും ആഹാരമായിരിേക്കണം. 22 ൈദവം
തേന്നാടു കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും േനാഹ െചയത്ു;
അങ്ങെന തേന്ന അവൻ െചയത്ു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ േനാഹേയാടു
കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: നീയും
സവ്വൎ കുടുംബവുമായി െപട്ടകത്തിൽ കടക്ക;

ഞാൻ നിെന്ന ഈ തലമുറയിൽ എെന്റ മുമ്പാെക
നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 ശുദ്ധിയുള്ള
സകലമൃഗങ്ങളിൽനിന്നും ആണും െപണ്ണുമായി
ഏേഴഴും, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു ആണും
െപണ്ണുമായി ഈരണ്ടും, 3 ആകാശത്തിെല
പറവകളിൽനിന്നു പൂവനും പിടയുമായി ഏേഴഴും,
ഭൂമിയിെലാെക്കയും സന്തതി േശഷിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ േചത്തൎ ുെകാേള്ളണം. 4 ഇനി ഏഴുദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നാലപ്തു രാവും
നാലപ്തു പകലും മഴ െപയ്യിക്കും; ഞാൻ
ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങെളയും
ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കും. 5 യേഹാവ തേന്നാടു
കലപ്ിച്ച്രപകാരെമാെക്കയും േനാഹ െചയത്ു.

6 ഭൂമിയിൽ ജല്രപളയം ഉണ്ടായേപ്പാൾ േനാെഹക്കു
അറുനൂറു വയസ്സായിരുന്നു. 7 േനാഹയും പു്രതന്മാരും
അവെന്റ ഭായ്യൎ യും പു്രതന്മാരുെട ഭായ്യൎ മാരും ജല്രപളയം
നിമിത്തം െപട്ടകത്തിൽ കടന്നു. 8 ശുദ്ധിയുള്ള
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും
പറവകളിൽനിന്നും ഭൂമിയിലുള്ള

ഇഴജാതിയിൽനിെന്നാെക്കയും, 9 ൈദവം
േനാഹേയാടു കലപ്ിച്ച്രപകാരം ഈരണ്ടീരണ്ടു ആണും
െപണ്ണുമായി േനാഹയുെട അടുക്കൽ വന്നു
െപട്ടകത്തിൽ കടന്നു. 10 ഏഴു ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം ഭൂമിയിൽ ജല്രപളയം തുടങ്ങി. 11

േനാഹയുെട ആയുസ്സിെന്റ അറുനൂറാം
സംവത്സരത്തിൽ രണ്ടാം മാസം പതിേനഴാം തിയ്യതി,
അന്നുതേന്ന ആഴിയുെട ഉറവുകൾ ഒെക്കയും പിളന്നൎ ു;
ആകാശത്തിെന്റ കിളിവാതിലുകളും തുറന്നു. 12

നാലപ്തു രാവും നാലപ്തു പകലും ഭൂമിയിൽ മഴ
െപയത്ു. 13 അന്നുതേന്ന േനാഹയും േനാഹയുെട
പു്രതന്മാരായ േശമും ഹാമും യാേഫത്തും േനാഹയുെട
ഭായ്യൎ യും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട മൂന്നു ഭായ്യൎ മാരും
െപട്ടകത്തിൽ കടന്നു. 14 അവരും അതതു തരം
കാട്ടുമൃഗങ്ങളും അതതു തരം കന്നുകാലികളും
നിലത്തു ഇഴയുന്ന അതതു തരം ഇഴജാതിയും അതതു
തരം പറവകളും അതതു തരം പക്ഷികളും തേന്ന. 15

ജീവശ്വാസമുള്ള സവ്വൎ ജഡത്തിൽനിന്നും ഈരണ്ടീരണ്ടു
േനാഹയുെട അടുക്കൽ വന്നു െപട്ടകത്തിൽ കടന്നു. 16

ൈദവം അവേനാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അകത്തു
കടന്നവ സവ്വൎ ജഡത്തിൽനിന്നും ആണും െപണ്ണുമായി
കടന്നു; യേഹാവ വാതിൽ അെടച്ചു. 17 ഭൂമിയിൽ
നാലപ്തു ദിവസം ജല്രപളയം ഉണ്ടായി, െവള്ളം
വദ്ധൎ ിച്ചു െപട്ടകം െപാങ്ങി, നിലത്തുനിന്നു ഉയന്നൎ ു. 18

െവള്ളം െപാങ്ങി ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും െപരുകി; െപട്ടകം
െവള്ളത്തിൽ ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. 19 െവള്ളം ഭൂമിയിൽ
അത്യധികം െപാങ്ങി, ആകാശത്തിൻ കീെഴങ്ങുമുള്ള
ഉയന്നൎ  പവ്വൎ തങ്ങെളാെക്കയും മൂടിേപ്പായി. 20

പവ്വൎ തങ്ങൾ മൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം െവള്ളം പതിനഞ്ചു
മുഴം അെവക്കു മീെത െപാങ്ങി. 21 പറവകളും
കന്നുകാലികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും നിലത്തു ഇഴയുന്ന
എല്ലാ ഇഴജാതിയുമായി ഭൂചരജഡെമാെക്കയും
സകലമനുഷ്യരും ചത്തുേപായി. 22 കരയിലുള്ള
സകലത്തിലും മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളെതാെക്കയും
ചത്തു. 23 ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും
ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിെല പറവകളുമായി ഭൂമിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന സകലജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചുേപായി;
അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിച്ചുേപായി; േനാഹയും
അവേനാടുകൂെട െപട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും
മാ്രതം േശഷിച്ചു. 24 െവള്ളം ഭൂമിയിൽ നൂറ്റമ്പതു
ദിവസം െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവം േനാഹെയയും അവേനാടുകൂെട
െപട്ടകത്തിൽ ഉള്ള സകല ജീവികെളയും
സകലമൃഗങ്ങെളയും ഓത്തൎ ു; ൈദവം ഭൂമിേമൽ

ഒരു കാറ്റു അടിപ്പിച്ചു; െവള്ളം നിെലച്ചു. 2 ആഴിയുെട
ഉറവുകളും ആകാശത്തിെന്റ കിളിവാതിലുകളും
അടഞ്ഞു; ആകാശത്തുനിന്നുള്ള മഴയും നിന്നു. 3

െവള്ളം ഇടവിടാെത ഭൂമിയിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു; നൂറ്റമ്പതു ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം െവള്ളം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. 4 ഏഴാം
മാസം പതിേനഴാം തിയ്യതി െപട്ടകം അരരാത്ത്
പവ്വൎ തത്തിൽ ഉെറച്ചു. 5 പത്താം മാസം വെര െവള്ളം
ഇടവിടാെത കുറഞ്ഞു; പത്താം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി
പവ്വൎ തശിഖരങ്ങൾ കാണായി. 6 നാലപ്തു ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം േനാഹ താൻ െപട്ടകത്തിന്നു
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കിളിവാതിൽ തുറന്നു. 7 അവൻ ഒരു
മലങ്കാക്കെയ പുറത്തു വിട്ടു; അതു പുറെപ്പട്ടു ഭൂമിയിൽ
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െവള്ളം വറ്റിേപ്പായതു വെര േപായും വന്നും
െകാണ്ടിരുന്നു. 8 ഭൂമിയിൽ െവള്ളം കുറഞ്ഞുേവാ
എന്നു അറിേയണ്ടതിന്നു അവൻ ഒരു ്രപാവിെനയും
തെന്റ അടുക്കൽനിന്നു പുറത്തു വിട്ടു. 9 എന്നാൽ
സവ്വൎ ഭൂമിയിലും െവള്ളം കിടക്കെകാണ്ടു ്രപാവു കാൽ
െവപ്പാൻ സ്ഥലം കാണാെത അവെന്റ അടുക്കൽ
െപട്ടകത്തിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു; അവൻ ൈകനീട്ടി
അതിെന പിടിച്ചു തെന്റ അടുക്കൽ െപട്ടകത്തിൽ
ആക്കി. 10 ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ വീണ്ടും
ആ ്രപാവിെന െപട്ടകത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു വിട്ടു. 11

്രപാവു ൈവകുേന്നരത്തു അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അതിെന്റ വായിൽ അതാ, ഒരു പച്ച ഒലിവില; അതിനാൽ
ഭൂമിയിൽ െവള്ളം കുറഞ്ഞു എന്നു േനാഹ അറിഞ്ഞു.
12 പിെന്നയും ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ ആ
്രപാവിെന പുറത്തു വിട്ടു; അതു പിെന്ന അവെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നില്ല. 13 ആറുനൂെറ്റാന്നാം
സംവത്സരം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി ഭൂമിയിൽ
െവള്ളം വറ്റിേപ്പായിരുന്നു; േനാഹ െപട്ടകത്തിെന്റ
േമലത്്തട്ടു നീക്കി, ഭൂതലം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു
കണ്ടു. 14 രണ്ടാം മാസം ഇരുപേത്തഴാം തിയ്യതി ഭൂമി
ഉണങ്ങിയിരുന്നു.

15 ൈദവം േനാഹേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു: 16

നീയും നിെന്റ ഭായ്യൎ യും പു്രതന്മാരും പു്രതന്മാരുെട
ഭായ്യൎ മാരും െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുവിൻ. 17

പറവകളും മൃഗങ്ങളും നിലത്തു ഇഴയുന്ന
ഇഴജാതിയുമായ സവ്വൎ ജഡത്തിൽനിന്നും
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുന്ന സകല ജീവികെളയും
പുറത്തു െകാണ്ടുവരിക; അവ ഭൂമിയിൽ
അനവധിയായി വദ്ധൎ ിക്കയും െപറ്റു െപരുകുകയും
െചയ്യെട്ട. 18 അങ്ങെന േനാഹയും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും ഭായ്യൎ യും പു്രതന്മാരുെട ഭായ്യൎ മാരും
പുറത്തിറങ്ങി. 19 സകലമൃഗങ്ങളും ഇഴജാതികൾ
ഒെക്കയും എല്ലാ പറവകളും ഭൂചരങ്ങെളാെക്കയും
ജാതിജാതിയായി െപട്ടകത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി. 20

േനാഹ യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു,
ശുദ്ധിയുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിലും ശുദ്ധിയുള്ള
എല്ലാപറവകളിലും ചിലതു എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗം അപ്പൎ ിച്ചു. 21

യേഹാവ െസൗരഭ്യവാസന മണത്തേപ്പാൾ യേഹാവ
തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അരുളിെച്ചയത്തു: ഞാൻ
മനുഷ്യെന്റ നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിെയ ശപിക്കയില്ല;
മനുഷ്യെന്റ മേനാനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ
േദാഷമുള്ളതു ആകുന്നു; ഞാൻ െചയത്തുേപാെല
സകലജീവികെളയും ഇനി നശിപ്പിക്കയില്ല. 22

ഭൂമിയുള്ള കാലേത്താളം വിതയും െകായത്്തും,
ശീതവും ഉഷണ്വും, േവനലും വഷൎ വും, രാവും
പകലും നിന്നുേപാകയുമില്ല.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവം േനാഹെയയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും അനു്രഗഹിച്ചു അവേരാടു
അരുളിെച്ചയത്െതന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ

സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി ഭൂമിയിൽ
നിറവിൻ. 2 നിങ്ങെളയുള്ള േപടിയും നടുക്കവും
ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല
എല്ലാപറവകൾക്കും സകല ഭൂചരങ്ങൾക്കും
സമു്രദത്തിെല സകലമത്സ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും;
അവെയ നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 3

ഭൂചരജന്തുക്കെളാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു ആഹാരം

ആയിരിക്കെട്ട; പച്ചസസ്യംേപാെല ഞാൻ സകലവും
നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. 4 ്രപാണനായിരിക്കുന്ന
രക്തേത്താടുകൂെട മാ്രതം നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നരുതു.
5 നിങ്ങളുെട ്രപാണനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട
രക്തത്തിന്നു ഞാൻ പകരം േചാദിക്കും;
സകലമൃഗേത്താടും മനുഷ്യേനാടും േചാദിക്കും;
അവനവെന്റ സേഹാദരേനാടും ഞാൻ മനുഷ്യെന്റ
്രപാണന്നു പകരം േചാദിക്കും. 6 ആെരങ്കിലും
മനുഷ്യെന്റ രക്തം െചാരിയിച്ചാൽ അവെന്റ രക്തം
മനുഷ്യൻ െചാരിയിക്കും; ൈദവത്തിെന്റ
സ്വരൂപത്തിലേല്ലാ മനുഷ്യെന ഉണ്ടാക്കിയതു. 7

ആകയാൽ നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി
െപരുകുവിൻ; ഭൂമിയിൽ അനവധിയായി െപറ്റു
െപരുകുവിൻ.

8 ൈദവം പിെന്നയും േനാഹേയാടും അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 9 ഞാൻ, ഇതാ,
നിങ്ങേളാടും നിങ്ങളുെട സന്തതിേയാടും 10 ഭൂമിയിൽ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ള പക്ഷികളും കന്നുകാലികളും
കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായ സകലജീവജന്തുക്കേളാടും
െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട സകലവുമായി
ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങേളാടും ഒരു നിയമം
െചയ്യുന്നു. 11 ഇനി സകലജഡവും ജല്രപളയത്താൽ
നശിക്കയില്ല; ഭൂമിെയ നശിപ്പിപ്പാൻ ഇനി ജല്രപളയം
ഉണ്ടാകയുമില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒരു നിയമം
െചയ്യുന്നു. 12 പിെന്നയും ൈദവം അരുളിെച്ചയത്തു:
ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ള
സകലജീവജന്തുക്കളും തമ്മിൽ തലമുറതലമുറേയാളം
സദാകാലേത്തക്കും െചയ്യുന്ന നിയമത്തിെന്റ അടയാളം
ആവിതു: 13 ഞാൻ എെന്റ വില്ലു േമഘത്തിൽ
െവക്കുന്നു; അതു ഞാനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള
നിയമത്തിന്നു അടയാളമായിരിക്കും. 14 ഞാൻ
ഭൂമിയുെട മീെത േമഘം വരുത്തുേമ്പാൾ േമഘത്തിൽ
വില്ലു കാണും. 15 അേപ്പാൾ ഞാനും നിങ്ങളും
സവ്വൎ ജഡവുമായ സകലജീവജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള
എെന്റ നിയമം ഞാൻ ഓക്കൎ ും; ഇനി
സകലജഡെത്തയും നശിപ്പിപ്പാൻ െവള്ളം ഒരു
്രപളയമായി തീരുകയുമില്ല. 16 വില്ലു േമഘത്തിൽ
ഉണ്ടാകും; ൈദവവും ഭൂമിയിെല സവ്വൎ ജഡവുമായ
സകലജീവികളും തമ്മിൽ എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം
ഓേക്കൎ ണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിെന േനാക്കും. 17 ഞാൻ
ഭൂമിയിലുള്ള സവ്വൎ  ജഡേത്താടും െചയത്ിരിക്കുന്ന
നിയമത്തിന്നു ഇതു അടയാളം എന്നും ൈദവം
േനാഹേയാടു അരുളിെച്ചയത്ു.

18 െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടവരായ േനാഹയുെട
പു്രതന്മാർ േശമും ഹാമും യാെഫത്തും ആയിരുന്നു;
ഹാം എന്നവേനാ കനാെന്റ പിതാവു. 19 ഇവർ
മൂവരും േനാഹയുെട പു്രതന്മാർ; അവെരെക്കാണ്ടു ഭൂമി
ഒെക്കയും നിറഞ്ഞു. 20 േനാഹ കൃഷിെചയവ്ാൻ
തുടങ്ങി; ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി. 21 അവൻ
അതിെല വീഞ്ഞുകുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചു തെന്റ
കൂടാരത്തിൽ വ്രസ്തം നീങ്ങി കിടന്നു. 22 കനാെന്റ
പിതാവായ ഹാം പിതാവിെന്റ നഗ്നത കണ്ടു െവളിയിൽ
െചന്നു തെന്റ രണ്ടു സേഹാദരന്മാെരയും അറിയിച്ചു.
23 േശമും യാെഫത്തും ഒരു വ്രസ്തം എടുത്തു,
ഇരുവരുെടയും േതാളിൽ ഇട്ടു വിമുഖരായി െചന്നു
പിതാവിെന്റ നഗ്നത മെറച്ചു; അവരുെട മുഖം
തിരിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ പിതാവിെന്റ നഗ്നത
കണ്ടില്ല. 24 േനാഹ ലഹരിവിട്ടുണന്നൎ േപ്പാൾ തെന്റ
ഇളയമകൻ െചയത്തു അറിഞ്ഞു. 25 അേപ്പാൾ
അവൻ: കനാൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; അവൻ തെന്റ
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സേഹാദരന്മാക്കൎ ു അധമദാസനായത്ീരും എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 േശമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൻ; കനാൻ അവരുെട ദാസനാകും. 27

ൈദവം യാെഫത്തിെന വദ്ധൎ ിപ്പിക്കെട്ട; അവൻ
േശമിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കും; കനാൻ അവരുെട
ദാസനാകും എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.

28 ജല്രപളയത്തിെന്റ േശഷം േനാഹ മുന്നൂറ്റമ്പതു
സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു. 29 േനാഹയുെട
ആയുഷ്കാലം ആെക െതാള്ളായിരത്തമ്പതു
സംവത്സരമായിരുന്നു; പിെന്ന അവൻ മരിച്ചു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േനാഹയുെട പു്രതന്മാരായ േശം, ഹാം,
യാെഫത്ത് എന്നവരുെട
വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: ജല്രപളയത്തിെന്റ

േശഷം അവക്കൎ ു പു്രതന്മാർ ജനിച്ചു.
2 യാെഫത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: േഗാെമർ, മാേഗാഗ,്

മാദായി, യാവാൻ, തൂബൽ, േമെശക്, തീരാസ.് 3

േഗാെമരിെന്റ പു്രതന്മാർ: അെസ്കനാസ,് രീഫത്ത്,
േതാഗമ്മൎ ാ. 4 യാവാെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീശാ, തശൎ ീശ,്
കിത്തീം, േദാദാനീം. 5 ഇവരാൽ ജാതികളുെട
ദ്വീപുകൾ അതതു േദശത്തിൽ ഭാഷഭാഷയായും
ജാതിജാതിയായും കുലംകുലമായും പിരിഞ്ഞു.

6 ഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: കൂശ,് മി്രസയീം, പൂത്ത്,
കനാൻ. 7 കൂശിെന്റ പു്രതന്മാർ: െസബാ, ഹവീലാ,
സബത്ാ, രമാ, സബെ്തക്കാ; രമയുെട പു്രതന്മാർ:
െശബയും െദദാനും. 8 കൂശ ്നിേ്രമാദിെന ജനിപ്പിച്ചു;
അവൻ ഭൂമിയിൽ ആദ്യവീരനായിരുന്നു. 9 അവൻ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നായാട്ടു വീരനായിരുന്നു;
അതുെകാണ്ടു: യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിേ്രമാദിെനേപ്പാെല നായാട്ടുവീരൻ എന്നു
പഴെഞ്ചാല്ലായി. 10 അവെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ ആരംഭം
ശിനാർേദശത്തു ബാേബൽ, ഏെരക്ക്, അക്കാദ,്
കൽേന എന്നിവ ആയിരുന്നു. 11 ആ േദശത്തനിന്നു
അശ്ശൂർ പുറെപ്പട്ടു നീനേവ, െരേഹാെബാത്ത് പട്ടണം,
കാലഹ,് 12 നീനേവക്കും കാലഹിന്നും മേദ്ധ്യ
മഹാനഗരമായ േരെസൻ എന്നിവ പണിതു. 13

മി്രസയീേമാ; ലൂദീം, അനാമീം, െലഹാബീം, നഫത്ൂഹീം,
14 പ്രതൂസീം, കസള്ൂഹീം ‒ ഇവരിൽനിന്നു െഫലിസ്ത്യർ
ഉത്ഭവിച്ചു ‒ കഫേ്താരീം എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു.

15 കനാൻ തെന്റ ആദ്യജാതനായ സീേദാൻ, േഹത്ത്,
16 െയബൂസ്യൻ, അേമായ്യൎ ൻ, 17 ഗിഗ്ഗൎ ശ്യൻ, ഹിവ്യൻ,
അക്കൎ ്യൻ, സീന്യൻ, 18 അവ്വൎ ാദ്യൻ, െസമായ്യൎ ൻ,
ഹമാത്യൻ എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു
കനാന്യവംശങ്ങൾ പരന്നു. 19 കനാന്യരുെട അതിർ
സീേദാൻ തുടങ്ങി െഗരാർ വഴിയായി ഗസ്സാവെരയും
െസാേദാമും െഗാേമാരയും ആദമ്യും െസേബായീമും
വഴിയായി ലാശവെരയും ആയിരുന്നു. 20 ഇവർ അതതു
േദശത്തിൽ ജാതിജാതിയായും കുലംകുലമായും
ഭാഷഭാഷയായും ഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ.

21 ഏെബരിെന്റ പു്രതന്മാെക്കൎ ാെക്കയും പിതാവും
യാെഫത്തിെന്റ േജ്യഷഠ്നുമായ േശമിന്നും പു്രതന്മാർ
ജനിച്ചു. 22 േശമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏലാം, അശ്ശൂർ,
അപ്പൎ ക്ഷാദ,് ലൂദ,് അരാം. 23 അരാമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഊസ,് ഹൂൾ, േഗെഥർ, മശ.് 24 അപ്പൎ ക്ഷാദ ്ശാലഹിെന
ജനിപ്പിച്ചു; ശാലഹ ്ഏെബരിെന ജനിപ്പിച്ചു. 25

ഏെബരിന്നു രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ചു; ഒരുത്തന്നു
േപെലഗ ്എന്നു േപർ; അവെന്റ കാലത്തായിരുന്നു
ഭൂവാസികൾ പിരിഞ്ഞുേപായതു; അവെന്റ

സേഹാദരന്നു െയാക്താൻ എന്നു േപർ. 26

െയാക്താേനാ: അലേ്മാദാദ,് 27 ശാെലഫ,്
ഹസമ്മൎ ാെവത്ത്, യാരഹ,് ഹേദാരാം, 28 ഊസാൽ,
ദിക്ലാ, ഓബാൽ, അബീമേയൽ, 29 െശബാ, ഓഫീർ,
ഹവീലാ, േയാബാബ ്എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു; ഇവർ
എല്ലാവരും െയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു. 30

അവരുെട വാസസ്ഥലം േമശാതുടങ്ങി
കിഴക്കൻമലയായ െസഫാർവെര ആയിരുന്നു. 31

ഇവർ അതതു േദശത്തിൽ ജാതിജാതിയായും
കുലംകുലമായും ഭാഷഭാഷയായും േശമിെന്റ
പു്രതന്മാർ.

32 ഇവർ തേന്ന ജാതിജാതിയായും കുലംകുലമായും
േനാഹയുെട പു്രതന്മാരുെട വംശങ്ങൾ.
അവരിൽനിന്നാകുന്നു ജല്രപളയത്തിെന്റേശഷം
ഭൂമിയിൽ ജാതികൾ പിരിഞ്ഞുേപായതു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഭൂമിയിൽ ഒെക്കയും ഒേര ഭാഷയും ഒേര
വാക്കും ആയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ അവർ
കിഴേക്കാട്ടു യാ്രത െചയത്ു, ശിനാർേദശത്തു

ഒരു സമഭൂമി കണ്ടു അവിെട കുടിയിരുന്നു. 3 അവർ
തമ്മിൽ: വരുവിൻ, നാം ഇഷ്ടക അറുത്തു ചുടുക
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ഇഷ്ടക കല്ലായും
പശമണ്ണു കുമ്മായമായും ഉപേയാഗിച്ചു. 4 വരുവിൻ;
നാം ഭൂതലത്തിൽ ഒെക്കയും ചിതറിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ
ഒരു പട്ടണവും ആകാശേത്താളം എത്തുന്ന ഒരു
േഗാപുരവും പണിക; നമുക്കു ഒരു േപരുമുണ്ടാക്കുക
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 മനുഷ്യർ പണിത പട്ടണവും
േഗാപുരവും കാേണണ്ടതിന്നു യേഹാവ ഇറങ്ങിവന്നു.
6 അേപ്പാൾ യേഹാവ: ഇതാ, ജനം ഒന്നു,
അവെക്കൎ ല്ലാവക്കൎ ും ഭാഷയും ഒന്നു; ഇതും അവർ
െചയത്ു തുടങ്ങുന്നു; അവർ െചയവ്ാൻ
നിരൂപിക്കുന്നെതാന്നും അവക്കൎ ു അസാദ്ധ്യമാകയില്ല.
7 വരുവിൻ; നാം ഇറങ്ങിെച്ചന്നു, അവർ തമ്മിൽ ഭാഷ
തിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാൻ അവരുെട ഭാഷ കലക്കിക്കളക
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 8 അങ്ങെന യേഹാവ അവെര
അവിെടനിന്നു ഭൂതലത്തിെലങ്ങും ചിന്നിച്ചു; അവർ
പട്ടണം പണിയുന്നതു വിട്ടുകളഞ്ഞു. 9

സവ്വൎ ഭൂമിയിെലയും ഭാഷ യേഹാവ അവിെടെവച്ചു
കലക്കിക്കളകയാൽ അതിന്നു ബാേബൽ എന്നു
േപരായി; യേഹാവ അവെര അവിെടനിന്നു
ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും ചിന്നിച്ചുകളഞ്ഞു.

10 േശമിെന്റ വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: േശമിന്നു നൂറു
വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ജല്രപളയത്തിന്നു പിമ്പു
രണ്ടു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം അപ്പൎ ക്ഷാദിെന
ജനിപ്പിച്ചു. 11 അപ്പൎ ക്ഷാദിെന ജനിപ്പിച്ചേശഷം േശം
അഞ്ഞൂറു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു.

12 അപ്പൎ ക്ഷാദിന്നു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ ശാലഹിെന ജനിപ്പിച്ചു. 13 ശാലഹിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷം അപ്പൎ ക്ഷാദ ്നാനൂറ്റിമൂന്നു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു.

14 ശാലഹിന്നു മുപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
ഏെബരിെന ജനിപ്പിച്ചു. 15 ഏെബരിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷം ശാലഹ ്നാനൂറ്റി മൂന്നു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു.
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16 ഏെബരിന്നു മുപ്പത്തിനാലു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ േപെലഗിെന ജനിപ്പിച്ചു. 17 േപെലഗിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷം ഏെബർ നാനൂറ്റിമുപ്പതു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു.

18 േപെലഗിന്നു മുപ്പതു വയസ്ായേപ്പാൾ അവൻ
െരയൂവിെന ജനിപ്പിച്ചു. 19 െരയൂവിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷം േപെലഗ ്ഇരൂനൂെറ്റാമ്പതു
സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു.

20 െരയൂവിന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ െശരൂഗിെന ജനിപ്പിച്ചു. 21 െശരൂഗിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷം െരയൂ ഇരുനൂേറ്റഴു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു.

22 െശരൂഗിന്നു മുപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
നാേഹാരിെന ജനിപ്പിച്ചു. 23 നാേഹാരിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷം െശരൂഗ ്ഇരുനൂറു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു.

24 നാേഹാരിന്നു ഇരുപെത്താമ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ േതരഹിെന ജനിപ്പിച്ചു. 25 േതരഹിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷം നാേഹാർ നൂറ്റി പെത്താമ്പതു
സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു.

26 േതരഹിന്നു എഴുപതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
അ്രബാം, നാേഹാർ, ഹാരാൻ എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു.

27 േതരഹിെന്റ വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: േതരഹ്
അ്രബാമിെനയും നാേഹാരിെനയും ഹാരാെനയും
ജനിപ്പിച്ചു; ഹാരാൻ േലാത്തിെന ജനിപ്പിച്ചു. 28

എന്നാൽ ഹാരാൻ തെന്റ ജന്മേദശത്തുെവച്ചു,
കൽദയരുെട ഒരു പട്ടണമായ ഊരിൽെവച്ചു തേന്ന,
തെന്റ അപ്പനായ േതരഹിന്നു മുെമ്പ മരിച്ചുേപായി. 29

അ്രബാമും നാേഹാരും ഭായ്യൎ മാെര എടുത്തു;
അ്രബാമിെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു സാറായി എന്നും നാേഹാരിെന്റ
ഭായ്യൎ ക്കു മിൽക്കാ എന്നും േപർ. ഇവൾ
മിൽക്കയുെടയും യിസ്കയുെടയും അപ്പനായ ഹാരാെന്റ
മകൾ തേന്ന. 30 സാറായി മച്ചിയായിരുന്നു; അവൾക്കു
സന്തതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 31 േതരഹ ്തെന്റ മകനായ
അ്രബാമിെനയും ഹാരാെന്റ മകനായ തെന്റ െപൗ്രതൻ
േലാത്തിെനയും തെന്റ മകനായ അ്രബാമിെന്റ
ഭായ്യൎ യായി മരുമകളായ സാറായിെയയും കൂട്ടി
കൽദയരുെട പട്ടണമായ ഊരിൽനിന്നു
കനാൻേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ടു; അവർ
ഹാരാൻ വെര വന്നു അവിെട പാത്തൎ ു. 32 േതരഹിെന്റ
ആയുഷ്കാലം ഇരുനൂറ്റഞ്ചു സംവത്സരം ആയിരുന്നു;
േതരഹ ്ഹാരാനിൽെവച്ചു മരിച്ചു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം
യേഹാവ അ്രബാമിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: നീ നിെന്റ
േദശെത്തയും ചാച്ചൎ ക്കാെരയും

പിതൃഭവനെത്തയും വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു ഞാൻ നിെന്ന
കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന േദശെത്തക്കു േപാക. 2 ഞാൻ
നിെന്ന വലിേയാരു ജാതിയാക്കും; നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചു നിെന്റ േപർ വലുതാക്കും; നീ ഒരു
അനു്രഗഹമായിരിക്കും. 3 നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുന്നവെര ഞാൻ അനു്രഗഹിക്കും; നിെന്ന
ശപിക്കുന്നവെര ഞാൻ ശപിക്കും; നിന്നിൽ ഭൂമിയിെല

സകലവംശങ്ങളും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 4 യേഹാവ
തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അ്രബാം പുറെപ്പട്ടു;
േലാത്തും അവേനാടുകൂെട േപായി; ഹാരാനിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അ്രബാമിന്നു എഴുപത്തഞ്ചു
വയസ്സായിരുന്നു. 5 അ്രബാം തെന്റ ഭായ്യൎ യായ
സാറായിെയയും സേഹാദരെന്റ മകനായ
േലാത്തിെനയും തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ
സമ്പത്തുകെളെയാെക്കയും തങ്ങൾ ഹാരാനിൽ െവച്ചു
സമ്പാദിച്ച ആളുകെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
കനാൻേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ടു
കനാൻേദശത്തു എത്തി. 6 അ്രബാം േശേഖെമന്ന
സ്ഥലംവെരയും ഏേലാൻേമാെരവെരയും
േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു. അന്നു കനാന്യൻ േദശത്തു
പാത്തൎ ിരുന്നു. 7 യേഹാവ അ്രബാമിന്നു
്രപത്യക്ഷനായി: നിെന്റ സന്തതിക്കു ഞാൻ ഈ േദശം
െകാടുക്കുെമന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. തനിക്കു
്രപത്യക്ഷനായ യേഹാെവക്കു അവൻ അവിെട ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു. 8 അവൻ അവിെടനിന്നു
േബേഥലിന്നു കിഴക്കുള്ള മെലക്കു പുറെപ്പട്ടു;
േബേഥൽ പടിഞ്ഞാറും ഹായി കിഴക്കുമായി കൂടാരം
അടിച്ചു; അവിെട അവൻ യേഹാെവക്കു ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ആരാധിച്ചു. 9 അ്രബാം പിെന്നയും െതേക്കാട്ടു
യാ്രതെചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു.

10 േദശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; േദശത്തു ക്ഷാമം
കഠിനമായി തീന്നൎ തുെകാണ്ടു അ്രബാം മി്രസയീമിൽ
െചന്നുപാപ്പൎ ാൻ അവിേടക്കു േപായി. 11 മി്രസയീമിൽ
എത്തുമാറായേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ ഭായ്യൎ
സാറായിേയാടു പറഞ്ഞതു: ഇതാ, നീ െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള
്രസ്തീെയന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 12 മി്രസയീമ്യർ നിെന്ന
കാണുേമ്പാൾ: ഇവൾ അവെന്റ ഭായ്യൎ െയന്നു പറഞ്ഞു
എെന്നെകാല്ലുകയും നിെന്ന ജീവേനാെട രക്ഷിക്കയും
െചയ്യും. 13 നീ എെന്റ സേഹാദരിെയന്നു പറേയണം;
എന്നാൽ നിെന്റ നിമിത്തം എനിക്കു നന്മവരികയും
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കയും െചയ്യും. 14 അങ്ങെന
അ്രബാം മി്രസയീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ്രസ്തീ അതിസുന്ദരി
എന്നു മി്രസയീമ്യർ കണ്ടു. 15 ഫറേവാെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരും അവെള കണ്ടു, ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
അവെള ്രപശംസിച്ചു; ്രസ്തീ ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ
േപാേകണ്ടിവന്നു. 16 അവളുെട നിമിത്തം അവൻ
അ്രബാമിന്നു നന്മ െചയത്ു; അവന്നു ആടുമാടുകളും
ആൺകഴുതകളും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും
െപൺകഴുതകളും ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 17

അ്രബാമിെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറായി നിമിത്തം യേഹാവ
ഫറേവാെനയും അവെന്റ കുടുംബെത്തയും അത്യന്തം
ദണ്ഡിപ്പിച്ചു. 18 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ അ്രബാമിെന
വിളിച്ചു: നീ എേന്നാടു ഈ െചയത്തു എന്തു? അവൾ
നിെന്റ ഭായ്യൎ െയന്നു എെന്ന അറിയിക്കാഞ്ഞതു എന്തു?
19 അവൾ എെന്റ സേഹാദരിെയന്നു എന്തിന്നു
പറഞ്ഞു? ഞാൻ അവെള ഭായ്യൎ യായിട്ടു എടുപ്പാൻ
സംഗതി വന്നുേപായേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നിെന്റ ഭായ്യൎ ;
അവെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 20

ഫറേവാൻ അവെനക്കുറിച്ചു തെന്റ ആളുകേളാടു
കലപ്ിച്ചു; അവർ അവെനയും അവെന്റ ഭായ്യൎ െയയും
അവന്നുള്ള സകലവുമായി പറഞ്ഞയച്ചു.

ഉലപ്ത്തി 11:16 12 ഉലപ്ത്തി 12:20
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൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇങ്ങെന അ്രബാമും ഭായ്യൎ യും
അവന്നുള്ളെതാെക്കയും അവേനാടുകൂെട
േലാത്തും മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു

െതെക്ക േദശത്തു വന്നു. 2 കന്നുകാലി, െവള്ളി,
െപാന്നു ഈ വകയിൽ അ്രബാം
ബഹുസമ്പന്നനായിരുന്നു. 3 അവൻ തെന്റ യാ്രതയിൽ
െതക്കുനിന്നു േബേഥൽവെരയും േബേഥലിന്നും
ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ തനിക്കു ആദിയിൽ കൂടാരം
ഉണ്ടായിരുന്നതും താൻ ആദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ
യാഗപീഠമിരുന്നതുമായ സ്ഥലംവെരയും െചന്നു. 4

അവിെട അ്രബാം യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ആരാധിച്ചു. 5 അ്രബാമിേനാടുകൂെടവന്ന േലാത്തിന്നും
ആടുമാടുകളും കൂടാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 അവർ
ഒന്നിച്ചുപാപ്പൎ ാൻ തക്കവണ്ണം േദശത്തിന്നു അവെര
വഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞു; സമ്പത്തു വളെര
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവക്കൎ ു ഒന്നിച്ചുപാപ്പൎ ാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 7 അ്രബാമിെന്റ കന്നുകാലികളുെട
ഇടയന്മാക്കൎ ും േലാത്തിെന്റ കന്നുകാലികളുെട
ഇടയന്മാക്കൎ ും തമ്മിൽ പിണക്കമുണ്ടായി; കനാന്യരും
െപരീസ്യരും അന്നു േദശത്തു പാത്തൎ ിരുന്നു. 8 അതു
െകാണ്ടു അ്രബാം േലാത്തിേനാടു: എനിക്കും നിനക്കും
എെന്റ ഇടയന്മാക്കൎ ും നിെന്റ ഇടയന്മാക്കൎ ും തമ്മിൽ
പിണക്കം ഉണ്ടാകരുേത; നാം സേഹാദരന്മാരേല്ലാ. 9

േദശെമല്ലാം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇല്ലേയാ? എെന്ന
വിട്ടുപിരിഞ്ഞാലും. നീ ഇടേത്താെട്ടങ്കിൽ ഞാൻ
വലേത്താട്ടു െപാെയ്ക്കാള്ളാം; നീ വലേത്താെട്ടങ്കിൽ
ഞാൻ ഇടേത്താട്ടു െപാെയ്ക്കാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 10

അേപ്പാൾ േലാത്ത് േനാക്കി േയാദ്ദൎ ാന്നരിെകയുള്ള
്രപേദശം ഒെക്കയും നീേരാട്ടമുള്ളെതന്നു കണ്ടു;
യേഹാവ െസാേദാമിെനയും െഗാേമാരെയയും
നശിപ്പിച്ചതിന്നു മുെമ്പ അതു യേഹാവയുെട േതാട്ടം
േപാെലയും േസാവർ വെര മി്രസയീംേദശംേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 11 േലാത്ത് േയാദ്ദൎ ാന്നരിെകയുള്ള ്രപേദശം
ഒെക്കയും തിരെഞ്ഞടുത്തു; ഇങ്ങെന േലാത്ത്
കിഴേക്കാട്ടു യാ്രതയായി; അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു. 12

അ്രബാം കനാൻേദശത്തു പാത്തൎ ു; േലാത്ത് ആ
്രപേദശത്തിെല പട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു െസാേദാംവെര
കൂടാരം നീക്കി നീക്കി അടിച്ചു. 13

െസാേദാംനിവാസികൾ ദുഷ്ടന്മാരും യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക മഹാപാപികളും ആയിരുന്നു. 14 േലാത്ത്
അ്രബാമിെന വിട്ടു പിരിഞ്ഞേശഷം യേഹാവ
അ്രബാമിേനാടു അരുളിെച്ചയത്തു: തലെപാക്കി, നീ
ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു വടേക്കാട്ടും െതേക്കാട്ടും
കിഴേക്കാട്ടും പടിഞ്ഞാേറാട്ടും േനാക്കുക. 15 നീ
കാണുന്ന ഭൂമി ഒെക്കയും ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും ശാശ്വതമായി തരും. 16 ഞാൻ നിെന്റ
സന്തതിെയ ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല ആക്കും:
ഭൂമിയിെല െപാടിെയ എണ്ണുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ
നിെന്റ സന്തതിെയയും എണ്ണാം. 17 നീ പുറെപ്പട്ടു
േദശത്തു െനടുെകയും കുറുെകയും സഞ്ചരിക്ക; ഞാൻ
അതു നിനക്കു തരും. 18 അേപ്പാൾ അ്രബാം കൂടാരം
നീക്കി െഹേ്രബാനിൽ മേ്രമയുെട േതാപ്പിൽ വന്നു
പാത്തൎ ു; അവിെട യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശിനാർരാജാവായ അ്രമാെഫൽ,
എലാസാർരാജാവായ അേയ്യൎ ാക്,
ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാെമർ,

ജാതികളുെട രാജാവായ തീദാൽ എന്നിവരുെട
കാലത്തു 2 ഇവർ െസാേദാംരാജാവായ േബരാ,
െഗാേമാരാരാജാവായ ബിശൎ ാ, ആദമ്ാരാജാവായ
ശിനാബ,് െസേബായീംരാജാവായ െശേമെബർ,
േസാവർ എന്ന േബലയിെല രാജാവു എന്നിവേരാടു
യുദ്ധം െചയത്ു. 3 ഇവെരല്ലാവരും
സിദ്ദീംതാഴവ്രയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി. അതു ഇേപ്പാൾ
ഉപ്പുകടലാകുന്നു. 4 അവർ പ്രന്തണ്ടു സംവത്സരം
െകെദാർലാേയാെമരിന്നു കീഴടങ്ങിയിരിന്നു;
പതിമൂന്നാം സംവത്സരത്തിൽ മത്സരിച്ചു. 5

അതുെകാണ്ടു പതിനാലാം സംവത്സരത്തിൽ
െകെദാർലാേയാെമരും അവേനാടു കൂെടയുള്ള
രാജാക്കന്മാരും വന്നു, അെസ്തേരാത്ത് കന്നൎ യീമിെല
െരഫായികെളയും ഹാമിെല സൂസ്യെരയും
ശാേവകിയ്യൎ ാത്തായീമിെല ഏമ്യെരയും 6

േസയീർമലയിെല േഹായ്യൎ െരയും മരുഭൂമിക്കു
സമീപമുള്ള ഏൽപാരാൻ വെര േതാലപ്ിച്ചു. 7 പിെന്ന
അവർ തിരിഞ്ഞു കാേദശ ്എന്ന ഏൻമിശപ്ാത്തിൽ
വന്നു അമാേലക്യരുെട േദശെമാെക്കയും
ഹെസേസാൻ-താമാരിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന അേമായ്യൎ െരയും
കൂെട േതാലപ്ിച്ചു. 8 അേപ്പാൾ െസാേദാംരാജാവും
െഗാേമാരാരാജാവും ആദമ്ാരാജാവും
െസേബായീംരാജാവും േസാവർ എന്ന േബലയിെല
രാജാവും പുറെപ്പട്ടു സിദ്ദീംതാഴവ്രയിൽ െവച്ചു 9

ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാെമർ, ജാതികളുെട
രാജാവായ തീദാൽ, ശിനാർരാജാവായ അ്രമാെഫൽ,
എലാസാർരാജാവായ അേയ്യൎ ാക്ക് എന്നിവരുെട േനെര
പട നിരത്തി; നാലു രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചു
രാജാക്കന്മാരുെട േനെര തേന്ന. 10 സിദ്ദീംതാഴവ്രയിൽ
കീൽകുഴികൾ വളെരയുണ്ടായിരുന്നു;
െസാേദാംരാജാവും െഗാേമാരാരാജാവും ഓടിേപ്പായി
അവിെട വീണു; േശഷിച്ചവർ പവ്വൎ തത്തിേലക്കു
ഓടിേപ്പായി. 11 െസാേദാമിലും െഗാേമാരയിലും ഉള്ള
സമ്പത്തും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എല്ലാം അവൻ
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 12 അ്രബാമിെന്റ
സേഹാദരെന്റ മകനായി െസാേദാമിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന
േലാത്തിെനയും അവെന്റ സമ്പത്തിെനയും അവർ
െകാണ്ടുേപായി. 13 ഓടിേപ്പാന്ന ഒരുത്തൻ വന്നു
എ്രബായനായ അ്രബാമിെന അറിയിച്ചു. അവൻ
എശേ്ക്കാലിെന്റയും ആേനരിെന്റയും സേഹാദരനായി
അേമായ്യൎ നായ മേ്രമയുെട േതാപ്പിൽ പാത്തൎ ിരുന്നു;
അവർ അ്രബാമിേനാടു സഖ്യത െചയത്വർ
ആയിരുന്നു. 14 തെന്റ സേഹാദരെന ബദ്ധനാക്കി
െകാണ്ടുേപായി എന്നു അ്രബാം േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ
തെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും അഭ്യാസികളുമായ മുന്നൂറ്റി
പതിെനട്ടു േപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു ദാൻവെര പിന്തുടന്നൎ ു.
15 രാ്രതിയിൽ അവനും അവെന്റ ദാസന്മാരും അവരുെട
േനെര ഭാഗംഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു െചന്നു അവെര
േതാലപ്ിച്ചു ദേമ്മെശക്കിെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ള
േഹാബാവെര അവെര പിന്തുടന്നൎ ു. 16 അവൻ
സമ്പെത്താെക്കയും മടക്കിെക്കാണ്ടു വന്നു; തെന്റ
സേഹാദരനായ േലാത്തിെനയും അവെന്റ
സമ്പത്തിെനയും ്രസ്തീകെളയും ജനെത്തയും കൂെട
മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു. 17 അവൻ
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െകെദാർലാേയാെമരിെനയും കൂെടയുള്ള
രാജാക്കന്മാെരയും േതാലപ്ിച്ചിട്ടു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
െസാേദാംരാജാവു രാജതാഴവ്ര എന്ന
ശാേവതാഴവ്രവെര അവെന എതിേരറ്റുെചന്നു. 18

ശാേലംരാജാവായ മൽക്കീേസെദക്ക് അപ്പവും
വീഞ്ഞുംെകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അത്യുന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പുേരാഹിതനായിരുന്നു. 19 അവൻ
അവെന അനു്രഗഹിച്ചു: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും
നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ൈദവത്താൽ അ്രബാം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട; 20 നിെന്റ ശ്രതുക്കെള
നിെന്റ ൈകയിൽ ഏലപ്ിച്ച അത്യുന്നതനായ ൈദവം
സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്നു
അ്രബാം സകലത്തിലും ദശാംശം െകാടുത്തു. 21

െസാേദാംരാജാവു അ്രബാമിേനാടു: ആളുകെള
എനിക്കു തരിക; സമ്പത്തു നീ എടുത്തുെകാൾക
എന്നുപറഞ്ഞു. 22 അതിന്നു അ്രബാം
െസാേദാംരാജാവിേനാടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ
അ്രബാമിെന സമ്പന്നനാക്കിെയന്നു നീ
പറയാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരു ചരടാകെട്ട
െചരിപ്പുവാറാകെട്ട നിനക്കുള്ളതിൽ
യാെതാന്നുമാകെട്ട എടുക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ 23

സ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും നാഥനായി
അത്യുന്നതൈദവമായ യേഹാവയിങ്കേലക്കു ൈക
ഉയത്തൎ ി സത്യം െചയ്യുന്നു. 24 ബാല്യക്കാർ ഭക്ഷിച്ചതും
എേന്നാടുകൂെട വന്ന ആേനർ, എശേ്ക്കാൽ, മേ്രമ
എന്നീ പുരുഷന്മാരുെട ഓഹരിയും മാ്രതേമ േവണ്ടു;
ഇവർ തങ്ങളുെട ഓഹരി എടുത്തുെകാള്ളെട്ട.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റ േശഷം അ്രബാമിന്നു ദശൎ നത്തിൽ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: അ്രബാേമ,

ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിെന്റ പരിചയും നിെന്റ
അതിമഹത്തായ ്രപതിഫലവും ആകുന്നു. 2 അതിന്നു
അ്രബാം: കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ എനിക്കു എന്തു
തരും? ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നുവേല്ലാ;
എെന്റ അവകാശി ദേമ്മെശക്കുകാരനായ ഈ
എേല്യെസർ അേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു. 3 നീ എനിക്കു
സന്തതിെയ തന്നിട്ടില്ല, എെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ
എെന്റ അവകാശിയാകുന്നു എന്നും അ്രബാം
പറഞ്ഞു. 4 അവൻ നിെന്റ അവകാശിയാകയില്ല;
നിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നവൻ തേന്ന നിെന്റ
അവകാശിയാകും എന്നു അവന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 5 പിെന്ന അവൻ അവെന
പുറത്തു െകാണ്ടുെചന്നു: നീ ആകാശേത്തക്കു
േനാക്കുക; നക്ഷ്രതങ്ങെള എണ്ണുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ
എണ്ണുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. നിെന്റ സന്തതി ഇങ്ങെന
ആകും എന്നും അവേനാടു കലപ്ിച്ചു. 6 അവൻ
യേഹാവയിൽ വിശ്വസിച്ചു; അതു അവൻ അവന്നു
നീതിയായി കണക്കിട്ടു. 7 പിെന്ന അവേനാടു: ഈ
േദശെത്ത നിനക്കു അവകാശമായി തരുവാൻ
കൽദയപട്ടണമായ ഊരിൽനിന്നു നിെന്ന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 8 കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, ഞാൻ
അതിെന അവകാശമാക്കുെമന്നുള്ളതു എനിക്കു
എെന്താന്നിനാൽ അറിയാം എന്നു അവൻ േചാദിച്ചു.
9 അവൻ അവേനാടു: നീ മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു
പശുക്കിടാവിെനയും മൂന്നുവയസ്സുള്ള ഒരു
േകാലാടിെനയും മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു

ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു കുറു്രപാവിെനയും ഒരു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനയും െകാണ്ടുവരിക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 10 ഇവെയെയാെക്കയും അവൻ
െകാണ്ടുവന്നു ഒത്തനടുെവപിളന്നൎ ു ഭാഗങ്ങെള
േനക്കൎ ുേനെര െവച്ചു; പക്ഷികെളേയാ അവൻ
പിളന്നൎ ില്ല. 11 ഉടലുകളിേന്മൽ റാഞ്ചൻപക്ഷികൾ
ഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾ അ്രബാം അവെയ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു.
12 സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ അ്രബാമിന്നു ഒരു
ഗാഢനി്രദ വന്നു; ഭീതിയും അന്ധതമസ്സും അവെന്റ
േമൽ വീണു. 13 അേപ്പാൾ അവൻ അ്രബാമിേനാടു:
നിെന്റ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത േദശത്തു നാനൂറു
സംവത്സരം ്രപവാസികളായിരുന്നു ആ േദശക്കാെര
േസവിക്കും; അവർ അവെര പീഡിപ്പിക്കുെമന്നു നീ
അറിഞ്ഞുെകാൾക. 14 എന്നാൽ അവർ േസവിക്കുന്ന
ജാതിെയ ഞാൻ വിധിക്കും; അതിെന്റ േശഷം അവർ
വളെര സമ്പേത്താടുംകൂെട പുറെപ്പട്ടുേപാരും. 15

നീേയാ സമാധാനേത്താെട നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു
േചരും; നല്ല വാദ്ധൎ ക്യത്തിൽ അടക്കെപ്പടും. 16 നാലാം
തലമുറക്കാർ ഇവിേടക്കു മടങ്ങിവരും; അേമായ്യൎ രുെട
അ്രകമം ഇതുവെര തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 17 സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിച്ചു ഇരുട്ടായേശഷം
ഇതാ, പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂള; ആ ഭാഗങ്ങളുെട നടുെവ
ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നുേപായി. 18 അന്നു
യേഹാവ അ്രബാമിേനാടു ഒരു നിയമം െചയത്ു: നിെന്റ
സന്തതിക്കു ഞാൻ മി്രസയീംനദി തുടങ്ങി ്രഫാത്ത്
നദിയായ മഹാനദിവെരയുള്ള ഈ േദശെത്ത, 19

േകന്യർ, െകനിസ്യർ, കദേ്മാന്യർ, ഹിത്യർ, 20

െപറിസ്യർ, െരഫായീമ്യർ, അേമായ്യൎ ർ, 21 കനാന്യർ,
ഗിർഗ്ഗശ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശെത്ത
തേന്ന, തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അ്രബാമിെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറായി മക്കെള
്രപസവിച്ചിരുന്നില്ല; എന്നാൽ അവൾക്കു
ഹാഗാർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മി്രസയീമ്യദാസി

ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 സാറായി അ്രബാമിേനാടു: ഞാൻ
്രപസവിക്കാതിരിപ്പാൻ യേഹാവ എെന്റ ഗഭൎ ം
അെടച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. എെന്റ ദാസിയുെട അടുക്കൽ
െചന്നാലും; പേക്ഷ അവളാൽ എനിക്കു മക്കൾ
ലഭിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അ്രബാം സാറായിയുെട
വാക്കു അനുസരിച്ചു. 3 അ്രബാം കനാൻേദശത്തു
പാത്തൎ ു പത്തു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അ്രബാമിെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറായി മി്രസയീമ്യദാസിയായ
ഹാഗാറിെന തെന്റ ഭത്തൎ ാവായ അ്രബാമിന്നു
ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു. 4 അവൻ ഹാഗാരിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; അവൾ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു; താൻ ഗഭൎ ം
ധരിച്ചു എന്നു അവൾ കണ്ടേപ്പാൾ യജമാനത്തി
അവളുെട കണ്ണിന്നു നിന്ദിതയായി. 5 അേപ്പാൾ
സാറായി അ്രബാമിേനാടു: എനിക്കു ഭവിച്ച
അന്യായത്തിന്നു നീ ഉത്തരവാദി; ഞാൻ എെന്റ
ദാസിെയ നിെന്റ മാവ്വൎ ിടത്തിൽ തന്നു; എന്നാൽ താൻ
ഗഭൎ ം ധരിച്ചു എന്നു അവൾ കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ
അവളുെട കണ്ണിന്നു നിന്ദിതയായി; യേഹാവ എനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
6 അ്രബാം സാറായിേയാടു: നിെന്റ ദാസി നിെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നു; ഇഷ്ടംേപാെല അവേളാടു
െചയത്ുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. സാറായി
അവേളാടു കാഠിന്യം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവൾ അവെള
വിട്ടു ഓടിേപ്പായി. 7 പിെന്ന യേഹാവയുെട ദൂതൻ
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മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നീരുറവിെന്റ അരിെക, ശൂരിന്നു
േപാകുന്ന വഴിയിെല നീരുറവിെന്റ അരിെക െവച്ചു
തേന്ന, അവെള കണ്ടു. 8 സാറായിയുെട ദാസിയായ
ഹാഗാേര, നീ എവിെട നിന്നു വരുന്നു? എേങ്ങാട്ടു
േപാകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൾ: ഞാൻ
എെന്റ യജമാനത്തി സാറായിെയ വിട്ടു
ഓടിേപ്പാകയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 9

യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവേളാടു: നിെന്റ
യജമാനത്തിയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു അവൾക്കു
കീഴടങ്ങിയിരിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 10 യേഹാവയുെട
ദൂതൻ പിെന്നയും അവേളാടു: ഞാൻ നിെന്റ
സന്തതിെയ ഏറ്റവും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും; അതു
എണ്ണിക്കൂടാതവണ്ണം െപരുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും. 11 നീ
ഗഭൎ ിണിയേല്ലാ; നീ ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; യേഹാവ
നിെന്റ സങ്കടം േകൾക്കെകാണ്ടു അവന്നു യിശമ്ാേയൽ
എന്നു േപർ വിളിേക്കണം; 12 അവൻ
കാട്ടുകഴുതെയേപ്പാെലയുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കും:
അവെന്റ ൈക എല്ലാവക്കൎ ും വിേരാധമായും
എല്ലാവരുെടയും ൈക അവന്നു വിേരാധമായും
ഇരിക്കും; അവൻ തെന്റ സകല സേഹാദരന്മാക്കൎ ും
എതിെര പാക്കൎ ും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 13 എന്നാെറ
അവൾ: എെന്ന കാണുന്നവെന ഞാൻ ഇവിെടയും
കണ്ടുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു തേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്
യേഹാെവക്കു: ൈദവേമ, നീ എെന്ന കാണുന്നു
എന്നു േപർ വിളിച്ചു. 14 അതുെകാണ്ടു ആ കിണറ്റിന്നു
േബർ-ലഹയീ-േരായീ എന്നു േപരായി; അതു
കാേദശിന്നും േബെരദിന്നും മേദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നു. 15

പിെന്ന ഹാഗാർ അ്രബാമിന്നു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു:
ഹാഗാർ ്രപസവിച്ച തെന്റ മകന്നു അ്രബാം
യിശമ്ാേയൽ എന്നു േപരിട്ടു. 16 ഹാഗാർ അ്രബാമിന്നു
യിശമ്ാേയലിെന ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ അ്രബാമിന്നു
എണപ്ത്താറു വയസ്സായിരുന്നു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അ്രബാമിന്നു െതാണ്ണൂെറ്റാമ്പതു
വയസ്സായേപ്പാൾ യേഹാവ അ്രബാമിന്നു
്രപത്യക്ഷനായി അവേനാടു: ഞാൻ

സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു; നീ എെന്റ
മുമ്പാെക നടന്നു നിഷ്കളങ്കനായിരിക്ക. 2 എനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യ ഞാൻ എെന്റ നിയമം സ്ഥാപിക്കും;
നിെന്ന അധികമധികമായി വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 3 അേപ്പാൾ അ്രബാം സാഷ്ടാംഗം
വീണു; ൈദവം അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: 4 എനിക്കു നിേന്നാടു
ഒരു നിയമമുണ്ടു; നീ ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാകും;
5 ഇനി നിെന്ന അ്രബാം എന്നല്ല വിളിേക്കണ്ടതു; ഞാൻ
നിെന്ന ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാക്കിയിരിക്കയാൽ
നിെന്റ േപർ അ്രബാഹാം എന്നിരിേക്കണം. 6 ഞാൻ
നിെന്ന അധികമധികമായി വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു,
അേനകജാതികളാക്കും; നിന്നിൽ നിന്നു രാജാക്കന്മാരും
ഉത്ഭവിക്കും. 7 ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ
സന്തതിക്കും ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
എനിക്കും നിനക്കും നിെന്റ േശഷം
തലമുറതലമുറയായി നിെന്റ സന്തതിക്കും മേദ്ധ്യ എെന്റ
നിയമെത്ത നിത്യനിയമമായി സ്ഥാപിക്കും. 8 ഞാൻ
നിനക്കും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും നീ
്രപവാസം െചയ്യുന്ന േദശമായ കനാൻേദശം ഒെക്കയും
ശാശ്വതാവകാശമായി തരും; ഞാൻ അവക്കൎ ു
ൈദവമായുമിരിക്കും. 9 ൈദവം പിെന്നയും

അ്രബാഹാമിേനാടു അരുളിെച്ചയത്തു: നീയും നിെന്റ
േശഷം തലമുറതലമുറയായി നിെന്റ സന്തതിയും എെന്റ
നിയമം ്രപമാണിേക്കണം. 10 എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും
നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും മേദ്ധ്യയുള്ളതും
നിങ്ങൾ ്രപമാണിേക്കണ്ടതുമായ എെന്റ നിയമം
ആവിതു: നിങ്ങളിൽ പുരുഷ്രപജെയാെക്കയും
പരിേച്ഛദന ഏൽേക്കണം. 11 നിങ്ങളുെട അ്രഗചമ്മൎ ം
പരിേച്ഛദന െചേയ്യണം; അതു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും
മേദ്ധ്യയുള്ള നിയമത്തിെന്റ അടയാളം ആകും. 12

തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങളിൽ
പുരുഷ്രപജെയാെക്കയും എട്ടു ദിവസം
്രപായമാകുേമ്പാൾ പരിേച്ഛദന ഏൽേക്കണം; വീട്ടിൽ
ജനിച്ച ദാസനായാലും നിെന്റ സന്തതിയല്ലാത്തവനായി
അന്യേനാടു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവനായാലും ശരി. 13

നിെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനും നീ വിലെകാടുത്തു
വാങ്ങിയവനും പരിേച്ഛദന ഏേറ്റകഴിയൂ; എെന്റ
നിയമം നിങ്ങളുെട േദഹത്തിൽ
നിത്യനിയമമായിരിേക്കണം. 14 അ്രഗചമ്മൎ ിയായ
പുരുഷ്രപജെയ പരിേച്ഛദന ഏൽക്കാതിരുന്നാൽ
ജനത്തിൽ നിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം; അവൻ എെന്റ
നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 ൈദവം പിെന്നയും അ്രബാഹാമിേനാടു: നിെന്റ
ഭായ്യൎ യായ സാറായിെയ സാറായി എന്നല്ല
വിളിേക്കണ്ടതു; അവളുെട േപർ സാറാ എന്നു
ഇരിേക്കണം. 16 ഞാൻ അവെള അനു്രഗഹിച്ചു
അവളിൽനിന്നു നിനക്കു ഒരു മകെന തരും; ഞാൻ
അവെള അനു്രഗഹിക്കയും അവൾ ജാതികൾക്കു
മാതാവായി തീരുകയും ജാതികളുെട രാജാക്കന്മാർ
അവളിൽനിന്നു ഉത്ഭവിക്കയും െചയ്യും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 17 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം
കവിണ്ണുവീണു ചിരിച്ചു: നൂറു വയസ്സുള്ളവന്നു മകൻ
ജനിക്കുേമാ? െതാണ്ണൂറു വയസ്സുള്ള സാറാ
്രപസവിക്കുേമാ എന്നു തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു.
18 യിശമ്ാേയൽ നിെന്റ മുമ്പാെക ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി
എന്നു അ്രബാഹാം ൈദവേത്താടു പറഞ്ഞു. 19

അതിന്നു ൈദവം അരുളിെച്ചയത്തു: അല്ല, നിെന്റ
ഭായ്യൎ യായ സാറാ തേന്ന നിനെക്കാരു മകെന
്രപസവിക്കും; നീ അവന്നു യിസഹ്ാക്ക് എന്നു
േപരിേടണം; ഞാൻ അവേനാടും അവെന്റ േശഷം
അവെന്റ സന്തതിേയാടും എെന്റ നിയമെത്ത
നിത്യനിയമമായി ഉറപ്പിക്കും 20 യിശമ്ാേയലിെന
കുറിച്ചും ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അവെന അനു്രഗഹിച്ചു അത്യന്തം
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും. അവൻ
പ്രന്തണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാെര ജനിപ്പിക്കും; ഞാൻ അവെന
വലിേയാരു ജാതിയാക്കും. 21 എെന്റ നിയമം ഞാൻ
ഉറപ്പിക്കുന്നേതാ, ഇനിയെത്ത ആണ്ടു ഈ സമയത്തു
സാറാ നിനക്കു ്രപസവിപ്പാനുള്ള യിസഹ്ാക്കിേനാടു
ആകുന്നു. 22 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്ു തീന്നൎ േശഷം അവെന വിട്ടു
കയറിേപ്പായി. 23 അനന്തരം അ്രബാഹാം തെന്റ
മകനായ യിശമ്ാേയലിെനയും തെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ച
സകലദാസന്മാെരയും താൻ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവെര
ഒെക്കയും അ്രബാഹാമിെന്റ വീട്ടിലുള്ള
സകലപുരുഷന്മാെരയും കൂട്ടി ൈദവം തേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവരുെട അ്രഗചമ്മൎ െത്ത
അന്നുതേന്ന പരിേച്ഛദന കഴിച്ചു. 24 അ്രബാഹാം
പരിേച്ഛദനേയറ്റേപ്പാൾ അവന്നു െതാണ്ണൂെറ്റാമ്പതു
വയസ്സായിരുന്നു. 25 അവെന്റ മകനായ യിശമ്ാേയൽ
പരിേച്ഛദനേയറ്റേപ്പാൾ അവന്നു പതിമൂന്നു
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വയസ്സായിരുന്നു. 26 അ്രബാഹാമും അവെന്റ മകനായ
യിശമ്ാേയലും ഒേര ദിവസത്തിൽ പരിേച്ഛദന ഏറ്റു. 27

വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസന്മാരും അന്യേരാടു അവൻ
വിെലക്കു വാങ്ങിയവരുമായി അവെന്റ വീട്ടിലുള്ളവർ
എല്ലാവരും അവേനാടുകൂെട പരിേച്ഛദന ഏറ്റു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ അവന്നു മേ്രമയുെട
േതാപ്പിൽെവച്ചു ്രപത്യക്ഷനായി;
െവയിലുെറച്ചേപ്പാൾ അവൻ

കൂടാരവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു. 2 അവൻ
തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ തെന്റ
േനെര നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു; അവെര കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ
കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്നു അവെര എതിേരലപ്ാൻ
ഓടിെച്ചന്നു നിലംവെര കുനിഞ്ഞു: 3 യജമാനേന,
എേന്നാടു കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ അടിയെന
കടന്നുേപാകരുേത. 4 അസാരം െവള്ളം െകാണ്ടുവന്നു
നിങ്ങളുെട കാലുകെള കഴുകെട്ട; വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ
ഇരിപ്പിൻ. 5 ഞാൻ ഒരു മുറി അപ്പം െകാണ്ടുവരാം;
വിശപ്പു അടക്കീട്ടു നിങ്ങൾക്കു േപാകാം;
ഇതിന്നായിട്ടേല്ലാ നിങ്ങൾ അടിയെന്റ അടുക്കൽ
കയറിവന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 6 നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
അ്രബഹാം ബദ്ധെപ്പട്ടു കൂടാരത്തിൽ സാറയുെട
അടുക്കൽ െചന്നു: നീ ക്ഷണത്തിൽ മൂന്നിടങ്ങഴി മാവു
എടുത്തു കുെഴച്ചു അപ്പമുണ്ടാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു.
7 അ്രബാഹാം പശുക്കൂട്ടത്തിൽ ഓടിെച്ചന്നു ഇളയതും
നല്ലതുമാെയാരു കാളക്കുട്ടിെയ പിടിച്ചു ഒരു
ബാല്യക്കാരെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തു; അവൻ അതിെന
ക്ഷണത്തിൽ പാകം െചയത്ു. 8 പിെന്ന അവൻ
െവണ്ണയും പാലും താൻ പാകം െചയ്യിച്ച
കാളക്കുട്ടിെയയും െകാണ്ടുവന്നു അവരുെട മുമ്പിൽ
െവച്ചു. അവരുെട അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ
ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു; അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 9 അവർ
അവേനാടു: നിെന്റ ഭായ്യൎ  സാറാ എവിെട എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: കൂടാരത്തിൽ ഉണ്ടു എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 10 ഒരു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും; അേപ്പാൾ നിെന്റ ഭായ്യൎ
സാെറക്കു ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. സാറാ കൂടാരവാതിൽക്കൽ അവെന്റ
പിൻവശത്തു േകട്ടുെകാണ്ടു നിന്നു. 11 എന്നാൽ
അ്രബാഹാമും സാറയും വയസ്സു െചന്നു
വൃദ്ധരായിരുന്നു. ്രസ്തീകൾക്കുള്ള പതിവു സാെറക്കു
നിന്നു േപായിരുന്നു. 12 ആകയാൽ സാറാ
ഉള്ളുെകാണ്ടു ചിരിച്ചു: വൃദ്ധയായിരിക്കുന്ന എനിക്കു
സുഖേഭാഗമുണ്ടാകുേമാ? എെന്റ ഭത്തൎ ാവും
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13 യേഹാവ
അ്രബാഹാമിേനാടു: വൃദ്ധയായ ഞാൻ
്രപസവിക്കുന്നതു വാസ്തവേമാ എന്നു പറഞ്ഞു സാറാ
ചിരിച്ചതു എന്തു? 14 യേഹാവയാൽ കഴിയാത്ത
കായ്യൎ ം ഉേണ്ടാ? ഒരു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഈ
സമയമാകുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരും; സാെറക്കു ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 15 സാറാ ഭയെപ്പട്ടു: ഇല്ല, ഞാൻ
ചിരിച്ചില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെനയല്ല, നീ ചിരിച്ചു
എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു.

16 ആ പുരുഷന്മാർ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
െസാേദാംവഴിക്കു തിരിഞ്ഞു; അ്രബാഹാം അവെര
യാ്രത അയപ്പാൻ അവേരാടുകൂെട േപായി. 17

അേപ്പാൾ യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തു: ഞാൻ
െചയവ്ാനിരിക്കുന്നതു അ്രബാഹാമിേനാടു
മെറച്ചുെവക്കുേമാ? 18 അ്രബാഹാം വലിയതും
ബലമുള്ളതുമായ ജാതിയായി തീരുകയും അവനിൽ
ഭൂമിയിെല ജാതികെളാെക്കയും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുമേല്ലാ. 19 യേഹാവ
അ്രബാഹാമിെനക്കുറിച്ചു അരുളിെച്ചയത്തു അവന്നു
നിവൃത്തിച്ചുെകാടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അ്രബാഹാം
തെന്റ മക്കേളാടും തനിക്കു പിമ്പുള്ള കുടുംബേത്താടും
നീതിയും ന്യായവും ്രപവൃത്തിച്ചുെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട വഴിയിൽ നടപ്പാൻ കലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ അവെന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 20 പിെന്ന
യേഹാവ: െസാേദാമിെന്റയും െഗാേമാരയുെടയും
നിലവിളി വലിയതും അവരുെട പാപം അതികഠിനവും
ആകുന്നു. 21 ഞാൻ െചന്നു എെന്റ അടുക്കൽ
വെന്നത്തിയ നിലവിളിേപാെല അവർ േകവലം
്രപവൃത്തിച്ചിട്ടുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നു േനാക്കി അറിയും
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 22 അങ്ങെന ആ പുരുഷന്മാർ
അവിെടനിന്നു തിരിഞ്ഞു െസാേദാമിേലക്കു േപായി.
അ്രബാഹാേമാ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തേന്ന
നിന്നു. 23 അ്രബാഹാം അടുത്തുെചന്നു പറഞ്ഞതു:
ദുഷ്ടേനാടുകൂെട നീതിമാെനയും നീ സംഹരിക്കുേമാ?
24 പേക്ഷ ആ പട്ടണത്തിൽ അമ്പതു നീതിമാന്മാർ
ഉെണ്ടങ്കിൽ നീ അതിെന സംഹരിക്കുേമാ? അതിെല
അമ്പതു നീതിമാന്മാർ നിമിത്തം ആ സ്ഥലേത്താടു
ക്ഷമിക്കയില്ലേയാ? 25 ഇങ്ങെന നീ ഒരുനാളും
െചയ്യുന്നതല്ലേല്ലാ; നീതിമാൻ ദുഷ്ടെനേപ്പാെല
ആകത്തക്കവണ്ണം ദുഷ്ടേനാടുകൂെട നീതിമാെന നീ
ഒരുനാളും െകാല്ലുകയില്ല. സവ്വൎ  ഭൂമിക്കും
ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി
്രപവൃത്തിക്കാതിരിക്കുേമാ? 26 അതിന്നു യേഹാവ:
ഞാൻ െസാേദാമിൽ, പട്ടണത്തിന്നകത്തു, അമ്പതു
നീതിമാന്മാെര കാണുന്നു എങ്കിൽ അവരുെട നിമിത്തം
ആ സ്ഥലേത്താെടാെക്കയും ക്ഷമിക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 27 െപാടിയും െവണ്ണീറുമായ ഞാൻ
കത്തൎ ാവിേനാടു സംസാരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞുവേല്ലാ. 28

അമ്പതു നീതിമാന്മാരിൽ പേക്ഷ അഞ്ചുേപർ കുറഞ്ഞു
േപാെയങ്കിേലാ? അഞ്ചുേപർ കുറഞ്ഞതുെകാണ്ടു നീ
ആ പട്ടണം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുേമാ എന്നു
അ്രബാഹാം പറഞ്ഞതിന്നു: നാലപ്ത്തഞ്ചു േപെര
ഞാൻ അവിെട കണ്ടാൽ അതിെന നശിപ്പിക്കയില്ല
എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു. 29 അവൻ പിെന്നയും
അവേനാടു സംസാരിച്ചു: പേക്ഷ നാലപ്തുേപെര
അവിെട കണ്ടാേലാ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: ഞാൻ
നാലപ്തുേപരുെട നിമിത്തം നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു
അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു. 30 അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ
പിെന്നയും സംസാരിക്കുന്നു; കത്തൎ ാവു
േകാപിക്കരുേത; പേക്ഷ മുപ്പതുേപെര അവിെട
കണ്ടാേലാ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ മുപ്പതുേപെര
അവിെട കണ്ടാൽ നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയത്ു. 31 ഞാൻ കത്തൎ ാവിേനാടു
സംസാരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞുവേല്ലാ; പേക്ഷ
ഇരുപതുേപെര അവിെട കണ്ടാേലാ എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞതിന്നു: ഞാൻ ഇരുപതുേപരുെട നിമിത്തം
നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു. 32

അേപ്പാൾ അവൻ: കത്തൎ ാവു േകാപിക്കരുേത; ഞാൻ
ഇനി ഒരു ്രപാവശ്യം മാ്രതം സംസാരിക്കും; പേക്ഷ
പത്തു േപെര അവിെട കണ്ടാേലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ പത്തുേപരുെട നിമിത്തം നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു
അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു. 33 യേഹാവ
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അ്രബാഹാമിേനാടു അരുളിെച്ചയത്ു തീന്നൎ േശഷം
അവിെടനിന്നു േപായി. അ്രബാഹാമും തെന്റ
സ്ഥലേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ രണ്ടു ദൂതന്മാർ ൈവകുേന്നരത്തു
െസാേദാമിൽ എത്തി; േലാത്ത്
െസാേദാംപട്ടണവാതിൽക്കൽ

ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവെര കണ്ടിട്ടു േലാത്ത്
എഴുേന്നറ്റു എതിേരറ്റുെചന്നു നിലംവെര കുനിഞ്ഞു
നമസ്കരിച്ചു: 2 യജമാനന്മാേര, അടിയെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു
നിങ്ങളുെട കാലുകെള കഴുകി രാപാപ്പൎ ിൻ; കാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു നിങ്ങളുെട വഴിക്കു േപാകയുമാം എന്നു
പറഞ്ഞതിന്നു: അല്ല, ഞങ്ങൾ വീഥിയിൽ തേന്ന
രാപാക്കൎ ും എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 3 അവൻ അവെര
ഏറ്റവും നിബൎ ന്ധിച്ചു; അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ
അടുക്കൽ തിരിഞ്ഞു അവെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു; അവൻ
അവക്കൎ ു വിരുെന്നാരുക്കി, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ടു;
അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 4 അവർ ഉറങ്ങുവാൻ
േപാകുമ്മുെമ്പ െസാേദാംപട്ടണത്തിെല പുരുഷന്മാർ
സകല ഭാഗത്തുനിന്നും ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും
വന്നു വീടു വളഞ്ഞു. 5 അവർ േലാത്തിെന വിളിച്ചു:
ഈ രാ്രതി നിെന്റ അടുക്കൽ വന്ന പുരുഷന്മാർ
എവിെട? ഞങ്ങൾ അവെര േഭാഗിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവാ എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 6 േലാത്ത് വാതിൽക്കൽ
അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നു, കതകു
അെടച്ചുംെവച്ചു: 7 സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന േദാഷം
െചയ്യരുേത. 8 പുരുഷൻ െതാടാത്ത രണ്ടു പു്രതിമാർ
എനിക്കുണ്ടു; അവെര ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
പുറത്തു െകാണ്ടുവരാം; നിങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല അവേരാടു െചയത്ുെകാൾവിൻ;
ഈ പുരുഷന്മാേരാടു മാ്രതം ഒന്നും െചയ്യരുേത;
ഇതിന്നായിട്ടേല്ലാ അവർ എെന്റ വീട്ടിെന്റ നിഴലിൽ
വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 9 മാറിനിൽക എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. ഇവെനാരുത്തൻ പരേദശിയായി വന്നു
പാക്കൎ ുന്നു; ന്യായംവിധിപ്പാനും ഭാവിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ അവേരാടു ഭാവിച്ചതിലധികം നിേന്നാടു
േദാഷം െചയ്യും എന്നും അവർ പറഞ്ഞു േലാത്തിെന
ഏറ്റവും തിക്കി വാതിൽ െപാളിപ്പാൻ അടുത്തു. 10

അേപ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ ൈക പുറേത്താട്ടു നീട്ടി
േലാത്തിെന തങ്ങളുെട അടുക്കൽ അകത്തു കയറ്റി
വാതിൽ അെടച്ചു, 11 വാതിൽക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
പുരുഷന്മാക്കൎ ു അബാലവൃദ്ധം അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു.
അതുെകാണ്ടു അവർ വാതിൽ തപ്പിനടന്നു വിഷമിച്ചു.
12 ആ പുരുഷന്മാർ േലാത്തിേനാടു: ഇവിെട നിനക്കു
മറ്റു വല്ലവരുമുേണ്ടാ? മരുമക്കേളാ പു്രതന്മാേരാ
പു്രതിമാേരാ ഇങ്ങെന പട്ടണത്തിൽ
നിനക്കുള്ളവെരെയാെക്കയും ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുെപാെയ്ക്കൾക; 13 ഇവെരക്കുറിച്ചുള്ള
ആവലാധി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
വലുതായിത്തീന്നൎ ിരിക്കെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ ഈ
സ്ഥലെത്ത നശിപ്പിക്കും. അതിെന നശിപ്പിപ്പാൻ
യേഹാവ ഞങ്ങെള അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അങ്ങെന േലാത്ത് െചന്നു തെന്റ പു്രതിമാെര
വിവാഹം െചയവ്ാനുള്ള മരുമക്കേളാടു സംസാരിച്ചു:
നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പുറെപ്പടുവിൻ;
യേഹാവ ഈ പട്ടണം നശിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അവൻ കളി പറയുന്നു എന്നു അവെന്റ

മരുമക്കൾക്കു േതാന്നി. 15 ഉഷസ്സായേപ്പാൾ ദൂതന്മാർ
േലാത്തിെന ബദ്ധെപ്പടുത്തി: ഈ പട്ടണത്തിെന്റ
അകൃത്യത്തിൽ നശിക്കാതിരിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റു നിെന്റ
ഭായ്യൎ െയയും ഇവിെട കാണുന്ന നിെന്റ രണ്ടു
പു്രതിമാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െപായ്ക്കൾക എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 അവൻ താമസിച്ചേപ്പാൾ, യേഹാവ
അവേനാടു കരുണ െചയ്കയാൽ, ആ പുരുഷന്മാർ
അവെനയും ഭായ്യൎ െയയും രണ്ടു പു്രതിമാെരയും
ൈകക്കു പിടിച്ചു പട്ടണത്തിെന്റ പുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി ആക്കി. 17 അവെര പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്ന േശഷം അവൻ: ജീവരെക്ഷക്കായി
ഓടിേപ്പാക; പുറേകാട്ടു േനാക്കരുതു; ഈ
്രപേദശെത്തങ്ങും നിൽക്കയുമരുതു; നിനക്കു നാശം
ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പവ്വൎ തത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പാക എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 േലാത്ത് അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
അങ്ങെനയല്ല കത്തൎ ാേവ; 19 നിനക്കു അടിയേനാടു
കൃപ േതാന്നിയേല്ലാ; എെന്റ ജീവെന രക്ഷിപ്പാൻ
എനിക്കു വലിയ കൃപ നീ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു;
പവ്വൎ തത്തിൽ ഓടി എത്തുവാൻ എനിക്കു കഴികയില്ല;
പേക്ഷ എനിക്കു േദാഷം തട്ടി മരണം ഭവിക്കും. 20

ഇതാ, ഈ പട്ടണം സമീപമാകുന്നു; അവിേടക്കു
എനിക്കു ഓടാം; അതു െചറിയതുമാകുന്നു; ഞാൻ
അവിേടക്കു ഓടിേപ്പകെട്ട. അതു െചറിയതേല്ലാ;
എന്നാൽ എനിക്കു ജീവരക്ഷ ഉണ്ടാകും. 21 അവൻ
അവേനാടു: ഇക്കായ്യൎ ത്തിലും ഞാൻ നിെന്ന
കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ പറഞ്ഞ പട്ടണം ഞാൻ
മറിച്ചുകളകയില്ല. 22 ബദ്ധെപ്പട്ടു അവിേടക്കു
ഓടിേപ്പാക; നീ അവിെട എത്തുേവാളം എനിക്കു
ഒന്നും െചയവ്ാൻ കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ടു ആ പട്ടണത്തിന്നു േസാവർ എന്നു
േപരായി. 23 േലാത്ത് േസാവരിൽ കടന്നേപ്പാൾ സൂയ്യൎ ൻ
ഉദിച്ചിരുന്നു. 24 യേഹാവ െസാേദാമിെന്റയും
െഗാേമാരയുെടയും േമൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്നു, ആകാശത്തു നിന്നു തെന്ന,
ഗന്ധകവും തീയും വഷൎ ിപ്പിച്ചു. 25 ആ പട്ടണങ്ങൾക്കും
്രപേദശത്തിന്നു മുഴുവനും ആ പട്ടണങ്ങളിെല
സകലനിവാസികൾക്കും നിലെത്ത സസ്യങ്ങൾക്കും
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി. 26 േലാത്തിെന്റ ഭായ്യൎ  അവെന്റ
പിന്നിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി ഉപ്പുതൂണായി ഭവിച്ചു.
27 അ്രബാഹാം രാവിെല എഴുേന്നറ്റു താൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു
െചന്നു, 28 െസാേദാമിന്നും െഗാേമാെരക്കും ആ
്രപേദശത്തിെല സകലദിക്കിന്നും േനെര േനാക്കി,
േദശത്തിെല പുക തീച്ചൂളയിെല പുകേപാെല
െപാങ്ങുന്നതു കണ്ടു.

29 എന്നാൽ ആ ്രപേദശത്തിെല പട്ടണങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ൈദവം അ്രബാഹാമിെന ഓത്തൎ ു.
േലാത്ത് പാത്തൎ  പട്ടണങ്ങൾക്കു ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തുകയിൽ േലാത്തിെന ആ
ഉന്മൂലനാശത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു.

30 അനന്തരം േലാത്ത് േസാവർ വിട്ടുേപായി; അവനും
അവെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാരും പവ്വൎ തത്തിൽ െചന്നു
പാത്തൎ ു; േസാവരിൽ പാപ്പൎ ാൻ അവൻ ഭയെപ്പട്ടു;
അവനും അവെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാരും ഒരു ഗുഹയിൽ
പാത്തൎ ു. 31 അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ മൂത്തവൾ
ഇളയവേളാടു: നമ്മുെട അപ്പൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിയിൽ എല്ലാടവും ഉള്ള നടപ്പുേപാെല നമ്മുെട
അടുക്കൽ വരുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുരുഷനും ഇല്ല. 32

വരിക; അപ്പനാൽ സന്തതി ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന
വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ചു അവേനാടുകൂെട ശയിക്ക എന്നു

ഉലപ്ത്തി 19:2 17 ഉലപ്ത്തി 19:32



20

21

പറഞ്ഞു. 33 അങ്ങെന അന്നു രാ്രതി അവർ അപ്പെന
വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ചു; മൂത്തവൾ അകത്തു െചന്നു
അപ്പേനാടുകൂെട ശയിച്ചു; അവൾ ശയിച്ചതും
എഴുേന്നറ്റതും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 34 പിെറ്റന്നാൾ
മൂത്തവൾ ഇളയവേളാടു: ഇന്നെല രാ്രതി ഞാൻ
അപ്പേനാടുകൂെട ശയിച്ചു; നാം അവെന ഇന്നു
രാ്രതിയും വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്ക; അപ്പനാൽ സന്തതി
ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു നീയും അകത്തുെചന്നു അവേനാടു
കൂെട ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അങ്ങെന അന്നു
രാ്രതിയും അവർ അപ്പെന വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു;
ഇളയവൾ െചന്നു അവേനാടുകൂെട ശയിച്ചു; അവൾ
ശയിച്ചതും എഴുേന്നറ്റതും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 36

ഇങ്ങെന േലാത്തിെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാരും അപ്പനാൽ
ഗഭൎ ം ധരിച്ചു. 37 മൂത്തവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു
അവന്നു േമാവാബ ്എന്നു േപരിട്ടു; അവൻ ഇന്നുള്ള
േമാവാബ്യക്കൎ ു പിതാവു. 38 ഇളയവളും ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചു; അവന്നു െബൻ-അമ്മീ എന്നു േപരിട്ടു;
അവൻ ഇന്നുള്ള അേമ്മാന്യക്കൎ ു പിതാവു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അ്രബാഹാം അവിെടനിന്നു
െതെക്ക േദശേത്തക്കു യാ്രത പുറെപ്പട്ടു
കാേദശിന്നും സൂരിന്നും മേദ്ധ്യ കുടിയിരുന്നു

െഗരാരിൽ പരേദശിയായി പാത്തൎ ു. 2 അ്രബാഹാം
തെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറെയക്കുറിച്ചു: അവൾ എെന്റ
െപങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞു. െഗരാർ രാജാവായ
അബീേമെലക്ക് ആളയച്ചു സാറെയ െകാണ്ടുേപായി. 3

എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ ൈദവം സ്വപന്ത്തിൽ
അബീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു: നീ
എടുത്ത ്രസ്തീയുെട നിമിത്തം നീ മരിക്കും; അവൾ ഒരു
പുരുഷെന്റ ഭായ്യൎ  എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 4 എന്നാൽ
അബീേമെലക്ക് അവളുെട അടുക്കൽ െചന്നിരുന്നില്ല;
ആകയാൽ അവൻ: കത്തൎ ാേവ, നീതിയുള്ള
ജാതിെയയും നീ െകാല്ലുേമാ? 5 ഇവൾ എെന്റ
െപങ്ങളാകുന്നു എന്നു അവൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അവൻ എെന്റ ആങ്ങള എന്നു
അവളും പറഞ്ഞു. ഹൃദയപരമാത്ഥൎ തേയാടും കയ്യുെട
നിമ്മൎ ലതേയാടും കൂെട ഞാൻ ഇതു െചയത്ിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അതിന്നു ൈദവം സ്വപന്ത്തിൽ
അവേനാടു: നീ ഇതു ഹൃദയപരമാത്ഥൎ തേയാെട
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; നീ
എേന്നാടു പാപം െചയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിെന്ന
തടുത്തു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു അവെള െതാടുവാൻ
ഞാൻ നിെന്ന സമ്മതിക്കാതിരുന്നതു. 7 ഇേപ്പാൾ ആ
പുരുഷന്നു അവെന്റ ഭായ്യൎ െയ മടക്കിെക്കാടുക്ക;
അവൻ ഒരു ്രപവാചകൻ ആകുന്നു; നീ
ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ നിനക്കുേവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിക്കെട്ട. അവെള മടക്കിെക്കാടുക്കാതിരുന്നാേലാ,
നീയും നിനക്കുള്ളവെരാെക്കയും മരിേക്കണ്ടിവരും
എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾക എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 8

അബീേമെലക്ക് അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു തെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാെരയും വരുത്തി ഈ കായ്യൎ ം ഒെക്കയും
അവേരാടു പറഞ്ഞു; അവർ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു. 9

അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിെന വിളിപ്പിച്ചു
അവേനാടു: നീ ഞങ്ങേളാടു െചയത്തു എന്തു? നീ
എെന്റ േമലും എെന്റ രാജ്യത്തിേന്മലും ഒരു മഹാപാപം
വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാടു എന്തു
േദാഷം െചയത്ു? െചയ്യരുതാത്ത കായ്യൎ ം നീ എേന്നാടു
െചയത്ുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 നീ എന്തു

കണ്ടിട്ടാകുന്നു ഇക്കായ്യൎ ം െചയത്തു എന്നു
അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിേനാടു േചാദിച്ചതിന്നു
അ്രബാഹാം പറഞ്ഞതു: 11 ഈ സ്ഥലത്തു ൈദവഭയം
ഇല്ല നിശ്ചയം; എെന്റ ഭായ്യൎ നിമിത്തം അവർ എെന്ന
െകാല്ലും എന്നു ഞാൻ നിരൂപിച്ചു. 12 വാസ്തവത്തിൽ
അവൾ എെന്റ െപങ്ങളാകുന്നു; എെന്റ അപ്പെന്റ മകൾ;
എെന്റ അമ്മയുെട മകളല്ല താനും; അവൾ എനിക്കു
ഭായ്യൎ യായി. 13 എന്നാൽ ൈദവം എെന്ന എെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
അവേളാടു: നീ എനിക്കു ഒരു ദയ െചേയ്യണം; നാം
ഏെതാരു ദിക്കിൽ െചന്നാലും അവിെട: അവൻ എെന്റ
ആങ്ങള എന്നു എെന്നക്കുറിച്ചു പറേയണം എന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നു. 14 അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിന്നു
ആടുമാടുകെളയും ദാസീദാസന്മാെരയും െകാടുത്തു;
അവെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറെയയും അവന്നു
മടക്കിെക്കാടുത്തു: 15 ഇതാ, എെന്റ രാജ്യം നിെന്റ
മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു; നിനക്കു േബാധിേച്ചടത്തു
പാത്തൎ ുെകാൾക എന്നു അബീേമെലക്ക് പറഞ്ഞു. 16

സാറേയാടു അവൻ: നിെന്റ ആങ്ങെളക്കു ഞാൻ
ആയിരം െവള്ളിക്കാശു െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു;
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള എല്ലാവരുെടയും മുമ്പാെക ഇതു
നിനക്കു ഒരു ്രപതിശാന്തി; നീ എല്ലാവക്കൎ ും മുമ്പാെക
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അ്രബാഹാം ൈദവേത്താടു അേപക്ഷിച്ചു; അേപ്പാൾ
ൈദവം അബീേമെലക്കിെനയും അവെന്റ ഭായ്യൎ െയയും
അവെന്റ ദാസിമാെരയും െസൗഖ്യമാക്കി, അവർ
്രപസവിച്ചു. 18 അ്രബാഹാമിെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറയുെട
നിമിത്തം യേഹാവ അബീേമെലക്കിെന്റ ഭവനത്തിെല
ഗഭൎ ം ഒെക്കയും അെടച്ചിരുന്നു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ താൻ
അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെല സാറെയ
സന്ദശൎ ിച്ചു; താൻ വാഗദ്ത്തം െചയത്ിരുന്നതു

യേഹാവ സാെറക്കു നിവൃത്തിച്ചുെകാടുത്തു. 2

അ്രബാഹാമിെന്റ വാദ്ധൎ ക്യത്തിൽ ൈദവം അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്ിരുന്ന അവധിക്കു സാറാ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. 3 സാറാ അ്രബാഹാമിന്നു
്രപസവിച്ച മകന്നു അവൻ യിസഹ്ാക്ക് എന്നു േപരിട്ടു.
4 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടു
കലപ്ിച്ചിരുന്നതുേപാെല അവൻ തെന്റ മകനായ
യിസഹ്ാക്കിന്നു എട്ടാം ദിവസം പരിേച്ഛദന കഴിച്ചു. 5

തെന്റ മകനായ യിസഹ്ാക്ക് ജനിച്ചേപ്പാൾ
അ്രബാഹാമിന്നു നൂറു വയസ്സായിരുന്നു. 6 ൈദവം
എനിക്കു ചിരിയുണ്ടാക്കി; േകൾക്കുന്നവെരല്ലാം
എെന്നെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും എന്നു സാറാ പറഞ്ഞു. 7

സാറാ മക്കൾക്കു മുലെകാടുക്കുെമന്നു
അ്രബാഹാമിേനാടു ആർ പറയുമായിരുന്നു. അവെന്റ
വാദ്ധൎ ക്യത്തിലേല്ലാ ഞാൻ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചതു
എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു.

8 ൈപതൽ വളന്നൎ ു മുലകുടി മാറി; യിസഹ്ാക്കിെന്റ
മുലകുടി മാറിയ നാളിൽ അ്രബാഹാം ഒരു വലിയ
വിരുന്നു കഴിച്ചു. 9 മി്രസയീമ്യദാസി ഹാഗാർ
അ്രബാഹാമിന്നു ്രപസവിച്ച മകൻ പരിഹാസി എന്നു
സാറാ കണ്ടു അ്രബാഹാമിേനാടു: 10 ഈ ദാസിെയയും
മകെനയും പുറത്താക്കിക്കളക; ഈ ദാസിയുെട മകൻ
എെന്റ മകൻ യിസഹ്ാക്കിേനാടുകൂെട
അവകാശിയാകരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 11 തെന്റ മകൻ
നിമിത്തം ഈ കായ്യൎ ം അ്രബാഹാമിന്നു അനിഷ്ടമായി.
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12 എന്നാൽ ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടു: ബാലെന്റ
നിമിത്തവും ദാസിയുെട നിമിത്തവും നിനക്കു അനിഷ്ടം
േതാന്നരുതു; സാറാ നിേന്നാടു പറഞ്ഞതിെലാെക്കയും
അവളുെട വാക്കു േകൾക്ക;
യിസഹ്ാക്കിൽനിന്നുള്ളവരേല്ലാ നിെന്റ സാക്ഷാൽ
സന്തതിെയന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നതു. 13 ദാസിയുെട
മകെനയും ഞാൻ ഒരു ജാതിയാക്കും; അവൻ നിെന്റ
സന്തതിയേല്ലാ എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 14 അ്രബാഹാം
അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു അപ്പവും ഒരു തുരുത്തി
െവള്ളവും എടുത്തു ഹാഗാരിെന്റ േതാളിൽെവച്ചു,
കുട്ടിെയയും െകാടുത്തു അവെള അയച്ചു; അവൾ
പുറെപ്പട്ടുേപായി േബർ-േശബ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു
നടന്നു. 15 തുരുത്തിയിെല െവള്ളം െചലവായേശഷം
അവൾ കുട്ടിെയ ഒരു കുറുങ്കാട്ടിൻ തണലിൽ ഇട്ടു. 16

അവൾ േപായി അതിെന്നതിെര ഒരു അമ്പിൻപാടു
ദൂരത്തു ഇരുന്നു: കുട്ടിയുെട മരണം എനിക്കു
കാേണണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു എതിെര ഇരുന്നു ഉറെക്ക
കരഞ്ഞു. 17 ൈദവം ബാലെന്റ നിലവിളി േകട്ടു;
ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ ആകാശത്തു നിന്നു ഹാഗാരിെന
വിളിച്ചു അവേളാടു: ഹാഗാേര, നിനക്കു എന്തു? നീ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ബാലൻ ഇരിക്കുേന്നടത്തുനിന്നു
അവെന്റ നിലവിളി ൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു. 18 നീ
െചന്നു ബാലെന താങ്ങി എഴുേന്നലപ്ിച്ചുെകാൾക;
ഞാൻ അവെന ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 19 ൈദവം അവളുെട കണ്ണു തുറന്നു;
അവൾ ഒരു നീരുറവു കണ്ടു, െചന്നു തുരുത്തിയിൽ
െവള്ളം നിറച്ചു ബാലെന കുടിപ്പിച്ചു. 20 ൈദവം
ബാലേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മരുഭൂമിയിൽ
പാത്തൎ ു, മുതിന്നൎ േപ്പാൾ ഒരു വില്ലാളിയായി തീന്നൎ ു. 21

അവൻ പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ പാത്തൎ ു; അവെന്റ അമ്മ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു അവന്നു ഒരു ഭായ്യൎ െയ
െകാണ്ടുവന്നു.

22 അക്കാലത്തു അബിേമെലക്കും അവെന്റ
േസനാപതിയായ പീേക്കാലും അ്രബാഹാമിേനാടു
സംസാരിച്ചു: നിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിലും ൈദവം
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ടു; 23 ആകയാൽ നീ എേന്നാേടാ
എെന്റ സന്തതിേയാേടാ എെന്റ കുലേത്താേടാ വ്യാജം
്രപവൃത്തിക്കാെത ഞാൻ നിേന്നാടു ദയ
കാണിച്ചതുേപാെല നീ എേന്നാടും നീ പാത്തൎ ുവരുന്ന
േദശേത്താടും ദയകാണിക്കുെമന്നു ൈദവെത്തെച്ചാല്ലി
ഇവിെടെവച്ചു എേന്നാടു സത്യം െചയ്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 സത്യം െചയ്യാം എന്നു അ്രബാഹാം
പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ അബീേമെലക്കിെന്റ ദാസന്മാർ
അപഹരിച്ച കിണർ നിമിത്തം അ്രബാഹാം
അബീേമെലക്കിേനാടു ഭത്സിച്ചുപറഞ്ഞു. 26 അതിന്നു
അബീേമെലക്ക്: ഇക്കായ്യൎ ം െചയത്തു ആെരന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല; നീ എെന്ന അറിയിച്ചിട്ടില്ല; ഇന്നല്ലാെത
ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
27 പിെന്ന അ്രബാഹാം അബീേമെലക്കിന്നു
ആടുമാടുകെള െകാടുത്തു; അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ
ഉടമ്പടി െചയത്ു. 28 അ്രബാഹാം ഏഴു
െപണ്ണാട്ടുകുട്ടികെള േവറിട്ടു നിത്തൎ ി. 29 അേപ്പാൾ
അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിേനാടു: നീ േവറിട്ടു
നിത്തൎ ിയ ഈ ഏഴു െപണ്ണാട്ടുകുട്ടികൾ എന്തിന്നു
എന്നു േചാദിച്ചു. 30 ഞാൻ ഈ കിണർ കുഴിച്ചു
എന്നതിന്നു സാക്ഷിയായി നീ ഈ ഏഴു
െപണ്ണാട്ടുകുട്ടികെള എേന്നാടു വാേങ്ങണം എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 31 അവർ ഇരുവരും അവിെടെവച്ചു
സത്യം െചയ്കെകാണ്ടു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്നു േബർ-
േശബ എന്നു േപരിട്ടു. 32 ഇങ്ങെന അവർ േബർ-

േശബയിൽെവച്ചു ഉടമ്പടി െചയത്ു. അബീേമെലക്കും
അവെന്റ േസനാപതിയായ പീേക്കാലും എഴുേന്നറ്റു
െഫലിസ്ത്യരുെട േദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 33

അ്രബാഹാം േബർ-േശബയിൽ ഒരു പിചുലവൃക്ഷം
നട്ടു, നിത്യൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അവിെടെവച്ചു ആരാധന കഴിച്ചു. 34 അ്രബാഹാം
കുേറക്കാലം െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്തു പാത്തൎ ു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റ േശഷം ൈദവം അ്രബാഹാമിെന
പരീക്ഷിച്ചതു എങ്ങെനെയന്നാൽ:
അ്രബാഹാേമ, എന്നു വിളിച്ചതിന്നു: ഞാൻ

ഇതാ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ അവൻ:
നിെന്റ മകെന, നീ േസ്നഹിക്കുന്ന നിെന്റ ഏകജാതനായ
യിസഹ്ാക്കിെന തേന്ന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
േമാരീയാേദശത്തു െചന്നു, അവിെട ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവെന േഹാമയാഗം
കഴിക്ക എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 3 അ്രബാഹാം
അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ടു െകട്ടി
ബാല്യക്കാരിൽ രണ്ടുേപെരയും തെന്റ മകൻ
യിസഹ്ാക്കിെനയും കൂട്ടി േഹാമയാഗത്തിന്നു വിറകു
കീറി എടുത്തുംെകാണ്ടു പുറെപ്പട്ടു, ൈദവം തേന്നാടു
കലപ്ിച്ച സ്ഥലേത്തക്കു േപായി. 4 മൂന്നാം ദിവസം
അ്രബാഹാം േനാക്കി ദൂരത്തു നിന്നു ആ സ്ഥലം കണ്ടു.
5 അ്രബാഹാം ബാല്യക്കാേരാടു: നിങ്ങൾ
കഴുതയുമായി ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ; ഞാനും ബാലനും
അവിടേത്താളം െചന്നു ആരാധന കഴിച്ചു മടങ്ങിവരാം
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അ്രബാഹാം േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള
വിറകു എടുത്തു തെന്റ മകനായ യിസഹ്ാക്കിെന്റ
ചുമലിൽ െവച്ചു; തീയും കത്തിയും താൻ എടുത്തു;
ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു. 7 അേപ്പാൾ യിസഹ്ാക്ക്
തെന്റ അപ്പനായ അ്രബാഹാമിേനാടു: അപ്പാ, എന്നു
പറഞ്ഞതിന്നു അവൻ: എന്താകുന്നു മകേന എന്നു
പറഞ്ഞു. തീയും വിറകുമുണ്ടു; എന്നാൽ
േഹാമയാഗത്തിന്നു ആട്ടിൻകുട്ടി എവിെട എന്നു
അവൻ േചാദിച്ചു. 8 ൈദവം തനിക്കു
േഹാമയാഗത്തിന്നു ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
േനാക്കിെക്കാള്ളും, മകേന, എന്നു അ്രബാഹാം
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു.
9 ൈദവം കലപ്ിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു അവർ എത്തി;
അ്രബാഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, വിറകു അടുക്കി,
തെന്റ മകൻ യിസഹ്ാക്കിെന െകട്ടി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
വിറകിന്മീെത കിടത്തി. 10 പിെന്ന അ്രബാഹാം ൈക
നീട്ടി തെന്റ മകെന അറുേക്കണ്ടതിന്നു കത്തി എടുത്തു.
11 ഉടെന യേഹാവയുെട ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്നു:
അ്രബാഹാേമ, അ്രബാഹാേമ, എന്നു വിളിച്ചു; ഞാൻ
ഇതാ, എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 12 ബാലെന്റ േമൽ
ൈകെവക്കരുതു; അവേനാടു ഒന്നും െചയ്യരുതു; നിെന്റ
ഏകജാതനായ മകെന തരുവാൻ നീ
മടിക്കായ്കെകാണ്ടു നീ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു എന്നു
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു എന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയത്ു. 13 അ്രബാഹാം തലെപാക്കി
േനാക്കിയേപ്പാൾ പിമ്പുറത്തു ഒരു ആട്ടുെകാറ്റൻ
െകാമ്പു കാട്ടിൽ പിടിെപട്ടു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു;
അ്രബാഹാം െചന്നു ആട്ടുെകാറ്റെന പിടിച്ചു തെന്റ
മകന്നു പകരം േഹാമയാഗം കഴിച്ചു. 14 അ്രബാഹാം
ആ സ്ഥലത്തിന്നു യേഹാവ യിേര എന്നു േപരിട്ടു.
യേഹാവയുെട പവ്വൎ തത്തിൽ അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകും
എന്നു ഇന്നുവെരയും പറഞ്ഞുവരുന്നു. 15
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യേഹാവയുെട ദൂതൻ രണ്ടാമതും ആകാശത്തുനിന്നു
അ്രബാഹാമിേനാടു വിളിച്ചു അരുളിെച്ചയത്തു: 16 നീ
ഈ കായ്യൎ ം െചയത്ു, നിെന്റ ഏകജാതനായ മകെന
തരുവാൻ മടിക്കായ്കെകാണ്ടു 17 ഞാൻ നിെന്ന
ഐശ്വയ്യൎ മായി അനു്രഗഹിക്കും; നിെന്റ സന്തതിെയ
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും
കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെലയും അത്യന്തം
വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും; നിെന്റ സന്തതി ശ്രതുക്കളുെട
പട്ടണങ്ങെള ൈകവശമാക്കും. 18 നീ എെന്റ വാക്കു
അനുസരിച്ചതു െകാണ്ടു നിെന്റ സന്തതി മുഖാന്തരം
ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും
എന്നു ഞാൻ എെന്നെക്കാണ്ടു തേന്ന സത്യം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.
19 പിെന്ന അ്രബാഹാം ബാല്യക്കാരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു; അവർ ഒന്നിച്ചു പുറെപ്പട്ടു േബർ-
േശബയിേലക്കു േപാന്നു; അ്രബാഹാം േബർ-
േശബയിൽ പാത്തൎ ു.

20 അനന്തരം മിൽക്കയും നിെന്റ സേഹാദരനായ
നാേഹാരിന്നു മക്കെള ്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
അ്രബാഹാമിന്നു വത്തൎ മാനം കിട്ടി. 21 അവർ
ആെരന്നാൽ: ആദ്യജാതൻ ഊസ,് അവെന്റ അനുജൻ
ബൂസ,് അരാമിെന്റ പിതാവായ െകമൂേവൽ, 22

േകെശദ,് ഹേസാ, പിൽദാശ,് യിദലാഫ,് െബഥൂേവൽ.
23 െബഥൂേവൽ റിെബക്കെയ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ
എട്ടുേപെര മിൽക്കാ അ്രബാഹാമിെന്റ സേഹാദരനായ
നാേഹാരിന്നു ്രപസവിച്ചു. 24 അവെന്റ െവപ്പാട്ടി
െരയൂമാ എന്നവളും േതബഹ,് ഗഹാം, തഹശ,് മാഖാ
എന്നിവെര ്രപസവിച്ചു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സാെറക്കു നൂറ്റിരുപേത്തഴു വയസ്സു
ആയിരുന്നു: ഇതു സാറയുെട ആയുഷ്കാലം. 2

സാറാ കനാൻേദശത്തു െഹേ്രബാൻ എന്ന
കിയ്യൎ ത്തബ്ബൎ യിൽെവച്ചു മരിച്ചു; അ്രബാഹാം
സാറെയക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു കരവാൻ വന്നു. 3

പിെന്ന അ്രബാഹാം മരിച്ചവളുെട അടുക്കൽ നിന്നു
എഴുേന്നറ്റു ഹിത്യേരാടു സംസാരിച്ചു: 4 ഞാൻ
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ പരേദശിയും വന്നു
പാക്കൎ ുന്നവനും ആകുന്നു; ഞാൻ എെന്റ മരിച്ചവെള
െകാണ്ടുേപായി അടേക്കണ്ടതിന്നു എനിക്കു നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഒരു ശമ്ശാനഭൂമി അവകാശമായി തരുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഹിത്യർ അ്രബാഹാമിേനാടു:
യജമാനേന, േകട്ടാലും: 6 നീ ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ൈദവത്തിെന്റ ഒരു ്രപഭുവാകുന്നു; ഞങ്ങളുെട
ശമ്ശാനസ്ഥലങ്ങളിൽെവച്ചു വിേശഷമായതിൽ
മരിച്ചവെള അടക്കിെക്കാൾക; മരിച്ചവെള
അടക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ ആരും ശമ്ശാനസ്ഥലം
നിനക്കു തരാതിരിക്കയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7

അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം എഴുേന്നറ്റു ആ േദശക്കാരായ
ഹിത്യെര നമസ്കരിച്ചു അവേരാടു സംസാരിച്ചു: 8 എെന്റ
മരിച്ചവെള െകാണ്ടുേപായി അടക്കുവാൻ
സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടു
എനിക്കുേവണ്ടി േസാഹരിെന്റ മകനായ
എേ്രഫാേനാടു, 9 അവൻ തെന്റ നിലത്തിെന്റ
അറുതിയിൽ തനിക്കുള്ള മക്േപലാ എന്ന ഗുഹ
എനിക്കു തേരണ്ടതിന്നു അേപക്ഷിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ശമ്ശാനാവകാശമായിട്ടു അവൻ അതിെന
പിടിപ്പതു വിെലക്കു തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 10

എന്നാൽ എേ്രഫാൻ ഹിത്യരുെട നടുവിൽ

ഇരിക്കയായിരുന്നു; ഹിത്യനായ എേ്രഫാൻ തെന്റ
നഗരവാസികളായ ഹിത്യർ എല്ലാവരും േകൾെക്ക
അ്രബാഹാമിേനാടു: 11 അങ്ങെനയല്ല, യജമാനേന,
േകൾേക്കണേമ; നിലം ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു;
അതിെല ഗുഹയും നിനക്കു തരുന്നു; എെന്റ സ്വജനം
കാൺെക തരുന്നു; മരിച്ചവെള അടക്കം
െചയത്ുെകാണ്ടാലും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12

അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം േദശത്തിെല ജനെത്ത
നമസ്കരിച്ചു. 13 േദശത്തിെല ജനം േകൾെക്ക അവൻ
എേ്രഫാേനാടു: ദയ െചയത്ു േകൾേക്കണം;
നിലത്തിെന്റ വില ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നതു എേന്നാടു
വാേങ്ങണം; എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചവെള അവിെട
അടക്കം െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 14 എേ്രഫാൻ
അ്രബാഹാമിേനാടു: യജമാനേന, േകട്ടാലും: 15

നാനൂറു േശെക്കൽ െവള്ളി വിലയുള്ള ഒരു ഭൂമി, അതു
എനിക്കും നിനക്കും എന്തുള്ളു? മരിച്ചവെള അടക്കം
െചയത്ുെകാൾക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16

അ്രബാഹാം എേ്രഫാെന്റ വാക്കു സമ്മതിച്ചു ഹിത്യർ
േകൾെക്ക എേ്രഫാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
കച്ചവടക്കാക്കൎ ു നടപ്പുള്ള െവള്ളിേശെക്കൽ നാനൂറു
അവന്നു തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 17 ഇങ്ങെന മേ്രമക്കരിെക
എേ്രഫാന്നുള്ള മക്േപലാനിലവും അതിെല ഗുഹയും
നിലത്തിെന്റ അതിക്കൎ കത്തുള്ള സകലവൃക്ഷങ്ങളും 18

അവെന്റ നഗരവാസികളായ ഹിത്യരുെട മുമ്പാെക
അ്രബാഹാമിന്നു അവകാശമായി ഉെറച്ചുകിട്ടി. 19

അതിെന്റ േശഷം അ്രബാഹാം തെന്റ ഭായ്യൎ യായ
സാറെയ കനാൻേദശത്തിെല െഹേ്രബാൻ എന്ന
മേ്രമക്കരിെകയുള്ള മക്േപലാ നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ
അടക്കം െചയത്ു. 20 ഇങ്ങെന ഹിത്യർ ആ നിലവും
അതിെല ഗുഹയും അ്രബാഹാമിന്നു
ശമ്ശാനാവകാശമായി ഉറപ്പിച്ചുെകാടുത്തു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അ്രബാഹാം വയസ്സുെചന്നു വൃദ്ധനായി;
യേഹാവ അ്രബാഹാമിെന സകലത്തിലും
അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 2 തെന്റ വീട്ടിൽ മൂപ്പനും

തനിക്കുള്ളതിെന്നാെക്കയും വിചാരകനുമായ
ദാസേനാടു അ്രബാഹാം പറഞ്ഞതു: നിെന്റ ൈക
എെന്റ തുടയിൻ കീഴിൽ െവക്കുക; 3 ചുറ്റും പാക്കൎ ുന്ന
കനാന്യരുെട കന്യകമാരിൽനിന്നു നീ എെന്റ മകന്നു
ഭായ്യൎ െയ എടുക്കാെത, 4 എെന്റ േദശത്തും എെന്റ
ചാച്ചൎ ക്കാരുെട അടുക്കലും െചന്നു എെന്റ മകനായ
യിസഹ്ാക്കിന്നു ഭായ്യൎ െയ എടുക്കുെമന്നു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിക്കും.
5 ദാസൻ അവേനാടു: പേക്ഷ ്രസ്തീക്കു എേന്നാടുകൂെട
ഈ േദശേത്തക്കു വരുവാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ? നീ
വിട്ടുേപാന്ന േദശേത്തക്കു ഞാൻ നിെന്റ മകെന
മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാേകണേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. 6

അ്രബാഹാം അവേനാടു പറഞ്ഞതു: എെന്റ മകെന
അവിെടക്കു മടക്കിെക്കാണ്ടു േപാകാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക. 7 എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും
ജന്മേദശത്തുനിന്നും എെന്ന െകാണ്ടുവന്നവനും
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്വനും നിെന്റ സന്തതിക്കു
ഞാൻ ഈ േദശം െകാടുക്കുെമന്നു എേന്നാടു സത്യം
െചയത്വനുമായി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എെന്റ മകന്നു നീ ഒരു ഭായ്യൎ െയ അവിെടനിന്നു
െകാണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കു മുമ്പായി തെന്റ
ദൂതെന അയക്കും. 8 എന്നാൽ ്രസ്തീക്കു നിേന്നാടുകൂെട
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വരുവാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ നീ ഈ സത്യത്തിൽ നിന്നു
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും; എെന്റ മകെന അവിേടക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാക മാ്രതം അരുതു. 9 അേപ്പാൾ
ദാസൻ തെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
തുടയിൻകീഴിൽ ൈകെവച്ചു അങ്ങെന അവേനാടു
സത്യം െചയത്ു. 10 അനന്തരം ആ ദാസൻ തെന്റ
യജമാനെന്റ ഒട്ടകങ്ങളിൽ പത്തു ഒട്ടകങ്ങെളയും
യജമാനന്നുള്ള വിവിധമായ വിേശഷവസ്തുക്കെളയും
െകാണ്ടു പുറെപ്പട്ടു െമെസാെപ്പാത്താമ്യയിൽ
നാേഹാരിെന്റ പട്ടണത്തിൽ െചന്നു. 11 ൈവകുേന്നരം
്രസ്തീകൾ െവള്ളം േകാരുവാൻ വരുന്ന സമയത്തു
അവൻ ഒട്ടകങ്ങെള പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു ഒരു
കിണറ്റിന്നരിെക നിറുത്തി പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 12

എെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, എെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിേനാടു
കൃപെചയത്ു ഇന്നുതേന്ന കായ്യൎ ം
സാധിപ്പിച്ചുതേരണേമ. 13 ഇതാ, ഞാൻ
കിണറ്റിന്നരിെക നില്ക്കുന്നു; ഈ പട്ടണക്കാരുെട
കന്യകമാർ െവള്ളം േകാരുവാൻ വരുന്നു. 14 നിെന്റ
പാ്രതം ഇറക്കി എനിക്കു കുടിപ്പാൻ തേരണം എന്നു
ഞാൻ പറയുേമ്പാൾ: കുടിക്ക; നിെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും
കുടിപ്പാൻ െകാടുക്കാെമന്നു പറയുന്ന ്രസ്തീ തേന്ന നീ
നിെന്റ ദാസനായ യിസഹ്ാക്കിന്നു
നിയമിച്ചവളായിരിക്കെട്ട; നീ എെന്റ യജമാനേനാടു
കൃപ െചയത്ു എന്നു ഞാൻ അതിനാൽ ്രഗഹിക്കും. 15

അവൻ പറഞ്ഞു തീരുംമുെമ്പ അ്രബാഹാമിെന്റ
സേഹാദരനായ നാേഹാരിെന്റ ഭായ്യൎ  മിൽക്കയുെട
മകൻ െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ റിെബക്കാ േതാളിൽ
പാ്രതവുമായി വന്നു. 16 ബാല അതിസുന്ദരിയും
പുരുഷൻ െതാടാത്ത കന്യകയും ആയിരുന്നു; അവൾ
കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി പാ്രതം നിറച്ചു കയറിവന്നു. 17

ദാസൻ േവഗത്തിൽ അവെള എതിേരറ്റു െചന്നു: നിെന്റ
പാ്രതത്തിെല െവള്ളം കുെറ എനിക്കു കുടിപ്പാൻ
തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 18 യജമാനേന, കുടിക്ക
എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു േവഗം പാ്രതം കയ്യിൽ ഇറക്കി
അവന്നു കുടിപ്പാൻ െകാടുത്തു. 19 അവന്നു കുടിപ്പാൻ
െകാടുത്ത േശഷം: നിെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും
േവണ്ടുേവാളം ഞാൻ േകാരിെക്കാടുക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു, 20 പാ്രതത്തിെല െവള്ളം േവഗം െതാട്ടിയിൽ
ഒഴിച്ചു, പിെന്നയും േകാരിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ
കിണറ്റിേലക്കു ഓടി ഇറങ്ങി അവെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും
എല്ലാം േകാരിെക്കാടുത്തു. 21 ആ പുരുഷൻ അവെള
ഉറ്റുേനാക്കി, യേഹാവ തെന്റ യാ്രതെയ
സഫലമാക്കിേയാ ഇല്ലേയാ എന്നു അറിേയണ്ടതിന്നു
മിണ്ടാതിരുന്നു. 22 ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ചു തീന്നൎ േപ്പാൾ
അവൻ അര േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െപാന്മൂക്കുത്തിയും അവളുെട ൈകക്കിടുവാൻ പത്തു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള രണ്ടു െപാൻവളയും എടുത്തു
അവേളാടു: 23 നീ ആരുെട മകൾ? പറക; നിെന്റ
അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കു രാപാപ്പൎ ാൻ സ്ഥലമുേണ്ടാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 24 അവൾ അവേനാടു:
നാേഹാരിന്നു മിൽക്കാ ്രപസവിച്ച മകനായ
െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ ആകുന്നു ഞാൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 ഞങ്ങളുെടയവിെട വേയ്ക്കാലും തീനും
േവണ്ടുേവാളം ഉണ്ടു; രാപാപ്പൎ ാൻ സ്ഥലവും ഉണ്ടു
എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷൻ
കുനിഞ്ഞു യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ചു: 27 എെന്റ
യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; അവൻ എെന്റ യജമാനേനാടുള്ള
ദയയും വിശ്വസ്തതയും ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈ യാ്രതയിൽ

യേഹാവ എെന്ന എെന്റ യജമാനെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട വീട്ടിേലക്കു
നടത്തിെക്കാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 28

ബാല ഓടിെച്ചന്നു അമ്മയുെട വീട്ടുകാെര ഈ വസ്തുത
അറിയിച്ചു. 29 റിെബെക്കക്കു ഒരു സേഹാദരൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു ലാബാൻ എന്നു േപർ.
ലാബാൻ പുറത്തു കിണറ്റിങ്കൽ ആ പുരുഷെന്റ
അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു. 30 അവൻ മൂക്കുത്തിയും
സേഹാദരിയുെട ൈകേമൽ വളയും കാണുകയും ആ
പുരുഷൻ ഇന്ന്രപകാരം എേന്നാടു പറഞ്ഞു എന്നു
തെന്റ സേഹാദരിയായ റിെബക്കയുെട വാക്കു
േകൾക്കയും െചയത്േപ്പാൾ ആ പുരുഷെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു; അവൻ കിണറ്റിങ്കൽ ഒട്ടകങ്ങളുെട അരിെക
നിൽക്കയായിരുന്നു. 31 അേപ്പാൾ അവൻ:
യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേന, അകത്തു
വരിക; എന്തിന്നു പുറത്തു നില്ക്കുന്നു? വീടും
ഒട്ടകങ്ങൾക്കു സ്ഥലവും ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അങ്ങെന ആ പുരുഷൻ വീട്ടിൽ
െചന്നു. അവൻ ഒട്ടകങ്ങെള േകാപ്പഴിച്ചു ഒട്ടകങ്ങൾക്കു
വേയ്ക്കാലും തീനും അവന്നും കൂെടയുള്ളവക്കൎ ും
കാലുകെള കഴുകുവാൻ െവള്ളവും െകാടുത്തു,
അവെന്റ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം െവച്ചു. 33 ഞാൻ വന്ന
കായ്യൎ ം അറിയിക്കും മുെമ്പ ഭക്ഷണം കഴിക്കയില്ല
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. പറക എന്നു അവനും
പറഞ്ഞു. 34 അേപ്പാൾ അവൻ പറഞ്ഞതു: ഞാൻ
അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ. 35 യേഹാവ എെന്റ
യജമാനെന ഏറ്റവും അനു്രഗഹിച്ചു അവൻ
മഹാനായിത്തീന്നൎ ു; അവൻ അവന്നു ആടു, മാടു,
െപാന്നു, െവള്ളി, ദാസീദാസന്മാർ, ഒട്ടകങ്ങൾ
കഴുതകൾ എന്നീവകെയാെക്കയും
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 36 എെന്റ യജമാനെന്റ ഭായ്യൎ യായ
സാറാ വൃദ്ധയായേശഷം എെന്റ യജമാനന്നു ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ചു; അവൻ തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
അവന്നു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 37 ഞാൻ പാക്കൎ ുന്ന
കനാൻേദശത്തിെല കനാന്യകന്യകമാരിൽനിന്നു നീ
എെന്റ മകന്നു ഭായ്യൎ െയ എടുക്കാെത, 38 എെന്റ
പിതൃഭവനത്തിലും വംശക്കാരുെട അടുക്കലും െചന്നു
എെന്റ മകന്നു ഭായ്യൎ െയ എടുേക്കണെമന്നു പറഞ്ഞു
യജമാനൻ എെന്നെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചു. 39

ഞാൻ യജമാനേനാടു: പേക്ഷ ്രസ്തീ എേന്നാടുകൂെട
േപരുന്നിെല്ലങ്കിേലാ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു അവൻ
എേന്നാടു: 40 ഞാൻ േസവിച്ചുേപാരുന്ന യേഹാവ
തെന്റ ദൂതെന നിേന്നാടുകൂെട അയച്ചു, നീ എെന്റ
വംശത്തിൽനിന്നും പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും എെന്റ
മകന്നു ഭായ്യൎ െയ എടുപ്പാന്തക്കവണ്ണം നിെന്റ യാ്രതെയ
സഫലമാക്കും; 41 എെന്റ വംശക്കാരുെട അടുക്കൽ
െചന്നാൽ നീ ഈ സത്യത്തിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും;
അവർ നിനക്കു തരുന്നില്ല എന്നു വരികിലും നീ ഈ
സത്യത്തിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 42

ഞാൻ ഇന്നു കിണറ്റിന്നരിെക വന്നേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു:
എെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ യാ്രതെയ നീ
സഫലമാക്കി എങ്കിൽ‒ 43 ഇതാ, ഞാൻ
കിണറ്റിന്നരിെക നില്ക്കുന്നു; െവള്ളം േകാരുവാൻ ഒരു
കന്യക വരികയും ഞാൻ അവേളാടു: നിെന്റ
പാ്രതത്തിെല െവള്ളം കുെറ എനിക്കു കുടിപ്പാൻ
തരിക എന്നു പറയുേമ്പാൾ, 44 അവൾ എേന്നാടു:
കുടിക്ക, ഞാൻ നിെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും േകാരി
െകാടുക്കാെമന്നു പറകയും െചയത്ാൽ അവൾ തേന്ന
യേഹാവ എെന്റ യജമാനെന്റ മകന്നു നിയമിച്ച
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്രസ്തീയായിരിക്കെട്ട. 45 ഞാൻ ഇങ്ങെന ഹൃദയത്തിൽ
പറഞ്ഞു തീരുമ്മുെമ്പ ഇതാ, റിെബക്കാ േതാളിൽ
പാ്രതവുമായി വന്നു കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി െവള്ളം േകാരി;
ഞാൻ അവേളാടു: എനിക്കു കുടിപ്പാൻ തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 46 അവൾ േവഗം േതാളിൽനിന്നു പാ്രതം
ഇറക്കി: കുടിക്ക, ഞാൻ നിെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും
കുടിപ്പാൻ െകാടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ഞാൻ കുടിച്ചു; അവൾ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ
െകാടുത്തു. 47 ഞാൻ അവേളാടു: നീ ആരുെട മകൾ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവൾ: മിൽക്കാ നാേഹാറിന്നു
്രപസവിച്ച മകനായ െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ എന്നു
പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവളുെട മൂക്കിന്നു മൂക്കുത്തിയും
ൈകകൾക്കു വളയും ഇട്ടു. 48 ഞാൻ കുനിഞ്ഞു
യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ചു, എെന്റ യജമാനെന്റ
സേഹാദരെന്റ മകെള അവെന്റ മകന്നായിട്ടു എടുപ്പാൻ
എെന്ന േനവ്വൎ ഴിക്കു െകാണ്ടുവന്നവനായി എെന്റ
യജമാനൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
വാഴത്്തുകയും െചയത്ു. 49 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ യജമാനേനാടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും
കാണിക്കുെമങ്കിൽ എേന്നാടു പറവിൻ; അല്ല എന്നു
വരികിൽ അതും പറവിൻ; എന്നാൽ ഞാൻ
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിഞ്ഞുെകാള്ളാം. 50

അേപ്പാൾ ലാബാനും െബഥൂേവലും: ഈ കായ്യൎ ം
യേഹാവയാൽ വരുന്നു; നിേന്നാടു ഗുണെമങ്കിലും
േദാഷെമങ്കിലും പറവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴികയില്ല. 51

ഇതാ, റിെബക്കാ നിെന്റ മുമ്പാെക ഉണ്ടേല്ലാ; അവെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാക; യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അവൾ നിെന്റ യജമാനെന്റ മകന്നു ഭായ്യൎ യാകെട്ട
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 52 അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ
അവരുെട വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ യേഹാവെയ
സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. 53 പിെന്ന ദാസൻ
െവള്ളിയാഭരണങ്ങളും െപാന്നാഭരണങ്ങളും
വ്രസ്തങ്ങളും എടുത്തു റിെബെക്കക്കു െകാടുത്തു;
അവളുെട സേഹാദരന്നും അെമ്മക്കും
വിേശഷവസ്തുക്കൾ െകാടുത്തു. 54 അവനും
കൂെടയുള്ളവരും ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചയത്ു രാപാത്തൎ ു.
രാവിെല അവർ എഴുേന്നറ്റേശഷം അവൻ: എെന്റ
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ എെന്ന അയേക്കണെമന്നു
പറഞ്ഞു. 55 അതിന്നു അവളുെട സേഹാദരനും
അമ്മയും: ബാല ഒരു പത്തുദിവസെമങ്കിലും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട പാത്തൎ ിട്ടു പിെന്ന േപാരെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 56 അവൻ അവേരാടു: എെന്ന
താമസിപ്പിക്കരുേത; യേഹാവ എെന്റ യാ്രത
സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; യജമാനെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുവാൻ എെന്ന പറഞ്ഞയേക്കണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 57 ഞങ്ങൾ ബാലെയ വിളിച്ചു
അവേളാടു േചാദിക്കെട്ട എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 58

അവർ റിെബക്കെയ വിളിച്ചു അവേളാടു: നീ ഈ
പുരുഷേനാടുകൂെട േപാകുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു.
ഞാൻ േപാകുന്നു എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 59

അങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട സേഹാദരിയായ
റിെബക്കെയയും അവളുെട ധാ്രതിെയയും
അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസെനയും അവെന്റ ആളുകെളയും
പറഞ്ഞയച്ചു. 60 അവർ റിെബക്കെയ അനു്രഗഹിച്ചു
അവേളാടു: സേഹാദരീ, നീ അേനകായിരമായി തീരുക;
നിെന്റ സന്തതി, തെന്ന േദ്വഷിക്കുന്നവരുെട
പടിവാതിൽ ൈകവശമാക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 61

പിെന്ന റിെബക്കയും അവളുെട ദാസിമാരും
എഴുേന്നറ്റു ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയറി ആ
പുരുഷേനാടുകൂെട േപായി; അങ്ങെന ദാസൻ

റിെബക്കെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 62 എന്നാൽ
യിസഹ്ാക്ക് േബർലഹയിേരായീവെര വന്നു; അവൻ
െതേക്കേദശത്തു പാക്കൎ യായിരുന്നു. 63

ൈവകുേന്നരത്തു യിസഹ്ാക്ക് ധ്യാനിപ്പാൻ
െവളി്രമ്പേദശത്തു േപായിരുന്നു; അവൻ തലെപാക്കി
േനാക്കി ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നതു കണ്ടു. 64 റിെബക്കയും
തലെപാക്കി യിസഹ്ാക്കിെന കണ്ടിട്ടു
ഒട്ടകപ്പുറത്തുനിന്നു ഇറങ്ങി. 65 അവൾ ദാസേനാടു:
െവളി്രമ്പേദശത്തു നെമ്മ എതിേരറ്റു വരുന്ന പുരുഷൻ
ആെരന്നു േചാദിച്ചതിന്നു എെന്റ യജമാനൻ തേന്ന
എന്നു ദാസൻ പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ അവൾ ഒരു
മൂടുപടം എടുത്തു തെന്ന മൂടി. 66 താൻ െചയത്
കായ്യൎ ം ഒെക്കയും ദാസൻ യിസഹ്ാക്കിേനാടു
വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. 67 യിസഹ്ാക്ക് അവെള തെന്റ
അമ്മയായ സാറയുെട കൂടാരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി.
അവൻ റിെബക്കെയ പരി്രഗഹിച്ചു അവൾ അവന്നു
ഭായ്യൎ യായിത്തീന്നൎ ു; അവന്നു അവളിൽ േസ്നഹമായി.
ഇങ്ങെന യിസഹ്ാക്കിന്നു തെന്റ അമ്മയുെട
മരണദുഃഖം തീന്നൎ ു.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അ്രബാഹാം േവെറാരു ഭായ്യൎ െയ പരി്രഗഹിച്ചു;
അവൾക്കു െകതൂറാ എന്നു േപർ. 2 അവൾ
സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ, െമദാൻ, മിദ്യാൻ,

യിശബ്ാക്, ശൂവഹ ്എന്നിവെര ്രപസവിച്ചു. 3

െയാക്ശാൻ െശബെയയും െദദാെനയും ജനിപ്പിച്ചു;
െദദാെന്റ പു്രതന്മാർ അശ്ശൂരീം, െലത്തൂശീം, െലയുമ്മീം
എന്നിവർ. 4 മിദ്യാെന്റ പു്രതന്മാർ ഏഫാ, ഏെഫർ,
ഹേനാക്, അബീദാ, എൽദാഗാ എന്നിവർ. ഇവർ
എല്ലാവരും െകതൂറയുെട മക്കൾ. 5 എന്നാൽ
അ്രബാഹാം തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും യിസഹ്ാക്കിന്നു
െകാടുത്തു. 6 അ്രബാഹാമിന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന
െവപ്പാട്ടികളുെട മക്കൾേക്കാ അ്രബാഹാം ദാനങ്ങൾ
െകാടുത്തു; താൻ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
അവെര തെന്റ മകനായ യിസഹ്ാക്കിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു കിഴേക്കാട്ടു കിഴക്കുേദശേത്തക്കു
അയച്ചു. 7 അ്രബാഹാമിെന്റ ആയുഷ്കാലം
നൂെറ്റഴുപത്തഞ്ചു സംവത്സരം ആയിരുന്നു. 8

അ്രബാഹാം വേയാധികനും കാലസമ്പൂണ്ണൎ നുമായി നല്ല
വാദ്ധൎ ക്യത്തിൽ ്രപാണെന വിട്ടു മരിച്ചു, തെന്റ
ജനേത്താടു േചന്നൎ ു. 9 അവെന്റ പു്രതന്മാരായ
യിസഹ്ാക്കും യിശമ്ാേയലും കൂടി മേ്രമക്കരിെക
േസാഹരിെന്റ മകനായ എേ്രഫാെനന്ന ഹിത്യെന്റ
നിലത്തു മക്േപലാഗുഹയിൽ അവെന അടക്കം
െചയത്ു. 10 അ്രബാഹാം ഹിത്യേരാടു വിെലക്കു
വാങ്ങിയ നിലത്തു തേന്ന; അവിെട
അ്രബാഹാമിെനയും അവെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറെയയും
അടക്കം െചയത്ു. 11 അ്രബാഹാം മരിച്ചേശഷം
ൈദവം അവെന്റ മകനായ യിസഹ്ാക്കിെന
അനു്രഗഹിച്ചു; യിസഹ്ാക്ക്
േബർലഹയിേരായീക്കരിെക പാത്തൎ ു.

12 സാറയുെട മി്രസയീമ്യദാസി ഹാഗാർ
അ്രബാഹാമിന്നു ്രപസവിച്ച മകനായ യിശമ്ാേയലിെന്റ
വംശപാരമ്പയ്യൎ ം: 13 അവരുെട വംശാവലി്രപകാരം
േപരുേപരായി യിശമ്ാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ ആവിതു: യിശമ്ാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ
െനബാേയാത്ത്, 14 േകദാർ, അദെ്ബേയൽ, മിബശ്ാം,
മിശമ്ാ, ദൂമാ, 15 മശ്ശാ, ഹദാദ,് േതമാ, െയതൂർ,
നാഫീശ,് േകെദമാ. 16 പ്രന്തണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാരായ
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യിശമ്ാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ അവരുെട ഊരുകളിലും
പാളയങ്ങളിലും വംശംവംശമായി ഇവർ ആകുന്നു;
അവരുെട േപരുകൾ ഇവ തേന്ന. 17 യിശമ്ാേയലിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പേത്തഴു സംവത്സരം ആയിരുന്നു;
അവൻ ്രപാണെന വിട്ടു മരിച്ചു, തെന്റ ജനേത്താടു
േചന്നൎ ു. 18 ഹവീലാ തുടങ്ങി അശ്ശൂരിേലക്കു േപാകുന്ന
വഴിയിൽ മി്രസയീമിന്നു കിഴക്കുള്ള ശൂർവെര അവർ
കുടിയിരുന്നു; അവൻ തെന്റ സകലസേഹാദരന്മാക്കൎ ും
എതിെര പാത്തൎ ു.

19 അ്രബാഹാമിെന്റ മകനായ യിസഹ്ാക്കിെന്റ
വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: അ്രബാഹാം യിസഹ്ാക്കിെന
ജനിപ്പിച്ചു. 20 യിസഹ്ാക്കിന്നു നാലപ്തു
വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ പദ്ദൻ-അരാമിലുള്ള
അരാമ്യനായ െബഥൂേവലിെന്റ പു്രതിയും അരാമ്യനായ
ലാബാെന്റ സേഹാദരിയുമായ റിെബക്കെയ ഭായ്യൎ യായി
പരി്രഗഹിച്ചു. 21 തെന്റ ഭായ്യൎ
മച്ചിയായിരുന്നതുെകാണ്ടു യിസഹ്ാക്ക് അവൾക്കു
േവണ്ടി യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു; യേഹാവ അവെന്റ
്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു; അവെന്റ ഭായ്യൎ  റിെബക്കാ ഗഭൎ ംധരിച്ചു.
22 അവളുെട ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ
തിക്കിയേപ്പാൾ അവൾ: ഇങ്ങെനയായാൽ ഞാൻ
എന്തിന്നു ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
യേഹാവേയാടു േചാദിപ്പാൻ േപായി. 23 യേഹാവ
അവേളാടു:
രണ്ടുജാതികൾ നിെന്റ ഗഭൎത്തിൽ ഉണ്ടു.
രണ്ടു വംശങ്ങൾ നിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നു തേന്ന
പിരിയും;
ഒരു വംശം മേറ്റ വംശത്തിലും ശക്തിെപ്പടും
മൂത്തവൻ ഇളയവെന േസവിക്കും. എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 24 അവൾക്കു ്രപസവകാലം
തികഞ്ഞേപ്പാൾ ഇരട്ടപ്പിള്ളകൾ അവളുെട ഗഭൎത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ഒന്നാമത്തവൻ ചുവന്നവനായി
പുറത്തുവന്നു, േമൽ മുഴുവനും േരാമംെകാണ്ടുള്ള
വ്രസ്തംേപാെല ഇരുന്നു; അവന്നു ഏശാവ ്എന്നു
േപരിട്ടു. 26 പിെന്ന അവെന്റ സേഹാദരൻ
പുറത്തുവന്നു; അവെന്റ ൈക ഏശാവിെന്റ കുതികാൽ
പിടിച്ചിരുന്നു; അവന്നു യാേക്കാബ ്എന്നു േപരിട്ടു.
അവൾ അവെര ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ യിസഹ്ാക്കിന്നു
അറുപതു വയസ്സു ആയിരുന്നു. 27 കുട്ടികൾ വളന്നൎ ു;
ഏശാവ ്േവട്ടയിൽ സമത്ഥൎ നും വനസഞ്ചാരിയും
യാേക്കാബ ്സാധുശീലനും കൂടാരവാസിയും
ആയിരുന്നു. 28 ഏശാവിെന്റ േവട്ടയിറച്ചിയിൽ രുചി
പിടിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു യിസഹ്ാക്ക് അവെന
േസ്നഹിച്ചു; റിെബക്കേയാ യാേക്കാബിെന േസ്നഹിച്ചു.
29 ഒരിക്കൽ യാേക്കാബ ്ഒരു പായസം െവച്ചു;
ഏശാവ ്െവളി്രമ്പേദശത്തുനിന്നു വന്നു; അവൻ നന്നാ
ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. 30 ഏശാവ ്യാേക്കാബിേനാടു: ആ
ചുവന്ന പായസം കുെറ എനിക്കു തേരണം; ഞാൻ
നന്നാ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ടു അവന്നു ഏേദാം (ചുവന്നവൻ) എന്നു
േപരായി. 31 നിെന്റ േജ്യഷഠ്ാവകാശം ഇന്നു എനിക്കു
വില്ക്കുക എന്നു യാേക്കാബ ്പറഞ്ഞു. 32 അതിന്നു
ഏശാവ:് ഞാൻ മരിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ; ഈ
േജ്യഷഠ്ാവകാശം എനിക്കു എന്തിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 ഇന്നു എേന്നാടു സത്യം െചയ്ക എന്നു
യാേക്കാബ ്പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാടു സത്യം
െചയത്ു; തെന്റ േജ്യഷഠ്ാവകാശം യാേക്കാബിന്നു
വിറ്റു. 34 യാേക്കാബ ്ഏശാവിന്നു അപ്പവും
പയറുെകാണ്ടുള്ള പായസവും െകാടുത്തു; അവൻ
ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചയത്ു, എഴുേന്നറ്റുേപായി; ഇങ്ങെന

ഏശാവ ്േജ്യഷഠ്ാവകാശെത്ത
അലക്ഷ്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അ്രബാഹാമിെന്റ കാലത്തുണ്ടായ
മുമ്പിലെത്ത ക്ഷാമം കൂടാെത പിെന്നയും ആ
േദശത്തു ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അേപ്പാൾ

യിസഹ്ാക്ക് െഗരാരിൽ െഫലിസ്ത്യരുെട രാജാവായ
അബീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ േപായി. 2 യേഹാവ
അവന്നു ്രപത്യക്ഷനായി അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ:
നീ മി്രസയീമിേലക്കു േപാകരുതു; ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്ന േദശത്തു പാക്കൎ . 3 ഈ േദശത്തു
താമസിക്ക; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നു നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും; നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും ഈ
േദശം ഒെക്കയും തരും; നിെന്റ പിതാവായ
അ്രബാഹാമിേനാടു ഞാൻ െചയത് സത്യം
നിവത്തൎ ിക്കും. 4 അ്രബാഹാം എെന്റ വാക്കു േകട്ടു
എെന്റ നിേയാഗവും കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും
്രപമാണങ്ങളും ആചരിച്ചതുെകാണ്ടു 5 ഞാൻ നിെന്റ
സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു നിെന്റ സന്തതിക്കു ഈ േദശെമാെക്കയും
െകാടുക്കും; നിെന്റ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിെല
സകല ജാതികളും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 6 അങ്ങെന
യിസഹ്ാക്ക് െഗരാരിൽ പാത്തൎ ു. 7 ആ സ്ഥലെത്ത ജനം
അവെന്റ ഭായ്യൎ െയക്കുറിച്ചു അവേനാടു േചാദിച്ചു;
അവൾ എെന്റ സേഹാദരിെയന്നു അവൻ പറഞ്ഞു;
റിെബക്കാ െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ളവളാകെകാണ്ടു ആ
സ്ഥലെത്ത ജനം അവളുെട നിമിത്തം തേന്ന
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൾ എെന്റ ഭായ്യൎ  എന്നു
പറവാൻ അവൻ ശങ്കിച്ചു. 8 അവൻ അവിെട
ഏെറക്കാലം പാത്തൎ േശഷം െഫലിസ്ത്യരുെട രാജാവായ
അബീേമെലക്ക് കിളിവാതിൽക്കൽ കൂടി േനാക്കി
യിസഹ്ാക്ക് തെന്റ ഭായ്യൎ യായ റിെബക്കേയാടുകൂെട
വിേനാദിക്കുന്നതു കണ്ടു. 9 അബീേമെലക്ക്
യിസഹ്ാക്കിെന വിളിച്ചു: അവൾ നിെന്റ ഭായ്യൎ യാകുന്നു
നിശ്ചയം; പിെന്ന എെന്റ സേഹാദരിെയന്നു നീ
പറഞ്ഞതു എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു
യിസഹ്ാക്ക് അവേനാടു: അവളുെട നിമിത്തം
മരിക്കാതിരിപ്പാൻ ആകുന്നു ഞാൻ അങ്ങെന
പറഞ്ഞതു എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ
അബീേമെലക്ക്: നീ ഞങ്ങേളാടു ഈ െചയത്തു എന്തു?
ജനത്തിൽ ആെരങ്കിലും നിെന്റ ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട
ശയിപ്പാനും നീ ഞങ്ങളുെട േമൽ കുറ്റം വരുത്തുവാനും
സംഗതി വരുമായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 11

പിെന്ന അബീേമെലക്ക്: ഈ പുരുഷെനേയാ അവെന്റ
ഭായ്യൎ െയേയാ െതാടുന്നവന്നു മരണശിക്ഷ ഉണ്ടാകും
എന്നു സകലജനേത്താടും കലപ്ിച്ചു. 12 യിസഹ്ാക്ക്
ആ േദശത്തു വിെതച്ചു; ആയാണ്ടിൽ നൂറുേമനി വിളവു
കിട്ടി; യേഹാവ അവെന അനു്രഗഹിച്ചു. 13 അവൻ
വദ്ധൎ ിച്ചു വദ്ധൎ ിച്ചു മഹാധനവാനായിത്തീന്നൎ ു. 14

അവന്നു ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും മാട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും വളെര
ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു
െഫലിസ്ത്യക്കൎ ു അവേനാടു അസൂയ േതാന്നി. 15

എന്നാൽ അവെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ
കാലത്തു അവെന്റ പിതാവിെന്റ ദാസന്മാർ
കുഴിച്ചിരുന്ന കിണെറാെക്കയും െഫലിസ്ത്യർ മണ്ണിട്ടു
നികത്തിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 16 അബീേമെലക്ക്
യിസഹ്ാക്കിേനാടു: നീ ഞങ്ങെളക്കാൾ ഏറ്റവും
ബലവാനാകെകാണ്ടു ഞങ്ങെള വിട്ടു േപാക എന്നു
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പറഞ്ഞു. 17 അങ്ങെന യിസഹ്ാക്ക് അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു േഗരാർതാഴവ്രയിൽ കൂടാരമടിച്ചു, അവിെട
പാത്തൎ ു. 18 തെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ
കാലത്തു കുഴിച്ചതും അ്രബാഹാം മരിച്ചേശഷം
െഫലിസ്ത്യർ നികത്തിക്കളഞ്ഞതുമായ കിണറുകൾ
യിസഹ്ാക്ക് പിെന്നയും കുഴിച്ചു തെന്റ പിതാവു
അെവക്കു ഇട്ടിരുന്ന േപർ തേന്ന ഇട്ടു. 19

യിസഹ്ാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ ആ താഴവ്രയിൽ കുഴിച്ചു
നീരുറവുള്ള ഒരു കിണറ ്കണ്ടു. 20 അേപ്പാൾ
െഗരാർേദശത്തിെല ഇടയന്മാർ: ഈ െവള്ളം
ഞങ്ങൾക്കുള്ളതു എന്നു പറഞ്ഞു യിസഹ്ാക്കിെന്റ
ഇടയന്മാേരാടു ശണഠ്യിട്ടു; അവർ തേന്നാടു
ശണഠ്യിട്ടതുെകാണ്ടു അവൻ ആ കിണറ്റിനു ഏെശക്
എന്നു േപർ വിളിച്ചു. 21 അവർ മെറ്റാരു കിണറ്
കുഴിച്ചു; അതിെനക്കുറിച്ചും അവർ
ശണഠ്യിട്ടതുെകാണ്ടു അവൻ അതിന്നു സിത്നാ എന്നു
േപർ വിളിച്ചു. 22 അവൻ അവിെടനിന്നു മാറിേപ്പായി
മെറ്റാരു കിണറ ്കുഴിച്ചു; അതിെനക്കുറിച്ചു അവർ
ശണഠ്യിട്ടില്ല. യേഹാവ ഇേപ്പാൾ നമുക്കു ഇടം
ഉണ്ടാക്കി നാം േദശത്തു വദ്ധൎ ിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞു
അവൻ അതിന്നു െരേഹാേബാത്ത് എന്നു േപരിട്ടു. 23

അവിെട നിന്നു അവൻ േബർ-േശെബക്കു േപായി. 24

അന്നു രാ്രതി യേഹാവ അവന്നു ്രപത്യക്ഷനായി: ഞാൻ
നിെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു;
നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു; എെന്റ
ദാസനായ അ്രബാഹാം നിമിത്തം ഞാൻ നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചു നിെന്റ സന്തതിെയ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 25 അവിെട അവൻ ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു, യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു.
അവിെട തെന്റ കൂടാരം അടിച്ചു; അവിെടയും
യിസഹ്ാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ ഒരു കിണറ ്കുഴിച്ചു. 26

അനന്തരം അബീേമെലക്കും േസ്നഹിതനായ
അഹൂസത്തും േസനാപതിയായ ഫീേക്കാലും
െഗരാരിൽനിന്നു അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 27

യിസഹ്ാക്ക് അവേരാടു: നിങ്ങൾ എന്തിന്നു എെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നു? നിങ്ങൾ എെന്ന േദ്വഷിച്ചു
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു അയച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അതിന്നു അവർ: യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ടു എന്നു ഞങ്ങൾ സപ്ഷ്ടമായി
കണ്ടു; അതുെകാണ്ടു നമുക്കു തമ്മിൽ, ഞങ്ങൾക്കും
നിനക്കും തമ്മിൽ തേന്ന, ഒരു
സത്യബന്ധമുണ്ടായിരിേക്കണം. 29 ഞങ്ങൾ നിെന്ന
െതാട്ടിട്ടില്ലാത്തതുേപാെലയും നന്മമാ്രതം നിനക്കു
െചയത്ു നിെന്ന സമാധാനേത്താെട
അയച്ചതുേപാെലയും നീ ഞങ്ങേളാടു ഒരു േദാഷവും
െചയ്കയില്ല എന്നു ഞങ്ങളും നീയും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ്ക. നീ യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവൻ അവക്കൎ ു ഒരു വിരുന്നു
ഒരുക്കി; അവർ ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചയത്ു. 31 അവർ
അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു, തമ്മിൽ സത്യം
െചയത്േശഷം യിസഹ്ാക്ക് അവെര യാ്രതയയച്ചു
അവർ സമാധാനേത്താെട പിരിഞ്ഞുേപായി. 32 ആ
ദിവസം തേന്ന യിസഹ്ാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ വന്നു
തങ്ങൾ കുഴിച്ച കിണറ്റിെന്റ വസ്തുത അവെന
അറിയിച്ചു: 33 ഞങ്ങൾ െവള്ളം കണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൻ അതിന്നു ശിബാ എന്നു േപരിട്ടു;
അതുെകാണ്ടു ആ പട്ടണത്തിന്നു ഇന്നുവെര േബർ-
േശബ എന്നു േപർ.

34 ഏശാവിന്നു നാലപ്തു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
ഹിത്യനായ േബരിയുെട മകൾ െയഹൂദീത്തിെനയും

ഹിത്യനായ ഏേലാെന്റ മകൾ ബാസമത്തിെനയും
ഭായ്യൎ മാരായി പരി്രഗഹിച്ചു. 35 ഇവർ യിസഹ്ാക്കിന്നും
റിെബെക്കക്കും മേനാവ്യസനകാരണമായിരുന്നു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യിസഹ്ാക്ക് വൃദ്ധനായി അവെന്റ കണ്ണു
കാണ്മാൻ വഹിയാതവണ്ണം മങ്ങിയേപ്പാൾ
അവൻ ഒരു ദിവസം മൂത്ത മകനായ

ഏശാവിെന വിളിച്ചു അവേനാടു: മകേന, എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാടു: ഞാൻ ഇതാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ അവൻ: ഞാൻ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; എെന്റ മരണദിവസം
അറിയുന്നതുമില്ല. 3 നീ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
ആയുധങ്ങളായ വില്ലും പൂണിയും എടുത്തു കാട്ടിൽ
െചന്നു എനിക്കു േവണ്ടി േവട്ട േതടി 4 എനിക്കു
ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ േഭാജനം ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ
മരിക്കുമ്മുെമ്പ തിന്നു നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 5

യിസഹ്ാക്ക് തെന്റ മകനായ ഏശാവിേനാടു
പറയുെമ്പാൾ റിെബക്കാ േകട്ടു. ഏശാേവാ േവട്ടേതടി
െകാണ്ടുവരുവാൻ കാട്ടിൽ േപായി. 6 റിെബക്കാ തെന്റ
മകനായ യാേക്കാബിേനാടു പറഞ്ഞതു: നിെന്റ അപ്പൻ
നിെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിേനാടു സംസാരിച്ചു: 7

ഞാൻ എെന്റ മരണത്തിന്നു മുെമ്പ തിന്നു നിെന്ന
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
േവട്ടയിറച്ചി െകാണ്ടുവന്നു രുചികരമായ േഭാജനം
ഉണ്ടാക്കിത്തരിക എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 8

ആകയാൽ മകേന, നീ എെന്റ വാക്കു േകട്ടു ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നതു െചയ്ക. 9 ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ
െചന്നു അവിെടനിന്നു രണ്ടു നല്ല േകാലാട്ടിൻകുട്ടികെള
െകാണ്ടുവരിക; ഞാൻ അവെയെക്കാണ്ടു നിെന്റ
അപ്പന്നു ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ േഭാജനം
ഉണ്ടാക്കും. 10 നിെന്റ അപ്പൻ തിന്നു തെന്റ
മരണത്തിന്നു മുെമ്പ അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു നീ അതു
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചേല്ലണം. 11 അതിന്നു
യാേക്കാബ ്തെന്റ അമ്മയായ റിെബക്കേയാടു: എെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവു േരാമമുള്ളവനും ഞാൻ
േരാമമില്ലാത്തവനും ആകുന്നുവേല്ലാ. 12 പേക്ഷ
അപ്പൻ എെന്ന തപ്പിേനാക്കും; ഞാൻ ഉപായി എന്നു
അവന്നു േതാന്നീട്ടു ഞാൻ എെന്റ േമൽ അനു്രഗഹമല്ല
ശാപം തേന്ന വരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അവെന്റ
അമ്മ അവേനാടു: മകേന, നിെന്റ ശാപം എെന്റ േമൽ
വരെട്ട; എെന്റ വാക്കു മാ്രതം േകൾക്ക; േപായി
െകാണ്ടുവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അവൻ െചന്നു
പിടിച്ചു അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അമ്മ
അവെന്റ അപ്പന്നു ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ േഭാജനം
ഉണ്ടാക്കി. 15 പിെന്ന റിെബക്കാ വീട്ടിൽ തെന്റ പക്കൽ
ഉള്ളതായ മൂത്തമകൻ ഏശാവിെന്റ വിേശഷവ്രസ്തം
എടുത്തു ഇളയമകൻ യാേക്കാബിെന ധരിപ്പിച്ചു. 16

അവൾ േകാലാട്ടിൻ കുട്ടികളുെട േതാൽെകാണ്ടു
അവെന്റ ൈകകളും േരാമമില്ലാത്ത കഴുത്തും
െപാതിഞ്ഞു. 17 താൻ ഉണ്ടാക്കിയ രുചികരമായ
േഭാജനവും അപ്പവും തെന്റ മകനായ യാേക്കാബിെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തു. 18 അവൻ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു: അപ്പാ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: ഞാൻ ഇതാ; നീ
ആർ, മകേന എന്നു അവൻ േചാദിച്ചു. 19 യാേക്കാബ്
അപ്പേനാടു: ഞാൻ നിെന്റ ആദ്യജാതൻ ഏശാവു;
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു ഞാൻ െചയത്ിരിക്കുന്നു;
എഴുേന്നറ്റു ഇരുന്നു എെന്റ േവട്ടയിറച്ചി തിന്നു എെന്ന

ഉലപ്ത്തി 26:17 24 ഉലപ്ത്തി 27:19
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അനു്രഗഹിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 20 യിസഹ്ാക്ക്
തെന്റ മകേനാടു: മകേന, നിനക്കു ഇ്രത േവഗത്തിൽ
കിട്ടിയതു എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എെന്റ േനക്കൎ ു വരുത്തിത്തന്നു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 21 യിസഹ്ാക്ക്
യാേക്കാബിേനാടു: മകെന, അടുത്തുവരിക; നീ എെന്റ
മകനായ ഏശാവു തേന്നേയാ അല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ
തപ്പിേനാക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 22 യാേക്കാബ ്തെന്റ
അപ്പനായ യിസഹ്ാക്കിേനാടു അടുത്തു െചന്നു;
അവൻ അവെന തപ്പിേനാക്കി: ശബ്ദം യാേക്കാബിെന്റ
ശബ്ദം; ൈകകൾ ഏശാവിെന്റ ൈകകൾ തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 അവെന്റ ൈകകൾ സേഹാദരനായ
ഏശാവിെന്റ ൈകകൾേപാെല
േരാമമുള്ളവയാകെകാണ്ടു അവൻ തിരിച്ചറിയാെത
അവെന അനു്രഗഹിച്ചു. 24 നീ എെന്റ മകൻ ഏശാവ്
തേന്നേയാ എന്നു അവൻ േചാദിച്ചതിന്നു: അേത
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 25 അേപ്പാൾ അവൻ: എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവാ; ഞാൻ നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ മകെന്റ േവട്ടയിറച്ചി
ഞാൻ തിന്നാം എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അടുക്കൽ
െകാണ്ടു െചന്നു, അവൻ തിന്നു; അവൻ വീഞ്ഞും
െകാണ്ടുെചന്നു, അവൻ കുടിച്ചു. 26 പിെന്ന അവെന്റ
അപ്പനായ യിസഹ്ാക്ക് അവേനാടു: മകേന, നീ
അടുത്തുവന്നു എെന്ന ചുംബിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 27

അവൻ അടുത്തുെചന്നു അവെന ചുംബിച്ചു; അവൻ
അവെന്റ വ്രസ്തങ്ങളുെട വാസന മണത്തു അവെന
അനു്രഗഹിച്ചു പറഞ്ഞതു:
ഇതാ, എെന്റ മകെന്റ വാസന
28 യേഹാവ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന വയലിെല

വാസനേപാെല.
ൈദവം ആകാശത്തിെന്റ മഞ്ഞും ഭൂമിയുെട പുഷ്ടിയും
29 അനവധി ധാന്യവും വീഞ്ഞും നിനക്കു

തരുമാറാകെട്ട.
വംശങ്ങൾ നിെന്ന േസവിക്കെട്ട;
ജാതികൾ നിെന്ന വണങ്ങെട്ട;
നിെന്റ സേഹാദരന്മാക്കൎ ു നീ ്രപഭുവായിരിക്ക;
നിെന്റ മാതാവിെന്റ പു്രതന്മാർ നിെന്ന വണങ്ങെട്ട.
നിെന്ന ശപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. 30 യിസഹ്ാക്ക്
യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
യാേക്കാബ ്തെന്റ അപ്പനായ യിസഹ്ാക്കിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു; ഉടെന അവെന്റ സേഹാദരൻ
ഏശാവ ്േവട്ട കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നു.

31 അവനും രുചികരമായ േഭാജനം ഉണ്ടാക്കി
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു അപ്പേനാടു:
അപ്പൻ എഴുേന്നറ്റു മകെന്റ േവട്ടയിറച്ചി തിന്നു എെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അവെന്റ
അപ്പനായ യിസഹ്ാക്ക് അവേനാടു: നീ ആർ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: ഞാൻ നിെന്റ മകൻ, നിെന്റ
ആദ്യജാതൻ ഏശാവ ്എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 33

അേപ്പാൾ യിസഹ്ാക്ക് അത്യന്തം ്രഭമിച്ചു നടുങ്ങി:
എന്നാൽ േവട്ടേതടി എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നവൻ ആർ? നീ വരുമുെമ്പ ഞാൻ
സകലവും തിന്നു അവെന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനുമാകും എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 ഏശാവ ്അപ്പെന്റ വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ
അതിദുഃഖിതനായി ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു: അപ്പാ,
എെന്ന, എെന്നയും കൂെട അനു്രഗഹിേക്കണേമ എന്നു
അപ്പേനാടു പറഞ്ഞു. 35 അതിന്നു അവൻ: നിെന്റ

സേഹാദരൻ ഉപായേത്താെട വന്നു നിെന്റ അനു്രഗഹം
അപഹരിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ശരി,
യാേക്കാബ ്എന്നേല്ലാ അവെന്റ േപർ; രണ്ടു ്രപാവശ്യം
അവൻ എെന്ന ചതിച്ചു; അവൻ എെന്റ
േജ്യഷഠ്ാവകാശം അപഹരിച്ചു; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, എെന്റ
അനു്രഗഹവും അപഹരിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. നീ എനിക്കു ഒരു അനു്രഗഹവും
കരുതിെവച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു അവൻ േചാദിച്ചു. 37

യിസഹ്ാക്ക് ഏശാവിേനാടു: ഞാൻ അവെന നിനക്കു
്രപഭുവാക്കി അവെന്റ സേഹാദരന്മാെര ഒെക്കയും
അവന്നു ദാസന്മാരാക്കി; അവന്നു ധാന്യവും വീഞ്ഞും
െകാടുത്തു; ഇനി നിനക്കു ഞാൻ എന്തു തേരണ്ടു
മകേന, എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38 ഏശാവ്
പിതാവിേനാടു: നിനക്കു ഒരു അനു്രഗഹം മാ്രതേമ
ഉള്ളുേവാ, അപ്പാ? എെന്ന, എെന്നയുംകൂെട
അനു്രഗഹിേക്കണേമ, അപ്പാ എന്നു പറഞ്ഞു
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 39 എന്നാെറ അവെന്റ അപ്പനായ
യിസഹ്ാക്ക് ഉത്തരമായിട്ടു അവേനാടു പറഞ്ഞതു:
നിെന്റ വാസം ഭൂമിയിെല പുഷ്ടികൂടാെതയും
മീെത ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുകൂടാെതയും ഇരിക്കും.
40 നിെന്റ വാളുെകാണ്ടു നീ ഉപജീവിക്കും;
നിെന്റ സേഹാദരെന നീ േസവിക്കും.
നിെന്റ െകട്ടു അഴിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ നീ അവെന്റ
നുകം കഴുത്തിൽനിന്നു കുടഞ്ഞുകളയും. 41 തെന്റ
അപ്പൻ യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച അനു്രഗഹം
നിമിത്തം ഏശാവു അവെന േദ്വഷിച്ചു:
അപ്പെനക്കുറിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്ന കാലം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; അേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന െകാല്ലും എന്നു
ഏശാവു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു. 42 മൂത്തമകനായ
ഏശാവിെന്റ വാക്കു റിെബക്കാ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ,
അവൾ ഇളയമകനായ യാേക്കാബിെന ആളയച്ചു
വിളിപ്പിച്ചു അവേനാടു പറഞ്ഞതു: നിെന്റ സേഹാദരൻ
ഏശാവ ്നിെന്ന െകാന്നു പകവീട്ടുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു.
43 ആകയാൽ മകേന, എെന്റ വാക്കു േകൾക്ക: നീ
എഴുേന്നറ്റു ഹാരാനിൽ എെന്റ സേഹാദരനായ
ലാബാെന്റ അടുക്കേലക്കു ഓടിേപ്പാക. 44 നിെന്റ
സേഹാദരെന്റ േ്രകാധം ശമിക്കുേവാളം കുെറ നാൾ
അവെന്റ അടുക്കൽ പാക്കൎ . 45 നിെന്റ സേഹാദരന്നു
നിേന്നാടുള്ള േകാപം മാറി നീ അവേനാടു െചയത്തു
അവൻ മറക്കുംവെര അവിെട താമസിക്ക; പിെന്ന
ഞാൻ ആളയച്ചു നിെന്ന അവിെട നിന്നു
വരുത്തിെക്കാള്ളാം; ഒരു ദിവസം തേന്ന നിങ്ങൾ
ഇരുവരും എനിക്കു ഇല്ലാെതയാകുന്നതു എന്തിനു?

46 പിെന്ന റിെബക്കാ യിസഹ്ാക്കിേനാടു: ഈ
ഹിത്യ്രസ്തീകൾ നിമിത്തം എെന്റ ജീവൻ എനിക്കു
അസഹ്യമായിരിക്കുന്നു; ഈ േദശക്കാരത്തികളായ
ഇവെരേപ്പാെലയുള്ള ഒരു ഹിത്യ്രസ്തീെയ യാേക്കാബ്
വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തിന്നു ജീവിക്കുന്നു?
എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യിസഹ്ാക്ക് യാേക്കാബിെന
വിളിച്ചു, അവെന അനു്രഗഹിച്ചു, അവേനാടു
ആജ്ഞാപിച്ചു പറഞ്ഞതു: നീ

കനാന്യ്രസ്തീകളിൽനിന്നു ഭായ്യൎ െയ എടുക്കരുതു. 2

പുറെപ്പട്ടു പദ്ദൻ-അരാമിൽ നിെന്റ അമ്മയുെട
അപ്പനായ െബഥൂേവലിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു നിെന്റ
അമ്മയുെട സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ പു്രതിമാരിൽ
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നിന്നു നിനക്കു ഒരു ഭായ്യൎ െയ എടുക്ക. 3

സവ്വൎ ശക്തനായ ൈദവം നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും നീ
ജനസമൂഹമായി തീരത്തക്കവണ്ണം നിെന്ന
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി െപരുക്കുകയും 4 ൈദവം
അ്രബാഹാമിന്നു െകാടുത്തതും നീ പരേദശിയായി
പാക്കൎ ുന്നതുമായ േദശം നീ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു
അ്രബാഹാമിെന്റ അനു്രഗഹം നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും തരികയും െചയ്യുമാറാകെട്ട. 5 അങ്ങെന
യിസഹ്ാക്ക് യാേക്കാബിെന പറഞ്ഞയച്ചു; അവൻ
പദ്ദൻ-അരാമിൽ അരാമ്യനായ െബഥൂേവലിെന്റ മകനും
യാേക്കാബിെന്റയും ഏശാവിെന്റയും അമ്മയായ
റിെബക്കയുെട സേഹാദരനുമായ ലാബാെന്റ
അടുക്കൽ േപായി. 6 യിസഹ്ാക്ക് യാേക്കാബിെന
അനു്രഗഹിച്ചു പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്നു ഒരു ഭായ്യൎ െയ
എടുപ്പാൻ അവെന അവിെടക്കു അയച്ചതും, അവെന
അനു്രഗഹിക്കുേമ്പാൾ: നീ കനാന്യ്രസ്തീകളിൽനിന്നു
ഭായ്യൎ െയ എടുക്കരുെതന്നു അവേനാടു കലപ്ിച്ചതും 7

യാേക്കാബ ്അപ്പെനയും അമ്മെയയും അനുസരിച്ചു
പദ്ദൻ-അരാമിേലക്കു േപായതും ഏശാവ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, 8 കനാന്യ്രസ്തീകൾ തെന്റ അപ്പനായ
യിസഹ്ാക്കിന്നു ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ല എന്നു കണ്ടു 9

ഏശാവ ്യിശമ്ാേയലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
തനിക്കുള്ള ഭായ്യൎ മാെര കൂടാെത അ്രബാഹാമിെന്റ
മകനായ യിശമ്ാേയലിെന്റ മകളും െനബാേയാത്തിെന്റ
സേഹാദരിയുമായ മഹലത്തിെനയും വിവാഹം
കഴിച്ചു.

10 എന്നാൽ യാേക്കാബ ്േബർ-േശബയിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടു ഹാരാനിേലക്കു േപായി. 11 അവൻ ഒരു
സ്ഥലത്തു എത്തിയേപ്പാൾ സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കെകാണ്ടു
അവിെട രാപാത്തൎ ു; അവൻ ആ സ്ഥലെത്ത കല്ലുകളിൽ
ഒന്നു എടുത്തു തലയണയായി െവച്ചു അവിെട
കിടന്നുറങ്ങി. 12 അവൻ ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടു: ഇതാ,
ഭൂമിയിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു േകാവണി; അതിെന്റ തല
സ്വഗ്ഗൎ േത്താളം എത്തിയിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാർ
അതിേന്മൽകൂടി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു.
13 അതിന്മീെത യേഹാവ നിന്നു അരുളിെച്ചയത്തു:
ഞാൻ നിെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും,
യിസഹ്ാക്കിെന്റ ൈദവവുമായ യേഹാവ ആകുന്നു; നീ
കിടക്കുന്ന ഭൂമിെയ ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും തരും. 14 നിെന്റ സന്തതി ഭൂമിയിെല
െപാടിേപാെല ആകും; നീ പടിഞ്ഞാേറാട്ടും
കിഴേക്കാട്ടും വടേക്കാട്ടും െതേക്കാട്ടും പരക്കും; നീ
മുഖാന്തരവും നിെന്റ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിെല
സകലവംശങ്ങളും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 15 ഇതാ,
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ടു; നീ
േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും നിെന്ന കാത്തു ഈ
രാജ്യേത്തക്കു നിെന്ന മടക്കിവരുത്തും; ഞാൻ നിെന്ന
ൈകവിടാെത നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു
നിവത്തൎ ിക്കും. 16 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
ഉറക്കമുണന്നൎ ു: യേഹാവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടു സത്യം;
ഞാേനാ അതു അറിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവൻ
ഭയെപ്പട്ടു: ഈ സ്ഥലം എ്രത ഭയങ്കരം! ഇതു
ൈദവത്തിെന്റ ആലയമല്ലാെത മെറ്റാന്നല്ല; ഇതു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെന്റ വാതിൽ തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 18

യാേക്കാബ ്അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു തലയണയായി
െവച്ചിരുന്ന കല്ലു എടുത്തു തൂണായി നിത്തൎ ി,
അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. 19 അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്നു
േബേഥൽ എന്നു േപർവിളിച്ചു; ആദ്യം ആ
പട്ടണത്തിന്നു ലൂസ ്എന്നു േപരായിരുന്നു. 20

യാേക്കാബ ്ഒരു േനച്ചൎ േനന്നൎ ു: ൈദവം എേന്നാടുകൂെട

ഇരിക്കയും ഞാൻ േപാകുന്ന ഈ യാ്രതയിൽ എെന്ന
കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും ധരിപ്പാൻ
വ്രസ്തവും എനിക്കു തരികയും 21 എെന്ന എെന്റ
അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്കു െസൗഖ്യേത്താെട
മടക്കിവരുത്തുകയും െചയ്യുെമങ്കിൽ യേഹാവ
എനിക്കു ൈദവമായിരിക്കും. 22 ഞാൻ തൂണായി
നിത്തൎ ിയ ഈ കല്ലു ൈദവത്തിെന്റ ആലയവും ആകും.
നീ എനിക്കു തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്കു
ദശാംശം തരും എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന യാേക്കാബ ്്രപയാണം െചയത്ു
കിഴക്കരുെട േദശത്തു എത്തി. 2 അവൻ
െവളി്രമ്പേദശത്തു ഒരു കിണർ കണ്ടു.

അതിന്നരിെക മൂന്നു ആട്ടിൻ കൂട്ടം കിടക്കുന്നു. ആ
കിണറ്റിൽനിന്നു ആയിരുന്നു ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു
െവള്ളം െകാടുക്കുന്നതു; എന്നാൽ കിണറ്റിെന്റ
വായ്ക്കലുള്ള കല്ലു വലുതായിരുന്നു. 3 ആ സ്ഥലത്തു
കൂട്ടങ്ങൾ ഒെക്ക കൂടുകയും അവർ കിണറ്റിെന്റ
വായ്ക്കൽനിന്നു കല്ലു ഉരുട്ടി ആടുകൾക്കു െവള്ളം
െകാടുക്കയും കല്ലു കിണറ്റിെന്റ വായ്ക്കൽ അതിെന്റ
സ്ഥലത്തു തേന്ന തിരിെക െവക്കയും െചയ്യും. 4

യാേക്കാബ ്അവേരാടു: സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ
എവിടുത്തുകാർ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഞങ്ങൾ
ഹാരാന്യർ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 അവൻ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ നാേഹാരിെന്റ മകനായ ലാബാെന
അറിയുേമാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: അറിയും എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 6 അവൻ അവേരാടു: അവൻ
സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു. സുഖം
തേന്ന; അവെന്റ മകൾ റാേഹൽ അതാ
ആടുകേളാടുകൂെട വരുന്നു എന്നു അവർ അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 7 പകൽ ഇനിയും വളെരയുണ്ടേല്ലാ; കൂട്ടം
ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന േനരമായിട്ടില്ല; ആടുകൾക്കു െവള്ളം
െകാടുത്തു െകാണ്ടുേപായി തീറ്റുവിൻ എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞതിന്നു 8 അവർ: കൂട്ടങ്ങൾ ഒെക്കയും
കൂടുേവാളം ഞങ്ങൾക്കു വഹിയാ; അവർ കിണറ്റിെന്റ
വായ്ക്കൽനിന്നു കല്ലു ഉരുട്ടും; പിെന്ന ഞങ്ങൾ
ആടുകൾക്കു െവള്ളം െകാടുക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 9

അവൻ അവേരാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന റാേഹൽ തെന്റ അപ്പെന്റ ആടുകേളാടുകൂെട
വന്നു. അവളായിരുന്നു അവെയ േമയിച്ചുവന്നതു. 10

തെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ മകൾ
റാേഹലിെനയും അമ്മയുെട സേഹാദരനായ
ലാബാെന്റ ആടുകെളയും കണ്ടേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
അടുത്തു െചന്നു കണറ്റിെന്റ വായ്ക്കൽനിന്നു കല്ലു ഉരുട്ടി,
അമ്മയുെട സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ ആടുകൾക്കു
െവള്ളം െകാടുത്തു. 11 യാേക്കാബ ്റാേഹലിെന
ചുംബിച്ചു െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 12 താൻ അവളുെട
അപ്പെന്റ സേഹാദരൻ എന്നും റിെബക്കയുെട
മകെനന്നും യാേക്കാബ ്റാേഹലിേനാടു പറഞ്ഞു.
അവൾ ഓടിെച്ചന്നു തെന്റ അപ്പെന അറിയിച്ചു. 13

ലാബാൻ തെന്റ സേഹാദരിയുെട മകനായ
യാേക്കാബിെന്റ വസ്തുത േകട്ടേപ്പാൾ അവെന
എതിേരലപ്ാൻ ഓടിെച്ചന്നു അവെന ആലിംഗനം
െചയത്ു ചുംബിച്ചു വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി;
അവൻ ലാബാേനാടു വിവരം ഒെക്കയും പറഞ്ഞു. 14

ലാബാൻ അവേനാടു: നീ എെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ ഒരു മാസകാലം
അവെന്റ അടുക്കൽ പാത്തൎ ു. 15 പിെന്ന ലാബാൻ
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യാേക്കാബിേനാടു: നീ എെന്റ സേഹാദരനാകെകാണ്ടു
െവറുെത എെന്ന േസവിേക്കണേമാ? നിനക്കു എന്തു
്രപതിഫലം േവണം? എേന്നാടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു.
16 എന്നാൽ ലാബാന്നു രണ്ടു പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു:
മൂത്തവൾക്കു േലയാ എന്നും ഇളയവൾക്കു റാേഹൽ
എന്നും േപർ. 17 േലയയുെട കണ്ണു േശാഭ
കുറഞ്ഞതായിരുന്നു; റാേഹേലാ സുന്ദരിയും
മേനാഹരരൂപിണിയും ആയിരുന്നു. 18 യാേക്കാബ്
റാേഹലിെന േസ്നഹിച്ചു; നിെന്റ ഇളയമകൾ
റാേഹലിന്നു േവണ്ടി ഞാൻ ഏഴു സംവത്സരം നിെന്ന
േസവിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അതിന്നു ലാബാൻ:
ഞാൻ അവെള അന്യപുരുഷന്നു െകാടുക്കുന്നതിലും
നിനക്കു തരുന്നതു നല്ലതു; എേന്നാടുകൂെട പാക്കൎ
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന യാേക്കാബ ്റാേഹലിന്നു
േവണ്ടി ഏഴു സംവത്സരം േസവ െചയത്ു; അവൻ
അവെള േസ്നഹിക്കെകാണ്ടു അതു അവന്നു
അലപ്കാലംേപാെല േതാന്നി. 21 അനന്തരം
യാേക്കാബ ്ലാബാേനാടു: എെന്റ സമയം
തികഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ എെന്റ ഭായ്യൎ യുെട
അടുക്കൽ െചല്ലുവാൻ അവെള തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ ലാബാൻ ആ സ്ഥലെത്ത
ജനങ്ങെള എല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ചു.
23 എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ അവൻ തെന്റ മകൾ േലയെയ
കൂട്ടി അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടു േപായി ആക്കി;
അവൻ അവളുെട അടുക്കൽ െചന്നു. 24 ലാബാൻ
തെന്റ മകൾ േലെയക്കു തെന്റ ദാസി സിലപ്െയ
ദാസിയായി െകാടുത്തു. 25 േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ
അതു േലയാ എന്നു കണ്ടു അവൻ ലാബാേനാടു: നീ
എേന്നാടു െചയത്തു എന്തു? റാേഹലിന്നു േവണ്ടി
അല്ലേയാ ഞാൻ നിെന്ന േസവിച്ചതു? നീ എന്തിന്നു
എെന്ന ചതിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അതിന്നു
ലാബാൻ: മൂത്തവൾക്കു മുെമ്പ ഇളയവെള െകാടുക്ക
ഞങ്ങളുെട ദിക്കിൽ നടപ്പില്ല. 27 ഇവളുെട ആഴച്വട്ടം
നിവത്തൎ ിക്ക; എന്നാൽ നീ ഇനിയും ഏഴു സംവത്സരം
എെന്റ അടുക്കൽ െചയ്യുന്ന േസെവക്കു േവണ്ടി
ഞങ്ങൾ അവെളയും നിനക്കു തരാം എന്നു പറഞ്ഞു.
28 യാേക്കാബ ്അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു, അവളുെട
ആഴച്വട്ടം നിവത്തൎ ിച്ചു; അവൻ തെന്റ മകൾ
റാേഹലിെനയും അവന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു. 29

തെന്റ മകൾ റാേഹലിന്നു ലാബാൻ തെന്റ ദാസി
ബിൽഹെയ ദാസിയായി െകാടുത്തു. 30 അവൻ
റാേഹലിെന്റ അടുക്കലും െചന്നു; റാേഹലിെന
േലയെയക്കാൾ അധികം േസ്നഹിച്ചു; പിെന്നയും ഏഴു
സംവത്സരം അവെന്റ അടുക്കൽ േസവ െചയത്ു.

31 േലയാ അനിഷ്ടെയന്നു യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ
അവളുെട ഗഭൎ െത്ത തുറന്നു; റാേഹേലാ
മച്ചിയായിരുന്നു. 32 േലയാ ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചു: യേഹാവ എെന്റ സങ്കടം കണ്ടു; ഇേപ്പാൾ
എെന്റ ഭത്തൎ ാവു എെന്ന േസ്നഹിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു
അവൾ അവന്നു രൂേബൻ എന്നു േപരിട്ടു. 33 അവൾ
പിെന്നയും ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു: ഞാൻ
അനിഷ്ട എന്നു യേഹാവ േകട്ടതുെകാണ്ടു ഇവെനയും
എനിക്കു തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു ശിെമേയാൻ
എന്നു േപരിട്ടു. 34 അവൾ പിെന്നയും ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ചു: ഇേപ്പാൾ ഈ സമയം എെന്റ
ഭത്തൎ ാവു എേന്നാടു പറ്റിേച്ചരും; ഞാൻ അവന്നു മൂന്നു
പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ചുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു;
അതുെകാണ്ടു അവൾ അവന്നു േലവി എന്നു േപരിട്ടു.
35 അവൾ പിെന്നയും ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചു; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയ സ്തുതിക്കും

എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടു അവൾ
അവന്നു െയഹൂദാ എന്നു േപരിട്ടു. പിെന്ന അവൾക്കു
്രപസവം നിന്നു.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
താൻ യാേക്കാബിന്നു മക്കെള
്രപസവിക്കുന്നില്ല എന്നു റാേഹൽ കണ്ടു
തെന്റ സേഹാദരിേയാടു അസൂയെപ്പട്ടു

യാേക്കാബിേനാടു: എനിക്കു മക്കെള തേരണം;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചുേപാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 2

അേപ്പാൾ യാേക്കാബിന്നു റാേഹലിേനാടു േകാപം
ജ്വലിച്ചു: നിനക്കു ഗഭൎഫലം തരാതിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനേത്താ ഞാൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 3

അതിന്നു അവൾ: എെന്റ ദാസി ബിൽഹാ ഉണ്ടേല്ലാ;
അവളുെട അടുക്കൽ െചല്ലുക; അവൾ എെന്റ മടിയിൽ
്രപസവിക്കെട്ട; അവളാൽ എനിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന അവൾ തെന്റ ദാസി
ബിൽഹെയ അവന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു;
യാേക്കാബ ്അവളുെട അടുക്കൽ െചന്നു. 5 ബിൽഹാ
ഗഭൎ ംധരിച്ചു യാേക്കാബിന്നു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. 6

അേപ്പാൾ റാേഹൽ: ൈദവം എനിക്കു ന്യായം നടത്തി
എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടു എനിക്കു ഒരു മകെന തന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടു അവന്നു ദാൻ എന്നു
േപരിട്ടു. 7 റാേഹലിെന്റ ദാസി ബിൽഹാ പിെന്നയും
ഗഭൎ ംധരിച്ചു യാേക്കാബിന്നു രണ്ടാമെതാരു മകെന
്രപസവിച്ചു. 8 ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരിേയാടു
വലിേയാരു േപാർ െപാരുതു ജയിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു
റാേഹൽ പറഞ്ഞു അവന്നു നഫത്ാലി എന്നു േപരിട്ടു.
9 തനിക്കു ്രപസവം നിന്നുേപായി എന്നു േലയാ
കണ്ടാെറ തെന്റ ദാസി സിലപ്െയ വിളിച്ചു അവെള
യാേക്കാബിന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു. 10 േലയയുെട
ദാസി സിലപ്ാ യാേക്കാബിന്നു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു.
11 അേപ്പാൾ േലയാ: ഭാഗ്യം എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു
ഗാദ ്എന്നു േപരിട്ടു. 12 േലയയുെട ദാസി സിലപ്ാ
യാേക്കാബിന്നു രണ്ടാമതു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. 13

ഞാൻ ഭാഗ്യവതി; ്രസ്തീകൾ എെന്ന ഭാഗ്യവതിെയന്നു
പറയും എന്നു േലയാ പറഞ്ഞു അവന്നു ആേശർ
എന്നു േപരിട്ടു. 14 േകാതമ്പുെകായിത്തുകാലത്തു
രൂേബൻ പുറെപ്പട്ടു വയലിൽ ദൂദായിപ്പഴം കണ്ടു തെന്റ
അമ്മയായ േലയയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
റാേഹൽ േലയേയാടു: നിെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴം
കുെറ എനിക്കു തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അവൾ
അവേളാടു: നീ എെന്റ ഭത്തൎ ാവിെന എടുത്തതു
േപാരേയാ? എെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴവും കൂെട
േവണേമാ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു റാേഹൽ: ആകെട്ട;
നിെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴത്തിന്നു േവണ്ടി ഇന്നു രാ്രതി
അവൻ നിേന്നാടുകൂെട ശയിച്ചുെകാള്ളേട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 യാേക്കാബ ്ൈവകുേന്നരം
വയലിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ േലയാ അവെന എതിേരറ്റു
െചന്നു: നീ എെന്റ അടുക്കൽ വേരണം; എെന്റ മകെന്റ
ദൂദായിപ്പഴം െകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന കൂലിക്കു
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; അന്നു രാ്രതി
അവൻ അവേളാടുകൂെട ശയിച്ചു. 17 ൈദവം
േലയയുെട അേപക്ഷ േകട്ടു; അവൾ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു
യാേക്കാബിന്നു അഞ്ചാമതു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു.
18 അേപ്പാൾ േലയാ: ഞാൻ എെന്റ ദാസിെയ എെന്റ
ഭത്തൎ ാവിന്നു െകാടുത്തതുെകാണ്ടു ൈദവം എനിക്കു
കൂലി തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു യിസ്സാഖാർ
എന്നു േപരിട്ടു. 19 േലയാ പിെന്നയും ഗഭൎ ം ധരിച്ചു,
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യാേക്കാബിന്നു ആറാമതു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു; 20

ൈദവം എനിക്കു ഒരു നല്ലദാനം തന്നിരിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഭത്തൎ ാവു എേന്നാടുകൂെട വസിക്കും;
ഞാൻ അവന്നു ആറു മക്കെള ്രപസവിച്ചുവേല്ലാ എന്നു
േലയാ പറഞ്ഞു അവന്നു െസബൂലൂൻ എന്നു േപരിട്ടു.
21 അതിെന്റ േശഷം അവൾ ഒരു മകെള ്രപസവിച്ചു
അവൾക്കു ദീനാ എന്നു േപരിട്ടു. 22 ൈദവം
റാേഹലിെന ഓത്തൎ ു; ൈദവം അവളുെട അേപക്ഷ
േകട്ടു അവളുെട ഗഭൎ െത്ത തുറന്നു. 23 അവൾ ഗഭൎ ം
ധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു: ൈദവം എെന്റ നിന്ദ
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24

യേഹാവ എനിക്കു ഇനിയും ഒരു മകെന തരുെമന്നും
പറഞ്ഞു അവന്നു േയാേസഫ ്എന്നു േപരിട്ടു.

25 റാേഹൽ േയാേസഫിെന ്രപസവിച്ചേശഷം
യാേക്കാബ ്ലാബാേനാടു: ഞാൻ എെന്റ
സ്ഥലേത്തക്കും േദശേത്തക്കും േപാകുവാൻ എെന്ന
അയേക്കണം. 26 ഞാൻ നിെന്ന േസവിച്ചതിെന്റ
്രപതിഫലമായ എെന്റ ഭായ്യൎ മാേരയും മക്കെളയും
എനിക്കു തേരണം; ഞാൻ േപാകെട്ട; ഞാൻ നിെന്ന
േസവിച്ച േസവ നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
27 ലാബാൻ അവേനാടു: നിനക്കു എേന്നാടു ദയ
ഉെണ്ടങ്കിൽ േപാകരുേത; നിെന്റ നിമിത്തം യേഹാവ
എെന്ന അനു്രഗഹിച്ചു എന്നു എനിക്കു
േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. 28 നിനക്കു എന്തു ്രപതിഫലം
േവണം എന്നു പറക; ഞാൻ തരാം എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അവൻ അവേനാടു: ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന
േസവിച്ചു എന്നും നിെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടം എെന്റ പക്കൽ
എങ്ങെന ഇരുന്നു എന്നും നീ അറിയുന്നു. 30 ഞാൻ
വരുംമുെമ്പ നിനക്കു അലപ്േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു;
ഇേപ്പാൾ അതു അത്യന്തം വദ്ധൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
കാൽ െവേച്ചടെത്താെക്കയും യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എെന്റ
സ്വന്തഭവനത്തിന്നുേവണ്ടി ഞാൻ എേപ്പാൾ കരുതും
എന്നും പറഞ്ഞു. 31 ഞാൻ നിനക്കു എന്തു തേരണം
എന്നു അവൻ േചാദിച്ചതിന്നു യാേക്കാബ ്പറഞ്ഞതു:
നീ ഒന്നും തേരണ്ടാ; ഈ കായ്യൎ ം നീ െചയത്ുതന്നാൽ
ഞാൻ നിെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത ഇനിയും േമയിച്ചു
പാലിക്കാം. 32 ഞാൻ ഇന്നു നിെന്റ എല്ലാകൂട്ടങ്ങളിലും
കൂടി കടന്നു, അവയിൽനിന്നു പുള്ളിയും മറുവുമുള്ള
ആടുകെള ഒെക്കയും െചമ്മരിയാടുകളിൽ
കറുത്തതിെനെയാെക്കയും േകാലാടുകളിൽ പുള്ളിയും
മറുവുമുള്ളതിെനയും േവർതിരിക്കാം; അതു എെന്റ
്രപതിഫലമായിരിക്കെട്ട. 33 നാെള ഒരിക്കൽ എെന്റ
്രപതിഫലം സംബന്ധിച്ചു നീ േനാക്കുവാൻ വരുേമ്പാൾ
എെന്റ നീതി െതളിവായിരിക്കും; േകാലാടുകളിൽ
പുള്ളിയും മറുവുമില്ലാത്തതും െചമ്മരിയാടുകളിൽ
കറുത്തനിറമില്ലാത്തതും എല്ലാം േമാഷ്ടിച്ചതായി
എണ്ണാം. 34 അതിന്നു ലാബാൻ: നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
ആകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അന്നു തേന്ന അവൻ
വരയും മറുവുമുള്ള മുട്ടാടുകെളയും പുള്ളിയും
മറുവുമുള്ള െപൺേകാലാടുകെള ഒെക്കയും
െവണ്മയുള്ളതിെന ഒെക്കയും െചമ്മരിയാടുകളിൽ
കറുത്തനിറമുള്ളതിെന ഒെക്കയും േവർതിരിച്ചു
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 36 അവൻ
തനിക്കും യാേക്കാബിന്നും ഇടയിൽ മൂന്നു ദിവസെത്ത
വഴിയകലം െവച്ചു; ലാബാെന്റ േശഷമുള്ള
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെള യാേക്കാബ ്േമയിച്ചു. 37 എന്നാൽ
യാേക്കാബ ്പുന്നവൃക്ഷത്തിെന്റയും
ബദാംവൃക്ഷത്തിെന്റയും
അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷത്തിെന്റയും പച്ചെക്കാമ്പുകെള

എടുത്തു അവയിൽ െവള്ള കാണത്തക്കവണ്ണം
െവള്ളവരയായി േതാലുരിച്ചു. 38 ആടുകൾ കുടിപ്പാൻ
വന്നേപ്പാൾ അവൻ, താൻ േതാലുരിച്ച െകാമ്പുകെള
പാത്തികളിലും െവള്ളം പകരുന്ന െതാട്ടികളിലും
ആടുകളുെട മുമ്പിൽ െവച്ചു; അവ െവള്ളം കുടിപ്പാൻ
വന്നേപ്പാൾ ചനേയറ്റു. 39 ആടുകൾ െകാമ്പുകെള
കണ്ടുെകാണ്ടു ചനേയറ്റു വരയും പുള്ളിയും
മറുവുമുള്ള കുട്ടികെള െപറ്റു. 40 ആ ആട്ടിൻകുട്ടികെള
യാേക്കാബ ്േവർതിരിച്ചു ആടുകെള ലാബാെന്റ
ആടുകളിൽ വരയും മറുവുമുള്ള എല്ലാറ്റിന്നും
അഭിമുഖമായി നിത്തൎ ി; തെന്റ സ്വന്തകൂട്ടങ്ങെള
ലാബാെന്റ ആടുകേളാടു േചക്കൎ ാെത േവെറയാക്കി. 41

ബലമുള്ള ആടുകൾ ചനേയല്ക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും
െകാമ്പുകെള കണ്ടുെകാണ്ടു ചനേയൽേക്കണ്ടതിന്നു
യാേക്കാബ ്ആ െകാമ്പുകെള പാത്തികളിൽ
ആടുകളുെട കണ്ണിന്നു മുമ്പിൽ െവച്ചു. 42

ബലമില്ലാത്ത ആടുകൾ ചനേയല്ക്കുേമ്പാൾ അവെയ
െവച്ചില്ല; അങ്ങെന ബലമില്ലാത്തവ ലാബാന്നും
ബലമുള്ളവ യാേക്കാബിന്നും ആയിത്തീന്നൎ ു. 43

അവൻ മഹാസമ്പന്നനായി അവന്നു വളെര ആടുകളും
ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതകളും ഉണ്ടാകയും
െചയത്ു.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഞങ്ങളുെട അപ്പന്നുള്ളെതാെക്കയും
യാേക്കാബ ്എടുത്തുകളഞ്ഞു ഞങ്ങളുെട
അപ്പെന്റ വകെകാണ്ടു അവൻ ഈ ധനം

ഒെക്കയും സമ്പാദിച്ചു എന്നു ലാബാെന്റ പു്രതന്മാർ
പറഞ്ഞ വാക്കുകെള അവൻ േകട്ടു. 2 യാേക്കാബ്
ലാബാെന്റ മുഖത്തു േനാക്കിയാെറ അതു തെന്റ േനെര
മുെമ്പ ഇരുന്നതുേപാെല അല്ല എന്നു കണ്ടു. 3

അേപ്പാൾ യേഹാവ യാേക്കാബിേനാടു: നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്കും നിെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരുെട
അടുക്കേലക്കും മടങ്ങിേപ്പാക; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 4 യാേക്കാബ്
ആളയച്ചു റാേഹലിേനയും േലയെയയും വയലിൽ
തെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിെന്റ അടുക്കൽ വിളിപ്പിച്ചു, 5

അവേരാടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുെട അപ്പെന്റ മുഖം
എെന്റ േനെര മുെമ്പേപ്പാെല അല്ല എന്നു ഞാൻ
കാണുന്നു; എങ്കിലും എെന്റ അപ്പെന്റ ൈദവം
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 നിങ്ങളുെട അപ്പെന
ഞാൻ എെന്റ സവ്വൎ ബലേത്താടും കൂെട േസവിച്ചു
എന്നു നിങ്ങൾക്കു തേന്ന അറിയാമേല്ലാ. 7 നിങ്ങളുെട
അപ്പേനാ എെന്ന ചതിച്ചു എെന്റ ്രപതിഫലം പത്തു
്രപാവശ്യം മാറ്റി; എങ്കിലും എേന്നാടു േദാഷം
െചയവ്ാൻ ൈദവം അവെന സമ്മതിച്ചില്ല. 8

പുള്ളിയുള്ളവ നിെന്റ ്രപതിഫലം ആയിരിക്കെട്ട എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂട്ടെമാെക്കയും
പുള്ളിയുള്ള കുട്ടികെള െപറ്റു; വരയുള്ളവ നിെന്റ
്രപതിഫലം ആയിരിക്കെട്ട എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു
എങ്കിൽ കൂട്ടെമാെക്കയും വരയുള്ള കുട്ടികെള െപറ്റു.
9 ഇങ്ങെന ൈദവം നിങ്ങളുെട അപ്പെന്റ
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത എടുത്തു എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. 10

ആടുകൾ ചനേയല്ക്കുന്ന കാലത്തു ഞാൻ സ്വപന്ത്തിൽ
ആടുകളിേന്മൽ കയറുന്ന മുട്ടാടുകൾ വരയും
പുള്ളിയും മറുവും ഉള്ളവ എന്നു കണ്ടു. 11

ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ സ്വപന്ത്തിൽ എേന്നാടു:
യാേക്കാേബ എന്നു വിളിച്ചു; ഞാൻ ഇതാ, എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു. 12 അേപ്പാൾ അവൻ: നീ തലെപാക്കി
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േനാക്കുക; ആടുകളുെട േമൽ കയറുന്ന മുട്ടാടുകൾ
ഒെക്കയും വരയും പുള്ളിയും മറുവുമുള്ളവയേല്ലാ;
ലാബാൻ നിേന്നാടു െചയ്യുന്നതു ഒെക്കയും ഞാൻ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 13 നീ തൂണിെന അഭിേഷകം െചയ്കയും
എേന്നാടു േനച്ചൎ േനരുകയും െചയത് സ്ഥലമായ
േബേഥലിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു ഞാൻ; ആകയാൽ നീ
എഴുേന്നറ്റു, ഈ േദശംവിട്ടു നിെന്റ ജന്മേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പാക എന്നു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 റാേഹലും
േലയയും അവേനാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: അപ്പെന്റ
വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കു ഇനി ഓഹരിയും അവകാശവും
ഉേണ്ടാ? 15 അവൻ ഞങ്ങെള അന്യരായിട്ടല്ലേയാ
വിചാരിക്കുന്നതു? ഞങ്ങെള വിറ്റു വിലയും എല്ലാം
തിന്നു കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 16 ൈദവം ഞങ്ങളുെട അപ്പെന്റ
പക്കൽനിന്നു എടുത്തുകളഞ്ഞ സമ്പെത്താെക്കയും
ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുെട മക്കൾക്കും ഉള്ളതേല്ലാ;
ആകയാൽ ൈദവം നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു ഒെക്കയും
െചയത്ുെകാൾക. 17 അങ്ങെന യാേക്കാബ്
എഴുേന്നറ്റു തെന്റ ഭായ്യൎ മാെരയും പു്രതന്മാെരയും
ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയറ്റി. 18 തെന്റ കന്നുകാലികെള
ഒെക്കയും താൻ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തു ഒെക്കയും താൻ
പദ്ദൻ-അരാമിൽ സമ്പാദിച്ച മൃഗസമ്പത്തു ഒെക്കയും
േചത്തൎ ുെകാണ്ടു കനാൻേദശത്തു തെന്റ അപ്പനായ
യിസഹ്ാക്കിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ടു. 19

ലാബാൻ തെന്റ ആടുകെള േരാമം ക്രതിപ്പാൻ
േപായിരുന്നു; റാേഹൽ തെന്റ അപ്പന്നുള്ള
ഗൃഹവി്രഗഹങ്ങെള േമാഷ്ടിച്ചു. 20 താൻ
ഓടിേപ്പാകുന്നതു യാേക്കാബ ്അരാമ്യനായ
ലാബാേനാടു അറിയിക്കായ്കയാൽ അവെന
േതാലപ്ിച്ചായിരുന്നു േപായതു. 21 ഇങ്ങെന അവൻ
തനിക്കുള്ള സകലവുമായി ഓടിേപ്പായി; അവൻ
പുറെപ്പട്ടു നദി കടന്നു, ഗിെലയാദപ്വ്വൎ തത്തിന്നു േനെര
തിരിഞ്ഞു.

22 യാേക്കാബ ്ഓടിേപ്പായി എന്നു ലാബാന്നു മൂന്നാം
ദിവസം അറിവു കിട്ടി. 23 ഉടെന അവൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു ഏഴു ദിവസെത്ത വഴി
അവെന പിന്തുടന്നൎ ു ഗിെലയാദപ്വ്വൎ തത്തിൽ
അവേനാടു ഒപ്പം എത്തി. 24 എന്നാൽ ൈദവം രാ്രതി
സ്വപന്ത്തിൽ അരാമ്യനായ ലാബാെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു അവേനാടു: നീ യാേക്കാബിേനാടു
ഗുണെമങ്കിലും േദാഷെമങ്കിലും പറയാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 25 ലാബാൻ
യാേക്കാബിേനാടു ഒപ്പം എത്തി; യാേക്കാബ്
പവ്വൎ തത്തിൽ കൂടാരം അടിച്ചിരുന്നു; ലാബാനും തെന്റ
സേഹാദരന്മാരുമായി ഗിെലയാദപ്വ്വൎ തത്തിൽ കൂടാരം
അടിച്ചു. 26 ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാടു പറഞ്ഞതു:
നീ എെന്ന ഒളിച്ചു േപായ്ക്കളകയും എെന്റ പു്രതിമാെര
വാളാൽ പിടിച്ചവെരേപ്പാെല െകാണ്ടുേപാകയും
െചയത്തു എന്തു? 27 നീ എെന്ന േതാലപ്ിച്ചു
രഹസ്യമായിട്ടു ഓടിേപ്പാകയും ഞാൻ
സേന്താഷേത്താടും സംഗീതേത്താടും മുരജേത്താടും
വീണേയാടുംകൂെട നിെന്ന അയപ്പാന്തക്കവണ്ണം
എെന്ന അറിയിക്കാതിരിക്കയും 28 എെന്റ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ചുംബിപ്പാൻ
എനിക്കു ഇടതരാതിരിക്കയും െചയത്തു എന്തു?
േഭാഷത്വമാകുന്നു നീ െചയത്തു. 29 നിങ്ങേളാടു
േദാഷം െചയവ്ാൻ എെന്റ പക്കൽ ശക്തിയുണ്ടു;
എങ്കിലും നീ യാേക്കാബിേനാടു ഗുണെമങ്കിലും
േദാഷെമങ്കിലും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക
എന്നു നിങ്ങളുെട പിതാവിെന്റ ൈദവം കഴിഞ്ഞ രാ്രതി
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 ആകെട്ട, നിെന്റ

പിതൃഭവനത്തിന്നായുള്ള അതിവാഞഛ്യാൽ നീ
പുറെപ്പട്ടുേപാന്നു; എന്നാൽ എെന്റ േദവന്മാെര
േമാഷ്ടിച്ചതു എന്തിന്നു? 31 യാേക്കാബ ്ലാബാേനാടു:
പെക്ഷ നിെന്റ പു്രതിമാെര നീ എെന്റ പക്കൽനിന്നു
അപഹരിക്കും എന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടു. 32 എന്നാൽ നീ
ആരുെട പക്കൽ എങ്കിലും നിെന്റ േദവന്മാെര കണ്ടാൽ
അവൻ ജീവേനാടിരിക്കരുതു; എെന്റ പക്കൽ നിെന്റ
വക വല്ലതും ഉേണ്ടാ എന്നു നീ നമ്മുെട
സേഹാദരന്മാർ കാൺെക േനാക്കി എടുക്ക എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. റാേഹൽ അവെയ േമാഷ്ടിച്ചതു
യാേക്കാബ ്അറിഞ്ഞില്ല. 33 അങ്ങെന ലാബാൻ
യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരത്തിലും േലയയുെട
കൂടാരത്തിലും രണ്ടു ദാസിമാരുെട കൂടാരത്തിലും
െചന്നു േനാക്കി, ഒന്നും കണ്ടില്ല താനും; അവൻ
േലയയുെട കൂടാരത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി റാേഹലിെന്റ
കൂടാരത്തിൽ െചന്നു. 34 എന്നാൽ റാേഹൽ
വി്രഗഹങ്ങെള എടുത്തു ഒട്ടകേക്കാപ്പിനകത്തു ഇട്ടു
അതിേന്മൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു. ലാബാൻ കൂടാരത്തിൽ
ഒെക്കയും തിരഞ്ഞു േനാക്കി, കണ്ടില്ല താനും. 35

അവൾ അപ്പേനാടു: യജമാനൻ േകാപിക്കരുേത; നിെന്റ
മുമ്പാെക എഴുേന്നലപ്ാൻ എനിക്കു കഴിവില്ല;
്രസ്തീകൾക്കുള്ള മുറ എനിക്കു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ േശാധന കഴിച്ചു;
ഗൃഹവി്രഗഹങ്ങെള കണ്ടില്ല താനും. 36 അേപ്പാൾ
യാേക്കാബിന്നു േകാപം ജ്വലിച്ചു, അവൻ ലാബാേനാടു
വാദിച്ചു. യാേക്കാബ ്ലാബാേനാടു പറഞ്ഞതു
എെന്തന്നാൽ: എെന്റ കുറ്റം എന്തു? നീ ഇ്രത
ഉ്രഗതേയാെട എെന്റ പിന്നാെല ഓടി വേരണ്ടതിന്നു
എെന്റ െതറ്റു എന്തു? 37 നീ എെന്റ സാമാനം ഒെക്കയും
േശാധന കഴിച്ചുവേല്ലാ; നിെന്റ വീട്ടിെല സാമാനം
വല്ലതും കണ്ടുേവാ? എെന്റ സേഹാദരന്മാക്കൎ ും നിെന്റ
സേഹാദരന്മാക്കൎ ും മുമ്പാെക ഇവിെട െവക്കുക;
അവർ നമുക്കിരുവക്കൎ ും മേദ്ധ്യ വിധിക്കെട്ട. 38 ഈ
ഇരുപതു സംവത്സരം ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ പാത്തൎ ു;
നിെന്റ െചമ്മരിയാടുകൾക്കും േകാലാടുകൾക്കും
ചനനാശം വന്നിട്ടില്ല. നിെന്റ കൂട്ടത്തിെല
ആട്ടുെകാറ്റന്മാെര ഞാൻ തിന്നുകളഞ്ഞിട്ടുമില്ല. 39

ദുഷ്ടമൃഗം കടിച്ചുകീറിയതിെന നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരാെത ഞാൻ അതിന്നു
ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു; പകൽ കളവു
േപായതിെനയും രാ്രതി കളവുേപായതിെനയും നീ
എേന്നാടു േചാദിച്ചു. 40 ഇങ്ങെനയായിരുന്നു എെന്റ
വസ്തുത; പകൽ െവയിൽെകാണ്ടും രാ്രതി
ശീതംെകാണ്ടും ഞാൻക്ഷയിച്ചു; എെന്റ കണ്ണിന്നു
ഉറക്കമില്ലാെതയായി. 41 ഈ ഇരുപതു സംവത്സരം
ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ പാത്തൎ ു; പതിന്നാലു സംവത്സരം
നിെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാക്കൎ ായിട്ടും ആറു സംവത്സരം
നിെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന്നായിട്ടും നിെന്ന േസവിച്ചു;
പത്തു ്രപാവശ്യം നീ എെന്റ ്രപതിഫലം മാറ്റി. 42 എെന്റ
പിതാവിെന്റ ൈദവമായി അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
യിസഹ്ാക്കിെന്റ ഭയവുമായവൻ എനിക്കു
ഇല്ലാതിരുന്നു എങ്കിൽ നീ ഇേപ്പാൾ എെന്ന െവറുെത
അയച്ചുകളയുമായിരുന്നു; ൈദവം എെന്റ കഷ്ടതയും
എെന്റ ൈകകളുെട ്രപയത്നവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ രാ്രതി
ന്യായം വിധിച്ചു. 43 ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാടു:
പു്രതിമാർ എെന്റ പു്രതിമാർ, മക്കൾ എെന്റ മക്കൾ,
ആട്ടിൻ കൂട്ടം എെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടം; നീ
കാണുന്നെതാെക്കയും എനിക്കുള്ളതു തേന്ന; ഈ
എെന്റ പു്രതിമാേരാേടാ അവർ ്രപസവിച്ച മക്കേളാേടാ
ഞാൻ ഇന്നു എന്തു െചയ്യും? 44 ആകയാൽ വരിക,
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ഞാനും നീയും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്ക; അതു
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 45 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ ്ഒരു
കല്ലു എടുത്തു തൂണായി നിത്തൎ ി. 46 കല്ലു കൂട്ടുവിൻ
എന്നു യാേക്കാബ ്തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു പറഞ്ഞു;
അവർ കല്ലു എടുത്തു ഒരു കൂമ്പാരമുണ്ടാക്കി;
കൂമ്പാരത്തിേന്മൽെവച്ചു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 47

ലാബാൻ അതിന്നു െയഗർ-സഹദൂഥാ (സാക്ഷ്യത്തിെന്റ
കൂമ്പാരം) എന്നു േപരിട്ടു; യാേക്കാബ ്അതിന്നു ഗേലദ്
(സാക്ഷ്യത്തിെന്റ കൂമ്പാരം) എന്നു േപരിട്ടു. 48 ഈ
കൂമ്പാരം ഇന്നു എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷി
എന്നു ലാബാൻ പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു അതിന്നു
ഗേലദ ്എന്നും മിസപ്ാ (കാവൽ മാടം) എന്നും
േപാരായി: 49 നാം തമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുേമ്പാൾ
യേഹാവ എനിക്കും നിനക്കും നടുെവ
കാവലായിരിക്കെട്ട. 50 നീ എെന്റ പു്രതിമാെര
ഉപ്രദവിക്കേയാ എെന്റ പു്രതിമാെരയല്ലാെത േവെറ
്രസ്തീകെള പരി്രഗഹിക്കേയാ െചയ്യുെമങ്കിൽ
നേമ്മാടുകൂെട ആരും ഇല്ല; േനാക്കുക, ൈദവം തേന്ന
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷി എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 51 ലാബാൻ പിെന്നയും യാേക്കാബിേനാടു:
ഇതാ, ഈ കൂമ്പാരം; ഇതാ, എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ
നിത്തൎ ിയ തൂൺ. 52 േദാഷത്തിന്നായി ഞാൻ ഈ
കൂമ്പാരം കടന്നു നിെന്റ അടുക്കൽ വരാെതയും നീ ഈ
കൂമ്പാരവും ഈ തൂണും കടന്നു എെന്റ അടുക്കൽ
വരാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഈ കൂമ്പാരവും
സാക്ഷി, ഈ തൂണും സാക്ഷി. 53 അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും നാേഹാരിെന്റ ൈദവവും അവരുെട
പിതാവിെന്റ ൈദവവുമായവൻ നമുക്കു മേദ്ധ്യ
വിധിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. യാേക്കാബ ്തെന്റ
പിതാവായ യിസഹ്ാക്കിെന്റ ഭയമായവെനെച്ചാല്ലി
സത്യം െചയത്ു. 54 പിെന്ന യാേക്കാബ ്പവ്വൎ തത്തിൽ
യാഗം അപ്പൎ ിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര വിളിച്ചു; അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു
പവ്വൎ തത്തിൽ രാപാത്തൎ ു. 55 ലാബാൻ അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു തെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ചുംബിക്കയും അനു്രഗഹിക്കയും െചയത്േശഷം
അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടു സ്വേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യാേക്കാബ ്തെന്റ വഴിക്കു േപായി;
ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാർ അവെന്റ എതിെര
വന്നു. 2 യാേക്കാബ ്അവെര കണ്ടേപ്പാൾ:

ഇതു ൈദവത്തിെന്റ േസന എന്നു പറഞ്ഞു. ആ
സ്ഥലത്തിന്നു മഹനയീം എന്നു േപർ ഇട്ടു.

3 അനന്തരം യാേക്കാബ ്എേദാംനാടായ
േസയീർേദശത്തു തെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ
അടുക്കൽ തനിക്കു മുമ്പായി ദൂതന്മാെര അയച്ചു. 4

അവേരാടു കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: എെന്റ
യജമാനനായ ഏശാവിേനാടു ഇങ്ങെന പറവിൻ:
നിെന്റ അടിയാൻ യാേക്കാബ ്ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
ഞാൻ ലാബാെന്റ അടുക്കൽ പരേദശിയായി പാത്തൎ ു
ഇന്നുവെര അവിെട താമസിച്ചു. 5 എനിക്കു കാളയും
കഴുതയും ആടും ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ടു; നിനക്കു
എെന്നാടു കൃപ േതാേന്നണ്ടതിന്നാകുന്നു യജമാനെന
അറിയിപ്പാൻ ആളയക്കുന്നതു. 6 ദൂതന്മാർ
യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു: ഞങ്ങൾ
നിെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ അടുക്കൽ േപായി

വന്നു; അവൻ നാനൂറു ആളുമായി നിെന്ന
എതിേരലപ്ാൻ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അേപ്പാൾ
യാേക്കാബ ്ഏറ്റവും ്രഭമിച്ചു ഭയവശനായി,
തേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന ജനെത്തയും
ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും ഒട്ടകങ്ങെളയും
രണ്ടു കൂട്ടമായി വിഭാഗിച്ചു, 8 ഏശാവ ്ഒരു
കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര വന്നു അതിെന നശിപ്പിച്ചാൽ മേറ്റ
കൂട്ടത്തിന്നു ഓടിേപ്പാകാമേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 9

പിെന്ന യാേക്കാബ ്്രപാത്ഥൎ ിച്ചതു: എെന്റ പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും എെന്റ പിതാവായ
യിസഹ്ാക്കിെന്റ ൈദവവുമായുേള്ളാേവ, നിെന്റ
േദശേത്തക്കും നിെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരുെട അടുക്കേലക്കും
മടങ്ങിേപ്പാക; ഞാൻ നിനക്കു നന്മ െചയ്യുെമന്നു
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത് യേഹാേവ, 10 അടിയേനാടു
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകലദെയക്കും
സകലവിശ്വസ്തെതക്കും ഞാൻ അപാ്രതമേ്രത; ഒരു
വടിേയാടുകൂെട മാ്രതമേല്ലാ ഞാൻ ഈ േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നതു; ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 11 എെന്റ സേഹാദരനായ
ഏശാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ;
പേക്ഷ അവൻ വന്നു എെന്നയും മക്കേളാടുകൂെട
തള്ളെയയും നശിപ്പിക്കും എന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.
12 നീേയാ: ഞാൻ നിേന്നാടു നന്മ െചയ്യും; നിെന്റ
സന്തതിെയ െപരുപ്പംെകാണ്ടു എണ്ണിക്കൂടാത്ത
കടൽകരയിെല മണൽേപാെല ആക്കുെമന്നു
അരുളിെച്ചയത്ുവേല്ലാ. 13 അന്നു രാ്രതി അവൻ
അവിെട പാത്തൎ ു; തെന്റ പക്കൽ ഉള്ളതിൽ തെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവിന്നു സമ്മാനമായിട്ടു 14

ഇരുനൂറു േകാലാടിെനയും ഇരുപതു
േകാലാട്ടുെകാറ്റെനയും ഇരുനൂറു െചമ്മരിയാടിെനയും
ഇരുപതു െചമ്മരിയാട്ടുെകാറ്റെനയും 15 കറവുള്ള
മുപ്പതു ഒട്ടകെത്തയും അവയുെട കുട്ടികെളയും
നാലപ്തു പശുവിെനയും പത്തു കാളെയയും ഇരുപതു
െപൺകഴുതെയയും പത്തു കഴുതക്കുട്ടിെയയും
േവർതിരിച്ചു. 16 തെന്റ ദാസന്മാരുെട പക്കൽ ഓേരാ
കൂട്ടെത്ത ്രപേത്യകം ്രപേത്യകമായി ഏലപ്ിച്ചു, തെന്റ
ദാസന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ എനിക്കു മുമ്പായി
കടന്നുേപായി അതതു കൂട്ടത്തിന്നു മേദ്ധ്യ ഇടയിടുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 ഒന്നാമതു േപാകുന്നവേനാടു
അവൻ: എെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവ ്നിെന്ന കണ്ടു:
നീ ആരുെട ആൾ? എവിെട േപാകുന്നു? നിെന്റ മുമ്പിൽ
േപാകുന്ന ഇവ ആരുെട വക എന്നിങ്ങെന നിേന്നാടു
േചാദിച്ചാൽ: 18 നിെന്റ അടിയാൻ യാേക്കാബിെന്റ വക
ആകുന്നു; ഇതു യജമാനനായ ഏശാവിന്നു
അയച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനം; അതാ, അവനും പിന്നാെല
വരുന്നു എന്നു നീ പറേയണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 19

രണ്ടാമത്തവേനാടും മൂന്നാമത്തവേനാടും കൂട്ടങ്ങെള
നടത്തിെക്കാണ്ടു േപാകുന്ന എല്ലാവേരാടും: നിങ്ങൾ
ഏശാവിെന കാണുേമ്പാൾ ഇ്രപകാരം
അവേനാടുപറവിൻ; 20 അതാ, നിെന്റ അടിയാൻ
യാേക്കാബ ്പിന്നാെല വരുന്നു എന്നും പറവിൻ
എന്നു അവൻ കലപ്ിച്ചു. എനിക്കു മുമ്പായിേപാകുന്ന
സമ്മാനംെകാണ്ടു അവെന ശാന്തമാക്കീട്ടു പിെന്ന
ഞാൻ അവെന്റ മുഖം കണ്ടുെകാള്ളാം; പേക്ഷ
അവന്നു എേന്നാടു ദയ േതാന്നുമായിരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന സമ്മാനം അവെന്റ മുമ്പായി
േപായി; അവേനാ അന്നു രാ്രതി കൂട്ടേത്താടുകൂെട
പാത്തൎ ു.

22 രാ്രതിയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റു, തെന്റ രണ്ടു
ഭായ്യൎ മാെരയും രണ്ടു ദാസിമാെരയും പതിെനാന്നു

ഉലപ്ത്തി 31:45 30 ഉലപ്ത്തി 32:22
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പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടി യാേബ്ബാക്ക്കടവു കടന്നു. 23

അങ്ങെന അവൻ അവെര കൂട്ടി ആറ്റിന്നക്കെര കടത്തി;
തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും അക്കെര കടത്തിയേശഷം
യാേക്കാബ ്തനിേയ േശഷിച്ചു; 24 അേപ്പാൾ ഒരു
പുരുഷൻ ഉഷസ്സാകുേവാളം അവേനാടു മല്ലുപിടിച്ചു.
25 അവെന ജയിക്കയില്ല എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ
അവെന്റ തുടയുെട തടം െതാട്ടു; ആകയാൽ അവേനാടു
മല്ലുപിടിക്കയിൽ യാേക്കാബിെന്റ തുടയുെട തടം
ഉളുക്കിേപ്പായി. 26 എെന്ന വിടുക; ഉഷസ്സു
ഉദിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിന്നു: നീ
എെന്ന അനു്രഗഹിച്ചല്ലാെത ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 27 നിെന്റ േപർ എന്തു എന്നു
അവൻ അവേനാടു േചാദിച്ചതിന്നു: യാേക്കാബ ്എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 28 നീ ൈദവേത്താടും മനുഷ്യേരാടും
മല്ലുപിടിച്ചു ജയിച്ചതുെകാണ്ടു നിെന്റ േപർ ഇനി
യാേക്കാബ ്എന്നല്ല യി്രസാേയൽ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 29

യാേക്കാബ ്അവേനാടു: നിെന്റ േപർ എനിക്കു
പറഞ്ഞുതേരണം എന്നു അേപക്ഷിച്ചു: നീ എെന്റ േപർ
േചാദിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു,
അവിെടെവച്ചു അവെന അനു്രഗഹിച്ചു. 30 ഞാൻ
ൈദവെത്ത മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്കു
ജീവഹാനി വന്നില്ല എന്നു യാേക്കാബ ്പറഞ്ഞു, ആ
സ്ഥലത്തിന്നു െപനീേയൽ എന്നു േപരിട്ടു. 31 അവൻ
െപനീേയൽ കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ സൂയ്യൎ ൻ ഉദിച്ചു;
എന്നാൽ തുടയുെട ഉളുക്കുനിമിത്തം അവൻ
മുടന്തിനടന്നു. 32 അവൻ യാേക്കാബിെന്റ തുടയുെട
തടത്തിെല ഞരമ്പു െതാടുകെകാണ്ടു
യി്രസാേയൽമക്കൾ ഇന്നുവെരയും തുടയുെട
തടത്തിെല ഞരമ്പു തിന്നാറില്ല.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യാേക്കാബ ്തലെപാക്കി േനാക്കി,
ഏശാവും അവേനാടുകൂെട നാനൂറു ആളും
വരുന്നതു കണ്ടു; തെന്റ മക്കെള േലയയുെട

അടുക്കലും റാേഹലിെന്റ അടുക്കലും രണ്ടു
ദാസിമാരുെട അടുക്കലും വിഭാഗിച്ചുനിത്തൎ ി. 2 അവൻ
ദാസിമാെരയും അവരുെട മക്കെളയും മുമ്പായും
േലയെയയും അവളുെട മക്കെളയും പിന്നാെലയും
റാേഹലിെനയും േയാേസഫിെനയും ഒടുക്കമായും
നിത്തൎ ി. 3 അവൻ അവക്കൎ ു മുമ്പായി കടന്നു ഏഴു
്രപാവശ്യം സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുെകാണ്ടു തെന്റ
സേഹാദരേനാടു അടുത്തുെചന്നു. 4 ഏശാവ്
ഓടിവന്നു അവെന എതിേരറ്റു, ആലിംഗനം െചയത്ു;
അവെന്റ കഴുത്തിൽ വീണു അവെന ചുംബിച്ചു,
രണ്ടുേപരും കരഞ്ഞു. 5 പിെന്ന അവൻ തലെപാക്കി
്രസ്തീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും കണ്ടു:
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ഇവർ ആർ എന്നു
േചാദിച്ചുതിന്നു: ൈദവം അടിയന്നു നല്കിയിരിക്കുന്ന
മക്കൾ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 6 അേപ്പാൾ
ദാസിമാരും മക്കളും അടുത്തുവന്നു നമസ്കരിച്ചു; 7

േലയയും മക്കളും അടുത്തുവന്നു നമസ്കരിച്ചു; ഒടുവിൽ
േയാേസഫും റാേഹലും അടുത്തുവന്നു നമസ്കരിച്ചു. 8

ഞാൻ വഴിക്കു കണ്ട ആ കൂട്ടെമാെക്കയും എന്തിന്നു
എന്നു അവൻ േചാദിച്ചതിന്നു: യജമാനന്നു എേന്നാടു
കൃപേതാേന്നണ്ടതിന്നു ആകുന്നു എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 9 അതിന്നു ഏശാവ:് സേഹാദരാ, എനിക്കു
േവണ്ടുന്നതു ഉണ്ടു; നിനക്കുള്ളതു നിനക്കു ഇരിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അതിന്നു യാേക്കാബ:്

അങ്ങെനയല്ല, എേന്നാടു കൃപ ഉെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ
സമ്മാനം എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വാേങ്ങണേമ;
ൈദവത്തിെന്റ മുഖം കാണുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ
മുഖം കാണുകയും നിനക്കു എേന്നാടു ദയ
േതാന്നുകയും െചയത്ുവേല്ലാ; 11 ഞാൻ
അയച്ചിരിക്കുന്ന കാഴച് വാേങ്ങണേമ; ൈദവം
എേന്നാടു കൃപ െചയത്ിരിക്കുന്നു; എനിക്കു
േവണ്ടുേവാളം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചു; അങ്ങെന അവൻ അതു വാങ്ങി. 12

പിെന്ന അവൻ: നാം ്രപയാണംെചയത്ു േപാക; ഞാൻ
നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 13

അതിന്നു അവൻ അവേനാടു: കുട്ടികൾ നന്നാ
ഇളയവർ എന്നും കറവുള്ള ആടുകളും
കന്നുകാലികളും കൂെട ഉെണ്ടന്നും യജമാനൻ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; അവെയ ഒരു ദിവസം അധികമായി
ഓടിച്ചാൽ കൂട്ടെമല്ലാം ചത്തുേപാകും. 14 യജമാനൻ
അടിയന്നു മുമ്പായി േപായാലും; എെന്റ കൂെടയുള്ള
കന്നുകാലികളുെടയും കുഞ്ഞുങ്ങളുെടയും
്രപാപത്ിക്കു ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ സാവധാനത്തിൽ
അവെയ നടത്തിെക്കാണ്ടു േസയീരിൽ യജമാനെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുെകാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 15 എെന്റ
ആളുകളിൽ ചിലെര ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ നിത്തൎ െട്ട
എന്നു ഏശാവു പറഞ്ഞതിന്നു: എന്തിന്നു?
യജമാനെന്റ കൃപയുണ്ടായാൽ മതി എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന ഏശാവ ്അന്നു തെന്റ വഴിക്കു
േസയീരിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 17 യാേക്കാേബാ
സുേക്കാത്തിന്നു യാ്രത പുറെപ്പട്ടു; തനിക്കു ഒരു വീടു
പണിതു; കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിന്നു െതാഴുത്തുകളും
െകട്ടി; അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു സുേക്കാത്ത്
എന്നു േപർ പറയുന്നു.

18 യാേക്കാബ ്പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്നു വന്നേശഷം
കനാൻേദശത്തിെല േശേഖംപട്ടണത്തിൽ
സമാധാനേത്താെട എത്തി പട്ടണത്തിന്നരിെക
പാളയമടിച്ചു. 19 താൻ കൂടാരമടിച്ച നിലം
െശേഖമിെന്റ അപ്പനായ ഹേമാരിെന്റ പു്രതന്മാേരാടു
നൂറു െവള്ളിക്കാശിന്നു വാങ്ങി. 20 അവിെട അവൻ
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, അതിന്നു ഏൽ-എേലാേഹ-
യി്രസാേയൽ എന്നു േപർ ഇട്ടു.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േലയാ യാേക്കാബിന്നു ്രപസവിച്ച മകളായ
ദീനാ േദശത്തിെല കന്യകമാെര കാണ്മാൻ
േപായി. 2 എന്നാെറ ഹിവ്യനായ ഹേമാരിെന്റ

മകനായി േദശത്തിെന്റ ്രപഭുവായ െശേഖം അവെള
കണ്ടിട്ടു പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി അവേളാടുകൂെട
ശയിച്ചു അവൾക്കു േപാരായ്കവരുത്തി. 3 അവെന്റ
ഉള്ളം യാേക്കാബിെന്റ മകളായ ദീനെയാടു പറ്റിേച്ചന്നൎ ു;
അവൻ ബാലെയ േസ്നഹിച്ചു, ബാലേയാടു ഹൃദ്യമായി
സംസാരിച്ചു. 4 െശേഖം തെന്റ അപ്പനായ
ഹേമാരിേനാടു: ഈ ബാലെയ എനിക്കു ഭായ്യൎ യായിട്ടു
എടുേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 5 തെന്റ മകളായ
ദീനെയ അവൻ വഷളാക്കി എന്നു യാേക്കാബ ്േകട്ടു;
അവെന്റ പു്രതന്മാർ ആട്ടിൻകൂട്ടേത്താടുകൂെട വയലിൽ
ആയിരുന്നു; അവർ വരുേവാളം യാേക്കാബ്
മിണ്ടാതിരുന്നു. 6 െശേഖമിെന്റ അപ്പനായ ഹേമാർ
യാേക്കാബിേനാടു സംസാരിപ്പാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 7 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ വസ്തുത േകട്ടു
വയലിൽ നിന്നു വന്നു. അവൻ യാേക്കാബിെന്റ
മകേളാടുകൂെട ശയിച്ചു, അങ്ങെന അരുതാത്ത കായ്യൎ ം
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െചയത്ു യി്രസാേയലിൽ വഷളത്വം
്രപവത്തൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു ആ പുരുഷന്മാക്കൎ ു വ്യസനം
േതാന്നി മഹാേകാപവും ജ്വലിച്ചു. 8 ഹേമാർ
അവേരാടു സംസാരിച്ചു: എെന്റ മകൻ െശേഖമിെന്റ
ഉള്ളം നിങ്ങളുെട മകേളാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവെള
അവന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുേക്കണം. 9 നിങ്ങൾ
ഞങ്ങേളാടു വിവാഹസംബന്ധം കൂടി നിങ്ങളുെട
്രസ്തീകെള ഞങ്ങൾക്കു തരികയും ഞങ്ങളുെട ്രസ്തീകെള
നിങ്ങൾക്കു എടുക്കയും െചയവ്ിൻ. 10 നിങ്ങൾക്കു
ഞങ്ങേളാടുകൂെട പാക്കൎ ാം; േദശത്തു നിങ്ങൾക്കു
സ്വാത്രന്ത്യമുണ്ടാകും; അതിൽ പാത്തൎ ു വ്യാപാരം
െചയത്ു വസ്തു സമ്പാദിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 11

െശേഖമും അവളുെട അപ്പേനാടും
സേഹാദരന്മാേരാടും: നിങ്ങൾക്കു എേന്നാടു കൃപ
േതാന്നിയാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ഞാൻ തരാം. 12

എേന്നാടു ്രസ്തീധനവും ദാനവും എ്രതെയങ്കിലും
േചാദിപ്പിൻ; നിങ്ങൾ പറയുംേപാെല ഞാൻ തരാം;
ബാലെയ എനിക്കു ഭായ്യൎ യായിട്ടു തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 തങ്ങളുെട സേഹാദരിയായ ദീനെയ
ഇവൻ വഷളാക്കിയതുെകാണ്ടു യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതന്മാർ െശേഖമിേനാടും അവെന്റ അപ്പനായ
ഹേമാരിേനാടും സംസാരിച്ചു കപടമായി ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു: 14 ഞങ്ങളുെട സേഹാദരിെയ
അ്രഗചമ്മൎ ിയായ പുരുഷനു െകാടുക്കുന്ന കായ്യൎ ം
ഞങ്ങൾക്കു പാടുള്ളതല്ല; അതു ഞങ്ങൾക്കു
അവമാനമാകുന്നു. എങ്കിലും ഒന്നു െചയത്ാൽ
ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാം. 15 നിങ്ങളിലുള്ള ആെണല്ലാം
പരിേച്ഛദന ഏറ്റു നിങ്ങൾ ഞങ്ങെളേപ്പാെല
ആയത്ീരുെമങ്കിൽ 16 ഞങ്ങളുെട ്രസ്തീകെള നിങ്ങൾക്കു
തരികയും നിങ്ങളുെട ്രസ്തീകെള ഞങ്ങൾ എടുക്കയും
നിങ്ങേളാടുകൂെട പാത്തൎ ു ഒരു ജനമായത്ീരുകയും
െചയ്യാം. 17 പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുെട
വാക്കു സമ്മതിക്കാഞ്ഞാേലാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
ബാലെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാരും. 18 അവരുെട വാക്കു
ഹേമാരിന്നും ഹാേമാരിെന്റ മകനായ െശേഖമിന്നും
േബാധിച്ചു. 19 ആ െയൗവനക്കാരന്നു യാേക്കാബിെന്റ
മകേളാടു അനുരാഗം വദ്ധൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു അവൻ ആ
കായ്യൎ ം നടത്തുവാൻ താമസം െചയത്ില്ല; അവൻ തെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽ എല്ലാവരിലും േശ്രഷഠ്നായിരുന്നു.
20 അങ്ങെന ഹേമാരും അവെന്റ മകനായ െശേഖമും
തങ്ങളുെട പട്ടണേഗാപുരത്തിങ്കൽ െചന്നു,
പട്ടണത്തിെല പുരുഷന്മാേരാടു സംസാരിച്ചു: 21 ഈ
മനുഷ്യർ നേമ്മാടു സമാധാനമായിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു അവർ േദശത്തു പാത്തൎ ു വ്യാപാരം
െചയ്യെട്ട; അവക്കൎ ും നമുക്കും മതിയാകംവണ്ണം േദശം
വിസ്താരമുള്ളതേല്ലാ; അവരുെട ്രസ്തീകെള നാം വിവാഹം
കഴിക്കയും നമ്മുെട ്രസ്തീകെള അവക്കൎ ു െകാടുക്കയും
െചയ്ക. 22 എങ്കിലും അവർ
പരിേച്ഛദനയുള്ളവരായിരിക്കുംേപാെല നമ്മിലുള്ള
ആെണല്ലാം പരിേച്ഛദന ഏറ്റാൽ മാ്രതേമ അവർ
നേമ്മാടുകൂെട പാത്തൎ ു ഒരു ജനമായിരിപ്പാൻ
സമ്മതിക്കയുള്ളു. 23 അവരുെട ആട്ടിൻകൂട്ടവും
സമ്പത്തും മൃഗങ്ങെളാെക്കയും നമുക്കു
ആകയില്ലേയാ? അവർ പറയുംവണ്ണം സമ്മതിച്ചാൽ
മതി; എന്നാൽ അവർ നേമ്മാടുകൂെട പാക്കൎ ും എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 അേപ്പാൾ ഹേമാരിെന്റ പട്ടണക്കാർ
എല്ലാവരും അവെന്റയും മകൻ െശേഖമിെന്റയും
വാക്കു േകട്ടു പട്ടണക്കാരിൽ ആെണല്ലാം പരിേച്ഛദന
ഏറ്റു. 25 മൂന്നാം ദിവസം അവർ
േവദനെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ യാേക്കാബിെന്റ രണ്ടു

പു്രതന്മാരായി ദീനയുെട സേഹാദരന്മാരായ
ശിെമേയാനും േലവിയും താന്താെന്റ വാൾ എടുത്തു
നിഭൎയമായിരുന്ന പട്ടണത്തിെന്റ േനെര െചന്നു
ആണിെനെയാെക്കയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. 26 അവർ
ഹേമാരിെനയും അവെന്റ മകനായ േശേഖമിെനയും
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െകാന്നു ദീനെയ
െശേഖമിെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാന്നു. 27

പിെന്ന യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ നിഹതന്മാരുെട
ഇടയിൽ െചന്നു, തങ്ങളുെട സേഹാദരിെയ അവർ
വഷളാക്കിയതുെകാണ്ടു പട്ടണെത്ത െകാള്ളയിട്ടു. 28

അവർ അവരുെട ആടു, കന്നുകാലി, കഴുത ഇങ്ങെന
പട്ടണത്തിലും െവളിയിലുമുള്ളവെയാെക്കയും
അപഹരിച്ചു. 29 അവരുെട സമ്പെത്താെക്കയും
എല്ലാൈപതങ്ങെളയും ്രസ്തീകെളയും അവർ
െകാണ്ടുേപായി; വീടുകളിലുള്ളെതാെക്കയും
െകാള്ളയിട്ടു. 30 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
ശിെമേയാേനാടും േലവിേയാടും: ഈ
േദശനിവാസികളായ കനാന്യരുെടയും
െപരിസ്യരുെടയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന നാറ്റിച്ചു
വിഷമത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ആൾ
ചുരുക്കമുള്ളവനേല്ലാ; അവർ എനിക്കു വിേരാധമായി
കൂട്ടംകൂടി എെന്ന േതാലപ്ിക്കയും ഞാനും എെന്റ
ഭവനവും നശിക്കയും െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 31

അതിന്നു അവർ: ഞങ്ങളുെട സേഹാദരിേയാടു അവന്നു
ഒരു േവശ്യേയാടു എന്നേപാെല െപരുമാറാേമാ എന്നു
പറഞ്ഞു.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ൈദവം യാേക്കാബിേനാടു: നീ
പുറെപ്പട്ടു േബേഥലിൽ െചന്നു പാക്കൎ ; നിെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു

നീ ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായ
ൈദവത്തിന്നു അവിെട ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ ്തെന്റ
കുടുംബേത്താടും കൂെടയുള്ള എല്ലാവേരാടും:
നിങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള അന്യേദവന്മാെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിച്ചു വ്രസ്തം
മാറുവിൻ. 3 നാം പുറെപ്പട്ടു േബേഥലിേലക്കു േപാക;
എെന്റ കഷ്ടകാലത്തു എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകൾക്കയും
ഞാൻ േപായ വഴിയിൽ എേന്നാടു കൂെടയിരിക്കയും
െചയത് ൈദവത്തിന്നു ഞാൻ അവിെട ഒരു യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന അവർ
തങ്ങളുെട പക്കലുള്ള അന്യേദവന്മാെര ഒെക്കയും
കാതുകളിെല കുണുക്കുകെളയും യാേക്കാബിെന്റ
പക്കൽ െകാടുത്തു; യാേക്കാബ ്അവെയ
െശേഖമിന്നരിെകയുള്ള കരുേവലകത്തിൻ കീഴിൽ
കുഴിച്ചിട്ടു. 5 പിെന്ന അവർ യാ്രതപുറെപ്പട്ടു; അവരുെട
ചുറ്റുമിരുന്ന പട്ടണങ്ങളുെട േമൽ ൈദവത്തിെന്റ ഭീതി
വീണതുെകാണ്ടു യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാെര ആരും
പിന്തുടന്നൎ ില്ല. 6 യാേക്കാബും കൂെടയുള്ള
ജനെമാെക്കയും കനാൻേദശത്തിെല ലൂസ ്എന്ന
േബേഥലിൽ എത്തി. 7 അവിെട അവൻ ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു; തെന്റ സേഹാദരെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവന്നു അവിെടെവച്ചു ൈദവം
്രപത്യക്ഷനായതുെകാണ്ടു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്നു
ഏൽ-േബേഥൽ എന്നു േപർ വിളിച്ചു. 8

റിെബക്കയുെട ധാ്രതിയായ െദേബാരാ മരിച്ചു, അവെള
േബേഥലിന്നു താെഴ ഒരു കരുേവലകത്തിൻ കീഴിൽ
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അടക്കി; അതിന്നു അേല്ലാൻ-ബാഖൂത്ത്
(വിലാപവൃക്ഷം) എന്നു േപരിട്ടു.

9 യാേക്കാബ ്പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്നു വന്ന േശഷം
ൈദവം അവന്നു പിെന്നയും ്രപത്യക്ഷനായി അവെന
അനു്രഗഹിച്ചു. 10 ൈദവം അവേനാടു: നിെന്റ േപർ
യാേക്കാബ ്എന്നേല്ലാ; ഇനി നിനക്കു യാേക്കാബ്
എന്നല്ല യി്രസാേയൽ എന്നു തെന്ന േപരാേകണം
എന്നു കലപ്ിച്ചു അവന്നു യി്രസാേയൽ എന്നു േപരിട്ടു.
11 ൈദവം പിെന്നയും അവേനാടു: ഞാൻ
സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു; നീ
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി െപരുകുക; ഒരു ജാതിയും
ജാതികളുെട കൂട്ടവും നിന്നിൽ നിന്നു ഉത്ഭവിക്കും;
രാജാക്കന്മാരും നിെന്റ കടി്രപേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടും. 12 ഞാൻ അ്രബാഹാമിന്നും
യിസഹ്ാക്കിന്നും െകാടുത്തേദശം നിനക്കു തരും;
നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും ഈ േദശം
െകാടുക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 13 അവേനാടു
സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നു ൈദവം അവെന വിട്ടു
കയറിേപ്പായി. 14 അവൻ തേന്നാടു സംസാരിേച്ചടത്തു
യാേക്കാബ ്ഒരു കൽത്തൂൺ നിത്തൎ ി; അതിേന്മൽ ഒരു
പാനീയയാഗം ഒഴിച്ചു എണ്ണയും പകന്നൎ ു. 15 ൈദവം
തേന്നാടു സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തിന്നു യാേക്കാബ്
േബേഥൽ എന്നു േപരിട്ടു. 16 അവർ േബേഥലിൽനിന്നു
യാ്രത പുറെപ്പട്ടു; എ്രഫാത്തയിൽ എത്തുവാൻ
അലപ്ദൂരം മാ്രതമുള്ളേപ്പാൾ റാേഹൽ ്രപസവിച്ചു;
്രപസവിക്കുേമ്പാൾ അവൾക്കു കഠിന
േവദനയുണ്ടായി. 17 അങ്ങെന ്രപസവത്തിൽ
അവൾക്കു കഠിനേവദനയായിരിക്കുേമ്പാൾ
സൂതികമ്മൎ ിണി അവേളാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതും ഒരു
മകനായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 18 എന്നാൽ അവൾ
മരിച്ചുേപായി; ജീവൻ േപാകുന്ന സമയം അവൾ
അവന്നു െബേനാനീ എന്നു േപർ ഇട്ടു; അവെന്റ
അപ്പേനാ അവന്നു െബന്യാമീൻ എന്നു േപരിട്ടു. 19

റാേഹൽ മരിച്ചിട്ടു അവെള േബേത്ത്ലെഹം എന്ന
എ്രഫാത്തിന്നു േപാകുന്ന വഴിയിൽ അടക്കം െചയത്ു.
20 അവളുെട കല്ലറയിേന്മൽ യാേക്കാബ ്ഒരു തൂൺ
നിത്തൎ ി അതു റാേഹലിെന്റ കല്ലറത്തൂൺ എന്ന
േപേരാെട ഇന്നുവെരയും നില്ക്കുന്നു. 21 പിെന്ന
യി്രസാേയൽ യാ്രത പുറെപ്പട്ടു, ഏെദർേഗാപുരത്തിന്നു
അപ്പുറം കൂടാരം അടിച്ചു. 22 യി്രസാേയൽ ആ േദശത്തു
പാത്തൎ ിരിക്കുേമ്പാൾ രൂേബൻ െചന്നു തെന്റ അപ്പെന്റ
െവപ്പാട്ടിയായ ബിൽഹേയാടുകൂെട ശയിച്ചു;
യി്രസാേയൽ അതുേകട്ടു.

23 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ പ്രന്തണ്ടു
േപരായിരുന്നു. േലയയുെട പു്രതന്മാർ: യാേക്കാബിെന്റ
ആദ്യജാതൻ രൂേബൻ, ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ,
യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ. 24 റാേഹലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േയാേസഫും െബന്യാമീനും. 25 റാേഹലിെന്റ
ദാസിയായ ബിൽഹയുെട പു്രതന്മാർ: ദാനും
നഫത്ാലിയും. 26 േലയയുെട ദാസിയായ സിലപ്യുെട
പു്രതന്മാർ ഗാദും ആേശരും. ഇവർ യാേക്കാബിന്നു
പദ്ദൻ-അരാമിൽെവച്ചു ജനിച്ച പു്രതന്മാർ. 27 പിെന്ന
യാേക്കാബ ്കിയ്യൎ ാത്തബ്ബൎ ാ എന്ന മേ്രമയിൽ തെന്റ
അപ്പനായ യിസഹ്ാക്കിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അ്രബാഹാമും യിസഹ്ാക്കും പാത്തൎ ിരുന്ന െഹേ്രബാൻ
ഇതു തേന്ന. 28 യിസഹ്ാക്കിെന്റ ആയുസ്സു
നൂെറ്റണപ്തു സംവത്സരമായിരുന്നു. 29 യിസഹ്ാക്ക്
വേയാധികനും കാലസമ്പൂണ്ണൎ നുമായി ്രപാണെന വിട്ടു
മരിച്ചു തെന്റ ജനേത്താടു േചന്നൎ ു; അവെന്റ

പു്രതന്മാരായ ഏശാവും യാേക്കാബും കൂടി അവെന
അടക്കംെചയത്ു.

൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എേദാം എന്ന ഏശാവിെന്റ
വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: 2 ഏശാവ്
ഹിത്യനായ ഏേലാെന്റ മകൾ ആദാ,

ഹിവ്യനായ സിെബേയാെന്റ മകളായ അനയുെട മകൾ
ഒെഹാലീബാ എന്നീ കനാന്യകന്യകമാെരയും 3

യിശമ്ാേയലിെന്റ മകളും െനബാേയാത്തിെന്റ
സേഹാദരിയുമായ ബാസമത്തിെനയും ഭായ്യൎ മാരായി
പരി്രഗഹിച്ചു. 4 ആദാ ഏശാവിന്നു എലീഫാസിെന
്രപസവിച്ചു; ബാസമത്ത് െരയൂേവലിെന ്രപസവിച്ചു; 5

ഒെഹാലീബാമാ െയയൂശിെനയും യലാമിെനയും
േകാരഹിെനയും ്രപസവിച്ചു; ഇവർ ഏശാവിന്നു
കനാൻേദശത്തുെവച്ചു ജനിച്ച പു്രതന്മാർ. 6 എന്നാൽ
ഏശാവ ്തെന്റ ഭായ്യൎ മാെരയും പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും വീട്ടിലുള്ളവെരെയാെക്കയും തെന്റ
ആടുമാടുകെളയും സകലമൃഗങ്ങെളയും
കനാൻേദശത്തു സമ്പാദിച്ച സമ്പെത്താെക്കയും
െകാണ്ടു തെന്റ സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന്റ
സമീപത്തുനിന്നു ദൂെര ഒരു േദശേത്തക്കു േപായി. 7

അവക്കൎ ു ഒന്നിച്ചു പാപ്പൎ ാൻ വഹിയാതവണ്ണം അവരുെട
സമ്പത്തു അധികമായിരുന്നു; അവരുെട ആടുമാടുകൾ
േഹതുവായി അവർ പരേദശികളായി പാത്തൎ ിരുന്ന
േദശത്തിന്നു അവെര വഹിച്ചുകൂടാെതയിരുന്നു. 8

അങ്ങെന എേദാം എന്നും േപരുള്ള ഏശാവ്
േസയീർപവ്വൎ തത്തിൽ കുടിയിരുന്നു. 9

േസയീർപവ്വൎ തത്തിലുള്ള എേദാമ്യരുെട പിതാവായ
ഏശാവിെന്റ വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: 10 ഏശാവിെന്റ
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ ഇവ: ഏശാവിെന്റ ഭായ്യൎ യായ
ആദയുെട മകൻ എലീഫാസ,് ഏശാവിെന്റ ഭായ്യൎ യായ
ബാസമത്തിെന്റ മകൻ െരയൂേവൽ. 11 എലീഫാസിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േതമാൻ, ഓമാർ, െസേഫാ, ഗത്ഥാം,
െകനസ.് 12 തിമന്ാ എന്നവൾ ഏശാവിെന്റ മകനായ
എലീഫാസിെന്റ െവപ്പാട്ടി ആയിരുന്നു. അവൾ
എലീഫാസിന്നു അമാേലക്കിെന ്രപസവിച്ചു; ഇവർ
ഏശാവിെന്റ ഭായ്യൎ യായ ആദയുെട പു്രതന്മാർ. 13

െരയൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ: നഹത്ത്, േസറഹ,് ശമ്മാ,
മിസ്സാ; ഇവർ ഏശാവിെന്റ ഭായ്യൎ യായ ബാസമത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 14 സിെബേയാെന്റ മകളായ അനയുെട
മകൾ ഒെഹാലീബാമാ എന്ന ഏശാവിെന്റ ഭായ്യൎ യുെട
പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: അവൾ ഏശാവിന്നു െയയൂശ,്
യലാം, േകാരഹ ്എന്നിവെര ്രപസവിച്ചു. 15

ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാരിെല ്രപഭുക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ:
ഏശാവിെന്റ ആദ്യജാതൻ എലീഫാസിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േതമാൻ്രപഭു, ഓമാ്രപൎ ഭു, െസേഫാ്രപഭു, െകനസ്്രപഭു,
16 േകാരഹ്്രപഭു, ഗത്ഥാം്രപഭു, അമാേലക്്രപഭു; ഇവർ
ഏേദാംേദശത്തു എലീഫാസിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ച
്രപഭുക്കന്മാർ; ഇവർ ആദയുെട പു്രതന്മാർ. 17

ഏശാവിെന്റ മകനായ െരയൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ
ആെരന്നാൽ: നഹത്ത്്രപഭു, േസരഹ്്രപഭു, ശമ്മാ്രപഭു,
മിസ്സാ്രപഭു, ഇവർ എേദാംേദശത്തു െരയൂേവലിൽ
നിന്നു ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ; ഇവർ ഏശാവിെന്റ
ഭായ്യൎ  ബാസമത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ. 18 ഏശാവിെന്റ
ഭായ്യൎ യായ ഒെഹാലീബാമയുെട പു്രതന്മാർ
ആെരന്നാൽ: െയയൂശ്്രപഭു, യലാം്രപഭു, േകാറഹ്്രപഭു;
ഇവർ അനയുെട മകളായി ഏശാവിെന്റ ഭായ്യൎ യായ
ഒെഹാലീബാമയിൽ നിന്നു ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ. 19
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ഇവർ എേദാം എന്നും േപരുള്ള ഏശാവിെന്റ
പു്രതന്മാരും അവരിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാരും
ആകുന്നു.

20 േഹായ്യൎ നായ േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാരായി
േദശത്തിെല പൂവ്വൎ നിവാസികളായവർ ആെരന്നാൽ:
േലാതാൻ, േശാബാൽ, സിെബേയാൻ, 21 അനാ,
ദീേശാൻ, ഏെസർ, ദീശാൻ; ഇവർ എേദാംേദശത്തു
േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാരായ േഹായ്യൎ ്രപഭുക്കന്മാർ. 22

േലാതാെന്റ പു്രതന്മാർ േഹാരിയും േഹമാമും
ആയിരുന്നു. േലാതാെന്റ സേഹാദരി തിമന്ാ. 23

േശാബാലിെന്റ പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: അൽവാൻ,
മാനഹത്ത്, ഏബാൽ, െശേഫാ, ഓനാം. 24

സിെബേയാെന്റ പു്രതന്മാർ: അയ്യാവും അനാവും
ആയിരുന്നു; മരുഭൂമിയിൽ തെന്റ അപ്പനായ
സിെബേയാെന്റ കഴുതകെള േമയ്ക്കുേമ്പാൾ
ചൂടുറവുകൾ കെണ്ടത്തിയ അനാ ഇവൻ തേന്ന. 25

അനാവിെന്റ മക്കൾ ഇവർ: ദീേശാനും അനാവിെന്റ
മകൾ ഒെഹാലീബാമയും ആയിരുന്നു. 26 ദീേശാെന്റ
പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: െഹംദാൻ, എശബ്ാൻ,
യി്രതാൻ, െകരാൻ. 27 ഏെസരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ബിൽഹാൻ, സാവാൻ, അക്കാൻ. 28 ദീശാെന്റ
പു്രതന്മാർ ഊസും അരാനും ആയിരുന്നു. 29

േഹായ്യൎ ്രപഭുക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ: േലാതാൻ്രപഭു,
േശാബാൽ്രപഭു, സിെബേയാൻ്രപഭു, അനാ്രപഭു, 30

ദീേശാൻ്രപഭു, ഏെസർ്രപഭു, ദീശാൻ്രപഭു, ഇവർ
േസയീർേദശത്തു വാണ േഹാര്യ്രപഭുക്കന്മാർ ആകുന്നു.

31 യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു രാജാവുണ്ടാകുംമുെമ്പ
എേദാംേദശത്തു വാണ രാജാക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ: 32

െബേയാരിെന്റ പു്രതനായ േബല എേദാമിൽ
രാജാവായിരുന്നു; അവെന്റ പട്ടണത്തിന്നു ദിൻഹാബാ
എന്നു േപർ. 33 േബല മരിച്ചേശഷം
െബാ്രസക്കാരനായ േസരഹിെന്റ മകൻ േയാബാബ്
അവന്നു പകരം രാജാവായി. 34 േയാബാബ്
മരിച്ചേശഷം േതമാന്യേദശക്കാരനായ ഹൂശാം
അവന്നു പകരം രാജാവായി. 35 ഹൂശാം മരിച്ചേശഷം
േമാവാബ ്സമഭൂമിയിൽെവച്ചു മിദ്യാെന േതാലപ്ിച്ച
െബദദിെന്റ മകൻ ഹദദ ്അവന്നു പകരം രാജാവായി;
അവെന്റ പട്ടണത്തിന്നു അവീത്ത് എന്നു േപർ. 36

ഹദദ ്മരിച്ച േശഷം മേ്രസക്കക്കാരൻ സമള്ാ അവന്നു
പകരം രാജാവായി. 37 സമള്ാ മരിച്ചേശഷം
നദീതീരത്തുള്ള െരേഹാേബാത്ത് പട്ടണക്കാരനായ
െശൗൽ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 38 െശൗൽ
മരിച്ചേശഷം അക്േബാരിെന്റ മകൻ ബാൽഹാനാൻ
അവന്നു പകരം രാജാവായി. 39 അക്േബാരിെന്റ
മകനായ ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചേശഷം ഹദർ അവന്നു
പകരം രാജാവായി. അവെന്റ പട്ടണത്തിന്നു പാവൂ
എന്നു േപർ. അവെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു െമെഹതേബൽ എന്നു
േപർ; അവൾ േമസാഹാബിെന്റ മകളായ മേ്രതദിെന്റ
മകൾ ആയിരുന്നു. 40 വംശംവംശമായും
േദശംേദശമായും േപരുേപരായും ഏശാവിൽ നിന്നു
ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാരുെട േപരുകൾ ആവിതു:
തിമന്ാ്രപഭു, അൽവാ്രപഭു, െയേഥത്ത്്രപഭു,
ഒെഹാലീബാമാ്രപഭു; 41 ഏലാ്രപഭു, പീേനാൻ്രപഭു,
െകനസ്്രപഭു, േതമാൻ്രപഭു; 42 മിബസ്ാ്രപൎ ഭു,
മഗദ്ീേയൽ്രപഭു, ഈരാം്രപഭു; 43 ഇവർ താന്താങ്ങളുെട
അവകാശേദശത്തും വാസസ്ഥലങ്ങളിലും വാണ
എേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ ആകുന്നു; എേദാമ്യരുെട
പിതാവു ഏശാവ ്തേന്ന.

൩൭൩൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യാേക്കാബ ്തെന്റ പിതാവു പരേദശിയായി
പാത്തൎ  േദശമായ കനാൻേദശത്തു വസിച്ചു. 2

യാേക്കാബിെന്റ വംശപാരമ്പയ്യൎ ം
എെന്തന്നാൽ: േയാേസഫിന്നു പതിേനഴു
വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട ആടുകെള േമയിച്ചുെകാണ്ടു
ഒരു ബാലനായി തെന്റ അപ്പെന്റ ഭായ്യൎ മാരായ
ബിൽഹയുെടയും സിലപ്യുെടയും
പു്രതന്മാേരാടുകൂെട ഇരുന്നു അവെരക്കുറിച്ചുള്ള
ദുഃശ്രുതി േയാേസഫ ്അപ്പേനാടു വന്നു പറയും. 3

േയാേസഫ ്വാദ്ധൎ ക്യത്തിെല മകനാകെകാണ്ടു
യി്രസാേയൽ എല്ലാമക്കളിലുംെവച്ചു അവെന അധികം
േസ്നഹിച്ചു ഒരു നിലയങ്കി അവന്നു ഉണ്ടാക്കിച്ചു
െകാടുത്തു. 4 അപ്പൻ തങ്ങെള എല്ലാവെരക്കാളും
അവെന അധികം േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ കണ്ടിട്ടു അവെന പെകച്ചു; അവേനാടു
സമാധാനമായി സംസാരിപ്പാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 5

േയാേസഫ ്ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടു; അതു തെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടു അറിയിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ
അവെന പിെന്നയും അധികം പെകച്ചു. 6 അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ കണ്ട സ്വപന്ം
േകട്ടുെകാൾവിൻ. 7 നാം വയലിൽ കറ്റ
െകട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അേപ്പാൾ എെന്റ കറ്റ എഴുേന്നറ്റു
നിവിന്നൎ ുനിന്നു; നിങ്ങളുെട കറ്റകൾ ചുറ്റും നിന്നു
എെന്റ കറ്റെയ നമസ്കരിച്ചു. 8 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
അവേനാടു: നീ ഞങ്ങളുെട രാജാവാകുേമാ? നീ
ഞങ്ങെള വാഴുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു, അവെന്റ
സ്വപന്ങ്ങൾ നിമിത്തവും അവെന്റ വാക്കു നിമിത്തവും
അവെന പിെന്നയും അധികം േദ്വഷിച്ചു. 9 അവൻ
മെറ്റാരു സ്വപന്ം കണ്ടു തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു
അറിയിച്ചു: ഞാൻ പിെന്നയും ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടു;
സൂയ്യൎ നും ച്രന്ദനും പതിെനാന്നു നക്ഷ്രതങ്ങളും എെന്ന
നമസ്കരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അവൻ അതു
അപ്പേനാടും സേഹാദരന്മാേരാടും അറിയിച്ചേപ്പാൾ
അപ്പൻ അവെന ശാസിച്ചു അവേനാടു: നീ ഈ കണ്ട
സ്വപന്ം എന്തു? ഞാനും നിെന്റ അമ്മയും നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരും സാഷ്ടാംഗം വീണു നിെന്ന
നമസ്കരിപ്പാൻ വരുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അവെന്റ
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു അവേനാടു അസൂയ േതാന്നി;
അപ്പേനാ ഈ വാക്കു മനസ്സിൽ സം്രഗഹിച്ചു. 12

അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അപ്പെന്റ ആടുകെള
േമയപ്ാൻ െശേഖമിൽ േപായിരുന്നു. 13 യി്രസാേയൽ
േയാേസഫിേനാടു: നിെന്റ സേഹാദരന്മാർ െശേഖമിൽ
ആടുേമയിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ; വരിക, ഞാൻ നിെന്ന
അവരുെട അടുക്കൽ അയക്കും എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു
അവൻ അവേനാടു: ഞാൻ േപാകാം എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അവൻ അവേനാടു: നീ െചന്നു നിെന്റ
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു സുഖം തേന്നേയാ? ആടുകൾ
നന്നായിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു േനാക്കി, വന്നു വസ്തുത
അറിയിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു
െഹേ്രബാൻതാഴവ്രയിൽ നിന്നു അവെന അയച്ചു;
അവൻ െശേഖമിൽ എത്തി. 15 അവൻ
െവളി്രമ്പേദശത്തു ചുറ്റി നടക്കുന്നതു ഒരുത്തൻ കണ്ടു:
നീ എന്തു അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു അവേനാടു
േചാദിച്ചു. 16 അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ എെന്റ
സേഹാദരന്മാെര അേന്വഷിക്കുന്നു; അവർ എവിെട
ആടു േമയിക്കുന്നു എന്നു എേന്നാടു അറിയിേക്കണേമ
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എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവർ ഇവിെടനിന്നു േപായി; നാം
േദാഥാനിേലക്കു േപാക എന്നു അവർ പറയുന്നതു
ഞാൻ േകട്ടു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
േയാേസഫ ്തെന്റ സേഹാദരന്മാെര അേന്വഷിച്ചു
െചന്നു േദാഥാനിൽെവച്ചു കണ്ടു. 18 അവർ അവെന
ദൂരത്തു നിന്നു കണ്ടിട്ടു അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നു
അവൻ അടുത്തുവരുംമുെമ്പ അവന്നു വിേരാധമായി
ദുരാേലാചന െചയത്ു: 19 അതാ, സ്വപന്ക്കാരൻ
വരുന്നു; വരുവിൻ, നാം അവെന െകാന്നു ഒരു
കുഴിയിൽ ഇട്ടുകളക; 20 ഒരു ദുഷ്ടമൃഗം അവെന
തിന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറയാം; അവെന്റ സ്വപന്ങ്ങൾ
എന്താകുെമന്നു നമുക്കു കാണാമേല്ലാ എന്നു തമ്മിൽ
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 21 രൂേബൻ അതു േകട്ടിട്ടു: നാം
അവന്നു ജീവഹാനി വരുത്തരുതു എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു. 22

അവരുെട കയ്യിൽ നിന്നു അവെന വിടുവിച്ചു അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടു േപാേകണെമന്നു കരുതിെക്കാണ്ടു
രൂേബൻ അവേരാടു: രക്തം െചാരിയിക്കരുതു; നിങ്ങൾ
അവെന്റേമൽ ൈക െവക്കാെത മരുഭൂമിയിലുള്ള ആ
കുഴിയിൽ അവെന ഇടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 23

േയാേസഫ ്തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ അവൻ ഉടുത്തിരുന്ന നിലയങ്കി അവർ
ഊരി, അവെന എടുത്തു ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ടു. 24 അതു
െവള്ളമില്ലാത്ത െപാട്ടക്കുഴി ആയിരുന്നു. 25 അവർ
ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ഇരുന്നേപ്പാൾ തലെപാക്കി
േനാക്കി, ഗിെലയാദിൽനിന്നു സാം്രപാണിയും
സുഗന്ധപ്പശയും സന്നിനായകവും ഒട്ടകപ്പുറത്തു
കയറ്റി മി്രസയീമിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
യിശമ്ാേയല്യരുെട ഒരു യാ്രതക്കൂട്ടം വരുന്നതു കണ്ടു.
26 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു: നാം
നമ്മുെട സേഹാദരെന െകാന്നു അവെന്റ രക്തം
മെറച്ചിട്ടു എന്തു ഉപകാരം? 27 വരുവിൻ, നാം
അവെന യിശമ്ാേയല്യക്കൎ ു വില്ക്കുക; നാം അവെന്റ േമൽ
ൈക െവക്കരുതു; അവൻ നമ്മുെട സേഹാദരനും
നമ്മുെട മാംസവുമേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന്റ
സാേഹാദരന്മാർ അതിന്നു സമ്മതിച്ചു. 28

മിദ്യാന്യകച്ചവടക്കാർ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവർ
േയാേസഫിെന കുഴിയിൽനിന്നു വലിച്ചു കയറ്റി,
യിശമ്ാേയല്യക്കൎ ു ഇരുപതു െവള്ളിക്കാശിന്നു വിറ്റു.
അവർ േയാേസഫിെന മി്രസയീമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 29 രൂേബൻ തിരിെക കുഴിയുെട
അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ േയാേസഫ ്കുഴിയിൽ ഇല്ല
എന്നു കണ്ടു തെന്റ വ്രസ്തം കീറി, 30 സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ വന്നു: ബാലെന കാണുന്നില്ലേല്ലാ; ഞാൻ
ഇനി എവിെട േപാേകണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 31 പിെന്ന
അവർ ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റെന െകാന്നു,
േയാേസഫിെന്റ അങ്കി എടുത്തു രക്തത്തിൽ മുക്കി. 32

അവർ നിലയങ്കി തങ്ങളുെട അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െകാടുത്തയച്ചു: ഇതു ഞങ്ങൾക്കു കണ്ടുകിട്ടി; ഇതു
നിെന്റ മകെന്റ അങ്കിേയാ അല്ലേയാ എന്നു േനാേക്കണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവൻ അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞു: ഇതു
എെന്റ മകെന്റ അങ്കി തേന്ന; ഒരു ദുഷ്ടമൃഗം അവെന
തിന്നുകളഞ്ഞു: േയാേസഫിെന പറിച്ചുകീറിേപ്പായി
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 യാേക്കാബ ്വ്രസ്തം കീറി, അരയിൽ
രട്ടുശീല ചുറ്റി ഏറിയനാൾ തെന്റ മകെനെച്ചാല്ലി
ദുഃഖിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 35 അവെന്റ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും എല്ലാം അവെന ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ വന്നു;
അവേനാ ആശ്വാസം ൈകെക്കാൾവാൻ മനസ്സില്ലാെത:
ഞാൻ ദുഃഖേത്താെട എെന്റ മകെന്റ അടുക്കൽ
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുെമന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന

അവെന്റ അപ്പൻ അവെനക്കുറിച്ചു
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 36 എന്നാൽ മിദ്യാന്യർ
അവെന മി്രസയീമിൽ ഫറേവാെന്റ ഒരു
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി അകമ്പടിനായകനായ
േപാത്തീഫറിന്നു വിറ്റു.

൩൮൩൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അക്കാലത്തു െയഹൂദാ തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര വിട്ടു ഹീരാ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു അദുല്ലാമ്യെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; 2

അവിെട ശൂവാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു കനാന്യെന്റ മകെള
കണ്ടു; അവെള പരി്രഗഹിച്ചു അവളുെട അടുക്കൽ
െചന്നു. 3 അവൾ ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു;
അവന്നു ഏർ എന്നു േപരിട്ടു. 4 അവൾ പിെന്നയും
ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു; അവന്നു ഓനാൻ
എന്നു േപരിട്ടു. 5 അവൾ പിെന്നയും ഗഭൎ ം ധരിച്ചു ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ചു; അവന്നു േശലാ എന്നു േപരിട്ടു.
അവൾ ഇവെന ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ അവൻ െകസീബിൽ
ആയിരുന്നു. 6 െയഹൂദാ തെന്റ ആദ്യജാതനായ
ഏരിന്നു താമാർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ഭായ്യൎ െയ
എടുത്തു. 7 െയഹൂദയുെട ആദ്യജാതനായ ഏർ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടനായിരുന്നതുെകാണ്ടു യേഹാവ
അവെന മരിപ്പിച്ചു. 8 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ ഓനാേനാടു:
നിെന്റ േജ്യഷഠ്െന്റ ഭായ്യൎ യുെട അടുക്കൽ െചന്നു
അവേളാടു േദവരധമ്മൎ ം അനുഷഠ്ിച്ചു, േജ്യഷഠ്െന്റ
േപക്കൎ ു സന്തതിെയ ഉളവാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 9

എന്നാൽ ആ സന്തതി തേന്റതായിരിക്കയില്ല എന്നു
ഓനാൻ അറികെകാണ്ടു േജ്യഷഠ്െന്റ ഭായ്യൎ യുെട
അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ േജ്യഷഠ്ന്നു സന്തതിെയ
െകാടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിലത്തു
വീഴത്്തിക്കളഞ്ഞു. 10 അവൻ െചയത്തു
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
ഇവെനയും മരിപ്പിച്ചു. 11 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ തെന്റ
മരുമകളായ താമാേരാടു: എെന്റ മകൻ േശലാ
്രപാപത്ിയാകുേവാളം നീ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ വിധവയായി
പാക്കൎ  എന്നു പറഞ്ഞു; ഇവനും
സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെല മരിച്ചുേപാകരുതു എന്നു
അവൻ വിചാരിച്ചു; അങ്ങെന താമാർ അപ്പെന്റ
വീട്ടിൽേപായി പാത്തൎ ു. 12 കുെറ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു
ശൂവയുെട മകൾ െയഹൂദയുെട ഭായ്യൎ  മരിച്ചു;
െയഹൂദയുെട ദുഃഖം മാറിയേശഷം അവൻ തെന്റ
േസ്നഹിതൻ അദുല്ലാമ്യനായ ഹീരേയാടുകൂെട തെന്റ
ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരത്തിന്നു
േപായി. 13 നിെന്റ അമ്മായപ്പൻ തെന്റ ആടുകെള
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരത്തിന്നു തിമെ്നക്കു
േപാകുന്നു എന്നു താമാരിന്നു അറിവു കിട്ടി. 14 േശലാ
്രപാപത്ിയായിട്ടും തെന്ന അവന്നു ഭായ്യൎ യായി
െകാടുത്തില്ല എന്നു കണ്ടിട്ടു അവൾ ൈവധവ്യവ്രസ്തം
മാറ്റിെവച്ചു, ഒരു മൂടുപടം മൂടി പുെതച്ചു തിമെ്നക്കു
േപാകുന്ന വഴിക്കുള്ള എനയീംപട്ടണത്തിെന്റ
േഗാപുരത്തിങ്കൽ ഇരുന്നു. 15 െയഹൂദാ അവെള
കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ മുഖം മൂടിയിരുന്നതു െകാണ്ടു ഒരു
േവശ്യ എന്നു നിരൂപിച്ചു. 16 അവൻ വഴിയരിെക
അവളുെട അടുക്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു തെന്റ മരുമകൾ
എന്നു അറിയാെത: വരിക, ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
വരെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. എെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നതിന്നു നീ എനിക്കു എന്തു തരും എന്നു അവൾ
േചാദിച്ചു. 17 ഞാൻ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ നിനക്കു െകാടുത്തയക്കാം എന്നു
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അവൻ പറഞ്ഞു. നീ െകാടുത്തയക്കുേവാളത്തിന്നു
ഒരു പണയം തരുേമാ എന്നു അവൾ േചാദിച്ചു. 18

എന്തു പണയം തേരണം എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചതിന്നു നിെന്റ മു്രദേമാതിരവും േമാതിരച്ചരടും
നിെന്റ കയ്യിെല വടിയും എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. ഇവ
അവൾക്കു െകാടുത്തു, അവൻ അവളുെട അടുക്കൽ
െചന്നു; അവൾ ഗഭൎ ം ധരിക്കയും െചയത്ു. 19 പിെന്ന
അവൾ എഴുേന്നറ്റു േപായി, തെന്റ മൂടുപടം നീക്കി
ൈവധവ്യവ്രസ്തം ധരിച്ചു. 20 ്രസ്തീയുെട കയ്യിൽനിന്നു
പണയം മടക്കി വാേങ്ങണ്ടതിന്നു െയഹൂദാ
അദുല്ലാമ്യനായ േസ്നഹിതെന്റ ൈകവശം
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാടുത്തയച്ചു; അവൻ അവെള
കണ്ടില്ല താനും. 21 അവൻ ആ സ്ഥലെത്ത
ആളുകേളാടു: ഏനയീമിൽ വഴിയരിെക ഇരുന്ന േവശ്യ
എവിെട എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഇവിെട ഒരു
േവശ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 22

അവൻ െയഹൂദയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു: ഞാൻ
അവെള കണ്ടില്ല; ഈ സ്ഥലത്തു ഒരു േവശ്യയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു അവിെടയുള്ള ആളുകൾ
പറഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ
നമുക്കു അപകീത്തൎ ി ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ അവൾ അതു
എടുത്തുെകാള്ളെട്ട; ഞാൻ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
െകാടുത്തയച്ചുവേല്ലാ; നീ അവെള കണ്ടില്ലതാനും
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ഏകേദശം മൂന്നുമാസം
കഴിഞ്ഞിട്ടു: നിെന്റ മരുമകൾ താമാർ
പരസംഗംെചയത്ു, പരസംഗത്താൽ
ഗഭൎ ിണിയായിരിക്കുന്നു എന്നു െയഹൂെദക്കു
അറിവുകിട്ടി. അേപ്പാൾ െയഹൂദാ: അവെള
പുറത്തുെകാണ്ടു വരുവിൻ; അവെള ചുട്ടുകളേയണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവെള പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ അവൾ അമ്മായപ്പെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ചു: ഇവയുെട ഉടമസ്ഥനായ പുരുഷനാൽ
ആകുന്നു ഞാൻ ഗഭൎ ിണിയായിരിക്കുന്നതു; ഈ
മു്രദേമാതിരവും േമാതിരച്ചരടും വടിയും ആക്കൎ ുള്ളതു
എന്നു േനാക്കി അറിേയണം എന്നു പറയിച്ചു. 26

െയഹൂദാ അവെയ അറിഞ്ഞു: അവൾ എന്നിലും
നീതിയുള്ളവൾ; ഞാൻ അവെള എെന്റ മകൻ
േശലാവിന്നു െകാടുത്തില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; അതിൽ
പിെന്ന അവെള പരി്രഗഹിച്ചതുമില്ല. 27 അവൾക്കു
്രപസവകാലം ആയേപ്പാൾ അവളുെട ഗഭൎത്തിൽ
ഇരട്ടപ്പിള്ളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 അവൾ
്രപസവിക്കുേമ്പാൾ ഒരു പിള്ള ൈക പുറത്തു നീട്ടി;
അേപ്പാൾ സൂതികമ്മൎ ിണി ഒരു ചുവന്ന നൂൽ എടുത്തു
അവെന്റ ൈകക്കു െകട്ടി; ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തുവന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 ൈക പിെന്നയും അകേത്തക്കു
വലിച്ചു. അവേനാ അേപ്പാൾ അവെന്റ സേഹാദരൻ
പുറത്തുവന്നു: നീ ഛി്രദം ഉണ്ടാക്കിയതു എന്തു എന്നു
അവൾ പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു അവന്നു െപെരസ്സ്
എന്നു േപരിട്ടു. 30 അതിെന്റ േശഷം ൈകേമൽ ചുവന്ന
നൂലുള്ള അവെന്റ സേഹാദരൻ പുറത്തുവന്നു;
അവന്നു േസരഹ ്എന്നു േപരിട്ടു.

൩൯൩൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ േയാേസഫിെന മി്രസയീമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി; അവെന അവിെട
െകാണ്ടുവന്ന യിശമ്ാേയല്യരുെട

കയ്യിൽനിന്നു ഫറേവാെന്റ ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി
അകമ്പടിനായകനായ േപാത്തീഫർ എന്ന ഒരു
മി്രസയീമ്യൻ അവെന വിെലക്കു വാങ്ങി. 2 യേഹാവ

േയാേസഫിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവൻ കൃതാത്ഥൎ നായി, മി്രസയീമ്യനായ യജമാനെന്റ
വീട്ടിൽ പാത്തൎ ു. 3 യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഉെണ്ടന്നും അവൻ െചയ്യുന്നെതാെക്കയും യേഹാവ
സാധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അവെന്റ യജമാനൻ കണ്ടു. 4

അതുെകാണ്ടു േയാേസഫ ്അവന്നു ഇഷ്ടനായി
ശുശ്രൂഷെചയത്ു; അവൻ അവെന
ഗൃഹവിചാരകനാക്കി, തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
അവെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 5 അവൻ തെന്റ വീട്ടിന്നും
തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്നും അവെന
വിചാരകനാക്കിയതു മുതൽ യേഹാവ േയാേസഫിെന്റ
നിമിത്തം മി്രസയീമ്യെന്റ വീട്ടിെന അനു്രഗഹിച്ചു;
വീട്ടിലും വയലിലും അവന്നുള്ള സകലത്തിേന്മലും
യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം ഉണ്ടായി. 6 അവൻ
തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും േയാേസഫിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു; താൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒഴിെക
അവെന്റ ൈകവശം ഉള്ള മറ്റു യാെതാന്നും അവൻ
അറിഞ്ഞില്ല. 7 േയാേസഫ ്േകാമളനും
മേനാഹരരൂപിയും ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു യജമാനെന്റ
ഭായ്യൎ  േയാേസഫിേന്മൽ കണ്ണു പതിച്ചു: എേന്നാടുകൂെട
ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അവൻ അതിന്നു
സമ്മതിക്കാെത യജമാനെന്റ ഭായ്യൎ േയാടു: ഇതാ, വീട്ടിൽ
എെന്റ ൈകവശമുള്ള യാെതാന്നും എെന്റ യജമാനൻ
അറിയുന്നില്ല; തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും എെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 ഈ വീട്ടിൽ എെന്നക്കാൾ
വലിയവനില്ല; നീ അവെന്റ ഭായ്യൎ യാകയാൽ
നിെന്നയല്ലാെത മറ്റു യാെതാന്നും അവൻ എനിക്കു
വിേരാധിച്ചിട്ടുമില്ല; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ഈ
മഹാേദാഷം ്രപവത്തൎ ിച്ചു ൈദവേത്താടു പാപം
െചയ്യുന്നതു എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അവൾ
ദിനം ്രപതിയും േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞിട്ടും
അവേളാടുകൂെട ശയിപ്പാേനാ അവളുെട അരിെക
ഇരിപ്പാേനാ അവൻ അവെള അനുസരിച്ചില്ല. 11 ഒരു
ദിവസം അവൻ തെന്റ ്രപവൃത്തി െചയവ്ാൻ
വീട്ടിന്നകത്തു െചന്നു; വീട്ടിലുള്ളവർ ആരും അവിെട
ഇല്ലായിരുന്നു. 12 അവൾ അവെന്റ വ്രസ്തം പിടിച്ചു:
എേന്നാടു കൂെട ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു: എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ വ്രസ്തം അവളുെട കയ്യിൽ വിേട്ടച്ചു
പുറേത്തക്കു ഓടിക്കളഞ്ഞു. 13 അവൻ വ്രസ്തം തെന്റ
കയ്യിൽ വിേട്ടച്ചു പുറേത്തക്കു ഓടിേപ്പായി എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ, 14 അവൾ വീട്ടിലുള്ളവെര വിളിച്ചു
അവേരാടു: കേണ്ടാ, നെമ്മ ഹാസ്യമാേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ ഒരു എ്രബായെന െകാണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്നു;
അവൻ എേന്നാടുകൂെട ശയിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചു. 15 ഞാൻ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചതു
േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ വ്രസ്തം എെന്റ അടുക്കൽ
വിേട്ടച്ചു ഓടി െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 16

യജമാനൻ വീട്ടിൽ വരുേവാളം അവൾ ആ വ്രസ്തം
തെന്റ പക്കൽ െവച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 17 അവേനാടു
അവൾ അവ്വണ്ണം തേന്ന സംസാരിച്ചു: നീ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എ്രബായദാസൻ എെന്ന
ഹാസ്യമാക്കുവാൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 18 ഞാൻ
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ വ്രസ്തം എെന്റ
അടുക്കൽ വിേട്ടച്ചു പുറേത്തക്കു ഓടിേപ്പായി എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 നിെന്റ ദാസൻ ഇങ്ങെന എേന്നാടു
െചയത്ു എന്നു തെന്റ ഭായ്യൎ  പറഞ്ഞ വാക്കു
യജമാനൻ േകട്ടേപ്പാൾ അവന്നു േകാപം ജ്വലിച്ചു. 20

േയാേസഫിെന്റ യജമാനൻ അവെന പിടിച്ചു
രാജാവിെന്റ ബദ്ധന്മാർ കിടക്കുന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ
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ആക്കി; അങ്ങെന അവൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു.
21 എന്നാൽ യേഹാവ േയാേസഫിേനാടുകൂെട ഇരുന്നു,
കാരാഗൃഹ്രപമാണിക്കു അവേനാടു ദയ
േതാന്നത്തക്കവണ്ണം അവന്നു കൃപ നല്കി. 22

കാരാഗൃഹത്തിെല സകലബദ്ധന്മാെരയും
കാരാഗൃഹ്രപമാണി േയാേസഫിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു;
അവരുെട ്രപവൃത്തിെക്കാെക്കയും അവൻ
വിചാരകനായിരുന്നു. 23 യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഇരുന്നു അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
സഫലമാക്കുകെകാണ്ടു അവെന്റ ൈകക്കീഴുള്ള
യാെതാന്നും കാരാഗൃഹ ്രപമാണി േനാക്കിയില്ല.

൪൦൪൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം മി്രസയീംരാജാവിെന്റ
പാനപാ്രതവാഹകനും അപ്പക്കാരനും
മി്രസയീംരാജാവായ തങ്ങളുെട യജമാനേനാടു

കുറ്റം െചയത്ു. 2 ഫറേവാൻ
പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപമാണിയും
അപ്പക്കാരുെട ്രപമാണിയുമായ തെന്റ രണ്ടു
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടു േകാപിച്ചു. 3 അവെര
അകമ്പടിനായകെന്റ വീട്ടിൽ േയാേസഫ ്ബദ്ധനായി
കിടന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 4 അകമ്പടിനായകൻ
അവെര േയാേസഫിെന്റ പക്കൽ ഏലപ്ിച്ചു; അവൻ
അവക്കൎ ു ശുശ്രൂഷെചയത്ു; അവർ കുെറക്കാലം
തടവിൽ കിടന്നു. 5 മി്രസയീംരാജാവിെന്റ
പാനപാ്രതവാഹകനും അപ്പക്കാരനും ഇങ്ങെന
കാരാഗൃഹത്തിൽ ബദ്ധന്മാരായിരുന്ന രണ്ടുേപരും ഒരു
രാ്രതിയിൽ തേന്ന െവേവ്വെറ അത്ഥൎ മുള്ള ഓേരാ
സ്വപന്ം കണ്ടു. 6 രാവിെല േയാേസഫ ്അവരുെട
അടുക്കൽ വന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവർ
വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 7 അവൻ യജമാനെന്റ
വീട്ടിൽ തേന്നാടുകൂെട തടവിൽ കിടക്കുന്നവരായ
ഫറേവാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ ഇന്നു
വിഷാദഭാവേത്താടിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 8 അവർ അവേനാടു: ഞങ്ങൾ സ്വപന്ം
കണ്ടു; വ്യാഖ്യാനിച്ചുതരുവാൻ ആരുമില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. േയാേസഫ ്അവേരാടു: സ്വപന്വ്യാഖ്യാനം
ൈദവത്തിന്നുള്ളതല്ലേയാ? അതു എേന്നാടു പറവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ
പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപമാണി േയാേസഫിെന
തെന്റ സ്വപന്ം അറിയിച്ചു പറഞ്ഞതു: എെന്റ
സ്വപന്ത്തിൽ ഇതാ, എെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു മുന്തിരി വള്ളി.
10 മുന്തിരിവള്ളിയിൽ മൂന്നു െകാമ്പു; അതു തളിത്തൎ ു
പൂത്തു; കുലകളിൽ മുന്തിരിങ്ങാ പഴുത്തു. 11

ഫറേവാെന്റ പാനപാ്രതം എെന്റ കയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചു ഫറേവാെന്റ
പാനപാ്രതത്തിൽ പിഴിഞ്ഞു: പാനപാ്രതം ഫറേവാെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തു. 12 േയാേസഫ ്അവേനാടു
പറഞ്ഞതു: അതിെന്റ അത്ഥൎ ം ഇതാകുന്നു: മൂന്നു
െകാമ്പു മൂന്നു ദിവസം. 13 മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം
ഫറേവാൻ നിെന്ന കടാക്ഷിച്ചു, വീണ്ടും നിെന്റ
സ്ഥാനത്തു ആക്കും. നീ പാനപാ്രതവാഹകനായി
മുമ്പിലെത്ത പതിവുേപാെല ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽ
പാനപാ്രതം െകാടുക്കും. 14 എന്നാൽ നീ
ശുഭമായിരിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന ഓത്തൎ ു എേന്നാടു ദയ
െചയത്ു ഫറേവാെന എെന്റ വസ്തുത േബാധിപ്പിച്ചു
എെന്ന ഈ വീട്ടിൽനിന്നു വിടുവിേക്കണേമ. 15 എെന്ന
എ്രബായരുെട േദശത്തുനിന്നു
കട്ടുെകാണ്ടുേപാന്നതാകുന്നു; ഈ കുണ്ടറയിൽ

എെന്ന ഇേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇവിെടയും യാെതാന്നും
െചയത്ിട്ടില്ല. 16 അത്ഥൎ ം നല്ലെതന്നു അപ്പക്കാരുെട
്രപമാണി കണ്ടിട്ടു േയാേസഫിേനാടു: ഞാനും
സ്വപന്ത്തിൽ എെന്റ തലയിൽ െവളുത്ത അപ്പമുള്ള
മൂന്നു െകാട്ട കണ്ടു. 17 േമലെത്ത െകാട്ടയിൽ
ഫറേവാെന്റ വക അപ്പത്തരങ്ങൾ ഒെക്കയും
ഉണ്ടായിരുന്നു; പക്ഷികൾ എെന്റ തലയിെല െകാട്ടയിൽ
നിന്നു അവെയ തിന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 18

അതിന്നു േയാേസഫ:് അതിെന്റ അത്ഥൎ ം ഇതാകുന്നു:
മൂന്നു െകാട്ട മൂന്നു ദിവസം. 19 മൂന്നു
ദിവസത്തിന്നകം ഫറേവാൻ നിെന്റ തല െവട്ടി നിെന്ന
ഒരു മരത്തിേന്മൽ തൂക്കും; പക്ഷികൾ നിെന്റ മാംസം
തിന്നുകളയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 മൂന്നാം
നാളിൽ ഫറേവാെന്റ തിരുനാളിൽ അവൻ തെന്റ
സകലദാസന്മാക്കൎ ും ഒരു വിരുന്നുകഴിച്ചു. തെന്റ
ദാസന്മാരുെട മേദ്ധ്യ പാനപാ്രത വാഹകന്മാരുെട
്രപമാണിെയയും അപ്പക്കാരുെട ്രപമാണിെയയും
ഓത്തൎ ു. 21 പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപമാണിെയ
ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽ പാനപാ്രതം െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു
വീണ്ടും അവെന്റ സ്ഥാനത്തു ആക്കി. 22 അപ്പക്കാരുെട
്രപമാണിെയേയാ അവൻ തൂക്കിച്ചു; േയാേസഫ ്അത്ഥൎ ം
പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന. 23 എങ്കിലും
പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപമാണി േയാേസഫിെന
ഓക്കൎ ാെത അവെന മറന്നുകളഞ്ഞു.

൪൧൪൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രണ്ടു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം ഫറേവാൻ
ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 2 അവൻ
നദീതീരത്തു നിന്നു. അേപ്പാൾ രൂപഗുണവും

മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി,
ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിൽ േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 3

അവയുെട പിന്നാെല െമലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള
േവെറ ഏഴു പശു നദിയിൽ നിന്നു കയറി, നദീതീരത്തു
മേറ്റ പശുക്കളുെട അരിെക നിന്നു. 4 െമലിഞ്ഞും
വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ രൂപഗുണവും
മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുക്കെള തിന്നുകളഞ്ഞു;
അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ഉണന്നൎ ു. 5 അവൻ പിെന്നയും
ഉറങ്ങി, രണ്ടാമതും ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടു; പുഷ്ടിയുള്ളതും
നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്നു െപാങ്ങി
വന്നു. 6 അവയുെട പിന്നാെല േനത്തൎ ും കിഴക്കൻ
കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ
െപാങ്ങിവന്നു. 7 േനത്തൎ  ഏഴു കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും
മണിക്കരുത്തുമുള്ള ഏഴു കതിരുകെള
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ഉണന്നൎ ു,
അതു സ്വപന്ം എന്നു അറിഞ്ഞു. 8 ്രപാതഃകാലത്തു
അവൻ വ്യാകുലെപ്പട്ടു മി്രസയീമിെല
മ്രന്തവാദികെളയും ജ്ഞാനികെളയും എല്ലാം
ആളയച്ചു വരുത്തി അവേരാടു തെന്റ സ്വപന്ം
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ ആക്കൎ ും
കഴിഞ്ഞില്ല. 9 അേപ്പാൾ പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട
്രപമാണി ഫറേവാേനാടു പറഞ്ഞതു: ഇന്നു ഞാൻ
എെന്റ കുറ്റം ഓക്കൎ ുന്നു. 10 ഫറേവാൻ അടിയങ്ങേളാടു
േകാപിച്ചു, എെന്നയും അപ്പക്കാരുെട ്രപമാണിെയയും
അകമ്പടിനായകെന്റ വീട്ടിൽ
തടവിലാക്കിയിരുന്നുവേല്ലാ. 11 അവിെടെവച്ചു
ഞാനും അവനും ഒരു രാ്രതിയിൽ തേന്ന സ്വപന്ം കണ്ടു;
െവേവ്വെറ അത്ഥൎ മുള്ള സ്വപന്ം ആയിരുന്നു
ഓേരാരുത്തൻ കണ്ടതു. 12 അവിെട അകമ്പടി
നായകെന്റ ദാസനായ ഒരു എ്രബായ െയൗവനക്കാരൻ
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ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ അവേനാടു
അറിയിച്ചാെറ അവൻ സ്വപന്ങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിച്ചു;
ഓേരാരുത്തന്നു താന്താെന്റ സ്വപന്ത്തിെന്റ അത്ഥൎ ം
പറഞ്ഞുതന്നു. 13 അവൻ അത്ഥൎ ം പറഞ്ഞതുേപാെല
തേന്ന സംഭവിച്ചു; എെന്ന വീണ്ടും സ്ഥാനത്തു
ആക്കുകയും മറ്റവെന തൂക്കിക്കളകയും
െചയത്ുവേല്ലാ. 14 ഉടെന ഫറേവാൻ ആളയച്ചു
േയാേസഫിെന വിളിപ്പിച്ചു. അവർ അവെന േവഗത്തിൽ
കുണ്ടറയിൽനിന്നു ഇറക്കി; അവൻ െക്ഷൗരം
െചയ്യിച്ചു, വ്രസ്തം മാറി, ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു. 15 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു: ഞാൻ ഒരു
സ്വപന്ം കണ്ടു; അതിെന വ്യാഖ്യനിപ്പാൻ ആരുമില്ല;
എന്നാൽ നീ ഒരു സ്വപന്ം േകട്ടാൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കുെമന്നു നിെന്നക്കുറിച്ചു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു
േയാേസഫ ്ഫറേവാേനാടു: ഞാനല്ല ൈദവം തേന്ന
ഫറേവാന്നു ശുഭമാേയാരു ഉത്തരം നല്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞതു: എെന്റ സ്വപന്ത്തിൽ ഞാൻ നദീതീരത്തു
നിന്നു. 18 അേപ്പാൾ മാംസപുഷ്ടിയും രൂപഗുണവുമുള്ള
ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി ഞാങ്ങണയുെട
ഇടയിൽ േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 19 അവയുെട
പിന്നാെല ക്ഷീണിച്ചും െമലിഞ്ഞും എ്രതയും
വിരൂപമായുമുള്ള േവെറ ഏഴു പശു കയറി വന്നു;
അ്രത വിരൂപമായവെയ ഞാൻ മി്രസയീംേദശത്തു
എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. 20 എന്നാൽ െമലിഞ്ഞും
വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ പുഷ്ടിയുള്ള മുമ്പിലെത്ത
ഏഴു പശുക്കെള തിന്നുകളഞ്ഞു; 21 ഇവ അവയുെട
വയറ്റിൽ െചന്നിട്ടും വയറ്റിൽ െചന്നു എന്നു
അറിവാനില്ലായിരന്നു; അവ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തേന്ന
വിരൂപമുള്ളവ ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ ഞാൻ ഉണന്നൎ ു.
22 പിെന്നയും ഞാൻ സ്വപന്ത്തിൽ കണ്ടതു:
നിറഞ്ഞതും നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ
െപാങ്ങിവന്നു. 23 അവയുെട പിന്നാെല ഉണങ്ങിയും
േനത്തൎ ും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന
ഏഴു കതിർ െപാങ്ങിവന്നു. 24 േനത്തൎ  കതിരുകൾ
ഏഴു നല്ല കതിരുകെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഇതു ഞാൻ
മ്രന്തവാദികേളാടു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ ആക്കൎ ും കഴിഞ്ഞില്ല. 25 അേപ്പാൾ
േയാേസഫ ്ഫറേവാേനാടു പറഞ്ഞതു: ഫറേവാെന്റ
സ്വപന്ം ഒന്നുതേന്ന; താൻ െചയവ്ാൻ ഭാവിക്കുന്നതു
ൈദവം ഫറേവാന്നു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 26

ഏഴു നല്ല പശു ഏഴു സംവത്സരം; നല്ല കതിരും ഏഴു
സംവത്സരം; സ്വപന്ം ഒന്നു തേന്ന. 27 അവയുെട
പിന്നാെല കയറിവന്ന െമലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള
ഏഴു പശുവും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞു
പതിരായുള്ള ഏഴു കതിരും ഏഴു സംവത്സരം; അവ
ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു സംവത്സരം ആകുന്നു. 28 ൈദവം
െചയവ്ാൻ ഭാവിക്കുന്നതു ഫറേവാന്നു കാണിച്ചു
തന്നിരിക്കുന്നു. അതാകുന്നു ഞാൻ ഫറേവാേനാടു
പറഞ്ഞതു. 29 മി്രസയീംേദശത്തു ഒെക്കയും ബഹു
സുഭിക്ഷമായ ഏഴു സംവത്സരം വരും. 30 അതു
കഴിഞ്ഞിട്ടു ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു സംവത്സരം വരും;
അേപ്പാൾ മി്രസയീംേദശത്തു ആ
സുഭിക്ഷതെയാെക്കയും മറന്നിരിക്കും; ക്ഷാമത്താൽ
േദശം ഒെക്കയും ക്ഷയിച്ചുേപാകും. 31 പിൻവരുന്ന
ക്ഷാമം അതികഠിനമായിരിക്കയാൽ
േദശത്തുണ്ടായിരുന്ന സുഭിക്ഷത
അറിയാെതയായിേപ്പാകും. 32 ഫറേവാന്നു സ്വപന്ം
രണ്ടുവട്ടം ഉണ്ടായേതാ കായ്യൎ ം ൈദവത്തിെന്റ

മുമ്പാെക സ്ഥിരമായിരിക്കെകാണ്ടും ൈദവം അതിെന
േവഗത്തിൽ വരുത്തുവാനിരിക്കെകാണ്ടും ആകുന്നു.
33 ആകയാൽ ഫറേവാൻ വിേവകവും ജ്ഞാനവുമുള്ള
ഒരുത്തെന അേന്വഷിച്ചു മി്രസയീംേദശത്തിന്നു
േമലധികാരി ആക്കി െവേക്കണം. 34 അതുകൂടാെത
ഫറേവാൻ േദശത്തിേന്മൽ വിചാരകന്മാെര ആക്കി,
സുഭിക്ഷതയുള്ള ഏഴു സംവത്സരത്തിൽ
മി്രസയീംേദശത്തിെല വിളവിൽ അഞ്ചിെലാന്നു
വാേങ്ങണം. 35 ഈ വരുന്ന നല്ല സംവത്സരങ്ങളിെല
വിളെവാെക്കയും േശഖരിച്ചു പട്ടണങ്ങളിൽ
ഫറേവാെന്റ അധീനത്തിൽ ധാന്യം
സൂക്ഷിച്ചുെവേക്കണം. 36 ആ ധാന്യം
മി്രസയീംേദശത്തു വരുവാൻ േപാകുന്ന ക്ഷാമമുള്ള
ഏഴുസംവത്സരേത്തക്കു േദശത്തിന്നു
സം്രഗഹമായിട്ടിരിേക്കണം; എന്നാൽ േദശം
ക്ഷാമംെകാണ്ടു നശിക്കയില്ല. 37 ഈ വാക്കു
ഫറേവാന്നും അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാക്കൎ ും
േബാധിച്ചു. 38 ഫറേവാൻ തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു:
ൈദവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യെനേപ്പാെല ഒരുത്തെന
കണ്ടുകിട്ടുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന ഫറേവാൻ
േയാേസഫിേനാടു: ൈദവം ഇെതാെക്കയും നിനക്കു
െവളിെപ്പടുത്തി തന്നതുെകാണ്ടു നിെന്നേപ്പാെല
വിേവകവും ജ്ഞാനവുമുള്ളവൻ ഒരുത്തനുമില്ല. 40 നീ
എെന്റ ഗൃഹത്തിന്നു േമലധികാരിയാകും; നിെന്റ
വാക്കു എെന്റ ജനെമല്ലാം അനുസരിച്ചു നടക്കും;
സിംഹാസനംെകാണ്ടു മാ്രതം ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ
വലിയവനായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 41 ഇതാ,
മി്രസയീംേദശത്തിെന്നാെക്കയും ഞാൻ നിെന്ന
േമലധികാരി ആക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്നും ഫറേവാൻ
േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞു. 42 ഫറേവാൻ തെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു മു്രദേമാതിരം ഊരി, േയാേസഫിെന്റ
ൈകക്കു ഇട്ടു, അവെന േനമ്മൎ യുള്ള വ്രസ്തംധരിപ്പിച്ചു,
ഒരു സ്വണ്ണൎ സരപ്പളിയും അവെന്റ കഴുത്തിൽ ഇട്ടു. 43

തെന്റ രണ്ടാം രഥത്തിൽ അവെന കയറ്റി:
മുട്ടുകുത്തുവിൻ എന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു
പറയിച്ചു; ഇങ്ങെന അവെന
മി്രസയീംേദശത്തിെന്നാെക്കയും േമലധികാരിയാക്കി. 44

പിെന്ന ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു: ഞാൻ
ഫറേവാൻ ആകുന്നു; നിെന്റ കലപ്ന കൂടാെത
മി്രസയീംേദശത്തു എങ്ങും യാെതാരുത്തനും കേയ്യാ
കാേലാ അനക്കുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 45

ഫറേവാൻ േയാേസഫിന്നു സാപന്ത്ത് പേനഹ ്എന്നു
േപരിട്ടു; ഓനിെല പുേരാഹിതനായ േപാത്തിേഫറയുെട
മകൾ ആസ്നത്തിെന അവന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു.
പിെന്ന േയാേസഫ ്മി്രസയീംേദശത്തു സഞ്ചരിച്ചു. 46

േയാേസഫ ്മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
നില്ക്കുേമ്പാൾ അവന്നു മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു.
േയാേസഫ ്ഫറേവാെന്റ സന്നിധാനത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു മി്രസയീംേദശത്തു ഒെക്കയും സഞ്ചരിച്ചു. 47

എന്നാൽ സുഭിക്ഷമായ ഏഴു സംവത്സരവും േദശം
സമൃദ്ധിയായി വിളഞ്ഞു. 48 മി്രസയീംേദശത്തു
സുഭിക്ഷത ഉണ്ടായ ഏഴു സംവത്സരത്തിെല ധാന്യം
ഒെക്കയും അവൻ േശഖരിച്ചു പട്ടണങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു;
ഓേരാ പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നിലത്തിെല
ധാന്യം സൂക്ഷിച്ചു. 49 അങ്ങെന േയാേസഫ്
കടൽകരയിെല മണൽേപാെല എ്രതയും വളെര
ധാന്യം േശഖരിച്ചു െവച്ചു; അളപ്പാൻ കഴിവില്ലായ്കയാൽ
അളവു നിത്തൎ ിക്കളഞ്ഞു. 50 ക്ഷാമകാലം വരുംമുെമ്പ
േയാേസഫിന്നു രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ചു; അവെര
ഓനിെല പുേരാഹിതനായ േപാത്തിേഫറയുെട മകൾ
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ആസ്നത്ത് ്രപസവിച്ചു. 51 എെന്റ സകല കഷ്ടതയും
എെന്റ പിതൃഭവനം ഒെക്കയും ൈദവം എെന്ന
മറക്കുമാറാക്കി എന്നു പറഞ്ഞു േയാേസഫ ്തെന്റ
ആദ്യജാതന്നു മനെശ്ശ എന്നു േപരിട്ടു. 52

സങ്കടേദശത്തു ൈദവം എെന്ന വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു എന്നു
പറഞ്ഞു, അവൻ രണ്ടാമത്തവന്നു എ്രഫയീം എന്നു
േപരിട്ടു. 53 മി്രസയീംേദശത്തുണ്ടായ സുഭിക്ഷതയുള്ള
ഏഴു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ 54 േയാേസഫ്
പറഞ്ഞതുേപാെല ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു സംവത്സരം
തുടങ്ങി; സകലേദശങ്ങളിലും ക്ഷാമമുണ്ടായി; എന്നാൽ
മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
55 പിെന്ന മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും ക്ഷാമം
ഉണ്ടായേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ആഹാരത്തിന്നായി
ഫറേവാേനാടു നിലവിളിച്ചു; ഫറേവാൻ
മി്രസയീമ്യേരാടു ഒെക്കയും: നിങ്ങൾ േയാേസഫിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ലുവിൻ; അവൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുംേപാെല െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 56

ക്ഷാമം ഭൂതലത്തിെലാെക്കയും ഉണ്ടായി; േയാേസഫ്
പാണ്ടികശാലകൾ ഒെക്കയും തുറന്നു, മി്രസയീമ്യക്കൎ ു
ധാന്യം വിറ്റു; ക്ഷാമം മി്രസയീംേദശത്തും
കഠിനമായത്ീന്നൎ ു. 57 ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ക്ഷാമം
കഠിനമായയത്ീന്നൎ തുെകാണ്ടു സകലേദശക്കാരും
ധാന്യം െകാള്ളുവാൻ മി്രസയീമിൽ േയാേസഫിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു.

൪൨൪൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മി്രസയീമിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്നു യാേക്കാബ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ പു്രതന്മാേരാടു:
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ േനാക്കിനില്ക്കുന്നതു

എന്തു? 2 മി്രസയീമിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു; നാം മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവിെട െചന്നു അവിെട
നിന്നു നമുക്കു ധാന്യം െകാള്ളുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
3 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ പത്തു േപർ
മി്രസയീമിൽ ധാന്യം െകാള്ളുവാൻ േപായി. 4 എന്നാൽ
േയാേസഫിെന്റ അനുജനായ െബന്യാമീന്നു പേക്ഷ വല്ല
ആപത്തും ഭവിക്കും എന്നുെവച്ചു യാേക്കാബ്
അവെന സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട അയച്ചില്ല. 5

അങ്ങെന ധാന്യം െകാള്ളുവാൻ വന്നവരുെട ഇടയിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരും വന്നു; കനാൻേദശത്തും
ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ. 6 േയാേസഫ്
േദശത്തിന്നു അധിപതിയായിരുന്നു; അവൻ തേന്ന
ആയിരുന്നു േദശത്തിെല സകല ജനങ്ങൾക്കും ധാന്യം
വിറ്റതു; േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാരും വന്നു
അവെന സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. 7 േയാസഫ ്തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര കണ്ടാെറ അവെര അറിഞ്ഞു
എങ്കിലും അറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ചു അവേരാടു
കഠിനമായി സംസാരിച്ചു: നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു
വരുന്നു എന്നു അവേരാടു േചാദിച്ചതിന്നു: ആഹാരം
െകാള്ളുവാൻ കനാൻേദശത്തു നിന്നു വരുന്നു എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 8 േയാേസഫ ്സേഹാദരന്മാെര
അറിഞ്ഞു എങ്കിലും അവർ അവെന അറിഞ്ഞില്ല. 9

േയാേസഫ ്അവെരക്കുറിച്ചു കണ്ടിരുന്ന സ്വപന്ങ്ങൾ
ഓത്തൎ ു അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഒറ്റുകാരാകുന്നു;
േദശത്തിെന്റ ദുബ്ബൎ ലഭാഗം േനാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അവർ അവേനാടു:
അല്ല, യജമാനേന, അടിയങ്ങൾ ആഹാരം
െകാള്ളുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; 11 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഒരാളുെട മക്കൾ; ഞങ്ങൾ പരമാത്ഥൎ ികളാകുന്നു;

അടിയങ്ങൾ ഒറ്റുകാരല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അവൻ
അവേരാടു: അല്ല, നിങ്ങൾ േദശത്തിെന്റ ദുബ്ബൎ ലഭാഗം
േനാക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13

അതിന്നു അവർ: അടിയങ്ങൾ കനാൻേദശത്തുള്ള
ഒരാളുെട മക്കൾ; പ്രന്തണ്ടു സേഹാദരന്മാർ ആകുന്നു;
ഇളയവൻ ഇന്നു ഞങ്ങളുെട അപ്പെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ടു;
ഒരുത്തൻ ഇേപ്പാൾ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 14

േയാേസഫ ്അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ ഒറ്റുകാർ തേന്ന. 15

ഇതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കും; നിങ്ങളുെട
ഇളയസേഹാദരൻ ഇവിെട വന്നല്ലാെത,
ഫറേവാനാണ, നിങ്ങൾ ഇവിെടനിന്നു
പുറെപ്പടുകയില്ല. 16 നിങ്ങളുെട സേഹാദരെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തെന
അയപ്പിൻ; നിങ്ങേളാ ബദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം; നിങ്ങൾ
േനരുള്ളവേരാ എന്നു നിങ്ങളുെട വാക്കു
പരീക്ഷിച്ചറിയാമേല്ലാ; അെല്ലന്നുവരികിൽ;
ഫറേവാനാണ, നിങ്ങൾ ഒറ്റുകാർ തേന്ന. 17 അങ്ങെന
അവൻ അവെര മൂന്നു ദിവസം തടവിൽ ആക്കി. 18

മൂന്നാം ദിവസം േയാേസഫ ്അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
ഞാൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു; നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഇതു െചയവ്ിൻ: 19 നിങ്ങൾ
പരമാത്ഥൎ ികൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ഒരു സേഹാദരൻ
കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കെട്ട; നിങ്ങൾ പുറെപ്പട്ടു,
നിങ്ങളുെട വീടുകളിെല ബുദ്ധിമുട്ടിന്നു ധാന്യം
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 20 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട
ഇളയസേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണം; അതിനാൽ നിങ്ങളുെട വാക്കു
േനെരന്നു െതളിയും; നിങ്ങൾ മരിേക്കണ്ടിവരികയില്ല;
അവർ അങ്ങെന സമ്മതിച്ചു. 21 ഇതു നമ്മുെട
സേഹാദരേനാടു നാം െചയത് േ്രദാഹമാകുന്നു;
അവൻ നേമ്മാടു െകഞ്ചിയേപ്പാൾ നാം അവെന്റ
്രപാണസങ്കടം കണ്ടാെറയും അവെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടില്ലേല്ലാ; അതുെകാണ്ടു ഈ സങ്കടം നമുക്കു
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 22

അതിന്നു രൂേബൻ: ബാലേനാടു േദാഷം
െചയ്യരുെതന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ?
എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അവെന്റ
രക്തം നേമ്മാടു േചാദിക്കുന്നു എന്നു അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 23 േയാേസഫ ്അവേരാടു സംസാരിച്ചതു
ദ്വിഭാഷിമുഖാന്തരം ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ ഇതു
്രഗഹിച്ചു എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല. 24 അവൻ
അവെര വിട്ടു മാറിേപ്പായി കരഞ്ഞു; പിെന്ന അവരുെട
അടുക്കൽ വന്നു അവേരാടു സംസാരിച്ചു അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ശിെമേയാെന പിടിച്ചു അവർ
കാൺെക ബന്ധിച്ചു. 25 അവരുെട ചാക്കിൽ ധാന്യം
നിെറപ്പാനും അവരുെട ്രദവ്യം അവനവെന്റ ചാക്കിൽ
തിരിെക െവപ്പാനും വഴിക്കു േവണ്ടിയ ആഹാരം
അവക്കൎ ു െകാടുപ്പാനും േയാേസഫ ്കലപ്ിച്ചു;
അങ്ങെന തേന്ന അവക്കൎ ു െചയത്ുെകാടുത്തു. 26

അവർ ധാന്യം കഴുതപ്പുറത്തു കയറ്റി അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു. 27 വഴിയമ്പലത്തിൽെവച്ചു അവരിൽ
ഒരുത്തൻ കഴുെതക്കു തീൻ െകാടുപ്പാൻ ചാക്കു
അഴിച്ചേപ്പാൾ തെന്റ ്രദവ്യം ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ
ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു, 28 തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു:
എെന്റ ്രദവ്യം എനിക്കു തിരിെക കിട്ടി അതു ഇതാ,
എെന്റ ചാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ അവരുെട ഉള്ളം തളന്നൎ ു, അവർ വിെറച്ചു:
ൈദവം നേമ്മാടു ഈ െചയത്തു എെന്തന്നു തമ്മിൽ
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 29 അവർ കനാൻേദശത്തു
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തങ്ങളുെട അപ്പനായ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയാെറ, തങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചതു ഒെക്കയും
അവേനാടു അറിയിച്ചു പറഞ്ഞതു: 30 േദശത്തിെല
അധിപതിയായവൻ ഞങ്ങൾ േദശെത്ത
ഒറ്റുേനാക്കുന്നവർ എന്നു വിചാരിച്ചു ഞങ്ങേളാടു
കഠിനമായി സംസാരിച്ചു. 31 ഞങ്ങൾ അവേനാടു:
ഞങ്ങൾ പരാമാത്ഥൎ ികളാകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒറ്റുകാരല്ല.
32 ഞങ്ങൾ ഒരു അപ്പെന്റ മക്കൾ; പ്രന്തണ്ടു
സേഹാരന്മാരാകുന്നു; ഒരുത്തൻ ഇേപ്പാൾ ഇല്ല;
ഇളയവൻ കനാൻേദശത്തു ഞങ്ങളുെട അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അതിന്നു
േദശത്തിെല അധിപതിയായവൻ ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ പരമാത്ഥൎ ികൾ എന്നു ഞാൻ
ഇതിനാൽ അറിയും: നിങ്ങളുെട ഒരു സേഹാദരെന
എെന്റ അടുക്കൽ വിേട്ടച്ചു നിങ്ങളുെട വീടുകളിെല
ബുദ്ധിമുട്ടിന്നു ധാന്യം വാങ്ങി െകാണ്ടുേപാകുവിൻ.
34 നിങ്ങളുെട ഇളയസേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ; അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റുകാരല്ല,
പരമാത്ഥൎ ികൾ തേന്ന എന്നു ഞാൻ അറിയും;
നിങ്ങളുെട സേഹാദരെന നിങ്ങൾക്കു ഏലപ്ിച്ചുതരും;
നിങ്ങൾക്കു േദശത്തു വ്യാപാരവും െചയ്യാം. 35

പിെന്ന അവർ ചാക്കു ഒഴിക്കുേമ്പാൾ ഇതാ,
ഓേരാരുത്തെന്റ ചാക്കിൽ അവനവെന്റ പണെക്കട്ടു
ഇരിക്കുന്നു; അവരും അവരുെട അപ്പനും പണെക്കട്ടു
കണ്ടാെറ ഭയെപ്പട്ടുേപായി. 36 അവരുെട അപ്പനായ
യാേക്കാബ ്അവേരാടു: നിങ്ങൾ എെന്ന
മക്കളില്ലാത്തവനാക്കുന്നു; േയാേസഫ ്ഇല്ല,
ശിെമേയാൻ ഇല്ല; െബന്യാമീെനയും നിങ്ങൾ
െകാണ്ടുേപാകും; സകലവും എനിക്കു ്രപതികൂലം
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 37 അതിന്നു രൂേബൻ
അപ്പേനാടു: എെന്റ കയ്യിൽ അവെന ഏലപ്ിക്ക; ഞാൻ
അവെന നിെന്റ അടുക്കൽ മടക്കി െകാണ്ടുവരും; ഞാൻ
അവെന നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാത്തപക്ഷം
എെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാെര െകാന്നുകളക എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 എന്നാൽ അവൻ: എെന്റ മകൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാരികയില്ല; അവെന്റ േജ്യഷഠ്ൻ
മരിച്ചുേപായി, അവൻ ഒരുത്തേന േശഷിപ്പുള്ളു;
നിങ്ങൾ േപാകുന്ന വഴിയിൽ അവന്നു വല്ല ആപത്തും
വന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ നരെയ ദുഃഖേത്താെട
പാതാളത്തിേലക്കു ഇറങ്ങുമാറാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

൪൩൪൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ക്ഷാമം േദശത്തു കഠിനമായി തീന്നൎ ു.
2 അവർ മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
ധാന്യം തിന്നു തീന്നൎ േപ്പാൾ അവരുെട അപ്പൻ

അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഇനിയും േപായി കുെറ ആഹാരം
െകാള്ളുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അതിന്നു െയഹൂദാ
അവേനാടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുെട സേഹാദരൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു അേദ്ദഹം തീച്ചൎ യായി
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 നീ ഞങ്ങളുെട
സേഹാദരെന ഞങ്ങളുെടകൂെട അയച്ചാൽ ഞങ്ങൾ
െചന്നു ആഹാരം വാങ്ങി െകാണ്ടുവരാം; 5

അയക്കാഞ്ഞാേലാ ഞങ്ങൾ േപാകയില്ല. നിങ്ങളുെട
സേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു അേദ്ദഹം
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങൾക്കു ഇനിയും
ഒരു സേഹാദരൻ ഉെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു എനിക്കു ഈ േദാഷം വരുത്തിയതു എന്തിന്നു

എന്നു യി്രസാേയൽ പറഞ്ഞു. 7 അതിന്നു അവർ:
നിങ്ങളുെട അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ? നിങ്ങൾക്കു
ഇനിയും ഒരു സേഹാദരൻ ഉേണ്ടാ എന്നിങ്ങെന
അേദ്ദഹം ഞങ്ങെളയും ഞങ്ങളുെട വംശെത്തയും
കുറിച്ചു താലപ്യ്യൎ മായി േചാദിച്ചതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ
ഇെതാെക്കയും അറിയിേക്കണ്ടിവന്നു; നിങ്ങളുെട
സേഹാദരെന ഇവിെട കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
അേദ്ദഹം പറയുെമന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന െയഹൂദാ തെന്റ അപ്പനായ
യി്രസാേയലിേനാടു പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങളും നീയും
ഞങ്ങളുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികളും മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു ബാലെന എേന്നാടുകൂെട
അയേക്കണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ േപാകാം. 9 ഞാൻ
അവന്നു േവണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കാം; നീ അവെന
എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു േചാദിേക്കണം; ഞാൻ അവെന
നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു അവെന നിെന്റ
മുമ്പിൽ നിത്തൎ ുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ സദാകാലം നിനക്കു
കുറ്റക്കാരനായിെക്കാള്ളാം. 10 ഞങ്ങൾ
താമസിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ രണ്ടു ്രപാവശ്യം
േപായിവരുമായിരുന്നു. 11 അേപ്പാൾ അവരുെട
അപ്പനായ യി്രസാേയൽ അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഇതു െചയവ്ിൻ: നിങ്ങളുെട
പാ്രതങ്ങളിൽ കുെറ സുഗന്ധപ്പശ, കുെറ േതൻ,
സാ്രമ്പാണി, സന്നിനായകം, േബാടനണ്ടി, ബദാമണ്ടി
എന്നിങ്ങെന േദശത്തിെല വിേശഷവസ്തുക്കളിൽ
ചിലെതാെക്കയും െകാണ്ടുേപായി അേദ്ദഹത്തിന്നു
കാഴച്െവപ്പിൻ. 12 ഇരട്ടി്രദവ്യവും കയ്യിൽ
എടുത്തുെകാൾവിൻ; നിങ്ങളുെട ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ
മടങ്ങിവന്ന ്രദവ്യവും കയ്യിൽ തിരിെക
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; പേക്ഷ അതു
ൈകമറിച്ചലായിരിക്കും. 13 നിങ്ങളുെട
സേഹാദരെനയും കൂട്ടി പുറെപ്പട്ടു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വീണ്ടും െചല്ലുവിൻ. 14 അവൻ നിങ്ങളുെട
മേറ്റ സേഹാദരെനയും െബന്യാമീെനയും
നിങ്ങേളാടുകൂെട അയേക്കണ്ടതിന്നു സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള
ൈദവം അവന്നു നിങ്ങേളാടു കരുണ േതാന്നിക്കെട്ട;
എന്നാൽ ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനാേകണെമങ്കിൽ
ആകെട്ട. 15 അങ്ങെന അവർ ആ കാഴച്യും
ഇരട്ടി്രദവ്യവും എടുത്തു െബന്യാമീെനയും കൂട്ടി
പുറെപ്പട്ടു മി്രസയീമിൽ െചന്നു േയാേസഫിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു. 16 അവേരാടുകൂെട െബന്യാമീെന
കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ ഗൃഹവിചാരകേനാടു: നീ
ഈ പുരുഷന്മാെര വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാക;
അവർ ഉെച്ചക്കു എേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിേക്കണ്ടതാകയാൽ മൃഗെത്ത അറുത്തു
ഒരുക്കിെക്കാൾക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 17 േയാേസഫ്
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവൻ െചയത്ു; അവെര
േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി. 18

തങ്ങെള േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകയാൽ
അവർ ഭയെപ്പട്ടു: ആദ്യെത്ത ്രപാവശ്യം നമ്മുെട
ചാക്കിൽ മടങ്ങിവന്ന ്രദവ്യം നിമിത്തം നെമ്മ പിടിച്ചു
അടിമകളാക്കി നമ്മുെട കഴുതകെളയും
എടുത്തുെകാേള്ളണ്ടതിന്നാകുന്നു നെമ്മ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അവർ
േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹവിചാരകെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു,
വീട്ടുവാതിൽക്കൽെവച്ചു അവേനാടു സംസാരിച്ചു: 20

യജമാനേന, ആഹാരം െകാള്ളുവാൻ ഞങ്ങൾ മുെമ്പ
വന്നിരുന്നു. 21 ഞങ്ങൾ വഴിയമ്പലത്തിൽ െചന്നു
ചാക്കു അഴിച്ചേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തെന്റ ്രദവ്യം
മുഴുവനും അവനവെന്റ ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ
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ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 22 ആഹാരം െകാള്ളുവാൻ
േവെറ ്രദവ്യവും ഞങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു; ്രദവ്യം
ഞങ്ങളുെട ചാക്കിൽ െവച്ചതു ആെരന്നു ഞങ്ങൾക്കു
അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്നു അവൻ:
നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
നിങ്ങളുെട ൈദവം, നിങ്ങളുെട അപ്പെന്റ ൈദവം
തേന്ന, നിങ്ങളുെട ചാക്കിൽ നിങ്ങൾക്കു നിേക്ഷപം
തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട ്രദവ്യം എനിക്കു കിട്ടി
എന്നു പറഞ്ഞു. ശിെമേയാെനയും അവരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു. 24 പിെന്ന അവൻ
അവെര േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിന്നകത്തു െകാണ്ടുേപായി;
അവക്കൎ ു െവള്ളം െകാടുത്തു, അവർ കാലുകെള
കഴുകി; അവരുെട കഴുതകൾക്കു അവൻ തീൻ
െകാടുത്തു. 25 ഉെച്ചക്കു േയാേസഫ ്വരുേമ്പാേഴക്കു
അവർ കാഴച് ഒരുക്കിെവച്ചു; തങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം
അവിെട എന്നു അവർ േകട്ടിരുന്നു. 26 േയാേസഫ്
വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ അവർ ൈകവശമുള്ള കാഴച്
അകത്തുെകാണ്ടുെചന്നു അവെന്റ മുമ്പാെകെവച്ചു
അവെന സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. 27 അവൻ
അവേരാടു കുശല്രപശന്ം െചയത്ു: നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ
വൃദ്ധൻ, നിങ്ങളുെട അപ്പൻ
െസൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുേവാ? അവൻ
ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു. 28

അതിന്നു അവർ: ഞങ്ങളുെട അപ്പനായ നിെന്റ
അടിയാന്നു സുഖം തേന്ന; അവൻ ജീവേനാടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു നമസ്കരിച്ചു. 29

പിെന്ന അവൻ തല ഉയത്തൎ ി, തെന്റ അമ്മയുെട മകനും
തെന്റ അനുജനുമായ െബന്യാമീെന കണ്ടു: നിങ്ങൾ
എേന്നാടു പറഞ്ഞ നിങ്ങളുെട ഇളയസേഹാദരേനാ
ഇവൻ എന്നു േചാദിച്ചു: ൈദവം നിനക്കു കൃപ
നല്കെട്ട മകേന എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അനുജെന കണ്ടിട്ടു
േയാേസഫിെന്റ മനസ്സു ഇരുകിയതുെകാണ്ടു അവൻ
കരേയണ്ടതിന്നു ബദ്ധെപ്പട്ടു സ്ഥലം അേന്വഷിച്ചു,
അറയിൽെചന്നു അവിെടെവച്ചു കരഞ്ഞു. 31 പിെന്ന
അവൻ മുഖം കഴുകി പുറത്തു വന്നു തെന്നത്താൻ
അടക്കി: ഭക്ഷണം െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു.
32 അവർ അവന്നു ്രപേത്യകവും അവക്കൎ ു
്രപേത്യകവും, അവേനാടുകൂെട ഭക്ഷിക്കുന്ന
മി്രസയീമ്യക്കൎ ു ്രപേത്യകവും െകാണ്ടുവന്നു െവച്ചു;
മി്രസയീമ്യർ എ്രബായേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിക്കയില്ല; അതു മി്രസയീമ്യക്കൎ ു െവറുപ്പു ആകുന്നു.
33 മൂത്തവൻ മുതൽ ഇളയവൻ വെര
്രപായത്തിെന്നാത്തവണ്ണം അവെര അവെന്റ മുമ്പാെക
ഇരുത്തി; അവർ അേന്യാന്യം േനാക്കി ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു.
34 അവൻ തെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു അവക്കൎ ു
ഓഹരിെകാടുത്തയച്ചു; െബന്യാമീെന്റ ഓഹരി
മറ്റവരുെട ഓഹരിയുെട അഞ്ചിരട്ടിയായിരുന്നു; അവർ
പാനംെചയത്ു അവേനാടുകൂെട ആഹ്ലാദിച്ചു.

൪൪൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ തെന്റ
ഗൃഹവിചാരകേനാടു: നീ ഇവരുെട ചാക്കിൽ
പിടിപ്പതു ധാന്യം നിറച്ചു, ഓേരാരുത്തെന്റ

്രദവ്യം അവനവെന്റ ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ െവക്കുക. 2

ഇളയവെന്റ ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
എെന്റ പാനപാ്രതവും അവെന്റ ധാന്യവിലയും
െവക്കുക എന്നു കലപ്ിച്ചു; േയാേസഫ്
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവൻ െചയത്ു. 3 േനരം

െവളുത്തേപ്പാൾ അവരുെട കഴുതകളുമായി അവെര
യാ്രത അയച്ചു. 4 അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
ദൂരത്താകുംമുെമ്പ, േയാേസഫ ്തെന്റ
ഗൃഹവിചാരകേനാടു: എഴുേന്നറ്റു ആ പുരുഷന്മാരുെട
പിന്നാെല ഓടിെച്ചല്ലുക; ഒപ്പം എത്തുേമ്പാൾ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ നെന്മക്കു പകരം തിന്മ െചയത്തു
എന്തു? 5 അതിലല്ലേയാ എെന്റ യജമാനൻ
കുടിക്കുന്നതു? അതിനാലല്ലേയാ ലക്ഷണം
േനാക്കുന്നതു? നിങ്ങൾ ഈ െചയത്തു ഒട്ടും നന്നല്ല
എന്നു പറക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 6 അവൻ അവരുെട
അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഈ വാക്കുകൾ അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 7 അവർ അവേനാടു പറഞ്ഞതു: യജമാനൻ
ഇങ്ങെന പറയുന്നതു എന്തു? ഈ വക കായ്യൎ ം
അടിയങ്ങൾ ഒരുനാളും െചയ്കയില്ല. 8 ഞങ്ങളുെട
ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ കണ്ട ്രദവ്യം ഞങ്ങൾ
കനാൻേദശത്തുനിന്നു നിെന്റ അടുക്കൽ വീണ്ടും
െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന ഞങ്ങൾ നിെന്റ
യജമാനെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു െവള്ളിയും െപാന്നും
േമാഷ്ടിക്കുേമാ? 9 അടിയങ്ങളിൽ ആരുെട പക്കൽ
എങ്കിലും അതു കണ്ടാൽ അവൻ മരിക്കെട്ട; ഞങ്ങളും
യജമാനന്നു അടിമകളായിെക്കാള്ളാം. 10 അതിന്നു
അവൻ: നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട; അതു
ആരുെട പക്കൽ കാണുന്നുേവാ അവൻ എനിക്കു
അടിമയാകും; നിങ്ങേളാ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കും.
11 അവർ ബദ്ധെപ്പട്ടു ചാക്കു നിലത്തു ഇറക്കി:
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ചാക്കു അഴിച്ചു. 12 അവൻ
മൂത്തവെന്റ ചാക്കുതുടങ്ങി ഇളയവേന്റതുവെര
േശാധന കഴിച്ചു. െബന്യാമീെന്റ ചാക്കിൽ പാനപാ്രതം
കണ്ടുപിടിച്ചു. 13 അേപ്പാൾ അവർ വ്രസ്തം കീറി, ചുമടു
കഴുതപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണത്തിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്നു.
14 െയഹൂദയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു; അവൻ അതുവെരയും
അവിെടത്തേന്ന ആയിരുന്നു; അവർ അവെന്റ
മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം വീണു. 15 േയാേസഫ്
അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഈ െചയത് ്രപവൃത്തി എന്തു?
എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരുത്തന്നു ലക്ഷണവിദ്യ
അറിയാെമന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 16 അതിന്നു െയഹൂദാ: യജമാനേനാടു
ഞങ്ങൾ എന്തു പറേയണ്ടു? എന്തു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടു?
എങ്ങെന ഞങ്ങെളത്തേന്ന നീതീകരിേക്കണ്ടു? ൈദവം
അടിയങ്ങളുെട അകൃത്യം കെണ്ടത്തി; ഇതാ ഞങ്ങൾ
യജമാനന്നു അടിമകൾ; ഞങ്ങളും ആരുെട കയ്യിൽ
പാ്രതം കണ്ടുേവാ അവനും തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അതിന്നു അവൻ അങ്ങെന ഞാൻ ഒരുനാളും
െചയ്കയില്ല; ആരുെട പക്കൽ പാ്രതം കണ്ടുേവാ അവൻ
തേന്ന എനിക്കു അടിമയായിരിക്കും; നിങ്ങേളാ
സമാധാനേത്താെട നിങ്ങളുെട അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
േപാെയ്ക്കാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

18 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ അടുത്തുെചന്നു പറഞ്ഞതു:
യജമാനേന, അടിയൻ യജമാനേനാടു ഒന്നു
േബാധിപ്പിച്ചുെകാള്ളേട്ട; അടിയെന്റ േനെര േകാപം
ജ്വലിക്കരുേത; 19 യജമാനൻ
ഫറേവാെനേപ്പാെലയേല്ലാ; നിങ്ങൾക്കു അപ്പേനാ
സേഹാദരേനാ ഉേണ്ടാ എന്നു യജമാനൻ
അടിയങ്ങേളാടു േചാദിച്ചു. 20 അതിന്നു ഞങ്ങൾ
യജമാനേനാടു: ഞങ്ങൾക്കു വൃദ്ധനാേയാരു അപ്പനും
അവന്നു വാദ്ധൎ ക്യത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മകനും ഉണ്ടു;
അവെന്റ േജ്യഷഠ്ൻ മരിച്ചുേപായി; അവെന്റ അമ്മ
്രപസവിച്ചിട്ടു അവൻ ഒരുത്തെന േശഷിപ്പുള്ളു; അവൻ
അപ്പെന്റ ഇഷ്ടനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അേപ്പാൾ
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യജമാനൻ അടിങ്ങേളാടു: എനിക്കു കാേണണ്ടതിന്നു
അവെന എെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ. 22 ഞങ്ങൾ യജമാനേനാടു:
ബാലന്നു അപ്പെന പിരിഞ്ഞുകൂടാ; പിരിഞ്ഞാൽ
അപ്പൻ മരിച്ചുേപാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്നു
യജമാനൻ അടിയങ്ങേളാടു നിങ്ങളുെട
ഇളയസേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വരാതിരുന്നാൽ
നിങ്ങൾ എെന്റ മുഖം ഇനി കാണുകയില്ല എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 24 അവിടെത്ത അടിയാനായ അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ െചന്നു യജമാനെന്റ വാക്കുകെള
അറിയിച്ചു. 25 അനന്തരം ഞങ്ങളുെട അപ്പൻ നിങ്ങൾ
ഇനിയും േപായി കുെറ ധാന്യം നമുക്കു െകാള്ളുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അതിന്നു ഞങ്ങൾ: ഞങ്ങൾ
െപായ്ക്കൂടാ; അനുജൻ കൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
േപാകാം; അനുജൻ ഇല്ലാെത ഞങ്ങൾക്കു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം കാണ്മാൻ പാടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അേപ്പാൾ അവിടെത്ത അടിയാനായ
അപ്പൻ ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതു: എെന്റ ഭായ്യൎ  എനിക്കു
രണ്ടു പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾക്കു
അറിയാമേല്ലാ. 28 അവരിൽ ഒരുത്തൻ എെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു േപായി; അവെന പറിച്ചു കീറിേപ്പായി
നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ ഉെറച്ചു; ഇതുവെര ഞാൻ
അവെന കണ്ടിട്ടുമില്ല. 29 നിങ്ങൾ ഇവെനയും
െകാണ്ടുേപായിട്ടു അവന്നു വല്ല ആപത്തും വന്നാൽ
നിങ്ങൾ എെന്റ നരെയ ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങുമാറാക്കും. 30 അതുെകാണ്ടു ഇേപ്പാൾ ബാലൻ
കൂെടയില്ലാെത ഞാൻ അവിടെത്ത അടിയാനായ
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുേമ്പാൾ, അവെന്റ ്രപാണൻ
ഇവെന്റ ്രപാണേനാടു പറ്റിയിരിക്കെകാണ്ടു, 31

ബാലൻ ഇെല്ലന്നു കണ്ടാൽ അവൻ മരിച്ചുേപാകും;
അങ്ങെന അടിയങ്ങൾ അവിെടെത്ത അടിയാനായ
അപ്പെന്റ നരെയ ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങുമാറാക്കും. 32 അടിയൻ അപ്പേനാടു: അവെന
നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ
എന്നും അപ്പന്നു കുറ്റക്കാരനായിെക്കാളാെമന്നു
പറഞ്ഞു, അപ്പേനാടു ബാലന്നുേവണ്ടി
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നു. 33 ആകയാൽ ബാലന്നു
പകരം അടിയൻ യജമാനന്നു അടിമയായിരിപ്പാനും
ബാലൻ സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െപാെയ്ക്കാൾവാനും
അനുവദിേക്കണേമ. 34 ബാലൻ കൂെട ഇല്ലാെത ഞാൻ
എങ്ങെന അപ്പെന്റ അടുക്കൽ േപാകും? അപ്പന്നു
ഭവിക്കുന്ന േദാഷം ഞാൻ കാേണണ്ടിവരുമേല്ലാ.

൪൫൪൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേപ്പാൾ ചുറ്റും നില്ക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ
തെന്നത്താൻ അടക്കുവാൻ വഹിയാെത:
എല്ലാവെരയും എെന്റ അടുക്കൽനിന്നു

പുറത്താക്കുവിൻ എന്നു േയാേസഫ ്വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
ഇങ്ങെന േയാേസഫ ്തെന്റ സേഹാദരന്മാക്കൎ ു തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ ആരും അടുക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു;
മി്രസയീമ്യരും ഫറേവാെന്റ ഗൃഹവും അതു േകട്ടു. 3

േയാേസഫ ്സേഹാദരന്മാേരാടു: ഞാൻ േയാേസഫ്
ആകുന്നു; എെന്റ അപ്പൻ ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ ്രഭമിച്ചുേപായതുെകാണ്ടു അവേനാടു
ഉത്തരം പറവാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 4 േയാേസഫ്
സേഹാദരന്മാേരാടു: ഇേങ്ങാട്ടു അടുത്തുവരുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ

പറഞ്ഞതു; നിങ്ങൾ മി്രസയീമിേലക്കു വിറ്റുകളഞ്ഞ
നിങ്ങളുെട സേഹാദരൻ േയാേസഫ ്ആകുന്നു ഞാൻ. 5

എെന്ന ഇവിെട വിറ്റതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
വ്യസനിേക്കണ്ടാ, വിഷാദിക്കയും േവണ്ടാ;
ജീവരക്ഷക്കായി ൈദവം എെന്ന നിങ്ങൾക്കു മുെമ്പ
അയച്ചതാകുന്നു. 6 േദശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടു
ഇേപ്പാൾ രണ്ടു സംവത്സരമായി; ഉഴവും െകായത്്തും
ഇല്ലാത്ത അഞ്ചു സംവത്സരം ഇനിയും ഉണ്ടു. 7

ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കു സന്തതി േശഷിേക്കണ്ടതിന്നും
വലിേയാരു രക്ഷയാൽ നിങ്ങളുെട ജീവെന
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നും ൈദവം എെന്ന നിങ്ങൾക്കു
മുെമ്പ അയച്ചിരിക്കുന്നു. 8 ആകയാൽ നിങ്ങൾ അല്ല,
ൈദവം അേ്രത എെന്ന ഇവിെട അയച്ചതു; അവൻ
എെന്ന ഫറേവാന്നു പിതാവും അവെന്റ ഗൃഹത്തിന്നു
ഒെക്കയും യജമാനനും
മി്രസയീംേദശത്തിെന്നാെക്കയും അധിപതിയും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ ബദ്ധെപ്പട്ടു എെന്റ
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: നിെന്റ മകനായ േയാേസഫ ്ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു: ൈദവം എെന്ന മി്രസയീമിെന്നാെക്കയും
അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു; നീ താമസിയാെത എെന്റ
അടുക്കൽ വേരണം. 10 നീ േഗാെശൻേദശത്തു പാത്തൎ ു
എനിക്കു സമീപമായിരിക്കും; നീയും മക്കളും മക്കളുെട
മക്കളും നിെന്റ ആടുകളും കന്നുകാലികളും
നിനക്കുള്ളെതാെക്കയും തേന്ന. 11 നിനക്കും
കുടുംബത്തിന്നും നിനക്കുള്ള സകലത്തിന്നും ദാരിദയ്്യൎ ം
േനരിടാതവണ്ണം ഞാൻ അവിെട നിെന്ന
േപാഷിപ്പിക്കും; ക്ഷാമം ഇനിയും അഞ്ചു സംവത്സരം
നില്ക്കും. 12 ഇതാ, ഞാൻ തേന്ന നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളും എെന്റ അനുജൻ
െബന്യാമീനും കണ്ണാെല കാണുന്നുവേല്ലാ. 13

മി്രസയീമിൽ എനിക്കുള്ള മഹത്വവും നിങ്ങൾ
കണ്ടെതാെക്കയും അപ്പെന അറിയിേക്കണം; എെന്റ
അപ്പെന േവഗത്തിൽ ഇവിെട െകാണ്ടുവരികയും
േവണം. 14 അവൻ തെന്റ അനുജൻ െബന്യാമീെന
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു; െബന്യാമീൻ അവെനയും
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. 15 അവൻ സേഹാദരന്മാെര
ഒെക്കയും ചുംബിച്ചു െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു; അതിെന്റ
േശഷം സേഹാദരന്മാർ അവനുമായി സല്ലാപിച്ചു.

16 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നുള്ള േകൾവി ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ എത്തി;
അതു ഫറേവാന്നും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാക്കൎ ും
സേന്താഷമായി. 17 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞതു: നിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു നീ പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ ഇതു െചയവ്ിൻ; നിങ്ങളുെട
മൃഗങ്ങളുെട പുറത്തു ചുമടു കയറ്റി പുറെപ്പട്ടു
കനാൻേദശത്തു െചന്നു 18 നിങ്ങളുെട അപ്പെനയും
കുടുംബങ്ങെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മി്രസയീംരാജ്യത്തിെല
നന്മ തരും; േദശത്തിെന്റ പുഷ്ടി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.
19 നിനക്കു കലപ്ന തന്നിരിക്കുന്നു; ഇതാകുന്നു
നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതു: നിങ്ങളുെട ൈപതങ്ങൾക്കും
ഭായ്യൎ മാക്കൎ ും േവണ്ടി മി്രസയീംേദശത്തു നിന്നു രഥങ്ങൾ
െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങളുെട അപ്പെന കയറ്റി
െകാണ്ടുവേരണം. 20 നിങ്ങളുെട സാമാനങ്ങെള
കുറിച്ചു ചിന്തിേക്കണ്ടാ; മി്രസയീംേദശെത്തങ്ങുമുള്ള
നന്മ നിങ്ങൾക്കുള്ളതു ആകുന്നു. 21 യി്രസാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു; േയാേസഫ്
അവക്കൎ ു ഫറേവാെന്റ കലപ്ന്രപകാരം രഥങ്ങൾ
െകാടുത്തു; വഴിക്കു േവണ്ടുന്ന ആഹാരവും
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െകാടുത്തു. 22 അവരിൽ ഓേരാരുത്തന്നു ഓേരാ
വ്രസ്തവും െബന്യാമീേന്നാ മുന്നൂറു െവള്ളിക്കാശും
അഞ്ചു വ്രസ്തവും െകാടുത്തു. 23 അങ്ങെന തേന്ന
അവൻ തെന്റ അപ്പന്നു പത്തു കഴുതപ്പുറത്തു
മി്രസയീമിെല വിേശഷസാധനങ്ങളും പത്തു
െപൺകഴുതപ്പുറത്തു വഴിെച്ചലവിന്നു ധാന്യവും
ആഹാരവും കയറ്റി അയച്ചു. 24 അങ്ങെന അവൻ
തെന്റ സേഹാദരന്മാെര യാ്രത അയച്ചു; അവർ
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ വഴിയിൽ െവച്ചു
ശണഠ്കൂടരുെതന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 25 അവർ
മി്രസയീമിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു കനാൻേദശത്തു
അപ്പനായ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി. 26

അവേനാടു: േയാേസഫ ്ജീവേനാടിരിക്കുന്നു; അവൻ
മി്രസയീംേദശത്തിെന്നാെക്കയും അധിപതിയാകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
സ്തംഭിച്ചുേപായി; അവർ പറഞ്ഞതു വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
27 േയാേസഫ ്തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞവാക്കുകെളാെക്കയും അവർ അവേനാടു
പറഞ്ഞു; തെന്ന കയറ്റിെകാണ്ടു േപാകുവാൻ
േയാേസഫ ്അയച്ച രഥങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ അവരുെട
അപ്പനായ യാേക്കാബിന്നു വീണ്ടും ൈചതന്യം വന്നു.
28 മതി; എെന്റ മകൻ േയാേസഫ ്ജീവേനാടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ മരിക്കുംമുെമ്പ അവെന േപായി കാണും എന്നു
യി്രസാേയൽ പറഞ്ഞു.

൪൬൪൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യി്രസാേയൽ തനിക്കുള്ള
സകലവുമായി യാ്രത പുറെപ്പട്ടു േബർ-
േശബയിൽ എത്തി തെന്റ പിതാവായ

യിസഹ്ാക്കിെന്റ ൈദവത്തിന്നു യാഗം കഴിച്ചു. 2

ൈദവം യി്രസാേയലിേനാടു രാ്രതി ദശൎ നങ്ങളിൽ:
യാേക്കാേബ, യാേക്കാേബ എന്നു വിളിച്ചതിന്നു ഞാൻ
ഇതാ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ അവൻ:
ഞാൻ ൈദവം ആകുന്നു; നിെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം
തേന്ന; മി്രസയീമിേലക്കു േപാകുവാൻ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
അവിെട ഞാൻ നിെന്ന വലിയ ജാതിയാക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 4 ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
മി്രസയീമിേലക്കു േപാരും; ഞാൻ നിെന്ന മടക്കി
വരുത്തും; േയാേസഫ ്സ്വന്തൈകെകാണ്ടു നിെന്റ കണ്ണു
അെടക്കും എന്നും അരുളിെച്ചയത്ു. 5 പിെന്ന
യാേക്കാബ ്േബർ-േശബയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു;
യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ അപ്പനായ യാേക്കാബിെന
കയറ്റുവാൻ ഫറേവാൻ അയച്ച രഥങ്ങളിൽ
അവെനയും തങ്ങളുെട മക്കെളയും ഭായ്യൎ മാെരയും
കയറ്റി െകാണ്ടുേപായി. 6 തങ്ങളുെട
ആടുമാടുകെളയും കനാൻേദശത്തുെവച്ചു സമ്പാദിച്ച
സമ്പത്തുകെളയും െകാണ്ടുേപായി; അങ്ങെന
യാേക്കാബും സന്തതികളുെമല്ലാം മി്രസയീമിൽ എത്തി.
7 അവൻ തെന്റ പു്രതിപു്രതന്മാെരയും
െപൗ്രതിെപൗ്രതന്മാെരയും തെന്റ
സന്തതികെളെയാെക്കയും കൂട്ടി മി്രസയീമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി.

8 മി്രസയീമിൽ വന്ന യി്രസാേയൽമക്കളുെട േപരുകൾ
ആവിതു: യാേക്കാബും അവെന്റ പു്രതന്മാരും;
യാേക്കാബിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബൻ. 9 രൂേബെന്റ
പു്രതന്മാർ: ഹാേനാക്, ഫല്ലൂ, െഹേ്രസാൻ, കമ്മൎ ി. 10

ശിെമേയാെന്റ പു്രതന്മാർ: െയമൂേവൽ, യാമീൻ, ഓഹദ,്
യാഖീൻ, േസാഹർ, കനാന്യക്കാരത്തിയുെട മകനായ
െശൗൽ. 11 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: േഗേശൎ ാൻ,

കഹാത്ത്, െമരാരി. 12 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: ഏർ,
ഓനാൻ, േശലാ, േപെരസ,് േസരഹ;് എന്നാൽ ഏർ,
ഓനാൻ എന്നിവർ കനാൻേദശത്തുെവച്ചു
മരിച്ചുേപായി. േപെരസിെന്റ പു്രതന്മാർ: െഹേ്രസാൻ,
ഹാമൂൽ. 13 യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതാലാ, പുവ്വാ,
േയാബ,് ശിേ്രമാൻ. 14 െസബൂലൂെന്റ പു്രതന്മാർ:
േസെരദ,് ഏേലാൻ, യെഹ്ലേയൽ. 15 ഇവർ േലയയുെട
പു്രതന്മാർ; അവൾ അവെരയും യാേക്കാബിെന്റ
മകളായ ദീനെയയും അവന്നു പദ്ദൻ-അരാമിൽെവച്ചു
്രപസവിച്ചു; അവെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും എല്ലാം
കൂെട മുപ്പത്തുമൂന്നു േപർ ആയിരുന്നു. 16 ഗാദിെന്റ
പു്രതന്മാർ: സിേഫ്യാൻ, ഹഗ്ഗീ, ശൂനീ, എസേ്ബാൻ,
ഏരി, അേരാദീ, അേരലീ. 17 ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
യിമന്ാ, യിശ്വാ, യിശ്വീ, െബരീയാ; ഇവരുെട സേഹാദരി
േസരഹ.് െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: 18 േഹെബർ,
മൽക്കീേയൽ. ഇവർ ലാബാൻ തെന്റ മകളായ
േലെയക്കു െകാടുത്ത സിലപ്യുെട പു്രതന്മാർ; അവൾ
യാേക്കാബിന്നു ഈ പതിനാറു േപെര ്രപസവിച്ചു. 19

യാേക്കാബിെന്റ ഭായ്യൎ യായ റാേഹലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േയാേസഫ,് െബന്യാമീൻ. 20 േയാേസഫിന്നു
മി്രസയീംേദശത്തു മനെശ്ശയും എ്രഫയീമും ജനിച്ചു;
അവെര ഓനിെല പുേരാഹിതനായ േപാത്തിേഫറയുെട
മകളായ ആസ്നത്ത് അവന്നു ്രപസവിച്ചു. 21

െബന്യാമീെന്റ പു്രതന്മാർ: േബല, േബെഖർ,
അശെ്ബൽ, േഗരാ, നാമാൻ, ഏഹീ, േരാശ,് മുപ്പീം,
ഹുപ്പീം, ആെരദ.് 22 ഇവർ റാേഹൽ യാേക്കാബിന്നു
്രപസവിച്ച പു്രതന്മാർ; എല്ലാംകൂെട പതിന്നാലു േപർ.
23 ദാെന്റ പു്രതന്മാർ ഹൂശീം. 24 നഫത്ാലിയുെട
പു്രതന്മാർ: യഹേസൽ, ഗൂനീ, േയെസർ, ശിേല്ലം. 25

ഇവർ ലാബാൻ തെന്റ മകളായ റാേഹലിന്നു െകാടുത്ത
ബിൽഹയുെട പു്രതന്മാർ; അവൾ യാേക്കാബിന്നു
ഇവെര ്രപസവിച്ചു; എല്ലാംകൂെട ഏഴുേപർ. 26

യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാരുെട ഭായ്യൎ മാെര കൂടാെത
അവെന്റ കടി്രപേദശത്തുനിന്നു ജനിച്ചവരായി
അവേനാടുകൂെട മി്രസയീമിൽ വന്നവർ ആെക
അറുപത്താറു േപർ. 27 േയാേസഫിന്നു
മി്രസയീമിൽെവച്ചു ജനിച്ച പു്രതന്മാർ രണ്ടുേപർ;
മി്രസയീമിൽ വന്നരായ യാേക്കാബിെന്റ കുടുംബം
ആെക എഴുപതു േപർ.

28 എന്നാൽ േഗാെശനിേലക്കു േയാേസഫ ്തനിക്കു
വഴി കാണിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ െയഹൂദെയ അവെന്റ
അടുക്കൽ മുമ്പിട്ടു അയച്ചു; ഇങ്ങെന അവർ
േഗാെശൻേദശത്തു എത്തി. 29 േയാേസഫ ്രഥം
െകട്ടിച്ചു അപ്പനായ യി്രസാേയലിെന എതിേരലപ്ാൻ
േഗാെശനിേലക്കു േപായി, അവെന കണ്ടേപ്പാൾ
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു ഏെറേനരം കരഞ്ഞു. 30 യി്രസാേയൽ
േയാേസഫിേനാടു: നീ ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ നിെന്റ മുഖം കണ്ടറിഞ്ഞതുെകാണ്ടു ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ തേന്ന മരിച്ചാലും േവണ്ടതില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 31 പിെന്ന േയാേസഫ ്സേഹാദരന്മാേരാടും
അപ്പെന്റ കുടുംബേത്താടും പറഞ്ഞതു: ഞാൻ െചന്നു
ഫറേവാേനാടു: കനാൻേദശത്തുനിന്നു എെന്റ
സേഹാദരന്മാരും അപ്പെന്റ കുടുംബവും എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയിക്കും. 32

അവർ ഇടയന്മാർ ആകുന്നു; കന്നുകാലികെള
േമയിക്കുന്നതു അവരുെട െതാഴിൽ; അവർ തങ്ങളുെട
ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും
തങ്ങൾക്കുള്ളെതാെക്കയും െകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു എന്നു
അവേനാടു പറയും. 33 അതുെകാണ്ടു ഫറേവാൻ
നിങ്ങെള വിളിച്ചു: നിങ്ങളുെട െതാഴിൽ എന്തു എന്നു
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േചാദിക്കുേമ്പാൾ: 34 അടിയങ്ങൾ ബാല്യംമുതൽ
ഇന്നുവെരയും, ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരും
േഗാപാലകന്മാരാകുന്നു എന്നു പറവിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കു േഗാെശനിൽ പാപ്പൎ ാൻ സംഗതിയാകും;
ഇടയന്മാെരല്ലാം മി്രസയീമ്യക്കൎ ു െവറുപ്പേല്ലാ.

൪൭൪൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന േയാേസഫ ്െചന്നു: എെന്റ
അപ്പനും സേഹാദരന്മാരും അവരുെട
ആടുകളും കന്നുകാലികളും

അവക്കൎ ുള്ളെതാെക്കയും കനാൻേദശത്തുനിന്നു വന്നു;
േഗാെശൻേദശത്തു ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഫറേവാെന
േബാധിപ്പിച്ചു. 2 പിെന്ന അവൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ അഞ്ചുേപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്നു
ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽ നിത്തൎ ി. 3 അേപ്പാൾ
ഫറേവാൻ അവെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു: നിങ്ങളുെട
െതാഴിൽ എന്തു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവർ
ഫറേവാേനാടു: അടിയങ്ങളും അടിയങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരും ഇടയന്മാരാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4

േദശത്തു താമസിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു;
കനാൻേദശത്തു ക്ഷാമം കഠിനമായിരിക്കയാൽ
അടിയങ്ങളുെട ആടുകൾക്കു േമച്ചലില്ല; അടിയങ്ങൾ
േഗാെശൻേദശത്തു പാത്തൎ ുെകാള്ളെട്ട എന്നും അവർ
ഫറേവാേനാടു പറഞ്ഞു. 5 ഫറേവാൻ
േയാേസഫിേനാടു: നിെന്റ അപ്പനും സേഹാദരന്മാരും
നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6

മി്രസയീംേദശം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു;
േദശത്തിേലക്കും നല്ലഭാഗത്തു നിെന്റ അപ്പെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും പാപ്പൎ ിക്ക; അവർ
േഗാെശൻേദശത്തുതേന്ന പാത്തൎ ുെകാള്ളെട്ട. അവരിൽ
്രപാപത്ന്മാർ ഉെണ്ടന്നു നീ അറിയുന്നു എങ്കിൽ അവെര
എെന്റ ആടുമാടുകളുെട േമൽവിചാരകന്മാരാക്കി
െവക്കുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 7 േയാേസഫ ്തെന്റ
അപ്പനായ യാേക്കാബിെനയും അകത്തു
െകാണ്ടുെചന്നു, അവെന ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽ
നിത്തൎ ി, 8 യാേക്കാബ ്ഫറേവാെന അനു്രഗഹിച്ചു.
ഫറേവാൻ യാേക്കാബിേനാടു: എ്രതവയസ്സായി എന്നു
േചാദിച്ചു. 9 യാേക്കാബ ്ഫറേവാേനാടു: എെന്റ
പരേദശ്രപയാണത്തിെന്റ കാലം നൂറ്റിമുപ്പതു
സംവത്സരം ആയിരിക്കുന്നു. എെന്റ ആയുഷ്കാലം
ചുരുക്കവും കഷ്ടമുള്ളതും അേ്രത; എെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട പരേദശ്രപയാണമായ
ആയുഷ്കാലേത്താളം എത്തീട്ടുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 10

യാേക്കാബ ്ഫറേവാെന പിെന്നയും അനു്രഗഹിച്ചു
ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു േപായി. 11 അനന്തരം
േയാേസഫ ്തെന്റ അപ്പെനയും സേഹാദരന്മാെരയും
കുടിപാപ്പൎ ിച്ചു; ഫറേവാൻ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അവക്കൎ ു മി്രസയീംേദശത്തിേലക്കും നല്ല ഭാഗമായ
രെമേസസ ്േദശത്തു അവകാശവും െകാടുത്തു. 12

േയാേസഫ ്തെന്റ അപ്പെനയും സേഹാദരന്മാെരയും
അപ്പെന്റ കുടുംബെത്ത ഒെക്കയും കുഞ്ഞുകുട്ടികളുെട
എണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആഹാരം െകാടുത്തു
രക്ഷിച്ചു.

13 എന്നാൽ ക്ഷാമം ഏറ്റവും
കഠിനമായിരുന്നതുെകാണ്ടു േദശെത്തങ്ങും
ആഹാരമില്ലാെതയായി മി്രസയീംേദശവും
കനാൻേദശവും ക്ഷാമംെകാണ്ടു വലഞ്ഞു. 14

ജനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ധാന്യത്തിന്നു വിലയായി േയാേസഫ്
മി്രസയീംേദശത്തും കനാൻേദശത്തുമുള്ള പണം

ഒെക്കയും േശഖരിച്ചു; പണം േയാേസഫ ്ഫറേവാെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 15 മി്രസയീംേദശത്തും
കനാൻേദശത്തും പണം ഇല്ലാെതയായേപ്പാൾ
മി്രസയീമ്യർ ഒെക്കയും േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു: ഞങ്ങൾക്കു ആഹാരം തേരണം; ഞങ്ങൾ
നിെന്റ മുമ്പിൽ കിടന്നു മരിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? പണം
തീന്നൎ ുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു േയാേസഫ:്
നിങ്ങളുെട ആടുമാടുകെള തരുവിൻ; പണം
തീന്നൎ ുേപാെയങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ആടുമാടുകെള
വിലയായി വാങ്ങി ഞാൻ തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട കന്നുകാലികെള
േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; കുതിര,
ആടു, കന്നുകാലി, കഴുത എന്നിവെയ േയാേസഫ്
വിലയായി വാങ്ങി അവക്കൎ ു ആഹാരം െകാടുത്തു;
ആയാണ്ടിൽ അവരുെട കന്നുകാലികെള എല്ലാം
വാങ്ങി ആഹാരം െകാടുത്തു അവെര രക്ഷിച്ചു. 18 ആ
ആണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിെറ്റ ആണ്ടിൽ അവർ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങളുെട
പണം െചലവായി, മൃഗക്കൂട്ടങ്ങളും യജമാനന്നു
േചന്നൎ ു; ഞങ്ങളുെട ശരീരങ്ങളും നിലങ്ങളുമല്ലാെത
യജമാനെന്റ മുമ്പാെക ഒന്നും േശഷിപ്പില്ല എന്നുള്ളതു
യജമാനെന ഞങ്ങൾ മെറക്കുന്നില്ല. 19 ഞങ്ങളും
ഞങ്ങളുെട നിലവും നിെന്റ കണ്ണിന്നു മുമ്പിൽ എന്തിന്നു
നശിക്കുന്നു? നീ ഞങ്ങെളയും നിലെത്തയും
ആഹാരത്തിന്നു വിലയായി വാേങ്ങണം. ഞങ്ങൾ
നിലവുമായി ഫറേവാന്നു അടിമകൾ ആകെട്ട. ഞങ്ങൾ
മരിക്കാെത ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന്നും നിലം
ശൂന്യമായി േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും ഞങ്ങൾക്കു
വിത്തു തേരണം. 20 അങ്ങെന േയാേസഫ ്മി്രസയീമിെല
നിലം ഒെക്കയും ഫറേവാന്നു വിെലക്കു വാങ്ങി;
ക്ഷാമം ്രപബലെപ്പടുകെകാണ്ടു മി്രസയീമ്യർ തങ്ങളുെട
നിലം വിറ്റു; നിലെമല്ലാം ഫറേവാന്നു ആയി. 21

ജനങ്ങേളേയാ അവൻ മി്രസയീംേദശത്തിെന്റ
അറ്റംമുതൽ അറ്റംവെര പട്ടണങ്ങളിേലക്കു കുടിനീക്കി
പാപ്പൎ ിച്ചു. 22 പുേരാഹിതന്മാരുെട നിലം മാ്രതം അവൻ
വാങ്ങിയില്ല; പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു ഫറേവാൻ
അവകാശം കലപ്ിച്ചിരുന്നു; ഫറേവാൻ അവക്കൎ ു
െകാടുത്ത അവകാശം െകാണ്ടു അവർ ഉപജീവനം
കഴിച്ചതിനാൽ അവർ തങ്ങളുെട നിലം വിറ്റില്ല. 23

േയാേസഫ ്ജനങ്ങേളാടു: ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങെളയും
നിങ്ങളുെട നിലെത്തയും ഫറേവാന്നു വിെലക്കു
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു വിത്തു ഇതാ; നിലം
വിെതച്ചുെകാൾവിൻ. 24 വിളെവടുക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഫറേവാന്നു അഞ്ചിെലാന്നു െകാടുേക്കണം;
നാേലാഹരിേയാ, വിത്തിന്നു വിത്തായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങളുെട വീടുകളിലുള്ളവക്കൎ ും നിങ്ങളുെട
കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കും ആഹാരമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കു
തേന്ന ഇരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതിന്നു അവർ:
നീ ഞങ്ങളുെട ജീവെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; യജമാനന്നു
ഞങ്ങേളാടു ദയയുണ്ടായാൽ മതി; ഞങ്ങൾ ഫറേവാന്നു
അടിമകളായിെക്കാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 26

അഞ്ചിെലാന്നു ഫറെവാന്നു െചേല്ലണം എന്നിങ്ങിെന
േയാേസഫ ്മി്രസയീമിെല നിലങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചുെവച്ച ചട്ടം ഇന്നുവെരയും
നടപ്പാകുന്നു. പുേരാഹിതന്മാരുെട നിലം മാ്രതം
ഫറേവാന്നു േചന്നൎ ിട്ടില്ല. 27 യി്രസാേയൽ
മി്രസയീംരാജ്യത്തിെല േഗാെശൻേദശത്തു പാത്തൎ ു;
അവിെട അവകാശം സമ്പാദിച്ചു, ഏറ്റവും
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകിവന്നു.
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28 യാേക്കാബ ്മി്രസയീംേദശത്തു വന്നിട്ടു പതിേനഴു
സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു; യാേക്കാബിെന്റ
ആയുഷ്കാലം ആെക നൂറ്റിനാലപ്േത്തഴു സംവത്സരം
ആയിരുന്നു. 29 യി്രസാേയൽ മരിപ്പാനുള്ള കാലം
അടുത്തേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ മകനായ േയാേസഫിെന
വിളിപ്പിച്ചു അവേനാടു: നിനക്കു എേന്നാടു
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ നിെന്റ ൈക എെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ
െവക്കുക; എേന്നാടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിച്ചു
എെന്ന മി്രസയീമിൽ അടക്കാെത, 30 ഞാൻ എെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദെകാള്ളുേമ്പാൾ എെന്ന
മി്രസയീമിൽനിന്നു എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി അവരുെട
ശമ്ശാനഭൂമിയിൽ അടേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. നിെന്റ
കലപ്ന്രപകാരം ഞാൻ െചയ്യാം എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 31 എേന്നാടു സത്യം െചയ്ക എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു; അവൻ സത്യവും െചയത്ു; അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ കട്ടിലിെന്റ തെലക്കൽ നമസ്കരിച്ചു.

൪൮൪൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േയാേസഫിന്നു: നിെന്റ അപ്പൻ
ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്നു വത്തൎ മാനം
വന്നു; ഉടെന അവൻ മനെശ്ശ, എ്രഫയീം

എന്ന രണ്ടു പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചന്നു: 2

നിെന്റ മകൻ േയാേസഫ ്ഇതാ വരുന്നു എന്നു
യാേക്കാബിെന അറിയിച്ചു; അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
തെന്നത്താൻ ഉറപ്പിച്ചു കട്ടിലിേന്മൽ ഇരുന്നു. 3

യാേക്കാബ ്േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞതു:
സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള ൈദവം കനാൻേദശത്തിെല
ലൂസ്സിൽെവച്ചു എനിക്കു ്രപത്യക്ഷനായി എെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചു, 4 എേന്നാടു: ഞാൻ നിെന്ന
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി െപരുക്കി നിെന്ന
ജനസമൂഹമാക്കുകയും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ
സന്തതിക്കു ഈ േദശം ശാശ്വതാവകാശമായി
െകാടുക്കയും െചയ്യും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 5

മി്രസയീമിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ ഞാൻ വരുംമുെമ്പ
നിനക്കു മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു ജനിച്ച രണ്ടു
പു്രതന്മാരായ മനെശ്ശയും എ്രഫയീമും എനിക്കുള്ളവർ
ആയിരിക്കെട്ട; രൂേബനും ശിെമേയാനും എന്നേപാെല
അവർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കെട്ട. 6 ഇവരുെട േശഷം
നിനക്കു ജനിക്കുന്ന സന്തതിേയാ
നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കെട്ട; അവർ തങ്ങളുെട
അവകാശത്തിൽ തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരുെട
േപരിൻ്രപകാരം വിളിക്കെപ്പടെട്ട. 7 ഞാൻ
പദ്ദനിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ, കനാൻേദശത്തു
എ്രഫാത്തിൽ എത്തുവാൻ അലപ്ം ദൂരം
മാ്രതമുള്ളേപ്പാൾ വഴിയിൽെവച്ചു റാേഹൽ മരിച്ചു;
ഞാൻ അവെള അവിെട േബേത്ത്ലെഹം എന്ന
എ്രഫാത്തിന്നുള്ള വഴിയരിെക അടക്കം െചയത്ു. 8

യി്രസാേയൽ േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാെര കണ്ടേപ്പാൾ:
ഇവർ ആെരന്നു േചാദിച്ചു. 9 ൈദവം ഇവിെട
എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള പു്രതന്മാർ എന്നു േയാേസഫ്
അപ്പേനാടു പറഞ്ഞു. അവെര എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരിക; ഞാൻ അവെര അനു്രഗഹിക്കും എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ യി്രസാേയലിെന്റ കണ്ണു
വയസ്സുെകാണ്ടു മങ്ങി കാണ്മാൻ വഹിയാതിരുന്നു;
അവെര അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ
അവെര ചുംബിച്ചു ആലിംഗനം െചയത്ു. 11

യി്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാടു: നിെന്റ മുഖം
കാണുെമന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല; എന്നാൽ
നിെന്റ സന്തതിെയയും കാണ്മാൻ ൈദവം എനിക്കു

സംഗതിവരുത്തിയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 12 േയാേസഫ്
അവെര അവെന്റ മുഴങ്കാലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നു മാറ്റി;
സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. 13 പിെന്ന േയാേസഫ്
എ്രഫയീമിെന വലൈങ്കെകാണ്ടു പിടിച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ ഇടൈങ്കക്കു േനെരയും മനെശ്ശെയ
ഇടൈങ്കെകാണ്ടു പിടിച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ
വലൈങ്കക്കു േനെരയുമായി ഇങ്ങെന രണ്ടുേപെരയും
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 14 യി്രസാേയൽ
വലൈങ്ക നീട്ടി ഇളയവനായ എ്രഫയീമിെന്റ തലയിലും
ഇടൈങ്ക മൂത്തവനായ മനെശ്ശയുെട തലയിലുമായി
അങ്ങെന തെന്റ ൈകകെള പിെണച്ചുെവച്ചു. 15

പിെന്ന അവൻ േയാേസഫിെന അനു്രഗഹിച്ചു: എെന്റ
പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമും യിസഹ്ാക്കും
ഭജിച്ചുേപാന്ന ൈദവം, ഞാൻ ജനിച്ച നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെരയും എെന്ന പുലത്തൎ ിയിരിക്കുന്ന ൈദവം,
16 എെന്ന സകലേദാഷങ്ങളിൽനിന്നും വിടുവിച്ച
ദൂതൻ ഈ കുട്ടികെള അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട; എെന്റ
േപരും എെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസഹ്ാക്കിെന്റയും േപരും ഇവരിൽ
നിലനില്ക്കുമാറാകെട്ട; അവർ ഭൂമിയിൽ
കൂട്ടമായിവദ്ധൎ ിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അപ്പൻ
വലൈങ്ക എ്രഫയീമിെന്റ തലയിൽെവച്ചു എന്നു
േയാേസഫ ്കണ്ടേപ്പാൾ അവന്നു അനിഷ്ടം േതാന്നി;
അപ്പെന്റ ൈക എ്രഫയീമിെന്റ തലയിൽനിന്നു
മനെശ്ശയുെട തലയിൽ മാറ്റിെവപ്പാൻ പിടിച്ചു. 18

േയാേസഫ ്അപ്പേനാടു: അങ്ങെനയല്ല, എെന്റ അപ്പാ;
ഇവനേല്ലാ ആദ്യജാതൻ; ഇവെന്റ തലയിൽ വലൈങ്ക
െവേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 19 എന്നാൽ അവെന്റ
അപ്പൻ സമ്മതിക്കാെത: എനിക്കു അറിയാം; മകേന,
എനിക്കു അറിയാം; ഇവനും ഒരു വലിയ
ജനമായിത്തീരും, ഇവനും വദ്ധൎ ിക്കും; എങ്കിലും
അനുജൻ അവെനക്കാൾ അധികം വദ്ധൎ ിക്കും;
അവെന്റ സന്തതി ജനസമൂഹമായത്ീരും എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന അവൻ അന്നു അവെര
അനു്രഗഹിച്ചു: ൈദവം നിെന്ന എ്രഫയീമിെനയും
മനെശ്ശെയയുംേപാെല ആക്കുമാറാകെട്ട എന്നു
യി്രസാേയല്യർ നിെന്റ േപർ െചാല്ലി അനു്രഗഹിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു എ്രഫയീമിെന മനെശ്ശക്കു മുമ്പാക്കി.
21 േയാേസഫിേനാടു യി്രസാേയൽ പറഞ്ഞതു: ഇതാ,
ഞാൻ മരിക്കുന്നു; ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു
നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്കു
മടക്കി െകാണ്ടുേപാകും. 22 എെന്റ വാളും
വില്ലുംെകാണ്ടു ഞാൻ അേമായ്യൎ രുെട കയ്യിൽ നിന്നു
പിടിച്ചടക്കിയ മലഞ്ചരിവു ഞാൻ നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട ഓഹരിയിൽ കവിഞ്ഞതായി
നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു.

൪൯൪൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യാേക്കാബ ്തെന്റ പു്രതന്മാെര
വിളിച്ചു അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
കൂടിവരുവിൻ, ഭാവികാലത്തു നിങ്ങൾക്കു

സംഭവിപ്പാനുള്ളതു ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കും.
2 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാേര: കൂടിവന്നു േകൾപ്പിൻ;
നിങ്ങളുെട അപ്പനായ യി്രസാേയലിെന്റ െമാഴിക്കു
െചവിതരുവിൻ!

3 രൂേബേന, നീ എെന്റ ആദ്യജാതൻ, എെന്റ വീയ്യൎ വും
എെന്റ ശക്തിയുെട ആദ്യഫലവും
േശ്രഷഠ്തയുെട ൈവശിഷ്ട്യവും
ബലത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യവും തേന്ന.
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4 െവള്ളംേപാെല തുളുമ്പുന്നവേന, നീ
േശ്രഷഠ്നാകയില്ല;
നീ അപ്പെന്റ കിടക്കേമൽ കയറി അതിെന
അശുദ്ധമാക്കി;
എെന്റ ശയ്യേമൽ അവൻ കയറിയേല്ലാ.
5 ശിമേയാനും േലവിയും സേഹാദരന്മാർ; അവരുെട

വാളുകൾ സാഹസത്തിെന്റ ആയുധങ്ങൾ.
6 എൻ ഉള്ളേമ, അവരുെട മ്രന്തണത്തിൽ കൂടരുേത;
എൻ മനേമ, അവരുെട േയാഗത്തിൽ േചരരുേത;
തങ്ങളുെട േകാപത്തിൽ അവർ പുരുഷന്മാെര
െകാന്നു;
തങ്ങളുെട ശാഠ്യത്തിൽ കൂറ്റന്മാരുെട വരിയുെടച്ചു.
7 അവരുെട ഉ്രഗേകാപവും കഠിനേ്രകാധവും

ശപിക്കെപ്പട്ടതു;
ഞാൻ അവെര യാേക്കാബിൽ പകുക്കയും
യി്രസാേയലിൽ ചിതറിക്കയും െചയ്യും.

8 െയഹൂദേയ, സേഹാദരന്മാർ നിെന്ന പുകഴത്്തും;
നിെന്റ ൈക ശ്രതുക്കളുെട കഴുത്തിൽ ഇരിക്കും;
അപ്പെന്റ മക്കൾ നിെന്റ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കും.
9 യഹൂദാ ഒരു ബാലസിംഹം;
മകേന, നീ ഇരപിടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു;
അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംേപാെലയും
സിംഹിേപാെലയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; ആർ
അവെന എഴുേന്നലപ്ിക്കും?

10 അവകാശമുള്ളവൻ വരുേവാളം െചേങ്കാൽ
െയഹൂദയിൽനിന്നും
രാജദണ്ഡു അവെന്റ കാലുകളുെട ഇടയിൽ നിന്നും
നീങ്ങിേപ്പാകയില്ല;
ജാതികളുെട അനുസരണം അവേനാടു ആകും.
11 അവൻ മുന്തിരിവള്ളിേയാടു െചറുകഴുതെയയും
വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിേയാടു കഴുതക്കുട്ടിെയയും
െകട്ടുന്നു;
അവൻ വീഞ്ഞിൽ തെന്റ ഉടുപ്പും ്രദാക്ഷാരസത്തിൽ
തെന്റ വ്രസ്തവും അലക്കുന്നു.

12 അവെന്റ കണ്ണു വീഞ്ഞുെകാണ്ടു ചുവന്നും
അവെന്റ പല്ലു പാലുെകാണ്ടു െവളുത്തും ഇരിക്കുന്നു.

13 െസബൂലൂൻ സമു്രദതീരത്തു വസിക്കും; അവൻ
കപ്പൽതുറമുഖത്തു പാക്കൎ ും;
അവെന്റ പാശൎ ്വം സീേദാൻ വെര ആകും.

14 യിസ്സാഖാർ അസ്ഥിബലമുള്ള കഴുത; അവൻ
െതാഴുത്തുകളുെട മേദ്ധ്യ കിടക്കുന്നു. 15 വിശ്രാമം
നല്ലെതന്നും േദശം ഇമ്പമുള്ളെതന്നും കണ്ടു,
അവൻ ചുമടിന്നു ചുമൽ െകാടുത്തു ഊഴിയത്തിന്നു
ദാസനായത്ീന്നൎ ു.

16 ദാൻ ഏെതാരു യി്രസാേയല്യേഗാ്രതവുംേപാെല
സ്വജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം െചയ്യും.
17 ദാൻ വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും
പാതയിൽ ഒരു സപ്പൎ വും ആകുന്നു;
അവൻ കുതിരയുെട കുതികാൽ കടിക്കും; പുറത്തു
കയറിയവൻ മലന്നൎ ു വീഴും.

18 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു.

19 ഗാേദാ കവച്ചൎ പ്പട അവെന െഞരുക്കും; അവേനാ
അവരുെട പിൻപടെയ െഞരുക്കും.

20 ആേശേരാ, അവെന്റ ആഹാരം പുഷ്ടിയുള്ളതു;
അവൻ രാജകീയസ്വാദുേഭാജനം നല്കും.

21 നഫത്ാലി സ്വത്രന്തയായി നടക്കുന്ന േപടമാൻ;
അവൻ ലാവണ്യവാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു.

22 േയാേസഫ ്ഫല്രപദമാേയാരു വൃക്ഷം,
നീരുറവിന്നരിെക ഫല്രപദമാേയാരു വൃക്ഷം തേന്ന;

അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ മതിലിേന്മൽ പടരുന്നു.
23 വില്ലാളികൾ അവെന വിഷമിപ്പിച്ചു;
അവർ എയത്ു,
അവേനാടു െപാരുതു.
24 അവെന്റ വില്ലു ഉറേപ്പാെട നിന്നു;
അവെന്റ ഭുജം യാേക്കാബിൻ വല്ലഭെന്റ കയ്യാൽ
ബലെപ്പട്ടു;
യി്രസാേയലിെന്റ പാറയായ ഇടയെന്റ നാമത്താൽ
തേന്ന.

25 നിൻ പിതാവിെന്റ ൈദവത്താൽ - അവൻ നിെന്ന
സഹായിക്കും
- സവ്വൎ ശക്തനാൽ തേന്ന - അവൻ മീെത
ആകാശത്തിെന്റ അനു്രഗഹങ്ങളാലും
താെഴ കിടക്കുന്ന ആഴത്തിെന്റ അനു്രഗങ്ങളാലും
മുലയുെടയും ഗഭൎത്തിെന്റയും അനു്രഗഹങ്ങളാലും
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും.

26 നിൻ പിതാവിെന്റ അനു്രഗഹങ്ങൾ
എൻ ജനകന്മാരുെട അനു്രഗഹങ്ങൾക്കു മീെത
ശാശ്വതഗിരികളുെട അറ്റേത്താളം ്രപബലെപ്പട്ടു.
അവ േയാേസഫിെന്റ തലയിലും
തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ്രപഭുവായവെന്റ
െനറുകയിലും വരും.

27 െബന്യാമീൻ കടിച്ചു കീറുന്ന െചന്നായി; രാവിേല
അവൻ ഇരപിടിച്ചു വിഴുങ്ങും; ൈവകുേന്നരത്തു
അവൻ കവച്ചൎ  പങ്കിടും. 28 യി്രസാെയൽ േഗാ്രതം
പ്രന്തണ്ടും ഇവ ആകുന്നു; അവരുെട പിതാവു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു ഇതു തേന്ന; അവൻ അവരിൽ
ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ അനു്രഗഹം െകാടുത്തു
അവെര അനു്രഗഹിച്ചു. 29 അവൻ അവേരാടു
ആജ്ഞാപിച്ചു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ എെന്റ ജനേത്താടു
േചരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഹിത്യനായ എേ്രഫാെന്റ
നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ എെന്ന അടേക്കണം. 30 കനാൻേദശത്തു
മേ്രമക്കു സമീപം, അ്രബാഹാം ഹിത്യനായ
എേ്രഫാേനാടു നിലേത്താടുകൂെട ശമ്ശാനഭൂമിയായി
ജന്മം വാങ്ങിയ മക്േപലാ എന്ന നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ
തേന്ന. 31 അവിെട അവർ അ്രബാഹാമിെനയും
അവെന്റ ഭായ്യൎ യായ സാറെയയും യിസഹ്ാക്കിെനയും
അവെന്റ ഭായ്യൎ യായ റിെബക്കെയയും അടക്കി; അവിെട
ഞാൻ േലയെയയും അടക്കി. 32 ആ നിലവും അതിെല
ഗുഹയും ഹിത്യേരാടു വിെലക്കു വാങ്ങിയതാകുന്നു. 33

യാേക്കാബ ്തെന്റ പു്രതന്മാേരാടു ആജ്ഞാപിച്ചു
തീന്നൎ േശഷം അവൻ കാൽ കട്ടിലിേന്മൽ എടുത്തു
െവച്ചിട്ടു ്രപാണെന വിട്ടു തെന്റ ജനേത്താടു േചന്നൎ ു.

൫൦൫൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേപ്പാൾ േയാേസഫ ്തെന്റ അപ്പെന്റ മുഖത്തു
വീണു കരഞ്ഞു അവെന ചുംബിച്ചു. 2

പിെന്ന തെന്റ അപ്പന്നു സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം
ഇടുവാൻ േയാേസഫ ്തെന്റ ദാസന്മാരായ
ൈവദ്യന്മാേരാടു കലപ്ിച്ചു; ൈവദ്യന്മാർ
യി്രസാേയലിനു സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം ഇട്ടു. 3 അങ്ങെന
നാലപ്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞു; സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം ഇടുവാൻ
അ്രത ദിവസം േവണ്ടിവരും. മി്രസയീമ്യർ
അവെനക്കുറിച്ചു എഴുപതു ദിവസം വിലാപം കഴിച്ചു.

4 അവന്നായുള്ള വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േയാേസഫ ്ഫറേവാെന്റ ഗൃഹക്കാേരാടു സംസാരിച്ചു:
നിങ്ങൾക്കു എേന്നാടു ദയ ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഫറേവാേനാടു: 5 എെന്റ അപ്പൻ: ഇതാ, ഞാൻ
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മരിക്കുന്നു; ഞാൻ കനാൻേദശത്തു എനിക്കുേവണ്ടി
െവട്ടിയിരിക്കുന്ന കല്ലറയിൽ തേന്ന നീ എെന്ന
അടേക്കണെമന്നു പറഞ്ഞു എെന്നെക്കാണ്ടു സത്യം
െചയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടു. ആകയാൽ ഞാൻ േപായി എെന്റ
അപ്പെന അടക്കി മടങ്ങിവരുവാൻ അനുവാദത്തിന്നു
അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു ഉണത്തൎ ിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 നിെന്റ അപ്പൻ നിെന്നെക്കാണ്ടു സത്യം
െചയ്യിച്ചതുേപാെല നീ േപായി അവെന അടക്കുക
എന്നു ഫറേവാൻ കലപ്ിച്ചു. 7 അങ്ങെന േയാേസഫ്
അപ്പെന അടക്കുവാൻ െപായി; ഫറേവാെന്റ
ഭൃത്യന്മാരും േകാവിലധികാരികളും 8

മി്രസയീംേദശത്തിെല ്രപമാണികളും േയാേസഫിെന്റ
കുടുംബം ഒെക്കയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
പിതൃഭവനവും അവേനാടുകൂെട േപായി; തങ്ങളുെട
കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും ആടുമാടുകെളയും മാ്രതം
അവർ േഗാെശൻേദശത്തു വിേട്ടച്ചുേപായി. 9

രഥങ്ങളും കുതിരയാളുകളും അവേനാടുകൂെട േപായി;
അതു എ്രതയും വലിയ കൂട്ടമായിരുന്നു. 10 അവർ
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരയുള്ള േഗാെരൻ-ആതാദിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവിെടെവച്ചു എ്രതയും
െഗൗരവമായ ്രപലാപം കഴിച്ചു; ഇങ്ങെന അവൻ ഏഴു
ദിവസം തെന്റ അപ്പെനക്കുറിച്ചു വിലാപം കഴിച്ചു. 11

േദശനിവാസികളായ കനാന്യർ േഗാെരൻ-ആതാദിെല
വിലാപം കണ്ടിട്ടു: ഇതു മി്രസയീമ്യരുെട മഹാവിലാപം
എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു
ആേബൽ-മി്രസയീം എന്നു േപരായി; അതു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര ആകുന്നു. 12 അവൻ
കലപ്ിച്ചിരുന്നതുേപാെല പു്രതന്മാർ അവന്നു െചയത്ു.
13 അവെന്റ പു്രതന്മാർ അവെന കനാൻേദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപായി, മേ്രമക്കു സമീപം അ്രബാഹാം
ഹിത്യനായ എേ്രഫാേനാടു നിലേത്താടുകൂെട
ശമ്ശാനഭൂമിയായി ജന്മം വാങ്ങിയ മക്േപലെയന്ന
നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ അവെന അടക്കംെചയത്ു.

14 േയാേസഫ ്അപ്പെന അടക്കിയേശഷം അവനും
സേഹാദരനും അവെന്റ അപ്പെന അടക്കുവാൻ കൂെട
േപായിരുന്ന എല്ലാവരും മി്രസയീമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 15 അപ്പൻ മരിച്ചുേപായി എന്നു
േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ കണ്ടിട്ടു: പേക്ഷ
േയാേസഫ ്നെമ്മ േദ്വഷിച്ചു, നാം അവേനാടു െചയത്

സകലേദാഷത്തിന്നും നേമ്മാടു ്രപതികാരം
െചയ്യുെമന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവർ േയാേസഫിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: അപ്പൻ മരിക്കും മുെമ്പ: നിെന്റ
സേഹാദരന്മാർ നിേന്നാടു േദാഷം െചയത്ു; അവർ
െചയത് അതി്രകമവും പാപവും നീ ക്ഷമിേക്കണം
എന്നു േയാേസഫിേനാടു പറവിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ അപ്പെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട േ്രദാഹം ക്ഷമിേക്കണേമ
എന്നു പറയിച്ചു. അവർ േയാേസഫിേനാടു
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ കരഞ്ഞു. 18 അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ െചന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക വീണു:
ഇതാ, ഞങ്ങൾ നിനക്കു അടിമകൾ എന്നു പറഞ്ഞു. 19

േയാേസഫ ്അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു ഇരിക്കുന്നുേവാ? 20

നിങ്ങൾ എെന്റ േനെര േദാഷം വിചാരിച്ചു; ൈദവേമാ,
ഇന്നുള്ളതുേപാെല ബഹുജനത്തിന്നു ജീവരക്ഷ
വരുേത്തണ്ടതിന്നു അതിെന ഗുണമാക്കിത്തീത്തൎ ു. 21

ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിങ്ങെളയും
നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും േപാറ്റി രക്ഷിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു അവെര ആശ്വസിപ്പിച്ചു
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തി.

22 േയാേസഫും അവെന്റ പിതൃഭവനവും മി്രസയീമിൽ
പാത്തൎ ു, േയാേസഫ ്നൂറ്റിപ്പത്തു സംവത്സരം
ജീവിച്ചിരുന്നു. 23 എ്രഫയീമിെന്റ മൂന്നാം തലമുറയിെല
മക്കെളയും കണ്ടു; മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ
മക്കളും േയാേസഫിെന്റ മടിയിൽ വളന്നൎ ു. 24 അനന്തരം
േയാേസഫ ്തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു: ഞാൻ
മരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങെള സന്ദശൎ ിക്കയും
ഈ േദശത്തുനിന്നു താൻ അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസഹ്ാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും
സത്യംെചയത് േദശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകയും
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 25 ൈദവം നിങ്ങെള
സന്ദശൎ ിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്റ അസ്ഥികെള
ഇവിെടനിന്നു െകാണ്ടുേപാേകണെമന്നു പറഞ്ഞു
േയാേസഫ ്യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ടു സത്യം
െചയ്യിച്ചു. 26 േയാേസഫ ്നൂറ്റിപ്പത്തു
വയസ്സുള്ളവനായി മരിച്ചു. അവർ അവന്നു
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം ഇട്ടു അവെന മി്രസയീമിൽ ഒരു
ശവെപ്പട്ടിയിൽ െവച്ചു.
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പുറപ്പാടുപുറപ്പാടു

൧൧ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യാേക്കാബിേനാടുകൂെട താന്താെന്റ
കുടുംബസഹിതം മി്രസയീമിൽ വന്ന
യി്രസാേയൽമക്കളുെട േപരുകൾ ആവിതു: 2

രൂേബൻ, ശിെമേയാൻ, േലവി, 3 െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ,
െസബൂലൂൻ, െബന്യാമീൻ 4 ദാൻ, നഫത്ാലി, ഗാദ,്
ആേശർ. 5 യാേക്കാബിെന്റ കടി്രപേദശത്തുനിന്നു
ഉത്ഭവിച്ച േദഹികൾ എല്ലാം കൂെട എഴുപതു േപർ
ആയിരുന്നു; േയാേസേഫാ മുെമ്പ തേന്ന മി്രസയീമിൽ
ആയിരുന്നു. 6 േയാേസഫും സേഹാദരന്മാെരല്ലാവരും
ആ തലമുറ ഒെക്കയും മരിച്ചു. 7 യി്രസാേയൽമക്കൾ
സന്താനസമ്പന്നരായി അത്യന്തം വദ്ധൎ ിച്ചു െപരുകി
ബലെപ്പട്ടു; േദശം അവെരെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞു.

8 അനന്തരം േയാേസഫിെന അറിയാത്ത പുതിേയാരു
രാജാവു മി്രസയീമിൽ ഉണ്ടായി. 9 അവൻ തെന്റ
ജനേത്താടു: യി്രസാേയൽജനം നെമ്മക്കാൾ
ബാഹുല്യവും ശക്തിയുമുള്ളവരാകുന്നു. 10 അവർ
െപരുകീട്ടു ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നമ്മുെട
ശ്രതുക്കേളാടു േചന്നൎ ു നേമ്മാടു െപാരുതു ഈ രാജ്യം
വിട്ടു െപായ്ക്കളവാൻ സംഗതി വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നാം അവേരാടു ബുദ്ധിയായി െപരുമാറുക. 11

അങ്ങെന കഠിനേവലകളാൽ അവെര
പീഡിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെടേമൽ
ഊഴിയവിചാരകന്മാെര ആക്കി; അവർ പീേഥാം,
റയംേസസ ്എന്ന സംഭാരനഗരങ്ങെള ഫറേവാന്നു
പണിതു. 12 എന്നാൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കുേന്താറും
ജനം െപരുകി വദ്ധൎ ിച്ചു; അതുെകാണ്ടു അവർ
യി്രസാേയൽമക്കൾ നിമിത്തം േപടിച്ചു. 13 മി്രസയീമ്യർ
യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ടു കഠിനേവല െചയ്യിച്ചു.
14 കളിമണ്ണും ഇഷ്ടികയും വയലിെല
സകലവിധേവലയും സംബന്ധിച്ചുള്ള
കഠിന്രപവത്തൎ ിയാലും അവെരെക്കാണ്ടു
കാഠിന്യേത്താെട െചയ്യിച്ച സകല്രപയത്നത്താലും
അവർ അവരുെട ജീവെന ൈകപ്പാക്കി.

15 എന്നാൽ മി്രസയീംരാജാവു ശി്രപാ എന്നും പൂവാ
എന്നും േപരുള്ള എ്രബായസൂതികമ്മൎ ിണികേളാടു: 16

എ്രബായ്രസ്തീകളുെട അടുക്കൽ നിങ്ങൾ
സൂതികമ്മൎ ത്തിന്നു െചന്നു ്രപസവശയ്യയിൽ അവെര
കാണുേമ്പാൾ കുട്ടി ആണാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
അതിെന െകാേല്ലണം; െപണ്ണാകുന്നു എങ്കിൽ
ജീവേനാടിരിക്കെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു. 17

സൂതികമ്മൎ ിണികേളാ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ടു, മി്രസയീം
രാജാവു തങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയ്യാെത
ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാെട രക്ഷിച്ചു. 18

അേപ്പാൾ മി്രസയീം രാജാവു സൂതികമ്മൎ ിണികെള
വരുത്തി; ഇെതെന്താരു ്രപവൃത്തി? നിങ്ങൾ
ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു
എന്നു േചാദിച്ചു. 19 സൂതികമ്മൎ ിണികൾ
ഫറേവാേനാടു: എ്രബായ്രസ്തീകൾ

മി്രസയീമ്യ്രസ്തീകെളേപ്പാെല അല്ല; അവർ നല്ല
തിറമുള്ളവർ; സൂതികമ്മൎ ിണികൾ അവരുെട അടുക്കൽ
എത്തുമ്മുെമ്പ അവർ ്രപസവിച്ചുകഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 അതുെകാണ്ടു ൈദവം
സൂതികമ്മൎ ിണികൾക്കു നന്മെചയത്ു; ജനം വദ്ധൎ ിച്ചു
ഏറ്റവും ബലെപ്പട്ടു. 21 സൂതി കമ്മൎ ിണികൾ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകെകാണ്ടു അവൻ അവക്കൎ ു
കുടുംബവദ്ധൎ ന നല്കി. 22 പിെന്ന ഫറേവാൻ തെന്റ
സകലജനേത്താടും: ജനിക്കുന്ന ഏതു
ആൺകുട്ടിെയയും നദിയിൽ ഇട്ടുകളേയണെമന്നും
ഏതു െപൺകുട്ടിെയയും ജീവേനാെട
രക്ഷിേക്കണെമന്നും കലപ്ിച്ചു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ േലവികുടുംബത്തിെല ഒരു പുരുഷൻ
േപായി ഒരു േലവ്യകന്യകെയ പരി്രഗഹിച്ചു. 2

അവൾ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു.
അവൻ െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ളവൻ എന്നു കണ്ടിട്ടു അവെന
മൂന്നു മാസം ഒളിച്ചുെവച്ചു. 3 അവെന പിെന്ന
ഒളിച്ചുെവപ്പാൻ കഴിയാെത ആയേപ്പാൾ അവൾ ഒരു
ഞാങ്ങണെപ്പട്ടകം വാങ്ങി, അതിന്നു പശയും കീലും
േതച്ചു, ൈപതലിെന അതിൽ കിടത്തി, നദിയുെട
അരികിൽ ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിൽ െവച്ചു. 4 അവന്നു
എന്തു ഭവിക്കുെമന്നു അറിവാൻ അവെന്റ െപങ്ങൾ
ദൂരത്തു നിന്നു. 5 അേപ്പാൾ ഫറേവാെന്റ പു്രതി
നദിയിൽ കുളിപ്പാൻ വന്നു; അവളുെട ദാസിമാർ
നദീതീരത്തുകൂടി നടന്നു; അവൾ ഞാങ്ങണയുെട
ഇടയിൽ െപട്ടകം കണ്ടേപ്പാൾ അതിെന
എടുത്തുെകാണ്ടുവരുവാൻ ദാസിെയ അയച്ചു. 6

അവൾ അതു തുറന്നാെറ ൈപതലിെന കണ്ടു: കുട്ടി
ഇതാ, കരയുന്നു. അവൾക്കു അതിേനാടു
അലിവുേതാന്നി: ഇതു എ്രബായരുെട ൈപതങ്ങളിൽ
ഒന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അവെന്റ െപങ്ങൾ
ഫറേവാെന്റ പു്രതിേയാടു: ഈ ൈപതലിന്നു മുല
െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു എ്രബായ്രസ്തീെയ ഞാൻ
െചന്നു വിളിച്ചുെകാണ്ടുവേരണേമാ എന്നു േചാദിച്ചു.
8 ഫറേവാെന്റ പു്രതി അവേളാടു: െചന്നു
െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. കന്യക െചന്നു
ൈപതലിെന്റ അമ്മെയ വിളിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. 9

ഫറേവാെന്റ പു്രതി അവേളാടു: നീ ഈ ൈപതലിെന
െകാണ്ടുേപായി മുലെകാടുത്തു വളേത്തൎ ണം; ഞാൻ
നിനക്കു ശമ്പളം തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. ്രസ്തീ
ൈപതലിെന എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി മുലെകാടുത്തു
വളത്തൎ ി. 10 ൈപതൽ വളന്നൎ േശഷം അവൾ അവെന
ഫറേവാെന്റ പു്രതിയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടു േപായി,
അവൻ അവൾക്കു മകനായി: ഞാൻ അവെന
െവള്ളത്തിൽ നിന്നു വലിെച്ചടുത്തു എന്നു പറഞ്ഞു
അവൾ അവന്നു േമാെശ എന്നു േപരിട്ടു.

11 ആ കാലത്തു േമാെശ മുതിന്നൎ േശഷം അവൻ
തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു അവരുെട
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ഭാരമുള്ള േവല േനാക്കി, തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരു
എ്രബായെന ഒരു മി്രസയീമ്യൻ അടിക്കുന്നതു കണ്ടു.
12 അവൻ അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും േനാക്കീട്ടു ആരും
ഇെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ മി്രസയീമ്യെന അടിച്ചു െകാന്നു
മണലിൽ മറവുെചയത്ു. 13 പിേറ്റ ദിവസവും അവൻ
െചന്നേപ്പാൾ രണ്ടു എ്രബായ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ
ശണഠ്യിടുന്നതു കണ്ടു, അന്യായം െചയത്വേനാടു:
നിെന്റ കൂട്ടുകാരെന അടിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 14 അതിന്നു അവൻ: നിെന്ന ഞങ്ങൾക്കു
്രപഭുവും ന്യായാധിപതിയും ആക്കിയവൻ ആർ?
മി്രസയീമ്യെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും
െകാല്ലുവാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു.
അേപ്പാൾ കായ്യൎ ം ്രപസിദ്ധമായിേപ്പായേല്ലാ എന്നു
േമാെശ പറഞ്ഞു േപടിച്ചു. 15 ഫറേവാൻ ഈ കായ്യൎ ം
േകട്ടാെറ േമാെശെയ െകാല്ലുവാൻ അേന്വഷിച്ചു.
േമാെശ ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായി,
മിദ്യാൻേദശത്തു െചന്നു പാത്തൎ ു; അവൻ ഒരു
കിണറ്റിന്നരിെക ഇരുന്നു. 16 മിദ്യാനിെല
പുേരാഹിതന്നു ഏഴു പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
വന്നു അപ്പെന്റ ആടുകൾക്കു കുടിപ്പാൻ െവള്ളം
േകാരി െതാട്ടികൾ നിെറച്ചു. 17 എന്നാൽ ഇടയന്മാർ
വന്നു അവെര ആട്ടിക്കളഞ്ഞു: അേപ്പാൾ േമാെശ
എഴുേന്നറ്റു അവെര സഹായിച്ചു അവരുെട ആടുകെള
കുടിപ്പിച്ചു. 18 അവർ തങ്ങളുെട അപ്പനായ
െറഗൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ: നിങ്ങൾ ഇന്നു
ഇ്രത േവഗം വന്നതു എങ്ങെന എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചു. 19 ഒരു മി്രസയീമ്യൻ ഇടയന്മാരുെട
കയ്യിൽനിന്നു ഞങ്ങെള വിടുവിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കു
െവള്ളം േകാരിത്തന്നു ആടുകെള കുടിപ്പിച്ചു എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 20 അവൻ തെന്റ പു്രതിമാേരാടു:
അവൻ എവിെട? നിങ്ങൾ അവെന വിേട്ടച്ചു
േപാന്നെതന്തു? ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ അവെന വിളിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േമാെശക്കു അവേനാടുകൂെട
പാപ്പൎ ാൻ സമ്മതമായി; അവൻ േമാെശക്കു തെന്റ മകൾ
സിേപ്പാറെയ െകാടുത്തു. 22 അവൾ ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചു: ഞാൻ അന്യേദശത്തു പരേദശി
ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അവന്നു
േഗേശൎ ാം എന്നു േപരിട്ടു.

23 ഏെറ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു മി്രസയീംരാജാവു മരിച്ചു.
യി്രസാേയൽമക്കൾ അടിമേവല നിമിത്തം െനടുവീപ്പൎ ിട്ടു
നിലവിളിച്ചു; അടിമേവല േഹതുവായുള്ള നിലവിളി
ൈദവസന്നിധിയിൽ എത്തി. 24 ൈദവം അവരുെട
നിലവിളി േകട്ടു; ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസഹ്ാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും തനിക്കുള്ള
നിയമവും ഓത്തൎ ു. 25 ൈദവം യി്രസാേയൽമക്കെള
കടാക്ഷിച്ചു; ൈദവം അറിഞ്ഞു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതനും തെന്റ
അമ്മായപ്പനുമായ യിേ്രതാവിെന്റ ആടുകെള
േമയിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; അവൻ ആടുകെള

മരുഭൂമിക്കു അപ്പുറത്തു ൈദവത്തിെന്റ പവ്വൎ തമായ
േഹാേരബ ്വെര െകാണ്ടു െചന്നു. 2 അവിെട
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഒരു മുൾപടപ്പൎ ിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന്നു
്രപത്യക്ഷനായി. അവൻ േനാക്കിയാെറ മുൾപടപ്പൎ ു തീ
പിടിച്ചു കത്തുന്നതും മുൾപടപ്പൎ ു
െവന്തുേപാകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 3 മുൾപടപ്പൎ ു
െവന്തുേപാകാതിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കാഴച്

എെന്തന്നു ഞാൻ െചന്നു േനാക്കെട്ട എന്നു േമാെശ
പറഞ്ഞു. 4 േനാേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ വരുന്നതു
യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ ൈദവം മുൾപടപ്പൎ ിെന്റ നടുവിൽ
നിന്നു അവെന േമാേശ, േമാെശ എന്നു വിളിച്ചു.
അതിന്നു അവൻ: ഇതാ, ഞാൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 5

അേപ്പാൾ അവൻ: ഇേങ്ങാട്ടു അടുക്കരുതു; നീ നില്ക്കുന്ന
സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകയാൽ കാലിൽനിന്നു െചരിപ്പു
അഴിച്ചുകളക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 6 ഞാൻ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസഹ്ാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവുമായി, നിെന്റ
പിതാവിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു എന്നും അവൻ
അരുളിെച്ചയത്ു. േമാെശ ൈദവെത്ത േനാക്കുവാൻ
ഭയെപ്പട്ടു മുഖം മൂടി. 7 യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തു:
മി്രസയീമിലുള്ള എെന്റ ജനത്തിെന്റ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു
കണ്ടു; ഊഴിയവിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുെട
നിലവിളിയും േകട്ടു; ഞാൻ അവരുെട സങ്കടങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 8 അവെര മി്രസയീമ്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിപ്പാനും ആ േദശത്തു നിന്നു നല്ലതും
വിശാലവുമായ േദശേത്തക്കു, പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശേത്തക്കു, കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ,
െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നവരുെട
സ്ഥലേത്തക്കു അവെര െകാണ്ടുേപാകുവാനും ഞാൻ
ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. 9 യി്രസാേയൽമക്കളുെട
നിലവിളി എെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു;
മി്രസയീമ്യർ അവെര െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കവും ഞാൻ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 10 ആകയാൽ വരിക; നീ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയൽമക്കെള മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽ അയക്കും. 11 േമാെശ ൈദവേത്താടു:
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ േപാകുവാനും
യി്രസാേയൽമക്കെള മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിപ്പാനും ഞാൻ എന്തു മാ്രതമുള്ളു എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കും; നീ ജനെത്ത മി്രസയീമിൽനിന്നു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഈ പവ്വൎ തത്തിങ്കൽ
ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുെമന്നുള്ളതു ഞാൻ നിെന്ന
അയച്ചതിന്നു അടയാളം ആകും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 13 േമാെശ ൈദവേത്താടു: ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട അടുക്കൽ െചന്നു: നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം എെന്ന നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുേമ്പാൾ:
അവെന്റ നാമം എെന്തന്നു അവർ എേന്നാടു
േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ അവേരാടു എന്തു പറേയണം
എന്നു േചാദിച്ചു. 14 അതിന്നു ൈദവം േമാെശേയാടു:
ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു; ഞാൻ ആകുന്നു
എന്നുള്ളവൻ എെന്ന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണം എന്നു കലപ്ിച്ചു.
15 ൈദവം പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്െതന്തന്നാൽ: നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
ഇ്രപകാരം പറേയണം: അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
യിസഹ്ാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ
ൈദവവുമായി നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എെന്ന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതു എേന്നക്കും എെന്റ നാമവും
തലമുറതലമുറയായി എെന്റ ജ്ഞാപകവും ആകുന്നു.
16 നീ െചന്നു യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെര കൂട്ടി അവേരാടു:
അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസഹ്ാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവമായി, നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ എനിക്കു
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്രപത്യക്ഷനായി കലപ്ിച്ചതു: ഞാൻ നിങ്ങെളയും
മി്രസയീമിൽ അവർ നിങ്ങേളാടു െചയ്യുന്നതിെനയും
സന്ദശൎ ിക്കുന്നു. 17 മി്രസയീമിെല കഷ്ടതയിൽനിന്നു
കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശേത്തക്കു, പാലും
േതനും ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്കു നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറക. 18 എന്നാൽ അവർ നിെന്റ വാക്കു
േകൾക്കും. അേപ്പാൾ നീയും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരും
മി്രസയീംരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു:
എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നു
ദിവസെത്ത വഴി മരുഭൂമിയിൽ െചന്നു ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിക്കെട്ട എന്നു
പറവിൻ. 19 എന്നാൽ മി്രസയീംരാജാവു
ഭുജബലംെകാണ്ടല്ലാെത നിങ്ങെള േപാകുവാൻ
സമ്മതിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 20

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ ൈക നീട്ടി മി്രസയീമിെന്റ
നടുവിൽ െചയവ്ാനിരിക്കുന്ന
അത്ഭുതങ്ങെളെക്കാെണ്ടാെക്കയും അതിെന
ദണ്ഡിപ്പിക്കും; അതിെന്റ േശഷം അവൻ നിങ്ങെള
വിട്ടയക്കും. 21 ഞാൻ മി്രസയീമ്യക്കൎ ു ഈ ജനേത്താടു
കൃപ േതാന്നുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ േപാരുേമ്പാൾ
െവറുങ്കയ്യായി േപാേരണ്ടിവരികയില്ല. 22 ഓേരാ ്രസ്തീ
താന്താെന്റ അയൽക്കാരത്തിേയാടും വീട്ടിൽ
അതിഥിയായി പാക്കൎ ുന്നവേളാടും
െവള്ളിയാഭരണങ്ങളും െപാന്നാഭരണങ്ങളും
വ്രസ്തങ്ങളും േചാദിച്ചുവാങ്ങി നിങ്ങളുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ധരിപ്പിക്കയും
മി്രസയീമ്യെര െകാള്ളയിടുകയും േവണം.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു േമാെശ: അവർ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാെതയും എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാെതയും: യേഹാവ നിനക്കു

്രപത്യക്ഷനായിട്ടില്ല എന്നു പറയും എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 2 യേഹാവ അവേനാടു: നിെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. ഒരു വടി എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 3 അതു നിലത്തിടുക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. അവൻ നിലത്തിട്ടു; അതു ഒരു
സർപ്പമായത്ീന്നൎ ു; േമാെശ അതിെന കണ്ടു ഓടിേപ്പായി.
4 യേഹാവ േമാെശേയാടു: നിെന്റ ൈക നീട്ടി അതിെന
വാലിന്നു പിടിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവൻ ൈക നീട്ടി
അതിെന പിടിച്ചു; അതു അവെന്റ കയ്യിൽ
വടിയായത്ീന്നൎ ു. 5 ഇതു അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
യിസഹ്ാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ
ൈദവവും ആയി അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായി എന്നു
അവർ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു ആകുന്നു 6 യേഹാവ
പിെന്നയും അവേനാടു: നിെന്റ ൈക മാവ്വൎ ിടത്തിൽ
ഇടുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവൻ ൈക മാവ്വൎ ിടത്തിൽ
ഇട്ടു; പുറത്തു എടുത്തേപ്പാൾ ൈക ഹിമംേപാെല
െവളുത്തു കുഷഠ്മുള്ളതായി കണ്ടു. 7 നിെന്റ ൈക
വീണ്ടും മാവ്വൎ ിടത്തിൽ ഇടുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവൻ
ൈക വീണ്ടും മാവ്വൎ ിടത്തിൽ ഇട്ടു, മാവ്വൎ ിടത്തിൽനിന്നു
പുറെത്തടുത്തേപ്പാൾ, അതു വീണ്ടും അവെന്റ മേറ്റ
മാംസംേപാെല ആയി കണ്ടു. 8 എന്നാൽ അവർ
വിശ്വസിക്കാെതയും ആദ്യെത്ത അടയാളം
അനുസരിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവർ പിന്നെത്ത

അടയാളം വിശ്വസിക്കും. 9 ഈ രണ്ടടയാളങ്ങളും
അവർ വിശ്വസിക്കാെതയും നിെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ നീ നദിയിെല െവള്ളം
േകാരി ഉണങ്ങിയ നിലത്തു ഒഴിേക്കണം; നദിയിൽ നിന്നു
േകാരിയ െവള്ളം ഉണങ്ങിയ നിലത്തു രക്തമായത്ീരും.
10 േമാെശ യേഹാവേയാടു: കത്തൎ ാേവ, മുേമ്പ
തെന്നയും നീ അടിയേനാടു സംസാരിച്ചേശഷവും
ഞാൻ വാക്സാമത്ഥൎ ്യമുള്ളവനല്ല; ഞാൻ വിക്കനും
തടിച്ച നാവുള്ളവനും ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 11

അതിന്നു യേഹാവ അവേനാടു: മനുഷ്യന്നു വായി
െകാടുത്തതു ആർ? അല്ല, ഊമെനയും െചകിടെനയും
കാഴച്യുള്ളവെനയും കുരുടെനയും ഉണ്ടാക്കിയതു
ആർ? യേഹാവയായ ഞാൻ അല്ലേയാ? ആകയാൽ നീ
െചല്ലുക; 12 ഞാൻ നിെന്റ വാേയാടുകൂെട ഇരുന്നു നീ
സംസാരിേക്കണ്ടതു നിനക്കു ഉപേദശിച്ചുതരും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 13 എന്നാൽ അവൻ: കത്തൎ ാേവ,
നിനക്കു േബാധിച്ച മറ്റാെരെയങ്കിലും അയേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം
േമാെശയുെട േനെര ജ്വലിച്ചു, അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു:
േലവ്യനായ അഹേരാൻ നിെന്റ സേഹാദരനല്ലേയാ?
അവന്നു നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കാെമന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു. അവൻ നിെന്ന എതിേരലപ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടുവരുന്നു; നിെന്ന കാണുേമ്പാൾ അവൻ
ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. 15 നീ അവേനാടു
സംസാരിച്ചു അവന്നു വാക്കു പറഞ്ഞുെകാടുേക്കണം.
ഞാൻ നിെന്റ വാേയാടും അവെന്റ വാേയാടുംകൂെട
ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്നതു ഉപേദശിച്ചു തരും.
16 നിനക്കു പകരം അവൻ ജനേത്താടു സംസാരിക്കും;
അവൻ നിനക്കു വായായിരിക്കും, നീ അവന്നു
ൈദവവും ആയിരിക്കും. 17 അടയാളങ്ങൾ
്രപവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു ഈ വടിയും നിെന്റ കയ്യിൽ
എടുത്തുെകാൾക.

18 പിെന്ന േമാെശ തെന്റ അമ്മായപ്പനായ
യിേ്രതാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു: ഞാൻ
പുറെപ്പട്ടു, മി്രസയീമിെല എെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ െചന്നു, അവർ ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ
എന്നു േനാക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. യിേ്രതാ
േമാെശേയാടു: സമാധാനേത്താെട േപാക എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 യേഹാവ മിദ്യാനിൽെവച്ചു
േമാെശേയാടു: മി്രസയീമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാക; നിനക്കു
ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കിയവർ എല്ലാവരും
മരിച്ചുേപായി എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 20 അങ്ങെന
േമാെശ തെന്റ ഭായ്യൎ െയയും പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടി
കഴുതപ്പുറത്തു കയറ്റി മി്രസയിംേദശേത്തക്കു മടങ്ങി;
ൈദവത്തിെന്റ വടിയും േമാെശ കയ്യിൽ എടുത്തു. 21

യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു: നീ
മി്രസയീമിൽ െചെന്നത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
ഭരേമലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങെളാെക്കയും
ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക െചയവ്ാൻ ഓത്തൎ ുെകാൾക;
എന്നാൽ അവൻ ജനെത്ത വിട്ടയക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ
അവെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കും. 22 നീ ഫറേവാേനാടു:
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽ
എെന്റ പു്രതൻ, എെന്റ ആദ്യജാതൻ തേന്ന. 23

എനിക്കു ശുശ്രൂഷ െചയവ്ാൻ എെന്റ പു്രതെന
വിട്ടയേക്കണെമന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നു;
അവെന വിട്ടയപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
നിെന്റ പു്രതെന, നിെന്റ ആദ്യജാതെന തേന്ന
െകാന്നുകളയും എന്നു പറക. 24 എന്നാൽ വഴിയിൽ
സ്രതത്തിൽെവച്ചു യേഹാവ അവെന എതിരിട്ടു
െകാല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു. 25 അേപ്പാൾ സിേപ്പാരാ ഒരു
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കൽക്കത്തി എടുത്തു തെന്റ മകെന്റ അ്രഗചമ്മൎ ം
േഛദിച്ചു അവെന്റ കാൽക്കൽ ഇട്ടു: നീ എനിക്കു
രക്തമണവാളൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 ഇങ്ങെന അവൻ
അവെന വിെട്ടാഴിഞ്ഞു; ആ സമയത്താകുന്നു അവൾ
പരിേച്ഛദന നിമിത്തം രക്തമണവാളൻ എന്നു
പറഞ്ഞതു.

27 എന്നാൽ യേഹാവ അഹേരാേനാടു: നീ
മരുഭൂമിയിൽ േമാെശെയ എതിേരലപ്ാൻ െചല്ലുക
എന്നു കലപ്ിച്ചു; അവൻ െചന്നു ൈദവത്തിെന്റ
പവ്വൎ തത്തിങ്കൽെവച്ചു അവെന എതിേരറ്റു ചുംബിച്ചു.
28 യേഹാവ തേന്ന ഏലപ്ിച്ചയച്ച
വചനങ്ങെളാെക്കയും തേന്നാടു കലപ്ിച്ച
അടയാളങ്ങെളാെക്കയും േമാെശ അഹേരാെന
അറിയിച്ചു. 29 പിെന്ന േമാെശയും അഹേരാനും
േപായി, യി്രസാേയൽമക്കളുെട മൂപ്പന്മാെര ഒെക്കയും
കൂട്ടിവരുത്തി. 30 യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ച
വചനങ്ങെളല്ലാം അഹേരാൻ പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചു,
ജനം കാൺെക ആ അടയാളങ്ങളും ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 31

അേപ്പാൾ ജനം വിശ്വസിച്ചു; യേഹാവ
യി്രസാേയൽമക്കെള സന്ദശൎ ിച്ചു എന്നും തങ്ങളുെട
കഷ്ടത കടാക്ഷിച്ചു എന്നും േകട്ടിട്ടു അവർ കുമ്പിട്ടു
നമസ്കരിച്ചു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം േമാെശയും അഹേരാനും
െചന്നു ഫറേവാേനാടു: മരുഭൂമിയിൽ എനിക്കു
ഉത്സവം കഴിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ ജനെത്ത

വിട്ടയേക്കണം എന്നി്രപകാരം യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
2 അതിന്നു ഫറേവാൻ: യി്രസാേയലിെന വിട്ടയപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ ആർ? ഞാൻ യേഹാവെയ
അറികയില്ല; ഞാൻ യി്രസാേയലിെന വിട്ടയക്കയുമില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അതിന്നു അവർ: എ്രബായരുെട
ൈദവം ഞങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷനായവ്ന്നിരിക്കുന്നു;
അവൻ മഹാമാരിയാേലാ വാളാേലാ ഞങ്ങെള
ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നു
ദിവസെത്ത വഴി മരുഭൂമിയിൽ േപായി, ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 മി്രസയീംരാജാവു അവേരാടു: േമാേശ,
അഹേരാേന, നിങ്ങൾ ജനങ്ങെള േവല
മിനെക്കടുത്തുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളുെട
ഊഴിയേവെലക്കു േപാകുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 5

േദശത്തു ജനം ഇേപ്പാൾ വളെര ആകുന്നു; നിങ്ങൾ
അവെര അവരുെട ഊഴിയേവല മിനെക്കടുത്തുന്നു
എന്നും ഫറേവാൻ പറഞ്ഞു. 6 അന്നു ഫറേവാൻ
ജനത്തിെന്റ ഊഴിയവിചാരകന്മാേരാടും
്രപമാണികേളാടും കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 7

ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുവാൻ ജനത്തിന്നു
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഇനി ൈവേക്കാൽ െകാടുക്കരുതു;
അവർ തേന്ന േപായി ൈവേക്കാൽ േശഖരിക്കെട്ട. 8

എങ്കിലും ഇഷ്ടികയുെട കണക്കു മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
തേന്ന അവരുെട േമൽ ചുമേത്തണം; ഒട്ടും
കുെറക്കരുതു. അവർ മടിയന്മാർ; അതുെകാണ്ടാകുന്നു:
ഞങ്ങൾ േപായി ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിന്നു യാഗം
കഴിക്കെട്ട എന്നു നിലവിളിക്കുന്നതു. 9 അവരുെട
േവല അതിഭാരമായിരിക്കെട്ട; അവർ അതിൽ
കഷ്ടെപ്പടെട്ട; 10 അവരുെട വ്യാജവാക്കുകൾ
േകൾക്കരുതു. അങ്ങെന ജനത്തിെന്റ

ഊഴിയവിചാരകന്മാരും ്രപമാണികളും െചന്നു
ജനേത്താടു: നിങ്ങൾക്കു ൈവേക്കാൽ തരികയില്ല; 11

നിങ്ങൾ തേന്ന േപായി കിട്ടുേന്നടത്തുനിന്നു
ൈവേക്കാൽ േശഖരിപ്പിൻ; എങ്കിലും നിങ്ങളുെട
േവലയിൽ ഒട്ടും കുെറക്കയില്ല എന്നു ഫറേവാൻ
കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അങ്ങെന ജനം
ൈവേക്കാലിന്നു പകരം താളടി േശഖരിപ്പാൻ
മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും ചിതറി നടന്നു. 13

ഊഴിയവിചാരകന്മാർ അവെര േഹമിച്ചു: ൈവേക്കാൽ
കിട്ടിവന്നേപ്പാൾ ഉള്ളതിന്നു ശരിയായി നിങ്ങളുെട
നിത്യേവല ദിവസവും തിെകേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.
14 ഫറേവാെന്റ ഊഴിയവിചാരകന്മാർ യി്രസാേയൽ
മക്കളുെട േമൽ ആക്കിയിരുന്ന ്രപമാണികെള അടിച്ചു:
നിങ്ങൾ ഇന്നെലയും ഇന്നും മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
ഇഷ്ടിക തിെകക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 15

അതുെകാണ്ടു യി്രസാേയൽമക്കളുെട ്രപമാണികൾ
െചന്നു ഫറേവാേനാടു നിലവിളിച്ചു; അടിയങ്ങേളാടു
ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നതു എന്തു? 16 അടിയങ്ങൾക്കു
ൈവേക്കാൽ തരാെത ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുവിൻ എന്നു
അവർ പറയുന്നു; അടിയങ്ങെള തല്ലുന്നു; അതു നിെന്റ
ജനത്തിന്നു പാപമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അതിന്നു അവൻ: മടിയന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ,
മടിയന്മാർ; അതുെകാണ്ടു: ഞങ്ങൾ േപായി
യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിക്കെട്ട എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 18 േപായി േവല െചയവ്ിൻ; ൈവേക്കാൽ
തരികയില്ല, ഇഷ്ടിക കണക്കുേപാെല ഏലപ്ിേക്കണം
താനും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 19 ദിവസംേതാറുമുള്ള
ഇഷ്ടികക്കണക്കിൽ ഒന്നും കുെറക്കരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചേപ്പാൾ തങ്ങൾ വിഷമത്തിലായി എന്നു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ്രപമാണികൾ കണ്ടു. 20 അവർ
ഫറേവാെന വിട്ടു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േമാെശയും
അഹേരാനും വഴിയിൽ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു, 21

അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക ഞങ്ങെള നാറ്റി, ഞങ്ങെള
െകാല്ലുവാൻ അവരുെട കയ്യിൽ വാൾ
െകാടുത്തതുെകാണ്ടു യേഹാവ നിങ്ങെള േനാക്കി
ന്യായം വിധിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ
േമാെശ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ െചന്നു: കത്തൎ ാേവ,
നീ ഈ ജനത്തിന്നു േദാഷം വരുത്തിയതു എന്തു? നീ
എെന്ന അയച്ചതു എന്തിന്നു? 23 ഞാൻ നിെന്റ
നാമത്തിൽ സംസാരിപ്പാൻ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നതു മുതൽ അവൻ ഈ ജനേത്താടു േദാഷം
െചയത്ിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ജനെത്ത നീ വിടുവിച്ചതുമില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു.

൬൬ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ േമാെശേയാടു: ഞാൻ ഫറേവാേനാടു
െചയ്യുന്നതു നീ ഇേപ്പാൾ കാണും: ശക്തിയുള്ള
ൈക കണ്ടിട്ടു അവൻ അവെര വിട്ടയക്കും;

ശക്തിയുള്ള ൈക കണ്ടിട്ടു അവെര തെന്റ
േദശത്തുനിന്നു ഓടിച്ചുകളയും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.

2 ൈദവം പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 3 ഞാൻ അ്രബാഹാമിന്നും
യിസഹ്ാക്കിന്നും യാേക്കാബിന്നും സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള
ൈദവമായിട്ടു ്രപത്യക്ഷനായി; എന്നാൽ യേഹാവ
എന്ന നാമത്താൽ ഞാൻ അവക്കൎ ു െവളിെപ്പട്ടില്ല. 4

അവർ പരേദശികളായി പാത്തൎ  കനാൻേദശം അവക്കൎ ു
െകാടുക്കുെമന്നു ഞാൻ അവേരാടു ഒരു നിയമം
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െചയത്ിരിക്കുന്നു. 5 മി്രസയീമ്യർ
അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഞരക്കം ഞാൻ േകട്ടു എെന്റ നിയമം
ഓത്തൎ ുമിരിക്കുന്നു. 6 അതുെകാണ്ടു നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള
മി്രസയീമ്യരുെട ഊഴിയേവലയിൽനിന്നു ഉദ്ധരിച്ചു
അവരുെട അടിമയിൽനിന്നു നിങ്ങെള വിടുവിക്കും;
നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജംെകാണ്ടും
മഹാശിക്ഷാവിധികൾെകാണ്ടും നിങ്ങെള
വീെണ്ടടുക്കും. 7 ഞാൻ നിങ്ങെള എനിക്കു
ജനമാക്കിെക്കാൾകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
ൈദവമായിരിക്കയും െചയ്യും. മി്രസയീമ്യരുെട
ഊഴിയേവലയിൽനിന്നു നിങ്ങെള ഉദ്ധരിക്കുന്ന
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 8 ഞാൻ അ്രബാഹാമിന്നും
യിസഹ്ാക്കിന്നും യാേക്കാബിന്നും നല്കുെമന്നു സത്യം
െചയത് േദശേത്തക്കു നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി, അതു
നിങ്ങൾക്കു അവകാശമായി തരും. 9 ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. േമാെശ ഇങ്ങെന തേന്ന
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അവർ
മേനാവ്യസനംെകാണ്ടും കഠിനമായ
അടിമേവലെകാണ്ടും േമാെശയുെട വാക്കു േകട്ടില്ല.

10 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 11 നീ െചന്നു മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാേനാടു യി്രസാേയൽമക്കെള തെന്റ
േദശത്തുനിന്നു വിട്ടയപ്പാൻ പറക എന്നു കലപ്ിച്ചു.
12 അതിന്നു േമാെശ: യി്രസാേയൽമക്കൾ എെന്റ
വാക്കു േകട്ടില്ല; പിെന്ന ഫറേവാൻ എങ്ങെന
േകൾക്കും? ഞാൻ വാൈഗ്വഭവമുള്ളവനല്ലേല്ലാ എന്നു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞു. 13 അനന്തരം
യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയത്ു, യി്രസാേയൽമക്കെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെര യി്രസാേയൽമക്കളുെട അടുക്കേലക്കും
മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ അടുക്കേലക്കും
നിേയാഗിച്ചയച്ചു.

14 അവരുെട കുടുംബത്തലവന്മാർ ആെരന്നാൽ:
യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഹേനാക്, ഫല്ലൂ, െഹേ്രസാൻ, കമ്മൎ ി; ഇവ രൂേബെന്റ
കുലങ്ങൾ. 15 ശിെമേയാെന്റ മകന്മാർ: െയമൂേവൽ,
യാമീൻ, ഓഹദ,് യാഖീൻ, േസാഹർ, കനാന്യ്രസ്തീയുെട
മകനായ െശൗൽ; ഇവ ശിെമേയാെന്റ കുലങ്ങൾ. 16

വംശപാരമ്പയ്യൎ ്രപകാരം േലവിയുെട പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ ഇവ: േഗേശൎ ാൻ, കഹാത്ത്, െമരാരി;
േലവിയുെട ആയുഷ്കാലം നൂറ്റിമുപ്പേത്തഴു സംവത്സരം
ആയിരുന്നു. 17 േഗേശൎ ാെന്റ പു്രതന്മാർ:
കുടുംബസഹിതം ലിബന്ിയും ശിെമയിയും
ആയിരുന്നു. 18 കഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം,
യിസഹ്ാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ; കഹാത്തിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പത്തുമൂന്നു സംവത്സരം. 19

െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ; മഹ്ലി, മൂശി, ഇവർ
വംശപാരമ്പയ്യൎ ്രപകാരം േലവിയുെട കുലങ്ങൾ
ആകുന്നു. 20 അ്രമാം തെന്റ പിതാവിെന്റ
സേഹാദരിയായ േയാേഖെബദിെന വിവാഹം കഴിച്ചു;
അവൾ അവന്നു അഹേരാെനയും േമാെശെയയും
്രപസവിച്ചു: അ്രമാമിെന്റ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പേത്തഴു
സംവത്സരം ആയിരുന്നു. 21 യിസഹ്ാരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േകാരഹ,് േനെഫഗ,് സി്രകി. 22 ഉസ്സീേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: മീശാേയൽ, എൽസാഫാൻ, സി്രതി. 23

അഹേരാൻ അമ്മീനാദാബിെന്റ മകളും നഹേശാെന്റ
സേഹാദരിയുമായ എലീേശബെയ ഭായ്യൎ യായി
പരി്രഗഹിച്ചു; അവൾ അവന്നു നാദാബ,് അബീഹൂ,
എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ എന്നിവെര ്രപസവിച്ചു. 24

േകാരഹിെന്റ പു്രതന്മാർ, അസ്സൂർ, എൽക്കാനാ
അബിയാസാഫ ്ഇവ േകാരഹ്യകുലങ്ങൾ. 25

അഹേരാെന്റ മകനായ എെലയാസാർ ഫൂതീേയലിെന്റ
പു്രതിമാരിൽ ഒരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവൾ
അവന്നു ഫീെനഹാസിെന ്രപസവിച്ചു; ഇവർ കുലം
കുലമായി േലവ്യകുടുംബത്തലവന്മാർ ആകുന്നു. 26

നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽമക്കെള ഗണം ഗണമായി
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിപ്പിൻ എന്നു
യേഹാവ കലപ്ിച്ച അഹേരാനും േമാെശയും ഇവർ
തേന്ന. 27 യി്രസാേയൽമക്കെള മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിപ്പാൻ മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാേനാടു
സംസാരിച്ചവർ ഈ േമാെശയും അഹേരാനും തേന്ന.
28 യേഹാവ മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത് നാളിൽ: ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു; 29

ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ
മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാേനാടു പറേയണം എന്നു
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചു. 30 അതിന്നു
േമാെശ: ഞാൻ വാൈഗ്വവഭവമില്ലാത്തവൻ;
ഫറേവാൻ എെന്റ വാക്കു എങ്ങെന േകൾക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞു.

൭൭ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
േനാക്കു, ഞാൻ നിെന്ന ഫറേവാന്നു
ൈദവമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ സേഹാദരൻ

അഹേരാൻ നിനക്കു ്രപവാചകനായിരിക്കും. 2 ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ പറേയണം;
നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാൻ യി്രസാേയൽമക്കെള
തെന്റ േദശത്തുനിന്നു വിട്ടയപ്പാൻ ഫറേവാേനാടു
പറേയണം. 3 എന്നാൽ ഞാൻ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കും; മി്രസയീംേദശത്തു എെന്റ
അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും െപരുക്കും. 4

ഫറേവാൻ നിങ്ങളുെട വാക്കു േകൾക്കയില്ല; ഞാൻ
മി്രസയീമിേന്മൽ എെന്റ ൈകെവച്ചു വലിയ
ശിക്ഷാവിധികളാൽ എെന്റ ഗണങ്ങെള, എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയൽമക്കെള തേന്ന, മി്രസയിംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിക്കും. 5 അങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ ൈക
മി്രസയീമിേന്മൽ നീട്ടി, യി്രസാേയൽമക്കെള അവരുെട
ഇടയിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു മി്രസയീമ്യർ അറിയും. 6 േമാെശയും
അഹേരാനും യേഹാവ തങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
െചയത്ു. അവർ അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു. 7 അവർ
ഫറേവാേനാടു സംസാരിച്ച കാലത്തു േമാെശക്കു
എൺപതു വയസ്സും അഹേരാന്നു എൺപത്തുമൂന്നു
വയസ്സും ആയിരുന്നു.

8 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും: 9

ഫറേവാൻ നിങ്ങേളാടു ഒരു അത്ഭുതം കാണിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞാൽ നീ അഹേരാേനാടു: നിെന്റ വടി
എടുത്തു ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക നിലത്തിടുക എന്നു
പറേയണം; അതു ഒരു സപ്പൎ മായത്ീരും എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 10 അങ്ങെന േമാെശയും അഹേരാനും
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു യേഹാവ തങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചതു േപാെല െചയത്ു. അഹേരാൻ തെന്റ വടി
ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക
നിലത്തിട്ടു; അതു സർപ്പമായത്ീന്നൎ ു. 11 അേപ്പാൾ
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ഫറേവാൻ വിദ്വാന്മാെരയും ക്ഷു്രദക്കാെരയും
വിളിപ്പിച്ചു; മി്രസയീമ്യമ്രന്തവാദികളായ ഇവരും
തങ്ങളുെട മ്രന്തവാദത്താൽ അതുേപാെല െചയത്ു. 12

അവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വടി നിലത്തിട്ടു;
അവയും സർപ്പങ്ങളായത്ീന്നൎ ു; എന്നാൽ അഹേരാെന്റ
വടി അവരുെട വടികെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 13

ഫറേവാെന്റ ഹൃദയേമാ, യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല കഠിനെപ്പട്ടു; അവൻ അവെര
ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല.

14 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ജനെത്ത വിട്ടയപ്പാൻ അവന്നു
മനസ്സില്ല. 15 രാവിെല നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ലുക; അവൻ െവള്ളത്തിെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവരും; നീ അവെന കാണ്മാൻ നദീതീരത്തു
നിൽേക്കണം; സർപ്പമായത്ീന്നൎ  വടിയും കയ്യിൽ
എടുത്തുെകാേള്ളണം. 16 അവേനാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: മരുഭൂമിയിൽ എെന്ന ആരാധിപ്പാൻ
എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു
എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ എെന്ന നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു; നീേയാ ഇതുവെര േകട്ടില്ല. 17

ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നീ ഇതിനാൽ അറിയും
എന്നിങ്ങെന യേഹാവ കലപ്ിക്കുന്നു; ഇതാ, എെന്റ
കയ്യിലുള്ള വടിെകാണ്ടു ഞാൻ നദിയിെല െവള്ളത്തിൽ
അടിക്കും; അതു രക്തമായത്ീരും; 18 നദിയിെല മത്സ്യം
ചാകും. നദി നാറും; നദിയിെല െവള്ളം കുടിപ്പാൻ
മി്രസയീമ്യക്കൎ ു അെറപ്പു േതാന്നും. 19 യേഹാവ
പിെന്നയും േമാെശേയാടു: നീ അഹേരാേനാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: നിെന്റ വടി എടുത്തിട്ടു
മി്രസയീമിെല െവള്ളത്തിേന്മൽ, അവരുെട നദി, പുഴ,
കുളം എന്നിങ്ങെന അവരുെട സകലജലാശയങ്ങളുെട
േമലും ൈക നീട്ടുക; അവ രക്തമായത്ീരും;
മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും മരപ്പാ്രതങ്ങളിലും
കലപ്ാ്രതങ്ങളിലും രക്തം ഉണ്ടാകും എന്നു കലപ്ിച്ചു.
20 േമാെശയും അഹേരാനും യേഹാവ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയത്ു. അവൻ ഫറേവാെന്റയും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക വടി ഓങ്ങി
നദിയിലുള്ള െവള്ളത്തിൽ അടിച്ചു; നദിയിലുള്ള െവള്ളം
ഒെക്കയും രക്തമായത്ീന്നൎ ു. 21 നദിയിെല മത്സ്യം
ചാകയും നദി നാറുകയും െചയത്ു. നദിയിെല
െവള്ളം കുടിപ്പാൻ മി്രസയീമ്യക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല;
മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും രക്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22

മി്രസയീമ്യമ്രന്തവാദികളും തങ്ങളുെട മ്രന്തവാദത്താൽ
അതുേപാെല െചയത്ു; എന്നാൽ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനെപ്പട്ടു; അവൻ അവെര ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല. 23

ഫറേവാൻ തിരിഞ്ഞു തെന്റ അരമനയിേലക്കു േപായി;
ഇതും അവൻ ഗണ്യമാക്കിയില്ല. 24 നദിയിെല െവള്ളം
കുടിപ്പാൻ കഴിവില്ലായ്കെകാണ്ടു മി്രസയീമ്യർ
എല്ലാവരും കുടിപ്പാൻ െവള്ളത്തിന്നായി നദിയരിെക
ഒെക്കയും ഓലി കുഴിച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ നദിെയ അടിച്ചിട്ടു ഏഴു ദിവസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു പറേയണ്ടതു

എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
എെന്ന ആരാധിപ്പാൻ എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയക്ക. 2 നീ
അവെര വിട്ടയപ്പാൻ സമ്മതിക്കയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ

നിെന്റ രാജ്യെത്ത ഒെക്കയും തവളെയെക്കാണ്ടു
ബാധിക്കും. 3 നദിയിൽ തവള അനവധിയായി
ജനിക്കും; അതു കയറി നിെന്റ അരമനയിലും
ശയനഗൃഹത്തിലും കട്ടിലിേന്മലും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട
വീടുകളിലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും അപ്പം ചുടുന്ന
അടുപ്പുകളിലും മാവു കുെഴക്കുന്ന െതാട്ടികളിലും
വരും. 4 തവള നിെന്റ േമലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും
നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരുെട േമലും കയറും. 5 യേഹാവ
പിെന്നയും േമാെശേയാടു: മി്രസയീംേദശത്തു തവള
കയറുവാൻ നദികളിൻേമലും പുഴകളിൻേമലും
കുളങ്ങളിൻേമലും വടിേയാടുകൂെട ൈക നീട്ടുക എന്നു
നീ അഹേരാേനാടു പറേയണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 6

അങ്ങെന അഹേരാൻ മി്രസയീമിെല െവള്ളങ്ങളിൻേമൽ
ൈക നീട്ടി, തവള കയറി മി്രസയീംേദശെത്ത മൂടി. 7

മ്രന്തവാദികളും തങ്ങളുെട മ്രന്തവാദത്താൽ
അതുേപാെല െചയത്ു, മി്രസയീംേദശത്തു തവള
കയറുമാറാക്കി. 8 എന്നാെറ ഫറേവാൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും വിളിപ്പിച്ചു: തവള
എെന്നയും എെന്റ ജനെത്തയും വിട്ടു
നീങ്ങുമാറാേകണ്ടതിന്നു യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ.
എന്നാൽ യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിപ്പാൻ ഞാൻ
ജനെത്ത വിട്ടയക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േമാെശ
ഫറേവാേനാടു: തവള നിെന്നയും നിെന്റ
ഗൃഹങ്ങെളയും വിട്ടു നീങ്ങി നദിയിൽ മാ്രതം
ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാക്കൎ ും
നിെന്റ ജനത്തിനും േവണ്ടി എേപ്പാൾ ്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം
എന്നു എനിക്കു സമയം നിശ്ചയിച്ചാലും എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 നാെള എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു;
ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയേപ്പാെല ആരുമില്ല
എന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന്നു നിെന്റ വാക്കുേപാെല
ആകെട്ട; 11 തവള നിെന്നയും നിെന്റ ഗൃഹങ്ങെളയും
നിെന്റ ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും വിട്ടു മാറി
നദിയിൽ മാ്രതം ഇരിക്കും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 12

അങ്ങെന േമാെശയും അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു ഇറങ്ങി ഫറേവാെന്റ േമൽ വരുത്തിയ
തവള നിമിത്തം േമാെശ യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 13

േമാെശയുെട ്രപാത്ഥൎ ന്രപകാരം യേഹാവ െചയത്ു;
ഗൃഹങ്ങളിലും മുറ്റങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും ഉള്ള തവള
ചത്തുേപായി. 14 അവർ അതിെന
കൂമ്പാരംകൂമ്പാരമായി കൂട്ടി; േദശം നാറുകയും
െചയത്ു. 15 എന്നാൽ ൈസ്വരം വന്നു എന്നു
ഫറേവാൻ കണ്ടാെറ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെല അവൻ തെന്റ
ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി അവെര ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല.

16 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു: നിെന്റ വടി
നീട്ടി നിലത്തിെല െപാടിെയ അടിക്ക എന്നു
അഹേരാേനാടു പറക. അതു മി്രസയീംേദശത്തു
എല്ലാടവും േപൻ ആയത്ീരും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 17

അവർ അങ്ങെന െചയത്ു; അഹേരാൻ വടിേയാടുകൂെട
ൈക നീട്ടി നിലത്തിെല െപാടിെയ അടിച്ചു; അതു
മനുഷ്യരുെട േമലും മൃഗങ്ങളിൻേമലും േപൻ
ആയത്ീന്നൎ ു; മി്രസയീംേദശെത്തങ്ങും നിലത്തിെല
െപാടിെയല്ലാം േപൻ ആയത്ീന്നൎ ു. 18 മ്രന്തവാദികളും
തങ്ങളുെട മ്രന്തവാദത്താൽ േപൻ ഉളവാക്കുവാൻ
അതുേപാെല െചയത്ു; അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല താനും.
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും േമൽ േപൻ
ഉളവായതുെകാണ്ടു മ്രന്തവാദികൾ ഫറേവാേനാടു: 19

ഇതു ൈദവത്തിെന്റ വിരൽ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു;
എന്നാൽ യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെല
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ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ടു അവൻ അവെര
ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല.

20 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ
നാെള നന്ന രാവിെല എഴുേന്നറ്റു ഫറേവാെന്റ
മുമ്പാെക നിൽക്ക; അവൻ െവള്ളത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വരും. നീ അവേനാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്ന
ആരാധിപ്പാൻ എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയക്ക. 21 നീ എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ടയക്കയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്റേമലും
നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടേമലും നിെന്റ ജനത്തിൻേമലും
നിെന്റ ഗൃഹങ്ങളിലും നായീച്ചെയ അയക്കും.
മി്രസയീമ്യരുെട വീടുകളും അവർ പാക്കൎ ുന്ന േദശവും
നായീച്ചെകാണ്ടു നിറയും. 22 ഭൂമിയിൽ ഞാൻ തേന്ന
യേഹാവ എന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന്നു എെന്റ ജനം
പാക്കൎ ുന്ന േഗാെശൻേദശെത്ത അന്നു ഞാൻ നായീച്ച
വരാെത േവർതിരിക്കും. 23 എെന്റ ജനത്തിന്നും നിെന്റ
ജനത്തിന്നും മേദ്ധ്യ ഞാൻ ഒരു വ്യത്യാസം െവക്കും;
നാെള ഈ അടയാളം ഉണ്ടാകും. 24 യേഹാവ അങ്ങെന
തേന്ന െചയത്ു: അനവധി നായീച്ച ഫറേവാെന്റ
അരമനയിലും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട വീടുകളിലും
മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും വന്നു; നായീച്ചയാൽ
േദശം നശിച്ചു. 25 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാെശെയയും
അഹേരാെനയും വിളിച്ചു: നിങ്ങൾ േപായി
േദശത്തുെവച്ചു തേന്ന നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിന്നു
യാഗം കഴിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അതിന്നു േമാെശ:
അങ്ങെന െചയത്ുകൂടാ; മി്രസയീമ്യക്കൎ ു
അെറപ്പായുള്ളതു ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു യാഗംകഴിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ;
മി്രസയീമ്യക്കൎ ു അെറപ്പായുള്ളതു അവർ കാൺെക
ഞങ്ങൾ യാഗം കഴിച്ചാൽ അവർ ഞങ്ങെള
കെല്ലറികയില്ലേയാ? 27 ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങൾ
മൂന്നു ദിവസെത്ത വഴി ദൂരം മരുഭൂമിയിൽ േപായി
അവന്നു യാഗം കഴിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 28

അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ: നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
യാഗംകഴിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങെള വിട്ടയക്കാം;
അതിദൂരത്തു മാ്രതം േപാകരുതു; എനിക്കു േവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന്നു േമാെശ:
ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കും; നാെള നായീച്ച
ഫറേവാെനയും ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും വിട്ടു
നീങ്ങിേപ്പാകും. എങ്കിലും യേഹാെവക്കു യാഗം
കഴിപ്പാൻ ജനെത്ത വിട്ടയക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഫറേവാൻ ഇനി ചതിവു െചയ്യരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അങ്ങെന േമാെശ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 31 യേഹാവ
േമാെശയുെട ്രപാത്ഥൎ ന്രപകാരം െചയത്ു: നായീച്ച
ഒന്നുേപാലും േശഷിക്കാെത ഫറേവാെനയും
ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും വിട്ടു നീങ്ങിേപ്പായി. 32

എന്നാൽ ഫറേവാൻ ഈ ്രപാവശ്യവും തെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി; ജനെത്ത വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതു: നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
അവേനാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:

എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്ന ആരാധിപ്പാൻ എെന്റ

ജനെത്ത വിട്ടയക്ക. 2 വിട്ടയപ്പാൻ സമ്മതിക്കാെത
ഇനിയും അവെര തടഞ്ഞു നിത്തൎ ിയാൽ, 3

യേഹാവയുെട ൈക കുതിര, കഴുത, ഒട്ടകം,
കന്നുകാലി, ആടു എന്നിങ്ങെന വയലിൽ നിനക്കുള്ള
മൃഗങ്ങളിേന്മൽ വരും; അതികഠിനമായ
വ്യാധിയുണ്ടാകും. 4 യേഹാവ യി്രസാേയല്യരുെട
മൃഗങ്ങൾക്കും മി്രസയീമ്യരുെട മൃഗങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ
വ്യത്യാസം െവക്കും; യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള
സകലത്തിലും ഒന്നും ചാകയില്ല. 5 നാെള യേഹാവ
ഈ കായ്യൎ ം േദശത്തു െചയ്യുെമന്നു കലപ്ിച്ചു സമയം
കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അങ്ങെന പിേറ്റദിവസം യേഹാവ
ഈ കായ്യൎ ം െചയത്ു: മി്രസയീമ്യരുെട മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം
ചത്തു; യി്രസാേയൽമക്കളുെട മൃഗങ്ങേളാ
ഒന്നുേപാലും ചത്തില്ല. 7 ഫറേവാൻ ആളയച്ചു;
യി്രസാേയല്യരുെട മൃഗങ്ങൾ ഒന്നുേപാലും ചത്തില്ല
എന്നു കണ്ടു എങ്കിലും ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനെപ്പട്ടു അവൻ ജനെത്ത വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

8 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും:
അടുപ്പിെല െവണ്ണീർ ൈകനിറച്ചു വാരുവിൻ; േമാെശ
അതു ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക ആകാശേത്തക്കു
വിതറെട്ട. 9 അതു മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും
ധൂളിയായി പാറി മി്രസയീംേദശെത്താെക്കയും
മനുഷ്യരുെട േമലും മൃഗങ്ങളിൻേമലും പുണ്ണായി
െപാങ്ങുന്ന പരുവാകും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 10 അങ്ങെന
അവർ അടുപ്പിെല െവണ്ണീർ വാരി ഫറേവാെന്റ
മുമ്പാെക നിന്നു. േമാെശ അതു ആകാശേത്തക്കു
വിതറിയേപ്പാൾ അതു മനുഷ്യരുെട േമലും മൃഗങ്ങളിൻ
േമലും പുണ്ണായി െപാങ്ങുന്ന പരുവായത്ീന്നൎ ു. 11

പരുനിമിത്തം മ്രന്തവാദികൾക്കു േമാെശയുെട
മുമ്പാെക നിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; പരു
മ്രന്തവാദികൾക്കും എല്ലാമി്രസയീമ്യക്കൎ ും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 എന്നാൽ യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെല അവൻ ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി; അവൻ അവെര
ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല.

13 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ
നന്ന രാവിെല എഴുേന്നറ്റു, ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
നിന്നു അവേനാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്ന ആരാധിപ്പാൻ എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ടയക്ക. 14 സവ്വൎ ഭൂമിയിലും എെന്നേപ്പാെല
മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന്നു ഈ
്രപാവശ്യം ഞാൻ എെന്റ ബാധകെളാെക്കയും നിെന്റ
േമലും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട േമലും നിെന്റ
ജനത്തിേന്മലും അയക്കും. 15 ഇേപ്പാൾ തേന്ന ഞാൻ
എെന്റ ൈക നീട്ടി നിെന്നയും നിെന്റ ജനെത്തയും
മഹാമാരിയാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു നിെന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നു
േഛദിച്ചുകളയുമായിരുന്നു. 16 എങ്കിലും എെന്റ ശക്തി
നിെന്ന കാണിേക്കണ്ടതിന്നും എെന്റ നാമം
സവ്വൎ ഭൂമിയിലും ്രപസ്താവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നും ഞാൻ
നിെന്ന നിത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു. 17 എെന്റ ജനെത്ത
അയക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഇനിയും അവെര
തടഞ്ഞു നിത്തൎ ുന്നു. 18 മി്രസയീം സ്ഥാപിതമായ
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
അതികഠിനമായ കലമ്ഴ ഞാൻ നാെള ഈ േനരത്തു
െപയ്യിക്കും. 19 അതുെകാണ്ടു ഇേപ്പാൾ ആളയച്ചു
നിെന്റ മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽ നിനക്കുള്ള
സകലെത്തയും അകത്തു വരുത്തിെക്കാൾക. വീട്ടിൽ
വരുത്താെത വയലിൽ കാണുന്ന സകലമനുഷ്യെന്റയും
മൃഗത്തിെന്റയും േമൽ കലമ്ഴ െപയ്യുകയും എല്ലാം
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ചാകയും െചയ്യും. 20 ഫറേവാെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ
യേഹാവയുെട വചനെത്ത ഭയെപ്പട്ടവർ
ദാസന്മാെരയും മൃഗങ്ങെളയും വീടുകളിൽ വരുത്തി
രക്ഷിച്ചു. 21 എന്നാൽ യേഹാവയുെട വചനെത്ത
്രപമാണിക്കാതിരുന്നവർ ദാസന്മാെരയും മൃഗങ്ങെളയും
വയലിൽ തേന്ന വിേട്ടച്ചു.

22 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു:
മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും മനുഷ്യരുെടയും
മൃഗങ്ങളുെടയും േമലും മി്രസയീംേദശത്തുള്ള
സകലസസ്യത്തിേന്മലും കലമ്ഴ വരുവാൻ നിെന്റ ൈക
ആകാശേത്തക്കു നീട്ടുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 23 േമാെശ
തെന്റ വടി ആകാശേത്തക്കു നീട്ടി; അേപ്പാൾ യേഹാവ
ഇടിയും കലമ്ഴയും അയച്ചു; തീ ഭൂമിയിേലക്കു
പാഞ്ഞിറങ്ങി; യേഹാവ മി്രസയീംേദശത്തിേന്മൽ
കലമ്ഴ െപയ്യിച്ചു. 24 ഇങ്ങെന കലമ്ഴയും
കലമ്ഴേയാടു കൂെട വിടാെത ഇറങ്ങുന്ന തീയും
അതികഠിനമായിരുന്നു; മി്രസയീംേദശത്തു ജനവാസം
തുടങ്ങിയതുമുതൽ അതിെലങ്ങും ഇതുേപാെല
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 25 മി്രസയീംേദശത്തു എല്ലാടവും
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽ ഇരുന്ന
സകലെത്തയും കലമ്ഴ സംഹരിച്ചു; കലമ്ഴ
വയലിലുള്ള സകലസസ്യെത്തയും നശിപ്പിച്ചു;
പറമ്പിെല വൃക്ഷെത്ത ഒെക്കയും തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു. 26

യി്രസാേയൽമക്കൾ പാത്തൎ  േഗാെശൻേദശത്തു മാ്രതം
കലമ്ഴ ഉണ്ടായില്ല. 27 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ആളയച്ചു
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും വിളിപ്പിച്ചു
അവേരാടു: ഈ ്രപാവശ്യം ഞാൻ പാപം െചയത്ു;
യേഹാവ നീതിയുള്ളവൻ; ഞാനും എെന്റ ജനവും
ദുഷ്ടന്മാർ. 28 യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ; ഈ
ഭയങ്കരമായ ഇടിയും കലമ്ഴയും മതി. ഞാൻ നിങ്ങെള
വിട്ടയക്കാം; ഇനി താമസിപ്പിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
29 േമാെശ അവേനാടു: ഞാൻ പട്ടണത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ യേഹാവയിങ്കേലക്കു ൈക മലത്തൎ ും;
ഭൂമി യേഹാെവക്കുള്ളതു എന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന്നു
ഇടിമുഴക്കം നിന്നുേപാകും; കലമ്ഴയും പിെന്ന
ഉണ്ടാകയില്ല. 30 എന്നാൽ നീയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും
യേഹാവയായ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 31 അങ്ങെന
ചണവും യവവും നശിച്ചുേപായി; യവം കതിരായും
ചണം പൂത്തും ഇരുന്നു. 32 എന്നാൽ േകാതമ്പും
േചാളവും വളന്നൎ ിട്ടില്ലാഞ്ഞതുെകാണ്ടു നശിച്ചില്ല. 33

േമാെശ ഫറേവാെന വിട്ടു പട്ടണത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു യേഹാവയിങ്കേലക്കു ൈക മലത്തൎ ിയേപ്പാൾ
ഇടിമുഴക്കവും കലമ്ഴയും നിന്നു മഴ ഭൂമിയിൽ
െചാരിഞ്ഞതുമില്ല. 34 എന്നാൽ മഴയും കലമ്ഴയും
ഇടിമുഴക്കവും നിന്നുേപായി എന്നു ഫറേവാൻ
കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ പിെന്നയും പാപം െചയത്ു;
അവനും ഭൃത്യന്മാരും ഹൃദയം കഠിനമാക്കി. 35

യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനെപ്പട്ടു, അവൻ യി്രസാേയൽമക്കെള
വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു: നീ
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുക. ഞാൻ
അവെന്റ മുമ്പിൽ എെന്റ അടയാളങ്ങെള

െചേയ്യണ്ടതിന്നും, 2 ഞാൻ മി്രസയീമിൽ ്രപവത്തൎ ിച്ച
കായ്യൎ ങ്ങളും അവരുെട മേദ്ധ്യ െചയത് അടയാളങ്ങളും

നീ നിെന്റ പു്രതന്മാേരാടും െപൗ്രതന്മാേരാടും
വിവരിേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നും ഞാൻ അവെന്റയും
ഭൃത്യന്മാരുെടയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3 അങ്ങെന േമാെശയും
അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: എ്രബായരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
എെന്റ മുമ്പാെക നിെന്ന തേന്ന താഴത്്തുവാൻ
എ്രതേത്താളം നിനക്കു മനസ്സില്ലാതിരിക്കും? എെന്ന
ആരാധിപ്പാൻ എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയക്ക. 4 എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ടയപ്പാൻ നിനക്കു മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
നാെള നിെന്റ രാജ്യത്തു െവട്ടുക്കിളിെയ വരുത്തും. 5

നിലം കാണ്മാൻ വഹിയാതവണ്ണം അവ ഭൂതലെത്ത
മൂടുകയും കലമ്ഴയിൽ നശിക്കാെത
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതും പറമ്പിൽ തളിത്തൎ ു വളരുന്ന
സകലവൃക്ഷവും തിന്നുകളകയും െചയ്യും. 6 നിെന്റ
ഗൃഹങ്ങളും നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരുെടയും
സകലമി്രസയീമ്യരുെടയും വീടുകളും അതുെകാണ്ടു
നിറയും; നിെന്റ പിതാക്കന്മാെരങ്കിലും
പിതൃപിതാക്കന്മാെരങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന കാലം
മുതൽ ഇന്നുവെരയും അങ്ങെനയുള്ളതു കണ്ടിട്ടില്ല.
പിെന്ന അവൻ തിരിഞ്ഞു ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
േപായി. 7 അേപ്പാൾ ഭൃത്യന്മാർ ഫറേവാേനാടു:
എ്രതേത്താളം ഇവൻ നമുക്കു കണിയായിരിക്കും? ആ
മനുഷ്യെര തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആരാധിേക്കണ്ടതിന്നു വിട്ടയേക്കണം; മി്രസയീം
നശിച്ചുേപാകുന്നു എന്നു ഇേപ്പാഴും നീ
അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അേപ്പാൾ
ഫറേവാൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും വീണ്ടും
വരുത്തി അവേരാടു: നിങ്ങൾ േപായി നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിപ്പിൻ. 9 എന്നാൽ
േപാേകണ്ടുന്നവർ ആെരല്ലാം? എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു
േമാെശ ഞങ്ങൾക്കു യേഹാവയുെട
ഉത്സവമുണ്ടാകെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി
േപാകും; ഞങ്ങളുെട ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും കൂെട െകാണ്ടുേപാകും എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 അവൻ അവേരാടു: ഞാൻ നിങ്ങെളയും
നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും വിട്ടയച്ചാൽ
യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കെട്ട; േനാക്കുവിൻ;
േദാഷമാകുന്നു നിങ്ങളുെട അന്തരം. 11 അങ്ങെനയല്ല,
നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ േപായി യേഹാവെയ
ആരാധിച്ചുെകാൾവിൻ; ഇതേല്ലാ നിങ്ങൾ
അേപക്ഷിച്ചതു എന്നു പറഞ്ഞു അവെര ഫറേവാെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നു ആട്ടിക്കളഞ്ഞു.

12 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു: നിലത്തിെല
സകലസസ്യാദികളും കലമ്ഴയിൽ േശഷിച്ചതു
ഒെക്കയും തിന്നുകളേയണ്ടതിന്നു െവട്ടുക്കിളി
മി്രസയീംേദശത്തു വരുവാൻ നിെന്റ ൈക
േദശത്തിേന്മൽ നീട്ടുക എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അങ്ങെന
േമാെശ തെന്റ വടി മി്രസയീംേദശത്തിേന്മൽ നീട്ടി;
യേഹാവ അന്നു പകൽ മുഴുവനും രാ്രതി മുഴുവനും
േദശത്തിേന്മൽ കിഴക്കൻകാറ്റു അടിപ്പിച്ചു; ്രപഭാതം
ആയേപ്പാൾ കിഴക്കൻകാറ്റു െവട്ടുക്കിളിെയ
െകാണ്ടുവന്നു. 14 െവട്ടുക്കിളി
മി്രസയീംേദശെത്താെക്കയും വന്നു മി്രസയീമിെന്റ
അതിക്കൎ കത്തു ഒെക്കയും അനവധിയായി വീണു;
അതുേപാെല െവട്ടുക്കിളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി
അതുേപാെല ഉണ്ടാകയുമില്ല. 15 അതു ഭൂതലെത്ത
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ഒെക്കയും മൂടി േദശം അതിനാൽ ഇരുണ്ടുേപായി;
കലമ്ഴയിൽ േശഷിച്ചതായി നിലത്തിെല
സകലസസ്യവും വൃക്ഷങ്ങളുെട സകലഫലവും അതു
തിന്നുകളഞ്ഞു; മി്രസയീംേദശത്തു എങ്ങും
വൃക്ഷങ്ങളിലാകെട്ട നിലത്തിെല സസ്യത്തിലാകെട്ട
പച്ചയായെതാന്നും േശഷിച്ചില്ല. 16 ഫറേവാൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും േവഗത്തിൽ
വിളിപ്പിച്ചു: നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടും
നിങ്ങേളാടും ഞാൻ പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 17

അതുെകാണ്ടു ഈ ്രപാവശ്യം മാ്രതം നീ എെന്റ പാപം
ക്ഷമിച്ചു ഈ ഒരു മരണം എെന്ന വിട്ടു നീങ്ങുവാൻ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അവൻ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ
നിന്നു പറെപ്പടു യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 19

യേഹാവ മഹാശക്തിയുേള്ളാരു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു
അടിപ്പിച്ചു; അതു െവട്ടുക്കിളിെയ എടുത്തു െചങ്കടലിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞു. മി്രസയീംരാജ്യെത്തങ്ങും ഒരു
െവട്ടുക്കിളിേപാലും േശഷിച്ചില്ല. 20 എന്നാൽ യേഹാവ
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി; അവൻ
യി്രസാേയൽമക്കെള വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

21 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു:
മി്രസയീംേദശത്തു സപ്ശൎ ിക്കത്തക്ക ഇരുൾ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു നിെന്റ ൈക ആകാശേത്തക്കു
നീട്ടുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 22 േമാെശ തെന്റ ൈക
ആകാശേത്തക്കു നീട്ടി, മി്രസയീംേദശെത്താെക്കയും
മൂന്നു ദിവസേത്തക്കു കൂരിരുട്ടുണ്ടായി. 23 മൂന്നു
ദിവസേത്തക്കു ഒരുത്തെന ഒരുത്തൻ കണ്ടില്ല;
ഒരുത്തനും തെന്റ സ്ഥലം വിട്ടു എഴുേന്നറ്റതുമില്ല.
എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു എല്ലാവക്കൎ ും
തങ്ങളുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ െവളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു.
24 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാെശെയ വിളിപ്പിച്ചു.
നിങ്ങൾ േപായി യേഹാവെയ ആരാധിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട
ആടുകളും കന്നുകാലികളും മാ്രതം ഇങ്ങു നിൽക്കെട്ട;
നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞു കുട്ടികളും നിങ്ങേളാടുകൂെട
േപാരെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതിന്നു േമാെശ
പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു യാഗങ്ങൾക്കും
സവ്വൎ ാംഗേഹാമങ്ങൾക്കും േവണ്ടി മൃഗങ്ങെളയും നീ
ഞങ്ങൾക്കു തേരണം. 26 ഞങ്ങളുെട മൃഗങ്ങളും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാേരണം; ഒരു കുളമ്പുേപാലും
പിമ്പിൽ േശഷിച്ചുകൂടാ; ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ആരാധിേക്കണ്ടതിന്നു അതിൽനിന്നേല്ലാ
ഞങ്ങൾ എടുേക്കണ്ടതു; ഏതിെന അപ്പൎ ിച്ചു
യേഹാവെയ ആരാധിേക്കണെമന്നു അവിെട
എത്തുേവാളം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 27 എന്നാൽ
യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി; അവെര
വിട്ടയപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സായില്ല. 28 ഫറേവാൻ
അവേനാടു: എെന്റ അടുക്കൽനിന്നു േപാക. ഇനി
എെന്റ മുഖം കാണാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക.
എെന്റ മുഖം കാണുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞതിന്നു േമാെശ: 29 നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
ആകെട്ട; ഞാൻ ഇനി നിെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാടു: ഞാൻ
ഒരു ബാധകൂെട ഫറേവാേന്മലും
മി്രസയീമിേന്മലും വരുത്തും; അതിെന്റ േശഷം

അവൻ നിങ്ങെള ഇവിെടനിന്നു വിട്ടയക്കും;

വിട്ടയക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങെള ഒെട്ടാഴിയാെത ഇവിെട
നിന്നു ഓടിച്ചുകളയും. 2 ഓേരാ പുരുഷൻ താന്താെന്റ
അയൽക്കാരേനാടും ഓേരാ ്രസ്തീ താന്താെന്റ
അയൽക്കാരത്തിേയാടും െവള്ളിയാഭരണങ്ങളും
െപാന്നാഭരണങ്ങളും േചാദിപ്പാൻ നീ ജനേത്താടു
പറക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3 യേഹാവ മി്രസയീമ്യക്കൎ ു
ജനേത്താടു കൃപ േതാന്നുമാറാക്കി. വിേശഷാൽ
േമാെശ എന്ന പുരുഷെന മി്രസയീംേദശത്തു
ഫറേവാെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ്രപജകളും മഹാേശ്രഷഠ്നായി
വിചാരിച്ചു.

4 േമാെശ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അദ്ധൎ രാ്രതിയിൽ ഞാൻ
മി്രസയീമിെന്റ നടുവിൽകൂടി േപാകും. 5 അേപ്പാൾ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫറേവാെന്റ
ആദ്യജാതൻമുതൽ തിരികല്ലിങ്കൽ ഇരിക്കുന്ന
ദാസിയുെട ആദ്യജാതൻവെരയും മി്രസയീംേദശത്തുള്ള
കടിഞ്ഞൂൽ ഒെക്കയും മൃഗങ്ങളുെട എല്ലാകടിഞ്ഞൂലും
ചത്തുേപാകും. 6 മി്രസയീംേദശത്തു എങ്ങും
മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി
ഉണ്ടാകാത്തതുമായ വലിെയാരു നിലവിളി ഉണ്ടാകും. 7

എന്നാൽ യേഹാവ മി്രസയീമ്യക്കൎ ും യി്രസാേയല്യക്കൎ ും
മേദ്ധ്യ വ്യത്യാസം െവക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന്നു യി്രസാേയൽമക്കളിൽ യാെതാരു
മനുഷ്യെന്റേയാ മൃഗത്തിെന്റേയാ േനെര ഒരു
നായിേപാലും നാവു അനക്കുകയില്ല. 8 അേപ്പാൾ
നിെന്റ ഈ സകലഭൃത്യന്മാരും എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
നീയും നിെന്റ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന സവ്വൎ ജനവുംകൂെട
പുറെപ്പടുക എന്നു പറഞ്ഞു എെന്ന നമസ്കരിക്കും;
അതിെന്റ േശഷം ഞാൻ പുറെപ്പടും. അങ്ങെന അവൻ
ഉ്രഗേകാപേത്താെട ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപായി.

9 യേഹാവ േമാെശേയാടു: മി്രസയീംേദശത്തു എെന്റ
അത്ഭുതങ്ങൾ െപരുേകണ്ടതിന്നു ഫറേവാൻ
നിങ്ങളുെട വാക്കു േകൾക്കയില്ല എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 10 േമാെശയും അഹേരാനും ഈ
അത്ഭുതങ്ങെളാെക്കയും ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
െചയത്ു എങ്കിലും യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത
കഠിനമാക്കി; അവൻ യി്രസാേയൽമക്കെള തെന്റ
േദശത്തു നിന്നു വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും
മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു അരുളിെച്ചയത്തു
എെന്തന്നാൽ: 2 ഈ മാസം നിങ്ങൾക്കു

മാസങ്ങളുെട ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസം
ആയിരിേക്കണം. 3 നിങ്ങൾ യി്രസാേയലിെന്റ
സവ്വൎ സംഘേത്താടും പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ഈ
മാസം പത്താം തിയ്യതി അതതു കുടുംബത്തിന്നു ഒരു
ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ എടുേക്കണം. 4 ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
തിന്നുവാൻ വീട്ടിലുള്ളവർ േപാരാെയങ്കിൽ ആളുകളുെട
എണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവനും അവെന്റ
വീട്ടിന്നടുത്ത അയൽക്കാരനും കൂടി അതിെന
എടുേക്കണം. ഓേരാരുത്തൻ തിന്നുന്നതിന്നു
ഒത്തവണ്ണം കണക്കു േനാക്കി നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
എടുേക്കണം. 5 ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതും ഒരു
വയസ്സു ്രപായമുള്ള ആണുമായിരിേക്കണം; അതു
െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ ആകാം. 6 ഈ മാസം
പതിന്നാലാം തിയ്യതിവെര അതിെന സൂക്ഷിേക്കണം.
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യി്രസാേയൽസഭയുെട കൂട്ടെമല്ലാം സന്ധ്യാസമയത്തു
അതിെന അറുേക്കണം. 7 അതിെന്റ രക്തം കുെറ
എടുത്തു തങ്ങൾ തിന്നുന്ന വീടുകളുെട വാതിലിെന്റ
കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിേന്മലും കുറുമ്പടിേമലും പുരേട്ടണം. 8

അന്നു രാ്രതി അവർ തീയിൽ ചുട്ടതായ ആ മാംസവും
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും തിേന്നണം;
ൈകപ്പുചീരേയാടുകൂെട അതു തിേന്നണം. 9 തലയും
കാലും അന്തഭൎ ാഗങ്ങളുമായി തീയിൽ ചുട്ടിട്ടല്ലാെത
പച്ചയായിേട്ടാ െവള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയതായിേട്ടാ
തിന്നരുതു. 10 പിെറ്റന്നാൾ കാലേത്തക്കു അതിൽ ഒട്ടും
േശഷിപ്പിക്കരുതു; പിെറ്റന്നാൾ കാലേത്തക്കു
േശഷിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളേയണം. 11

അര െകട്ടിയും കാലിന്നു െചരിപ്പിട്ടും കയ്യിൽ വടി
പിടിച്ചുംെകാണ്ടു നിങ്ങൾ തിേന്നണം; തിടുക്കേത്താെട
നിങ്ങൾ തിേന്നണം; അതു യേഹാവയുെട െപസഹ
ആകുന്നു. 12 ഈ രാ്രതിയിൽ ഞാൻ
മി്രസയീംേദശത്തുകൂടി കടന്നു മി്രസയീംേദശത്തുള്ള
മനുഷ്യെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും കടിഞ്ഞൂലിെന
ഒെക്കയും സംഹരിക്കും; മി്രസയീമിെല
സകലേദവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും;
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 13 നിങ്ങൾ പാക്കൎ ുന്ന
വീടുകളിേന്മൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ
രക്തം കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങെള ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു
േപാകും; ഞാൻ മി്രസയീംേദശെത്ത ബാധിക്കുന്ന
ബാധ നിങ്ങൾക്കു നാശേഹതുവായത്ീരുകയില്ല. 14 ഈ
ദിവസം നിങ്ങൾക്കു ഓമ്മൎ നാളായിരിേക്കണം; നിങ്ങൾ
അതു യേഹാെവക്കു ഉത്സവമായി ആചരിേക്കണം.
തലമുറതലമുറയായും നിത്യനിയമമായും നിങ്ങൾ അതു
ആചരിേക്കണം. 15 ഏഴു ദിവസം നിങ്ങൾ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം; ഒന്നാം ദിവസം തേന്ന
പുളിച്ച മാവു നിങ്ങളുെട വീടുകളിൽനിന്നു നീേക്കണം;
ഒന്നാം ദിവസംമുതൽ ഏഴാം ദിവസംവെര
ആെരങ്കിലും പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നാൽ അവെന
യി്രസാേയലിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 16 ഒന്നാം
ദിവസത്തിലും ഏഴാം ദിവസത്തിലും നിങ്ങൾക്കു
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാേകണം; അന്നു
അവരവക്കൎ ു േവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയല്ലാെത
ഒരു േവലയും െചയ്യരുതു. 17 പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാൾ നിങ്ങൾ ആചരിേക്കണം; ഈ
ദിവസത്തിൽ തേന്നയാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ഗണങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നതു; അതുെകാണ്ടു ഈ ദിവസം
തലമുറതലമുറയായും നിത്യനിയമമായും നിങ്ങൾ
ആചരിേക്കണം. 18 ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി
ൈവകുേന്നരംമുതൽ ആ മാസം ഇരുപെത്താന്നാം
തിയ്യതി ൈവകുേന്നരംവെര നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം തിേന്നണം. 19 ഏഴു ദിവസം നിങ്ങളുെട
വീടുകളിൽ പുളിച്ചമാവു കാണരുതു; ആെരങ്കിലും
പുളിച്ചതു തിന്നാൽ പരേദശിയായാലും
സ്വേദശിയായാലും അവെന യി്രസാേയൽസഭയിൽ
നിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 20 പുളിച്ചതു യാെതാന്നും
നിങ്ങൾ തിന്നരുതു; നിങ്ങളുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം.

21 അനന്തരം േമാെശ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെര
ഒെക്കയും വിളിച്ചു അവേരാടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം ഓേരാ
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തിരെഞ്ഞടുത്തു െപസഹെയ
അറുപ്പിൻ. 22 ഈേസാപ്പുെചടിയുെട ഒരു െകട്ടു
എടുത്തു കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തത്തിൽ മുക്കി
കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തം കുറമ്പടിേമലും കട്ടളക്കാൽ

രണ്ടിേന്മലും േതേക്കണം; പിെറ്റന്നാൾ െവളുക്കുംവെര
നിങ്ങളിൽ ആരും വീട്ടിെന്റ വാതിലിന്നു
പുറത്തിറങ്ങരുതു. 23 യേഹാവ മി്രസയീമ്യെര
ദണ്ഡിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു കടന്നുവരും; എന്നാൽ
കുറുമ്പടിേമലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിേന്മലും രക്തം
കാണുേമ്പാൾ യേഹാവ വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു
േപാകും; നിങ്ങളുെട വീടുകളിൽ നിങ്ങെള
ദണ്ഡിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു സംഹാരകൻ വരുവാൻ
സമ്മതിക്കയുമില്ല. 24 ഈ കായ്യൎ ം നീയും പു്രതന്മാരും
ഒരു നിത്യനിയമമായി ആചരിേക്കണം. 25 യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല നിങ്ങൾക്കു
തരുവാനിരിക്കുന്ന േദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം
നിങ്ങൾ ഈ കമ്മൎ ം ആചരിേക്കണം. 26 ഈ കമ്മൎ ം
എെന്തന്നു നിങ്ങളുെട മക്കൾ നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കുേമ്പാൾ: 27 മി്രസയീമ്യെര ദണ്ഡിപ്പിക്കയിൽ
മി്രസയീമിലിരുന്ന യി്രസാേയൽമക്കളുെട വീടുകെള
ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു നമ്മുെട വീടുകെള രക്ഷിച്ച
യേഹാവയുെട െപസഹയാഗം ആകുന്നു ഇതു എന്നു
നിങ്ങൾ പറേയണം. അേപ്പാൾ ജനം കുമ്പിട്ടു
നമസ്കരിച്ചു. 28 യി്രസാേയൽമക്കൾ േപായി അങ്ങെന
െചയത്ു. യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന അവർ െചയത്ു.

29 അദ്ധൎ രാ്രതിയിേലാ, സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന
ഫറേവാെന്റ ആദ്യജാതൻ മുതൽ കുണ്ടറയിൽ കിടന്ന
തടവുകാരെന്റ ആദ്യജാതൻ വെരയും
മി്രസയീംേദശത്തിെല ആദ്യജാതന്മാെരയും മൃഗങ്ങളുെട
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും എല്ലാം യേഹാവ സംഹരിച്ചു. 30

ഫറേവാനും അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും
സകലമി്രസയീമ്യരും രാ്രതിയിൽ എഴുേന്നറ്റു;
മി്രസയീമിൽ വലിേയാരു നിലവിളി ഉണ്ടായി; ഒന്നു
മരിക്കാെത ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 31 അേപ്പാൾ
അവൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും രാ്രതിയിൽ
വിളിപ്പിച്ചു: നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽമക്കളുമായി
എഴുേന്നറ്റു എെന്റ ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല േപായി
യേഹാവെയ ആരാധിപ്പിൻ. 32 നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങളുെട ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും കൂെട െകാണ്ടുേപാെയ്ക്കാൾവിൻ;
എെന്നയും അനു്രഗഹിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 33

മി്രസയീമ്യർ ജനെത്ത നിബൎ ന്ധിച്ചു േവഗത്തിൽ
േദശത്തുനിന്നു അയച്ചു: ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
മരിച്ചുേപാകുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 34

അതുെകാണ്ടു ജനം കുെഴച്ച മാവു പുളിക്കുന്നതിന്നു
മുെമ്പ െതാട്ടികേളാടുകൂെട ശീലകളിൽ െകട്ടി ചുമലിൽ
എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി. 35 യി്രസാേയൽമക്കൾ
േമാെശയുെട വചനം അനുസരിച്ചു മി്രസയീമ്യേരാടു
െവള്ളിയാഭരണങ്ങളും െപാന്നാഭരണങ്ങളും
വ്രസ്തങ്ങളും േചാദിച്ചു. 36 യേഹാവ മി്രസയീമ്യക്കൎ ു
ജനേത്താടു കൃപ േതാന്നിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ
േചാദിച്ചെതാെക്കയും അവർ അവക്കൎ ു െകാടുത്തു;
അങ്ങെന അവർ മി്രസയീമ്യെര െകാള്ളയിട്ടു.

37 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ, കുട്ടികൾ ഒഴിെക
ഏകേദശം ആറു ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ കാൽനടയായി
റമേസസിൽനിന്നു സുേക്കാത്തിേലക്കു യാ്രത
പുറെപ്പട്ടു. 38 വലിേയാരു സമ്മിശ്രപുരുഷാരവും
ആടുകളും കന്നുകാലികളുമായി അനവധി മൃഗങ്ങളും
അവേരാടു കൂെട േപാന്നു. 39 മി്രസയീമിൽനിന്നു
െകാണ്ടു േപാന്ന കുെഴച്ച മാവുെകാണ്ടു അവർ
പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശ ചുട്ടു; അവെര മി്രസയീമിൽ ഒട്ടും
താമസിപ്പിക്കാെത ഓടിച്ചുകളകയാൽ അതു
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പുളിച്ചിരുന്നില്ല; അവർ വഴിക്കു ആഹാരം ഒന്നും
ഒരുക്കിയിരുന്നതുമില്ല. 40 യി്രസാേയൽമക്കൾ
മി്രസയീമിൽ കഴിച്ച പരേദശവാസം നാനൂറ്റി മുപ്പതു
സംവത്സരമായിരുന്നു. 41 നാനൂറ്റി മുപ്പതു സംവത്സരം
കഴിഞ്ഞിട്ടു, ആ ദിവസം തെന്ന, യേഹാവയുെട
ഗണങ്ങൾ ഒെക്കയും മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു. 42 യേഹാവ അവെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചതിനാൽ ഇതു
അവന്നു ്രപേത്യകമായി ആചരിേക്കണ്ടുന്ന രാ്രതി
ആകുന്നു; ഇതു തേന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഒെക്കയും
തലമുറതലമുറയായി യേഹാെവക്കു ്രപേത്യകം
ആചരിേക്കണ്ടുന്ന രാ്രതി.

43 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും കലപ്ിച്ചതു: െപസഹയുെട ചട്ടം
ഇതു ആകുന്നു: അന്യജാതിക്കാരനായ ഒരുത്തനും
അതു തിന്നരുതു. 44 എന്നാൽ ്രദവ്യം െകാടുത്തു
വാങ്ങിയ ദാസന്നു ഒെക്കയും പരിേച്ഛദന ഏറ്റേശഷം
അതു തിന്നാം. 45 പരേദശിയും കൂലിക്കാരനും അതു
തിന്നരുതു. 46 അതതു വീട്ടിൽെവച്ചു തേന്ന അതു
തിേന്നണം; ആ മാംസം ഒട്ടും വീട്ടിന്നു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകരുതു; അതിൽ ഒരു അസ്ഥിയും
ഒടിക്കരുതു. 47 യി്രസാേയൽസഭ ഒെക്കയും അതു
ആചരിേക്കണം. 48 ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ
നിേന്നാടുകൂെട പാത്തൎ ു യേഹാെവക്കു െപസഹ
ആചരിേക്കണെമങ്കിൽ, അവന്നുള്ള ആെണാെക്കയും
പരിേച്ഛദന ഏൽേക്കണം. അതിെന്റ േശഷം അതു
ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു അവന്നു അടുത്തുവരാം; അവൻ
സ്വേദശിെയേപ്പാെല ആകും. പരിേച്ഛദനയില്ലാത്ത
ഒരുത്തനും അതു തിന്നരുതു. 49 സ്വേദശിക്കും
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ പാക്കൎ ുന്ന പരേദശിക്കും ഒരു
ന്യായ്രപമാണം തേന്ന ആയിരിേക്കണം. 50

യി്രസാേയൽമക്കൾ ഒെക്കയും അങ്ങെന െചയത്ു;
യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന അവർ െചയത്ു. 51 അന്നു
തേന്ന യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കെള ഗണം ഗണമായി
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു: 2

യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ മനുഷ്യരിലും
മൃഗങ്ങളിലും കടിഞ്ഞൂലായി

പിറക്കുന്നതിെന്ന ഒെക്കയും എനിക്കായി
ശുദ്ധീകരിക്ക; അതു എനിക്കുള്ളതാകുന്നു എന്നു
കലപ്ിച്ചു; 3 അേപ്പാൾ േമാെശ ജനേത്താടു പറഞ്ഞതു:
നിങ്ങൾ അടിമവീടായ മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപാന്ന ഈ ദിവസെത്ത ഓത്തൎ ു െകാൾവിൻ;
യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടു നിങ്ങെള
അവിെടനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു; അതുെകാണ്ടു
പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നരുതു. 4 ആബീബ ്മാസം ഈ
തിയ്യതി നിങ്ങൾ പുറെപ്പട്ടു േപാന്നു. 5 എന്നാൽ
കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവരുെട േദശമായി യേഹാവ നിനക്കു തരുെമന്നു
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം െചയത്തും പാലും
േതനും ഒഴുകുന്നതുമായ േദശേത്തക്കു നിെന്ന
െകാണ്ടുെചന്നേശഷം നീ ഈ മാസത്തിൽ ഈ കമ്മൎ ം
ആചരിേക്കണം. 6 ഏഴു ദിവസം നീ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം തിേന്നണം; ഏഴാം ദിവസം യേഹാെവക്കു ഒരു
ഉത്സവം ആയിരിേക്കണം. 7 ഏഴു ദിവസവും
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം; നിെന്റ പക്കൽ

പുളിപ്പുള്ള അപ്പം കാണരുതു; നിെന്റ അരികെത്തങ്ങും
പുളിച്ചമാവും കാണരുതു. 8 ഞാൻ മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ യേഹാവ എനിക്കുേവണ്ടി െചയത്
കായ്യൎ ം നിമിത്തം ആകുന്നു ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നതു
എന്നു നീ ആ ദിവസത്തിൽ നിെന്റ മകേനാടു
അറിയിേക്കണം. 9 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
നിെന്റ വായിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഇതു നിനക്കു
നിെന്റ കയ്യിേന്മൽ അടയാളമായും നിെന്റ കണ്ണുകളുെട
നടുവിൽ ജ്ഞാപകലക്ഷ്യമായും ഇരിേക്കണം.
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടേല്ലാ യേഹാവ നിെന്ന
മി്രസയീമിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചതു. 10 അതു
െകാണ്ടു നീ ആണ്ടുേതാറും നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സമയത്തു
ഈ ചട്ടം ആചരിേക്കണം.

11 യേഹാവ നിേന്നാടും നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടും
സത്യം െചയത്തുേപാെല നിെന്ന കനാന്യരുെട
േദശത്തു െകാണ്ടുെചന്നു അതു നിനക്കു തരുേമ്പാൾ
12 കടിഞ്ഞൂലിെന ഒെക്കയും, നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങളുെട
കടിഞ്ഞൂൽപിറവിെയ ഒെക്കയും നീ യേഹാെവക്കായി
േവർതിരിേക്കണം; ആെണാെക്കയും
യേഹാെവക്കുള്ളതാകുന്നു. 13 എന്നാൽ കഴുതയുെട
കടിഞ്ഞൂലിെന ഒെക്കയും ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ടു
വീണ്ടുെകാേള്ളണം; അതിെന
വീണ്ടുെകാള്ളുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ കഴുത്തു
ഒടിച്ചുകളേയണം. നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെന
ഒെക്കയും നീ വീണ്ടുെകാേള്ളണം. 14 എന്നാൽ ഇതു
എന്തു എന്നു നാെള നിെന്റ മകൻ നിേന്നാടു
േചാദിക്കുേമ്പാൾ: യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടു
അടിമവീടായ മി്രസയീമിൽനിന്നു ഞങ്ങെള
പുറെപ്പടുവിച്ചു; 15 ഫറേവാൻ കഠിനെപ്പട്ടു ഞങ്ങെള
വിട്ടയക്കാതിരുന്നേപ്പാൾ യേഹാവ മി്രസയീംേദശത്തു
മനുഷ്യെന്റ കടിഞ്ഞൂൽമുതൽ മൃഗത്തിെന്റ
കടിഞ്ഞൂൽവെരയുള്ള കടിഞ്ഞൂൽപിറവിെയ
ഒെക്കയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു
കടിഞ്ഞൂലായ ആണിെന ഒെക്കയും ഞാൻ
യേഹാെവക്കു യാഗം അപ്പൎ ിക്കുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ
മക്കളിൽ കടിഞ്ഞൂലിെന ഒെക്കയും ഞാൻ
വീണ്ടുെകാള്ളുന്നു. 16 ഇതു നിെന്റ കയ്യിേന്മൽ
അടയാളമായും നിെന്റ കണ്ണുകളുെട നടുവിൽ
െനറ്റിപ്പട്ടമായും ഇരിേക്കണം. യേഹാവ ഞങ്ങെള
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടു മി്രസയീമിൽ നിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു എന്നു നീ അവേനാടു പറേയണം.

17 ഫറേവാൻ ജനെത്ത വിട്ടയച്ച േശഷം
െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്തു കൂടിയുള്ള വഴി അടുത്തതു
എന്നുവരികിലും ജനം യുദ്ധം കാണുേമ്പാൾ പേക്ഷ
അനുതപിച്ചു മി്രസയീമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുെമന്നുെവച്ചു ൈദവം അവെര അതിെല
െകാണ്ടുേപായില്ല; 18 െചങ്കടലരിെകയുള്ള
മരുഭൂമിയിൽകൂടി ൈദവം ജനെത്ത ചുറ്റിനടത്തി.
യി്രസാേയൽമക്കൾ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ടു. 19 േമാെശ
േയാേസഫിെന്റ അസ്ഥികളും എടുത്തുെകാണ്ടു
േപാന്നു. ൈദവം നിങ്ങെള സന്ദശൎ ിക്കും നിശ്ചയം;
അേപ്പാൾ എെന്റ അസ്ഥികളും നിങ്ങൾ ഇവിെടനിന്നു
എടുത്തുെകാണ്ടു േപാേകണെമന്നു പറഞ്ഞു അവൻ
യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ടു ഉറപ്പായി സത്യം
െചയ്യിച്ചിരുന്നു. 20 അവർ സുേക്കാത്തിൽനിന്നു
യാ്രതപുറെപ്പട്ടു മരുഭൂമിക്കരിെക ഏഥാമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 21 അവർ പകലും രാവും
യാ്രതെചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം അവക്കൎ ു
വഴികാണിേക്കണ്ടതിന്നു പകൽ േമഘസ്തംഭത്തിലും
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അവക്കൎ ു െവളിച്ചം െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു രാ്രതി
അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യേഹാവ അവക്കൎ ു മുമ്പായി
െപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്നു. 22 പകൽ േമഘസ്തംഭവും രാ്രതി
അഗ്നിസ്തംഭവും ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
മാറിയതുമില്ല.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 2 നിങ്ങൾ
തിരിഞ്ഞു മിഗേ്ദാലിന്നും കടലിന്നും മേദ്ധ്യ

ബാൽെസേഫാന്നു സമീപത്തുള്ള
പീഹഹീേരാത്തിന്നരിെക പാളയം ഇറേങ്ങണെമന്നു
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറക; അതിെന്റ സമീപത്തു
സമു്രദത്തിന്നരിെക നിങ്ങൾ പാളയം ഇറേങ്ങണം. 3

എന്നാൽ അവർ േദശത്തു ഉഴലുന്നു; മരുഭൂമിയിൽ
കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഫറേവാൻ
യി്രസാേയൽമക്കെളക്കുറിച്ചു പറയും. 4 ഫറേവാൻ
അവെര പിന്തുടരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെന്റ
ഹൃദയം കഠിനമാക്കും. ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്നു മി്രസയീമ്യർ അറിേയണ്ടതിന്നു ഫറേവാനിലും
അവെന്റ സകലൈസന്യങ്ങളിലും ഞാൻ എെന്ന തേന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തും. 5 അവർ അങ്ങെന െചയത്ു. ജനം
ഓടിേപ്പായി എന്നു മി്രസയീംരാജാവിന്നു അറിവു
കിട്ടിയേപ്പാൾ ജനെത്ത സംബന്ധിച്ചു ഫറേവാെന്റയും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മനസ്സുമാറി:
യി്രസാേയല്യെര നമ്മുെട അടിമേവലയിൽനിന്നു
വിട്ടയച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ; നാം ഈ െചയത്തു എന്തു
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 6 പിെന്ന അവൻ രഥം
െകട്ടിച്ചു പടജ്ജനെത്തയും 7 വിേശഷെപ്പട്ട അറുനൂറു
രഥങ്ങെളയും മി്രസയീമിെല സകലരഥങ്ങെളയും
അെവക്കു േവണ്ടുന്ന േതരാളികെളയും കൂട്ടി. 8

യേഹാവ മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കിയതിനാൽ അവൻ യി്രസാേയൽമക്കെള
പിന്തുടന്നൎ ു. എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ടിരുന്നു. 9 ഫറേവാെന്റ
എല്ലാ കുതിരയും രഥവും കുതിരപ്പടയും
ൈസന്യവുമായി മി്രസയീമ്യർ അവെര പിന്തുടന്നൎ ു;
കടൽക്കരയിൽ ബാൽെസേഫാന്നു സമീപത്തുള്ള
പീഹഹീേരാത്തിന്നു അരിെക അവർ
പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുേമ്പാൾ അവേരാടു അടുത്തു. 10

ഫറേവാൻ അടുത്തുവരുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽമക്കൾ
തല ഉയത്തൎ ി മി്രസയീമ്യർ പിന്നാെല വരുന്നതു കണ്ടു
ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു; യി്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചു. 11 അവർ േമാെശേയാടു:
മി്രസയീമിൽ ശവക്കുഴിയില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ ഞങ്ങെള
മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നതു? നീ
ഞങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചതിനാൽ
ഞങ്ങേളാടു ഈ െചയത്തു എന്തു? 12 മി്രസയീമ്യക്കൎ ു
േവല െചയവ്ാൻ ഞങ്ങെള വിേടണം എന്നു ഞങ്ങൾ
മി്രസയീമിൽെവച്ചു നിേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ?
മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മി്രസയീമ്യക്കൎ ു
േവല െചയ്യുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കു നല്ലതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 അതിന്നു േമാെശ ജനേത്താടു:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഉറച്ചുനിലപ്ിൻ; യേഹാവ ഇന്നു
നിങ്ങൾക്കു െചയവ്ാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ
കണ്ടുെകാൾവിൻ; നിങ്ങൾ ഇന്നു കണ്ടിട്ടുള്ള
മി്രസയീമ്യെര ഇനി ഒരുനാളും കാണുകയില്ല. 14

യേഹാവ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധംെചയ്യും; നിങ്ങൾ
മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

15 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: നീ എേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നതു
എന്തു? മുേമ്പാട്ടു േപാകുവാൻ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറക. 16 വടി എടുത്തു നിെന്റ ൈക കടലിേന്മൽ നീട്ടി
അതിെന വിഭാഗിക്ക; യി്രസാേയൽമക്കൾ കടലിെന്റ
നടുെവ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപാകും. 17

എന്നാൽ ഞാൻ മി്രസയീമ്യരുെട ഹൃദയെത്ത
കഠിനമാക്കും; അവർ ഇവരുെട പിന്നാെല െചല്ലും;
ഞാൻ ഫറേവാനിലും അവെന്റ സകല ൈസന്യത്തിലും
അവെന്റ രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പടയിലും എെന്ന തെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തും. 18 ഇങ്ങെന ഞാൻ ഫറേവാനിലും
അവെന്റ രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പടയിലും എെന്നത്തേന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്നു മി്രസയീമ്യർ അറിയും. 19 അനന്തരം
യി്രസാേയല്യരുെട ൈസന്യത്തിന്നു മുമ്പായി നടന്ന
ൈദവദൂതൻ അവിെടനിന്നു മാറി, അവരുെട
പിന്നാെല നടന്നു; േമഘസ്തംഭവും അവരുെട മുമ്പിൽ
നിന്നു മാറി അവരുെട പിമ്പിൽ േപായി നിന്നു. 20 രാ്രതി
മുഴുവനും മി്രസയീമ്യരുെട ൈസന്യവും
യി്രസാേയല്യരുെട ൈസന്യവും തമ്മിൽ
അടുക്കാതവണ്ണം അതു അവയുെട മേദ്ധ്യ വന്നു;
അവക്കൎ ു േമഘവും അന്ധകാരവും ആയിരുന്നു;
ഇവേക്കൎ ാ രാ്രതിെയ ്രപകാശമാക്കിെക്കാടുത്തു. 21

േമാെശ കടലിേന്മൽ ൈകനീട്ടി; യേഹാവ അന്നു രാ്രതി
മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു
കിഴക്കൻകാറ്റുെകാണ്ടു കടലിെന പിൻവാങ്ങിച്ചു
ഉണങ്ങിയ നിലം ആക്കി; അങ്ങെന െവള്ളം തമ്മിൽ
േവർപിരിഞ്ഞു. 22 യി്രസാേയൽമക്കൾ കടലിെന്റ
നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നുേപായി;
അവരുെട ഇടത്തും വലത്തും െവള്ളം മതിലായി നിന്നു.
23 മി്രസയീമ്യർ പിന്തുടന്നൎ ു; ഫറേവാെന്റ കുതിരയും
രഥങ്ങളും കുതിരപ്പടയും എല്ലാം അവരുെട പിന്നാെല
കടലിെന്റ നടുവിേലക്കു െചന്നു. 24 ്രപഭാതയാമത്തിൽ
യേഹാവ അഗ്നിേമഘസ്തംഭത്തിൽനിന്നു
മി്രസയീമ്യൈസന്യെത്ത േനാക്കി
മി്രസയീമ്യൈസന്യെത്ത താറുമാറാക്കി. 25 അവരുെട
രഥച്രകങ്ങെള െതറ്റിച്ചു ഓട്ടം ്രപയാസമാക്കി.
അതുെകാണ്ടു മി്രസയീമ്യർ: നാം യി്രസാേയലിെന വിട്ടു
ഓടിേപ്പാക; യേഹാവ അവക്കൎ ു േവണ്ടി
മി്രസയീമ്യേരാടു യുദ്ധം െചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

26 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു: െവള്ളം
മി്രസയീമ്യരുെട േമലും അവരുെട രഥങ്ങളിൻ േമലും
കുതിരപ്പടയുെടേമലും മടങ്ങിവേരണ്ടതിന്നു
കടലിേന്മൽ ൈകനീട്ടുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 27 േമാെശ
കടലിേന്മൽ ൈക നീട്ടി; പുലെച്ചൎ ക്കു കടൽ അതിെന്റ
സ്ഥിതിയിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു. മി്രസയീമ്യർ അതിന്നു
എതിരായി ഓടി; യേഹാവ മി്രസയീമ്യെര കടലിെന്റ
നടുവിൽ തള്ളിയിട്ടു. 28 െവള്ളം മടങ്ങിവന്നു അവരുെട
പിന്നാെല കടലിേലക്കു െചന്നിരുന്ന രഥങ്ങെളയും
കുതിരപ്പടെയയും ഫറേവാെന്റ ൈസന്യെത്തയും
എല്ലാം മുക്കിക്കളഞ്ഞു; അവരിൽ ഒരുത്തൻ േപാലും
േശഷിച്ചില്ല. 29 യി്രസാേയൽമക്കൾ കടലിെന്റ നടുെവ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപായി; െവള്ളം
അവരുെട ഇടത്തും വലത്തും മതിലായി നിന്നു. 30

ഇങ്ങെന യേഹാവ ആ ദിവസം യി്രസാേയല്യെര
മി്രസയീമ്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു; മി്രസയീമ്യർ
കടൽക്കരയിൽ ചത്തടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതു
യി്രസാേയല്യർ കാണുകയും െചയത്ു. 31 യേഹാവ
മി്രസയീമ്യരിൽ െചയത് ഈ മഹാ്രപവൃത്തി
യി്രസാേയല്യർ കണ്ടു; ജനം യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു,
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യേഹാവയിലും അവെന്റ ദാസനായ േമാെശയിലും
വിശ്വസിച്ചു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശയും യി്രസാേയൽമക്കളും അന്നു
യേഹാെവക്കു സങ്കീത്തൎ നം പാടി െചാല്ലിയതു
എെന്തന്നാൽ:

ഞാൻ യേഹാെവക്കു പാട്ടുപാടും, അവൻ
മേഹാന്നതൻ:
കുതിരെയയും അതിേന്മൽ ഇരുന്നവെനയും അവൻ
കടലിൽ തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു.

2 എെന്റ ബലവും എെന്റ ഗീതവും യേഹാവയേ്രത;
അവൻ എനിക്കു രക്ഷയായത്ീന്നൎ ു.
അവൻ എെന്റ ൈദവം; ഞാൻ അവെന സ്തുതിക്കും;
അവൻ എെന്റ പിതാവിൻ ൈദവം; ഞാൻ അവെന
പുകഴത്്തും.

3 യേഹാവ യുദ്ധവീരൻ; യേഹാവ എന്നു അവെന്റ
നാമം.

4 ഫറേവാെന്റ രഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും
അവൻ കടലിൽ തള്ളിയിട്ടു;
അവെന്റ രഥി്രപവരന്മാർ െചങ്കടലിൽ മുങ്ങിേപ്പായി.
5 ആഴി അവെര മൂടി; അവർ കല്ലുേപാെല ആഴത്തിൽ

താണു.
6 യേഹാേവ, നിെന്റ വലൈങ്ക ബലത്തിൽ

മഹത്വെപ്പട്ടു;
യേഹാേവ, നിെന്റ വലൈങ്ക ശ്രതുവിെന
തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു.

7 നീ എതിരാളികെള മഹാ്രപഭാവത്താൽ
സംഹരിക്കുന്നു;
നീ നിെന്റ േ്രകാധം അയക്കുന്നു; അതു അവെര
താളടിെയേപ്പാെല ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

8 നിെന്റ മൂക്കിെല ശ്വാസത്താൽ െവള്ളം
കുന്നിച്ചുകൂടി;
്രപവാഹങ്ങൾ ചിറേപാെല നിന്നു;
ആഴങ്ങൾ കടലിെന്റ ഉള്ളിൽ ഉെറച്ചുേപായി.
9 ഞാൻ പിന്തുടരും, പിടിക്കും, െകാള്ള പങ്കിടും;
എെന്റ ആശ അവരാൽ പൂത്തൎ ിയാകും;
ഞാൻ എെന്റ വാൾ ഊരും; എെന്റ ൈക അവെര
നി്രഗഹിക്കും എന്നു ശ്രതു പറഞ്ഞു. 10 നിെന്റ
കാറ്റിെന നീ ഊതിച്ചു, കടൽ അവെര മൂടി;
അവർ ഈയംേപാെല െപരുെവള്ളത്തിൽ താണു.
11 യേഹാേവ, േദവന്മാരിൽ നിനക്കു തുല്യൻ ആർ?
വിശുദ്ധിയിൽ മഹിമയുള്ളവേന, സ്തുതികളിൽ
ഭയങ്കരേന,
അത്ഭുതങ്ങെള ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവേന, നിനക്കു തുല്യൻ
ആർ?

12 നീ വലൈങ്ക നീട്ടി, ഭൂമി അവെര വിഴുങ്ങി.
13 നീ വീെണ്ടടുത്ത ജനെത്ത ദയയാൽ നടത്തി;
നിെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിേലക്കു നിെന്റ ബലത്താൽ
അവെര െകാണ്ടുവന്നു.

14 ജാതികൾ േകട്ടു നടങ്ങുന്നു.
െഫലിസ്ത്യനിവാസികൾക്കു ഭീതിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
15 എേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ ്രഭമിച്ചു;
േമാവാബ്യമുമ്പന്മാക്കൎ ു കമ്പം പിടിച്ചു;
കനാന്യനിവാസികെളല്ലാം ഉരുകിേപ്പാകുന്നു.
16 ഭയവും ഭീതിയും അവരുെടേമൽ വീണു,
നിൻഭുജമാഹാത്മ്യത്താൽ അവർ കല്ലുേപാെല ആയി;
അങ്ങെന, യേഹാേവ, നിെന്റ ജനം കടന്നു,
നീ സമ്പാദിച്ച ജനം കടന്നു േപായി.

17 നീ അവെര െകാണ്ടുെചന്നു
തിരുനിവാസത്തിെന്നാരുക്കിയ സ്ഥാനത്തു,
യേഹാേവ, നിന്നവകാശപവ്വൎ തത്തിൽ നീ അവെര
നട്ടു,
കത്തൎ ാേവ, തൃൈക്ക സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ
മന്ദിരത്തിങ്കൽ തേന്ന.

18 യേഹാവ എന്നും എേന്നക്കും രാജാവായി വാഴും.
19 എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ കുതിര അവെന്റ രഥവും

കുതിരപ്പടയുമായി കടലിെന്റ നടുവിൽ
ഇറങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ യേഹാവ കടലിെല െവള്ളം
അവരുെട േമൽ മടക്കി വരുത്തി; യി്രസാേയൽമക്കേളാ
കടലിെന്റ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി
കടന്നുേപാന്നു. 20 അഹേരാെന്റ സേഹാദരി മിയ്യൎ ാം
എന്ന ്രപവാചകി കയ്യിൽ തപ്പു എടുത്തു, ്രസ്തീകൾ
എല്ലാവരും തപ്പുകേളാടും നൃത്തങ്ങേളാടും കൂെട
അവളുെട പിന്നാെല െചന്നു. 21 മിയ്യൎ ാം അവേരാടും
്രപതിഗാനമായി െചാല്ലിയതു:
യേഹാെവക്കു പാട്ടുപാടുവിൻ, അവൻ
മേഹാന്നതൻ:
കുതിരെയയും അതിേന്മൽ ഇരുന്നവെനയും അവൻ
കടലിൽ തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു.

22 അനന്തരം േമാെശ യി്രസാേയലിെന
െചങ്കടലിൽനിന്നു ്രപയാണം െചയ്യിച്ചു; അവർ
ശൂർമരുഭൂമിയിൽ െചന്നു, മൂന്നു ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ
െവള്ളം കിട്ടാെത സഞ്ചരിച്ചു. 23 മാറയിൽ
എത്തിയാെറ, മാറയിെല െവള്ളം കുടിപ്പാൻ അവക്കൎ ു
കഴിഞ്ഞില്ല; അതു ൈകപ്പുള്ളതായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടു അതിന്നു മാറാ എന്നു േപരിട്ടു. 24

അേപ്പാൾ ജനം: ഞങ്ങൾ എന്തു കുടിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു േമാെശയുെട േനെര പിറുപിറുത്തു. 25

അവൻ യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചു; യേഹാവ
അവന്നു ഒരു വൃക്ഷം കാണിച്ചുെകാടുത്തു. അവൻ
അതു െവള്ളത്തിൽ ഇട്ടേപ്പാൾ െവള്ളം മധുരമായി
തീന്നൎ ു. അവിെടെവച്ചു അവൻ അവക്കൎ ു ഒരു ചട്ടവും
്രപമാണവും നിയമിച്ചു; അവിെടെവച്ചു അവൻ
അവെര പരീക്ഷിച്ചു: 26 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു നീ ശ്രദ്ധേയാെട േകട്ടു അവന്നു
്രപസാദമുള്ളതു െചയ്കയും അവെന്റ കലപ്നകെള
അനുസരിച്ചു അവെന്റ സകലവിധികളും
്രപമാണിക്കയും െചയത്ാൽ ഞാൻ മി്രസയീമ്യക്കൎ ു
വരുത്തിയ വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്കു
വരുത്തുകയില്ല; ഞാൻ നിെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുന്ന
യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 27 പിെന്ന
അവർ ഏലീമിൽ എത്തി; അവിെട പ്രന്തണ്ടു നീരുറവും
എഴുപതു ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
അവിെട െവള്ളത്തിന്നരിെക പാളയമിറങ്ങി.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ ഏലീമിൽനിന്നു യാ്രതപുറെപ്പട്ടു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ട രണ്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി

അവരുെട സംഘം ഒെക്കയും ഏലീമിന്നും
സീനായിക്കും മേദ്ധ്യ ഉള്ള സീൻമരുഭൂമിയിൽ വന്നു. 2

ആ മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു യി്രസാേയൽമക്കളുെട സംഘം
ഒെക്കയും േമാെശക്കും അഹേരാന്നും വിേരാധമായി
പിറുപിറുത്തു. 3 യി്രസാേയൽമക്കൾ അവേരാടു:
ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കലങ്ങളുെട അടുക്കലിരിക്കയും
തൃപത്ിയാകുംവണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കയും െചയത്
മി്രസയീംേദശത്തു െവച്ചു യേഹാവയുെട കയ്യാൽ
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മരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ
സംഘെത്ത മുഴുവനും പട്ടിണിയിട്ടു െകാല്ലുവാൻ ഈ
മരുഭൂമിയിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു: ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ആകാശത്തുനിന്നു അപ്പം വഷൎ ിപ്പിക്കും;
ജനം എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുേമാ
ഇല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ അവെര പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു
അവർ പുറെപ്പട്ടു ഓേരാ ദിവസേത്തക്കു േവണ്ടതു
അന്നന്നു െപറുക്കിെക്കാേള്ളണം. 5 എന്നാൽ ആറാം
ദിവസം അവർ െകാണ്ടുവരുന്നതു ഒരുക്കുേമ്പാൾ
ദിവസം്രപതി െപറുക്കുന്നതിെന്റ ഇരട്ടി കാണും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 6 േമാെശയും അഹേരാനും
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു ഒെക്കയും: നിങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്നതു യേഹാവ
തേന്ന എന്നു ഇന്നു ൈവകുേന്നരം നിങ്ങൾ അറിയും.
7 ്രപഭാതകാലത്തു നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട േതജസ്സു
കാണും; യേഹാവയുെട േനെരയുള്ള നിങ്ങളുെട
പിറുപിറുപ്പു അവൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളുെട േനെര പിറുപിറുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 8 േമാെശ പിെന്നയും:
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു തിന്നുവാൻ ൈവകുേന്നരത്തു
മാംസവും ്രപഭാതകാലത്തു തൃപത്ിയാകുംവണ്ണം
അപ്പവും തരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ അറിയും; യേഹാവയുെട
േനെര നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്നതു അവൻ
േകൾക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ എന്തുള്ളു? നിങ്ങളുെട
പിറുപിറുപ്പു ഞങ്ങളുെട േനെരയല്ല, യേഹാവയുെട
േനെരയേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അഹേരാേനാടു:
േമാെശ: യേഹാവയുെട മുമ്പാെക അടുത്തുവരുവിൻ;
അവൻ നിങ്ങളുെട പിറുപിറുപ്പു േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട സവ്വൎ സംഘേത്താടും പറക
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അഹേരാൻ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സവ്വൎ സംഘേത്താടും സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവർ
മരുഭൂമിക്കു േനെര തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, യേഹാവയുെട
േതജസ്സു േമഘത്തിൽ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 11

യേഹാവ േമാെശേയാടു: യി്രസാേയൽമക്കളുെട
പിറുപിറുപ്പു ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 12 നീ അവേരാടു
സംസാരിച്ചു: നിങ്ങൾ ൈവകുേന്നരത്തു മാംസം
തിന്നും; ്രപഭാതകാലത്തു അപ്പംെകാണ്ടു തൃപത്രാകും;
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും എന്നു പറക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 13 ൈവകുേന്നരം കാടകൾ വന്നു
പാളയെത്ത മൂടി; ്രപഭാതകാലത്തു പാളയത്തിെന്റ
ചുറ്റും മഞ്ഞു വീണുകിടന്നു. 14 വീണുകിടന്ന മഞ്ഞു
മാറിയ േശഷം മരുഭൂമിയിൽ എല്ലാടവും
െചതുമ്പലിെന്റ മാതിരിയിൽ ഒരു േനരിയ വസ്തു ഉെറച്ച
മഞ്ഞുേപാെല നിലത്തു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 15

യി്രസാേയൽമക്കൾ അതു കണ്ടാെറ എെന്തന്നു
അറിയായ്കയാൽ ഇെതന്തു എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ
േചാദിച്ചു. േമാെശ അവേരാടു: ഇതു യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം
ആകുന്നു. 16 ഓേരാരുത്തന്നു
ഭക്ഷിക്കാകുെന്നടേത്താളം െപറുക്കിെക്കാൾവിൻ;
താന്താെന്റ കൂടാരത്തിലുള്ളവരുെട
എണ്ണത്തിെന്നാത്തവണ്ണം ആെളാന്നിന്നു ഇടങ്ങഴിവീതം
എടുത്തുെകാേള്ളണം എന്നു യേഹാവ
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17

യി്രസാേയൽമക്കൾ അങ്ങെന െചയത്ു. ചിലർ
ഏെറയും ചിലർ കുെറയും െപറുക്കി. 18

ഇടങ്ങഴിെകാണ്ടു അളന്നേപ്പാൾ ഏെറ
െപറുക്കിയവന്നു ഏെറയും കുെറ െപറുക്കിയവന്നു

കുറവും കണ്ടില്ല; ഓേരാരുത്തൻ താന്താന്നു
ഭക്ഷിക്കാകുെന്നടേത്താളം െപറുക്കിയിരുന്നു. 19

പിെറ്റന്നാേളക്കു ആരും ഒട്ടും േശഷിപ്പിക്കരുെതന്നു
േമാെശ പറഞ്ഞു. 20 എങ്കിലും ചിലർ േമാെശെയ
അനുസരിക്കാെത പിെറ്റന്നാേളക്കു കുെറ േശഷിപ്പിച്ചു;
അതു കൃമിച്ചു നാറി; േമാെശ അവേരാടു േകാപിച്ചു. 21

അവർ രാവിെലേതാറും അവനവന്നു
ഭക്ഷിക്കാകുേന്നടേത്താളം െപറുക്കും; െവയിൽ
മൂക്കുേമ്പാൾ അതു ഉരുകിേപ്പാകും. 22 എന്നാൽ
ആറാം ദിവസം അവർ ആെളാന്നിന്നു
ഈരണ്ടിടങ്ങഴിവീതം ഇരട്ടി ആഹാരം േശഖരിച്ചു.
അേപ്പാൾ സംഘ്രപമാണികൾ എല്ലാവരും വന്നു
േമാെശേയാടു അറിയിച്ചു. 23 അവൻ അവേരാടു: അതു
യേഹാവ കലപ്ിച്ചതു തേന്ന; നാെള സ്വസ്ഥത
ആകുന്നു; യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായുള്ള ശബ്ബത്തു.
ചുടുവാനുള്ളതു ചുടുവിൻ; പാകം െചയവ്ാനുള്ളതു
പാകം െചയവ്ിൻ; േശഷിക്കുന്നെതാെക്കയും
നാളേത്തക്കു സൂക്ഷിച്ചുെവപ്പിൻ. 24 േമാെശ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവർ അതു പിെറ്റന്നാേളക്കു
സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചു; അതു നാറിേപ്പായില്ല, കൃമിച്ചതുമില്ല.
25 അേപ്പാൾ േമാെശ പറഞ്ഞതു: ഇതു ഇന്നു
ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഇന്നു യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു;
ഇന്നു അതു െവളിയിൽ കാണുകയില്ല. 26 ആറു
ദിവസം നിങ്ങൾ അതു െപറുേക്കണം; ശബ്ബത്തായ
ഏഴാം ദിവസത്തിേലാ അതു ഉണ്ടാകയില്ല. 27 എന്നാൽ
ഏഴാംദിവസം ജനത്തിൽ ചിലർ െപറുക്കുവാൻ
േപായാെറ കണ്ടില്ല. 28 അേപ്പാൾ യേഹാവ
േമാെശേയാടു: എെന്റ കലപ്നകളും
ന്യായ്രപമാണങ്ങളും ്രപമാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു
എ്രതേത്താളം മനസ്സില്ലാതിരിക്കും? 29 േനാക്കുവിൻ,
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു ശബ്ബത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ആറാം ദിവസം അവൻ നിങ്ങൾക്കു
രണ്ടു ദിവസേത്തക്കുള്ള ആഹാരം തരുന്നു; നിങ്ങൾ
താന്താങ്ങളുെട സ്ഥലത്തു ഇരിപ്പിൻ; ഏഴാം ദിവസം
ആരും തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറെപ്പടരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 30 അങ്ങെന ജനം ഏഴാം ദിവസം
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. 31 യി്രസാേയല്യർ ആ
സാധനത്തിന്നു മന്നാ എന്നു േപരിട്ടു; അതു
െകാത്തമ്പാലരിേപാെലയും െവള്ളനിറമുള്ളതും
േതൻകൂട്ടിയ േദാശേയാെടാത്ത രുചിയുള്ളതും
ആയിരുന്നു. 32 പിെന്ന േമാെശ: യേഹാവ
കലപ്ിക്കുന്ന കായ്യൎ ം ആവിതു: ഞാൻ നിങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്ന ആഹാരം
നിങ്ങളുെട തലമുറകൾ കാേണണ്ടതിന്നു
സൂക്ഷിച്ചുെവപ്പാൻ അതിൽനിന്നു ഒരിടങ്ങഴി
നിറെച്ചടുേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അഹേരാേനാടു
േമാെശ: ഒരു പാ്രതം എടുത്തു അതിൽ ഒരു ഇടങ്ങഴി
മന്നാ ഇട്ടു നിങ്ങളുെട തലമുറകൾക്കുേവണ്ടി
സൂക്ഷിപ്പാൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
െവച്ചുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. 34 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അഹേരാൻ അതു
സാക്ഷ്യസന്നിധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചു. 35

കുടിപാപ്പൎ ുള്ള േദശത്തു എത്തുേവാളം
യി്രസാേയൽമക്കൾ നാലപ്തു സംവത്സരം മന്നാ
ഭക്ഷിച്ചു. കനാൻേദശത്തിെന്റ അതിരിൽ എത്തുേവാളം
അവർ മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു. 36 ഒരു ഇടങ്ങഴി (ഓെമർ) പറ
(ഏഫ)യുെട പത്തിൽ ഒന്നു ആകുന്നു.
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൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യി്രസാേയൽമക്കളുെട സംഘം
എല്ലാം സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു,
യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം െചയത്

്രപയാണങ്ങളിൽ െരഫീദീമിൽ എത്തി പാളയമിറങ്ങി;
അവിെട ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാൻ െവള്ളമില്ലായിരുന്നു. 2

അതുെകാണ്ടു ജനം േമാെശേയാടു: ഞങ്ങൾക്കു
കുടിപ്പാൻ െവള്ളം തരിക എന്നു കലഹിച്ചു
പറഞ്ഞതിന്നു േമാെശ അവേരാടു: നിങ്ങൾ എേന്നാടു
എന്തിന്നു കലഹിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
പരീക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 3

ജനത്തിന്നു അവിെടെവച്ചു നന്നാ ദാഹിച്ചതുെകാണ്ടു
ജനം േമാെശയുെട േനെര പിറുപിറുത്തു: ഞങ്ങളും
മക്കളും ഞങ്ങളുെട മൃഗങ്ങളും ദാഹംെകാണ്ടു
ചാേകണ്ടതിന്നു നീ ഞങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 േമാെശ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചു: ഈ ജനത്തിന്നു ഞാൻ
എന്തു െചേയ്യണ്ടു? അവർ എെന്ന കെല്ലറിവാൻ
േപാകുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 5 യേഹാവ
േമാെശേയാടു: യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു നീ നദിെയ അടിച്ച വടിയും കയ്യിൽ
എടുത്തു ജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക കടന്നുേപാക. 6

ഞാൻ േഹാേരബിൽ നിെന്റ മുമ്പാെക പാറയുെട േമൽ
നില്ക്കും; നീ പാറെയ അടിേക്കണം; ഉടെന ജനത്തിന്നു
കുടിപ്പാൻ െവള്ളം അതിൽനിന്നു പുറെപ്പടും എന്നു
കലപ്ിച്ചു. യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ കാൺെക േമാെശ
അങ്ങെന െചയത്ു. 7 യി്രസാേയൽമക്കളുെട കലഹം
നിമിത്തവും യേഹാവ ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉേണ്ടാ
ഇല്ലേയാ എന്നു അവർ യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്ക
നിമിത്തവും അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്നു മസ്സാ (പരീക്ഷ)
എന്നും െമരീബാ (കലഹം) എന്നും േപരിട്ടു.

8 െരഫീദീമിൽെവച്ചു അമാേലക്ക് വന്നു
യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു. 9 അേപ്പാൾ
േമാെശ േയാശുവേയാടു: നീ ആളുകെള
തിരെഞ്ഞടുത്തു പുറെപ്പട്ടു അമാേലക്കിേനാടു യുദ്ധം
െചയ്ക; ഞാൻ നാെള കുന്നിൻ മുകളിൽ ൈദവത്തിെന്റ
വടി കയ്യിൽ പിടിച്ചുംെകാണ്ടു നില്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
10 േമാെശ തേന്നാടു പറഞ്ഞതുേപാെല േയാശുവ
െചയത്ു, അമാേലക്കിേനാടു െപാരുതു; എന്നാൽ
േമാെശയും അഹേരാനും ഹൂരും കുന്നിൻമുകളിൽ
കയറി. 11 േമാെശ ൈക ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുേമ്പാൾ
യി്രസാേയൽ ജയിക്കും; ൈക താഴത്്തിയിരിക്കുേമ്പാൾ
അമാേലക്ക് ജയിക്കും. 12 എന്നാൽ േമാെശയുെട ൈക
ഭാരം േതാന്നിയേപ്പാൾ അവർ ഒരു കല്ലു
എടുത്തുെവച്ചു, അവൻ അതിേന്മൽ ഇരുന്നു;
അഹേരാനും ഹൂരും ഒരുത്തൻ ഇപ്പുറത്തും ഒരുത്തൻ
അപ്പുറത്തും നിന്നു അവെന്റ ൈക താങ്ങി; അങ്ങെന
അവെന്റ ൈക സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കുംവെര
ഉെറച്ചുനിന്നു. 13 േയാശുവ അമാേലക്കിെനയും
അവെന്റ ജനെത്തയും വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ
േതാലപ്ിച്ചു. 14 യേഹാവ േമാെശേയാടു: നീ ഇതു
ഓെമ്മൎ ക്കായിട്ടു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി
േയാശുവെയ േകൾപ്പിക്ക; ഞാൻ അമാേലക്കിെന്റ ഓമ്മൎ
ആകാശത്തിെന്റ കീഴിൽനിന്നു അേശഷം
മായിച്ചുകളയും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 15 പിെന്ന േമാെശ
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, അതിന്നു യേഹാവനിസ്സി
(യേഹാവ എെന്റ െകാടി) എന്നു േപരിട്ടു. 16

യേഹാവയുെട സിംഹാസനത്താണ യേഹാെവക്കു

അമാേലക്കിേനാടു തലമുറതലമുറയായി യുദ്ധം ഉണ്ടു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവം േമാെശക്കും തെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന്നും േവണ്ടി െചയത്തു
ഒെക്കയും യേഹാവ യി്രസാേയലിെന

മി്രസയീമിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചതും മിദ്യാനിെല
പുേരാഹിതനായി േമാെശയുെട അമ്മായപ്പനായ
യിേ്രതാ േകട്ടു. 2 അേപ്പാൾ േമാെശയുെട
അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാ േമാെശ മടക്കി അയച്ചിരുന്ന
അവെന്റ ഭായ്യൎ  സിേപ്പാറെയയും അവളുെട രണ്ടു
പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു പുറെപ്പട്ടു. 3 ഞാൻ
അന്യേദശത്തു പരേദശിയായി എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവരിൽ ഒരുത്തന്നു േഗേഷൎ ാം
എന്നു േപർ. 4 എെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം എനിക്കു
തുണയായി എെന്ന ഫറേവാെന്റ വാളിങ്കൽനിന്നു
രക്ഷിച്ചു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു മററവന്നു
എലീേയെസർ എന്നു േപർ. 5 എന്നാൽ േമാെശയുെട
അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാ അവെന്റ പു്രതന്മാേരാടും
അവെന്റ ഭായ്യൎ േയാടുംകൂെട, േമാെശ
പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ
പവ്വൎ തത്തിങ്കൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 6 നിെന്റ
അമ്മായപ്പൻ യിേ്രതാ എന്ന ഞാനും നിെന്റ ഭായ്യൎ യും
രണ്ടു പു്രതന്മാരും നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു അവൻ േമാെശേയാടു പറയിച്ചു. 7 േമാെശ
തെന്റ അമ്മായപ്പെന എതിേരലപ്ാൻ െചന്നു വണങ്ങി
അവെന ചുംബിച്ചു; അവർ തമ്മിൽ കുശല്രപശന്ം
െചയത്ു കൂടാരത്തിൽ വന്നു. 8 േമാെശ തെന്റ
അമ്മായപ്പേനാടു യേഹാവ യി്രസാേയലിന്നുേവണ്ടി
ഫറേവാേനാടും മി്രസയീമ്യേരാടും െചയത്തു
ഒെക്കയും വഴിയിൽ തങ്ങൾക്കു േനരിട്ട ്രപയാസം
ഒെക്കയും യേഹാവ തങ്ങെള രക്ഷിച്ച്രപകാരവും
വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. 9 യേഹാവ മി്രസയീമ്യരുെട
കയ്യിൽനിന്നു യി്രസാേയലിെന വിടുവിച്ചതിനാൽ
അവക്കൎ ു െചയത് എല്ലാനന്മനിമിത്തവും യിേ്രതാ
സേന്താഷിച്ചു. 10 യിേ്രതാ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
നിങ്ങെള മി്രസയീമ്യരുെട കയ്യിൽനിന്നും ഫറേവാെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു മി്രസയീമ്യരുെട
ൈകക്കീഴിൽനിന്നു ജനെത്ത വിടുവിച്ചിരിക്കുന്ന
യേഹാവ സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട. 11 യേഹാവ
സകലേദവന്മാരിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു. അേത, ഇവേരാടു അവർ
അഹങ്കരിച്ച കായ്യൎ ത്തിൽ തേന്ന. 12 േമാെശയുെട
അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാ ൈദവത്തിന്നു േഹാമവും
ഹനനയാഗവും കഴിച്ചു; അഹേരാനും
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരല്ലാവരും വന്നു േമാെശയുെട
അമ്മായപ്പേനാടുകൂെട ൈദവസന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ചു. 13 പിെറ്റന്നാൾ േമാെശ ജനത്തിന്നു ന്യായം
വിധിപ്പാൻ ഇരുന്നു; ജനം രാവിെല തുടങ്ങി
ൈവകുേന്നരം വെര േമാെശയുെട ചുറ്റും നിന്നു. 14

അവൻ ജനത്തിന്നുേവണ്ടി െചയ്യുന്നെതാെക്കയും
േമാെശയുെട അമ്മായപ്പൻ കണ്ടേപ്പാൾ: നീ
ജനത്തിന്നുേവണ്ടി െചയ്യുന്ന ഈ കായ്യൎ ം എന്തു? നീ
ഏകനായി വിസ്തരിപ്പാൻ ഇരിക്കയും ജനം ഒെക്കയും
രാവിേല തുടങ്ങി ൈവകുേന്നരം വെര നിെന്റ ചുറ്റും
നിൽക്കയും െചയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചു. 15 േമാെശ തെന്റ അമ്മായപ്പേനാടു:
ൈദവേത്താടു േചാദിപ്പാൻ ജനം എെന്റ അടുക്കൽ
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വരുന്നു. 16 അവക്കൎ ു ഒരു കായ്യൎ ം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവർ എെന്റ അടുക്കൽ വരും. അവക്കൎ ു തമ്മിലുള്ള
കായ്യൎ ം ഞാൻ േകട്ടു വിധിക്കയും ൈദവത്തിെന്റ
കലപ്നകളും ്രപമാണങ്ങളും അവെര അറിയിക്കയും
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അതിന്നു േമാെശയുെട
അമ്മായപ്പൻ അവേനാടു പറഞ്ഞതു: 18 നീ െചയ്യുന്ന
കായ്യൎ ം നന്നല്ല; നീയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ഈ
ജനവും ക്ഷീണിച്ചുേപാകും; ഈ കായ്യൎ ം നിനക്കു
അതിഭാരമാകുന്നു; ഏകനായി അതു നിവത്തൎ ിപ്പാൻ
നിനക്കു കഴിയുന്നതല്ല. 19 ആകയാൽ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്ക; ഞാൻ ഒരാേലാചന പറഞ്ഞുതരാം. ൈദവം
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ ജനത്തിന്നുേവണ്ടി
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്ക; നീ കായ്യൎ ങ്ങെള
ൈദവസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചല്ലുക. 20 അവക്കൎ ു
കലപ്നകളും ്രപമാണങ്ങളും ഉപേദശിക്കയും
നടേക്കണ്ടുന്ന വഴിയും െചേയ്യണ്ടുന്ന ്രപവൃത്തിയും
അവെര അറിയിക്കയും െചയ്ക. 21 അതല്ലാെത,
ൈദവഭക്തന്മാരും സത്യവാന്മാരും ദുരാദായം
െവറുക്കുന്നവരുമായ ്രപാപത്ിയുള്ള പുരുഷന്മാെര
സകലജനത്തിൽനിന്നും തിരെഞ്ഞടുത്തു അവെര
ആയിരംേപക്കൎ ു അധിപതിമാരായും നൂറുേപക്കൎ ു
അധിപതിമാരായും അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതിമാരായും
പത്തുേപക്കൎ ു അധിപതിമാരായും നിയമിക്ക. 22 അവർ
എല്ലാസമയത്തും ജനത്തിന്നു ന്യായം വിധിക്കെട്ട;
വലിയ കായ്യൎ ം ഒെക്കയും അവർ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരെട്ട; െചറിയ കായ്യൎ ം ഒെക്കയും അവർ
തേന്ന തീക്കൎ െട്ട; ഇങ്ങെന അവർ നിേന്നാടുകൂെട
വഹിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്കു ഭാരം കുറയും. 23 നീ ഈ
കായ്യൎ ം െചയ്കയും ൈദവം അതു അനുവദിക്കയും
െചയത്ാൽ നിനക്കു നിന്നുെപാറുക്കാം. ഈ
ജനത്തിെന്നാെക്കയും സമാധാനേത്താെട തങ്ങളുെട
സ്ഥലേത്തക്കു േപാകയുമാം. 24 േമാെശ തെന്റ
അമ്മായപ്പെന്റ വാക്കു േകട്ടു, അവൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഒെക്കയും െചയത്ു. 25 േമാെശ
എല്ലായി്രസാേയലിൽനിന്നും ്രപാപത്ിയുള്ള
പുരുഷന്മാെര തിരെഞ്ഞടുത്തു അവെര
ആയിരംേപക്കൎ ു അധിപതിമാരായും നൂറുേപക്കൎ ു
അധിപതിമാരായും അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതിമാരായും
പത്തുേപക്കൎ ു അധിപതിമാരായും ജനത്തിന്നു
തലവന്മാരാക്കി. 26 അവർ എല്ലാസമയത്തും
ജനത്തിന്നു ന്യായംവിധിച്ചു വന്നു; വിഷമമുള്ള കായ്യൎ ം
അവർ േമാെശയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരും; െചറിയ
കായ്യൎ ം ഒെക്കയും അവർ തേന്ന തീക്കൎ ും. 27 അതിെന്റ
േശഷം േമാെശ തെന്റ അമ്മായപ്പെന യാ്രത അയച്ചു;
അവൻ സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കൾ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടതിെന്റ മൂന്നാം മാസത്തിൽ
അേതദിവസം അവർ സീനായിമരുഭൂമിയിൽ

എത്തി. 2 അവർ െരഫീദീമിൽനിന്നു യാ്രത പുറെപ്പട്ടു,
സീനായിമരുഭൂമിയിൽ വന്നു, മരുഭൂമിയിൽ
പാളയമിറങ്ങി; അവിെട പവ്വൎ തത്തിന്നു എതിെര
യി്രസാേയൽ പാളയമിറങ്ങി. 3 േമാെശ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ കയറിെച്ചന്നു; യേഹാവ പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു
അവേനാടു വിളിച്ചു കലപ്ിച്ചതു: നീ യാേക്കാബ്
ഗൃഹേത്താടു പറകയും യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
അറിയിക്കയും െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 4 ഞാൻ
മി്രസയീമ്യേരാടു െചയത്തും നിങ്ങെള കഴുകന്മാരുെട

ചിറകിേന്മൽ വഹിച്ചു എെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തിയതും
നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ. 5 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്കു േകട്ടു അനുസരിക്കയും എെന്റ നിയമം
്രപമാണിക്കയും െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ എനിക്കു
സകലജാതികളിലുംെവച്ചു ്രപേത്യക
സമ്പത്തായിരിക്കും; ഭൂമി ഒെക്കയും എനിക്കുള്ളതേല്ലാ.
6 നിങ്ങൾ എനിക്കു ഒരു പുേരാഹിതരാജത്വവും
വിശുദ്ധജനവും ആകും. ഇവ നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടുന്ന വചനങ്ങൾ
ആകുന്നു. 7 േമാെശ വന്നു ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാെര
വിളിച്ചു, യേഹാവ തേന്നാടു കലപ്ിച്ച ഈ
വചനങ്ങെളാെക്കയും അവെര പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചു.
8 യേഹാവ കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യും
എന്നു ജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േമാെശ ജനത്തിെന്റ
വാക്കു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ േബാധിപ്പിച്ചു. 9

യേഹാവ േമാെശേയാടു: ഞാൻ നിേന്നാടു
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ജനം േകൾേക്കണ്ടതിന്നും നിെന്ന
എേന്നക്കും വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ ഇതാ,
േമഘതമസ്സിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു, ജനത്തിെന്റ വാക്കു േമാെശ
യേഹാവേയാടു േബാധിപ്പിച്ചു. 10 യേഹാവ
പിെന്നയും േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു ഇന്നും നാെളയും അവെര
ശുദ്ധീകരിക്ക; 11 അവർ വ്രസ്തം അലക്കി, മൂന്നാം
ദിവസേത്തക്കു ഒരുങ്ങിയിരിക്കെട്ട; മൂന്നാം ദിവസം
യേഹാവ സകല ജനവും കാൺെക
സീനായിപവ്വൎ ത്തിൽ ഇറങ്ങും. 12 ജനം പവ്വൎ തത്തിൽ
കയറാെതയും അതിെന്റ അടിവാരം െതാടാെതയും
ഇരിപ്പാൻ സൂക്ഷിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു നീ
അവക്കൎ ായി ചുറ്റും അതിർ തിരിേക്കണം; പവ്വൎ തം
െതാടുന്നവൻ എല്ലാം മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം.
13 ൈക െതാടാെത അവെന കെല്ലറിേഞ്ഞാ എയേ്താ
െകാന്നുകളേയണം; മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും
ജീവേനാടിരിക്കരുതു. കാഹളം ദീഘൎ മായി
ധ്വനിക്കുേമ്പാൾ അവർ പവ്വൎ തത്തിന്നു അടുത്തുവരെട്ട.
14 േമാെശ പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു ജനെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ചു; അവർ വ്രസ്തം
അലക്കുകയും െചയത്ു. 15 അവൻ ജനേത്താടു:
മൂന്നാം ദിവസേത്തക്കു ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട
ഭായ്യൎ മാരുെട അടുക്കൽ െചല്ലരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 16

മൂന്നാം ദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ ഇടിമുഴക്കവും
മിന്നലും പവ്വൎ തത്തിൽ കാർേമഘവും മഹാഗംഭീരമായ
കാഹളധ്വനിയും ഉണ്ടായി; പാളയത്തിലുള്ള ജനം
ഒെക്കയും നടുങ്ങി. 17 ൈദവെത്ത എതിേരലപ്ാൻ
േമാെശ ജനെത്ത പാളയത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു;
അവർ പവ്വൎ തത്തിെന്റ അടിവാരത്തു നിന്നു. 18

യേഹാവ തീയിൽ സീനായി പവ്വൎ തത്തിൽ
ഇറങ്ങുകയാൽ അതു മുഴുവനും പുകെകാണ്ടു മൂടി;
അതിെന്റ പുക തീച്ചൂളയിെല പുകേപാെല െപാങ്ങി;
പവ്വൎ തം ഒെക്കയും ഏറ്റവും കുലുങ്ങി. 19 കാഹളധ്വനി
ദീഘൎ മായി ഉറച്ചുറച്ചു വന്നേപ്പാൾ േമാെശ
സംസാരിച്ചു; ൈദവം ഉച്ചത്തിൽ അവേനാടു ഉത്തരം
അരുളി. 20 യേഹാവ സീനായി പവ്വൎ തത്തിൽ
പവ്വൎ തത്തിെന്റ െകാടുമുടിയിൽ ഇറങ്ങി; യേഹാവ
േമാെശെയ പവ്വൎ തത്തിെന്റ െകാടുമുടിയിേലക്കു
വിളിച്ചു; േമാെശ കയറിെച്ചന്നു. 21 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ജനം
േനാേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
കടന്നുവന്നിട്ടു അവരിൽ പലരും
നശിച്ചുേപാകാതിരിപ്പാൻ നീ ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
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അവേരാടു അമച്ചൎ യായി കലപ്ിക്ക. 22 യേഹാവേയാടു
അടുക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാരും യേഹാവ അവക്കൎ ു
ഹാനി വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിക്കെട്ട. 23 േമാെശ യേഹാവേയാടു:
ജനത്തിന്നു സീനായിപവ്വൎ ത്തിൽ കയറുവാൻ പാടില്ല;
പവ്വൎ തത്തിന്നു അതിർ തിരിച്ചു അതിെന ശുദ്ധമാക്കുക
എന്നു ഞങ്ങേളാടു അമച്ചൎ യായി കലപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 യേഹാവ അവേനാടു:
ഇറങ്ങിേപ്പാക; നീ അഹേരാനുമായി കയറിവരിക;
എന്നാൽ പുേരാഹിതന്മാരും ജനവും യേഹാവ
അവക്കൎ ു നാശം വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ
അടുക്കൽ കയറുവാൻ അതിർ കടക്കരുതു. 25

അങ്ങെന േമാെശ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവം ഈ വചനങ്ങെളാെക്കയും
അരുളിെച്ചയത്ു: 2 അടിമവീടായ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന

യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു. 3

ഞാനല്ലാെത അന്യൈദവങ്ങൾ നിനക്കു ഉണ്ടാകരുതു.
4 ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മീെത സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ

എങ്കിലും താെഴ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീെഴ
െവള്ളത്തിൽ എങ്കിലും ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റ ്രപതിമയും
അരുതു. 5 അവെയ നമസ്കരിക്കേയാ േസവിക്കേയാ
െചയ്യരുതു. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയായ ഞാൻ
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു; എെന്ന
പെകക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം
മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറവെര
മക്കളുെട േമൽ സന്ദശൎ ിക്കയും 6 എെന്ന േസ്നഹിച്ചു
എെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കുന്നവക്കൎ ു ആയിരം
തലമുറ വെര ദയ കാണിക്കയും െചയ്യുന്നു.

7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം വൃഥാ
എടുക്കരുതു; തെന്റ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവെന
യേഹാവ ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല.

8 ശബ്ബത്ത് നാളിെന ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓക്കൎ . 9 ആറു
ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിെന്റ േവല ഒെക്കയും െചയ്ക.
10 ഏഴാം ദിവസം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിെന്റ പു്രതനും
പു്രതിയും നിെന്റ േവലക്കാരനും േവലക്കാരത്തിയും
നിെന്റ കന്നുകാലികളും നിെന്റ
പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരേദശിയും ഒരു േവലയും
െചയ്യരുതു. 11 ആറു ദിവസംെകാണ്ടു യേഹാവ
ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും
അവയിലുള്ളെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
ശബ്ബത്തുനാളിെന അനു്രഗഹിച്ചു
ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
േദശത്തു നിനക്കു ദീഘൎ ായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിക്ക.

13 െകാല െചയ്യരുതു.
14 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുതു.
15 േമാഷ്ടിക്കരുതു.
16 കൂട്ടുകാരെന്റ േനെര കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു.
17 കൂട്ടുകാരെന്റ ഭവനെത്ത േമാഹിക്കരുതു;

കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ െയയും അവെന്റ ദാസെനയും
ദാസിെയയും അവെന്റ കാളെയയും കഴുതെയയും
കൂട്ടുകാരനുള്ള യാെതാന്നിെനയും േമാഹിക്കരുതു.

18 ജനം ഒെക്കയും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും
കാഹളധ്വനിയും പവ്വൎ തം പുകയുന്നതും കണ്ടു; ജനം
അതു കണ്ടേപ്പാൾ വിെറച്ചുെകാണ്ടു ദൂരത്തു നിന്നു. 19

അവർ േമാെശേയാടു: നീ ഞങ്ങേളാടു സംസാരിക്ക;
ഞങ്ങൾ േകട്ടുെകാള്ളാം; ഞങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം ഞങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േമാെശ
ജനേത്താടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിങ്ങെള
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾ പാപം
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ അവങ്കലുള്ള ഭയം നിങ്ങൾക്കു
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിന്നും അേ്രത ൈദവം
വന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന ജനം
ദൂരത്തു നിന്നു; േമാെശേയാ ൈദവം ഇരുന്ന ഇരുളിന്നു
അടുത്തുെചന്നു.

22 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു ഇ്രപകാരം പറേയണം: ഞാൻ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചതു നിങ്ങൾ
കണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 23 എെന്റ സന്നിധിയിൽ
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെരേയാ
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെരേയാ നിങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കരുതു. 24 എനിക്കു മണ്ണുെകാണ്ടു ഒരു
യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിേന്മൽ നിെന്റ
േഹാമയാഗങ്ങെളയും സമാധാനയാഗങ്ങെളയും നിെന്റ
ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും അപ്പൎ ിേക്കണം.
ഞാൻ എെന്റ നാമത്തിെന്റ സമ്രണ സ്ഥാപിക്കുന്ന
ഏതു സ്ഥലത്തും ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും. 25 കല്ലുെകാണ്ടു എനിക്കു
യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ െചത്തിയ
കല്ലുെകാണ്ടു അതു പണിയരുതു; നിെന്റ
ആയുധംെകാണ്ടു അതിെന െതാട്ടാൽ നീ അതിെന
അശുദ്ധമാക്കും. 26 എെന്റ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ നിെന്റ
നഗ്നത കാണാതിരിപ്പാൻ നീ അതിങ്കൽ പടികളാൽ
കയറരുതു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവരുെട മുമ്പാെക നീ െവേക്കണ്ടുന്ന
ന്യായങ്ങളാവിതു: 2 ഒരു എ്രബായദാസെന
വിെലക്കു വാങ്ങിയാൽ ആറു സംവത്സരം

േസവിച്ചിട്ടു ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ അവൻ ഒന്നും
െകാടുക്കാെത സ്വത്രന്തനായി െപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട. 3

ഏകനായി വന്നു എങ്കിൽ ഏകനായി േപാകെട്ട;
അവന്നു ഭായ്യൎ യുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭായ്യൎ യും
അവേനാടുകൂെട േപാകെട്ട. 4 അവെന്റ യജമാനൻ
അവന്നു ഭായ്യൎ െയ െകാടുക്കയും അവൾ അവന്നു
പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ ്രപസവിക്കയും
െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഭായ്യൎ യും മക്കളും യജമാനന്നു
ഇരിേക്കണം; അവൻ ഏകനായി േപാേകണം. 5

എന്നാൽ ദാസൻ: ഞാൻ എെന്റ യജമാനെനയും
എെന്റ ഭായ്യൎ െയയും മക്കെളയും േസ്നഹിക്കുന്നു; ഞാൻ
സ്വത്രന്തനായി േപാകയില്ല എന്നു തീത്തൎ ു പറഞ്ഞാൽ 6

യജമാനൻ അവെന ൈദവസന്നിധിയിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചന്നു കതകിെന്റേയാ
കട്ടളക്കാലിെന്റേയാ അടുക്കൽ നിറുത്തീട്ടു
സൂചിെകാണ്ടു അവെന്റ കാതു കുത്തി തുളേക്കണം;
പിെന്ന അവൻ എേന്നക്കും അവന്നു
ദാസനായിരിേക്കണം.

7 ഒരുത്തൻ തെന്റ പു്രതിെയ ദാസിയായി വിറ്റാൽ
അവൾ ദാസന്മാർ േപാകുന്നതുേപാെല േപാകരുതു. 8

അവെള തനിക്കു സംബന്ധത്തിന്നു നിയമിച്ച
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യജമാനന്നു അവെള േബാധിക്കാതിരുന്നാൽ അവെള
വീെണ്ടടുപ്പാൻ അവൻ അനുവദിേക്കണം; അവെള
ചതിച്ചതുെകാണ്ടു അന്യജാതിക്കു വിറ്റുകളവാൻ
അവന്നു അധികാരമില്ല. 9 അവൻ അവെള തെന്റ
പു്രതന്നു നിയമിച്ചു എങ്കിൽ പു്രതിമാരുെട
ന്യായത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അവേളാടു െപരുമാേറണം.
10 അവൻ മെറ്റാരുത്തിെയ പരി്രഗഹിച്ചാൽ ഇവളുെട
ഉപജീവനവും ഉടുപ്പും വിവാഹമുറയും കുെറക്കരുതു.
11 ഈ മൂന്നു കായ്യൎ വും അവൻ അവൾക്കു
െചയ്യാതിരുന്നാൽ അവെള പണം വാങ്ങാെത
െവറുെത വിട്ടയേക്കണം.

12 ഒരു മനുഷ്യെന അടിച്ചുെകാല്ലുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 13 അവൻ
കരുതിക്കൂട്ടാെത അങ്ങെന അവെന്റ കയ്യാൽ
സംഭവിപ്പാൻ ൈദവം സംഗതിവരുത്തിയതായാൽ
അവൻ ഓടിേപ്പാേകണ്ടുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ നിയമിക്കും.
14 എന്നാൽ ഒരുത്തൽ കരുതിക്കൂട്ടി കൂട്ടുകാരെന
ചതിച്ചു െകാന്നെതങ്കിൽ അവൻ മരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
അവെന എെന്റ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ നിന്നും പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപാേകണം.

15 തെന്റ അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ അടിക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം.

16 ഒരുത്തൻ ഒരാെള േമാഷ്ടിച്ചിട്ടു അവെന
വില്ക്കയാകെട്ട അവെന്റ ൈകവശം അവെന കണ്ടു
പിടിക്കയാകെട്ട െചയത്ാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം.

17 തെന്റ അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ ശപിക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം.

18 മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ശണഠ്കൂടീട്ടു ഒരുത്തൻ മറ്റവെന
കല്ലുെകാേണ്ടാ മുഷ്ടിെകാേണ്ടാ കുത്തിയതിനാൽ
അവൻ മരിച്ചുേപാകാെത കിടപ്പിലാകയും 19

പിെന്നയും എഴുേന്നറ്റു വടി ഊന്നി െവളിയിൽ
നടക്കയും െചയത്ാൽ കുത്തിയവെന ശിക്ഷിക്കരുതു;
എങ്കിലും അവൻ അവെന്റ മിനേക്കടിന്നുേവണ്ടി
െകാടുത്തു അവെന നല്ലവണ്ണം ചികിത്സിപ്പിേക്കണം.

20 ഒരുത്തൻ തെന്റ ദാസെനേയാ ദാസിെയേയാ
തൽക്ഷണം മരിച്ചുേപാകത്തക്കവണ്ണം വടിെകാണ്ടു
അടിച്ചാൽ അവെന നിശ്ചയമായി ശിക്ഷിേക്കണം. 21

എങ്കിലും അവൻ ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ
അവെന ശിക്ഷിക്കരുതു; അവൻ അവെന്റ മുതലേല്ലാ.

22 മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ശണഠ്കൂടീട്ടു ഗഭൎ ിണിയായ ഒരു
്രസ്തീെയ അടിച്ചതിനാൽ ഗഭൎ ം അലസിയതല്ലാെത
അവൾക്കു മെറ്റാരു േദാഷവും വന്നിെല്ലങ്കിൽ
അടിച്ചവൻ ആ ്രസ്തീയുെട ഭത്തൎ ാവു ചുമത്തുന്ന പിഴ
െകാടുേക്കണം; ന്യായാധിപന്മാർ വിധിക്കുേമ്പാെല
അവൻ െകാടുേക്കണം. 23 മറ്റു േദാഷം
വന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ജീവന്നു പകരം ജീവൻ
െകാടുേക്കണം. 24 കണ്ണിന്നു പകരം കണ്ണു; പല്ലിന്നു
പകരം പല്ലു; ൈകക്കു പകരം ൈക; കാലിന്നു പകരം
കാൽ; 25 െപാള്ളലിന്നു പകരം െപാള്ളൽ; മുറിവിന്നു
പകരം മുറിവു; തിണപ്പൎ ിന്നു പകരം തിണപ്പൎ ു.

26 ഒരുത്തൻ അടിച്ചു തെന്റ ദാസെന്റേയാ
ദാസിയുെടേയാ കണ്ണു കളഞ്ഞാൽ അവൻ കണ്ണിന്നു
പകരം അവെന സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയേക്കണം. 27

അവൻ തെന്റ ദാസെന്റേയാ ദാസിയുെടേയാ പല്ലു
അടിച്ചു തകത്തൎ ാൽ അവൻ പല്ലിന്നു പകരം അവെന
സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയേക്കണം.

28 ഒരു കാള ഒരു പുരുഷെനേയാ ്രസ്തീെയേയാ
കുത്തിെക്കാന്നാൽ ആ കാളെയ കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാേല്ലണം; അതിെന്റ മാംസം തിന്നരുതു; കാളയുെട

ഉടമസ്ഥേനാ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ. 29 എന്നാൽ ആ കാള
മുെമ്പ തേന്ന കുത്തുന്നതായും ഉടമസ്ഥൻ അതു
അറിഞ്ഞുമിരിെക്ക അവൻ അതിെന
സൂക്ഷിക്കായ്കെകാണ്ടു അതു ഒരു പുരുഷെനേയാ
്രസ്തീെയേയാ െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ ആ കാളെയ
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാേല്ലണം; അതിെന്റ ഉടമസ്ഥനും
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 30 ഉദ്ധാരണ ്രദവ്യം
അവെന്റ േമൽ ചുമത്തിയാൽ തെന്റ ജീവെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പിന്നായി തെന്റ േമൽ ചുമത്തിയതു ഒെക്കയും
അവൻ െകാടുേക്കണം. 31 അതു ഒരു ബാലെന
കുത്തിയാലും ഒരു ബാലെയ കുത്തിയാലും ഈ
ന്യായ്രപകാരം അവേനാടു െചേയ്യണം. 32 കാള ഒരു
ദാസെനേയാ ദാസിെയേയാ കുത്തിയാൽ അവൻ
അവരുെട ഉടമസ്ഥന്നു മുപ്പതു േശെക്കൽ െവള്ളി
െകാടുേക്കണം; കാളെയ െകാന്നുകളകയും േവണം.

33 ഒരുത്തൻ ഒരു കുഴി തുറന്നുെവക്കുകേയാ കുഴി
കുഴിച്ചു അതിെന മൂടാതിരിക്കേയാ െചയത്ിട്ടു അതിൽ
ഒരു കാളേയാ കഴുതേയാ വീണാൽ, 34 കുഴിയുെട
ഉടമസ്ഥൻ വിലെകാടുത്തു അതിെന്റ യജമാനന്നു
തൃപത്ിവരുേത്തണം; എന്നാൽ ചത്തുേപായതു
അവന്നുള്ളതായിരിേക്കണം.

35 ഒരുത്തെന്റ കാള മെറ്റാരുത്തെന്റ കാളെയ കുത്തീട്ടു
അതു ചത്തുേപായാൽ അവർ ജീവേനാടിരിക്കുന്ന
കാളെയ വിറ്റു അതിെന്റ വില പകുെത്തടുേക്കണം;
ചത്തുേപായതിെനയും പകുെത്തടുേക്കണം. 36

അെല്ലങ്കിൽ ആ കാള മുെമ്പ തേന്ന കുത്തുന്നതു എന്നു
അറിഞ്ഞിട്ടും ഉടമസ്ഥൻ അതിെന സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ കാെളക്കു പകരം കാളെയ
െകാടുേക്കണം; എന്നാൽ ചത്തുേപായതു
അവന്നുള്ളതായിരിേക്കണം.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരുത്തൻ ഒരു കാളെയേയാ ഒരു ആടിെനേയാ
േമാഷ്ടിച്ചു അറുക്കുകയാകെട്ട
വില്ക്കുകയാകെട്ട െചയത്ാൽ അവൻ ഒരു

കാെളക്കു അഞ്ചു കാളെയയും, ഒരു ആടിന്നു നാലു
ആടിെനയും പകരം െകാടുേക്കണം. 2 കള്ളൻ വീടു
മുറിക്കുേമ്പാൾ പിടിക്കെപ്പട്ടു അടിെകാണ്ടു
മരിച്ചുേപായാൽ അവെന സംബന്ധിച്ചു രക്തപാതകം
ഇല്ല. 3 എന്നാൽ അതു േനരം െവളുത്തേശഷമാകുന്നു
എങ്കിൽ രക്തപാതകം ഉണ്ടു. കള്ളൻ ശരിയായിട്ടു
്രപതിശാന്തി െചേയ്യണം; അവൻ
വകയില്ലാത്തവെനങ്കിൽ തെന്റ േമാഷണം നിമിത്തം
അവെന വിേല്ക്കണം. 4 േമാഷണവസ്തുവായ
കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ ആടിെനേയാ ജീവേനാെട
അവെന്റ ൈകവശം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവൻ ഇരട്ടി
പകരം െകാടുേക്കണം.

5 ഒരുത്തൻ ഒരു വയേലാ മുന്തിരിേത്താട്ടേമാ
തീറ്റിക്കയാകെട്ട തെന്റ കന്നുകാലിെയ അഴിച്ചുവിട്ടു
അതു മെറ്റാരുത്തെന്റ വയലിൽ േമയുകയാകെട്ട
െചയത്ാൽ അവൻ തെന്റ വയലിലുള്ളതിൽ
ഉത്തമമായതും തെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിലുള്ളതിൽ
ഉത്തമമായതും പകരം െകാടുേക്കണം.

6 തീ വീണു കാടു കത്തീട്ടു കറ്റക്കൂട്ടേമാ വിളേവാ
നിലേമാ െവന്തുേപാെയങ്കിൽ തീ കത്തിച്ചവൻ പകരം
െകാടുേക്കണം.

7 ഒരുത്തൻ കൂട്ടകാരെന്റ പറ്റിൽ പണേമാ വല്ല
സാധനേമാ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഏലപ്ിച്ചിരിെക്ക അതു
അവെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു കളവുേപായാൽ കള്ളെന
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പിടികിട്ടി എന്നുവരികിൽ അവൻ ഇരട്ടി പകരം
െകാടുേക്കണം. 8 കള്ളെന പിടികിട്ടാതിരുന്നാൽ ആ
വീട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരെന്റ വസ്തുവിേന്മൽ ൈക
െവച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു അറിവാൻ അവെന
ൈദവസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുേപാേകണം. 9

കാണാെതേപായ കാള, കഴുത, ആടു, വ്രസ്തം മുതലായ
യാെതാന്നിെനയും സംബന്ധിച്ചു ഇതു എനിക്കുള്ളതു
എന്നു ഒരുവൻ പറഞ്ഞു കുറ്റം ചുമത്തിയാൽ
ഇരുപാട്ടുകാരുെടയും കായ്യൎ ം ൈദവസന്നിധിയിൽ
വേരണം; കുറ്റക്കാരെനന്നു ൈദവം വിധിക്കുന്നവൻ
കൂട്ടുകാരന്നു ഇരട്ടി പകരം െകാടുേക്കണം.

10 ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരെന്റ പക്കൽ കഴുത, കാള,
ആടു എന്നിങ്ങെന ഒരു മൃഗെത്ത സൂക്ഷിപ്പാൻ
ഏലപ്ിച്ചിരിെക്ക അതു ചത്തുേപാകേയാ അതിന്നു
വല്ല േകടു തട്ടുകേയാ ആരും കാണാെത
കളവുേപാകേയാ െചയത്ാൽ 11 കൂട്ടുകാരെന്റ
വസ്തുവിേന്മൽ അവൻ ൈക െവച്ചിട്ടില്ല എന്നു
യേഹാവെയെക്കാണ്ടുള്ള സത്യം ഇരുപാട്ടുകാക്കൎ ും
തീച്ചൎ  ആയിരിേക്കണം; ഉടമസ്ഥൻ അതു
സമ്മതിേക്കണം; മറ്റവൻ പകരം െകാടുേക്കണ്ടാ. 12

എന്നാൽ അതു അവെന്റ പക്കൽനിന്നു കളവുേപായി
എന്നു വരികിൽ അവൻ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥന്നു പകരം
െകാടുേക്കണം. 13 അതു കടിച്ചു കീറിേപ്പാെയങ്കിൽ
അവൻ അതിന്നു സാക്ഷ്യം െകാണ്ടുവേരണം; കടിച്ചു
കീറിേപ്പായതിന്നു അവൻ പകരം െകാടുേക്കണ്ടാ.

14 ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരേനാടു വായപ് വാങ്ങീട്ടു
ഉടമസ്ഥൻ അരിെക ഇല്ലാതിരിെക്ക വല്ല േകടു
ഭവിക്കേയാ ചത്തുേപാകേയാ െചയത്ാൽ അവൻ
പകരം െകാടുേക്കണം. 15 ഉടമസ്ഥൻ അരിെക
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവൻ പകരം െകാടുേക്കണ്ടാ; അതു
കൂലിക്കു വാങ്ങിയെതങ്കിൽ അതിന്നു കൂലിയുണ്ടേല്ലാ.

16 വിവാഹത്തിന്നു നിയമിക്കെപ്പടാത്ത ഒരു
കന്യകെയ ഒരുത്തൻ വശീകരിച്ചു അവേളാടുകൂെട
ശയിച്ചാൽ അവൻ ്രസ്തീധനം െകാടുത്തു അവെള
വിവാഹം കഴിേക്കണം. 17 അവെള അവന്നു
െകാടുപ്പാൻ അവളുെട അപ്പന്നു അേശഷം
മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ അവൻ കന്യകമാരുെട ്രസ്തീധനത്തിന്നു
ഒത്തവണ്ണം പണം െകാടുേക്കണം.

18 ക്ഷു്രദക്കാരത്തിെയ നീ ജീവേനാെട െവക്കരുതു.
19 മൃഗേത്താടുകൂെട ശയിക്കുന്ന ഏവനും

മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം.
20 യേഹാെവക്കു മാ്രതമല്ലാെത േവെറ

ൈദവങ്ങൾക്കു യാഗം കഴിക്കുന്നവെന
നിമ്മൎ ൂലമാേക്കണം. 21 പരേദശിെയ പീഡിപ്പിക്കരുതു
ഉപ്രദവിക്കയുമരുതു; നിങ്ങൾ മി്രസയീംേദശത്തു
പരേദശികൾ ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 22 വിധവെയയും
അനാഥെനയും നിങ്ങൾ േക്ലശിപ്പിക്കരുതു. 23 അവെര
വല്ല്രപകാരത്തിലും േക്ലശിപ്പിക്കയും അവർ എേന്നാടു
നിലവിളിക്കയും െചയത്ാൽ ഞാൻ അവരുെട നിലവിളി
േകൾക്കും; 24 എെന്റ േകാപവും ജ്വലിക്കും; ഞാൻ
വാൾെകാണ്ടു നിങ്ങെള െകാല്ലും; നിങ്ങളുെട ്രസ്തീകൾ
വിധവമാരും നിങ്ങളുെട ൈപതങ്ങൾ അനാഥരുമായി
തീരും.

25 എെന്റ ജനത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കലുള്ള ഒരു
ദരി്രദന്നു പണം വായപ് െകാടുത്താൽ
െപാലികടക്കാരെനേപ്പാെല ഇരിക്കരുതു; അവേനാടു
പലിശ വാങ്ങുകയും അരുതു. 26 നീ കൂട്ടുകാരെന്റ
വ്രസ്തം പണയം വാങ്ങിയാൽ സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിക്കുംമുെമ്പ മടക്കിെക്കാടുേക്കണം. 27

അതുമാ്രതമേല്ലാ അവെന്റ പുതപ്പു; അതുമാ്രതമേല്ലാ

അവെന്റ ശരീരം മൂടുന്ന വ്രസ്തം; അവൻ പിെന്ന
എെന്താന്നു പുെതച്ചു കിടക്കും? അവൻ എേന്നാടു
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ േകൾക്കും; ഞാൻ
കൃപയുള്ളവനേല്ലാ.

28 നീ ൈദവെത്ത ദുഷിക്കരുതു; നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
അധിപതിെയ ശപിക്കയുമരുതു. 29 നിെന്റ വിളവും
്രദാവകവഗ്ഗൎ വും അപ്പൎ ിപ്പാൻ താമസിക്കരുതു; നിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെന എനിക്കു തേരണം. 30

നിെന്റ കാളകളിലും ആടുകളിലും അങ്ങെന തേന്ന;
അതു ഏഴു ദിവസം തള്ളേയാടു കൂെട ഇരിക്കെട്ട;
എട്ടാം ദിവസം അതിെന എനിക്കു തേരണം. 31

നിങ്ങൾ എനിക്കു വിശുദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം;
കാട്ടുമൃഗം കടിച്ചുകീറിയ മാംസം തിന്നരുതു. നിങ്ങൾ
അതിെന നായ്ക്കൾക്കു ഇട്ടുകളേയണം.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വ്യാജവത്തൎ മാനം പരത്തരുതു;
കള്ളസ്സാക്ഷിയായിരിപ്പാൻ ദുഷ്ടേനാടുകൂെട
േചരരുതു. 2 ബഹുജനെത്ത അനുസരിച്ചു

േദാഷം െചയ്യരുതു; ന്യായം മറിച്ചുകളവാൻ
ബഹുജനപക്ഷം േചന്നൎ ു വ്യവഹാരത്തിൽ സാക്ഷ്യം
പറയരുതു. 3 ദരി്രദെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ അവേനാടു
പക്ഷം കാണിക്കരുതു.

4 നിെന്റ ശ്രതുവിെന്റ കാളേയാ കഴുതേയാ
വഴിെതറ്റിയതായി കണ്ടാൽ അതിെന അവെന്റ
അടുക്കൽ തിരിെക െകാണ്ടുേപാേകണം. 5 നിെന്ന
േദ്വഷിക്കുന്നവെന്റ കഴുത ചുമടിൻ കീെഴ
കിടക്കുന്നതു കണ്ടാൽ അവെന വിചാരിച്ചു അതിെന
അഴിച്ചുവിടുവാൻ മടിച്ചാലും അഴിച്ചുവിടുവാൻ
അവന്നു സഹായം െചേയ്യണം.

6 നിങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള ദരി്രദെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ
അവെന്റ ന്യായം മറിച്ചുകളയരുതു. 7 കള്ളക്കായ്യൎ ം
വിട്ടു അകന്നിരിക്ക; കുറ്റമില്ലാത്തവെനയും
നീതിമാെനയും െകാല്ലരുതു; ഞാൻ ദുഷ്ടെന
നീതീകരിക്കയില്ലേല്ലാ. 8 സമ്മാനം കാഴച്യുള്ളവെര
കുരുടാക്കുകയും നീതിമാന്മാരുെട വാക്കുകെള
മറിച്ചുകളകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു നീ സമ്മാനം
വാങ്ങരുതു. 9 പരേദശിെയ ഉപ്രദവിക്കരുതു: നിങ്ങൾ
മി്രസയീംേദശത്തു പരേദശികളായിരുന്നതുെകാണ്ടു
പരേദശിയുെട അനുഭവം അറിയുന്നുവേല്ലാ.

10 ആറു സംവത്സരം നിെന്റ നിലം വിെതച്ചു വിളവു
എടുത്തുെകാൾക. 11 ഏഴാം സംവത്സരത്തിേലാ അതു
ഉഴവുെചയ്യാെത െവറുെത ഇേട്ടക്ക; നിെന്റ ജനത്തിെല
ദരി്രദന്മാർ അേഹാവൃത്തി കഴിക്കെട്ട; അവർ
േശഷിപ്പിക്കുന്നതു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ തിന്നെട്ട. നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടവും ഒലിവുവൃക്ഷവും സംബന്ധിച്ചും
അങ്ങെന തേന്ന െചയ്ക. 12 ആറു ദിവസം േവല െചയ്ക;
ഏഴാം ദിവസം നിെന്റ കാളയും കഴുതയും
വിശ്രമിപ്പാനും നിെന്റ ദാസിയുെട പു്രതനും
പരേദശിയും ആശ്വസിപ്പാനും േവണ്ടി നീ
സ്വസ്ഥമായിരിേക്കണം. 13 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച
എല്ലാറ്റിലും സൂക്ഷ്മതേയാടിരിപ്പിൻ;
അന്യൈദവങ്ങളുെട നാമം കീത്തൎ ിക്കരുതു; അതു നിെന്റ
വായിൽനിന്നു േകൾക്കയും അരുതു.

14 സംവത്സരത്തിൽ മൂന്നു ്രപാവശ്യം എനിക്കു
ഉത്സവം ആചരിേക്കണം. 15 പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ആചരിേക്കണം; ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ആബീബ ്മാസത്തിൽ
നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു ഏഴു ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
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അപ്പം തിന്നുക; അന്നേല്ലാ നീ മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു േപാന്നതു. എന്നാൽ െവറുങ്കേയ്യാെട
നിങ്ങൾ എെന്റ മുമ്പാെക വരരുതു. 16 വയലിൽ
വിെതച്ച വിതയുെട ആദ്യഫലെമടുക്കുന്ന
െകായത്്തുെപരുനാളും ആണ്ടറുതിയിൽ വയലിൽ
നിന്നു നിെന്റ േവലയുെട ഫലം കൂട്ടിത്തീരുേമ്പാൾ
കായ്കനിെപ്പരുനാളും ആചരിേക്കണം. 17

സംവത്സരത്തിൽ മൂന്നു ്രപാവശ്യം നിെന്റ ആണുങ്ങൾ
എല്ലാം കത്തൎ ാവായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
വേരണം.

18 എെന്റ യാഗരക്തം പുളിപ്പുള്ള അപ്പേത്താടുകൂെട
അപ്പൎ ിക്കരുതു; എെന്റ യാഗേമദസ്സ് ഉഷഃകാലംവെര
ഇരിക്കയുമരുതു. 19 നിെന്റ ഭൂമിയുെട
ആദ്യവിളവുകളിെല ്രപഥമഫലം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െകാണ്ടുവേരണം.
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തള്ളയുെട പാലിൽ പാകം െചയ്യരുതു.

20 ഇതാ, വഴിയിൽ നിെന്ന കാേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ
നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു നിെന്ന
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നും ഞാൻ ഒരു ദൂതെന നിെന്റ
മുമ്പിൽ അയക്കുന്നു. 21 നീ അവെന ശ്രദ്ധിച്ചു
അവെന്റ വാക്കു േകൾേക്കണം; അവേനാടു
വികടിക്കരുതു; അവൻ നിങ്ങളുെട അതി്രകമങ്ങെള
ക്ഷമിക്കയില്ല; എെന്റ നാമം അവനിൽ ഉണ്ടു. 22

എന്നാൽ നീ അവെന്റ വാക്കു ശ്രദ്ധേയാെട േകട്ടു
ഞാൻ കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും െചയത്ാൽ നിെന്ന
പെകക്കുന്നവെര ഞാൻ പെകക്കും; നിെന്ന
െഞരുക്കുന്നവെര ഞാൻ െഞരുക്കും. 23 എെന്റ ദൂതൻ
നിനക്കു മുമ്പായി നടന്നു നിെന്ന അേമായ്യൎ ർ, ഹിത്യർ,
െപരിസ്യർ, കനാന്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവരുെട േദശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകും; അവെര
ഞാൻ നിമ്മൎ ൂലമാക്കും. 24 അവരുെട േദവന്മാെര
നമസ്കരിക്കരുതു; അവെയ േസവിക്കരുതു; അവരുെട
്രപവൃത്തികൾേപാെല ്രപവത്തൎ ിക്കരുതു; അവെര
അേശഷം നശിപ്പിച്ചു അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള
തകത്തൎ ുകളേയണം. 25 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ തേന്ന േസവിപ്പിൻ; എന്നാൽ അവൻ
നിെന്റ അപ്പെത്തയും െവള്ളെത്തയും അനു്രഗഹിക്കും;
ഞാൻ േരാഗങ്ങെള നിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
അകറ്റിക്കളയും. 26 ഗഭൎ ം അലസുന്നവളും മച്ചിയും
നിെന്റ േദശത്തു ഉണ്ടാകയില്ല; നിെന്റ ആയുഷ്കാലം
ഞാൻ പൂത്തൎ ിയാക്കും. 27 എെന്റ ഭീതിെയ ഞാൻ നിെന്റ
മുമ്പിൽ അയച്ചു നീ െചല്ലുേന്നടത്തുള്ള ജാതികെള
ഒെക്കയും അമ്പരപ്പിക്കയും നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിക്കയും
െചയ്യും. 28 നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഹിവ്യെനയും
കനാന്യെനയും ഹിത്യെനയും ഓടിച്ചുകളവാൻ ഞാൻ
നിനക്കു മുമ്പായി കടുന്നലിെന അയക്കും. 29 േദശം
ശൂന്യമാകാെതയും കാട്ടുമൃഗം നിനക്കു ബാധയായി
െപരുകാെതയും ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ അവെര ഒരു
സംവത്സരത്തിന്നകത്തു നിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു
ഓടിച്ചുകളകയില്ല. 30 നീ സന്താനസമ്പന്നമായി േദശം
അടക്കുന്നതുവെര ഞാൻ അവെര കുേറശ്ശ, കുേറശ്ശ
നിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു ഓടിച്ചുകളയും. 31 ഞാൻ നിെന്റ
േദശം െചങ്കടൽ തുടങ്ങി െഫലിസ്ത്യരുെട കടൽവെരയും
മരുഭൂമി തുടങ്ങി നദിവെരയും ആക്കും; േദശത്തിെല
നിവാസികെള നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; നീ
അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു ഓടിച്ചുകളേയണം. 32

അവേരാടു എങ്കിലും അവരുെട േദവന്മാേരാടു
എങ്കിലും നീ ഉടമ്പടി െചയ്യരുതു. 33 നീ എേന്നാടു
പാപം െചയവ്ാൻ അവർ

േഹതുവായിത്തീരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ നിെന്റ
േദശത്തു വസിക്കരുതു. നീ അവരുെട േദവന്മാെര
േസവിച്ചാൽ അതു നിനക്കു കണിയായി തീരും.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ പിെന്നയും േമാെശേയാടു: നീയും
അഹേരാനും നാദാബും അബീഹൂവും
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപതു േപരും

യേഹാവയുെട അടുക്കൽ കയറിവന്നു ദൂരത്തുനിന്നു
നമസ്കരിപ്പിൻ. 2 േമാെശ മാ്രതം യേഹാെവക്കു
അടുത്തുവരെട്ട. അവർ അടുത്തുവരരുതു; ജനം
അവേനാടുകൂെട കയറി വരികയുമരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 3 എന്നാെറ േമാെശ വന്നു യേഹാവയുെട
വചനങ്ങളും ന്യായങ്ങളും എല്ലാം ജനെത്ത അറിയിച്ചു.
യേഹാവ കലപ്ിച്ച സകലകായ്യൎ ങ്ങളും ഞങ്ങൾ
െചയ്യും എന്നു ജനെമാെക്കയും ഏകശബ്ദേത്താെട
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4 േമാെശ യേഹാവയുെട
വചനങ്ങെളാെക്കയും എഴുതി അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു പവ്വൎ തത്തിെന്റ അടിവാരത്തു ഒരു
യാഗപീഠവും യി്രസാേയലിെന്റ പ്രന്തണ്ടു
േഗാ്രതങ്ങളുെട സംഖ്യെക്കാത്തവണ്ണം പ്രന്തണ്ടു
തൂണും പണിതു. 5 പിെന്ന അവർ
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ ചില ബാല്യക്കാെര അയച്ചു;
അവർ േഹാമയാഗങ്ങെള കഴിച്ചു യേഹാെവക്കു
സമാധാനയാഗങ്ങളായി കാളകെളയും അപ്പൎ ിച്ചു. 6

േമാെശ രക്തത്തിൽ പാതി എടുത്തു പാ്രതങ്ങളിൽ
ഒഴിച്ചു; രക്തത്തിൽ പാതി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ചു.
7 അവൻ നിയമപുസ്തകം എടുത്തു ജനം േകൾെക്ക
വായിച്ചു. യേഹാവ കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ
അനുസരിച്ചു നടക്കുെമന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 8

അേപ്പാൾ േമാെശ രക്തം എടുത്തു ജനത്തിേന്മൽ
തളിച്ചു; ഈ സകലവചനങ്ങളും ആധാരമാക്കി
യേഹാവ നിങ്ങേളാടു െചയത്ിരിക്കുന്ന നിയമത്തിെന്റ
രക്തം ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അനന്തരം േമാെശയും
അഹേരാനും നാദാബും അബീഹൂവും
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപതു േപരുംകൂെട
കയറിെച്ചന്നു. 10 അവർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത
കണ്ടു; അവെന്റ പാദങ്ങൾക്കു കീെഴ നീലക്കല്ലു
പടുത്ത തളം േപാെലയും ആകാശത്തിെന്റ
സ്വച്ഛതേപാെലയും ആയിരുന്നു. 11

യി്രസാേയൽമക്കളുെട ്രപമാണികൾക്കു തൃക്കയ്യാൽ
ഒന്നും ഭവിച്ചില്ല; അവർ ൈദവെത്ത കണ്ടു ഭക്ഷണ
പാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു.

12 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു: നീ എെന്റ
അടുക്കൽ പവ്വൎ തത്തിൽ കയറിവന്നു അവിെട ഇരിക്ക;
ഞാൻ നിനക്കു കലപ്ലകകളും നീ അവെര
ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ എഴുതിയ
ന്യായ്രപമാണവും കലപ്നകളും തരും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 13 അങ്ങെന േമാെശയും അവെന്റ
ശുശ്രൂഷക്കാരനായ േയാശുവയും എഴുേന്നറ്റു, േമാെശ
ൈദവത്തിെന്റ പവ്വൎ ത്തിൽ കയറി. 14 അവൻ
മൂപ്പന്മാേരാടു: ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരുേവാളം ഇവിെട താമസിപ്പിൻ; അഹേരാനും
ഹൂരും നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ; ആെക്കൎ ങ്കിലും വല്ല
കായ്യൎ വുമുണ്ടായാൽ അവൻ അവരുെട അടുക്കൽ
െചല്ലെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അങ്ങെന േമാെശ
പവ്വൎ തത്തിൽ കയറിേപ്പായി; ഒരു േമഘം പവ്വൎ തെത്ത
മൂടി. 16 യേഹാവയുെട േതജസ്സും
സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽ ആവസിച്ചു. േമഘം
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ആറുദിവസം അതിെന മൂടിയിരുന്നു; അവൻ ഏഴാം
ദിവസം േമഘത്തിെന്റ നടുവിൽ നിന്നു േമാെശെയ
വിളിച്ചു. 17 യേഹാവയുെട േതജസ്സിെന്റ കാഴച്
പവ്വൎ തത്തിെന്റ മുകളിൽ കത്തുന്ന തീേപാെല
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു േതാന്നി. 18 േമാെശേയാ
േമഘത്തിെന്റ നടുവിൽ പവ്വൎ തത്തിൽ കയറി. േമാെശ
നാലപ്തു പകലും നാലപ്തു രാവും പവ്വൎ തത്തിൽ
ആയിരുന്നു.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 2 എനിക്കു വഴിപാടു െകാണ്ടു
വരുവാൻ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറക; നല്ല

മനേസ്സാെട തരുന്ന ഏവേനാടും നിങ്ങൾ
എനിക്കുേവണ്ടി വഴിപാടു വാേങ്ങണം. 3 അവേരാടു
വാേങ്ങണ്ടുന്ന വഴിപാേടാ: െപാന്നു, െവള്ളി, താ്രമം;
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, 4 ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ,
േകാലാട്ടുേരാമം, 5 ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുെകാറ്റേന്താൽ,
തഹശൂേതാൽ, ഖദിരമരം; 6 വിളക്കിന്നു എണ്ണ,
അഭിേഷക ൈതലത്തിന്നും പരിമളധൂപത്തിന്നും
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം, 7 ഏേഫാദിന്നും മാർപദക്കത്തിന്നും
പതിപ്പാൻ േഗാേമദകക്കല്ലു, രത്നങ്ങൾ എന്നിവ തേന്ന.
8 ഞാൻ അവരുെട നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ
എനിക്കു ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാേക്കണം. 9

തിരുനിവാസവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങളും ഞാൻ
കാണിക്കുന്ന മാതൃക്രപകാരെമാെക്കയും തേന്ന
ഉണ്ടാേക്കണം.

10 ഖദിരമരംെകാണ്ടു ഒരു െപട്ടകം ഉണ്ടാേക്കണം;
അതിന്നു രണ്ടര മുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും
ഒന്നര മുഴം ഉയരവും േവണം. 11 അതു മുഴുവനും
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിേയണം; അകത്തും പുറത്തും
െപാതിേയണം; അതിെന്റ േമൽ ചുറ്റും
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഒരു വക്കും ഉണ്ടാേക്കണം. 12

അതിന്നു നാലു െപാൻവളയം വാപ്പൎ ിച്ചു നാലു
കാലിലും ഇപ്പുറത്തു രണ്ടു വളയവും അപ്പുറത്തു രണ്ടു
വളയവുമായി തെറേക്കണം. 13 ഖദിരമരംെകാണ്ടു
തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിേയണം.
14 തണ്ടുകളാൽ െപട്ടകം ചുമേക്കണ്ടതിന്നു
െപട്ടകത്തിെന്റ പാശൎ ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ അവ
െചലുേത്തണം. 15 തണ്ടുകൾ െപട്ടകത്തിെന്റ
വളയങ്ങളിൽ ഇരിേക്കണം; അവെയ അതിൽ നിന്നു
ഊരരുതു. 16 ഞാൻ തരുവാനിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം
െപട്ടകത്തിൽ െവേക്കണം. 17 തങ്കംെകാണ്ടു
കൃപാസനം ഉണ്ടാേക്കണം; അതിെന്റ നീളം രണ്ടര
മുഴവും വീതി ഒന്നര മുഴവും ആയിരിേക്കണം. 18

െപാന്നുെകാണ്ടു രണ്ടു െകരൂബുകെള ഉണ്ടാേക്കണം;
കൃപാസനത്തിെന്റ രണ്ടു അറ്റത്തും അടിപ്പുപണിയായി
െപാന്നുെകാണ്ടു അവെയ ഉണ്ടാേക്കണം. 19 ഒരു
െകരൂബിെന ഒരു അറ്റത്തും മെറ്റ െകരൂബിെന മെറ്റ
അറ്റത്തും ഉണ്ടാേക്കണം. െകരൂബുകെള
കൃപാസനത്തിൽനിന്നുള്ളവയായി അതിെന്റ രണ്ടു
അറ്റത്തും ഉണ്ടാേക്കണം. 20 െകരൂബുകൾ േമേലാട്ടു
ചിറകുവിടത്തൎ ി ചിറകുെകാണ്ടു കൃപാസനെത്ത
മൂടുകയും തമ്മിൽ അഭിമുഖമായിരിക്കയും േവണം.
െകരൂബുകളുെട മുഖം കൃപാസനത്തിന്നു േനെര
ഇരിേക്കണം. 21 കൃപാസനെത്ത െപട്ടകത്തിന്മീെത
െവേക്കണം; ഞാൻ തരുവാനിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം
െപട്ടകത്തിനകത്തു െവേക്കണം. 22 അവിെട ഞാൻ
നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായി കൃപാസനത്തിേന്മൽനിന്നു

സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകത്തിേന്മൽ നില്ക്കുന്ന രണ്ടു
െകരൂബുകളുെട നടുവിൽ നിന്നും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കായി ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിപ്പാനിരിക്കുന്ന സകലവും നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയ്യും.

23 ഖദിരമരംെകാണ്ടു ഒരു േമശ ഉണ്ടാേക്കണം.
അതിെന്റ നീളം രണ്ടു മുഴവും വീതി ഒരു മുഴവും ഉയരം
ഒന്നര മുഴവും ആയിരിേക്കണം. 24 അതു
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു ചുറ്റും െപാന്നുെകാണ്ടു
ഒരു വക്കും ഉണ്ടാേക്കണം. 25 ചുറ്റും അതിന്നു നാലു
വിരൽ വീതിയുള്ള ഒരു ചട്ടവും ചട്ടത്തിന്നു ചുറ്റും
െപാന്നുെകാണ്ടു ഒരു വക്കും ഉണ്ടാേക്കണം. 26

അതിന്നു നാലു െപാൻവളയം ഉണ്ടാേക്കണം; വളയം
നാലു കാലിെന്റയും പാശൎ ്വങ്ങളിൽ തെറേക്കണം. 27

േമശ ചുമേക്കണ്ടതിന്നു തണ്ടു െചലുത്തുവാൻ േവണ്ടി
വളയം ചട്ടത്തിന്നു േചന്നൎ ിരിേക്കണം. 28 തണ്ടുകൾ
ഖദരിമരംെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ടു
െപാതിേയണം; അവെകാണ്ടു േമശ ചുമേക്കണം. 29

അതിെന്റ തളികകളും കരണ്ടികളും പകരുന്നതിന്നുള്ള
കുടങ്ങളും കിണ്ടികളും ഉണ്ടാേക്കണം; തങ്കംെകാണ്ടു
അവെയ ഉണ്ടാേക്കണം. 30 േമശേമൽ നിത്യം
കാഴച്യപ്പം എെന്റ മുമ്പാെക െവേക്കണം.

31 തങ്കംെകാണ്ടു ഒരു നിലവിളക്കു ഉണ്ടാേക്കണം.
നിലവിളക്കു അടിപ്പുപണിയായിരിേക്കണം. അതിെന്റ
ചുവടും തണ്ടും പുഷപ്പുടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും
അതിൽ നിന്നു തേന്ന ആയിരിേക്കണം. 32

നിലവിളക്കിെന്റ മൂന്നു ശാഖ ഒരു വശത്തുനിന്നും
നിലവിളക്കിെന്റ മൂന്നു ശാഖ മെറ്റ വശത്തു നിന്നും
ഇങ്ങെന ആറു ശാഖ അതിെന്റ പാശൎ ്വങ്ങളിൽനിന്നു
പുറെപ്പേടണം. 33 ഒരു ശാഖയിൽ ഓേരാ മുട്ടും ഓേരാ
പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല മൂന്നു പുഷപ്പുടവും
മെറ്റാരു ശാഖയിൽ ഓേരാ മുട്ടും ഓേരാ പൂവുമായി
ബദാംപൂേപാെല മൂന്നു പുഷപ്പുടവും
ഉണ്ടായിരിേക്കണം; നിലവിളക്കിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന
ആറു ശാെഖക്കും അങ്ങെന തേന്ന േവണം. 34

വിളക്കുതണ്ടിേലാ മുട്ടുകേളാടും പൂക്കേളാടും കൂടിയ
ബദാംപൂേപാെല നാലു പുഷപ്പുടം
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 35 അതിൽനിന്നുള്ള രണ്ടു
ശാെഖക്കു കീെഴ ഒരു മുട്ടും മറ്റു രണ്ടു ശാെഖക്കു കീെഴ
ഒരു മുട്ടും മറ്റു രണ്ടു ശാെഖക്കു കീെഴ ഒരു മുട്ടും
ഇങ്ങെന നിലവിളക്കിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്ന ആറു
ശാെഖക്കും േവണം. 36 അവയുെട മുട്ടുകളും
ശാഖകളും അതിൽനിന്നു തേന്ന ആയിരിേക്കണം;
മുഴുവനും തങ്കം െകാണ്ടു ഒറ്റ അടിപ്പു പണി
ആയിരിേക്കണം. 37 അതിന്നു ഏഴു ദീപം ഉണ്ടാക്കി
േനെര മുേമ്പാട്ടു ്രപകാശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദീപങ്ങെള
െകാളുേത്തണം. 38 അതിെന്റ ചവണകളും
കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങളും തങ്കംെകാണ്ടു ആയിരിേക്കണം.
39 അതും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും ഒരു താലന്തു
തങ്കം െകാണ്ടു ഉണ്ടാേക്കണം. 40 പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു
കാണിച്ചുതന്ന മാതൃക്രപകാരം അവെയ
ഉണ്ടാക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണം.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
തിരുനിവാസെത്ത പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ,
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്തു

മൂടുശീലെകാണ്ടു തീേക്കൎ ണം, െനയത്്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകൾ ഉള്ളവയായി അവെയ
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ഉണ്ടാേക്കണം. 2 ഓേരാ മൂടുശീെലക്കു ഇരുപെത്തട്ടു
മുഴം നീളവും ഓേരാ മൂടുശീെലക്കു നാലു മുഴം
വീതിയും ഇങ്ങെന മൂടുശീെലെക്കല്ലാം ഒരു അളവു
ആയിരിേക്കണം. 3 അഞ്ചു മൂടുശീല ഒേന്നാെടാന്നു
ഇെണച്ചിരിേക്കണം; മെറ്റ അഞ്ചു മൂടുശീെലയും
ഒേന്നാെടാന്നു ഇെണച്ചിരിേക്കണം. 4 ഇങ്ങെന
ഇെണച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള
മൂടുശീെലയുെട വിളുമ്പിൽ നീലനൂൽെകാണ്ടു കണ്ണി
ഉണ്ടാേക്കണം; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട പുറെത്ത
മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിലും അങ്ങെന തേന്ന
ഉണ്ടാേക്കണം. 5 ഒരു മൂടുശീലയിൽ അമ്പതു കണ്ണി
ഉണ്ടാേക്കണം; രണ്ടാമെത്ത വിരിയിലുള്ള
മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിലും അമ്പതു കണ്ണി
ഉണ്ടാേക്കണം; കണ്ണി േനക്കൎ ുേനെര ആയിരിേക്കണം. 6

െപാന്നുെകാണ്ടു അമ്പതു െകാളുത്തും ഉണ്ടാേക്കണം;
തിരുനിവാസം ഒന്നായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
മൂടുശീലകെള െകാളുത്തുെകാണ്ടു ഒന്നിച്ചു
ഇെണേക്കണം. 7 തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ
മൂടുവിരിയായി േകാലാട്ടുേരാമം െകാണ്ടു മൂടുശീല
ഉണ്ടാേക്കണം; പതിെനാന്നു മൂടുശീല േവണം. 8

ഓേരാ മൂടുശീെലക്കു മുപ്പതു മുഴം നീളവും ഓേരാ
മൂടുശീെലക്കു നാലു മുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന മൂടുശീല
പതിെനാന്നും ഒരു അളവു ആയിരിേക്കണം. 9 അഞ്ചു
മൂടുശീല ഒന്നായും ആറു മൂടുശീല ഒന്നായും ഇെണച്ചു
ആറാമെത്ത മൂടുശീല കൂടാരത്തിെന്റ മുൻവശത്തു
മടക്കി ഇേടണം. 10 ഇെണച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത
വരിയുെട അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിൽ
അമ്പതു കണ്ണിയും രണ്ടാമെത്ത വരിയിെല
മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിൽ അമ്പതു കണ്ണിയും
ഉണ്ടാേക്കണം. 11 താ്രമംെകാണ്ടു അമ്പതു െകാളുത്തും
ഉണ്ടാക്കി െകാളുത്തു കണ്ണിയിൽ ഇട്ടു കൂടാരം
ഒന്നായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇെണച്ചുെകാേള്ളണം. 12

മൂടുവിരിയുെട മൂടുശീലയിൽ മിച്ചമായി
കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാതി മൂടുശീല
തിരുനിവാസത്തിെന്റ പിൻവശത്തു
തൂങ്ങിക്കിടേക്കണം. 13 മൂടുവിരിയുെട മൂടുശീല
നീളത്തിൽ േശഷിപ്പുള്ളതു ഇപ്പുറത്തു ഒരു മുഴവും
അപ്പുറത്തു ഒരു മുഴവും ഇങ്ങെന തിരുനിവാസെത്ത
മൂേടണ്ടുന്നതിന്നു അതിെന്റ രണ്ടു പാശൎ ്വങ്ങളിലും
തൂങ്ങിക്കിടേക്കണം. 14 ചുവപ്പിച്ച
ആട്ടുെകാറ്റേന്താൽെകാണ്ടു മൂടുവിരിക്കു ഒരു
പുറമൂടിയും അതിെന്റ മീെത തഹശൂേതാൽെകാണ്ടു ഒരു
പുറമൂടിയും ഉണ്ടാേക്കണം.

15 തിരുനിവാസത്തിന്നു ഖദിരമരംെകാണ്ടു നിവിെര
നില്ക്കുന്ന പലകകളും ഉണ്ടാേക്കണം. 16 ഓേരാ
പലെകക്കു പത്തുമുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 17 ഓേരാ പലെകക്കു
ഒേന്നാെടാന്നു േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന രണ്ടു കുടുമ
ഉണ്ടായിരിേക്കണം, തിരുനിവാസത്തിെന്റ പലെകക്കു
ഒെക്കയും അങ്ങെന തേന്ന ഉണ്ടാേക്കണം. 18

തിരുനിവാസത്തിന്നു പലകകൾ ഉണ്ടാേക്കണം; െതക്കു
വശേത്തക്കു ഇരുപതു പലക. 19 ഇരുപതു
പലെകക്കും താെഴ െവള്ളിെകാണ്ടു നാലപ്തു ചുവടു,
ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു കുടുെമക്കു രണ്ടു
ചുവടും മെറ്റാരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു
കുടുെമക്കു രണ്ടു ചുവടും ഇങ്ങെന ഇരുപതു
പലകയുെടയും അടിയിൽ െവള്ളിെകാണ്ടു നാലപ്തു
ചുവടു ഉണ്ടാേക്കണം. 20 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
മറുപുറത്തു വടക്കുവശേത്തക്കു ഇരുപതു പലകയും
ഒരു പലകയുെട താെഴ രണ്ടു ചുവടു, 21 മെറ്റാരു

പലകയുെട താെഴ രണ്ടു ചുവടു, ഇങ്ങെന അെവക്കു
നാലപ്തു െവള്ളിച്ചുവടും ഉണ്ടാേക്കണം. 22

തിരുനിവാസത്തിെന്റ പിൻവശത്തു പടിഞ്ഞാേറാട്ടു
ആറു പലക ഉണ്ടാേക്കണം. 23 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
രണ്ടു വശത്തുമുള്ള മൂെലക്കു ഈരണ്ടു പലക
ഉണ്ടാേക്കണം. 24 ഇവ താെഴ ഇരട്ടിയായിരിേക്കണം;
േമലറ്റേത്താ ഒന്നാം വളയംവെര തമ്മിൽ േചന്നൎ ു
ഒറ്റയായിരിേക്കണം; രണ്ടിന്നും അങ്ങെന തേന്ന
േവണം; അവ രണ്ടു മൂെലക്കും ഇരിേക്കണം. 25

ഇങ്ങെന എട്ടു പലകയും അവയുെട െവള്ളിച്ചുവടു,
ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടു മെറ്റാരു
പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടു ഇങ്ങെന
പതിനാറു െവള്ളിച്ചുവടും േവണം. 26

ഖദിരമരംെകാണ്ടു അന്താഴങ്ങൾ ഉണ്ടാേക്കണം;
തിരുനിവാസത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെത്ത പലെകക്കു അഞ്ചു
അന്താഴം 27 തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറുഭാഗെത്ത
പലെകക്കു അഞ്ചു അന്താഴം, തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്തു പിൻവശെത്ത പലെകക്കു
അഞ്ചു അന്താഴം. 28 നടുവിലെത്ത അന്താഴം
പലകയുെട നടുവിൽ ഒരു അറ്റത്തുനിന്നു മെറ്റ
അറ്റേത്താളം െചല്ലുന്നതായിരിേക്കണം. 29 പലക
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതികയും അന്താഴം
െചലുത്തുവാനുള്ള അവയുെട വളയങ്ങൾ
െപാന്നുെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കുകയും േവണം;
അന്താഴങ്ങൾ െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിേയണം. 30

അങ്ങെന പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു കാണിച്ചുതന്ന
്രപമാണ്രപകാരം നീ തിരുനിവാസം നിവിേത്തൎ ണം.

31 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു ഒരു തിരശ്ശീല
ഉണ്ടാേക്കണം; െനയത്്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ
െകരൂബുകളുള്ളതായി അതിെന ഉണ്ടാേക്കണം. 32

െപാന്നു െപാതിഞ്ഞതും െപാൻെകാളുത്തുള്ളതും
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിേന്മൽ നില്ക്കുന്നതുമായ
നാലു ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിേന്മൽ അതു തൂക്കിയിേടണം. 33

െകാളുത്തുകളിൽ തിരശ്ശീല തൂക്കി സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകം
തിരശ്ശീെലക്കകത്തു െകാണ്ടുെചന്നു െവേക്കണം;
തിരശ്ശീല വിശുദ്ധസ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവും
തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നതായിരിേക്കണം. 34

അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകത്തിൻ മീെത
കൃപാസനം െവേക്കണം. 35 തിരശ്ശീലയുെട പുറെമ
േമശയും േമശക്കു എതിെര തിരുനിവാസത്തിെന്റ
െതക്കുഭാഗത്തു നിലവിളക്കും െവേക്കണം; േമശ
വടക്കുഭാഗത്തു െവേക്കണം. 36 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ചി്രതത്തയ്യൽ പണിയായ ഒരു മറയും കൂടാരത്തിെന്റ
വാതിലിന്നു ഉണ്ടാേക്കണം. 37 മറശ്ശീെലക്കു
ഖദിരമരംെകാണ്ടു അഞ്ചു തൂണുണ്ടാക്കി
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിേയണം. അവയുെട
െകാളുത്തു െപാന്നുെകാണ്ടു ആയിരിേക്കണം;
അെവക്കു താ്രമംെകാണ്ടു അഞ്ചു ചുവടും
വാപ്പൎ ിേക്കണം.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചു മുഴം
വീതിയുമായി ഖദിരമരംെകാണ്ടു യാഗപീഠം
ഉണ്ടാേക്കണം; യാഗപീഠം സമചതുരവും

മൂന്നു മുഴം ഉയരവും ആയിരിേക്കണം. 2 അതിെന്റ
നാലു േകാണിലും െകാമ്പുണ്ടാേക്കണം; െകാമ്പു
അതിൽനിന്നു തേന്ന ആയിരിേക്കണം; അതു

പുറപ്പാടു 26:2 69 പുറപ്പാടു 27:2



28

താ്രമംെകാണ്ടു െപാതിേയണം. 3 അതിെല െവണ്ണീർ
എടുേക്കണ്ടതിന്നു ചട്ടികളും അതിെന്റ ചട്ടുകങ്ങളും
കിണ്ണങ്ങളും മുൾെകാളുത്തുകളും തീക്കലശങ്ങളും
ഉണ്ടാേക്കണം; അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
താ്രമംെകാണ്ടു ഉണ്ടാേക്കണം. 4 അതിന്നു
താ്രമംെകാണ്ടു വലപ്പണിയായി ഒരു ജാലവും
ഉണ്ടാേക്കണം; ജാലത്തിേന്മൽ നാലു േകാണിലും നാലു
താ്രമവളയം ഉണ്ടാേക്കണം. 5 ജാലം യാഗപീഠത്തിെന്റ
പകുതിേയാളം എത്തുംവണ്ണം താെഴ യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുറ്റുപടിക്കു കീഴായി െവേക്കണം. 6 യാഗപീഠത്തിന്നു
ഖദിരമരംെകാണ്ടു തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി താ്രമംെകാണ്ടു
െപാതിേയണം. 7 തണ്ടുകൾ വളയങ്ങളിൽ ഇേടണം;
യാഗപീഠം ചുമക്കുേമ്പാൾ തണ്ടുകൾ അതിെന്റ രണ്ടു
ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 8 പലകെകാണ്ടു
െപാള്ളയായി അതു ഉണ്ടാേക്കണം; പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു
കാണിച്ചുതന്ന്രപകാരം തേന്ന അതു ഉണ്ടാേക്കണം.

9 തിരുനിവാസത്തിന്നു ്രപാകാരവും ഉണ്ടാേക്കണം;
െതെക്ക ഭാഗേത്തക്കു ്രപാകാരത്തിന്നു പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു ഒരു ഭാഗേത്തക്കു നൂറു മുഴം
നീളത്തിൽ മറശ്ശീല േവണം. 10 അതിെന്റ ഇരുപതു
തൂണും അവയുെട ഇരുപതു ചുവടും താ്രമംെകാണ്ടും
തൂണുകളുെട െകാളുത്തും േമൽചുറ്റുപടികളും
െവള്ളിെകാണ്ടും ആയിരിേക്കണം. 11 അങ്ങെന തേന്ന
വടെക്ക ഭാഗേത്തക്കു നൂറു മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീല
േവണം; അതിെന്റ ഇരുപതു തൂണും അവയുെട
ഇരുപതു ചുവടും താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകളുെട
െകാളുത്തും േമൽചുറ്റുപടികളും െവള്ളിെകാണ്ടും
ആയിരിേക്കണം. 12 പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗേത്തക്കു
്രപാകാരത്തിെന്റ വീതിക്കു അമ്പതു മുഴം നീളത്തിൽ
മറശ്ശീലയും അതിന്നു പത്തു തൂണും അെവക്കു പത്തു
ചുവടും േവണം. 13 കിഴെക്ക ഭാഗേത്തക്കും
്രപാകാരത്തിെന്റ വീതി അമ്പതു മുഴം ആയിരിേക്കണം.
14 ഒരു ഭാഗേത്തക്കു പതിനഞ്ചു മുഴം നീളമുള്ള
മറശ്ശീലയും അതിന്നു മൂന്നു തൂണും അെവക്കു മൂന്നു
ചുവടും േവണം. 15 മെറ്റ ഭാഗേത്തക്കും പതിനഞ്ചു
മുഴം നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അതിന്നു മൂന്നു തൂണും
അെവക്കു മൂന്നു ചുവടും േവണം. 16 എന്നാൽ
്രപാകാരത്തിെന്റ വാതിലിന്നു നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായി ഇരുപതു മുഴം നീളമുള്ള ഒരു
മറയും അതിന്നു നാലു തൂണും അെവക്കു നാലു
ചുവടും േവണം. 17 ്രപാകാരത്തിെന്റ എല്ലാ
തൂണുകൾക്കും െവള്ളിെകാണ്ടു േമൽചുറ്റുപടി
േവണം; അവയുെട െകാളുത്തു െവള്ളിെകാണ്ടും
അവയുെട ചുവടു താ്രമംെകാണ്ടും ആയിരിേക്കണം.
18 ്രപാകാരത്തിന്നു നാനൂറു മുഴം നീളവും എല്ലാടവും
അമ്പതു മുഴം വീതിയും അഞ്ചു മുഴം ഉയരവും
ഉണ്ടായിരിേക്കണം; അതു പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടും ചുവടു താ്രമംെകാണ്ടും
ആയിരിേക്കണം. 19 തിരുനിവാസത്തിെല
സകലശുശ്രൂെഷക്കുമുള്ള ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
അതിെന്റ എല്ലാകുറ്റികളും ്രപാകാരത്തിെന്റ
എല്ലാകുറ്റികളും താ്രമംെകാണ്ടു ആയിരിേക്കണം.

20 വിളക്കു നിരന്തരം കത്തിെകാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയൽമക്കൾ വിളക്കിന്നു ഇടിെച്ചടുത്ത
െതളിവുള്ള ഒലിെവണ്ണ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ അവേരാടു കലപ്ിക്ക. 21

സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിന്നു മുമ്പിലുള്ള
തിരശ്ശീെലക്കു പുറത്തു അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും അതിെന ൈവകുേന്നരം മുതൽ ്രപഭാതം

വെര യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കത്തുവാന്തക്കവണ്ണം
െവേക്കണം; ഇതു യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടമായിരിേക്കണം.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനയും
അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും എനിക്കു
പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്നു

യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽനിന്നു നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുത്തുക; അഹേരാെനയും അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ നാദാബ,് അബീഹൂ, എെലയാസാർ,
ഈഥാമാർ എന്നിവെരയും തേന്ന 2 നിെന്റ
സേഹാദരനായ അഹേരാന്നു േവണ്ടി മഹത്വത്തിന്നും
അലങ്കാരത്തിന്നുമായി വിശുദ്ധവ്രസ്തം ഉണ്ടാേക്കണം. 3

അഹേരാൻ എനിക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചയവ്ാൻ
തക്കവണ്ണം അവെന ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു അവന്നു
വ്രസ്തം ഉണ്ടാേക്കണെമന്നു ഞാൻ
ജ്ഞാനാത്മാവുെകാണ്ടു നിെറച്ചിരിക്കുന്ന
സകലജ്ഞാനികേളാടും നീ പറേയണം. 4 അവർ
ഉണ്ടാേക്കണ്ടുന്ന വ്രസ്തേമാ: പതക്കം, ഏേഫാദ,്
നീളക്കുപ്പായം, ചി്രതത്തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി, മുടി,
നടുെക്കട്ടു എന്നിവ തേന്ന. നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാൻ എനിക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവർ അവന്നും അവെന്റ
പു്രതന്മാക്കൎ ും വിശുദ്ധവ്രസ്തം ഉണ്ടാേക്കണം. 5

അതിന്നു െപാന്നു, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ എടുേക്കണം.

6 െപാന്നു, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
െനയത്്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായി ഏേഫാദ്
ഉണ്ടാേക്കണം. 7 അതിെന്റ രണ്ടു അറ്റേത്താടു
േചന്നൎ തായി രണ്ടു ചുമൽക്കണ്ടം ഉണ്ടായിരിേക്കണം.
അങ്ങെന അതു തമ്മിൽ ഇെണച്ചിരിേക്കണം. 8 അതു
െകട്ടിമുറുക്കുവാൻ അതിേന്മലുള്ളതായി
ചി്രതപ്പണിയായ നടുെക്കട്ടു അതിൽനിന്നു തേന്ന
അതിെന്റ പണിേപാെല െപാന്നു, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ആയിരിേക്കണം. 9 അതു കൂടാെത രണ്ടു
േഗാേമദകക്കല്ലു എടുത്തു അവയിൽ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട േപർ െകാേത്തണം. 10

അവരുെട േപരുകളിൽ ആറു ഒരുകല്ലിലും േശഷമുള്ള
ആറു മെറ്റ കല്ലിലും അവരുെട ജനന്രകമത്തിൽ
ആയിരിേക്കണം. 11 രത്നശിലപ്ിയുെട പണിയായി
മു്രദെക്കാത്തുേപാെല രണ്ടു കല്ലിലും യി്രസാേയൽ
മക്കളുെട േപർ െകാേത്തണം; അവ െപാന്തടങ്ങളിൽ
പതിേക്കണം; 12 കല്ലു രണ്ടും ഏേഫാദിെന്റ
ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിേന്മൽ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു േവണ്ടി
ഓമ്മൎ ക്കല്ലായി െവേക്കണം; അഹേരാൻ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക അവരുെട േപർ ഓമ്മൎ ക്കായി തെന്റ രണ്ടു
ചുമലിേന്മലും വഹിേക്കണം. 13 െപാന്നുെകാണ്ടു
തടങ്ങൾ ഉണ്ടാേക്കണം. 14 തങ്കംെകാണ്ടു
ചരടുേപാെല മുറിച്ചുകുത്തുപണിയായി രണ്ടു
സരപ്പളിയും ഉണ്ടാേക്കണം; മുറിച്ചു കുത്തുപണിയായ
സരപ്പളി തടങ്ങളിൽ േചേക്കൎ ണം. 15

ന്യായവിധിപ്പതക്കം ചി്രതപ്പണിയായിട്ടു ഉണ്ടാേക്കണം;
അതു ഏേഫാദിെന്റ പണിെക്കാത്തതായി െപാന്നു,
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവ െകാണ്ടു ഉണ്ടാേക്കണം. 16 അതു
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സമചതുരവും ഇരട്ടയും ഒരു ചാൺ നീളമുള്ളതും ഒരു
ചാൺ വീതിയുള്ളതും ആയിരിേക്കണം. 17 അതിൽ
കൽപതിപ്പായി നാലു നിര കല്ലു പതിേക്കണം;
താ്രമമണി, പീതരത്നം, മരതകം എന്നിവ ഒന്നാമെത്ത
നിര. 18 രണ്ടാമെത്ത നിര: മാണിക്യം, നീലക്കല്ലു,
വ്രജം. 19 മൂന്നാമെത്ത നിര: പത്മരാഗം, ൈവഡൂയ്യൎ ം,
സുഗന്ധിക്കല്ലു. 20 നാലാമെത്ത നിര: പുഷപ്രാഗം,
േഗാേമദകം, സൂയ്യൎ കാന്തം. അവ അതതു തടത്തിൽ
െപാന്നിൽ പതിച്ചിരിേക്കണം. 21 ഈ കല്ലു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട േപേരാടുകൂെട അവരുെട
േപർേപാെല പ്രന്തണ്ടായിരിേക്കണം; പ്രന്തണ്ടു
േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിെന്റ േപർ അവയിൽ
മു്രദെക്കാത്തായി െകാത്തിയിരിേക്കണം. 22

പതക്കത്തിന്നു ചരടുേപാെല
മുറിച്ചുകുത്തുപണിയായി തങ്കംെകാണ്ടു സരപ്പളി
ഉണ്ടാേക്കണം. 23 പതക്കത്തിന്നു െപാന്നുെകാണ്ടു
രണ്ടു വട്ടക്കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ രണ്ടു
അറ്റത്തും വട്ടക്കണ്ണി െവേക്കണം. 24 െപാന്നുെകാണ്ടു
മുറിച്ചുകുത്തുപണിയായ സരപ്പളി രണ്ടും
പതക്കത്തിെന്റ അറ്റങ്ങളിൽ ഉള്ള വട്ടക്കണ്ണി രണ്ടിലും
െകാളുേത്തണം. 25 മുറിച്ചുകുത്തുപണിയായ രണ്ടു
സരപ്പളിയുെട മേറ്റ അറ്റം രണ്ടും രണ്ടു തടത്തിൽ
െകാളുത്തി ഏേഫാദിെന്റ ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിൽ
അതിെന്റ മുൻഭാഗത്തു െവേക്കണം. 26

െപാന്നുെകാണ്ടു രണ്ടു വട്ടക്കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി
പതക്കത്തിെന്റ മേറ്റ രണ്ടു അറ്റത്തും ഏേഫാദിെന്റ
കീഴറ്റത്തിന്നു േനെര അതിെന്റ വിളുമ്പിൽ അകത്തായി
െവേക്കണം. 27 െപാന്നുെകാണ്ടു േവെറ രണ്ടു
വട്ടക്കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി, ഏേഫാദിെന്റ മുൻഭാഗത്തു
അതിെന്റ രണ്ടു ചുമൽക്കണ്ടത്തിേന്മൽ താെഴ അതിെന്റ
ഇെണപ്പിന്നരിെക ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന്നു
േമലായി െവേക്കണം. 28 പതക്കം ഏേഫാദിെന്റ
നടുെക്കട്ടിന്നു േമലായിരിേക്കണ്ടതിന്നും ഏേഫാദിൽ
ആടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും അതിെന്റ വട്ടക്കണ്ണികളാൽ
ഏേഫാദിെന്റ വട്ടക്കണ്ണികേളാടു നീലനാടെകാണ്ടു
െകേട്ടണം. 29 അങ്ങെന അഹേരാൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിൽ യി്രസാേയൽമക്കളുെട േപർ
എേപ്പാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഓെമ്മൎ ക്കായിട്ടു
തെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ വഹിേക്കണം. 30

ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിന്നകത്തു ഊറീമും തുമ്മീമും
(െവളിപ്പാടും സത്യവും) െവേക്കണം; അഹേരാൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധാനത്തിങ്കൽ കടക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ ഇരിേക്കണം; അഹേരാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള ന്യായവിധി എേപ്പാഴും
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക തെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ
വഹിേക്കണം.

31 ഏേഫാദിെന്റ അങ്കി മുഴുവനും നീലനൂൽെകാണ്ടു
ഉണ്ടാേക്കണം. 32 അതിെന്റ നടുവിൽ തല കടപ്പാൻ ഒരു
ദ്വാരം േവണം; ദ്വാരത്തിന്നു െനയത്്തുപണിയായ ഒരു
നാട ചുറ്റിലും േവണം; അതു കീറിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ
കവചത്തിെന്റ ദ്വാരംേപാെല അതിന്നു
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 33 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു ചുറ്റും അതിെന്റ
വിളുമ്പിൽ മാതളപ്പഴങ്ങളും അവയുെട ഇടയിൽ ചുറ്റും
െപാന്നുെകാണ്ടു മണികളും ഉണ്ടാേക്കണം. 34

അങ്കിയുെട വിളുമ്പിൽ ചുറ്റും ഒരു െപാന്മണി ഒരു
മാതളപ്പഴം, ഒരു െപാന്മണി ഒരു മാതളപ്പഴം, ഇങ്ങെന
േവണം. 35 ശുശ്രൂഷ െചയ്കയിൽ അഹേരാൻ അതു
ധരിേക്കണം. യേഹാവയുെട മുമ്പാെക

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാഴും പുറത്തു
വരുേമ്പാഴും അവൻ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അതിെന്റ ശബ്ദം േകൾേക്കണം.

36 തങ്കംെകാണ്ടു ഒരു പട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ
“യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധം” എന്നു മു്രദെക്കാത്തായി
െകാേത്തണം. 37 അതു മുടിേമൽ ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീലച്ചരടുെകാണ്ടു െകേട്ടണം; അതു മുടിയുെട
മുൻഭാഗത്തു ഇരിേക്കണം. 38 യി്രസാേയൽമക്കൾ
തങ്ങളുെട സകല വിശുദ്ധവഴിപാടുകളിലും
ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധവസ്തുക്കളുെട കുറ്റം
അഹേരാൻ വഹിേക്കണ്ടതിന്നു അതു അഹേരാെന്റ
െനറ്റിയിൽ ഇരിേക്കണം; യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അവക്കൎ ു ്രപസാദം ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു അതു എേപ്പാഴും
അവെന്റ െനറ്റിയിൽ ഇരിേക്കണം. 39

പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു ഉള്ളങ്കിയും വിചി്രതപ്പണിയായി
െനേയ്യണം; പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു മുടിയും
ഉണ്ടാേക്കണം; നടുെക്കട്ടും ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായിട്ടു
ഉണ്ടാേക്കണം. 40 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു
മഹത്വത്തിന്നും അലങ്കാരത്തിന്നുമായിട്ടു അങ്കി,
നടുെക്കട്ടു, തലപ്പാവു എന്നിവ ഉണ്ടാേക്കണം. 41 അവ
നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും ധരിപ്പിേക്കണം; അവർ എനിക്കു
പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവെര
അഭിേഷകവും കരപൂരണവും െചയത്ു
ശുദ്ധീകരിേക്കണം. 42 അവരുെട നഗ്നത മെറപ്പാൻ
അവക്കൎ ു ചണനൂൽെകാണ്ടു കാൽചട്ടയും
ഉണ്ടാേക്കണം; അതു അര തുടങ്ങി തുടവെര
എേത്തണം. 43 അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ െചയവ്ാൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാേഴാ
യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുേമ്പാേഴാ കുറ്റം
ചുമന്നു മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ അതു
ധരിേക്കണം. അവന്നും അവെന്റ സന്തതിക്കും അതു
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിേക്കണം.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ എനിക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ
െചയവ്ാൻ അവെര ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ അവക്കൎ ു െചേയ്യണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ഒരു

കാളക്കിടാവിെനയും ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും 2 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും എണ്ണ
േചത്തൎ  പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകളും എണ്ണ പിരട്ടിയ
പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളും എടുേക്കണം;
േകാതമ്പുമാവുെകാണ്ടു അവ ഉണ്ടാേക്കണം. 3 അവ
ഒരു െകാട്ടയിൽ െവച്ചു കാളേയാടും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റേനാടുംകൂെട െകാട്ടയിൽ െകാണ്ടുവേരണം.
4 അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ വരുത്തി
െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുേകണം. 5 പിെന്ന വ്രസ്തം
എടുത്തു അഹേരാെന ഉള്ളങ്കിയും ഏേഫാദിെന്റ
അങ്കിയും ഏേഫാദും പതക്കവും ധരിപ്പിച്ചു അവെന്റ
അെരക്കു ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടു െകേട്ടണം. 6

അവെന്റ തലയിൽ മുടി െവച്ചു വിശുദ്ധപട്ടം മുടിേമൽ
െവേക്കണം. 7 പിെന്ന അഭിേഷകൈതലം എടുത്തു
തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവെന അഭിേഷകം െചേയ്യണം. 8

അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും െകാണ്ടുവന്നു അങ്കി
ധരിപ്പിേക്കണം. 9 അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും
അെരക്കു നടുെക്കട്ടു െകട്ടി അവക്കൎ ു തലപ്പാവു
െവേക്കണം. െപൗേരാഹിത്യം അവക്കൎ ു
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നിത്യാവകാശമായിരിേക്കണം. പിെന്ന നീ
അഹേരാന്നും അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും കരപൂരണം
െചേയ്യണം. 10 നീ കാളെയ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
മുമ്പാെക വരുേത്തണം; അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും കാളയുെട തലേമൽ ൈകെവേക്കണം. 11

പിെന്ന സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കാളെയ അറുേക്കണം. 12

കാളയുെട രക്തം കുെറ എടുത്തു നിെന്റ
വിരൽെകാണ്ടു യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിേന്മൽ
പുരട്ടി േശഷമുള്ള രക്തം ഒെക്കയും യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിേക്കണം. 13 കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സു ഒെക്കയും കരളിേന്മൽ ഉള്ള വപയും
മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുെട േമലുള്ള േമദസ്സും
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ െവച്ചു ദഹിപ്പിേക്കണം.
14 കാളയുെട മാംസവും േതാലും ചാണകവും
പാളയത്തിന്നു പുറത്തു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം.
15 ഇതു പാപയാഗം. പിെന്ന ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെന
എടുേക്കണം; അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
ആട്ടുെകാറ്റെന്റ തലേമൽ ൈകെവേക്കണം. 16

ആട്ടുെകാറ്റെന അറുത്തു അതിെന്റ രക്തം എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിേക്കണം. 17

ആട്ടുെകാറ്റെന ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി മുറിച്ചു അതിെന്റ
കുടലും കാലും കഴുകി ഖണ്ഡങ്ങളുെട േമലും അതിെന്റ
തലയുെട േമലും െവേക്കണം. 18 ആട്ടുെകാറ്റെന
മുഴുവനും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ െവച്ചു ദഹിപ്പിേക്കണം.
ഇതു യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗം, യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം തേന്ന. 19 പിെന്ന
നീ മെറ്റ ആട്ടുെകാറ്റെന എടുേക്കണം; അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും ആട്ടുെകാറ്റെന്റ തലേമൽ ൈക
െവേക്കണം. 20 ആട്ടുെകാറ്റെന അറുത്തു അതിെന്റ
രക്തം കുേറ എടുത്തു അഹേരാെന്റ വലെത്ത
കാതിന്നും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട വലെത്ത കാതിന്നും
അവരുെട വലെത്ത കയ്യുെട െപരുവിരലിന്നും
വലെത്ത കാലിെന്റ െപരുവിരലിന്നും പുരട്ടി രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിേക്കണം. 21 പിെന്ന നീ
യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള രക്തവും അഭിേഷകൈതലവും
കുേറശ്ശ എടുത്തു അഹേരാെന്റേമലും അവെന്റ
വ്രസ്തത്തിേന്മലും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടേമലും
അവരുെട വ്രസ്തത്തിേന്മലും തളിേക്കണം; ഇങ്ങെന
അവനും അവെന്റ വ്രസ്തവും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
അവരുെട വ്രസ്തവും ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. 22 അതു
കരപൂരണത്തിെന്റ ആട്ടുെകാറ്റൻ ആകെകാണ്ടു നീ
അതിെന്റ േമദസ്സും തടിച്ച വാലും കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സും കരളിേന്മലുള്ള വപയും
മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുെട േമലുള്ള േമദസ്സും 23

വലെത്ത ൈകക്കുറകും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
െവച്ചിരിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െകാട്ടയിൽനിന്നു ഒരു അപ്പവും എണ്ണ പകന്നൎ
അപ്പമായ ഒരു േദാശയും ഒരു വടയും എടുേക്കണം. 24

അതു ഒെക്കയും അഹേരാെന്റ കയ്യിലും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട കയ്യിലും െവച്ചു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനാപ്പൎ ണമായി നീരാജനം
െചേയ്യണം. 25 പിെന്ന അവരുെട കയ്യിൽ നിന്നു അവ
വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗത്തിന്നു മീെത
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െസൗരഭ്യവാസനയായി
ദഹിപ്പിേക്കണം; ഇതു യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗം. 26

പിെന്ന അഹേരാെന്റ കരപൂരണത്തിന്നുള്ള
ആട്ടുെകാറ്റെന്റ െനഞ്ചു എടുത്തു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനാപ്പൎ ണമായി നീരാജനം
െചേയ്യണം; അതു നിെന്റ ഓഹരിയായിരിക്കും. 27

അഹേരാെന്റയും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും
കരപൂരണത്തിന്നുള്ള ആട്ടുെകാറ്റെന്റ നീരാജനവും
ഉദച്ചൎ യുമായി നീരാജനാപ്പൎ ണമായ െനഞ്ചും
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായ ൈകക്കുറകും നീ ശുദ്ധീകരിേക്കണം.
28 അതു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമാകെകാണ്ടു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട പക്കൽനിന്നു
നിത്യാവകാശമായിട്ടു അഹേരാന്നും അവെന്റ
പു്രതന്മാക്കൎ ും ഉള്ളതായിരിേക്കണം; അതു
യി്രസാേയൽമക്കൾ അപ്പൎ ിക്കുന്ന
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായി
യേഹാെവക്കുള്ള ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം തേന്ന ആയിരിേക്കണം.
29 അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവ്രസ്തം അവെന്റ േശഷം
അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ുള്ളതാേകണം; അതു ധരിച്ചു
അവർ അഭിേഷകവും കരപൂരണവും ്രപാപിേക്കണം.
30 അവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ അവന്നു പകരം
പുേരാഹിതനായി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശുശ്രൂഷ
െചയവ്ാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുന്നവൻ
ഏഴു ദിവസം അതു ധരിേക്കണം 31 കരപൂരണത്തിെന്റ
ആട്ടുെകാറ്റെന എടുത്തു അതിെന്റ മാംസം
വിശുദ്ധമാേയാരു സ്ഥലത്തു െവച്ചു പാകം
െചേയ്യണം. 32 ആട്ടുെകാറ്റെന്റ മാംസവും
െകാട്ടയിലുള്ള അപ്പവും അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽെവച്ചു തിേന്നണം. 33 അവരുെട
കരപൂരണത്തിന്നും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്നും േവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കെള അവർ
തിേന്നണം; അവ വിശുദ്ധമായിരിക്കയാൽ അന്യൻ
തിന്നരുതു. 34 കരപൂരണയാഗത്തിെന്റ മാംസത്തിലും
അപ്പത്തിലും വല്ലതും ്രപഭാതകാലംവെര
േശഷിച്ചിരുന്നാൽ ആ േശഷിപ്പു തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളേയണം; അതു വിശുദ്ധമാകെകാണ്ടു
തിന്നരുതു. 35 അങ്ങെന ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും നീ അഹേരാന്നും
അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും െചേയ്യണം; ഏഴു ദിവസം
അവക്കൎ ു കരപൂരണം െചേയ്യണം. 36

്രപയാശ്ചിത്തത്തിന്നായി ദിവേസന ഓേരാ കാളെയ
പാപയാഗമായിട്ടു അപ്പൎ ിേക്കണം; യാഗപീഠത്തിന്നും
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു പാപശുദ്ധി വരുത്തുകയും
അതിെന ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു അഭിേഷകം
െചയ്കയും േവണം. 37 ഏഴു ദിവസം നീ
യാഗപീഠത്തിന്നായി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു അതിെന
ശുദ്ധീകരിേക്കണം; യാഗപീഠം
അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണം; യാഗപീഠെത്ത
െതാടുന്നവെനാെക്കയും വിശുദ്ധനായിരിേക്കണം.

38 യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
ദിവസേന്താറും നിരന്തരം ഒരു വയസ്സു്രപായമുള്ള രണ്ടു
ആട്ടിൻകുട്ടി; 39 ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ രാവിെല
അപ്പൎ ിേക്കണം; മെറ്റ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ ൈവകുേന്നരത്തു
അപ്പൎ ിേക്കണം. 40 ഇടിെച്ചടുത്ത കാൽഹീൻ എണ്ണ
പകന്നൎ ിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടങ്ങഴി േനരിയ മാവും
പാനീയയാഗമായി കാൽഹീൻ വീഞ്ഞും
ആട്ടിൻകുട്ടിേയാടുകൂെട അപ്പൎ ിേക്കണം. 41 മെറ്റ
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ രാവിലെത്ത േഭാജനയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ പാനീയയാഗത്തിന്നും ഒത്തവണ്ണം ഒരുക്കി
െസൗരഭ്യവാസനയായി യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗമായി ൈവകുേന്നരത്തു അപ്പൎ ിേക്കണം. 42

ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പടുവാനുള്ള സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽെവച്ചു യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഇതു
നിങ്ങൾക്കു തലമുറതലമുറയായി
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നിരന്തരേഹാമയാഗമായിരിേക്കണം. 43 അവിെട ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു െവളിെപ്പടും. അതു എെന്റ
േതജസ്സിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. 44 ഞാൻ
സമാഗമനകൂടാരവും യാഗപീഠവും ശുദ്ധീകരിക്കും.
ഞാൻ അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
എനിക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്നു
ശുദ്ധീകരിക്കും. 45 ഞാൻ യി്രസാേയൽമക്കളുെട മേദ്ധ്യ
വസിക്കയും അവക്കൎ ു ൈദവമായിരിക്കയും െചയ്യും.
46 അവരുെട മേദ്ധ്യ വസിേക്കണ്ടതിന്നു അവെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്നവനായി
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു
എന്നു അവർ അറിയും; ഞാൻ അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ തേന്ന.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ധൂപം കാട്ടുവാൻ ഒരു ധൂപപീഠവും
ഉണ്ടാേക്കണം; ഖദിരമരംെകാണ്ടു അതു
ഉണ്ടാേക്കണം. 2 അതു ഒരു മുഴം നീളവും ഒരു

മുഴം വീതിയുമായി സമചതുരവും രണ്ടു മുഴം ഉയരവും
ആയിരിേക്കണം. അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ അതിൽനിന്നു
തേന്ന ആയിരിേക്കണം. 3 അതിെന്റ േമലപ്ലകയും
ചുറ്റും അതിെന്റ പാശൎ ്വങ്ങളും െകാമ്പുകളും ഇങ്ങെന
അതു മുഴുവനും തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിേയണം.
അതിന്നു ചുറ്റും െപാന്നുെകാണ്ടു ഒരു വക്കും
ഉണ്ടാേക്കണം. 4 ചുമേക്കണ്ടതിന്നു തണ്ടു
െചലുത്തുവാൻ അതിെന്റ വക്കിന്നു കീെഴ
ഇരുപുറത്തും ഈരണ്ടു െപാൻവളയവും
ഉണ്ടാേക്കണം. അതിെന്റ രണ്ടു പാശൎ ്വത്തിലും അവെയ
ഉണ്ടാേക്കണം. 5 തണ്ടുകൾ ഖദിരമരംെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കി െപാന്നു െപാതിേയണം. 6

സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിലും ഞാൻ നിനക്കു
െവളിെപ്പടുവാനുള്ള ഇടമായി സാക്ഷ്യത്തിന്മീെതയുള്ള
കൃപാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലും ഇരിക്കുന്ന തിരശ്ശീെലക്കു
മുമ്പാെക അതു െവേക്കണം. 7 അഹേരാൻ അതിേന്മൽ
സുഗന്ധധൂപം കാേട്ടണം; അവൻ ദിനം്രപതി കാലത്തു
ദീപം തുെടക്കുേമ്പാൾ അങ്ങെന ധൂപം കാേട്ടണം. 8

അഹേരാൻ ൈവകുേന്നരം ദീപം െകാളുത്തുേമ്പാഴും
അങ്ങെന സുഗന്ധധൂപം കാേട്ടണം. അതു
തലമുറതലമുറയായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിരന്തരധൂപം ആയിരിേക്കണം. 9 നിങ്ങൾ അതിേന്മൽ
അന്യധൂപേമാ േഹാമയാഗേമാ േഭാജനയാഗേമാ
അപ്പൎ ിക്കരുതു; അതിേന്മൽ പാനീയയാഗം
ഒഴിക്കയുമരുതു. 10 സംവത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ
അഹേരാൻ അതിെന്റ െകാമ്പുകൾക്കു േവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; ്രപായശ്ചിത്തത്തിന്നുള്ള
പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തംെകാണ്ടു അവൻ
തലമുറതലമുറയായി വഷൎ ാന്തര്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; ഇതു യേഹാെവക്കു അതിവിശുദ്ധം.

11 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 12 യി്രസാേയൽമക്കളുെട ജനസംഖ്യ
എടുേക്കണ്ടതിന്നു അവെര എണ്ണുേമ്പാൾ അവരുെട
മേദ്ധ്യ ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ അവരിൽ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ജീവന്നുേവണ്ടി
യേഹാെവക്കു വീെണ്ടടുപ്പുവില െകാടുേക്കണം. 13

എണ്ണെപ്പടുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന
ഏവനും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം അര
േശെക്കൽ െകാടുേക്കണം. േശെക്കൽ എന്നതു
ഇരുപതു േഗരാ. ആ അര േശെക്കൽ യേഹാെവക്കു
വഴിപാടു ആയിരിേക്കണം. 14 എണ്ണെപ്പടുന്നവരുെട

കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപതു വയസ്സും അതിന്നു
മീെതയുമുള്ളവെനല്ലാം യേഹാെവക്കു വഴിപാടു
െകാടുേക്കണം. 15 നിങ്ങളുെട ജിവന്നുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു
വഴിപാടു െകാടുക്കുേമ്പാൾ ധനവാൻ
അരേശെക്കലിൽ അധികം െകാടുക്കരുതു; ദരി്രദൻ
കുെറച്ചു െകാടുക്കയും അരുതു. 16 ഈ
്രപായശ്ചിത്ത്രദവ്യം നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു വാങ്ങി
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ശുശ്രൂെഷക്കായി
െകാടുേക്കണം. നിങ്ങളുെട ജീവന്നുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന്നു അതു യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു േവണ്ടി ഒരു
ജ്ഞാപകമായിരിേക്കണം.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 18 കഴുേകണ്ടതിന്നു ഒരു
താ്രമെത്താട്ടിയും അതിന്നു ഒരു താ്രമക്കാലും
ഉണ്ടാേക്കണം; അതിെന സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നും
യാഗപീഠത്തിനും മേദ്ധ്യ െവച്ചു അതിൽ െവള്ളം
ഒഴിേക്കണം. 19 അതിങ്കൽ അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും കയ്യും കാലും കഴുേകണം. 20 അവർ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കേയാ യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗം കഴിേക്കണ്ടതിന്നു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ െചല്ലുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു െവള്ളംെകാണ്ടു
കഴുേകണം. 21 അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
കയ്യും കാലും കഴുേകണം; അതു അവക്കൎ ു
തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ; 23 േമത്തരമായ സുഗന്ധവഗ്ഗൎ മായി
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം അഞ്ഞൂറു
േശെക്കൽ അയഞ്ഞ മൂരും അതിൽ പാതി ഇരുനൂറ്റമ്പതു
േശെക്കൽ സുഗന്ധലവംഗവും 24 അഞ്ഞൂറു
േശെക്കൽ വഴനെത്താലിയും ഒരു ഹീൻ ഒലിെവണ്ണയും
എടുത്തു 25 ൈതലക്കാരെന്റ വിദ്യ്രപകാരം
േചത്തൎ ുണ്ടാക്കിയ വിശുദ്ധമായ അഭിേഷക
ൈതലമാേക്കണം; അതു വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലമായിരിേക്കണം. 26 അതിനാൽ നീ
സമാഗമനകൂടാരവും സാക്ഷ്യെപട്ടകവും േമശയും 27

അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും നിലവിളക്കും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങളും 28 ധൂപപീഠവും
േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െതാട്ടിയും അതിെന്റ കാലും
അഭിേഷകം െചേയ്യണം. 29 അവ
അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെയ
ശുദ്ധീകരിേക്കണം; അവെയ െതാടുന്നവെനാെക്കയും
വിശുദ്ധനായിരിേക്കണം. 30 അഹേരാെനയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും എനിക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു നീ അഭിേഷകം െചയത്ു
ശുദ്ധീകരിേക്കണം. 31 യി്രസാേയൽമക്കേളാടു നീ
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ഇതു നിങ്ങളുെട
തലമുറകളിൽ എനിക്കു വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലം ആയിരിേക്കണം. 32 അതു
മനുഷ്യെന്റ േദഹത്തിേന്മൽ ഒഴിക്കരുതു; അതിെന്റ
േയാഗ്രപകാരം അതുേപാെലയുള്ളതു നിങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുകയും അരുതു; അതു വിശുദ്ധമാകുന്നു; അതു
നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 33

അതുേപാെലയുള്ള ൈതലം ഉണ്ടാക്കുന്നവെനയും
അതിൽനിന്നു അന്യന്നു െകാടുക്കുന്നവെനയും
അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം.
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34 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: നീ നറുംപശ, ഗുലഗ്ുലു, ഹൽബാനപ്പശ
എന്നീ സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും നിമ്മൎ ലസാ്രമ്പാണിയും
എടുേക്കണം; എല്ലാം ഒരുേപാെല തൂക്കം
ആയിരിേക്കണം. 35 അതിൽ ഉപ്പും േചത്തൎ ു
ൈതലക്കാരെന്റ വിദ്യ്രപകാരം നിമ്മൎ ലവും
വിശുദ്ധവുമായ ധൂപവഗ്ഗൎ മാേക്കണം. 36 നീ അതിൽ
ഏതാനും ഇടിച്ചു െപാടിയാക്കി, ഞാൻ നിനക്കു
െവളിെപ്പടുവാനുള്ള സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
സാക്ഷ്യത്തിന്നു മുമ്പാെക െവേക്കണം; അതു
നിങ്ങൾക്കു അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 37 ഈ
ഉണ്ടാക്കുന്ന ധൂപവഗ്ഗൎ ത്തിെന്റ േയാഗത്തിന്നു
ഒത്തതായി നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാക്കരുതു; അതു
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 38

മണേക്കണ്ടതിന്നു അതുേപാെലയുള്ളതു ആെരങ്കിലും
ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളേയണം.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 2 ഇതാ, ഞാൻ
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ ഹൂരിെന്റ മകനായ

ഊരിയുെട മകൻ െബസേലലിെന േപർ െചാല്ലി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അവൻ െകൗശലപ്പണികെള
സങ്കലപ്ിച്ചു െചയവ്ാനും െപാന്നു, െവള്ളി, താ്രമം
എന്നിവെകാണ്ടു പണി െചയവ്ാനും രത്നം െവട്ടി
പതിപ്പാനും 4 മരത്തിൽ െകാത്തുപണി െചയവ്ാനും
സകലവിധമായ പണിത്തരം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഞാൻ
അവെന 5 ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും
അറിവും സകലവിധസാമത്ഥൎ ്യവുംെകാണ്ടു
നിെറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഞാൻ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ
അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായ ഒെഹാലിയാബിെന
അവേനാടുകൂെട ആക്കുകയും സകല ജ്ഞാനികളുെട
ഹൃദയത്തിലും ജ്ഞാനം നല്കുകയും െചയത്ിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു ഒെക്കയും അവർ
ഉണ്ടാക്കും. 7 സമാഗമനകൂടാരവും
സാക്ഷ്യെപട്ടകവും അതിന്മീെതയുള്ള കൃപാസനവും
കൂടാരത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും 8 േമശയും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങളും തങ്കംെകാണ്ടുള്ള
നിലവിളക്കും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും 9

ധൂപപീഠവും േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െതാട്ടിയും അതിെന്റ കാലും
വിേശഷവ്രസ്തങ്ങളും 10 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
വിശുദ്ധവ്രസ്തങ്ങളും പുേരാഹിതശുശ്രൂെഷക്കായിട്ടു 11

അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട വ്രസ്തങ്ങളും
അഭിേഷകൈതലവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നുള്ള
സുഗന്ധധൂപവഗ്ഗൎ വും ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും അവർ ഉണ്ടാക്കും.

12 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു:
നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
നിങ്ങൾ എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള ആചരിേക്കണം. ഞാൻ
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവയാകുന്നു എന്നു
അറിേയണ്ടതിന്നു അതു തലമുറതലമുറയായി
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ ഒരു അടയാളം
ആകുന്നു. 13 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത്
ആചരിേക്കണം; അതു നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധം
ആകുന്നു. 14 അതിെന അശുദ്ധമാക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. ആെരങ്കിലും അന്നു
േവല െചയത്ാൽ അവെന അവെന്റ ജനത്തിെന്റ

ഇടയിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 15 ആറു ദിവസം
േവല െചേയ്യണം; എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം
സ്വസ്ഥമായുള്ള ശബ്ബത്തായി യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധം
ആകുന്നു; ആെരങ്കിലും ശബ്ബത്ത് നാളിൽ േവല
െചയത്ാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 16

ആകയാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ തലമുറതലമുറയായി
ശബ്ബത്തിെന നിത്യനിയമമായിട്ടു ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു
ശബ്ബത്തിെന ്രപമാണിേക്കണം. 17 അതു എനിക്കും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും ഒരു
അടയാളം ആകുന്നു; ആറു ദിവസംെകാണ്ടേല്ലാ
യേഹാവ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കിയതു;
ഏഴാംദിവസം അവൻ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു വിശ്രമിച്ചു.

18 അവൻ സീനായി പവ്വൎ തത്തിൽ െവച്ചു
േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്ു കഴിഞ്ഞേശഷം
ൈദവത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ടു എഴുതിയ
കലപ്ലകകളായ സാക്ഷ്യപലക രണ്ടും അവെന്റ
പക്കൽ െകാടുത്തു.

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ േമാെശ പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിവരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നു ജനം
കണ്ടേപ്പാൾ ജനം അഹേരാെന്റ അടുക്കൽ

വന്നുകൂടി അവേനാടു: നീ എഴുേന്നറ്റു, ഞങ്ങളുെട
മുമ്പിൽ നടേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു ൈദവെത്ത ഉണ്ടാക്കി
തരിക; ഞങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന പുരുഷനായ ഈ
േമാെശക്കു എന്തു ഭവിച്ചു എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അഹേരാൻ
അവേരാടു: നിങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാരുെടയും
പു്രതന്മാരുെടയും പു്രതിമാരുെടയും കാതിെല
െപാൻകുണുക്കു പറിച്ചു എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 3 ജനം ഒെക്കയും
തങ്ങളുെട കാതിൽ നിന്നു െപാൻകുണുക്കു പറിച്ചു
അഹേരാെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 അവൻ
അതു അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി, ഒരു
െകാത്തുളിെകാണ്ടു ഭാഷവരുത്തി ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ
വാത്തൎ ുണ്ടാക്കി. അേപ്പാൾ അവർ: യി്രസാേയേല, ഇതു
നിെന്ന മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ
ൈദവം ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അഹേരാൻ
അതു കണ്ടാെറ അതിന്നു മുമ്പാെക ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു: നാെള യേഹാെവക്കു ഒരു ഉത്സവം എന്നു
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 6 പിെറ്റന്നാൾ അവർ അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു
സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു; ജനം ഭക്ഷിപ്പാനും
കുടിപ്പാനും ഇരുന്നു കളിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റു.

7 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു: നീ
ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുക; നീ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനം തങ്ങെള തേന്ന
വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു. 8 ഞാൻ അവേരാടു കലപ്ിച്ച
വഴി അവർ േവഗത്തിൽ വിട്ടുമാറി ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ
വാത്തൎ ുണ്ടാക്കി നമസ്കരിച്ചു അതിന്നു യാഗം കഴിച്ചു:
യി്രസാേയേല, ഇതു നിെന്ന മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു എന്നു
പറയുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 9 ഞാൻ ഈ
ജനെത്ത േനാക്കി, അതു ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനം ആകുന്നു
എന്നു കണ്ടു. 10 അതുെകാണ്ടു എെന്റ േകാപം
അവക്കൎ ു വിേരാധമായി ജ്വലിച്ചു ഞാൻ അവെര
ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്ന വിടുക; നിെന്ന ഞാൻ
വലിേയാരു ജാതിയാക്കും എന്നും യേഹാവ
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േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്ു. 11 എന്നാൽ േമാെശ
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചു
പറഞ്ഞതു: യേഹാേവ, നീ മഹാബലംെകാണ്ടും
ഭുജവീയ്യൎ ംെകാണ്ടും മി്രസയിംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനത്തിന്നു വിേരാധമായി നിെന്റ
േകാപം ജ്വലിക്കുന്നതു എന്തു? 12 മലകളിൽെവച്ചു
െകാന്നുകളവാനും ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നശിപ്പിപ്പാനും
അവെര േദാഷത്തിന്നായി അവൻ െകാണ്ടുേപായി
എന്നു മി്രസയീമ്യെരെക്കാണ്ടു പറയിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു? നിെന്റ ഉ്രഗേകാപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിെന്റ
ജനത്തിന്നു വരുവാനുള്ള ഈ അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു
അനുതപിേക്കണേമ. 13 നിെന്റ ദാസന്മാരായ
അ്രബാഹാമിെനയും യിസഹ്ാക്കിെനയും
യി്രസാേയലിെനയും ഓേക്കൎ ണേമ. ഞാൻ നിങ്ങളുെട
സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
വദ്ധൎ ിപ്പിക്കയും ഞാൻ അരുളിെച്ചയത് ഈ േദശം
ഒെക്കയും നിങ്ങളുെട സന്തതിക്കു െകാടുക്കയും അവർ
അതിെന എേന്നക്കും അവകാശമായി ്രപാപിക്കയും
െചയ്യുെമന്നു നീ നിെന്നെക്കാണ്ടു തേന്ന അവേരാടു
സത്യംെചയത്ുവേല്ലാ. 14 അേപ്പാൾ യേഹാവ തെന്റ
ജനത്തിന്നു വരുത്തും എന്നു കലപ്ിച്ച
അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു അനുതപിച്ചു.

15 േമാെശ തിരിഞ്ഞു പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി;
സാക്ഷ്യത്തിെന്റ പലക രണ്ടും അവെന്റ കയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. പലക ഇപ്പുറവും അപ്പുറവുമായി
ഇരുവശത്തും എഴുതിയതായിരുന്നു. 16 പലക
ൈദവത്തിെന്റ പണിയും പലകയിൽ പതിഞ്ഞ
എഴുത്തു ൈദവത്തിെന്റ എഴുത്തും ആയിരുന്നു. 17

ജനം ആത്തൎ ുവിളിക്കുന്ന േഘാഷം േയാശുവ
േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ േമാെശേയാടു: പാളയത്തിൽ
യുദ്ധേഘാഷം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അതിന്നു
അവൻ: ജയിച്ചു ആക്കൎ ുന്നവരുെട േഘാഷമല്ല, േതാറ്റു
നിലവിളിക്കുന്നവരുെട നിലവിളിയുമല്ല, ്രപതിഗാനം
െചയ്യുന്നവരുെട േഘാഷമേ്രത ഞാൻ േകൾക്കുന്നതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അവൻ പാളയത്തിന്നു
സമീപിച്ചേപ്പാൾ കാളക്കുട്ടിെയയും നൃത്തങ്ങെളയും
കണ്ടു അേപ്പാൾ േമാെശയുെട േകാപം ജ്വലിച്ചു അവൻ
പലകകെള കയ്യിൽനിന്നു എറിഞ്ഞു പവ്വൎ തത്തിെന്റ
അടിവാരത്തുെവച്ചു െപാട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. 20 അവർ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാളക്കുട്ടിെയ അവൻ എടുത്തു
തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടു അെരച്ചു െപാടിയാക്കി െവള്ളത്തിൽ
വിതറി യി്രസാേയൽമക്കെള കുടിപ്പിച്ചു. 21 േമാെശ
അഹേരാേനാടു: ഈ ജനത്തിേന്മൽ ഇ്രതവലിയ പാപം
വരുത്തുവാൻ അവർ നിേന്നാടു എന്തു െചയത്ു എന്നു
േചാദിച്ചു. 22 അതിന്നു അഹേരാൻ പറഞ്ഞതു:
യജമാനെന്റ േകാപം ജ്വലിക്കരുേത; ഈ ജനം
േദാഷത്തിേലക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നെതന്നു നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 23 ഞങ്ങൾക്കു മുമ്പായി
നടേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു ൈദവെത്ത ഉണ്ടാക്കി തേരണം;
ഞങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
പുരുഷനായ ഈ േമാെശക്കു എന്തു ഭവിച്ചു എന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു അവർ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു. 24 ഞാൻ അവേരാടു: െപാന്നുള്ളവർ അതു
പറിെച്ചടുക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അതു എെന്റ
പക്കൽ തന്നു; ഞാൻ അതു തീയിൽ ഇട്ടു ഈ കാളക്കുട്ടി
പുറത്തു വന്നു. 25 അവരുെട വിേരാധികൾക്കു
മുമ്പാെക അവർ ഹാസ്യമാകത്തക്കവണ്ണം അഹേരാൻ
അവെര അഴിച്ചുവിട്ടുകളകയാൽ ജനം
െകട്ടഴിഞ്ഞവരായി എന്നു കണ്ടിട്ടു േമാെശ
പാളയത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ നിന്നുെകാണ്ടു: 26

യേഹാവയുെട പക്ഷത്തിൽ ഉള്ളവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വരെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാെറ േലവ്യർ എല്ലാവരും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. 27 അവൻ അവേരാടു:
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വാൾ അെരക്കു
െകട്ടി പാളയത്തിൽകൂടി വാതിൽേതാറും കടന്നു
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സേഹാദരെനയും താന്താെന്റ
േസ്നഹിതെനയും താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരെനയും
െകാന്നുകളവിൻ എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
28 േലവ്യർ േമാെശ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയത്ു അന്നു
ഏകേദശം മൂവായിരം േപർ വീണു. 29 യേഹാവ ഇന്നു
നിങ്ങൾക്കു അനു്രഗഹം നേല്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നു
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ മകന്നും താന്താെന്റ
സേഹാദരന്നും വിേരാധമായി യേഹാെവക്കു നിങ്ങെള
തേന്ന ഏലപ്ിച്ചുെകാടുപ്പിൻ എന്നു േമാെശ പറഞ്ഞു.
30 പിെറ്റന്നാൾ േമാെശ: നിങ്ങൾ ഒരു മഹാപാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ കയറിെച്ചല്ലും; പേക്ഷ നിങ്ങളുെട
പാപത്തിന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ
എനിക്കു ഇടയാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 31 അങ്ങെന
േമാെശ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു
പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: അേയ്യാ, ഈ ജനം
മഹാപാതകം െചയത്ു െപാന്നുെകാണ്ടു തങ്ങൾക്കു
ഒരു ൈദവെത്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 32 എങ്കിലും നീ
അവരുെട പാപം ക്ഷമിേക്കണേമ; അെല്ലങ്കിൽ നീ
എഴുതിയ നിെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു എെന്റ േപർ
മായിച്ചുകളേയണേമ. 33 യേഹാവ േമാെശേയാടു:
എേന്നാടു പാപം െചയത്വെന്റ േപർ ഞാൻ എെന്റ
പുസ്തകത്തിൽനിന്നു മായിച്ചുകളയും. 34 ആകയാൽ നീ
േപായി ഞാൻ നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയത് േദശേത്തക്കു
ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാക; എെന്റ ദൂതൻ നിെന്റ
മുമ്പിൽ നടക്കും. എന്നാൽ എെന്റ
സന്ദശൎ നദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവരുെട പാപം
അവരുെടേമൽ സന്ദശൎ ിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 35

അഹേരാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കുട്ടിെയ ജനം
ഉണ്ടാക്കിച്ചതാകെകാണ്ടു യേഹാവ അവെര
ദണ്ഡിപ്പിച്ചു.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: നീയും
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു നീ െകാണ്ടുവന്ന

ജനവും ഇവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ടു, നിെന്റ സന്തതിക്കു
െകാടുക്കുെമന്നു ഞാൻ അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസഹ്ാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും
സത്യംെചയത് േദശേത്തക്കു, 2 പാലും േതനും
ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്കു, തേന്ന, േപാകുവിൻ. ഞാൻ
ഒരു ദൂതെന നിനക്കു മുമ്പായി അയക്കും; കനാന്യൻ,
അേമായ്യൎ ൻ, ഹിത്യൻ, െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ,
െയബൂസ്യൻ എന്നിവെര ഞാൻ ഓടിച്ചുകളയും. 3

വഴിയിൽെവച്ചു ഞാൻ നിെന്ന
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ
നടക്കയില്ല; നീ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനം ആകുന്നു. 4

േദാഷകരമായ ഈ വചനം േകട്ടേപ്പാൾ ജനം ദുഃഖിച്ചു;
ആരും തെന്റ ആഭരണം ധരിച്ചതുമില്ല. 5 നിങ്ങൾ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനം ആകുന്നു; ഞാൻ ഒരു നിമിഷേനരം
നിെന്റ നടുവിൽ നടന്നാൽ നിെന്ന സംഹരിച്ചുകളയും;
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിേന്നാടു എന്തു െചേയ്യണം
എന്നു അറിേയണ്ടതിന്നു നീ നിെന്റ ആഭരണം
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നീക്കിക്കളക എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറക എന്നു യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചിരുന്നു.
6 അങ്ങെന േഹാേരബ ്പവ്വൎ തത്തിങ്കൽ തുടങ്ങി
യി്രസാേയൽമക്കൾ ആഭരണം ധരിച്ചില്ല.

7 േമാെശ കൂടാരം എടുത്തു പാളയത്തിന്നു പുറത്തു
പാളയത്തിൽനിന്നു ദൂരത്തു അടിച്ചു; അതിന്നു
സമാഗമനകൂടാരം എന്നു േപർ ഇട്ടു. യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുന്നവെനല്ലാം പുറെപ്പട്ടു പാളയത്തിന്നു
പുറത്തുള്ള സമാഗമനകൂടാരത്തിേലക്കു െചന്നു. 8

േമാെശ കൂടാരത്തിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ ജനം
ഒെക്കയും എഴുേന്നറ്റു ഒേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്നു, േമാെശ
കൂടാരത്തിന്നകത്തു കടക്കുേവളം അവെന
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9 േമാെശ കൂടാരത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ േമഘസ്തംഭം ഇറങ്ങി
കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിൽക്കയും യേഹാവ
േമാെശേയാടു സംസാരിക്കയും െചയത്ു. 10 ജനം
എല്ലാം കൂടാരവാതിൽക്കൽ േമഘസ്തംഭം നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടു. ജനം എല്ലാം എഴുേന്നറ്റു ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ കൂടാരവാതിൽക്കൽെവച്ചു നമസ്കരിച്ചു. 11

ഒരുത്തൻ തെന്റ േസ്നഹിതേനാടു
സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല യേഹാവ േമാെശേയാടു
അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു. പിെന്ന അവൻ
പാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു; അവെന്റ
ശുശ്രൂഷക്കാരനായ നൂെന്റ പു്രതനായ േയാശുവ എന്ന
ബാല്യക്കാരേനാ കൂടാരെത്ത വിട്ടുപിരിയാതിരുന്നു.

12 േമാെശ യേഹാവേയാടു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ:
ഈ ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാക എന്നു നീ
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ; എങ്കിലും ആെര
എേന്നാടുകൂെട അയക്കുെമന്നു അറിയിച്ചുതന്നില്ല;
എന്നാൽ: ഞാൻ നിെന്ന അടുത്തു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എനിക്കു നിേന്നാടു കൃപ േതാന്നിയിരിക്കുന്നു എന്നു
നീ അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 13 ആകയാൽ എേന്നാടു
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ നിെന്റ വഴി എെന്ന
അറിയിേക്കണേമ; നിനക്കു എേന്നാടു
കൃപയുണ്ടാകുവാന്തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിെന്ന
അറിയുമാറാകെട്ട; ഈ ജാതി നിെന്റ ജനം എന്നു
ഓേക്കൎ ണേമ. 14 അതിന്നു അവൻ: എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം
നിേന്നാടുകൂെട േപാരും; ഞാൻ നിനക്കു സ്വസ്ഥത
നല്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 15 അവൻ അവേനാടു:
തിരുസാന്നിദ്ധ്യം എേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നില്ല എങ്കിൽ
ഞങ്ങെള ഇവിെടനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കരുേത. 16

എേന്നാടും നിെന്റ ജനേത്താടും കൃപ ഉെണ്ടന്നുള്ളതു
ഏതിനാൽ അറിയും? നീ ഞങ്ങേളാടുകൂെട
േപാരുന്നതിനാലല്ലേയാ? അങ്ങെന ഞാനും നിെന്റ
ജനവും ഭൂതലത്തിലുള്ള സകലജാതികളിലുംെവച്ചു
വിേശഷതയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

17 യേഹാവ േമാെശേയാടു: നീ പറഞ്ഞ ഈ
വാക്കുേപാെല ഞാൻ െചയ്യും; എനിക്കു നിേന്നാടു
കൃപ േതാന്നിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന അടുത്തു
അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 18

അേപ്പാൾ അവൻ: നിെന്റ േതജസ്സു എനിക്കു കാണിച്ചു
തേരണേമ എന്നേപക്ഷിച്ചു. 19 അതിന്നു അവൻ:
ഞാൻ എെന്റ മഹിമ ഒെക്കയും നിെന്റ മുമ്പാെക
കടക്കുമാറാക്കി യേഹാവയുെട നാമെത്ത നിെന്റ
മുമ്പാെക േഘാഷിക്കും; കൃപ െചയവ്ാൻ എനിക്കു
മനസ്സുള്ളവേനാടു ഞാൻ കൃപ െചയ്യും; കരുണ
കാണിപ്പാൻ എനിക്കു മനസ്സുള്ളവന്നു ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കും എന്നരുളിെച്ചയത്ു. 20 നിനക്കു എെന്റ
മുഖം കാണ്മാൻ കഴികയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനും എെന്ന

കണ്ടു ജീവേനാെട ഇരിക്കയില്ല എന്നും അവൻ
കലപ്ിച്ചു. 21 ഇതാ, എെന്റ അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥലം
ഉണ്ടു; അവിെട ആ പാറേമൽ നീ നിൽേക്കണം. 22

എെന്റ േതജസ്സു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
പാറയുെട ഒരു പിളപ്പൎ ിൽ ആക്കി ഞാൻ
കടന്നുേപാകുേവാളം എെന്റ ൈകെകാണ്ടു നിെന്ന
മെറക്കും. 23 പിെന്ന എെന്റ ൈക നീക്കും; നീ എെന്റ
പിൻഭാഗം കാണും; എെന്റ മുഖേമാ കാണാവതല്ല
എന്നും യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ:
മുമ്പിലേത്തവേപാെല രണ്ടു കലപ്ലക

െചത്തിെക്കാൾക; എന്നാൽ നീ െപാട്ടിച്ചുകളഞ്ഞ
മുമ്പിലെത്ത പലകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങെള
ഞാൻ ആ പലകയിൽ എഴുതും. 2 നീ രാവിേല ഒരുങ്ങി
രാവിേല തേന്ന സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽ കയറി;
പവ്വൎ തത്തിെന്റ മുകളിൽ എെന്റ സന്നിധിയിൽ വേരണം.
3 നിേന്നാടുകൂെട ആരും കയറരുതു.
പവ്വൎ തത്തിെലങ്ങും ആെരയും കാണരുതു. പവ്വൎ തത്തിൻ
അരിെക ആടുകേളാ കന്നുകാലികേളാ േമയുകയും
അരുതു. 4 അങ്ങെന േമാെശ മുമ്പിലേത്തവേപാെല
രണ്ടു കലപ്ലക െചത്തി, അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു
യേഹാവ തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാല
സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽ കയറി; കലപ്ലക രണ്ടും കയ്യിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടു േപായി. 5 അേപ്പാൾ യേഹാവ
േമഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവിെട അവെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
യേഹാവയുെട നാമെത്ത േഘാഷിച്ചു. 6 യേഹാവ
അവെന്റ മുമ്പാെക കടന്നു േഘാഷിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ, യേഹാവയായ ൈദവം,
കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീഘൎ ക്ഷമയും
മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ. 7 ആയിരം
ആയിരത്തിന്നു ദയ പാലിക്കുന്നവൻ; അകൃത്യവും
അതി്രകമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ;
കുറ്റമുള്ളവെന െവറുെത വിടാെത പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യം മക്കളുെടേമലും മക്കളുെട മക്കളുെടേമലും
മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറേയാളം
സന്ദശൎ ിക്കുന്നവൻ. 8 എന്നാെറ േമാെശ ബദ്ധെപ്പട്ടു
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു: 9 കത്തൎ ാേവ, നിനക്കു
എേന്നാടു കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ കത്തൎ ാവു ഞങ്ങളുെട
മേദ്ധ്യ നടേക്കണേമ. ഇതു ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനം തേന്ന
എങ്കിലും ഞങ്ങളുെട അകൃത്യവും പാപവും ക്ഷമിച്ചു
ഞങ്ങെള നിെന്റ അവകാശമാേക്കണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 അതിന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: ഞാൻ ഒരു നിയമം
ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂമിയിെലങ്ങും ഒരു ജാതിയിലും
സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിെന്റ
സവ്വൎ ജനത്തിന്നും മുമ്പാെക ഞാൻ െചയ്യും; നീ
സഹവാസം െചയത്ുേപാരുന്ന ജനം ഒെക്കയും
യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തിെയ കാണും; ഞാൻ നിേന്നാടു
െചയവ്ാനിരിക്കുന്നതു ഭയങ്കരമായുള്ളതു തേന്ന. 11

ഇന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നതു
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക; അേമായ്യൎ ൻ, കനാന്യൻ, ഹിത്യൻ,
െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ, െയബൂസ്യൻ എന്നിവെര ഞാൻ
നിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു ഓടിച്ചുകളയും. 12 നീ െചല്ലുന്ന
േദശത്തിെല നിവാസികേളാടു നീ ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ കരുതിെക്കാൾക; അല്ലാഞ്ഞാൽ
അതു നിെന്റ മേദ്ധ്യ ഒരു കണിയായിരിക്കും. 13 നിങ്ങൾ
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അവരുെട ബലിപീഠങ്ങെള ഇടിച്ചു വി്രഗഹങ്ങെള
തകത്തൎ ു അേശര്രപതിഷഠ്കെള െവട്ടിക്കളേയണം. 14

അന്യൈദവെത്ത നമസ്കരിക്കരുതു; യേഹാവയുെട
നാമം തീക്ഷ്ണൻ എന്നാകുന്നു; അവൻ
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം തേന്ന. 15 ആ േദശത്തിെല
നിവാസികേളാടു ഉടമ്പടി െചയ്കയും അവരുെട
േദവന്മാേരാടു അവർ പരസംഗം െചയത്ു അവരുെട
േദവന്മാക്കൎ ു ബലി കഴിക്കുേമ്പാൾ നിെന്ന വിളിക്കയും
നീ െചന്നു അവരുെട ബലികൾ തിന്നുകയും 16

അവരുെട പു്രതിമാരിൽനിന്നു നിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു
ഭായ്യൎ മാെര എടുക്കയും അവരുെട പു്രതിമാർ തങ്ങളുെട
േദവന്മാേരാടു പരസംഗം െചയ്യുേമ്പാൾ നിെന്റ
പു്രതന്മാെരെക്കാണ്ടു അവരുെട േദവന്മാേരാടു
പരസംഗം െചയ്യിക്കയും െചയവ്ാൻ ഇടവരരുതു. 17

േദവന്മാെര വാത്തൎ ുണ്ടാക്കരുതു. 18 പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം നീ ആചരിേക്കണം. ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ആബീബ ്മാസത്തിൽ
നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു ഏഴു ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം തിേന്നണം; ആബീബ ്മാസത്തിലേല്ലാ നീ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുേപാന്നതു. 19 ആദ്യം
ജനിക്കുന്നെതാെക്കയും നിെന്റ ആടുകളുെടയും
കന്നുകാലികളുെടയും കൂട്ടത്തിൽ കടിഞ്ഞൂലായ
ആൺ ഒെക്കയും എനിക്കുള്ളതു ആകുന്നു. 20

എന്നാൽ കഴുതയുെട കടിഞ്ഞൂലിെന
ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ടു വീണ്ടുെകാേള്ളണം.
വീണ്ടുെകാള്ളുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ കഴുത്തു
ഒടിച്ചുകളേയണം. നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെന
ഒെക്കയും വീണ്ടുെകാേള്ളണം. െവറുങ്കേയ്യാെട
നിങ്ങൾ എെന്റ മുമ്പാെക വരരുതു. 21 ആറു ദിവസം
േവല െചേയ്യണം; ഏഴാം ദിവസം
സ്വസ്ഥമായിരിേക്കണം; വിതകാലേമാ
െകായത്്തുകാലേമാ ആയാലും സ്വസ്ഥമായിരിേക്കണം.
22 േകാതമ്പുെകായത്്തിെല ആദ്യഫേലാത്സവമായ
വാേരാത്സവവും ആണ്ടറുതിയിൽ കായ്കനിെപ്പരുനാളും
നീ ആചരിേക്കണം. 23 സംവത്സരത്തിൽ മൂന്നു
്രപാവശ്യം പുരുഷന്മാെരാക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായി യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ മുമ്പാെക
വേരണം. 24 ഞാൻ ജാതികെള നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു നിെന്റ അതൃത്തികെള വിശാലമാക്കും;
നീ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്നു ്രപാവശ്യം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക െചല്ലുവാൻ
കയറിേപ്പായിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിെന്റ
േദശം േമാഹിക്കയില്ല. 25 എെന്റ യാഗരക്തം പുളിപ്പുള്ള
അപ്പേത്താടുകൂെട അപ്പൎ ിക്കരുതു.
െപസഹെപരുനാളിെല യാഗം ്രപഭാതകാലംവെര
െവേച്ചക്കരുതു. 26 നിെന്റ നിലത്തിെല ആദ്യവിളവിെന്റ
ആദ്യഫലം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ െകാണ്ടുവേരണം. േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ
അതിെന്റ തള്ളയുെട പാലിൽ പാകം െചയ്യരുതു. 27

യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു: ഈ വചനങ്ങെള
എഴുതിെക്കാൾക; ഈ വചനങ്ങൾ ആധാരമാക്കി
ഞാൻ നിേന്നാടും യി്രസാേയലിേനാടും നിയമം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 28 അവൻ
അവിെട ഭക്ഷണം കഴിക്കാെതയും െവള്ളം
കുടിക്കാെതയും നാലപ്തു പകലും നാലപ്തു രാവും
യേഹാവേയാടുകൂെട ആയിരുന്നു; അവൻ പത്തു
കലപ്നയായ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങെള പലകയിൽ
എഴുതിെക്കാടുത്തു.

29 അവൻ തേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു നിമിത്തം
തെന്റ മുഖത്തിെന്റ ത്വക്ക് ്രപകാശിച്ചു എന്നു േമാെശ

സാക്ഷ്യത്തിെന്റ പലക രണ്ടും കയ്യിൽ പടിച്ചുെകാണ്ടു
സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ
അറിഞ്ഞില്ല. 30 അഹേരാനും യി്രസാേയൽമക്കൾ
എല്ലാവരും േമാെശെയ േനാക്കിയേപ്പാൾ അവെന്റ
മുഖത്തിെന്റ ത്വക്ക് ്രപകാശിക്കുന്നതു കണ്ടു;
അതുെകാണ്ടു അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുവാൻ
ഭയെപ്പട്ടു. 31 േമാെശ അവെര വിളിച്ചു; അേപ്പാൾ
അഹേരാനും സഭയിെല ്രപമാണികൾ ഒെക്കയും
അവെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു; േമാെശ അവേരാടു
സംസാരിചു. 32 അതിെന്റ േശഷം യി്രസാേയൽമക്കൾ
ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു യേഹാവ തേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്െതാെക്കയും അവൻ അവേരാടു
ആജ്ഞാപിച്ചു. 33 േമാെശ അവേരാടു സംസാരിച്ചു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ മുഖത്തു ഒരു മൂടുപടം
ഇട്ടു. 34 േമാെശ യേഹാവേയാടു
സംസാരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ പുറത്തു വരുേവാളം മൂടുപടം
നീക്കിയിരിക്കും; തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു അവൻ
പുറത്തുവന്നു യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയും. 35

യി്രസാേയൽമക്കൾ േമാെശയുെട മുഖത്തിെന്റ ത്വക്ക്
്രപകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടതുെകാണ്ടു േമാെശ
അവേനാടു സംസാരിേക്കണ്ടതിന്നു അകത്തു
കടക്കുേവാളം മൂടുപടം പിെന്നയും തെന്റ മുഖത്തു
ഇട്ടുെകാള്ളും.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േമാെശ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സംഘെത്ത ഒെക്കയും കൂട്ടി അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ െചയവ്ാൻ യേഹാവ

കലപ്ിച്ച വചനങ്ങൾ ആവിതു: 2 ആറു ദിവസം േവല
െചേയ്യണം; ഏഴാം ദിവസം നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധമായി
യേഹാവയുെട മഹാസ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ബത്ത്
ആയിരിേക്കണം; അന്നു േവല െചയ്യുന്നവൻ എല്ലാം
മരണ ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 3 ശബ്ബത്ത് നാളിൽ
നിങ്ങളുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങും തീ
കത്തിക്കരുതു.

4 േമാെശ പിെന്നയും യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സവ്വൎ സഭേയാടും പറഞ്ഞതു: യേഹാവ കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 5 നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു
യേഹാെവക്കു ഒരു വഴിപാടു എടുപ്പിൻ. നല്ല
മനസ്സുള്ളവെനല്ലാം യേഹാെവക്കു വഴിപാടു
െകാണ്ടുവേരണം. 6 െപാന്നു, െവള്ളി, താ്രമം,
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ,
േകാലാട്ടുേരാമം, 7 ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുെകാറ്റേന്താൽ,
തഹശുേതാൽ, ഖദിരമരം, 8 വിളക്കിന്നു എണ്ണ,
അഭിേഷകൈതലത്തിന്നും പരിമളധൂപത്തിന്നും
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം, 9 േഗാേമദകക്കല്ലു, ഏേഫാദിന്നു
പതക്കത്തിന്നും പതിേക്കണ്ടുന്ന കല്ലു എന്നിവ തേന്ന.
10 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരും വന്നു
യേഹാവ കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നതു ഒെക്കയും
ഉണ്ടാേക്കണം. 11 തിരുനിവാസം, അതിെന്റ മൂടുവിരി,
പുറമൂടി, െകാളുത്തുകൾ, പലകകൾ, അന്താഴങ്ങൾ,
12 തൂണുകൾ, ചുവടുകൾ, െപട്ടകം, അതിെന്റ
തണ്ടുകൾ, കൃപാസനം, മറയുെട തിരശ്ശീല, 13 േമശ,
അതിെന്റ തണ്ടുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും,
കാഴച്യപ്പം, 14 െവളിച്ചത്തിന്നു നിലവിളക്കു,
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ, അതിെന്റ ദീപങ്ങൾ,
വിളക്കിന്നു എണ്ണ, 15 ധൂപപീഠം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ,
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അഭിേഷകൈതലം, സുഗന്ധധൂപവഗ്ഗൎ ം,
തിരുനിവാസത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശന വാതിലിെന്റ
മറശ്ശീല, 16 േഹാമയാഗപീഠം, അതിെന്റ താ്രമജാലം,
തണ്ടുകൾ, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും,
െതാട്ടി, അതിെന്റ കാൽ, 17 ്രപാകാരത്തിെന്റ
മറശ്ശീലകൾ, അതിെന്റ തൂണുകൾ, ചുവടുകൾ,
്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറ, 18 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
കുറ്റികൾ, ്രപാകാരത്തിെന്റ കുറ്റികൾ, 19 അവയുെട
കയറുകൾ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ െചയവ്ാൻ
വിേശഷവ്രസ്തങ്ങൾ, പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
വിശുദ്ധവ്രസ്തം, പുേരാഹിതശുശ്രൂെഷക്കായി അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വ്രസ്തങ്ങൾ എന്നിവ തേന്ന. 20 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട സവ്വൎ സഭയും േമാെശയുെട
മുമ്പിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 21 ഹൃദയത്തിൽ
ഉത്സാഹവും മനസ്സിൽ താലപ്യ്യൎ വും േതാന്നിയവൻ
എല്ലാം സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കും
അതിെന്റ സകലശുശ്രൂെഷക്കും
വിശുദ്ധവ്രസ്തങ്ങൾക്കും േവണ്ടി യേഹാെവക്കു
വഴിപാടു െകാണ്ടുവന്നു. 22 പുരുഷന്മാരും
്രസ്തീകളുമായി ഔദായ്യൎ മനസ്സുള്ളവർ എല്ലാവരും
യേഹാെവക്കു െപാൻവഴിപാടു െകാടുപ്പാൻ
നിശ്ചയിച്ചവെരാെക്കയും വള, കുണുക്കു, േമാതിരം,
മാല മുതലായ സകലവിധെപാന്നാഭരണങ്ങളും
െകാണ്ടുവന്നു. 23 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ,
പഞ്ഞിനൂൽ, േകാലാട്ടുേരാമം, ചുവപ്പിച്ച
ആട്ടുെകാറ്റേന്താൽ, തഹശൂേതാൽ എന്നിവ
ൈകവശമുള്ളവർ അതു െകാണ്ടു വന്നു. 24

െവള്ളിയും താ്രമവും വഴിപാടുെകാടുപ്പാൻ
നിശ്ചയിച്ചവെനല്ലാം യേഹാെവക്കു വഴിപാടു
െകാണ്ടുവന്നു. ശുശ്രൂഷയിെല എല്ലാപണിക്കുമായി
ഖദിരമരം ൈകവശമുള്ളവൻ അതുെകാണ്ടുവന്നു. 25

സാമത്ഥൎ ്യമുള്ള ്രസ്തീകൾ ഒെക്കയും തങ്ങളുെട
ൈകെകാണ്ടു നൂറ്റ നീലനൂലും ധൂ്രമനൂലും
ചുവപ്പുനൂലും പഞ്ഞിനൂലും െകാണ്ടുവന്നു. 26

സാമത്ഥൎ ്യത്താൽ ഹൃദയത്തിൽ ഉത്സാഹം േതാന്നിയ
്രസ്തീകൾ ഒെക്കയും േകാലാട്ടുേരാമം നൂറ്റു. 27

്രപമാണികൾ ഏേഫാദിന്നും പതക്കത്തിനും
പതിേക്കണ്ടുന്ന കല്ലുകളും േഗാേമദകക്കല്ലുകളും 28

െവളിച്ചത്തിന്നും അഭിേഷകൈതലത്തിന്നും
സുഗന്ധധൂപത്തിന്നുമായി പരിമളവഗ്ഗൎ വും എണ്ണയും
െകാണ്ടു വന്നു. 29 േമാെശ മുഖാന്തരം യേഹാവ
കലപ്ിച്ച സകല്രപവൃത്തിക്കുമായി െകാണ്ടുവരുവാൻ
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ ഔദായ്യൎ മനസ്സുള്ള സകല
പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളും യേഹാെവക്കു സ്വേമധാദാനം
െകാണ്ടുവന്നു.

30 എന്നാൽ േമാെശ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറഞ്ഞതു: േനാക്കുവിൻ; യേഹാവ
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട
മകൻ െബസേലലിെന േപർെചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
31 െകൗശലപ്പണികെള സങ്കലപ്ിച്ചുണ്ടാക്കുവാനും
െപാന്നു, െവള്ളി, താ്രമം എന്നിവെകാണ്ടു പണി
െചയവ്ാനും 32 രത്നം െവട്ടി പതിപ്പാനും മരത്തിൽ
െകാത്തുപണിയായ സകലവിധെകൗശലപ്പണിയും
െചയവ്ാനും 33 അവൻ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ അവെന
ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ
സാമത്ഥൎ ്യവുംെകാണ്ടു നിെറച്ചിരിക്കുന്നു. 34 അവെന്റ
മനസ്സിലും ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ
മകനായ ഒെഹാലീയാബിെന്റ മനസ്സിലും മറ്റുള്ളവെര
പഠിപ്പിപ്പാൻ അവൻ േതാന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. 35

െകാത്തുപണിക്കാരെന്റയും

െകൗശലപ്പണിക്കാരെന്റയും നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
പണിെചയ്യുന്ന തയ്യൽക്കാരെന്റയും
െനയത്്തുകാരെന്റയും ഏതുതരം ശിലപ്പ്പണി
െചയ്യുന്നവരുെടയും െകൗശലപ്പണികൾ സങ്കലപ്ിച്ചു
ഉണ്ടാക്കുന്നവരുെടയും സകലവിധ്രപവൃത്തിയും
െചയവ്ാൻ അവൻ അവെര മനസ്സിൽ ജ്ഞാനം
െകാണ്ടു നിെറച്ചിരിക്കുന്നു.

൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െബസേലലും ഒെഹാലീയാബും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കു
യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും

സകല്രപവൃത്തിയും െചയവ്ാൻ അറിേയണ്ടതിന്നു
യേഹാവ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും നല്കിയ
സകലജ്ഞാനികളും ്രപവൃത്തി െചേയ്യണം.

2 അങ്ങെന േമാെശ െബസേലലിെനയും
ഒെഹാലീയാബിെനയും യേഹാവ മനസ്സിൽ ജ്ഞാനം
നല്കിയിരുന്ന എല്ലാവെരയും ്രപവൃത്തിയിൽ േചരുവാൻ
മനസ്സിൽ ഉത്സാഹം േതാന്നിയ എല്ലാവെരയും
വിളിച്ചുവരുത്തി. 3 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശുശ്രൂഷയുെട ്രപവൃത്തി െചയവ്ാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾ െകാണ്ടുവന്ന വഴിപാടു ഒെക്കയും
അവർ േമാെശയുെട പക്കൽനിന്നു വാങ്ങി; എന്നാൽ
അവർ പിെന്നയും രാവിെലേതാറും സ്വേമധാദാനങ്ങെള
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 അേപ്പാൾ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ സകല ്രപവൃത്തിയും െചയ്യുന്ന
ജ്ഞാനികൾ ഒെക്കയും താന്താൻ െചയത്ുവന്ന പണി
നിത്തൎ ി വന്നു േമാെശേയാടു: 5 യേഹാവ െചയവ്ാൻ
കലപ്ിച്ച ശുശ്രൂഷയുെട ്രപവൃത്തിക്കു
േവണ്ടതിലധികമായി ജനം െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അതിന്നു േമാെശ: പുരുഷന്മാരാകെട്ട
്രസ്തീകളാകെട്ട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
വഴിപാടുവെകക്കു േമലാൽ ്രപവൃത്തി െചേയ്യണ്ട
എന്നു കലപ്ിച്ചു; അവർ അതു പാളയത്തിൽ
്രപസിദ്ധമാക്കി. അങ്ങെന ജനം െകാണ്ടുവരുന്നതു
നിത്തൎ ലായി. 7 കിട്ടിയ സാമാനങ്ങേളാ സകല
്രപവൃത്തിയും െചയവ്ാൻ േവണ്ടുേവാളവും
അധികവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

8 പണി െചയ്യുന്നവരിൽ ജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരും
പഞ്ഞിനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടുള്ള പത്തു മൂടുശീലെകാണ്ടു
തിരുനിവാസം ഉണ്ടാക്കി; െനയത്്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകളുള്ളതായിട്ടു അതിെന
ഉണ്ടാക്കി. 9 ഓേരാ മൂടുശീെലക്കു ഇരുപെത്തട്ടു മുഴം
നീളവും ഓേരാ മൂടുശീെലക്കു നാലു മുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാമൂടുശീലകൾക്കും ഒരു അളവു
തേന്ന. 10 അഞ്ചു മൂടുശീല ഒേന്നാെടാന്നു ഇെണച്ചു;
മെറ്റ അഞ്ചു മൂടുശീലയും ഒേന്നാെടാന്നു ഇെണച്ചു. 11

അങ്ങെന ഇെണച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിൽ നീലനൂൽ
െകാണ്ടു കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
പുറെത്ത മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിലും അങ്ങെന തേന്ന
ഉണ്ടാക്കി. 12 ഒരു മൂടുശീലയിൽ അമ്പതു കണ്ണി
ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട പുറെത്ത
മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിലും അമ്പതു കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി;
കണ്ണികൾ േനക്കൎ ുേനെര ആയിരുന്നു. 13 അവൻ
െപാന്നുെകാണ്ടു അമ്പതു െകാളുത്തും ഉണ്ടാക്കി;
െകാളുത്തുെകാണ്ടു മൂടുശീലകെള ഒേന്നാെടാന്നു
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ഇെണച്ചു; അങ്ങെന തിരുനിവാസം ഒന്നായി തീന്നൎ ു. 14

തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ മൂടുവരിയായി
േകാലാട്ടുേരാമംെകാണ്ടുള്ള മൂടുശീലകൾ ഉണ്ടാക്കി,
പതിെനാന്നു മൂടുശീലയായി അവെയ ഉണ്ടാക്കി. 15

ഓേരാ മൂടുശീെലക്കു മുപ്പതു മുഴം നീളവും ഓേരാ
മൂടുശീെലക്കു നാലു മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു;
മൂടുശീല പതിെനാന്നിന്നും ഒരു അളവു തേന്ന. 16

അവൻ അഞ്ചു മൂടുശീല ഒന്നായും ആറു മൂടുശീല
ഒന്നായും ഇെണച്ചു. 17 ഇങ്ങെന ഇെണച്ചുണ്ടാക്കിയ
ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട
വിളുമ്പിൽ അമ്പതു കണ്ണിയും രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട വിളുമ്പിൽ അമ്പതു
കണ്ണിയും ഉണ്ടാക്കി. 18 കൂടാരം
ഒന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നു അതു ഇെണപ്പാൻ
താ്രമംെകാണ്ടു അമ്പതു െകാളുത്തും ഉണ്ടാക്കി. 19

ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുെകാറ്റേന്താൽെകാണ്ടു കൂടാരത്തിന്നു
ഒരു പുറമൂടിയും അതിെന്റ മീെത തഹശൂേതാൽെകാണ്ടു
ഒരു പുറമൂടിയും അവൻ ഉണ്ടാക്കി.

20 ഖദിരമരംെകാണ്ടു തിരുനിവാസത്തിന്നു നിവിെര
നില്ക്കുന്ന പലകകളും ഉണ്ടാക്കി. 21 ഓേരാ പലെകക്കു
പത്തുമുഴം നീളവും ഓേരാ പലെകക്കു ഒന്നര മുഴം
വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 ഓേരാ പലെകക്കു തമ്മിൽ
േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന ഈരണ്ടു കുടുമ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇങ്ങെന തിരുനിവാസത്തിെന്റ എല്ലാപലെകക്കും
ഉണ്ടാക്കി. 23 അവൻ തിരുനിവാസത്തിന്നു പലക
ഉണ്ടാക്കിയതു െതക്കുവശേത്തക്കു ഇരുപതു പലക: 24

ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു കുടുെമക്കു രണ്ടു
ചുവടും മെറ്റാരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു
കുടുെമക്കു രണ്ടു ചുവടും ഇങ്ങെന ഇരുപതു
പലകയുെട അടിയിൽ െവള്ളിെകാണ്ടു നാലപ്തു
ചുവടു അവൻ ഉണ്ടാക്കി. 25 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
മറുപുറത്തു വടക്കുവശേത്തക്കും ഇരുപതു പലക
ഉണ്ടാക്കി. 26 ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടും
മെറ്റാരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടും ഇങ്ങെന
അെവക്കു നാലപ്തു െവള്ളിച്ചുവടു ഉണ്ടാക്കി. 27

തിരുനിവാസത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ വശേത്തക്കു ആറു
പലക ഉണ്ടാക്കി. 28 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
ഇരുവശത്തുമുള്ള േകാണുകൾക്കു ഈരണ്ടു പലക
ഉണ്ടാക്കി. 29 അവ താെഴ ഇരട്ടയായും േമലറ്റത്തു
ഒന്നാമെത്ത വളയംവെര തമ്മിൽ േചന്നൎ ു ഒറ്റയായും
ഇരുന്നു. രണ്ടു മൂലയിലുള്ള രണ്ടിന്നും അങ്ങെന തേന്ന
െചയത്ു. 30 ഇങ്ങെന എട്ടു പലകയും ഓേരാ
പലകയുെട അടിയിൽ ഈരണ്ടു ചുവടായി പതിനാറു
െവള്ളിച്ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 അവൻ
ഖദിരമരംെകാണ്ടു അന്താഴങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി;
തിരുനിവാസത്തിെന്റ ഒരു വശെത്ത പലെകക്കു അഞ്ചു
അന്താഴം; 32 തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറുവശെത്ത
പലെകക്കു അഞ്ചു അന്താഴം; തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്തു പിൻവശെത്ത പലെകക്കു
അഞ്ചു അന്താഴം. 33 നടുവിലെത്ത അന്താഴം
പലകയുെട ഒത്ത നടുവിൽ ഒരു അറ്റത്തുനിന്നു മെറ്റ
അറ്റേത്താളം െചല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. 34

പലകകൾ െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അന്താഴം
െചലുത്തുവാനുള്ള അവയുെട വളയങ്ങൾ
െപാന്നുെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കി, അന്താഴം െപാന്നുെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു.

35 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു അവൻ ഒരു തിരശ്ശീലയും ഉണ്ടാക്കി:
െനയത്്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ
െകരൂബുകളുള്ളതായിട്ടു അതിെന ഉണ്ടാക്കി. 36

അതിന്നു ഖദിരമരംെകാണ്ടു നാലു തൂണും ഉണ്ടാക്കി,
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അവയുെട
െകാളുത്തുകൾ െപാന്നുെകാണ്ടു ആയിരുന്നു;
അെവക്കു െവള്ളിെകാണ്ടു നാലു ചുവടു വാപ്പൎ ിച്ചു. 37

കൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന്നു നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ചി്രതത്തയ്യൽക്കാരെന്റ പണിയായ ഒരു മറശ്ശീലയും 38

അതിന്നു അഞ്ചു തൂണും അെവക്കു െകാളുത്തും
ഉണ്ടാക്കി; അവയുെട കുമിഴുകളും േമൽചുറ്റുപടികളും
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; എന്നാൽ അവയുെട
ചുവടു അഞ്ചും താ്രമം െകാണ്ടു ആയിരുന്നു.

൩൭൩൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െബസേലൽ െപട്ടകം ഖദിരമരംെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കി. അതിന്നു രണ്ടരമുഴം നീളവും
ഒന്നരമുഴം വീതിയും ഒന്നരമുഴം ഉയരവും

ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അതു അകവും പുറവും
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു, ചുറ്റും അതിന്നു
െപാന്നുെകാണ്ടു ഒരു വക്കു ഉണ്ടാക്കി. 3 അതിെന്റ
നാലു കാലിന്നും ഇപ്പുറത്തു രണ്ടു വളയം അപ്പുറത്തു
രണ്ടു വളയം ഇങ്ങെന നാലു െപാൻവളയം വാപ്പൎ ിച്ചു.
4 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ടു തണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 5 െപട്ടകം
ചുമേക്കണ്ടതിന്നു ആ തണ്ടു െപട്ടകത്തിെന്റ
പാശൎ ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ െചലുത്തി. 6 അവൻ
തങ്കം െകാണ്ടു കൃപാസനം ഉണ്ടാക്കി; അതിന്നു രണ്ടര
മുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7

അവൻ െപാന്നുെകാണ്ടു രണ്ടു െകരൂബുകെള
ഉണ്ടാക്കി കൃപാസനത്തിെന്റ രണ്ടു അറ്റത്തും അവെയ
അടിപ്പുപണിയായി ഉണ്ടാക്കി. 8 ഒരു െകരൂബ ്ഒരു
അറ്റത്തും മെറ്റ െകരൂബ ്മെറ്റ അറ്റത്തും ഇങ്ങെന
െകരൂബുകെള കൃപാസനത്തിെന്റ രണ്ടു അറ്റത്തും
അതിൽ നിന്നു തേന്ന ഉള്ളവയായിട്ടു ഉണ്ടാക്കി. 9

െകരൂബുകൾ േമേലാട്ടു ചിറകു വിടത്തൎ ു
ചിറകുെകാണ്ടു കൃപാസനെത്ത മൂടുകയും തമ്മിൽ
അഭിമുഖമായിരിക്കയും െചയത്ു; െകരൂബുകളുെട
മുഖം കൃപാസനത്തിന്നു േനെര ആയിരുന്നു.

10 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ടു േമശ ഉണ്ടാക്കി.
അതിന്നു രണ്ടു മുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും ഒന്നര
മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 അതു തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു ചുറ്റും െപാന്നുെകാണ്ടു ഒരു വക്കു
ഉണ്ടാക്കി. 12 ചുറ്റും അതിന്നു നാലു വിരൽ വീതിയുള്ള
ഒരു ചട്ടവും ഉണ്ടാക്കി. ചട്ടത്തിന്നു ചുറ്റും
െപാന്നുെകാണ്ടു ഒരു വക്കു ഉണ്ടാക്കി. 13 അതിന്നു
നാലു െപാൻവളയം വാത്തൎ ു നാലു കാലിെന്റയും
ഓേരാ പാശൎ ്വത്തിൽ തെറച്ചു. 14 േമശ
ചുമേക്കണ്ടതിന്നു തണ്ടുകൾ െചലുത്തുവാൻ
വളയങ്ങൾ ചട്ടേത്താടു േചന്നൎ ിരുന്നു. 15

േമശചുമേക്കണ്ടതിന്നുള്ള തണ്ടുകൾ
ഖദിരമരംെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 16 േമശേമലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ
തളികകളും കരണ്ടികളും കിണ്ടികളും പകരുവാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന കുടങ്ങളും തങ്കംെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കി.

17 അവൻ തങ്കംെകാണ്ടു നിലവിളക്കു ഉണ്ടാക്കി;
വിളക്കു അടിപ്പുപണിയായി ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ
ചുവടും തണ്ടും പുഷപ്പുടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും
അതിൽനിന്നു തേന്ന ആയിരുന്നു. 18 നിലവിളക്കിെന്റ
ഒരു വശത്തുനിന്നു മൂന്നു ശാഖ, അതിെന്റ മെറ്റവശത്തു
നിന്നും മൂന്നു ശാഖ, ഇങ്ങെന ആറു ശാഖ അതിെന്റ
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പാശൎ ്വങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 19 ഒരു ശാഖയിൽ
ഓേരാ മുട്ടും ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല
മൂന്നു പുഷപ്പുടവും മെറ്റാരു ശാഖയിൽ ഓേരാ മുട്ടും
ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല മൂന്നു
പുഷപ്പുടവും ഇങ്ങെന നിലവിളക്കിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട ശാഖ ആറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 20

വിളക്കുതണ്ടിേലാ മുട്ടുകളും പൂക്കളുമായി ബദാം
പൂേപാെല നാലു പുഷപ്പുടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 21

അതിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു ശാെഖക്കു കീെഴ ഒരു മുട്ടും
അതിൽനിന്നുള്ള മെറ്റ രണ്ടു ശാെഖക്കു കീെഴ ഒരു മുട്ടും
അതിൽനിന്നുള്ള േശഷം രണ്ടു ശാെഖക്കു കീെഴ ഒരു
മുട്ടും ഇങ്ങെന അതിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന ശാഖ
ആറിന്നും കീെഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 മുട്ടുകളും
ശാഖകളും അതിൽനിന്നു തേന്ന ആയിരുന്നു; അതു
മുഴുവനും തങ്കം െകാണ്ടുള്ള ഒറ്റ
അടിപ്പുപണിയായിരുന്നു. 23 അവൻ അതിെന്റ ഏഴു
ദീപവും അതിെന്റ ചവണകളും കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങളും
തങ്കംെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കി. 24 ഒരു താലന്തു
തങ്കംെകാണ്ടു അവൻ അതും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി.

25 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ടു ധൂപപീഠം ഉണ്ടാക്കി;
അതു ഒരു മുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന
സമചതുരം ആയിരുന്നു. അതിന്നു ഉയരം രണ്ടു മുഴം
ആയിരുന്നു. അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ അതിൽനിന്നു
തേന്ന ആയിരുന്നു. 26 അവൻ അതും അതിെന്റ
േമലപ്ലകയും ചുറ്റും അതിെന്റ പാശൎ ്വങ്ങളും
െകാമ്പുകളും തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അതിന്നു
ചുറ്റും െപാന്നുെകാണ്ടു ഒരു വക്കു ഉണ്ടാക്കി. 27 അതു
ചുമേക്കണ്ടതിന്നു തണ്ടു െചലുത്തുവാൻ വക്കിന്നു
കീെഴ രണ്ടു പാശൎ ്വത്തിലുള്ള ഓേരാ േകാണിങ്കലും
ഓേരാ െപാൻവളയം ഉണ്ടാക്കി. 28 ഖദിരമരംെകാണ്ടു
തണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
29 അവൻ വിശുദ്ധമായ അഭിേഷകൈതലവും നല്ല
സുഗന്ധമുള്ള നിമ്മൎ ല ധൂപവഗ്ഗൎ വും ൈതലക്കാരെന്റ
വിദ്യ്രപകാരം ഉണ്ടാക്കി.

൩൮൩൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ടു േഹാമയാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കി; അതു അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചു
മുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന സമചതുരവും മൂന്നു

മുഴം ഉയരവുമുള്ളതായിരുന്നു. 2 അതിെന്റ നാലു
േകാണിലും നാലു െകാമ്പു ഉണ്ടാക്കി; െകാമ്പുകൾ
അതിൽനിന്നു തേന്ന ആയിരുന്നു. താ്രമംെകാണ്ടു അതു
െപാതിഞ്ഞു. 3 ചട്ടി, ചട്ടുകം, കലശം,
മുൾെകാളുത്തു, തീക്കലശം ഇങ്ങെന പീഠത്തിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും താ്രമംെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കി. 4

അവൻ യാഗപീഠത്തിന്നു വലപ്പണിയായ ഒരു
താ്രമജാലം ഉണ്ടാക്കി; അതു താെഴ അതിെന്റ
ചുറ്റുപടിക്കു കീെഴ അതിെന്റ പാതിേയാളം എത്തി. 5

താ്രമജാലത്തിെന്റ നാലു അറ്റത്തിന്നും തണ്ടു
െചലുത്തുവാൻ നാലു വളയം വാത്തൎ ു. 6

ഖദിരമരംെകാണ്ടു തണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി
താ്രമംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 7 യാഗപീഠം
ചുമേക്കണ്ടതിന്നു അതിെന്റ പാശൎ ്വങ്ങളിലുള്ള
വളയങ്ങളിൽ ആ തണ്ടുകൾ െചലുത്തി; യാഗപീഠം
പലകെകാണ്ടു െപാള്ളയായി ഉണ്ടാക്കി.

8 സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ േസവ
െചയത്ുവന്ന ്രസ്തീകളുെട ദപ്പൎ ണങ്ങൾെകാണ്ടു അവൻ
താ്രമെത്താട്ടിയും അതിെന്റ താ്രമക്കാലും ഉണ്ടാക്കി.

9 അവൻ ്രപാകാരവും ഉണ്ടാക്കി; െതക്കുവശെത്ത
്രപാകാരത്തിന്നു പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള നൂറു
മുഴം മറശ്ശീല ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 അതിന്നു ഇരുപതു
തൂണും തൂണുകൾക്കു ഇരുപതു താ്രമച്ചുവടും
ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂണുകളുെട െകാളുത്തും
േമൽചുറ്റുപടിയും െവള്ളി ആയിരുന്നു. 11

വടക്കുവശത്തു നൂറു മുഴം മറശ്ശീലയും അതിന്നു
ഇരുപതു തൂണും തൂണുകൾക്കു ഇരുപതു
താ്രമച്ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു; തൂണുകളുെട
െകാളുത്തും േമൽചുറ്റുപടിയും െവള്ളി ആയിരുന്നു. 12

പടിഞ്ഞാറുവശത്തു അമ്പതു മുഴം മറശ്ശീലയും
അതിന്നു പത്തു തൂണും തൂണുകൾക്കു പത്തു ചുവടും
ഉണ്ടായിരുന്നു; തൂണുകളുെട െകാളുത്തും
േമൽചുറ്റുപടിയും െവള്ളി ആയിരുന്നു. 13

കിഴക്കുവശത്തു മറശ്ശീല അമ്പതു മുഴം ആയിരുന്നു. 14

വാതിലിെന്റ ഒരു വശത്തു മറശ്ശീല പതിനഞ്ചു മുഴവും
അതിന്നു മൂന്നു തൂണും അെവക്കു മൂന്നു ചുവടും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 മെറ്റവശത്തും അങ്ങെന തേന്ന;
ഇങ്ങെന ്രപാകാരവാതിലിെന്റ ഇപ്പുറത്തും
അപ്പുറത്തും പതിനഞ്ചീതു മുഴം മറശ്ശീലയും അതിന്നു
മുമ്മൂന്നു തൂണും മുമ്മൂന്നു ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 16

ചുറ്റും ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല ഒെക്കയും പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു ആയിരുന്നു. 17 തൂണുകൾക്കുള്ള
ചുവടു താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകളുെട െകാളുത്തും
േമൽചുറ്റുപടിയും െവള്ളിെകാണ്ടും കുമിഴുകൾ
െവള്ളിെപാതിഞ്ഞവയും ്രപാകാരത്തിെന്റ തൂണുകൾ
ഒെക്കയും െവള്ളിെകാണ്ടു േമൽചുറ്റുപടിയുള്ളവയും
ആയിരുന്നു. 18 എന്നാൽ ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു ചി്രതത്തയ്യൽപണി ആയിരുന്നു;
അതിെന്റ നീളം ഇരുപതു മുഴവും അതിെന്റ ഉയരമായ
വീതി ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീെലക്കു സമമായി അഞ്ചു
മുഴവും ആയിരുന്നു. 19 അതിെന്റ തൂണു നാലും
അവയുെട ചുവടു നാലും താ്രമമായിരുന്നു;
െകാളുത്തും കുമിഴുകൾ െപാതിഞ്ഞിരുന്ന തകിടും
േമൽചുറ്റുപടിയും െവള്ളി ആയിരുന്നു. 20

തിരുനിവാസത്തിന്നും ്രപാകാരത്തിന്നും നാലു
പുറവുമുള്ള കുറ്റികൾ ഒെക്കയും താ്രമം ആയിരുന്നു.

21 േമാെശയുെട കലപ്ന അനുസരിച്ചു
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ ഈഥാമാർ
മുഖാന്തരം േലവ്യരുെട ശുശ്രൂഷയാൽ കണക്കു
കൂട്ടിയതുേപാെല സാക്ഷ്യകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസത്തിന്നുണ്ടായ െചലവു എെന്തന്നാൽ: 22

െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട
മകൻ െബസേലൽ േമാെശേയാടു യേഹാവ
കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി. 23 അവേനാടുകൂെട
ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായി
െകാത്തുപണിക്കാരനും െകൗശലപ്പണിക്കാരനും
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവ െകാണ്ടു ചി്രതത്തയ്യൽപണി
െചയ്യുന്നവനുമായ ഒെഹാലീയാബും ഉണ്ടായിരുന്നു.

24 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയുെടയും
പണിക്കു വഴിപാടായി വന്നു ഉപേയാഗിച്ച െപാന്നു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം ആെക
ഇരുപെത്താമ്പതു താലന്തും എഴുനൂറ്റിമുപ്പതു
േശെക്കലും ആയിരുന്നു. 25 സഭയിൽ
ചാത്തൎ െപ്പട്ടവരുെട െവള്ളി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
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തൂക്ക്രപകാരം നൂറു താലന്തും
ആയിരെത്തഴുനൂെറ്റഴുപത്തഞ്ചു േശെക്കലും
ആയിരുന്നു. 26 ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു
്രപായമുള്ളവരായി ചാത്തൎ െപ്പട്ടവരുെട എണ്ണത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ട ആറുലക്ഷത്തിമൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പതു
േപരിൽ ഓേരാരുത്തന്നു ഓേരാ െബക്കാ
വീതമായിരുന്നു; അതു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം അര േശെക്കൽ ആകുന്നു. 27

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ചുവടുകളും മറശ്ശീലയുെട
ചുവടുകളും വാക്കൎ ുന്നതിന്നു ഒരു ചുവടിന്നു ഒരു
താലന്തു വീതം നൂറു ചുവടിന്നു നൂറു താലന്തു െവള്ളി
െചലവായി. 28 േശഷിപ്പുള്ള
ആയിരെത്തഴുനൂെറ്റഴുപത്തഞ്ചു േശെക്കൽെകാണ്ടു
അവൻ തൂണുകൾക്കു െകാളുത്തു ഉണ്ടാക്കുകയും
കുമിഴ ്െപാതികയും േമൽചുറ്റുപടി ഉണ്ടാക്കുകയും
െചയത്ു. 29 വഴിപാടു വന്ന താ്രമം എഴുപതു
താലന്തും രണ്ടായിരത്തിനാനൂറു േശെക്കലും
ആയിരുന്നു. 30 അതുെകാണ്ടു അവൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന്നുള്ള ചുവടുകളും
താ്രമയാഗപീഠവും അതിെന്റ താ്രമജാലവും
യാഗപീഠത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും 31 ചുറ്റും
്രപാകാരത്തിെന്റ ചുവടുകളും ്രപാകാരവാതിലിന്നുള്ള
ചുവടുകളും തിരുനിവാസത്തിെന്റ എല്ലാകുറ്റികളും
ചുറ്റും ്രപാകാരത്തിെന്റ കുറ്റികളും ഉണ്ടാക്കി.

൩൯൩൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അവർ നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല

ശുശ്രൂെഷക്കായി വിേശഷവ്രസ്തവും അഹേരാന്നു
വിശുദ്ധവ്രസ്തവും ഉണ്ടാക്കി.

2 െപാന്നു, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു ഏേഫാദ്
ഉണ്ടാക്കി. 3 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ,
പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവയുെട ഇടയിൽ ചി്രതപ്പണിയായി
െനേയ്യണ്ടതിന്നു അവർ െപാന്നു അടിച്ചു േനരിയ
തകിടാക്കി നൂലായി കണ്ടിച്ചു. 4 അവർ അതിന്നു
തമ്മിൽ ഇെണച്ചിരിക്കുന്ന ചുമൽക്കണ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി: അതു രണ്ടു അറ്റത്തും ഇെണച്ചിരുന്നു. 5

അതു െകട്ടി മുറുക്കുവാൻ അതിേന്മലുള്ളതായി
ചി്രതപ്പണിയായ നടുെക്കട്ടു, യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അതിൽ നിന്നു തേന്ന, അതിെന്റ
പണിേപാെല െപാന്നു, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ആയിരുന്നു.

6 മു്രദെക്കാത്തായിട്ടു യി്രസാേയൽമക്കളുെടേപർ
െകാത്തിയ േഗാേമദകക്കല്ലുകെള അവർ
െപാന്തടങ്ങളിൽ പതിച്ചു. 7 യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി ഏേഫാദിെന്റ
ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിേന്മൽ ഓമ്മൎ ക്കല്ലുകൾ െവച്ചു.

8 അവൻ ഏേഫാദിെന്റ പണിേപാെല
ചി്രതപ്പണിയായിട്ടു െപാന്നു, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
പതക്കവും ഉണ്ടാക്കി. 9 അതു സമചതുരമായിരുന്നു;
പതക്കം ഇരട്ടയായി ഉണ്ടാക്കി; അതു ഒരു ചാൺ
നീളവും ഒരു ചാൺ വീതിയും ഉള്ളതായി ഇരട്ട
ആയിരന്നു. 10 അവർ അതിൽ നാലു നിര രത്നം പതിച്ചു:
താ്രമമണി, പീതരത്നം, മരതകം; ഇതു ഒന്നാമെത്ത നിര.

11 രണ്ടാമെത്ത നിര: മാണിക്യം, നിലക്കല്ലു, വ്രജം, 12

മൂന്നാമെത്ത നിര: പത്മരാഗം, ൈവഡൂയ്യൎ ം,
സുഗന്ധിക്കല്ലു. 13 നാലാമെത്ത നിര: േഗാേമദകം,
പുഷപ്രാഗം, സൂയ്യൎ കാന്തം; അവ അതതു തടത്തിൽ
െപാന്നിൽ പതിച്ചിരുന്നു. 14 ഈ കല്ലുകൾ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട േപരുകേളാടുകൂെട അവരുെട
േപർേപാെല പ്രന്തണ്ടു ആയിരുന്നു; പ്രന്തണ്ടു
േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിെന്റ േപർ അവയിൽ
മു്രദെക്കാത്തായി െകാത്തിയിരുന്നു. 15 പതക്കത്തിന്നു
ചരടുേപാെല മുറിച്ചു കുത്തുപണിയായി
തങ്കംെകാണ്ടു സരപ്പളികളും ഉണ്ടാക്കി. 16

െപാന്നുെകാണ്ടു രണ്ടു വളയവും രണ്ടു കണ്ണിയും
ഉണ്ടാക്കി; വളയം രണ്ടും പതക്കത്തിെന്റ രണ്ടു
അറ്റത്തും െവച്ചു. 17 െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള രണ്ടു
സരപ്പളി അവർ പതക്കത്തിെന്റ അറ്റത്തു രണ്ടു
വളയത്തിലും െകാളുത്തി. 18 രണ്ടു സരപ്പളിയുെടയും
അറ്റം രണ്ടും അവർ കണ്ണിരണ്ടിലും െകാളുത്തി
ഏേഫാദിെന്റ ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിേന്മൽ
മുൻഭാഗത്തുെവച്ചു. 19 അവർ െപാന്നുെകാണ്ടു
േവെറ രണ്ടു കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ മെറ്റ രണ്ടു
അറ്റത്തും ഏേഫാദിെന്റ കീഴറ്റത്തിന്നു േനെര അകെത്ത
വിളുമ്പിൽ െവച്ചു. 20 അവർ േവെറ രണ്ടു െപാൻകണ്ണി
ഉണ്ടാക്കി ഏേഫാദിെന്റ മുൻഭാഗത്തു രണ്ടു
ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിൽ താെഴ അതിെന്റ ഇെണപ്പിന്നരിെക
എേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന്നു േമലായി െവച്ചു. 21

പതക്കം ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന്നു േമലായി
ഇരിേക്കണ്ടതിന്നും അതു ഏേഫാദിൽ
ആടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും ൈദവം േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവർ അതു കണ്ണികളാൽ
ഏേഫാദിെന്റ കണ്ണികേളാടു നീലനാടെകാണ്ടു െകട്ടി.

22 അവൻ ഏേഫാദിെന്റ അങ്കി മുഴുവനും
നീലനൂൽെകാണ്ടു െനയത്്തുപണിയായി ഉണ്ടാക്കി. 23

അങ്കിയുെട നടുവിൽ കവചത്തിെന്റ ദ്വാരംേപാെല ഒരു
ദ്വാരവും അതു കീറാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ചുറ്റും ഒരു
നാടയും െവച്ചു. 24 അങ്കിയുെട വിളുമ്പിൽ നീലനൂൽ
ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ, എന്നിവ
െകാണ്ടു മാതളപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 25 തങ്കം െകാണ്ടു
മണികളും ഉണ്ടാക്കി; മണികൾ അങ്കിയുെട വിളുമ്പിൽ
ചുറ്റും മാതളപ്പഴങ്ങളുെട ഇടയിൽ െവച്ചു. 26

ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള അങ്കിയുെട വിളുമ്പിൽ ചുറ്റും ഒരു
മണിയും ഒരു മാതളപ്പഴവും ഒരു മണിയും ഒരു
മാതളപ്പഴവും ഇങ്ങെന യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന െവച്ചു.

27 അഹേരാന്നും പു്രതന്മാക്കൎ ും പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു
െനയത്്തുപണിയായ അങ്കിയും 28 പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു
മുടിയും പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു അലങ്കാരമുള്ള
തലപ്പാവും പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടു കാൽച്ചട്ടയും
29 പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായ നടുെക്കട്ടും യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന ഉണ്ടാക്കി.

30 അവർ തങ്കംെകാണ്ടു വിശുദ്ധമുടിയുെട
െനറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ “യേഹാെവക്കു
വിശുദ്ധം” എന്നു മു്രദെക്കാത്തായുള്ള ഒരു എഴുത്തു
െകാത്തി. 31 അതു മുടിേമൽ െകേട്ടണ്ടതിന്നു അതിൽ
നീലനൂൽനാട േകാത്തൎ ു: യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന.

32 ഇങ്ങെന സമാഗമനകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസത്തിെന്റ പണി ഒെക്കയും തീന്നൎ ു; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും
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യി്രസാേയൽമക്കൾ െചയത്ു. അങ്ങെന തേന്ന അവർ
െചയത്ു.

33 അവർ തിരുനിവാസം േമാെശയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; കൂടാരവും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െകാളുത്തു, പലക, 34

അന്താഴം, തൂൺ, ചുവടു, ചുവപ്പിച്ച
ആട്ടുെകാറ്റേന്താൽെകാണ്ടുള്ള പുറമൂടി,
തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള പുറമൂടി, മറയുെട തിരശ്ശീല,
35 സാക്ഷ്യെപട്ടകം, അതിെന്റ തണ്ടു, 36 കൃപാസനം,
േമശ, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും, 37

കാഴച്യപ്പം, തങ്കംെകാണ്ടുള്ള നിലവിളക്കു,
കത്തിച്ചുെവപ്പാനുള്ള ദീപങ്ങൾ, അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും, 38 െവളിച്ചത്തിന്നു എണ്ണ,
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ധൂപപീഠം, അഭിേഷകൈതലം,
സുഗന്ധ ധൂപവഗ്ഗൎ ം, കൂടാരവാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല, 39

താ്രമംെകാണ്ടുള്ള യാഗപീഠം, അതിെന്റ താ്രമജാലം,
തണ്ടു, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും, െതാട്ടി,
അതിെന്റ കാൽ, 40 ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല, തൂൺ,
അതിെന്റ ചുവടു, ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല,
അതിെന്റ കയറു, കുറ്റി, സമാഗമനകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും, 41 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശുശ്രൂെഷക്കായി വിേശഷവ്രസ്തം,
പുേരാഹിതശുശ്രൂെഷക്കുള്ള അഹേരാെന്റ
വിശുദ്ധവ്രസ്തം, അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട വ്രസ്തം 42

ഇങ്ങെന യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും യി്രസാേയൽമക്കൾ എല്ലാപണിയും തീത്തൎ ു.
43 േമാെശ പണി ഒെക്കയും േനാക്കി, യേഹാവ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന അവർ അതു െചയത്ു
തീത്തൎ ിരുന്നു എന്നു കണ്ടു േമാെശ അവെര
അനു്രഗഹിച്ചു.

൪൦൪൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2 ഒന്നാം
മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി നീ

സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസം നിവിേക്കൎ ണം.
3 സാക്ഷ്യെപട്ടകം അതിൽ െവച്ചു തിരശ്ശീലെകാണ്ടു
െപട്ടകം മെറേക്കണം. 4 േമശ െകാണ്ടുവന്നു അതിെന്റ
സാധനങ്ങൾ ്രകമത്തിൽ െവേക്കണം. നിലവിളക്കു
െകാണ്ടുവന്നു അതിെന്റ ദീപം െകാളുേത്തണം. 5

ധൂപത്തിന്നുള്ള െപാൻപീഠം സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിന്നു
മുമ്പിൽ െവച്ചു തിരുനിവാസവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല
തൂേക്കണം. 6 സമാഗമനകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസത്തിെന്റ വാതിലിന്നു മുമ്പിൽ
േഹാമയാഗപീഠം െവേക്കണം. 7

സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും നടുവിൽ
െതാട്ടി െവച്ചു അതിൽ െവള്ളം ഒഴിേക്കണം. 8 ചുറ്റും
്രപാകാരം നിവിത്തൎ ു ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല
തൂേക്കണം. 9 അഭിേഷകൈതലം എടുത്തു
തിരുനിവാസവും അതിലുള്ള സകലവും അഭിേഷകം
െചയത്ു അതും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
ശുദ്ധീകരിേക്കണം; അതു വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 10

േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ
ഒെക്കയും അഭിേഷകം െചയത്ു യാഗപീഠം
ശുദ്ധീകരിേക്കണം; യാഗപീഠം
അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 11 െതാട്ടിയും അതിെന്റ
കാലും അഭിേഷകം െചയത്ു ശുദ്ധീകരിേക്കണം. 12

അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും

സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു
അവെര െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുേകണം. 13 അഹേരാെന
വിശുദ്ധവ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു, എനിക്കു
പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവെന
അഭിേഷകം െചയത്ു ശുദ്ധീകരിേക്കണം. 14 അവെന്റ
പു്രതന്മാെര വരുത്തി അങ്കി ധരിപ്പിച്ചു, 15 എനിക്കു
പുേരാഹിത ശുശ്രൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവരുെട
അപ്പെന അഭിേഷകം െചയത്തുേപാെല അവെരയും
അഭിേഷകം െചേയ്യണം; അവരുെട അഭിേഷകം
േഹതുവായി അവക്കൎ ു തലമുറതലമുറേയാളം
നിത്യെപൗേരാഹിത്യം ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 16 േമാെശ
അങ്ങെന െചയത്ു; യേഹാവ തേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും അവൻ െചയത്ു.

17 ഇങ്ങെന രണ്ടാം സംവത്സരം ഒന്നാം മാസം
ഒന്നാം തിയ്യതി തിരുനിവാസം നിവിത്തൎ ു. 18 േമാെശ
തിരുനിവാസം നിവിക്കൎ ുകയും അതിെന്റ ചുവടു
ഉറപ്പിക്കയും പലക നിറുത്തുകയും അന്താഴം
െചലുത്തുകയും തൂൺ നാട്ടുകയും െചയത്ു. 19

അവൻ മൂടുവിരി തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ വിരിച്ചു
അതിന്മീെത മൂടുവിരിയുെട പുറമൂടിയും വിരിച്ചു;
യേഹാവാ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന.
20 അവൻ സാക്ഷ്യം എടുത്തു െപട്ടകത്തിൽ െവച്ചു;
െപട്ടകത്തിന്നു തണ്ടു െചലുത്തി െപട്ടകത്തിന്നു മീെത
കൃപാസനം െവച്ചു. 21 െപട്ടകം തിരുനിവാസത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു മറയുെട തിരശ്ശീല തൂക്കി
സാക്ഷ്യെപട്ടകം മെറച്ചു; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 22 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ വടക്കുവശത്തു തിരശ്ശീെലക്കു
പുറത്തായി േമശെവച്ചു. 23 അതിേന്മൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അപ്പം അടുക്കിെവച്ചു; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 24

സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േമെശക്കു േനെര
തിരുനിവാസത്തിെന്റ െതക്കുവശത്തു നിലവിളക്കു
െവക്കയും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ദീപം
െകാളുത്തുകയും െചയത്ു; 25 യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 26 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
തിരശ്ശീലയുെട മുൻവശത്തു െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
ധൂപപീഠം െവക്കയും അതിേന്മൽ സുഗന്ധധൂപവഗ്ഗൎ ം
ധൂപിക്കയും െചയത്ു; 27 യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 28 അവൻ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല തൂക്കി. 29

േഹാമയാഗപീഠം സമാഗമനകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസത്തിെന്റ വാതിലിന്നു മുൻവശത്തു
െവക്കയും അതിേന്മൽ േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും അപ്പൎ ിക്കയും െചയത്ു. യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 30

സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും നടുവിൽ
അവൻ െതാട്ടിെവക്കയും കഴുേകണ്ടതിന്നു അതിൽ
െവള്ളം ഒഴിക്കയും െചയത്ു. 31 േമാെശയും
അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും അതിൽ കയ്യും
കാലും കഴുകി. 32 അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാഴും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െചല്ലുേമ്പാഴും
ൈകകാലുകൾ കഴുകും; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 33 അവൻ
തിരുനിവാസത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും ചുറ്റം
്രപാകാരം നിറുത്തി; ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല
തൂക്കി. ഇങ്ങെന േമാെശ ്രപവൃത്തി സമാപിച്ചു.

34 അേപ്പാൾ േമഘം സമാഗമനകൂടാരെത്ത മൂടി,
യേഹാവയുെട േതജസ്സു തിരുനിവാസെത്ത നിെറച്ചു.
35 േമഘം സമാഗമനകൂടാരത്തിേന്മൽ
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അധിവസിക്കയും യേഹാവയുെട േതജസ്സു
തിരുനിവാസെത്ത നിെറക്കയും െചയത്തുെകാണ്ടു
േമാെശക്കു അകത്തു കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 36

യി്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങളുെട സകല്രപയാണങ്ങളിലും
േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽനിന്നു ഉയരുേമ്പാൾ
യാ്രത പുറെപ്പടും. 37 േമഘം ഉയരാതിരുന്നാൽ അതു

ഉയരുംനാൾവെര അവർ യാ്രതപുറെപ്പടാതിരിക്കും. 38

യി്രസാേയല്യരുെട സകല്രപയാണങ്ങളിലും
അവെരല്ലാവരും കാൺെക പകൽ സമയത്തു
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ യേഹാവയുെട േമഘവും
രാ്രതിസമയത്തു അതിൽ അഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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േലവ്യപുസ്തകംേലവ്യപുസ്തകം

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽെവച്ചു
േമാെശെയ വിളിച്ചു അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു

സംസാരിച്ചു അവേരാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും യേഹാെവക്കു വഴിപാടു
കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ കന്നുകാലികേളാ ആടുകേളാ
ആയ മൃഗങ്ങെള വഴിപാടു കഴിേക്കണം.

3 അവൻ വഴിപാടായി കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിെന
േഹാമയാഗം കഴിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത
ആണിെന അപ്പൎ ിേക്കണം; യേഹാവയുെട ്രപസാദം
ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അതിെന
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽെവച്ചു
അപ്പൎ ിേക്കണം. 4 അവൻ േഹാമയാഗത്തിെന്റ തലയിൽ
ൈക െവേക്കണം; എന്നാൽ അതു അവന്നുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവെന്റ േപക്കൎ ു
സു്രഗാഹ്യമാകും. 5 അവൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളക്കിടാവിെന അറുേക്കണം;
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം െകാണ്ടുവന്നു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ ഉള്ള യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും
തളിേക്കണം. 6 അവൻ േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
േതാലുരിച്ചു ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി മുറിേക്കണം. 7

പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തീ ഇട്ടു തീയുെടേമൽ വിറകു
അടുേക്കണം. 8 പിെന്ന അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർ ഖണ്ഡങ്ങളും തലയും േമദസ്സും
യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെത
അടുക്കിെവേക്കണം. 9 അതിെന്റ കുടലും കാലും
അവൻ െവള്ളത്തിൽ കഴുേകണം. പുേരാഹിതൻ
സകലവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗമായി
ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

10 േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള അവെന്റ വഴിപാടു
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല ഒരു െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ
ആകുന്നുെവങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ആണിെന അവൻ
അപ്പൎ ിേക്കണം. 11 അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യാഗപീഠത്തിെന്റ വടക്കുവശത്തുെവച്ചു അതിെന
അറുേക്കണം; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റും തളിേക്കണം. 12 അവൻ അതിെന തലേയാടും
േമദേസ്സാടുംകൂെട ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി മുറിേക്കണം;
പുേരാഹിതൻ അവെയ യാഗപീഠത്തിൽ
തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെത അടുക്കിെവേക്കണം. 13

കുടലും കാലും അവൻ െവള്ളത്തിൽ കഴുേകണം;
പുേരാഹിതൻ സകലവും െകാണ്ടുവന്നു
േഹാമയാഗമായി യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയുള്ള ദഹനയാഗമായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം.

14 യേഹാെവക്കു അവെന്റ വഴിപാടു
പറവജാതിയിൽ ഒന്നിെനെക്കാണ്ടുള്ള
േഹാമയാഗമാകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
കുറു്രപാവിെനേയാ ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
വഴിപാടായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 15 പുേരാഹിതൻ അതിെന
യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു തല
പിരിച്ചുപറിച്ചു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം;
അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ പാശൎ ്വത്തിങ്കൽ
പിഴിഞ്ഞുകളേയണം. 16 അതിെന്റ തീൻപണ്ടം
മലേത്താടുകൂെട പറിെച്ചടുത്തു യാഗപീഠത്തിെന്റ
അരിെക കിഴക്കുവശത്തു െവണ്ണീരിടുന്ന സ്ഥലത്തു
ഇേടണം. 17 അതിെന രണ്ടാക്കാെത ചിറേകാടുകൂെട
പിളേക്കൎ ണം; പുേരാഹിതൻ അതിെന യാഗപീഠത്തിൽ
തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെത ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു
േഹാമയാഗമായി യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആെരങ്കിലും യേഹാെവക്കു േഭാജനയാഗമായ
വഴിപാടു കഴിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ വഴിപാടു
േനരിയ മാവു ആയിരിേക്കണം; അവൻ

അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കുന്തുരുക്കവും ഇേടണം. 2

അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട
അടുക്കൽ അതു െകാണ്ടുവേരണം. അവൻ മാവും
എണ്ണയും ഒരു ൈക നിറച്ചും കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും
എടുേക്കണം; പുേരാഹിതൻ അതു നിേവദ്യമായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം. 3

എന്നാൽ േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േശഷിപ്പു അഹേരാന്നും
പു്രതന്മാക്കൎ ും ഇരിേക്കണം. യേഹാെവക്കുള്ള
ദഹനയാഗങ്ങളിൽ ഇതു അതിവിശുദ്ധം.

4 അടുപ്പത്തുെവച്ചു ചുട്ടതു നീ േഭാജനയാഗമായി
കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു േനരിയ മാവു
െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതായി എണ്ണ േചത്തൎ  പുളിപ്പില്ലാത്ത
േദാശകേളാ എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകേളാ
ആയിരിേക്കണം. 5 നിെന്റ വഴിപാടു ചട്ടിയിൽ ചുട്ട
േഭാജനയാഗം ആകുന്നുെവങ്കിൽ അതു എണ്ണ േചത്തൎ
പുളിപ്പില്ലാത്ത േനരിയ മാവുെകാണ്ടു ആയിരിേക്കണം.
6 അതു കഷണംകഷണമായി നുറക്കി അതിേന്മൽ
എണ്ണ ഒഴിേക്കണം; അതു േഭാജനയാഗം. 7 നിെന്റ
വഴിപാടു ഉരുളിയിൽ ചുട്ട േഭാജനയാഗം
ആകുന്നുെവങ്കിൽ അതു എണ്ണ േചത്തൎ  േനരിയ
മാവുെകാണ്ടു ഉണ്ടാേക്കണം. 8 ഇവെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കിയ േഭാജനയാഗം നീ യേഹാെവക്കു
െകാണ്ടുവേരണം; അതു പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചല്ലുകയും അവൻ അതു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
െകാണ്ടുേപാകയും േവണം. 9 പുേരാഹിതൻ
േഭാജനയാഗത്തിെന്റ നിേവദ്യം എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
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ദഹിപ്പിേക്കണം. 10 േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േശഷിപ്പു
അഹേരാന്നും പു്രതന്മാക്കൎ ും ഇരിേക്കണം; അതു
യേഹാെവക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അതിവിശുദ്ധം.
11 നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു കഴിക്കുന്ന യാെതാരു
േഭാജനയാഗവും പുളിപ്പുള്ളതായി ഉണ്ടാക്കരുതു;
പുളിച്ചതു ഒന്നും യാെതാരു വക േതനും യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കരുതു. 12 അവ
ആദ്യഫലങ്ങളുെട വഴിപാടായി യേഹാെവക്കു
അപ്പൎ ിക്കാം. എങ്കിലും െസൗരഭ്യവാസനയായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അവ കയറരുതു. 13 നിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിന്നു ഒെക്കയും ഉപ്പു േചേക്കൎ ണം;
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നിയമത്തിൻ ഉപ്പു
േഭാജനയാഗത്തിന്നു ഇല്ലാതിരിക്കരുതു;
എല്ലാവഴിപാടിന്നും ഉപ്പു േചേക്കൎ ണം.

14 നിെന്റ ആദ്യഫലങ്ങളുെട േഭാജനയാഗം
യേഹാെവക്കു കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ കതിർ ചുട്ടു
ഉതിത്തൎ  മണികൾ ആദ്യഫലങ്ങളുെട േഭാജനയാഗമായി
അപ്പൎ ിേക്കണം. 15 അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു
അതിൻമീെത കുന്തുരുക്കവും ഇേടണം; അതു ഒരു
േഭാജനയാഗം. 16 ഉതിത്തൎ  മണിയിലും എണ്ണയിലും
കുേറശ്ശയും കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും പുേരാഹിതൻ
നിേവദ്യമായി ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു യേഹാെവക്കു
ഒരു ദഹനയാഗം.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരുവെന്റ വഴിപാടു സമാധാനയാഗം
ആകുന്നുെവങ്കിൽ കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിെന
അപ്പൎ ിക്കുന്നതായാൽ ആണാകെട്ട െപണ്ണാകെട്ട

ഊനമില്ലാത്തതിെന അവൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അപ്പൎ ിേക്കണം. 2 തെന്റ വഴിപാടിെന്റ
തലയിൽ അവൻ ൈകെവച്ചു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽെവച്ചു അതിെന അറുേക്കണം;
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിേക്കണം. 3

അവൻ സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സും കുടലിേന്മലിരിക്കുന്ന
സകലേമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും 4 അവയുെട േമൽ
കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡേത്താടുകൂെട
കരളിേന്മലുള്ള വപയും നീക്കി യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 5 അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാർ യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെട േമലുള്ള
വിറകിേന്മൽ േഹാമയാഗത്തിന്മീെത അതു
ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

6 യേഹാെവക്കു സമാധാനയാഗമായുള്ള വഴിപാടു
ആടു ആകുന്നു എങ്കിൽ ആണാകെട്ട െപണ്ണാകെട്ട
ഊനമില്ലാത്തതിെന അപ്പൎ ിേക്കണം. 7 ഒരു
കുഞ്ഞാടിെന വഴിപാടായിട്ടു അപ്പൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അതിെന യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അപ്പൎ ിേക്കണം.
8 തെന്റ വഴിപാടിെന്റ തലയിൽ അവൻ ൈകെവച്ചു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക അതിെന
അറുേക്കണം; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിേക്കണം. 9 അവൻ
സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു അതിെന്റ േമദസ്സും
തടിച്ചവാൽ മുഴുവനും - ഇതു തെണ്ടല്ലിങ്കൽനിന്നു
പറിച്ചുകളേയണം - കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സും കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സും 10

മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുെട േമൽ
കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡേത്താടുകൂെട

കരളിേന്മലുള്ള വപയും നീക്കി യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 11 പുേരാഹിതൻ
അതു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു
യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗേഭാജനം.

12 അവെന്റ വഴിപാടു േകാലാടു ആകുന്നു എങ്കിൽ
അവൻ അതിെന യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 13 അതിെന്റ തലയിൽ അവൻ
ൈകെവച്ചു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക
അതിെന അറുേക്കണം; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും
തളിേക്കണം. 14 അതിൽനിന്നു കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സും കുടലിേന്മലുള്ള സകല
േമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും 15 അവയുെട േമൽ
കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സം മൂ്രതപിണ്ഡങ്ങേളാടുകൂെട
കരളിേന്മലുള്ള വപയും നീക്കി അവൻ യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗമായി തെന്റ വഴിപാടു അപ്പൎ ിേക്കണം. 16

പുേരാഹിതൻ അതു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു െസൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗേഭാജനം; േമദെസ്സാെക്കയും
യേഹാെവക്കുള്ളതു ആകുന്നു. 17 േമദസ്സും രക്തവും
തിന്നരുതു എന്നുള്ളതു നിങ്ങളുെട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: െചയ്യരുെതന്നു

യേഹാവ കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കായ്യൎ ത്തിലും
ആെരങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ പിെഴച്ചു ആ വക
വല്ലതും െചയത്ാൽ - 3 അഭിഷിക്തനായ
പുേരാഹിതൻ ജനത്തിേന്മൽ കുറ്റം വരത്തക്കവണ്ണം
പാപം െചയത്ു എങ്കിൽ താൻ െചയത് പാപം
നിമിത്തം അവൻ യേഹാെവക്കു പാപയാഗമായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിെന അപ്പൎ ിേക്കണം. 4

അവൻ ആ കാളെയ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു കാളയുെട തലയിൽ ൈകെവച്ചു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ കാളെയ അറുേക്കണം. 5

അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ കാളയുെട രക്തം
കുെറ എടുത്തു സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 6 പുേരാഹിതൻ രക്തത്തിൽ വിരൽ
മുക്കി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ തിരശ്ശീെലക്കു മുമ്പിൽ ഏഴു
്രപാവശ്യം തളിേക്കണം. 7 പുേരാഹിതൻ രക്തം കുെറ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിലുള്ള സുഗന്ധവഗ്ഗൎത്തിൻ
ധൂപപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരേട്ടണം; കാളയുെട
േശഷം രക്തം മുഴുവനും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ ഉള്ള േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ചുകളേയണം. 8 പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാളയുെട
സകലേമദസ്സും കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സും
കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സും അതിൽനിന്നു
നീേക്കണം. 9 മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുെട േമൽ
കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡങ്ങേളാടുകൂെട
കരളിേന്മലുള്ള വപയും അവൻ എടുേക്കണം. 10

സമാധാനയാഗത്തിന്നുള്ള കാളയിൽനിന്നു
എടുത്തതുേപാെല തേന്ന; പുേരാഹിതൻ
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േഹാമയാഗപീഠത്തിേന്മൽ അതു ദഹിപ്പിേക്കണം. 11

കാളയുെട േതാലും മാംസം മുഴുവനും തലയും
കാലുകളും കുടലും ചാണകവുമായി കാളെയ
മുഴുവനും 12 അവൻ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു െവണ്ണീർ
ഇടുന്ന െവടിപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപായി
വിറകിേന്മൽ െവച്ചു തീയിട്ടു ചുട്ടുകളേയണം; െവണ്ണീർ
ഇടുേന്നടത്തു െവച്ചുതേന്ന അതു ചുട്ടുകളേയണം.

13 യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും അബദ്ധവശാൽ
പിെഴക്കയും ആ കായ്യൎ ം സഭയുെട കണ്ണിന്നു
മറഞ്ഞിരിക്കയും, െചയ്യരുെതന്നു യേഹാവ
കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലകായ്യൎ ത്തിലും അവർ പാപം
െചയത്ു കുറ്റക്കാരായി തീരുകയും െചയത്ാൽ, 14

െചയത് പാപം അവർ അറിയുേമ്പാൾ സഭ ഒരു
കാളക്കിടാവിെന പാപയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം;
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക അതിെന
െകാണ്ടുവന്നിട്ടു 15 സഭയുെട മൂപ്പന്മാർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളയുെട തലയിൽ ൈക െവേക്കണം;
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ കാളെയ അറുക്കയും
േവണം. 16 അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ കാളയുെട
രക്തം കുെറ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 17 പുേരാഹിതൻ രക്തത്തിൽ വിരൽ
മുക്കി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തിരശ്ശീെലക്കു
മുമ്പിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിേക്കണം. 18 അവൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിലുള്ള പീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ കുെറ
പുരേട്ടണം; േശഷം രക്തം മുഴുവനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കലുള്ള
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചുകളേയണം.
19 അതിെന്റ േമദസ്സു ഒെക്കയും അവൻ അതിൽനിന്നു
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം. 20

പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാളെയ അവൻ
െചയത്തുേപാെല തേന്ന ഈ കാളെയയും െചേയ്യണം;
അങ്ങെന തേന്ന ഇതിെനയും െചേയ്യണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവക്കൎ ുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അതു അവേരാടു ക്ഷമിക്കും. 21

പിെന്ന അവൻ കാളെയ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി മുമ്പിലെത്ത കാളെയ
ചുട്ടുകളഞ്ഞതുേപാെല ഇതിെനയും ചുട്ടുകളേയണം;
ഇതു സെഭക്കുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗം.

22 ഒരു ്രപമാണി പാപം െചയ്കയും, െചയ്യരുെതന്നു
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല
കായ്യൎ ത്തിലും അബദ്ധവശാൽ പിെഴച്ചു
കുറ്റക്കാരനായി തീരുകയും െചയത്ാൽ 23 അവൻ
െചയത് പാപം അവന്നു േബാദ്ധ്യമായി എങ്കിൽ
അവൻ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആൺേകാലാട്ടിെന
വഴിപാടായി െകാണ്ടുവേരണം. 24 അവൻ ആട്ടിെന്റ
തലയിൽ ൈകെവച്ചു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ചു
അതിെന അറുേക്കണം; അതു ഒരു പാപയാഗം. 25

പിെന്ന പുേരാഹിതൻ പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തം
വിരൽെകാണ്ടു കുെറ എടുത്തു
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി േശഷം
രക്തം േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ചുകളേയണം. 26 അതിെന്റ േമദസ്സു ഒെക്കയും
അവൻ സമാധാനയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സുേപാെല
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവെന്റ പാപം നിമിത്തം
അവന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; എന്നാൽ
അതു അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.

27 േദശെത്ത ജനത്തിൽ ഒരുത്തൻ െചയ്യരുെതന്നു
യേഹാവ കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലകായ്യൎ ത്തിലും
അബദ്ധവശാൽ പിെഴച്ചു കുറ്റക്കാരനായി തീന്നൎ ാൽ 28

പാപം അവന്നു േബാദ്ധ്യമായി എങ്കിൽ അവൻ
െചയത് പാപംനിമിത്തം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
െപൺേകാലാട്ടിെന വഴിപാടായി െകാണ്ടുവേരണം. 29

പാപയാഗമൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ അവൻ ൈക െവച്ചിട്ടു
േഹാമയാഗത്തിെന്റ സ്ഥലത്തുെവച്ചു
പാപയാഗമൃഗെത്ത അറുേക്കണം. 30 പുേരാഹിതൻ
അതിെന്റ രക്തം വിരൽെകാണ്ടു കുെറ എടുത്തു
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി, േശഷം
രക്തം ഒെക്കയും യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ചുകളേയണം. 31 അതിെന്റ േമദസ്സു ഒെക്കയും
സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു േമദസ്സു
എടുക്കുന്നതുേപാെല എടുത്തു പുേരാഹിതൻ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിേക്കണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവന്നു േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അതു അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.

32 അവൻ പാപയാഗമായി ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
െകാണ്ടുവരുന്നു എങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത െപണ്ണാട്ടിെന
െകാണ്ടുവേരണം. 33 പാപയാഗമൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ
അവൻ ൈകെവച്ചു േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ചു അതിെന പാപയാഗമായി
അറുേക്കണം. 34 പുേരാഹിതൻ പാപയാഗത്തിെന്റ
രക്തം വിരൽെകാണ്ടു കുെറ എടുത്തു
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി, േശഷം
രക്തം ഒെക്കയും യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ചുകളേയണം. 35 അതിെന്റ േമദസ്സു ഒെക്കയും
സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു ആട്ടിൻകുട്ടിയുെട േമദസ്സു
എടുക്കുന്നതുേപാെല അവൻ എടുേക്കണം;
പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങെളേപ്പാെല അവെയ ദഹിപ്പിേക്കണം;
അവൻ െചയത് പാപത്തിന്നു പുേരാഹിതൻ ഇങ്ങെന
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അതു
അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരുത്തൻ സത്യവാചകം േകട്ടിട്ടു, താൻ
സാക്ഷിയായി കാണുകേയാ അറികേയാ
െചയത്തു അറിയിക്കാെത അങ്ങെന പാപം

െചയത്ാൽ അവൻ തെന്റ കുറ്റം വഹിേക്കണം. 2

ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കാട്ടുമൃഗത്തിെന്റ പിണേമാ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത നാട്ടുമൃഗത്തിെന്റ പിണേമാ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഇഴജാതിയുെട പിണേമാ ഇങ്ങെന വല്ല
അശുദ്ധവസ്തുവും ഒരുത്തൻ െതാടുകയും അതു
അവന്നു മറവായിരിക്കയും െചയത്ാൽ അവൻ
അശുദ്ധനും കുറ്റക്കാരനും ആകുന്നു. 3 അെല്ലങ്കിൽ
യാെതാരു അശുദ്ധിയാെലങ്കിലും അശുദ്ധനായ ഒരു
മനുഷ്യെന്റ അശുദ്ധിെയ ഒരുത്തൻ െതാടുകയും അതു
അവന്നു മറവായിരിക്കയും െചയത്ാൽ അതു
അറിയുേമ്പാൾ അവൻ കുറ്റക്കാരനാകും. 4

അെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നിവ്വൎ ിചാരമായി സത്യം
െചയ്യുന്നതുേപാെല േദാഷം െചയവ്ാേനാ ഗുണം
െചയവ്ാേനാ ഒരുത്തൻ തെന്റ അധരങ്ങൾ െകാണ്ടു
നിവ്വൎ ിചാരമായി സത്യം െചയ്കയും അതു അവന്നു
മറവായിരിക്കയും െചയത്ാൽ അവൻ അതു
അറിയുേമ്പാൾ അങ്ങെനയുള്ള കായ്യൎ ത്തിൽ അവൻ
കുറ്റക്കാരനാകും. 5 ആ വക കായ്യൎ ത്തിൽ അവൻ
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കുറ്റക്കാരനാകുേമ്പാൾ താൻ പാപം െചയത്ു എന്നു
അവൻ ഏറ്റുപറേയണം. 6 താൻ െചയത് പാപം
നിമിത്തം അവൻ യേഹാെവക്കു അകൃത്യയാഗമായി
െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിേയാ േകാലാട്ടിൻകുട്ടിേയാ ആയ
ഒരു െപണ്ണാട്ടിെന പാപയാഗമായി െകാണ്ടുവേരണം;
പുേരാഹിതൻ അവന്നുേവണ്ടി അവെന്റ
പാപംനിമിത്തം ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം. 7

ആട്ടിൻകുട്ടിക്കു അവന്നു വകയിെല്ലങ്കിൽ താൻ
െചയത് പാപംനിമിത്തം അവൻ രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
ഒന്നിെന പാപയാഗമായും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായും യേഹാെവക്കു െകാണ്ടുവേരണം. 8

അവൻ അവെയ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടു
വേരണം; അവൻ പാപയാഗത്തിന്നുള്ളതിെന മുെമ്പ
അപ്പൎ ിച്ചു അതിെന്റ തല കഴുത്തിൽനിന്നു
പിരിച്ചുപറിേക്കണം; എന്നാൽ രണ്ടായി പിളക്കൎ രുതു. 9

അവൻ പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തം കുെറ
യാഗപീഠത്തിെന്റ പാശൎ ്വത്തിൽ തളിേക്കണം; േശഷം
രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
പിഴിഞ്ഞുകളേയണം; ഇതു പാപയാഗം. 10

രണ്ടാമേത്തതിെന അവൻ നിയമ്രപകാരം
േഹാമയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവൻ െചയത് പാപംനിമിത്തം
അവന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; എന്നാൽ
അതു അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.

11 രണ്ടു കുറു്രപാവിേന്നാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിേന്നാ അവന്നു വകയിെല്ലങ്കിൽ പാപം
െചയത്വൻ പാപയാഗത്തിന്നു ഒരിടങ്ങഴി േനരിയ
മാവു വഴിപാടായി െകാണ്ടുവേരണം; അതു
പാപയാഗം ആകെകാണ്ടു അതിേന്മൽ എണ്ണ
ഒഴിക്കരുതു; കുന്തുരുക്കം ഇടുകയും അരുതു. 12

അവൻ അതു പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണം: പുേരാഹിതൻ നിേവദ്യമായി
അതിൽനിന്നു ൈക നിറെച്ചടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാെവക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങെളേപ്പാെല
ദഹിപ്പിേക്കണം; ഇതു പാപയാഗം. 13 ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ ആ വക കായ്യൎ ത്തിൽ അവൻ െചയത്
പാപംനിമിത്തം അവന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അതു അവേനാടു ക്ഷമിക്കും;
േശഷിപ്പുള്ളതു േഭാജനയാഗംേപാെല പുേരാഹിതന്നു
ഇരിേക്കണം.

14 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 15 ആെരങ്കിലും
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള സംബന്ധിച്ചു
അബദ്ധവശാൽ അതി്രകമം െചയത്ു പിെഴച്ചു എങ്കിൽ
അവൻ തെന്റ അകൃത്യത്തിന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നീ മതിക്കുന്ന വിെലക്കുള്ളതായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെന അകൃത്യയാഗമായി
യേഹാെവക്കു െകാണ്ടുവേരണം. 16

വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള സംബന്ധിച്ചു താൻ പിെഴച്ചതിന്നു
പകരം മുതലും അതിേനാടു അഞ്ചിെലാന്നു കൂട്ടിയും
അവൻ പുേരാഹിതന്നു െകാടുേക്കണം; പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിന്നുള്ള ആട്ടുെകാറ്റെനെക്കാണ്ടു
അവന്നു േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; എന്നാൽ
അതു അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.

17 െചയ്യരുെതന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള
വല്ലകായ്യൎ ത്തിലും ആെരങ്കിലും പിെഴച്ചിട്ടു അവൻ
അറിയാതിരുന്നാലും കുറ്റക്കാരനാകുന്നു; അവൻ തെന്റ
കുറ്റം വഹിേക്കണം. 18 അവൻ
അകൃത്യയാഗത്തിന്നായി നിെന്റ മതിപ്പുേപാെല

ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെന പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം; അവൻ അബദ്ധവശാൽ
പിെഴച്ചതും അറിയാതിരുന്നതുമായ പിെഴക്കായി
പുേരാഹിതൻ അവന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അതു അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.
19 ഇതു അകൃത്യയാഗം; അവൻ യേഹാവേയാടു
അകൃത്യം െചയത്ുവേല്ലാ.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2 ആെരങ്കിലും
പിെഴച്ചു യേഹാവേയാടു അതി്രകമം െചയത്ു

തെന്റ പക്കൽ ഏലപ്ിച്ച വസ്തുവിെനേയാ പണയം
െവച്ചതിെനേയാ േമാഷണകായ്യൎ െത്തേയാ
സംബന്ധിച്ചു കൂട്ടുകാരേനാടു േഭാഷ്കു പറക എങ്കിലും
കൂട്ടുകാരേനാടു വഞ്ചന െചയ്ക എങ്കിലും 3

കണാെതേപായ വസ്തു കണ്ടിട്ടു അതിെനക്കുറിച്ചു
േഭാഷ്കു പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ പിെഴക്കുന്ന ഈ വക വല്ല
കായ്യൎ ത്തിലും കള്ളസ്സത്യം െചയ്കെയങ്കിലും െചയത്ിട്ടു
4 അവൻ പിെഴച്ചു കുറ്റക്കാരനായാൽ താൻ
േമാഷ്ടിച്ചേതാ വഞ്ചിെച്ചടുത്തേതാ തെന്റ പക്കൽ
ഏലപ്ിച്ചേതാ കാണാെതേപായിട്ടു താൻ കണ്ടേതാ 5

താൻ കള്ളസ്സത്യം െചയത്ു എടുത്തേതാ
ആയെതാെക്കയും മുതേലാടു അഞ്ചിെലാന്നു കൂട്ടി
പകരം െകാടുേക്കണം; അകൃത്യയാഗം കഴിക്കുന്ന
നാളിൽ അവൻ അതു ഉടമസ്ഥന്നു െകാടുേക്കണം. 6

അകൃത്യയാഗത്തിന്നായിട്ടു അവൻ നിെന്റ
മതിപ്പുേപാെല ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെന
യേഹാെവക്കു അകൃത്യയാഗമായി പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം. 7 പുേരാഹിതൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവന്നുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അവൻ
അകൃത്യമായി െചയത്െതാെക്കയും അവേനാടു
ക്ഷമിക്കും.

8 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 9 നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും കലപ്ിേക്കണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
േഹാമയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണമാവിതു: േഹാമയാഗം
രാ്രതി മുഴുവനും ഉഷസ്സുവെര യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള
വിറകിേന്മൽ ഇരിക്കയും യാഗപീഠത്തിെല തീ
അതിനാൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കയും േവണം. 10

പുേരാഹിതൻ പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ചു
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള കാൽ ചട്ടയാൽ തെന്റ നഗ്നത
മെറച്ചുെകാണ്ടു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗം
ദഹിച്ചുണ്ടായ െവണ്ണീർ എടുത്തു യാഗപീഠത്തിെന്റ ഒരു
വശത്തു ഇേടണം. 11 അവൻ വ്രസ്തം മാറി േവെറ
വ്രസ്തം ധരിച്ചു പാളയത്തിന്നു പുറത്തു െവടിപ്പുള്ള ഒരു
സ്ഥലത്തു െവണ്ണീർ െകാണ്ടുേപാേകണം. 12

യാഗപീഠത്തിൽ തീ െകട്ടുേപാകാെത
കത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണം; പുേരാഹിതൻ
ഉഷസ്സുേതാറും അതിേന്മൽ വിറകു കത്തിച്ചു
േഹാമയാഗം അടുക്കി െവച്ചു അതിൻമീെത
സമാധാനയാഗങ്ങളുെട േമദസ്സു ദഹിപ്പിേക്കണം. 13

യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തീ െകട്ടുേപാകാെത എേപ്പാഴും
കത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണം.

14 േഭാജനയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണമാവിതു:
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അതു അപ്പൎ ിേക്കണം. 15

േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േനരിയ മാവിൽനിന്നും

േലവ്യപുസ്തകം 5:6 87 േലവ്യപുസ്തകം 6:15



7

എണ്ണയിൽനിന്നും ൈകനിറച്ചും
േഭാജനയാഗത്തിേന്മലുള്ള കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും
എടുത്തു നിേവദ്യമായി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിേക്കണം.
16 അതിെന്റ േശഷിപ്പു അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
തിേന്നണം; ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു െവച്ചു അതു
പുളിപ്പില്ലാത്തതായി തിേന്നണം;
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽെവച്ചു അതു
തിേന്നണം. 17 അതു പുളിച്ച മാവു കൂട്ടി ചുടരുതു;
എെന്റ ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്നു അതു ഞാൻ അവരുെട
ഓഹരിയായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; അതു
പാപയാഗംേപാെലയും അകൃത്യയാഗംേപാെലയും
അതിവിശുദ്ധം. 18 അഹേരാെന്റ മക്കളിൽ
ആണുങ്ങൾക്കു ഒെക്കയും അതു തിന്നാം;
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അതു നിങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി ശാശ്വതാവകാശം ആകുന്നു;
അതിെന െതാടുന്നവൻ എല്ലാം
വിശുദ്ധനായിരിേക്കണം.

19 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 20 അഹേരാന്നു
അഭിേഷകം കഴിയുന്ന ദിവസം അവനും പു്രതന്മാരും
യേഹാെവക്കു കഴിേക്കണ്ടുന്ന വഴിപാടാവിതു: ഒരു
ഇടങ്ങഴി േനരിയ മാവിൽ പാതി രാവിേലയും പാതി
ൈവകുേന്നരവും നിരന്തരേഭാജനയാഗമായി
അപ്പൎ ിേക്കണം. 21 അതു എണ്ണ േചത്തൎ ു ചട്ടിയിൽ
ചുേടണം; അതു കുതിത്തൎ ു െകാണ്ടുവേരണം; ചുട്ട
കഷണങ്ങൾ േഭാജനയാഗമായി യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 22 അവെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ അവന്നു പകരം അഭിേഷകം
്രപാപിക്കുന്ന പുേരാഹിതനും അതു അപ്പൎ ിേക്കണം;
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമായി അതു മുഴുവനും
യേഹാെവക്കു ദഹിപ്പിേക്കണം; 23 പുേരാഹിതെന്റ
േഭാജനയാഗം മുഴുവനും ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു
തിന്നരുതു.

24 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 25 നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
പാപയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണമാവിതു:
േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ചു
പാപയാഗമൃഗെത്തയും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അറുേക്കണം; അതു അതിവിശുദ്ധം. 26

പാപത്തിന്നുേവണ്ടി അതു അപ്പൎ ിക്കുന്ന പുേരാഹിതൻ
അതു തിേന്നണം; സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
്രപാകാരത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ചു അതു
തിേന്നണം. 27 അതിെന്റ മാംസം െതാടുന്നവൻ എല്ലാം
വിശുദ്ധനായിരിേക്കണം; അതിെന്റ രക്തം ഒരു
വ്രസ്തത്തിൽ െതറിച്ചാൽ അതു വീണതു ഒരു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ചു കഴുേകണം. 28 അതു
േവവിച്ച മൺപാ്രതം ഉെടച്ചുകളേയണം;
െചമ്പുകലത്തിൽ േവവിച്ചു എങ്കിൽ അതു േതച്ചു
മഴക്കി െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുേകണം. 29

പുേരാഹിതകുലത്തിെല ആണുങ്ങെളാെക്കയും അതു
തിേന്നണം; അതു അതിവിശുദ്ധം. 30 എന്നാൽ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ
സാമഗമനകൂടാരത്തിന്നകത്തു രക്തം െകാണ്ടുവരുന്ന
പാപയാഗെത്ത തിന്നരുതു; അതു തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളേയണം.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണമാവിതു: അതു
അതിവിശുദ്ധം. 2 േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ചു

അകൃത്യയാഗമൃഗെത്തയും അറുേക്കണം; അതിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിേക്കണം. 3

അതിെന്റ സകലേമദസ്സും തടിച്ചവാലും കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും 4

അവയുെട േമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സും
മൂ്രതപിണ്ഡങ്ങേളാടു കൂെട കരളിേന്മലുള്ള വപയും
എടുത്തു 5 പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിേക്കണം; അതു
അകൃത്യയാഗം. 6 പുേരാഹിതകുലത്തിെല
ആണുങ്ങെളാെക്കയും അതു തിേന്നണം; ഒരു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ചു അതു തിേന്നണം; അതു
അതിവിശുദ്ധം. 7 പാപയാഗംേപാെല തേന്ന
അകൃത്യയാഗവും ആകുന്നു; അെവക്കു ്രപമാണവും
ഒന്നു തേന്ന; ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്നു
അതു ഇരിേക്കണം. 8 പുേരാഹിതൻ ഒരുത്തെന്റ
േഹാമയാഗം അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ അപ്പൎ ിച്ച പുേരാഹിതന്നു
േഹാമയാഗമൃഗത്തിെന്റ േതാൽ ഇരിേക്കണം. 9

അടുപ്പത്തുെവച്ചു ചുടുന്ന േഭാജനയാഗം ഒെക്കയും
ഉരുളിയിലും ചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതു ഒെക്കയും
അപ്പൎ ിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്നു ഇരിേക്കണം. 10 എണ്ണ
േചത്തൎ േതാ േചക്കൎ ാത്തേതാ ആയ
സകലേഭാജനയാഗവും അഹേരാെന്റ
സകലപു്രതന്മാക്കൎ ും ഒരുേപാെല ഇരിേക്കണം.

11 യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിക്കുന്ന
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണം ആവിതു: 12

അതിെന േസ്താ്രതമായി അപ്പൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
േസ്താ്രതയാഗേത്താടുകൂെട എണ്ണ േചത്തൎ  പുളിപ്പില്ലാത്ത
േദാശകളും എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളും
എണ്ണ േചത്തൎ ു കുതിത്തൎ  േനരിയ
മാവുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ േദാശകളും അപ്പൎ ിേക്കണം. 13

േസ്താ്രതമായുള്ള സമാധാനയാഗേത്താടുകൂെട പുളിച്ച
മാവുെകാണ്ടുള്ള േദാശകളും േഭാജനയാഗമായി
അപ്പൎ ിേക്കണം. 14 ആ എല്ലാവഴിപാടിലും അതതു
വകയിൽ നിന്നു ഒേരാന്നു യേഹാെവക്കു
നീരാജനാപ്പൎ ണമായിട്ടു അപ്പൎ ിേക്കണം; അതു
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ രക്തം തളിക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്നു ഇരിേക്കണം. 15 എന്നാൽ
േസ്താ്രതമായുള്ള സമാധാനയാഗത്തിെന്റ മാംസം,
അപ്പൎ ിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ തേന്ന തിേന്നണം; അതിൽ
ഒട്ടും ്രപഭാതംവെര േശഷിപ്പിക്കരുതു. 16 അപ്പൎ ിക്കുന്ന
യാഗം ഒരു േനച്ചൎ േയാ സ്വേമധാദാനേമാ ആകുന്നു
എങ്കിൽ യാഗം അപ്പൎ ിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ തേന്ന അതു
തിേന്നണം; അതിൽ േശഷിപ്പുള്ളതു പിെറ്റന്നാളും
തിന്നാം. 17 യാഗമാംസത്തിൽ മൂന്നാം ദിവസംവെര
േശഷിക്കുന്നതു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം. 18

സമാധാനയാഗത്തിെന്റ മാംസത്തിൽ ഏതാനും മൂന്നാം
ദിവസം തിന്നാൽ അതു ്രപസാദമായിരിക്കയില്ല;
അപ്പൎ ിക്കുന്നവന്നു കണക്കിടുകയുമില്ല; അതു
അെറപ്പായിരിക്കും; അതു തിന്നുന്നവൻ കുറ്റം
വഹിേക്കണം. 19 ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വല്ലതിെനയും
െതാട്ടുേപായ മാംസം തിന്നരുതു; അതു തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളേയണം; േശഷം മാംസേമാ
ശുദ്ധിയുള്ളവെന്നല്ലാം തിന്നാം. 20 എന്നാൽ അശുദ്ധി
തെന്റ േമൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും
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യേഹാെവക്കുള്ള സമാധാനയാഗങ്ങളുെട മാംസം
തിന്നാൽ അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളേയണം. 21 മനുഷ്യെന്റ അശുദ്ധിെയേയാ
അശുദ്ധമൃഗെത്തേയാ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വല്ല
അെറപ്പിെനേയാ ഇങ്ങെന ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
യാെതാന്നിെനയും ആെരങ്കിലും െതാട്ടിട്ടു
യേഹാെവക്കുള്ള സമാധാനയാഗങ്ങളുെട മാംസം
തിന്നാൽ അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽ നിന്നു
േഛദിച്ചുകളേയണം.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 23 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: െചമ്മരിയാട്ടിെന്റേയാ
േകാലാട്ടിെന്റേയാ കാളയുെടേയാ േമദസ്സു നിങ്ങൾ
അേശഷം തിന്നരുതു. 24 താേന ചത്തതിെന്റ േമദസ്സും
പറിച്ചുകീറിേപ്പായതിെന്റ േമദസ്സും മറ്റു
എന്തിെന്നങ്കിലും െകാള്ളിക്കാം; തിന്നുക മാ്രതം
അരുതു. 25 യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗമായി അപ്പൎ ിച്ച
മൃഗത്തിെന്റ േമദസ്സു ആെരങ്കിലും തിന്നാൽ അവെന
അവെന്റ ജനത്തിൽ നിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 26

നിങ്ങളുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങും യാെതാരു
പക്ഷിയുെടയും മൃഗത്തിെന്റയും രക്തം നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കരുതു. 27 വല്ല രക്തവും ഭക്ഷിക്കുന്നവെന
എല്ലാം അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം.

28 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 29 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: യേഹാെവക്കു
സമാധാനയാഗം അപ്പൎ ിക്കുന്നവൻ തെന്റ
സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു യേഹാെവക്കു വഴിപാടു
െകാണ്ടുവേരണം. 30 സ്വന്തകയ്യാൽ അവൻ അതു
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗമായി െകാണ്ടുവേരണം;
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനാപ്പൎ ണമായി
നീരാജനം െചേയ്യണ്ടതിന്നു െനേഞ്ചാടുകൂെട േമദസ്സും
െകാണ്ടുവേരണം. 31 പുേരാഹിതൻ േമദസ്സു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം; എന്നാൽ െനഞ്ചു
അഹേരാനും പു്രതന്മാക്കൎ ും ഇരിേക്കണം. 32 നിങ്ങളുെട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽ വലെത്ത ൈകക്കുറകു
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണത്തിന്നായി നിങ്ങൾ പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ
െകാടുേക്കണം. 33 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
സമാധാനയാഗങ്ങളുെട രക്തവും േമദസ്സും
അപ്പൎ ിക്കുന്നവന്നു തേന്ന വലെത്ത ൈകക്കുറകു
ഓഹരിയായിരിേക്കണം. 34 യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽനിന്നു നീരാജനത്തിെന്റ
െനഞ്ചും ഉദച്ചൎ യുെട ൈകക്കുറകും ഞാൻ എടുത്തു
പുേരാഹിതനായ അഹേരാന്നും പു്രതന്മാക്കൎ ും
യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നുള്ള ശാശ്വതാവകാശമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

35 ഇതു അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും
യേഹാെവക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചയവ്ാൻ
്രപതിഷഠ്ിച്ച നാൾമുതൽ യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്നു അഹേരാന്നുള്ള ഓഹരിയും
അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ുള്ള ഓഹരിയും ആകുന്നു. 36

യി്രസാേയൽമക്കൾ അതു അവക്കൎ ു
െകാടുേക്കണെമന്നു താൻ അവെര അഭിേഷകം
െചയത്നാളിൽ യേഹാവ കലപ്ിച്ചു; അതു അവക്കൎ ു
തലമുറതലമുറയായി ശാശ്വതാവകാശം ആകുന്നു. 37

ദഹനയാഗം, േഭാജനയാഗം, പാപയാഗം,
അകൃത്യയാഗം, കരപൂരണയാഗം, സമാധാനയാഗം
എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള ്രപമാണം ഇതു തേന്ന. 38

യേഹാെവക്കു തങ്ങളുെട വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പാൻ
അവൻ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു

സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു അരുളിെച്ചയത് നാളിൽ
യേഹാവ േമാെശേയാടു സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു
ഇവ കലപ്ിച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു: നീ
അഹേരാെനയും അവേനാടുകൂെട 2 അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും വ്രസ്തം, അഭിേഷകൈതലം,

പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാള, രണ്ടു ആട്ടുെകാറ്റന്മാർ,
െകാട്ടയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എന്നിവയുമായി
െകാണ്ടുവരികയും 3 സഭെയ മുഴുവനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ കൂട്ടുകയും
െചയ്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 4 യേഹാവ തേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ െചയത്ു; സഭ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ വന്നുകൂടി. 5

േമാെശ സഭേയാടു: യേഹാവ കലപ്ിച്ച കായ്യൎ ം
ഇതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 6 േമാെശ
അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും അടുക്കൽ വരുത്തി
അവെര െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുകി. 7 അവെന ഉള്ളങ്കി
ഇടുവിച്ചു നടുെക്കട്ടു െകട്ടിച്ചു അങ്കി ധരിപ്പിച്ചു
ഏേഫാദ ്ഇടുവിച്ചു ഏേഫാദിെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ
നടുെക്കട്ടു െകട്ടിച്ചു അതിനാൽ അതു മുറുക്കി. 8

അവെന പതക്കം ധരിപ്പിച്ചു; പതക്കത്തിൽ ഊറീമും
തുമ്മീമും െവച്ചു. 9 അവെന്റ തലയിൽ മുടി െവച്ചു;
മുടിയുെട േമൽ മുൻവശത്തു വിശുദ്ധകിരീടമായ
െപാൻപട്ടം െവച്ചു; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 10 േമാെശ
അഭിേഷകൈതലം എടുത്തു കൂടാരവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും അഭിേഷകം െചയത്ു
ശുദ്ധീകരിച്ചു. 11 അതിൽ കുെറ അവൻ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിച്ചു
യാഗപീഠവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
െതാട്ടിയും അതിെന്റ കാലും അഭിേഷകം െചയത്ു
ശുദ്ധീകരിച്ചു. 12 അവൻ അഹേരാെന്റ തലയിൽ
അഭിേഷകൈതലം ഒഴിച്ചു അവെന അഭിേഷകം
െചയത്ു ശുദ്ധീകരിച്ചു. 13 േമാെശ അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാെര വരുത്തി, അങ്കി ധരിപ്പിച്ചു നടുെക്കട്ടു
െകട്ടിച്ചു തലപ്പാവും ഇടുവിച്ചു; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 14 അവൻ
പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാളെയ െകാണ്ടുവന്നു:
പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാളയുെട തലയിൽ അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും ൈക െവച്ചു. 15 അവൻ അതിെന
അറുത്തു; േമാെശ അതിെന്റ രക്തം എടുത്തു
വിരൽെകാണ്ടു യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ ചുറ്റും
പുരട്ടി യാഗപീഠം ശുദ്ധീകരിച്ചു; േശഷം രക്തം
യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു, അതിന്നുേവണ്ടി
്രപാശ്ചിത്തം കഴിച്ചു അതിെന ശുദ്ധീകരിച്ചു; 16

കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സും കരളിേന്മലുള്ള വപയും
മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുെട േമദസ്സും േമാെശ
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ചു. 17 എന്നാൽ
കാളെയയും അതിെന്റ േതാൽ, മാംസം, ചാണകം
എന്നിവെയയും അവൻ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു
തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 18 അവൻ
േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള ആട്ടുെകാറ്റെനയും
െകാണ്ടുവന്നു: അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
ആട്ടുെകാറ്റെന്റ തലയിൽ ൈക െവച്ചു. 19 അവൻ
അതിെന അറുത്തു; േമാെശ അതിെന്റ രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിച്ചു. 20 ആട്ടുെകാറ്റെന
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ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി ഖണ്ഡിച്ചു; േമാെശ തലയും
ഖണ്ഡങ്ങളും േമദസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു. 21 അവൻ അതിെന്റ
കുടലും കാലും െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുകി; േമാെശ
ആട്ടുെകാറ്റെന മുഴുവനും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിച്ചു; ഇതു െസൗരഭ്യവാസനയായ
േഹാമയാഗമായി യേഹാെവക്കുള്ള ദഹനയാഗം;
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 22

അവൻ കരപൂരണത്തിന്നുള്ള ആട്ടുെകാറ്റനായ മെറ്റ
ആട്ടുെകാറ്റെനയും െകാണ്ടുവന്നു; അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും ആട്ടുെകാറ്റെന്റ തലയിൽ ൈകെവച്ചു. 23

അവൻ അതിെന അറുത്തു; േമാെശ അതിെന്റ രക്തം
കുെറ എടുത്തു അഹേരാെന്റ വലെത്ത കാതിേന്മലും
വലെത്ത കയ്യുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലെത്ത
കാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടി. 24 അവൻ
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെരയും വരുത്തി; േമാെശ രക്തം
കുെറ അവരുെട വലെത്ത കാതിേന്മലും വലെത്ത
കയ്യുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലെത്ത കാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടി; േശഷം രക്തം േമാെശ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിച്ചു. 25 േമദസ്സും
തടിച്ചവാലും കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സും
കരളിേന്മലുള്ള വപയും മൂ്രതപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുെട
േമദസ്സും വലെത്ത ൈകക്കുറകും അവൻ എടുത്തു, 26

യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
ഇരിക്കുന്ന െകാട്ടയിൽ നിന്നു പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു
അപ്പവും എണ്ണയപ്പമായ ഒരു േദാശയും ഒരു വടയും
എടുത്തു േമദസ്സിേന്മലും ൈകക്കുറകിേന്മലും െവച്ചു.
27 അവെയാെക്കയും അഹേരാെന്റ കയ്യിലും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട കയ്യിലും െവച്ചു യേഹാെവക്കു
നീരാജനം െചയത്ു. 28 പിെന്ന േമാെശ അവെയ
അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു എടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യാഗത്തിൻമീെത ദഹിപ്പിച്ചു. ഇതു
െസൗരഭ്യവാസനയായ കരപൂരണയാഗം,
യേഹാെവക്കുള്ള ദഹനയാഗം തേന്ന. 29 േമാെശ
അതിെന്റ െനഞ്ചു എടുത്തു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനാപ്പൎ ണമായി നീരാജനം െചയത്ു;
അതു കരപൂരണത്തിെന്റ ആട്ടുെകാറ്റനിൽ
േമാെശക്കുള്ള ഓഹരി ആയിരുന്നു; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 30 േമാെശ
അഭിേഷകൈതലവും യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള രക്തവും
കുേറശ്ശ എടുത്തു അഹേരാെന്റ േമലും അവെന്റ
വ്രസ്തത്തിേന്മലും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട േമലും
പു്രതന്മാരുെട വ്രസ്തത്തിേന്മലും തളിച്ചു;
അഹേരാെനയും അവെന്റ വ്രസ്തെത്തയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതന്മാരുെട വ്രസ്തങ്ങെളയും
ശുദ്ധീകരിച്ചു. 31 അഹേരാേനാടും അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും േമാെശ പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ:
മാംസം നിങ്ങൾ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽെവച്ചു പാകംെചയത്ു, അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അതു തിേന്നണെമന്നു എനിക്കു
കലപ്നയുണ്ടായതുേപാെല അവിെടെവച്ചു അതും
കരപൂരണത്തിെന്റ െകാട്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പവും
തിന്നുവിൻ. 32 മാംസത്തിലും അപ്പത്തിലും
േശഷിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം.
33 നിങ്ങളുെട കരപൂരണദിവസങ്ങൾ തികയുേവാളം
നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസേത്തക്കു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽ വിട്ടു പുറത്തു േപാകരുതു; ഏഴു ദിവസം
അവൻ നിങ്ങൾക്കു കരപൂരണം െചയ്യും. 34

നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഇന്നു
െചയത്തുേപാെല ഇനിയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു യേഹാവ
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 35 ആകയാൽ നിങ്ങൾ

മരിക്കാതിരിപ്പാൻ ഏഴു ദിവസം രാവും പകലും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ പാത്തൎ ു
യേഹാവയുെട കലപ്ന അനുസരിേക്കണം; ഇങ്ങെന
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 36 യേഹാവ േമാെശ
മുഖാന്തരം കലപ്ിച്ച സകലകായ്യൎ ങ്ങെളയും
അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും െചയത്ു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എട്ടാം ദിവസം േമാെശ അഹേരാെനയും
പു്രതന്മാെരയും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരയും
വിളിച്ചു, 2 അഹേരാേനാടു പറഞ്ഞതു

എെന്തന്നാൽ: നീ പാപയാഗത്തിന്നായി ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും േഹാമയാഗത്തിന്നായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും എടുത്തു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അപ്പൎ ിേക്കണം. 3

എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു നീ പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ പാപയാഗത്തിന്നായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു േകാലാട്ടിെനയും
േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും ഒരു
വയസ്സു്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിെയയും 4

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളെയയും ഒരു
െചമ്മരിയാട്ടുെകാറ്റെനയും എണ്ണ േചത്തൎ
േഭാജനയാഗെത്തയും എടുപ്പിൻ; യേഹാവ ഇന്നു
നിങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷനാകും. 5 േമാെശ കലപ്ിച്ചവെയ
അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നു മുമ്പിൽ െകാണ്ടു
വന്നു; സഭ മുഴുവനും അടുത്തുവന്നു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിന്നു. 6 അേപ്പാൾ േമാെശ: നിങ്ങൾ
െചേയ്യണെമന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ച കായ്യൎ ം ഇതു
ആകുന്നു; യേഹാവയുെട േതജസ്സു നിങ്ങൾക്കു
്രപത്യക്ഷമാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അഹേരാേനാടു
േമാെശ: നീ യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല നിെന്റ പാപയാഗവും
േഹാമയാഗവും അപ്പൎ ിച്ചു നിനക്കും ജനത്തിന്നും
േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു ജനത്തിെന്റ വഴിപാടു
അപ്പൎ ിച്ചു അവക്കൎ ായിട്ടും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന അഹേരാൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു തനിക്കുേവണ്ടി
പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാളക്കുട്ടിെയ അറുത്തു; 9

അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ രക്തത്തിൽ വിരൽ
മുക്കി യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി േശഷം
രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു. 10

പാപയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡങ്ങളും
കരളിേന്മലുള്ള വപയും അവൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിച്ചു; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെലതേന്ന. 11 അതിെന്റ മാംസവും
േതാലും അവൻ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 12 അവൻ േഹാമയാഗെത്തയും
അറുത്തു; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അതു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റും തളിച്ചു. 13 അവർ
ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി േഹാമയാഗവും അതിെന്റ തലയും
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു അവൻ അവെയ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ചു. 14 അവൻ അതിെന്റ
കുടലും കാലും കഴുകി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗത്തിൻ മീെത ദഹിപ്പിച്ചു. 15 അവൻ
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ജനത്തിെന്റ വഴിപാടു െകാണ്ടുവന്നു:
ജനത്തിന്നുേവണ്ടി പാപയാഗത്തിന്നുള്ള േകാലാടിെന
പിടിച്ചു അറുത്തു മുമ്പിലേത്തതിെനേപ്പാെല
പാപയാഗമായി അപ്പൎ ിച്ചു. 16 അവൻ
േഹാമയാഗംെകാണ്ടു വന്നു അതും നിയമ്രപകാരം
അപ്പൎ ിച്ചു. 17 അവൻ േഭാജനയാഗം െകാണ്ടുവന്നു
അതിൽ നിന്നു ൈകനിെറച്ചു എടുത്തു കാലെത്ത
േഹാമയാഗത്തിന്നു പുറെമ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിച്ചു. 18 പിെന്ന അവൻ ജനത്തിന്നുേവണ്ടി
സമാധാനയാഗത്തിന്നുള്ള കാളെയയും
െചമ്മരിയാട്ടുെകാറ്റെനയും അറുത്തു; അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അതു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റും തളിച്ചു. 19 കാളയുെടയും ആട്ടുെകാറ്റെന്റയും
േമദസ്സും തടിച്ചവാലും കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സും മൂ്രതപിണ്ഡങ്ങളും കരളിേന്മലുള്ള വപയും
െകാണ്ടുവന്നു. 20 അവർ േമദസ്സു
െനഞ്ചുകണ്ടങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചു; അവൻ േമദസ്സു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ചു. 21 എന്നാൽ
െനഞ്ചുകണ്ടങ്ങളും വലെത്ത ൈകക്കുറകും േമാെശ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അഹേരാൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജാനാപ്പൎ ണമായി നീരാജനം
െചയത്ു. 22 പിെന്ന അഹേരാൻ ജനത്തിന്നു േനെര
ൈക ഉയത്തൎ ി അവെര ആശീവ്വൎ ദിച്ചു; പാപയാഗവും
േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും അപ്പൎ ിച്ചിട്ടു അവൻ
ഇറങ്ങിേപ്പാന്നു. 23 േമാെശയും അഹേരാനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടന്നിട്ടു പുറത്തുവന്നു
ജനെത്ത ആശീവ്വൎ ദിച്ചു; അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
േതജസ്സു സകല ജനത്തിന്നും ്രപത്യക്ഷമായി. 24

യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു തീ പുറെപ്പട്ടു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഉള്ള േഹാമയാഗവും േമദസ്സും
ദഹിപ്പിച്ചു; ജനെമല്ലാം അതു കണ്ടേപ്പാൾ ആത്തൎ ു
സാഷ്ടാംഗം വീണു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
നാദാബും അബീഹൂവും ഓേരാ ധൂപകലശം
എടുത്തു അതിൽ തീ ഇട്ടു അതിേന്മൽ ധൂപ

വഗ്ഗൎ വും ഇട്ടു, അങ്ങെന തങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതല്ലാത്ത
അന്യാഗ്നി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
2 ഉടെന യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു തീ
പുറെപ്പട്ടു അവെര ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു; അവർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മരിച്ചുേപായി. 3

അേപ്പാൾ േമാെശ: എേന്നാടു അടുക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും; സവ്വൎ ജനത്തിെന്റയും മുമ്പാെക
ഞാൻ മഹത്വെപ്പടും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തു ഇതു തേന്ന എന്നു അഹേരാേനാടു
പറഞ്ഞു. അഹേരാേനാ മിണ്ടാതിരുന്നു. 4 പിെന്ന
േമാെശ അഹേരാെന്റ ഇളയപ്പൻ ഉസ്സീേയലിെന്റ
പു്രതന്മാരായ മീശാേയലിെനയും എത്സാഫാെനയും
വിളിച്ചു അവേരാടു: നിങ്ങൾ അടുത്തുെചന്നു
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാെര വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു പാളയത്തിന്നു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േമാെശ
പറഞ്ഞതുേപാെല അവർ അടുത്തുെചന്നു അവെര
അവരുെട അങ്കികേളാടുകൂെട പാളയത്തിന്നു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി. 6 പിെന്ന േമാെശ അഹേരാേനാടും
അവെന്റ പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും
ഈഥാമാേരാടും നിങ്ങൾ മരിക്കാെതയും

സവ്വൎ സഭയുെടയും േമൽ േകാപം വരാെതയും
ഇരിപ്പാൻ നിങ്ങളുെട തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കരുതു;
നിങ്ങളുെട വ്രസ്തം കീറുകയും അരുതു; നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരായ യി്രസാേയൽഗൃഹം ഒെക്കയും
യേഹാവ ദഹിപ്പിച്ച ദഹനംനിമിത്തം കരയെട്ട. 7

നിങ്ങേളാ മരിച്ചുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽ വിട്ടു പുറത്തു
േപാകരുതു; യേഹാവയുെട അഭിേഷകൈതലം
നിങ്ങളുെട േമൽ ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ േമാെശയുെട വചനംേപാെല തേന്ന െചയത്ു.

8 യേഹാവ അഹേരാേനാടു അരുളിെച്ചയത്തു: 9

നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും മരിച്ചു
േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുതു. ഇതു
നിങ്ങൾക്കു തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടമായിരിേക്കണം. 10 ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും
മലിനവും നിമ്മൎ ലവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ
വകതിരിേക്കണ്ടതിന്നും 11 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയൽമക്കേളാടു കലപ്ിച്ച
സകല്രപമാണങ്ങളും അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന്നും
തേന്ന.

12 അഹേരാേനാടും അവെന്റ േശഷിപ്പുള്ള
പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും ഈഥാമാേരാടും
േമാെശ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങളിൽ േശഷിപ്പുള്ള േഭാജനയാഗം നിങ്ങൾ
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ െവച്ചു
പുളിപ്പില്ലാത്തതായി ഭക്ഷിപ്പിൻ; അതു അതിവിശുദ്ധം.
13 അതു ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു െവച്ചു ഭക്ഷിേക്കണം;
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അതു നിനക്കുള്ള
അവകാശവും നിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ുള്ള അവകാശവും
ആകുന്നു; ഇങ്ങെന എേന്നാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 14

നിരാജനത്തിെന്റ െനഞ്ചും ഉദച്ചൎ യുെട ൈകക്കുറകും
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും െവടിപ്പുേള്ളാരു
സ്ഥലത്തു െവച്ചു തിേന്നണം; യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽ അവ നിനക്കുള്ള അവകാശവും
നിെന്റ മക്കൾക്കുള്ള അവകാശവുമായി
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 15 േമദസ്സിെന്റ
ദഹനയാഗങ്ങേളാടുകൂെട അവർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനം െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഉദച്ചൎ യുെട
ൈകക്കുറകും നീരാജനത്തിെന്റ െനഞ്ചും െകാണ്ടു
വേരണം; അതു യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ശാശ്വതാവകാശമായി നിനക്കും നിെന്റ മക്കൾക്കും
ഇരിേക്കണം.

16 പിെന്ന പാപയാഗമായ േകാലാടിെനക്കുറിച്ചു
േമാെശ താൽപയ്യൎ മായി അേന്വഷിച്ചു; എന്നാൽ അതു
ചുട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു; അേപ്പാൾ അവൻ അഹേരാെന്റ
േശഷിപ്പുള്ള പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും
ഈഥാമാേരാടും േകാപിച്ചു: 17 പാപയാഗം
അതിവിശുദ്ധവും സഭയുെട അകൃത്യം
നീക്കിക്കളവാനും അവക്കൎ ുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാനും നിങ്ങൾക്കു
തന്നതുമായിരിെക്ക നിങ്ങൾ അതു ഒരു വിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തുെവച്ചു ഭക്ഷിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? 18 അതിെന്റ
രക്തം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നകത്തു
െകാണ്ടുവന്നില്ലേല്ലാ; ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങൾ അതു ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു െവച്ചു
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ
അഹേരാൻ േമാെശേയാടു: ഇന്നു അവർ തങ്ങളുെട
പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അപ്പൎ ിച്ചു; എനിക്കു ഇങ്ങെന
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ഭവിച്ചുവേല്ലാ. ഇന്നു ഞാൻ പാപയാഗം ഭക്ഷിച്ചു
എങ്കിൽ അതു യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായിരിക്കുേമാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േമാെശക്കു
േബാധിച്ചു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 2

നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: ഭൂമിയിലുള്ള സകലമൃഗങ്ങളിലും
നിങ്ങൾക്കു തിന്നാകുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇവ: 3 മൃഗങ്ങളിൽ
കുളമ്പു പിളന്നൎ ിരിക്കുന്നതും കുളമ്പു രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും
അയവിറക്കുന്നതുമായെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു
തിന്നാം. 4 എന്നാൽ അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പു
പിളന്നൎ ിരിക്കുന്നവയിലും നിങ്ങൾ തിന്നരുതാത്തവ
ഇവ: ഒട്ടകം; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു
പിളന്നൎ തല്ലായ്കെകാണ്ടു അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം. 5

കുഴിമുയൽ; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു
പിളന്നൎ തല്ലായ്കയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം. 6

മുയൽ; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു
പിളന്നതല്ലായ്കയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം. 7

പന്നി; കുളമ്പു പിളന്നൎ തായി കുളമ്പു രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തേന്ന എങ്കിലും
അയവിറക്കുന്നതല്ലായ്കയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു
അശുദ്ധം. 8 ഇവയുെട മാംസം നിങ്ങൾ തിന്നരുതു;
പിണം െതാടുകയും അരുതു; ഇവ നിങ്ങൾക്കു
അശുദ്ധം.

9 െവള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലുംെവച്ചു നിങ്ങൾക്കു
തിന്നാകുന്നവ ഇവ: കടലുകളിലും നദികളിലും ഉള്ള
െവള്ളത്തിൽ ചിറകും െചതുമ്പലും ഉള്ളവ ഒെക്കയും
നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 10 എന്നാൽ കടലുകളിലും
നദികളിലും ഉള്ള െവള്ളത്തിൽ ചലനം െചയ്യുന്ന
എല്ലാറ്റിലും െവള്ളത്തിലുള്ള സകലജന്തുക്കളിലും
ചിറകും െചതുമ്പലുമില്ലാത്തതു ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്കു
അെറപ്പായിരിേക്കണം. 11 അവ നിങ്ങൾക്കു
അെറപ്പായി തേന്ന ഇരിേക്കണം. അവയുെട മാംസം
തിന്നരുതു; അവയുെട പിണം നിങ്ങൾക്കു
അെറപ്പായിരിേക്കണം. 12 ചിറകും െചതുമ്പലും
ഇല്ലാെത െവള്ളത്തിൽ ഉള്ളെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു
അെറപ്പു ആയിരിേക്കണം.

13 പക്ഷികളിൽ നിങ്ങൾക്കു
അെറപ്പായിരിേക്കണ്ടുന്നവ ഇവ: അവെയ തിന്നരുതു;
അവ അെറപ്പു ആകുന്നു: കഴുകൻ, െചമ്പരുന്തു, 14

കടൽറാഞ്ചൻ, ഗൃ്രദ്ധം, അതതു വിധം പരുന്തു, 15

അതതു വിധം കാക്ക, ഒട്ടകപ്പക്ഷി, 16 പുള്ളു,
കടൽകാക്ക, അതതു വിധം ്രപാപ്പിടിയൻ, 17 നത്തു,
നീക്കൎ ാക്ക, കൂമൻ, മൂങ്ങ, 18 േവഴാമ്പൽ,
കുടുമ്മച്ചാത്തൻ, െപരിഞാറ, 19 അതതതു വിധം
െകാക്കു, കുളേക്കാഴി, നരിച്ചീർ എന്നിവയും 20

ചിറകുള്ള ഇഴജാതിയിൽ നാലുകാൽെകാണ്ടു
നടക്കുന്നതു ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്കു
അെറപ്പായിരിേക്കണം. 21 എങ്കിലും ചിറകുള്ള
ഇഴജാതിയിൽ നാലുകാൽ െകാണ്ടു നടക്കുന്ന
എല്ലാറ്റിലും നിലത്തു കുതിേക്കണ്ടതിന്നു കാലിേന്മൽ
തുട ഉള്ളവെയ നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 22 ഇവയിൽ
അതതു വിധം െവട്ടുക്കിളി, അതതു വിധം വിട്ടിൽ,
അതതു വിധം ചീവീടു, അതതു വിധം തുള്ളൻ
എന്നിവെയ നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 23 ചിറകും

നാലുകാലുമുള്ള േശഷം ഇഴജാതി ഒെക്കയും
നിങ്ങൾക്കു അെറപ്പായിരിേക്കണം.

24 അവയാൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധരാകും: അവയുെട
പിണം െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിേക്കണം. 25 അവയുെട പിണം
വഹിക്കുന്നവെനല്ലാം വ്രസ്തം അലക്കി സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിേക്കണം. 26 കുളമ്പു പിളന്നൎ െതങ്കിലും
കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിയാെതയും അയവിറക്കാെതയും
ഇരിക്കുന്ന സകലമൃഗവും നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം;
അവെയ െതാടുന്നവെനല്ലാം അശുദ്ധൻ
ആയിരിേക്കണം. 27 നാലുകാൽെകാണ്ടു നടക്കുന്ന
സകലമൃഗങ്ങളിലും ഉള്ളങ്കാൽ പതിച്ചു നടക്കുന്നവ
ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം; അവയുെട പിണം
െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിേക്കണം. 28 അവയുെട പിണം
വഹിക്കുന്നവൻ വ്രസ്തം അലക്കി സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിേക്കണം; അവ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം.

29 നിലത്തു ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിയിൽ നിങ്ങൾക്കു
അശുദ്ധമായവ ഇവ: 30 െപരിച്ചാഴി, എലി, അതതു
വിധം ഉടുമ്പു, അളുങ്കു, ഓന്തു, പല്ലി, അരണ, തുരവൻ.
31 എല്ലാ ഇഴജാതിയിലുംെവച്ചു ഇവ നിങ്ങൾക്കു
അശുദ്ധം; അവ ചത്തേശഷം അവെയ
െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിേക്കണം. 32 ചത്തേശഷം അവയിൽ ഒന്നു
ഏതിേന്മൽ എങ്കിലും വീണാൽ അെതാെക്കയും
അശുദ്ധമാകും; അതു മരപ്പാ്രതേമാ വ്രസ്തേമാ േതാേലാ
ചാക്കുശീലേയാ േവെലക്കു ഉപേയാഗിക്കുന്ന
പാ്രതേമാ എന്തായാലും െവള്ളത്തിൽ ഇേടണം; അതു
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധമായിരിേക്കണം; പിെന്ന
ശുദ്ധമാകും. 33 അവയിൽ യാെതാെന്നങ്കിലും ഒരു
മൺപാ്രതത്തിന്നകത്തു വീണാൽ അതിന്നകത്തുള്ളതു
ഒെക്കയും അശുദ്ധമാകും; നിങ്ങൾ അതു
ഉെടച്ചുകളേയണം. 34 തിന്നുന്ന വല്ല
സാധനത്തിേന്മലും ആ െവള്ളം വീണാൽ അതു
അശുദ്ധമാകും; കുടിക്കുന്ന വല്ല പാനീയവും ആ വക
പാ്രതത്തിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു അശുദ്ധമാകും; 35

അവയിൽ ഒന്നിെന്റ പിണം വല്ലതിേന്മലും വീണാൽ
അതു ഒെക്കയും അശുദ്ധമാകും: അടുേപ്പാ തീച്ചട്ടിേയാ
ഇങ്ങെന എന്തായാലും അതു തകത്തൎ ുകളേയണം;
അവ അശുദ്ധം ആകുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം
ആയിരിേക്കണം. 36 എന്നാൽ നീരുറവും െവള്ളമുള്ള
കിണറും ശുദ്ധമായിരിക്കും; പിണം െതാടുന്നവേനാ
അശുദ്ധനാകും. 37 വിെതക്കുന്ന വിത്തായ വല്ല
ധാന്യത്തിേന്മലും അവയിൽ ഒന്നിെന്റ പിണം വീണാലും
അതു ശുദ്ധമായിരിക്കും. 38 എന്നാൽ വിത്തിൽ െവള്ളം
ഒഴിച്ചിട്ടു അവയിൽ ഒന്നിെന്റ പിണം അതിേന്മൽ
വീണാൽ അതു അശുദ്ധം.

39 നിങ്ങൾക്കു തിന്നാകുന്ന ഒരു മൃഗം ചത്താൽ
അതിെന്റ പിണം െതാടുന്നവൻ സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിേക്കണം. 40 അതിെന്റ പിണം തിന്നുന്നവൻ
വ്രസ്തം അലക്കി സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിേക്കണം;
അതിെന്റ പിണം വഹിക്കുന്നവനും വ്രസ്തം അലക്കി
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിേക്കണം.

41 നിലത്തു ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിെയല്ലാം
അെറപ്പാകുന്നു; അതിെന തിന്നരുതു. 42

ഉരസ്സുെകാണ്ടു ചരിക്കുന്നതും നാലുകാൽെകാണ്ടു
നടക്കുന്നതും അെല്ലങ്കിൽ അേനകം കാലുള്ളതായി
നിലത്തു ഇഴയുന്നതുമായ യാെതാരു ഇഴജാതിെയയും
നിങ്ങൾ തിന്നരുതു; അവ അെറപ്പാകുന്നു. 43 യാെതാരു
ഇഴജാതിെയെക്കാണ്ടും നിങ്ങെള തേന്ന
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അെറപ്പാക്കരുതു; അവയാൽ നിങ്ങൾ മലിനെപ്പടുമാറു
നിങ്ങെളത്തേന്ന അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുതു. 44

ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു;
ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെള തേന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം; ഭൂമിയിൽ
ഇഴയുന്ന യാെതാരു ഇഴജാതിയാലും നിങ്ങെള തേന്ന
അശുദ്ധമാക്കരുതു. 45 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച യേഹാവ
ആകുന്നു; ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും
വിശുദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം.

46 ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലും തിന്നാകുന്ന
മൃഗെത്തയും തിന്നരുതാത്ത മൃഗെത്തയും തമ്മിലും 47

വകതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഇതു മൃഗങ്ങെളയും
പക്ഷികെളയും െവള്ളത്തിൽ ചലനം െചയ്യുന്ന
സകലജന്തുക്കെളയും നിലത്തു ഇഴയുന്ന
ജന്തുക്കെളയും പറ്റിയുള്ള ്രപമാണം ആകുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു

എെന്തന്നാൽ: ഒരു ്രസ്തീ ഗഭൎ ംധരിച്ചു ആൺകുഞ്ഞിെന
്രപസവിച്ചാൽ അവൾ ഏഴു ദിവസം
അശുദ്ധയായിരിേക്കണം; ഋതുവിെന്റ
മാലിന്യകാലെത്തന്നേപാെല അവൾ
അശുദ്ധയായിരിേക്കണം. 3 എട്ടാം ദിവസം അവെന്റ
അ്രഗചമ്മൎ ം പരിേച്ഛദന െചേയ്യണം. 4 പിെന്ന അവൾ
മുപ്പത്തുമൂന്നു ദിവസം തെന്റ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ
ഇരിേക്കണം; അവളുെട ശുദ്ധീകരണകാലം
തികയുന്നതുവെര അവൾ യാെതാരു വിശുദ്ധവസ്തുവും
െതാടരുതു; വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിേലക്കു വരികയും
അരുതു. 5 െപൺകുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചാൽ അവൾ
രണ്ടു ആഴച്വട്ടം ഋതുകാലെത്തന്നേപാെല
അശുദ്ധയായിരിേക്കണം; പിെന്ന അറുപത്താറു
ദിവസം തെന്റ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരിേക്കണം. 6

മകന്നു േവണ്ടിേയാ മകൾക്കു േവണ്ടിേയാ അവളുെട
ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞേശഷം അവൾ ഒരു
വയസ്സു്രപായമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
േഹാമയാഗത്തിന്നായിട്ടും ഒരു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
ഒരു കുറു്രപാവിെനേയാ പാപയാഗത്തിന്നായിട്ടും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം. 7 അവൻ അതു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അപ്പൎ ിച്ചു ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അവളുെട രക്ത്രസവം നിന്നിട്ടു
അവൾ ശുദ്ധയാകും. ഇതു ആൺകുഞ്ഞിെനേയാ
െപൺകുഞ്ഞിെനേയാ ്രപസവിച്ചവൾക്കുള്ള
്രപമാണം. 8 ആട്ടിൻകുട്ടിക്കു അവളുെട പക്കൽ
വകയില്ല എങ്കിൽ അവൾ രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ
രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ ഒന്നിെന
േഹാമയാഗത്തിന്നും മേറ്റതിെന
പാപയാഗത്തിന്നുമായി െകാണ്ടുവേരണം;
പുേരാഹിതൻ അവൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അവൾ ശുദ്ധയാകും.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു

എെന്തന്നാൽ: 2 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ത്വക്കിേന്മൽ
തിണേപ്പൎ ാ ചുണേങ്ങാ െവളുത്ത പുള്ളിേയാ ഇങ്ങെന
കുഷഠ്ത്തിെന്റ വടു കണ്ടാൽ അവെന
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ അടുക്കേലാ
പുേരാഹിതന്മാരായ അവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഒരുത്തെന്റ
അടുക്കേലാ െകാണ്ടുവേരണം. 3 പുേരാഹിതൻ
ത്വക്കിേന്മൽ ഉള്ള വടു േനാേക്കണം;
വടുവിന്നകത്തുള്ള േരാമം െവളുത്തതും വടു
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതും ആയി കണ്ടാൽ അതു
കുഷഠ്ലക്ഷണം; പുേരാഹിതൻ അവെന േനാക്കി
അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം. 4 അവെന്റ ത്വക്കിേന്മൽ
പുള്ളി െവളുത്തതും ത്വക്കിെനക്കാളും
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാത്തതും അതിന്നകത്തുള്ള േരാമം
െവളുത്തിരിക്കാത്തതും ആയി കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
ആ ലക്ഷണമുള്ളവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്കു
അകത്താക്കി അടേക്കണം. 5 ഏഴാം ദിവസം
പുേരാഹിതൻ അവെന േനാേക്കണം. വടു ത്വക്കിേന്മൽ
പരക്കാെത, കണ്ട സ്ഥിതിയിൽ നില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ
പുേരാഹിതൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം അവെന ഏഴു
ദിവസേത്തക്കു അകത്താക്കി അെടേക്കണം. 6 ഏഴാം
ദിവസം പുേരാഹിതൻ അവെന വീണ്ടും േനാേക്കണം;
വടു മങ്ങിയതായും ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കാെതയും
കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവൻ
എന്നു വിധിേക്കണം; അതു ചുണങ്ങേ്രത. അവൻ
വ്രസ്തം അലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിേക്കണം. 7

അവൻ ശുദ്ധീകരണത്തിന്നായി തെന്നത്താൻ
പുേരാഹിതെന കാണിച്ചേശഷം ചുണങ്ങു ത്വക്കിേന്മൽ
അധികമായി പരന്നാൽ അവൻ പിെന്നയും
തെന്നത്താൻ പുേരാഹിതെന കാണിേക്കണം. 8

ചുണങ്ങു ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കുന്നു എന്നു
പുേരാഹിതൻ കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം; അതു കുഷഠ്ം തേന്ന.

9 കുഷഠ്ത്തിെന്റ ലക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യനിൽ
ഉണ്ടായാൽ അവെന പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 10 പുേരാഹിതൻ അവെന
േനാേക്കണം; ത്വക്കിേന്മൽ െവളുത്ത
തിണപ്പൎ ുണ്ടായിരിക്കയും അതിെല േരാമം
െവളുത്തിരിക്കയും തിണപ്പൎ ിൽ പച്ചമാംസത്തിെന്റ
ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കയും െചയത്ാൽ 11 അതു
അവെന്റ ത്വക്കിൽ പഴകിയ കുഷഠ്ം ആകുന്നു;
പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധൻ എന്നു
വിധിേക്കണം; അവൻ അശുദ്ധനാകെകാണ്ടു അവെന
അകത്താക്കി അെടക്കരുതു. 12 കുഷഠ്ം ത്വക്കിൽ
അധികമായി പരന്നു േരാഗിയുെട തലെതാട്ടു
കാൽവെര പുേരാഹിതൻ കാണുേന്നടെത്താെക്കയും
വടു ത്വക്കിൽ ആസകലം മൂടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
പുേരാഹിതൻ േനാേക്കണം; 13 കുഷഠ്ം അവെന്റ
േദഹെത്ത മുഴുവനും മൂടിയിരുന്നാൽ അവൻ
വടുവുള്ളവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിേക്കണം;
ആസകലം െവള്ളയായി തീന്നൎ ു; അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആകുന്നു. 14 എന്നാൽ പച്ചമാംസം
അവനിൽ കണ്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധൻ. 15

പുേരാഹിതൻ പച്ചമാംസം േനാക്കി അവെന
അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം. പച്ചമാംസം അശുദ്ധം;
അതു കുഷഠ്ം തേന്ന. 16 എന്നാൽ പച്ചമാംസം മാറി
െവള്ളയായി തീന്നൎ ാൽ അവൻ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ വേരണം. 17 പുേരാഹിതൻ അവെന
േനാേക്കണം; വടു െവള്ളയായി തീന്നൎ ു എങ്കിൽ
പുേരാഹിതൻ വടുവുള്ളവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു
വിധിേക്കണം; അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ തേന്ന.
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18 േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ പരുവുണ്ടായിരുന്നിട്ടു 19

െസൗഖ്യമായ േശഷം പരുവിെന്റ സ്ഥലത്തു െവളുത്ത
തിണേപ്പൎ ാ ചുവേപ്പാടുകൂടിയ െവളുത്ത പുള്ളിേയാ
ഉണ്ടായാൽ അതു പുേരാഹിതെന കാണിേക്കണം. 20

പുേരാഹിതൻ അതു േനാേക്കണം; അതു
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതും അതിെല േരാമം
െവളുത്തതുമായി കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം; അതു
പരുവിൽനിന്നുണ്ടായ കുഷഠ്േരാഗം. 21 എന്നാൽ
പുേരാഹിതൻ അതു േനാക്കി അതിൽ െവളുത്ത േരാമം
ഇല്ലാെതയും അതു ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും നിറം മങ്ങിയും കണ്ടാൽ
പുേരാഹിതൻ അവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്കു
അകത്താക്കി അെടേക്കണം. 22 അതു ത്വക്കിേന്മൽ
അധികം പരന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം; അതു കുഷഠ്ലക്ഷണം
തേന്ന. 23 എന്നാൽ െവളുത്ത പുള്ളി പരക്കാെത, കണ്ട
നിലയിൽ തേന്ന നിന്നു എങ്കിൽ അതു പരുവിെന്റ വടു
അേ്രത. പുേരാഹിതൻ അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു
വിധിേക്കണം.

24 അെല്ലങ്കിൽ േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ തീെപ്പാള്ളൽ
ഉണ്ടായി െപാള്ളലിെന്റ വടു ചുവേപ്പാടുകൂടി
െവളുേത്താ െവളുത്തു തേന്നേയാ ഇരിക്കുന്ന പുള്ളി
ആയി തീന്നൎ ാൽ 25 പുേരാഹിതൻ അതു േനാേക്കണം;
പുള്ളിയിെല േരാമം െവള്ളയായി തീന്നൎ ു
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞുകണ്ടാൽ െപാള്ളലിൽ
ഉണ്ടായ കുഷഠ്ം; ആകയാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം; അതു കുഷഠ്ലക്ഷണം
തേന്ന. 26 എന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അതു േനാക്കീട്ടു
പുള്ളിയിൽ െവളുത്തേരാമം ഇല്ലാെതയും അതു
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും നിറം
മങ്ങിയും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന ഏഴു
ദിവസേത്തക്കു അകത്താക്കി അെടേക്കണം. 27 ഏഴാം
ദിവസം പുേരാഹിതൻ അവെന േനാേക്കണം: അതു
ത്വക്കിേന്മൽ പരന്നിരുന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം; അതു കുഷഠ്ലക്ഷണം
തേന്ന. 28 എന്നാൽ പുള്ളി ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കാെത,
കണ്ട നിലയിൽ തേന്ന നിൽക്കയും നിറം
മങ്ങിയിരിക്കയും െചയത്ാൽ അതു തീെപ്പാള്ളലിെന്റ
തിണപ്പൎ ു ആകുന്നു; പുേരാഹിതൻ അവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിേക്കണം; അതു
തീെപ്പാള്ളലിെന്റ തിണപ്പൎ േ്രത.

29 ഒരു പുരുഷന്നു എങ്കിലും ഒരു ്രസ്തീക്കു എങ്കിലും
തലയിേലാ താടിയിേലാ ഒരു വടു ഉണ്ടായാൽ
പുേരാഹിതൻ വടു േനാേക്കണം. 30 അതു
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞും അതിൽ െപാൻനിറമായ
േനമ്മൎ യുള്ള േരാമം ഉള്ളതായും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
അവെന അശുദ്ധെനന്നു വിധിേക്കണം; അതു
പുറ്റാകുന്നു; തലയിേലാ താടിയിേലാ ഉള്ള കുഷഠ്ം
തേന്ന. 31 പുേരാഹിതൻ പുറ്റിെന്റ വടുവിെന
േനാക്കുേമ്പാൾ അതു ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും അതിൽ കറുത്ത േരാമം
ഇല്ലാെതയും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
പുറ്റുവടുവുള്ളവെന ഏഴുദിവസേത്തക്കുഅകത്താക്കി
അെടേക്കണം. 32 ഏഴാം ദിവസം പുേരാഹിതൻ
വടുവിെന േനാേക്കണം; പുറ്റു പരക്കാെതയും അതിൽ
െപാൻനിറമുള്ള േരാമം ഇല്ലാെതയും പുറ്റിെന്റ കാഴച്
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ
അവൻ െക്ഷൗരം െചയ്യിേക്കണം; 33 എന്നാൽ പുറ്റിൽ
െക്ഷൗരം െചയ്യരുതു; പുേരാഹിതൻ പുറ്റുള്ളവെന

പിെന്നയും ഏഴു ദിവസേത്തക്കു അകത്താക്കി
അെടേക്കണം. 34 ഏഴാം ദിവസം പുേരാഹിതൻ പുറ്റു
േനാേക്കണം; പുറ്റു ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കാെതയും
കാഴെ്ചക്കു ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും
ഇരുന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിേക്കണം; അവൻ വ്രസ്തം
അലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിേക്കണം. 35 എന്നാൽ
അവെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിെന്റ േശഷം പുറ്റു ത്വക്കിേന്മൽ
പരന്നാൽ 36 പുേരാഹിതൻ അവെന േനാേക്കണം;
പുറ്റു ത്വക്കിേന്മൽ പരന്നിരുന്നാൽ പുേരാഹിതൻ
െപാൻനിറമുള്ള േരാമം അേന്വഷിേക്കണ്ടാ; അവൻ
അശുദ്ധൻ തേന്ന. 37 എന്നാൽ പുറ്റു കണ്ട നിലയിൽ
തേന്ന നില്ക്കുന്നതായും അതിൽ കറുത്ത േരാമം
മുെളച്ചതായും കണ്ടാൽ പുറ്റു െസൗഖ്യമായി; അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ; പുേരാഹിതൻ അവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിേക്കണം.

38 ഒരു പുരുഷേന്നാ ്രസ്തീേക്കാ േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ
െവളുത്ത പുള്ളി ഉണ്ടായാൽ 39 പുേരാഹിതൻ
േനാേക്കണം; േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ മങ്ങിയ
െവള്ളപ്പുള്ളി ഉണ്ടായാൽ അതു ത്വക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
ചുണങ്ങു; അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ.

40 തലമുടി െകാഴിഞ്ഞവേനാ കഷണ്ടിക്കാരനേ്രത;
അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ. 41 തലയിൽ മുൻവശെത്ത
േരാമം െകാഴിഞ്ഞവൻ മുൻകഷണ്ടിക്കാരൻ; അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ. 42 പിൻകഷണ്ടിയിേലാ
മുൻകഷണ്ടിയിേലാ ചുവേപ്പാടുകൂടിയ
െവള്ളപ്പുള്ളിയുണ്ടായാൽ അതു അവെന്റ
പിൻകഷണ്ടിയിേലാ മുൻകഷണ്ടിയിേലാ ഉത്ഭവിക്കുന്ന
കുഷഠ്ം. 43 പുേരാഹിതൻ അതു േനാേക്കണം;
അവെന്റ പിൻകഷണ്ടിയിേലാ മുൻകഷണ്ടിയിേലാ
ത്വക്കിൽ കുഷഠ്ത്തിെന്റ കാഴച്േപാെല വടുവിെന്റ
തിണപ്പൎ ു ചുവേപ്പാടുകൂടി െവളുത്തതായിരുന്നാൽ
അവൻ കുഷഠ്േരാഗി; 44 അവൻ അശുദ്ധൻ തേന്ന;
പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധൻ എന്നു തീത്തൎ ു
വിധിേക്കണം; അവന്നു തലയിൽ കുഷഠ്േരാഗം ഉണ്ടു.

45 വടുവുള്ള കുഷഠ്േരാഗിയുെട വ്രസ്തം
കീറിക്കളേയണം: അവെന്റ തല മൂടാതിരിേക്കണം;
അവൻ അധരം മൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കയും അശുദ്ധൻ
അശുദ്ധൻ എന്നു വിളിച്ചുപറകയും േവണം. 46

അവന്നു േരാഗം ഉള്ള നാൾ ഒെക്കയും അവൻ
അശുദ്ധനായിരിേക്കണം; അവൻ അശുദ്ധൻ തേന്ന;
അവൻ തനിച്ചു പാേക്കൎ ണം; അവെന്റ പാപ്പൎ ു
പാളയത്തിന്നു പുറത്തു ആയിരിേക്കണം.

47 ആട്ടുേരാമവ്രസ്തേമാ ചണവ്രസ്തേമാ ആയ ഏതു
വ്രസ്തത്തിെലങ്കിലും 48 ചണംെകാേണ്ടാ
ആട്ടുേരാമംെകാേണ്ടാ ഉള്ള പാവിൽ എങ്കിലും
ഊടയിെലങ്കിലും േതാലിെലങ്കിലും േതാൽെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കിയ യാെതാരു സാധനത്തിൽ എങ്കിലും 49

കുഷഠ്ത്തിെന്റ വടുവായി വ്രസ്തത്തിൽ എങ്കിലും
േതാലിെലങ്കിലും പാവിെലങ്കിലും ഊടയിെലങ്കിലും
േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനത്തിെലങ്കിലും വടു
ഇളമ്പച്ചേയാ ഇളഞ്ചുവേപ്പാ ആയിരുന്നാൽ അതു
കുഷഠ്ലക്ഷണം ആകുന്നു; അതു പുേരാഹിതെന
കാണിേക്കണം. 50 പുേരാഹിതൻ വടുേനാക്കി
വടുവുള്ളതിെന ഏഴു ദിവസേത്തക്കു അകത്തിട്ടു
അെടേക്കണം. 51 അവൻ ഏഴാം ദിവസം വടുവിെന
േനാേക്കണം; വ്രസ്തത്തിേലാ പാവിേലാ ഊടയിേലാ
േതാലിേലാ േതാൽെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ യാെതാരു
പണിയിേലാ വടു പരന്നിരുന്നാൽ ആ വടു കഠിന
കുഷഠ്ം; അതു അശുദ്ധമാകുന്നു. 52 വടുവുള്ള
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സാധനം ആട്ടിൻേരാമംെകാേണ്ടാ ചണംെകാേണ്ടാ
ഉള്ള വ്രസ്തേമാ പാേവാ ഊടേയാ േതാൽെകാണ്ടുള്ള
എെന്തങ്കിലുേമാ ആയിരുന്നാലും അതു
ചുട്ടുകളേയണം; അതു കഠിന കുഷഠ്ം; അതു തീയിൽ
ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം. 53 എന്നാൽ പുേരാഹിതൻ
േനാേക്കണം; വടു വ്രസ്തത്തിേലാ പാവിേലാ ഊടയിേലാ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനത്തിേലാ
പരന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ 54 പുേരാഹിതൻ വടുവുള്ള
സാധനം കഴുകുവാൻ കലപ്ിേക്കണം; അതു
പിെന്നയും ഏഴു ദിവസേത്തക്കു അകത്തിട്ടു
അെടേക്കണം. 55 കഴുകിയേശഷം പുേരാഹിതൻ വടു
േനാേക്കണം: വടു നിറം മാറാെതയും പരക്കാെതയും
ഇരുന്നാൽ അതു അശുദ്ധം ആകുന്നു; അതു തീയിൽ
ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം; അതു അതിെന്റ അകേത്താ
പുറേത്താ തിെന്നടുക്കുന്ന ്രവണം. 56 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ േനാേക്കണം; കഴുകിയേശഷം
വടുവിെന്റ നിറം മങ്ങി എങ്കിൽ അവൻ അതിെന
വ്രസ്തത്തിൽനിേന്നാ േതാലിൽനിേന്നാ പാവിൽനിേന്നാ
ഊടയിൽനിേന്നാ കീറിക്കളേയണം. 57 അതു
വ്രസ്തത്തിേലാ പാവിേലാ ഊടയിേലാ േതാൽെകാണ്ടുള്ള
യാെതാരു സാധനത്തിേലാ കാണുന്നു എങ്കിൽ അതു
പടരുന്നതാകുന്നു; വടുവുള്ളതു തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളേയണം. 58 എന്നാൽ വ്രസ്തേമാ പാേവാ
ഊടേയാ േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനേമാ
കഴുകിയേശഷം വടു അവയിൽ നിന്നു നീങ്ങിേപ്പായി
എങ്കിൽ അതിെന രണ്ടാം ്രപാവശ്യം കഴുേകണം;
അേപ്പാൾ അതു ശുദ്ധമാകും. 59 ആട്ടുേരാമേമാ
ചണേമാ െകാണ്ടുള്ള വ്രസ്തത്തിൽ എങ്കിലും പാവിൽ
എങ്കിലും ഊടയിൽ എങ്കിലും േതാൽെകാണ്ടുള്ള
യാെതാന്നിെലങ്കിലും ഉള്ള കുഷഠ്ത്തിെന്റ
വടുവിെനക്കുറിച്ചു അതു ശുദ്ധെമേന്നാ
അശുദ്ധെമേന്നാ വിധിപ്പാനുള്ള ്രപമാണം ഇതു തേന്ന.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 കുഷഠ്േരാഗിയുെട
ശുദ്ധീകരണദിവസത്തിൽ അവെന

സംബന്ധിച്ചുള്ള ്രപമാണമാവിതു: അവെന
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം. 3

പുേരാഹിതൻ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു െചേല്ലണം;
കുഷഠ്േരാഗിയുെട കുഷഠ്ം സുഖമായി എന്നു
പുേരാഹിതൻ കണ്ടാൽ ശുദ്ധീകരണം 4

കഴിവാനുള്ളവന്നുേവണ്ടി ജീവനും ശുദ്ധിയുള്ള രണ്ടു
പക്ഷി, േദവദാരു, ചുവപ്പുനൂൽ, ഈേസാപ്പു
എന്നിവെയ െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിേക്കണം. 5

പുേരാഹിതൻ ഒരു പക്ഷിെയ ഒരു മൺപാ്രതത്തിെല
ഉറവുെവള്ളത്തിന്മീെത അറുപ്പാൻ കലപ്ിേക്കണം. 6

ജീവനുള്ള പക്ഷി, േദവദാരു, ചുവപ്പുനൂൽ, ഈേസാപ്പു
എന്നിവെയ അവൻ എടുത്തു ഇവെയയും ജീവനുള്ള
പക്ഷിെയയും ഉറവുെവള്ളത്തിന്മീെത അറുത്ത
പക്ഷിയുെട രക്തത്തിൽ മുക്കി 7 കുഷഠ്ശുദ്ധീകരണം
കഴിവാനുള്ളവെന്റ േമൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിച്ചു
അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കയും ജീവനുള്ള
പക്ഷിെയ െവളിയിൽ വിടുകയും േവണം. 8

ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവൻ വ്രസ്തം അലക്കി േരാമം
ഒെക്കയും െക്ഷൗരം െചയ്യിച്ചു െവള്ളത്തിൽ
കുളിേക്കണം; എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും;
അതിെന്റ േശഷം അവൻ പാളയത്തിൽ െചന്നു തെന്റ
കൂടാരത്തിന്നു പുറേമ ഏഴു ദിവസം പാേക്കൎ ണം. 9

ഏഴാം ദിവസം അവൻ തലയും താടിയും പുരികവും
എല്ലാം െവടിപ്പാേക്കണം; ഇങ്ങെന അവൻ
സകലേരാമവും െക്ഷൗരം െചയ്യിച്ചു വ്രസ്തം
അലക്കുകയും േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും
േവണം; എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 10

എട്ടാം ദിവസം അവൻ ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു
ആൺകുഞ്ഞാടിെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു െപൺകുഞ്ഞാടിെനയും
േഭാജനയാഗമായിട്ടു എണ്ണ േചത്തൎ  മൂന്നിടങ്ങഴി േനരിയ
മാവും ഒരു കുറ്റി എണ്ണയും െകാണ്ടുവേരണം. 11

ശുദ്ധീകരണം കഴിക്കുന്ന പുേരാഹിതൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന അവയുമായി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
നിേത്തൎ ണം. 12 പുേരാഹിതൻ ആൺകുഞ്ഞാടുകളിൽ
ഒന്നിെനയും എണ്ണയും എടുത്തു അകൃത്യയാഗമായി
അപ്പൎ ിച്ചു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം
െചേയ്യണം. 13 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
പാപയാഗെത്തയും േഹാമയാഗെത്തയും അറുക്കുന്ന
ഇടത്തുെവച്ചു കുഞ്ഞാടിെന അറുേക്കണം;
അകൃത്യയാഗം പാപയാഗംേപാെല
പുേരാഹിതന്നുള്ളതു ആകുന്നു; അതു അതിവിശുദ്ധം.
14 പുേരാഹിതൻ അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം കുെറ
എടുത്തു ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ
വലത്തുകാതിേന്മലും വലത്തുകയ്യുെട
െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തുകാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും പുരേട്ടണം. 15 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ ആ എണ്ണ കുെറ തെന്റ ഇടെത്ത
ഉള്ളങ്കയ്യിൽ ഒഴിേക്കണം. 16 പുേരാഹിതൻ ഇടങ്കയ്യിൽ
ഉള്ള എണ്ണയിൽ വലങ്കയ്യുെട വിരൽ മുക്കി
വിരൽെകാണ്ടു ഏഴു ്രപാവശ്യം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ എണ്ണ തളിേക്കണം. 17 ഉള്ളങ്കയ്യിൽ
േശഷിച്ച എണ്ണ കുെറ പുേരാഹിതൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന്റ വലത്തുകാതിേന്മലും വലത്തുകയ്യുെട
െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തുകാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ
രക്തത്തിന്മീെത പുരേട്ടണം. 18 പുേരാഹിതെന്റ
ഉള്ളങ്കയ്യിൽ േശഷിപ്പുള്ള എണ്ണ അവൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ചു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അവന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം. 19 പുേരാഹിതൻ പാപയാഗം അപ്പൎ ിച്ചു
അശുദ്ധിേപാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവന്നുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചേശഷം േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
അറുേക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അപ്പൎ ിേക്കണം;
അങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവന്നു േവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആകും. 21 അവൻ ദരി്രദനും
അെ്രതക്കു വകയില്ലാത്തവനും ആകുന്നു എങ്കിൽ
തനിക്കു േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന്നു
നീരാജനത്തിന്നായി അകൃത്യയാഗമായിട്ടു ഒരു
കുഞ്ഞാടിെനയും േഭാജനയാഗമായിട്ടു എണ്ണ േചത്തൎ
ഒരിടങ്ങഴി േനരിയ മാവും 22 ഒരു കുറ്റി എണ്ണയും
്രപാപത്ിേപാെല രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ടും
മേറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ടും എടുത്തു തെന്റ
ശുദ്ധീകരണത്തിന്നായി 23 എട്ടാം ദിവസം
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 24 പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിന്നുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിെയയും എണ്ണയും
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എടുത്തു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം
െചേയ്യണം; 25 അവൻ അകൃത്യയാഗത്തിന്നുള്ള
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അറുേക്കണം; പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്തു
ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ വലത്തു കാതിേന്മലും
വലത്തുകയ്യുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തു കാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും പുരേട്ടണം. 26 പുേരാഹിതൻ
എണ്ണ കുെറ തെന്റ ഇടെത്ത ഉള്ളങ്കയ്യിൽ ഒഴിേക്കണം.
27 പുേരാഹിതൻ ഇടത്തുകയ്യിൽ ഉള്ള എണ്ണ കുെറ
വലത്തുകയ്യുെട വിരൽെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിേക്കണം. 28

പുേരാഹിതൻ ഉള്ളങ്കയ്യിലുള്ള എണ്ണ കുെറ
ശുദ്ധികരണം കഴിയുന്നവെന്റ വലത്തുകാതിേന്മലും
വലത്തുകയ്യുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തു കാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം
ഉേള്ളടത്തു പുരേട്ടണം. 29 പുേരാഹിതൻ ഉള്ളങ്കയ്യിൽ
േശഷിപ്പുള്ള എണ്ണ അവൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവന്നുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം. 30 അവൻ ്രപാപത്ിേപാെല
കുറു്രപാവുകളിേലാ 31 ്രപാവിൻകുഞ്ഞുങ്ങളിേലാ
ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ടും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ടും േഭാജനയാഗേത്താടുകൂെട
അപ്പൎ ിേക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവന്നുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം. 32 ഇതു
ശുദ്ധീകരണത്തിന്നുേവണ്ടി വകയില്ലാത്ത
കുഷഠ്േരാഗിക്കുള്ള ്രപമാണം.

33 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 34

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു അവകാശമായി തരുന്ന
കനാൻേദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം ഞാൻ
നിങ്ങളുെട അവകാശേദശത്തു ഒരു വീട്ടിൽ
കുഷഠ്ബാധ വരുത്തുേമ്പാൾ 35 വീട്ടുടമസ്ഥൻ വന്നു
വീട്ടിൽ കുഷഠ്ലക്ഷണമുള്ള്രപകാരം എനിക്കു
േതാന്നുന്നു എന്നു പുേരാഹിതെന അറിയിേക്കണം. 36

അേപ്പാൾ വീട്ടിലുള്ള സകലവും
അശുദ്ധമാകാതിരിപ്പാൻ പുേരാഹിതൻ വടു
േനാേക്കണ്ടതിന്നു െചല്ലും മുെമ്പ വീടു ഒഴിച്ചിടുവാൻ
കലപ്ിേക്കണം; പിെന്ന പുേരാഹിതൻ വീടു
േനാക്കുവാൻ അകത്തു െചേല്ലണം. 37 അവൻ വടു
േനാേക്കണം; വീട്ടിെന്റ ചുവരിൽ ഇളമ്പച്ചയും
ഇളഞ്ചുവപ്പുമായ കുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടു അവ
കാഴെ്ചക്കു ചുവരിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതായി
കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ വീടു വിട്ടു 38 വാതിൽക്കൽ
വന്നു വീടു ഏഴുദിവസേത്തക്കു അെടച്ചിേടണം. 39

ഏഴാം ദിവസം പുേരാഹിതൻ വീണ്ടും െചന്നു
േനാേക്കണം; വടു വീട്ടിെന്റ ചുവരിൽ
പരന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ 40 വടുവുള്ള കല്ലു നീക്കി
പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്തു
ഇടുവാൻ പുേരാഹിതൻ കലപ്ിേക്കണം. 41 പിെന്ന
വീട്ടിെന്റ അകം ഒെക്കയും ചുരണ്ടിേക്കണം; ചുരണ്ടിയ
മണ്ണു പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്തു
കളേയണം. 42 പിെന്ന േവെറ കല്ലു എടുത്തു ആ
കല്ലിന്നു പകരം െവേക്കണം; േവെറ കുമ്മായം
വീട്ടിന്നു േതക്കയും േവണം. 43 അങ്ങെന കല്ലു
നീക്കുകയും വീടു ചുരണ്ടുകയും കുമ്മായം േതക്കയും
െചയത്േശഷം വടു പിെന്നയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായി
വന്നാൽ പുേരാഹിതൻ െചന്നു േനാേക്കണം; 44 വടു
വീട്ടിൽ പരന്നിരുന്നാൽ അതു വീട്ടിൽ തിെന്നടുക്കുന്ന

കുഷഠ്ം തേന്ന; അതു അശുദ്ധം ആകുന്നു. 45 വീട്ടിെന്റ
കല്ലും മരവും കുമ്മായവും ഇടിച്ചുെപാളിച്ചു
പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്തു
െകാണ്ടുേപായി കളേയണം. 46 വീടു അെടച്ചിരുന്ന
കാലത്തു എേപ്പാെഴങ്കിലും അതിന്നകത്തു
കടക്കുന്നവൻ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിേക്കണം. 47 വീട്ടിൽ
കിടക്കുന്നവൻ വ്രസ്തം അലേക്കണം; ആ വീട്ടിൽ െവച്ചു
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും വ്രസ്തം അലേക്കണം. 48

വീട്ടിന്നു കുമ്മായം േതച്ചേശഷം പുേരാഹിതൻ
അകത്തു െചന്നു േനാക്കി വീട്ടിൽ വടു പരന്നിട്ടില്ല
എന്നു കണ്ടാൽ വടു മാറിേപ്പായതുെകാണ്ടു
പുേരാഹിതൻ ആ വീടു ശുദ്ധിയുള്ളതു എന്നു
വിധിേക്കണം. 49 അേപ്പാൾ അവൻ വീടു
ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു രണ്ടു പക്ഷി, േദവദാരു,
ചുവപ്പുനൂൽ, ഈേസാപ്പു എന്നിവെയ എടുത്തു 50

ഒരു പക്ഷിെയ മൺപാ്രതത്തിലുള്ള
ഉറവുെവള്ളത്തിന്മീെത അറുേക്കണം. 51 പിെന്ന
േദവദാരു, ഈേസാപ്പു, ചുവപ്പുനൂൽ, ജീവനുള്ള പക്ഷി
എന്നിവെയ എടുത്തു അറുത്ത പക്ഷിയുെട
രക്തത്തിലും ഉറവുെവള്ളത്തിലും മുക്കി വീട്ടിേന്മൽ
ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിേക്കണം. 52 പക്ഷിയുെട രക്തം,
ഉറവു െവള്ളം, ജിവനുള്ള പക്ഷി, േദവദാരു,
ഈേസാപ്പു, ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവെയെക്കാണ്ടു വീടു
ശുദ്ധീകരിേക്കണം. 53 ജീവനുള്ള പക്ഷിെയ
പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു െവളിയിൽ വിേടണം; അങ്ങെന
വീട്ടിന്നു േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; എന്നാൽ
അതു ശുദ്ധമാകും. 54 ഇതു സകല കുഷഠ്ത്തിന്നും
വടുവിന്നും 55 പുറ്റിന്നും വ്രസ്തത്തിെന്റയും
വീട്ടിെന്റയും 56 കുഷഠ്ത്തിന്നും തിണപ്പൎ ിന്നും
ചുണങ്ങിന്നും ചിരങ്ങിന്നും െവളുത്തപുള്ളിക്കും ഉള്ള
്രപമാണം. 57 എേപ്പാൾ അശുദ്ധെമന്നും എേപ്പാൾ
ശുദ്ധെമന്നും അറിേയണ്ടതിന്നു ഇതു
കുഷഠ്െത്തക്കുറിച്ചുള്ള ്രപമാണം.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 2

നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: ആെക്കൎ ങ്കിലും തെന്റ അംഗത്തിൽ
ശുക്ല്രസവം ഉണ്ടായാൽ അവൻ ്രസവത്താൽ അശുദ്ധൻ
ആകുന്നു. 3 അവെന്റ ്രസവത്താലുള്ള
അശുദ്ധിയാവിതു: അവെന്റ അംഗം
്രസവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാലും അവെന്റ അംഗം
്രസവിക്കാെത അടഞ്ഞിരുന്നാലും അതു അശുദ്ധി
തേന്ന. 4 ്രസവക്കാരൻ കിടക്കുന്ന കിടക്ക ഒെക്കയും
അശുദ്ധം; അവൻ ഇരിക്കുന്ന സാധനെമാെക്കയും
അശുദ്ധം. 5 അവെന്റ കിടക്ക െതാടുന്ന മനുഷ്യൻ
വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കയും േവണം. 6 ്രസവക്കാരൻ
ഇരുന്ന സാധനത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വ്രസ്തം
അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കയും േവണം. 7 ്രസവക്കാരെന്റ
േദഹം െതാടുന്നവൻ വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കയും
േവണം. 8 ്രസവക്കാരൻ ശുദ്ധിയുള്ളവെന്റേമൽ
തുപ്പിയാൽ അവൻ വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കയും
േവണം. 9 ്രസവക്കാരൻ കയറിേപ്പാകുന്ന ഏതു
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വാഹനവും അശുദ്ധമാകും. 10 അവെന്റ കീെഴ ഇരുന്ന
ഏതിെനയും െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിേക്കണം; അവെയ വഹിക്കുന്നവൻ
വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കയും േവണം. 11 ്രസവക്കാരൻ
െവള്ളംെകാണ്ടു ൈകകഴുകാെത ആെര എങ്കിലും
െതാട്ടാൽ അവൻ വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കയും
േവണം. 12 ്രസവക്കാരൻ െതാട്ട മൺപാ്രതം
ഉെടച്ചുകളേയണം; മരപ്പാ്രതെമല്ലാം െവള്ളംെകാണ്ടു
കഴുേകണം. 13 ്രസവക്കാരൻ ്രസവം മാറി
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആകുേമ്പാൾ ശുദ്ധികരണത്തിന്നായി
ഏഴുദിവസം എണ്ണീട്ടു വ്രസ്തം അലക്കി േദഹം
ഒഴുക്കുെവള്ളത്തിൽ കഴുേകണം; എന്നാൽ അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആകും. 14 എട്ടാം ദിവസം അവൻ
രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ എടുത്തു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ വന്നു അവെയ പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ
െകാടുേക്കണം. 15 പുേരാഹിതൻ അവയിൽ ഒന്നിെന
പാപയാഗമായിട്ടും മേറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ടും
അപ്പൎ ിേക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവന്നുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവെന്റ ്രസവത്തിന്നു
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം. 16 ഒരുത്തന്നു ബീജം
േപായാൽ അവൻ തെന്റ േദഹം മുഴുവനും
െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിക്കയും േവണം. 17 ബീജം
വീണസകലവ്രസ്തവും എല്ലാേതാലും െവള്ളത്തിൽ
കഴുകുകയും അതു സന്ധ്യവെര അശുദ്ധമായിരിക്കയും
േവണം. 18 പുരുഷനും ്രസ്തീയും തമ്മിൽ
ബീജസഖ്ലനേത്താടുകൂെട ശയിച്ചാൽ ഇരുവരും
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കയും േവണം.

19 ഒരു ്രസ്തീക്കു ്രസവമുണ്ടായി അവളുെട അംഗ്രസവം
രക്തം ആയിരുന്നാൽ അവൾ ഏഴു ദിവസം
അശുദ്ധയായിരിേക്കണം; അവെള െതാടുന്നവെനല്ലാം
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിേക്കണം. 20 അവളുെട
അശുദ്ധിയിൽ അവൾ ഏതിേന്മെലങ്കിലും കിടന്നാൽ
അെതാെക്കയും അശുദ്ധമായിരിേക്കണം; അവൾ
ഏതിേന്മെലങ്കിലും ഇരുന്നാൽ അെതാെക്കയും
അശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 21 അവളുെട കിടക്ക
െതാടുന്നവെനല്ലാം വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കയും
േവണം. 22 അവൾ ഇരുന്ന ഏെതാരു സാധനവും
െതാടുന്നവെനല്ലാം വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കയും
േവണം. 23 അവളുെട കിടക്കേമേലാ അവൾ
ഇരുന്നതിേന്മേലാ ഉള്ള ഏെതാെന്നങ്കിലും
െതാടുന്നവൻ സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിേക്കണം.
24 ഒരുത്തൻ അവേളാടുകൂെട ശയിക്കയും അവളുെട
അശുദ്ധി അവേന്മൽ ആകയും െചയത്ാൽ അവൻ
ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധനായിരിേക്കണം; അവൻ
കിടക്കുന്ന കിടക്ക ഒെക്കയും അശുദ്ധമാകും. 25 ഒരു
്രസ്തീക്കു ഋതുകാലത്തല്ലാെത രക്ത്രസവം ഏറിയ
ദിവസം ഉണ്ടാകേയാ ഋതുകാലം കവിഞ്ഞു
്രസവിക്കേയാ െചയത്ാൽ അവളുെട അശുദ്ധിയുെട
്രസവകാലം ഒെക്കയും ഋതുകാലംേപാെല
ഇരിേക്കണം; അവൾ അശുദ്ധയായിരിേക്കണം. 26

രക്ത്രസവമുള്ള കാലെത്തല്ലാം അവൾ കിടക്കുന്ന
കിടക്കെയാെക്കയും ഋതുകാലത്തിെല കിടക്കേപാെല

ഇരിേക്കണം; അവൾ ഇരിക്കുന്ന സാധനെമാെക്കയും
ഋതുകാലത്തിെല അശുദ്ധിേപാെല
അശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 27 അവ െതാടുന്നവെനല്ലാം
അശുദ്ധനാകും; അവൻ വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കയും
േവണം. 28 രക്ത്രസവം മാറി ശുദ്ധിയുള്ളവളായാൽ
അവൾ ഏഴു ദിവസം എണ്ണിെക്കാേള്ളണം; അതിെന്റ
േശഷം അവൾ ശുദ്ധിയുള്ളവളാകും. 29 എട്ടാം
ദിവസം അവൾ രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ എടുത്തു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം. 30 പുേരാഹിതൻ
ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ടും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ടും അപ്പൎ ിേക്കണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവൾക്കു േവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അവളുെട അശുദ്ധിയുെട
രക്ത്രസവംനിമിത്തം ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം.

31 യി്രസാേയൽമക്കളുെട നടുവിലുള്ള എെന്റ
നിവാസം അവർ അശുദ്ധമാക്കീട്ടു തങ്ങളുെട
അശുദ്ധികളിൽ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ
അവരുെട അശുദ്ധിെയക്കുറിച്ചു അവെര ഇങ്ങെന
്രപേബാധിപ്പിേക്കണം.

32 ഇതു ്രസവക്കാരന്നും ബീജസഖ്ലനത്താൽ
അശുദ്ധനായവനും 33 ഋതുസംബന്ധമായ
ദീനമുള്ളവൾക്കും ്രസവമുള്ള പുരുഷന്നും ്രസ്തീക്കും
അശുദ്ധേയാടുകൂെട ശയിക്കുന്നവന്നും ഉള്ള ്രപമാണം.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അഹേരാെന്റ രണ്ടുപു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അടുത്തുെചന്നിട്ടു
മരിച്ചുേപായ േശഷം യേഹാവ േമാെശേയാടു

അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2

കൃപാസനത്തിന്മീെത േമഘത്തിൽ ഞാൻ
െവളിെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാൻ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തിരശ്ശീെലക്കകത്തു
െപട്ടകത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ
എല്ലാസമയത്തും വരരുതു എന്നു അവേനാടു
പറേയണം. 3 പാപയാഗത്തിന്നു ഒരു
കാളക്കിടാവിേനാടും േഹാമയാഗത്തിന്നു ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റേനാടുംകൂെട അഹേരാൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടേക്കണം. 4 അവൻ
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ അങ്കി ധരിച്ചു
േദഹത്തിൽ പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള കാൽചട്ട ഇട്ടു
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള നടുെക്കട്ടു െകട്ടി
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള മുടിയും െവേക്കണം; ഇവ
വിശുദ്ധവ്രസ്തം ആകയാൽ അവൻ േദഹം െവള്ളത്തിൽ
കഴുകീട്ടു അവെയ ധരിേക്കണം. 5 അവൻ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട സഭയുെട പക്കൽനിന്നു
പാപയാഗത്തിന്നു രണ്ടു േകാലാട്ടുെകാറ്റെനയും
േഹാമയാഗത്തിന്നു ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും
വാേങ്ങണം. 6 തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ
കാളെയ അഹേരാൻ അപ്പൎ ിച്ചു തനിക്കും
കുടുംബത്തിന്നുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം.
7 അവൻ ആ രണ്ടു േകാലാട്ടുെകാറ്റെന െകാണ്ടുവന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിേത്തൎ ണം. 8 പിെന്ന അഹേരാൻ
യേഹാെവക്കു എന്നു ഒരു ചീട്ടും അസേസ്സലിന്നു
എന്നു മെറ്റാരു ചീട്ടും ഇങ്ങെന രണ്ടു
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േകാലാട്ടുെകാറ്റനും ചീട്ടിേടണം. 9 യേഹാെവക്കുള്ള
ചീട്ടു വീണ േകാലാട്ടുെകാറ്റെന അഹേരാൻ
െകാണ്ടുവന്നു പാപയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 10

അസേസ്സലിന്നു ചീട്ടു വീണ േകാലാട്ടുെകാറ്റെനേയാ,
അതിനാൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന്നും അതിെന
അസേസ്സലിന്നു മരുഭൂമിയിേലക്കു
വിട്ടയേക്കണ്ടതിന്നുമായി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ജീവേനാെട നിേത്തൎ ണം. 11 പിെന്ന
തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയ
അഹേരാൻ അപ്പൎ ിച്ചു തനിക്കും
കുടുംബത്തിന്നുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു
തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയ
അറുേക്കണം. 12 അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഉള്ള തീക്കനൽ ഒരു കലശത്തിൽ
നിെറച്ചു െസൗരഭ്യമുള്ള ധൂപവഗ്ഗൎ ചൂണ്ണൎ ം ൈക നിറയ
എടുത്തു തിരശ്ശീലക്കകത്തു െകാണ്ടുവേരണം. 13

താൻ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ധൂപത്തിെന്റ േമഘം
സാക്ഷ്യത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനെത്ത മെറപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ധൂപവഗ്ഗൎ ം തീയിൽ ഇേടണം. 14 അവൻ കാളയുെട
രക്തം കുെറ എടുത്തു വിരൽെകാണ്ടു കിഴേക്കാട്ടു
കൃപാസനത്തിേന്മൽ തളിേക്കണം; അവൻ രക്തം കുെറ
തെന്റ വിരൽെകാണ്ടു കൃപാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലും
ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിേക്കണം. 15 പിെന്ന അവൻ
ജനത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ
േകാലാട്ടുെകാറ്റെന അറുത്തു രക്തം
തിരശ്ശീെലക്കകത്തു െകാണ്ടുവന്നു കാളയുെട
രക്തംെകാണ്ടു െചയത്തുേപാെല ഇതിെന്റ
രക്തംെകാണ്ടും െചയത്ു അതിെന
കൃപാസനത്തിേന്മലും കൃപാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലും
തളിേക്കണം. 16 യി്രസാേയൽമക്കളുെട അശുദ്ധികൾ
നിമിത്തവും അവരുെട സകലപാപവുമായ
ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തവും അവൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം;
അവരുെട ഇടയിൽ അവരുെട അശുദ്ധിയുെട നടുവിൽ
ഇരിക്കുന്ന സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നും അവൻ
അങ്ങെനതേന്ന െചേയ്യണം. 17 അവൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ കടന്നിട്ടു
പുറത്തു വരുന്നതുവെര സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
ആരും ഉണ്ടായിരിക്കരുതു; ഇങ്ങെന അവൻ തനിക്കും
കുടുംബത്തിന്നും യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ സെഭക്കും
േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം. 18 പിെന്ന അവൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
െചന്നു അതിന്നും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം.
കാളയുെട രക്തവും േകാലാട്ടുെകാറ്റെന്റ രക്തവും
കുേറശ്ശ എടുത്തു പീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ ചുറ്റും
പുരേട്ടണം. 19 അവൻ രക്തം കുെറ വിരൽെകാണ്ടു
ഏഴു ്രപാവശ്യം അതിേന്മൽ തളിച്ചു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട അശുദ്ധികെള നീക്കി
െവടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിേക്കണം. 20 അവൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നും സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നും
യാഗപീഠത്തിന്നും ഇങ്ങെന ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു
തീന്നൎ േശഷം ജീവേനാടിരിക്കുന്ന േകാലാട്ടുെകാറ്റെന
െകാണ്ടുവേരണം. 21 ജീവേനാടിരിക്കുന്ന
േകാലാട്ടുെകാറ്റെന്റ തലയിൽ അഹേരാൻ ൈക രണ്ടും
െവച്ചു യി്രസാേയൽമക്കളുെട എല്ലാകുറ്റങ്ങളും
സകലപാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങെളാെക്കയും
ഏറ്റുപറഞ്ഞു േകാലാട്ടുെകാറ്റെന്റ തലയിൽ ചുമത്തി,
നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരു ആളുെട ൈകവശം അതിെന
മരുഭൂമിയിേലക്കു അയേക്കണം. 22 േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ

അവരുെട കുറ്റങ്ങെള ഒെക്കയും ശൂന്യ്രപേദശേത്തക്കു
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാേകണം; അവൻ
േകാലാട്ടുെകാറ്റെന മരുഭൂമിയിൽ വിേടണം. 23 പിെന്ന
അഹേരാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ വന്നു താൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ ധരിച്ചിരുന്ന
പഞ്ഞിനൂൽവ്രസ്തം നീക്കി അവിെട െവേച്ചക്കണം. 24

അവൻ ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ചു െവള്ളംെകാണ്ടു
േദഹം കഴുകി സ്വന്തവ്രസ്തം ധരിച്ചു പുറത്തുവന്നു
തെന്റ േഹാമയാഗവും ജനത്തിെന്റ േഹാമയാഗവും
അപ്പൎ ിച്ചു തനിക്കും ജനത്തിന്നും േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം. 25 അവൻ പാപയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം. 26 ആട്ടുെകാറ്റെന
അസേസ്സലിന്നു െകാണ്ടുേപായി വിട്ടവൻ വ്രസ്തം
അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകീട്ടുമാ്രതേമ
പാളയത്തിൽ വരാവു. 27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന്നു രക്തം െകാണ്ടുേപായ
പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയയും േകാലാട്ടുെകാറ്റെനയും
പാളയത്തിന്നു പുറത്തു െകാണ്ടുേപാേകണം;
അവയുെട േതാലും മാംസവും ചാണകവും തീയിൽ
ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം. 28 അവെയ ചുട്ടുകളഞ്ഞവൻ
വ്രസ്തം അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകീട്ടു മാ്രതേമ
പാളയത്തിൽ വരാവു.

29 ഇതു നിങ്ങൾക്കു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം; ഏഴാം മാസം പത്താം തിയ്യതി
നിങ്ങൾ ആത്മതപനം െചേയ്യണം; സ്വേദശിയും
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ പാക്കൎ ുന്ന പരേദശിയും യാെതാരു
േവെലയും െചയ്യരുതു. 30 ആ ദിവസത്തിൽ അേല്ലാ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കയും നിങ്ങളുെട
സകലപാപങ്ങളും നീക്കി നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കയും
െചയ്യുന്നതു. 31 അതു നിങ്ങൾക്കു
വിശുദ്ധസ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ബത്ത് ആയിരിേക്കണം.
നിങ്ങൾ ആത്മ തപനം െചേയ്യണം; അതു നിങ്ങൾക്കു
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമാകുന്നു. 32 അപ്പന്നു പകരം
പുേരാഹിതശുശ്രൂഷെചയവ്ാൻ അഭിേഷകം
്രപാപിക്കയും ്രപതിഷഠ്ിക്കെപ്പടുകയും െചയത്
പുേരാഹിതൻ തേന്ന ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം. 33

അവൻ വിശുദ്ധവ്രസ്തമായ പഞ്ഞിനൂൽവ്രസ്തം ധരിച്ചു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം;
സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം; പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
സഭയിെല സകലജനത്തിന്നും േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം. 34 സംവത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി അവരുെട
സകലപാപങ്ങൾക്കായിട്ടും ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങൾക്കു എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടം ആയിരിേക്കണം; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന അവൻ െചയത്ു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും

പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ കലപ്ിച്ച കായ്യൎ ം
ആവിതു: 3 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ആെരങ്കിലും
കാളെയേയാ ആട്ടിൻകുട്ടിെയേയാ േകാലാടിെനേയാ
പാളയത്തിൽെവെച്ചങ്കിലും പാളയത്തിന്നു
പുറത്തുെവെച്ചങ്കിലും അറുക്കയും 4 അതിെന
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യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ യേഹാെവക്കു
വഴിപാടായി അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
െകാണ്ടുവരാതിരിക്കയും െചയത്ാൽ അതു അവന്നു
രക്തപാതകമായി എേണ്ണണം; അവൻ രക്തം
െചാരിയിച്ചു; ആ മനുഷ്യെന അവെന്റ ജനത്തിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 5

യി്രസാേയൽമക്കൾ െവളി്രമ്പേദശത്തുെവച്ചു
അപ്പൎ ിച്ചുവരുന്ന യാഗങ്ങെള യേഹാെവക്കു
സമാധാനയാഗങ്ങളായി അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവേരണ്ടതാകുന്നു. 6 പുേരാഹിതൻ അവയുെട
രക്തം സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ചു േമദസ്സു
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിേക്കണം.
7 അവർ പരസംഗമായി പിന്തുടരുന്ന ഭൂതങ്ങൾക്കു
ഇനി തങ്ങളുെട ബലികൾ അപ്പൎ ിക്കരുതു; ഇതു
തലമുറതലമുറയായി അവക്കൎ ു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം.

8 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
പാക്കൎ ുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
േഹാമയാഗേമാ ഹനനയാഗേമാ അപ്പൎ ിക്കയും 9 അതു
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
െകാണ്ടുവരാതിരിക്കയും െചയത്ാൽ അവെന
അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 10

യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
പാക്കൎ ുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും വല്ല
രക്തവും ഭക്ഷിച്ചാൽ രക്തം ഭക്ഷിച്ചവെന്റ േനെര
ഞാൻ ദൃഷ്ടിെവച്ചു അവെന അവെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 11 മാംസത്തിെന്റ
ജീവൻ രക്തത്തിൽ അേല്ലാ ഇരിക്കുന്നതു;
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിപ്പാൻ ഞാൻ അതു നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു;
രക്തമേല്ലാ ജീവൻമൂലമായി ്രപായശ്ചിത്തം ആകുന്നതു.
12 അതുെകാണ്ടേ്രത നിങ്ങളിൽ യാെതാരുത്തനും രക്തം
ഭക്ഷിക്കരുതു; നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ പാക്കൎ ുന്ന
പരേദശിയും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു കലപ്ിച്ചതു.

13 യി്രസാേയൽമക്കളിേലാ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
പാക്കൎ ുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും തിന്നാകുന്ന
ഒരു മൃഗെത്തേയാ പക്ഷിെയേയാ േവട്ടയാടി പിടിച്ചാൽ
അവൻ അതിെന്റ രക്തം കളഞ്ഞു മണ്ണിട്ടു മൂേടണം. 14

സകലജഡത്തിെന്റയും ജീവൻ അതിെന്റ ജീവാധാരമായ
രക്തം തേന്ന. അതുെകാണ്ടേ്രത ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു: യാെതാരു ജഡത്തിെന്റ
രക്തവും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചതു;
സകലജഡത്തിെന്റയും ജീവൻ അതിെന്റ രക്തമേല്ലാ;
അതു ഭക്ഷിക്കുന്നവെനെയല്ലാം േഛദിച്ചുകളേയണം.
15 താേന ചത്തതിെനേയാ
പറിച്ചുകീറിേപ്പായതിെനേയാ തിന്നുന്നവെനാെക്കയും
സ്വേദശിയായാലും പരേദശിയായാലും വ്രസ്തം അലക്കി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കയും േവണം; പിെന്ന അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 16 വ്രസ്തം അലക്കാെതയും
േദഹം കഴുകാെതയും ഇരുന്നാൽ അവൻ കുറ്റം
വഹിേക്കണം.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു

എെന്തന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു; 3 നിങ്ങൾ പാത്തൎ ിരുന്ന
മി്രസയീംേദശത്തിെല നടപ്പുേപാെല നിങ്ങൾ
നടക്കരുതു; ഞാൻ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന
കനാൻേദശത്തിെല നടപ്പുേപാെലയും അരുതു;
അവരുെട മയ്യൎ ാദ ആചരിക്കരുതു. 4 എെന്റ വിധികെള
അനുസരിച്ചു എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിച്ചു
നടേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു. 5 ആകയാൽ എെന്റ ചട്ടങ്ങളും ന്യായങ്ങളും
നിങ്ങൾ ്രപമാണിേക്കണം; അവെയ െചയ്യുന്ന
മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു.

6 നിങ്ങളിൽ ആരും തനിക്കു രക്തസംബന്ധമുള്ള
യാെതാരുത്തരുെടയും നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവേരാടു അടുക്കരുതു; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 7 നിെന്റ അപ്പെന്റ നഗ്നതയും അമ്മയുെട
നഗ്നതയും അനാവൃതമാക്കരുതു. അവൾ നിെന്റ
അമ്മയാകുന്നു; അവളുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു. 8 അപ്പെന്റ ഭായ്യൎ യുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു; അതു നിെന്റ അപ്പെന്റ
നഗ്നതയേല്ലാ. 9 അപ്പെന്റ മകേളാ അമ്മയുെട മകേളാ
ആയ നിെന്റ സേഹാദരിയുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു; വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരായാലും
പുറെമ ജനിച്ചവരായാലും അവരുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു. 10 നിെന്റ മകെന്റ മകളുെട
നഗ്നതേയാ മകളുെട മകളുെട നഗ്നതേയാ
അനാവൃതമാക്കരുതു; അവരുെട നഗ്നത നിേന്റതു
തേന്നയേല്ലാ. 11 നിെന്റ അപ്പന്നു ജനിച്ചവളും അവെന്റ
ഭായ്യൎ യുെട മകളുമായവളുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു; അവൾ നിെന്റ സേഹാദരിയേല്ലാ.
12 അപ്പെന്റ സേഹാദരിയുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു; അവൾ അപ്പെന്റ അടുത്ത
ചാച്ചൎ ക്കാരത്തിയേല്ലാ. 13 അമ്മയുെട സേഹാദരിയുെട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു; അവൾ നിെന്റ
അമ്മയുെട അടുത്ത ചാച്ചൎ ക്കാരത്തിയേല്ലാ. 14

അപ്പെന്റ സേഹാദരെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു;
അവെന്റ ഭായ്യൎ േയാടു അടുക്കയുമരുതു; അവൾ നിെന്റ
ഇളയമ്മയേല്ലാ. 15 നിെന്റ മരുമകളുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു; അവൾ നിെന്റ മകെന്റ ഭായ്യൎ
അേല്ലാ; അവളുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു. 16

സേഹാദരെന്റ ഭായ്യൎ യുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു;
അതു നിെന്റ സേഹാദരെന്റ നഗ്നതയേല്ലാ. 17 ഒരു
്രസ്തീയുെടയും അവളുെട മകളുെടയും നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുതു; അവളുെട മകെന്റേയാ
മകളുെടേയാ മകളുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാറു
അവെര പരി്രഗഹിക്കരുതു: അവർ അടുത്ത
ചാച്ചൎ ക്കാരേല്ലാ; അതു ദുഷ്കമ്മൎ ം. 18 ഭായ്യൎ
ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ അവെള ദുഃഖിപ്പിപ്പാൻ
അവളുെട സേഹാദരിയുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കുമാറു അവെളകൂെട പരി്രഗഹിക്കരുതു.
19 ഒരു ്രസ്തീ ഋതു നിമിത്തം അശുദ്ധമായിരിക്കുേമ്പാൾ
അവളുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാറു അവേളാടു
അടുക്കരുതു. 20 കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട
ശയിച്ചു അവെളെക്കാണ്ടു നിെന്ന അശുദ്ധനാക്കരുതു.
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21 നിെന്റ സന്തതിയിൽ ഒന്നിെനയും േമാേലക്കിന്നു
അപ്പൎ ിച്ചു നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത
അശുദ്ധമാക്കരുതു; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 22

്രസ്തീേയാടു എന്നേപാെല പുരുഷേനാടുകൂെട
ശയിക്കരുതു; അതു േമ്ലച്ഛത. 23 യാെതാരു
മൃഗേത്താടുംകൂെട ശയിച്ചു അതിനാൽ നിെന്ന
അശുദ്ധനാക്കരുതു; യാെതാരു ്രസ്തീയും ഒരു
മൃഗേത്താടും കൂെട ശയിേക്കണ്ടതിന്നു അതിെന്റ
മുമ്പിൽ നിൽക്കയും അരുതു; അതു നികൃഷ്ടം.

24 ഇവയിൽ ഒന്നുെകാണ്ടും നിങ്ങെള തേന്ന
അശുദ്ധരാക്കരുതു; ഞാൻ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നിന്നു
നീക്കിക്കളയുന്ന ജാതികൾ ഇവയാൽ ഒെക്കയും
തങ്ങെളത്തേന്ന അശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 25

േദശവും അശുദ്ധമായിത്തീന്നൎ ു; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
അതിെന്റ അകൃത്യം അതിേന്മൽ സന്ദശൎ ിക്കുന്നു; േദശം
തെന്റ നിവാസികെള ഛദ്ദൎ ിച്ചുകളയുന്നു. 26 ഈ േമ്ലച്ഛത
ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്കു മുെമ്പ ആ േദശത്തുണ്ടായിരുന്ന
മനുഷ്യർ െചയത്ു, േദശം അശുദ്ധമായി തീന്നൎ ു. 27

നിങ്ങൾക്കു മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതികെള േദശം
ഛദ്ദൎ ിച്ചുകളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ അതിെന
അശുദ്ധമാക്കീട്ടു നിങ്ങെളയും
ഛദ്ദൎ ിച്ചുകളയാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ എെന്റ ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും ്രപമാണിേക്കണം; 28 ഈ േമ്ലച്ഛതകളിൽ
യാെതാന്നും സ്വേദശിയാകെട്ട നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
പാക്കൎ ുന്ന പരേദശിയാകെട്ട െചയ്യരുതു. 29

ആെരങ്കിലും ഈ സകലേമ്ലച്ഛതകളിലും ഏെതങ്കിലും
െചയത്ാൽ അങ്ങെന െചയ്യുന്നവെര അവരുെട
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 30 ആകയാൽ
നിങ്ങൾക്കു മുെമ്പ നടന്ന ഈ േമ്ലച്ഛമയ്യൎ ാദകളിൽ
യാെതാന്നും െചയ്യാെതയും അവയാൽ
അശുദ്ധരാകാെതയും ഇരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ എെന്റ
്രപമാണങ്ങെള ്രപമാണിേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സവ്വൎ സഭേയാടും പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:

നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ
വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ. 3

നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ അമ്മെയയും
അപ്പെനയും ഭയെപ്പേടണം; എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
്രപമാണിേക്കണം: ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 4 വി്രഗഹങ്ങളുെട അടുക്കേലക്കു
തിരിയരുതു; േദവന്മാെര നിങ്ങൾക്കു
വാത്തൎ ുണ്ടാക്കരുതു; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 5 യേഹാെവക്കു സമാധാനയാഗം
അപ്പൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ്രപസാദം ലഭിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അപ്പൎ ിേക്കണം. 6 അപ്പൎ ിക്കുന്ന ദിവസവും
പിെറ്റന്നാളും അതു തിന്നാം; മൂന്നാം ദിവസംവെര
േശഷിക്കുന്നതു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം. 7

മൂന്നാം ദിവസം തിന്നു എന്നുവരികിൽ അതു
അെറപ്പാകുന്നു; ്രപസാദമാകയില്ല. 8 അതു
തിന്നുന്നവൻ കുറ്റം വഹിക്കും; യേഹാെവക്കു
വിശുദ്ധമായതു അവൻ അശുദ്ധമാക്കിയേല്ലാ; അവെന
അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം.

9 നിങ്ങളുെട നിലത്തിെല വിള നിങ്ങൾ
െകായ്യുേമ്പാൾ വയലിെന്റ അരികു തീത്തൎ ുെകായ്യരുതു;
നിെന്റ െകായത്്തിൽ കാലാ െപറുക്കയും അരുതു. 10

നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ കാലാ പറിക്കരുതു; നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന പഴം
െപറുക്കയും അരുതു. അവെയ ദരി്രദന്നും
പരേദശിക്കും വിേട്ടേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 11 േമാഷ്ടിക്കരുതു,
ചതിക്കരുതു, ഒരുത്തേനാടു ഒരുത്തൻ
േഭാഷ്കുപറയരുതു. 12 എെന്റ നാമെത്തെക്കാണ്ടു
കള്ളസ്സത്യം െചയത്ു നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത
അശുദ്ധമാക്കരുതു; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 13

കൂട്ടുകാരെന പീഡിപ്പിക്കരുതു; അവെന്റ വസ്തു കവച്ചൎ
െചയ്കയും അരുതു; കൂലിക്കാരെന്റ കൂലി പിേറ്റന്നു
രാവിെലവെര നിെന്റ പക്കൽ ഇരിക്കരുതു. 14

െചകിടെന ശപിക്കരുതു; കുരുടെന്റ മുമ്പിൽ ഇടച്ചൎ
െവക്കരുതു; നിെന്റ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പേടണം; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 15 ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അന്യായം
െചയ്യരുതു; എളിയവെന്റ മുഖം േനാക്കാെതയും
വലിയവെന്റ മുഖം ആദരിക്കാെതയും നിെന്റ
കൂട്ടുകാരന്നു നീതിേയാെട ന്യായം വിധിേക്കണം. 16

നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഏഷണി പറഞ്ഞു
നടക്കരുതു; കൂട്ടുകാരെന്റ മരണത്തിന്നായി
നിഷ്കഷൎ ിക്കരുതു; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 17

സേഹാദരെന നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ േദ്വഷിക്കരുതു;
കൂട്ടുകാരെന്റ പാപം നിെന്റ േമൽ വരാതിരിപ്പാൻ
അവെന താലപ്യ്യൎ മായി ശാസിേക്കണം. ്രപതികാരം
െചയ്യരുതു. 18 നിെന്റ ജനത്തിെന്റ മക്കേളാടു പക
െവക്കരുതു; കൂട്ടുകാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന
േസ്നഹിേക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 19 നിങ്ങൾ
എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിേക്കണം. രണ്ടുതരം
മൃഗങ്ങെള തമ്മിൽ ഇണ േചക്കൎ രുതു; നിെന്റ വയലിൽ
കൂട്ടുവിത്തു വിെതക്കരുതു; രണ്ടു വക സാധനം കലന്നൎ
വ്രസ്തം ധരിക്കരുതു. 20 ഒരു പുരുഷന്നു നിയമിച്ചവളും
വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുകേയാ സ്വാത്രന്ത്യം കിട്ടുകേയാ
െചയ്യാത്തവളുമായ ഒരു ദാസിേയാടുകൂെട ഒരുത്തൻ
ശയിച്ചാൽ അവെര ശിക്ഷിേക്കണം. എന്നാൽ അവൾ
സ്വാതന്തയ്്യൎ മില്ലാത്തവളായാൽ അവെര െകാല്ലരുതു; 21

അവൻ യെഹാെവക്കു അകൃത്യയാഗത്തിന്നായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റെന െകാണ്ടുവേരണം. 22 അവൻ െചയത്
പാപത്തിന്നായി പുേരാഹിതൻ അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ
ആട്ടുെകാറ്റെനെക്കാണ്ടു അവന്നു േവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണം; എന്നാൽ അവൻ െചയത് പാപം
അവേനാടു ക്ഷമിക്കും. 23 നിങ്ങൾ േദശത്തു എത്തി
ഭക്ഷണത്തിന്നു ഉതകുന്ന സകലവിധവൃക്ഷങ്ങളും
നട്ടേശഷം നിങ്ങൾക്കു അവയുെട ഫലം പരിേച്ഛദന
കഴിയാത്തതുേപാെല ആയിരിേക്കണം; അതു മൂന്നു
സംവത്സരേത്തക്കു പരിേച്ഛദനയില്ലാത്തതുേപാെല
ഇരിേക്കണം; അതു തിന്നരുതു. 24 നാലാം
സംവത്സരത്തിൽ അതിെന്റ ഫലെമല്ലാം യേഹാവയുെട
േസ്താ്രതത്തിന്നായിട്ടു ശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 25 അഞ്ചാം
സംവത്സരത്തിേലാ നിങ്ങൾക്കു അതിെന്റ ഫലം
തിന്നാം; അങ്ങെന അതിെന്റ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കു
വദ്ധൎ ിച്ചുവരും; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു. 26 രക്തേത്താടുകൂടിയുള്ളതു തിന്നരുതു;
ആഭിചാരം െചയ്യരുതു; മുഹൂത്തൎ ം േനാക്കരുതു; 27

നിങ്ങളുെട തലമുടി ചുറ്റും വിളുമ്പു വടിക്കരുതു;
താടിയുെട അറ്റം വിരൂപമാക്കരുതു. 28

മരിച്ചവന്നുേവണ്ടി ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കരുതു;
െമയേ്മൽ പച്ചകുത്തരുതു; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.
29 േദശം േവശ്യാവൃത്തി െചയത്ു ദുഷ്കമ്മൎ ംെകാണ്ടു
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നിറയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ മകെള
േവശ്യാവൃത്തിക്കു ഏലപ്ിക്കരുതു. 30 നിങ്ങൾ എെന്റ
ശബ്ബത്തുകൾ ്രപമാണിക്കയും എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരേത്താടു ഭയഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കയും
േവണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 31

െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെടയും മ്രന്തവാദികളുെടയും
അടുക്കൽ േപാകരുതു. അവരാൽ
അശുദ്ധരായത്ീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവെര
അേന്വഷിക്കയും അരുതു. ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 32 നരച്ചവെന്റ മുമ്പാെക
എഴുേന്നൽക്കയും വൃദ്ധെന്റ മുഖം ബഹുമാനിക്കയും
നിെന്റ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയും േവണം; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 33 പരേദശി നിേന്നാടുകൂെട
നിങ്ങളുെട േദശത്തു പാത്തൎ ാൽ അവെന
ഉപ്രദവിക്കരുതു. 34 നിങ്ങേളാടുകൂെട പാക്കൎ ുന്ന
പരേദശി നിങ്ങൾക്കു സ്വേദശിെയേപ്പാെല ഇരിേക്കണം;
അവെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന േസ്നഹിേക്കണം;
നിങ്ങളും മി്രസയീംേദശത്തു
പരേദശികളായിരുന്നുവേല്ലാ; ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 35

ന്യായവിസ്താരത്തിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ
അന്യായം െചയ്യരുതു. 36 ഒത്ത തുലാസ്സും ഒത്ത
കട്ടിയും ഒത്ത പറയും ഒത്ത ഇടങ്ങഴിയും നിങ്ങൾക്കു
ഉണ്ടായിരിേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 37 നിങ്ങൾ എെന്റ
എല്ലാചട്ടങ്ങളും സകലവിധികളും ്രപമാണിച്ചു
അനുസരിേക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു

എെന്തന്നാൽ: യി്രസാേയൽമക്കളിേലാ യി്രസാേയലിൽ
വന്നു പാക്കൎ ുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും തെന്റ
സന്തതിയിൽ ഒന്നിെന േമാെലക്കിന്നു െകാടുത്താൽ
അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം; േദശത്തിെല
ജനം അവെന കെല്ലറിേയണം. 3 അവൻ തെന്റ
സന്തതിെയ േമാെലക്കിന്നു െകാടുത്തതിനാൽ എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം മലിനമാക്കുകയും എെന്റ
വിശുദ്ധനാമം അശുദ്ധമാക്കുകയും
െചയത്തുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെന്റ േനെര ദൃഷ്ടിെവച്ചു
അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 4

അവൻ തെന്റ സന്തതിെയ േമാെലക്കിന്നു
െകാടുക്കുേമ്പാൾ േദശത്തിെല ജനം അവെന
െകാല്ലാെത കണ്ണെടച്ചുകളഞ്ഞാൽ 5 ഞാൻ അവനും
കുടുംബത്തിന്നും േനെര ദൃഷ്ടിെവച്ചു അവെനയും
അവെന്റ പിന്നാെല േമാെലക്കിേനാടു പരസംഗം
െചയവ്ാൻ േപാകുന്ന എല്ലാവെരയും അവരുെട
ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 6

െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെടയും മ്രന്തവാദികളുെടയും
പിന്നാെല പരസംഗം െചയവ്ാൻ േപാകുന്നവെന്റ
േനെരയും ഞാൻ ദൃഷ്ടിെവച്ചു അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 7 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചു
വിശുദ്ധന്മാരായിരിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 8 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചു
ആചരിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവ ആകുന്നു. 9 അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ

ശപിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം;
അവൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും ശപിച്ചു; അവെന്റ
രക്തം അവെന്റ േമൽ ഇരിക്കും. 10 ഒരുത്തെന്റ
ഭായ്യൎ യുമായി വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നവൻ, കൂട്ടുകാരെന്റ
ഭായ്യൎ യുമായി വ്യഭിചാരംെചയ്യുന്ന വ്യഭിചാരിയും
വ്യഭിചാരിണിയും തേന്ന, മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം. 11 അപ്പെന്റ ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട
ശയിക്കുന്നവൻ അപ്പെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു;
ഇരുവരും മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം; അവരുെട
രക്തം അവരുെടേമൽ ഇരിക്കും. 12 ഒരുത്തൻ
മരുമകേളാടുകൂെട ശയിച്ചാൽ ഇരുവരും മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം; അവർ നികൃഷ്ട കമ്മൎ ം െചയത്ു;
അവരുെട രക്തം അവരുെടേമൽ ഇരിക്കും. 13

്രസ്തീേയാടുകൂെട ശയിക്കുന്നതുേപാെല ഒരുത്തൻ
പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിച്ചാൽ ഇരുവരും േമ്ലച്ഛത
െചയത്ു; അവർ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം;
അവരുെട രക്തം അവരുെടേമൽ ഇരിക്കും. 14 ഒരു
പുരുഷൻ ഒരു ്രസ്തീെയയും അവളുെട അമ്മെയയും
പരി്രഗഹിച്ചാൽ അതു ദുഷ്കമ്മൎ ം; നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ദുഷ്കമ്മൎ ം ഇല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെനയും
അവെരയും തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം. 15 ഒരു
പുരുഷൻ മൃഗേത്താടുകൂെട ശയിച്ചാൽ അവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം; മൃഗെത്തയും
െകാേല്ലണം. 16 ഒരു ്രസ്തീ യാെതാരു മൃഗേത്താെടങ്കിലും
േചന്നൎ ു ശയിച്ചാൽ ്രസ്തീെയയും മൃഗെത്തയും
െകാേല്ലണം; അവർ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം;
അവരുെട രക്തം അവരുെടേമൽ ഇരിക്കും. 17 ഒരു
പുരുഷൻ തെന്റ അപ്പെന്റ മകേളാ അമ്മയുെട മകേളാ
ആയ തെന്റ സേഹാദരിെയ പരി്രഗഹിച്ചു അവളുെട
നഗ്നത കാണുകയും അവൾ അവെന്റ നഗ്നത
കാണുകയും െചയത്ാൽ അതു ലജ്ജാകരം; അവെര
അവരുെട ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു തേന്ന
സംഹരിച്ചുകളേയണം; അവൻ സേഹാദരിയുെട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവൻ തെന്റ കുറ്റം
വഹിക്കും. 18 ഒരു പുരുഷൻ ഋതുവായ
്രസ്തീേയാടുകൂെട ശയിച്ചു അവളുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കിയാൽ അവൻ അവളുെട ്രസവം
അനാവൃതമാക്കി; അവളും തെന്റ രക്ത്രസവം
അനാവൃതമാക്കി; ഇരുവെരയും അവരുെട ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 19 നിെന്റ
അമ്മയുെട സേഹാദരിയുെടേയാ അപ്പെന്റ
സേഹാദരിയുെടേയാ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു;
അങ്ങെനത്തവൻ തെന്റ അടുത്ത ചാച്ചൎ ക്കാരത്തിെയ
അനാവൃതയാക്കുന്നുവേല്ലാ; അവർ തങ്ങളുെട കുറ്റം
വഹിക്കും. 20 ഒരു പുരുഷൻ ഇളയപ്പെന്റ
ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട ശയിച്ചാൽ അവൻ ഇളയപ്പെന്റ
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവർ തങ്ങളുെട പാപം
വഹിക്കും; അവർ സന്തതിയില്ലാത്തവരായി
മരിേക്കണം. 21 ഒരുത്തൻ സേഹാദരെന്റ ഭായ്യൎ െയ
പരി്രഗഹിച്ചാൽ അതു മാലിന്യം; അവൻ സേഹാദരെന്റ
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവർ സന്തതിയില്ലാത്തവർ
ആയിരിേക്കണം.

22 ആകയാൽ നിങ്ങൾ കുടിയിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന േദശം നിങ്ങെള
ഛദ്ദൎ ിച്ചുകളയാതിരിപ്പാൻ എെന്റ എല്ലാചട്ടങ്ങളും
സകലവിധികളും ്രപമാണിച്ചു ആചരിേക്കണം. 23

ഞാൻ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളയുന്ന
ജാതിയുെട ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ചു നടക്കരുതു; ഈ
കായ്യൎ ങ്ങെള ഒെക്കയും െചയത്തുെകാണ്ടു അവർ
എനിക്കു അെറപ്പായി തീന്നൎ ു. 24 നിങ്ങൾ അവരുെട
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േദശെത്ത ൈകവശമാക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ; പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന ആ േദശം
നിങ്ങൾ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിെന
നിങ്ങൾക്കു തരും; ഞാൻ നിങ്ങെള ജാതികളിൽനിന്നു
േവറുതിരിച്ചവനായി നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു. 25 ആകയാൽ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗവും
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗവും തമ്മിലും, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
പക്ഷിയും ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷിയും തമ്മിലും നിങ്ങൾ
വ്യത്യാസം െവേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
അശുദ്ധെമന്നു േവറുതിരിച്ചിട്ടുള്ള മൃഗെത്തെക്കാണ്ടും
പക്ഷിെയെക്കാണ്ടും നിലത്തു ഇഴയുന്ന യാെതാരു
ജന്തുവിെനെക്കാണ്ടും നിങ്ങെളത്തേന്ന
അെറപ്പാക്കരുതു. 26 നിങ്ങൾ എനിക്കു
വിശുദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം; യേഹാവയായ ഞാൻ
വിശുദ്ധനാകെകാണ്ടു നിങ്ങളും എനിക്കു
വിശുദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം; നിങ്ങൾ
എനിക്കുള്ളവരായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
ജാതികളിൽ നിന്നു േവറുതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

27 െവളിച്ചപ്പാേടാ മ്രന്തവാദേമാ ഉള്ള പുരുഷൻ
ആകെട്ട ്രസ്തീയാകെട്ട മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം;
അവെര കെല്ലറിഞ്ഞു െകാേല്ലണം; അവരുെട രക്തം
അവരുെടേമൽ ഇരിക്കും.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാേരാടു

പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: പുേരാഹിതൻ തെന്റ
ജനത്തിൽ ഒരുവെന്റ ശവത്താൽ തെന്നത്താൻ
മലിനമാക്കരുതു. 2 എന്നാൽ തെന്റ അമ്മ, അപ്പൻ,
മകൻ, മകൾ, സേഹാദരൻ, 3 തനിക്കടുത്തവളും
ഭത്തൎ ാവില്ലാത്ത കന്യകയുമായ സേഹാദരി
എന്നിങ്ങിെനയുള്ള ഉററ ചാച്ചൎ ക്കാരാൽ അവന്നു
മലിനനാകാം. 4 അവൻ തെന്റ ജനത്തിൽ
്രപമാണിയായിരിക്കയാൽ തെന്നത്താൻ മലിനമാക്കി
അശുദ്ധനാക്കരുതു. 5 അവർ തലമുടി വടിക്കയും
താടിയുെട അറ്റം ക്രതിക്കയും ശരീരത്തിൽ
മുറിവുണ്ടാക്കുകയും അരുതു; 6 തങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കാെത തങ്ങളുെട
ൈദവത്തിന്നു വിശുദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം; അവർ
തങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനമായ യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങൾ അപ്പൎ ിക്കുന്നു; ആകയാൽ അവർ
വിശുദ്ധന്മാരായിരിേക്കണം. 7 േവശ്യെയേയാ
ദുന്നൎ ടപ്പുകാരത്തിെയേയാ അവർ വിവാഹം
കഴിക്കരുതു; ഭത്തൎ ാവു ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞവെളയും
വിവാഹം കഴിക്കരുതു; അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിന്നു
വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. 8 അതുെകാണ്ടു നീ അവെന
ശുദ്ധീകരിേക്കണം; അവൻ നിെന്റ ൈദവത്തിന്നു
േഭാജനം അപ്പൎ ിക്കുന്നവനാകയാൽ നീ അവെന
ശുദ്ധീകരിേക്കണം; അവൻ നിനക്കു
വിശുദ്ധനായിരിേക്കണം; നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. 9

പുേരാഹിതെന്റ മകൾ ദുന്നൎ ടപ്പു െചയത്ു തെന്നത്താൻ
അശുദ്ധയാക്കിയാൽ അവൾ തെന്റ അപ്പെന
അശുദ്ധനാക്കുന്നു; അവെള തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളേയണം.

10 അഭിേഷകൈതലം തലയിൽ ഒഴിക്കെപ്പട്ടവനും
വ്രസ്തം ധരിപ്പാൻ ്രപതിഷഠ്ിക്കെപ്പട്ടവനുമായി തെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ മഹാപുേരാഹിതനായവൻ തെന്റ

തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കയും വ്രസ്തം കീറുകയും അരുതു.
11 അവൻ യാെതാരു ശവേത്താടും അടുക്കുകയും
തെന്റ അപ്പനാേലാ അമ്മയാേലാ അശുദ്ധനാകയും
അരുതു. 12 വിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ടു അവൻ
പുറത്തിറങ്ങുകയും തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുതു; അവെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ അഭിേഷകൈതലമായ സംസ്കാരം
അവെന്റ േമൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.
13 കന്യകയായ ്രസ്തീെയ മാ്രതേമ അവൻ വിവാഹം
കഴിക്കാവു. 14 വിധവ, ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവൾ,
ദുന്നൎ ടപ്പുകാരത്തി, േവശ്യ ഇങ്ങെനയുള്ളവെര അവൻ
വിവാഹം കഴിക്കരുതു; സ്വജനത്തിലുള്ള കന്യകെയ
മാ്രതേമ വിവാഹം കഴിക്കാവു. 15 അവൻ തെന്റ
സന്തതിെയ തെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
അശുദ്ധമാക്കരുതു; ഞാൻ അവെന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവ ആകുന്നു.

16 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: നീ അഹേരാേനാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: 17 നിെന്റ സന്തതിയിൽ
അംഗഹീനനായവൻ നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനം
അപ്പൎ ിപ്പാൻ ഒരിക്കലും അടുത്തു വരരുതു. 18

അംഗഹീനനായ യാെതാരുത്തനും അടുത്തുവരരുതു;
കുരുടൻ, മുടന്തൻ, 19 പതിമൂക്കൻ, അധികാംഗൻ,
കാെലാടിഞ്ഞവൻ, കെയ്യാടിഞ്ഞവൻ, 20 കൂനൻ,
മുണ്ടൻ, പൂക്കണ്ണൻ, െചാറിയൻ, െപാരിച്ചുണങ്ങൻ,
ഷണ്ഡൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ളവരും അരുതു. 21

പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽ
അംഗഹീനനായ ഒരുത്തനും യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങൾ അപ്പൎ ിപ്പാൻ അടുത്തുവരരുതു; അവൻ
അംഗഹീനൻ; അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനം
അപ്പൎ ിപ്പാൻ അടുത്തുവരരുതു. 22 തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
േഭാജനമായ അതിപരിശുദ്ധമായവയും
വിശുദ്ധമായവയും അവന്നു ഭക്ഷിക്കാം. 23 എങ്കിലും
തിരശ്ശീലയുെട അടുക്കൽ െചല്ലുകയും
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ അടുത്തുവരികയും അരുതു; അവൻ
അംഗഹീനനേല്ലാ; അവൻ എെന്റ
വിശുദ്ധസാധനങ്ങെള അശുദ്ധമാക്കരുതു; ഞാൻ
അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ ആകുന്നു. 24

േമാെശ ഇതു അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും പറഞ്ഞു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2

യി്രസാേയൽമക്കൾ എനിക്കു
ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധസാധനങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു
അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
സൂക്ഷിച്ചുനിൽേക്കണെമന്നും എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കരുെതന്നും അവേരാടു
പറേയണം. ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 3 നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: നിങ്ങളുെട
തലമുറകളിൽ നിങ്ങളുെട സകലസന്തതിയിലും
ആെരങ്കിലും അശുദ്ധനായിരിക്കുേമ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാെവക്കു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
വിശുദ്ധസാധനങ്ങേളാടു അടുത്താൽ അവെന എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 4 അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽ ആെരങ്കിലും
കുഷഠ്േരാഗിേയാ ശുക്ല്രസവക്കാരേനാ ആയാൽ
അവൻ ശുദ്ധനായിത്തീരുംവെര വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ
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ഭക്ഷിക്കരുതു; ശവത്താൽ അശുദ്ധമായ
യാെതാെന്നങ്കിലും െതാടുന്നവനും ബീജസഖ്ലനം
ഉണ്ടായവനും 5 അശുദ്ധിവരുത്തുന്ന യാെതാരു
ഇഴജാതിെയ എങ്കിലും വല്ല അശുദ്ധിയുമുണ്ടായിട്ടു
അശുദ്ധിവരുത്തുന്ന മനുഷ്യെന എങ്കിലും
െതാടുന്നവനും 6 ഇങ്ങെന െതാട്ടുതീണ്ടിയവൻ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിേക്കണം; അവൻ േദഹം
െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയല്ലാെത വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കരുതു. 7 സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിച്ചേശഷം അവൻ
ശുദ്ധനാകും; പിെന്ന അവന്നു വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കാം; അതു അവെന്റ ആഹാരമേല്ലാ. 8 താേന
ചത്തതിെനയും പറിച്ചുകീറിേപ്പായതിെനയും തിന്നിട്ടു
തെന്നത്താൽ അശുദ്ധമാക്കരുതു; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 9 ആകയാൽ അവർ എെന്റ ്രപമാണങ്ങെള
നിസ്സാരമാക്കി തങ്ങളുെട േമൽ പാപം വരുത്തുകയും
അതിനാൽ മരിക്കയും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ അവ
്രപമാണിേക്കണം; ഞാൻ അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവ ആകുന്നു. 10 യാെതാരു അന്യനും
വിശുദ്ധസാധനം ഭക്ഷിക്കരുതു; പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു പാക്കൎ ുന്നവനും കൂലിക്കാരനും
വിശുദ്ധസാധനം ഭക്ഷിക്കരുതു. 11 എന്നാൽ
പുേരാഹിതൻ ഒരുത്തെന വിെലക്കു വാങ്ങിയാൽ
അവന്നും വീട്ടിൽ പിറന്നുണ്ടായവന്നും ഭക്ഷിക്കാം;
ഇവക്കൎ ു അവെന്റ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാം. 12

പുേരാഹിതെന്റ മകൾ അന്യകുടുംബക്കാരന്നു
ഭായ്യൎ യായാൽ അവൾ വിശുദ്ധസാധനങ്ങളായ
വഴിപാടു ഒന്നും ഭക്ഷിക്കരുതു. 13 പുേരാഹിതെന്റ
മകൾ വിധവേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവേളാ ആയി
സന്തതിയില്ലാെത അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്കു തെന്റ
ബാല്യത്തിൽ എന്നേപാെല മടങ്ങിവന്നാൽ അവൾക്കു
അപ്പെന്റ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാം; എന്നാൽ യാെതാരു
അന്യനും അതു ഭക്ഷിക്കരുതു. 14 ഒരുത്തൻ
അബദ്ധവശാൽ വിശുദ്ധസാധനം ഭക്ഷിച്ചുേപായാൽ
അവൻ വിശുദ്ധസാധനം അഞ്ചിൽ ഒരംശവും കൂട്ടി
പുേരാഹിതന്നു െകാടുേക്കണം. 15 യി്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിക്കുന്ന വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ
അശുദ്ധമാക്കരുതു. 16 അവരുെട വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവരുെട േമൽ അകൃത്യത്തിെന്റ
കുറ്റം വരുത്തരുതു; ഞാൻ അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവ ആകുന്നു.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 18 നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ
യി്രസാേയലിൽ ഉള്ള പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗമായിട്ടു അപ്പൎ ിക്കുന്ന വല്ല
േനച്ചൎ കളാകെട്ട സ്വേമധാദാനങ്ങളാകെട്ട ഇവയിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒരു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ 19

നിങ്ങൾക്കു ്രപസാദം ലഭിപ്പാന്തക്കവണ്ണം അതു
മാടുകളിൽ നിേന്നാ െചമ്മരിയാടുകളിൽനിേന്നാ
േകാലാടുകളിൽനിേന്നാ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
ആണായിരിേക്കണം. 20 ഊനമുള്ള യാെതാന്നിെനയും
നിങ്ങൾ അപ്പൎ ിക്കരുതു; അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു ്രപസാദം
ലഭിക്കയില്ല. 21 ഒരുത്തൻ േനച്ചൎ നിവത്തൎ ിക്കായിേട്ടാ
സ്വേമധാദാനമായിേട്ടാ യേഹാെവക്കു
മാടുകളിൽനിന്നാകെട്ട ആടുകളിൽനിന്നാകെട്ട
ഒന്നിെന സമാധാനയാഗമായിട്ടു അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ അതു
്രപസാദമാകുവാന്തക്കവണ്ണം
ഊനമില്ലത്തതായിരിേക്കണം; അതിന്നു ഒരു കുറവും
ഉണ്ടായിരിക്കരുതു. 22 കുരുടു, ചതവു, മുറിവു, മുഴ,

െചാറി, പുഴുക്കടി എന്നിവയുള്ള യാെതാന്നിെനയും
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിക്കരുതു; ഇവയിൽ ഒന്നിെനയും
യേഹാെവക്കു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹനയാഗമായി
അപ്പൎ ിക്കരുതു; 23 അവയവങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും നീളം
കൂടിേയാ കുറേഞ്ഞാ ഇരിക്കുന്ന കാളെയയും
കുഞ്ഞാടിെനയും സ്വേമധാദാനമായിട്ടു അപ്പൎ ിക്കാം;
എന്നാൽ േനച്ചൎ യായിട്ടു അതു ്രപസാദമാകയില്ല. 24

വരിചെതച്ചേതാ എടുത്തുകളഞ്ഞേതാ ഉെടച്ചേതാ
മുറിച്ചുകളഞ്ഞേതാ ആയുള്ളതിെന നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിക്കരുതു; ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട
േദശത്തു െചയ്യരുതു. 25 അന്യെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
ഇങ്ങെനയുള്ള ഒന്നിെനയും വാങ്ങി നിങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനമായിട്ടു അപ്പൎ ിക്കരുതു; അെവക്കു
േകടും കുറവും ഉള്ളതുെകാണ്ടു അവയാൽ നിങ്ങൾക്കു
്രപസാദം ലഭിക്കയില്ല.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 27 ഒരു കാളേയാ
െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ പിറന്നാൽ ഏഴു ദിവസം
തള്ളയുെട അടുക്കൽ ഇരിേക്കണം; എട്ടാം
ദിവസംമുതൽ അതു യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗമായി
്രപസാദമാകും. 28 പശുവിെനേയാ െപണ്ണാടിെനേയാ
അതിെനയും കുട്ടിെയയും ഒരു ദിവസത്തിൽ
അറുക്കരുതു. 29 യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതയാഗം
അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ അതു ്രപസാദമാകത്തക്കവണ്ണം
അപ്പൎ ിേക്കണം. 30 അന്നു തേന്ന അതിെന തിേന്നണം;
രാവിെലവെര അതിൽ ഒട്ടും േശഷിപ്പിക്കരുതു; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 31 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
കലപ്നകൾ ്രപമാണിച്ചു ആചരിേക്കണം; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 32 എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കരുതു; യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഇടയിൽ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണം; ഞാൻ
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ ആകുന്നു. 33

നിങ്ങൾക്കു ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു: എെന്റ

ഉത്സവങ്ങൾ, വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
വിളിച്ചുകൂേട്ടണ്ടുന്ന യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ
ആവിതു: 3 ആറു ദിവസം േവല െചേയ്യണം; ഏഴാം
ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണ്ടുന്ന
സ്വസ്ഥെതക്കുള്ള ശബ്ബത്ത്. അന്നു ഒരു േവലയും
െചയ്യരുതു; നിങ്ങളുെട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
അതു യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു.

4 അതതുകാലത്തു വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
വിളിച്ചുകൂേട്ടണ്ടുന്ന യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ
ആവിതു: 5 ഒന്നാംമാസം പതിന്നാലം തിയ്യതി
സന്ധ്യാസമയത്തു യേഹാവയുെട െപസഹ. 6 ആ
മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി യേഹാെവക്കു
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാൾ; ഏഴു ദിവസം
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം. 7 ഒന്നാം ദിവസം
നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാേകണം;
സാമാന്യേവല യാെതാന്നും െചയ്യരുതു. 8 നിങ്ങൾ
ഏഴു ദിവസം യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗം
അപ്പൎ ിേക്കണം; ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം;
അന്നു സാമാന്യേവല യാെതാന്നും െചയ്യരുതു.
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9 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 10 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം അതിെല
വിളെവടുക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട െകായത്്തിെല
ആദ്യെത്ത കറ്റ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 11 നിങ്ങൾക്കു ്രപസാദം
ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ ആ കറ്റ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനം െചേയ്യണം. ശബ്ബത്തിെന്റ
പിെറ്റന്നാൾ പുേരാഹിതൻ അതു നീരാജനം
െചേയ്യണം. 12 കറ്റ നീരാജനം െചയ്യുന്ന ദിവസം
നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗമായി ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആണാട്ടിൻകുട്ടിെയ
അപ്പൎ ിേക്കണം. 13 അതിെന്റ േഭാജനയാഗം എണ്ണ
േചത്തൎ  രണ്ടിടങ്ങഴി േനരിയ മാവു ആയിരിേക്കണം;
അതു യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായുള്ള
ദഹനയാഗം; അതിെന്റ പാനീയയാഗം ഒരു നാഴി
വീഞ്ഞു ആയിരിേക്കണം. 14 നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിന്നു
വഴിപാടു െകാണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവെര നിങ്ങൾ
അപ്പമാകെട്ട മലരാകെട്ട കതിരാകെട്ട തിന്നരുതു;
നിങ്ങളുെട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം.

15 ശബ്ബത്തിെന്റ പിെറ്റന്നാൾമുതൽ നിങ്ങൾ
നീരാജനത്തിെന്റ കറ്റ െകാണ്ടുവന്ന ദിവസംമുതൽ
തേന്ന, എണ്ണി ഏഴു ശബ്ബത്ത് തികേയണം. 16

ഏഴാമെത്ത ശബ്ബത്തിെന്റ പിെറ്റന്നാൾവെര അമ്പതു
ദിവസം എണ്ണി യേഹാെവക്കു പുതിയ ധാന്യംെകാണ്ടു
ഒരു േഭാജനയാഗം അപ്പൎ ിേക്കണം. 17 നീരാജനത്തിന്നു
രണ്ടിങ്ങഴി മാവുെകാണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുെട
വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു െകാണ്ടുവേരണം; അതു
േനരിയ മാവുെകാണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതും
ആയിരിേക്കണം; അതു യേഹാെവക്കു ആദ്യവിളവു. 18

അപ്പേത്താടു കൂെട ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിെയയും ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയയും രണ്ടു മുട്ടാടിെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം;
അവയും അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗവും യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി യേഹാെവക്കു
േഹാമയാഗമായിരിേക്കണം. 19 ഒരു
േകാലാട്ടുെകാറ്റെന പാപയാഗമായും ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള രണ്ടു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
സമാധാനയാഗമായും അപ്പൎ ിേക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ
അവെയ ആദ്യവിളവിെന്റ അപ്പേത്താടും രണ്ടു
ആട്ടിൻകുട്ടിേയാടുംകൂെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീരാജനം െചേയ്യണം; അവ പുേരാഹിതന്നുേവണ്ടി
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 21 അന്നു
തേന്ന നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളിച്ചുകൂേട്ടണം;
അന്നു സാമാന്യേവല യാെതാന്നും െചയ്യരുതു; ഇതു
നിങ്ങളുെട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം.

22 നിങ്ങളുെട നിലത്തിെല വിളവു എടുക്കുേമ്പാൾ
വയലിെന്റ അരികു തീത്തൎ ുെകായ്യരുതു; കാലാ
െപറുക്കുകയുമരുതു; അതു ദരി്രദന്നും പരേദശിക്കും
വിേട്ടേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു.

23 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 24 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ഏഴാം മാസം ഒന്നാം

തിയ്യതി നിങ്ങൾക്കു കാഹളധ്വനിയുെട ജ്ഞാപകവും
വിശുദ്ധസഭാേയാഗമുള്ള
സ്വസ്ഥദിവസവുമായിരിേക്കണം. 25 അന്നു
സാമാന്യേവല യാെതാന്നും െചയ്യാെത യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗം അപ്പൎ ിേക്കണം.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 27 ഏഴാം മാസം പത്താം തിയ്യതി
പാപപരിഹാരദിവസം ആകുന്നു. അന്നു നിങ്ങൾക്കു
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാേകണം; നിങ്ങൾ
ആത്മതപനം െചയ്കയും യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗം
അപ്പൎ ിക്കയും േവണം. 28 അന്നു നിങ്ങൾ യാെതാരു
േവലയും െചയ്യരുതു; അതു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന്നുള്ള
പാപപരിഹാരദിവസം. 29 അന്നു ആത്മതപനം
െചയ്യാത്ത ഏവെനയും അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളേയണം. 30 അന്നു ആെരങ്കിലും വല്ല
േവലയും െചയത്ാൽ അവെന ഞാൻ അവെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കും. 31 യാെതാരു
േവലയും െചയ്യരുതു; ഇതു നിങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങളുെട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം. 32 അതു നിങ്ങൾക്കു
സ്വസ്ഥെതക്കുള്ള ശബ്ബത്ത്; അന്നു നിങ്ങൾ
ആത്മതപനം െചേയ്യണം. ആ മാസം ഒമ്പതാം തിയ്യതി
ൈവകുേന്നരം മുതൽ പിെറ്റന്നാൾ
ൈവകുേന്നരംവെര നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് ആചരിേക്കണം.

33 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 34 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തിയ്യതിമുതൽ ഏഴു ദിവസം യേഹാെവക്കു
കൂടാരെപ്പരുനാൾ ആകുന്നു. 35 ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാേകണം; അന്നു
സാമാന്യേവല യാെതാന്നും െചയ്യരുതു. 36 ഏഴു
ദിവസം യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗം അപ്പൎ ിേക്കണം;
എട്ടാംദിവസം നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
ഉണ്ടാേകണം; യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗവും
അപ്പൎ ിേക്കണം; അന്നു അന്ത്യസഭാേയാഗം;
സാമാന്യേവല യാെതാന്നും െചയ്യരുതു.

37 യേഹാവയുെട ശബ്ബത്തുകളും നിങ്ങളുെട
വഴിപാടുകളും നിങ്ങളുെട എല്ലാ േനച്ചൎ കളും നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു െകാടുക്കുന്ന സകല
സ്വേമധാദാനങ്ങളും കൂടാെത 38 അതതു ദിവസത്തിൽ
യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗവും േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു
വിശുദ്ധസഭാേയാഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂേട്ടണ്ടുന്ന
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ ഇവ തേന്ന.

39 ഭൂമിയുെട ഫലം േശഖരിച്ചേശഷം ഏഴാം മാസം
പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി യേഹാെവക്കു ഏഴു ദിവസം
ഉത്സവം ആചരിേക്കണം; ആദ്യദിവസം
വിശുദ്ധസ്വസ്ഥത; എട്ടാം ദിവസവും വിശുദ്ധസ്വസ്ഥത.
40 ആദ്യദിവസം ഭംഗിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുെട ഫലവും
ഈത്തപ്പനയുെട കുരുേത്താലയും തെഴച്ചിരിക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങളുെട െകാമ്പും ആറ്റലരിയും എടുത്തു
െകാണ്ടു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഏഴു ദിവസം സേന്താഷിേക്കണം. 41

സംവത്സരം േതാറും ഏഴു ദിവസം യേഹാെവക്കു ഈ
ഉത്സവം ആചരിേക്കണം; ഇതു തലമുറതലമുറയായി
നിങ്ങൾക്കു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം; ഏഴാം മാസത്തിൽ
അതു ആചരിേക്കണം. 42 ഞാൻ യി്രസാേയൽമക്കെള
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അവെര കൂടാരങ്ങളിൽ പാപ്പൎ ിച്ചു എന്നു നിങ്ങളുെട
സന്തതികൾ അറിവാൻ നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസം
കൂടാരങ്ങളിൽ പാേക്കൎ ണം; യി്രസാേയലിെല
സ്വേദശികൾ ഒെക്കയും കൂടാരങ്ങളിൽ പാേക്കൎ ണം;
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 44

അങ്ങെന േമാെശ യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങെള
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു അറിയിച്ചു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2 ദീപങ്ങൾ
നിത്യം കത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന്നു

യി്രസാേയൽമക്കൾ നിലവിളക്കിന്നു ഇടിെച്ചടുത്ത
െതളിവുള്ള ഒലിെവണ്ണ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണെമന്നു അവേരാടു കലപ്ിക്ക. 3

സാമാഗമനകൂടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ തിരശ്ശീെലക്കു
പുറത്തു ൈവകുേന്നരംമുതൽ രാവിെലവെര
കേത്തണ്ടതിന്നു അഹേരാൻ അതു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിത്യം ഒരുക്കിെവേക്കണം; ഇതു
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആകുന്നു. 4 അവൻ നിത്യവും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ തങ്കനിലവിളക്കിേന്മൽ ദീപങ്ങൾ
ഒരുക്കിെവേക്കണം.

5 നീ േനരിയ മാവു എടുത്തു അതുെകാണ്ടു പ്രന്തണ്ടു
േദാശ ചുേടണം; ഓേരാ േദാശ രണ്ടിടങ്ങഴി
മാവുെകാണ്ടു ആയിരിേക്കണം. 6 അവെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തങ്കേമശേമൽ രണ്ടു
അടുക്കായിട്ടു ഓേരാ അടുക്കിൽ ആറാറുവീതം
െവേക്കണം. 7 ഓേരാ അടുക്കിേന്മൽ നിമ്മൎ ലമായ
കുന്തുരുക്കം െവേക്കണം; അതു അപ്പത്തിേന്മൽ
നിേവദ്യമായി യേഹാെവക്കു
ദഹനയാഗമായിരിേക്കണം. 8 അവൻ അതു
നിത്യനിയമമായിട്ടു യി്രസാേയൽമക്കേളാടു വാങ്ങി
ശബ്ബത്തുേതാറും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിരന്തരമായി അടുക്കിെവേക്കണം. 9 അതു
അഹേരാന്നും പു്രതന്മാക്കൎ ും ഉള്ളതായിരിേക്കണം;
അവർ അതു ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു െവച്ചു തിേന്നണം;
അതു അവന്നു ശാശ്വതാവകാശമായി യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അതിവിശുദ്ധം ആകുന്നു.

10 അനന്തരം ഒരു യി്രസാേയല്യ്രസ്തീയുെടയും ഒരു
മി്രസയീമ്യെന്റയും മകനായ ഒരുത്തൻ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മേദ്ധ്യ പുറെപ്പട്ടു;
യി്രസാേയല്യ്രസ്തീയുെട ഈ മകനും ഒരു യി്രസാേല്യനും
തമ്മിൽ പാളയത്തിൽെവച്ചു ശണഠ്യിട്ടു. 11

യി്രസേയല്യ്രസ്തീയുെട മകൻ തിരുനാമം ദുഷിച്ചു
ശപിച്ചു; അതുെകാണ്ടു അവർ അവെന േമാെശയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടു വന്നു; അവെന്റ അെമ്മക്കു
െശേലാമീത്ത് എന്നു േപർ. അവൾ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ
ദി്രബി എെന്നാരുവെന്റ മകളായിരുന്നു. 12

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു കിേട്ടണ്ടതിന്നു അവർ
അവെന തടവിൽ െവച്ചു.

13 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 14 ശപിച്ചവെന പാളയത്തിന്നു
പുറത്തു െകാണ്ടുേപാക; േകട്ടവർ എല്ലാവരും
അവെന്റ തലയിൽ ൈകെവച്ചേശഷം സഭെയാെക്കയും
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു െകാേല്ലണം. 15 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു നി പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
ആെരങ്കിലും തെന്റ ൈദവെത്ത ശപിച്ചാൽ അവൻ

തെന്റ പാപം വഹിക്കും. 16 യേഹാവയുെട നാമം
ദുഷിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം;
സഭെയാെക്കയും അവെന കെല്ലറിേയണം;
പരേദശിയാകേട്ട സ്വേദശിയാകെട്ട തിരുനാമെത്ത
ദുഷിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 17

മനുഷ്യെന െകാല്ലുന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം. 18 മൃഗെത്ത െകാല്ലുന്നവൻ
മൃഗത്തിന്നു പകരം മൃഗെത്ത െകാടുേക്കണം. 19

ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരന്നു േകടു വരുത്തിയാൽ അവൻ
െചയത്തുേപാെല തേന്ന അവേനാടു െചേയ്യണം. 20

ഒടിവിന്നു പകരം ഒടിവു, കണ്ണിന്നു പകരം കണ്ണു,
പല്ലിന്നു പകരം പല്ലു; ഇങ്ങെന അവൻ മേറ്റവന്നു
േകടുവരുത്തിയതുേപാെല തേന്ന അവന്നും
വരുേത്തണം. 21 മൃഗെത്ത െകാല്ലുന്നവൻ അതിന്നു
പകരം െകാടുേക്കണം; മനുഷ്യെന െകാല്ലുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 22 നിങ്ങൾക്കു
പരേദശിക്കും സ്വേദശിക്കും ഒരു ്രപമാണം തേന്ന
ആയിരിേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 23 ദുഷിച്ചവെന പാളയത്തിന്നു
പുറത്തുെകാണ്ടുെപായി കെല്ലറിേയണെമന്നു േമാെശ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞു. യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽമക്കൾ
െചയത്ു.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു
േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തതു: 2 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു

എെന്തന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന േദശത്തു
നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം േദശം യേഹാെവക്കു
ശബ്ബത്തു ആചരിേക്കണം. 3 ആറു സംവത്സരം നിെന്റ
നിലം വിെതേക്കണം; അവ്വണ്ണം ആറു സംവത്സരം
നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം വള്ളിത്തല മുറിച്ചു അനുഭവം
എടുേക്കണം. 4 ഏഴാം സംവത്സരത്തിേലാ
േദശത്തിന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ബത്തായ
യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആയിരിേക്കണം; നിെന്റ നിലം
വിെതക്കയും മുന്തിരിേത്താട്ടം വള്ളിത്തല മുറിക്കയും
െചയ്യരുതു. 5 നിെന്റ െകായത്്തിെന്റ പടുവിളവു
െകായ്യുകയും വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല പഴം പറിക്കയും അരുതു; അതു
േദശത്തിന്നു ശബ്ബത്താണ്ടു ആകുന്നു. 6 േദശത്തിെന്റ
ശബ്ബത്തിൽ താേന വിളയുന്നതു നിങ്ങളുെട
ആഹാരമായിരിേക്കണം; നിനക്കും നിെന്റ ദാസന്നും
ദാസിക്കും കൂലിക്കാരന്നും നിേന്നാടുകൂെട പാക്കൎ ുന്ന
പരേദശിക്കും 7 നിെന്റ കന്നുകാലിക്കും
കാട്ടുമൃഗത്തിന്നും അതിെന്റ അനുഭവം ഒെക്കയും
ആഹാരമായിരിേക്കണം.

8 പിെന്ന ഏഴു ശബ്ബത്താണ്ടായ ഏേഴഴുസംവത്സരം
എേണ്ണണം; അങ്ങെന ഏഴു ശബ്ബത്താണ്ടായ
നാലപ്െത്താമ്പതു സംവത്സരം കഴിേയണം. 9

അേപ്പാൾ ഏഴാം മാസം പത്താം തിയ്യതി
മഹാധ്വനികാഹളം ധ്വനിപ്പിേക്കണം;
പാപപരിഹാരദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
േദശത്തു എല്ലാടവും കാഹളം ധ്വനിപ്പിേക്കണം. 10

അമ്പതാം സംവത്സരെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ചു
േദശെത്തല്ലാടവും സകലനിവാസികൾക്കും
സ്വാത്രന്ത്യം ്രപസിദ്ധമാേക്കണം; അതു നിങ്ങൾക്കു
േയാേബൽസംവത്സരമായിരിേക്കണം: നിങ്ങൾ
താന്താെന്റ അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാേകണം;
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ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കുടുംബത്തിേലക്കും
മടങ്ങിേപ്പാേകണം. 11 അമ്പതാം സംവത്സരം
നിങ്ങൾക്കു േയാേബൽ സംവത്സരമായിരിേക്കണം;
അതിൽ നിങ്ങൾ വിെതക്കേയാ പടുവിളവു െകായ്കേയാ
വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിവള്ളിയുെട പഴം
പറിക്കേയാ െചയ്യരുതു. 12 അതു
േയാേബൽസംവത്സരം ആകുന്നു; അതു നിങ്ങൾക്കു
വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം; ആയാണ്ടെത്ത അനുഭവം
നിങ്ങൾ വയലിൽ നിന്നുതേന്ന എടുത്തു തിേന്നണം. 13

ഇങ്ങെനയുള്ള േയാേബൽ സംവത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾ
താന്താെന്റ അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാേകണം.
14 കൂട്ടുകാരന്നു എെന്തങ്കിലും വിൽക്കേയാ
കൂട്ടുകാരേനാടു എെന്തങ്കിലും വാങ്ങുകേയാ
െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അന്യായം
െചയ്യരുതു. 15 േയാേബൽസംവത്സരത്തിെന്റ പിമ്പുള്ള
സംവത്സരങ്ങളുെട സംഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം നിെന്റ
കൂട്ടുകാരേനാടു വാേങ്ങണം; അനുഭവമുള്ള
സംവത്സരങ്ങളുെട സംെഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം അവൻ
നിനക്കു വിൽേക്കണം. 16 സംവത്സരങ്ങൾ
ഏറിയിരുന്നാൽ വില ഉയേത്തൎ ണം; സംവത്സരങ്ങൾ
കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ വില താഴേ്ത്തണം; അനുഭവത്തിെന്റ
കാലസംെഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം അവൻ നിനക്കു
വില്ക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ
അന്യായം െചയ്യരുതു; നിെന്റ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പേടണം: ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു. 18 അതു െകാണ്ടു നിങ്ങൾ എെന്റ
കലപ്നകൾ അനുസരിച്ചു എെന്റ വിധികൾ
്രപമാണിച്ചു ആചരിേക്കണം; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
േദശത്തു നിഭൎയം വസിക്കും. 19 ഭൂമി അതിെന്റ ഫലം
തരും; നിങ്ങൾ തൃപത്ിയായി ഭക്ഷിച്ചു അതിൽ നിഭൎയം
വസിക്കും. 20 എന്നാൽ ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ
ഞങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കും? ഞങ്ങൾ വിെതക്കയും
ഞങ്ങളുെട അനുഭവെമടുക്കയും െചയ്യരുതേല്ലാ എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവങ്കിൽ 21 ഞാൻ ആറാം
സംവത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു എെന്റ അനു്രഗഹം
അരുളുകയും അതു മൂന്നു സംവത്സരേത്തക്കുള്ള
അനുഭവം തരികയും െചയ്യും. 22 എട്ടാം
സംവത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിെതക്കയും ഒമ്പതാം
സംവത്സരംവെര പഴയ അനുഭവംെകാണ്ടു
ഉപജീവിക്കയും േവണം; അതിെന്റ അനുഭവം
വരുംവെര പഴയതുെകാണ്ടു ഉപജീവിച്ചുെകാേള്ളണം.
23 നിലം ജന്മം വിൽക്കരുതു; േദശം എനിക്കുള്ളതു
ആകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ പരേദശികളും
വന്നു പാക്കൎ ുന്നവരും അേ്രത. 24 നിങ്ങളുെട
അവകാശമായ േദശെത്താെക്കയും നിലത്തിന്നു
വീെണ്ടടുപ്പു സമ്മതിേക്കണം.

25 നിെന്റ സേഹാദരൻ ദിര്രദനായത്ീന്നൎ ു തെന്റ
അവകാശത്തിൽ ഏതാനും വിറ്റാൽ അവെന്റ അടുത്ത
ചാച്ചൎ ക്കാരൻ വന്നു സേഹാദരൻ വിറ്റതു
വീണ്ടുെകാേള്ളണം. 26 എന്നാൽ വീണ്ടുെകാള്ളുവാൻ
അവന്നു ആരും ഇല്ലാതിരിക്കയും താൻ തേന്ന
വകയുള്ളവനായി വീണ്ടുെകാള്ളുവാൻ
്രപാപത്നാകയും െചയത്ാൽ 27 അവൻ അതു
വിറ്റേശഷമുള്ള സംവത്സരം കണക്കുകൂട്ടി മിച്ചമുള്ളതു
അതു വാങ്ങിയിരുന്ന ആൾക്കു മടക്കിെക്കാടുത്തു
തെന്റ അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിവേരണം. 28

എന്നാൽ മടക്കിെക്കാടുപ്പാൻ അവന്നു ്രപാപത്ിയില്ല
എങ്കിൽ വിറ്റുേപായ േയാേബൽ സംവത്സരംവെര
വാങ്ങിയവെന്റ കയ്യിൽ ഇരിേക്കണം;
േയാേബൽസംവത്സരത്തിൽ അതു

ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കയും അവൻ തെന്റ
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിവരികയും േവണം.

29 ഒരുത്തൻ മതിലുള്ള പട്ടണത്തിൽ ഒരു വീടു
വിറ്റാൽ വിറ്റേശഷം ഒരു സംവത്സരത്തിന്നകം അവന്നു
അതു വീണ്ടുെകാള്ളാം; വീണ്ടുെകാള്ളുവാൻ ഒരു
സംവത്സരെത്ത അവധി ഉണ്ടു. 30 ഒരു സംവത്സരം
മുഴുവനും തികയുേവാളം വീണ്ടുെകാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ
മതിലുള്ള പട്ടണത്തിെല വീടു, വാങ്ങിയവന്നു
തലമുറതലമുറയായി എന്നും സ്ഥിരമായിരിേക്കണം;
േയാേബൽസംവത്സരത്തിൽ അതു
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുേക്കണ്ടാ. 31 മതിലില്ലാത്ത
്രഗാമങ്ങളിെല വീടുകേളാ േദശത്തുള്ള നിലത്തിന്നു
സമമായി വിചാരിേക്കണം; അെവക്കു വീെണ്ടടുപ്പു
ഉണ്ടു; േയാേബൽസംവത്സരത്തിൽ അവെയ
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുേക്കണം. 32 എന്നാൽ േലവ്യരുെട
പട്ടണങ്ങളും അവരുെട അവകാശമായ പട്ടണങ്ങളിെല
വീടുകളും േലവ്യക്കൎ ു എേപ്പാെഴങ്കിലും
വീണ്ടുെകാള്ളാം. 33 േലവ്യരിൽ ഒരുത്തൻ
വീണ്ടുെകാള്ളുന്നു എങ്കിൽ വിറ്റുേപായ വീടും അവെന്റ
അവകാശമായ പട്ടണവും േയാേബൽസംവത്സരത്തിൽ
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുേക്കണം; േലവ്യരുെട പട്ടണങ്ങളിെല
വീടുകൾ യി്രസാേയൽ മക്കളുെട ഇടയിൽ അവക്കൎ ുള്ള
അവകാശമേല്ലാ. 34 എന്നാൽ അവരുെട
പട്ടണങ്ങേളാടു േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന പുലപ്ുറമായ ഭൂമി
വിൽക്കരുതു; അതു അവക്കൎ ു ശാശ്വതാവകാശം
ആകുന്നു.

35 നിെന്റ സേഹാദരൻ ദരി്രദനായത്ീന്നൎ ു നിെന്റ
അടുക്കൽെവച്ചു ക്ഷയിച്ചുേപായാൽ നീ അവെന
താേങ്ങണം; അന്യനും പരേദശിയും എന്നേപാെല
അവൻ നിെന്റ അടുക്കൽ പാേക്കൎ ണം. 36 അവേനാടു
പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങരുതു; നിെന്റ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പേടണം; നിെന്റ സേഹാദരൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
പാേക്കൎ ണം. 37 നിെന്റ പണം പലിെശക്കു
െകാടുക്കരുതു; നിെന്റ ആഹാരം അവന്നു
ലാഭത്തിന്നായി െകാടുക്കയും അരുതു. 38 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു കനാൻേദശം തരുവാനും നിങ്ങളുെട
ൈദവമായിരിപ്പാനും നിങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു.

39 നിെന്റ സേഹാദരൻ ദരി്രദനായത്ീന്നൎ ു
തെന്നത്താൻ നിനക്കു വിറ്റാൽ അവെനെകാണ്ടു
അടിമേവല െചയ്യിക്കരുതു. 40 കൂലിക്കാരൻ
എന്നേപാെലയും വന്നുപാക്കൎ ുന്നവൻ
എന്നേപാെലയും അവൻ നിെന്റ അടുക്കൽ ഇരുന്നു
േയാേബൽസംവത്സരംവെര നിെന്ന േസവിേക്കണം. 41

പിെന്ന അവൻ തെന്റ മക്കളുമായി നിെന്ന വിട്ടു തെന്റ
കുടുംബത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാേകണം; തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശത്തിേലക്കു അവൻ
മടങ്ങിേപ്പാേകണം. 42 അവർ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
ഞാൻ െകാണ്ടുവന്ന എെന്റ ദാസന്മാർ ആകെകാണ്ടു
അവെര അടിമകളായി വിൽക്കരുതു. 43 അവേനാടു
കാഠിന്യം ്രപവത്തൎ ിക്കരുതു; നിെന്റ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പേടണം. 44 നിെന്റ അടിയാരും അടിയാട്ടികളും
നിങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളിൽനിന്നു
ആയിരിേക്കണം; അവരിൽനിന്നു അടിയാെരയും
അടിയാട്ടികെളയും െകാേള്ളണം. 45 അവ്വണ്ണം
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ വന്നു പാക്കൎ ുന്ന
അന്യജാതിക്കാരുെട മക്കളിൽനിന്നും അവർ നിങ്ങളുെട
േദശത്തു ജനിപ്പിച്ചവരും നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുന്നവരുമായ അവരുെട കുടുംബങ്ങളില ്നിന്നും
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നിങ്ങൾ വാേങ്ങണം; അവർ നിങ്ങൾക്കു
അവകാശമായിരിേക്കണം; 46 നിങ്ങളുെട േശഷം
നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കും അവകാശമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾ അവെര അവകാശമാക്കിെക്കാേള്ളണം;
അവർ എന്നും നിങ്ങൾക്കു അടിമകളായിരിേക്കണം;
യി്രസാേയൽമക്കളായ നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാേരാേടാ
നിങ്ങൾ കാഠിന്യം ്രപവത്തൎ ിക്കരുതു.

47 നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പരേദശിേയാ അന്യേനാ
സമ്പന്നനാകയും അവെന്റ അടുക്കലുള്ള നിെന്റ
സേഹാദരൻ ദരി്രദനായത്ീന്നൎ ു തെന്നത്താൻ അന്യേന്നാ
പരേദശിേക്കാ അന്യെന്റ സന്തതിേക്കാ വിൽക്കയും
െചയത്ാൽ 48 അവൻ തെന്നത്താൻ വിറ്റേശഷം
അവെന വീെണ്ടടുക്കാം; അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരുത്തന്നു അവെന വീെണ്ടടുക്കാം. 49 അവെന്റ
പിതൃവ്യേന്നാ പിതൃവ്യെന്റ പു്രതേന്നാ അവെന
വീെണ്ടടുക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ അവെന്റ കുടുംബത്തിൽ
അവെന്റ അടുത്ത ചാച്ചൎ ക്കാരിൽ ഒരുത്തന്നു അവെന
വീെണ്ടടുക്കാം; അവന്നു ്രപാപത്ിയുെണ്ടങ്കിൽ
തെന്നത്താൻ വീെണ്ടടുക്കാം. 50 അവൻ തെന്ന വിറ്റ
സംവത്സരംമുതൽ േയാേബൽസംവത്സരംവെരയുള്ള
കാലക്കണക്കു തെന്ന വാങ്ങിയവനുമായി
കൂട്ടിേനാേക്കണം; അവെന്റ വില സംവത്സരസംഖ്യക്കു
ഒത്തവണ്ണം ആയിരിേക്കണം; അവൻ ഒരു
കൂലിക്കാരെന്റ കാലത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവെന്റ
അടുക്കൽ പാേക്കൎ ണം. 51 സംവത്സരം
ഏെറയുെണ്ടങ്കിൽ അതിന്നു തക്കവണ്ണം അവൻ തെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുവില തനിക്കു കിട്ടിയ പണത്തിൽനിന്നു
മടക്കിെക്കാടുേക്കണം. 52 േയാേബൽസംവത്സരംവെര
േശഷിക്കുന്ന സംവത്സരം കുെറ മാ്രതം എങ്കിൽ
അവനുമായി കണക്കുകൂട്ടി സംവത്സരങ്ങൾക്കു
ഒത്തവണ്ണം തെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുവില
മടക്കിെക്കാടുേക്കണം. 53 അവൻ ആേണ്ടാടാണ്ടു
കൂലിക്കാരൻ എന്നേപാെല അവെന്റ അടുക്കൽ
ഇരിേക്കണം; നീ കാൺെക അവൻ അവേനാടു
കാഠിന്യം ്രപവത്തൎ ിക്കരുതു. 54 ഇങ്ങെന അവൻ
വീെണ്ടടുക്കെപ്പടാെതയിരുന്നാൽ അവനും
അവേനാടുകൂെട അവെന്റ മക്കളും േയാേബൽ
സംവത്സരത്തിൽ പുറെപ്പട്ടുേപാേകണം. 55

യി്രസാേയൽമക്കൾ എനിക്കു ദാസന്മാർ ആകുന്നു;
അവർ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു ഞാൻ െകാണ്ടുവന്ന
എെന്റ ദാസന്മാർ; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വി്രഗഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കരുതു; ബിംബേമാ
സ്തംഭേമാ നാട്ടരുതു; രൂപം െകാത്തിയ
യാെതാരു കല്ലും നമസ്കരിപ്പാൻ നിങ്ങളുെട

േദശത്തു നാട്ടുകയും അരുതു; ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 2 നിങ്ങൾ എെന്റ
ശബ്ബത്തുകൾ ആചരിക്കയും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
ബഹുമാനിക്കയും േവണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.

3 എെന്റ ചട്ടം ആചരിച്ചു എെന്റ കലപ്ന
്രപമാണിച്ചു അനുസരിച്ചാൽ 4 ഞാൻ തക്കസമയത്തു
നിങ്ങൾക്കു മഴ തരും; ഭൂമി വിളവു തരും; ഭൂമിയിലുള്ള
വൃക്ഷവും ഫലം തരും. 5 നിങ്ങളുെട െമതി
മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നതുവെര നില്ക്കും; മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നതു വിതകാലംവെരയും നില്ക്കും; നിങ്ങൾ
തൃപത്രായി അേഹാവൃത്തികഴിച്ചു േദശത്തു നിഭൎയം
വസിക്കും. 6 ഞാൻ േദശത്തു സമാധാനം തരും;

നിങ്ങൾ കിടക്കും; ആരും നിങ്ങെള
ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല; ഞാൻ േദശത്തുനിന്നു
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള നീക്കിക്കളയും; വാൾ നിങ്ങളുെട
േദശത്തുകൂടി കടക്കയുമില്ല. 7 നിങ്ങളുെട ശ്രതുക്കെള
നിങ്ങൾ ഓടിക്കും; അവർ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ
വാളിനാൽ വീഴും. 8 നിങ്ങളിൽ അഞ്ചുേപർ നൂറുേപെര
ഓടിക്കും; നിങ്ങളിൽ നൂറുേപർ പതിനായിരംേപെര
ഓടിക്കും; നിങ്ങളുെട ശ്രതുക്കൾ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ
വാളിനാൽ വീഴും. 9 ഞാൻ നിങ്ങെള കടാക്ഷിച്ചു
സന്താനസമ്പന്നരാക്കി െപരുക്കുകയും നിങ്ങേളാടുള്ള
എെന്റ നിയമം സ്ഥിരമാക്കുകയും െചയ്യും. 10 നിങ്ങൾ
പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കയും പുതിയതിെന്റ നിമിത്തം
പഴയതു പുറത്തു ഇറക്കുകയും െചയ്യും. 11 ഞാൻ
എെന്റ നിവാസം നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ആക്കും; എെന്റ
ഉള്ളം നിങ്ങെള െവറുക്കയില്ല. 12 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
ൈദവവും നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനവും ആയിരിക്കും. 13

നിങ്ങൾ മി്രസയീമ്യക്കൎ ു അടിമകളാകാതിരിപ്പാൻ
അവരുെട േദശത്തുനിന്നു നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു;
ഞാൻ നിങ്ങളുെട നുകൈക്കകെള ഒടിച്ചു നിങ്ങെള
നിവിന്നൎ ു നടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

14 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാെതയും ഈ കലപ്നകെളാെക്കയും
്രപമാണിക്കാെതയും 15 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ധിക്കരിച്ചു
നിങ്ങളുെട ഉള്ളം എെന്റ വിധികെള െവറുത്തു നിങ്ങൾ
എെന്റ കലപ്നകെളാെക്കയും ്രപമാണിക്കാെത എെന്റ
നിയമം ലംഘിച്ചാൽ 16 ഞാനും ഇങ്ങെന നിങ്ങേളാടു
െചയ്യും; കണ്ണിെന മങ്ങിക്കുന്നതും ജീവെന
ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭീതി, ക്ഷയേരാഗം, ജ്വരം
എന്നിവ ഞാൻ നിങ്ങളുെട േമൽ വരുത്തും; നിങ്ങളുെട
വിത്തു നിങ്ങൾ െവറുെത വിെതക്കും; ശ്രതുക്കൾ അതു
ഭക്ഷിക്കും. 17 ഞാൻ നിങ്ങളുെട േനെര ദൃഷ്ടിെവക്കും;
നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കേളാടു േതാറ്റുേപാകും; നിങ്ങെള
േദ്വഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങെള ഭരിക്കും; ഓടിക്കുന്നവർ
ഇല്ലാെത നിങ്ങൾ ഓടും. 18 ഇെതല്ലാം ആയിട്ടും
നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുെട
പാപങ്ങൾനിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങെള ഏഴുമടങ്ങു
ശിക്ഷിക്കും. 19 ഞാൻ നിങ്ങളുെട ബലത്തിെന്റ
്രപതാപം െകടുക്കും; നിങ്ങളുെട ആകാശെത്ത
ഇരിമ്പുേപാെലയും ഭൂമിെയ െചമ്പുേപാെലയും
ആക്കും. 20 നിങ്ങളുെട ശക്തി െവറുെത
ക്ഷയിച്ചുേപാകും; നിങ്ങളുെട േദശം വിളവു
തരാെതയും േദശത്തിെല വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കാെതയും
ഇരിക്കും. 21 നിങ്ങൾ എനിക്കു വിേരാധമായി നടന്നു
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പാപങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം ഏഴു മടങ്ങു ബാധ
നിങ്ങളുെടേമൽ വരുത്തും. 22 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങെള അയക്കും; അവ നിങ്ങെള
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും നിങ്ങളുെട
കന്നുകാലികെള നശിപ്പിക്കയും നിങ്ങെള എണ്ണത്തിൽ
കുെറക്കുകയും െചയ്യും; നിങ്ങളുെട വഴികൾ പാഴായി
കിടക്കും. 23 ഇവയാലും നിങ്ങൾക്കു േബാധംവരാെത
നിങ്ങൾ എനിക്കു വിേരാധമായി നടന്നാൽ 24 ഞാനും
നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി നടന്നു നിങ്ങളുെട
പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ഏഴുമടങ്ങു നിങ്ങെള
ദണ്ഡിപ്പിക്കും. 25 എെന്റ നിയമത്തിെന്റ ്രപതികാരം
നടത്തുന്ന വാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുെട േമൽ വരുത്തും;
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ മഹാമാരി അയക്കയും
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നിങ്ങെള ശ്രതുവിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്യും. 26 ഞാൻ നിങ്ങളുെട അപ്പെമന്ന േകാൽ
ഒടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ പത്തു ്രസ്തീകൾ ഒരടുപ്പിൽ
നിങ്ങളുെട അപ്പം ചുട്ടു നിങ്ങൾക്കു തിരിെക
തൂക്കിത്തരും; നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടു തൃപത്രാകയില്ല.

27 ഇെതല്ലാമായിട്ടും നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാെത എനിക്കു വിേരാധമായി നടന്നാൽ 28

ഞാനും േ്രകാധേത്താെട നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
നടക്കും; നിങ്ങളുെട പാപങ്ങൾനിമിത്തം നിങ്ങെള
ഏഴുമടങ്ങു ശിക്ഷിക്കും. 29 നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാരുെട
മാംസം നിങ്ങൾ തിന്നും; നിങ്ങളുെട പു്രതിമാരുെട
മാംസവും തിന്നും. 30 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പൂജാഗിരികെള നശിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുെട
സൂയ്യൎ വി്രഗഹങ്ങെള െവട്ടിക്കളകയും നിങ്ങളുെട ശവം
നിങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങളുെട ഉടലിേന്മൽ ഇട്ടുകളകയും
എനിക്കു നിങ്ങേളാടു െവറുപ്പുേതാന്നുകയും െചയ്യും.
31 ഞാൻ നിങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങെള പാഴന്ിലവും
നിങ്ങളുെട വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങെള ശൂന്യവും ആക്കും;
നിങ്ങളുെട െസൗരഭ്യവാസന ഞാൻ മണക്കുകയില്ല. 32

ഞാൻ േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കും; അതിൽ വസിക്കുന്ന
നിങ്ങളുെട ശ്രതുക്കൾ അതിങ്കൽ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടും. 33

ഞാൻ നിങ്ങെള ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു
നിങ്ങളുെട പിന്നാെല വാൾ ഊരും; നിങ്ങളുെട േദശം
ശൂന്യമായും നിങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങൾ പാഴന്ിലമായും
കിടക്കും. 34 അങ്ങെന േദശം ശൂന്യമായി കിടക്കയും
നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കളുെട േദശത്തു ഇരിക്കയും െചയ്യുന്ന
നാെളാെക്കയും അതു തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
അനുഭവിക്കും; അേപ്പാൾ േദശം സ്വസ്ഥമായിക്കിടന്നു
തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും. 35 നിങ്ങൾ
അവിെട പാത്തൎ ിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട
ശബ്ബത്തുകളിൽ അതിന്നു അനുഭവമാകാതിരുന്ന
സ്വസ്ഥത അതു ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന നാെളാെക്കയും
അനുഭവിക്കും. 36 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട
ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ശ്രതുക്കളുെട േദശത്തുെവച്ചു
ഭീരുത്വം വരുത്തും; ഇല പറക്കുന്ന ശബ്ദം േകട്ടിട്ടു
അവർ ഓടും; വാളിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടുന്നതുേപാെല അവർ ഓടും; ആരും ഓടിക്കാെത
അവർ ഓടി വീഴും. 37 ആരും ഓടിക്കാെത അവർ
വാളിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു എന്നേപാെല ഓടി ഒരുത്തെന്റ
േമൽ ഒരുത്തൻ വീഴും; ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിൽ നിലപ്ാൻ
നിങ്ങൾക്കു കഴികയുമില്ല. 38 നിങ്ങൾ ജാതികളുെട
ഇടയിൽ നശിക്കും; ശ്രതുക്കളുെട േദശം നിങ്ങെള
തിന്നുകളയും. 39 നിങ്ങളിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ
ശ്രതുക്കളുെട േദശത്തുെവച്ചു തങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങളാൽ ക്ഷയിച്ചുേപാകും; തങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങളാലും അവർ
അവേരാടുകൂെട ക്ഷയിച്ചുേപാകും. 40 അവർ
തങ്ങളുെട അകൃത്യവും തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യവും അവർ എേന്നാടു േ്രദാഹിച്ച േ്രദാഹവും
അവർ എനിക്കു വിേരാധമായി നടന്നതുെകാണ്ടു 41

ഞാനും അവക്കൎ ു വിേരാധമായി നടന്നു അവെര
ശ്രതുക്കളുെട േദശത്തു വരുത്തിയതും ഏറ്റുപറകയും
അവരുെട പരിേച്ഛദനയില്ലാത്ത ഹൃദയം അേപ്പാൾ
താഴുകയും അവർ തങ്ങളുെട അകൃത്യത്തിന്നുള്ള ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കയും െചയത്ാൽ 42 ഞാൻ
യാേക്കാബിേനാടുള്ള എെന്റ നിയമം ഓക്കൎ ും;
യിസഹ്ാക്കിേനാടുള്ള എെന്റ നിയമവും
അ്രബാഹാമിേനാടുള്ള എെന്റ നിയമവും ഞാൻ
ഓക്കൎ ും; േദശെത്തയും ഞാൻ ഓക്കൎ ും. 43 അവർ േദശം
വിട്ടുേപായിട്ടു അവരില്ലാെത അതു ശൂന്യമായി കിടന്നു

തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും. അവർ എെന്റ
വിധികെള ധിക്കരിക്കയും അവക്കൎ ു എെന്റ
ചട്ടങ്ങേളാടു െവറുപ്പുേതാന്നുകയും
െചയത്തുെകാണ്ടു അവർ തങ്ങളുെട
അകൃത്യത്തിന്നുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. 44 എങ്കിലും
അവർ ശ്രതുക്കളുെട േദശത്തു ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവെര
നിമ്മൎ ൂലമാക്കുവാനും അവേരാടുള്ള എെന്റ നിയമം
ലംഘിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെര
ഉേപക്ഷിക്കയില്ല, അവെര െവറുക്കയുമില്ല; ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 45 ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ജാതികൾ
കാൺെക മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു ഞാൻ
െകാണ്ടുവന്ന അവരുെട പൂവ്വൎ ന്മാേരാടു െചയത്
നിയമം ഞാൻ അവക്കൎ ു േവണ്ടി ഓക്കൎ ും; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു.

46 യേഹാവ സീനായി പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു തനിക്കും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും തമ്മിൽ േമാെശമുഖാന്തരം
െവച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ്രപമാണങ്ങളും ഇവ
തേന്ന.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
നീ പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ആെരങ്കിലും

യേഹാെവക്കു ഒരു േനച്ചൎ  നിവത്തൎ ിക്കുേമ്പാൾ ആൾ
നിെന്റ മതിപ്പുേപാെല യേഹാെവക്കുള്ളവൻ
ആേകണം. 3 ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ അറുപതു
വയസ്സുവെരയുള്ള ആണിന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നിെന്റ മതിപ്പു അമ്പതു േശെക്കൽ
െവള്ളി ആയിരിേക്കണം. 4 െപണ്ണായിരുന്നാൽ നിെന്റ
മതിപ്പു മുപ്പതു േശെക്കൽ ആയിരിേക്കണം. 5 അഞ്ചു
വയസ്സുമുതൽ ഇരുപതു വയസ്സുവെര എങ്കിൽ നിെന്റ
മതിപ്പു ആണിന്നു ഇരുപതു േശെക്കലും െപണ്ണിന്നു
പത്തു േശെക്കലും ആയിരിേക്കണം. 6 ഒരു മാസം
മുതൽ അഞ്ചു വയസ്സുവെരയുള്ളതായാൽ നിെന്റ
മതിപ്പു ആണിന്നു അഞ്ചു േശെക്കൽ െവള്ളിയും
െപണ്ണിന്നു മൂന്നു േശെക്കൽ െവള്ളിയും
ആയിരിേക്കണം. 7 അറുപതു വയസ്സുമുതൽ
േമേലാെട്ടങ്കിൽ നിെന്റ മതിപ്പു ആണിന്നു പതിനഞ്ചു
േശെക്കലും െപണ്ണിന്നു പത്തു േശെക്കലും
ആയിരിേക്കണം. 8 നിെന്റ മതിപ്പുേപാെല െകാടുപ്പാൻ
കഴിയാതവണ്ണം ഒരുത്തൻ ദരി്രദനായിരുന്നാൽ അവെന
പുേരാഹിതെന്റ മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നു നിേത്തൎ ണം;
പുേരാഹിതൻ അവെന മതിേക്കണം; േനന്നൎ വെന്റ
്രപാപത്ിക്കു ഒത്തവണ്ണം പുേരാഹിതൻ അവെന
മതിേക്കണം.

9 അതു യേഹാെവക്കു വഴിപാടു കഴിപ്പാൻ തക്ക
മൃഗം ആകുന്നു എങ്കിൽ ആ വകയിൽ നിന്നു
യേഹാെവക്കു െകാടുക്കുന്നെതാെക്കയും
വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 10 തീയതിന്നു പകരം നല്ലതു,
നല്ലതിന്നു പകരം തീയതു ഇങ്ങെന മാറ്റുകേയാ
വ്യത്യാസം വരുത്തുകേയാ െചയ്യരുതു; മൃഗത്തിന്നു
മൃഗെത്ത െവച്ചുമാറുന്നു എങ്കിൽ അതും
െവച്ചുമാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 11 അതു
യേഹാെവക്കു വഴിപാടു കഴിച്ചുകൂടാത്ത
അശുദ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കിൽ ആ മൃഗെത്ത
പുേരാഹിതെന്റ മുമ്പാെക നിേത്തൎ ണം. 12 അതു
നല്ലേതാ തീയേതാ ആയിരിക്കുന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം
പുേരാഹിതൻ അതിെന മതിേക്കണം; പുേരാഹിതനായ
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നീ അതിെന മതിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന
ആയിരിേക്കണം. 13 അതിെന വീെണ്ടടുക്കുന്നു എങ്കിൽ
നീ മതിച്ച തുകേയാടു അഞ്ചിെലാന്നു കൂേട്ടണം.

14 ഒരുത്തൻ തെന്റ വീടു യേഹാെവക്കു
വിശുദ്ധമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അതു
നല്ലെതങ്കിലും തീയെതങ്കിലും പുേരാഹിതൻ അതു
മതിേക്കണം; പുേരാഹിതൻ മതിക്കുന്നതുേപാെല
തേന്ന അതു ഇരിേക്കണം. 15 തെന്റ വീടു
വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അതു വീെണ്ടടുക്കുെന്നങ്കിൽ
അവൻ നിെന്റ മതിപ്പുവിലയുെട അഞ്ചിെലാന്നു
അതിേനാടു കൂേട്ടണം; എന്നാൽ അതു
അവന്നുള്ളതാകും.

16 ഒരുത്തൻ തെന്റ അവകാശനിലത്തിൽ ഏതാനും
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ നിെന്റ മതിപ്പു
അതിെന്റ വിത്തുപാടിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആയിരിേക്കണം;
ഒരു േഹാെമർ യവം വിെതക്കുന്ന നിലത്തിന്നു അമ്പതു
േശെക്കൽ െവള്ളി മതിേക്കണം. 17

േയാേബൽസംവത്സരംമുതൽ അവൻ തെന്റ നിലം
വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അതു നിെന്റ മതിപ്പുേപാെല
ഇരിേക്കണം. 18 േയാേബൽസംവത്സരത്തിെന്റ േശഷം
അവൻ അതിെന വിശുദ്ധീകരിച്ചാേലാ
േയാേബൽസംവത്സരംവെര േശഷിക്കുന്ന
സംവത്സരങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം പുേരാഹിതൻ
അതിെന്റ വില കണക്കാേക്കണം; അതു നിെന്റ
മതിപ്പിൽനിന്നു കുെറേക്കണം. 19 നിലം
വിശുദ്ധീകരിച്ചവൻ അതു വീെണ്ടടുക്കുെന്നങ്കിൽ
അവൻ നിെന്റ മതിപ്പുവിലയുെട അഞ്ചിെലാന്നു
അതിേനാടു കൂേട്ടണം; എന്നാൽ അതു അവന്നു
സ്ഥിരമായിരിക്കും. 20 അവൻ നിലം വീെണ്ടടുക്കാെത
മെറ്റാരുത്തന്നു വിറ്റാേലാ പിെന്ന അതു
വീെണ്ടടുത്തുകൂടാ. 21 ആ നിലം
െയാേബൽസംവത്സരത്തിൽ
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുേമ്പാൾ ശപഥാപ്പൎ ിതഭൂമിേപാെല
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം; അതിെന്റ
അനുഭവം പുേരാഹിതന്നു ഇരിേക്കണം. 22 തെന്റ
അവകാശനിലങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടാെത
സ്വായജ്ജൎ ിതമായുള്ള ഒരു നിലം ഒരുത്തൻ
യേഹാെവക്കു ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ 23 പുേരാഹിതൻ
േയാേബൽസംവത്സരംവെര മതിപ്പുവില

കണക്കാേക്കണം; നിെന്റ മതിപ്പുവില അവൻ
അന്നുതേന്ന യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായി
െകാടുേക്കണം. 24 ആ നിലം മുന്നുടമസ്ഥന്നു
േയാേബൽസംവത്സരത്തിൽ തിരിെക േചേരണം. 25

നിെന്റ മതിപ്പു ഒെക്കയും േശെക്കലിന്നു ഇരുപതു
േഗരാെവച്ചു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
ആയിരിേക്കണം.

26 കടിഞ്ഞൂൽപിറവിയാൽ യേഹാെവക്കുള്ളതായ
മൃഗെത്ത മാ്രതം ആരും വിശുദ്ധീകരിക്കരുതു;
മാടായാലും ആടായാലും അതു യേഹാെവക്കുള്ളതു
ആകുന്നു. 27 അതു അശുദ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കിൽ
മതിപ്പുവിലയും അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും കൂെട
െകാടുത്തു അതിെന വീെണ്ടടുേക്കണം;
വീെണ്ടടുക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ മതിപ്പുവിെലക്കു
അതിെന വിൽേക്കണം.

28 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ തനിക്കുള്ള ആൾ, മൃഗം,
അവകാശനിലം മുതലായി യേഹാെവക്കു
െകാടുക്കുന്ന യാെതാരു ശപഥാപ്പൎ ിതവും വിൽക്കേയാ
വീെണ്ടടുക്കേയാ െചയത്ുകൂടാ; ശപഥാപ്പൎ ിതം
ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു അതിവിശുദ്ധം ആകുന്നു. 29

മനുഷ്യവഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ശപഥാപ്പൎ ിതമായി
െകാടുക്കുന്ന ആെരയും വീെണ്ടടുക്കാെത
െകാന്നുകളേയണം.

30 നിലത്തിെല വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലത്തിലും
േദശത്തിെല ദശാംശം ഒെക്കയും യേഹാെവക്കുള്ളതു
ആകുന്നു; അതു യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധം. 31

ആെരങ്കിലും തെന്റ ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും
വീെണ്ടടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിേനാടു
അഞ്ചിെലാന്നുകൂെട േചത്തൎ ുെകാടുേക്കണം. 32

മാടാകെട്ട ആടാകെട്ട േകാലിൻ കീെഴ
കടന്നുേപാകുന്ന എല്ലാറ്റിലും പത്തിെലാന്നു
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 33 അതു
നല്ലേതാതീയേതാ എന്നു േശാധനെചയ്യരുതു;
െവച്ചുമാറുകയും അരുതു; െവച്ചുമാറുന്നു എങ്കിൽ
അതും െവച്ചുമാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം.
അവെയ വീെണ്ടടുത്തുകൂടാ. 34

യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവ
സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ച
കലപ്നകൾ ഇവതേന്ന.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടതിെന്റ
രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം
തിയ്യതി യേഹാവ സീനായിമരുഭൂമിയിൽ

സമാഗമനകൂടാരത്തിൽെവച്ചു േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2 നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും സകലപുരുഷന്മാെരയും
ആളാം്രപതി േപർവഴി ചാത്തൎ ി സംഘത്തിെന്റ
ആകത്തുക എടുേക്കണം. 3 നീയും അഹേരാനും
യി്രസാേയലിൽ ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു,
യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പടുവാൻ ്രപാപത്ിയുള്ള
എല്ലാവെരയും ഗണംഗണമായി എേണ്ണണം. 4 ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു തെന്റ കുടുംബത്തിൽ തലവനായ
ഒരുത്തൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 5

നിങ്ങേളാടുകൂെട നിേല്ക്കണ്ടുന്ന പുരുഷന്മാരുെട
േപരാവിതു: രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽ െശേദയൂരിെന്റ
മകൻ എലീസൂർ; 6 ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ
സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ െശലൂമീേയൽ; 7

െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ
നഹേശാൻ; 8 യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിൽ സൂവാരിെന്റ
മകൻ െനഥനേയൽ; 9 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ
േഹാേലാെന്റ മകൻ എലീയാബ;് 10 േയാേസഫിെന്റ
മക്കളിൽ എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ
എലീശാമാ; മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ െപദാസൂരിെന്റ മകൻ
ഗമലീേയൽ; 11 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ
ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ അബീദാൻ; 12

ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ
അഹീേയെസർ; 13 ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ ഒ്രകാെന്റ
മകൻ പഗീേയൽ; 14 ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിൽ െദയൂേവലിെന്റ
മകൻ എലീയാസാഫ;് 15 നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിൽ
ഏനാെന്റ മകൻ അഹീര. 16 ഇവർ സംഘത്തിൽനിന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ടവരും തങ്ങളുെട പിതൃേഗാ്രതങ്ങളിൽ
്രപഭുക്കന്മാരും യി്രസാേയലിൽ സഹ്രസാധിപന്മാരും
ആയിരുന്നു. 17 കുറിക്കെപ്പട്ട ഈ പുരുഷന്മാെര
േമാെശയും അഹേരാനും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 18

രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവർ സവ്വൎ സഭെയയും
വിളിച്ചുകൂട്ടി; അവർ േഗാ്രതം േഗാ്രതമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാം്രപതി ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമാേലാട്ടു േപരുേപരായി താന്താങ്ങളുെട
വംശവിവരം അറിയിച്ചു. 19 യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവൻ
സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു അവരുെട എണ്ണെമടുത്തു.

20 യി്രസാേയലിെന്റ മൂത്തമകനായ രൂേബെന്റ
മക്കളുെട സന്തതികൾ കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാം്രപതി ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു, യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും 21 േപരുേപരായി രൂേബൻ

േഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാലപ്ത്താറായിരത്തഞ്ഞൂറു േപർ.

22 ശിെമേയാെന്റ മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ആളാം്രപതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു
യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും 23

േപരുേപരായി ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ അമ്പെത്താമ്പതിനായിരത്തി
മുന്നൂറുേപർ.

24 ഗാദിെന്റ മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 25

ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാലപ്ത്തയ്യായിരത്തറുനൂറ്റമ്പതു േപർ.

26 െയഹൂദയുെട മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 27

െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
എഴുപത്തുനാലായിരത്തറുനൂറു േപർ.

28 യിസ്സാഖാരിെന്റ മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 29

യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അമ്പത്തുനാലായിരത്തി നാനൂറു േപർ.

30 െസബൂലൂെന്റ മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും 31 േപരുേപരായി െസബൂലൂൻ
േഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ അമ്പേത്തഴായിരത്തി
നാനൂറു േപർ.

32 േയാേസഫിെന്റ മക്കളിൽ എ്രഫയീമിെന്റ മക്കളുെട
സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ
േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും 33 േപരുേപരായി
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാലപ്തിനായിരത്തഞ്ഞൂറു േപർ.

34 മനെശ്ശയുെട മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 35

മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
മുപ്പത്തീരായിരത്തിരുനൂറു േപർ.

36 െബന്യാമീെന്റ മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 37 െബന്യാമീൻ

സംഖ്യാപുസ്തകം 1:2 110 സംഖ്യാപുസ്തകം 1:37



2

േഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി
നാനൂറു േപർ.

38 ദാെന്റ മക്കളുെട സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ
േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 39

ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അറുപത്തീരായിരെത്തഴുനൂറു േപർ.

40 ആേശരിെന്റ മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 41

ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാലപ്േത്താരായിരത്തഞ്ഞൂറു േപർ.

42 നഫത്ാലിയുെട മക്കളുെട സന്തതികളിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 43

നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അമ്പത്തുമൂവായിരത്തി നാനൂറു േപർ.

44 േമാെശയും അഹേരാനും േഗാ്രതത്തിന്നു ഒരുവൻ
വീതം യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാരായ പ്രന്തണ്ടു
പുരുഷന്മാരുംകൂടി എണ്ണെമടുത്തവർ ഇവർ തേന്ന. 45

യി്രസാേയൽമക്കളിൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു ്രപാപത്ിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരുമായി 46 എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക
ആറുലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പതു േപർ
ആയിരുന്നു.

47 ഇവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േലവ്യെര പിതൃേഗാ്രതമായി
എണ്ണിയില്ല. 48 േലവിേഗാ്രതെത്ത മാ്രതം എണ്ണരുതു; 49

യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ അവരുെട സംഖ്യ
എടുക്കയും അരുതു എന്നു യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 50 േലവ്യെര സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്നും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും ഒെക്ക
വിചാരകന്മാരായി നിയമിേക്കണം; അവർ
തിരുനിവാസവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
വഹിേക്കണം; അവർ അതിന്നു ശുശ്രൂഷ െചയ്കയും
തിരുനിവാസത്തിെന്റ ചുറ്റും പാളയമടിച്ചു പാക്കൎ യും
േവണം. 51 തിരുനിവാസം പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േലവ്യർ
അതു അഴിെച്ചടുേക്കണം; തിരുനിവാസം
അടിക്കുേമ്പാൾ േലവ്യർ അതു നിവിേത്തൎ ണം; ഒരന്യൻ
അടുത്തുവന്നാൽ മരണ ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 52

യി്രസാേയൽമക്കൾ ഗണംഗണമായി ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ പാളയത്തിലും ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
െകാടിക്കരിെകയും ഇങ്ങെന കൂടാരം അടിേക്കണം. 53

എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കളുെട സംഘത്തിേന്മൽ
േ്രകാധം ഉണ്ടാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു േലവ്യർ
സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്നു ചുറ്റം പാളയമിറേങ്ങണം;
േലവ്യർ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിെന്റ കായ്യൎ ം േനാേക്കണം
54 എന്നു യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
എല്ലാം യി്രസാേയൽമക്കൾ െചയത്ു; അതുേപാെല
തേന്ന അവർ െചയത്ു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 2

യി്രസാേയൽമക്കളിൽ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
േഗാ്രതത്തിെന്റ അടയാളേത്താടുകൂടിയ െകാടിക്കരിെക
പാളയമിറേങ്ങണം; സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്നതിരായി

ചുറ്റും അവർ പാളയമിറേങ്ങണം. 3

െയഹൂദാപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി കിഴക്കു സൂേയ്യൎ ാദയത്തിന്നു േനെര
പാളയമിറേങ്ങണം; െയഹൂദയുെട മക്കൾക്കു
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാൻ ്രപഭു
ആയിരിേക്കണം. 4 അവെന്റ ഗണം ആെക
എഴുപത്തുനാലായിരത്തറുനൂറു േപർ. 5 അവെന്റ
അരിെക യിസ്സാഖാർേഗാ്രതം പാളയമിറേങ്ങണം;
യിസ്സാഖാരിെന്റ മക്കൾക്കു സൂവാരിെന്റ മകൻ
െനഥനേയൽ ്രപഭു ആയിരിേക്കണം. 6 അവെന്റ ഗണം
ആെക അമ്പത്തുനാലായിരത്തി നാനൂറു േപർ. 7

പിെന്ന െസബൂലൂൻ േഗാ്രതം; െസബൂലൂെന്റ മക്കൾക്കു
േഹേലാെന്റ മകൻ എലീയാബ ്്രപഭു ആയിരിേക്കണം.
8 അവെന്റ ഗണം ആെക അമ്പേത്തഴായിരത്തി നാനൂറു
േപർ. 9 െയഹൂദാപാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ലക്ഷെത്തൺപത്താറായിരത്തി
നാനൂറു േപർ. ഇവർ ആദ്യം പുറെപ്പേടണം.

10 രൂേബൻപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി െതക്കുഭാഗത്തു പാളയമിറേങ്ങണം;
രൂേബെന്റ മക്കൾക്കു െശേദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ
്രപഭു ആയിരിേക്കണം. 11 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാലപ്ത്താറായിരത്തഞ്ഞൂറു േപർ. 12 അവെന്റ
അരിെക ശിെമേയാൻേഗാ്രതം പാളയമിറേങ്ങണം;
ശിെമേയാെന്റ മക്കൾക്കു സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ
െശലൂമീേയൽ ്രപഭു ആയിരിേക്കണം. 13 അവെന്റ
ഗണം ആെക അമ്പെത്താമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറു
േപർ. 14 പിെന്ന ഗാദേ്ഗാ്രതം; ഗാദിെന്റ മക്കൾക്കു
െരയൂേവലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ ്്രപഭു
ആയിരിേക്കണം. 15 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാലപ്ത്തയ്യായിരത്തറുനൂറ്റമ്പതു േപർ. 16 രൂേബൻ
പാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ഒരു
ലക്ഷത്തമ്പേത്താരായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പതു േപർ. അവർ
രണ്ടാമതായി പുറെപ്പേടണം.

17 പിെന്ന സമാഗമനകൂടാരം പാളയത്തിെന്റ
നടുവിൽ േലവ്യരുെട പാളയവുമായി യാ്രതെചേയ്യണം;
അവർ പാളയമിറങ്ങുന്നതുേപാെല തേന്ന
താന്താങ്ങളുെട െകാടിക്കരിെക യഥാ്രകമം
പുറെപ്പേടണം.

18 എ്രഫയീംപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി പടിഞ്ഞാെറഭാഗത്തു
പാളയമിറേങ്ങണം; എ്രഫയീമിെന്റ മക്കൾക്കു
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമാ ്രപഭു
ആയിരിേക്കണം. 19 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാലപ്തിനായിരത്തഞ്ഞൂറു േപർ. 20 അവെന്റ അരിെക
മനെശ്ശേഗാ്രതം പാളയമിറേങ്ങണം; മനെശ്ശയുെട
മക്കൾക്കു െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമലീേയൽ ്രപഭു
ആയിരിേക്കണം. 21 അവെന്റ ഗണം ആെക
മുപ്പത്തീരായിരത്തിരുനൂറു േപർ. 22 പിെന്ന
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതം പാളയമിറേങ്ങണം;
െബന്യാമീെന്റ മക്കൾക്കു ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ
അബീദാൻ ്രപഭു ആയിരിേക്കണം. 23 അവെന്റ ഗണം
ആെക മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറു േപർ. 24

എ്രഫയീംപാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
ആെക ഒരു ലക്ഷെത്തണ്ണായിരെത്താരുനൂറു േപർ.
അവർ മൂന്നാമതായി പുറെപ്പേടണം.

25 ദാൻപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി വടെക്കഭാഗത്തു പാളയമിറേങ്ങണം;
ദാെന്റ മക്കൾക്കു അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ
അഹീേയസർ ്രപഭു ആയിരിേക്കണം. 26 അവെന്റ ഗണം
ആെക അറുപത്തീരായിരെത്തഴുനൂറു േപർ. 27

സംഖ്യാപുസ്തകം 1:38 111 സംഖ്യാപുസ്തകം 2:27



3

അവെന്റ അരിെക ആേശർേഗാ്രതം പാളയമിറേങ്ങണം;
ആേശരിെന്റ മക്കൾക്കു ഒ്രകാെന്റ മകൻ പഗീേയൽ
്രപഭു ആയിരിേക്കണം. 28 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാലപ്േത്താരായിരത്തഞ്ഞൂറു േപർ. 29 പിെന്ന
നഫത്ാലിേഗാ്രതം പാളയമിറേങ്ങണം; നഫത്ാലിയുെട
മക്കൾക്കു ഏനാെന്റ മകൻ അഹീര ്രപഭു
ആയിരിേക്കണം. 30 അവെന്റ ഗണം ആെക
അമ്പത്തുമൂവായിരത്തി നാനൂറു േപർ. 31

ദാൻപാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക
ഒരു ലക്ഷത്തമ്പേത്തഴായിരത്തറുനൂറു േപർ. അവർ
തങ്ങളുെട െകാടികേളാടുകൂെട ഒടുവിൽ
പുറെപ്പേടണം.

32 യി്രസാേയൽമക്കളിൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ഇവർ തേന്ന. പാളയങ്ങളിൽ
ഗണംഗണമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ആറുലക്ഷത്തി
മൂവായിരത്തഞ്ഞുറ്റമ്പതുേപർ ആയിരുന്നു. 33

എന്നാൽ യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽമക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ േലവ്യെര എണ്ണിയില്ല.
34 യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും യി്രസാേയൽമക്കൾ െചയത്ു; അങ്ങെന
തേന്ന അവർ താന്താങ്ങളുെട െകാടിക്കരിെക
പാളയമിറങ്ങി; അങ്ങെന തേന്ന അവർ
കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും പുറെപ്പട്ടു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു
േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത് കാലത്തു
അഹേരാെന്റയും േമാെശയുെടയും

വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: 2 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ ഇവ: ആദ്യജാതൻ നാദാബ,് അബീഹൂ,
എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ. 3 പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ
െചയവ്ാൻ ്രപതിഷഠ്ിക്കെപ്പട്ടവരായി അഭിേഷകം
ലഭിച്ച പുേരാഹിതന്മാരായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ ഇവ തേന്ന. 4 എന്നാൽ നാദാബും
അബീഹൂവും സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി
കത്തിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ചു
മരിച്ചുേപായി; അവക്കൎ ു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
എെലയാസാരും ഈഥാമാരും അപ്പനായ അഹേരാെന്റ
മുമ്പാെക പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചയത്ുേപാന്നു.

5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 6 നീ േലവിേഗാ്രതെത്ത അടുക്കൽ
വരുത്തി പുേരാഹിതനായ അഹേരാന്നു ശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക നിത്തൎ ുക. 7

അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അവെന്റ
കായ്യൎ വും സവ്വൎ സഭയുെട കായ്യൎ വും േനാക്കി
തിരുനിവാസത്തിെല േവല െചേയ്യണം. 8 അവർ
സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട കായ്യൎ വും േനാക്കി കൂടാരം
സംബന്ധിച്ചുള്ള േവല െചേയ്യണം. 9 നീ േലവ്യെര
അഹേരാന്നും അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും െകാടുേക്കണം;
യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നു അവർ അവന്നു സാക്ഷാൽ
ദാനമായുള്ളവർ ആകുന്നു. 10 അഹേരാെനയും
പു്രതന്മാെരയും െപൗേരാഹിത്യം നടത്തുവാൻ
നിയമിച്ചാേക്കണം; അടുത്തുവരുന്ന അന്യൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം.

11 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 12 യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ
പിറക്കുന്ന എല്ലാകടിഞ്ഞൂലിന്നും പകരം ഞാൻ

േലവ്യെര യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നു
എടുത്തിരിക്കുന്നു; േലവ്യർ
എനിക്കുള്ളവരായിരിേക്കണം. 13 കടിഞ്ഞൂെലല്ലാം
എനിക്കുള്ളതു; ഞാൻ മി്രസയീംേദശത്തു
കടിഞ്ഞൂലിെന ഒെക്കയും െകാന്നനാളിൽ
യി്രസാേയലിൽ മനുഷ്യെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും
കടിഞ്ഞൂലിെനെയല്ലാം എനിക്കായിട്ടു ശുദ്ധീകരിച്ചു;
അതു എനിക്കുള്ളതായിരിേക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു.

14 യേഹാവ പിെന്നയും സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു: 15 േലവ്യെര
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും എണ്ണുക;
അവരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ േമേലാട്ടു ്രപായമുള്ള
ആണിെന ഒെക്കയും നീ എേണ്ണണം. 16 തേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം അവെര എണ്ണി. 17 േലവിയുെട
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: േഗേശൎ ാൻ, െകഹാത്ത്,
െമരാരി. 18 കുടുംബംകുടുംബമായി േഗേശൎ ാെന്റ
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: 19 ലിബന്ി, ശിെമയി.
കുടുംബംകുടുംബമായി െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അ്രമാം, യിസഹ്ാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ. 20

കുടുംബംകുടുംബമായി െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, മൂശി. ഇവർതേന്ന കുലംകുലമായി േലവിയുെട
കുടുംബങ്ങൾ. 21 േഗേശൎ ാനിൽനിന്നു ലിബന്ിയരുെട
കുടുംബവും ശിമ്യരുെട കുടുംബവും ഉത്ഭവിച്ചു; ഇവ
േഗേശൎ ാന്യകുടുംബങ്ങൾ. 22 അവരിൽ ഒരു
മാസംമുതൽ േമേലാട്ടു ്രപായമുള്ള ആണുങ്ങളുെട
സംഖ്യയിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട ആകത്തുക
ഏഴായിരത്തഞ്ഞൂറു. 23 േഗേശൎ ാന്യകുടുംബങ്ങൾ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ പുറകിൽ പടിഞ്ഞാെറഭാഗത്തു
പാളയമിറേങ്ങണം. 24 േഗേശൎ ാന്യരുെട
പിതൃഭവനത്തിന്നു ലാേയലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ്
്രപഭു ആയിരിേക്കണം. 25 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
േഗർേശാന്യർ േനാേക്കണ്ടതു തിരുനിവാസവും
കൂടാരവും അതിെന്റ പുറമൂടിയും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീലയും
26 തിരുനിവാസത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും ചുറ്റുമുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീലയും ്രപാകാരവാതിലിെന്റ
മറശ്ശീലയും അതിെന്റ എല്ലാേവെലക്കും ഉള്ള
കയറുകളും ആകുന്നു.

27 െകഹാത്തിൽനിന്നു അ്രമാമ്യരുെട കുടുംബവും
യിസഹ്ായ്യൎ രുെട കുടുംബവും െഹേ്രബാന്യരുെട
കുടുംബവും ഉസ്സീേയല്യരുെട കുടുംബവും ഉത്ഭവിച്ചു.
28 ഇവ െകഹാത്യരുെട കുടുംബങ്ങൾ. ഒരു
മാസംമുതൽ േമേലാട്ടു ്രപായമുള്ള എല്ലാ
ആണുങ്ങളുെടയും സംഖ്യയിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
കായ്യൎ ം േനാക്കുന്നവർ എണ്ണായിരത്തറുനൂറു േപർ. 29

െകഹാത്യകുടുംബങ്ങൾ തിരുനിവാസത്തിെന്റ
െതെക്കഭാഗത്തു പാളയമിറേങ്ങണം. 30

െകഹാത്യകുടുംബങ്ങളുെട പിതൃഭവനത്തിന്നു
ഉസ്സീേയലിെന്റ മകൻ എലീസാഫാൻ ്രപഭു
ആയിരിേക്കണം. 31 അവർ േനാേക്കണ്ടതു െപട്ടകം,
േമശ, നിലവിളക്കു, പീഠങ്ങൾ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, തിരശ്ശീല
എന്നിവയും അെവക്കുള്ള േവല ഒെക്കയും ആകുന്നു.
32 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ േലവ്യക്കൎ ു ്രപധാന്രപഭുവും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല കായ്യൎ ം േനാക്കുന്നവരുെട
േമൽവിചാരകനും ആയിരിേക്കണം.
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33 െമരാരിയിൽനിന്നു മഹ്ലിയരുെട കുടുംബവും
മൂശ്യരുെട കുടുംബവും ഉത്ഭവിച്ചു;
െമരായ്യൎ കുടുംബങ്ങൾ ഇവ തേന്ന. 34 അവരിൽ ഒരു
മാസംമുതൽ േമേലാട്ടു ്രപായമുള്ള ആണുങ്ങളുെട
സംഖ്യയിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആറായിരത്തിരുനൂറു േപർ.
35 െമരായ്യൎ കുടുംബങ്ങളുെട പിതൃഭവനത്തിന്നു
അബീഹയിലിെന്റ മകൻ സൂരിേയൽ ്രപഭു
ആയിരിേക്കണം; ഇവർ തിരുനിവാസത്തിെന്റ വടെക്ക
ഭാഗത്തു പാളയമിറേങ്ങണം. 36 െമരായ്യൎ ർ
േനാക്കുവാൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതു തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പലക, അന്താഴം, തൂൺ, ചുവടു, അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും, അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള
എല്ലാേവലയും, 37 ്രപാകാരത്തിെന്റ ചുറ്റും ഉള്ള തൂൺ,
അവയുെട ചുവടു, കുറ്റി, കയറു എന്നിവ. 38

എന്നാൽ തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുൻവശത്തു കിഴക്കു,
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുൻവശത്തു തേന്ന,
സൂേയ്യൎ ാദയത്തിന്നു േനെര േമാെശയും അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും പാളയമിറങ്ങുകയും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട കായ്യൎ മായ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
കായ്യൎ ം േനാക്കുകയും േവണം; അന്യൻ
അടുത്തുവന്നാൽ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 39

േമാെശയും അഹേരാനും യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണിയ
േലവ്യരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ േമാേലാട്ടു ്രപായമുള്ള
ആണുങ്ങൾ ആെക ഇരുപത്തീരായിരം േപർ.

40 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു:
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ ഒരു മാസംമുതൽ േമേലാട്ടു
്രപായമുള്ള ആദ്യജാതന്മാരായ ആണുങ്ങെള ഒെക്കയും
എണ്ണി േപരുേപരായി അവരുെട സംഖ്യ എടുക്കുക. 41

യി്രസാേയൽമക്കളിെല എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും
പകരം േലവ്യരുെട മൃഗങ്ങെളയും എനിക്കായിട്ടു
എടുേക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 42 യേഹാവ
തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകെളയും
എണ്ണി. 43 ഒരു മാസംമുതൽ േമേലാട്ടു ്രപായമുള്ള
ആദ്യജാതന്മാരായ എല്ലാ ആണുങ്ങെളയും
േപരുേപരായി എണ്ണിയ ആകത്തുക
ഇരുപത്തീരായിരത്തിരുനൂെറ്റഴുപത്തുമൂന്നു
ആയിരുന്നു.

44 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 45 യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം േലവ്യെരയും
അവരുെട മൃഗങ്ങൾക്കു പകരം േലവ്യരുെട
മൃഗങ്ങെളയും എടുക്ക; േലവ്യർ
എനിക്കുള്ളവരായിരിേക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 46 യി്രസാേയൽമക്കളുെട കടിഞ്ഞൂലുകളിൽ
േലവ്യരുെട എണ്ണെത്ത കവിഞ്ഞുള്ള
ഇരുനൂെറ്റഴുപത്തുമൂന്നു േപരുെട വീെണ്ടടുപ്പിന്നായി
തലക്കു അഞ്ചു േശെക്കൽ വീതം വാേങ്ങണം; 47

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം േശെക്കൽ
ഒന്നിന്നു ഇരുപതു േഗരാെവച്ചു വാേങ്ങണം. 48

അവരുെട എണ്ണെത്ത കവിയുന്നവരുെട
വീെണ്ടടുപ്പുവില അഹേരാന്നും അവെന്റ മക്കൾക്കും
െകാടുേക്കണം. 49 േലവ്യെരെക്കാണ്ടു
വീെണ്ടടുത്തവരുെട എണ്ണെത്ത കവിഞ്ഞുള്ളവരുെട
വീെണ്ടടുപ്പുവില േമാെശ വാങ്ങി. 50

യി്രസാേയൽമക്കളുെട ആദ്യജാതന്മാേരാടു അവൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം ഒരായിരത്തി
മൂന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചു േശെക്കൽ പണം വാങ്ങി. 51

യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല

വീെണ്ടടുത്തവരുെട വില േമാെശ അഹേരാന്നും
അവെന്റ മക്കൾക്കും യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
െകാടുത്തു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 2

േലവ്യരിൽ െവച്ചു െകഹാത്യരിൽ മുപ്പതു
വയസ്സുമുതൽ അമ്പതു വയസ്സുവെരയുള്ളവരായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ 3 േവലെചയവ്ാൻ േസവയിൽ
്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണി
തുക എടുപ്പിൻ. 4 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
അതിവിശുദ്ധകായ്യൎ ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു
െകഹാത്യരുെട േവല എെന്തന്നാൽ: 5 പാളയം
യാ്രതപുറെപ്പടുേമ്പാൾ അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
വന്നു തിരശ്ശീല ഇറക്കി അതുെകാണ്ടു സാക്ഷ്യെപട്ടകം
മൂേടണം. 6 തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള മൂടി അതിേന്മൽ
ഇട്ടു അതിന്നു മീെത നീലശ്ശീല വിരിച്ചു തണ്ടു
െചലുേത്തണം. 7 കാഴച്യപ്പത്തിെന്റ േമശേമലും ഒരു
നീലശ്ശീല വിരിച്ചു അതിേന്മൽ തളികകളും കരണ്ടികളും
കിണ്ടികളും പകരുന്നതിന്നുള്ള കുടങ്ങളും
െവേക്കണം; നിരന്തരമായ അപ്പവും അതിേന്മൽ
ഇരിേക്കണം. 8 അവയുെടേമൽ ഒരു ചുവപ്പുശീല
വിരിച്ചു തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള മൂടുവിരിയാൽ അതു
മൂടുകയും തണ്ടു െചലുത്തുകയും േവണം. 9 ഒരു
നീലശ്ശീല എടുത്തു െവളിച്ചത്തിന്നുള്ള നിലവിളക്കും
അതിെന്റ ദീപങ്ങളും ചവണകളും കരിന്തിരി
മുറിച്ചിടുന്ന പാ്രതങ്ങളും അതിെന്റ
ഉപേയാഗത്തിന്നുള്ള എല്ലാ എണ്ണക്കുടങ്ങളും മൂേടണം.
10 അതും അതിെന്റ പാ്രതങ്ങെളാെക്കയും
തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയിൽ െപാതിഞ്ഞു
ഒരു തണ്ടിേന്മൽ െവച്ചുെകേട്ടണം. 11 സ്വണ്ണൎ
പീഠത്തിേന്മലും അവർ ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ചു
തഹശ്ശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയാൽ മൂടുകയും
തണ്ടു െചലുത്തുകയും േവണം. 12

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും അവർ എടുത്തു ഒരു
നീലശ്ശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞു തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വിരിയാൽ മൂടുകയും ഒരു തണ്ടിേന്മൽ
െവച്ചുെകട്ടുകയും േവണം. 13 അവർ
യാഗപീഠത്തിൽനിന്നു െവണ്ണീർ നീക്കി അതിേന്മൽ ഒരു
ധൂ്രമശീല വിരിേക്കണം. 14 അവർ അതിേന്മൽ
ശുശ്രൂഷെചേയ്യണ്ടതിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ
കലശം, മുൾെക്കാളുത്തു, ചട്ടുകം, കലം എന്നിങ്ങെന
യാഗപീഠത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും അതിേന്മൽ
െവേക്കണം; തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു വിരി
അതിേന്മൽ വിരിക്കയും തണ്ടു െചലുത്തുകയും
േവണം. 15 പാളയം യാ്രതപുറെപ്പടുേമ്പാൾ
അഹേരാനും പു്രതന്മാരും വിശുദ്ധമന്ദിരവും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും മൂടി
തീന്നൎ േശഷം െകഹാത്യർ ചുമപ്പാൻ വേരണം;
എന്നാൽ അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
വിശുദ്ധമായെതാന്നും െതാടരുതു;
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ െകഹാത്യരുെട ചുമടു ഇവ
തേന്ന. 16 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ േനാേക്കണ്ടതു: െവളിച്ചത്തിന്നുള്ള
എണ്ണ, സുഗന്ധധൂപവഗ്ഗൎ ം, നിരന്തരേഭാജനയാഗം,
അഭിേഷകൈതലം എന്നിവയും തിരുനിവാസം
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മുഴുവനും അതിലുള്ളെതാെക്കയും വിശുദ്ധമന്ദിരവും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങളും തേന്ന.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 18 നിങ്ങൾ
െകഹാത്യകുടുംബങ്ങളുെട േഗാ്രതെത്ത
േലവ്യരിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയരുതു. 19 അവർ
അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കേളാടു അടുക്കുേമ്പാൾ
മരിക്കാെത ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഇങ്ങെന
െചയവ്ിൻ: അഹേരാനും പു്രതന്മാരും അകത്തു
കടന്നു അവരിൽ ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ
േവെലക്കും അവനവെന്റ ചുമട്ടിന്നും ആേക്കണം. 20

എന്നാൽ അവർ വിശുദ്ധമന്ദിരം കണ്ടിട്ടു
മരിച്ചുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ക്ഷണേനരംേപാലും
അകത്തു കടക്കരുതു.

21 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 22 േഗേശൎ ാന്യെരയും
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും എണ്ണി
തുക എടുക്കുക. 23 മുപ്പതു വയസ്സുമുതൽ അമ്പതു
വയസ്സുവെര സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല
െചയവ്ാൻ േസവയിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
എേണ്ണണം. 24 േസവ െചയ്യുന്നതിലും
ചുമെടടുക്കുന്നതിലും േഗേശൎ ാന്യകുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള
േവല എെന്തന്നാൽ: 25 തിരുനിവാസത്തിെന്റ തിരശ്ശീല,
സമാഗമനകൂടാരം, അതിെന്റ മൂടുവിരി,
തഹശുേതാൽെകാണ്ടു അതിേന്മലുള്ള പുറമൂടി,
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല, 26

്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല, തിരുനിവാസത്തിന്നും
യാഗപീഠത്തിന്നും ചുറ്റുമുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ
വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല, അവയുെട കയറു എന്നിവയും
അവയുെട ഉപേയാഗത്തിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
ഒെക്കയും അവർ ചുമേക്കണം; അവെയ സംബന്ധിച്ചു
െചയവ്ാനുള്ള േവലെയാെക്കയും അവർ െചേയ്യണം.
27 േഗേശൎ ാന്യരുെട എല്ലാ ചുമടുകളും എല്ലാേവലയും
സംബന്ധിച്ചുള്ളെതാെക്കയും അഹേരാെന്റയും
പു്രതന്മാരുെടയും കലപ്ന്രപകാരം ആയിരിേക്കണം;
അവരുെട എല്ലാ ചുമടും നിങ്ങൾ അവരുെട
വിചാരണയിൽ ഏലപ്ിേക്കണം. 28

സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േഗേശൎ ാന്യരുെട
കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള േവല ഇതു തേന്ന; അവരുെട
േസവ പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
ഈഥാമാരിെന്റ ൈകക്കീഴായിരിേക്കണം.

29 െമരായ്യൎ െരയും കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും എേണ്ണണം. 30 മുപ്പതു
വയസ്സുമുതൽ അമ്പതു വയസ്സുവെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിെല േവല െചയവ്ാൻ േസവയിൽ
്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും നീ എേണ്ണണം. 31

സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ അവക്കൎ ുള്ള
എല്ലാേവലയുെടയും മുെറക്കു അവർ എടുേക്കണ്ടുന്ന
ചുമടു എെന്തന്നാൽ: തിരുനിവാസത്തിെന്റ പലക,
അന്താഴം, തൂൺ, ചുവടു, 32 ചുറ്റുമുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ തൂൺ, ചുവടു, കുറ്റി, കയറു
എന്നിവയും അവയുെട ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
അവ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാേവലയും തേന്ന; അവർ
എടുേക്കണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ
േപർവിവരമായി അവെര ഏലപ്ിേക്കണം. 33

പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ ഈഥാമാരിെന്റ
ൈകക്കീെഴ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ െമരായ്യൎ രുെട
കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സകലേസവയുെടയും മുെറക്കു
അവർ െചേയ്യണ്ടുന്ന േവല ഇതു തേന്ന.

34 േമാെശയും അഹേരാനും സഭയിെല
്രപഭുക്കന്മാരും െകഹാത്യരിൽ മുപ്പതു വയസ്സുമുതൽ
അമ്പതു വയസ്സുവെര 35 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല
െചയവ്ാൻ േസവയിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണി. 36

അവരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ
രണ്ടായിരെത്തഴുനൂറ്റമ്പതു േപർ. 37 േമാെശമുഖാന്തരം
യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശയും അഹേരാനും
െകഹാത്യകുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണിയവരായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല െചയവ്ാനുള്ളവർ
എല്ലാം ഇവർ തേന്ന.

38 േഗേശൎ ാന്യരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണെപ്പട്ടവേരാ 39

മുപ്പതുവയസ്സുമുതൽ അമ്പതു വയസ്സുവെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല െചയവ്ാൻ േസവയിൽ
്രപേവശിക്കുന്നവരായി 40 കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണെപ്പട്ടവർ രണ്ടായിരത്തറുനൂറ്റി
മുപ്പതുേപർ. 41 യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
േമാെശയും അഹേരാനും േഗേശൎ ാന്യകുടുംബങ്ങളിൽ
എണ്ണിയവരായി സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല
െചയവ്ാനുള്ളവർ എല്ലാം ഇവർ തേന്ന. 42

െമരായ്യൎ കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണെപ്പട്ടവേരാ 43 മുപ്പതു
വയസ്സുമുതൽ അമ്പതു വയസ്സുവെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല െചയവ്ാൻ േസവയിൽ
്രപേവശിക്കുന്നവരായി 44 അവരിൽ
കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക
മൂവായിരത്തിരുനൂറുേപർ. 45 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശയും
അഹേരാനും െമരായ്യൎ കുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണിയവർ
ഇവർ തേന്ന.

46 േമാെശയും അഹേരാനും യി്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണിയവരായി മുപ്പതു
വയസ്സുമുതൽ അമ്പതുവയസ്സുവെര 47

സമാഗമനകൂടാരത്തിെല േസവയും ചുമട്ടുേവലയും
െചയവ്ാൻ ്രപേവശിച്ചവർ ആെക 48

എണ്ണായിരത്തഞ്ഞൂെറ്റൺപതു േപർ ആയിരുന്നു. 49

യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം അവർ േമാെശ
മുഖാന്തരം ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ േവലയ്ക്കും
താന്താെന്റ ചുമട്ടിന്നും തക്കവണ്ണം എണ്ണെപ്പട്ടു;
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചേപാെല അവൻ
അവെര എണ്ണി.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2

സകലകുഷഠ്േരാഗിെയയും
സകല്രസവക്കാരെനയും ശവത്താൽ അശുദ്ധനായ
ഏവെനയും പാളയത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കുവാൻ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു കലപ്ിക്ക. 3 ആണായാലും
െപണ്ണായാലും അവെര പാളയത്തിൽനിന്നു
പുറത്താേക്കണം; ഞാൻ അവരുെട മേദ്ധ്യ
വസിക്കയാൽ അവർ തങ്ങളുെട പാളയം
അശുദ്ധമാക്കരുതു. 4 യി്രസാേയൽമക്കൾ അങ്ങെന
െചയത്ു അവെര പാളയത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി;
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന
യി്രസാേയൽമക്കൾ െചയത്ു.
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5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 6 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറക:
ഒരു പുരുഷേനാ ്രസ്തീേയാ യേഹാവേയാടു േ്രദാഹിച്ചു
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള വല്ല പാപവും
െചയത്ിട്ടു കുറ്റക്കാരായാൽ െചയത് പാപം 7 അവർ
ഏറ്റുപറകയും തങ്ങളുെട അകൃത്യത്തിന്നു
്രപതിശാന്തിയായി മുതലും അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും
കൂട്ടി, തങ്ങൾ അകൃത്യം െചയത്വന്നു പകരം
െകാടുേക്കണം. 8 എന്നാൽ അകൃത്യത്തിന്നു
്രപതിശാന്തി വാങ്ങുവാൻ അവന്നു ചാച്ചൎ ക്കാരൻ
ഇെല്ലങ്കിൽ അകൃത്യത്തിന്നുള്ള ്രപതിശാന്തി
യേഹാെവക്കു െകാടുക്കുന്നതു പുേരാഹിതന്നു
ഇരിേക്കണം; അതുകൂടാെത അവന്നുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാനുള്ള ്രപായശ്ചിത്തത്തിെന്റ
ആട്ടുെകാറ്റെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം. 9

യി്രസാേയൽമക്കൾ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുന്ന സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കളിലും
ഉദച്ചൎ യായെതാെക്കയും അവന്നു ഇരിേക്കണം. 10

ആെരങ്കിലും ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പൎ ിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ
അവന്നുള്ളവയായിരിേക്കണം; ആെരങ്കിലും
പുേരാഹിതന്നു െകാടുക്കുന്നെതല്ലാം
അവന്നുള്ളതായിരിേക്കണം.

11 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു. 12 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: വല്ല പുരുഷെന്റയും ഭായ്യൎ
പിെഴച്ചു അവേനാടു േ്രദാഹിച്ചു, 13 ഒരുത്തൻ
അവേളാടുകൂെട ശയിക്കയും അതു അവളുെട
ഭത്തൎ ാവിന്നു െവളിെപ്പടാെത മറവായിരിക്കയും അവൾ
അശുദ്ധയാകയും അവൾക്കു വിേരാധമായി
സാക്ഷിയില്ലാതിരക്കയും 14 അവൾ ്രകിയയിൽ
പിടിെപടാതിരിക്കയും ശങ്കാവിഷം അവെന ബാധിച്ചു
അവൻ ഭായ്യൎ െയ സംശയിക്കയും അവൾ
അശുദ്ധയായിരിക്കയും െചയത്ാൽ, അെല്ലങ്കിൽ
ശങ്കാവിഷം അവെന ബാധിച്ചു അവൻ ഭായ്യൎ െയ
സംശയിക്കയും അവൾ അശുദ്ധയല്ലാതിരിക്കയും
െചയത്ാൽ 15 ആ പുരുഷൻ ഭായ്യൎ െയ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചേല്ലണം; അവൾക്കുേവണ്ടി
വഴിപാടായിട്ടു ഒരിടങ്ങഴി യവെപ്പാടിയും
െകാണ്ടുെചേല്ലണം; അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുതു;
കുന്തുരുക്കം ഇടുകയും അരുതു; അതു സംശയത്തിെന്റ
േഭാജനയാഗമേല്ലാ, അപരാധജ്ഞാപകമായ
േഭാജനയാഗം തേന്ന. 16 പുേരാഹിതൻ അവെള
അടുക്കൽ വരുത്തി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിേത്തൎ ണം. 17 പുേരാഹിതൻ ഒരു മൺപാ്രതത്തിൽ
വിശുദ്ധജലം എടുേക്കണം; പുേരാഹിതൻ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ നിലെത്ത െപാടി കുെറ എടുത്തു
ആ െവള്ളത്തിൽ ഇേടണം. 18 പുേരാഹിതൻ ്രസ്തീെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിത്തൎ ി അവളുെട തലമുടി
അഴിച്ചു അപരാധജ്ഞാപകത്തിെന്റ േഭാജനയാഗം
അവളുെട കയ്യിൽ െവേക്കണം; പുേരാഹിതെന്റ കയ്യിൽ
ശാപകരമായ ൈകപ്പുെവള്ളവും ഉണ്ടായിരിേക്കണം.
19 പുേരാഹിതൻ അവെളെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചു
അവേളാടു പറേയണ്ടതു: ആരും നിേന്നാടുകൂെട
ശയിക്കയും നിനക്കു ഭത്തൎ ാവുണ്ടായിരിെക്ക നീ
അശുദ്ധിയിേലക്കു തിരികയും െചയത്ിട്ടില്ല എങ്കിൽ
ശാപകരമായ ഈ ൈകപ്പുെവള്ളത്തിെന്റ േദാഷം
നിനക്കു വരാതിരിക്കെട്ട. 20 എന്നാൽ നിനക്കു
ഭത്തൎ ാവുണ്ടായിരിെക്ക നീ പിെഴച്ചു അശുദ്ധയാകയും
നിെന്റ ഭത്തൎ ാവല്ലാെത മെറ്റാരു പുരുഷൻ
നിേന്നാടുകൂെട ശയിക്കയും െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ - 21

അേപ്പാൾ പുേരാഹിതൻ ്രസ്തീെയെക്കാണ്ടു ശാപസത്യം
െചയ്യിച്ചു അവേളാടു: യേഹാവ നിെന്റ നിതംബം
ക്ഷയിപ്പിക്കയും ഉദരം വീപ്പൎ ിക്കയും െചയത്ു നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ നിെന്ന ശാപവും ്രപാക്കും ആക്കി
തീക്കൎ െട്ട. 22 ശാപകരമായ ഈ െവള്ളം നിെന്റ കുടലിൽ
െചന്നു നിെന്റ ഉദരം വീപ്പൎ ിക്കയും നിെന്റ നിതംബം
ക്ഷിയിപ്പിക്കയും െചയ്യും എന്നു പറേയണം. അതിന്നു
്രസ്തീ: ആേമൻ, ആേമൻ എന്നു പറേയണം. 23

പുേരാഹിതൻ ഈ ശാപങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതി ൈകപ്പുെവള്ളത്തിൽ കഴുകി കലേക്കണം. 24

അവൻ ശാപകരമായ ൈകപ്പുെവള്ളം ്രസ്തീെയ
കുടിപ്പിേക്കണം; ശാപകരമായ െവള്ളം അവളുെട
ഉള്ളിൽ െചന്നു ൈകപ്പായത്ീരും; 25 പുേരാഹിതൻ
്രസ്തീയുെട കയ്യിൽനിന്നു സംശയത്തിെന്റ േഭാജനയാഗം
വാങ്ങി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം
െചയത്ു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അപ്പൎ ിേക്കണം. 26 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ േഭാജനയാഗത്തിൽ ഒരു പിടി എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിേവദ്യമായി ദഹിപ്പിേക്കണം;
അതിെന്റ േശഷം ്രസ്തീെയ ആ െവള്ളം കുടിപ്പിേക്കണം.
27 അവൾ അശുദ്ധയായി തെന്റ ഭത്തൎ ാേവാടു േ്രദാഹം
െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അവെള െവള്ളം കുടിപ്പിച്ച
േശഷം ശാപകരമായ െവള്ളം അവളുെട ഉള്ളിൽ
െചന്നു ൈകപ്പായത്ീരും; അവളുെട ഉദരം വീക്കൎ യും
നിതംബം ക്ഷയിക്കയും ്രസ്തീ തെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
ശാപ്രഗസ്തയായിരിക്കയും െചയ്യും. 28 എന്നാൽ ്രസ്തീ
അശുദ്ധയാകാെത നിമ്മൎ ല ആകുന്നു എങ്കിൽ
അവൾക്കു േദാഷം വരികയില്ല; അവൾ ഗഭൎ ം ധരിക്കും.
29 ഇതാകുന്നു പാതി്രവത്യസംശയം സംബന്ധിച്ചുള്ള
്രപമാണം; 30 ഒരു ്രസ്തീ ഭത്തൎ ാവുണ്ടായിരിെക്ക പിെഴച്ചു
അശുദ്ധയാകേയാ ശങ്കാവിഷം അവെന ബാധിച്ചു,
അവൻ ഭായ്യൎ െയ സംശയിക്കേയാ െചയത്ിട്ടു അവെള
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിത്തൎ ുേമ്പാൾ
പുേരാഹിതൻ ഈ ്രപമാണെമാെക്കയും അവളിൽ
നടേത്തണം. 31 എന്നാൽ പുരുഷൻ അകൃത്യത്തിൽ
ഓഹരിക്കാരനാകയില്ല; ്രസ്തീേയാ തെന്റ അകൃത്യം
വഹിക്കും.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ഒരു പുരുഷനാകെട്ട

്രസ്തീയാകെട്ട യേഹാെവക്കു തെന്നത്താൻ
സമപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു നാസീ്രവൎ തം എന്ന വിേശഷ
വിധിയായുള്ള ്രവതം ദീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ 3 വീഞ്ഞും
മദ്യവും വജ്ജൎ ിച്ചിരിേക്കണം: വീഞ്ഞിെന്റ കാടിയും
മദ്യത്തിെന്റ കാടിയും കുടിക്കരുതു; മുന്തിരിപ്പഴത്തിെന്റ
യാെതാരു രസവും കുടിക്കരുതു; മുന്തിരിങ്ങ
പഴുത്തതാകെട്ട ഉണങ്ങിയതാകെട്ട തിന്നുകയുമരുതു.
4 തെന്റ നാസീ്രവൎ തകാലത്തു ഒെക്കയും കുരുെതാട്ടു
െതാലിവെര മുന്തിരിങ്ങാെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കുന്നതു
ഒന്നും അവൻ തിന്നരുതു. 5

നാസീ്രവൎ തകാലെത്താെക്കയും െക്ഷൗരക്കത്തി
അവെന്റ തലയിൽ െതാടരുതു; യേഹാെവക്കു
തെന്നത്താൻ സമപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം തികയുേവാളം
അവൻ വിശുദ്ധനായിരിേക്കണം: തലമുടി വളേത്തൎ ണം.
6 അവൻ യേഹാെവക്കു തെന്നത്താൻ
സമപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന കാലെത്താെക്കയും ശവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ലരുതു; 7 അപ്പൻ, അമ്മ, സേഹാദരൻ,
സേഹാദരി എന്നിവരിൽ ആെരങ്കിലും മരിക്കുേമ്പാൾ
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അവരാൽ അവൻ തെന്നത്താൻ അശുദ്ധനാകരുതു;
അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാസീ്രവൎ തം അവെന്റ തലയിൽ
ഇരിക്കുന്നു; 8 നാസീ്രവൎ തകാലത്തു ഒെക്കയും അവൻ
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. 9 അവെന്റ
അടുക്കൽെവച്ചു വല്ലവനും െപെട്ടന്നു മരിക്കയും
അവെന്റ നാസീ്രവൎ തമുള്ള തലെയ അശുദ്ധമാക്കുകയും
െചയത്ാൽ അവൻ തെന്റ ശുദ്ധീകരണദിവസത്തിൽ
തല െക്ഷൗരം െചേയ്യണം; ഏഴാം ദിവസം അവൻ
െക്ഷൗരം െചേയ്യണം. 10 എട്ടാം ദിവസം അവൻ രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം. 11 പുേരാഹിതൻ
ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ടും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ടും അപ്പൎ ിച്ചു ശവത്താൽ അവൻ
പിെഴച്ചതുെകാണ്ടു അവന്നു േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ചു അവെന്റ തല അന്നുതേന്ന ശുദ്ധീകരിേക്കണം.
12 അവൻ വീണ്ടും തെന്റ നാസീർ ്രവതത്തിെന്റ കാലം
യേഹാെവക്കു േവർതിരിച്ചു ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അകൃത്യയാഗമായി
െകാണ്ടുവേരണം അവെന്റ നാസീ്രവൎ തം
അശുദ്ധമായിേപ്പായതുെകാണ്ടു മുമ്പിലെത്ത കാലം
തള്ളിേപ്പാേകണം.

13 ്രവതസ്ഥെന്റ ്രപമാണം ആവിതു: അവെന്റ
നാസീ്രവൎ തത്തിെന്റ കാലം തികയുേമ്പാൾ അവെന
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 14 അവൻ യേഹാെവക്കു
വഴിപാടായി േഹാമയാഗത്തിന്നു ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആണാട്ടിൻകുട്ടി,
പാപയാഗത്തിന്നു ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു
െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടി, സമാധാനയാഗത്തിന്നു ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു ആട്ടുെകാറ്റൻ, 15 ഒരു െകാട്ടയിൽ, എണ്ണേചത്തൎ ു
േനരിയ മാവുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശ,
എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വട എന്നിവയും
അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങളും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 16 പുേരാഹിതൻ അവെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു അവെന്റ
പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും അപ്പൎ ിേക്കണം. 17

അവൻ ആട്ടുെകാറ്റെന െകാട്ടയിെല പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പേത്താടുകൂെട യേഹാെവക്കു സമാധാനയാഗമായി
അപ്പൎ ിേക്കണം; പുേരാഹിതൻ അതിെന്റ
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും കൂെട
അപ്പൎ ിേക്കണം. 18 പിെന്ന ്രവതസ്ഥൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽെവച്ചു തെന്റ
്രവതമുള്ള തല െക്ഷൗരം െചയത്ു തെന്റ ്രവതമുള്ള
തലമുടി എടുത്തു സമാധാനയാഗത്തിൻ കീഴുള്ള
തീയിൽ ഇേടണം; 19 ്രവതസ്ഥൻ തെന്റ ്രവതമുള്ള തല
െക്ഷൗരം െചയത്േശഷം പുേരാഹിതൻ
ആട്ടുെകാറ്റെന്റ േവവിച്ച ൈകക്കുറകും
െകാട്ടയിൽനിന്നു പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു േദാശയും
പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു വടയും എടുത്തു അവെയ
്രവതസ്ഥെന്റ ൈകയിൽ െവേക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ
അവെയ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം
െചേയ്യണം; ഇതു നീരാജനം െചയത് െനേഞ്ചാടും
ഉദച്ചൎ  െചയത് ൈകക്കുറേകാടും കൂെട
പുേരാഹിതന്നുേവണ്ടി വിശുദ്ധമാകുന്നു; അതിെന്റ
േശഷം ്രവതസ്ഥന്നു വീഞ്ഞു കുടിക്കാം. 21

നാസീ്രവൎ തം ദീക്ഷിക്കുന്ന ്രവതസ്ഥെന്റയും അവൻ
തെന്റ ്രപാപത്ിേപാെല െകാടുക്കുന്നതു കൂടാെത തെന്റ
നാസീ്രവൎ തം േഹതുവായി യേഹാെവക്കു
കഴിേക്കണ്ടുന്ന വഴിപാടിെന്റയും ്രപമാണം ഇതു

തേന്ന. അവൻ ദീക്ഷിച്ച്രവതംേപാെല തെന്റ
നാസീ്രവൎ തത്തിെന്റ ്രപമാണത്തിന്നു അനുസരണയായി
തേന്ന അവൻ െചേയ്യണം.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 23 നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും പറേയണ്ടതു: നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽമക്കെള അനു്രഗഹിച്ചു െചാേല്ലണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ:

24 യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചു കാക്കുമാറാകെട്ട;
25 യേഹാവ തിരുമുഖം നിെന്റേമൽ ്രപകാശിപ്പിച്ചു

നിേന്നാടു കൃപയുള്ളവനാകെട്ട;
26 യേഹാവ തിരുമുഖം നിെന്റേമൽ ഉയത്തൎ ി നിനക്കു

സമാധാനം നല്കുമാറാകെട്ട.
27 ഇങ്ങെന അവർ യി്രസാേയൽമക്കളുെട േമൽ

എെന്റ നാമം െവേക്കണം; ഞാൻ അവെര
അനു്രഗഹിക്കും.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ തിരുനിവാസം നിവിത്തൎ ുകഴിഞ്ഞിട്ടു
അതും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
അഭിേഷകം െചയത്ു ശുദ്ധീകരിക്കയും

യാഗപീഠെത്തയും അതിെന്റ സകലപാ്രതങ്ങെളയും
അഭിേഷകം കഴിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കയും െചയത് ദിവസം
2 തങ്ങളുെട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ ്രപധാനികളും
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരും എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട
േമൽവിചാരകന്മാരും ആയ യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാർ
വഴിപാടു കഴിച്ചു. 3 അവർ വഴിപാടായിട്ടു ഈരണ്ടു
്രപഭുക്കന്മാർ ഓേരാ വണ്ടിയും ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ
കാളയും ഇങ്ങെന കൂടുള്ള ആറു വണ്ടിയും പ്രന്തണ്ടു
കാളയും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4

അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു: 5 അവരുെട
പക്കൽനിന്നു അവെയ വാങ്ങുക. അവ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ഉപേയാഗത്തിന്നു ഇരിക്കെട്ട;
അവെയ േലവ്യരിൽ ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ
േവലക്കു തക്കവണ്ണം െകാടുേക്കണം എന്നു കലപ്ിച്ചു.
6 േമാെശ വണ്ടികെളയും കാളകെളയും വാങ്ങി
േലവ്യക്കൎ ു െകാടുത്തു. 7 രണ്ടു വണ്ടിയും നാലു
കാളെയയും അവൻ േഗേശൎ ാന്യക്കൎ ു അവരുെട
േവെലക്കു തക്കവണ്ണം െകാടുത്തു. 8 നാലു വണ്ടിയും
എട്ടു കാളെയയും അവൻ െമരായ്യൎ ക്കൎ ു
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതൻ ഈഥാമാരിെന്റ
ൈകക്കീഴ ്അവക്കൎ ുള്ള േവെലക്കു തക്കവണ്ണം
െകാടുത്തു. 9 െകഹാത്യക്കൎ ു അവൻ ഒന്നും
െകാടുത്തില്ല; അവരുെട േവല വിശുദ്ധമന്ദിരം
സംബന്ധിച്ചുള്ളതും േതാളിൽ ചുമക്കുന്നതും
ആയിരുന്നു. 10 യാഗപീഠം അഭിേഷകം െചയത്
ദിവസം ്രപഭുക്കന്മാർ ്രപതിഷെ്ഠക്കുള്ള വഴിപാടു
െകാണ്ടുവന്നു; യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പാെക
്രപഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുെട വഴിപാടു െകാണ്ടുവന്നു. 11

അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു: യാഗപീഠത്തിെന്റ
്രപതിഷെ്ഠക്കായി ഓേരാ ്രപഭു ഓേരാ ദിവസം
താന്താെന്റ വഴിപാടു െകാണ്ടുവേരണം എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 12 ഒന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കഴിച്ചവൻ
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീനാദാബിെന്റ മകനായ
നഹേശാൻ. 13 അവെന്റ വഴിപാടു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - അവ രണ്ടും
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േഭാജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ
മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു - 14 ധൂപവഗ്ഗൎ ം
നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ തൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു
െപാൻകലശം, 15 േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു
കാളക്കിടാവു, ഒരു ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞാടു, 16

പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ,
സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, 17 അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി; ഇതു
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകനായ നഹേശാെന്റ വഴിപാടു.

18 രണ്ടാം ദിവസം യിസ്സാഖാരിെന്റ മക്കളുെട
്രപഭുവായ സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയൽ വഴിപാടു
കഴിച്ചു. 19 അവൻ വഴിപാടു കഴിച്ചതു:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ
മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു - 20 ധൂപവഗ്ഗൎ ം
നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു
െപാൻകലശം, 21 േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു
കാളക്കിടാവു, ഒരു ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, 22 പാപയാഗത്തിന്നായി
ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 23 സമാധാനയാഗത്തിന്നായി
രണ്ടു കാള, അഞ്ചു ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള അഞ്ചു
കുഞ്ഞാടു; ഇതു സൂവാരിെന്റ മകനായ
െനഥനേയലിെന്റ വഴിപാടു.

24 മൂന്നാം ദിവസം െസബൂലൂെന്റ മക്കളുെട
്രപഭുവായ േഹേലാെന്റ മകൻ എലീയാബ ്വഴിപാടു
കഴിച്ചു. 25 അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി
എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയമാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു - 26

ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ തൂക്കം
ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 27

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ; ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
28 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 29

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു; ഇതു േഹേലാെന്റ മകൻ
എലീയാബിെന്റ വഴിപാടു.

30 നാലാം ദിവസം രൂേബെന്റ മക്കളുെട ്രപഭുവായ
െശേദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ വഴിപാടു കഴിച്ചു. 31

അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റി മുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി
എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -
32 ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 33

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
34 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 35

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു; ഇതു െശേദയൂരിെന്റ
മകൻ എലീസൂരിെന്റ വഴിപാടു.

36 അഞ്ചാം ദിവസം ശിെമേയാെന്റ മക്കളുെട
്രപഭുവായ സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ െശലൂമീേയൽ
വഴിപാടു കഴിച്ചു. 37 അവെന്റ വഴിപാടു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ
മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു - 38 ധൂപവഗ്ഗൎ ം
നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു
െപാൻകലശം, 39 േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു
കാളക്കിടാവു, ഒരു ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, 40 പാപയാഗത്തിന്നായി
ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, സമാധാനയാഗത്തിന്നായി
രണ്ടു കാള, 41 അഞ്ചു ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള അഞ്ചു
കുഞ്ഞാടു. ഇതു സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ
െശലൂമീേയലിെന്റ വഴിപാടു.

42 ആറാം ദിവസം ഗാദിെന്റ മക്കളുെട ്രപഭുവായ
െദയൂേവലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ ്വഴിപാടു
കഴിച്ചു. 43 അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി
എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -
44 ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 45

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
46 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 47

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു. ഇതു െദയൂേവലിെന്റ
മകൻ എലീയാസാഫിെന്റ വഴിപാടു.

48 ഏഴാം ദിവസം എ്രഫയീമിെന്റ മക്കളുെട
്രപഭുവായ അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമാ വഴിപാടു
കഴിച്ചു. 49 അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി
എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയമാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു - 50

ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ തൂക്കം
ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 51

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
52 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 53

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു. ഇതു അമ്മീഹൂദിെന്റ
മകൻ എലീശാമായുെട വഴിപാടു.

54 എട്ടാം ദിവസം മനെശ്ശയുെട മക്കളുെട ്രപഭുവായ
െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമലീേയൽ വഴിപാടു കഴിച്ചു.
55 അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവരണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി
എണ്ണ േചത്തൎ  േനരിയ മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -
56 ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 57

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
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58 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 59

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു; ഇതു െപദാസൂരിെന്റ
മകൻ ഗമലീേയലിെന്റ വഴിപാടു.

60 ഒമ്പതാം ദിവസം െബന്യാമീെന്റ മക്കളുെട
്രപഭുവായ ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ അബീദാൻ
വഴിപാടു കഴിച്ചു. 61 അവെന്റ വഴിപാടു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണ േചത്തൎ  േനരിയ
മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു - 62 ധൂപവഗ്ഗൎ ം
നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു
െപാൻകലശം, 63 േഹാമയാഗത്തിന്നായി, ഒരു
കാളക്കിടാവു, ഒരു ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, 64 പാപയാഗത്തിന്നായി
ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 65 സമാധാനയാഗത്തിന്നായി
രണ്ടു കാള, അഞ്ചു ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള അഞ്ചു
കുഞ്ഞാടു. ഇതു ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ അബീദാെന്റ
വഴിപാടു.

66 പത്താം ദിവസം ദാെന്റ മക്കളുെട ്രപഭുവായ
അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ അഹീേയെസർ വഴിപാടു
കഴിച്ചു. 67 അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി
എണ്ണ േചത്തൎ  േനരിയ മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -
68 ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ തൂക്കം
ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 69

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
70 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 71

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു. ഇതു അമ്മീശദ്ദായിയുെട
മകൻ അഹീേയെസരിെന്റ വഴിപാടു.

72 പതിെനാന്നാം ദിവസം ആേശരിെന്റ മക്കളുെട
്രപഭുവായ ഒ്രകാെന്റ മകൻ പഗീേയൽ വഴിപാടു
കഴിച്ചു. 73 അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി
എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -
74 ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 75

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
76 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 77

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു. ഇതു ഒ്രകാെന്റ മകനായ
പഗീേയലിെന്റ വഴിപാടു.

78 പ്രന്തണ്ടാം ദിവസം നഫത്ാലിയുെട മക്കളുെട
്രപഭുവായ ഏനാെന്റ മകൻ അഹീര വഴിപാടു കഴിച്ചു.
79 അവെന്റ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവരണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിന്നായി

എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ മാവുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -
80 ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞതും പത്തു േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 81

േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു,
82 പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, 83

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു
ആട്ടുെകാറ്റൻ, അഞ്ചു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു. ഇതു ഏനാെന്റ മകൻ
അഹീരയുെട വഴിപാടു.

84 യാഗപീഠം അഭിേഷകം െചയത് ദിവസം
യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാരുെട ്രപതിഷഠ്വഴിപാടു ഇതു
ആയിരുന്നു; െവള്ളിത്തളിക പ്രന്തണ്ടു, െവള്ളിക്കിണ്ണം
പ്രന്തണ്ടു, 85 െപാൻകലശം പ്രന്തണ്ടു, െവള്ളിത്തളിക
ഒന്നിന്നു തൂക്കം നൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കൽ; കിണ്ണം
ഒന്നിന്നു എഴുപതു േശെക്കൽ; ഇങ്ങെന
െവള്ളിപ്പാ്രതങ്ങൾ ആെക വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറു േശെക്കൽ. 86

ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞ െപാൻകലശം പ്രന്തണ്ടു;
ഓേരാന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം പത്തു
േശെക്കൽ വീതം കലശങ്ങളുെട െപാന്നു ആെക
നൂറ്റിരുപതു േശെക്കൽ. 87 േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള
നാൽക്കാലികൾ എല്ലാംകൂടി കാളക്കിടാവു പ്രന്തണ്ടു,
ആട്ടുെകാറ്റൻ പ്രന്തണ്ടു, ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
കുഞ്ഞാടു പ്രന്തണ്ടു, അവയുെട േഭാജനയാഗം,
പാപയാഗത്തിന്നായി േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ പ്രന്തണ്ടു; 88

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി നാൽക്കാലികൾ
എല്ലാംകൂടി കാള ഇരുപത്തിനാലു, ആട്ടുെകാറ്റൻ
അറുപതു, േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ അറുപതു, ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള കുഞ്ഞാടു അറുപതു; യാഗപീഠെത്ത
അഭിേഷകം െചയത്േശഷം അതിെന്റ ്രപതിഷെ്ഠക്കുള്ള
വഴിപാടു ഇതു തേന്ന. 89 േമാെശ തിരുമുമ്പിൽ
സംസാരിപ്പാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
അവൻ സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിേന്മലുള്ള
കൃപാസനത്തിങ്കൽ നിന്നു രണ്ടു െകരൂബുകളുെട
നടുവിൽനിന്നു തേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന തിരുശബ്ദം
േകട്ടു; അങ്ങെന അവൻ അവേനാടു സംസാരിച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു: 2

ദീപം െകാളുത്തുേമ്പാൾ ദീപം ഏഴും
നിലവിളക്കിെന്റ മുൻവശേത്താട്ടു

െവളിച്ചംെകാടുേക്കണം എന്നു അഹേരാേനാടു പറക.
3 അഹേരാൻ അങ്ങെന െചയത്ു; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന അവൻ
നിലവിളക്കിെന്റ ദീപം മുൻവശേത്തക്കു
തിരിച്ചുെകാളുത്തി. 4 നിലവിളക്കിെന്റ പണിേയാ, അതു
െപാന്നുെകാണ്ടു അടിച്ചുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു;
അതിെന്റ ചുവടുമുതൽ പുഷപ്ംവെര അടിപ്പുപണി
തേന്ന; യേഹാവ േമാെശെയ കാണിച്ച മാതൃകേപാെല
തേന്ന അവൻ നിലവിളക്കു ഉണ്ടാക്കി.

5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: 6 േലവ്യെര
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽനിന്നു എടുത്തു
ശുചീകരിക്ക. 7 അവെര ശുചീകരിേക്കണ്ടതിന്നു
ഇങ്ങെന െചേയ്യണം: പാപപരിഹാരജലം അവരുെട
േമൽ തളിേക്കണം; അവർ സവ്വൎ ാംഗം െക്ഷൗരം
െചയത്ു വ്രസ്തം അലക്കി ഇങ്ങെന തങ്ങെളത്തേന്ന
ശുചീകരിേക്കണം. 8 അതിെന്റ േശഷം അവർ ഒരു
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കാളക്കിടാവിെനയും അതിെന്റ േഭാജനയാഗമായി
എണ്ണേചത്തൎ  േനരിയ മാവും എടുേക്കണം;
പാപയാഗത്തിന്നായി നീ േവെറ ഒരു
കാളക്കിടാവിെനയും എടുേക്കണം. 9 േലവ്യെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക വരുേത്തണം;
യി്രസാേയൽമക്കളുെട സഭെയ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു
കൂേട്ടണം. 10 പിെന്ന േലവ്യെര യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിേത്തൎ ണം; യി്രസാേയൽമക്കൾ
േലവ്യരുെട േമൽ ൈക െവേക്കണം. 11 യേഹാവയുെട
േവല െചേയ്യണ്ടതിന്നു അഹേരാൻ േലവ്യെര
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
നീരാജനയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 12 േലവ്യർ
കാളക്കിടാക്കളുെട തലയിൽ ൈക െവേക്കണം; പിെന്ന
േലവ്യക്കൎ ുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
യേഹാെവക്കു ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ടും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ടും അപ്പൎ ിേക്കണം. 13 നീ േലവ്യെര
അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നിത്തൎ ി
യേഹാെവക്കു നീരാജനയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 14

ഇങ്ങെന േലവ്യെര യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഇടയിൽനിന്നു േവർതിരിക്കയും േലവ്യർ
എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കയും േവണം. 15 അതിെന്റ
േശഷം സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള േവല
െചേയ്യണ്ടതിന്നു േലവ്യക്കൎ ു അടുത്തു െചല്ലാം; നീ
അവെര ശുചീകരിച്ചു നീരാജനയാഗമായി
അപ്പൎ ിേക്കണം. 16 അവർ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഇടയിൽനിന്നു എനിക്കു സാക്ഷാൽ ദാനമായുള്ളവർ;
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കളിലുമുള്ള ആദ്യജാതന്മാക്കൎ ു
പകരം ഞാൻ അവെര എനിക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നു.
17 മനുഷ്യരിലാകെട്ട മൃഗങ്ങളിലാകെട്ട
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള കടിഞ്ഞൂൽ ഒെക്കയും
എനിക്കുള്ളതു; ഞാൻ മി്രസയീംേദശത്തുള്ള
കടിഞ്ഞൂലുകെള ഒെക്കയും സംഹരിച്ച നാളിൽ
അവെയ എനിക്കായി ശുദ്ധീകരിച്ചു. 18 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ ഉള്ള എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും
പകരം ഞാൻ േലവ്യെര എടുത്തിരിക്കുന്നു. 19

യി്രസാേയൽമക്കൾ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു
അടുത്തുവരുേമ്പാൾ അവരുെട ഇടയിൽ
ബാധയുണ്ടാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ യി്രസാേയൽമക്കളുെട േവല
െചയവ്ാനും യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാനും േലവ്യെര ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽനിന്നു അഹേരാന്നും
പു്രതന്മാക്കൎ ും ദാനം െചയത്ുമിരിക്കുന്നു. 20 അങ്ങെന
േമാെശയും അഹേരാനും യി്രസാേയൽമക്കളുെട സഭ
മുഴുവനും േലവ്യെരക്കുറിച്ചു യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെലെയാെക്കയും േലവ്യക്കൎ ു െചയത്ു;
അങ്ങെന തേന്ന യി്രസാേയൽമക്കൾ അവക്കൎ ു െചയത്ു.
21 േലവ്യർ തങ്ങൾക്കു തേന്ന പാപശുദ്ധിവരുത്തി
വ്രസ്തം അലക്കി; അഹേരാൻ അവെര യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനയാഗമായി അപ്പൎ ിച്ചു; അവെര
ശുചീകരിേക്കണ്ടതിന്നു അഹേരാൻ അവക്കൎ ുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു. 22 അതിെന്റ േശഷം േലവ്യർ
അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും മുമ്പാെക
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ തങ്ങളുെട േവലെചയവ്ാൻ
അടുത്തുെചന്നു; യേഹാവ േലവ്യെരക്കുറിച്ചു
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന അവർ
അവക്കൎ ു െചയത്ു.

23 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 24 േലവ്യക്കൎ ുള്ള ്രപമാണം ആവിതു:
ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുമുതൽ അവർ

സമാഗമനകൂടാരത്തിെല േവലെചയ്യുന്ന േസവയിൽ
്രപേവശിേക്കണം. 25 അമ്പതു വയസ്സുമുതേലാ അവർ
േവലെചയ്യുന്ന േസവയിൽനിന്നു ഒഴിേയണം; പിെന്ന
േസവിേക്കണ്ടാ; 26 എങ്കിലും സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
കായ്യൎ ംേനാക്കുന്നതിൽ അവർ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാെര സഹായിേക്കണം; േവല ഒന്നും
െചേയ്യണ്ടാ. േലവ്യരുെട കായ്യൎ ം സംബന്ധിച്ചു നീ
ഇങ്ങെന അവക്കൎ ു െചേയ്യണം.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപാന്നതിെന്റ രണ്ടാം സംവത്സരം
ഒന്നാം മാസം യേഹാവ

സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2 യി്രസാേയൽമക്കൾ
െപസഹ അതിന്നു നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു
ആചരിേക്കണം. 3 അതിന്നു നിശ്ചയിച്ച സമയമായ
ഈ മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി ൈവകുേന്നരം അതു
ആചരിേക്കണം; അതിെന്റ എല്ലാചട്ടങ്ങൾക്കും
നിയമങ്ങൾക്കും അനുസരണയായി നിങ്ങൾ അതു
ആചരിേക്കണം. 4 െപസഹ ആചരിേക്കണെമന്നു
േമാെശ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന
അവർ ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി
സന്ധ്യാസമയത്തു സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
െപസഹ ആചരിച്ചു; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽമക്കൾ െചയത്ു. 6

എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശവത്താൽ
അശുദ്ധരായിത്തീന്നൎ ിട്ടു ആ നാളിൽ െപസഹ
ആചരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ചിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
അന്നുതേന്ന േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
മുമ്പാെക വന്നു അവേനാടു: 7 ഞങ്ങൾ ഒരുത്തെന്റ
ശവത്താൽ അശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട
സമയത്തു യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ
യേഹാവയുെട വഴിപാടു കഴിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞങ്ങെള
മുടക്കുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 8 േമാെശ
അവേരാടു: നിലപ്ിൻ; യേഹാവ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു
കലപ്ിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ഞാൻ േകൾക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു.

9 എന്നാെറ യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു. 10 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: നിങ്ങളിേലാ നിങ്ങളുെട
സന്തതികളിേലാ വല്ലവനും ശവത്താൽ
അശുദ്ധനാകേയാ ദൂരയാ്രതയിൽ ആയിരിക്കേയാ
െചയത്ാലും അവൻ യേഹാെവക്കു െപസഹ
ആചരിേക്കണം. 11 രണ്ടാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി
സന്ധ്യാസമയത്തു അവർ അതു ആചരിച്ചു
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പേത്താടും ൈകപ്പുചീരേയാടും
കൂെട അതു ഭക്ഷിേക്കണം. 12 രാവിലേത്തക്കു അതിൽ
ഒന്നും േശഷിപ്പിച്ചുെവക്കരുതു; അതിെന്റ
അസ്ഥിെയാന്നും ഒടിക്കയും അരുതു; െപസഹയുെട
ചട്ട്രപകാരെമാെക്കയും അവർ അതു ആചരിേക്കണം.
13 എന്നാൽ ശുദ്ധിയുള്ളവനും ്രപയാണത്തിൽ
അല്ലാത്തവനുമായ ഒരുത്തൻ െപസഹ ആചരിക്കാെത
വീഴച് വരുത്തിയാൽ അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം; നിശ്ചയിച്ച
സമയത്തു യേഹാവയുെട വഴിപാടു
കഴിക്കായ്കെകാണ്ടു അവൻ തെന്റ പാപം
വഹിേക്കണം. 14 നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ വന്നുപാക്കൎ ുന്ന
ഒരു പരേദശിക്കു യേഹാവയുെട െപസഹ
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ആചരിേക്കണെമങ്കിൽ െപസഹയുെട ചട്ടത്തിന്നും
നിയമത്തിന്നും അനുസരണയായി അവൻ
ആചരിേക്കണം; പരേദശിക്കാകെട്ട സ്വേദശിക്കാകെട്ട
നിങ്ങൾക്കു ഒരു ചട്ടം തേന്ന ആയിരിേക്കണം.

15 തിരുനിവാസം നിവിത്തൎ ുനിത്തൎ ിയ നാളിൽ േമഘം
സാക്ഷ്യകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസെത്ത മൂടി;
സന്ധ്യാസമയംെതാട്ടു രാവിെലവെര അതു
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ അഗ്നി്രപകാശംേപാെല
ആയിരുന്നു. 16 അതു എല്ലായേ്പാഴും അങ്ങെനതേന്ന
ആയിരുന്നു; പകൽ േമഘവും രാ്രതി അഗ്നിരൂപവും
അതിെന മൂടിയിരുന്നു. 17 േമഘം
കൂടാരത്തിേന്മൽനിന്നു െപാങ്ങുേമ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പടും; േമഘം
നില്ക്കുേന്നടത്തു അവർ പാളയമിറങ്ങും. 18

യേഹാവയുെട കലപ്നേപാെല യി്രസാേയൽമക്കൾ
യാ്രത പുറെപ്പടുകയും യേഹാവയുെട കലപ്നേപാെല
പാളയമിറങ്ങുകയും െചയത്ു; േമഘം
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും അവർ
പാളയമടിച്ചു താമസിക്കും. 19 േമഘം
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ ഏെറനാൾ ഇരുന്നു എങ്കിൽ
യി്രസാേയൽമക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പടാെത
യേഹാവയുെട ആജ്ഞ കാത്തുെകാണ്ടിരിക്കും. 20

ചിലേപ്പാൾ േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ കുെറനാൾ
ഇരിക്കും; അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവയുെട
കലപ്നേപാെല പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കും; പിെന്ന
യേഹാവയുെട കലപ്നേപാെല യാ്രത പുറെപ്പടും. 21

ചിലേപ്പാൾ േമഘം സന്ധ്യമുതൽ ഉഷസ്സുവെര
ഇരിക്കും; ഉഷഃകാലത്തു േമഘം െപാങ്ങി എങ്കിൽ
അവർ യാ്രത പുറെപ്പടും. ചിലേപ്പാൾ പകലും രാവും
ഇരിക്കും; പിെന്ന േമഘം െപാങ്ങിെയങ്കിൽ അവർ
യാ്രത പുറെപ്പടും. 22 രണ്ടു ദിവസേമാ ഒരു മാസേമാ
ഒരു സംവത്സരേമാ േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ
ആവസിച്ചിരുന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ പുറെപ്പടാെത
പാളയമടിച്ചു താമസിക്കും; അതു െപാങ്ങുേമ്പാേഴാ
അവർ പുറെപ്പടും. 23 യേഹാവയുെട കലപ്നേപാെല
അവർ പാളയമിറങ്ങുകയും യേഹാവയുെട
കലപ്നേപാെല യാ്രത പുറെപ്പടുകയും െചയ്യും;
േമാെശ മുഖാന്തരം യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അവർ യേഹാവയുെട ആജ്ഞ ്രപമാണിച്ചു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: 2

െവള്ളിെകാണ്ടു രണ്ടു കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക;
അടിപ്പുപണിയായി അവെയ ഉണ്ടാേക്കണം; അവ
നിനക്കു സഭെയ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനും പാളയെത്ത
പുറെപ്പടുവിപ്പാനും ഉതേകണം. 3 അവ ഊതുേമ്പാൾ
സഭ മുഴുവനും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
നിെന്റ അടുക്കൽ കൂേടണം. 4 ഒരു കാഹളം മാ്രതം
ഊതിയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ സഹ്രസാധിപന്മാരായ
്രപഭുക്കന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ കൂേടണം. 5 ഗംഭീരധ്വനി
ഊതുേമ്പാൾ കിഴെക്ക പാളയങ്ങൾ യാ്രത
പുറെപ്പേടണം. 6 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം ഗംഭീരധ്വനി
ഊതുേമ്പാൾ െതെക്ക പാളയങ്ങൾ യാ്രത
പുറെപ്പേടണം; ഇങ്ങെന ഇവരുെട
പുറപ്പാടുകൾക്കായി ഗംഭീരധ്വനി ഊേതണം: 7 സഭെയ
കൂേട്ടണ്ടതിന്നു ഊതുേമ്പാൾ ഗംഭീരധ്വനി ഊതരുതു. 8

അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ ആകുന്നു
കാഹളം ഊേതണ്ടതു; ഇതു നിങ്ങൾക്കു

തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം. 9 നിങ്ങളുെട േദശത്തു നിങ്ങെള
െഞരുക്കുന്ന ശ്രതുവിെന്റ േനെര നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്നു
േപാകുേമ്പാൾ ഗംഭീരധ്വനിയായി കാഹളം ഊേതണം;
എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
ഓത്തൎ ു ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും. 10

നിങ്ങളുെട സേന്താഷദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും
മാസാരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ േഹാമയാഗങ്ങളും
സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിക്കുേമ്പാൾ കാഹളം
ഊേതണം; അവ നിങ്ങൾക്കു ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ ജ്ഞാപകമായിരിക്കും; യേഹാവയായ
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവം ആകുന്നു.

11 അനന്തരം രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം
ഇരുപതാം തിയ്യതി േമഘം
സാക്ഷ്യനിവാസത്തിേന്മൽനിന്നു െപാങ്ങി. 12 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കൾ സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്നു
യാ്രതപുറെപ്പട്ടു; േമഘം പാറാൻമരുഭൂമിയിൽ
വന്നുനിന്നു. 13 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവർ ഇങ്ങെന ആദ്യമായി യാ്രത
പുറെപ്പട്ടു. 14 െയഹൂദാമക്കളുെട െകാടിക്കീഴുള്ള
പാളയം ഗണംഗണമായി ആദ്യം പുറെപ്പട്ടു; അവരുെട
േസനാപതി അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാൻ. 15

യിസ്സാഖാർമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി
സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയൽ. 16 െസബൂലൂൻ
മക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി േഹേലാെന്റ
മകൻ എലീയാബ.് 17 അേപ്പാൾ തിരുനിവാസം അഴിച്ചു
താഴത്്തി; േഗേശൎ ാന്യരും െമരായ്യൎ രും തിരുനിവാസം
ചുമന്നുെകാണ്ടു പുറെപ്പട്ടു. 18 പിെന്ന രൂേബെന്റ
െകാടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ടു;
അവരുെട േസനാപതി െശേദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ.
19 ശിെമേയാൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി
സൂരിശദ്ദായിയുെട മകൻ െശലൂമിേയൽ. 20

ഗാദമ്ക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി
െദയൂേവലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ.് 21 അേപ്പാൾ
െകഹാത്യർ വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ ചുമന്നുെകാണ്ടു
പുറെപ്പട്ടു; ഇവർ എത്തുേമ്പാേഴക്കു തിരുനിവാസം
നിവിത്തൎ ുകഴിയും. 22 പിെന്ന എ്രഫയീംമക്കളുെട
െകാടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ടു;
അവരുെട േസനാപതി അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ
എലീശാമാ. 23 മനെശ്ശമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ
േസനാപതി െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമലീേയൽ. 24

െബന്യാമീൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി
ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ അബീദാൻ. 25 പിെന്ന
അവരുെട എല്ലാപാളയങ്ങളിലും
ഒടുവിലേത്തതായിരുന്ന ദാൻമക്കളുെട െകാടിക്കീഴുള്ള
പാളയം ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ടു; അവരുെട
േസനാപതി അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകനായ
അഹീേയേസർ. 26 ആേശർമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ
േസനാപതി ഒ്രകാെന്റ മകൻ പഗീേയൽ. 27

നഫത്ാലിമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി
ഏനാെന്റ മകൻ അഹീര. 28 യി്രസാേയൽമക്കൾ യാ്രത
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഗണംഗണമായുള്ള അവരുെട യാ്രത
ഇങ്ങെന ആയിരുന്നു.

29 പിെന്ന േമാെശ തെന്റ അമ്മായപ്പനായ െരയൂേവൽ
എന്ന മിദ്യാനെന്റ മകനായ േഹാബാബിേനാടു:
നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരുെമന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്
േദശേത്തക്കു ഞങ്ങൾ യാ്രതെചയ്യുന്നു; യേഹാവ
യി്രസാേയലിന്നു നന്മ െചാല്ലിയിരിക്കെകാണ്ടു നീ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട വരിക; ഞങ്ങൾ നിനക്കു നന്മ
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവൻ അവേനാടു:
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ഞാൻ വരുന്നില്ല; എെന്റ സ്വേദശേത്തക്കും
ചാച്ചൎ ക്കാരുെട അടുക്കേലക്കും ഞാൻ േപാകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 31 അതിന്നു അവൻ: ഞങ്ങെള
വിട്ടുേപാകരുേത; മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ
പാളയമിറേങ്ങണ്ടതു എങ്ങെന എന്നു നീ അറിയുന്നു;
നീ ഞങ്ങൾക്കു കണ്ണായിരിക്കും. 32 ഞങ്ങേളാടുകൂെട
േപാന്നാൽ യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു െചയ്യുന്ന
നന്മേപാെല തേന്ന ഞങ്ങൾ നിനക്കും െചയ്യും എന്നു
പറഞ്ഞു.

33 അനന്തരം അവർ യേഹാവയുെട പവ്വൎ തം വിട്ടു
മൂന്നു ദിവസെത്ത വഴി േപായി; യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം അവക്കൎ ു വിശ്രാമസ്ഥലം
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു മൂന്നു ദിവസെത്ത വഴി
മുേമ്പാട്ടു േപായി. 34 പാളയം പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട േമഘം പകൽസമയം അവക്കൎ ു മീെത
ഉണ്ടായിരുന്നു.

35 െപട്ടകം പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േമാെശ: യേഹാേവ,
എഴുേന്നൽേക്കണേമ; നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ ചിതറുകയും
നിെന്ന പെകക്കുന്നവർ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിേപ്പാകയും െചയ്യെട്ട എന്നു പറയും. 36 അതു
വിശ്രമിക്കുേമ്പാൾ അവൻ: യേഹാേവ,
അേനകായിരമായ യി്രസാേയലിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവേരണേമ എന്നു പറയും.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ജനം യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടം
േതാന്നുമാറു പിറുപിറുത്തു; യേഹാവ േകട്ടു
അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു; യേഹാവയുെട തീ

അവരുെട ഇടയിൽ കത്തി പാളയത്തിെന്റ
അറ്റങ്ങളിലുള്ളവെര ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 2 ജനം
േമാെശേയാടു നിലവിളിച്ചു; േമാെശ യേഹാവേയാടു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: അേപ്പാൾ തീ െകട്ടുേപായി. 3

യേഹാവയുെട തീ അവരുെട ഇടയിൽ കത്തുകയാൽ
ആ സ്ഥലത്തിന്നു തേബരാ എന്നു േപരായി.

4 പിെന്ന അവരുെട ഇടയിലുള്ള സമ്മിശ്രജാതി
ദുരാ്രഗഹികളായി, യി്രസാേയൽമക്കളും വീണ്ടും
കരഞ്ഞുെകാണ്ടു: ഞങ്ങൾക്കു തിന്മാൻ ഇറച്ചി ആർ
തരും? 5 ഞങ്ങൾ മി്രസയീമിൽെവച്ചു വിലകൂടാെത
തിന്നിട്ടുള്ള മത്സ്യം, െവള്ളരിക്കാ, മെത്തങ്ങാ, ഉള്ളി,
ചുവന്നുള്ളി, ചിറ്റുള്ളി എന്നിവ ഞങ്ങൾ ഓക്കൎ ുന്നു. 6

ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങളുെട ്രപാണൻ െപാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഈ മന്നാ അല്ലാെത ഒന്നും കാണ്മാനില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 മന്നേയാ െകാത്തമ്പാലരിേപാെലയും
അതിെന്റ നിറം ഗുലഗ്ുലുവിേന്റതുേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 8 ജനം നടന്നു െപറുക്കി തിരികല്ലിൽ
െപാടിച്ചിേട്ടാ ഉരലിൽ ഇടിച്ചിേട്ടാ കലത്തിൽ പുഴുങ്ങി
അപ്പം ഉണ്ടാക്കും. അതിെന്റ രുചി
എണ്ണേചത്തൎ ുണ്ടാക്കിയ േദാശേപാെല ആയിരുന്നു. 9

രാ്രതി പാളയത്തിൽ മഞ്ഞു െപാഴിയുേമ്പാൾ മന്നയും
െപാഴിയും. 10 ജനം കുടുംബംകുടുംബമായി
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂടാരവാതിൽക്കൽെവച്ചു
കരയുന്നതു േമാെശ േകട്ടു; യേഹാവയുെട േകാപം
ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു; േമാെശക്കും അനിഷ്ടമായി. 11

അേപ്പാൾ േമാെശ യേഹാവേയാടു പറഞ്ഞതു: നീ
അടിയെന വെലച്ചതു എന്തു? നിനക്കു എേന്നാടു കൃപ
േതാന്നാെത ഈ സവ്വൎ ജനത്തിെന്റയും ഭാരം എെന്റേമൽ
െവച്ചെതന്തു? 12 മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിെന ഒരു
ധാ്രതി എടുക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ അവെര നീ
അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം െചയത്

േദശേത്തക്കു എെന്റ മാറെത്തടുത്തുെകാണ്ടു
േപാേകണെമന്നു എേന്നാടു കലപ്ിപ്പാൻ ഈ ജനെത്ത
ഒെക്കയും ഞാൻ ഗഭൎ ംധരിച്ചുേവാ? ഞാൻ അവെര
്രപസവിച്ചുേവാ? 13 ഈ ജനത്തിന്നു ഒെക്കയും
െകാടുപ്പാൻ എനിക്കു എവിെടനിന്നു ഇറച്ചി കിട്ടും?
അവർ ഇതാ: ഞങ്ങൾക്കു തിന്മാൻ ഇറച്ചി തരിക
എന്നു എേന്നാടു പറഞ്ഞു കരയുന്നു. 14 ഏകനായി
ഈ സവ്വൎ ജനെത്തയും വഹിപ്പാൻ എെന്നെക്കാണ്ടു
കഴിയുന്നതല്ല; അതു എനിക്കു അതിഭാരം ആകുന്നു. 15

ഇങ്ങെന എേന്നാടു െചയ്യുന്ന പക്ഷം ദയവിചാരിച്ചു
എെന്ന െകാന്നുകളേയണേമ. എെന്റ അരിഷ്ടത ഞാൻ
കാണരുേത.

16 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു:
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽെവച്ചു ജനത്തിന്നു
്രപമാണികളും േമൽവിചാരകന്മാരും എന്നു നീ
അറിയുന്ന എഴുപതു പുരുഷന്മാെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിന്നരിെക നിേന്നാടുകൂെട
നിൽേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വരിക. 17 അവിെട ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്നു നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയ്യും; ഞാൻ നിെന്റേമലുള്ള ആത്മാവിൽ
കുെറ എടുത്തു അവരുെട േമൽ പകരും. നീ
ഏകനായി വഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
നിേന്നാടുകൂെട ജനത്തിെന്റ ഭാരം വഹിക്കും. 18

എന്നാൽ ജനേത്താടു നീ പറേയണ്ടതു: നാളേത്തക്കു
നിങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഇറച്ചി തിന്നും; ഞങ്ങൾക്കു തിന്മാൻ ഇറച്ചി ആർ
തരും? മി്രസയീമിൽ ഞങ്ങൾക്കു നന്നായിരുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേഹാവ േകൾെക്ക കരഞ്ഞുവേല്ലാ;
ആകയാൽ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു ഇറച്ചി തരികയും
നിങ്ങൾ തിന്നുകയും െചയ്യും. 19 ഒരു ദിവസമല്ല, രണ്ടു
ദിവസമല്ല, അഞ്ചു ദിവസമല്ല, പത്തു ദിവസമല്ല,
ഇരുപതു ദിവസവുമല്ല, ഒരു മാസം മുഴുവനും തേന്ന;
20 അതു നിങ്ങളുെട മൂക്കിൽകൂടി പുറെപ്പട്ടു
നിങ്ങൾക്കു ഓക്കാനം വരുേവാളം നിങ്ങൾ തിന്നും;
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉള്ള യേഹാവെയ നിങ്ങൾ
നിരസിക്കയും: ഞങ്ങൾ മി്രസയീമിൽനിന്നു എന്തിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപാന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവെന്റ മുമ്പാെക
കരകയും െചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 അേപ്പാൾ
േമാെശ: എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ജനം ആറുലക്ഷം
കാലാൾ ഉണ്ടു; ഒരു മാസം മുഴുവൻ തിന്മാൻ ഞാൻ
അവക്കൎ ു ഇറച്ചി െകാടുക്കുെമന്നു നീ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 22 അവക്കൎ ു മതിയാകുംവണ്ണം
ആടുകെളയും മാടുകെളയും അവക്കൎ ുേവണ്ടി
അറുക്കുേമാ? അവക്കൎ ു മതിയാകുംവണ്ണം
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യെത്ത ഒെക്കയും അവക്കൎ ുേവണ്ടി
പിടിച്ചുകൂട്ടുേമാ എന്നു േചാദിച്ചു.

23 യേഹാവ േമാെശേയാടു: യേഹാവയുെട ൈക
കുറുതായിേപ്പാേയാ? എെന്റ വചനം
നിവൃത്തിയാകുേമാ ഇല്ലേയാ എന്നു നീ ഇേപ്പാൾ
കാണും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 24 അങ്ങെന േമാെശ
െചന്നു യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള ജനേത്താടു
പറഞ്ഞു, ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപതു
പുരുഷന്മാെര കൂട്ടി കൂടാരത്തിെന്റ ചുറ്റിലും നിറുത്തി.
25 എന്നാെറ യേഹാവ ഒരു േമഘത്തിൽ ഇറങ്ങി
അവേനാടു അരുളിെച്ചയത്ു, അവേന്മലുള്ള
ആത്മാവിൽ കുെറ എടുത്തു മൂപ്പന്മാരായ ആ
എഴുപതു പുരുഷന്മാക്കൎ ു െകാടുത്തു; ആത്മാവു
അവരുെട േമൽ ആവസിച്ചേപ്പാൾ അവർ ്രപവചിച്ചു;
പിെന്ന അങ്ങെന െചയത്ില്ല താനും. 26 എന്നാൽ ആ
പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ടുേപർ പാളയത്തിൽ തേന്ന
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താമസിച്ചിരുന്നു; ഒരുത്തന്നു എൽദാദ ്എന്നും
മറ്റവന്നു േമദാദ ്എന്നും േപർ. ആത്മാവു
അവരുെടേമലും ആവസിച്ചു; അവരും
േപെരഴുതിയവരിൽ ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും
കൂടാരത്തിേലക്കു െചന്നിരുന്നില്ല; അവർ
പാളയത്തിൽെവച്ചു ്രപവചിച്ചു. 27 അേപ്പാൾ ഒരു
ബാല്യക്കാരൻ േമാെശയുെട അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു:
എൽദാദും േമദാദും പാളയത്തിൽെവച്ചു
്രപവചിക്കുന്നു എന്നു അറിയിച്ചു. 28 എന്നാെറ നൂെന്റ
മകനായി ബാല്യംമുതൽ േമാെശയുെട
ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരുന്ന േയാശുവ: എെന്റ
യജമാനനായ േമാെശേയ, അവെര വിേരാധിേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 േമാെശ അവേനാടു: എെന്ന
വിചാരിച്ചു നീ അസൂയെപ്പടുന്നുേവാ? യേഹാവയുെട
ജനം ഒെക്കയും ്രപവാചകന്മാരാകയും യേഹാവ
തെന്റ ആത്മാവിെന അവരുെടേമൽ പകരുകയും
െചയെ്തങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 30

പിെന്ന േമാെശയും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരും
പാളയത്തിൽ വന്നുേചന്നൎ ു.

31 അനന്തരം യേഹാവ അയച്ച ഒരു കാറ്റു ഊതി
കടലിൽനിന്നു കാടെയ െകാണ്ടുവന്നു പാളയത്തിെന്റ
സമീപത്തു ഒരു ദിവസെത്ത വഴി ഇേങ്ങാട്ടും ഒരു
ദിവസെത്ത വഴി അേങ്ങാട്ടും ഇങ്ങെന പാളയത്തിെന്റ
ചുറ്റിലും നിലേത്താടു ഏകേദശം രണ്ടു മുഴം അടുത്തു
പറന്നുനില്ക്കുമാറാക്കി. 32 ജനം എഴുേന്നറ്റു അന്നു
പകൽ മുഴുവനും രാ്രതി മുഴുവനും പിെറ്റന്നാൾ
മുഴുവനും കാടെയ പിടിച്ചുകൂട്ടി; നന്നാ കുെറച്ചു
പിടിച്ചവൻ പത്തു പറ പിടിച്ചുകൂട്ടി; അവർ അവെയ
പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും ചിക്കി. 33 എന്നാൽ ഇറച്ചി
അവരുെട പല്ലിന്നിടയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അതു
ചെവച്ചിറക്കും മുെമ്പ തേന്ന യേഹാവയുെട േകാപം
ജനത്തിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ചു, യേഹാവ ജനെത്ത ഒരു
മഹാബാധെകാണ്ടു സംഹരിച്ചു. 34 ദുരാ്രഗഹികളുെട
കൂട്ടെത്ത അവിെട കുഴിച്ചിട്ടതുെകാണ്ടു ആ
സ്ഥലത്തിന്നു കിേ്രബാത്ത്-ഹത്താവ എന്നു േപരായി.
35 കിേ്രബാത്ത്-ഹത്താവ വിട്ടു ജനം
ഹേസേരാത്തിേലക്കു പുറെപ്പട്ടുെചന്നു
ഹേസേരാത്തിൽ പാത്തൎ ു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ ഒരു കൂശ്യ്രസ്തീെയ വിവാഹം
െചയത്ിരുന്നതുെകാണ്ടു കൂശ്യ്രസ്തീനിമിത്തം
മിയ്യൎ ാമും അഹേരാനും അവന്നു

വിേരാധമായി സംസാരിച്ചു: 2 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം മാ്രതേമ അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുള്ളുേവാ?
ഞങ്ങൾമുഖാന്തരവും അരുളിെച്ചയത്ിട്ടില്ലേയാ എന്നു
പറഞ്ഞു; യേഹാവ അതു േകട്ടു. 3 േമാെശ എന്ന
പുരുഷേനാ ഭൂതലത്തിൽ ഉള്ള സകലമനുഷ്യരിലും
അതിെസൗമ്യനായിരുന്നു. 4 െപെട്ടന്നു യേഹാവ
േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും മിയ്യൎ ാമിേനാടും:
നിങ്ങൾ മൂവരും സമാഗമനകൂടാരത്തിങ്കൽ വരുവിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു; അവർ മൂവരും െചന്നു. 5 യേഹാവ
േമഘസ്തംഭത്തിൽ ഇറങ്ങി കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്നു
അഹേരാെനയും മിയ്യൎ ാമിെനയും വിളിച്ചു; അവർ
ഇരുവരും അേങ്ങാട്ടു െചന്നു. 6 പിെന്ന അവൻ
അരുളിെച്ചയത്തു: എെന്റ വചനങ്ങെള േകൾപ്പിൻ;
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഉെണ്ടങ്കിൽ
യേഹാവയായ ഞാൻ അവന്നു ദശൎ നത്തിൽ എെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും സ്വപന്ത്തിൽ അവേനാടു

അരുളിെച്ചയ്കയും െചയ്യും. 7 എെന്റ ദാസനായ
േമാെശേയാ അങ്ങെനയല്ല; അവൻ എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
ഒെക്കയും വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു. 8 അവേനാടു ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു മറെപാരുളായിട്ടല്ല
അഭിമുഖമായിട്ടും സപ്ഷ്ടമായിട്ടും അേ്രത; അവൻ
യേഹാവയുെട രൂപം കാണുകയും െചയ്യും.
അങ്ങെനയിരിെക്ക നിങ്ങൾ എെന്റ ദാസനായ
േമാെശക്കു വിേരാധമായി സംസാരിപ്പാൻ
ശങ്കിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? 9 യേഹാവയുെട േകാപം
അവരുെട േനെര ജ്വലിച്ചു അവൻ മറഞ്ഞു. 10

േമഘവും കൂടാരത്തിേന്മൽനിന്നു നീങ്ങിേപ്പായി. മിയ്യൎ ാം
ഹിമംേപാെല െവളുത്തു കുഷഠ്േരാഗിണിയായി;
അഹേരാൻ മിയ്യൎ ാമിെന േനാക്കിയേപ്പാൾ അവൾ
കുഷഠ്േരാഗിണി എന്നു കണ്ടു. 11 അഹേരാൻ
േമാെശേയാടു: അേയ്യാ യജമാനേന, ഞങ്ങൾ
േഭാഷത്വമായി െചയത്ുേപായ ഈ പാപം
ഞങ്ങളുെടേമൽ െവക്കരുേത. 12 അമ്മയുെട
ഗഭൎത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ മാംസം പകുതി
അഴുകിയിരിക്കുന്ന ചാപിള്ളെയേപ്പാെല ഇവൾ
ആകരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അേപ്പാൾ േമാെശ
യേഹാവേയാടു: ൈദവേമ, അവെള
െസൗഖ്യമാേക്കണേമ എന്നു നിലവിളിച്ചു. 14 യേഹാവ
േമാെശേയാടു: അവളുെട അപ്പൻ അവളുെട മുഖത്തു
തുപ്പിെയങ്കിൽ അവൾ ഏഴുദിവസം
ലജ്ജിച്ചിരിക്കയില്ലേയാ? അവെള ഏഴു ദിവസേത്തക്കു
പാളയത്തിന്നു പുറത്തു അെടച്ചിേടണം;
പിന്നേത്തതിൽ അവെള േചത്തൎ ുെകാള്ളാം എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 15 ഇങ്ങെന മിയ്യൎ ാമിെന ഏഴു ദിവസം
പാളയത്തിന്നു പുറത്തു ആക്കി അെടച്ചിട്ടു; അവെള
വീണ്ടും അംഗീകരിച്ചതുവെര ജനം യാ്രത
െചയ്യാതിരുന്നു. 16 അതിെന്റ േശഷം ജനം
ഹേസേരാത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ
പാളയമിറങ്ങി.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
ഞാൻ െകാടുപ്പാനിരിക്കുന്ന കനാൻേദശം

ഒറ്റുേനാേക്കണ്ടതിന്നു ആളുകെള അയക്ക; അതതു
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു ഓേരാ ആെള അയേക്കണം;
അവെരല്ലാവരും ്രപഭുക്കന്മാരായിരിേക്കണം. 3

അങ്ങെന േമാെശ യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം
പാരാൻമരുഭൂമിയിൽനിന്നു അവെര അയച്ചു; ആ
പുരുഷന്മാർ ഒെക്കയും യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 4 അവരുെട േപർ ആവിതു:
രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ സക്കൂറിെന്റ മകൻ ശമ്മൂവ. 5

ശിേമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ േഹാരിയുെട മകൻ
ശഫാത്ത്. 6 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ െയഫുന്നയുെട
മകൻ കാേലബ.് 7 യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിൽ
േയാേസഫിെന്റ മകൻ ഈഗാൽ. 8

എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ നൂെന്റ മകൻ േഹാേശയ. 9

െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ രാഫൂവിെന്റ മകൻ പൽതി.
10 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ േസാദിയുെട മകൻ
ഗദ്ദീേയൽ 11 േയാേസഫിെന്റ േഗാ്രതമായ
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ സൂസിയുെട മകൻ ഗദ്ദി. 12

ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ െഗമല്ലിയുെട മകൻ അമ്മീേയൽ. 13

ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ മിഖാേയലിെന്റ മകൻ െസഥൂർ. 14

നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിൽ െവാപസ്ിയുെട മകൻ നഹബ്ി.
15 ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിൽ മാഖിയുെട മകൻ ഗയൂേവൽ. 16
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േദശം ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ േമാെശ അയച്ച
പുരുഷന്മാരുെട േപർ ഇവ തേന്ന. എന്നാൽ േമാെശ
നൂെന്റ മകനായ േഹാേശെയക്കു േയാശുവ എന്നു
േപരിട്ടു. 17 േമാെശ കനാൻേദശം ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ
അവെര അയച്ചു അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഈ വഴി െതെക്ക
േദശത്തു െചന്നു മലയിൽ കയറി: 18 േദശം
ഏതുവിധമുള്ളതു, അതിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ജനം
ബലവാന്മാേരാ ബലഹീനേരാ, ചുരുക്കേമാ
അധികേമാ; 19 അവർ പാക്കൎ ുന്ന േദശം നല്ലേതാ
ആകാത്തേതാ, അവർ വസിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ
പാളയങ്ങേളാ േകാട്ടകേളാ, 20 േദശം പുഷ്ടിയുള്ളേതാ
പുഷ്ടിയില്ലാത്തേതാ, അതിൽ വൃക്ഷം ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്നിങ്ങെന േനാക്കിയറിവിൻ; നിങ്ങൾ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു
േദശത്തിെല ഫലങ്ങളും െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. അതു മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തു തുടങ്ങുന്ന കാലം
ആയിരുന്നു. 21 അങ്ങെന അവർ കയറിേപ്പായി,
സീൻമരുഭൂമിമുതൽ ഹാമാത്തിന്നുേപാകുന്ന വഴിയായി
രേഹാബ ്വെര േദശെത്ത േശാധനെചയത്ു. 22 അവർ
െതെക്കേദശത്തുകൂടി െചന്നു െഹേ്രബാനിൽ എത്തി;
അവിെട അനാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായ അഹീമാനും
േശശായിയും തൽമായിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; െഹേ്രബാൻ
മി്രസയീമിെല േസാവാരിന്നു ഏഴു സംവത്സരം മുെമ്പ
പണിതതായിരുന്നു. 23 അവർ
എേസ്കാൽതാഴവ്രേയാളം െചന്നു അവിെടനിന്നു ഒരു
മുന്തിരിവള്ളി കുലേയാെട പറിെച്ചടുത്തു ഒരു
തണ്ടിേന്മൽ െകട്ടി രണ്ടുേപർകൂടി ചുമന്നു; അവർ
മാതളപ്പഴവും അത്തിപ്പഴവും കൂെട െകാണ്ടുേപാന്നു.
24 യി്രസാേയൽമക്കൾ അവിെടനിന്നു മുറിെച്ചടുത്ത
മുന്തിരിക്കുലനിമിത്തം ആ സ്ഥലത്തിന്നു
എേസ്കാൽതാഴവ്ര എന്നു േപരായി. 25 അവർ
നാലപ്തു ദിവസംെകാണ്ടു േദശം
ഒറ്റുേനാക്കിക്കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നു. 26 അവർ
യാ്രതെചയത്ു പാറാൻമരുഭൂമിയിെല കാേദശിൽ
േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട സവ്വൎ സഭയുെടയും അടുക്കൽ
വന്നു അവേരാടും സവ്വൎ സഭേയാടും വത്തൎ മാനം
അറിയിച്ചു; േദശത്തിെല ഫലങ്ങളും അവെര കാണിച്ചു.
27 അവർ അവേനാടു വിവരിച്ചു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നീ ഞങ്ങെള അയച്ച
േദശേത്തക്കു ഞങ്ങൾ േപായി; അതു പാലും േതനും
ഒഴുകുന്ന േദശം തേന്ന; അതിെല ഫലങ്ങൾ ഇതാ. 28

എങ്കിലും േദശത്തു പാക്കൎ ുന്ന ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും
പട്ടണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പും വലിപ്പവും ഉള്ളവയും
ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ അനാക്കിെന്റ പു്രതന്മാെരയും
അവിെട കണ്ടു. 29 അമാേലക്യർ െതെക്ക േദശത്തു
പാക്കൎ ുന്നു; ഹിത്യരും െയബൂസ്യരും അേമായ്യൎ രും
പവ്വൎ തങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്നു; കനാന്യർ കടൽക്കരയിലും
േയാദ്ദൎ ാൻനദീതീരത്തും പാക്കൎ ുന്നു. 30 എന്നാൽ
കാേലബ ്േമാെശയുെട മുമ്പാെക ജനെത്ത അമത്തൎ ി:
നാം െചന്നു അതു ൈകവശമാക്കുക; അതു ജയിപ്പാൻ
നമുക്കു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 31 എങ്കിലും
അവേനാടുകൂെട േപായിരുന്ന പുരുഷന്മാർ: ആ
ജനത്തിെന്റ േനെര െചല്ലുവാൻ നമുക്കു കഴികയില്ല;
അവർ നമ്മിലും ബലവാന്മാർ ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 തങ്ങൾ ഒറ്റുേനാക്കിയ േദശെത്തക്കുറിച്ചു
അവർ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു ദുവ്വൎ ത്തൎ മാനമായി
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു
ഒറ്റുേനാക്കിയ േദശം നിവാസികെള തിന്നുകളയുന്ന
േദശം ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ അവിെട കണ്ട ജനം
ഒെക്കയും അതികായന്മാർ; 33 അവിെട ഞങ്ങൾ

മല്ലന്മാരുെട സന്തികളായ അനാക്യമല്ലന്മാെരയും
കണ്ടു; ഞങ്ങൾക്കു തേന്ന ഞങ്ങൾ
െവട്ടുക്കിളികെളേപ്പാെല േതാന്നി; അവരുെട
കാഴെ്ചക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങെനതേന്ന ആയിരുന്നു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേപ്പാൾ സഭെയാെക്കയും ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചു, ജനം ആ രാ്രതി മുഴുവനും
കരഞ്ഞു. 2 യി്രസാേയൽമക്കൾ എല്ലാവരും

േമാെശക്കും അഹേരാന്നും വിേരാധമായി
പിറുപിറുത്തു; സഭ ഒെക്കയും അവേരാടു:
മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു ഞങ്ങൾ മരിച്ചുേപായിരുന്നു
എങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ ഈ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു ഞങ്ങൾ മരിച്ചുേപായിരുന്നു
എങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു. 3 വാളാൽ വീേഴണ്ടതിന്നു
യേഹാവ ഞങ്ങെള ആ േദശത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുന്നതു എന്തിന്നു? ഞങ്ങളുെട
ഭായ്യൎ മാരും മക്കളും െകാള്ളയായേ്പാകുമേല്ലാ;
മി്രസയീമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകയല്ലേയാ ഞങ്ങൾക്കു
നല്ലതു? എന്നു പറഞ്ഞു. 4 നാം ഒരു തലവെന
നിശ്ചയിച്ചു മി്രസയീമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാക എന്നും
അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ
േമാെശയും അഹേരാനും യി്രസാേയൽസഭയുെട
സവ്വൎ സംഘത്തിെന്റയും മുമ്പാെക കവിണ്ണുവീണു. 6

േദശെത്ത ഒറ്റുേനാക്കിയവരിൽ നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും െയഫുന്നയുെട മകൻ കാേലബും വ്രസ്തം
കീറി, 7 യി്രസാേയൽമക്കളുെട സവ്വൎ സഭേയാടും
പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു ഒറ്റു
േനാക്കിയ േദശം എ്രതയും നല്ലേദശം ആകുന്നു. 8

യേഹാവ നമ്മിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
നെമ്മ പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന ആ േദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു നമുക്കു അതു തരും. 9

യേഹാവേയാടു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കമാ്രതം അരുതു; ആ
േദശത്തിെല ജനെത്ത ഭയെപ്പടരുതു; അവർ നമുക്കു
ഇരയാകുന്നു; അവരുെട ശരണം
േപായേ്പായിരിക്കുന്നു; നേമ്മാടുകൂെട യേഹാവ
ഉള്ളതുെകാണ്ടു അവെര ഭയെപ്പടരുതു. 10 എന്നാെറ
അവെര കെല്ലറിേയണം എന്നു സഭെയല്ലാം പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േതജസ്സു
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ എല്ലായി്രസാേയൽമക്കളും
കാൺെക ്രപത്യക്ഷമായി. 11 യേഹാവ േമാെശേയാടു:
ഈ ജനം എ്രതേത്താളം എെന്ന നിരസിക്കും? ഞാൻ
അവരുെട മേദ്ധ്യ െചയത്ിട്ടുള്ള
അടയാളങ്ങെളാെക്കയും കണ്ടിട്ടും അവർ
എ്രതേത്താളം എെന്ന വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും? 12

ഞാൻ അവെര മഹാമാരിയാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു
സംഹരിച്ചുകളകയും നിെന്ന അവെരക്കാൾ
വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതിയാക്കുകയും െചയ്യും
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 13 േമാെശ യേഹാവേയാടു
പറഞ്ഞതു: എന്നാൽ മി്രസയീമ്യർ അതു േകൾക്കും; നീ
ഈ ജനെത്ത അവരുെട ഇടയിൽനിന്നു നിെന്റ
ശക്തിയാൽ െകാണ്ടുേപാന്നുവേല്ലാ. 14 അവർ അതു
ഈ േദശനിവാസികേളാടും പറയും; യേഹാവയായ നീ
ഈ ജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ ഉെണ്ടന്നു അവർ
േകട്ടിരിക്കുന്നു; യേഹാവയായ നിെന്ന ഇവർ കണ്ണാേല
കാണുകയും നിെന്റ േമഘം ഇവക്കൎ ു മീെത നില്ക്കുകയും
പകൽ േമഘസ്തംഭത്തിലും രാ്രതി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും നീ
ഇവക്കൎ ു മുമ്പായി നടക്കുകയും െചയ്യുന്നുവേല്ലാ. 15

നീ ഇേപ്പാൾ ഈ ജനെത്ത ഒെക്കയും ഒരു
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ഒറ്റമനുഷ്യെനേപ്പാെല െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ നിെന്റ
കീത്തൎ ി േകട്ടിരിക്കുന്ന ജാതികൾ: 16 ഈ ജനേത്താടു
സത്യം െചയത് േദശേത്തക്കു അവെര െകാണ്ടു
േപാകുവാൻ യേഹാെവക്കു കഴിയായ്കെകാണ്ടു അവൻ
അവെര മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്നു
പറയും. 17 യേഹാവ ദീഘൎ ക്ഷമയും മഹാദയയും
ഉള്ളവൻ; അകൃത്യവും ലംഘനവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ;
കുറ്റക്കാരെന െവറുെത വിടാെത പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യം മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും
തലമുറേയാളം മക്കളുെട േമൽ സന്ദശൎ ിക്കുന്നവൻ 18

എന്നിങ്ങെന നീ അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല കത്തൎ ാേവ,
ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ശക്തി വലുതായിരിേക്കണേമ. 19

നിെന്റ മഹാദെയക്കു തക്കവണ്ണം മി്രസയീംമുതൽ
ഇവിടംവെര ഈ ജനേത്താടു നീ
ക്ഷമിച്ചുവന്നതുേപാെല ഈ ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം
ക്ഷമിേക്കണേമ. 20 അതിന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തു: നിെന്റ അേപക്ഷ്രപകാരം ഞാൻ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 എങ്കിലും എന്നാണ, ഭൂമിെയല്ലാം
യേഹാവയുെട േതജസ്സുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും. 22

എെന്റ േതജസ്സും മി്രസയീമിലും മരുഭൂമിയിലുംെവച്ചു
ഞാൻ െചയത് അടയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ
എല്ലാവരും ഇേപ്പാൾ പത്തു ്രപാവശ്യം എെന്ന
പരീക്ഷിക്കയും എെന്റ വാക്കു കൂട്ടാക്കാതിരിക്കയും
െചയത്തുെകാണ്ടു 23 അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
ഞാൻ സത്യം െചയത്ിട്ടുള്ള േദശം അവർ കാൺകയില്ല;
എെന്ന നിരസിച്ചവർ ആരും അതു കാൺകയില്ല. 24

എെന്റ ദാസനായ കാേലേബാ, അവന്നു േവെറാരു
സ്വഭാവമുള്ളതുെകാണ്ടും എെന്ന പൂണ്ണൎ മായി
അനുസരിച്ചതുെകാണ്ടും അവൻ േപായിരുന്ന
േദശേത്തക്കു ഞാൻ അവെന എത്തിക്കും; അവെന്റ
സന്തതി അതു ൈകവശമാക്കും. 25 എന്നാൽ
അമാേലക്യരും കനാന്യരും താഴവ്രയിൽ
പാക്കൎ ുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ നാെള
െചങ്കടലിങ്കേലക്കുള്ള വഴിയായി മരുഭൂമിയിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 27 ഈ ദുഷ്ടസഭ
എ്രതേത്താളം എനിക്കു വിേരാധമായി പിറുപിറുക്കും?
യി്രസാേയൽമക്കൾ എനിക്കു വിേരാധമായി
പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 28

അവേരാടു പറവിൻ: ഞാൻ േകൾെക്ക നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞതുേപാെല തേന്ന, എന്നാണ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു െചയ്യുെമന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.
29 ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുെട ശവം വീഴും;
െയഫുന്നയുെട മകൻ കാേലബും നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും ഒഴിെക ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി 30 എെന്റ േനെര
പിറുപിറുത്തവരായ നിങ്ങളുെട എണ്ണത്തിൽ ആരും
ഞാൻ നിങ്ങെള പാപ്പൎ ിക്കുെമന്നു സത്യം െചയത്ിട്ടുള്ള
േദശത്തു കടക്കയില്ല. 31 എന്നാൽ
െകാള്ളയായേ്പാകുെമന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികെള ഞാൻ അതിൽ
കടക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ നിരസിച്ചിരിക്കുന്ന േദശം
അവർ അറിയും. 32 നിങ്ങേളാ, നിങ്ങളുെട ശവം ഈ
മരുഭൂമിയിൽ വീഴും. 33 നിങ്ങളുെട ശവം മരുഭൂമിയിൽ
ഒടുങ്ങുംവെര നിങ്ങളുെട മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ
നാലപ്തു സംവത്സരം ഇടയരായി സഞ്ചരിച്ചു
നിങ്ങളുെട പാതി്രവത്യഭംഗം വഹിക്കും; 34 േദശം ഒറ്റു
േനാക്കിയ നാലപ്തു ദിവസത്തിെന്റ
എണ്ണത്തിെന്നാത്തവണ്ണം, ഒരു ദിവസത്തിന്നു ഒരു

സംവത്സരം വീതം, നാലപ്തു സംവത്സരം നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ചു എെന്റ അകലച്
അറിയും. 35 എനിക്കു വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടിയ ഈ
ദുഷ്ടസഭേയാടു ഞാൻ ഇങ്ങെന െചയ്യും: ഈ
മരുഭൂമിയിൽ അവർ ഒടുങ്ങും; ഇവിെട അവർ മരിക്കും
എന്നു യേഹാവയായ ഞാൻ കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 36

േദശം ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ േമാെശ അയച്ചവരും,
മടങ്ങിവന്നു േദശെത്തക്കുറിച്ചു ദുവ്വൎ ത്തൎ മാനം
പറഞ്ഞു സഭ മുഴുവനും അവന്നു വിേരാധമായി
പിറുപിറുപ്പാൻ സംഗതി വരുത്തിയ വരും, 37

േദശെത്തക്കുറിച്ചു ദുവ്വൎ ത്തൎ മാനം പറഞ്ഞവരുമായ
പുരുഷന്മാർ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു
ബാധെകാണ്ടു മരിച്ചു. 38 എന്നാൽ േദശം
ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ േപായ പുരുഷന്മാരിൽ നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും െയഫുന്നയുെട പു്രതൻ കാേലബും
മരിച്ചില്ല. 39 പിെന്ന േമാെശ ഈ വാക്കുകൾ
യി്രസാേയൽമക്കേളാെടാെക്കയും പറഞ്ഞു; ജനം
ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചു.

40 പിേറ്റന്നു അവർ അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു: ഇതാ,
യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു െചാല്ലിയിരിക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു ഞങ്ങൾ കയറിേപ്പാകുന്നു: ഞങ്ങൾ
പാപം െചയത്ുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു മലമുകളിൽ
കയറി. 41 അേപ്പാൾ േമാെശ: നിങ്ങൾ എന്തിന്നു
യേഹാവയുെട കലപ്ന ലംഘിക്കുന്നു? അതു
സാദ്ധ്യമാകയില്ല. 42 ശ്രതുക്കളാൽ
േതാൽക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ കയറരുതു;
യേഹാവ നിങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ ഇല്ല. 43 അമാേലക്യരും
കനാന്യരും അവിെട നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ ഉണ്ടു; നിങ്ങൾ
വാളാൽ വീഴും; നിങ്ങൾ യേഹാവെയ വിട്ടു
പിന്തിരിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടു യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 44 എന്നിട്ടും
അവർ ധാഷ്ടൎ ്യം പൂണ്ടു മലമുകളിൽ കയറി;
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകവും േമാെശയും
പാളയത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടില്ലതാനും. 45 എന്നാെറ
മലയിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന അമാേലക്യരും കനാന്യരും
ഇറങ്ങിവന്നു അവെര േതാലപ്ിച്ചു േഹാമ്മൎ ാവെര
അവെര ഛിന്നിച്ചു ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു

പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന
നിങ്ങളുെട നിവാസേദശത്തു നിങ്ങൾ െചന്നിട്ടു 3 ഒരു
േനച്ചൎ  നിവത്തൎ ിപ്പാേനാ സ്വേമധാദാനമായിേട്ടാ
നിങ്ങളുെട ഉത്സവങ്ങളിേലാ യേഹാെവക്കു
മാടിെനയാകെട്ട ആടിെനയാകെട്ട
േഹാമയാഗമായിെട്ടങ്കിലും ഹനനയാഗമായിെട്ടങ്കിലും
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയാകുമാറു ഒരു
ദഹനയാഗം അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ 4 യേഹാെവക്കു
വഴിപാടുകഴിക്കുന്നവൻ കാൽഹീൻ എണ്ണ േചത്തൎ
ഒരിടങ്ങഴി മാവു േഭാജനയാഗമായി െകാണ്ടുവേരണം.
5 േഹാമയാഗത്തിന്നും ഹനനയാഗത്തിന്നും
പാനീയയാഗമായി നീ ആെടാന്നിന്നു കാൽഹീൻ
വീഞ്ഞു െകാണ്ടുവേരണം. 6 ആട്ടുെകാറ്റനായാൽ
ഹീനിൽ മൂന്നിെലാന്നു എണ്ണ േചത്തൎ  രണ്ടിടങ്ങഴി മാവു
േഭാജനയാഗമായി െകാണ്ടുവേരണം. 7 അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിന്നു ഹീനിൽ മൂന്നിെലാന്നു വീഞ്ഞും
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായി അപ്പൎ ിേക്കണം.
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8 േനച്ചൎ  നിവത്തൎ ിപ്പാേനാ യേഹാെവക്കു
സമാധാനയാഗം കഴിപ്പാേനാ േഹാമയാഗത്തിന്നാകെട്ട
ഹനനയാഗത്തിന്നാകെട്ട ഒരു കാളക്കിടാവിെന
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ 9 കിടാവിേനാടുകൂെട അരഹീൻ
എണ്ണ േചത്തൎ  മൂന്നിടങ്ങഴി മാവു േഭാജനയാഗമായിട്ടു
അപ്പൎ ിേക്കണം. 10 അതിെന്റ പാനീയയാഗമായി
അരഹീൻ വീഞ്ഞു യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം.
11 കാളക്കിടാവു, ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു,
േകാലാട്ടിൻകുട്ടി എന്നിവയിൽ ഓേരാന്നിന്നും ഇങ്ങെന
തേന്ന േവണം. 12 നിങ്ങൾ അപ്പൎ ിക്കുന്ന
യാഗമൃഗങ്ങളുെട എണ്ണത്തിന്നും ഒത്തവണ്ണം
ഓേരാന്നിന്നും ഇങ്ങെന തേന്ന േവണം. 13

സ്വേദശിയായവെനാെക്കയും യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ
ഇെതല്ലാം ഇങ്ങെനതേന്ന അനുഷഠ്ിേക്കണം. 14

നിങ്ങേളാടുകൂെട പാക്കൎ ുന്ന പരേദശിേയാ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ സ്ഥിരവാസം െചയ്യുന്ന ഒരുത്തേനാ
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം
കഴിക്കുന്നുെവങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഷഠ്ിക്കുംവണ്ണം
തേന്ന അവനും അനുഷഠ്ിേക്കണം. 15

നിങ്ങൾക്കാകെട്ട വന്നു പാക്കൎ ുന്ന പരേദശിക്കാകെട്ട
സവ്വൎ സെഭക്കും തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കും ഒരു
ചട്ടം തേന്ന ആയിരിേക്കണം; യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ പരേദശി നിങ്ങെളേപ്പാെല തേന്ന
ഇരിേക്കണം. 16 നിങ്ങൾക്കും വന്നു പാക്കൎ ുന്ന
പരേദശിക്കും ്രപമാണവും നിയമവും ഒന്നുതേന്ന
ആയിരിേക്കണം.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 18 യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപാകുന്ന േദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം
19 േദശത്തിെല ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം കഴിേക്കണം. 20

ആദ്യെത്ത തരിമാവുെകാണ്ടുള്ള ഒരു വട
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായി കഴിേക്കണം; െമതിക്കളത്തിെന്റ
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണംേപാെല തേന്ന അതു ഉദച്ചൎ  െചേയ്യണം. 21

ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി ആദ്യെത്ത
തരിമാവുെകാണ്ടു യേഹാെവക്കു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം
കഴിേക്കണം.

22 യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ച ഈ
സകലകലപ്നകളിലും 23 യാെതാെന്നങ്കിലും യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ച നാൾമുതൽ
തലമുറതലമുറയായി യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച സകലത്തിലും യാെതാെന്നങ്കിലും
നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കാെത െതറ്റു െചയത്ാൽ, 24

അറിയാെതകണ്ടു അബദ്ധവശാൽ സഭ വല്ലതും
െചയത്ുേപായാൽ സഭെയല്ലാം കൂെട
േഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും
പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റെനയും
ചട്ട്രപകാരം അതിന്നുള്ള േഭാജനയാഗേത്താടും
പാനീയയാഗേത്താടുംകൂെട യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 25 ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സവ്വൎ സെഭക്കുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണം;
എന്നാൽ അതു അവേരാടു ക്ഷമിക്കെപ്പടും; അതു
അബദ്ധവശാൽ സംഭവിക്കയും അവർ തങ്ങളുെട
അബദ്ധത്തിന്നായിട്ടു യേഹാെവക്കു ദഹനയാഗമായി
തങ്ങളുെട വഴിപാടും പാപയാഗവും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അപ്പൎ ിക്കയും െചയത്ുവേല്ലാ. 26

എന്നാൽ അതു യി്രസാേയൽമക്കളുെട സവ്വൎ സഭേയാടും
അവരുെട ഇടയിൽ വന്നുപാക്കൎ ുന്ന പരേദശിേയാടും
ക്ഷമിക്കെപ്പടും; െതറ്റു
സവ്വൎ ജനത്തിന്നുമുള്ളതായിരുന്നുവേല്ലാ. 27 ഒരാൾ
അബദ്ധവശാൽ പാപം െചയത്ാൽ അവൻ
തനിക്കുേവണ്ടി പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഒരു െപൺേകാലാട്ടിെന അപ്പൎ ിക്കണം. 28

അബദ്ധവശാൽ പാപം െചയത്വന്നു പാപപരിഹാരം
വരുത്തുവാൻ പുേരാഹിതൻ അവന്നുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തകമ്മൎ ം
അനുഷഠ്ിേക്കണം; എന്നാൽ അതു അവേനാടു
ക്ഷമിക്കെപ്പടും. 29 യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ
അബദ്ധവശാൽ പാപം െചയ്യുന്നവൻ സ്വേദശിേയാ
വന്നു പാക്കൎ ുന്ന പരേദശിേയാ ആയാലും ്രപമാണം
ഒന്നുതേന്ന ആയിരിേക്കണം. 30 എന്നാൽ
സ്വേദശികളിേലാ പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
കരുതിക്കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചയത്ാൽ അവൻ
യേഹാവെയ ദുഷിക്കുന്നു; അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽ നിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം. 31 അവൻ
യേഹാവയുെട വചനം ധിക്കരിച്ചു അവെന്റ കലപ്ന
ലംഘിച്ചു; അവെന നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളേയണം;
അവെന്റ അകൃത്യം അവെന്റേമൽ ഇരിക്കും.

32 യി്രസാേയൽമക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
ശബ്ബത്ത് നാളിൽ ഒരുത്തൻ വിറകു െപറുക്കുന്നതു
കണ്ടു. 33 അവൻ വിറകു െപറുക്കുന്നതു കണ്ടവർ
അവെന േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
സവ്വൎ സഭയുെടയും അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 34

അവേനാടു െചേയ്യണ്ടതു ഇന്നെതന്നു
വിധിച്ചിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ടു അവർ അവെന തടവിൽ
െവച്ചു. 35 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു: ആ
മനുഷ്യൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം; സവ്വൎ സഭയും
പാളയത്തിന്നു പുറത്തുെവച്ചു അവെന
കെല്ലറിേയണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 36 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന സവ്വൎ സഭയും
അവെന പാളയത്തിന്നു പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാന്നു.

37 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 38 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: അവർ തലമുറതലമുറയായി
വ്രസ്തത്തിെന്റ േകാൺതെലക്കു െപാടിപ്പു
ഉണ്ടാക്കുകയും േകാൺതെലക്കെല െപാടിപ്പിൽ
നീലച്ചരടു െകട്ടുകയും േവണം. 39 നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട സകലകലപ്നകളും ഓത്തൎ ു
അനുസരിേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങളുെട
സ്വന്തഹൃദയത്തിന്നും സ്വന്തകണ്ണിന്നും േതാന്നിയവണ്ണം
പരസംഗമായി നടക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും ആ
െപാടിപ്പു ജ്ഞാപകം ആയിരിേക്കണം. 40 നിങ്ങൾ
എെന്റ സകലകലപ്നകളും ഓത്തൎ ു അനുസരിച്ചു
നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിന്നു വിശുദ്ധരായിരിേക്കണ്ടതിന്നു
തേന്ന. 41 നിങ്ങളുെട ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നിങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന ഞാൻ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവതേന്ന.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ േലവിയുെട മകനായ
െകഹാത്തിെന്റ മകനായ യിസഹ്ാരിെന്റ
മകൻ േകാരഹ,് രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽ

എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ ദാഥാൻ, അബീരാം,
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േപെലത്തിെന്റ മകനായ ഓൻ എന്നിവർ 2

യി്രസാേയൽമക്കളിൽ സഭാ്രപധാനികളും
സംഘസദസ്യന്മാരും ്രപമാണികളുമായ ഇരുനൂറ്റമ്പതു
പുരുഷന്മാെര കൂട്ടി േമാെശേയാടു മത്സരിച്ചു. 3 അവൻ
േമാെശക്കും അഹേരാന്നും വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടി
അവേരാടു: മതി, മതി; സഭ ഒെട്ടാഴിയാെത എല്ലാവരും
വിശുദ്ധരാകുന്നു; യേഹാവ അവരുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ടു;
പിെന്ന നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട സെഭക്കു മീെത
നിങ്ങെളത്തേന്ന ഉയത്തൎ ുന്നതു എന്തു? എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േമാെശ കവിണ്ണുവീണു.
5 അവൻ േകാരഹിേനാടും അവെന്റ എല്ലാ കൂട്ടേരാടും
പറഞ്ഞതു: നാെള രാവിെല യേഹാവ തനിക്കുള്ളവർ
ആെരന്നും തേന്നാടടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധൻ
ആെരന്നും കാണിക്കും; താൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവെന
തേന്നാടു അടുക്കുമാറാക്കും. 6 േകാരഹും അവെന്റ
എല്ലാകൂട്ടവുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾ ഇതു െചയവ്ിൻ:
7 ധൂപകലശം എടുത്തു നാെള യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അതിൽ തീയിട്ടു ധൂപവഗ്ഗൎ ം ഇടുവിൻ;
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവൻ തേന്ന വിശുദ്ധൻ;
േലവിപു്രതന്മാേര, മതി, മതി! 8 പിെന്ന േമാെശ
േകാരഹിേനാടു പറഞ്ഞതു: േലവിപു്രതന്മാേര,
േകൾപ്പിൻ. 9 യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെല
േവലെചയവ്ാനും സഭയുെട ശുശ്രൂെഷക്കായി
അവരുെട മുമ്പാെക നിലപ്ാനും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവം നിങ്ങെള തെന്റ അടുക്കൽ വരുേത്തണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയൽസഭയിൽനിന്നു നിങ്ങെള േവറുതിരിച്ചതു
നിങ്ങൾക്കു േപാരാേയാ? 10 അവൻ നിെന്നയും
േലവിപു്രതന്മാരായ നിെന്റ സകലസേഹാദരന്മാെരയും
തേന്നാടു അടുക്കുമാറാക്കിയേല്ലാ; നിങ്ങൾ
െപൗേരാഹിത്യംകൂെട കാംക്ഷിക്കുന്നുേവാ? 11 ഇതു
േഹതുവായിട്ടു നീയും നിെന്റ കൂട്ടക്കാർ ഒെക്കയും
യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടിയിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ അഹേരാെന്റ േനെര പിറുപിറുപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവൻ എന്തുമാ്രതമുള്ളു?

12 പിെന്ന േമാെശ എലിയാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ
ദാഥാെനയും അബീരാമിെനയും വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചു;
അതിന്നു അവർ: 13 ഞങ്ങൾ വരികയില്ല; മരുഭൂമിയിൽ
ഞങ്ങെള െകാല്ലുവാൻ നീ ഞങ്ങെള പാലും േതനും
ഒഴുകുന്ന േദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്നരിക്കുന്നതു
േപാരാഞ്ഞിട്ടു നിെന്നത്തെന്ന ഞങ്ങൾക്കു
അധിപതിയും ആക്കുന്നുേവാ? 14 അ്രതയുമല്ല, നീ
ഞങ്ങെള പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരികേയാ നിലങ്ങളും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
അവകാശമായി തരികേയാ െചയത്ിട്ടില്ല; നീ ഇവരുെട
കണ്ണു ചുഴന്നുകളയുേമാ? ഞങ്ങൾ വരികയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 അേപ്പാൾ േമാെശ ഏറ്റവും േകാപിച്ചു.
അവൻ യേഹാവേയാടു: അവരുെട വഴിപാടു
കടാക്ഷിക്കരുേത; ഞാൻ അവരുെട പക്കൽനിന്നു ഒരു
കഴുതെയേപ്പാലും വാങ്ങീട്ടില്ല; അവരിൽ ഒരുത്തേനാടും
ഒരു േദാഷം െചയത്ിട്ടുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 16

േമാെശ േകാരഹിേനാടു: നീയും നിെന്റ എല്ലാകൂട്ടവും
നാെള യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വേരണം; നീയും
അവരും അഹേരാനും കൂെട തേന്ന. 17 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ധൂപകലശം എടുത്തു
അവയിൽ ധൂപവഗ്ഗൎ ം ഇട്ടു ഒേരാരുത്തൻ ഓേരാ
ധൂപകലശമായി ഇരുനൂറ്റമ്പതു കലശവും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ; നീയും
അഹേരാനും കൂെട താന്താെന്റ ധൂപകലശവുമായി
വേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അങ്ങെന അവർ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ധൂപകലശം എടുത്തു

തീയിട്ടു അതിൽ ധൂപവഗ്ഗൎ വും ഇട്ടു േമാെശയും
അഹേരാനുമായി സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ നിന്നു. 19 േകാരഹ ്അവക്കൎ ു
വിേരാധമായി സവ്വൎ സഭെയയും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി;
അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േതജസ്സു സവ്വൎ സെഭക്കും
്രപത്യക്ഷമായി.

20 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും: 21 ഈ
സഭയുെട മേദ്ധ്യനിന്നു മാറിേപ്പാകുവിൻ; ഞാൻ
അവെര ക്ഷണത്തിൽ സംഹരിക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചു.
22 അേപ്പാൾ അവർ കവിണ്ണുവീണു:
സകലജനത്തിെന്റയും ആത്മാക്കൾക്കു
ഉടയവനാകുന്ന ൈദവേമ, ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം
െചയത്തിന്നു നീ സവ്വൎ സഭേയാടും േകാപിക്കുെമാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്നു യേഹാവ േമാെശേയാടു:
24 േകാരഹ,് ദാഥാൻ, അബീരാം എന്നിവരുെട
വാസസ്ഥലത്തിെന്റ ചുറ്റിലും നിന്നു മാറിെക്കാൾവിൻ
എന്നു സഭേയാടു പറക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 25 േമാെശ
എഴുേന്നറ്റു ദാഥാെന്റയും അബീരാമിെന്റയും അടുക്കൽ
െചന്നു; യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരും അവെന്റ പിന്നാെല
െചന്നു.

26 അവൻ സഭേയാടു: ഈ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട
സകലപാപങ്ങളാലും നിങ്ങൾ
സംഹരിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട
കൂടാരങ്ങളുെട അടുക്കൽനിന്നു മാറിേപ്പാകുവിൻ;
അവക്കൎ ുള്ള യാെതാന്നിെനയും െതാടരുതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അങ്ങെന അവർ േകാരഹ,് ദാഥാൻ,
അബീരാം എന്നവരുെട വാസസ്ഥലത്തിെന്റ
ചുറ്റിലുംനിന്നു മാറിേപ്പായി. എന്നാൽ ദാഥാനും
അബീരാമും പുറത്തു വന്നു: അവരും അവരുെട
ഭായ്യൎ മാരും പു്രതന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും താന്താങ്ങളുെട
കൂടാരവാതിൽക്കൽനിന്നു. 28 അേപ്പാൾ േമാെശ
പറഞ്ഞതു: ഈ സകല്രപവൃത്തികളും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു യേഹാവ എെന്ന അയച്ചു; ഞാൻ
സ്വേമധയായി ഒന്നും െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു നിങ്ങൾ
ഇതിനാൽ അറിയും: 29 സകലമനുഷ്യരും
മരിക്കുന്നതുേപാെല ഇവർ മരിക്കേയാ
സകലമനുഷ്യക്കൎ ും ഭവിക്കുന്നതുേപാെല ഇവക്കൎ ു
ഭവിക്കേയാ െചയത്ാൽ യേഹാവ എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല.
30 എന്നാൽ യേഹാവ ഒരു അപൂവ്വൎ കായ്യൎ ം
്രപവത്തൎ ിക്കയും ഭൂമി വായ ്പിളന്നൎ ു അവെരയും
അവക്കൎ ുള്ള സകലെത്തയും വിഴുങ്ങിക്കളകയും അവർ
ജീവേനാടു പാതാളത്തിേലക്കു ഇറങ്ങുകയും
െചയത്ാൽ അവർ യേഹാവെയ നിരസിച്ചു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയും. 31 അവൻ ഈ വാക്കുകെളല്ലാം
പറഞ്ഞു തീന്നൎ േപ്പാൾ അവരുെട കീെഴ ഭൂമി പിളന്നൎ ു.
32 ഭൂമി വായ ്തുറന്നു അവെരയും അവരുെട
കുടുംബങ്ങെളയും േകാരഹിേനാടു േചന്നൎ ിട്ടുള്ള
എല്ലാവെരയും അവരുെട സവ്വൎ സമ്പത്തിെനയും
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 33 അവരും അവേരാടു േചന്നൎ ിട്ടുള്ള
എല്ലാവരും ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്കു ഇറങ്ങി;
ഭൂമി അവരുെടേമൽ അടകയും അവർ സഭയുെട
ഇടയിൽനിന്നു നശിക്കയും െചയത്ു. 34 അവരുെട
ചുറ്റും ഇരുന്ന യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും അവരുെട
നിലവിളി േകട്ടു: ഭൂമി നെമ്മയും വഴുങ്ങിക്കളയരുേത
എന്നു പറഞ്ഞു ഓടിേപ്പായി. 35 അേപ്പാൾ
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു തീ പുറെപ്പട്ടു ധൂപം കാട്ടിയ
ഇരുനൂറ്റമ്പതുേപെരയും ദഹിപ്പിച്ചു.

36 യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു: 37

പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
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എെലയാസാരിേനാടു അവൻ എരിതീയുെട
ഇടയിൽനിന്നു ധൂപകലശങ്ങൾ എടുപ്പാൻ പറക; അവ
വിശുദ്ധമാകുന്നു; തീ അേങ്ങാട്ടു തട്ടിക്കളകയും െചയ്ക;
38 പാപം െചയത്ു തങ്ങൾക്കു ജീവനാശം വരുത്തിയ
ഇവരുെട ധൂപകലശങ്ങൾ യാഗപീഠം െപാതിവാൻ
അടിച്ചു തകിടാക്കണം; അതു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമാകുന്നു;
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു അതു ഒരു
അടയാളമായിരിക്കെട്ട. 39 െവന്തുേപായവർ ധൂപം
കാട്ടിയ താ്രമകലശങ്ങൾ പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാർ എടുത്തു 40 അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽ
അല്ലാത്ത യാെതാരു അന്യനും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ധൂപം കാണിപ്പാൻ അടുക്കയും
േകാരഹിെനയും അവെന്റ കൂട്ടുകാെരയുംേപാെല
ആകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു ജ്ഞാപകമായി അവെയ
യാഗപീഠം െപാതിവാൻ തകിടായി അടിപ്പിച്ചു;
യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കലപ്ിച്ചതു
േപാെലതേന്ന.

41 പിെറ്റന്നാൾ യി്രസാേയൽമക്കളുെട സഭെയല്ലാം
േമാെശക്കും അഹേരാന്നും വിേരാധമായി
പിറുപിറുത്തു: നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട ജനെത്ത
െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ഇങ്ങെന
േമാെശക്കും അഹേരാന്നും വിേരാധമായി
സഭകൂടിയേപ്പാൾ അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
േനെര േനാക്കി: േമഘം അതിെന മൂടി യേഹാവയുെട
േതജസ്സും ്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 43

അേപ്പാൾ േമാെശയും അഹേരാനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െചന്നു. 44

യേഹാവ േമാെശേയാടു: ഈ സഭയുെട മേദ്ധ്യനിന്നു
മാറിേപ്പാകുവിൻ; 45 ഞാൻ അവെര ക്ഷണത്തിൽ
സംഹരിക്കും എന്നരുളിെച്ചയത്ു. അേപ്പാൾ അവർ
കവിണ്ണുവീണു. 46 േമാെശ അഹേരാേനാടു: നീ
ധൂപകലശം എടുത്തു അതിൽ യാഗപീഠത്തിെല തീ ഇട്ടു
ധൂപവഗ്ഗൎ വും ഇട്ടു േവഗത്തിൽ സഭയുെട മേദ്ധ്യ
െചന്നു അവക്കൎ ുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്ക;
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു േ്രകാധം പുറെപ്പട്ടു
ബാധ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 47 േമാെശ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അഹേരാൻ കലശം എടുത്തു
സഭയുെട നടുവിേലക്കു ഓടി, ബാധ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു, ധൂപം കാട്ടി
ജനത്തിന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു, 48

മരിച്ചവക്കൎ ും ജീവനുള്ളവക്കൎ ും നടുവിൽ നിന്നേപ്പാൾ
ബാധ അടങ്ങി. 49 േകാരഹിെന്റ സംഗതിവശാൽ
മരിച്ചവെര കൂടാെത ബാധയാൽ മരിച്ചവർ
പതിന്നാലായിരെത്തഴുനൂറുേപർ ആയിരുന്നു 50

പിെന്ന അഹേരാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ േമാെശയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു,
അങ്ങെന ബാധ നിന്നുേപായി.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
സംസാരിച്ചു അവരുെട പക്കൽനിന്നു േഗാ്രതം

േഗാ്രതമായി സകലേഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാേരാടും ഓേരാ
വടിവീതം പ്രന്തണ്ടു വടി വാങ്ങി ഓേരാരുത്തെന്റ
വടിേമൽ അവെന്റ േപർ എഴുതുക. 3 േലവിയുെട
വടിേമേലാ അഹേരാെന്റ േപർ എഴുേതണം; ഓേരാ
േഗാ്രതത്തലവന്നു ഓേരാ വടി ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 4

സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പടുന്ന ഇടമായ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ മുമ്പാെക
അവെയ െവേക്കണം. 5 ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവെന്റ വടി തളിക്കൎ ും; ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽമക്കൾ നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാൻ നിത്തൎ ലാക്കും. 6 േമാെശ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു സംസാരിക്കയും അവരുെട
സകല്രപഭുക്കന്മാരും േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി ഓേരാ ്രപഭു
ഓേരാ വടിവീതം പ്രന്തണ്ടു വടി അവെന്റ പക്കൽ
െകാടുക്കയും െചയത്ു: വടികളുെട കൂട്ടത്തിൽ
അഹേരാെന്റ വടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 േമാെശ
വടികെള സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ െവച്ചു. 8 പിെറ്റന്നാൾ േമാെശ
സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ
േലവിഗൃഹത്തിന്നുള്ള അഹേരാെന്റ വടി
തളിത്തൎ ിരിക്കുന്നതു കണ്ടു; അതു തളിത്തൎ ു പൂത്തു
ബദാം ഫലം കായിച്ചിരുന്നു. 9 േമാെശ വടികെളല്ലാം
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു എടുത്തു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട അടുക്കൽ പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു; അവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വടി
േനാക്കിെയടുത്തു. 10 യേഹാവ േമാെശേയാടു:
അഹേരാെന്റ വടി മത്സരികൾക്കു ഒരു അടയാളമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു സാക്ഷ്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തിരിെക
െകാണ്ടുവരിക; അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
എനിക്കു വിേരാധമായുള്ള അവരുെട പിറുപിറുപ്പു നീ
ഇങ്ങെന നിത്തൎ ലാക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 11 േമാെശ
അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു: യേഹാവ തേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവൻ െചയത്ു.

12 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽമക്കൾ േമാെശേയാടു:
ഇതാ, ഞങ്ങൾ ചെത്താടുങ്ങുന്നു; ഞങ്ങൾ
നശിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നശിക്കുന്നു. 13

യേഹാവയുെട തിരുനിവാസേത്താടു
അടുക്കുന്നവെനല്ലാം ചാകുന്നു; ഞങ്ങൾ ഒെക്കയും
ചെത്താടുേങ്ങണേമാ എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന യേഹാവ അഹേരാേനാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: നീയും നിെന്റ
പു്രതന്മാരും നിെന്റ പിതൃഭവനവും

വിശുദ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യം
വഹിേക്കണം; നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും നിങ്ങളുെട
െപൗേരാഹിത്യം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യവും
വഹിേക്കണം. 2 നിെന്റ പിതൃേഗാ്രതമായ
േലവിേഗാ്രതത്തിലുള്ള നിെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും
നിേന്നാടുകൂെട അടുത്തുവരുമാറാേക്കണം. അവർ
നിേന്നാടു േചന്നൎ ു നിനക്കു ശുശ്രൂഷ െചേയ്യണം;
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരുേമാ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിങ്കൽ
ശുശ്രൂഷ െചേയ്യണം. 3 അവർ നിനക്കും
കൂടാരത്തിെന്നാെക്കയും ആവശ്യമുള്ള കായ്യൎ ം
േനാേക്കണം; എന്നാൽ അവരും നിങ്ങളും കൂെട
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ഉപകരണങ്ങേളാടും യാഗപീഠേത്താടും അടുക്കരുതു. 4

അവർ നിേന്നാടു േചന്നൎ ു സമാഗമനകൂടാരം
സംബന്ധിച്ചുള്ള സകലേവെലക്കുമായി കൂടാരത്തിെന്റ
കായ്യൎ ം േനാേക്കണം; ഒരു അന്യനും നിങ്ങേളാടു
അടുക്കരുതു. 5 യി്രസാേയൽമക്കളുെട േമൽ ഇനി
േ്രകാധം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റയും യാഗപീഠത്തിെന്റയും കായ്യൎ ം
നിങ്ങൾ േനാേക്കണം. 6 േലവ്യരായ നിങ്ങളുെട

സംഖ്യാപുസ്തകം 16:38 127 സംഖ്യാപുസ്തകം 18:6



സേഹാദരന്മാെരേയാ ഞാൻ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഇടയിൽനിന്നു എടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാെവക്കു
ദാനമായിരിക്കുന്ന അവെര സമാഗമനകൂടാരം
സംബന്ധിച്ചുള്ള േവല െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ദാനം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 7 ആകയാൽ
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും യാഗപീഠത്തിങ്കലും
തിരശ്ശീെലക്കകത്തും ഉള്ള സകലകായ്യൎ ത്തിലും
നിങ്ങളുെട െപൗേരാഹിത്യം അനുഷഠ്ിച്ചു
ശുശ്രൂഷെചേയ്യണം; െപൗേരാഹിത്യം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ദാനം െചയത്ിരിക്കുന്നു; അന്യൻ അടുത്തു
വന്നാൽ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം.

8 യേഹാവ പിെന്നയും അഹേരാേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: ഇതാ, എെന്റ ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങളുെട
കായ്യൎ ം ഞാൻ നിെന്ന ഭരേമലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
യി്രസാേയൽമക്കളുെട സകലവസ്തുക്കളിലും അവെയ
ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും ഓഹരിയായും
ശാശ്വതവാകാശമായും തന്നിരിക്കുന്നു. 9 തീയിൽ
ദഹിപ്പിക്കാത്തതായി അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽെവച്ചു
ഇതു നിനക്കുള്ളതായിരിേക്കണം; അവർ എനിക്കു
അപ്പൎ ിക്കുന്ന അവരുെട എല്ലാവഴിപാടും
സകലേഭാജനയാഗവും സകലപാപയാഗവും
സകലഅകൃത്യയാഗവും അതിവിശുദ്ധമായി നിനക്കും
നിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും ഇരിേക്കണം. 10

അതിവിശുദ്ധവസ്തുവായിട്ടു അതു ഭക്ഷിേക്കണം;
ആണുങ്ങെളല്ലാം അതു ഭക്ഷിേക്കണം. അതു
നിനക്കുേവണ്ടി വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 11

യി്രസാേയൽമക്കളുെട ദാനമായുള്ള ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായ
ഇതു അവരുെട സകലനീരാജനയാഗങ്ങേളാടുംകൂെട
നിനക്കുള്ളതാകുന്നു; ഇവെയ ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
പു്രതന്മാക്കൎ ും പു്രതിമാക്കൎ ും ശാശ്വതാവകാശമായി
തന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വീട്ടിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവെന്നല്ലാം
അതു ഭക്ഷിക്കാം. 12 എണ്ണയിൽ
വിേശഷമായെതാെക്കയും പുതുവീഞ്ഞിലും
ധാന്യത്തിലും വിേശഷമായെതാെക്കയും ഇങ്ങെന
അവർ യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിക്കുന്ന
ആദ്യഫലെമാെക്കയും ഞാൻ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു.
13 അവർ തങ്ങളുെട േദശത്തുള്ള എല്ലാറ്റിലും
യേഹാെവക്കു െകാണ്ടുവരുന്ന ആദ്യഫലങ്ങൾ
നിനക്കു ആയിരിേക്കണം; നിെന്റ വീട്ടിൽ
ശുദ്ധിയുള്ളവെന്നല്ലാം അതു ഭക്ഷിക്കാം. 14

യി്രസാേയലിൽ ശപഥാപ്പൎ ിതമായതു ഒെക്കയും നിനക്കു
ഇരിേക്കണം. 15 മനുഷ്യരിൽ ആകെട്ട മൃഗങ്ങളിൽ
ആകെട്ട സകലജഡത്തിലും അവർ യേഹാെവക്കു
െകാണ്ടുവരുന്ന കടിഞ്ഞൂൽ ഒെക്കയും നിനക്കു
ഇരിേക്കണം; മനുഷ്യെന്റ കടിഞ്ഞൂലിെനേയാ
വീെണ്ടടുേക്കണം; അശുദ്ധമൃഗങ്ങളുെട
കടിഞ്ഞൂലിെനയും വീെണ്ടടുേക്കണം. 16

വീെണ്ടടുപ്പുവിലേയാ: ഒരു മാസംമുതൽ േമേലാട്ടു
്രപായമുള്ളതിെന നിെന്റ മതിപ്പു്രപകാരം അഞ്ചു
േശെക്കൽ ്രദവ്യംെകാടുത്തു വീെണ്ടടുേക്കണം.
േശെക്കൽ ഒന്നിന്നു ഇരുപതു േഗര്രപകാരം
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്കം തേന്ന. 17 എന്നാൽ പശു,
ആടു, േകാലാടു എന്നിവയുെട കടിഞ്ഞൂലിെന
വീെണ്ടടുക്കരുതു; അവ വിശുദ്ധമാകുന്നു; അവയുെട
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ചു േമദസ്സു
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
ദഹിപ്പിേക്കണം. 18 നീരാജനം െചയത് െനഞ്ചും
വലെത്ത ൈകക്കുറകും
നിനക്കുള്ളതായിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന അവയുെട
മാംസവും നിനക്കു ഇരിേക്കണം. 19

യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിക്കുന്ന
വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽ ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ
നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും പു്രതിമാക്കൎ ും
ശാശ്വതാവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും ഇതു
എേന്നക്കും ഒരു ലവണനിയമം ആകുന്നു. 20 യേഹാവ
പിെന്നയും അഹേരാേനാടു: നിനക്കു അവരുെട
ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശവും ഉണ്ടാകരുതു; അവരുെട
ഇടയിൽ നിനക്കു ഒരു ഓഹരിയും അരുതു;
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ ഞാൻ തേന്ന നിെന്റ
ഓഹരിയും അവകാശവും ആകുന്നു എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു.

21 േലവ്യേക്കൎ ാ ഞാൻ സാമഗമനകൂടാരം
സംബന്ധിച്ചു അവർ െചയ്യുന്ന േവെലക്കു
യി്രസാേയലിൽ ഉള്ള ദശാംശം എല്ലാം അവകാശമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 22 യി്രസാേയൽമക്കൾ പാപം
വഹിച്ചു മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു േമലാൽ
സമാഗമനകൂടാരേത്താടു അടുക്കരുതു. 23 േലവ്യർ
സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള േവല െചയ്കയും
അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കയും േവണം; അതു
തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടമായിരിേക്കണം; അവക്കൎ ു യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഇടയിൽ അവകാശം ഉണ്ടാകരുതു. 24

യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാെവക്കു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായി
അപ്പൎ ിക്കുന്ന ദശാംശം ഞാൻ േലവ്യക്കൎ ു
അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു
അവക്കൎ ു യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ അവകാശം
അരുതു എന്നു ഞാൻ അവേരാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

25 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 26 നീ േലവ്യേരാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: യി്രസാേയൽമക്കളുെട പക്കൽനിന്നു
ഞാൻ നിങ്ങളുെട അവകാശമായി നിങ്ങൾക്കു
തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം അവേരാടു വാങ്ങുേമ്പാൾ
ദശാംശത്തിെന്റ പത്തിെലാന്നു നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 27 നിങ്ങളുെട ഈ
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം കളത്തിെല ധാന്യംേപാെലയും
മുന്തിരിച്ചക്കിെല നിറവുേപാെലയും നിങ്ങളുെട േപക്കൎ ു
എണ്ണും. 28 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു നിങ്ങൾ
വാങ്ങുന്ന സകലദശാംശത്തിലന്ിന്നും യേഹാെവക്കു
ഒരു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം അപ്പൎ ിേക്കണം; യേഹാെവക്കുള്ള ആ
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം നിങ്ങൾ പുേരാഹിതനായ അഹേരാന്നു
െകാടുേക്കണം. 29 നിങ്ങൾക്കുള്ള സകലദാനങ്ങളിലും
ഉത്തമമായ എല്ലാറ്റിെന്റയും വിശുദ്ധഭാഗം നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 30

ആകയാൽ നീ അവേരാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
നിങ്ങൾ അതിെന്റ ഉത്തമഭാഗം ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായി
അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ അതു കളത്തിെല
അനുഭവംേപാെലയും മുന്തിരിച്ചക്കിെല
അനുഭവംേപാെലയും േലവ്യക്കൎ ു എണ്ണും. 31 അതു
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങൾക്കും
എല്ലാടത്തുെവച്ചും ഭക്ഷിക്കാം; അതു
സമാഗമനകൂടാരത്തിങ്കൽ നിങ്ങൾ െചയ്യുന്ന
േവെലക്കുള്ള ശമ്പളം ആകുന്നു. 32 അതിെന്റ
ഉത്തമഭാഗം ഉദച്ചൎ െചയത്ാൽ പിെന്ന നിങ്ങൾ
അതുനിമിത്തം പാപം വഹിക്കയില്ല; നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ
അശുദ്ധമാക്കുകയും അതിനാൽ മരിച്ചു േപാവാൻ
ഇടവരികയുമില്ല.
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൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 2

യേഹാവ കലപ്ിച്ച
ന്യായ്രപമാണെമെന്തന്നാൽ: കളങ്കവും
ഊനവുമില്ലാത്തതും നുകം െവക്കാത്തതുമായ ഒരു
ചുവന്ന പശുക്കിടാവിെന നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറക. 3

നിങ്ങൾ അതിെന പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ
പക്കൽ ഏലപ്ിേക്കണം; അവൻ അതിെന
പാളയത്തിന്നു പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകയും ഒരുവൻ
അതിെന അവെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു അറുക്കയും േവണം.
4 പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ വിരെല്കാണ്ടു
അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്തു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തിന്നു േനെര ഏഴു
്രപാവശ്യം തളിേക്കണം. 5 അതിെന്റ േശഷം
പശുക്കിടാവിെന അവൻ കാൺെക ചുട്ടു
ഭസമ്ീകരിേക്കണം; അതിെന്റ േതാലും മാംസവും
രക്തവും ചാണകവും കൂെട ചുേടണം. 6 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ േദവദാരു, ഈേസാപ്പു, ചുവപ്പുനൂൽ
എന്നിവ എടുത്തു പശുക്കിടാവിെന ചുടുന്ന തീയുെട
നടുവിൽ ഇേടണം. 7 അനന്തരം പുേരാഹിതൻ വ്രസ്തം
അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയേശഷം
പാളയത്തിേലക്കു വരികയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കയും േവണം. 8 അതിെന ചുട്ടവനും
വ്രസ്തം അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കയും േവണം. 9 പിെന്ന
ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തൻ പശുക്കിടാവിെന്റ ഭസമ്ം വാരി
പാളയത്തിന്നു പുറത്തു െവടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു
െവേക്കണം; അതു യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സെഭക്കുേവണ്ടി ശുദ്ധീകരണജലത്തിന്നായി
സൂക്ഷിച്ചുെവേക്കണം; അതു ഒരു പാപയാഗം. 10

പശുക്കിടാവിെന്റ ഭസമ്ം വാരിയവനും വ്രസ്തം അലക്കി
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിേക്കണം;
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും അവരുെട ഇടയിൽ വന്നു
പാക്കൎ ുന്ന പരേദശിക്കും ഇതു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം. 11 യാെതാരു മനുഷ്യെന്റയും ശവം
െതാടുന്നവൻ ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധൻ
ആയിരിേക്കണം. 12 അവൻ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം
ദിവസവും ആ െവള്ളംെകാണ്ടു തെന്നത്താൻ
ശുദ്ധീകരിേക്കണം; അങ്ങെന അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും; എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ ഏഴാം ദിവസം അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവനാകയില്ല. 13 മരിച്ചുേപായ ഒരു
മനുഷ്യെന്റ ശവം ആെരങ്കിലും െതാട്ടിട്ടു തെന്നത്താൻ
ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസെത്ത അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവെന
യി്രസാേയലിൽ നിന്നു േഛദിച്ചുകളേയണം;
ശുദ്ധീകരണജലംെകാണ്ടു അവെന തളിച്ചില്ല; അവൻ
അശുദ്ധൻ. അവെന്റ അശുദ്ധി അവെന്റേമൽ നില്ക്കുന്നു.
14 കൂടാരത്തിൽെവച്ചു ഒരുത്തൻ മരിച്ചാലുള്ള
ന്യായ്രപമാണം ആവിതു: ആ കൂടാരത്തിൽ കടക്കുന്ന
ഏവനും കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏവനും ഏഴു
ദിവസം അശുദ്ധൻ ആയിരിേക്കണം. 15 മൂടിെക്കട്ടാെത
തുറന്നിരിക്കുന്ന പാ്രതെമല്ലാം അശുദ്ധമാകും. 16

െവളിയിൽെവച്ചു വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ഒരുത്തെനേയാ
മരിച്ചുേപായ ഒരുത്തെനേയാ മനുഷ്യെന്റ
അസ്ഥിെയേയാ ഒരു ശവക്കുഴിെയേയാ െതാടുന്നവൻ

എല്ലാം ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധനായിരിേക്കണം. 17

അശുദ്ധനായിത്തീരുന്നവന്നുേവണ്ടി പാപയാഗം ചുട്ട
ഭസമ്ം എടുത്തു ഒരു പാ്രതത്തിൽ ഇട്ടു അതിൽ ഉറവു
െവള്ളം ഒഴിേക്കണം. 18 പിെന്ന ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തൻ
ഈേസാപ്പു എടുത്തു െവള്ളത്തിൽ മുക്കി
കൂടാരെത്തയും സകലപാ്രതങ്ങെളയും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകെളയും അസ്ഥിെയേയാ
െകാല്ലെപ്പട്ട ഒരുത്തെനേയാ മരിച്ചുേപായ
ഒരുത്തെനേയാ ഒരു ശവക്കുഴിെയേയാ െതാട്ടവെനയും
തളിേക്കണം. 19 ശുദ്ധിയുള്ളവൻ
അശുദ്ധനായത്ീന്നൎ വെന മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം
ദിവസവും തളിേക്കണം; ഏഴാം ദിവസം അവൻ തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ചു വ്രസ്തം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
തെന്നത്താൻ കഴുേകണം; സന്ധ്യക്കു അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 20 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
അശുദ്ധനായത്ീന്നൎ ിട്ടു തെന്നത്താൻ
ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവെന സഭയിൽ നിന്നു
േഛദിച്ചുകളേയണം; അവൻ യേഹാവയുെട
വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കി;
ശുദ്ധീകരണജലംെകാണ്ടു അവെന തളിച്ചില്ല; അവൻ
അശുദ്ധൻ. 21 ഇതു അവക്കൎ ു എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം; ശുദ്ധീകരണ ജലം തളിക്കുന്നവൻ
വ്രസ്തം അലേക്കണം; ശുദ്ധീകരണ ജലം
െതാടുന്നവനും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിേക്കണം. 22 അശുദ്ധൻ െതാടുന്നതു എല്ലാം
അശുദ്ധമാകും; അതു െതാടുന്നവനും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിേക്കണം.

൨൦൨൦ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സവ്വൎ സഭയും ഒന്നാം മാസം സീൻമരുഭൂമിയിൽ
എത്തി, ജനം കാേദശിൽ പാത്തൎ ു;

അവിെടെവച്ചു മിയ്യൎ ാം മരിച്ചു; അവിെട അവെള
അടക്കം െചയത്ു. 2 ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാൻ െവള്ളം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അേപ്പാൾ അവർ േമാെശക്കും
അഹേരാന്നും വിേരാധമായി കൂട്ടം കൂടി. 3 ജനം
േമാെശേയാടു കലഹിച്ചു: ഞങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മരിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങളും
മരിച്ചുേപായിരുന്നുെവങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു. 4

ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുെട മൃഗങ്ങളും ഇവിെട കിടന്നു
ചാേകണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട സഭെയ ഈ
മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുവന്നതു എന്തു? 5 ഈ വല്ലാത്ത
സ്ഥലത്തു ഞങ്ങെള െകാണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ
മി്രസയീമിൽനിന്നു ഞങ്ങെള പുറെപ്പടുവിച്ചതു
എന്തിന്നു? ഇവിെട വിത്തും അത്തിപ്പഴവും
മുന്തിരിപ്പഴവും മാതളപ്പഴവും ഇല്ല; കുടിപ്പാൻ
െവള്ളവുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 6 എന്നാെറ
േമാെശയും അഹേരാനും സഭയുെട മുമ്പിലന്ിന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ െചന്നു
കവിണ്ണുവീണു; യേഹാവയുെട േതജസ്സു അവക്കൎ ു
്രപത്യക്ഷമായി. 7 യേഹാവ േമാെശേയാടു: നിെന്റ വടി
എടുത്തു നീയും സേഹാദരനായ അഹേരാനും സഭെയ
വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർ കാൺെക പാറേയാടു കലപ്ിക്ക.
8 എന്നാൽ അതു െവള്ളംതരും; പാറയിൽ നിന്നു
അവക്കൎ ു െവള്ളം പുറെപ്പടുവിച്ചു ജനത്തിന്നും
അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കും കുടിപ്പാൻ
െകാടുേക്കണം എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 9 തേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്നു വടി എടുത്തു. 10 േമാെശയും
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അഹേരാനും പാറയുെട അടുക്കൽ സഭെയ
വിളിച്ചുകൂട്ടി അവേരാടു: മത്സരികേള, േകൾപ്പിൻ; ഈ
പാറയിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െവള്ളം
പുറെപ്പടുവിക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 േമാെശ ൈക
ഉയത്തൎ ി വടിെകാണ്ടു പാറെയ രണ്ടു ്രപാവശ്യം
അടിച്ചു; വളെര െവള്ളം പുറെപ്പട്ടു; ജനവും അവരുെട
കന്നുകാലികളും കുടിച്ചു. 12 പിെന്ന യേഹാവ
േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും: നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽമക്കൾ കാണെ്ക എെന്ന ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം എെന്ന വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ ഈ സഭെയ ഞാൻ അവക്കൎ ു
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകയില്ല
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 13 ഇതു യി്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാവേയാടു കലഹിച്ചതും അവർ അവരിൽ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടതുമായ കലഹജലം.

14 അനന്തരം േമാെശ കാേദശിലന്ിന്നു
എേദാംരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു
പറയിച്ചതു: നിെന്റ സേഹാദരനായ യി്രസാേയൽ
ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: 15 ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ
കഷ്ടതെയാെക്കയും നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ മി്രസയീമിൽ േപായി ഏറിയ
കാലം പാത്തൎ ു: മി്രസയീമ്യർ ഞങ്ങെളയും ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെരയും പീഡിപ്പിച്ചു. 16 ഞങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ ഞങ്ങളുെട
നിലവിളി േകട്ടു ഒരു ദൂതെന അയച്ചു ഞങ്ങെള
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു; ഞങ്ങൾ നിെന്റ
അതിരിങ്കലുള്ള പട്ടണമായ കാേദശിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 17 ഞങ്ങൾ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവദിേക്കണേമ. ഞങ്ങൾ
വയലിേലാ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ കയറുകയില്ല;
കിണറ്റിെല െവള്ളം കുടിക്കയുമില്ല. ഞങ്ങൾ
രാജപാതയില്കൂടി തേന്ന നടക്കും; 18 നിെന്റ അതിർ
കഴിയുംവെര ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
തിരികയുമില്ല. എേദാം അവേനാടു: നീ എെന്റ നാട്ടില്കൂടി
കടക്കരുതു: കടന്നാൽ ഞാൻ വാളുമായി നിെന്റ േനെര
പുറെപ്പടും എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അതിന്നു
യി്രസാേയൽമക്കൾ അവേനാടു: ഞങ്ങൾ
െപരുവഴിയില്കൂടി െപാെയ്ക്കാള്ളാം; ഞാനും എെന്റ
കന്നുകാലിയും നിെന്റ െവള്ളം കുടിച്ചുേപായാൽ
അതിെന്റ വിലതരാം; കാലന്ടയായി കടന്നു
േപാേകണെമന്നല്ലാെത മെറ്റാന്നും എനിക്കു േവണ്ടാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അതിന്നു അവൻ നീ
കടന്നുേപാകരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. എേദാം
ബഹുൈസന്യേത്താടും ബലമുള്ള കേയ്യാടും കൂെട
അവെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടു. 21 ഇങ്ങെന എേദാം തെന്റ
അതിരിൽകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ യി്രസാേയലിെന
സമ്മതിച്ചില്ല. യി്രസാേയൽ അവെന വിട്ടു
ഒഴിഞ്ഞുേപായി.

22 പിെന്ന യി്രസാേയൽമക്കളുെട സവ്വൎ സഭയും
കാേദശിലന്ിന്നു യാ്രത പുറെപ്പട്ടു േഹാർപവ്വൎ തത്തിൽ
എത്തി. 23 എേദാംേദശത്തിെന്റ അതിരിങ്കലുള്ള
േഹാർപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയത്തു: 24 അഹേരാൻ
തെന്റ ജനേത്താടു േചരും; കലഹജലത്തിങ്കൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ കലപ്ന മറുത്തതുെകാണ്ടു ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
േദശേത്തക്കു അവൻ കടക്കയില്ല. 25 അഹേരാെനയും
അവെന്റ മകനായ എെലയാസാരിെനയും കൂട്ടി
അവെര േഹാർപവ്വൎ തത്തിൽ െകാണ്ടു െചന്നു 26

അഹേരാെന്റ വ്രസ്തം ഊരി അവെന്റ മകനായ

എെലയാസാരിെന ധരിപ്പിേക്കണം; അഹേരാൻ
അവിെടെവച്ചു മരിച്ചു തെന്റ ജനേത്താടു േചരും. 27

യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ െചയത്ു;
സവ്വൎ സഭയും കാൺെക അവർ േഹാർപവ്വൎ ത്തിൽ
കയറി. 28 േമാെശ അഹേരാെന്റ വ്രസ്തം ഊരി അവെന്റ
മകനായ എെലയാസാരിെന ധരിപ്പിച്ചു; അഹേരാൻ
അവിെട പവ്വൎ തത്തിെന്റ മുകളിൽെവച്ചു മരിച്ചു;
േമാെശയും എെലയാസാരും പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിവന്നു. 29 അഹേരാൻ മരിച്ചുേപായി എന്നു
സഭെയല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ യി്രസാേയൽഗൃഹം
ഒെക്കയും അഹേരാെനക്കുറിച്ചു മുപ്പതു ദിവസം
വിലാപിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽ അഥാരീംവഴിയായി വരുന്നു
എന്നു െതെക്ക േദശത്തു വസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യനായ അരാദര്ാജാവു േകട്ടേപ്പാൾ

അവൻ യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധം തുടങ്ങി ചിലെര
പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. 2 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
യേഹാെവക്കു ഒരു േനച്ചൎ  േനന്നൎ ു; ഈ ജനെത്ത നീ
എെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചാൽ ഞാൻ അവരുെട
പട്ടണങ്ങൾ ശപഥാപ്പൎ ിതമായി നശിപ്പിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടു
കനാന്യെര ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു; അവർ അവെരയും
അവരുെട പട്ടണങ്ങെളയും ശപഥാപ്പൎ ിതമായി
നശിപ്പിച്ചു; ആ സ്ഥലത്തിന്നു േഹാമ്മൎ ാ എന്നു േപരായി.

4 പിെന്ന അവർ എേദാംേദശെത്ത
ചുറ്റിേപ്പാകുവാൻ േഹാർപവ്വൎ തത്തിങ്കലന്ിന്നു
െചങ്കടൽവഴിയായി യാ്രതപുറെപ്പട്ടു; വഴിനിമിത്തം
ജനത്തിെന്റ മനസ്സു ക്ഷീണിച്ചു. 5 ജനം ൈദവത്തിന്നും
േമാെശക്കും വിേരാധമായി സംസാരിച്ചു: മരുഭൂമിയിൽ
മരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്നതു എന്തിന്നു?
ഇവിെട അപ്പവുമില്ല, െവള്ളവുമില്ല; ഈ സാരമില്ലാത്ത
ആഹാരം ഞങ്ങൾക്കു െവറുപ്പാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
അഗ്നിസപ്പൎ ങ്ങെള അയച്ചു; അവ ജനെത്ത കടിച്ചു;
യി്രസാേയലിൽ വളെര ജനം മരിച്ചു. 7 ആകയാൽ ജനം
േമാെശയുെട അടുക്കൽ വന്നു; ഞങ്ങൾ
യേഹാെവക്കും നിനക്കും വിേരാധമായി
സംസാരിച്ചതിനാൽ പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു.
സപ്പൎ ങ്ങെള ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവാൻ
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു;
േമാെശ ജനത്തിന്നുേവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 8 യേഹാവ
േമാെശേയാടു: ഒരു അഗ്നിസപ്പൎ െത്ത ഉണ്ടാക്കി
െകാടിമരത്തിേന്മൽ തൂക്കുക; കടിേയല്ക്കുന്നവൻ
ആെരങ്കിലും അതിെന േനാക്കിയാൽ ജീവിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന േമാെശ താ്രമംെകാണ്ടു ഒരു
സപ്പൎ െത്ത ഉണ്ടാക്കി െകാടിമരത്തിേന്മൽ തൂക്കി; പിെന്ന
സപ്പൎ ം ആെരെയങ്കിലും കടിച്ചിട്ടു അവൻ
താ്രമസപ്പൎ െത്ത േനാക്കിയാൽ ജീവിക്കും. 10 അനന്തരം
യി്രസാേയൽമക്കൾ പുറെപ്പട്ടു ഓേബാത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 11 ഓേബാത്തിൽനിന്നു യാ്രത
പുറെപ്പട്ടു സൂേയ്യൎ ാദയത്തിന്നു േനെര േമാവാബിെന്റ
കിഴക്കുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഇെയ്യ-അബാരീമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 12 അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടു സാേരദ്
താഴവ്രയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 13 അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു അേമായ്യൎ രുെട േദശത്തുനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചു
മരുഭൂമിയിൽകൂടി ഒഴുകുന്ന അേന്നൎ ാൻേതാട്ടിന്നക്കെര
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പാളയമിറങ്ങി; അേന്നൎ ാൻ േമാവാബിന്നും
അേമായ്യൎ ക്കൎ ും മേദ്ധ്യ േമാവാബിന്നുള്ള അതിർ
ആകുന്നു. അതുെകാണ്ടു:

14 “സൂഫയിെല വാേഹബും അേന്നൎ ാൻ താഴവ്രകളും
ആരിെന്റ നിവാസേത്താളം നീണ്ടു.
15 േമാവാബിെന്റ അതിേരാടു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന

താഴവ്രച്ചരിവു”
എന്നിങ്ങെന യേഹാവയുെട യുദ്ധപുസ്തകത്തിൽ

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
16 അവിെടനിന്നു അവർ േബരിേലക്കു േപായി;

യേഹാവ േമാെശേയാടു: ജനെത്ത ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുക:
ഞാൻ അവക്കൎ ു െവള്ളം െകാടുക്കുെമന്നു കലപ്ിച്ച
കിണർ അതു തേന്ന. 17 ആ സമയത്തു യി്രസാേയൽ:
“കിണേറ, െപാങ്ങിവാ; അതിന്നു പാടുവിൻ.
18 ്രപഭുക്കന്മാർ കുഴിച്ച കിണർ; ജനേശ്രഷഠ്ന്മാർ

െചേങ്കാൽെകാണ്ടും
തങ്ങളുെട ദണ്ഡുകൾെകാണ്ടും കുത്തിയ കിണർ”
എന്നുള്ള പാട്ടു പാടി. 19 പിെന്ന അവർ
മരുഭൂമിയിൽനിന്നു മത്ഥാെനക്കും മത്ഥാനയിൽനിന്നു
നഹലീേയലിന്നും നഹലീേയലിൽനിന്നു 20

ബാേമാത്തിന്നും ബാേമാത്തിൽനിന്നു േമാവാബിെന്റ
്രപേദശത്തുള്ള താഴവ്രയിേലക്കും
മരുഭൂമിെക്കതിെരയുള്ള പിസഗ്മുകളിേലക്കും യാ്രത
െചയത്ു.

21 അവിെടനിന്നു യി്രസാേയൽ അേമായ്യൎ രുെട
രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു:
22 ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ
അനുവദിേക്കണേമ; ഞങ്ങൾ വയലിെലങ്കിലും
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെലങ്കിലും കയറുകയില്ല, കിണറ്റിെല
െവള്ളം കുടിക്കയുമില്ല; ഞങ്ങൾ നിെന്റ അതിർ
കഴിയുംവെര രാജപാതയിൽകൂടി തേന്ന െപാെയ്ക്കാള്ളാം
എന്നു പറയിച്ചു. 23 എന്നാൽ സീേഹാൻ തെന്റ
േദശത്തുകൂടി യി്രസാേയൽ കടന്നുേപാവാൻ
സമ്മതിക്കാെത തെന്റ ജനെത്തെയല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര മരുഭൂമിയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു;
അവൻ യാഹാസിൽ വന്നു യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധം
െചയത്ു. 24 യി്രസാേയൽ അവെന വാളിെന്റ
വായത്്തലെകാണ്ടു െവട്ടി, അേന്നൎ ാൻ മുതൽ
യേബ്ബാക്ക്വെരയും അേമ്മാന്യരുെട അതിർവെരയും
ഉള്ള അവെന്റ േദശെത്ത ൈകവശമാക്കി;
അേമ്മാന്യരുെട അതിേരാ ഉറപ്പുള്ളതു ആയിരുന്നു. 25

ഈ പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാം യി്രസാേയൽ പിടിച്ചു; അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ അേമായ്യൎ രുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
കുടിപാത്തൎ ു; െഹശേ്ബാനിലും അതിെന്റ സകല
്രഗാമങ്ങളിലും തേന്ന. 26 െഹശേ്ബാൻ അേമായ്യൎ രുെട
രാജാവായ സീേഹാെന്റ നഗരം ആയിരുന്നു; അവൻ
മുമ്പിലെത്ത േമാവാബ ്രാജാവിേനാടു പടെയടുത്തു
അേന്നൎ ാൻ വെര ഉള്ള അവെന്റ േദശെമാെക്കയും
അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. 27 അതുെകാണ്ടു
കവിവരന്മാർ പറയുന്നതു:
“െഹശേ്ബാനിൽ വരുവിൻ; സീേഹാെന്റ നഗരം
പണിതുറപ്പിക്കെട്ട.

28 െഹശേ്ബാനിൽനിന്നു തീയും
സീേഹാെന്റ നഗരത്തിൽനിന്നു ജ്വാലയും പുറെപ്പട്ടു,
േമാവാബിെല ആരിെനയും
അേന്നൎ ാൻ തീരെത്ത ഗിരിനിവാസികെളയും
ദഹിപ്പിച്ചു.

29 േമാവാേബ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം!
െകേമാശിെന്റ ജനേമ, നീ മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാെര പലായനത്തിന്നും

പു്രതിമാെര അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാന്നു
അടിമയായും െകാടുത്തു.

30 ഞങ്ങൾ അവെര അെമ്പയത്ു; ദീേബാൻവെര
െഹശേ്ബാൻ നശിച്ചു;
െമദബവെരയുള്ള േനാഫേയാളം അവെര
ശൂന്യമാക്കി.”

31 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ അേമായ്യൎ രുെട േദശത്തു
കുടിപാത്തൎ ു. 32 അനന്തരം േമാെശ യേസരിെന
ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ ആളയച്ചു; അവർ അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങെള പിടിച്ചു അവിെടയുള്ള അേമായ്യൎ െര
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു. 33 പിെന്ന അവർ തിരിഞ്ഞു
ബാശാൻ വഴിയായി േപായി; ബാശാൻ രാജാവായ
ഓഗ ്തെന്റ സകലജനവുമായി
അവരുെടേനെരപുറെപ്പട്ടു എെ്രദയിൽ െവച്ചു
പടേയറ്റു. 34 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാടു:
അവെന ഭയെപ്പേടണ്ടാ; അവെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും അവെന്റ േദശെത്തയും ഞാൻ
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ െഹശേ്ബാനിൽ
പാത്തൎ  അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാേനാടു
െചയത്തുേപാെല അവേനാടും െചയ്യും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 35 അങ്ങെന അവർ അവെനയും
അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും അവെന്റ സകലജനെത്തയും
ഒെട്ടാഴിയാെത സംഹരിച്ചു, അവെന്റ േദശെത്ത
ൈകവശമാക്കുകയും െചയത്ു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പട്ടു
െയരീേഹാവിെന്റ സമീപത്തു േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര
േമാവാബ ്സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 2

യി്രസാേയൽ അേമായ്യൎ േരാടു െചയത്െതാെക്കയും
സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് അറിഞ്ഞു. 3 ജനം
വളെരയായിരുന്നതുെകാണ്ടു േമാവാബ ്ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ടു; യി്രസാേയൽമക്കെളക്കുറിച്ചു േമാവാബ്
പരി്രഭമിച്ചു. 4 േമാവാബ ്മിദ്യാന്യമൂപ്പന്മാേരാടു: കാള
വയലിെല പുല്ലു നക്കിക്കളയുന്നതുേപാെല ഈ കൂട്ടം
നമ്മുെട ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവെരയും നക്കിക്കളയും
എന്നു പറഞ്ഞു. അക്കാലത്തു േമാവാബര്ാജാവു
സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് ആയിരുന്നു. 5

അവൻ െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാമിെന
വിളിപ്പാൻ അവെന്റ സ്വജാതിക്കാരുെട േദശത്തു
നദീതീരത്തുള്ള െപേഥാരിേലക്കു ദൂതന്മാെര അയച്ചു:
ഒരു ജനം മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നു
ഭൂതലെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു; അവർ എനിെക്കതിെര
പാക്കൎ ുന്നു. 6 നീ വന്നു എനിക്കുേവണ്ടി ഈ ജനെത്ത
ശപിേക്കണേമ; അവർ എെന്നക്കാൾ ഏറ്റവും
ബലവാന്മാർ ആയിരിക്കെകാണ്ടു പേക്ഷ അവെര
േതാലപ്ിച്ചു േദശത്തുനിന്നു ഓടിച്ചുകളവാൻ എനിക്കു
കഴിവുണ്ടാകുമായിരിക്കും; നീ അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ, നീ ശപിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു
പറയിച്ചു. 7 േമാവാബ്യമൂപ്പന്മാരും മിദ്യാന്യമൂപ്പന്മാരും
കൂടി കയ്യിൽ ്രപശന്ദക്ഷിണയുമായി ബിെലയാമിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു ബാലാക്കിെന്റ വാക്കുകെള
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 8 അവൻ അവേരാടു: ഇന്നു
രാ്രതി ഇവിെട പാപ്പൎ ിൻ; യേഹാവ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഉത്തരം
പറയാം എന്നു പറഞ്ഞു. േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ
ബിെലയാമിേനാടുകൂെട പാത്തൎ ു. 9 ൈദവം
ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
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ഈ മനുഷ്യർ ആെരന്നു േചാദിച്ചു. 10 ബിെലയാം
ൈദവേത്താടു: ഒരു ജനം മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുവന്നു ഭൂതലെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു; നീ വന്നു
എനിക്കുേവണ്ടി അവെര ശപിേക്കണം. 11 പേക്ഷ
അവേരാടു യുദ്ധം െചയത്ു അവെര ഓടിച്ചുകളവാൻ
എനിക്കു കഴിയും എന്നിങ്ങെന േമാവാബര്ാജാവായി
സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് എെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ൈദവം
ബിെലയാമിേനാടു: നീ അവേരാടുകൂെട േപാകരുതു;
ആ ജനെത്ത ശപിക്കയും അരുതു; അവർ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ആകുന്നു എന്നു കലപ്ിച്ചു. 13

ബിെലയാം രാവിെല എഴുേന്നറ്റു ബാലാക്കിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാേരാടു: നിങ്ങളുെട േദശേത്തക്കു
േപാകുവിൻ; നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാരുവാൻ യേഹാവ
എനിക്കു അനുവാദം തരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 14

േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ പുറെപ്പട്ടു ബാലാക്കിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; ബിെലയാമിന്നു ഞങ്ങേളാടുകൂെട
വരുവാൻ മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 15 ബാലാക്ക്
വീണ്ടും അവെരക്കാൾ മാന്യരായ അധികം
്രപഭുക്കന്മാെര അയച്ചു. 16 അവർ ബിെലയാമിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു: എെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നതിന്നു മുടക്കം ഒന്നും പറയരുേത. 17 ഞാൻ
നിെന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കും; നീ എേന്നാടു
പറയുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്യാം; വന്നു
എനിക്കുേവണ്ടി ഈ ജനെത്ത ശപിേക്കണേമ എന്നു
സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 ബിെലയാം ബാലാക്കിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു:
ബാലാക്ക് തെന്റ ഗൃഹം നിെറച്ചു െവള്ളിയും െപാന്നും
എനിക്കു തന്നാലും എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കലപ്ന ലംഘിച്ചു ഏെറേയാ കുെറേയാ െചയവ്ാൻ
എനിക്കു കഴിയുന്നതല്ല. 19 ആകയാൽ യേഹാവ
ഇനിയും എേന്നാടു എന്തു അരുളിെച്ചയ്യും എന്നു
ഞാൻ അറിയെട്ട; നിങ്ങളും ഈ രാ്രതി ഇവിെട പാപ്പൎ ിൻ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 രാ്രതിയിൽ ൈദവം
ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഇവർ നിെന്ന
വിളിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുറെപ്പട്ടു
അവേരാടുകൂെട േപാക; എന്നാൽ ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്ന കായ്യൎ ം മാ്രതേമ െചയ്യാവു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 21 ബിെലയാം രാവിെല എഴുേന്നറ്റു
കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ടു
േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട േപായി. 22 അവൻ
േപാകുന്നതുെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു;
യേഹാവയുെട ദൂതൻ വഴിയിൽ അവന്നു
്രപതിേയാഗിയായി നിന്നു; അവേനാ കഴുതപ്പുറത്തു
കയറി യാ്രത െചയ്കയായിരുന്നു; അവെന്റ രണ്ടു
ബാല്യക്കാരും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 യേഹാവയുെട
ദൂതൻ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു വഴിയിൽ നില്ക്കുന്നതു
കഴുത കണ്ടു; കഴുത വഴിയിൽ നിന്നു മാറി
വയലിേലക്കു േപായി; കഴുതെയ വഴിയിേലക്കു
തിരിേക്കണ്ടതിന്നു ബിെലയാം അതിെന അടിച്ചു. 24

പിെന്ന യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഇരുപുറവും മതിലുള്ള
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളുെട ഇടുക്കുവഴിയിൽനിന്നു. 25

കഴുത യേഹാവയുെട ദൂതെന കണ്ടേപ്പാൾ മതിലരിെക
ഒതുങ്ങി ബിെലയാമിെന്റ കാൽ മതിേലാടു േചത്തൎ ു
െഞക്കി; അവൻ അതിെന വീണ്ടും അടിച്ചു. 26 പിെന്ന
യേഹാവയുെട ദൂതൻ മുേമ്പാട്ടു െചന്നു ഇടേത്താട്ടും
വലേത്താട്ടും മാറുവാൻ വഴിയില്ലാത്ത ഒരു
ഇടുക്കിടയിൽ നിന്നു. 27 യേഹാവയുെട ദൂതെന
കണ്ടേപ്പാൾ കഴുത ബിെലയാമിെന്റ കീെഴ
കിടന്നുകളഞ്ഞു; ബിെലയാമിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു

അവൻ കഴുതെയ വടിെകാണ്ടു അടിച്ചു. 28 അേപ്പാൾ
യേഹാവ കഴുതയുെട വായ ്തുറന്നു; അതു
ബിെലയാമിേനാടു: നീ എെന്ന ഈ മൂന്നു ്രപാവശ്യം
അടിപ്പാൻ ഞാൻ നിേന്നാടു എന്തു െചയത്ു എന്നു
േചാദിച്ചു. 29 ബിെലയാം കഴുതേയാടു: നീ എെന്ന
കളിയാക്കിയതുെകാണ്ടേ്രത. എെന്റ കയ്യിൽ ഒരു വാൾ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ തേന്ന നിെന്ന
െകാന്നുകളയുമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 30 കഴുത
ബിെലയാമിേനാടു: ഞാൻ നിെന്റ കഴുതയല്ലേയാ?
ഇക്കാലെമാെക്കയും എെന്റ പുറത്തല്ലേയാ നീ കയറി
നടന്നതു? ഞാൻ എേപ്പാെഴങ്കിലും ഇങ്ങെന നിേന്നാടു
കാണിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചു. ഇല്ല എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 31 അേപ്പാൾ യേഹാവ ബിെലയാമിെന്റ
കണ്ണു തുറന്നു, യേഹാവയുെട ദൂതൻ
വാളൂരിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു നില്ക്കുന്നതു അവൻ കണ്ടു
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു. യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അവേനാടു: 32 ഈ മൂന്നു ്രപാവശ്യം നീ കഴുതെയ
അടിച്ചതു എന്തു? ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കു
്രപതിേയാഗിയായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു: നിെന്റ വഴി
നാശകരം എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. 33 കഴുത എെന്ന
കണ്ടു ഈ മൂന്നു ്രപാവശ്യം എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
മാറിേപ്പായി; അതു മാറിേപ്പായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ തേന്ന നിെന്ന െകാന്നുകളകയും അതിെന
ജീവേനാട രക്ഷിക്കയും െചയ്യുമായിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 ബിെലയാം യേഹാവയുെട ദൂതേനാടു:
ഞാൻ പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു: നീ എനിക്കു
എതിരായി വഴിയിൽനിന്നിരുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞില്ല; ഇതു നിനക്കു അനിഷ്ടെമന്നുവരികിൽ
ഞാൻ മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 35

യേഹാവയുെട ദൂതൻ ബിെലയാമിേനാടു:
ഇവേരാടുകൂെട േപാക; എങ്കിലും ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്ന വചനം മാ്രതേമ പറയാവു എന്നു
പറഞ്ഞു; ബിെലയാം ബാലാക്കിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട േപാകയും െചയത്ു. 36

ബിെലയാം വരുന്നു എന്നു ബാലാക്ക് േകട്ടേപ്പാൾ
അേന്നൎ ാൻതീരത്തു േദശത്തിെന്റ അതിരിലുള്ള
ഈർേമാവാബ ്വെര അവെന എതിേരറ്റുെചന്നു. 37

ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാടു: ഞാൻ നിെന്ന വിളിപ്പാൻ
ആളയച്ചില്ലേയാ? നീ വരാതിരുന്നതു എന്തു? നിെന്ന
ബഹുമാനിപ്പാൻ എനിക്കു കഴികയില്ലേയാ എന്നു
പറഞ്ഞതിന്നു ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടു: 38 ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ എെന്തങ്കിലും
പറവാൻ എനിക്കു കഴിയുേമാ? ൈദവം എെന്റ
നാവിേന്മൽ ആക്കിത്തരുന്ന വചനേമ ഞാൻ
്രപസ്താവിക്കയുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അങ്ങെന
ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടുകൂെട േപായി; അവർ
കിയ്യൎ ത്ത് - ഹൂേസാത്തിൽ എത്തി. 40 ബാലാക്ക്
കാളകെളയും ആടുകെളയും അറുത്തു
ബിെലയാമിന്നും അവേനാടുകൂെടയുള്ള
്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും െകാടുത്തയച്ചു. 41 പിെറ്റന്നാൾ
ബാലാക്ക് ബിെലയാമിെന ബാേമാത്ത്-ബാലിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; അവിെടനിന്നു അവൻ
ജനത്തിെന്റ ഒരു അറ്റം കണ്ടു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടു:
ഇവിെട എനിക്കു ഏഴു യാഗപീഠം പണിതു
ഏഴു കാളെയയും ഏഴു ആട്ടുെകാറ്റെനയും

ഒരുക്കിനിത്തൎ ുക എന്നു പറഞ്ഞു. 2 ബിെലയാം
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പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലാക്ക് െചയത്ു; ബാലാക്കും
ബിെലയാമും ഓേരാ പീഠത്തിേന്മലും ഒരു കാളെയയും
ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും യാഗം കഴിച്ചു; 3 പിെന്ന
ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടു: നിെന്റ
േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിൽക്ക; ഞാൻ
അേങ്ങാട്ടു െചല്ലെട്ട; പേക്ഷ യേഹാവ എനിക്കു
്രപത്യക്ഷനാകും; അവൻ എെന്ന ദശൎ ിപ്പിക്കുന്നതു
ഞാൻ നിേന്നാടു അറിയിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു
കുന്നിേന്മൽ കയറി. 4 ൈദവം ബിെലയാമിന്നു
്രപത്യക്ഷനായി; ബിെലയാം അവേനാടു: ഞാൻ ഏഴു
പീഠം ഒരുക്കി ഓേരാ പീഠത്തിേന്മൽ ഒരു കാളെയയും
ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും യാഗം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 എന്നാെറ യേഹാവ ഒരു വചനം
ബിെലയാമിെന്റ നാവിേന്മൽ ആക്കിെക്കാടുത്തു: നീ
ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു ഇ്രപകാരം
പറേയണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 6 അവൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു; അവനും
േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും
േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്നു. 7 അേപ്പാൾ
അവൻ സുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയതു:
ബാലാക്ക് എെന്ന അരാമിൽനിന്നും
േമാവാബര്ാജാവു പൂവ്വൎ പവ്വൎ തങ്ങളിൽനിന്നും
വരുത്തി:
െചന്നു യാേക്കാബിെന ശപിക്ക;
െചന്നു യി്രസാേയലിെന ്രപാകുക എന്നു പറഞ്ഞു.
8 ൈദവം ശപിക്കാത്തവെന ഞാൻ എങ്ങെന

ശപിക്കും?
യേഹാവ ്രപാകാത്തവെന ഞാൻ എങ്ങെന ്രപാകും?

9 ശിലാ്രഗങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ അവെന കാണുന്നു;
ഗിരികളിൽനിന്നു ഞാൻ അവെന ദശൎ ിക്കുന്നു;
ഇതാ തനിച്ചു പാക്കൎ ുേന്നാരു ജനം;
ജാതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണെപ്പടുന്നതുമില്ല.
10 യാേക്കാബിെന്റ ധൂളിെയ ആക്കൎ ു എണ്ണാം?
യി്രസാേയലിെന്റ കാലംശെത്ത ആക്കൎ ു ഗണിക്കാം?
ഭക്തന്മാർ മരിക്കുേമ്പാെല ഞാൻ മരിക്കെട്ട;
എെന്റ അവസാനം അവേന്റതുേപാെല ആകെട്ട.

11 ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാടു: നീ എേന്നാടു ഈ
െചയത്തു എന്തു? എെന്റ ശ്രതുക്കെള ശപിപ്പാനേല്ലാ
ഞാൻ നിെന്ന വരുത്തിയതു? നീേയാ അവെര
അനു്രഗഹിക്കയേ്രത െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 അതിന്നു അവൻ: യേഹാവ എെന്റ
നാവിേന്മൽ തന്നതു പറവാൻ ഞാൻ
ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടാേയാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 13

ബാലാക്ക് അവേനാടു: നീ അവെര മെറ്റാരു
സ്ഥലത്തുനിന്നു കാേണണ്ടതിന്നു എേന്നാടുകൂെട
വരിക; എന്നാൽ അവരുെട ഒരറ്റം മാ്രതമല്ലാെത
എല്ലാവെരയും കാണുകയില്ല; അവിെടനിന്നു അവെര
ശപിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 14 ഇങ്ങെന അവൻ
പിസഗ്െകാടുമുടിയിൽ േസാഫീം എന്ന
മുകൾപ്പരപ്പിേലക്കു അവെന െകാണ്ടുേപായി ഏഴു
യാഗപീഠം പണിതു ഓേരാ പീഠത്തിേന്മലും ഒരു
കാളെയയും ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും യാഗം കഴിച്ചു. 15

പിെന്ന അവൻ ബാലാക്കിേനാടു: ഇവിെട നിെന്റ
േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിൽക്ക; ഞാൻ
അേങ്ങാട്ടു െചന്നു കാണെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 16

യേഹാവ ബിെലയാമിന്നു ്രപത്യക്ഷനായി അവെന്റ
നാവിേന്മൽ ഒരു വചനം െകാടുത്തു: ബാലാക്കിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു ഇ്രപകാരം പറക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 17 അവൻ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻ േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട തെന്റ

േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്നു. അേപ്പാൾ
ബാലാക്ക് അവേനാടു: യേഹാവ എന്തു
അരുളിെച്ചയത്ു എന്നു േചാദിച്ചു. 18 അവൻ
സുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയതു:
ബാലാേക്ക, എഴുേന്നറ്റു േകൾക്ക;
സിേപ്പാരിെന്റ പു്രതാ, എനിക്കു െചവി തരിക.
19 വ്യാജം പറവാൻ ൈദവം മനുഷ്യനല്ല;
അനുതപിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപു്രതനുമല്ല;
താൻ െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?
താൻ അരുളിെച്ചയത്തു നിവത്തൎ ിക്കാതിരിക്കുേമാ?
20 അനു്രഗഹിപ്പാൻ എനിക്കു കലപ്ന

ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്കു അതു
മറിച്ചുകൂടാ.

21 യാേക്കാബിൽ തിന്മ കാണ്മാനില്ല;
യി്രസാേയലിൽ കഷ്ടത ദശൎ ിപ്പാനുമില്ല;
അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഇരിക്കുന്നു;
രാജേകാലാഹലം അവരുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ടു.
22 ൈദവം അവെര മി്രസയീമിൽനിന്നു

െകാണ്ടുവരുന്നു;
കാട്ടുേപാത്തിന്നു തുല്യമായ ബലം അവന്നു ഉണ്ടു.
23 ആഭിചാരം യാേക്കാബിന്നു പറ്റുകയില്ല;
ലക്ഷണവിദ്യ യി്രസാേയലിേനാടു ഫലിക്കയുമില്ല;
ഇേപ്പാൾ യാേക്കാബിെനക്കുറിച്ചും
യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചും:
ൈദവം എെന്തല്ലാം ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു എേന്ന
പറയാവു.

24 ഇതാ, ജനം സിംഹിെയേപ്പാെല എഴുേന്നല്ക്കുന്നു;
ബാലസിംഹെത്തേപ്പാെല െതളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു;
അവൻ ഇര പിടിച്ചു തിന്നാെതയും
നിഹതന്മാരുെട രക്തം കുടിക്കാെതയും കിടക്കയില്ല.

25 അേപ്പാൾ ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാടു: അവെര
ശപിക്കയും േവണ്ടാ അനു്രഗഹിക്കയും േവണ്ടാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടു: യേഹാവ
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്യും എന്നു
നിേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 27

ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാടു: വരിക, ഞാൻ നിെന്ന
മെറ്റാരു സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപാകും; അവിെടനിന്നു നീ
എനിക്കുേവണ്ടി അവെര ശപിപ്പാൻ ൈദവത്തിന്നു
പേക്ഷ സമ്മതമാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അങ്ങെന
ബാലാക്ക് ബിെലയാമിെന മരുഭൂമിക്കു എതിെരയുള്ള
െപേയാർമലയുെട മുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി. 29

ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടു: ഇവിെട എനിക്കു ഏഴു
യാഗപീഠം പണിതു ഏഴു കാളെയയും ഏഴു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരുക്കിനിത്തൎ ുക എന്നു പറഞ്ഞു.
30 ബിെലയാം പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലാക്ക് െചയത്ു;
ഓേരാ യാഗപീഠത്തിേന്മലും ഒരു കാളെയയും ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും യാഗം കഴിച്ചു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയലിെന അനു്രഗഹിക്കുന്നതു
യേഹാെവക്കു ്രപസാദെമന്നു ബിെലയാം
കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല

ലക്ഷണം േനാക്കുവാൻ േപാകാെത മരുഭൂമിക്കുേനെര
മുഖം തിരിച്ചു. 2 ബിെലയാം തല ഉയത്തൎ ി യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി പാക്കൎ ുന്നതു കണ്ടു;
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു അവെന്റേമൽ വന്നു; 3

അവൻ സുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയതു:
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െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാം പറയുന്നു.
4 കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ പറയുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടു േകൾക്കുന്നവൻ,
സവ്വൎ ശക്തെന്റ ദശൎ നം ദശൎ ിക്കുന്നവൻ,
വീഴുേമ്പാൾ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നവൻ പറയുന്നതു:
5 യാേക്കാേബ, നിെന്റ കൂടാരങ്ങൾ,
യി്രസാേയേല, നിെന്റ നിവാസങ്ങൾ എ്രത മേനാഹരം!
6 താഴവ്രേപാെല അവ പരന്നിരിക്കുന്നു;
നദീതീരെത്ത ഉദ്യാനങ്ങൾേപാെല,
യേഹാവ നട്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾേപാെല,
ജലാന്തിേകയുള്ള േദവദാരുക്കൾേപാെല തേന്ന.
7 അവെന്റ െതാട്ടികളിൽനിന്നു െവള്ളം ഒഴുകുന്നു;
അവെന്റ വിത്തിന്നു െവള്ളം ധാരാളം;
അവെന്റ അരചൻ ആഗാഗിലും േശ്രഷഠ്ൻ;
അവെന്റ രാജത്വം ഉന്നതം തേന്ന.
8 ൈദവം അവെന മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടു

വരുന്നു;
കാട്ടുേപാത്തിന്നു തുല്യമായ ബലം അവന്നു ഉണ്ടു;
ശ്രതുജാതികെള അവൻ തിന്നുകളയുന്നു; അവരുെട
അസ്ഥികെള അവൻ തകക്കൎ ുന്നു;
അ്രസ്തം എയത്ു അവെര തുെളക്കുന്നു.
9 അവൻ സിംഹംേപാെല പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
ഒരു സിംഹികണെക്കത്തേന്ന; ആർ അവെന
ഉണത്തൎ ും?
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്ന ശപിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
10 അേപ്പാൾ ബാലാക്കിെന്റ േകാപം ബിെലയാമിെന്റ

േനെര ജ്വലിച്ചു; അവൻ ൈകെഞരിച്ചു
ബിെലയാമിേനാടു: എെന്റ ശ്രതുക്കെള ശപിപ്പാൻ
ഞാൻ നിെന്ന വിളിപ്പിച്ചു; നീേയാ ഇവെര ഈ മൂന്നു
്രപാവശ്യവും ആശീവ്വൎ ദിക്കയേ്രത െചയത്ിരിക്കുന്നു. 11

ഇേപ്പാൾ നിെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു ഓടിേപ്പാക; നിെന്ന
ഏറ്റവും ബഹുമാനിപ്പാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു;
എന്നാൽ യേഹാവ നിനക്കു ബഹുമാനം
മുടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അതിന്നു
ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടു പറഞ്ഞതു: ബാലാക്ക്
തെന്റ ഗൃഹം നിെറച്ചു െവള്ളിയും െപാന്നും തന്നാലും
യേഹാവയുെട കലപ്ന ലംഘിച്ചു ഗുണെമങ്കിലും
േദാഷെമങ്കിലും സ്വേമധയായി െചയവ്ാൻ എനിക്കു
കഴിയുന്നതല്ല; 13 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു
മാ്രതേമ ഞാൻ പറകയുള്ളു. എന്നു എെന്റ അടുക്കൽ
നീ അയച്ച ദൂതന്മാേരാടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേയാ? 14

ഇേപ്പാൾ ഇതാ, ഞാൻ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കു േപാകുന്നു; വരിക, ഭാവികാലത്തു ഈ
ജനം നിെന്റ ജനേത്താടു എന്തു െചയ്യുെമന്നു ഞാൻ
നിെന്ന അറിയിക്കാം. 15 പിെന്ന അവൻ സുഭാഷിതം
െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയെതെന്തന്നാൽ:
െബേയാരിെന്റ മകൻ ബിെലയാം പറയുന്നു;
കണ്ണെടച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ പറയുന്നു;
16 ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടു േകൾക്കുന്നവൻ,
അത്യുന്നതെന്റ പരിജ്ഞാനം ്രപാപിച്ചവൻ,
സവ്വൎ ശക്തെന്റ ദശൎ നം ദശൎ ിക്കുന്നവൻ,
വീഴുേമ്പാൾ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നവൻ പറയുന്നതു:
17 ഞാൻ അവെന കാണും, ഇേപ്പാൾ അല്ലതാനും;
ഞാൻ അവെന ദശൎ ിക്കും, അടുത്തല്ലതാനും.
യാേക്കാബിൽനിന്നു ഒരു നക്ഷ്രതം ഉദിക്കും;
യി്രസാേയലിൽനിന്നു ഒരു െചേങ്കാൽ ഉയരും.
അതു േമാവാബിെന്റ പാശൎ ്വങ്ങെളെയല്ലാം തകക്കൎ യും

തുമുലപു്രതന്മാെര ഒെക്കയും സംഹരിക്കയും
െചയ്യും.

18 എേദാം ഒരു അധീനേദശമാകും;
ശ്രതുവായ െസയീരും അധീനേദശമാകും;
യി്രസാേയേലാ വീയ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കും.
19 യാേക്കാബിൽനിന്നു ഒരുത്തൻ ഭരിക്കും;
ഒഴിഞ്ഞുേപായവെര അവൻ നഗരത്തിൽനിന്നു
നശിപ്പിക്കും.

20 അവൻ അമാേലക്കിെന േനാക്കി സുഭാഷിതം
െചാല്ലിയതു:
അമാേലക്ക് ജാതികളിൽ മുമ്പൻ;
അവെന്റ അവസാനേമാ നാശം അേ്രത.
21 അവൻ േകന്യെര േനാക്കി സുഭാഷിതം

െചാല്ലിയതു:
നിെന്റ നിവാസം ഉറപ്പുള്ളതു:
നിെന്റ കൂടു പാറയിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
22 എങ്കിലും േകന്യന്നു നിമ്മൎ ൂലനാശം ഭവിക്കും;
അശ്ശൂർ നിെന്ന പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ
ഇനിെയ്രത?

23 പിെന്ന അവൻ ഈ സുഭാഷിതം െചാല്ലിയതു:
ഹാ, ൈദവം ഇതു നിവത്തൎ ിക്കുേമ്പാൾ ആർ
ജീവിച്ചിരിക്കും?

24 കിത്തീംതീരത്തുനിന്നു കപ്പലുകൾ വരും;
അവ അശ്ശൂരിെന താഴത്്തും, ഏെബരിെനയും
താഴത്്തും.
അവന്നും നിമ്മൎ ൂലനാശം ഭവിക്കും.
25 അതിെന്റ േശഷം ബിെലയാം പുറെപ്പട്ടു തെന്റ

സ്ഥലേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി; ബാലാക്കും തെന്റ
വഴിക്കു േപായി.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽ ശിത്തീമിൽ പാക്കൎ ുേമ്പാൾ ജനം
േമാവാബ്യ്രസ്തീകളുമായി പരസംഗം തുടങ്ങി.
2 അവർ ജനെത്ത തങ്ങളുെട േദവന്മാരുെട

ബലികൾക്കു വിളിക്കയും ജനം ഭക്ഷിച്ചു അവരുെട
േദവന്മാെര നമസ്കരിക്കയും െചയത്ു. 3 യി്രസാേയൽ
ബാൽെപേയാരിേനാടു േചന്നൎ ു, യേഹാവയുെട േകാപം
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ചു. 4 യേഹാവ
േമാെശേയാടു: ജനത്തിെന്റ തലവന്മാെരെയാെക്കയും
കൂട്ടി യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം യി്രസാേയലിെന
വിട്ടുമാേറണ്ടതിന്നു അവെര യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
പരസ്യമായി തൂക്കിക്കളക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 5 േമാെശ
യി്രസാേയൽ ന്യായാധിപന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ആളുകളിൽ
ബാൽെപേയാരിേനാടു േചന്നൎ വെര െകാല്ലുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ േമാെശയും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സവ്വൎ സഭയും കാൺെക, ഒരു യി്രസാേയല്യൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട മദ്ധ്യത്തിേലക്കു ഒരു
മിദ്യാന്യ്രസ്തീെയ െകാണ്ടുവന്നു. 7

അഹേരാൻപുേരാഹിതെന്റ മകനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ ്അതു
കണ്ടേപ്പാൾ സഭയുെട മേദ്ധ്യനിന്നു എഴുേന്നറ്റു കയ്യിൽ
ഒരു കുന്തം എടുത്തു, 8 ആ യി്രസാേയല്യെന്റ പിന്നാെല
അന്തഃപുരത്തിേലക്കു െചന്നു ഇരുവെരയും, ആ
യി്രസാേയല്യെനയും ആ ്രസ്തീെയയും തേന്ന, അവളുെട
ഉദരം തുളയുംവണ്ണം കുത്തി, അേപ്പാൾ ബാധ
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യി്രസാേയൽ മക്കെള വിട്ടുമാറി. 9 ബാധെകാണ്ടു
മരിച്ചുേപായവർ ഇരുപത്തുനാലായിരം േപർ.

10 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
11 ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിൽ യി്രസാേയൽമക്കെള
സംഹരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അഹേരാൻപുേരാഹിതെന്റ മകനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ ്അവരുെട
ഇടയിൽ എനിക്കുേവണ്ടി തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി
എെന്റ േ്രകാധം യി്രസാേയൽ മക്കെള
വിട്ടുേപാകുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 12 ആകയാൽ ഇതാ,
ഞാൻ അവന്നു എെന്റ സമാധാനനിയമം
െകാടുക്കുന്നു. 13 അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിന്നുേവണ്ടി
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചതുെകാണ്ടു അതു അവന്നും
അവെന്റ സന്തതിക്കും നിത്യെപൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ
നിയമമാകും എന്നു നീ പറേയണം. 14

മിദ്യാന്യ്രസ്തീേയാടുകൂെട െകാന്ന യി്രസാേയല്യന്നു സി്രമി
എന്നു േപർ; അവൻ ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ ഒരു
്രപഭുവായ സാലൂവിെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു. 15

െകാല്ലെപ്പട്ട മിദ്യാന്യ്രസ്തീക്കു െകാസബ്ി എന്നു േപർ;
അവൾ ഒരു മിദ്യാന്യേഗാ്രതത്തിൽ ജനാധിപനായിരുന്ന
സൂരിെന്റ മകളായിരുന്നു.

16 െപേയാരിെന്റ സംഗതിയിലും െപേയാർ നിമിത്തം
ഉണ്ടായ ബാധയുെട നാളിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട അവരുെട
സേഹാദരിയായി മിദ്യാന്യ്രപഭുവിെന്റ മകൾ
െകാസബ്ിയുെട സംഗതിയിലും മിദ്യാന്യർ നിങ്ങെള
ചതിച്ചു ഉപായങ്ങളാൽ വെലച്ചിരിക്കെകാണ്ടു, 17

നിങ്ങൾ അവെര വെലച്ചു സംഹരിപ്പിൻ 18 എന്നു
യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്ു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബാധ കഴിഞ്ഞേശഷം യേഹാവ
േമാെശേയാടും പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ മകൻ എെലയാസാരിേനാടും: 2

യി്രസാേയൽമക്കളുെട സവ്വൎ സഭെയയും ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു്രപാപത്ിയുള്ള
എല്ലാവെരയും േഗാ്രതം േഗാ്രതമായി എണ്ണി തുക
എടുപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3 അങ്ങെന േമാെശയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും െയരീേഹാവിെന്റ
സമീപത്തു േയാദ്ദൎ ാന്നരിെകയുള്ള േമാവാബ്
സമഭൂമിയിൽെവച്ചു അവേരാടു: 4 യേഹാവ
േമാെശേയാടും മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട
യി്രസാേയൽമക്കേളാടും കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടുള്ളവരുെട തുകെയടുപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു.

5 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ രൂേബൻ; രൂേബെന്റ
പു്രതന്മാർ: ഹേനാക്കിൽനിന്നു ഹേനാക്ക്യകുടുംബം;
പല്ലൂവിൽനിന്നു പല്ലൂവ്യകുടുംബം; 6

െഹേ്രസാനിൽനിന്നു െഹേ്രസാന്യകുടുംബം;
കമ്മൎ ിയിൽനിന്നു കമ്മൎ ്യകുടുംബം. 7 ഇവയാകുന്നു
രൂേബന്യകുടുംബങ്ങൾ; അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാലപ്ത്തിമൂവായിരെത്തഴുനൂറ്റി മുപ്പതുേപർ. 8

പല്ലൂവിെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീയാബ.് 9 എലീയാബിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െനമൂേവൽ, ദാഥാൻ, അബീരാം.
യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി കലഹിച്ചേപ്പാൾ
േകാരഹിെന്റ കൂട്ടത്തിൽ േമാെശക്കും അഹേരാന്നും
വിേരാധമായി കലഹിച്ച സംഘസദസ്യന്മാരായ
ദാഥാനും അബീരാമും ഇവർ തേന്ന; 10 ഭൂമി വായി
തുറന്നു അവെരയും േകരഹിെനയും

വിഴുങ്ങിക്കളകയും തീ ഇരുനൂറ്റമ്പതുേപെര
ദഹിപ്പിക്കയും െചയത് സമയം ആ കൂട്ടം മരിച്ചു;
അവർ ഒരു അടയാളമായത്ീന്നൎ ു. 11 എന്നാൽ
േകാരഹിെന്റ പു്രതന്മാർ മരിച്ചില്ല.

12 ശിെമേയാെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ആെരന്നാൽ: െനമൂേവലിൽനിന്നു
െനമൂേവല്യകുടുംബം; യാമീനിൽനിന്നു
യാമീന്യകുടുംബം; യാഖീനിൽനിന്നു
യാഖീന്യകുടുംബം; 13 േസരഹിൽനിന്നു
േസരഹ്യകുടുംബം; ശാവൂലിൽനിന്നു
ശാവൂല്യകുടുംബം. 14 ശിെമേയാന്യകുടുംബങ്ങളായ
ഇവർ ഇരുപത്തീരായിരത്തിരുനൂറു േപർ.

15 ഗാദിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ആെരന്നാൽ: െസേഫാനിൽനിന്നു
െസേഫാന്യകുടുംബം; ഹഗ്ഗിയിൽനിന്നു
ഹഗ്ഗീയകുടുംബം; ശൂനിയിൽനിന്നു ശൂനീയകുടുംബം;
16 ഒസ്നിയിൽനിന്നു ഒസ്നീയകുടുംബം; ഏരിയിൽനിന്നു
ഏയ്യൎ കുടുംബം; 17 അേരാദിൽനിന്നു
അേരാദ്യകുടുംബം; അേരലിയിൽനിന്നു
അേരല്യകുടുംബം. 18 അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
ഗാദപ്ു്രതന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
നാലപ്തിനായിരത്തഞ്ഞൂറുേപർ.

19 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ ഏരും ഓനാനും
ആയിരുന്നു; ഏരും ഒനാനും കനാൻേദശത്തുെവച്ചു
മരിച്ചുേപായി. 20 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ആെരന്നാൽ: േശലയിൽനിന്നു
േശലാന്യകുടുംബം; േഫെരസിൽനിന്നു
േഫെരസ്യകുടുംബം; േസരഹിൽനിന്നു
േസരഹ്യകുടുംബം. 21 േഫെരസിെന്റ പു്രതന്മാർ:
െഹേ്രസാനിൽനിന്നു െഹേ്രസാന്യകുടുംബം;
ഹാമൂലിൽനിന്നു ഹാമൂല്യകുടുംബം. 22 അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി െയഹൂദാകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
എഴുപത്താറായിരത്തഞ്ഞൂറുേപർ.

23 യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ആെരന്നാൽ: േതാലാവിൽ
നിന്നു േതാലാവ്യകുടുംബം; പൂവയിൽനിന്നു
പൂവ്യകുടുംബം; 24 യാശൂബിൽനിന്നു
യാശൂബ്യകുടുംബം; ശിേ്രമാനിൽനിന്നു
ശിേ്രമാന്യകുടുംബം. 25 അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
യിസ്സാഖാർകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
അറുപത്തുനാലായിരത്തി മുന്നൂറുേപർ.

26 െസബൂലൂെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ആെരന്നാൽ: േസെരദിൽനിന്നു േസെരദ്യകുടുംബം;
ഏേലാനിൽനിന്നു ഏേലാന്യകുടുംബം;
യേഹ്ലലിൽനിന്നു യേഹ്ലല്യകുടുംബം. 27 അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി െസബൂലൂന്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
അറുപതിനായിരത്തഞ്ഞൂറുേപർ.

28 േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ആെരന്നാൽ: മനെശ്ശയും
എ്രഫയീമും. 29 മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർ:
മാഖീരിൽനിന്നു മാഖീയ്യൎ കുടുംബം; മാഖീർ
ഗിെലയാദിെന ജനിപ്പിച്ചു; ഗിെലയാദിൽനിന്നു
ഗിെലയാദ്യകുടുംബം. 30 ഗിെലയാദിെന്റ പു്രതന്മാർ
ആെരന്നാൽ: ഈേയെസരിൽ നിന്നു
ഈേയെസയ്യൎ കുടുംബം; േഹെലക്കിൽനിന്നു
േഹെലക്ക്യകുടുംബം. 31 അ്രസീേയലിൽനിന്നു
അ്രസീേയല്യകുടുംബം; േശെഖമിൽനിന്നു
േശെഖമ്യകുടുംബം; 32 െശമീദാവിൽനിന്നു
െശമീദാവ്യകുടുംബം; േഹെഫരിൽനിന്നു
േഹെഫയ്യൎ കുടുംബം. 33 േഹെഫരിെന്റ മകനായ
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െസേലാഫഹാദിന്നു പു്രതിമാർ അല്ലാെത പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായില്ല; െസേലാഫഹാദിെന്റ പു്രതിമാർ മഹ്ലാ,
േനാവാ, െഹാഗ്ല, മിൽക്കാ, തിർസാ
എന്നിവരായിരുന്നു. 34 അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
മനെശ്ശകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
അമ്പത്തീരായിരെത്തഴുനൂറു േപർ. 35 എ്രഫയീമിെന്റ
പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ആെരന്നാൽ:
ശൂേഥലഹിൽനിന്നു ശൂേഥലഹ്യകുടുംബം;
േബെഖരിൽനിന്നു േബെഖയ്യൎ കുടുംബം;
തഹനിൽനിന്നു തഹന്യകുടുംബം, 36 ശൂേഥലഹിെന്റ
പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: ഏരാനിൽനിന്നു
ഏരാന്യകടുംബം. 37 അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
എ്രഫയീമ്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
മുപ്പത്തീരായിരത്തഞ്ഞൂറുേപർ. ഇവർ
കുടുംബംകുടുംബമായി േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർ.

38 െബന്യാമീെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ആെരന്നാൽ: േബലയിൽനിന്നു േബലാവ്യകുടുംബം;
അസേ്ബലിൽനിന്നു അസേ്ബല്യകുടുംബം;
അഹീരാമിൽനിന്നു അഹീരാമ്യകുടുംബം; 39

െശഫൂമിൽനിന്നു െശഫൂമ്യകുടുംബം;
ഹൂഫാമിൽനിന്നു ഹൂഫാമ്യകുടുംബം. 40 േബലിയുെട
പു്രതന്മാർ അദ്ദൎ ും നാമാനും ആയിരുന്നു; അദ്ദൎ ിൽനിന്നു
അദ്ദൎ ്യകുടുംബം; നാമാനിൽനിന്നു നാമാന്യകുടുംബം.
41 ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി െബന്യാമീെന്റ
പു്രതന്മാർ; അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാലപ്ത്തയ്യായിരത്തറുനൂറുേപർ.

42 ദാെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ആെരന്നാൽ: ശൂഹാമിൽനിന്നു ശൂഹാമ്യ കുടുംബം;
ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി ദാന്യകുടുംബങ്ങൾ
ആകുന്നു. 43 ശൂഹാമ്യകുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
എല്ലാംകൂടി അറുപത്തുനാലായിരത്തി നാനൂറുേപർ.

44 ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ആെരന്നാൽ: യിമന്യിൽനിന്നു യിമന്ീയകുടുംബം;
യിശ്വയിൽനിന്നു യിശ്വീയ കുടുംബം;
െബരീയാവിൽനിന്നു െബരീയാവ്യകുടുംബം. 45

െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാരുെട കുടുംബംങ്ങൾ
ആെരന്നാൽ: േഹെബരിൽനിന്നു േഹെബയ്യൎ കുടുംബം;
മൽക്കീേയലിൽനിന്നു മൽക്കീേയല്യകുടുംബം. 46

ആേശരിെന്റ പു്രതിക്കു സാറാ എന്നു േപർ. 47 ഇവർ
ആേശർപു്രതന്മാരുെട കുടുംബങ്ങൾ. അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ അമ്പത്തുമൂവായിരത്തി നാനൂറുേപർ.

48 നഫത്ാലിയുെട പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ആെരന്നാൽ:
യഹേ്സലിൽനിന്നു യഹേ്സല്യകുടുംബം;
ഗൂനിയിൽനിന്നു ഗൂന്യകുടുംബം; 49 േയെസരിൽനിന്നു
േയെസയ്യൎ കുടുംബം. ശിേല്ലാമിൽനിന്നു
ശിേല്ലാമ്യകുടുംബം. 50 ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി
നഫത്ാലികുടുംബങ്ങൾ ആകുന്നു; അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ നാലപ്ത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറുേപർ. 51

യി്രസാേയൽമക്കളിൽ എണ്ണെപ്പട്ട ഇവർ ആറു
ലക്ഷേത്താരായിരെത്തഴുനൂറ്റി മുപ്പതുേപർ.

52 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
53 ഇവക്കൎ ു ആെളണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം േദശെത്ത
അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചു െകാടുേക്കണം. 54

ആേളെറയുള്ളവക്കൎ ു അവകാശം ഏെറയും ആൾ
കുറവുള്ളവക്കൎ ു അവകാശം കുെറച്ചും
െകാടുേക്കണം; ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ
ആെളണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവകാശം
െകാടുേക്കണം. 55 േദശെത്ത ചീട്ടിട്ടു വിഭാഗിേക്കണം;
അതതു പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ േപരിെന്നാത്തവണ്ണം

അവക്കൎ ു അവകാശം ലഭിേക്കണം. 56 ആൾ
ഏെറയുള്ളവക്കൎ ും കുെറയുള്ളവക്കൎ ും അവകാശം
ചീട്ടിട്ടു വിഭാഗിേക്കണം.

57 േലവ്യരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ആെരന്നാൽ:
േഗേശൎ ാനിൽനിന്നു േഗേശൎ ാന്യകുടുംബം;
െകഹാത്തിൽനിന്നു െകഹാത്യകുടുംബം;
െമരാരിയിൽനിന്നു െമരായ്യൎ കുടുംബം. 58

േലവ്യകുടുംബങ്ങൾ ആവിതു: ലിബന്ീയകുടുംബം;
െഹേ്രബാന്യകുടുംബം; മഹ്ലീയകുടുംബം;
മൂശ്യകുടുംബം; േകാരഹ്യകുടുംബം. െകഹാത്ത്
അ്രമാമിെന ജനിപ്പിച്ചു. 59 അ്രമാമിെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു
േയാേഖേബദ ്എന്നു േപർ; അവൾ
മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു േലവിക്കു ജനിച്ച മകൾ;
അവൾ അ്രമാമിന്നു അഹേരാെനയും േമാെശെയയും
അവരുെട സേഹാദരിയായ മിയ്യൎ ാമിെനയും ്രപസവിച്ചു.
60 അഹേരാന്നു നാദാബ,് അബീഹൂ, എെലയാസാർ,
ഈഥാമാർ എന്നിവർ ജനിച്ചു. 61 എന്നാൽ നാദാബും
അബീഹൂവും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി
കത്തിച്ചു മരിച്ചുേപായി. 62 ഒരു മാസം ്രപായംമുതൽ
േമേലാട്ടു അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ട ആണുങ്ങൾ ആെക
ഇരുപത്തുമൂവായിരം േപർ; യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഇടയിൽ അവക്കൎ ു അവകാശം െകാടുക്കായ്കെകാണ്ടു
അവെര യി്രസാേയൽമക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയില്ല.

63 െയരീേഹാവിെന്റ സമീപത്തു േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക
േമാവാബസ്മഭൂമിയിൽെവച്ചു യി്രസാേയൽമക്കെള
എണ്ണിയേപ്പാൾ േമാെശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും എണ്ണിയവർ ഇവർ തേന്ന. 64

എന്നാൽ േമാെശയും അഹേരാൻപുേരാഹിതനും
സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു യി്രസാേയൽമക്കെള
എണ്ണിയേപ്പാൾ അവർ എണ്ണിയവരിൽ ഒരുത്തനും
ഇവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 65 അവർ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു മരിച്ചുേപാകും എന്നു യേഹാവ
അവെരക്കുറിച്ചു അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നു.
െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബും നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും ഒഴിെക അവരിൽ ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േയാേസഫിെന്റ മകനായ
മനെശ്ശയുെട കുടുംബങ്ങളിൽ മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ

മകനായ േഹെഫരിെന്റ മകനായ െസേലാഫഹാദിെന്റ
പു്രതിമാർ അടുത്തുവന്നു. അവെന്റ പു്രതിമാർ മഹ്ലാ,
േനാവ, േഹാഗ്ല, മിൽക്കാ, തിർസാ എന്നിവരായിരുന്നു.
2 അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
േമാെശയുെടയും എെലയാസാർപുേരാഹിതെന്റയും
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സവ്വൎ സഭയുെടയും മുമ്പാെക
നിന്നു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: 3 ഞങ്ങളുെട അപ്പൻ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു മരിച്ചുേപായി; എന്നാൽ അവൻ
യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി േകാരഹിേനാടു
കൂടിയവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േചന്നൎ ിരുന്നില്ല; അവൻ
സ്വന്തപാപത്താൽ അേ്രത മരിച്ചതു; അവന്നു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. 4 ഞങ്ങളുെട അപ്പന്നു മകൻ
ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അവെന്റ േപർ കുടുംബത്തിൽനിന്നു
ഇല്ലാെതയാകുന്നതു എന്തു? അപ്പെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്കു ഒരു
അവകാശം തേരണം. 5 േമാെശ അവരുെട കായ്യൎ ം
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക െവച്ചു. 6 യേഹാവ
േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു: 7
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െസേലാഫഹാദിെന്റ പു്രതിമാർ പറയുന്നതു ശരിതേന്ന;
അവരുെട അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
അവക്കൎ ു ഒരു അവകാശം െകാടുേക്കണം; അവരുെട
അപ്പെന്റ അവകാശം അവക്കൎ ു െകാടുേക്കണം. 8 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
ഒരുത്തൻ മകനില്ലാെത മരിച്ചാൽ അവെന്റ അവകാശം
അവെന്റ മകൾക്കു െകാടുേക്കണം. 9 അവന്നു മകൾ
ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവെന്റ അവകാശം അവെന്റ
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു െകാടുേക്കണം. 10 അവന്നു
സേഹാദരന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവെന്റ അവകാശം
അവെന്റ അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാക്കൎ ു െകാടുേക്കണം.
11 അവെന്റ അപ്പന്നു സേഹാദരന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ
നിങ്ങൾ അവെന്റ കുടുംബത്തിൽ അവെന്റ അടുത്ത
ചാച്ചൎ ക്കാരന്നു അവെന്റ അവകാശം െകാടുേക്കണം;
അവൻ അതു ൈകവശമാേക്കണം; ഇതു യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു ന്യായ്രപമാണം
ആയിരിേക്കണം.

12 അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു:
ഈ അബാരീംമലയിൽ കയറി ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശം
േനാക്കുക. 13 അതു കണ്ടേശഷം നിെന്റ
സേഹാദരനായ അഹേരാെനേപ്പാെല നീയും നിെന്റ
ജനേത്താടു േചരും. 14 സഭയുെട കലഹത്തിങ്കൽ
നിങ്ങൾ സീൻമരുഭൂമിയിൽെവച്ചു അവർ കാൺെക
െവള്ളത്തിെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ എെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കാെത
എെന്റ കലപ്നെയ മറുത്തതുെകാണ്ടു തേന്ന.
സീൻമരുഭൂമിയിൽ കാേദശിെല കലഹജലം അതു
തേന്ന. 15 അേപ്പാൾ േമാെശ യേഹാവേയാടു: 16

യേഹാവയുെട സഭ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
ആകാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവക്കൎ ു മുമ്പായി
േപാകുവാനും അവക്കൎ ു മുമ്പായി വരുവാനും അവെര
പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുവാനും 17 അകത്തുെകാണ്ടു
വരുവാനും സകലജഡത്തിെന്റയും ആത്മാക്കളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ സഭയുെടേമൽ ഒരാെള
നിയമിക്കുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 18 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു: എെന്റ ആത്മാവുള്ള
പുരുഷനായി നൂെന്റ മകനായ േയാശുവെയ വിളിച്ചു
അവെന്റ േമൽ ൈകെവച്ചു 19 അവെന
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
സവ്വൎ സഭയുെടയും മുമ്പാെക നിത്തൎ ി അവർ കാൺെക
അവന്നു ആജ്ഞ െകാടുക്ക. 20 യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സഭെയല്ലാം അനുസരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ മഹിമയിൽ
ഒരംശം അവെന്റ േമൽ െവേക്കണം. 21 അവൻ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മുമ്പാെക
നിേല്ക്കണം; അവൻ അവന്നുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഊരീംമുഖാന്തരം അരുളപ്പാടു
േചാദിേക്കണം; അവനും യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സവ്വൎ സഭയും അവെന്റ വാക്കു്രപകാരം േപാകയും
അവെന്റ വാക്കു്രപകാരം വരികയും േവണം. 22

യേഹാവ തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ
െചയത്ു; അവൻ േയാശുവെയ വിളിച്ചു
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
സവ്വൎ സഭയുെടയു മുമ്പാെക നിത്തൎ ി. 23 അവെന്റേമൽ
ൈകെവച്ചു യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവന്നു ആജ്ഞ െകാടുത്തു.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 എനിക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ

ദഹനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള എെന്റ േഭാജനമായ വഴിപാടു
തക്കസമയത്തു എനിക്കു അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു
ജാ്രഗതയായിരിപ്പാൻ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
കലപ്ിേക്കണം. 3 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു: നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിേക്കണ്ടുന്ന ദഹനയാഗം
എെന്തന്നാൽ: നാൾേതാറും
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നായി ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞാടു. 4 ഒരു കുഞ്ഞാടിെന
രാവിേലയും മെറ്റ കുഞ്ഞാടിെന ൈവകുേന്നരത്തും
യാഗം കഴിേക്കണം. 5 ഇടിെച്ചടുത്ത എണ്ണ കാൽ ഹീൻ
േചത്തൎ  ഒരിടങ്ങഴി മാവു േഭാജനയാഗമായും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 6 ഇതു യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
സീനായിപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു നിയമിക്കെപ്പട്ട
നിരന്തരേഹാമയാഗം. 7 അതിെന്റ പാനീയയാഗം
കുഞ്ഞാെടാന്നിന്നു കാൽ ഹീൻ മദ്യം ആയിരിേക്കണം;
അതു യേഹാെവക്കു പാനീയയാഗമായി
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഒഴിേക്കണം. 8 മെറ്റ
കുഞ്ഞാടിെന ൈവകുേന്നരത്തു യാഗം കഴിേക്കണം;
അതിെന രാവിലെത്ത േഭാജനയാഗവും അതിെന്റ
പാനീയയാഗവുംേപാെല യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം.

9 ശബ്ബത്ത്നാളിേലാ ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞാടിെനയും
േഭാജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണേചത്തൎ  രണ്ടിടങ്ങഴി
മാവും അതിെന്റ പാനീയയാഗവും അപ്പൎ ിേക്കണം. 10

നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറെമ ഇതു
ശബ്ബത്തുേതാറുമുള്ള േഹാമയാഗം.

11 നിങ്ങളുെട മാസാരംഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു
കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു
കുഞ്ഞാടിെനയും 12 കാള ഒന്നിന്നു േഭാജനയാഗമായി
എണ്ണേചത്തൎ  മൂന്നിടങ്ങഴി മാവും ആട്ടുെകാറ്റന്നു
േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചത്തൎ  രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും 13

കുഞ്ഞാെടാന്നിന്നു േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചത്തൎ
ഒരിടങ്ങഴി മാവും അപ്പൎ ിേക്കണം. അതു േഹാമയാഗം;
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം
തേന്ന. 14 അവയുെട പാനീയയാഗം കാളെയാന്നിന്നു
അര ഹീൻ വീഞ്ഞും ആട്ടുെകാറ്റന്നു ഹീനിെന്റ മൂന്നിൽ
ഒന്നും കുഞ്ഞാെടാന്നിന്നു കാൽ ഹീനും
ആയിരിേക്കണം; ഇതു മാസാന്തരം
അമാവാസിേതാറുമുള്ള േഹാമയാഗം. 15

നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറെമ പാപയാഗമായി
യേഹാെവക്കു ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം.

16 ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി
യേഹാവയുെട െപസഹ ആകുന്നു. 17 ആ മാസം
പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി െപരുനാൾ ആയിരിേക്കണം. ഏഴു
ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം. 18 ഒന്നാം
ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണം; അന്നു
സാമാന്യേവലെയാന്നും െചയ്യരുതു. 19 എന്നാൽ

സംഖ്യാപുസ്തകം 27:8 137 സംഖ്യാപുസ്തകം 28:19



29

നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു
കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഏഴു കുഞ്ഞാടിെനയും
ദഹനയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ
ആയിരിേക്കണം. 20 അവയുെട േഭാജനയാഗം എണ്ണ
േചത്തൎ  മാവു ആയിരിേക്കണം; കാള ഒന്നിന്നു
മൂന്നിടങ്ങഴിയും ആട്ടുെകാറ്റന്നു രണ്ടിടങ്ങഴിയും 21

ഏഴു കുഞ്ഞാട്ടിൽ ഓേരാന്നിന്നു ഓേരാ ഇടങ്ങഴിയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 22 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിപ്പാൻ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടിെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 23 നിരന്തരേഹാമയാഗമായ
രാവിലെത്ത േഹാമയാഗത്തിന്നു പുറെമ ഇവ
അപ്പൎ ിേക്കണം. 24 ഇങ്ങെന ഏഴു നാളും യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായി ദഹനയാഗത്തിെന്റ േഭാജനം
ദിവസം്രപതി അപ്പൎ ിേക്കണം.
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറെമ ഇതു അപ്പൎ ിേക്കണം. 25

ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണം; അന്നു
സാമാന്യേവലെയാന്നും െചയ്യരുതു.

26 വാേരാത്സവമായ ആദ്യഫലദിവസത്തിൽ
പുതിയധാന്യംെകാണ്ടു ഒരു േഭാജനയാഗം
െകാണ്ടുവരുേമ്പാഴും വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണം.
അന്നു സാമാന്യേവലെയാന്നും െചയ്യരുതു. 27

എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ േഹാമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു
കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഏഴു കുഞ്ഞാടിെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 28 അവയുെട േഭാജനയാഗമായി
എണ്ണേചത്തൎ  മാവു, കാള ഒന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി മൂന്നും
ആട്ടുെകാറ്റന്നു ഇടങ്ങഴി രണ്ടും 29 ഏഴു കുഞ്ഞാട്ടിൽ
ഓേരാന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി ഓേരാന്നും 30

നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഒരു
േകാലാട്ടുെകാറ്റനും േവണം. 31

നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിന്നും അവയുെട
പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറെമ നിങ്ങൾ ഇവ
അപ്പൎ ിേക്കണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിേക്കണം.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണം; അന്നു
സാമാന്യേവലെയാന്നും െചയ്യരുതു; അതു

നിങ്ങൾക്കു കാഹളനാേദാത്സവം ആകുന്നു. 2 അന്നു
നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു െസാരഭ്യവാസനയായ
േഹാമയാഗമായി ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു കുഞ്ഞാടിെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം. 3

അവയുെട േഭാജനയാഗം എണ്ണേചത്തൎ  മാവു
കാെളക്കു ഇടങ്ങഴി മൂന്നും ആട്ടുെകാറ്റന്നു ഇടങ്ങഴി
രണ്ടും, 4 ഏഴു കുഞ്ഞാട്ടിൽ ഓേരാന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി
ഓേരാന്നും ആയിരിേക്കണം. 5 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു
േകാലാട്ടുെകാറ്റനും േവണം. 6 അമാവാസിയിെല
േഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും
നാൾേതാറുമുള്ള േഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിന്നും അെവക്കു നിയമ്രപകാരമുള്ള
പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി തേന്ന.

7 ഏഴാം മാസം പത്താം തിയ്യതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണം; അന്നു നിങ്ങൾ
ആത്മതപനം െചേയ്യണം; േവലെയാന്നും െചയ്യരുതു.
8 എന്നാൽ യേഹാെവക്കു സുഗന്ധവാസനയായ
േഹാമയാഗമായി ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഏഴു
കുഞ്ഞാടിെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ
ആയിരിേക്കണം. 9 അവയുെട േഭാജനയാഗം
എണ്ണേചത്തൎ  മാവു കാെളക്കു ഇടങ്ങഴി മൂന്നും
ആട്ടുെകാറ്റന്നു ഇടങ്ങഴി രണ്ടും 10 ഏഴു കുഞ്ഞാട്ടിൽ
ഓേരാന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി ഓേരാന്നും ആയിരിേക്കണം. 11

്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിന്നും
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ
പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റന്നും
േവണം.

12 ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണം; അന്നു
സാമാന്യേവലെയാന്നും െചയ്യരുതു; ഏഴു ദിവസം
യേഹാെവക്കു ഉത്സവം ആചരിേക്കണം. 13 നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
പതിമൂന്നു കാളക്കിടാവിെനയും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള പതിന്നാലു
കുഞ്ഞാടിെനയും േഹാമയാഗം കഴിേക്കണം; അവ
ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിേക്കണം. 14 അവയുെട
േഭാജനയാഗം പതിമൂന്നു കാളയിൽ ഓേരാന്നിന്നു
എണ്ണേചത്തൎ  മാവു ഇടങ്ങഴി മുമ്മൂന്നും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റനിൽ ഓേരാന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി ഈരണ്ടും 15

പതിന്നാലു കുഞ്ഞാട്ടിൽ ഓേരാന്നിന്നും ഇടങ്ങഴി
ഓേരാന്നും ആയിരിേക്കണം. 16

നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിന്നും അതിെന്റ പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
േവണം.

17 രണ്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രന്തണ്ടു
കാളക്കിടാവിെനയും രണ്ടു ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു
കുഞ്ഞാടിെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം. 18 അവയുെട
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങളും കാള,
ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു എന്നിവയുെട
എണ്ണംേപാെലയും നിയമംേപാെലയും
ആയിരിേക്കണം. 19 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
േവണം.

20 മൂന്നാം ദിവസം പതിെനാന്നു കാളെയയും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 21 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങളും കാള, ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു
എന്നിവയുെട എണ്ണംേപാെലയും നിയമംേപാെലയും
ആയിരിേക്കണം. 22 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
േവണം.

23 നാലാം ദിവസം പത്തു കാളെയയും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 24 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങളും കാള, ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു

സംഖ്യാപുസ്തകം 28:20 138 സംഖ്യാപുസ്തകം 29:24



30

എന്നിവയുെട എണ്ണംേപാെലയും നിയമംേപാെലയും
ആയിരിേക്കണം. 25 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
േവണം.

26 അഞ്ചാം ദിവസം ഒമ്പതു കാളെയയും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 27 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങളും കാള, ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു
എന്നിവയുെട എണ്ണംേപാെലയും നിയമംേപാെലയും
ആയിരിേക്കണം. 28 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
േവണം.

29 ആറാം ദിവസം എട്ടു കാളെയയും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത പതിന്നാലും കുഞ്ഞാടിെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 30 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങളും കാള, ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു
എന്നിവയുെട എണ്ണംേപാെലയും നിയമംേപാെലയും
ആയിരിേക്കണം. 31 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
േവണം.

32 ഏഴാം ദിവസം ഏഴു കാളെയയും രണ്ടു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിെനയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 33 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങളും കാള, ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു
എന്നിവയുെട എണ്ണംേപാെലയും നിയമംേപാെലയും
ആയിരിേക്കണം. 34 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
േവണം.

35 എട്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾക്കു അന്ത്യേയാഗം
ഉണ്ടാേകണം; അന്നു സാമാന്യേവലെയാന്നും
െചയ്യരുതു. 36 എന്നാൽ യേഹാെവക്കു
െസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി ഒരു
കാളെയയും ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സു
്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു കുഞ്ഞാടിെനയും
േഹാമയാഗം കഴിേക്കണം. 37 അവയുെട
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങളും കാള,
ആട്ടുെകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാടു എന്നിവയുെട
എണ്ണംേപാെലയും നിയമംേപാെലയും
ആയിരിേക്കണം. 38 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിന്നായിട്ടു ഒരു
േകാലാട്ടുെകാറ്റനും േവണം.

39 ഇവെയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട േനച്ചൎ കളും
സ്വേമധാദാനങ്ങളുമായ േഹാമയാഗങ്ങൾക്കും
േഭാജനയാഗങ്ങൾക്കും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ
നിങ്ങളുെട ഉത്സവങ്ങളിൽ യേഹാെവക്കു
അപ്പൎ ിേക്കണം. 40 യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതു
ഒെക്കയും േമാെശ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞു.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
േഗാ്രത്രപധാനികേളാടു പറഞ്ഞതു: യേഹാവ
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന കായ്യൎ ം എെന്തന്നാൽ: 2

ആെരങ്കിലും യേഹാെവക്കു ഒരു േനച്ചൎ  േനരുകേയാ ഒരു
പരിവജ്ജൎ ന്രവതം ദീക്ഷിപ്പാൻ ശപഥം െചയ്കേയാ
െചയത്ാൽ അവൻ വാക്കിന്നു ഭംഗംവരുത്താെത
തെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടതുേപാെല ഒെക്കയും
നിവത്തൎ ിേക്കണം. 3 ഒരു ്രസ്തീ ബാല്യ്രപായത്തിൽ
അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാെവക്കു ഒരു
േനച്ചൎ േനന്നൎ ു ഒരു പരിവജ്ജൎ ന്രവതം നിശ്ചയിക്കയും 4

അവളുെട അപ്പൻ അവളുെട േനച്ചൎ െയയും അവൾ
നിശ്ചയിച്ച പരിവജ്ജൎ ന്രവതെത്തയും കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടു
മിണ്ടാതിരിക്കയും െചയത്ാൽ അവളുെട
എല്ലാേനച്ചൎ കളും അവൾ നിശ്ചയിച്ച
പരിവജ്ജൎ ന്രവതെമാെക്കയും സ്ഥിരമായിരിക്കും. 5

എന്നാൽ അവളുെട അപ്പൻ അവളുെട
എല്ലാേനച്ചൎ െയയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച
പരിവജ്ജൎ ന്രവതെത്തയും കുറിച്ചു േകൾക്കുന്ന നാളിൽ
അവേളാടു വിലക്കിയാൽ അവ സ്ഥിരമായിരിക്കയില്ല;
അവളുെട അപ്പൻ അവേളാടു വിലക്കുകെകാണ്ടു
യേഹാവ അവേളാടു ക്ഷമിക്കും. 6 അവൾക്കു ഒരു
േനച്ചൎ േയാ വിചാരിക്കാെത നിശ്ചയിച്ചുേപായ
പരിവജ്ജൎ ന്രവതേമാ ഉള്ളേപ്പാൾ 7 അവൾ ഒരുത്തന്നു
ഭായ്യൎ യാകയും ഭത്തൎ ാവു അതിെനക്കുറിച്ചു േകൾക്കുന്ന
നാളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കയും െചയത്ാൽ അവളുെട
േനച്ചൎ കളും അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവജ്ജൎ ന്രവതവും
സ്ഥിരമായിരിക്കും. 8 എന്നാൽ ഭത്തൎ ാവു അതു േകട്ട
നാളിൽ അവേളാടു വിലക്കിയാൽ അവളുെട േനച്ചൎ യും
അവൾ വിചാരിക്കാെത നിശ്ചയിച്ചുേപായ
പരിവജ്ജൎ ന്രവതവും അവൻ ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തുന്നു;
യേഹാവ അവേളാടു ക്ഷമിക്കും. 9 വിധവേയാ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവേളാ െചയ്യുന്ന േനച്ചൎ യും
പരിവജ്ജൎ ന്രവതവും എല്ലാം അവളുെട േമൽ
സ്ഥിരമായിരിക്കും. 10 അവൾ ഭത്തൎ ാവിെന്റ
വീട്ടിൽെവച്ചു േനരുകേയാ ഒരു പരിവജ്ജൎ നശപഥം
െചയ്കേയാ െചയത്ിട്ടു 11 ഭത്തൎ ാവു അതിെനക്കുറിച്ചു
േകൾക്കുേമ്പാൾ മിണ്ടാെതയും അവേളാടു
വിലക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവളുെട േനച്ചൎ കൾ
ഒെക്കയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവജ്ജൎ ന്രവതവും
എല്ലാം സ്ഥിരമായിരിക്കും. 12 എന്നാൽ ഭത്തൎ ാവു േകട്ട
നാളിൽ അവെയ ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തി എങ്കിൽ േനച്ചൎ കേളാ
പരിവജ്ജൎ ന്രവതേമാ സംബന്ധിച്ചു അവളുെട
നാവിേന്മൽനിന്നു വീണെതാന്നും സ്ഥിരമായിരിക്കയില്ല;
അവളുെട ഭത്തൎ ാവു അതിെന
ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; യേഹാവ അവേളാടു
ക്ഷമിക്കും. 13 ആത്മതപനം െചയവ്ാനുള്ള ഏതു
േനച്ചൎ യും പരിവജ്ജൎ നശപഥവും
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാേനാ ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തുവാേനാ
ഭത്തൎ ാവിന്നു അധികാരം ഉണ്ടു. 14 എന്നാൽ ഭത്തൎ ാവു
ഒരിക്കലും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവൻ അവളുെട
എല്ലാേനച്ചൎ യും അവൾ നിശ്ചയിച്ച
സകലപരിവജ്ജൎ ന്രവതവും സ്ഥിരെപ്പടുത്തുന്നു. േകട്ട
നാളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കെകാണ്ടു അവൻ അവെയ
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 15 എന്നാൽ േകട്ടിട്ടു
കുെറ കഴിഞ്ഞേശഷം അവെയ ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തിയാൽ
അവൻ അവളുെട കുറ്റം വഹിക്കും. 16

ഭായ്യൎ ാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലും അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ
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കന്യകയായി പാക്കൎ ുന്ന മകളും അപ്പനും തമ്മിലും
്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ച ചട്ടങ്ങൾ ഇവ തേന്ന.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
േവണ്ടി മിദ്യാന്യേരാടു ്രപതികാരം നടത്തുക;

അതിെന്റ േശഷം നീ നിെന്റ ജനേത്താടു േചരും. 3

അേപ്പാൾ േമാെശ ജനേത്താടു സംസാരിച്ചു:
മിദ്യാന്യരുെട േനെര പുറെപ്പട്ടു യേഹാെവക്കുേവണ്ടി
മിദ്യാേനാടു ്രപതികാരം നടേത്തണ്ടതിന്നു
നിങ്ങളിൽനിന്നു ആളുകെള യുദ്ധത്തിന്നു ഒരുക്കുവിൻ.
4 നിങ്ങൾ യി്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിലും
ഓേരാന്നിൽനിന്നു ആയിരംേപെര വീതം യുദ്ധത്തിന്നു
അയേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന
യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങളിൽനിന്നു ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽ
ആയിരം േപർ വീതം പന്തീരായിരം േപെര
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി േവർതിരിച്ചു. 6 േമാെശ ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു ആയിരം േപർ വീതമുള്ള
അവെരയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ
മകൻ ഫീെനഹാസിെനയും യുദ്ധത്തിന്നു അയച്ചു;
അവെന്റ ൈകവശം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ഉപകരണങ്ങളും ഗംഭീരനാദകാഹളങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവർ മിദ്യാന്യേരാടു യുദ്ധം
െചയത്ു ആണുങ്ങെള ഒെക്കയും െകാന്നു. 8

നിഹതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അവർ
മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ ഏവി, േരെക്കം, സൂർ, ഹൂർ,
േരബ എന്നീ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാെരയും െകാന്നു;
െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാമിെനയും അവർ
വാളുെകാണ്ടു െകാന്നു. 9 യി്രസാേയൽമക്കൾ
മിദ്യാന്യ്രസ്തീകെളയും അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
ബദ്ധരാക്കി; അവരുെട സകലവാഹനമൃഗങ്ങെളയും
ആടുമാടുകെളയും അവരുെട സമ്പെത്താെക്കയും
െകാള്ളയിട്ടു. 10 അവർ പാത്തൎ ിരുന്ന
എല്ലാപട്ടണങ്ങളും എല്ലാപാളയങ്ങളും തീയിട്ടു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 11 അവർ എല്ലാെകാള്ളയും മനുഷ്യരും
മൃഗങ്ങളുമായുള്ള അപഹൃതെമാെക്കയും എടുത്തു; 12

ബദ്ധന്മാെര അപഹൃതേത്താടും െകാള്ളേയാടുംകൂെട
െയരീേഹാവിെന്റ സമീപത്തു േയാദ്ദൎ ാന്നരിെകയുള്ള
േമാവാബസ്മഭൂമിയിൽ പാളയത്തിേലക്കു
േമാെശയുെടയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റയും യി്രസാേയൽസഭയുെടയും
അടുക്കൽ െകാണ്ടു വന്നു.

13 േമാെശയും പുേരാഹിതൻ എെലയാസാരും
സഭയുെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും പാളയത്തിന്നു
പുറത്തു അവെര എതിേരറ്റു െചന്നു. 14 എന്നാൽ
േമാെശ യുദ്ധത്തിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ള
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരുമായ
ൈസന്യനായകന്മാേരാടു േകാപിച്ചു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 15 നിങ്ങൾ ്രസ്തീകെളെയല്ലാം
ജീവേനാെട െവച്ചിരിക്കുന്നു. 16 ഇവരേ്രത
െപേയാരിെന്റ സംഗതിയിൽ ബിെലയാമിെന്റ
ഉപേദശത്താൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവേയാടു
േ്രദാഹം െചയവ്ാനും യേഹാവയുെട സഭയിൽ ബാധ
ഉണ്ടാവാനും േഹാതുവായതു. 17 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ
കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ആണിെനെയാെക്കയും
പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിച്ചിട്ടുള്ള സകല്രസ്തീകെളയും

െകാന്നുകളവിൻ. 18 പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിക്കാത്ത
െപൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാടു െവച്ചുെകാൾവിൻ.
19 നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസം പാളയത്തിന്നു പുറത്തു
പാേക്കൎ ണം; ഒരുത്തെന െകാന്നവനും
െകാല്ലെപ്പട്ടവെന െതാട്ടവനുെമല്ലാം മൂന്നാം
ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും തങ്ങെളയും തങ്ങളുെട
ബദ്ധന്മാെരയും ശുദ്ധീകരിേക്കണം. 20

സകലവ്രസ്തവും േതാൽെകാണ്ടുള്ള എല്ലാേകാപ്പും
േകാലാട്ടുേരാമംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയെതാെക്കയും
മരംെകാണ്ടുള്ള സകലസാധനവും ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. 21

പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ യുദ്ധത്തിന്നു
േപായിരുന്ന േയാദ്ധാക്കേളാടു പറഞ്ഞതു: യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായ്രപമാണം ആവിതു:
22 െപാന്നു, െവള്ളി, െചമ്പു, ഇരിമ്പു, 23 െവള്ളീയും,
കാരീയം, മുതലായി തീയിൽ നശിച്ചുേപാകാത്ത
സാധനെമാെക്കയും തീയിൽ ഇെട്ടടുേക്കണം; എന്നാൽ
അതു ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും ശുദ്ധീകരണജലത്താലും
അതു ശുദ്ധീകരിേക്കണം. തീയിൽ
നശിച്ചുേപാകുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽ
മുക്കിെയടുേക്കണം. 24 ഏഴാം ദിവസം വ്രസ്തം അലക്കി
ശുദ്ധിയുള്ളവരായേശഷം നിങ്ങൾക്കു
പാളയത്തിേലക്കു വരാം.

25 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
26 നീയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും സഭയിെല
േഗാ്രത്രപധാനികളും െകാള്ളയായി പിടിക്കെപ്പട്ട
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും തുകേനാക്കി 27

പെടക്കുേപായ േയാദ്ധാക്കൾക്കും സെഭക്കും ഇങ്ങെന
രണ്ടു ഓഹരിയായി െകാള്ള വിഭാഗിപ്പിൻ. 28

യുദ്ധത്തിന്നു േപായ േയാദ്ധാക്കേളാടു മനുഷ്യരിലും
മാടു, കഴുത, ആടു എന്നിവയിലും അഞ്ഞൂറ്റിൽ ഒന്നു
യേഹാവയുെട ഓഹരിയായി വാേങ്ങണം. 29

അവക്കൎ ുള്ള പാതിയിൽനിന്നു അതു എടുത്തു
യേഹാെവക്കു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായി പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിന്നു െകാടുേക്കണം. 30 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള പാതിയിൽനിന്നു
മനുഷ്യരിലും മാടു, കഴുത, ആടു മുതലായ
സകലവിധമൃഗത്തിലും അമ്പതിൽ ഒന്നു എടുത്തു
യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെല േവലെചയ്യുന്ന
േലവ്യക്കൎ ു െകാടുേക്കണം. 31 യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശയും എെലയാസാരും
െചയത്ു. 32 േയാദ്ധാക്കൾ ൈകവശമാക്കിയതിന്നു
പുറെമയുള്ള െകാള്ള ആറു ലക്ഷെത്തഴുപത്തയ്യായിരം
ആടും 33 എഴുപത്തീരായിരം മാടും 34

അറുപേത്താരായിരം കഴുതയും 35 പുരുഷേനാടുകൂെട
ശയിക്കാത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി
മുപ്പത്തീരായിരംേപരും ആയിരുന്നു. 36 യുദ്ധത്തിന്നു
േപായവരുെട ഓഹരിക്കുള്ള പാതിയിൽ ആടു
മൂന്നുലക്ഷത്തി മുപ്പേത്തഴായിരത്തഞ്ഞൂറു. 37 ആടിൽ
യേഹാെവക്കുള്ള ഓഹരി അറുനൂെറ്റഴുപത്തഞ്ചു; 38

കന്നുകാലി മുപ്പത്താറായിരം; അതിൽ
യേഹാെവക്കുള്ള ഓഹരി എഴുപത്തുരണ്ടു; 39 കഴുത
മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറു; അതിൽ യേഹാെവക്കുള്ള
ഓഹരി അറുപെത്താന്നു; 40 ആൾ പതിനാറായിരം;
അവരിൽ യേഹാെവക്കുള്ള ഓഹരി മുപ്പത്തിരണ്ടു. 41

യേഹാെവക്കു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണമായിരുന്ന ഓഹരി യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിന്നു െകാടുത്തു. 42

േമാെശ പടയാളികളുെട പക്കൽ നിന്നു
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്ത
പാതിയിൽനിന്നു - 43 സെഭക്കുള്ള പാതി മൂന്നു
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ലക്ഷത്തി മുപ്പേത്തഴായിരത്തഞ്ഞൂറു ആടും 44

മുപ്പത്താറായിരം മാടും 45 മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറു
കഴുതയും 46 പതിനാറായിരം ആളും ആയിരുന്നു - 47

യി്രസാേയൽമക്കളുെട പാതിയിൽനിന്നു േമാെശ
മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും അമ്പതിൽ ഒന്നു എടുത്തു
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെല േവല െചയ്യുന്ന
േലവ്യക്കൎ ു െകാടുത്തു. 48 പിെന്ന
ൈസന്യസഹ്രസങ്ങൾക്കു നായകന്മാരായ
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും േമാെശയുെട
അടുക്കൽ വന്നു േമാെശേയാടു: 49 അടിയങ്ങൾ
അടിയങ്ങളുെട കീഴുള്ള േയാദ്ധാക്കളുെട തുക േനാക്കി,
ഒരുത്തനും കുറഞ്ഞു േപായിട്ടില്ല. 50 അതുെകാണ്ടു
ഞങ്ങൾക്കു ഓേരാരുത്തന്നു കിട്ടിയ
െപാന്നാഭരണങ്ങളായ മാല, ൈകവള, േമാതിരം,
കുണുക്കു, കടകം എന്നിവ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ യേഹാെവക്കു വഴിപാടായി
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 51

േമാെശയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും
വിചി്രതപ്പണിയുള്ള ആഭരണങ്ങളായ െപാന്നു
അവേരാടു വാങ്ങി. 52 സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരും യേഹാെവക്കു ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം െചയത്
െപാന്നു എല്ലാംകൂെട പതിനാറായിരെത്തഴുനൂറ്റമ്പതു
േശെക്കൽ ആയിരുന്നു. 53 േയാദ്ധാക്കളിൽ
ഒേരാരുത്തന്നും താന്താന്നു േവണ്ടി െകാള്ളയിട്ടു
എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 54 േമാെശയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും
സഹാ്രസാധിപന്മാേരാടും ശതാധിപന്മാേരാടും ആ
െപാന്നു വാങ്ങി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഓെമ്മൎ ക്കായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി.

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ രൂേബന്യക്കൎ ും ഗാദ്യക്കൎ ും എ്രതയും
വളെര ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
യേസർേദശവും ഗിെലയാദേ്ദശവും

ആടുമാടുകൾക്കു െകാള്ളാകുന്ന സ്ഥലം എന്നു
കണ്ടിട്ടു വന്നു 2 േമാെശെയാടും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിേനാടും സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
സംസാരിച്ചു: 3 അതാേരാത്ത്, ദീേബാൻ, യേസർ,
നി്രമാ, െഹശേ്ബാൻ, എെലയാേല, െസബാം,
െനേബാ, െബേയാൻ 4 എന്നിങ്ങെന യേഹാവ
യി്രസാേയൽസഭയുെട മുമ്പിൽ ജയിച്ചടക്കിയ േദശം
ആടുമാടുകൾക്കു െകാള്ളാകുന്ന ്രപേദശം;
അടിയങ്ങൾേക്കാ ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടു. 5

അതുെകാണ്ടു നിനക്കു അടിയങ്ങേളാടു
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ ഈ േദശം അടിയങ്ങൾക്കു
അവകാശമായി തേരണം; ഞങ്ങെള േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര
െകാണ്ടുേപാകരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 6 േമാെശ
ഗാദ്യേരാടും രൂേബന്യേരാടും പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാർ യുദ്ധത്തിന്നു േപാകുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു ഇവിെട ഇരിേക്കണെമേന്നാ? 7 യേഹാവ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു െകാടുത്തിട്ടുള്ള േദശേത്തക്കു
അവർ കടക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ അവെര
അൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തുന്നതു എന്തിന്നു? 8

ഒറ്റുേനാേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെര കാേദശബ്േന്നൎ യയിൽനിന്നു
അയച്ചേപ്പാൾ അവർ ഇങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു. 9

അവർ എേസ്കാൽ താഴവ്രെയാളം െചന്നു േദശം
കണ്ടേശഷം യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
െകാടുത്തിട്ടുള്ള േദശേത്തക്കു
േപാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവെര
അൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തി. 10 അന്നു യേഹാവയുെട േകാപം
ജ്വലിച്ചു; അവൻ സത്യംെചയത്ു കലപ്ിച്ചതു: 11

െകനിസ്യനായ െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബും
നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും യേഹാവേയാടു പൂണ്ണൎ മായി
പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ടു 12 അവരല്ലാെത
മി്രസയീമിൽനിന്നു േപാന്നവരിൽ ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടുള്ള ഒരുത്തനും ഞാൻ
അ്രബാഹാമിേനാടും യിസഹ്ാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും സത്യം െചയത് േദശെത്ത
കാണുകയില്ല; അവർ എേന്നാടു പൂണ്ണൎ മായി
പറ്റിനില്ക്കായ്കെകാണ്ടു തേന്ന. 13 അങ്ങെന
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ചു; യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്
തലമുറ എല്ലാം മുടിഞ്ഞുേപാകുേവാളം അവൻ
നാലപ്തു സംവത്സരം അവെര മരുഭൂമിയിൽ
അലയുമാറാക്കി. 14 എന്നാൽ യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം ഇനിയും വദ്ധൎ ിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു പകരം നിങ്ങൾ
പാപികളുെട ഒരു കൂട്ടമായി എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു. 15

നിങ്ങൾ അവെന വിട്ടു പിേന്നാക്കം േപായാൽ അവൻ
ഇനിയും അവെര മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടുകളയും; അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഈ ജനെത്തെയല്ലാം നശിപ്പിക്കും. 16

അേപ്പാൾ അവർ അടുത്തുെചന്നു പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങൾ
ഇവിെട ഞങ്ങളുെട ആടുമാടുകൾക്കു െതാഴുത്തുകളും
ഞങ്ങളുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കു പട്ടണങ്ങളും
പണിയെട്ട. 17 എങ്കിലും യി്രസാേയൽമക്കെള
അവരുെട സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപായി ആക്കുന്നതുവെര
ഞങ്ങൾ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അവക്കൎ ു മുമ്പായി
നടക്കും; ഞങ്ങളുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികേളാ േദശത്തിെല
നിവാസികൾ നിമിത്തം ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ
പാക്കൎ െട്ട. 18 യി്രസാേയൽമക്കൾ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ അവകാശം അടക്കിെക്കാള്ളുംവെര
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട വീടുകളിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാരികയില്ല. 19 േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരയും
അതിന്നപ്പുറവും ഞങ്ങൾ അവേരാടുകൂെട അവകാശം
വാങ്ങുകയില്ല; കിഴക്കു േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര ഞങ്ങൾക്കു
അവകാശം ഉണ്ടേല്ലാ. 20 അതിന്നു േമാെശ അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ ഈ കായ്യൎ ം െചയ്യുെമങ്കിൽ,
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
പുറെപ്പട്ടു 21 യേഹാവ തെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ശ്രതുക്കെള നീക്കിക്കളയുേവാളം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അവെന്റ മുമ്പാെക യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കടന്നുേപാകുെമങ്കിൽ 22 േദശം
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കീഴമന്നൎ േശഷം നിങ്ങൾ
മടങ്ങിേപ്പാരികയും യേഹാവയുെടയും
യി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പാെക
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കയും െചയ്യും; അേപ്പാൾ ഈ
േദശം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിങ്ങളുെട
അവകാശമാകും. 23 എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങെന
െചയ്കയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടു പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട പാപഫലം നിങ്ങൾ
അനുഭവിക്കും. 24 നിങ്ങളുെട കുട്ടികൾക്കായി
പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങളുെട ആടുകൾക്കായി
െതാഴുത്തുകളും പണിതു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല
െചയത്ുെകാൾവിൻ. 25 ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും
േമാെശേയാടു: യജമാനൻ കലപ്ിക്കുന്നതുേപാെല
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അടിയങ്ങൾ െചയത്ുെകാള്ളാം. 26 ഞങ്ങളുെട
കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭായ്യൎ മാരും ഞങ്ങളുെട കന്നുകാലികളും
മൃഗങ്ങെളാെക്കയും ഗിെലയാദിെല പട്ടണങ്ങളിൽ
ഇരിക്കെട്ട. 27 അടിയങ്ങേളാ യജമാനൻ
കലപ്ിക്കുന്നതുേപാെല എല്ലാവരും
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
യുദ്ധത്തിന്നു കടന്നുേപാകാം എന്നു പറഞ്ഞു.

28 ആകയാൽ േമാെശ അവെരക്കുറിച്ചു
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിേനാടും നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവേയാടും യി്രസാേയൽമക്കളുെട
േഗാ്രത്രപധാനികേളാടും കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 29

ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും ഓേരാരുത്തൻ
യുദ്ധസന്നദ്ധനായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിങ്ങേളാടുകൂെട േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കടന്നുേപാരികയും
േദശം നിങ്ങളുെട മുമ്പാെക കീഴടങ്ങുകയും
െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ അവക്കൎ ു ഗിെലയാദേ്ദശം
അവകാശമായി െകാടുേക്കണം. 30 എന്നാൽ അവർ
നിങ്ങേളാടുകൂെട യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അക്കെരക്കു
കടക്കാതിരുന്നാൽ അവരുെട അവകാശം നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ കനാൻേദശത്തുതേന്ന ആയിരിേക്കണം. 31

ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും അതിന്നു: യേഹാവ
അടിയങ്ങേളാടു അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല
െചയത്ുെകാള്ളാം. 32 ഞങ്ങളുെട അവകാശം
ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി കനാൻേദശേത്തക്കു
കടന്നുേപാകാം എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അേപ്പാൾ േമാെശ
ഗാദ്യക്കൎ ും രൂേബന്യക്കൎ ും േയാേസഫിെന്റ മകനായ
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്നും അേമായ്യൎ രാജാവായ
സീേഹാെന്റ രാജ്യവും ബാശാൻ രാജാവായ ഓഗിെന്റ
രാജ്യവുമായ േദശവും അതിെന്റ അതിരുകളിൽ
ചുറ്റുമുള്ള േദശത്തിെല പട്ടണങ്ങളും െകാടുത്തു. 34

അങ്ങെന ഗാദ്യർ ദീേബാൻ, അതാേരാത്ത്, 35

അേരാേയർ, അേ്രതാത്ത്, േശാഫാൻ, യേസർ,
െയാഗെ്ബഹാ, 36 േബത്ത്-നി്രമാ, േബത്ത്-ഹാരാൻ
എന്നിവെയ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായും ആടുകൾക്കു
െതാഴുത്തുകളായും പണിതു. 37 രൂേബന്യർ
െഹശേ്ബാനും എെലയാേലയും കിയ്യൎ ത്തയീമും
േപരുമാറ്റിക്കളഞ്ഞ െനേബാ, 38 ബാൽെമേയാൻ
എന്നിവയും സിബമ്യും പണിതു; അവർ പണിത
പട്ടണങ്ങൾക്കു പുതിയ േപരിട്ടു. 39 മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ പു്രതന്മാർ ഗിെലയാദിൽ െചന്നു
അതിെന അടക്കി, അവിെട പാത്തൎ ിരുന്ന അേമായ്യൎ െര
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു. 40 േമാെശ ഗിെലയാദേ്ദശം
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിന്നു െകാടുത്തു; അവൻ
അവിെട പാത്തൎ ു. 41 മനെശ്ശയുെട പു്രതനായ യായീർ
െചന്നു അതിെല ഊരുകെള അടക്കി, അെവക്കു
ഹവേവാത്ത്-യായീർ (യായീരിെന്റ ഊരുകൾ) എന്നു
േപരിട്ടു. 42 േനാബഹ ്െചന്നു െകനാത്ത് പട്ടണവും
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളും അടക്കി; അതിന്നു തെന്റ
േപരിൻ്രപകാരം േനാബഹ ്എന്നു േപരിട്ടു.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
ൈകക്കീഴിൽ ഗണംഗണമായി
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട

യി്രസാേയൽമക്കളുെട ്രപയാണങ്ങൾ ആവിതു: 2

േമാെശ യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം അവരുെട
്രപയാണ്രകമത്തിൽ അവരുെട താവളങ്ങൾ
എഴുതിെവച്ചു; താവളം താവളമായി അവർ െചയത്

്രപയാണങ്ങൾ ആവിതു: 3 ഒന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തിയ്യതി അവർ രെമേസസിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു; െപസഹ
കഴിഞ്ഞ പിെറ്റന്നാൾ യി്രസാേയൽമക്കൾ
എല്ലാമി്രസയീമ്യരും കാൺെക യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
പുറെപ്പട്ടു. 4 മി്രസയീമ്യേരാ, യേഹാവ തങ്ങളുെട
ഇടയിൽ സംഹരിച്ച കടിഞ്ഞൂലുകെള എല്ലാം
കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു; അവരുെട േദവന്മാരുെടേമലും
യേഹാവ ന്യായവിധി നടത്തിയിരുന്നു. 5

യി്രസാേയൽമക്കൾ രെമേസസിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
സുേക്കാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 6 സുേക്കാത്തിൽനിന്നു
അവർ പുറെപ്പട്ടു മരുഭൂമിയുെട അറ്റത്തുള്ള ഏഥാമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 7 ഏഥാമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ബാൽ-
െസേഫാെന്നതിെരയുള്ള പീഹഹീേരാത്തിന്നു
തിരിഞ്ഞുവന്നു; അവർ മിഗേ്ദാലിന്നു കിഴക്കു
പാളയമിറങ്ങി. 8 പീഹഹീേരാത്തിന്നു കിഴക്കുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു കടലിെന്റ നടുവിൽകൂടി മരുഭൂമിയിൽ
കടന്നു ഏഥാമരുഭൂമിയിൽ മൂന്നു ദിവസെത്ത
വഴിനടന്നു മാറയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 9 മാറയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു ഏലീമിൽ എത്തി; ഏലീമിൽ പ്രന്തണ്ടു
നീരുറവും എഴുപതു ഈത്തപ്പനയും
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ അവിെട
പാളയമിറങ്ങി. 10 ഏലീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
െചങ്കടലിന്നരിെക പാളയമിറങ്ങി. 11

െചങ്കടലിന്നരിെകനിന്നു പുറെപ്പട്ടു സീൻമരുഭൂമിയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 12 സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
െദാഫക്്കയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 13 െദാഫക്്കയിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടു ആലൂശിൽ പാളയമിറങ്ങി. 14 ആലൂശിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ടു െരഫീദീമിൽ പാളയമിറങ്ങി; അവിെട
ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാൻ െവള്ളമില്ലായിരുന്നു. 15

െരഫീദീമിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു സീനായിമരുഭൂമിയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 16 സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു കിേ്രബാത്ത്-ഹത്താവയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
17 കിേ്രബാത്ത്-ഹത്താവയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
ഹേസേരാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 18

ഹേസേരാത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു രിത്ത്മയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 19 രിത്ത്മയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
രിേമ്മാൻ-േപെരസിൽ പാളയമിറങ്ങി. 20 രിേമ്മാൻ-
േപെരസിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ലിബന്യിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 21 ലിബന്യിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
രിസ്സയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 22 രിസ്സയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
െകേഹലാഥയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 23

െകേഹലാഥയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ശാേഫർമലയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 24 ശാേഫർമലയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
ഹരാദയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 25 ഹരാദയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു മകേഹേലാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 26

മകേഹേലാത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു തഹത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 27 തഹത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
താരഹിൽ പാളയമിറങ്ങി. 28 താരഹിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു മിത്ത്ക്കയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 29

മിത്ത്ക്കയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ഹശേ്മാനയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 30 ഹശേ്മാനയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
േമാേസേരാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 31

േമാേസേരാത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു െബേനയാക്കാനിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 32 െബേനയാക്കാനിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
േഹാർ-ഹഗ്ഗിദഗ്ാദിൽ പാളയമിറങ്ങി. 33 േഹാർ-
ഹഗ്ഗിദഗ്ാദിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു െയാതബ്ാഥയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 34 െയാതബ്ാഥയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
അേ്രബാനയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 35

അേ്രബാനയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു എേസ്യാൻ-
േഗെബരിൽ പാളയമിറങ്ങി. 36 എേസ്യാൻ-

സംഖ്യാപുസ്തകം 32:26 142 സംഖ്യാപുസ്തകം 33:36



34

േഗെബരിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു സീൻമരുഭൂമിയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. അതാകുന്നു കാേദശ.് 37 അവർ
കാേദശിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു എേദാംേദശത്തിെന്റ
അതിരിങ്കൽ േഹാർപവ്വൎ തത്തിങ്കൽ പാളയമിറങ്ങി. 38

പുേരാഹിതനായ അഹേരാൻ യേഹാവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം േഹാർപവ്വൎ തത്തിൽ കയറി,
യി്രസാേയൽമക്കൾ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
േപാന്നതിെന്റ നാലപ്താം സംവത്സരം അഞ്ചാം മാസം
ഒന്നാം തിയ്യതി അവിെടെവച്ചു മരിച്ചു. 39 അഹേരാൻ
േഹാർപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു മരിച്ചേപ്പാൾ അവന്നു
നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു. 40 എന്നാൽ
കനാൻേദശത്തു െതക്കു പാത്തൎ ിരുന്ന കനാന്യനായ
അരാദ ്രാജാവു യി്രസാേയൽ മക്കളുെട
വരവിെനക്കുറിച്ചു േകട്ടു. 41

േഹാർപവ്വൎ തത്തിങ്കൽനിന്നു അവർ പുറെപ്പട്ടു
സലേ്മാനയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 42 സലേ്മാനയിൽനിന്നു
പറെപ്പട്ടു പൂേനാനിൽ പാളയമിറങ്ങി. 43

പൂേനാനിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ഓേബാത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 44 ഓേബാത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
േമാവാബിെന്റ അതിരിങ്കൽ ഈേയ-അബാരീമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 45 ഈയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
ദീേബാൻഗാദിൽ പാളയമിറങ്ങി. 46

ദീേബാൻഗാദിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
അലേ്മാദിബള്ാഥയീമിൽ പാളയമിറങ്ങി. 47

അലേ്മാദിബള്ാഥയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
െനേബാവിന്നു കിഴക്കു അബാരീംപവ്വൎ തത്തിങ്കൽ
പാളയമിറങ്ങി. 48 അബാരീംപവ്വൎ തത്തിങ്കൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടു െയരീേഹാവിെന്നതിെര േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക
േമാവാബസ്മഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 49

േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക േമാവാബസ്മഭൂമിയിൽ േബത്ത്-
െയശീേമാത്ത് മുതൽ ആേബൽ-ശിത്തീംവെര
പാളയമിറങ്ങി.

50 െയരീേഹാവിെന്നതിെര േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക
േമാവാബ ്സമഭൂമിയിൽെവച്ചു യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 51 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടുന്നെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര
കനാൻേദശേത്തക്കു കടന്നേശഷം 52 േദശത്തിെല
സകലനിവാസികെളയും നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെളയും
ബിംബങ്ങെളയും എല്ലാം തകത്തൎ ു അവരുെട
സകലപൂജാഗിരികെളയും നശിപ്പിച്ചുകളേയണം. 53

നിങ്ങൾ േദശം ൈകവശമാക്കി അതിൽ
കുടിപാേക്കൎ ണം; നിങ്ങൾ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ ആ േദശം നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. 54

നിങ്ങൾ കുടുംബംകുടുംബമായി േദശം ചീട്ടിട്ടു
അവകാശമാേക്കണം; ആേളെറയുള്ളവക്കൎ ു ഏെറയും
കുെറയുള്ളവക്കൎ ു കുെറയും അവകാശം
െകാടുേക്കണം; അവന്നവന്നു ചീട്ടു എവിെട
വീഴുന്നുേവാ അവിെട അവെന്റ അവകാശം
ആയിരിേക്കണം; പിതൃേഗാ്രതം പിതൃേഗാ്രതമായി
നിങ്ങൾക്കു അവകാശം ലഭിേക്കണം. 55 എന്നാൽ
േദശെത്ത നിവാസികെള നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ
േശഷിപ്പിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുെട കണ്ണുകളിൽ മുള്ളുകളും
പാശൎ ്വങ്ങളിൽ കണ്ടകങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ പാക്കൎ ുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കും. 56 അ്രതയുമല്ല, ഞാൻ
അവേരാടു െചയവ്ാൻ നിരൂപിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങേളാടു െചയ്യും.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
നീ കലപ്ിേക്കണ്ടെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ

കനാൻേദശത്തു എത്തുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു
അവകാശമായി വരുവാനിരിക്കുന്ന േദശത്തിെന്റ
അതിർ ഇങ്ങെന ആയിരിേക്കണം. 3 െതെക്കഭാഗം
സീൻമരുഭൂമിതുടങ്ങി എേദാമിെന്റ
വശത്തുകൂടിയായിരിേക്കണം; നിങ്ങളുെട െതെക്ക
അതിർ കിഴക്കു ഉപ്പുകടലിെന്റ അറ്റംതുടങ്ങി
ആയിരിേക്കണം. 4 പിെന്ന നിങ്ങളുെട അതിർ
അ്രകബ്ബീംകയറ്റത്തിന്നു െതേക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞു
സീനിേലക്കു കടന്നു കാേദശബ്േന്നൎ യയുെട െതക്കു
അവസാനിേക്കണം. അവിെടനിന്നു ഹസർ-
അദ്ദാർവെര െചന്നു അസേ്മാനിേലക്കു കടേക്കണം. 5

പിെന്ന അതിർ അസേ്മാൻതുടങ്ങി
മി്രസയീംേതാട്ടിേലക്കു തിരിഞ്ഞു സമു്രദത്തിങ്കൽ
അവസാനിേക്കണം. 6 പടിഞ്ഞാേറാ മഹാസമു്രദം
അതിർ ആയിരിേക്കണം. അതു നിങ്ങളുെട പടിഞ്ഞാെറ
അതിർ. 7 വടേക്കാ മഹാസമു്രദംതുടങ്ങി േഹാർപവ്വൎ തം
നിങ്ങളുെട അതിരാേക്കണം. 8 േഹാർപവ്വൎ തംമുതൽ
ഹമാത്ത്വെര അതിരാേക്കണം. െസദാദിൽ ആ അതിർ
അവസാനിേക്കണം; 9 പിെന്ന അതിർ സിേ്രഫാൻവെര
െചന്നു ഹസാർ-ഏനാനിൽ അവസാനിേക്കണം; ഇതു
നിങ്ങളുെട വടെക്ക അതിർ. 10 കിഴേക്കാ ഹസാർ-
എനാൻതുടങ്ങി െശഫാംവെര നിങ്ങളുെട
അതിരാേക്കണം. 11 െശഫാംതുടങ്ങി ആ അതിർ
അയീെന്റ കിഴക്കു ഭാഗത്തു രിബള്ാവെര
ഇറങ്ങിെച്ചന്നിട്ടു കിേന്നെരത്ത്കടലിെന്റ കിഴെക്ക കര
െതാട്ടിരിേക്കണം. 12 അവിെടനിന്നു
േയാദ്ദൎ ാൻവഴിയായി ഇറങ്ങിെച്ചന്നു ഉപ്പുകടലിങ്കൽ
അവസാനിേക്കണം. ഇതു ചുറ്റും നിങ്ങളുെട
േദശത്തിെന്റ അതിർ ആയിരിേക്കണം. 13 േമാെശ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു കലപ്ിച്ചതു: നിങ്ങൾക്കു
ചീട്ടിനാൽ അവകാശമായി ലഭിപ്പാനുള്ളതായി
യേഹാവ ഒമ്പതര േഗാ്രതങ്ങൾക്കു െകാടുപ്പാൻ
കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള േദശം ഇതു തേന്ന. 14

രൂേബൻേഗാ്രതക്കാരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കും
ഗാദേ്ഗാ്രതക്കാരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കും മനെശ്ശയുെട
പാതി േഗാ്രതത്തിന്നും താന്താങ്ങളുെട അവകാശം
ലഭിച്ചുവേല്ലാ. 15 ഈ രണ്ടര േഗാ്രതത്തിന്നു അവകാശം
ലഭിച്ചതു കിഴക്കൻ്രപേദശത്തു െയരീേഹാവിന്നു
കിഴക്കു േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര ആയിരുന്നു.

16 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
17 നിങ്ങൾക്കു േദശം വിഭാഗിച്ചു തേരണ്ടുന്നവരുെട
േപരുകൾ ആവിതു: പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയും. 18 േദശെത്ത
അവകാശമായി വിഭാഗിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു ഓേരാ ്രപഭുവിെനയും
കൂട്ടിെക്കാേള്ളണം. 19 അവർ ആെരല്ലാെമന്നാൽ:
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ െയഫുെന്നയുെട മകൻ
കാേലബ.് 20 ശിെമേയാൻേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീഹൂദിെന്റ
മകൻ െശമൂേവൽ. 21 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ
കിസേ്ളാെന്റ മകൻ എലീദാദ.് 22

ദാൻേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള ്രപഭു െയാഗ്ലിയുെട മകൻ
ബുക്കി. 23 േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ മനെശ്ശയുെട
േഗാ്രതത്തിന്നുള്ള ്രപഭു എേഫാദിെന്റ മകൻ
ഹാന്നീേയൽ. 24 എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള ്രപഭു
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ശിഫത്ാെന്റ മകൻ െകമൂേവൽ. 25

െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള ്രപഭു പന്നൎ ാക്കിെന്റ
മകൻ എലീസാഫാൻ. 26 യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള
്രപഭു അസ്സാെന്റ മകൻ പൽത്തീേയൽ. 27

ആേശർേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള ്രപഭു െശേലാമിയുെട പു്രതൻ
അഹീഹൂദ.് 28 നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള ്രപഭു
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ െപദേഹൽ. 29

യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു കനാൻേദശത്തു അവകാശം
വിഭാഗിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ നിയമിച്ചവർ
ഇവർ തേന്ന.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും െയരീേഹാവിെന്നതിെര
േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക േമാവാബ്
സമഭൂമിയിൽെവച്ചു േമാെശേയാടു

അരുളിെച്ചയത്തു: 2 യി്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങളുെട
അവകാശത്തിൽനിന്നു േലവ്യക്കൎ ു വസിപ്പാൻ
പട്ടണങ്ങൾ െകാടുേക്കണെമന്നു അവേരാടു
കലപ്ിക്ക; പട്ടണങ്ങേളാടുകൂെട അവയുെട
പുലപ്ുറവും നിങ്ങൾ േലവ്യക്കൎ ു െകാടുേക്കണം. 3

പട്ടണങ്ങൾ അവക്കൎ ു പാപ്പൎ ിടമായിരിേക്കണം;
അവയുെട പുലപ്ുറം ആടുമാടുകൾ മുതലായ
സകലമൃഗസമ്പത്തിന്നുംേവണ്ടി ആയിരിേക്കണം. 4

നിങ്ങൾ േലവ്യക്കൎ ു െകാടുേക്കണ്ടുന്ന പുലപ്ുറം.
പട്ടണത്തിെന്റ മതിലിങ്കൽതുടങ്ങി പുറേത്താട്ടു ചുറ്റും
ആയിരം മുഴം വിസ്താരം ആയിരിേക്കണം. 5 പട്ടണം
നടുവാക്കി അതിന്നു പുറെമ കിഴേക്കാട്ടു രണ്ടായിരം
മുഴവും െതേക്കാട്ടു രണ്ടായിരം മുഴവും പടിഞ്ഞാേറാട്ടു
രണ്ടായിരം മുഴവും വടേക്കാട്ടു രണ്ടായിരം മുഴവും
അളേക്കണം; ഇതു അവക്കൎ ു പട്ടണങ്ങളുെട പുലപ്ുറം
ആയിരിേക്കണം. 6 നിങ്ങൾ േലവ്യക്കൎ ു െകാടുക്കുന്ന
പട്ടണങ്ങളിൽ ആറു സേങ്കതനഗരങ്ങളായിരിേക്കണം;
െകാലെചയത്വൻ അവിേടക്കു ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾ അവെയ അവന്നുേവണ്ടി േവറുതിരിേക്കണം;
ഇവ കൂടാെത നിങ്ങൾ േവെറയും നാലപ്ത്തുരണ്ടു
പട്ടണങ്ങെള െകാടുേക്കണം. 7 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
േലവ്യക്കൎ ു െകാടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാംകൂെട
നാലപ്െത്തട്ടു ആയിരിേക്കണം; അവയും അവയുെട
പുലപ്ുറങ്ങളും െകാടുേക്കണം. 8

യി്രസാേയൽമക്കളുെട അവകാശത്തിൽനിന്നു
ജനേമറിയവർ ഏെറയും ജനം കുറഞ്ഞവർ കുെറയും
പട്ടണങ്ങൾ െകാടുേക്കണം; ഓേരാ േഗാ്രതം തനിക്കു
ലഭിക്കുന്ന അവകാശത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം േലവ്യക്കൎ ു
പട്ടണങ്ങെള െകാടുേക്കണം.

9 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 10 നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു
കനാൻേദശത്തു എത്തിയേശഷം 11 ചില പട്ടണങ്ങൾ
സേങ്കതനഗരങ്ങളായി േവറുതിരിേക്കണം;
അബദ്ധവശാൽ ഒരുത്തെന െകാന്നുേപായവൻ
അവിേടക്കു ഓടിേപ്പാേകണം. 12 െകാലെചയത്വൻ
സഭയുെട മുമ്പാെക വിസ്താരത്തിന്നു നില്ക്കുംവെര
അവൻ ്രപതികാരകെന്റ കയ്യാൽ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവ സേങ്കതനഗരങ്ങൾ
ആയിരിേക്കണം. 13 നിങ്ങൾ െകാടുക്കുന്ന
പട്ടണങ്ങളിൽ ആെറണ്ണം സേങ്കതനഗരം
ആയിരിേക്കണം. 14 േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര മൂന്നു പട്ടണവും
കനാൻേദശത്തു മൂന്നു പട്ടണവും െകാടുേക്കണം;
അവ സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിേക്കണം. 15

അബദ്ധവശാൽ ഒരുത്തെന െകാല്ലുന്നവൻ ഏവനും
അവിേടക്കു ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു ഈ ആറുപട്ടണം
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും പരേദശിക്കും
വന്നുപാക്കൎ ുന്നവന്നും സേങ്കതം ആയിരിേക്കണം. 16

എന്നാൽ ആെരങ്കിലും ഇരുമ്പായുധംെകാണ്ടു
ഒരുത്തെന അടിച്ചിട്ടു അവൻ മരിച്ചുേപായാൽ അവൻ
കുലപാതകൻ; കുലപാതകൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം. 17 മരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
ആെരങ്കിലും ഒരുത്തെന കെല്ലറിഞ്ഞിട്ടു അവൻ
മരിച്ചുേപായാൽ അവൻ കുലപാതകൻ; കുലപാതകൻ
മരണ ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 18 അെല്ലങ്കിൽ
മരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആെരങ്കിലും കയ്യിലിരുന്ന
മരയായുധംെകാണ്ടു ഒരുത്തെന അടിച്ചിട്ടു അവൻ
മരിച്ചുേപായാൽ അവൻ കുലപാതകൻ; കുലപാതകൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 19 രക്ത്രപതികാരകൻ
തേന്ന കുലപാതകെന െകാേല്ലണം; അവെന
കണ്ടുകൂടുേമ്പാൾ അവെന െകാേല്ലണം. 20

ആെരങ്കിലും േദ്വഷംനിമിത്തം ഒരുത്തെന കുത്തുകേയാ
കരുതിക്കൂട്ടി അവെന്റേമൽ വല്ലതും എറികേയാ
െചയത്ിട്ടു അവൻ മരിച്ചുേപായാൽ, 21 അെല്ലങ്കിൽ
ശ്രതുതയാൽ ൈകെകാണ്ടു അവെന അടിച്ചിട്ടു അവൻ
മരിച്ചുേപായാൽ അവെന െകാന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം. അവൻ കുലപാതകൻ;
രക്ത്രപതികാരകൻ കുലപാതകെന കണ്ടുകൂടുേമ്പാൾ
െകാന്നുകളേയണം. 22 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
ശ്രതുതകൂടാെത െപെട്ടന്നു ഒരുത്തെന കുത്തുകേയാ
കരുതാെത വല്ലതും അവെന്റേമൽ
എറിഞ്ഞുേപാകേയാ, 23 അവന്നു
ശ്രതുവായിരിക്കാെതയും അവന്നു േദാഷം
വിചാരിക്കാെതയും അവൻ മരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
അവെന കാണാെത കല്ലു എറികേയാ െചയത്ിട്ടു
അവൻ മരിച്ചു േപായാൽ 24 െകാലെചയത്വന്നും
രക്ത്രപതികാരകന്നും മേദ്ധ്യ ഈ ന്യായങ്ങെള
അനുസരിച്ചു സഭ വിധിേക്കണം. 25

െകാലെചയത്വെന സഭ രക്ത്രപതികാരകെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിേക്കണം; അവൻ ഓടിേപ്പായിരുന്ന
സേങ്കതനഗരത്തിേലക്കു അവെന മടക്കി അയേക്കണം;
വിശുദ്ധൈതലത്താൽ അഭിഷിക്തനായ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെര അവൻ അവിെട
പാേക്കൎ ണം. 26 എന്നാൽ െകാലെചയത്വൻ
ഓടിേപ്പായിരുന്ന സേങ്കതനഗരത്തിെന്റ അതിർ വിട്ടു
പുറത്തു വരികയും 27 അവെന അവെന്റ
സേങ്കതനഗരത്തിെന്റ അതിരിന്നു പുറത്തുെവച്ചു കണ്ടു
രക്ത്രപതികാരകൻ െകാലെചയത്വെന െകാല്ലുകയും
െചയത്ാൽ അവന്നു രക്തപാതകം ഇല്ല. 28 അവൻ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെര തെന്റ
സേങ്കതനഗരത്തിൽ പാേക്കൎ ണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ
െകാലെചയത്വന്നു മഹാപുേരാഹിതെന്റ
മരണേശഷം തെന്റ അവകാശഭൂമിയിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകാം. 29 ഇതു നിങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങളുെട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ന്യായവിധിക്കുള്ള
്രപമാണം ആയിരിേക്കണം. 30 ആെരങ്കിലും ഒരുത്തെന
െകാന്നാൽ കുലപാതകൻ സാക്ഷികളുെട
വാെമാഴി്രപകാരം മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം;
എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യെന്റ േനെര മരണശിെക്ഷക്കു
ഏകസാക്ഷിയുെട െമാഴി മതിയാകുന്നതല്ല. 31

മരണേയാഗ്യനായ കുലപാതകെന്റ ജീവന്നുേവണ്ടി
നിങ്ങൾ വീെണ്ടടുപ്പുവില വാങ്ങരുതു; അവൻ
മരണശിക്ഷ തേന്ന അനുഭവിേക്കണം. 32
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സേങ്കതനഗരത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പായവൻ
പുേരാഹിതെന്റ മരണത്തിന്നു മുെമ്പ നാട്ടിൽ
മടങ്ങിവന്നു പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾ
വീെണ്ടടുപ്പുവില വാങ്ങരുതു. 33 നിങ്ങൾ പാക്കൎ ുന്ന
േദശം അങ്ങെന അശുദ്ധമാക്കരുതു; രക്തം േദശെത്ത
അശുദ്ധമാക്കുന്നു; േദശത്തിൽ െചാരിഞ്ഞ
രക്തത്തിന്നുേവണ്ടി രക്തം െചാരിയിച്ചവെന്റ
രക്തത്താൽ അല്ലാെത േദശത്തിന്നു ്രപായശ്ചിത്തം
സാദ്ധ്യമല്ല. 34 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അധിവസിക്കുന്ന
നിങ്ങളുെട പാപ്പൎ ിടമായ േദശം അശുദ്ധമാക്കരുതു;
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മേദ്ധ്യ യേഹാവയായ ഞാൻ
അധിവസിക്കുന്നു.

൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാേസഫിെന്റ മക്കളുെട കുടുംബങ്ങളിൽ
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ
ഗിെലയാദിെന്റ മക്കളുെട

കുടുംബത്തലവന്മാർ അടുത്തുവന്നു േമാെശയുെടയും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട േഗാ്രത്രപധാനികളായ
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും മുമ്പാെക പറഞ്ഞതു: 2

യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു േദശം ചീട്ടിട്ടു അവകാശമായി
െകാടുപ്പാൻ യേഹാവ യജമാനേനാടു കലപ്ിച്ചു;
ഞങ്ങളുെട സേഹാദരനായ െശേലാഫഹാദിെന്റ
അവകാശം അവെന്റ പു്രതിമാക്കൎ ു െകാടുപ്പാൻ
യജമാനന്നു യേഹാവയുെട കലപ്ന ഉണ്ടായി. 3

എന്നാൽ അവർ യി്രസാേയൽമക്കളുെട മറ്റു
േഗാ്രതങ്ങളിെല പുരുഷന്മാരിൽ വല്ലവക്കൎ ും
ഭായ്യൎ മാരായാൽ അവരുെട അവകാശം ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശത്തിൽനിന്നു
വിട്ടുേപാകയും അവർ േചരുന്ന േഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശേത്താടു കൂടുകയും െചയ്യും; ഇങ്ങെന അതു
ഞങ്ങളുെട അവകാശത്തിെന്റ ഓഹരിയിൽനിന്നു
െപായേ്പാകും. 4 യി്രസാേയൽമക്കളുെട
േയാേബൽസംവത്സരം വരുേമ്പാൾ അവരുെട
അവകാശം അവർ േചരുന്ന േഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശേത്താടുകൂടുകയും അങ്ങെന അവരുെട
അവകാശം ഞങ്ങളുെട പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ

അവകാശത്തിൽനിന്നു വിട്ടുേപാകയും െചയ്യും. 5

അേപ്പാൾ േമാെശ യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു കലപ്ിച്ചതു: േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാരുെട േഗാ്രതം പറഞ്ഞതു ശരി തേന്ന. 6

യേഹാവ െശേലാഫഹാദിെന്റ പു്രതിമാെരക്കുറിച്ചു
കലപ്ിക്കുന്ന കായ്യൎ ം എെന്തന്നാൽ: അവർ തങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ചവക്കൎ ു ഭായ്യൎ മാരായിരിക്കെട്ട; എങ്കിലും
തങ്ങളുെട പിതൃേഗാ്രതത്തിെല കുടുംബത്തിലുള്ളവക്കൎ ു
മാ്രതേമ ആകാവു. 7 യി്രസാേയൽമക്കളുെട
അവകാശം ഒരു േഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു മെറ്റാരു
േഗാ്രതത്തിേലക്കു മാറരുതു; യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശേത്താടു േചന്നൎ ിരിേക്കണം; 8

യി്രസാേയൽമക്കൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു യി്രസാേയൽമക്കളുെട
യാെതാരു േഗാ്രതത്തിലും അവകാശം ലഭിക്കുന്ന
ഏതുകന്യകയും തെന്റ പിതൃേഗാ്രതത്തിെല ഒരു
കുടുംബത്തിൽ ഒരുത്തന്നു ഭായ്യൎ യാേകണം. 9

അങ്ങെന അവകാശം ഒരു േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു മെറ്റാരു
േഗാ്രതത്തിേലക്കു മാറാെത യി്രസാേയൽമക്കളുെട
േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
അവകാശേത്താടു േചന്നൎ ിരിേക്കണം. 10 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല െശേലാഫഹാദിെന്റ
പു്രതിമാർ െചയത്ു. 11 െശേലാഫഹാദിെന്റ
പു്രതിമാരായ മഹ്ലാ, തിർസാ, െഹാഗ്ല, മിൽക്കാ, േനാവാ
എന്നിവർ തങ്ങളുെട അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
പു്രതന്മാക്കൎ ു ഭായ്യൎ മാരായി. 12 േയാേസഫിെന്റ മകനായ
മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ
ഭായ്യൎ മാരാകയും അവരുെട അവകാശം അവരുെട
പിതൃകുടുംബത്തിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽതേന്ന ഇരിക്കയും
െചയത്ു.

13 െയരീേഹാവിെന്നതിെര േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക
േമാവാബ ്സമഭൂമിയിൽെവച്ചു യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയൽമക്കേളാടു കലപ്ിച്ച
കലപ്നകളും വിധികളും ഇവ തേന്ന.
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ആവത്തആവത്തൎൎ നപുസ്തകംനപുസ്തകം

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സൂഫിെന്നതിെര പാരാന്നും േതാെഫലിന്നും
ലാബാന്നും ഹേസേരാത്തിന്നും
ദീസാഹാബിന്നും നടുെവ േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര

മരുഭൂമിയിൽ അരാബയിൽെവച്ചു േമാെശ
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ
ആവിതു: 2 േസയീർപവ്വൎ തം വഴിയായി
േഹാേരബിൽനിന്നു കാേദശബ്േന്നൎ യയിേലക്കു
പതിെനാന്നു ദിവസെത്ത വഴി ഉണ്ടു. 3 നാലപ്താം
സംവത്സരം പതിെനാന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി
േമാെശ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു യേഹാവ
അവക്കൎ ുേവണ്ടി തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും പറഞ്ഞു. 4 െഹശേ്ബാനിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന
അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാെനയും അസ്താേരാത്തിൽ
പാത്തൎ ിരുന്ന ബാശാൻ രാജാവായ ഓഗിെനയും
എെ്രദയിൽെവച്ചു സംഹരിച്ചേശഷം 5

േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര േമാവാബ ്േദശത്തുെവച്ചു േമാെശ
ഈ ന്യായ്രപമാണം വിവരിച്ചുതുടങ്ങിയതു
എങ്ങെനെയന്നാൽ: 6 േഹാേരബിൽെവച്ചു നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നേമ്മാടു കലപ്ിച്ചതു: നിങ്ങൾ
ഈ പവ്വൎ തത്തിങ്കൽ പാത്തൎ തു മതി. 7 തിരിഞ്ഞു
യാ്രതെചയത്ു അേമായ്യൎ രുെട പവ്വൎ തത്തിേലക്കും
അതിെന്റ അയൽ്രപേദശങ്ങളായ അരാബാ, മലനാടു,
താഴവ്ീതി, െതേക്കേദശം, കടൽക്കര
എന്നിങ്ങെനയുള്ള കനാന്യേദശേത്തക്കും
െലബാേനാനിേലക്കും ്രഫാത്ത് എന്ന
മഹാനദിവെരയും േപാകുവിൻ. 8 ഇതാ, ഞാൻ ആ
േദശം നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
കടന്നു യേഹാവ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിന്നും യിസഹ്ാക്കിന്നും യാേക്കാബിന്നും
അവരുെട സന്തതിക്കും െകാടുക്കുെമന്നു അവേരാടു
സത്യംെചയത് േദശെത്ത ൈകവശമാക്കുവിൻ. 9

അക്കാലത്തു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതു: എനിക്കു
ഏകനായി നിങ്ങെള വഹിപ്പാൻ കഴികയില്ല. 10

നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതാ നിങ്ങൾ ഇന്നു
െപരുപ്പത്തിൽ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾ േപാെല
ഇരിക്കുന്നു. 11 നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
ഇേപ്പാഴുള്ളതിെനക്കാൾ ഇനിയും ആയിരം
ഇരട്ടിയാക്കി, താൻ നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട. 12

ഞാൻ ഏകനായി നിങ്ങളുെട ഭാരവും നിങ്ങളുെട
ചുമടും നിങ്ങളുെട വ്യവഹാരങ്ങളും വഹിക്കുന്നതു
എങ്ങെന? 13 അതതു േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു ജ്ഞാനവും
വിേവകവും ്രപസിദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാെര
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ; അവെര ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരാക്കും. 14 അതിന്നു നിങ്ങൾ എേന്നാടു: നീ
പറഞ്ഞ കായ്യൎ ം നല്ലതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15

ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട േഗാ്രതത്തലവന്മാരായി
ജ്ഞാനവും ്രപസിദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാെര
ആയിരംേപക്കൎ ു അധിപതിമാർ, നൂറുേപക്കൎ ു
അധിപതിമാർ, അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതിമാർ,
പത്തുേപക്കൎ ു അധിപതിമാർ ഇങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരും േഗാ്രത്രപമാണികളുമായി നിയമിച്ചു. 16

അന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുെട ന്യായാധിപന്മാേരാടു
ആജ്ഞാപിച്ചതു: നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ു
തമ്മിലുള്ള കായ്യൎ ങ്ങെള േകട്ടു, ആെക്കൎ ങ്കിലും
സേഹാദരേനാേടാ പരേദശിേയാേടാ വല്ലകായ്യൎ വും
ഉണ്ടായാൽ അതു നീതിേയാെട വിധിപ്പിൻ. 17

ന്യായവിസ്താരത്തിൽ മുഖം േനാക്കാെത െചറിയവെന്റ
കായ്യൎ വും വലിയവെന്റ കായ്യൎ വും ഒരുേപാെല
േകൾേക്കണം; മനുഷ്യെന ഭയെപ്പടരുതു; ന്യായവിധി
ൈദവത്തിന്നുള്ളതേല്ലാ. നിങ്ങൾക്കു അധികം
്രപയാസമുള്ള കായ്യൎ ം എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ; അതു ഞാൻ തീക്കൎ ും 18 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന കായ്യൎ ങ്ങെളാെക്കയും ഞാൻ
അക്കാലത്തു നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ.

19 പിെന്ന നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നേമ്മാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല നാം േഹാേരബിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടേശഷം നിങ്ങൾ കണ്ട ഭയങ്കരമായ
മഹാമരുഭൂമിയിൽകൂടി നാം അേമായ്യൎ രുെട
മലനാട്ടിേലക്കുള്ള വഴിയായി സഞ്ചരിച്ചു
കാേദശബ്േന്നൎ യയിൽ എത്തി. 20 അേപ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു: നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നമുക്കു
തരുന്ന അേമായ്യൎ രുെട മലനാടുവെര നിങ്ങൾ
എത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 ഇതാ, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ആ േദശം നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല നീ െചന്നു അതു
ൈകവശമാക്കിെക്കാൾക; ഭയെപ്പടരുതു;
അൈധയ്യൎ െപ്പടുകയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 22

എന്നാെറ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്തുവന്നു: നാം
ചില ആളുകെള മുമ്പുകൂട്ടി അയക്കുക; അവർ േദശം
ഒറ്റുേനാക്കീട്ടു നാം െചേല്ലണ്ടുന്ന വഴിെയയും
േപാേകണ്ടുന്ന പട്ടണങ്ങെളയും കുറിച്ചു വത്തൎ മാനം
െകാണ്ടുവരെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ആ വാക്കു
എനിക്കു േബാധിച്ചു; ഞാൻ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു
ഓേരാ ആൾ വീതം പ്രന്തണ്ടുേപെര നിങ്ങളുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തു. 24 അവർ പുറെപ്പട്ടു
പവ്വൎ തത്തിൽ കയറി എേസ്കാൽതാഴവ്രേയാളം െചന്നു
േദശം ഒറ്റുേനാക്കി. 25 േദശത്തിെല ഫലവും ചിലതു
അവർ ൈകവശമാക്കിെക്കാണ്ടു നമ്മുെട അടുക്കൽ
വന്നു വത്തൎ മാനെമല്ലാം അറിയിച്ചു; നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നമുക്കു തരുന്ന േദശം നല്ലതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 എന്നാൽ കയറിേപ്പാകുവാൻ
നിങ്ങൾക്കു മനസ്സില്ലാെത നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കലപ്ന നിങ്ങൾ മറുത്തു. 27 യേഹാവ
നെമ്മ പെകക്കയാൽ നെമ്മ നശിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
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അേമായ്യൎ രുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 28

എവിേടക്കാകുന്നു നാം കയറിേപ്പാകുന്നതു? ജനങ്ങൾ
നെമ്മക്കാൾ വലിയവരും ദീഘൎ കായന്മാരും
പട്ടണങ്ങൾ വലിയവയും ആകാശേത്താളം എത്തുന്ന
മതിലുള്ളവയും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ അവിെട
അനാക്യെരയും കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു നമ്മുെട
സേഹാദരന്മാർ നമ്മുെട ഹൃദയം ഉരുക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിൽ െവച്ചു
പിറുപിറുത്തു പറഞ്ഞു. 29 അേപ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു: നിങ്ങൾ ്രഭമിക്കരുതു, അവെര
ഭയെപ്പടുകയും അരുതു. 30 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
കാൺെക അവൻ മി്രസയീമിലും മരുഭൂമിയിലും
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യുദ്ധം െചയ്യും. 31 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ മകെന
വഹിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തു
എത്തുേവാളം നടന്ന എല്ലാ വഴിയിലും നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള വഹിച്ചു എന്നു
നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 32

ഇെതല്ലാമായിട്ടും പാളയമിറേങ്ങണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു
സ്ഥലം അേന്വഷിപ്പാനും നിങ്ങൾ േപാേകണ്ടുന്ന വഴി
നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരുവാനും 33 രാ്രതി
അഗ്നിയിലും പകൽ േമഘത്തിലും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി
നടന്ന നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചില്ല. 34 ആകയാൽ യേഹാവ നിങ്ങളുെട
വാക്കു േകട്ടു േകാപിച്ചു: 35 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കുെമന്നു സത്യം െചയത്ിട്ടുള്ള
നല്ല േദശം ഈ ദുഷ്ടതലമുറയിെല പുരുഷന്മാർ ആരും
കാണുകയില്ല. 36 െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബ്
മാ്രതം അതു കാണുകയും അവൻ യേഹാവെയ
പൂണ്ണൎ മായി പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ടു അവന്നും അവെന്റ
പു്രതന്മാക്കൎ ും അവൻ ചവിട്ടിയ േദശം ഞാൻ
െകാടുക്കയും െചയ്യുെമന്നു സത്യം െചയത്ു
കലപ്ിച്ചു. 37 യേഹാവ നിങ്ങളുെട നിമിത്തം
എേന്നാടും േകാപിച്ചു കലപ്ിച്ചതു: നീയും അവിെട
െചല്ലുകയില്ല. 38 നിെന്റ ശുശ്രൂഷകനായ നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവ അവിെട െചല്ലും; അവെന
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തുക; അവനാകുന്നു യി്രസാേയലിന്നു
അതു ൈകവശമാക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടതു. 39

െകാള്ളയാകുെമന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുെട
കുഞ്ഞുകുട്ടികളും ഇന്നു ഗുണേദാഷങ്ങെള
തിരിച്ചറിയാത്ത നിങ്ങളുെട മക്കളും അവിെട െചല്ലും;
അവക്കൎ ു ഞാൻ അതു െകാടുക്കും; അവർ അതു
ൈകവശമാക്കും. 40 നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു
െചങ്കടൽവഴിയായി മരുഭൂമിയിേലക്കു യാ്രത
െചയവ്ിൻ. 41 അതിന്നു നിങ്ങൾ എേന്നാടു: ഞങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും ഞങ്ങൾ േപായി യുദ്ധം െചയ്യും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ യുദ്ധായുധം ധരിച്ചു പവ്വൎ തത്തിൽ
കയറുവാൻ തുനിഞ്ഞു. 42 എന്നാൽ യേഹാവ
എേന്നാടു: നിങ്ങൾ േപാകരുതു; യുദ്ധം െചയ്യരുതു;
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഇല്ല; ശ്രതുക്കേളാടു നിങ്ങൾ
േതാറ്റുേപാകും എന്നു അവേരാടു പറക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 43 അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ േകൾക്കാെത യേഹാവയുെട
കലപ്ന മറുത്തു അഹമ്മതിേയാെട പവ്വൎ തത്തിൽ
കയറി. 44 ആ പവ്വൎ തത്തിൽ കുടിയിരുന്ന അേമായ്യൎ ർ

നിങ്ങളുെട േനെര പുറെപ്പട്ടുവന്നു േതനീച്ചേപാെല
നിങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ ു േസയീരിൽ െഹാമ്മൎ ാവെര
ഛിന്നിച്ചുകളഞ്ഞു. 45 നിങ്ങൾ മടങ്ങിവന്നു
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കരഞ്ഞു; എന്നാൽ
യേഹാവ നിങ്ങളുെട നിലവിളി േകട്ടില്ല; നിങ്ങളുെട
അേപെക്ഷക്കു െചവി തന്നതുമില്ല. 46 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ കാേദശിൽ പാത്തൎ  ദീഘൎ കാലെമാെക്കയും
അവിെട താമസിേക്കണ്ടിവന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല നാം തിരിഞ്ഞു
െചങ്കടൽവഴിയായി മരുഭൂമിയിേലക്കു

യാ്രതപുറെപ്പട്ടു; നാം ഏറിയനാൾ േസയീർപവ്വൎ തെത്ത
ചുറ്റിനടന്നു. 2 പിെന്ന യേഹാവ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതു: 3 നിങ്ങൾ ഈ പവ്വൎ തം ചുറ്റിനടന്നതു
മതി; വടേക്കാട്ടു തിരിവിൻ. 4 നീ ജനേത്താടു
കലപ്ിേക്കണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: േസയീരിൽ
കുടിയിരിക്കുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കളായ നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരുെട അതിരിൽകൂടി നിങ്ങൾ കടപ്പാൻ
േപാകുന്നു. അവർ നിങ്ങെള േപടിക്കും; ആകയാൽ
ഏറ്റവും സൂക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണം. 5 നിങ്ങൾ അവേരാടു
പടെയടുക്കരുതു; അവരുെട േദശത്തു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ഒരു കാൽ െവപ്പാൻേപാലും ഇടം
തരികയില്ല; േസയീർപവ്വൎ തം ഞാൻ ഏശാവിന്നു
അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങൾ
അവേരാടു ആഹാരം വിെലക്കു വാങ്ങി കഴിേക്കണം;
െവള്ളവും വിെലക്കു വാങ്ങി കുടിേക്കണം. 7 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ ൈകകളുെട
സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഈ മഹാമരുഭൂമിയിൽ നീ സഞ്ചരിക്കുന്നതു അവൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഈ നാലപ്തു സംവത്സരം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നു;
നിനക്കു യാെതാന്നിന്നും മുട്ടും വന്നിട്ടില്ല. 8 അങ്ങെന
നാം േസയീരിൽ കുടിയിരുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കളായ
നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെര ഒഴിച്ചു അരാബവഴിയായി
ഏലാത്തിെന്റയും എേസ്യാൻ-േഗെബരിെന്റയും
അരികത്തുകൂടി കടന്നിട്ടു തിരിഞ്ഞു േമാവാബ്
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള വഴിയായി കടന്നുേപാന്നു.

9 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു:
േമാവാബ്യെര െഞരുക്കരുതു; അവേരാടു
പടെയടുക്കയും അരുതു; ഞാൻ അവരുെട േദശത്തു
നിനക്കു ഒരു അവകാശം തരികയില്ല; ആർേദശെത്ത
ഞാൻ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്കു അവകാശമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു - 10 വലിപ്പവും െപരുപ്പവും
അനാക്യെരേപ്പാെല െപാക്കവുമുള്ള ജാതിയായ ഏമ്യർ
പണ്ടു അവിെട പാത്തൎ ിരുന്നു. 11 ഇവെര
അനാക്യെരേപ്പാെല മല്ലന്മാർ എന്നു
വിചാരിച്ചുവരുന്നു; േമാവാബ്യേരാ അവക്കൎ ു ഏമ്യർ
എന്നു േപർ പറയുന്നു. 12 േഹായ്യൎ രും പണ്ടു േസയീരിൽ
പാത്തൎ ിരുന്നു; എന്നാൽ ഏശാവിെന്റ മക്കൾ അവെര
തങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളകയും
സംഹരിക്കയും അവക്കൎ ു പകരം കുടിപാക്കൎ യും
െചയത്ു; യി്രസാേയലിന്നു യേഹാവ െകാടുത്ത
അവകാശേദശത്തു അവർ െചയത്തുേപാെല തേന്ന. -
13 ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റു േസെരദ ്േതാടു കടപ്പിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചതുേപാെല നാം േസെരദ ്േതാടു
കടന്നു; 14 നാം കാേദശ ്ബേന്നൎ യയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടതുമുതൽ േസെരദ ്േതാടു കടക്കുംവെരയുള്ള
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കാലം മുപ്പെത്തട്ടു സംവത്സരം ആയിരുന്നു;
അതിന്നിടയിൽ േയാദ്ധാക്കളായിരുന്ന തലമുറ
ഒെക്കയും യേഹാവ അവേരാടു സത്യം
െചയത്തുേപാെല പാളയത്തിൽനിന്നു
മുടിഞ്ഞുേപായി. 15 അവർ മുടിഞ്ഞുതീരുംവെര
യേഹാവയുെട ൈക അവെര പാളയത്തിൽനിന്നു
നശിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവക്കൎ ു വിേരാധമായിരുന്നു.

16 ഇങ്ങെന േയാദ്ധാക്കൾ ഒെക്കയും ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്നു മരിച്ചു ഒടുങ്ങിയേശഷം 17 യേഹാവ
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: 18 നീ ഇന്നു ആർ എന്ന
േമാവാബ്യേദശത്തുകൂടി കടപ്പാൻ േപാകുന്നു. 19

അേമ്മാന്യേരാടു അടുത്തുെചല്ലുേമ്പാൾ അവെര
െഞരുക്കരുതു; അവേരാടു പടെയടുക്കയും അരുതു;
ഞാൻ അേമ്മാന്യരുെട േദശത്തു നിനക്കു അവകാശം
തരികയില്ല; അതു ഞാൻ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്കു
അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. -- 20 -അതും
മല്ലന്മാരുെട േദശെമന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്നു; മല്ലന്മാർ
പണ്ടു അവിെട പാത്തൎ ിരുന്നു; അേമ്മാന്യർ അവെര
സംസുമ്മ്യർ എന്നു പറയുന്നു. 21 അവർ വലിപ്പവും
െപരുപ്പവും അനാക്യെരേപ്പാെല െപാക്കവുമുള്ള
ജാതിയായിരുന്നു; എങ്കിലും യേഹാവ അവെര
അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചു; ഇങ്ങെന അവർ
അവരുെട േദശം ൈകവശമാക്കി അവരുെട സ്ഥലത്തു
കുടിപാത്തൎ ു. 22 അവൻ േസയീരിൽ പാക്കൎ ുന്ന
ഏശാവിെന്റ മക്കൾക്കുേവണ്ടി െചയത്തുേപാെല
തേന്ന, അവൻ േഹായ്യൎ െര അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നശിപ്പിച്ചിട്ടു അവർ അവരുെട േദശം ൈകവശമാക്കി
അവരുെട സ്ഥലത്തു ഇന്നുവെരയും പാക്കൎ ുന്നു. 23

കഫേ്താരിൽനിന്നു വന്ന കഫേ്തായ്യൎ രും
ഗസ്സാവെരയുള്ള ഊരുകളിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന അവ്യെര
നശിപ്പിച്ചു അവരുെട സ്ഥലത്തു കുടിപാത്തൎ ു - 24

നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു യാ്രതപുറെപ്പട്ടു അേന്നൎ ാൻതാഴവ്ര
കടപ്പിൻ; ഇതാ, ഞാൻ െഹശേ്ബാനിെല
അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാെനയും അവെന്റ
േദശെത്തയും നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവേനാടു പടെവട്ടി അതു ൈകവശമാക്കുവാൻ
തുടങ്ങുക. 25 നിെന്നയുള്ള േപടിയും ഭീതിയും
ആകാശത്തിങ്കീെഴങ്ങും ഉള്ള ജാതികളുെടേമൽ
വരുത്തുവാൻ ഞാൻ ഇന്നുതേന്ന തുടങ്ങും; അവർ
നിെന്റ ശ്രുതി േകട്ടു നിെന്റ നിമിത്തം വിെറക്കുകയും
നടുങ്ങുകയും െചയ്യും.

26 പിെന്ന ഞാൻ െകേദേമാത്ത് മരുഭൂമിയിൽനിന്നു
െഹശേ്ബാനിെല രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ
സമാധാനവാക്കുകേളാടുകൂെട ദൂതന്മാെര അയച്ചു: 27

ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തു കൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ
അനുവദിേക്കണേമ; ഞാൻ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
മാറാെത െപരുവഴിയിൽകൂടി മാ്രതം നടക്കും. 28

േസയീരിൽ പാക്കൎ ുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കളും ആരിൽ
പാക്കൎ ുന്ന േമാവാബ്യരും എനിക്കു തന്നതുേപാെല നീ
വിെലക്കു തരുന്ന ആഹാരം ഞാൻ കഴിക്കയും
വിെലക്കു തരുന്ന െവള്ളം കുടിക്കയും
െചയത്ുെകാള്ളാം. 29 േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു തരുന്ന േദശത്തു
എത്തുേവാളം കാൽനടയായി േപാകുവാൻ മാ്രതം
അനുവദിേക്കണം എന്നു പറയിച്ചു. 30 എന്നാൽ നാം
തെന്റ േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ
െഹശേ്ബാനിെല രാജാവായ സീേഹാൻ സമ്മതിച്ചില്ല;
ഇന്നു കാണുന്നതുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെന നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന്റ മനസ്സു കടുപ്പിച്ചു അവെന്റ ഹൃദയം

കഠിനമാക്കി. 31 യേഹാവ എേന്നാടു: ഞാൻ
സീേഹാെനയും അവെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന്റ േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു അതു അടക്കുവാൻ
തുടങ്ങുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 32 അങ്ങെന സീേഹാനും
അവെന്റ സവ്വൎ ജനവും നമ്മുെടേനെര പുറെപ്പട്ടുവന്നു
യാഹാസിൽെവച്ചു പടേയറ്റു. 33 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ അവെന നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; നാം
അവെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും അവെന്റ
സവ്വൎ ജനെത്തയും സംഹരിച്ചു. 34 അക്കാലത്തു നാം
അവെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങളും പിടിച്ചു പട്ടണംേതാറും
പുരുഷന്മാെരയും ്രസ്തീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
ഉന്മൂലനാശം െചയത്ു; ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല.
35 നാൽക്കാലികെളയും നാം പിടിച്ച പട്ടണങ്ങളിെല
െകാള്ളയും മാ്രതം നാം നമുക്കായിട്ടു എടുത്തു. 36

അേന്നൎ ാൻ താഴവ്രയുെട അറ്റത്തുള്ള അേരാേവരും
താഴവ്രയിെല പട്ടണവുംമുതൽ ഗിെലയാദ ്വെര
നമ്മുെട ൈകക്കു എത്താെത ഒരു പട്ടണവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
സകലവും നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 37

അേമ്മാന്യരുെട േദശവും യേബ്ബാക്ക്നദിയുെട ഒരു
വശെമാെക്കയും മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങളും നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നേമ്മാടു വിലക്കിയ ഇടങ്ങളും
മാ്രതം നീ ആ്രകമിച്ചില്ല.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം നാം തിരിഞ്ഞു ബാശാനിേലക്കുള്ള
വഴിയായി േപായി; അേപ്പാൾ
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗും അവെന്റ

സവ്വൎ ജനവും നമ്മുെട േനെര പുറെപ്പട്ടു
എെ്രദയിൽെവച്ചു പടേയറ്റു. 2 എന്നാെറ യേഹാവ
എേന്നാടു: അവെന ഭയെപ്പടരുതു; ഞാൻ അവെനയും
അവെന്റ സവ്വൎ ജനെത്തയും േദശെത്തയും നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു: െഹശേ്ബാനിൽ
പാത്തൎ ിരുന്ന അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാേനാടു
െചയത്തുേപാെല നീ അവേനാടും െചയ്യും എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 3 അങ്ങെന നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു;
അവന്നു ആരും േശഷിക്കാതവണ്ണം നാം അവെന
സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 4 അക്കാലത്തു നാം അവെന്റ
എല്ലാപട്ടണങ്ങളും പിടിച്ചു; നാം അവരുെട
പക്കൽനിന്നു പിടിക്കാത്ത ഒരു പട്ടണവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യമായ
അറുപതു പട്ടണങ്ങളുള്ള അേഗ്ഗൎ ാേബ്ദശം ഒെക്കയും 5

നാട്ടുപുറങ്ങളിെല അനവധി ഊരുകളും പിടിച്ചു; ആ
പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാം ഉയന്നൎ  മതിലുകളും വാതിലുകളും
ഓടാമ്പലുകളുംെകാണ്ടു ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 6

െഹശേ്ബാൻ രാജാവായ സീേഹാേനാടും
െചയത്തുേപാെല നാം അവെയ നിമ്മൎ ൂലമാക്കി;
പട്ടണംേതാറും പുരുഷന്മാെരയും ്രസ്തീകെളയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും നിമ്മൎ ൂലമാക്കി. 7 എന്നാൽ
നാൽക്കാലികെള ഒെക്കയും പട്ടണങ്ങളിെല
അപഹൃതവും നാം െകാള്ളയിട്ടു എടുത്തു. 8 ഇങ്ങെന
അക്കാലത്തു അേമായ്യൎ രുെട രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുെടയും
കയ്യിൽനിന്നു േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര
അേന്നൎ ാൻതാഴവ്രതുടങ്ങി
െഹേമ്മൎ ാൻപവ്വൎ തംവെരയുള്ള േദശവും - 9 സീേദാന്യർ
െഹേമ്മൎ ാന്നു സീേയ്യൎ ാൻ എന്നും അേമായ്യൎ േരാ അതിന്നു

ആവത്തൎ നപുസ്തകം 2:15 148 ആവത്തൎ നപുസ്തകം 3:9



4

െസനീർ എന്നു േപർ പറയുന്നു - 10 സമഭൂമിയിെല
എല്ലാപട്ടണങ്ങളും ഗിെലയാദ ്മുഴുവനും ബാശാനിെല
ഓഗിെന്റ രാജ്യത്തുൾെപ്പട്ട സൽക്കാ, എെ്രദയി എന്നീ
പട്ടണങ്ങൾവെരയുള്ള ബാശാൻ മുഴുവനും നാം
പിടിച്ചു. - 11 ബാശാൻരാജാവായ ഓഗ ്മാ്രതേമ
മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ചിരുന്നുള്ളു; ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള
അവെന്റ മഞ്ചം അേമ്മാന്യനഗരമായ രബ്ബയിൽ
ഉണ്ടേല്ലാ? അതിന്നു പുരുഷെന്റ ൈകക്കു ഒമ്പതു മുഴം
നീളവും നാലു മുഴം വീതിയും ഉണ്ടു. - 12 ഈ േദശം
നാം അക്കാലത്തു ൈകവശമാക്കി. അേന്നൎ ാൻ
താഴവ്രയരിെകയുള്ള അേരാേവർമുതൽ ഗിെലയാദ്
മലനാട്ടിെന്റ പാതിയും അവിെടയുള്ള പട്ടണങ്ങളും
ഞാൻ രൂേബന്യക്കൎ ും ഗാദ്യക്കൎ ും െകാടുത്തു. 13 േശഷം
ഗിെലയാദും ഓഗിെന്റ രാജ്യമായ ബാശാൻ മുഴുവനും
അേഗ്ഗൎ ാേബ്ദശം മുഴുവനും ഞാൻ മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിന്നു െകാടുത്തു. - ബാശാന്നു
മുഴുവന്നും മല്ലന്മാരുെട േദശം എന്നു േപർ പറയുന്നു.
14 മനെശ്ശയുെട മകനായ യായീർ െഗശൂയ്യൎ രുെടയും
മാഖാത്യരുെടയും അതിർവെര അേഗ്ഗൎ ാേബ്ദശം
മുഴുവനും പിടിച്ചു തെന്റ േപരിൻ ്രപകാരം ബാശാന്നു
ഹേവാത്ത് - യായീർ എന്നു േപർ ഇട്ടു; ഇന്നുവെര ആ
േപർ തേന്ന പറഞ്ഞുവരുന്നു. - 15 മാഖീരിന്നു ഞാൻ
ഗിെലയാദേ്ദശം െകാടുത്തു. 16 രൂേബന്യക്കൎ ും
ഗാദ്യക്കൎ ും ഗിെലയാദ ്മുതൽ അേന്നൎ ാൻതാഴവ്രയുെട
മദ്ധ്യ്രപേദശവും അതിരും അേമ്മാന്യരുെട അതിരായ
യേബ്ബാക്ക്േതാടുവെരയും 17 കിേന്നെറത്ത് തുടങ്ങി
കിഴേക്കാട്ടു പിസഗ്യുെട ചരിവിന്നു താെഴ
ഉപ്പുകടലായ അരാബയിെല കടൽവെര അരാബയും
േയാദ്ദൎ ാൻ്രപേദശവും ഞാൻ െകാടുത്തു.

18 അക്കാലത്തു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിച്ചതു:
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു ഈ
േദശെത്ത അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ
യുദ്ധ്രപാപത്ന്മാരായ എല്ലാവരും യി്രസാേയല്യരായ
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ു മുമ്പായി
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി കടന്നുേപാേകണം 19 നിങ്ങളുെട
ഭായ്യൎ മാരും മക്കളും നിങ്ങളുെട ആടുമാടുകളും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു തന്നിട്ടുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പാക്കൎ െട്ട;
ആടുമാടുകൾ നിങ്ങൾക്കു വളെര ഉണ്ടു എന്നു
എനിക്കു അറിയാം. 20 യേഹാവ നിങ്ങെളേപ്പാെല
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ും സ്വസ്ഥത നല്കുകയും
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അവക്കൎ ു െകാടുക്കുന്ന േദശെത്ത അവർ
ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യുേവാളം തേന്ന. പിെന്ന
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നിട്ടുള്ള
അവകാശത്തിന്നു മടങ്ങിേപ്പാേരണം. 21 അക്കാലത്തു
ഞാൻ േയാശുവേയാടു ആജ്ഞാപിച്ചതു: നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാേരാടു
െചയത്െതാെക്കയും നീ കണ്ണാെല കണ്ടുവേല്ലാ; നീ
കടന്നുെചല്ലുന്ന സകലരാജ്യങ്ങേളാടും യേഹാവ
അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യും. 22 നിങ്ങൾ അവെര
ഭയെപ്പടരുതു; നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയേല്ലാ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യുന്നതു.

23 അക്കാലത്തു ഞാൻ യേഹാവേയാടു
അേപക്ഷിച്ചു: 24 കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നിെന്റ
മഹത്വവും നിെന്റ ഭുജവീയ്യൎ വും അടിയെന
കാണിച്ചുതുടങ്ങിയേല്ലാ; നിെന്റ ്രകിയകൾേപാെലയും
നിെന്റ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾേപാെലയും െചയവ്ാൻ
കഴിയുന്ന ൈദവം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലാകെട്ട ഭൂമിയിലാകെട്ട
ആരുള്ളു? 25 ഞാൻ കടന്നുെചന്നു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരയുള്ള നല്ല േദശവും മേനാഹരമായ

പവ്വൎ തവും െലബാേനാനും ഒന്നു കണ്ടുെകാള്ളെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 എന്നാൽ യേഹാവ നിങ്ങളുെട
നിമിത്തം എേന്നാടു േകാപിച്ചിരുന്നു; എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടതുമില്ല. യേഹാവ എേന്നാടു: മതി; ഈ
കായ്യൎ െത്തക്കുറിച്ചു ഇനി എേന്നാടു സംസാരിക്കരുതു;
27 പിസഗ്യുെട മുകളിൽ കയറി തല െപാക്കി
പടിഞ്ഞാേറാട്ടും വടേക്കാട്ടും െതേക്കാട്ടും
കിഴേക്കാട്ടും േനാക്കിക്കാൺക; 28 ഈ േയാദ്ദൎ ാൻ നീ
കടക്കയില്ല; േയാശുവേയാടു കലപ്ിച്ചു അവെന
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തി ഉറപ്പിക്ക; അവൻ നായകനായി ഈ
ജനെത്ത അക്കെര കടത്തും; നീ കാണുന്ന േദശം
അവൻ അവക്കൎ ു അവകാശമായി പങ്കിട്ടു െകാടുക്കും
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 29 അങ്ങെന നാം േബത്ത്--
െപേയാരിെന്നതിെര താഴവ്രയിൽ പാത്തൎ ു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേപ്പാൾ യി്രസാേയേല, നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിപ്പാനും നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന

േദശം െചന്നു ൈകവശമാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചുനടേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു ഉപേദശിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും വിധികളും
േകൾപ്പിൻ. 2 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിക്കുന്ന
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട കലപ്നകെള
നിങ്ങൾ ്രപമാണിേക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിക്കുന്ന വചനേത്താടു കൂട്ടുകേയാ അതിൽനിന്നു
കുെറക്കേയാ െചയ്യരുതു. 3 ബാൽ-െപേയാരിെന്റ
സംഗതിയിൽ യേഹാവ െചയത്തു നിങ്ങൾ കണ്ണാെല
കണ്ടിരിക്കുന്നു: ബാൽ-െപേയാരിെന പിന്തുടന്നൎ വെര
ഒെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 4 എന്നാൽ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
പറ്റിേച്ചന്നൎ ിരുന്ന നിങ്ങൾ ഒെക്കയും ഇന്നു
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ലുന്ന േദശത്തു നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടപ്പാനായി
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അവെയ
്രപമാണിച്ചു നടപ്പിൻ; ഇതു തേന്നയേല്ലാ ജാതികളുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളുെട ജ്ഞാനവും വിേവകവും
ആയിരിക്കുന്നതു. അവർ ഈ കലപ്നകെളാെക്കയും
േകട്ടിട്ടു: ഈ േശ്രഷഠ്ജാതി ജ്ഞാനവും വിേവകവും
ഉള്ള ജനം തേന്ന എന്നു പറയും. 7 നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു നാം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അവൻ നമുക്കു
അടുത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല ൈദവം ഇ്രത
അടുത്തിരിക്കുന്ന േശ്രഷഠ്ജാതി ഏതുള്ളു? 8 ഞാൻ
ഇന്നു നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവക്കുന്ന ഈ
സകലന്യായ്രപമാണവുംേപാെല ഇ്രത നീതിയുള്ള
ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉള്ള േശ്രഷഠ്ജാതി ഏതുള്ളു? 9

കണ്ണാെല കണ്ടിട്ടുള്ള കായ്യൎ ങ്ങൾ നീ മറക്കാെതയും
നിെന്റ ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവ നിെന്റ
മനസ്സിൽനിന്നു വിട്ടുേപാകാെതയും ഇരിപ്പാൻ മാ്രതം
സൂക്ഷിച്ചു നിെന്നത്തേന്ന ജാ്രഗതേയാെട
കാത്തുെകാൾക; നിെന്റ മക്കേളാടും മക്കളുെട
മക്കേളാടും അവെയ ഉപേദശിേക്കണം. 10 വിേശഷാൽ
േഹാേരബിൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായ കായ്യൎ ം
മറക്കരുതു. അന്നു യേഹാവ എേന്നാടു: ജനെത്ത
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എെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുക; ഞാൻ എെന്റ
വചനങ്ങൾ അവെര േകൾപ്പിക്കും; അവർ ഭൂമിയിൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാൾ ഒെക്കയും എെന്ന
ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിക്കയും തങ്ങളുെട മക്കെള
പഠിപ്പിക്കയും േവണം എന്നു കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ. 11

അങ്ങെന നിങ്ങൾ അടുത്തുവന്നു പവ്വൎ തത്തിെന്റ
അടിവാരത്തു നിന്നു; അന്ധകാരവും േമഘവും
കൂരിരുളും ഉണ്ടായിരിെക്ക പവ്വൎ തം
ആകാശമദ്ധ്യേത്താളം തീ കാളിക്കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
12 യേഹാവ തീയുെട നടുവിൽനിന്നു നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയത്ു; നിങ്ങൾ വാക്കുകളുെട ശബ്ദം േകട്ടു;
ശബ്ദംമാ്രതം േകട്ടതല്ലാെത രൂപം ഒന്നും കണ്ടില്ല. 13

നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച തെന്റ നിയമമായ പത്തു കലപ്ന
അവൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കയും രണ്ടു കലപ്ലകയിൽ
എഴുതുകയും െചയത്ു. 14 നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കുവാൻ കടന്നുെചല്ലുന്ന േദശത്തു
നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചുനടേക്കണ്ടുന്നതിന്നുള്ള
ചട്ടങ്ങളും വിധികളും നിങ്ങെള ഉപേദശിേക്കണെമന്നു
യേഹാവ അക്കാലത്തു എേന്നാടു കലപ്ിച്ചു. 15

നിങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; യേഹാവ
േഹാേരബിൽ തീയുെട നടുവിൽ നിന്നു നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയത് നാളിൽ നിങ്ങൾ രൂപം ഒന്നും
കണ്ടില്ലേല്ലാ. 16 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
ആണിെന്റെയങ്കിലും െപണ്ണിെന്റെയങ്കിലും സാദൃശ്യേമാ,
17 ഭൂമിയിലുള്ള യാെതാരു മൃഗത്തിെന്റയും
സാദൃശ്യേമാ, ആകാശത്തു പറക്കുന്ന യാെതാരു
പക്ഷിയുെടയും സാദൃശ്യേമാ, 18 ഭൂമിയിലുള്ള
യാെതാരു ഇഴജാതിയുെടയും സാദൃശ്യേമാ, ഭൂമിക്കു
കീെഴ െവള്ളത്തിലുള്ള യാെതാരു മത്സ്യത്തിെന്റയും
സാദൃശ്യേമാ, ഇങ്ങെന യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിമയായ
വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി വഷളത്വം ്രപവത്തൎ ിക്കരുതു. 19 നീ
ആകാശൈസന്യമായ സൂയ്യൎ െനയും ച്രന്ദെനയും
നക്ഷ്രതങ്ങെളയും േനാക്കിക്കാണുേമ്പാൾ അവെയ
നമസ്കരിപ്പാനും േസവിപ്പാനും വശീകരിക്കെപ്പടരുതു;
അവെയ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ആകാശത്തിൻകീെഴങ്ങുമുള്ള സവ്വൎ ജാതികൾക്കും
പങ്കിട്ടു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങെളേയാ
ഇന്നുള്ളതുേപാെല തനിക്കു
അവകാശജനമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുത്തു നിങ്ങെള മി്രസയീം എന്ന
ഇരിമ്പുലയിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 21 എന്നാൽ യേഹാവ
നിങ്ങളുെട നിമിത്തം എേന്നാടു േകാപിച്ചു; ഞാൻ
േയാദ്ദൎ ാൻ കടക്കയിെല്ലന്നും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന നല്ല
േദശത്തിൽ ഞാൻ െചല്ലുകയിെല്ലന്നും സത്യംെചയത്ു.
22 ആകയാൽ ഞാൻ േയാദ്ദൎ ാൻ കടക്കാെത ഈ
േദശത്തുെവച്ചു മരിക്കും; നിങ്ങേളാ കടന്നുെചന്നു ആ
നല്ലേദശം ൈകവശമാക്കും. 23 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങേളാടു െചയത്ിട്ടുള്ള അവെന്റ നിയമം
നിങ്ങൾ മറന്നു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വിേരാധിച്ചതുേപാെല യാെതാന്നിെന്റയും
സാദൃശ്യമായ വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 24 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയേല്ലാ; തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം
തേന്ന.

25 നീ മക്കെളയും മക്കളുെട മക്കെളയും ജനിപ്പിച്ചു
േദശത്തു ഏെറക്കാലം പാത്തൎ ു വഷളായിത്തീന്നൎ ിട്ടു
വല്ലതിെന്റയും സാദൃശ്യമായ വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി നിെന്റ

ൈദവമായ യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയത്ു അവെന േകാപിപ്പിച്ചാൽ 26 നിങ്ങൾ
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നുെചല്ലുന്ന
േദശത്തുനിന്നു നിങ്ങൾ േവഗത്തിൽ
നശിച്ചുേപാകുെമന്നു ഞാൻ ഇന്നു ആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി സാക്ഷിനിത്തൎ ി
പറയുന്നു; നിങ്ങൾ അവിെട ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിക്കാെത
നിമ്മൎ ൂലമായേ്പാകും. 27 യേഹാവ നിങ്ങെള
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിതറിക്കും; യേഹാവ നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപായാക്കുന്ന ജാതികളുെട ഇടയിൽ നിങ്ങൾ
ചുരുക്കംേപരായി േശഷിക്കും. 28 കാണ്മാനും
േകൾപ്പാനും ഭക്ഷിപ്പാനും മണക്കുവാനും
്രപാപത്ിയില്ലാത്തവയായി മരവും കല്ലുംെകാണ്ടു
മനുഷ്യരുെട ൈകപ്പണിയായ േദവന്മാെര നിങ്ങൾ
അവിെട േസവിക്കും. 29 എങ്കിലും അവിെടെവച്ചു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ തിരകയും
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട
അേന്വഷിക്കയും െചയത്ാൽ അവെന കെണ്ടത്തും. 30

നീ േക്ലശത്തിലാകയും ഇവ ഒെക്കയും നിെന്റ േമൽ
വരികയും െചയ്യുേമ്പാൾ നീ ഭാവികാലത്തു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു
അവെന്റ വാക്കു അനുസരിക്കും. 31 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ കരുണയുള്ള ൈദവമേല്ലാ; അവൻ നിെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കയില്ല, നശിപ്പിക്കയില്ല, നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യംെചയത്ിട്ടുള്ള തെന്റ നിയമം
മറക്കയുമില്ല. 32 ൈദവം മനുഷ്യെന ഭൂമിയിൽ
സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ നിനക്കു മുമ്പുണ്ടായ
പൂവ്വൎ കാലത്തിലും ആകാശത്തിെന്റ ഒരു അറ്റം തുടങ്ങി
മെറ്റ അറ്റേത്താളവും എവിെടെയങ്കിലും ഇങ്ങെനയുള്ള
മഹാകായ്യൎ ം നടന്നിട്ടുേണ്ടാ, േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ എന്നു നീ
അേന്വഷിക്ക. 33 ഏെതാരു ജാതിെയങ്കിലും നീ
േകട്ടതുേപാെല തീയുെട നടുവിൽ നിന്നു
സംസാരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കയും
ജീവേനാടിരിക്കയും െചയത്ിട്ടുേണ്ടാ? 34 അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ മി്രസയീമിൽെവച്ചു നീ
കാൺെക നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചയത്തുേപാെല
ഒെക്കയും പരീക്ഷകൾ, അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ,
യുദ്ധം, ബലമുള്ള ൈക, നീട്ടിയ ഭുജം, വലിയ
ഭയങ്കര്രപവൃത്തികൾ എന്നിവയാൽ ൈദവം ഒരു
ജാതിെയ മെറ്റാരു ജാതിയുെട നടുവിൽ നിന്നു
തനിക്കായി െചെന്നടുപ്പാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 35

നിനേക്കാ ഇതു കാണ്മാൻ സംഗതിവന്നു;
യേഹാവതേന്ന ൈദവം, അവനല്ലാെത
മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന്നു തേന്ന.
36 അവൻ നിനക്കു ബുദ്ധിയുപേദശിേക്കണ്ടതിന്നു
ആകാശത്തുനിന്നു തെന്റ ശബ്ദം നിെന്ന േകൾപ്പിച്ചു;
ഭൂമിയിൽ തെന്റ മഹത്തായ തീയും നിെന്ന കാണിച്ചു; നീ
അവെന്റ വചനവും തീയുെട നടുവിൽനിന്നു േകട്ടു. 37

നിെന്റ പിതാക്കന്മാെര േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ടു അവൻ
അവരുെട സന്തതിെയ തിരെഞ്ഞടുത്തു. 38

നിെന്നക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികെള
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവാനും
ഇന്നുള്ളതുേപാെല അവരുെട േദശെത്ത നിനക്കു
അവകാശമായി തേരണ്ടതിന്നു നിെന്ന
െകാണ്ടുേപായാക്കുവാനും തെന്റ സാന്നിദ്ധ്യവും
മഹാശക്തിയുംെകാണ്ടു മി്രസയീമിൽ നിന്നു നിെന്ന
പുറെപ്പടുവിച്ചു. 39 ആകയാൽ മീെത സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും
താെഴ ഭൂമിയിലും യേഹാവ തേന്ന ൈദവം,
മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്നു നീ ഇന്നു അറിഞ്ഞു മനസ്സിൽ
െവച്ചുെകാൾക. 40 നിനക്കും നിെന്റ മക്കൾക്കും
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നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കു സദാകാലേത്തക്കും നല്കുന്ന േദശത്തു നീ
ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ ഇന്നു
നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്ന അവെന്റ ചട്ടങ്ങളും
കലപ്നകളും ്രപമാണിക്ക.

41 അക്കാലത്തു േമാെശ േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കിഴക്കു
മൂന്നു പട്ടണം േവർതിരിച്ചു. 42 പൂവ്വൎ േദ്വഷം കൂടാെത
അബദ്ധവശാൽ കൂട്ടുകാരെന െകാന്നവൻ ആ
പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഓടിക്കയറി അവിെട െചന്നു
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 43 അങ്ങെന
മരുഭൂമിയിൽ മലനാട്ടിലുള്ള േബെസർ രൂേബന്യക്കൎ ും
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്ത് ഗാദ്യക്കൎ ും ബാശാനിെല
േഗാലാൻ മനെശ്ശയക്കൎ ും നിശ്ചയിച്ചു.

44 േമാെശ യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽ െവച്ച
ന്യായ്രപമാണം ഇതു തേന്ന. 45 യി്രസാേയൽമക്കൾ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേശഷം േമാെശ
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര െഹശേ്ബാനിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന
അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാെന്റ േദശത്തു േബത്ത്--
െപേയാരിെന്നതിെരയുള്ള താഴവ്രയിൽെവച്ചു
അവേരാടു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും ഇവതേന്ന. 46 േമാെശയും
യി്രസാേയൽമക്കളും മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടേശഷം ആ രാജാവിെന േതാലപ്ിച്ചു. 47

അവെന്റ േദശവും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ
േദശവുമായി 48 അേന്നൎ ാൻ താഴവ്രയുെട അറ്റത്തുള്ള
അേരാേവർമുതൽ െഹേമ്മൎ ാെനന്ന
സീേയാൻപവ്വൎ തംവെരയും 49 േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കിഴക്കു
പിസഗ്യുെട ചരിവിന്നു താെഴ അരാബയിെല
കടൽവെരയുള്ള താഴവ്ീതി ഒെക്കയും ഇങ്ങെന
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കിഴക്കുള്ള രണ്ടു അേമായ്യൎ
രാജാക്കന്മാരുെടയും േദശം ൈകവശമാക്കി.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും
വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ:
യി്രസാേയേല, ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങെള

േകൾപ്പിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും വിധികളും േകൾപ്പിൻ;
അവെയ പഠിക്കയും ്രപമാണിച്ചനുസരിക്കയും
െചയവ്ിൻ. 2 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
േഹാേരബിൽെവച്ചു നേമ്മാടു ഒരു നിയമം
െചയത്ുവേല്ലാ. 3 ഈ നിയമം യേഹാവ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാടല്ല, നേമ്മാടു, ഇന്നു ഇവിെട
ജീവേനാടിരിക്കുന്ന നേമ്മാടു ഒെക്കയും തേന്ന
െചയത്തു. 4 യേഹാവ പവ്വൎ തത്തിൽ തീയുെട
നടുവിൽനിന്നു നിങ്ങേളാടു അഭിമുഖമായി
അരുളിെച്ചയത്ു. 5 തീ േഹതുവായി നിങ്ങൾ ഭയെപ്പട്ടു
പവ്വൎ തത്തിൽ കയറാഞ്ഞതുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
വചനം നിങ്ങേളാടു അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
അക്കാലത്തു യേഹാെവക്കും നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ
നിന്നു. അവൻ കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ:

6 അടിമവീടായ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു നിെന്ന
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്റ ൈദവം
ആകുന്നു.

7 ഞാനല്ലാെത അന്യൈദവങ്ങൾ നിനക്കു
ഉണ്ടാകരുതു.

8 വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മീെത സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
എങ്കിലും താെഴ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കിെഴ
െവള്ളത്തിൽ എങ്കിലും ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിമ
അരുതു. 9 അവെയ നമസ്കരിക്കേയാ േസവിക്കേയാ

െചയ്യരുതു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു; എെന്ന
പെകക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം
മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറവെര
മക്കളുെടേമൽ സന്ദശൎ ിക്കയും 10 എെന്ന േസ്നഹിച്ചു
എെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കുന്നവക്കൎ ു ആയിരം
തലമുറവെര ദയകാണിക്കയും െചയ്യുന്നു.

11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം വൃഥാ
എടുക്കരുതു; തെന്റ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവെന
യേഹാവ ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല.

12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ശബ്ബത്തുനാൾ ശുദ്ധീകരിച്ചു
ആചരിക്ക. 13 ആറുദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിെന്റ േവല
ഒെക്കയും െചയ്ക. 14 ഏഴാം ദിവസേമാ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ബത്താകുന്നു; അന്നു
നീയും നിെന്റ മകനും മകളും നിെന്റ േവലക്കാരനും
േവലക്കാരത്തിയും നിെന്റ കാളയും കഴുതയും
നിനക്കുള്ള യാെതാരു നാല്ക്കാലിയും നിെന്റ
പടിവാതിലുകൾക്കകത്തുള്ള അന്യനും ഒരു േവലയും
െചയ്യരുതു; നിെന്റ േവലക്കാരനും േവലക്കാരത്തിയും
നിെന്നേപ്പാെല സ്വസ്ഥമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 15

നീ മി്രസയീംേദശത്തു അടിമയായിരുന്നു എന്നും
അവിെടനിന്നു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
പുറെപ്പടുവിച്ചു എന്നും ഓക്കൎ ; അതുെകാണ്ടു
ശബ്ബത്തുനാൾ ആചരിപ്പാൻ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചു.

16 നിനക്കു ദീഘൎ ായുസ്സു ഉണ്ടാകുവാനും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന േദശത്തു
നിനക്കു നന്നായിരിപ്പാനും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല നിെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിക്ക.

17 കുല െചയ്യരുതു.
18 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുതു.
19 േമാഷ്ടിക്കരുതു.
20 കൂട്ടുകാരെന്റ േനെര കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു.
21 കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ െയ േമാഹിക്കരുതു;

കൂട്ടുകാരെന്റ ഭവനെത്തയും നിലെത്തയും അവെന്റ
േവലക്കാരെനയും േവലക്കാരത്തിെയയും അവെന്റ
കാളെയയും കഴുതെയയും കൂട്ടുകാരന്നുള്ള
യാെതാന്നിെനയും േമാഹിക്കരുതു.

22 ഈ വചനങ്ങൾ യേഹാവ പവ്വൎ തത്തിൽ തീ,
േമഘം, അന്ധകാരം എന്നിവയുെട നടുവിൽനിന്നു
നിങ്ങളുെട സവ്വൎ സഭേയാടും അത്യുച്ചത്തിൽ
അരുളിെച്ചയത്ു; ഇതിന്നപ്പുറം ഒന്നും കലപ്ിച്ചില്ല; അവ
രണ്ടു കലപ്ലകയിൽ എഴുതി എെന്റ പക്കൽ തന്നു. 23

എന്നാൽ പവ്വൎ തം തീ കാളിക്കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കയിൽ
അന്ധകാരത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നുള്ള
ശബ്ദംേകട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
സകലേഗാ്രതത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായി എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞതു. 24 ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ േതജസ്സും മഹത്വവും
ഞങ്ങെള കാണിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; തീയുെട
നടുവിൽനിന്നു അവെന്റ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കുന്നു; ൈദവം മനുഷ്യേരാടു സംസാരിച്ചിട്ടും
അവർ ജീവേനാടിരിക്കുെമന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നു
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 25 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എന്തിന്നു
മരിക്കുന്നു? ഈ മഹത്തായ തീക്കു ഞങ്ങൾ
ഇരയായത്ീരും; ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശബ്ദം ഇനിയും േകട്ടാൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുേപാകും. 26
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ഞങ്ങെളേപ്പാെല യാെതാരു ജഡെമങ്കിലും തീയുെട
നടുവിൽനിന്നു സംസാരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ടു ജീവേനാെട
ഇരുന്നിട്ടുേണ്ടാ? 27 നീ അടുത്തുെചന്നു നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു ഒെക്കയും
േകൾക്ക; നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു ഒെക്കയും ഞങ്ങേളാടു പറക:
ഞങ്ങൾ േകട്ടു അനുസരിച്ചുെകാള്ളാം. 28 നിങ്ങൾ
എേന്നാടു സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ യേഹാവ േകട്ടു
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: ഈ ജനം നിേന്നാടു
പറഞ്ഞവാക്കു ഞാൻ േകട്ടു; അവർ പറഞ്ഞതു
ഒെക്കയും നല്ലതു. 29 അവക്കൎ ും അവരുെട മക്കൾക്കും
എേന്നക്കും നന്നായിരിപ്പാൻ അവർ എെന്ന
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നും എെന്റ കലപ്നകെളാെക്കയും
്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നും ഇങ്ങെനയുള്ള ഹൃദയം
അവക്കൎ ു എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ എ്രത
നന്നു. 30 നിങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ എന്നു അവേരാടു െചന്നു പറക.
31 നീേയാ ഇവിെട എെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്ക; ഞാൻ
അവക്കൎ ു അവകാശമായി െകാടുക്കുന്ന േദശത്തു
അവർ അനുസരിച്ചു നടപ്പാൻ നീ അവെര
ഉപേദശിേക്കണ്ടുന്ന സകലകലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കും. 32

ആകയാൽ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയവ്ാൻ
ജാ്രഗതയായിരിപ്പിൻ; ഇടേത്താെട്ടങ്കിലും
വലേത്താെട്ടങ്കിലും മാറരുതു. 33 നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾക്കു
നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുന്ന
േദശത്തു ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള
എല്ലാവഴിയിലും നടന്നുെകാൾവിൻ.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ കടന്നുെചല്ലുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു
നടേക്കണ്ടതിന്നും നിെന്റ ജീവകാലം ഒെക്കയും

നീയും നിെന്റ മകനും മകെന്റ മകനും ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
എല്ലാചട്ടങ്ങളും കലപ്നകളും ്രപമാണിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവെന ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നും 2 നീ
ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന്നുമായി നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
ഉപേദശിച്ചുതരുവാൻ കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള കലപ്നകളും
ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇവ ആകുന്നു. 3 ആകയാൽ
യി്രസാേയേല, നിനക്കു നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വദ്ധൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും നീ
േകട്ടു ജാ്രഗതേയാെട അനുസരിച്ചു നടക്ക.

4 യി്രസാേയേല, േകൾക്ക; യേഹാവ നമ്മുെട
ൈദവമാകുന്നു; യേഹാവ ഏകൻ തേന്ന. 5 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാടും കൂെട
േസ്നഹിേക്കണം. 6 ഇന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ഇരിേക്കണം. 7 നീ അവെയ നിെന്റ മക്കൾക്കു
ഉപേദശിച്ചുെകാടുക്കയും നീ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും
വഴി നടക്കുേമ്പാഴും കിടക്കുേമ്പാഴും

എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും അവെയക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കയും
േവണം. 8 അവെയ അടയാളമായി നിെന്റ ൈകേമൽ
െകേട്ടണം; അവ നിെന്റ കണ്ണുകൾക്കു മേദ്ധ്യ പട്ടമായി
ഇരിേക്കണം. 9 അവെയ നിെന്റ വീട്ടിെന്റ
കട്ടിളകളിൻേമലും പടിവാതിലുകളിലും എഴുേതണം.
10 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുെമന്നു
അ്രബാഹാം, യിസഹ്ാക്, യാേക്കാബ,് എന്ന നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം െചയത് േദശേത്തക്കു നിെന്ന
െകാണ്ടുെചന്നു നീ പണിയാത്ത വലുതും നല്ലതുമായ
പട്ടണങ്ങളും 11 നീ നിെറക്കാെത സകലസമ്പത്തും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നീ കുഴിക്കാത്ത
കിണറുകളും നീ നട്ടുണ്ടാക്കാത്ത മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങളും നിനക്കു തരികയും നീ തിന്നു
തൃപത്ി്രപാപിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ 12 നിെന്ന
അടിമവീടായ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവെയ മറക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക. 13

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു അവെന
േസവിേക്കണം; അവെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം
െചേയ്യണം. 14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
േകാപം നിനക്കു വിേരാധമായി ജ്വലിച്ചു നിെന്ന
ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന
ജാതികളുെട േദവന്മാരായ അന്യൈദവങ്ങളുെട
പിന്നാെല നീ േപാകരുതു; 15 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം
ആകുന്നു. 16 നിങ്ങൾ മസ്സയിൽെവച്ചു
പരീക്ഷിച്ചതുേപാെല നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കരുതു. 17 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള
കലപ്നകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ
ജാ്രഗതേയാെട ്രപമാണിേക്കണം. 18 നിനക്കു
നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നും യേഹാവ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം െചയത് നല്ലേദശം നീ
െചന്നു ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നും യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല 19 നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നും നീ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ന്യായവും ഹിതവുമായുള്ളതിെന െചേയ്യണം. 20

നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും
എന്തു എന്നു നാെള നിെന്റ മകൻ നിേന്നാടു
േചാദിക്കുേമ്പാൾ നീ നിെന്റ മകേനാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: 21 ഞങ്ങൾ മി്രസയീമിൽ ഫറേവാന്നു
അടിമകൾ ആയിരുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവ ബലമുള്ള
ൈകെകാണ്ടു ഞങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു. 22 മി്രസയീമിെന്റയും ഫറേവാെന്റയും
അവെന്റ സകല കുടുംബത്തിെന്റയും േമൽ ഞങ്ങൾ
കാൺെക യേഹാവ മഹത്തും ഉ്രഗവുമായുള്ള
അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 23

ഞങ്ങേളേയാ താൻ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം
െചയത് േദശം തരുവാൻ അതിൽ
െകാണ്ടുവന്നാേക്കണ്ടതിന്നു അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു 24 എല്ലായേ്പാഴും നമുക്കു
നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നും ഇന്നെത്തേപ്പാെല അവൻ
നെമ്മ ജീവേനാെട രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നുമായി നാം
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാനും ഈ
എല്ലാചട്ടങ്ങെളയും ആചരിപ്പാനും യേഹാവ നേമ്മാടു
കലപ്ിച്ചു. 25 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നേമ്മാടുകലപ്ിച്ചതുേപാെല നാം അവെന്റ മുമ്പാെക
ഈ സകലകലപ്നകളും ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
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കാത്തുെകാള്ളുന്നു എങ്കിൽ നാം
നീതിയുള്ളവരായിരിക്കും.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശത്തു
നിെന്ന കടത്തുകയും നിെന്നക്കാൾ
െപരുപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളായ ഹിത്യർ,

ഗിർഗ്ഗശ്യർ, അേമായ്യൎ ർ, കനാന്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നീ ഏഴു മഹാജാതികെള നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളകയും 2 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കയും നീ
അവെര േതാലപ്ിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ അവെര
നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളേയണം; അവേരാടു ഉടമ്പടി
െചയ്കേയാ കൃപ കാണിക്കേയാ അരുതു. 3 അവരുമായി
വിവാഹസംബന്ധം െചയ്യരുതു; നിെന്റ പു്രതിമാെര
അവരുെട പു്രതന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കേയാ അവരുെട
പു്രതിമാെര നിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു എടുക്കേയാ
െചയ്യരുതു. 4 അന്യൈദവങ്ങെള േസവിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവർ നിെന്റ പു്രതന്മാെര എേന്നാടു
അകറ്റിക്കളയും; യേഹാവയുെട േകാപം നിങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായി ജ്വലിച്ചു നിങ്ങെള േവഗത്തിൽ
നശിപ്പിക്കും. 5 ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവേരാടു
ഇങ്ങെന െചേയ്യണം; അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ
ഇടിേക്കണം; അവരുെട ബിംബങ്ങെള തകേക്കൎ ണം;
അവരുെട അേശര്രപതിഷഠ്കെള െവട്ടിക്കളേയണം;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം.
6 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു നീ ഒരു
വിശുദ്ധജനം ആകുന്നു; ഭൂതലത്തിലുള്ള
സകലജാതികളിലുംെവച്ചു നിെന്ന തനിക്കു
സ്വന്തജനമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ
സംഖ്യയിൽ സകലജാതികെളക്കാളും
െപരുപ്പമുള്ളവരാകെകാണ്ടല്ല യേഹാവ നിങ്ങെള
്രപിയെപ്പട്ടു തിരെഞ്ഞടുത്തതു; നിങ്ങൾ
സകലജാതികെളക്കാളും കുറഞ്ഞവരേല്ലാ
ആയിരുന്നതു. 8 യേഹാവ നിങ്ങെള
േസ്നഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു താൻ െചയത് സത്യം
പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടും അേ്രത യേഹാവ നിങ്ങെള
ബലമുള്ള കയ്യാൽ പുറെപ്പടുവിച്ചു അടിമവീടായ
മി്രസയീമിെല രാജാവായ ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
വീെണ്ടടുത്തതു. 9 ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തേന്ന ൈദവം; അവൻ തേന്ന സത്യൈദവം
എന്നു നീ അറിേയണം: അവൻ തെന്ന േസ്നഹിച്ചു തെന്റ
കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കുന്നവക്കൎ ു ആയിരം
തലമുറവെര നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്നു. 10

തെന്ന പെകക്കുന്നവെര നശിപ്പിപ്പാൻ അവക്കൎ ു
േനരിട്ടു പകരം െകാടുക്കുന്നു; തെന്ന
പെകക്കുന്നവന്നു അവൻ താമസിയാെത േനരിട്ടു
പകരം െകാടുക്കും. 11 ആകയാൽ ഞാൻ ഇന്നു
നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്ന കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും നീ ്രപമാണിച്ചു നടേക്കണം. 12 നിങ്ങൾ ഈ
വിധികൾ േകട്ടു ്രപമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു
സത്യംെചയത് നിയമവും ദയയും നിനക്കായിട്ടു
പാലിക്കും. 13 അവൻ നിെന്ന േസ്നഹിച്ചു
അനു്രഗഹിച്ചു വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും; അവൻ നിനക്കു
തരുെമന്നു നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം െചയത്
േദശത്തു നിെന്റ ഗഭൎഫലവും നിെന്റ കൃഷിഫലവും

ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നിെന്റ
കന്നുകാലികളുെട േപറും ആടുകളുെട പിറപ്പും
അനു്രഗഹിക്കും. 14 നീ സകലജാതികെളക്കാളും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; വന്ധ്യനും വന്ധ്യയും
നിങ്ങളിലാകെട്ട നിെന്റ നാൽക്കാലികളിലാകെട്ട
ഉണ്ടാകയില്ല. 15 യേഹാവ സകലേരാഗവും
നിങ്കൽനിന്നു അകറ്റിക്കളയും; നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
മി്രസയീമ്യരുെട ദുവ്വൎ ്യാധികളിൽ ഒന്നും അവൻ
നിെന്റേമൽ വരുത്താെത നിെന്ന േദ്വഷിക്കുന്ന
എല്ലാവക്കൎ ും അവെയ െകാടുക്കും. 16 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കുന്ന
സകലജാതികെളയും നീ മുടിച്ചുകളേയണം; നിനക്കു
അവേരാടു കനിവു േതാന്നരുതു; അവരുെട േദവന്മാെര
നീ േസവിക്കരുതു; അതു നിനക്കു കണിയായിത്തീരും.
17 ഈ ജാതികൾ എെന്നക്കാൾ െപരുപ്പം ഉള്ളവർ;
അവെര നീക്കിക്കളവാൻ എനിക്കു എങ്ങെന കഴിയും
എന്നു നീ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയുമായിരിക്കും
എന്നാൽ അവെര ഭയെപ്പടരുതു; 18 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഫറേവാേനാടും എല്ലാ മി്രസയീമ്യേരാടും
െചയത്തായി 19 നിെന്റ കണ്ണാെല കണ്ട വലിയ
പരീക്ഷകളും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന പുറെപ്പടുവിച്ച
ബലമുള്ള കയ്യും നീട്ടിയ ഭുജവും നീ നല്ലവണ്ണം
ഓേക്കൎ ണം; നീ േപടിക്കുന്ന സകലജാതികേളാടും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങെന െചയ്യും. 20

അ്രതയുമല്ല, േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരും നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ഒളിച്ചുെകാള്ളുന്നവരും
നശിച്ചുേപാകുംവെര നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവരുെട ഇടയിൽ കടുന്നലിെന അയക്കും. 21 നീ
അവെരക്കണ്ടു ്രഭമിക്കരുതു; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ എന്ന വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ ൈദവം
നിങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ടു. 22 ആ ജാതികെള നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ കുേറശ്ശ കുേറശ്ശയായി നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ െപരുകി
നിനക്കു ഉപ്രദവമാകാതിരിപ്പാൻ അവെര ക്ഷണത്തിൽ
നശിപ്പിച്ചുകൂടാ. 23 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കയും അവർ
നശിച്ചുേപാകുംവെര അവക്കൎ ു മഹാപരാഭവം
വരുത്തുകയും െചയ്യും. അവരുെട രാജാക്കന്മാെര
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; നീ അവരുെട േപർ
ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്നു ഇല്ലാെതയാേക്കണം. 24

അവെര സംഹരിച്ചുതീരുേവാളം ഒരു മനുഷ്യനും നിെന്റ
മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല. 25 അവരുെട േദവ്രപതിമകെള
തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം; നീ
വശീകരിക്കെപ്പടാതിരിപ്പാൻ അവയിേന്മലുള്ള
െവള്ളിയും െപാന്നും േമാഹിച്ചു എടുത്തുെകാള്ളരുതു;
അതു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
അെറപ്പാകുന്നു. 26 നീയും അതുേപാെല
ശാപമായത്ീരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അെറപ്പായുള്ളതു
നിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകരുതു; അതു നിനക്കു
തീെര അെറപ്പും െവറുപ്പുമായിരിേക്കണം; അതു
ശാപ്രഗസ്തമേല്ലാ.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കയും വദ്ധൎ ിക്കയും
യേഹാവ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം
െചയത് േദശം െചന്നു ൈകവശമാക്കുകയും

െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിക്കുന്ന സകലകലപ്നകളും നിങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചു
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നടേക്കണം. 2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
താഴത്്തുവാനും തെന്റ കലപ്നകൾ ്രപമാണിക്കുേമാ
ഇല്ലേയാ എന്നു നിെന്ന പരീക്ഷിച്ചു നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതു അറിവാനുമായി നിെന്ന
ഈ നാലപ്തു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ
വിധെമാെക്കയും നീ ഓേക്കൎ ണം. 3 അവൻ നിെന്ന
താഴത്്തുകയും നിെന്ന വിശപ്പിക്കയും മനുഷ്യൻ
അപ്പംെകാണ്ടു മാ്രതമല്ല യേഹാവയുെട വായിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന സകലവചനംെകാണ്ടും ജീവിക്കുന്നു
എന്നു നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു നീയും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്നെകാണ്ടു
നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കയും െചയത്ു. 4 ഈ നാലപ്തു
സംവത്സരം നീ ധരിച്ച വ്രസ്തം ജീണ്ണൎ ിച്ചുേപായില്ല; നിെന്റ
കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല. 5 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ മകെന
ശിക്ഷിച്ചു വളത്തൎ ുന്നതുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന ശിക്ഷിച്ചു വളത്തൎ ുന്നു എന്നു നീ
മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുെകാേള്ളണം. 6 ആകയാൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വഴികളിൽ നടന്നു അവെന
ഭയെപ്പട്ടു അവെന്റ കലപ്നകൾ ്രപമാണിേക്കണം. 7

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നേല്ലാരു േദശേത്തക്കേല്ലാ
നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകുന്നതു; അതു
താഴവ്രയിൽനിന്നും മലയിൽനിന്നും പുറെപ്പടുന്ന
നീെരാഴുക്കുകളും ഉറവുകളും തടാകങ്ങളും ഉള്ള
േദശം; 8 േകാതമ്പും യവവും മുന്തിരിവള്ളിയും
അത്തിവൃക്ഷവും മാതളനാരകവും ഉള്ള േദശം; 9

ഒലിവുവൃക്ഷവും േതനും ഉള്ള േദശം; സുഭിക്ഷമായി
ഉപജീവനം കഴിയാകുന്നതും ഒന്നിന്നും
കുറവില്ലാത്തതുമായ േദശം; കല്ലു
ഇരിമ്പായിരിക്കുന്നതും മലകളിൽനിന്നു താ്രമം െവട്ടി
എടുക്കുന്നതുമായ േദശം. 10 നീ ഭക്ഷിച്ചു
തൃപത്ി്രപാപിക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല േദശെത്തക്കുറിച്ചു നീ
അവന്നു േസ്താ്രതം െചേയ്യണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ മറക്കാതിരിപ്പാനും, ഞാൻ ഇന്നു
നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്ന അവെന്റ കലപ്നകളും
വിധികളും ചട്ടങ്ങളും അലക്ഷ്യമാക്കാതിരിപ്പാനും, 12

നീ ഭക്ഷിച്ചു തൃപത്ി്രപാപിച്ചു നല്ല വീടുകൾ പണിതു
അവയിൽ പാക്കൎ ുേമ്പാഴും 13 നിെന്റ ആടുമാടുകൾ
െപരുകി നിനക്കു െവള്ളിയും െപാന്നും ഏറി
നിനക്കുള്ളതു ഒെക്കയും വദ്ധിക്കുേമ്പാഴും നിെന്റ
ഹൃദയം നിഗളിക്കാതാരിപ്പാനും, 14 നിെന്ന
അടിമവീടായ മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കയും
15 അഗ്നിസപ്പൎ വും േതളും െവള്ളമില്ലാെത വരൾച്ചയും
ഉള്ള വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി
നിെന്ന െകാണ്ടുവരികയും തീക്കലപ്ാറയിൽനിന്നു
നിനക്കു െവള്ളം പുറെപ്പടുവിക്കയും 16 നിെന്ന
താഴത്്തി പരീക്ഷിച്ചു പിൻകാലത്തു നിനക്കു നന്മ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു മരുഭൂമിയിൽ നിെന്ന നിെന്റ
പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത മന്നെകാണ്ടു
േപാഷിപ്പിക്കയും െചയത് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ മറന്നു: 17 എെന്റ ശക്തിയും എെന്റ
കയ്യുെട ബലവും ഈ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി എന്നു നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറയാതിരിപ്പാനും
സൂക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണം. 18 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ ഓേക്കൎ ണം; നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു
സത്യം െചയത് തെന്റ നിയമം ഇന്നുള്ളതുേപാെല
ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവനേല്ലാ നിനക്കു
സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി തരുന്നതു. 19 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ മറക്കയും
അന്യൈദവങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ ു അവെയ േസവിച്ചു

നമസ്കരിക്കയും െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ നശിച്ചുേപാകും
എന്നു ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 20

നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു നിങ്ങൾ
േകൾക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടു യേഹാവ നിങ്ങളുെട
മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ജാതികെളേപ്പാെല തേന്ന
നിങ്ങളും നശിച്ചുേപാകും.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയേല, േകൾക്ക; നീ ഇന്നു േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നു നിെന്നക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള
ജാതികെളയും ആകാശേത്താളം ഉയന്നൎ

മതിലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങെളയും 2 വലിപ്പവും
െപാക്കവുമുള്ള അനാക്യെരന്ന ജാതിെയയും
അടക്കുവാൻ േപാകുന്നു; നീ അവെര
അറിയുന്നുവേല്ലാ; അനാക്യരുെട മുമ്പാെക
നിൽക്കാകുന്നവൻ ആർ എന്നിങ്ങെനയുള്ള െചാല്ലു നീ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നിനക്കു മുമ്പിൽ
കടന്നുേപാകുന്നു എന്നു നീ ഇന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾക. അവൻ അവെര നശിപ്പിക്കയും
നിെന്റ മുമ്പിൽ താഴത്്തുകയും െചയ്യും; അങ്ങെന
യേഹാവ നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല നീ
അവെര നീക്കിക്കളകയും ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിക്കയും
െചയ്യും. 4 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞേശഷം: എെന്റ
നീതിനിമിത്തം ഈ േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ
യേഹാവ എെന്ന െകാണ്ടുവന്നു എന്നു നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറയരുതു; ആ ജാതിയുെട
ദുഷ്ടതനിമിത്തമേ്രത യേഹാവ അവെര നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നതു. 5 നീ അവരുെട
േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്നതു നിെന്റ
നീതിനിമിത്തവും നിെന്റ ഹൃദയപരമാത്ഥൎ ംനിമിത്തവും
അല്ല, ആ ജാതിയുെട ദുഷ്ടതനിമിത്തവും അ്രബാഹാം,
യിസഹ്ാക്, യാേക്കാബ ്എന്ന നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു യേഹാവ സത്യംെചയത് വചനം
നിവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും അേ്രത നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയുന്നതു. 6 ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു ആ നല്ലേദശം അവകാശമായി
തരുന്നതു നിെന്റ നീതിനിമിത്തം അെല്ലന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾക; നീ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനമേല്ലാ; 7 നീ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ചു എന്നു ഓക്കൎ ; മറന്നുകളയരുതു;
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഈ
സ്ഥലത്തു വന്നതുവെരയും നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടു
മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. 8 േഹാേരബിലും നിങ്ങൾ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചു; അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
നിങ്ങെള നശിപ്പിപ്പാൻ വിചാരിക്കുംവണ്ണം നിങ്ങേളാടു
േകാപിച്ചു. 9 യേഹാവ നിങ്ങേളാടു െചയത്
നിയമത്തിെന്റ പലകകളായ കലപ്ലകകെള
വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ പവ്വൎ തത്തിൽ കയറി നാലപ്തു
രാവും നാലപ്തു പകലും പവ്വൎ തത്തിൽ താമസിച്ചു:
ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കേയാ െവള്ളം കുടിക്കേയാ
െചയത്ില്ല. 10 ൈദവത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ടു എഴുതിയ
രണ്ടു കലപ്ലക യേഹാവ എെന്റ പക്കൽ തന്നു;
മഹാേയാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളിൽ യേഹാവ
പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു തീയുെട നടുവിൽനിന്നു
നിങ്ങേളാടു അരുളിെച്ചയത് സകലവചനങ്ങളും
അവയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. 11 നാലപ്തുരാവും
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നാലപ്തുപകലും കഴിഞ്ഞേപ്പാഴായിരുന്നു യേഹാവ
എെന്റ പക്കൽ നിയമത്തിെന്റ പലകകളായ ആ രണ്ടു
കലപ്ലക തന്നതു. 12 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാടു:
നീ എഴുേന്നറ്റു ക്ഷണത്തിൽ ഇവിെടനിന്നു
ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുക; നീ മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ജനം തങ്ങെളത്തേന്ന വഷളാക്കി, ഞാൻ
അവേരാടു കലപ്ിച്ച വഴി േവഗത്തിൽ വിട്ടുമാറി ഒരു
വി്രഗഹം വാത്തൎ ുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 13 ഞാൻ ഈ ജനെത്ത ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനം
എന്നു കാണുന്നു; 14 എെന്ന വിടുക; ഞാൻ അവെര
നശിപ്പിച്ചു അവരുെട േപർ ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്നു
മായിച്ചുകളയും; നിെന്ന അവെരക്കാൾ ബലവും
വലിപ്പവുമുള്ള ജാതിയാക്കും എന്നും യേഹാവ
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്ു. 15 അങ്ങെന ഞാൻ
തിരിഞ്ഞു പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി; പവ്വൎ തം തീ
കാളിക്കത്തുകയായിരുന്നു; നിയമത്തിെന്റ പലക രണ്ടും
എെന്റ രണ്ടുകയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 ഞാൻ
േനാക്കിയാെറ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു പാപം െചയത്ു ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ
വാത്തൎ ുണ്ടാക്കി യേഹാവ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച വഴി
േവഗത്തിൽ വിട്ടുമാറിയിരുന്നതു കണ്ടു. 17 അേപ്പാൾ
ഞാൻ പലക രണ്ടും എെന്റ രണ്ടുകയ്യിൽനിന്നു നിങ്ങൾ
കാൺെക എറിഞ്ഞു ഉെടച്ചുകളഞ്ഞു. 18 പിെന്ന
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ
അവന്നു അനിഷ്ടമായി ്രപവത്തൎ ിച്ച നിങ്ങളുെട
സകലപാപങ്ങളും നിമിത്തം ഞാൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നാലപ്തു രാവും
നാലപ്തു പകലും വീണു കിടന്നു; ഞാൻ ആഹാരം
കഴിക്കേയാ െവള്ളം കുടിക്കേയാ െചയത്ില്ല. 19

യേഹാവ നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുമാറു നിങ്ങളുെട േനെര
േകാപിച്ച േകാപവും േ്രകാധവും ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടു;
എന്നാൽ യേഹാവ ആ ്രപാവശ്യവും എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടു. 20 അഹേരാെന നശിപ്പിക്കുമാറു അവെന്റ
േനെരയും യേഹാവ ഏറ്റവും േകാപിച്ചു; എന്നാൽ
ഞാൻ അന്നു അഹേരാന്നുേവണ്ടിയും അേപക്ഷിച്ചു.
21 നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുെട പാപമായ
കാളക്കുട്ടിെയ ഞാൻ എടുത്തു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടു
നന്നായി അെരച്ചു േനരിയ െപാടിയാക്കി െപാടി
പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങുന്ന േതാട്ടിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു.
22 തേബരയിലും മസ്സയിലും കിേ്രബാത്ത്-
ഹത്താവയിലും െവച്ചു നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ചു. 23 നിങ്ങൾ െചന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തന്നിട്ടുള്ള േദശം ൈകവശമാക്കുവിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു യേഹാവ നിങ്ങെള കാേദശ-്-
ബേന്നൎ യയിൽനിന്നു അയച്ചേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട കലപ്നേയാടു
മറുത്തു; അവെന വിശ്വസിച്ചില്ല; അവെന്റ വാക്കു
അനുസരിച്ചതുമില്ല. 24 ഞാൻ നിങ്ങെള അറിഞ്ഞ
നാൾമുതൽ നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടു
മത്സരികളായിരിക്കുന്നു. 25 യേഹാവ നിങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുെമന്നു അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുെകാണ്ടു
ഞാൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നാലപ്തുരാവും
നാലപ്തുപകലും വീണുകിടന്നു; 26 ഞാൻ
യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചുപറഞ്ഞതു: കത്തൎ ാവായ
യേഹാേവ, നിെന്റ മഹത്വംെകാണ്ടു നീ വീെണ്ടടുത്തു
ബലമുള്ള കയ്യാൽ മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ജനെത്തയും നിെന്റ അവകാശെത്തയും
നശിപ്പിക്കരുേത. 27 അ്രബാഹാം, യിസഹ്ാക്,
യാേക്കാബ ്എന്ന നിെന്റ ദാസന്മാെര ഓേക്കൎ ണേമ;
താൻ അവക്കൎ ു വാഗദ്ത്തം െചയത്ിരുന്ന േദശത്തു

അവെര എത്തിപ്പാൻ യേഹാെവക്കു
കഴിയായ്കെകാണ്ടും അവൻ അവെര
പെകച്ചതുെകാണ്ടും അവെര െകാണ്ടുേപായി
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്നു നീ
ഞങ്ങെള വിടുവിച്ചുെകാണ്ടുേപാന്ന േദശക്കാർ
പറയാതിരിപ്പാൻ 28 ഈ ജനത്തിെന്റ ശഠതയും
അവരുെട അകൃത്യവും പാപവും േനാക്കരുേത. 29

അവർ നിെന്റ മഹാബലംെകാണ്ടും നീട്ടിയ
ഭുജംെകാണ്ടും നീ പുറെപ്പടുവിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ജനവും നിെന്റ അവകാശവും അേല്ലാ.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അക്കാലത്തു യേഹാവ എേന്നാടു: നീ
മുമ്പിലെത്തേപാെല രണ്ടു കലപ്ലക
െവട്ടിെയടുത്തു എെന്റ അടുക്കൽ

പവ്വൎ തത്തിൽ കയറിവരിക; മരംെകാണ്ടു ഒരു
െപട്ടകവും ഉണ്ടാക്കുക. 2 നീ ഉെടച്ചുകളഞ്ഞ
മുമ്പിലെത്ത പലകകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങൾ
ഞാൻ ആ പലകകളിൽ എഴുതും; നീ അവെയ ആ
െപട്ടകത്തിൽ െവേക്കണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3

അങ്ങെന ഞാൻ ഖദിരമരംെകാണ്ടു ഒരു െപട്ടകം
ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിലേത്തവേപാെല രണ്ടു കലപ്ലക
െവട്ടിെയടുത്തു കയ്യിൽ ആ പലകയുമായി പവ്വൎ തത്തിൽ
കയറി. 4 മഹാേയാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളിൽ യേഹാവ
പവ്വൎ തത്തിൽ തീയുെട നടുവിൽനിന്നു നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയത് പത്തു കലപ്നയും യേഹാവ
മുമ്പിലെത്ത എഴുത്തുേപാെല പലകകളിൽ എഴുതി,
അവെയ എെന്റ പക്കൽ തന്നു. 5 അനന്തരം ഞാൻ
തിരിഞ്ഞു പവ്വൎ തത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി ഞാൻ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന െപട്ടകത്തിൽ പലകെവച്ചു;
യേഹാവ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവ
അവിെടത്തേന്ന ഉണ്ടു. - 6 യി്രസാേയൽമക്കൾ െബേന-
ആക്കാൻ എന്ന േബേരാത്തിൽനിന്നു േമാസരയിേലക്കു
യാ്രതെചയത്ു. അവിെടെവച്ചു അഹേരാൻ മരിച്ചു;
അവിെട അവെന അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ അവന്നു പകരം പുേരാഹിതനായി. 7

അവിെടനിന്നു അവർ ഗുദേ്ഗാെദക്കും
ഗുദേ്ഗാദയിൽനിന്നു നീെരാഴുക്കുള്ള േദശമായ െയാത-്
ബെത്തക്കും യാ്രതെചയത്ു. 8 അക്കാലത്തു യേഹാവ
േലവിേഗാ്രതെത്ത യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ചുമപ്പാനും ഇന്നുവെര നടന്നുവരുന്നതുേപാെല
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു
ശുശ്രൂഷെചയവ്ാനും അവെന്റ നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിപ്പാനും േവറുതിരിച്ചു. 9 അതുെകാണ്ടു
േലവിക്കു അവെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട
ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ല; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവന്നു വാഗദ്ത്തം െചയത്തുേപാെല
യേഹാവ തേന്ന അവെന്റ അവകാശം. - 10 ഞാൻ
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നാലപ്തു രാവും നാലപ്തു
പകലും പവ്വൎ തത്തിൽ താമസിച്ചു; ആ ്രപാവശ്യവും
യേഹാവ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടു; നിെന്ന
നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ യേഹാെവക്കു സമ്മതമായി. 11

പിെന്ന യേഹാവ എേന്നാടു: നീ എഴുേന്നറ്റു
യാ്രതപുറെപ്പട്ടു ജനത്തിന്നു മുന്നടക്ക; അവക്കൎ ു
െകാടുക്കുെമന്നു ഞാൻ അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
സത്യംെചയത് േദശം അവർ െചന്നു
ൈകവശമാക്കെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു.

12 ആകയാൽ യി്രസാേയേല, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും അവെന്റ
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എല്ലാവഴികളിലും നടക്കയും അവെന േസ്നഹിക്കയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട േസവിക്കയും 13 ഞാൻ ഇന്നു
നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും നിെന്റ നെന്മക്കായി
്രപമാണിക്കയും േവണം എന്നല്ലാെത നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു േചാദിക്കുന്നതു
എന്തു? 14 ഇതാ, സ്വഗ്ഗൎ വും സ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വഗ്ഗൎ വും ഭൂമിയും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കുള്ളവ ആകുന്നു. 15 നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു മാ്രതം യേഹാെവക്കു ്രപീതിേതാന്നി
അവെര േസ്നഹിച്ചു; അവരുെട േശഷം അവരുെട
സന്തതിയായ നിങ്ങെള ഇന്നുള്ളതുേപാെല അവൻ
സകലജാതികളിലും െവച്ചു തിരെഞ്ഞടുത്തു. 16

ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിെന്റ
അ്രഗചമ്മൎ ം പരിേച്ഛദന െചയവ്ിൻ; ഇനിേമൽ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരാകരുതു. 17 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ േദവാധിൈദവവും
കർത്താധികത്തൎ ാവുമായി വല്ലഭനും ഭയങ്കരനുമായ
മഹാൈദവമേല്ലാ; അവൻ മുഖം േനാക്കുന്നില്ല,
്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നതുമില്ല. 18 അവൻ അനാഥക്കൎ ും
വിധവമാക്കൎ ും ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നു;
പരേദശിെയ േസ്നഹിച്ചു അവന്നു അന്നവും വ്രസ്തവും
നല്കുന്നു. 19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ പരേദശിെയ
േസ്നഹിപ്പിൻ; നിങ്ങളും മി്രസയീംേദശത്തു
പരേദശികളായിരുന്നുവേല്ലാ. 20 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ ഭയെപ്പേടണം; അവെന
േസവിേക്കണം; അവേനാടു േചന്നൎ ിരിേക്കണം;
അവെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചേയ്യണം. 21 അവൻ
ആകുന്നു നിെന്റ പുകഴച്; അവൻ ആകുന്നു നിെന്റ
ൈദവം; നീ കണ്ണാെല കണ്ടിട്ടുള്ള മഹത്തും
ഭയങ്കരവുമായ കായ്യൎ ങ്ങെള നിനക്കുേവണ്ടി െചയത്തു
അവൻ തേന്ന. 22 നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ എഴുപതു
േദഹികളായി മി്രസയീമിേലക്കു ഇറങ്ങിേപ്പായി;
ഇേപ്പാേഴാ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
െപരുക്കി ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ േസ്നഹിച്ചു അവെന്റ ്രപമാണവും
ചട്ടങ്ങളും വിധികളും കലപ്നകളും

എല്ലായേ്പാഴും ്രപമാണിേക്കണം. 2 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശിക്ഷ, അവെന്റ മഹത്വം,
അവെന്റ ബലമുള്ള ൈക, അവെന്റ നീട്ടിയ ഭുജം, 3

അവൻ മി്രസയീമിെന്റ മേദ്ധ്യ മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാേനാടും അവെന്റ സകലേദശേത്താടും െചയത്
അവെന്റ അടയാളങ്ങൾ, അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ, 4

അവൻ മി്രസയീമ്യരുെട ൈസന്യേത്താടും
കുതിരകേളാടും രഥങ്ങേളാടും െചയത്തു, അവർ
നിങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ േപ്പാൾ അവൻ െചങ്കടലിെല
െവള്ളം അവരുെടേമൽ ഒഴുകുമാറാക്കി ഇന്നുവെര
കാണുന്നതുേപാെല അവെര നശിപ്പിച്ചതു, 5 നിങ്ങൾ
ഇവിെട വരുേവാളം മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു അവൻ
നിങ്ങേളാടു െചയത്തു, 6 അവൻ രൂേബെന്റ മകനായ
എലീയാബിെന്റ മക്കളായ ദാഥാേനാടും
അബീരാമിേനാടും െചയത്തു, ഭൂമി വാ പിളന്നൎ ു
അവെരയും കുടുംബങ്ങെളയും കൂടാരങ്ങെളയും
എല്ലായി്രസാേയല്യരുെടയും മേദ്ധ്യ അവക്കൎ ുള്ള

സകലജീവികെളയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞതു
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവ അറിയാത്തവരും
കാണാത്തവരുമായ നിങ്ങളുെട മക്കേളാടല്ല ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 7 യേഹാവ െചയത്
മഹാ്രപവൃത്തികെളാെക്കയും നിങ്ങൾ കണ്ണാെല
കണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ബലെപ്പടുവാനും നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
കടന്നുേപാകുന്ന േദശം െചന്നടക്കുവാനും 9

യേഹാവ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും അവരുെട
സന്തതിക്കും െകാടുക്കുെമന്നു അവേരാടു
സത്യംെചയത് േദശമായി പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിപ്പാനുമായി ഇന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
കലപ്നകെളാെക്കയും ്രപമാണിച്ചു നടപ്പിൻ. 10 നീ
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശം നീ
വിട്ടുേപാകുന്ന മി്രസയീംേദശംേപാെലയല്ല; അവിെട നീ
വിത്തു വിെതച്ചിട്ടു പച്ചക്കറിേത്താട്ടം േപാെല നിെന്റ
കാലുെകാണ്ടു നെനേക്കണ്ടിവന്നു. 11 നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശേമാ മലകളും
താഴവ്രകളും ഉള്ളതായി ആകാശത്തുനിന്നു െപയ്യുന്ന
മഴെവള്ളം കുടിക്കുന്നതും 12 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ േദശമാകുന്നു.
ആണ്ടിെന്റ ആരംഭംമുതൽ അവസാനംവെര നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി എേപ്പാഴും
അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നു.

13 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ
േസ്നഹിക്കയും പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട അവെന േസവിക്കയും
െചയത്ുെകാണ്ടു ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിക്കുന്ന എെന്റ കലപ്നകൾ ജാ്രഗതേയാെട
അനുസരിച്ചാൽ 14 ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും
േശഖരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ തക്കസമയത്തു നിങ്ങളുെട
േദശത്തിന്നു േവണ്ടുന്ന മുൻമഴയും പിൻമഴയും
െപയ്യിക്കും. 15 ഞാൻ നിെന്റ നിലത്തു നിെന്റ
നാൽക്കാലികൾക്കു പുല്ലും തരും; നീ
തൃപത്ിയാകുംവണ്ണം ഭക്ഷിക്കും. 16 നിങ്ങളുെട
ഹൃദയത്തിന്നു േഭാഷത്വം പറ്റുകയും നിങ്ങൾ േനർവഴി
വിട്ടു അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചു നമസ്കരിക്കയും
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 17

അല്ലാഞ്ഞാൽ യേഹാവയുെട േ്രകാധം നിങ്ങളുെട
േനെര ജ്വലിച്ചിട്ടു മഴ െപയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
ആകാശെത്ത അെടച്ചുകളകയും ഭൂമി അനുഭവം
തരാതിരിക്കയും യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന നല്ല
േദശത്തുനിന്നു നിങ്ങൾ േവഗം നശിച്ചുേപാകയും
െചയ്യും. 18 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ഈ
വചനങ്ങെള നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും
സം്രഗഹിച്ചു നിങ്ങളുെട ൈകേമൽ അടയാളമായി
െകട്ടുകയും അവ നിങ്ങളുെട കണ്ണുകൾക്കു മേദ്ധ്യ
പട്ടമായിരിക്കയും േവണം. 19 വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും
വഴി നടക്കുേമ്പാഴും കിടക്കുേമ്പാഴും
എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ അവെയക്കുറിച്ചു
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കു അവെയ
ഉപേദശിച്ചുെകാടുേക്കണം. 20 യേഹാവ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കുെമന്നു അവേരാടു
സത്യംെചയത് േദശത്തു നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട മക്കളും
ഭൂമിക്കുമീെത ആകാശമുള്ള കാലേത്താളം
ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന്നു 21 അവെയ നിെന്റ
വീട്ടിെന്റ കട്ടിളകളിൻ േമലും പടിവാതിലുകളിലും
എഴുേതണം. 22 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
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ഈ സകലകലപ്നകളും ജാ്രഗതേയാെട
്രപമാണിച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ േസ്നഹിക്കയും അവെന്റ
എല്ലാവഴികളിലും നടന്നു അവേനാടു േചന്നൎ ിരിക്കയും
െചയത്ാൽ 23 യേഹാവ ഈ ജാതികെളെയല്ലാം
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും;
നിങ്ങെളക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളുെട
േദശം നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കും. 24 നിങ്ങളുെട
ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടെമാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു
ആകും; നിങ്ങളുെട അതിർ മരുഭൂമിമുതൽ
െലബാേനാൻ വെരയും ്രഫാത്ത് നദിമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ കടൽവെരയും ആകും. 25 ഒരു
മനുഷ്യനും നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല;
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല അവൻ നിങ്ങെളയുള്ള
േപടിയും ഭീതിയും നിങ്ങൾ െചല്ലുന്ന സകലദിക്കിലും
വരുത്തും.

26 ഇതാ, ഞാൻ ഇന്നു അനു്രഗഹവും ശാപവും
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവക്കുന്നു. 27 ഇന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കലപ്നകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അനു്രഗഹവും 28 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കലപ്നകൾ അനുസരിക്കാെത ഇന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിക്കുന്ന വഴിെയ വിട്ടുമാറി
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങളുെട
പിന്നാെല െചല്ലുന്നു എങ്കിൽ ശാപവും വരും.

29 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശത്തു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന കടത്തിയേശഷം
െഗരിസീംമലേമൽെവച്ചു അനു്രഗഹവും
ഏബാൽമലേമൽെവച്ചു ശാപവും ്രപസ്താവിേക്കണം.
30 അവ ഗിലഗ്ാലിെന്നതിരായി േമാെര േതാപ്പിന്നരിെക
അരാബയിൽ പാക്കൎ ുന്ന കനാന്യരുെട േദശത്തു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര പടിഞ്ഞാറേല്ലാ ഉള്ളതു. 31 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നുെചന്നു അതിെന അടക്കി അവിെട പാക്കൎ ും. 32

ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവക്കുന്ന
എല്ലാചട്ടങ്ങളും വിധികളും നിങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചു
നടേക്കണം.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന

നാെളല്ലാം ്രപമാണിച്ചു നടേക്കണ്ടുന്ന ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും ആവിതു: 2 നിങ്ങൾ േദശം
ൈകവശമാക്കുവാൻ േപാകുന്ന ജാതികൾ ഉയന്നൎ
പവ്വൎ തങ്ങളിൻ േമലും കുന്നുകളിൻേമലും
എല്ലാപച്ചമരത്തിൻകീഴിലും തങ്ങളുെട േദവന്മാെര
േസവിച്ച സ്ഥലങ്ങെളാെക്കയും നിങ്ങൾ അേശഷം
നശിപ്പിേക്കണം. 3 അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ
ഇടിച്ചുകളേയണം; അവരുെട ബിംബങ്ങെള
തകേക്കൎ ണം; അവരുെട അേശര്രപതിഷഠ്കെള തീയിൽ
ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം; അവരുെട േദവ്രപതിമകെള
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു അവയുെട േപർ ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു
നശിപ്പിേക്കണം. 4 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ആ വിധത്തിൽ േസവിേക്കണ്ടതല്ല. 5

നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം
സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട

സകലേഗാ്രതങ്ങളിലുംെവച്ചു തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തു നിങ്ങൾ തിരുനിവാസദശൎ നത്തിന്നായി
െചേല്ലണം. 6 അവിെട തേന്ന നിങ്ങളുെട
േഹാമയാഗങ്ങൾ, ഹനനയാഗങ്ങൾ, ദശാംശങ്ങൾ,
നിങ്ങളുെട കയ്യിെല ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങൾ, നിങ്ങളുെട
േനച്ചൎ കൾ, സ്വേമധാദാനങ്ങൾ, നിങ്ങളുെട
ആടുമാടുകളുെട കടിഞ്ഞൂലുകൾ എന്നിവെയ നിങ്ങൾ
െകാണ്ടുെചേല്ലണം. 7 അവിെട നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ചു നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കയും നിങ്ങളുെട സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചതിെനക്കുറിച്ചു നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട
കടുംബങ്ങളും സേന്താഷിക്കയുംേവണം. 8 നാം ഇന്നു
ഇവിെട ഓേരാരുത്തൻ താന്താന്നു േബാധിച്ച്രപകാരം
ഒെക്കയും െചയ്യുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ െചയ്യരുതു. 9

നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന
സ്വസ്ഥെതക്കും അവകാശത്തിന്നും നിങ്ങൾ ഇതുവെര
എത്തീട്ടില്ലേല്ലാ. 10 എന്നാൽ നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തു വസിക്കയും
ചുറ്റുമുള്ള നിങ്ങളുെട സകലശ്രതുക്കെളയും അവൻ
നീക്കി നിങ്ങൾക്കു സ്വസ്ഥത തരികയും നിങ്ങൾ
നിഭൎയമായി വസിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ 11 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിങ്ങളുെട
േഹാമയാഗങ്ങൾ, ഹനനയാഗങ്ങൾ, ദശാംശങ്ങൾ,
നിങ്ങളുെട കയ്യിെല ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങൾ, നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു േനരുന്ന വിേശഷമായ േനച്ചൎ കൾ
എല്ലാം എന്നിങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതാെക്കയും നിങ്ങൾ
െകാണ്ടുവേരണം. 12 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും നിങ്ങളുെട ദാസന്മാരും
ദാസിമാരും നിങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള േലവ്യനും
സേന്താഷിേക്കണം; അവന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ലേല്ലാ. 13 നിനക്കു
േബാധിക്കുേന്നടെത്താെക്കയും നിെന്റ
േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക. 14 യേഹാവ നിെന്റ േഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഒന്നിൽ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നീ നിെന്റ
േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിേക്കണം; ഞാൻ നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ െചേയ്യണം. 15

എന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
തന്നിരിക്കുന്ന അനു്രഗഹത്തിന്നു തക്കവണ്ണം നിെന്റ
ഏതു പട്ടണത്തിൽെവച്ചും നിെന്റ മനസ്സിെല
ആ്രഗഹ്രപകാരെമാെക്കയും അറുത്തു മാംസം
തിന്നാം; അതു കലമാനിെനയും പുള്ളിമാനിെനയും
േപാെല ശുദ്ധന്നും അശുദ്ധന്നും തിന്നാം; രക്തം മാ്രതം
നിങ്ങൾ തിന്നരുതു; 16 അതു െവള്ളംേപാെല നിലത്തു
ഒഴിച്ചുകളേയണം. 17 എന്നാൽ നിെന്റ ധാന്യം,
വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുെട ദശാംശം, നിെന്റ
ആടുമാടുകളുെട കടിഞ്ഞൂലുകൾ, നീ േനരുന്ന
എല്ലാേനച്ചൎ കൾ, നിെന്റ സ്വേമധാദാനങ്ങൾ നിെന്റ
കയ്യിെല ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങൾ എന്നിവെയ നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽെവച്ചു തിന്നുകൂടാ. 18 അവെയ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ചു
നീയും നിെന്റ മകനും മകളും നിെന്റ ദാസനും
ദാസിയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള േലവ്യനും തിന്നു,
നിെന്റ സകല്രപയത്നെത്തക്കുറിച്ചും നിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീ സേന്താഷിേക്കണം.
19 നീ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുേന്നടേത്താളം േലവ്യെന
ഉേപക്ഷിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക.

20 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു വാഗദ്ത്തം
െചയത്തുേപാെല അവൻ നിെന്റ അതിർ
വിശാലമാക്കുേമ്പാൾ നീ മാംസം തിന്മാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ടു: എനിക്കു മാംസം തിേന്നണം എന്നു
പറഞ്ഞാൽ നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ഒെക്കയും നിനക്കു
മാംസം തിന്നാം. 21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലം ഏെറ
ദൂരത്താകുന്നു എങ്കിൽ യേഹാവ നിനക്കു തന്നിട്ടുള്ള
നിെന്റ ആടുമാടുകളിൽ ഏതിെന എങ്കിലും ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അറുക്കുകയും നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽെവച്ചു നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ഒെക്കയും
തിന്നുകയും െചയ്യാം. 22 കലമാനിെനയും
പുള്ളിമാനിെനയും തിന്നുന്നതുേപാെല നിനക്കു
അവെയ തിന്നാം; ശുദ്ധന്നും അശുദ്ധന്നും ഒരുേപാെല
തിന്നാം. 23 രക്തം മാ്രതം തിന്നാതിരിപ്പാൻ
നിഷഠ്യായിരിക്ക; രക്തം ജീവൻ ആകുന്നുവേല്ലാ;
മാംസേത്താടുകൂെട ജീവെന തിന്നരുതു. 24 അതിെന
നീ തിന്നാെത െവള്ളംേപാെല നിലത്തു
ഒഴിച്ചുകളേയണം. 25 യേഹാെവക്കു ഹിതമായുള്ളതു
െചയത്ിട്ടു നിനക്കും മക്കൾക്കും
നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ അതിെന തിന്നരുതു. 26

നിെന്റ പക്കലുള്ള വിശുദ്ധവസ്തുക്കളും നിെന്റ
േനച്ചൎ കളും മാ്രതം നീ എടുത്തുെകാണ്ടു യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു േപാേകണം. 27

അവിെട നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ
മാംസേത്താടും രക്തേത്താടും കൂെട അപ്പൎ ിേക്കണം;
നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങളുെട രക്തം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഒഴിേക്കണം;
അതിെന്റ മാംസം നിനക്കു തിന്നാം. 28 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഹിതവും
ഉത്തമവുമായുള്ളതു െചയത്ിട്ടു നിനക്കും മക്കൾക്കും
നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്ന
ഈ സകലവചനങ്ങളും േകട്ടു ്രപമാണിക്ക.

29 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശത്തുള്ള
ജാതികെള നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയുേമ്പാഴും നീ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവരുെട േദശത്തു പാക്കൎ ുേമ്പാഴും 30

അവർ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നശിച്ചേശഷം നീ
അവരുെട നടപടി അനുസരിച്ചു കണിയിൽ
അകെപ്പടുകയും ഈ ജാതികൾ തങ്ങളുെട േദവന്മാെര
േസവിച്ചവിധം ഞാനും െചയ്യുെമന്നു പറഞ്ഞു
അവരുെട േദവന്മാെരക്കുറിച്ചു അേന്വഷിക്കയും
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണം. 31 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ അങ്ങെന േസവിേക്കണ്ടതല്ല;
യേഹാവ െവറുക്കുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതയും അവർ
തങ്ങളുെട േദവപൂജയിൽ െചയത്ു തങ്ങളുെട
പു്രതിപു്രതന്മാെരേപ്പാലും അവർ തങ്ങളുെട
േദവന്മാക്കൎ ു അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ചുവേല്ലാ.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതാെക്കയും ്രപമാണിച്ചു
നടപ്പിൻ; അതിേനാടു കൂട്ടരുതു; അതിൽനിന്നു

കുെറക്കയും അരുതു. 2 നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു
്രപവാചകേനാ സ്വപന്ക്കാരേനാ എഴുേന്നറ്റു: 3 നീ

അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങെള നാം െചന്നു
േസവിക്ക എന്നു പറഞ്ഞുംെകാണ്ടു ഒരു അടയാളേമാ
അത്ഭുതേമാ മുന്നറിയിക്കയും അവൻ പറഞ്ഞ
അടയാളേമാ അത്ഭുതേമാ സംഭവിക്കയും െചയത്ാൽ 4

ആ ്രപവാചകെന്റേയാ സ്വപന്ക്കാരെന്റേയാ വാക്കു നീ
േകട്ടനുസരിക്കരുതു; നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട നിങ്ങൾ േസ്നഹിക്കുന്നുേവാ
എന്നു അറിേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കയാകുന്നു. 5 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു
ഭയെപ്പടുകയും അവെന്റ കലപ്ന ്രപമാണിച്ചു
അവെന്റ വാക്കു േകൾക്കയും അവെന േസവിച്ചു
അവേനാടു േചന്നൎ ിരിക്കയും േവണം.

6 ആ ്രപവാചകേനാ സ്വപന്ക്കാരേനാ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നവനും
അടിമവീട്ടിൽനിന്നു വീെണ്ടടുത്തവനുമായ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി േ്രദാഹം
സംസാരിച്ചു, നീ നടേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ കലപ്ിച്ച വഴിയിൽനിന്നു നിെന്ന െതറ്റിപ്പാൻ
േനാക്കിയതുെകാണ്ടു അവെന െകാേല്ലണം; അങ്ങെന
നിെന്റ മേദ്ധ്യനിന്നു േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം. 7

നിങ്ങളുെട ചുറ്റും േദശത്തിെന്റ ഒരു അറ്റംമുതൽ മേറ്റ
അറ്റംവെര സമീപേത്താ ദൂരേത്താ ഉള്ള ജാതികളുെട
േദവന്മാരിൽെവച്ചു 8 നീേയാ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങെള നാം െചന്നു
േസവിക്ക എന്നു നിെന്റ അമ്മയുെട മകനായ നിെന്റ
സേഹാദരേനാ നിെന്റ മകേനാ മകേളാ നിെന്റ
മാവ്വൎ ിടത്തിലുള്ള ഭായ്യൎ േയാ നിെന്റ ്രപാണേസ്നഹിതേനാ
രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു നിെന്ന വശീകരിപ്പാൻ
േനാക്കിയാൽ 9 അവേനാടു േയാജിക്കേയാ അവെന്റ
വാക്കു േകൾക്കേയാ െചയ്യരുതു; അവേനാടു കനിവു
േതാന്നുകേയാ അവേനാടു ക്ഷമിച്ചു അവെന
ഒളിപ്പിക്കേയാ െചയ്യാെത അവെന െകാന്നുകളേയണം.
10 അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നു ആദ്യം നിെന്റ കയ്യും
പിെന്ന സവ്വൎ ജനത്തിെന്റ കയ്യും അവെന്റ േമൽ
െചേല്ലണം. 11 അടിമവീടായ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു നിെന്ന അകറ്റിക്കളവാൻ അവൻ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാേല്ലണം.

12 ഇനി നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഈ അരുതാത്ത കായ്യൎ ം
നടക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യി്രസാേയെലല്ലാം േകട്ടു
ഭയെപ്പേടണം. 13 നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
അന്യൈദവങ്ങെള നാം െചന്നു േസവിേക്കണെമന്നു
പറയുന്ന നീചന്മാർ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു തങ്ങളുെട പട്ടണത്തിെല നിവാസികെള
വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 14 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു പാപ്പൎ ാൻ തന്നിട്ടുള്ള നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിെനക്കുറിച്ചു േകട്ടാൽ 15 നീ
നല്ലവണ്ണം അേന്വഷണവും പരിേശാധനയും
വിസ്താരവും കഴിേക്കണം; അങ്ങെനയുള്ള േമ്ലച്ഛത
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ നടന്നു എന്ന കായ്യൎ ം വാസ്തവവും
നിശ്ചയവും എങ്കിൽ 16 നീ ആ പട്ടണത്തിെല
നിവാസികെള വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െകാന്നു
അതും അതിലുള്ളതു ഒെക്കയും അതിെല മൃഗങ്ങെളയും
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ ശപഥാപ്പൎ ിതമായി
സംഹരിേക്കണം. 17 അതിെല െകാള്ളെയാെക്കയും
വീഥിയുെട നടുവിൽ കൂട്ടി ആ പട്ടണവും അതിെല
െകാള്ളെയാെക്കയും അേശഷം നിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാെവക്കായി തീയിട്ടു ചുട്ടുകളേയണം; അതു
എന്നും പാഴക്ുന്നായിരിേക്കണം; അതിെന പിെന്ന
പണികയുമരുതു. 18 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കു േകട്ടു ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ സകലകലപ്നകളും
്രപമാണിച്ചു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
ഹിതമായുള്ളതു െചയത്ിട്ടു 19 യേഹാവ തെന്റ
ഉ്രഗേകാപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിേന്നാടു കരുണയും
കനിവും കാണിേക്കണ്ടതിന്നും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യംെചയത്തുേപാെല നിെന്ന
വദ്ധൎ ിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നും ശപഥാപ്പൎ ിതമായ യാെതാന്നും
നിെന്റ കയ്യിൽ പറ്റിയിരിക്കരുതു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു മക്കൾ ആകുന്നു;
മരിച്ചവന്നുേവണ്ടി നിങ്ങെള

മുറിേവലപ്ിക്കേയാ നിങ്ങൾക്കു
മുൻകഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യരുതു. 2 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു നീ വിശുദ്ധജനമേല്ലാ;
ഭൂതലത്തിലുള്ള സകലജാതികളിലുംെവച്ചു തനിക്കു
സ്വന്തജനമായിരിപ്പാൻ യേഹാവ നിെന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

3 േമ്ലച്ഛമായെതാന്നിെനയും തിന്നരുതു. 4

നിങ്ങൾക്കു തിന്നാകുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആവിതു: 5 കാള,
െചമ്മരിയാടു, േകാലാടു, കലമാൻ, പുള്ളിമാൻ,
കടമാൻ, കാട്ടാടു, െചറുമാൻ, മലയാടു, കവരിമാൻ. 6

മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പു പിളന്നൎ തും കുളമ്പു രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞതും അയവിറക്കുന്നതുമായ മൃഗെത്ത
ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 7 എന്നാൽ
അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പു പിളന്നൎ വയിലും
തിന്നരുതാത്തവ ഏവെയന്നാൽ: ഒട്ടകം, മുയൽ,
കുഴിമുയൽ; അവ അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു
പിളന്നൎ വയല്ല; അവ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം. 8 പന്നി:
അതു കുളമ്പു പിളന്നൎ െതങ്കിലും അയവിറക്കുന്നില്ല;
അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം; ഇവയുെട മാംസം
തിന്നരുതു; പിണം െതാടുകയും അരുതു.

9 െവള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലും ചിറകും െചതുമ്പലും
ഉള്ളെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 10 എന്നാൽ
ചിറകും െചതുമ്പലും ഇല്ലാത്തെതാന്നും തിന്നരുതു;
അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം.

11 ശുദ്ധിയുള്ള സകലപക്ഷികെളയും നിങ്ങൾക്കു
തിന്നാം. 12 പക്ഷികളിൽ തിന്നരുതാത്തവ:
കടൽറാഞ്ചൻ, െചമ്പരുന്തു, കഴുകൻ, 13

െചങ്ങാലിപ്പരുന്തു, ഗൃ്രദ്ധം, അതതുവിധം പരുന്തു 14

അതതുവിധം കാക്ക, 15 ഒട്ടകപക്ഷി, പുള്ളു,
കടൽക്കാക്ക, അതതുവിധം ്രപാപ്പിടിയൻ, 16 നത്തു,
കൂമൻ, മൂങ്ങാ, േവഴാമ്പൽ, 17 കുടുമ്മച്ചാത്തൻ,
നീർകാക്ക, 18 െപരുഞാറ, അതതുവിധം െകാക്കു,
കുളേക്കാഴി, നരിച്ചീർ എന്നിവയാകുന്നു. 19 ചിറകുള്ള
ഇഴജാതിെയാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം; അവെയ
തിന്നരുതു. 20 ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷികെളെയാെക്കയും
നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം.

21 താേന ചത്ത ഒന്നിെനയും തിന്നരുതു; അതു നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരേദശിക്കു തിന്മാൻ െകാടുക്കാം:
അെല്ലങ്കിൽ അന്യജാതിക്കാരന്നു വില്ക്കാം; നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു നീ വിശുദ്ധജനമേല്ലാ.
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അതിെന്റ തള്ളയുെട പാലിൽ പാകം
െചയ്യരുതു.

22 ആണ്ടുേതാറും നിലത്തു വിെതച്ചുണ്ടാകുന്ന
എല്ലാവിളവിലും ദശാംശം എടുത്തുെവേക്കണം. 23

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ എല്ലായേ്പാഴും
ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തു നീ നിെന്റ ധാന്യത്തിെന്റയും വീഞ്ഞിെന്റയും
എണ്ണയുെടയും ദശാംശവും നിെന്റ ആടുമാടുകളുെട
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും അവെന്റ സന്നിധിയിൽെവച്ചു
തിേന്നണം. 24 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലം വളെര അകെലയും അതുെകാണ്ടുേപാകുവാൻ
കഴിയാതവണ്ണം വഴി അതിദൂരവുമായിരുന്നാൽ 25

അതു വിറ്റു പണമാക്കി പണം കയ്യിൽ എടുത്തു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാേകണം. 26 നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെല മാേടാ ആേടാ വീേഞ്ഞാ മദ്യേമാ
ഇങ്ങെന നീ ആ്രഗഹിക്കുന്ന ഏതിെനയും ആ പണം
െകാടുത്തു വാങ്ങി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ചു തിന്നു നീയും നിെന്റ കുടുംബവും
സേന്താഷിേക്കണം. 27 നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യെന മറന്നുകളയരുതു; അവന്നു നിേന്നാടുകൂെട
ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ലേല്ലാ.

28 മുമ്മൂന്നു ആണ്ടു കൂടുേമ്പാൾ മൂന്നാം
സംവത്സരത്തിൽ നിനക്കുള്ള വിളവിെന്റ ദശാംശം
ഒെക്കയും; േവർതിരിച്ചു നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ
സം്രഗഹിേക്കണം. 29 നീ െചയ്യുന്ന സകല
്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു നിേന്നാടുകൂെട ഓഹരിയും
അവകാശവും ഇല്ലാത്ത േലവ്യനും നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരേദശിയും അനാഥനും വിധവയും
വന്നു തിന്നു തൃപത്രാേകണം.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏേഴഴു ആണ്ടു കൂടുേമ്പാൾ നീ ഒരു
വിേമാചനം ആചരിേക്കണം. 2

വിേമാചനത്തിെന്റ ്രകമം എെന്തന്നാൽ:
കൂട്ടുകാരന്നു വായിപ്പ െകാടുത്തവെനല്ലാം അതു
ഇെളച്ചു െകാടുേക്കണം. യേഹാവയുെട വിേമാചനം
്രപസിദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ടു നീ കൂട്ടുകാരെനേയാ
സേഹാദരെനേയാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതു. 3

അന്യജാതിക്കാരേനാടു നിനക്കു മുട്ടിച്ചു പിരിക്കാം;
എന്നാൽ നിെന്റ സേഹാദരൻ തരുവാനുള്ളതു നീ
ഇെളച്ചുെകാടുേക്കണം. 4 ദരി്രദൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ഉണ്ടാകയില്ലതാനും; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കു നീ ശ്രദ്ധേയാെട േകട്ടു ഇന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കലപ്നകളും ്രപമാണിച്ചു
നടന്നാൽ 5 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
അവകാശമായി ൈകവശമാക്കുവാൻ തരുന്ന േദശത്തു
നിെന്ന ഏറ്റവും അനു്രഗഹിക്കും. 6 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു വാഗദ്ത്തം െചയത്തുേപാെല
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നീ അേനകം
ജാതികൾക്കു വായിപ്പ െകാടുക്കും; എന്നാൽ നീ
വായിപ്പ വാങ്ങുകയില്ല; നീ അേനകം ജാതികെള
ഭരിക്കും; എന്നാൽ അവർ നിെന്ന ഭരിക്കയില്ല.

7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
േദശത്തു ഏതു പട്ടണത്തിെലങ്കിലും ദരി്രദനായ
സേഹാദരൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ
ദരി്രദനായ സേഹാദരെന്റ േനെര നിെന്റ ഹൃദയം
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കഠിനമാക്കാെതയും ൈക അെടക്കാെതയും, 8 നിെന്റ
ൈക അവന്നുേവണ്ടി തുറന്നു അവന്നു വന്ന
ബുദ്ധിമുട്ടിന്നു ആവശ്യമായതു വായിപ്പ
െകാടുേക്കണം. 9 വിേമാചനസംവത്സരമായ ഏഴാം
ആണ്ടു അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദുവ്വൎ ിചാരം േതാന്നുകയും ദരി്രദനായ
സേഹാദരേനാടു നിെന്റ കണ്ണു നിദ്ദൎ യമായിരുന്നു
അവന്നു ഒന്നും െകാടുക്കാതിരിക്കയും അവൻ
നിനക്കു വിേരാധമായി യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചിട്ടു
അതു നിനക്കു പാപമായി തീരുകയും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക. 10 നീ അവന്നു െകാടുേത്ത
മതിയാവു; െകാടുക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയത്തിൽ വ്യസനം
േതാന്നരുതു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
സകല്രപവൃത്തികളിലും സകല്രപയത്നത്തിലും
അതുനിമിത്തം നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും. 11 ദരി്രദൻ
േദശത്തു അറ്റുേപാകയില്ല; അതുെകാണ്ടു നിെന്റ
േദശത്തു അഗതിയും ദരി്രദനുമായ നിെന്റ സേഹാദരന്നു
നിെന്റ ൈക മനേസ്സാെട തുറന്നുെകാടുേക്കണെമന്നു
ഞാൻ നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

12 നിെന്റ സേഹാദരനായ ഒരു എ്രബായപുരുഷേനാ
എ്രബായ്രസ്തീേയാ നിനക്കു തെന്നത്താൻ വിറ്റിട്ടു ആറു
സംവത്സരം നിെന്ന േസവിച്ചാൽ ഏഴാം
സംവത്സരത്തിൽ നീ അവെന സ്വത്രന്തനായി
വിട്ടയേക്കണം. 13 അവെന സ്വത്രന്തനായി
വിട്ടയക്കുേമ്പാൾ അവെന െവറുങ്കയ്യായിട്ടു
അയക്കരുതു. 14 നിെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നും
കളത്തിൽനിന്നും മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിന്നും അവന്നു
ഔദായ്യൎ മായി ദാനം െചേയ്യണം; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചതുേപാെല നീ അവന്നു
െകാടുേക്കണം. 15 നീ മി്രസയീംേദശത്തു
അടിമയായിരുന്നു എന്നും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന വീെണ്ടടുത്തു എന്നും ഓേക്കൎ ണം.
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ഇന്നു ഈ കായ്യൎ ം നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 16 എന്നാൽ അവൻ നിെന്നയും
നിെന്റ കുടുംബെത്തയും േസ്നഹിക്കെകാണ്ടും നിെന്റ
അടുക്കൽ അവന്നു സുഖമുള്ളതുെകാണ്ടും: ഞാൻ
നിെന്ന വിട്ടുേപാകയില്ല എന്നു നിേന്നാടു പറഞ്ഞാൽ
17 നീ ഒരു സൂചി എടുത്തു അവെന്റ കാതു
വാതിലിേനാടു േചത്തൎ ു കുത്തി തുെളേക്കണം; പിെന്ന
അവൻ എന്നും നിനക്കു ദാസനായിരിേക്കണം; നിെന്റ
ദാസിക്കും അങ്ങെന തേന്ന െചേയ്യണം. 18 അവൻ ഒരു
കൂലിക്കാരെന്റ ഇരട്ടിക്കൂലിക്കു തക്കതായി ആറു
സംവത്സരം നിെന്ന േസവിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന
സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയക്കുേമ്പാൾ നിനക്കു വ്യസനം
േതാന്നരുതു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീ െചയ്യുന്ന
സകലത്തിലും നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും.

19 നിെന്റ മാടുകളിലും ആടുകളിലും കടിഞ്ഞൂലായി
പിറക്കുന്ന ആണിെന ഒെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു ശുദ്ധീകരിേക്കണം; നിെന്റ മാടുകളുെട
കടിഞ്ഞൂലിെനെക്കാണ്ടു േവല െചയ്യിക്കരുതു; നിെന്റ
ആടുകളുെട കടിഞ്ഞൂലിെന്റ േരാമം ക്രതിക്കയും
അരുതു. 20 യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു
നീയും നിെന്റ കുടുംബവും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ചു അതിെന
ആണ്ടുേതാറും തിേന്നണം. 21 എന്നാൽ അതിന്നു
മുടേന്താ കുരുേടാ ഇങ്ങെന വല്ല ഊനവും
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
അതിെന യാഗം കഴിക്കരുതു. 22 നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽെവച്ചു അതു തിന്നാം; പുള്ളിമാനിെനയും
കലമാനിെനയുംേപാെല അശുദ്ധനും ശുദ്ധനും

ഒരുേപാെല തിന്നാം. 23 അതിെന്റ രക്തം മാ്രതം
തിന്നരുതു; അതു െവള്ളംേപാെല നിലത്തു
ഒഴിച്ചുകളേയണം.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആബീബ ്മാസം ആചരിച്ചു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു െപസഹ
െകാണ്ടാേടണം; ആബീബ ്മാസത്തിലേല്ലാ

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ രാ്രതിയിൽ നിെന്ന
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചതു. 2 യേഹാവ
തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
െപസഹയാഗമായി ആടുകെളയും മാടുകെളയും
അറുേക്കണം. 3 നീ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട
ദിവസെത്ത നിെന്റ ആയുഷ്കാലം ഒെക്കയും
ഓേക്കൎ ണ്ടതിന്നു അതിേനാടുകൂെട പുളിച്ച അപ്പം
തിന്നരുതു; നീ കഷ്ടതയുെട ആഹാരമായ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ഏഴു ദിവസം തിേന്നണം;
ത്രതപ്പാേടാടുകൂടിയേല്ലാ നീ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടതു. 4 ഏഴു ദിവസം നിെന്റ േദശെത്തങ്ങും
പുളിച്ച അപ്പം കാണരുതു; ആദ്യദിവസം
ൈവകുേന്നരം അറുത്ത മാംസത്തിൽ ഒട്ടും രാവിേലക്കു
േശഷിക്കരുതു. 5 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
തരുന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽെവച്ചു
െപസഹെയ അറുത്തുകൂടാ. 6 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ചു മാ്രതം, സന്ധ്യാസമയത്തു, നീ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട േനരത്തു തേന്ന, സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ െപസഹെയ അറുേക്കണം. 7 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ചു അതിെന ചുട്ടുതിേന്നണം; രാവിെല
നിെന്റ കൂടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാള്ളാം. 8 ആറു
ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം;
ഏഴാംദിവസം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
സഭാേയാഗം കൂേടണം; അന്നു േവലെയാന്നും
െചയ്യരുതു.

9 പിെന്ന ഏഴു ആഴച്വട്ടം എേണ്ണണം; വിളയിൽ
അരിവാൾ ഇടുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതുമുതൽ ഏഴു
ആഴച്വട്ടം എേണ്ണണം. 10 എന്നിട്ടു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു വാേരാത്സവം ആചരിച്ചു, നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചതിന്നു
തക്കവണ്ണം നിെന്റ സ്വേമധാദാനങ്ങൾ അവന്നു
അപ്പൎ ിേക്കണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ചു നീയും നിെന്റ പു്രതനും പു്രതിയും
നിെന്റ ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യനും നിെന്റ ഇടയിലുള്ള പരേദശിയും അനാഥനും
വിധവയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിേക്കണം. 12 നീ മി്രസയീമിൽ
അടിമയായിരുന്നു എന്നു ഓത്തൎ ു ഈ ചട്ടങ്ങൾ
്രപമാണിച്ചു നടേക്കണം.

13 കളത്തിെല ധാന്യവും ചക്കിെല വീഞ്ഞും
േശഖരിച്ചുകഴിയുേമ്പാൾ നീ ഏഴു ദിവസം
കൂടാരെപ്പരുനാൾ ആചരിേക്കണം. 14 ഈ
െപരുനാളിൽ നീയും നിെന്റ മകനും മകളും നിെന്റ
ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള േലവ്യനും
പരേദശിയും അനാഥനും വിധവയും
സേന്താഷിേക്കണം. 15 യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ചു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
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ഏഴുദിവസം െപരുനാൾ ആചരിേക്കണം; നിെന്റ
അനുഭവത്തിൽ ഒെക്കയും നിെന്റ ൈകകളുെട
സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും; അതുെകാണ്ടു നീ
േവണ്ടുംവണ്ണം സേന്താഷിേക്കണം. 16 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു
നിെന്റ ആണുങ്ങെളാെക്കയും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാളിലും വാേരാത്സവത്തിലും
കൂടാരെപ്പരുനാളിലും ഇങ്ങെന സംവത്സരത്തിൽ മൂന്നു
്രപാവശ്യം അവെന്റ സന്നിധിയിൽ വേരണം; എന്നാൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െവറുങ്കയ്യായി വരരുതു.
17 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തന്നിട്ടുള്ള
അനു്രഗഹത്തിന്നു തക്കവണ്ണം ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ്രപാപത്ിേപാെല െകാണ്ടുവേരണം.

18 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും േഗാ്രതംേതാറും
ന്യായാധിപതിമാെരയും ്രപമാണികെളയും
നിയമിേക്കണം; അവർ ജനത്തിന്നു നീതിേയാെട
ന്യായപാലനം െചേയ്യണം. 19 ന്യായം
മറിച്ചുകളയരുതു; മുഖം േനാക്കരുതു; സമ്മാനം
വാങ്ങരുതു; സമ്മാനം ജ്ഞാനികളുെട കണ്ണു
കുരുടാക്കുകയും നീതിമാന്മാരുെട കായ്യൎ ം
മറിച്ചുകളകയും െചയ്യുന്നു. 20 നീ ജീവിച്ചിരുന്നു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു നീതിെയ തേന്ന
പിന്തുടേരണം.

21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു നീ പണിയുന്ന
യാഗപീഠത്തിന്നരിെക യാെതാരു അേശര്രപതിഷഠ്യും
്രപതിഷഠ്ിക്കരുതു. 22 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
െവറുക്കുന്ന ഒരു ശിലാസ്തംഭം നാട്ടുകയും അരുതു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വല്ല ഊനേമാ വിരൂപതേയാ ഉള്ള കാളെയ
എങ്കിലും ആടിെന എങ്കിലും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു യാഗം

കഴിക്കരുതു; അതു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
െവറുപ്പു ആകുന്നു.

2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
ഏെതാരു പട്ടണത്തിെലങ്കിലും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു അവെന്റ
നിയമം ലംഘിക്കയും 3 ഞാൻ കലപ്ിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
അന്യൈദവങ്ങെളേയാ സൂയ്യൎ ച്രന്ദന്മാെരേയാ
ആകാശത്തിെല േശഷം ൈസന്യെത്തേയാ െചന്നു
േസവിച്ചു നമസ്കരിക്കയും െചയത് പുരുഷെനയാകെട്ട
്രസ്തീെയയാകെട്ട നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കയും
4 അതിെനക്കുറിച്ചു നിനക്കു അറിവുകിട്ടുകയും
െചയത്ാൽ നീ നല്ലവണ്ണം േശാധനകഴിച്ചു
അങ്ങെനയുള്ള േമ്ലച്ഛത യി്രസാേയലിൽ നടന്നു
എന്നുള്ളതു വാസ്തവവും കായ്യൎ ം യഥാത്ഥൎ വും എന്നു
കണ്ടാൽ 5 ആ ദുഷ്ടകായ്യൎ ം െചയത് പുരുഷെനേയാ
്രസ്തീെയേയാ പട്ടണവാതിലിന്നു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിഞ്ഞു െകാേല്ലണം. 6

മരണേയാഗ്യനായവെന െകാല്ലുന്നതു രേണ്ടാ മൂേന്നാ
സാക്ഷികളുെട വാെമാഴിേമൽ ആയിരിേക്കണം;
ഏകസാക്ഷിയുെട വാെമാഴിേമൽ അവെന
െകാല്ലരുതു. 7 അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നു ആദ്യം
സാക്ഷികളുെടയും പിെന്ന സവ്വൎ ജനത്തിെന്റയും ൈക
അവെന്റേമൽ െചേല്ലണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽനിന്നു േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം.

8 നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ കുലപാതകമാകെട്ട
വസ്തുസംബന്ധമായ വ്യവഹാരമാകെട്ട
അടികലശലാകെട്ട ഇങ്ങിെനയുള്ള
ആവലാധികായ്യൎ ങ്ങളിൽ വല്ലതും വിധിപ്പാൻ നിനക്കു
്രപയാസം ഉണ്ടായാൽ നീ പുറെപ്പട്ടു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു േപാേകണം. 9

േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കലും അന്നുള്ള
ന്യായാധിപെന്റ അടുക്കലും െചന്നു േചാദിേക്കണം;
അവർ നിനക്കു വിധി പറഞ്ഞുതരും. 10 യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു അവർ
പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധിേപാെല നീ െചേയ്യണം; അവർ
ഉപേദശിച്ചുതരുന്നതുേപാെല ഒെക്കയും െചയവ്ാൻ
ജാ്രഗതയായിരിേക്കണം. 11 അവർ ഉപേദശിച്ചുതരുന്ന
്രപമാണത്തിന്നും പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധിക്കും
അനുസരണയായി നീ െചേയ്യണം; അവർ
പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധി വിട്ടു നീ ഇടേത്താെട്ടാ
വലേത്താെട്ടാ മാറരുതു. 12 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു അവിെട ശുശ്രൂഷ െചയുതുനില്ക്കുന്ന
പുേരാഹിതെന്റേയാ ന്യായാധിപെന്റേയാ വാക്കു
േകൾക്കാെത ആെരങ്കിലും അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ
അവൻ മരിേക്കണം; ഇങ്ങെന യി്രസാേയലിൽനിന്നു
േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം. 13 ഇനി അഹങ്കാരം
കാണിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ജനെമല്ലാം േകട്ടു
ഭയെപ്പേടണം.

14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
േദശത്തു നീ െചന്നു അതിെന ൈകവശമാക്കി അവിെട
കുടിപാത്തൎ  േശഷം: എെന്റ ചുറ്റമുള്ള
സകലജാതികെളയുംേപാെല ഞാൻ ഒരു രാജാവിെന
എെന്റേമൽ ആക്കുെമന്നു പറയുേമ്പാൾ 15 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന രാജാവിെന
നിെന്റേമൽ ആേക്കണം; നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്നു ഒരുത്തെന നിെന്റേമൽ
രാജാവാേക്കണം; നിെന്റ സേഹാദരനല്ലാത്ത
അന്യജാതിക്കാരെന നിെന്റേമൽ ആക്കിക്കൂടാ. 16

എന്നാൽ അവന്നു കുതിര അനവധി ഉണ്ടാകരുതു.
അധികം കുതിര സമ്പാദിേക്കണ്ടതിന്നു ജനം
മി്രസയീമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവൻ
ഇടവരുത്തരുതു; ഇനിേമൽ ആ വഴിക്കു തിരിയരുതു
എന്നു യേഹാവ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 17

അവെന്റ ഹൃദയം മറിഞ്ഞുേപാകാതിരിപ്പാൻ അേനകം
ഭായ്യൎ മാെര അവൻ എടുക്കരുതു; െവള്ളിയും െപാന്നും
അധികമായി സമ്പാദിക്കയും അരുതു. 18 അവൻ തെന്റ
രാജാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാരുെട പക്കൽനിന്നു ഈ ന്യായ്രപമാണം
വാങ്ങി അതിെന്റ ഒരു പകപ്പൎ ു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി
എടുേക്കണം. 19 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
സകലവചനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അവൻ
്രപമാണിച്ചുനടന്നു തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിന്നു അതു അവെന്റ
ൈകവശം ഇരിക്കുകയും 20 അവെന്റ ഹൃദയം
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു മീെത അഹങ്കരിച്ചുയരാെതയും
അവൻ കലപ്ന വിട്ടു ഇടേത്താെട്ടാ വലേത്താെട്ടാ
തിരിയാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നും അവനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയിൽ ദീഘൎ കാലം
രാജ്യഭാരം െചേയ്യണ്ടതിന്നുമായി അവൻ തെന്റ
ആയുഷ്ക്കാലം ഒെക്കയും അതു വായിക്കയും േവണം.
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൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
േലവിേഗാ്രതത്തിന്നും
യി്രസാേയലിേനാടുകൂെട ഓഹരിയും

അവകാശവും ഉണ്ടാകരുതു; യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങളും അവെന്റ അവകാശവുംെകാണ്ടു
അവർ ഉപജീവനം കഴിേക്കണം. 2 ആകയാൽ
അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ അവക്കൎ ു
അവകാശം ഉണ്ടാകരുതു; യേഹാവ അവേരാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല അവൻ തേന്ന അവരുെട
അവകാശം. 3 ജനത്തിൽനിന്നു പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു
െചേല്ലണ്ടുന്ന അവകാശം എെന്തന്നാൽ: മാടിെനേയാ
ആടിെനേയാ യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ ൈകക്കുറകും
കവിൾ രണ്ടും ആമാശയവും െകാടുേക്കണം. 4

ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുെട ആദ്യഫലവും
നിെന്റ ആടുകെള ക്രതിക്കുന്ന ആദ്യേരാമവും നീ
അവന്നു െകാടുേക്കണം. 5 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എേപ്പാഴും നിേല്ക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നു അവെനയും
പു്രതന്മാെരയും അേല്ലാ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നതു.

6 ഏതു യി്രസാേയല്യപട്ടണത്തിെലങ്കിലും
പരേദശിയായി പാത്തൎ ിരുന്ന ഒരു േലവ്യൻ
അവിെടനിന്നു യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു വന്നാൽ--അവന്നു മനസ്സുേപാെല
വരാം-- 7 അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നില്ക്കുന്ന േലവ്യരായ തെന്റ സകലസേഹാദരന്മാെരയും
േപാെല അവന്നും തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷ െചയ്യാം. 8 അവെന്റ പിതൃസ്വത്തു
വിറ്റുകിട്ടിയ മുതലിന്നുപുറെമ അവരുെട ഉപജീവനം
സമാംശമായിരിേക്കണം.

9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
േദശത്തു എത്തിയേശഷം അവിടെത്ത ജാതികളുെട
േമ്ലച്ഛതകൾ നീ പഠിക്കരുതു. 10 തെന്റ മകെനേയാ
മകെളേയാ അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കുന്നവൻ,
്രപശന്ക്കാരൻ, മുഹൂത്തൎ ക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ,
ക്ഷു്രദക്കാരൻ, 11 മ്രന്തവാദി, െവളിച്ചപ്പാടൻ,
ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അജ്ഞനക്കാരൻ
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവെര നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
കാണരുതു. 12 ഈ കായ്യൎ ങ്ങൾ െചയ്യുന്നവെനല്ലാം
യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു ആകുന്നു; ഇങ്ങെനയുള്ള
േമ്ലച്ഛതകൾനിമിത്തം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നു. 13

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നീ
നിഷ്കളങ്കനായിരിേക്കണം. 14 നീ
നീക്കിക്കളവാനിരിക്കുന്ന ജാതികൾ
മുഹൂത്തൎ ക്കാരുെടയും ്രപശന്ക്കാരുെടയും വാക്കു
േകട്ടു നടന്നു; നീേയാ അങ്ങെന െചയവ്ാൻ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 15 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു എെന്നേപ്പാെല ഒരു
്രപവാചകെന നിെന്റ മേദ്ധ്യ നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിച്ചുതരും; അവെന്റ
വചനം നിങ്ങൾ േകൾേക്കണം. 16 ഞാൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഇനി എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ശബ്ദം േകൾപ്പാനും ഈ മഹത്തായ തീ
കാണ്മാനും എനിക്കു ഇടവരരുേത എന്നിങ്ങെന
േഹാേരബിൽെവച്ചു മഹാേയാഗം കൂടിയ നാളിൽ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു നീ

അേപക്ഷിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 17 അന്നു യേഹാവ
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: അവർ
പറഞ്ഞതു ശരി. 18 നിെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന
ഞാൻ അവക്കൎ ു അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിച്ചു എെന്റ വചനങ്ങെള
അവെന്റ നാവിേന്മൽ ആക്കും; ഞാൻ അവേനാടു
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും അവൻ അവേരാടു പറയും.
19 അവൻ എെന്റ നാമത്തിൽ പറയുന്ന എെന്റ
വചനങ്ങൾ യാെതാരുെത്തനങ്കിലും
േകൾക്കാതിരുന്നാൽ അവേനാടു ഞാൻ േചാദിക്കും.
20 എന്നാൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഞാൻ അവേനാടു
കലപ്ിക്കാത്ത വചനം എെന്റ നാമത്തിൽ
അഹങ്കാരേത്താെട ്രപസ്താവിക്കേയാ
അന്യൈദവങ്ങളുെട നാമത്തിൽ സംസാരിക്കേയാ
െചയത്ാൽ ആ ്രപവാചകൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം. 21 അതു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യാത്ത വചനം എന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങെന
അറിയും എന്നു നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 22

ഒരു ്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സംസാരിക്കുന്ന കായ്യൎ ം സംഭവിക്കയും
ഒത്തുവരികയും െചയ്യാഞ്ഞാൽ അതു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തല്ല; ്രപവാചകൻ അതു
സ്വയംകൃതമായി സംസാരിച്ചതേ്രത; അവെന
േപടിക്കരുതു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
േദശത്തിെല ജാതികെള നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ േഛദിച്ചുകളകയും നീ അവരുെട

േദശം അടക്കി അവരുെട പട്ടണങ്ങളിലും വീടുകളിലും
പാക്കൎ യും െചയ്യുേമ്പാൾ 2 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തിൽ
മൂന്നു പട്ടണം േവറുതിരിേക്കണം. 3 ആെരങ്കിലും
കുലെചയത്ുേപായാൽ അവിേടക്കു
ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു നീ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു അവകാശമായി
തരുന്ന േദശം മൂന്നായി വിഭാഗിക്കയും േവണം; 4 കുല
െചയത്ിട്ടു അവിേടക്കു
ഓടിേപ്പായിജീവേനാടിരിേക്കണ്ടുന്നവെന്റ സംഗതി
എെന്തന്നാൽ: ഒരുത്തൻ പൂവ്വൎ േദ്വഷംകൂടാെത
അബദ്ധവശാൽ കൂട്ടുകാരെന െകാന്നുേപാെയങ്കിൽ,
എങ്ങെനെയന്നാൽ: 5 മരംെവട്ടുവാൻ ഒരുത്തൻ
കൂട്ടുകാരേനാടുകൂെട കാട്ടിൽ േപായി മരംെവട്ടുവാൻ
േകാടാലി ഓങ്ങുേമ്പാൾ േകാടാലി ഊരി െതറിച്ചു
കൂട്ടുകാരന്നു െകാണ്ടിട്ടു അവൻ മരിച്ചുേപായാൽ, 6

ഇങ്ങെന കുല െചയത്വെന രക്ത്രപതികാരകൻ
മനസ്സിെന്റ ഉഷണ്േത്താെട പിന്തുടന്നൎ ു വഴിയുെട
ദൂരംനിമിത്തം അവെന പിടിച്ചു അവെന്റ ജീവെന
നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ അവൻ ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ
ഓടിേപ്പായി ജീവേനാടിരിേക്കണം; അവന്നു അവേനാടു
പൂവ്വൎ േദ്വഷമില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു മരണശിെക്ഷക്കു
േഹതുവില്ല. 7 അതുെകാണ്ടു മൂന്നു പട്ടണം
േവറുതിരിേക്കണെമന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 8 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ േസ്നഹിച്ചു എല്ലാനാളും അവെന്റ വഴികളിൽ
നടക്കയും ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
ഈ സകലകലപ്നകളും ജാ്രഗതേയാെട
്രപമാണിക്കയും െചയത്ാൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ 9 നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു
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സത്യംെചയത്തുേപാെല നിെന്റ അതിർ വിശാലമാക്കി
നിെന്റ പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കുെമന്നു വാഗദ്ത്തം
െചയത് േദശം ഒെക്കയും നിനക്കു തന്നാൽ ഈ മൂന്നു
പട്ടണങ്ങൾ കൂടാെത േവെറയും മൂന്നു
േവറുതിരിേക്കണം. 10 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തു കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം ചിന്നീട്ടു നിെന്റേമൽ രക്തപാതകം ഉണ്ടാകരുതു.
11 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരെന േദ്വഷിച്ചു
തരംേനാക്കി അവേനാടു കയത്തൎ ു അവെന
അടിച്ചുെകാന്നിട്ടു ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ
ഓടിേപ്പായാൽ, 12 അവെന്റ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ
ആളയച്ചു അവെന അവിെടനിന്നു വരുത്തി അവെന
െകാേല്ലണ്ടതിന്നു രക്ത്രപതികാരകെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിേക്കണം. 13 നിനക്കു അവേനാടു കനിവു
േതാന്നരുതു; നിനക്കു നന്മ വരുവാനായി കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം െചാരിഞ്ഞ പാതകം യി്രസാേയലിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളേയണം.

14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തു നീ
ൈകവശമാക്കുവാനിരിക്കുന്ന നിെന്റ അവകാശത്തിൽ
പൂവ്വൎ ന്മാർ െവച്ചിരിക്കുന്നതായ കൂട്ടുകാരെന്റ അതിർ
നീക്കരുതു.

15 മനുഷ്യൻ െചയ്യുന്ന യാെതാരു അകൃത്യത്തിേന്നാ
പാപത്തിേന്നാ അവെന്റ േനെര ഏകസാക്ഷി
നിൽക്കരുതു; രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികളുെട
വാെമാഴിേമൽ കായ്യൎ ം ഉറപ്പാേക്കണം. 16 ഒരുത്തെന്റ
േനെര അകൃത്യം സാക്ഷീകരിപ്പാൻ ഒരു കള്ളസ്സാക്ഷി
അവന്നു വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റാൽ 17 തമ്മിൽ
വ്യവഹാരമുള്ള രണ്ടുേപരും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അന്നുള്ള പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
ന്യായാധിപന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നിൽേക്കണം. 18

ന്യായാധിപന്മാർ നല്ലവണ്ണം വിസ്താരം കഴിേക്കണം;
സാക്ഷി കള്ളസ്സാക്ഷി എന്നും സേഹാദരെന്റ േനെര
കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നും കണ്ടാൽ 19 അവൻ
സേഹാദരന്നു വരുത്തുവാൻ നിരൂപിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങൾ അവേനാടു െചേയ്യണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽനിന്നു േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം. 20 ഇനി
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ അതുേപാെലയുള്ള േദാഷം
നടക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു േശഷമുള്ളവർ േകട്ടു
ഭയെപ്പേടണം. 21 നിനക്കു കനിവു േതാന്നരുതു;
ജീവന്നു പകരം ജീവൻ, കണ്ണിന്നു പകരം കണ്ണു,
പല്ലിന്നു പകരം പല്ലു, ൈകക്കു പകരം ൈക, കാലിന്നു
പകരം കാൽ.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീ ശ്രതുക്കേളാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടിട്ടു കുതിരകെളയും രഥങ്ങെളയും
നിന്നിലും അധികം ജനെത്തയും

കാണുേമ്പാൾ േപടിക്കരുതു; മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു. 2 നിങ്ങൾ പടേയലപ്ാൻ
അടുക്കുേമ്പാൾ പുേരാഹിതൻ വന്നു ജനേത്താടു
സംസാരിച്ചു: 3 യി്രസാേയേല, േകൾക്ക; നിങ്ങൾ ഇന്നു
ശ്രതുക്കേളാടു പടേയലപ്ാൻ അടുക്കുന്നു;
അൈധയ്യൎ െപ്പടരുതു, േപടിക്കരുതു, നടുങ്ങിേപ്പാകരുതു;
അവെര കണ്ടു ്രഭമിക്കയുമരുതു. 4 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ശ്രതുക്കേളാടു യുദ്ധം െചയത്ു നിങ്ങെള രക്ഷിപ്പാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാരുന്നു എന്നു അവേരാടു

പറേയണം. 5 പിെന്ന ്രപമാണികൾ ജനേത്താടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: ആെരങ്കിലും ഒരു പുതിയ
വീടു പണിയിച്ചു ഗൃഹ്രപേവശം കഴിക്കാെത
ഇരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ പട്ടുേപാകയും
മെറ്റാരുത്തൻ ഗൃഹ്രപേവശം കഴിക്കയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 6 ആെരങ്കിലും ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടാക്കി അതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കാെത
ഇരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ പട്ടുേപാകയും
മെറ്റാരുത്തൻ അതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 7 ആെരങ്കിലും ഒരു ്രസ്തീെയ
വിവാഹത്തിന്നു നിശ്ചയിച്ചു അവെള
പരി്രഗഹിക്കാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ
പട്ടുേപാകയും മെറ്റാരുത്തൻ അവെള പരി്രഗഹിക്കയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 8 ്രപമാണികൾ പിെന്നയും
ജനേത്താടു പറേയണ്ടതു: ആെക്കൎ ങ്കിലും ഭയവും
അൈധയ്യൎ വും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൻ തെന്റ
ഹൃദയംേപാെല സേഹദരെന്റ ഹൃദയവും ൈധയ്യൎ ം
െകടുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 9 ഇങ്ങെന ്രപമാണികൾ ജനേത്താടു
പറഞ്ഞു തീന്നൎ േശഷം അവർ ൈസന്യാധിപന്മാെര
േസനാമുഖത്തു ആേക്കണം.

10 നീ ഒരു പട്ടണേത്താടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
അടുത്തുെചല്ലുേമ്പാൾ സമാധാനം വിളിച്ചുപറേയണം.
11 സമാധാനം എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു വാതിൽ
തുറന്നുതന്നാൽ അതിലുള്ള ജനം എല്ലാം നിനക്കു
ഊഴിയേവലക്കാരായി േസവെചേയ്യണം. 12 എന്നാൽ
അതു നിേന്നാടു സമാധാനമാകാെത യുദ്ധംെചയ്യുന്നു
എങ്കിൽ അതിെന നിേരാധിേക്കണം. 13 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അതു നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചേശഷം അതിലുള്ള പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െകാേല്ലണം. 14 എന്നാൽ
്രസ്തീകെളയും കുട്ടികെളയും നാൽക്കാലികെളയും
പട്ടണത്തിലുള്ള സകലെത്തയും അതിെല
െകാള്ളെയാെക്കയും നിനക്കായിട്ടു എടുത്തുെകാള്ളാം;
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തന്നതായ നിെന്റ
ശ്രതുക്കളുെട െകാള്ള നിനക്കു അനുഭവിക്കാം. 15 ഈ
ജാതികളുെട പട്ടണങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടാെത
വളെര ദൂരമായിരിക്കുന്ന എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും
ഇങ്ങെന െചേയ്യണം. 16 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന ജാതികളുെട
പട്ടണങ്ങളിേലാ ശ്വാസമുള്ള ഒന്നിെനയും ജീവേനാെട
െവക്കാെത 17 ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ, െപരിസ്യർ,
കനാന്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവെര നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ശപഥാപ്പൎ ിതമായി സംഹരിേക്കണം. 18 അവർ
തങ്ങളുെട േദവപൂജയിൽ െചയത്ുേപാരുന്ന
സകലേമ്ലച്ഛതളും െചയവ്ാൻ നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചിട്ടു
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു പാപം
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന.

19 ഒരു പട്ടണം പിടിപ്പാൻ അതിേനാടു
യുദ്ധംെചയത്ു വളെരക്കാലം
നിേരാധിേക്കണ്ടിവന്നാൽ അതിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള
വൃക്ഷങ്ങെള േകാടാലിെകാണ്ടു െവട്ടി നശിപ്പിക്കരുതു;
അവയുെട ഫലം നിനക്കു തിന്നാവുന്നതാകയാൽ
അവെയ െവട്ടിക്കളയരുതു; നീ പറമ്പിെല വൃക്ഷെത്ത
നിേരാധിപ്പാൻ അതു മനുഷ്യനാകുന്നുേവാ? 20

തിന്മാനുള്ള ഫലവൃക്ഷമെല്ലന്നു അറിയുന്ന

ആവത്തൎ നപുസ്തകം 19:10 163 ആവത്തൎ നപുസ്തകം 20:20



21

22

വൃക്ഷങ്ങെള മാ്രതം െവട്ടിക്കളകയും നിേന്നാടു യുദ്ധം
െചയ്യുന്ന പട്ടണം കീഴടങ്ങുംവെര അതിെന്റ േനെര
െകാത്തളം പണികയും െചയ്യാം.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തു വയലിൽ
ഒരുത്തെന െകാന്നിട്ടിരിക്കുന്നതു

കാണുകയും അവെന െകാന്നവൻ ആെരന്നു
അറിയാതിരിക്കയും െചയത്ാൽ നിെന്റ മൂപ്പന്മാരും 2

ന്യായധിപതിമാരും പുറത്തു െചന്നു െകാല്ലെപ്പട്ടവെന്റ
ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന അതതു പട്ടണംവെരയുള്ള ദൂരം
അളേക്കണം. 3 െകാല്ലെപ്പട്ടവന്നു അധികം
അടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ, േവല
െചയ്യിക്കാത്തതും നുകം െവക്കാത്തതുമായ ഒരു
പശുക്കിടാവിെന െകാണ്ടുവേരണം. 4 ആ
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ ഉഴവും വിതയും ഇല്ലാത്തതും
നീെരാഴുക്കുള്ളതുമായ ഒരു താഴവ്രയിൽ
പശുക്കിടാവിെന െകാണ്ടുെചന്നു അവിെടെവച്ചു
പശുക്കിടാവിെന്റ കഴുത്തു ഒടിച്ചുകളേയണം. 5 പിെന്ന
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ അടുത്തു െചേല്ലണം;
അവെരയേല്ലാ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തനിക്കു
ശുശ്രൂഷെചയവ്ാനും യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിപ്പാനും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നതു;
അവരുെട വാക്കിൻ ്രപകാരം സകലവ്യവഹാരവും
അടികലശലും തീേക്കൎ ണ്ടതാകുന്നു. 6

െകാല്ലെപ്പട്ടവന്നു അടുത്ത പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ
എല്ലാവരും താഴവ്രയിൽെവച്ചു കഴുെത്താടിച്ച
പശുക്കിടാവിേന്മൽ തങ്ങളുെട ൈക കഴുകി: 7

ഞങ്ങളുെട ൈകകൾ ആ രക്തം ചിന്നീട്ടില്ല, ഞങ്ങളുെട
കണ്ണു അതു കണ്ടിട്ടുമില്ല. 8 യേഹാവ, നീ
വീെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിേനാടു
ക്ഷമിേക്കണേമ; നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
മേദ്ധ്യ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഇരിപ്പാൻ ഇടവരുത്തരുേത
എന്നു പറേയണം; എന്നാൽ ആ രക്തപാതകം
അവേരാടു േമാചിക്കെപ്പടും. 9 ഇങ്ങെന
യേഹാെവക്കു ഹിതമായുള്ളതു െചയത്ു കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളേയണം.

10 നീ ശ്രതുക്കേളാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ പുറെപ്പട്ടിട്ടു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കയും നീ അവെര ബദ്ധന്മാരായി പിടിക്കയും
െചയത്ാൽ 11 ആ ബദ്ധന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
സുന്ദരിയാെയാരു ്രസ്തീെയ കണ്ടു ഭായ്യൎ യായി എടുപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവേളാടു േ്രപമം ജനിക്കുന്നുെവങ്കിൽ 12

നീ അവെള വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാേകണം; അവൾ
തലമുടി ചിെരക്കയും നഖം മുറിക്കയും ബദ്ധവ്രസ്തം
മാറി 13 നിെന്റ വീട്ടിൽ പാത്തൎ ു ഒരു മാസം തെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും കുറിച്ചു ദുഃഖിക്കയും
െചയത്േശഷം നീ അവളുെട അടുക്കൽ െചന്നു
അവൾക്കു ഭത്തൎ ാവായും അവൾ നിനക്കു ഭായ്യൎ യായും
ഇരിേക്കണം. 14 എന്നാൽ നിനക്കു അവേളാടു
ഇഷ്ടമില്ലാെതയാെയങ്കിൽ അവെള സ്വത്രന്തയായി
വിട്ടയേക്കണം; അവെള ഒരിക്കലും വിെലക്കു
വിൽക്കരുതു; നീ അവെള പരി്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ടു
അവേളാടു കാഠിന്യം ്രപവത്തൎ ിക്കരുതു.

15 ഒരുത്തി ഇഷ്ടയായും മറ്റവൾ അനിഷ്ടയായും
ഇങ്ങെന ഒരാൾക്കു രണ്ടു ഭായ്യൎ മാർ ഉണ്ടായിരിക്കയും
അവർ ഇരുവരും അവന്നു പു്രതന്മാെര ്രപസവിക്കയും
ആദ്യജാതൻ അനിഷ്ടയുെട മകൻ ആയിരിക്കയും

െചയത്ാൽ 16 അവൻ തെന്റ സ്വത്തു പു്രതന്മാക്കൎ ു
ഭാഗിച്ചു െകാടുക്കുേമ്പാൾ അനിഷ്ടയുെട മകനായ
ആദ്യജാതന്നു പകരം ഇഷ്ടയുെട മകന്നു
േജ്യഷഠ്ാവകാശം െകാടുത്തുകൂടാ. 17 തനിക്കുള്ള
സകലത്തിലും രണ്ടു പങ്കു അനിഷ്ടയുെട മകന്നു
െകാടുത്തു അവെന ആദ്യജാതെനന്നു
സ്വീകരിേക്കണം; അവൻ അവെന്റ ബലത്തിെന്റ
ആരംഭമേല്ലാ; േജ്യഷഠ്ാവകാശം അവന്നുള്ളതാകുന്നു.

18 അപ്പെന്റേയാ അമ്മയുെടേയാ വാക്കു
േകൾക്കാെതയും അവർ ശാസിച്ചാലും
അനുസരിക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന ശഠനും മത്സരിയുമായ
മകൻ ഒരുത്തന്നു ഉെണ്ടങ്കിൽ 19 അമ്മയപ്പന്മാർ
അവെന പിടിച്ചു പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ
പട്ടണവാതില്ക്കേലക്കു െകാണ്ടുേപായി: 20 ഞങ്ങളുെട
ഈ മകൻ ശഠനും മത്സരിയും ഞങ്ങളുെട വാക്കു
േകൾക്കാത്തവനും തിന്നിയും കുടിയനും ആകുന്നു
എന്നു പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാേരാടു പറേയണം. 21

പിെന്ന അവെന്റ പട്ടണക്കാർ എല്ലാവരും അവെന
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാേല്ലണം. ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽനിന്നു േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം;
യി്രസാേയെലല്ലാം േകട്ടു ഭയെപ്പേടണം.

22 ഒരുത്തൻ മരണേയാഗ്യമായ ഒരു പാപം
െചയത്ിട്ടു അവെന െകാന്നു ഒരു മരത്തിൽ തൂക്കിയാൽ
23 അവെന്റ ശവം മരത്തിേന്മൽ രാ്രതി മുഴുവനും
ഇരിക്കരുതു; അന്നുതേന്ന അതു കുഴിച്ചിേടണം;
തൂങ്ങിമരിച്ചവൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ ശാപ്രഗസ്തൻ
ആകുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശം നീ അശുദ്ധമാക്കരുതു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരെന്റ കാളേയാ ആേടാ െതറ്റി
ഉഴലുന്നതു നീ കണ്ടാൽ അതിെന വിട്ടു
ഒഴിഞ്ഞുകളയാെത സേഹാദരെന്റ അടുക്കൽ

എത്തിച്ചുെകാടുേക്കണം. 2 സേഹാദരൻ നിനക്കു
സമീപസ്ഥനല്ല, നീ അവെന അറികയുമില്ല
എന്നുവരികിൽ അതിെന നിെന്റ വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുേപാേകണം; സേഹാദരൻ അതിെന
അേന്വഷിച്ചു വരുംവെര അതു നിെന്റ അടുക്കൽ
ഇരിേക്കണം; പിെന്ന അവന്നു മടക്കിെക്കാടുേക്കണം.
3 അങ്ങെന തേന്ന അവെന്റ കഴുതയുെടയും
വ്രസ്തത്തിെന്റയും സേഹാദരെന്റ പക്കൽനിന്നു
കാണാെത േപായിട്ടു നീ കെണ്ടത്തിയ ഏെതാരു
വസ്തുവിെന്റയും കായ്യൎ ത്തിൽ െചേയ്യണം; നീ
ഒഴിഞ്ഞുകളേയണ്ടതല്ല.

4 സേഹാദരെന്റ കഴുതേയാ കാളേയാ വഴിയിൽ
വീണുകിടക്കുന്നതു നീ കണ്ടാൽ വിട്ടു
ഒഴിഞ്ഞുകളയാെത അതിെന എഴുേന്നലപ്ിപ്പാൻ
അവെന സഹായിേക്കണം.

5 പുരുഷെന്റ വ്രസ്തം ്രസ്തീയും ്രസ്തീയുെട വ്രസ്തം
പുരുഷനും ധരിക്കരുതു; അങ്ങെന
െചയ്യുന്നവെരാെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു ആകുന്നു.

6 മരത്തിേന്മെലങ്കിലും നിലെത്തങ്കിലും
കുഞ്ഞുങ്ങേളാ മുട്ടകേളാ ഉള്ള ഒരു പക്ഷിക്കൂടു നീ
വഴിയിൽെവച്ചു കണ്ടാൽ തള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിേന്മേലാ
മുട്ടകളിേന്മേലാ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ
കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുകൂെട തള്ളെയ പിടിക്കരുതു. 7

നിനക്കു നന്നായിരിപ്പാനും ദീഘൎ ായുസ്സുണ്ടാകുവാനും

ആവത്തൎ നപുസ്തകം 21:2 164 ആവത്തൎ നപുസ്തകം 22:7



23

തള്ളെയ വിട്ടുകളേയണം; കുഞ്ഞുങ്ങെള
എടുത്തുെകാള്ളാം.

8 ഒരു പുതിയ വീടു പണിതാൽ നിെന്റ
വീട്ടിന്മുകളിൽനിന്നു വല്ലവനും വീണിട്ടു വീട്ടിേന്മൽ
രക്തപാതകം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ അതിന്നു
ൈകമതിൽ ഉണ്ടാേക്കണം. 9 നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േവെറാരു വക വിത്തും ഇടരുതു;
അങ്ങെന െചയത്ാൽ നീ ഇട്ട വിത്തിെന്റ വിളവും
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ അനുഭവവും
വിശുദ്ധമന്ദിരംവെകക്കു േചന്നൎ ുേപാകും.

10 കാളെയയും കഴുതെയയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി ഉഴരുതു.
11 ആട്ടുേരാമവും ചണവും കൂടിക്കലന്നൎ  വ്രസ്തം
ധരിക്കരുതു.

12 നീ പുെതക്കുന്ന േമലാടയുെട നാലു േകാണിലും
െപാടിപ്പുണ്ടാേക്കണം.

13 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ്രസ്തീെയ പരി്രഗഹിച്ചു അവളുെട
അടുക്കൽ െചന്നേശഷം അവെള െവറുത്തു: 14 ഞാൻ
ഈ ്രസ്തീെയ പരി്രഗഹിച്ചു അവളുെട അടുക്കൽ
െചന്നാെറ അവളിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു അവളുെട േമൽ നാണേക്കടു ചുമത്തി
അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ 15 യുവതിയുെട
അമ്മയപ്പന്മാർ അവളുെട കന്യകാലക്ഷണങ്ങെളടുത്തു
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ പട്ടണവാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണം. 16 യുവതിയുെട അപ്പൻ
മൂപ്പന്മാേരാടു: ഞാൻ എെന്റ മകെള ഈ പുരുഷന്നു
ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു; എന്നാൽ അവന്നു അവേളാടു
അനിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 17 ഞാൻ നിെന്റ മകളിൽ
കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു
അവളുെടേമൽ നാണേക്കടു ചുമത്തുന്നു; എന്നാൽ
എെന്റ മകളുെട കന്യകാലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ എന്നു
പറഞ്ഞു പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരുെട മുമ്പിൽ ആ
വ്രസ്തം വിടേക്കൎ ണം. 18 അേപ്പാൾ പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാർ ആ പുരുഷെന പിടിച്ചു ശിക്ഷിേക്കണം. 19

അവൻ യി്രസാേയലിൽ ഒരു കന്യകയുെടേമൽ
അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതിനാൽ അവർ
അവെനെക്കാണ്ടു നൂറു െവള്ളിക്കാശു പിഴ െചയ്യിച്ചു
യുവതിയുെട അപ്പന്നു െകാടുേക്കണം; അവൾ
അവന്നു തേന്ന ഭായ്യൎ യായിരിേക്കണം; അവന്നു തെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവെള ഉേപക്ഷിച്ചുകൂടാ.
20 എന്നാൽ യുവതിയിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല
എന്നുള്ള വാക്കു സത്യം ആയിരുന്നാൽ 21 അവർ
യുവതിെയ അവളുെട അപ്പെന്റ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി അവൾ യി്രസാേയലിൽ വഷളത്വം
്രപവത്തൎ ിച്ചു അപ്പെന്റ വീട്ടിൽെവച്ചു േവശ്യാേദാഷം
െചയ്കെകാണ്ടു അവളുെട പട്ടണക്കാർ അവെള
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാേല്ലണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽനിന്നു േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം.

22 ഒരു പുരുഷെന്റ ഭായ്യൎ യായ ്രസ്തീേയാടുകൂെട
ഒരുത്തൻ ശയിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ്രസ്തീേയാടുകൂെട
ശയിച്ച പുരുഷനും ്രസ്തീയും ഇരുവരും മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം; ഇങ്ങെന യി്രസാേയലിൽനിന്നു
േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം.

23 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്യകയായ
ഒരു യുവതിെയ ഒരുത്തൻ പട്ടണത്തിൽെവച്ചു കണ്ടു
അവേളാടുകൂെട ശയിച്ചാൽ 24 യുവതി പട്ടണത്തിൽ
ആയിരുന്നിട്ടും നിലവിളിക്കായ്കെകാണ്ടും പുരുഷൻ
കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു േപാരായ്ക
വരുത്തിയതുെകാണ്ടും നിങ്ങൾ അവെര ഇരുവെരയും
പട്ടണവാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു കെല്ലറിഞ്ഞു

െകാേല്ലണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു
േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം.

25 എന്നാൽ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഒരു യുവതിെയ ഒരുത്തൻ വയലിൽെവച്ചു കണ്ടു
ബലാൽക്കാരംെചയത്ു അവേളാടുകൂെട ശയിച്ചാൽ
പുരുഷൻ മാ്രതം മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം. 26

യുവതിേയാേടാ ഒന്നും െചയ്യരുതു; അവൾക്കു
മരണേയാഗ്യമായ പാപമില്ല. ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരെന്റ
േനെര കയത്തൎ ു അവെന െകാല്ലുന്നതുേപാെലയേ്രത
ഈ കായ്യൎ ം. 27 വയലിൽെവച്ചേല്ലാ അവൻ അവെള
കെണ്ടത്തിയതു; യുവതി നിലവിളിച്ചാലും അവെള
രക്ഷിപ്പാൻ ആൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

28 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിയാത്ത കന്യകയായ ഒരു
യുവതിെയ ഒരുത്തൻ കണ്ടു അവെള പിടിച്ചു
അവേളാടുകൂെട ശയിക്കയും അവെര
കണ്ടുപിടിക്കയും െചയത്ാൽ 29 അവേളാടുകൂെട
ശയിച്ച പുരുഷൻ യുവതിയുെട അപ്പന്നു അമ്പതു
െവള്ളിക്കാശു െകാടുേക്കണം; അവൾ അവെന്റ
ഭായ്യൎ യാകയും േവണം. അവൻ അവൾക്കു
േപാരായ്കവരുത്തിയേല്ലാ; അവന്നു തെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവെള ഉേപക്ഷിച്ചുകൂടാ.

30 അപ്പെന്റ ഭായ്യൎ െയ ആരും പരി്രഗഹിക്കരുതു;
അപ്പെന്റ വ്രസ്തം നീക്കുകയും അരുതു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഷണ്ഡേനാ ഛിന്നലിംഗേനാ യേഹാവയുെട
സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുതു.

2 െകൗലേടയൻ യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുതു; അവെന്റ പത്താം തലമുറേപാലും
യേഹാവയുെട സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുതു.

3 ഒരു അേമ്മാന്യേനാ േമാവാബ്യേനാ യേഹാവയുെട
സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുതു; അവരുെട പത്താം
തലമുറേപാലും ഒരു നാളും യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുതു. 4 നിങ്ങൾ മി്രസയീമിൽനിന്നു
വരുേമ്പാൾ അവർ അപ്പവും െവള്ളവുംെകാണ്ടു
വഴിയിൽ നിങ്ങെള വെന്നതിേരല്ക്കായ്കെകാണ്ടും നിെന്ന
ശപിപ്പാൻ അവർ െമെസാെപാത്താമ്യയിെല
െപേഥാരിൽനിന്നു െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാമിെന നിനക്കു വിേരാധമായി കൂലിക്കു
വിളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടും തേന്ന. 5 എന്നാൽ
ബിെലയാമിന്നു െചവിെകാടുപ്പാൻ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു മനസ്സില്ലായിരുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ടു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ശാപം നിനക്കു
അനു്രഗഹമാക്കിത്തീത്തൎ ു. 6 ആകയാൽ നിെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവരുെട
സമാധാനത്തിന്നും ഗുണത്തിന്നും േവണ്ടി
ചിന്തിക്കരുതു.

7 ഏേദാമ്യെന െവറുക്കരുതു; അവൻ നിെന്റ
സേഹാദരനേല്ലാ. മി്രസയീമ്യെന െവറുക്കരുതു; നീ
അവെന്റ േദശത്തു പരേദശി ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 8

മൂന്നാം തലമുറയായി അവക്കൎ ു ജനിക്കുന്ന മക്കൾക്കു
യേഹാവയുെട സഭയിൽ ്രപേവശിക്കാം.

9 ശ്രതുക്കൾക്കു േനെര പാളയമിറങ്ങുേമ്പാൾ
െകാള്ളരുതാത്ത കായ്യൎ െമാന്നും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ നീ
സൂക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണം. 10 രാ്രതിയിൽ സംഭവിച്ച
കായ്യൎ ത്താൽ അശുദ്ധനായത്ീന്നൎ  ഒരുത്തൻ നിങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവൻ പാളയത്തിന്നു
പുറത്തുേപാേകണം; പാളയത്തിന്നകത്തു വരരുതു. 11
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സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ അവൻ െവള്ളത്തിൽ
കുളിേക്കണം; സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിച്ചിട്ടു അവന്നു
പാളയത്തിന്നകത്തു വരാം. 12 ബാഹ്യത്തിന്നു
േപാകുവാൻ നിനക്കു ഒരു സ്ഥലം പാളയത്തിന്നു
പുറത്തു ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 13 നിെന്റ ആയുധങ്ങളുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാരയും ഉണ്ടായിരിേക്കണം;
ബാഹ്യത്തിന്നു ഇരിക്കുേമ്പാൾ അതിനാൽ കുഴിച്ചു
നിെന്റ വിസജ്ജൎ നം മൂടിക്കളേയണം. 14 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന രക്ഷിപ്പാനും ശ്രതുക്കെള
നിനക്കു ഏലപ്ിച്ചുതരുവാനും നിെന്റ പാളയത്തിെന്റ
മേദ്ധ്യ നടക്കുന്നു; നിങ്കൽ വൃത്തിേകടു കണ്ടിട്ടു അവൻ
നിെന്ന വിട്ടകലാതിരിപ്പാൻ നിെന്റ പാളയം
ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിേക്കണം.

15 യജമാനെന വിട്ടു നിെന്റ അടുക്കൽ ശരണം
്രപാപിപ്പാൻ വന്ന ദാസെന യജമാനെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കരുതു. 16 അവൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ ഏതിെലങ്കിലും തനിക്കു
േബാധിേച്ചടത്തു നിേന്നാടുകൂെട പാക്കൎ െട്ട; അവെന
െഞരുക്കം െചയ്യരുതു.

17 യി്രസാേയൽപു്രതിമാരിൽ ഒരു േവശ്യ ഉണ്ടാകരുതു;
യി്രസാേയൽപു്രതന്മാരിൽ പുരുഷൈമഥുനക്കാരനും
ഉണ്ടാകരുതു. 18 േവശ്യയുെട കൂലിയും നായുെട
വിലയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു യാെതാരു േനച്ചൎ യായിട്ടും
െകാണ്ടുവരരുതു; ഇവ രണ്ടും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു അെറപ്പാകുന്നു.

19 പണത്തിേന്നാ, ആഹാരത്തിേന്നാ, വായിപ്പ
െകാടുക്കുന്ന യാെതാരു വസ്തുവിേന്നാ സേഹാദരേനാടു
പലിശവാങ്ങരുതു. 20 അന്യേനാടു പലിശ വാങ്ങാം;
എന്നാൽ നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശത്തു
നീ െതാടുന്നതിെലാെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു
സേഹാദരേനാടു പലിശ വാങ്ങരുതു.

21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു േനച്ചൎ  േനന്നൎ ാൽ
അതു നിവത്തൎ ിപ്പാൻ താമസം വരുത്തരുതു; അങ്ങെന
െചയത്ാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു
േചാദിക്കും; അതു നിങ്കൽ പാപമായിരിക്കും. 22

േനരാതിരിക്കുന്നതു പാപം ആകയില്ല. 23 നിെന്റ
നാവിേന്മൽനിന്നു വീണതു നിവത്തൎ ിക്കയും വായ്
െകാണ്ടു പറഞ്ഞ സ്വേമധാദാനം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു േനന്നൎ തുേപാെല നിവത്തൎ ിക്കയും
േവണം.

24 കൂട്ടുകാരെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിലൂെട
േപാകുേമ്പാൾ ഇഷ്ടംേപാെല മുന്തിരിപ്പഴം
തൃപത്ിയാംവണ്ണം നിനക്കു തിന്നാം; എങ്കിലും നിെന്റ
പാ്രതത്തിൽ ഇടരുതു.

25 കൂട്ടുകാരെന്റ വിളഭൂമിയിൽകൂടി േപാകുേമ്പാൾ
നിനക്കു ൈകെകാണ്ടു കതിർ പറിക്കാം; എങ്കിലും
കൂട്ടുകാരെന്റ വിളവിൽ അരിവാൾ െവക്കരുതു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ്രസ്തീെയ തിരെഞ്ഞടുത്തു
വിവാഹം െചയത്േശഷം അവളിൽ
ദൂഷ്യമായ വല്ലതും കണ്ടിട്ടു അവന്നു

അവേളാടു അനിഷ്ടം േതാന്നിയാൽ ഒരു
ഉേപക്ഷണപ്രതം എഴുതി കയ്യിൽ െകാടുത്തു അവെള
വീട്ടിൽനിന്നു അയേക്കണം. 2 അവെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടേശഷം അവൾ േപായി മെറ്റാരു പുരുഷന്നു
ഭായ്യൎ യായി ഇരിക്കാം. 3 എന്നാൽ രണ്ടാമെത്ത

ഭത്തൎ ാവു അവെള െവറുത്തു ഒരു ഉേപക്ഷണപ്രതം
എഴുതി കയ്യിൽ െകാടുത്തു അവെള വീട്ടിൽനിന്നു
അയക്കേയാ അവെള ഭായ്യൎ യായിട്ടു എടുത്ത
രണ്ടാമെത്ത ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചുേപാകേയാ െചയത്ാൽ 4

അവെള ഉേപക്ഷിച്ച മുമ്പിലെത്ത ഭത്തൎ ാവിന്നു അവൾ
അശുദ്ധയായേശഷം അവെള പിെന്നയും ഭായ്യൎ യായി
പരി്രഗഹിച്ചുകൂടാ; അതു യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അെറപ്പാകുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശം നീ പാപംെകാണ്ടു
മലിനമാക്കരുതു.

5 ഒരു പുരുഷൻ പുതുതായി ഒരു ്രസ്തീെയ
പരി്രഗഹിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ യുദ്ധത്തിന്നു
േപാകരുതു; അവെന്റേമൽ യാെതാരു ഭാരവും
െവക്കരുതു; അവൻ ഒരു സംവത്സരേത്തക്കു വീട്ടിൽ
സ്വത്രന്തനായിരുന്നു താൻ പരി്രഗഹിച്ച ഭായ്യൎ െയ
സേന്താഷിപ്പിേക്കണം. 6 തിരികല്ലാകെട്ട അതിെന്റ
േമല്ക്കല്ലാകെട്ട ആരും പണയം വാങ്ങരുതു; അതു
ജീവെന പണയം വാങ്ങുകയേല്ലാ.

7 ആെരങ്കിലും തെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ ഒരുത്തെന േമാഷ്ടിച്ചു അവേനാടു
കാഠിന്യം ്രപവത്തൎ ിക്കേയാ അവെന വിെലക്കു
വില്ക്കേയാ െചയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ േമാഷ്ടാവു മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം. ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു
േദാഷം നീക്കിക്കളേയണം.

8 കുഷഠ്േരാഗത്തിെന്റ ബാധാകായ്യൎ ത്തിൽ ഏറ്റവും
സൂക്ഷിച്ചിരിപ്പാനും േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ
നിങ്ങൾക്കു ഉപേദശിച്ചുതരുന്നതുേപാെല ഒെക്കയും
െചയവ്ാനും ജാ്രഗതയായിരിേക്കണം; ഞാൻ
അവേരാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന നിങ്ങൾ
െചേയ്യണം. 9 നിങ്ങൾ മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടേശഷം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ വഴിയിൽ
െവച്ചു മിയ്യൎ ാമിേനാടു െചയത്തു ഓത്തൎ ുെകാൾക.

10 കൂട്ടുകാരന്നു എെന്തങ്കിലും
വായിപ്പെകാടുക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ പണയം
വാങ്ങുവാൻ വീട്ടിന്നകത്തു കടക്കരുതു. 11 നീ
പുറത്തു നിേല്ക്കണം; വായിപ്പവാങ്ങിയവൻ പണയം
നിെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവേരണം. 12

അവൻ ദരി്രദനാകുന്നുെവങ്കിൽ നീ അവെന്റ പണയം
ൈകവശം െവച്ചുെകാണ്ടു ഉറങ്ങരുതു. 13 അവൻ
തെന്റ വ്രസ്തം പുെതച്ചു ഉറങ്ങി നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ
പണയം നീ അവന്നു മടക്കിെക്കാടുേക്കണം; അതു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിനക്കു
നീതിയായിരിക്കും.

14 നിെന്റ സേഹാദരന്മാരിേലാ നിെന്റ േദശത്തു നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരേദശികളിേലാ ദരി്രദനും
അഗതിയുമായ കൂലിക്കാരെന നീ പീഡിപ്പിക്കരുതു. 15

അവെന്റ കൂലി അേന്നക്കന്നു െകാടുേക്കണം; സൂയ്യൎ ൻ
അതിേന്മൽ അസ്തമിക്കരുതു; അവൻ ദരി്രദനും
അതിന്നായി ആശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവനുമേല്ലാ.
അവൻ നിനക്കു വിേരാധമായി യേഹാവേയാടു
നിലവിളിപ്പാനും അതു നിനക്കു
പാപമായിത്തീരുവാനും ഇടവരുത്തരുതു.

16 മക്കൾക്കു പകരം അപ്പന്മാരും അപ്പന്മാക്കൎ ു
പകരം മക്കളും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുതു;
താന്താെന്റ പാപത്തിന്നു താന്താൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം.

17 പരേദശിയുെടയും അനാഥെന്റയും ന്യായം
മറിച്ചുകളയരുതു; വിധവയുെട വ്രസ്തം പണയം
വാങ്ങുകയുമരുതു. 18 നീ മി്രസയീമിൽ
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അടിമയായിരുന്നു എന്നും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അവിെടനിന്നു വീെണ്ടടുത്തു എന്നും
ഓേക്കൎ ണം; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഇക്കായ്യൎ ം ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നതു.

19 നിെന്റ വയലിൽ വിളവു െകായത്ിട്ടു ഒരു കറ്റ
വയലിൽ മറന്നുേപാന്നാൽ അതിെന എടുപ്പാൻ
മടങ്ങിേപ്പാകരുതു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു
അതു പരേദശിക്കും അനാഥന്നും വിധെവക്കും
ഇരിക്കെട്ട.

20 ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം തല്ലുേമ്പാൾ െകാമ്പു
തപ്പിപ്പറിക്കരുതു; അതു പരേദശിക്കും അനാഥന്നും
വിധെവക്കും ഇരിക്കെട്ട. 21 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല
പഴം അറുെത്തടുക്കുേമ്പാൾ കാലാെപറുക്കരുതു;
അതു പരേദശിക്കും അനാഥന്നും വിധെവക്കും
ഇരിക്കെട്ട; 22 നീ മി്രസയീംേദശത്തു അടിമയായിരുന്നു
എന്നു ഓേക്കൎ ണം; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഞാൻ
ഇക്കായ്യൎ ം നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നതു.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യക്കൎ ു തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടായിട്ടു
അവർ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ വരികയും
അവരുെട കായ്യൎ ം വിസ്തരിക്കയും

െചയ്യുേമ്പാൾ നീതിമാെന നീതീകരിക്കയും
കുറ്റക്കാരെന കുറ്റം വിധിക്കയുംേവണം. 2

കുറ്റക്കാരൻ അടിക്കു േയാഗ്യനാകുന്നു എങ്കിൽ
ന്യായാധിപൻ അവെന നിലത്തു കിടത്തി അവെന്റ
കുറ്റത്തിന്നു തക്കവണ്ണം എണ്ണി അടിപ്പിേക്കണം. 3

നാലപ്തു അടി അടിപ്പിക്കാം; അതിൽ കവിയരുതു;
കവിഞ്ഞു അടിപ്പിച്ചാൽ സേഹാദരൻ നിെന്റ കണ്ണിന്നു
നിന്ദിതനായത്ീേന്നൎ ക്കാം.

4 കാള െമതിക്കുേമ്പാൾ അതിന്നു മുഖെക്കാട്ട
െകട്ടരുതു.

5 സേഹാദരന്മാർ ഒന്നിച്ചു പാക്കൎ ുേമ്പാൾ അവരിൽ
ഒരുത്തൻ മകനില്ലാെത മരിച്ചുേപായാൽ മരിച്ചവെന്റ
ഭായ്യൎ  പുറത്തുള്ള ഒരുത്തന്നു ആകരുതു; ഭത്തൎ ാവിെന്റ
സേഹാദരൻ അവളുെട അടുക്കൽ െചന്നു അവെള
ഭായ്യൎ യായി പരി്രഗഹിച്ചു അവേളാടു േദവരധമ്മൎ ം
നിവത്തൎ ിേക്കണം. 6 മരിച്ചുേപായ സേഹാദരെന്റ േപർ
യി്രസാേയലിൽ മാഞ്ഞുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവൾ ്രപസവിക്കുന്ന ആദ്യജാതെന അവെന്റ േപക്കൎ ു
കണക്കു കൂേട്ടണം. 7 സേഹാദരെന്റ ഭായ്യൎ െയ
പരി്രഗഹിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ അവൾ
പട്ടണവാതില്ക്കൽ മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു:
എെന്റ േദവരന്നു തെന്റ സേഹാദരെന്റ േപർ
യി്രസാേയലിൽ നിലനിത്തൎ ുവാൻ ഇഷ്ടമില്ല; എേന്നാടു
േദവരധമ്മൎ ം നിവത്തൎ ിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സില്ല എന്നു
പറേയണം. 8 അേപ്പാൾ അവെന്റ പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാർ അവെന വിളിപ്പിച്ചു അവേനാടു
സംസാരിേക്കണം; എന്നാൽ ഇവെള പരി്രഗഹിപ്പാൻ
എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു അവൻ ഖണ്ഡിച്ചു
പറഞ്ഞാൽ 9 അവെന്റ സേഹാദരെന്റ ഭായ്യൎ  മൂപ്പന്മാർ
കാൺെക അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവെന്റ
കാലിൽനിന്നു െചരിപ്പു അഴിച്ചു അവെന്റ മുഖത്തു
തുപ്പി: സേഹാദരെന്റ വീടു പണിയാത്ത പുരുഷേനാടു
ഇങ്ങെന െചയ്യുെമന്നു ്രപത്യുത്തരം പറേയണം. 10

െചരിപ്പഴിഞ്ഞവെന്റ കുടുംബം എന്നു യി്രസാേയലിൽ
അവെന്റ കുടുംബത്തിന്നു േപർ പറയും.

11 പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ അടിപിടികൂടുേമ്പാൾ
ഒരുത്തെന്റ ഭായ്യൎ  ഭത്തൎ ാവിെന അടിക്കുന്നവെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിേക്കണ്ടതിന്നു അടുത്തുെചന്നു
ൈക നീട്ടി അവെന്റ ഗുപത്ാംഗം പിടിച്ചാൽ 12

അവളുെട ൈക െവട്ടിക്കളേയണം; അവേളാടു കനിവു
േതാന്നരുതു.

13 നിെന്റ സഞ്ചിയിൽ തൂക്കം ഏറിയതും
കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടുതരം പടി ഉണ്ടാകരുതു. 14 നിെന്റ
വീട്ടിൽ മുറുക്കവും ഇളപ്പവുമായ രണ്ടുതരം പറയും
ഉണ്ടാകരുതു. 15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
തരുന്ന േദശത്തു നീ ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നിെന്റ പടി ഒത്തതും ന്യായമായതുമായിരിേക്കണം;
അങ്ങെനതേന്ന നിെന്റ പറയും ഒത്തതും
ന്യായമായതുമായിരിേക്കണം. 16 ഈ വകയിൽ
അന്യായം െചയ്യുന്നവെനാെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു ആകുന്നു.

17 നിങ്ങൾ മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു വരുേമ്പാൾ
വഴിയിൽെവച്ചു അമാേലക്ക് നിേന്നാടു െചയത്തു, 18

അവൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടാെത വഴിയിൽ നിെന്റ
േനെര വന്നു നീ ക്ഷീണിച്ചും തളന്നൎ ും ഇരിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ പിമ്പിൽ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനെര
ഒെക്കയും സംഹരിച്ച കായ്യൎ ം തേന്ന ഓത്തൎ ുെകാൾക.
19 ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
അവകാശമായി അടക്കുവാൻ തരുന്ന േദശത്തു
ചുറ്റുമുള്ള നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നീക്കി നിനക്കു സ്വസ്ഥത
തന്നിരിക്കുേമ്പാൾ നീ അമാേലക്കിെന്റ ഓമ്മൎ െയ
ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്നു മായിച്ചുകളേയണം; ഇതു
മറന്നുേപാകരുതു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തു നീ െചന്നു
അതു ൈകവശമാക്കി അവിെട പാക്കൎ ുേമ്പാൾ

2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
േദശത്തു നിെന്റ നിലത്തിൽനിന്നു ഉണ്ടാകുന്നതായി
നിലത്തിെല എല്ലാവക കൃഷിയുെടയും ആദ്യഫലം
കുെറശ്ശ എടുത്തു ഒരു െകാട്ടയിൽ െവച്ചുെകാണ്ടു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു േപാേകണം. 3

അന്നുള്ള പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ നീ െചന്നു
അവേനാടു: നമുക്കു തരുെമന്നു യേഹാവ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യംെചയത് േദശത്തു ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ഞാൻ ഇന്നു ഏറ്റുപറയുന്നു എന്നു
പറേയണം. 4 പുേരാഹിതൻ ആ െകാട്ട നിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െവേക്കണം. 5 പിെന്ന
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീ
്രപസ്താവിേക്കണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: എെന്റ പിതാവു
േദശാന്തരിയാേയാരു അരാമ്യനായിരുന്നു;
ചുരുക്കംേപേരാടു കൂടി അവൻ മി്രസയീമിേലക്കു
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു പരേദശിയായി പാത്തൎ ു; അവിെട
വലിപ്പവും ബലവും െപരുപ്പവുമുള്ള ജനമായിത്തീന്നൎ ു.
6 എന്നാൽ മി്രസയീമ്യർ ഞങ്ങേളാടു തിന്മെചയത്ു
ഞങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ചു ഞങ്ങെളെക്കാണ്ടു കഠിനേവല
െചയ്യിച്ചു. 7 അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു; യേഹാവ ഞങ്ങളുെട നിലവിളി േകട്ടു
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ഞങ്ങളുെട കഷ്ടതയും ്രപയാസവും െഞരുക്കവും
കണ്ടു. 8 യേഹാവ ബലമുള്ള കയ്യാലും നീട്ടിയ
ഭുജത്താലും മഹാഭയങ്കര്രപവൃത്തിേയാടും
അടയാളങ്ങേളാടും അത്ഭുതങ്ങേളാടുംകൂെട ഞങ്ങെള
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു 9 ഞങ്ങെള ഈ
സ്ഥലേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു; പാലും േതനും
ഒഴുകുന്ന ഈ േദശം ഞങ്ങൾക്കു തന്നുമിരിക്കുന്നു. 10

ഇതാ, യേഹാേവ, നീ എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള നിലത്തിെല
ആദ്യഫലം ഞാൻ ഇേപ്പാൾ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
പിെന്ന നീ അതു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ചു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിേക്കണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കും നിെന്റ കുടുംബത്തിന്നും
തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാനന്മയിലും നീയും േലവ്യനും
നിങ്ങളുെട മേദ്ധ്യയുള്ള പരേദശിയും
സേന്താഷിേക്കണം.

12 ദശാംശം എടുക്കുന്ന കാലമായ മൂന്നാം
സംവത്സരത്തിൽ നിെന്റ അനുഭവത്തിെലാെക്കയും
ദശാംശം എടുത്തു േലവ്യനും പരേദശിയും അനാഥനും
വിധവയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽെവച്ചു
തൃപത്ിയാംവണ്ണം തിന്മാൻ െകാടുത്തുതീന്നൎ േശഷം 13

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീ
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: നീ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചിരുന്ന കലപ്ന്രപകാരെമാെക്കയും ഞാൻ
വിശുദ്ധമായതു എെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു
േലവ്യന്നും പരേദശിക്കും അനാഥന്നും വിധെവക്കും
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ കലപ്ന
ലംഘിക്കേയാ മറന്നുകളകേയാ െചയത്ിട്ടില്ല. 14

എെന്റ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നു തിന്നിട്ടില്ല;
അശുദ്ധനായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും
നീക്കിെവച്ചിട്ടില്ല; മരിച്ചവന്നു അതിൽനിന്നു ഒന്നും
െകാടുത്തിട്ടുമില്ല; ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടു നീ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു. 15

നിെന്റ വിശുദ്ധവാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു
േനാക്കി നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെനയും നീ
ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യംെചയത്തുേപാെല
ഞങ്ങൾക്കു തന്ന േദശമായി പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശെത്തയും അനു്രഗഹിേക്കണേമ.

16 ഈ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ആചരിപ്പാൻ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇന്നു നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നു;
നീ അവെയ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും
കൂെട ്രപമാണിച്ചു നടേക്കണം. 17 യേഹാവ നിനക്കു
ൈദവമായിരിക്കുെമന്നും നീ അവെന്റ വഴികളിൽ
നടന്നു അവെന്റ ചട്ടങ്ങളും കലപ്നകളും വിധികളും
്രപമാണിച്ചു അവെന്റ വചനം അനുസരിേക്കണെമന്നും
നീ ഇന്നു അരുളപ്പാടു േകട്ടിരിക്കുന്നു. 18 യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല നീ അവന്നു സ്വന്തജനമായി
അവെന്റ സകലകലപ്നകളും ്രപമാണിച്ചു
നടക്കുെമന്നും 19 താൻ ഉണ്ടാക്കിയ
സകലജാതികൾക്കും മീെത നിെന്ന പുകഴെ്ചക്കും
കീത്തൎ ിക്കും മാനത്തിന്നുമായി ഉന്നതമാേക്കണ്ടതിന്നു
താൻ കലപ്ിച്ചതുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധജനമായിരിക്കുെമന്നും ഇന്നു
നിെന്റ വാെമാഴി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടുകൂെട
ജനേത്താടു കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: ഞാൻ
ഇന്നു നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല

കലപ്നകളും ്രപമാണിപ്പിൻ. 2 നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന
േദശത്തു എത്തുന്ന ദിവസം നീ വലിയ കല്ലുകൾ നാട്ടി
അെവക്കു കുമ്മായം േതേക്കണം: 3 നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
വാഗദ്ത്തം െചയത്തുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു തരുന്ന േദശമായി പാലും േതനും
ഒഴുകുന്ന േദശത്തു െചല്ലുവാൻ കടന്നേശഷം നീ ഈ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ വചനങ്ങെളല്ലാം അവയിൽ
എഴുേതണം. 4 ആകയാൽ നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നിട്ടു
ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ
കല്ലുകൾ ഏബാൽപവ്വൎ ത്തിൽ നാട്ടുകയും അെവക്കു
കുമ്മായം േതക്കുകയും േവണം. 5 അവിെട നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു കല്ലുെകാണ്ടു ഒരു
യാഗപീഠം പണിേയണം; അതിേന്മൽ ഇരിമ്പു
െതാടുവിക്കരുതു. 6 െചത്താത്ത കല്ലുെകാണ്ടു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠം പണിേയണം;
അതിേന്മൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
േഹാമയാഗങ്ങൾ അപ്പൎ ിേക്കണം. 7

സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു അവിെടെവച്ചു
തിന്നുകയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിക്കയും േവണം; 8 ആ
കല്ലുകളിൽ ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
വചനങ്ങെളാെക്കയും നല്ല െതളിവായി എഴുേതണം.

9 േമാെശയും േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരും
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും: യി്രസാേയേല,
മിണ്ടാതിരുന്നു േകൾക്ക; ഇന്നു നീ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ജനമായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 10

ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
അനുസരിച്ചു, ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും
ആചരിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.

11 അന്നു േമാെശ ജനേത്താടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 12 നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്ന േശഷം
ജനെത്ത അനു്രഗഹിപ്പാൻ െഗരിസീംപവ്വൎ തത്തിൽ
നിേല്ക്കണ്ടുന്നവർ: ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ,
യിസ്സാഖാർ, േയാേസഫ,് േബന്യാമീൻ. 13 ശപിപ്പാൻ
ഏബാൽപവ്വൎ തത്തിൽ നിൽേക്കണ്ടന്നവേരാ: രൂേബൻ,
ഗാദ,് ആേശർ, െസബൂലൂൻ, ദാൻ, നഫത്ാലി. 14

അേപ്പാൾ േലവ്യർ എല്ലായി്രസാേയല്യേരാടും ഉറെക്ക
വിളിച്ചുപറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:

15 ശിലപ്ിയുെട ൈകപ്പണിയായി യേഹാെവക്കു
അെറപ്പായ വല്ല വി്രഗഹെത്തയും െകാത്തിേയാ
വാേത്തൎ ാ ഉണ്ടാക്കി രഹസ്യത്തിൽ ്രപതിഷഠ്ിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു ഉത്തരം
പറേയണം.

16 അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ നിന്ദിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

17 കൂട്ടുകാരെന്റ അതിർ നീക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.
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18 കുരുടെന വഴി െതറ്റിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

19 പരേദശിയുെടയും അനാഥെന്റയും
വിധവയുെടയും ന്യായം മറിച്ചുകളയുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

20 അപ്പെന്റ ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട ശയിക്കുന്നവൻ
അപ്പെന്റ വ്രസ്തം നീക്കിയതുെകാണ്ടു ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു പറേയണം.

21 വല്ല മൃഗേത്താടുംകൂെട ശയിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

22 അപ്പെന്റ മകേളാ അമ്മയുെട മകേളാ ആയ
സേഹാദരിേയാടുകൂെട ശയിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

23 അമ്മാവിയമ്മേയാടുകൂെട ശയിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

24 കൂട്ടുകാരെന രഹസ്യമായി െകാല്ലുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

25 കുറ്റമില്ലാത്തവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നു ്രപതിഫലം
വാങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ
എന്നു പറേയണം.

26 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ
്രപമാണമാക്കി അനുസരിച്ചു നടക്കാത്തവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു നീ
ശ്രദ്ധേയാെട േകട്ടു, ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ

സകലകലപ്നകളും ്രപമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന ഭൂമിയിലുള്ള
സവ്വൎ ജാതികൾക്കും മീെത ഉന്നതമാക്കും. 2 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചാൽ
ഈ അനു്രഗഹങ്ങെളല്ലാം നിനക്കു സിദ്ധിക്കും:
പട്ടണത്തിൽ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും; 3 വയലിൽ നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 4 നിെന്റ ഗഭൎഫലവും
കൃഷിഫലവും മൃഗങ്ങളുെട ഫലവും നിെന്റ
കന്നുകാലികളുെട േപറും ആടുകളുെട പിറപ്പും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 5 നിെന്റ െകാട്ടയും മാവു
കുെഴക്കുന്ന െതാട്ടിയും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 6

അകത്തു വരുേമ്പാൾ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
പുറത്തു േപാകുേമ്പാൾ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 7

നിേന്നാടു എതിക്കൎ ുന്ന ശ്രതുക്കെള യേഹാവ നിെന്റ
മുമ്പിൽ േതാല്ക്കുമാറാക്കും; അവർ ഒരു വഴിയായി നിെന്റ
േനെര വരും; ഏഴു വഴിയായി നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിേപ്പാകും. 8 യേഹാവ നിെന്റ കളപ്പുരകളിലും നീ
െതാടുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിനക്കു അനു്രഗഹം
കലപ്ിക്കും; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
തരുന്ന േദശത്തു അവൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും. 9

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട കലപ്നകൾ
്രപമാണിച്ചു അവെന്റ വഴികളിൽ നടന്നാൽ യേഹാവ
നിേന്നാടു സത്യംെചയത്തുേപാെല നിെന്ന തനിക്കു
വിശുദ്ധജനമാക്കും. 10 യേഹാവയുെട നാമം

നിെന്റേമൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഭൂമിയിലുള്ള
സകലജാതികളും കണ്ടു നിെന്ന ഭയെപ്പടും. 11

നിനക്കു തരുെമന്നു യേഹാവ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു
സത്യംെചയത് േദശത്തു യേഹാവ നിെന്റ നെന്മക്കായി
ഗഭൎഫലത്തിലും കന്നുകാലികളുെട ഫലത്തിലും നിെന്റ
നിലത്തിെല ഫലത്തിലും നിനക്കു സമൃദ്ധിനല്കും. 12

തക്കസമയത്തു നിെന്റ േദശത്തിന്നു മഴ തരുവാനും
നിെന്റ േവല ഒെക്കയും അനു്രഗഹിപ്പാനും യേഹാവ
നിനക്കു തെന്റ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം തുറക്കും;
നീ അേനകം ജാതികൾക്കു വായിപ്പ െകാടുക്കും;
എന്നാൽ നീ വായിപ്പ വാങ്ങുകയില്ല. 13 ഞാൻ എന്നു
നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കലപ്നകൾ േകട്ടു
്രപമാണിച്ചുനടന്നാൽ യേഹാവ നിെന്ന വാലല്ല, തല
ആക്കും; നീ ഉയച്ചൎ  തേന്ന ്രപാപിക്കും; താഴച്
്രപാപിക്കയില്ല. 14 ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ യാെതാെന്നങ്കിലും
വിട്ടു അന്യൈദവങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ ു േസവിപ്പാൻ നീ
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറരുതു.

15 എന്നാൽ നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കു േകട്ടു, ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും
്രപമാണിച്ചുനടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപം ഒെക്കയും
നിനക്കു വന്നു ഭവിക്കും: 16 പട്ടണത്തിൽ നീ
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. വയലിലും ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
17 നിെന്റ െകാട്ടയും മാവുകുെഴക്കുന്ന െതാട്ടിയും
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 18 നിെന്റ ഗഭൎഫലവും
കൃഷിഫലവും കന്നുകാലികളുെട േപറും ആടുകളുെട
പിറപ്പും ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; 19 അകത്തു വരുേമ്പാൾ
നീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; പുറത്തുേപാകുേമ്പാൾ നീ
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 20 എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു െചയത്
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തം നീ േവഗത്തിൽ
മുടിഞ്ഞുേപാകുംവെര നിെന്റ ൈക െതാടുന്ന
എല്ലാറ്റിലും യേഹാവ ശാപവും പരി്രഭമവും ്രപാക്കും
അയക്കും. 21 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന
േദശത്തു നിന്നു നിെന്ന മുടിച്ചുകളയുംവെര യേഹാവ
നിനക്കു മഹാമാരി പിടിപ്പിക്കും. 22 ക്ഷയേരാഗം,
ജ്വരം, പുകച്ചൽ, അത്യുഷണ്ം, വരൾച്ച, െവൺകതിർ,
വിഷമഞ്ഞു എന്നിവയാൽ യേഹാവ നിെന്ന
ബാധിക്കും; നീ നശിക്കുംവെര അവ നിെന്ന
പിന്തുടരും. 23 നിെന്റ തെലക്കു മീെതയുള്ള ആകാശം
െചമ്പും നിനക്കു കീഴുള്ള ഭൂമി ഇരിമ്പും ആകും. 24

യേഹാവ നിെന്റ േദശത്തിെല മഴെയ െപാടിയും
പൂഴിയും ആക്കും; നീ നശിക്കുംവെര അതു
ആകാശത്തിൽനിന്നു നിെന്റേമൽ െപയ്യും. 25

ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിൽ യേഹാവ നിെന്ന
േതാല്ക്കുമാറാക്കും. നീ ഒരു വഴിയായി അവരുെട േനെര
െചല്ലും; ഏഴു വഴിയായി അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിേപ്പാകും; നീ ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു
ബാധയായത്ീരും. 26 നിെന്റ ശവം ആകാശത്തിെല
സകലപക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇര
ആകും; അവെയ ആട്ടികളവാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.
യേഹാവ നിെന്ന മി്രസയീമിെല 27 പരുക്കൾ,
മൂലവ്യാധി, െചാറി, ചിരങ്ങു എന്നിവയാൽ
ബാധിക്കും; അവ െസൗഖ്യമാകുകയുമില്ല. 28 ്രഭാന്തും
അന്ധതയും ചിത്ത്രഭമവുംെകാണ്ടു യേഹാവ നിെന്ന
ബാധിക്കും. 29 കുരുടൻ അന്ധതമസ്സിൽ
തപ്പിനടക്കുന്നതുേപാെല നീ ഉച്ചസമയത്തു
തപ്പിനടക്കും. നീ േപാകുേന്നടെത്തങ്ങും നിനക്കു
ഗുണംവരികയില്ല; നീ എേപ്പാഴും പീഡിതനും
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അപഹാരഗതനും ആയിരിക്കും; നിെന്ന രക്ഷിപ്പാൻ
ആരുമുണ്ടാകയുമില്ല. 30 നീ ഒരു ്രസ്തീെയ
വിവാഹത്തിന്നു നിയമിക്കും; മെറ്റാരുത്തൻ അവെള
പരി്രഗഹിക്കും. നീ ഒരു വിടു പണിയിക്കും; എങ്കിലും
അതിൽ പാക്കൎ യില്ല. നീ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
നട്ടുണ്ടാക്കും; ഫലം അനുഭവിക്കയില്ല. 31 നിെന്റ
കാളെയ നിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു അറുക്കും; എന്നാൽ നീ
അതിെന്റ മാംസം തിന്നുകയില്ല. നിെന്റ കഴുതെയ നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും; തിരിെക
കിട്ടുകയില്ല. നിെന്റ ആടുകൾ ശ്രതുക്കൾക്കു
ൈകവശമാകും; അവെയ വിടുവിപ്പാൻ നിനക്കു
ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. 32 നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
അന്യജാതിക്കു അടിമകളാകും; നിെന്റ കണ്ണു
ഇടവിടാെത അവെര േനാക്കിയിരുന്നു ക്ഷീണിക്കും;
എങ്കിലും നിന്നാൽ ഒന്നും സാധിക്കയില്ല. 33 നിെന്റ
കൃഷിഫലവും നിെന്റ അദ്ധ്വാനെമാെക്കയും നീ
അറിയാത്ത ജാതിക്കാർ അനുഭവിക്കും; നീ എല്ലാനാളും
ബാധിതനും പീഡിതനും ആകും. 34 നിെന്റ കാണ്ണാെല
കാണുന്ന കാഴച്യാൽ നിനക്കു ്രഭാന്തു പിടിക്കും. 35

െസൗഖ്യമാകാത്ത പരുക്കളാൽ യേഹാവ നിെന്ന
ഉള്ളങ്കാൽതുടങ്ങി െനറുകവെര ബാധിക്കും. 36

യേഹാവ നിെന്നയും നീ നിെന്റ േമൽ ആക്കിയ
രാജാവിെനയും നീയാകെട്ട നിെന്റ പിതാക്കന്മാരാകെട്ട
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജാതിയുെട അടുക്കൽ
േപാകുമാറാക്കും; അവിെട നീ മരവും കല്ലുമായ
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കും. 37 യേഹാവ നിെന്ന
െകാണ്ടുേപാകുന്ന സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ നീ
സ്തംഭനത്തിന്നും പഴെഞ്ചാല്ലിന്നും പരിഹാസത്തിന്നും
വിഷയമായത്ീരും. 38 നീ വളെര വിത്തു
നിലത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും; എന്നാൽ െവട്ടുക്കിളി
തിന്നുകളകെകാണ്ടു കുെറ മാ്രതം െകായ്യും. 39 നീ
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ നട്ടു രക്ഷ െചയ്യും; എങ്കിലും പുഴു
തിന്നുകളകെകാണ്ടു വീഞ്ഞു കുടിക്കയില്ല; പഴം
േശഖരിക്കയുമില്ല. 40 ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾ നിെന്റ നാട്ടിൽ
ഒെക്കയും ഉണ്ടാകും; എങ്കിലും നീ എണ്ണ േതക്കയില്ല;
അതിെന്റ പിഞ്ചു െപാഴിഞ്ഞുേപാകും. 41 നീ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കും; എങ്കിലും
അവർ നിനക്കു ഇരിക്കയില്ല; അവർ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും. 42 നിെന്റ
വൃക്ഷങ്ങളും നിെന്റ ഭൂമിയുെട ഫലവും എല്ലാം പുഴു
തിന്നുകളയും. 43 നിെന്റ ഇടയിലുള്ള പരേദശി നിനക്കു
മീെത ഉയന്നൎ ുയന്നൎ ു വരും; നീേയാ
താണുതാണുേപാകും. 44 അവർ നിനക്കു വായിപ്പ
തരും; അവന്നു വായിപ്പ െകാടുപ്പാൻ നിനക്കു
ഉണ്ടാകയില്ല; അവൻ തലയും നീ വാലുമായിരിക്കും. 45

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടു
അവൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള കലപ്നകളും
ചട്ടങ്ങളും ്രപമാണിച്ചു നടക്കായ്കെകാണ്ടു ഈ ശാപം
ഒെക്കയും നിെന്റ േമൽ വരികയും നീ നശിക്കുംവെര
നിെന്ന പിന്തുന്നൎ ു പിടിക്കയും െചയ്യും. 46 അവ
ഒരടയാളവും അത്ഭുതവുമായി നിേന്നാടും നിെന്റ
സന്തതിേയാടും എേന്നക്കും പറ്റിയിരിക്കും. 47 സകല
വസ്തുക്കളുെടയും സമൃദ്ധിേഹതുവായിട്ടു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ ഉേന്മഷേത്താടും നല്ല
ഹൃദയസേന്താഷേത്താടുംകൂെട േസവിക്കായ്കെകാണ്ടു
48 യേഹാവ നിെന്റ േനെര അയക്കുന്ന ശ്രതുക്കെള നീ
വിശേപ്പാടും ദാഹേത്താടും നഗ്നതേയാടും
എല്ലാെഞരുക്കേത്താടുംകൂെട േസവിക്കും; നിെന്ന
നശിപ്പിക്കുംവെര അവൻ നിെന്റ കഴുത്തിൽ ഒരു
ഇരിമ്പുനുകം െവക്കും. 49 യേഹാവ ദൂരത്തുനിന്നു,

ഭൂമിയുെട അറുതിയിൽനിന്നു, ഒരു ജാതിെയ കഴുകൻ
പറന്നു വരുന്നതുേപാെല നിെന്റേമൽ വരുത്തും.
അവർ നീ അറിയാത്ത ഭാഷ പറയുന്ന ജാതി; 50

വൃദ്ധെന ആദരിക്കേയാ ബാലേനാടു കനിവു
േതാന്നുകേയാ െചയ്യാത്ത ഉ്രഗമുഖമുള്ള ജാതി. 51 നീ
നശിക്കുംവെര അവർ നിെന്റ മൃഗഫലവും നിെന്റ
കൃഷിഫലവും തിന്നും; അവർ നിെന്ന
നശിപ്പിക്കുംവെര ധാന്യേമാ വീേഞ്ഞാ എണ്ണേയാ
നിെന്റ കന്നുകാലികളുെട േപേറാ ആടുകളുെട
പിറേപ്പാ ഒന്നും നിനക്കു േശഷിപ്പിക്കയില്ല. 52 നിെന്റ
േദശത്തു എല്ലാടവും നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരവും
ഉറപ്പുമുള്ള മതിലുകൾ വീഴുംവെര അവർ നിെന്റ
എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും നിെന്ന നിേരാധിക്കും; നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു തന്ന നിെന്റ േദശത്തു
എല്ലാടുവുമുള്ള നിെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും അവർ
നിെന്ന നിേരാധിക്കും. 53 ശ്രതു നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന
െഞരുക്കത്തിലും നിേരാധത്തിലും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ ഗഭൎഫലമായ
പു്രതന്മാരുെടയും പു്രതിമാരുെടയും മാംസം നീ തിന്നും.
54 നിെന്റ മേദ്ധ്യ മൃദുശരീരയും മഹാസുഖേഭാഗിയും
ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തെന്റ സേഹാദരേനാടും
തെന്റ മാവ്വൎ ിടത്തിെല ഭായ്യൎ േയാടും തനിക്കു
േശഷിക്കുന്ന മക്കേളാടും 55 ലുബ്ധനായി അവരിൽ
ആക്കൎ ും താൻ തിന്നുന്ന തെന്റ മക്കളുെട മാംസത്തിൽ
ഒട്ടും െകാടുക്കയില്ല; ശ്രതു നിെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും
നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കത്തിലും നിേരാധത്തിലും
അവന്നു ഒന്നും േശഷിച്ചിരിക്കയില്ല. 56

േദഹമാദ്ദൎവംെകാണ്ടും േകാമളത്വംെകാണ്ടും തെന്റ
ഉള്ളങ്കാൽ നിലത്തുെവപ്പാൻ മടിക്കുന്ന തന്വംഗിയും
സുഖേഭാഗിനിയുമായ ്രസ്തീ തെന്റ മാവ്വൎ ിടത്തിെല
ഭത്തൎ ാവിന്നും തെന്റ മകന്നും മകൾക്കും തെന്റ
കാലുകളുെട ഇടയിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന
മറുപ്പിള്ളെയയും താൻ ്രപസവിക്കുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും െകാടുക്കാതവണ്ണം ലുബ്ധയായി 57

ശ്രതു നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന
െഞരുക്കത്തിലും നിേരാധത്തിലും
സകലവസ്തുക്കളുെടയും ദുല്ലൎ ഭത്വംനിമിത്തം അവൾ
അവെര രഹസ്യമായി തിന്നും. 58 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ എന്ന മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ നാമെത്ത നീ
ഭയെപ്പട്ടു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ
ന്യായ്രപമാണത്തിെല സകലവചനങ്ങളും
്രപമാണിച്ചനുസരിച്ചു നടക്കാഞ്ഞാൽ 59 യേഹാവ
നിെന്റേമലും നിെന്റ സന്തതിയുെടേമലും നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന
അപൂവ്വൎ മായ മഹാബാധകളും നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വല്ലാത്ത
േരാഗങ്ങളും വരുത്തും. 60 നീ േപടിക്കുന്ന
മി്രസയീമിെല വ്യാധികെളാെക്കയും അവൻ നിെന്റേമൽ
വരുത്തും; അവ നിെന്ന പറ്റിപ്പിടിക്കും. 61 ഈ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത 62

സകല േരാഗവും ബാധയുംകൂെട നീ നശിക്കുംവെര
യേഹാവ നിെന്റേമൽ വരുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതംേപാെല െപരുകിയിരുന്ന
നിങ്ങൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകൾക്കായ്കെകാണ്ടു ചുരുക്കംേപരായി േശഷിക്കും. 63

നിങ്ങൾക്കു ഗുണംെചയവ്ാനും നിങ്ങെള
വദ്ധൎ ിപ്പിപ്പാനും യേഹാവ നിങ്ങളുെടേമൽ
്രപസാദിച്ചിരുന്നതുേപാെല തേന്ന നിങ്ങെള
നശിപ്പിപ്പാനും നിമ്മൎ ൂലമാക്കുവാനും യേഹാവ
്രപസാദിച്ചു, നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന
േദശത്തുനിന്നു നിങ്ങെള പറിച്ചുകളയും. 64 യേഹാവ
നിെന്ന ഭൂമിയുെട ഒരറ്റംമുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര
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സവ്വൎ ജാതികളുെടയും ഇടയിൽ ചിതറിക്കും; അവിെട
നീയും നിെന്റ പിതാക്കന്മാരും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയായി മരവും കല്ലുംെകാണ്ടുള്ള
അന്യൈദവങ്ങെള നീ േസവിക്കും. 65 ആ ജാതികളുെട
ഇടയിൽ നിനക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല; നിെന്റ
കാലിന്നു വിശ്രാമസ്ഥലം ഉണ്ടാകയില്ല; അവിെട
യേഹാവ നിനക്കു വിെറക്കുന്ന ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന
കണ്ണും നിരാശയുള്ള മനസ്സും തരും. 66 നിെന്റ ജീവൻ
നിെന്റ മുമ്പിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കും; രാവും പകലും നീ
േപടിച്ചു പാക്കൎ ും; ്രപാണഭയം നിെന്ന വിട്ടുമാറുകയില്ല.
67 നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നീ േപടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
േപടിനിമിത്തവും നീ കണ്ണാെല കാണുന്ന
കാഴച്നിമിത്തവും േനരം െവളുക്കുേമ്പാൾ: സന്ധ്യ
ആെയങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു എന്നും
സന്ധ്യാകാലത്തു: േനരം െവളുെത്തങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു എന്നും നീ പറയും. 68 നീ ഇനി
കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു പറഞ്ഞ
വഴിയായി യേഹാവ നിെന്ന കപ്പൽ കയറ്റി
മി്രസയീമിേലക്കു മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും; അവിെട
നിങ്ങെള ശ്രതുക്കൾക്കു അടിയാരും അടിയാട്ടികളുമായി
വിലപ്ാൻ നിത്തൎ ും; എന്നാൽ നിങ്ങെള വാങ്ങുവാൻ
ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. 69 േഹാേരബിൽെവച്ചു
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു െചയത് നിയമത്തിന്നും പുറെമ
േമാവാബ ്േദശത്തുെവച്ചു അവേരാടു െചയവ്ാൻ
യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ച നിയമത്തിെന്റ
വചനങ്ങൾ ഇവ തേന്ന.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ എല്ലായി്രസേയലിെനയും വിളിച്ചുകൂട്ടി
പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ
മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു നിങ്ങൾ കാൺെക

ഫറേവാേനാടും അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാേരാടും
അവെന്റ സവ്വൎ േദശേത്താടും െചയത്തു ഒെക്കയും
നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ. 2 നിങ്ങൾ കണ്ണാെല കണ്ട
വലിയ പരീക്ഷകളും അടയാളങ്ങളും മഹാത്ഭുതങ്ങളും
തേന്ന. 3 എങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്ന ഹൃദയവും
കാണുന്ന കണ്ണും േകൾക്കുന്ന െചവിയും യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു ഇന്നുവെരയും തന്നിട്ടില്ല. 4 ഞാൻ
നാലപ്തു സംവത്സരം നിങ്ങെള മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി;
നിങ്ങൾ ഉടുത്തിരുന്ന വ്രസ്തം ജീണ്ണൎ ിച്ചിട്ടില്ല; കാലിെല
െചരിപ്പു പഴകീട്ടുമില്ല. 5 യേഹാവയായ ഞാൻ
നിങ്ങളുെട ൈദവം എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾ അപ്പം തിന്നിട്ടില്ല, വീഞ്ഞും മദ്യവും
കുടിച്ചിട്ടുമില്ല. 6 നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തു വന്നേപ്പാൾ
െഹശേ്ബാൻ രാജാവായ സീേഹാനും ബാശാൻ
രാജാവായ ഓഗും നമ്മുെടേനെര യുദ്ധത്തിന്നു
പുറെപ്പട്ടുവന്നു. 7 എന്നാെറ നാം അവെര
േതാലപ്ിച്ചു, അവരുെട രാജ്യം പിടിച്ചു രൂേബന്യക്കൎ ും
ഗാദ്യക്കൎ ും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്നും
അവകാശമായി െകാടുത്തു. 8 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
െചയ്യുന്നതു ഒെക്കയും സാധിേക്കണ്ടതിന്നു ഈ
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങെള ്രപമാണിച്ചു നടപ്പിൻ. 9

ഇന്നു നിങ്ങളുെട േഗാ്രതത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
്രപമാണികളും യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാെരാെക്കയും
തേന്ന.

10 നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഭായ്യൎ മാർ, നിെന്റ
പാളയത്തിൽ വിറകു കീറുകയും െവള്ളം േകാരുകയും
െചയ്യുന്ന പരേദശി എന്നിങ്ങെന എല്ലാവരും 11 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു

അരുളിെച്ചയത്തുേപാെലയും അ്രബാഹാം, യിസഹ്ാക്,
യാേക്കാബ ്എന്ന നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു അവൻ
സത്യംെചയത്തുേപാെലയും ഇന്നു നിെന്ന തനിക്കു
ജനമാേക്കണ്ടതിന്നും താൻ നിനക്കു
ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന്നും 12 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇന്നു നിേന്നാടു െചയ്യുന്ന നിയമത്തിലും
സത്യബന്ധത്തിലും ്രപേവശിപ്പാൻ അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്നു. 13 ഞാൻ ഈ നിയമവും
സത്യബന്ധവും െചയ്യുന്നതു നിങ്ങേളാടു മാ്രതമല്ല, 14

ഇന്നു നേമ്മാടുകൂെട നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്നവേരാടും ഇന്നു
ഇവിെട നേമ്മാടു കൂെട ഇല്ലാത്തവേരാടും തേന്ന. 15

നാം മി്രസയീംേദശത്തു എങ്ങെന പാത്തൎ ു എന്നും
നിങ്ങൾ കടന്നുേപാകുന്ന ജാതികളുെട നടുവിൽകൂടി
എങ്ങെന കടന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
16 അവരുെട േമ്ലച്ഛതകളും അവരുെട ഇടയിൽ മരവും
കല്ലും െവള്ളിയും െപാന്നും െകാണ്ടുള്ള വി്രഗഹങ്ങളും
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടു. 17 ആ ജാതികളുെട േദവന്മാെര
െചന്നു േസവിേക്കണ്ടതിന്നു ഇന്നു നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ വിട്ടുമാറുവാൻ മനസ്സുള്ള
യാെതാരു പുരുഷനും ്രസ്തീയും യാെതാരു കുലവും
േഗാ്രതവും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുതു; നഞ്ചും
ൈകപ്പുമുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന യാെതാരുേവരും
അരുതു. 18 അങ്ങെനയുള്ളവൻ ഈ ശാപവചനങ്ങെള
േകൾക്കുേമ്പാൾ: വരണ്ടതും നനവുള്ളതും ഒരുേപാെല
നശിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ
കാഠിന്യ്രപകാരം നടന്നാലും എനിക്കു സുഖം
ഉണ്ടാകുെമന്നു പറഞ്ഞു തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
തെന്നത്താൻ അനു്രഗഹിക്കും. 19 അവേനാടു
ക്ഷമിപ്പാൻ യേഹാെവക്കു മനസ്സുവരാെത
യേഹാവയുെട േകാപവും തീക്ഷ്ണതയും ആ
മനുഷ്യെന്റ േനെര ജ്വലിക്കും; ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഒെക്കയും അവെന്റ േമൽ
വരും; യേഹാവ ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്നു അവെന്റ
നാമം മായിച്ചുകളയും. 20 ഈ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
നിയമത്തിെല സകലശാപങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
അവെന േദാഷത്തിന്നായി േവറുതിരിക്കും. 21

നിങ്ങളുെട േശഷം ഉണ്ടാകുന്ന തലമുറയായ നിങ്ങളുെട
മക്കളും ദൂരേദശത്തുനിന്നു വരുന്ന അന്യനും
േദശത്തിെല ബാധകളും യേഹാവ അവിെട വരുത്തിയ
േരാഗങ്ങളും 22 യേഹാവ തെന്റ േകാപത്തിലും
േ്രകാധത്തിലും േസാേദാം, െഗാേമാര, അദമ,
െസേബായീം എന്ന പട്ടണങ്ങെള
മറിച്ചുകളഞ്ഞതുേപാെല വിതയും വിളവും
ഇല്ലാെതയും പുല്ലുേപാലും മുെളക്കാെതയും
ഗന്ധകവും ഉപ്പും കത്തിയിരിക്കുന്ന േദശെമാെക്കയും
കാണുേമ്പാൾ 23 യേഹാവ ഈ േദശേത്താടു ഇങ്ങെന
െചയത്തു എന്തു? ഈ മഹാേ്രകാധാഗ്നിയുെട
കാരണം എന്തു എന്നു സകലജാതികളും േചാദിക്കും.
24 അതിന്നുണ്ടാകുന്ന മറുപടി എെന്തന്നാൽ:
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അവെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ
അവേരാടു െചയത്ിരുന്ന നിയമം അവർ ഉേപക്ഷിച്ചു;
25 തങ്ങൾ അറികേയാ തങ്ങൾക്കു
നിയമിച്ചുകിട്ടുകേയാ െചയത്ിട്ടില്ലാത്ത
അന്യൈദവങ്ങെള അവർ െചന്നു േസവിക്കയും
നമസ്കരിക്കയും െചയത്ു. 26 അതുെകാണ്ടു ഈ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഒെക്കയും ഈ
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േദശത്തിേന്മൽ വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം
യേഹാവയുെട േകാപം അതിെന്റേനെര ജ്വലിച്ചു. 27

യേഹാവ േകാപേത്താടും േ്രകാധേത്താടും വലിയ
െവറുേപ്പാടുംകൂെട അവെര അവരുെട േദശത്തുനിന്നു
പറിച്ചുകളകയും ഇന്നുള്ളതുേപാെല അവെര മെറ്റാരു
േദശേത്തക്കു തള്ളിവിടുകയും െചയത്ു. 28

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കായ്യൎ ങ്ങൾ നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാെവക്കുള്ളവയേ്രത; െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവേയാ
നാം ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ സകലവചനങ്ങളും
അനുസരിച്ചുനടേക്കണ്ടതിന്നു എേന്നക്കും നമുക്കും
നമ്മുെട മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
അനു്രഗഹവും ശാപവുമായ ഈ വചനങ്ങൾ
ഒെക്കയും നിെന്റേമൽ നിവൃത്തിയായി

വന്നിട്ടു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അതതു ജാതികളുെട
ഇടയിൽെവച്ചു നീ അവെയ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ഓത്തൎ ു 2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു നീയും നിെന്റ മക്കളും
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട, ഞാൻ
ഇന്നു നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതുേപാെല
ഒെക്കയും അവെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചാൽ 3 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും
നിേന്നാടു മനസ്സലിഞ്ഞു നിങ്കേലക്കു തിരികയും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന ചിതറിച്ചിരുന്ന
സകലജാതികളിൽനിന്നും നിെന്ന കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ുകയും
െചയ്യും. 4 നിനക്കുള്ളവർ ആകാശത്തിെന്റ
അറുതിവെര ചിതറിേപ്പായിരുന്നാലും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അവിെടനിന്നു നിെന്ന
കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ും; അവിെടനിന്നു അവൻ നിെന്ന
െകാണ്ടുവരും. 5 നിെന്റ പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
ൈകവശമായിരുന്ന േദശേത്തക്കു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന െകാണ്ടുവരും; നീ അതു
ൈകവശമാക്കും; അവൻ നിനക്കു ഗുണംെചയത്ു
നിെന്റ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ നിെന്ന വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും. 6

നീ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട േസ്നഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ ഹൃദയവും നിെന്റ
സന്തതിയുെട ഹൃദയവും പരിേച്ഛദന െചയ്യും. 7 ഈ
ശാപങ്ങെള ഒെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ ശ്രതുക്കളുെടേമലും നിെന്ന പെകച്ചു
ഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെടേമലും വരുത്തും. 8 നീ മനസ്സു
തിരിഞ്ഞു യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ടു ഞാൻ ഇന്നു
നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ
സകലകലപ്നകളും അനുസരിച്ചു നടക്കയും 9 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ ൈകകളുെട
സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ ഗഭൎഫലത്തിലും
മൃഗഫലത്തിലും കൃഷിഫലത്തിലും നിനക്കു
നെന്മക്കായി അഭിവൃദ്ധി നല്കുകയും െചയ്യും. 10 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടു ഈ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
അവെന്റ കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും ്രപമാണിക്കയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും കൂെട
തിരികയും െചയത്ാൽ യേഹാവ നിെന്റ

പിതാക്കന്മാരിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുേപാെല നിന്നിലും
നെന്മക്കായിട്ടു വീണ്ടും ്രപസാദിക്കും.

11 ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ
കലപ്ന നിനക്കു ്രപായസമുള്ളതല്ല, ദൂരമായുള്ളതുമല്ല.
12 ഞങ്ങൾ േകട്ടു അനുസരിേക്കണ്ടതിന്നു ആർ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ കയറി െകാണ്ടുവന്നു തരും എന്നു
പറയത്തക്കവണ്ണം അതു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലല്ല; 13 ഞങ്ങൾ
േകട്ടു അനുസരിേക്കണ്ടതിന്നു ആർ സമു്രദം കടന്നു
െകാണ്ടുവന്നു തരും എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം അതു
സമു്രദത്തിന്നക്കെരയുമല്ല; 14 നീ അനുസരിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം, വചനം നിനക്കു ഏറ്റവും സമീപത്തു,
നിെന്റ വായിലും നിെന്റ ഹൃദയത്തിലും തേന്ന
ഇരിക്കുന്നു.

15 ഇതാ, ഞാൻ ഇന്നു ജീവനും ഗുണവും, മരണവും
േദാഷവും നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു. 16

എങ്ങെനെയന്നാൽ നീ ജീവിച്ചിരുന്നു െപരുകുകയും
നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശത്തു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േസ്നഹിപ്പാനും അവെന്റ വഴികളിൽ നടപ്പാനും അവെന്റ
കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ്രപമാണിപ്പാനും
ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 17

എന്നാൽ നീ അനുസരിക്കാെത നിെന്റ ഹൃദയം
മറികയും നീ വശീകരിക്കെപ്പട്ടു അന്യൈദവങ്ങെള
നമസ്കരിച്ചു േസവിക്കയും െചയത്ാൽ 18 നീ േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നു ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്നേദശത്തു
ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിക്കാെത നിശ്ചയമായിട്ടു
നശിച്ചുേപാകും എന്നു ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങെള
അറിയിക്കുന്നു. 19 ജീവനും മരണവും, അനു്രഗഹവും
ശാപവും നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നതിന്നു ഞാൻ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഇന്നു സാക്ഷി െവക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു നീയും നിെന്റ
സന്തതിയും ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നും 20 യേഹാവ
നിെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിന്നും
യിസഹ്ാക്കിന്നും യാേക്കാബിന്നും െകാടുക്കുെമന്നു
സത്യംെചയത് േദശത്തു നീ പാപ്പൎ ാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ േസ്നഹിക്കയും
അവെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കയും അവേനാടു
േചന്നൎ ിരിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന്നും ജീവെന
തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക; അതേല്ലാ നിനക്കു ജീവനും
ദീഘൎ ായുസ്സും ആകുന്നു.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാെശ െചന്നു ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാ
യി്രസാേയലിെനയും േകൾപ്പിച്ചു. 2 പിെന്ന
അവേരാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: എനിക്കു

ഇേപ്പാൾ നൂറ്റിരുപതു വയസ്സായി; ഇനി േപാകുവാനും
വരുവാനും എനിക്കു കഴിവില്ല; യേഹാവ എേന്നാടു:
ഈ േയാദ്ദൎ ാൻ നീ കടക്കുകയില്ല എന്നു
കലപ്ിച്ചിട്ടുമുണ്ടു. 3 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
തെന്ന നിനക്കു മുമ്പായി കടന്നുേപാകും; ഈ
ജാതികെള അവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കയും
നീ അവരുെട േദശം ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യും;
യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല േയാശുവ നിനക്കു
നായകനായി കടന്നുേപാകും. 4 താൻ
സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞ അേമായ്യൎ രാജാക്കന്മാരായ
സീേഹാേനാടും ഓഗിേനാടും അവരുെട േദശേത്താടും
െചയത്തുേപാെല യേഹാവ ഇവേരാടും െചയ്യും. 5

യേഹാവ അവെര നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും;
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ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള
കലപ്ന്രപകാരെമാെക്കയും നിങ്ങൾ അവേരാടു
െചേയ്യണം. 6 ബലവും ൈധയ്യൎ വുമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ;
അവെര േപടിക്കരുതു, ്രഭമിക്കയുമരുതു; നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തേന്ന നിേന്നാടുകൂെട
േപാരുന്നു; അവൻ നിെന്ന ൈകവിടുകയില്ല,
ഉേപക്ഷിക്കയുമില്ല. 7 പിെന്ന േമാെശ േയാശുവെയ
വിളിച്ചു എല്ലായി്രസാേയലും കാൺെക അവേനാടു
പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: ബലവും
ൈധയ്യൎ വുമുള്ളവനായിരിക്ക; യേഹാവ ഈ ജനത്തിന്നു
െകാടുക്കുെമന്നു അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
സത്യംെചയത് േദശേത്തക്കു നീ അവേരാടുകൂെട
െചല്ലും; അതിെന അവക്കൎ ു വിഭാഗിച്ചുെകാടുക്കും. 8

യേഹാവതേന്ന നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ
നിേന്നാടു കൂെട ഇരിക്കും; നിെന്ന ൈകവിടുകയില്ല,
ഉേപക്ഷിക്കയുമില്ല; നീ േപടിക്കരുതു, ്രഭമിക്കയുമരുതു.

9 അനന്തരം േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണം എഴുതി
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാെരയും യി്രസാേയലിെന്റ
എല്ലാമൂപ്പന്മാെരയും ഏലപ്ിച്ചു 10 േമാെശ അവേരാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: ഏേഴഴു സംവത്സരം
കൂടുേമ്പാൾ ഉള്ള വിേമാചനസംവത്സരത്തിെല
കൂടാരെപ്പരുനാളിൽ 11 യി്രസാേയൽ മുഴുവനും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വരുേമ്പാൾ ഈ
ന്യായ്രപമാണം എല്ലായി്രസാേയല്യരും േകൾെക്ക
അവരുെട മുമ്പാെക വായിേക്കണം. 12 പുരുഷന്മാരും
്രസ്തീകളും കുട്ടികളും നിെന്റ പട്ടണത്തിലുള്ള
പരേദശിയും േകട്ടു പഠിച്ചു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും ്രപമാണിച്ചുനടേക്കണ്ടതിന്നും
13 അവെയ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അവരുെട മക്കൾ
േകൾേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശത്തു നിങ്ങളുെട
ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിന്നും
ജനെത്ത വിളിച്ചുകൂേട്ടണം.

14 അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാടു: നീ
മരിപ്പാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
േയാശുെവക്കു കലപ്ന െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു അവെന
വിളിച്ചു നിങ്ങൾ സമാഗമനകൂടാരത്തിങ്കൽ
വന്നുനിലപ്ിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന
േമാെശയും േയാശുവയും െചന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിങ്കൽ നിന്നു. 15 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമഘസ്തംഭത്തിൽ കൂടാരത്തിങ്കൽ
്രപത്യക്ഷനായി; േമഘസ്തംഭം കൂടാരവാതിലിന്നു
മീെതനിന്നു. 16 യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: നീ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിക്കും; എന്നാൽ ഈ
ജനം പാപ്പൎ ാൻ െചല്ലുന്ന േദശത്തിെല നിവാസികളുെട
അന്യൈദവങ്ങെള പിൻെചന്നു പരസംഗം െചയ്കയും
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു ഞാൻ അവേരാടു െചയത്ിട്ടുള്ള
എെന്റ നിയമം ലംഘിക്കയും െചയ്യും. 17 എെന്റ
േകാപം അവരുെട േനെര ജ്വലിച്ചിട്ടു ഞാൻ അവെര
ഉേപക്ഷിക്കയും എെന്റ മുഖം അവക്കൎ ു മെറക്കയും
െചയ്യും; അവർ നാശത്തിന്നിരയായത്ീരും; അേനകം
അനത്ഥൎ ങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അവക്കൎ ു ഭവിക്കും; നമ്മുെട
ൈദവം നമ്മുെട ഇടയിൽ ഇല്ലായ്കെകാണ്ടല്ലേയാ ഈ
അനത്ഥങ്ങൾ നമുക്കു ഭവിച്ചതു എന്നു അവർ അന്നു
പറയും. 18 എങ്കിലും അവർ അന്യൈദവങ്ങളുെട

അടുക്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു െചയത്ിട്ടുള്ള
സകലേദാഷവുംനിമിത്തം ഞാൻ അന്നു എെന്റ മുഖം
മെറച്ചുകളയും. 19 ആകയാൽ ഈ പാട്ടു എഴുതി
യി്രസാേയൽമക്കെള പഠിപ്പിക്ക; യി്രസാേയൽമക്കളുെട
േനെര ഈ പാട്ടു എനിക്കു
സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന്നു അതു അവക്കൎ ു
വായപ്ാഠമാക്കിെക്കാടുക്കുക. 20 ഞാൻ അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യംെചയത്തായി പാലും േതനും
ഒഴുകുന്ന േദശത്തു അവെര എത്തിച്ചേശഷം അവർ
തിന്നു തൃപത്രായി തടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
അന്യൈദവങ്ങളുെട അടുക്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു അവെയ
േസവിക്കയും എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ചു എെന്ന
േകാപിപ്പിക്കയും െചയ്യും. 21 എന്നാൽ അേനകം
അനത്ഥൎ ങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അവക്കൎ ു ഭവിക്കുേമ്പാൾ
അവരുെട സന്തതിയുെട വായിൽനിന്നു
മറന്നുേപാകാത്ത ഈ പാട്ടു അവരുെട േനെര സാക്ഷ്യം
പറയും; ഞാൻ സത്യംെചയത് േദശത്തു അവെര
എത്തിക്കുമ്മുേമ്പ ഇന്നു തേന്ന അവക്കൎ ുള്ള
നിരൂപണങ്ങെള ഞാൻ അറിയുന്നു. 22 ആകയാൽ
േമാെശ അന്നു തേന്ന ഈ പാട്ടു എഴുതി
യി്രസാേയൽമക്കെള പഠിപ്പിച്ചു. 23 പിെന്ന അവൻ
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവേയാടു: ബലവും
ൈധയ്യൎ വുമുള്ളവനായിരിക്ക; ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു സത്യംെചയത് േദശത്തു നീ
അവെര എത്തിക്കും; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും
എന്നരുളിെച്ചയത്ു.

24 േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ
മുഴുവനും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിത്തീന്നൎ േപ്പാൾ 25

യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന േലവ്യേരാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 26 ഈ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം എടുത്തു നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമ െപട്ടകത്തിന്നരിെക
െവപ്പിൻ; അവിെട അതു നിെന്റ േനെര
സാക്ഷിയായിരിക്കും. 27 നിെന്റ മത്സരസ്വഭാവവും
ദുശ്ശാഠ്യവും എനിക്കു അറിയാം; ഇതാ, ഇന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൂെട ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു മത്സരികളായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ? എെന്റ
മരണേശഷം എ്രത അധികം? 28 നിങ്ങളുെട
േഗാ്രതങ്ങളുെട എല്ലാമൂപ്പന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും
എെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുവിൻ; എന്നാൽ ഞാൻ
ഈ വചനങ്ങൾ അവെര പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചു
അവരുെട േനെര ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
സാക്ഷിെവക്കും. 29 എെന്റ മരണേശഷം നിങ്ങൾ
വഷളത്വം ്രപവൃത്തിക്കും എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള വഴി വിട്ടു മാറിക്കളയും എന്നും
എനിക്കു അറിയാം; അങ്ങെന നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു നിങ്ങളുെട
്രപവൃത്തികളാൽ അവെന േകാപിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
ഭാവികാലത്തു നിങ്ങൾക്കു അനത്ഥൎ ം ഭവിക്കും.

30 അങ്ങെന േമാെശ യി്രസാേയലിെന്റ
സവ്വൎ സഭെയയും ഈ പാട്ടിെന്റ വചനങ്ങെളാെക്കയും
െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചു.

൩൨൩൨ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകാശേമ, െചവിതരിക; ഞാൻ
സംസാരിക്കും;
ഭൂമി എെന്റ വായിൻ വാക്കുകെള

േകൾക്കെട്ട. 2 മഴേപാെല എെന്റ ഉപേദശം
െപാഴിയും;
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എെന്റ വചനം മഞ്ഞുേപാെലയും ഇളമ്പുല്ലിേന്മൽ
െപാടിമഴേപാെലയും സസ്യത്തിേന്മൽ മാരിേപാെലയും
െചാരിയും.

3 ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമം േഘാഷിക്കും; നമ്മുെട
ൈദവത്തിന്നു മഹത്വം െകാടുപ്പിൻ.

4 അവൻ പാറ; അവെന്റ ്രപവൃത്തി അത്യുത്തമം.
അവെന്റ വഴികൾ ഒെക്കയും ന്യായം; അവൻ
വിശ്വസ്തതയുള്ള ൈദവം, വ്യാജമില്ലാത്തവൻ;
നീതിയും േനരുമുള്ളവൻ തേന്ന.
5 അവർ അവേനാടു വഷളത്വം കാണിച്ചു: അവർ

അവെന്റ മക്കളല്ല, സ്വയകളങ്കമേ്രത;
വ്രകതയും േകാട്ടവുമുള്ള തലമുറ.
6 േഭാഷത്വവും അജ്ഞാനവുമുള്ള ജനേമ,

ഇങ്ങെനേയാ നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു പകരം
െകാടുക്കുന്നതു?
അവനേല്ലാ നിെന്റ പിതാവു, നിെന്റ ഉടയവൻ.
അവനേല്ലാ നിെന്ന സൃഷ്ടിക്കയും രക്ഷിക്കയും
െചയത്വൻ.

7 പൂവ്വൎ ദിവസങ്ങെള ഓക്കൎ ുക: മുന്തലമുറകളുെട
സംവത്സരങ്ങെള ചിന്തിക്ക;
നിെന്റ പിതാവിേനാടു േചാദിക്ക, അവൻ
അറിയിച്ചുതരും;
നിെന്റ വൃദ്ധന്മാേരാടു േചാദിക്ക, അവർ
പറഞ്ഞുതരും.

8 മേഹാന്നതൻ ജാതികൾക്കു അവകാശം
വിഭാഗിക്കയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േവർപിരിക്കയും െചയത്േപ്പാൾ
അവൻ യി്രസാേയൽമക്കളുെട എണ്ണത്തിന്നു
തക്കവണ്ണം
ജാതികളുെട അതൃത്തികെള നിശ്ചയിച്ചു.
9 യേഹാവയുെട അംശം അവെന്റ ജനവും

യാേക്കാബ ്അവെന്റ അവകാശവും ആകുന്നു.
10 താൻ അവെന മരുഭൂമിയിലും ഓളി േകൾക്കുന്ന

ശൂന്യ്രപേദശത്തിലും കണ്ടു.
അവെന ചുറ്റി പരിപാലിച്ചു കണ്മണിേപാെല അവെന
സൂക്ഷിച്ചു.

11 കഴുകൻ തെന്റ കൂടു അനക്കി
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മീെത പറക്കുേമ്പാെല
താൻ ചിറകു വിരിച്ചു അവെന എടുത്തു തെന്റ
ചിറകിേന്മൽ അവെന വഹിച്ചു.

12 യേഹാവ തനിേയ അവെന നടത്തി;
അവേനാടുകൂെട അന്യൈദവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

13 അവൻ ഭൂമിയുെട ഉന്നതങ്ങളിൽ അവെന
വാഹനേമറ്റി;
നിലെത്ത അനുഭവംെകാണ്ടു അവൻ ഉപജീവിച്ചു.
അവെന പാറയിൽനിന്നു േതനും തീക്കല്ലിൽനിന്നു
എണ്ണയും കുടിപ്പിച്ചു.

14 പശുക്കളുെട െവണ്ണെയയും ആടുകളുെട
പാലിെനയും
ആട്ടിൻകുട്ടികളുെട േമദസ്സിെനയും ബാശാനിെല
ആട്ടുെകാറ്റന്മാെരയും േകാലാടുകെളയും
േകാതമ്പിൻ കാമ്പിെനയും അവന്നു െകാടുത്തു;
നീ ്രദാക്ഷാരക്തമായ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു.
15 െയശൂരൂേനാ പുഷ്ടിെവച്ചു ഉെതച്ചു; നീ

പുഷ്ടിെവച്ചു കനത്തു തടിച്ചിരിക്കുന്നു.
തെന്ന ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവെത്ത അവൻ ത്യജിച്ചു
തെന്റ രക്ഷയുെട പാറെയ നിരസിച്ചു.
16 അവർ അന്യൈദവങ്ങളാൽ അവെന ്രകുദ്ധിപ്പിച്ചു,
േമ്ലച്ഛതകളാൽ അവെന േകാപിപ്പിച്ചു.

17 അവർ ദുഭൎ ൂതങ്ങൾക്കു, ൈദവമല്ലാത്തെവക്കു,
തങ്ങൾ അറിയാത്ത േദവന്മാക്കൎ ു ബലികഴിച്ചു;
അവരുെട പിതാക്കന്മാർ അവെയ ഭജിച്ചിട്ടില്ല,
അവ നൂതനമായി ഉത്ഭവിച്ച നവീനമൂത്തൎ ികൾ അേ്രത.
18 നിെന്ന ജനിപ്പിച്ച പാറെയ നീ വിസമ്രിച്ചു
നിെന്ന ഉലപ്ാദിപ്പിച്ച ൈദവെത്ത മറന്നു കളഞ്ഞു.
19 യേഹാവ കണ്ടു അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞു; തെന്റ

പു്രതീപു്രതന്മാേരാടുള്ള നീരസത്താൽ തേന്ന.
20 അവൻ അരുളിെച്ചയത്തു: ഞാൻ എെന്റ മുഖം

അവക്കൎ ു മെറക്കും;
അവരുെട അന്തം എന്തു എന്നു ഞാൻ േനാക്കും.
അവർ വ്രകതയുള്ള തലമുറ, േനരില്ലാത്ത മക്കൾ.
21 ൈദവമല്ലാത്തതിെനെക്കാണ്ടു എനിക്കു

എരിവുവരുത്തി,
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളാൽ എെന്ന മുഷിപ്പിച്ചു.
ഞാനും ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ടു അവക്കൎ ു
എരിവുവരുത്തും;
മൂഢജാതിെയെക്കാണ്ടു അവെര മുഷിപ്പിക്കും
22 എെന്റ േകാപത്താൽ തീ ജ്വലിച്ചു പാതാളത്തിെന്റ

ആഴേത്താളം കത്തും; ഭൂമിെയയും അതിെന്റ
അനുഭവെത്തയും ദഹിപ്പിച്ചു
പവ്വൎ തങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെള കരിച്ചുകളയും.
23 ഞാൻ അനത്ഥൎ ങ്ങൾ അവരുെടേമൽ കുന്നിക്കും;
എെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ അവരുെട േനെര െചലവിടും.
24 അവർ വിശപ്പുെകാണ്ടു ക്ഷയിക്കും;

ഉഷണ്േരാഗത്തിന്നും വിഷവ്യാധിക്കും ഇരയാകും.
മൃഗങ്ങളുെട പല്ലും പന്നഗങ്ങളുെട വിഷവും
ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ അയക്കും.
25 വീഥികളിൽ വാളും അറകളിൽ ഭീതിയും

യുവാവിെനയും യുവതിെയയും ശിശുവിെനയും
നരച്ചവെനയും സംഹരിക്കും.

26 ഞങ്ങളുെട ൈക ജയംെകാണ്ടു; യേഹാവയല്ല
ഇെതാെക്കയും െചയത്തു എന്നു അവരുെട
ൈവരികൾ െതറ്റായി വിചാരിക്കയും
ശ്രതു എനിക്കു േ്രകാധം വരുത്തുകയും െചയ്യും
എന്നു ഞാൻ ശങ്കിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
27 ഞാൻ അവെര ഊതിക്കളഞ്ഞു, മനുഷ്യരിൽനിന്നു

അവരുെട ഓമ്മൎ  ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു.
28 അവർ ആേലാചനയില്ലാത്ത ജാതി; അവക്കൎ ു

വിേവകബുദ്ധിയില്ല.
29 ഹാ, അവർ ജ്ഞാനികളായി ഇതു ്രഗഹിച്ചു

തങ്ങളുെട ഭവിഷ്യം ചിന്തിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു.
30 അവരുെട പാറ അവെര വിറ്റുകളകയും
യേഹാവ അവെര ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും
െചയത്ിട്ടല്ലാെത
ഒരുവൻ ആയിരംേപെര പിന്തുടരുന്നതും
ഇരുവർ പതിനായിരംേപെര ഓടിക്കുന്നതുെമങ്ങെന?
31 അവരുെട പാറ നമ്മുെട പാറേപാെലയല്ല,

അതിന്നു നമ്മുെട ശ്രതുക്കൾ തേന്ന സാക്ഷികൾ.
32 അവരുെട മുന്തിരിവള്ളി

െസാേദാംവള്ളിയിൽനിന്നും
െഗാേമാരനിലങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ളതു;
അവരുെട മുന്തിരിപ്പഴം നഞ്ചും
മുന്തിരിക്കുല ൈകപ്പുമാകുന്നു;
33 അവരുെട വീഞ്ഞു മഹാസപ്പൎ ത്തിൻ വിഷവും
മൂഖൎ െന്റ കാളകൂടവും ആകുന്നു.
34 ഇതു എെന്റ അടുക്കൽ സം്രഗഹിച്ചും

എൻഭണ്ഡാരത്തിൽ മു്രദയിട്ടും ഇരിക്കുന്നില്ലേയാ?
35 അവരുെട കാൽ വഴുതുങ്കാലേത്തക്കു

്രപതികാരവും ്രപതിഫലവും എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടു;
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അവരുെട അനത്ഥൎ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവക്കൎ ു ഭവിപ്പാനുള്ളതു ബദ്ധെപ്പടുന്നു.
36 യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത ന്യായം വിധിക്കും;
അവരുെട ബലം ക്ഷയിച്ചുേപായി;
ബദ്ധനും സ്വത്രന്തനും ഇല്ലാെതയായി കണ്ടിട്ടു
അവൻ സ്വദാസന്മാെരക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കും.
37 അവരുെട ബലികളുെട േമദസ്സു തിന്നുകയും
പാനീയബലിയുെട വീഞ്ഞു കുടിക്കയും െചയത്
േദവന്മാരും
അവർ ആശ്രയിച്ച പാറയും എവിെട?
38 അവർ എഴുേന്നറ്റു നിങ്ങെള സഹായിച്ചു

നിങ്ങൾക്കു ശരണമായിരിക്കെട്ട എന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയ്യും.

39 ഞാൻ, ഞാൻ മാ്രതേമയുള്ളു; ഞാനല്ലാെത
ൈദവമില്ല
എന്നു ഇേപ്പാൾ കണ്ടുെകാൾവിൻ.
ഞാൻ െകാല്ലുന്നു; ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു; ഞാൻ
തകക്കൎ ുന്നു; ഞാൻ െസൗഖ്യമാക്കുന്നു; എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നവൻ ഇല്ല.

40 ഞാൻ ആകാശേത്തക്കു ൈക ഉയത്തൎ ി സത്യം
െചയ്യുന്നതു:
നിത്യനായിരിക്കുന്ന എന്നാണ--
41 എെന്റ മിന്നലാം വാൾ ഞാൻ മൂച്ചൎ യാക്കി
എൻ ൈക ന്യായവിധി തുടങ്ങുേമ്പാൾ, ഞാൻ
ശ്രതുക്കളിൽ ്രപതികാരം നടത്തും; എെന്ന
േദ്വഷിക്കുന്നവക്കൎ ു പകരം വീട്ടും.

42 ഹതന്മാരുെടയും ബദ്ധന്മാരുെടയും രക്തത്താലും,
ശ്രതുനായകന്മാരുെട ശിരസ്സിൽനിന്നു
ഒലിക്കുന്നതിനാലും
ഞാൻ എെന്റ അ്രസ്തങ്ങെള ലഹരിപ്പിക്കും എെന്റ വാൾ
മാംസം തിന്നുകയും െചയ്യും.

43 ജാതികേള, അവെന്റ ജനേത്താടുകൂെട ഉല്ലസിപ്പിൻ;
അവൻ സ്വദാസന്മാരുെട രക്തത്തിന്നു ്രപതികാരം
െചയ്യും;
തെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു അവൻ പകരം വീട്ടും;
തെന്റ േദശത്തിന്നും ജനത്തിന്നും പാപ പരിഹാരം
വരുത്തും.

44 അനന്തരം േമാെശയും നൂെന്റ മകനായ
േയാശുവയും വന്നു ഈ പാട്ടിെന്റ വചനങ്ങൾ
ഒെക്കയും ജനെത്ത െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചു. 45 േമാെശ
ഈ സകലവചനങ്ങളും എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും
സംസാരിച്ചുതീന്നൎ േപ്പാൾ അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: 46 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ
ഒെക്കയും ്രപമാണിച്ചു നടേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട മക്കേളാടു കലപ്ിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ഞാൻ
ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു സാക്ഷീകരിക്കുന്ന
സകലവചനങ്ങളും മനസ്സിൽ െവച്ചുെകാൾവിൻ. 47

ഇതു നിങ്ങൾക്കു വ്യത്ഥൎ കായ്യൎ മല്ല, നിങ്ങളുെട
ജീവൻതേന്ന ആകുന്നു; നിങ്ങൾ
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു െചല്ലുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾക്കു ഇതിനാൽ ദീഘൎ ായുസ്സുണ്ടാകും.

48 അന്നു തേന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 49 നീ െയരീേഹാവിെന്നതിെര
േമാവാേബ്ദശത്തുള്ള ഈ അബാരീംപവ്വൎ തത്തിൽ
െനേബാമലമുകളിൽ കയറി ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു അവകാശമായി െകാടുക്കുന്ന
കനാൻേദശെത്ത േനാക്കി കാൺക. 50 നിെന്റ
സേഹാദരനായ അഹേരാൻ േഹാർ പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു
മരിച്ചു തെന്റ ജനേത്താടു േചന്നൎ തുേപാെല നീ
കയറുന്ന പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു നീയും മരിച്ചു നിെന്റ

ജനേത്താടു േചരും. 51 നിങ്ങൾ സീൻമരുഭൂമിയിൽ
കാേദശിെല കലഹജലത്തിങ്കൽ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
മേദ്ധ്യെവച്ചു എേന്നാടു അകൃത്യം െചയ്കെകാണ്ടും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മേദ്ധ്യെവച്ചു എെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കായ്കെകാണ്ടുംതേന്ന. 52 നീ േദശെത്ത
നിെന്റ മുമ്പിൽ കാണും; എങ്കിലും ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു െകാടുക്കുന്ന േദശത്തു നീ
കടക്കയില്ല.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവപുരുഷനായ േമാെശ തെന്റ
മരണത്തിന്നു മുെമ്പ യി്രസാേയൽമക്കെള
അനു്രഗഹിച്ച അനു്രഗഹം ആവിതു: 2 അവൻ

പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
യേഹാവ സീനായിൽനിന്നു വന്നു,
അവക്കൎ ു േസയീരിൽനിന്നു ഉദിച്ചു,
പാറാൻ പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു വിളങ്ങി; ലേക്ഷാപിലക്ഷം
വിശുദ്ധന്മാരുെട അടുക്കൽ നിന്നു വന്നു;
അവക്കൎ ുേവണ്ടി അഗ്നിമയമാേയാരു ്രപമാണം
അവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

3 അേത, അവൻ ജനെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നു; അവെന്റ
സകലവിശുദ്ധന്മാരും തൃക്കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു.
അവർ തൃക്കാൽക്കൽ ഇരുന്നു; അവൻ
തിരുവചനങ്ങൾ ്രപാപിച്ചു.

4 യാേക്കാബിെന്റ സെഭക്കു അവകാശമായി േമാെശ
നമുക്കു ന്യായ്രപമാണം കലപ്ിച്ചു തന്നു.

5 ജനത്തിെന്റ തലവന്മാരും
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളും കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ
െയശൂരുന്നു രാജാവായിരുന്നു.

6 രൂേബൻ മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട;
അവെന്റ പുരുഷന്മാർ കുറയാതിരിക്കെട്ട
7 െയഹൂെദക്കുള്ള അനു്രഗഹമായിട്ടു അവൻ

പറഞ്ഞതു:
യേഹാേവ, െയഹൂദയുെട അേപക്ഷ േകട്ടു അവെന
സ്വജനത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവേരണേമ.
തെന്റ ൈകകളാൽ അവൻ തനിക്കായി േപാരുന്നു;
ശ്രതുക്കളുെട േനെര നീ അവന്നു
തുണയായിരിേക്കണേമ.

8 േലവിെയക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
നിെന്റ തുമ്മീമും ഊറീമും നിൻഭക്തെന്റ പക്കൽ
ഇരിക്കുന്നു;
നീ മസ്സയിൽെവച്ചു പരീക്ഷിക്കയും
കലഹജലത്തിങ്കൽ നീ െപാരുകയും
െചയത്വെന്റ പക്കൽ തേന്ന.
9 അവൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും കുറിച്ചു:
ഞാൻ അവെര കണ്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു;
സേഹാദരന്മാെര അവൻ ആദരിച്ചില്ല;
സ്വന്തമക്കെളേന്നാത്തൎ തുമില്ല.
നിെന്റ വചനം അവർ ്രപമാണിച്ചു, നിെന്റ നിയമം
കാത്തുെകാൾകയും െചയത്ു.

10 അവർ യാേക്കാബിന്നു നിെന്റ വിധികളും
യി്രസാേയലിന്നു ന്യായ്രപമാണവും ഉപേദശിക്കും;
അവർ നിെന്റ സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധ ധൂപവും
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ സവ്വൎ ാംഗേഹാമവും അപ്പൎ ിക്കും.
11 യേഹാവ, അവെന്റ ധനെത്ത

അനു്രഗഹിേക്കണേമ;
അവെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ ്രപസാദിേക്കണേമ.
അവെന്റ എതിരികളും അവെന േദ്വഷിക്കുന്നവരും
എഴുേന്നൽക്കാതവണ്ണം
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അവരുെട അരകെള തകത്തൎ ുകളേയണേമ.
12 െബന്യാമിെനക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
അവൻ യേഹാെവക്കു ്രപിയൻ; തത്സന്നിധിയിൽ
നിഭൎയം വസിക്കും;
താൻ അവെന എല്ലായേ്പാഴും മെറച്ചുെകാള്ളുന്നു;
അവെന്റ ഗിരികളുെട മേദ്ധ്യ അധിവസിക്കുന്നു.
13 േയാേസഫിെനക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
ആകാശത്തിെല വിശിഷ്ടവസ്തുവായ മഞ്ഞുെകാണ്ടും
താെഴ കിടക്കുന്ന അഗാധജലംെകാണ്ടും 14

സൂയ്യൎ നാൽ ഉളവാകുന്ന വിേശഷഫലം െകാണ്ടും
്രപതിമാസികച്രന്ദനാൽ ഉളവാകും
വിശിഷ്ടഫലംെകാണ്ടും

15 പുരാതനപവ്വൎ തങ്ങളുെട േശ്രഷഠ്സാധനങ്ങൾ
െകാണ്ടും
ശാശ്വതൈശലങ്ങളുെട വിശിഷ്ടവസ്തുക്കൾ െകാണ്ടും
ഭൂമിയിെല വിേശഷവസ്തുക്കളും സമൃദ്ധിയുംെകാണ്ടും
അവെന്റ േദശം യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.

16 മുൾപ്പടപ്പൎ ിൽ വസിച്ചവെന്റ ്രപസാദം
േയാേസഫിെന്റ ശിരസ്സിേന്മലും
തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ്രപഭുവായവെന്റ
െനറുകേമലും വരുമാറാകെട്ട.

17 അവെന്റ കടിഞ്ഞൂൽകൂറ്റൻ അവെന്റ ്രപതാപം;
അവെന്റ െകാമ്പുകൾ കാട്ടുേപാത്തിെന്റ
െകാമ്പുകൾ;
അവയാൽ അവൻ സകലജാതികെളയും
ഭൂസീമാവാസികെളയും െവട്ടി ഓടിക്കും;
അവ എ്രഫയീമിെന്റ പതിനായിരങ്ങളും മനെശ്ശയുെട
ആയിരങ്ങളും തേന്ന.

18 െസബൂലൂെനക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
െസബൂലൂേന, നിെന്റ ്രപയാണത്തിലും,
യിസ്സാഖാേര, നിെന്റ കൂടാരങ്ങളിലും സേന്താഷിക്ക.
19 അവർ ജാതികെള പവ്വൎ തത്തിേലക്കു വിളിക്കും;
അവിെട നീതിയാഗങ്ങെള കഴിക്കും.
അവർ സമു്രദങ്ങളുെട സമൃദ്ധിയും മണലിെല
നിേക്ഷപങ്ങളും വലിച്ചു കുടിക്കും.

20 ഗാദിെനക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
ഗാദിെന വിസ്താരമാക്കുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ.
ഒരു സിംഹിേപാെല അവൻ പതുങ്ങിക്കിടന്നു
ഭുജവും െനറുകയും പറിച്ചുകീറുന്നു.
21 അവൻ ആദ്യഭാഗം തിരെഞ്ഞടുത്തു;
അവിെട നായകെന്റ ഓഹരി സം്രഗഹിച്ചു
െവച്ചിരുന്നു;
അവൻ ജനത്തിെന്റ തലവന്മാേരാടുകൂെട
യേഹാവയുെട നീതിയും
യി്രസാേയലുമായി അവെന്റ വിധികളും നടത്തി.
22 ദാെനക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
ദാൻ ബാലസിംഹം ആകുന്നു;
അവൻ ബാശാനിൽനിന്നു ചാടുന്നു.
23 നഫത്ാലിെയക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
നഫത്ാലിേയ, ്രപസാദംെകാണ്ടു തൃപത്നും
യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം നിറഞ്ഞവനുമായി
പടിഞ്ഞാറും െതക്കും ൈകവശമാക്കുക.
24 ആേശരിെനക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു:
ആേശർ പു്രതസമ്പത്തുെകാണ്ടു
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അവൻ സേഹാദരന്മാക്കൎ ു ഇഷ്ടനായിരിക്കെട്ട;
അവൻ കാൽ എണ്ണയിൽ മുക്കെട്ട.
25 നിെന്റ ഓടാമ്പൽ ഇരിമ്പും താ്രമവും ആയിരിക്കെട്ട.

നിെന്റ ബലം ജീവപയ്യൎ ന്തം നിൽക്കെട്ട. 26 െയശൂരൂെന്റ
ൈദവെത്തേപ്പാെല ഒരുത്തനുമില്ല;
നിെന്റ സഹായത്തിന്നായി അവൻ ആകാശത്തൂെട
തെന്റ മഹിമയിൽ േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു.
27 പുരാതനനായ ൈദവം നിെന്റ സേങ്കതം; കീെഴ

ശാശ്വതഭുജങ്ങൾ ഉണ്ടു;
അവൻ ശ്രതുവിെന നിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
സംഹരിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.
28 ധാന്യവും വീഞ്ഞുമുള്ള േദശത്തു യി്രസാേയൽ

നിഭൎയമായും
യാേക്കാബിൻ ഉറവു തനിച്ചും വസിക്കുന്നു;
ആകാശം അവന്നു മഞ്ഞു െപാഴിക്കുന്നു.
29 യി്രസാേയേല, നീ ഭാഗ്യവാൻ; നിനക്കു തുല്യൻ

ആർ?
യേഹാവയാൽ രക്ഷിക്കെപ്പട്ട ജനേമ, അവൻ നിെന്റ
സഹായത്തിൻ പരിചയും
നിെന്റ മഹിമയുെട വാളും ആകുന്നു.
നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിേന്നാടു അനുസരണം നടിക്കും.
നീ അവരുെട ഉന്നതങ്ങളിേന്മൽ നടെകാള്ളും.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േമാെശ
േമാവാബസ്മഭൂമിയിൽനിന്നു
െയരീേഹാവിെന്നതിെരയുള്ള

െനേബാപവ്വൎ തത്തിൽ പിസഗ്ാമുകളിൽ കയറി;
യേഹാവ ദാൻവെര ഗിെലയാദേ്ദശം ഒെക്കയും 2

നഫത്ാലിേദശെമാെക്കയും എ്രഫയീമിെന്റയും
മനെശ്ശയുെടയും േദശവും പടിഞ്ഞാെറ കടൽവെര
െയഹൂദാേദശം ഒെക്കയും 3 െതെക്കേദശവും
ഈന്തനഗരമായ െയരീേഹാവിെന്റ താഴവ്ീതിമുതൽ
േസാവാർവെരയുള്ള സമഭൂമിയും അവെന കാണിച്ചു.
4 അ്രബാഹാമിേനാടും യിസഹ്ാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും: ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിക്കു
െകാടുക്കുെമന്നു സത്യംെചയത് േദശം ഇതു തേന്ന;
ഞാൻ അതു നിെന്റ കണ്ണിന്നു കാണിച്ചുതന്നു; എന്നാൽ
നീ അവിേടക്കു കടന്നുേപാകയില്ല എന്നു യേഹാവ
അവേനാടു കലപ്ിച്ചു. 5 അങ്ങെന യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
അവിെട േമാവാബ ്േദശത്തുെവച്ചു മരിച്ചു. 6 അവൻ
അവെന േമാവാബ ്േദശത്തു െബത്ത്-
െപേയാരിെന്നതിെരയുള്ള താഴവ്രയിൽ അടക്കി;
എങ്കിലും ഇന്നുവെരയും അവെന്റ ശവക്കുഴിയുെട
സ്ഥലം ആരും അറിയുന്നില്ല. 7 േമാെശ മരിക്കുേമ്പാൾ
അവന്നു നൂറ്റിരുപതു വയസ്സായിരുന്നു. അവെന്റ കണ്ണു
മങ്ങാെതയും അവെന്റ േദഹബലം ക്ഷയിക്കാെതയും
ഇരുന്നു. 8 യി്രസാേയൽമക്കൾ േമാെശെയക്കുറിച്ചു
േമാവാബ ്സമഭൂമിയിൽ മുപ്പതു ദിവസം
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; അങ്ങെന േമാെശെയക്കുറിച്ചു
കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്ന കാലം തികഞ്ഞു. 9 നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവെയ േമാെശ
ൈകെവച്ചനു്രഗഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
ജ്ഞാനാത്മപൂണ്ണൎ നായത്ീന്നൎ ു; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽമക്കൾ അവെന
അനുസരിച്ചു. 10 എന്നാൽ മി്രസയീംേദശത്തു
ഫറേവാേനാടും അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാേരാടും
അവെന്റ സവ്വൎ േദശേത്താടും െചയവ്ാൻ യേഹാവ
േമാെശെയ നിേയാഗിച്ചയച്ച സകല അത്ഭുതങ്ങളും
ഭുജവീയ്യൎ വും 11 എല്ലായി്രസാേയലും കാൺെക
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േയാശുവേയാശുവ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശയുെട
മരണേശഷം യേഹാവ നൂെന്റ മകനായി
േമാെശയുെട ശുശ്രൂഷകനായ േയാശുവേയാടു

അരുളിെച്ചയത്തു: 2 എെന്റ ദാസനായ േമാെശ മരിച്ചു;
ആകയാൽ നീയും ഈ ജനെമാെക്കയും പുറെപ്പട്ടു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര ഞാൻ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
െകാടുക്കുന്ന േദശേത്തക്കു കടന്നുേപാകുവിൻ. 3

നിങ്ങളുെട ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലെമാെക്കയും
ഞാൻ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾക്കു
തന്നിരിക്കുന്നു. 4 മരുഭൂമിയും ഈ െലബാേനാനും
തുടങ്ങി ്രഫാത്ത് എന്ന മഹാനദിവെരയും ഹിത്യരുെട
േദശം ഒെക്കയും പടിഞ്ഞാറു മഹാസമു്രദംവെരയും
നിങ്ങളുെട അതിരായിരിക്കും. 5 നിെന്റ ജീവകാലത്തു
ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിെന്റ േനെര നില്ക്കയില്ല;
ഞാൻ േമാെശേയാടുകൂെട ഇരുന്നതു േപാെല
നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന
ൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കയും ഇല്ല. 6 ഉറപ്പും
ൈധയ്യൎ വും ഉള്ളവനായിരിക്ക; ഞാൻ അവക്കൎ ു
െകാടുക്കുെമന്നു അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം
െചയത് േദശം നീ ഈ ജനത്തിന്നു അവകാശമായി
വിഭാഗിക്കും. 7 എെന്റ ദാസനായ േമാെശ നിേന്നാടു
കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായ്രപമാണെമാെക്കയും
അനുസരിച്ചു നടേക്കണ്ടതിന്നു നല്ല ഉറപ്പും ൈധയ്യൎ വും
ഉള്ളവനായി മാ്രതം ഇരിക്ക; െചല്ലുേന്നടെത്താെക്കയും
നീ ശുഭമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു അതു വിട്ടു ഇടേത്താേട്ടാ
വലേത്താേട്ടാ മാറരുതു. 8 ഈ ന്യായ്രപമാണ
പുസ്തകത്തിലുള്ളതു നിെന്റ വായിൽനിന്നു
നീങ്ങിേപ്പാകരുതു; അതിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഒെക്കയും ്രപമാണിച്ചു
നടേക്കണ്ടതിന്നു നീ രാവും പകലും അതു
ധ്യാനിച്ചുെകാണ്ടിരിേക്കണം; എന്നാൽ നിെന്റ
്രപവൃത്തി സാധിക്കും; നീ കൃതാത്ഥൎ നായും ഇരിക്കും. 9

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീ
േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും നിേന്നാടുകൂെട
ഉള്ളതുെകാണ്ടു ഉറപ്പും ൈധയ്യൎ വുമുള്ളവനായിരിക്ക;
ഭയെപ്പടരുതു, ്രഭമിക്കയും അരുതു എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ.

10 എന്നാെറ േയാശുവ ജനത്തിെന്റ ്രപമാണികേളാടു
കലപ്ിച്ചതു: 11 പാളയത്തിൽ കൂടി കടന്നു ജനേത്താടു:
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചേല്ലണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കടേക്കണ്ടതാകയാൽ
ഭക്ഷണസാധനം ഒരുക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു
കലപ്ിപ്പിൻ.

12 പിെന്ന േയാശുവ രൂേബന്യേരാടും ഗാദ്യേരാടും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതേത്താടും പറഞ്ഞതു
എെന്തന്നാൽ: 13 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ

നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച വചനം ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ;
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു സ്വസ്ഥത
നല്കി ഈ േദശവും തന്നിരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങളുെട
ഭായ്യൎ മാരും കുഞ്ഞുകുട്ടികളും നിങ്ങളുെട
കന്നുകാലികളും േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര േമാെശ നിങ്ങൾക്കു
തന്നിട്ടുള്ള േദശത്തിരിക്കെട്ട; എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ
യുദ്ധ്രപാപത്ന്മാരായവർ ഒെക്കയും സന്നദ്ധരായി
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ു മുമ്പായി കടന്നുെചന്നു
15 യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു എന്നേപാെല നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാക്കൎ ും സ്വസ്ഥത നല്കുകയും നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അവക്കൎ ു െകാടുക്കുന്ന േദശം
അവർ ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യുേവാളം അവെര
സഹായിേക്കണം; അതിെന്റ േശഷം നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ കിഴക്കു
േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര നിങ്ങൾക്കു തന്നിട്ടുള്ള
അവകാശേദശേത്തക്കു മടങ്ങി വന്നു അതിെന
അനുഭവിച്ചുെകാേള്ളണം. 16 അവർ േയാശുവേയാടു:
നീ ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ
െചയ്യും; ഞങ്ങെള അയക്കുേന്നടെത്താെക്കയും
ഞങ്ങൾ േപാകും. 17 ഞങ്ങൾ േമാെശെയ
സകലത്തിലും അനുസരിച്ചതുേപാെല നിെന്നയും
അനുസരിക്കും; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
േമാെശേയാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരുന്നാൽ മതി. 18 ആെരങ്കിലും
നിെന്റ കലപ്ന മറുക്കയും നീ കലപ്ിക്കുന്ന
യാെതാന്നിലും നിെന്റ വാക്കു
അനുസരിക്കാതിരിക്കയും െചയത്ാൽ അവൻ
മരിേക്കണം; ഉറപ്പും ൈധയ്യൎ വും ഉള്ളവനായി മാ്രതം
ഇരുന്നാലും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ
രഹസ്യമായി ഒറ്റുേനാേക്കണ്ടതിന്നു
ശിത്തീമിൽനിന്നു രണ്ടുേപെര അയച്ചു: നിങ്ങൾ

േപായി േദശവും െയരീേഹാപട്ടണവും
േനാക്കിവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ പുറെപ്പട്ടു
രാഹാബ ്എന്നു േപരുേള്ളാരു േവശ്യയുെട വീട്ടിൽ
െചന്നു അവിെട പാത്തൎ ു. 2 യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
ചിലർ േദശെത്ത േശാധനെചയവ്ാൻ രാ്രതിയിൽ
ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു െയരീേഹാരാജാവിന്നു
അറിവു കിട്ടി. 3 െയരീേഹാരാജാവു രാഹാബിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു വീട്ടിൽ
കയറിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യെര പുറത്തിറക്കിത്തരിക;
അവർ േദശെമാെക്കയും ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ
വന്നവരാകുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. 4 ആ ്രസ്തീ അവെര
രണ്ടുേപെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടു:
അവർ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു എങ്കിലും
എവിടത്തുകാർ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; 5

ഇരുട്ടായേപ്പാൾ, പട്ടണവാതിൽ അെടക്കുന്ന
സമയത്തു, അവർ പുറെപ്പട്ടുേപായി; എവിേടക്കു
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േപായി എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; േവഗത്തിൽ
അവരുെട പിന്നാെല െചല്ലുവിൻ; എന്നാൽ അവെര
കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ അവൾ
അവെര വീട്ടിൻ മുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി അവിെട
അടുക്കിെവച്ചിരുന്ന ചണത്തണ്ടുകളുെട ഇടയിൽ
ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. 7 ആ ആളുകൾ േയാദ്ദൎ ാനിേലക്കുള്ള
വഴിയായി കടവുകൾ വെര അവെര തിരഞ്ഞുെചന്നു;
തിരഞ്ഞുെചന്നവർ പുറെപ്പട്ട ഉടെന പട്ടണവാതിൽ
അെടച്ചു. 8 എന്നാൽ അവർ കിടപ്പാൻ േപാകുംമുെമ്പ
അവൾ മുകളിൽ അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: 9 യേഹാവ ഈ േദശം
നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെളയുള്ള ഭീതി
ഞങ്ങളുെടേമൽ വീണിരിക്കുന്നു; ഈ േദശത്തിെല
നിവാസികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുെട നിമിത്തം
ഉരുകിേപ്പാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 10 നിങ്ങൾ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവരുേമ്പാൾ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി െചങ്കടലിെല െവള്ളം വറ്റിച്ചതും
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരെവച്ചു നിങ്ങൾ നിമ്മൎ ൂലമാക്കിയ
സീേഹാൻ, ഓഗ ്എന്ന രണ്ടു
അേമായ്യൎ രാജാക്കന്മാേരാടു െചയത്തും ഞങ്ങൾ േകട്ടു.
11 േകട്ടേപ്പാൾ തേന്ന ഞങ്ങളുെട ഹൃദയം ഉരുകി;
നിങ്ങളുെട നിമിത്തം എല്ലാവക്കൎ ും ൈധയ്യൎ ം
െകട്ടുേപായി; നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ തേന്ന
മീെത സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും താെഴ ഭൂമിയിലും ൈദവം
ആകുന്നു. 12 ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ദയ
െചയ്കെകാണ്ടു നിങ്ങളും എെന്റ പിതൃഭവനേത്താടു ദയ
െചയത്ു 13 എെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും എെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും സേഹാദരിമാെരയും അവക്കൎ ുള്ള
സകലെത്തയും ജീവേനാെട രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുെട
ജീവെന മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുെമന്നു
യേഹാവെയെച്ചാല്ലി എേന്നാടു സത്യംെചയ്കയും
ഉറപ്പുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം തരികയും േവണം. 14 അവർ
അവേളാടു: ഞങ്ങളുെട ഈ കായ്യൎ ം നിങ്ങൾ
അറിയിക്കാെതയിരുന്നാൽ നിങ്ങളുെട ജീവന്നു പകരം
ഞങ്ങളുെട ജീവൻ െവച്ചുെകാടുക്കും. യേഹാവ ഈ
േദശം ഞങ്ങൾക്കു തരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു
ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കും എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 15 എന്നാെറ അവൾ അവെര
കിളിവാതിലൂെട ഒരു കയറുെകട്ടി ഇറക്കി; അവളുെട
വീടു േകാട്ടമതിലിേന്മൽ ആയിരുന്നു; അവൾ
മതിലിേന്മൽ പാത്തൎ ിരുന്നു. 16 അവൾ അവേരാടു:
തിരഞ്ഞുേപായവർ നിങ്ങെള
കണ്ടുപിടിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ പവ്വൎ തത്തിൽ
കയറി അവർ മടങ്ങിേപ്പാരുേവാളം മൂന്നു ദിവസം
അവിെട ഒളിച്ചിരിപ്പിൻ; അതിെന്റ േശഷം നിങ്ങളുെട
വഴിക്കു േപാകാം എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവർ
അവേളാടു പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങൾ ഈ േദശത്തു
വരുേമ്പാൾ നീ ഞങ്ങെള ഇറക്കിവിട്ട ഈ
കിളിവാതില്ക്കൽ ഈ ചുവപ്പു ചരടു െകട്ടുകയും 18

നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും സേഹാദരന്മാെരയും
പിതൃഭവനെത്തെയാെക്കയും നിെന്റ അടുക്കൽ വീട്ടിൽ
വരുത്തിെക്കാള്ളുകയും േവണം. 19 അെല്ലങ്കിൽ നീ
ഞങ്ങെളെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച സത്യത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ
ഒഴിവുള്ളവരാകും. ആെരങ്കിലും വീട്ടുവാതിലിന്നു
പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവെന്റ രക്തം അവെന്റ തലേമൽ
ഇരിക്കും; ഞങ്ങൾ കുറ്റമില്ലാത്തവർ ആകും;
നിേന്നാടുകൂെട വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ വല്ലവനും
അവെന്റ േമൽ ൈകെവച്ചാൽ അവെന്റ രക്തം
ഞങ്ങളുെട തലേമൽ ഇരിക്കും. 20 എന്നാൽ നീ
ഞങ്ങളുെട കായ്യൎ ം അറിയിച്ചാൽ നീ ഞങ്ങെളെക്കാണ്ടു

െചയ്യിച്ച സത്യത്തിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവർ
ആകും. 21 അതിന്നു അവൾ: നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു അവെര
അയച്ചു; അങ്ങെന അവർ േപായി; അവൾ ആ
ചുവപ്പുചരടു കിളിവാതില്ക്കൽ െകട്ടി. 22 അവർ
പുറെപ്പട്ടു പവ്വൎ തത്തിൽ െചന്നു; തിരഞ്ഞുേപായവർ
മടങ്ങിേപ്പാരുംവെര മൂന്നു ദിവസം അവിെട
താമസിച്ചു; തിരഞ്ഞുേപായവർ വഴിനീേള അവെര
അേന്വഷിച്ചു; കണ്ടില്ല താനും. 23 അങ്ങെന അവർ
ഇരുവരും പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി അക്കെര കടന്നു
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ െചന്നു
തങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചതു ഒെക്കയും അവെന
അറിയിച്ചു. 24 യേഹാവ േദശെമാെക്കയും നമ്മുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം; േദശത്തിെല
നിവാസികൾ എല്ലാവരും നമ്മുെട നിമിത്തം
ഉരുകിേപ്പാകുന്നു എന്നു അവർ േയാശുവേയാടു
പറഞ്ഞു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േയാശുവ അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു, അവനും യി്രസാേയൽമക്കൾ
എല്ലാവരും ശിത്തീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു

േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക വന്നു മറുകര കടക്കുംമുെമ്പ അവിെട
താമസിച്ചു. 2 മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ്രപമാണികൾ
പാളയത്തിൽകൂടി നടന്നു ജനേത്താടു
കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 3 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകെത്തയും അതിെന
ചുമക്കുന്ന േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാെരയും നിങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട സ്ഥലം വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു
അതിെന്റ പിന്നാെല െചേല്ലണം. 4 എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കും അതിന്നും ഇടയിൽ രണ്ടായിരം മുഴം
അകലം ഉണ്ടായിരിേക്കണം; അതിേനാടു അടുക്കരുതു;
അങ്ങെന നിങ്ങൾ േപാേകണ്ടുന്ന വഴി അറിയും; ഈ
വഴിക്കു നിങ്ങൾ മുെമ്പ േപായിട്ടില്ലേല്ലാ. 5 പിെന്ന
േയാശുവ ജനേത്താടു നിങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ;
യേഹാവ നാെള നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ അതിശയം
്രപവത്തൎ ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 6 പുേരാഹിതന്മാേരാടു
േയാശുവ: നിങ്ങൾ നിയമെപട്ടകം എടുത്തു
ജനത്തിന്നു മുമ്പായി അക്കെര കടപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ നിയമെപ്പട്ടകം എടുത്തു
ജനത്തിന്നു മുമ്പായി നടന്നു. 7 പിെന്ന യേഹാവ
േയാശുവേയാടു: ഞാൻ േമാെശേയാടുകൂെട
ഇരുന്നതുേപാെല നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കും എന്നു
യി്രസാേയൽ എല്ലാം അറിേയണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇന്നു
അവർ കാൺെക നിെന്ന വലിയവനാക്കുവാൻ
തുടങ്ങും. 8 നിയമെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ േയാദ്ദൎ ാനിെല െവള്ളത്തിെന്റ വക്കത്തു
എത്തുേമ്പാൾ േയാദ്ദൎ ാനിൽ നിലപ്ാൻ കലപ്ിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു.

9 േയാശുവ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു: ഇവിെട വന്നു
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വചനം
േകൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 േയാശുവ
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ജീവനുള്ള ൈദവം നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഉണ്ടു; അവൻ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
കനാന്യർ, ഹിത്യർ, ഹിവ്യർ, െപരിസ്യർ, ഗിർഗ്ഗശ്യർ,
അേമായ്യൎ ർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവെര നീക്കിക്കളയും
എന്നു നിങ്ങൾഇതിനാൽ അറിയും. 11 ഇതാ,
സവ്വൎ ഭൂമിക്കും നാഥനായവെന്റ നിയമെപട്ടകം
നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി േയാദ്ദൎ ാനിേലക്കു കടക്കുന്നു. 12
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ആകയാൽ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു ഓേരാ
ആൾവീതം യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടു
ആെള കൂട്ടുവിൻ. 13 സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും നാഥനായ
യേഹാവയുെട െപട്ടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട ഉള്ളങ്കാൽ േയാദ്ദൎ ാനിെല
െവള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുേമ്പാൾ ഉടെന േയാദ്ദൎ ാനിെല
െവള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിട്ടു േമൽനിന്നു ഒഴുകുന്ന
െവള്ളം ചിറേപാെല നില്ക്കും. 14 അങ്ങെന ജനം
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കടപ്പാൻ തങ്ങളുെട
കൂടാരങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു; നിയമെപട്ടകം
ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ ജനത്തിന്നു മുമ്പായി
െപട്ടകം ചുമന്നുെകാണ്ടു േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക വന്നു. 15

െകായിത്തുകാലെത്താെക്കയും േയാദ്ദൎ ാൻ തീരെമല്ലാം
കവിഞ്ഞു ഒഴുകും. െപട്ടകം ചുമന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ െവള്ളത്തിെന്റ വക്കത്തു
മുങ്ങിയേപ്പാൾ േമൽ െവള്ളത്തിെന്റ ഒഴുക്കു നിന്നു; 16

സാെരഥാന്നു സമീപത്തുള്ള ആദാംപട്ടണത്തിന്നരിെക
ബഹുദൂരേത്താളം ചിറേപാെല െപാങ്ങി;
അരാബയിെല കടലായ ഉപ്പുകടലിേലക്കു ഒഴുകിയ
െവള്ളം വാന്നൎ ുേപായി; ജനം െയരീേഹാവിന്നു േനെര
മറുകര കടന്നു. 17 യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാദ്ദൎ ാെന്റ നടുവിൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തു ഉെറച്ചുനിന്നു;
യി്രസാേയൽജനെമാെക്കയും േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നുതീരുേവാളം ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടിത്തേന്ന
നടന്നുേപായി.

൪൪ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജനെമാെക്കയും േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നുതീന്നൎ േശഷം
യേഹാവ േയാശുവേയാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 2 നിങ്ങൾ ഓേരാ

േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു ഓേരാ ആൾ വീതം
ജനത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടുേപെര കൂട്ടി അവേരാടു: 3

േയാദ്ദൎ ാെന്റ നടുവിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ
ഉറച്ചുനിന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു പ്രന്തണ്ടു കല്ലു എടുത്തു
കെരക്കു െകാണ്ടുവന്നു ഈ രാ്രതി നിങ്ങൾ പാക്കൎ ുന്ന
സ്ഥലത്തു െവപ്പാൻ കലപ്ിപ്പിൻ. 4 അങ്ങെന േയാശുവ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു
ഓേരാ ആൾ വീതം നിയമിച്ചിരുന്ന പ്രന്തണ്ടുേപെര
വിളിച്ചു. 5 േയാശുവ അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
േയാദ്ദൎ ാെന്റ നടുവിൽ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിന്നു മുമ്പിൽ െചന്നു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട േഗാ്രതസംഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ കല്ലു ചുമലിൽ
എടുേക്കണം. 6 ഇതു നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു
അടയാളമായിരിേക്കണം; ഈ കല്ലു എന്തു എന്നു
നിങ്ങളുെട മക്കൾ വരുങ്കാലത്തു േചാദിക്കുേമ്പാൾ: 7

േയാദ്ദൎ ാനിെല െവള്ളം യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞതുനിമിത്തം തേന്ന എന്നു അവേരാടു
പറേയണം. അതു േയാദ്ദൎ ാെന കടന്നേപ്പാൾ
േയാദ്ദൎ ാനിെല െവള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതുെകാണ്ടു
ഈ കല്ലു യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു എേന്നക്കും
ജ്ഞാപകമായിരിേക്കണം. 8 േയാശുവ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽമക്കൾ െചയത്ു;
യേഹാവ േയാശുവേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽമക്കളുെട േഗാ്രതസംെഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം
പ്രന്തണ്ടു കല്ലു േയാദ്ദൎ ാെന്റ നടുവിൽനിന്നു എടുത്തു
തങ്ങൾ പാത്തൎ  സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപായി െവച്ചു. 9

േയാദ്ദൎ ാെന്റ നടുവിലും നിയമെപട്ടകം ചുമന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ നിന്ന സ്ഥലത്തു േയാശുവ
പ്രന്തണ്ടു കല്ലു നാട്ടി; അവ ഇന്നുവെര അവിെട ഉണ്ടു.
10 േമാെശ േയാശുവേയാടു കലപ്ിച്ചതു ഒെക്കയും
ജനേത്താടു പറവാൻ യേഹാവ േയാശുവേയാടു
കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും െചയത്ുതീരുേവാളം െപട്ടകം
ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാദ്ദൎ ാെന്റ നടുവിൽനിന്നു;
ജനം േവഗത്തിൽ മറുകര കടന്നു. 11 ജനെമാെക്കയും
കടന്നു തീന്നൎ േപ്പാൾ ജനം കാണെ്ങ്ക യേഹാവയുെട
െപട്ടകവും പുേരാഹിതന്മാരും മറുകര കടന്നു. 12

േമാെശ കലപ്ിച്ചിരുന്നതുേപാെല രൂേബന്യരും
ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു മുമ്പായി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
കടന്നു. 13 ഏകേദശം നാലപ്തിനായിരംേപർ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
യുദ്ധത്തിന്നു െയരീേഹാസമഭൂമിയിൽ കടന്നു. 14

അന്നു യേഹാവ േയാശുവെയ
എല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പാെക വലിയവനാക്കി;
15 അവർ േമാെശെയ ബഹുമാനിച്ചതുേപാെല
അവെനയും അവെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും
ബഹുമാനിച്ചു.

16 യേഹാവ േയാശുവേയാടു: സാക്ഷ്യെപട്ടകം
ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാേരാടു േയാദ്ദൎ ാനിൽനിന്നു
കയറുവാൻ കലപ്ിക്ക എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 17

അങ്ങെന േയാശുവ പുേരാഹിതന്മാേരാടു
േയാദ്ദൎ ാനിൽനിന്നു കയറുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 18

യേഹാവയുെട സാക്ഷ്യെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ േയാദ്ദൎ ാെന്റ നടുവിൽനിന്നു കയറി;
പുേരാഹിതന്മാരുെട ഉള്ളങ്കാൽ കെരക്കു
െപാക്കിെവച്ച ഉടെന േയാദ്ദൎ ാനിെല െവള്ളം വീണ്ടും
അതിെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു വന്നു മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
തീരം കവിഞ്ഞു ഒഴുകി. 19 ഒന്നാം മാസം പത്താം
തിയ്യതി ജനം േയാദ്ദൎ ാനിൽനിന്നു കയറി
െയരീേഹാവിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിലുള്ള ഗിലഗ്ാലിൽ
പാളയം ഇറങ്ങി. 20 േയാദ്ദൎ ാനിൽനിന്നു എടുത്ത
പ്രന്തണ്ടു കല്ലു േയാശുവ ഗിലഗ്ാലിൽ നാട്ടി, 21

യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ; ഈ
കല്ലു എന്തു എന്നു വരുങ്കാലത്തു നിങ്ങളുെട മക്കൾ
പിതാക്കന്മാേരാടു േചാദിച്ചാൽ: 22 യി്രസാേയൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി ഈ േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര കടന്നു
എന്നു നിങ്ങളുെട മക്കേളാടു പറേയണം. 23 ഭൂമിയിെല
സകലജാതികളും യേഹാവയുെട ൈക
ശക്തിയുള്ളെതന്നു അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ എേന്നക്കും ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു 24

ഞങ്ങൾ ഇക്കെര കടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െചങ്കടൽ
വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ ഇക്കെര കടപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ േയാദ്ദൎ ാനിെല െവള്ളം
വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കൾ ഇക്കെര കടപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം യേഹാവ അവരുെട മുമ്പിൽ
േയാദ്ദൎ ാനിെല െവള്ളം വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു

േയാദ്ദൎ ാെന്റ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്തുള്ള
അേമായ്യൎ രാജാക്കന്മാെരാെക്കയും സമു്രദതീരത്തുള്ള
കനാന്യരാജാക്കന്മാെരാെക്കയും േകട്ടേപ്പാൾ
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അവരുെട ഹൃദയം ഉരുകി; യി്രസാേയൽമക്കളുെട
നിമിത്തം അവരിൽ അേശഷം ൈചതന്യമില്ലാെതയായി.

2 അക്കാലത്തു യേഹാവ േയാശുവേയാടു:
തീക്കല്ലുെകാണ്ടു കത്തി ഉണ്ടാക്കി യി്രസാേയൽമക്കെള
രണ്ടാമതും പരിേച്ഛദന െചയ്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3

േയാശുവ തീക്കല്ലുെകാണ്ടു കത്തി ഉണ്ടാക്കി
യി്രസാേയൽമക്കെള അ്രഗചമ്മൎ ഗിരിയിങ്കൽെവച്ചു
പരിേച്ഛദന െചയത്ു. 4 േയാശുവ പരിേച്ഛദന
െചയവ്ാനുള്ള കാരണേമാ മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട ആണുങ്ങളായ ജനെമാെക്കയും
േയാദ്ധാക്കെളല്ലാവരും മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപാന്നേശഷം ്രപയാണത്തിൽ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു മരിച്ചുേപായി; 5 പുറെപ്പട്ടുേപാന്ന
ജനത്തിെനല്ലാം പരിേച്ഛദന കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേശഷം മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
്രപയാണത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ആെരയും പരിേച്ഛദന
െചയത്ിരുന്നില്ല. 6 മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
േയാദ്ധാക്കളായവെരാെക്കയും യേഹാവയുെട വാക്കു
അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ടു അവർ മരിെച്ചാടുങ്ങുംവെര
യി്രസാേയൽമക്കൾ നാലപ്തു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ
സഞ്ചരിേക്കണ്ടിവന്നു; നമുക്കു തരുെമന്നു യേഹാവ
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യംെചയത് േദശമായി പാലും
േതനും ഒഴുകുന്ന േദശം അവെര കാണിക്കയില്ല എന്നു
യേഹാവ അവേരാടു സത്യം െചയത്ിരുന്നു. 7

എന്നാൽ അവക്കൎ ു പകരം അവൻ എഴുേന്നലപ്ിച്ച
പു്രതന്മാെര േയാശുവ പരിേച്ഛദന െചയത്ു; അവെര
്രപയാണത്തിൽ പരിേച്ഛദന െചയ്യായ്കെകാണ്ടു അവർ
അ്രഗചമ്മൎ ികളായിരുന്നു. 8 അവർ സവ്വൎ ജനെത്തയും
പരിേച്ഛദനെചയത്ു തീന്നൎ േശഷം അവക്കൎ ു
െസൗഖ്യമായതുവെര അവർ പാളയത്തിൽ
താന്താങ്ങളുെട സ്ഥലത്തു പാത്തൎ ു. 9 യേഹാവ
േയാശുവേയാടു: ഇന്നു ഞാൻ മി്രസയീമിെന്റ നിന്ദ
നിങ്ങളിൽനിന്നു ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു; അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു
ഇന്നുവെര ഗിലഗ്ാൽ (ഉരുൾ) എന്നു േപർ പറയുന്നു.

10 യി്രസാേയൽമക്കൾ ഗിലഗ്ാലിൽ പാളയമിറങ്ങി;
ആ മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി സന്ധ്യാസമയത്തു
െയരീേഹാസമഭൂമിയിൽ െവച്ചു െപസഹ കഴിച്ചു. 11

െപസഹയുെട പിെറ്റ ദിവസം തേന്ന അവർ േദശെത്ത
വിളവുെകാണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും
തിന്നു. 12 അവർ േദശെത്ത വിളവു അനുഭവിച്ചതിെന്റ
പിെറ്റ ദിവസം മന്ന നിന്നുേപായി;
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു പിെന്ന മന്ന കിട്ടിയതുമില്ല;
ആയാണ്ടു അവർ കനാൻേദശെത്ത വിളവുെകാണ്ടു
ഉപജീവിച്ചു.

13 േയാശുവ െയരീേഹാവിന്നു സമീപത്തു
ഇരിക്കുേമ്പാൾ തല ഉയത്തൎ ി േനാക്കി; ഒരു ആൾ കയ്യിൽ
വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു അവെന്റ േനെര നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടു; േയാശുവ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
അവേനാടു: നീ ഞങ്ങളുെട പക്ഷക്കാരേനാ
ശ്രതുപക്ഷക്കാരേനാ എന്നു േചാദിച്ചു. 14 അതിന്നു
അവൻ: അല്ല, ഞാൻ യേഹാവയുെട ൈസന്യത്തിെന്റ
അധിപതിയായി ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േയാശുവ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ചു അവേനാടു: കത്തൎ ാവിന്നു അടിയേനാടുള്ള
കലപ്ന എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 15 യേഹാവയുെട
ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതി േയാശുവേയാടു: നിെന്റ
കാലിൽനിന്നു െചരിപ്പു അഴിച്ചുകളക; നീ നില്ക്കുന്ന
സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; േയാശുവ
അങ്ങെന െചയത്ു.

൬൬ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ െയരീേഹാവിെന
യി്രസാേയൽമക്കളുെട നിമിത്തം അെടച്ചു
ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു; ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല,

അകത്തു കയറിയതുമില്ല. 2 യേഹാവ േയാശുവേയാടു
കലപ്ിച്ചതു: ഞാൻ െയരീേഹാവിെനയും അതിെന്റ
രാജാവിെനയും യുദ്ധവീരന്മാെരയും നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങളിൽ േയാദ്ധാക്കളായ
എല്ലാവരും ഒരുവട്ടം പട്ടണെത്ത ചുറ്റിനടേക്കണം;
ഇങ്ങെന ആറു ദിവസം െചേയ്യണം. 4 ഏഴു
പുേരാഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഏഴു
കാഹളം പിടിച്ചുെകാണ്ടു െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നടേക്കണം; ഏഴാം ദിവസം ഏഴു ്രപാവശ്യം
പട്ടണെത്ത ചുറ്റുകയും പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം
ഊതുകയും േവണം. 5 അവർ ആട്ടിൻ െകാമ്പു
നീട്ടിയൂതുകയും നിങ്ങൾ കാഹളനാദം േകൾക്കയും
െചയ്യുേമ്പാൾ ജനെമാെക്കയും ഉച്ചത്തിൽ
ആപ്പൎ ിേടണം; അേപ്പാൾ പട്ടണമതിൽ വീഴും; ജനം
ഓേരാരുത്തൻ േനെര കയറുകയും േവണം. 6 നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവ പുേരാഹിതന്മാെര വിളിച്ചു
അവേരാടു: നിയമെപട്ടകം എടുപ്പിൻ; ഏഴു
പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിന്നു
മുമ്പിൽ ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഏഴു കാഹളം
പിടിച്ചുെകാണ്ടു നടേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 7

ജനേത്താടു അവൻ: നിങ്ങൾ െചന്നു പട്ടണെത്ത
ചുറ്റിനടപ്പിൻ; ആയുധപാണികൾ യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നടേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 8

േയാശുവ ജനേത്താടു പറഞ്ഞുതീന്നൎ േപ്പാൾ ആട്ടിൻ
െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഏഴു കാഹളം പിടിച്ചുെകാണ്ടു
ഏഴു പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ നടന്നു
കാഹളം ഊതി; യേഹാവയുെട നിയമെപ്പട്ടകം
അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു. 9 ആയുധപാണികൾ
കാഹളം ഊതുന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പിൽ നടന്നു;
േശഷമുള്ള കൂട്ടം െപട്ടകത്തിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു;
ഇങ്ങെന അവർ കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ടു നടന്നു. 10

േയാശുവ ജനേത്താടു: ആപ്പൎ ിടുവിൻ എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിക്കുന്ന നാൾവെര നിങ്ങൾ
ആപ്പൎ ിടരുതു; ഒച്ചേകൾപ്പിക്കരുതു; വായിൽനിന്നു ഒരു
വാക്കും പുറെപ്പടുകയും അരുതു; അതിെന്റേശഷം
ആപ്പൎ ിടാം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 11 അങ്ങെന
യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഒരു ്രപാവശ്യം പട്ടണെത്ത
ചുറ്റിനടന്നു; പിെന്ന അവർ പാളയത്തിേലക്കു വന്നു
പാളയത്തിൽ പാത്തൎ ു.

12 േയാശുവ അതികാലേത്ത എഴുേന്നറ്റു;
പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം എടുത്തു. 13

ഏഴു പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഏഴു കാഹളം
പിടിച്ചു കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ടു നടന്നു;
ആയുധപാണികൾ അവരുെട മുമ്പിൽ നടന്നു;
േശഷമുള്ള കൂട്ടം യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ
പിന്നാെല നടന്നു; ഇങ്ങെന അവർ കാഹളം
ഊതിെക്കാണ്ടു നടന്നു. 14 രണ്ടാം ദിവസവും അവർ
പട്ടണെത്ത ഒരു ്രപാവശ്യം ചുറ്റീട്ടു പാളയത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. ഇങ്ങെന അവർ ആറു ദിവസം
െചയത്ു; 15 ഏഴാം ദിവസേമാ അവർ അതികാലത്തു
അരുേണാദയത്തിങ്കൽ എഴുേന്നറ്റു പട്ടണെത്ത ആ
വിധത്തിൽ തേന്ന ഏഴു്രപാവശ്യംചുറ്റി; അന്നുമാ്രതം
അവർ പട്ടണെത്ത ഏഴു ്രപാവശ്യം ചുറ്റി. 16
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ഏഴാം്രപാവശ്യം പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം
ഊതിയേപ്പാൾ േയാശുവ ജനേത്താടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ആപ്പൎ ിടുവിൻ; യേഹാവ
പട്ടണം നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. 17 ഈ പട്ടണവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും യേഹാെവക്കു
ശപഥാപ്പൎ ിതമായിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും രാഹാബ ്എന്ന
േവശ്യ നാം അയച്ച ദൂതന്മാെര ഒളിപ്പിച്ചതിനാൽ
അവളും അവേളാടുകൂെട വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും
ജീവേനാടിരിക്കെട്ട. 18 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ശപഥംെചയത്ിരിെക്ക ശപഥാപ്പൎ ിതത്തിൽ വല്ലതും
എടുത്തിട്ടു യി്രസാേയൽപാളയത്തിന്നു ശാപവും
അനത്ഥൎ വും വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ശപഥാപ്പൎ ിതമായ വസ്തുെവാന്നും െതാടാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 19 െവള്ളിയും െപാന്നും
ഒെക്കയും െചമ്പും ഇരിമ്പുംെകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങളും
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധം; അവ യേഹാവയുെട
ഭണ്ഡാരത്തിൽ േചേരണം. 20 അനന്തരം ജനം
ആപ്പൎ ിടുകയും പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും
െചയത്ു; ജനം കാഹളനാദംേകട്ടു അത്യുച്ചത്തിൽ
ആപ്പൎ ിട്ടേപ്പാൾ മതിൽ വീണു; ജനം ഓേരാരുത്തൻ
േനെര മുേമ്പാട്ടു പട്ടണത്തിേലക്കു കടന്നു പട്ടണം
പിടിച്ചു. 21 പുരുഷൻ, ്രസ്തീ, ബാലൻ, വൃദ്ധൻ, ആടു,
മാടു, കഴുത എന്നിങ്ങെന പട്ടണത്തിലുള്ള
സകലെത്തയും അവർ വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ
അേശഷം സംഹരിച്ചു. 22 എന്നാൽ രാജ്യെത്ത
ഒറ്റുേനാക്കിയ രണ്ടു പുരുഷന്മാേരാടു േയാശുവ:
േവശ്യയുെട വീട്ടിൽ െചന്നു അവിെട നിന്നു ആ
്രസ്തീെയയും അവൾക്കുള്ള സകലെത്തയും നിങ്ങൾ
അവേളാടു സത്യംെചയത്തുേപാെല
പുറത്തുെകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 23

അങ്ങെന ഒറ്റുകാരായിരുന്ന െയൗവനക്കാർ െചന്നു
രാഹാബിെനയും അവളുെട അപ്പെനയും അമ്മെയയും
സേഹാദരന്മാെരയും അവൾക്കുള്ള സകലെത്തയും
പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു; അവളുെട
എല്ലാചാച്ചൎ ക്കാെരയും പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു
യി്രസാേയൽപാളയത്തിന്നു പുറത്തു പാപ്പൎ ിച്ചു. 24

പിെന്ന അവർ പട്ടണവും അതിലുള്ളെതാെക്കയും
തീെവച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു; എന്നാൽ െവള്ളിയും
െപാന്നും െചമ്പുെകാണ്ടും ഇരിമ്പുെകാണ്ടുമുള്ള
പാ്രതങ്ങളും അവർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരത്തിൽ െവച്ചു. 25 െയരീേഹാവിെന
ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ അയച്ച ദൂതന്മാെര രാഹാബ ്എന്ന
േവശ്യ ഒളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു േയാശുവ അവെളയും
അവളുെട പിതൃഭവനെത്തയും അവൾക്കുള്ള
സകലെത്തയും ജീവേനാെട രക്ഷിച്ചു; അവൾ
ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിൽ പാക്കൎ ുന്നു. 26

അക്കാലത്തു േയാശുവ ശപഥം െചയത്ു: ഈ
െയരീേഹാപട്ടണെത്ത പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന
മനുഷ്യൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അവൻ അതിെന്റ അടിസ്ഥാനമിടുേമ്പാൾ അവെന്റ
മൂത്തമകൻ നഷ്ടമാകും; അതിെന്റ കതകു
െതാടുക്കുേമ്പാൾ ഇളയമകനും നഷ്ടമാകും എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അങ്ങെന യേഹാവ േയാശുവേയാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ കീത്തൎ ി േദശത്തു എല്ലാടവും
പരന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ ശപഥാപ്പൎ ിതവസ്തു
സംബന്ധിച്ചു ഒരു അകൃത്യംെചയത്ു;
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ േസരഹിെന്റ മകനായ

സബ്ദിയുെട മകനായ കമ്മൎ ിയുെട മകൻ ആഖാൻ
ശപഥാപ്പൎ ിതവസ്തുവിൽ ചിലതു എടുത്തു;
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയൽമക്കളുെട േനെര
ജ്വലിച്ചു.

2 േയാശുവ െയരീേഹാവിൽനിന്നു േബേഥലിന്നു
കിഴക്കു േബഥാെവെന്റ സമീപത്തുള്ള ഹായിയിേലക്കു
ആളുകെള അയച്ചു അവേരാടു: നിങ്ങൾ െചന്നു േദശം
ഒറ്റുേനാക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ െചന്നു
ഹായിെയ ഒറ്റുേനാക്കി, 3 േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു അവേനാടു: ജനം എല്ലാം
േപാേകണെമന്നില്ല; ഹായിെയ ജയിച്ചടക്കുവാൻ
രണ്ടായിരേമാ മൂവായിരേമാ േപായാൽ മതി;
സവ്വൎ ജനെത്തയും അവിേടക്കു അയച്ചു
കഷ്ടെപ്പടുേത്തണ്ടാ; അവർ ആൾ ചുരുക്കമേ്രത എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന ജനത്തിൽ ഏകേദശം
മൂവായിരം േപർ അവിേടക്കു േപായി; എന്നാൽ അവർ
ഹായിപട്ടണക്കാരുെട മുമ്പിൽനിന്നു േതാറ്റു ഓടി. 5

ഹായിപട്ടണക്കാർ അവരിൽ മുപ്പത്താേറാളം േപെര
െകാന്നു, അവെര പട്ടണവാതില്ക്കൽ തുടങ്ങി
െശബാരീംവെര പിന്തുടന്നൎ ു മലഞ്ചരിവിൽെവച്ചു
അവെര േതാലപ്ിച്ചു. അതുെകാണ്ടു ജനത്തിെന്റ
ഹൃദയം ഉരുകി െവള്ളംേപാെല ആയത്ീന്നൎ ു. 6

േയാശുവ വ്രസ്തം കീറി യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ അവനും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരും തലയിൽ
മണ്ണുവാരിയിട്ടുെകാണ്ടു സന്ധ്യവെര സാഷ്ടാംഗം
വീണു കിടന്നു: 7 അേയ്യാ കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ,
ഞങ്ങെള നശിപ്പിപ്പാൻ അേമായ്യൎ രുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു നീ ഈ ജനെത്ത േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര
െകാണ്ടുവന്നതു എന്തു? ഞങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര
പാത്തൎ ിരുെന്നങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. 8 യേഹാേവ,
യി്രസാേയൽ ശ്രതുക്കൾക്കു പുറം കാട്ടിയേശഷം ഞാൻ
എന്തു പറേയണ്ടു! 9 കനാന്യരും േദശനിവാസികൾ
ഒെക്കയും േകട്ടിട്ടു ഞങ്ങെള ചുറ്റിവളഞ്ഞു
ഭൂമിയിൽനിന്നു ഞങ്ങളുെട േപർ മായിച്ചുകളയുമേല്ലാ;
എന്നാൽ നീ നിെന്റ മഹത്തായ നാമത്തിന്നുേവണ്ടി
എന്തുെചയ്യും എന്നു േയാശുവ പറഞ്ഞു. 10 യേഹാവ
േയാശുവേയാടു അരുളിെച്ചയത്തു: എഴുേന്നൽക്ക; നീ
ഇങ്ങെന സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടക്കുന്നതു എന്തിന്നു?
11 യി്രസാേയൽ പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
അവേരാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള എെന്റ നിയമം അവർ
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ ശപഥാപ്പൎ ിതം
എടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ േമാഷ്ടിച്ചു മറവുെചയത്ു
തങ്ങളുെട സാമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതു
െവച്ചിരിക്കുന്നു. 12 യി്രസാേയൽമക്കൾ
ശാപ്രഗസ്തരായി തീന്നൎ തുെകാണ്ടു ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിൽ
നിലപ്ാൻ കഴിയാെത ശ്രതുക്കൾക്കു പുറം
കാേട്ടണ്ടിവന്നു. ശാപം നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു
നീക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കയില്ല.
13 നീ എഴുേന്നറ്റു ജനെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ചു അവേരാടു
പറക: നാളേത്തക്കു നിങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ;
യി്രസാേയേല, നിെന്റ നടുവിൽ ഒരു ശാപം ഉണ്ടു; ശാപം
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുംവെര
ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിൽ നിലപ്ാൻ നിനക്കു കഴികയില്ല
എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
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കലപ്ിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങൾ രാവിെല േഗാ്രതം
േഗാ്രതമായി അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ പിടിക്കുന്ന
േഗാ്രതം കുലംകുലമായി അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ
പിടിക്കുന്ന കുലം കുടുംബംകുടുംബമായിട്ടു
അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ പിടിക്കുന്ന കുടുംബം
ആളാം്രപതി അടുത്തുവേരണം. 15

ശപഥാപ്പൎ ിതവസ്തുേവാടുകൂെട പിടിെപടുന്നവെനയും
അവന്നുള്ള സകലെത്തയും തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളേയണം; അവൻ യേഹാവയുെട നിയമം
ലംഘിച്ചു യി്രസാേയലിൽ വഷളത്വം
്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.

16 അങ്ങെന േയാശുവ അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു
യി്രസാേയലിെന േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി വരുത്തി;
െയഹൂദാേഗാ്രതം പിടിക്കെപ്പട്ടു. 17 അവൻ
െയഹൂദാേഗാ്രതെത്ത കുലംകുലമായി വരുത്തി;
സഹൎ ്യകുലം പിടിക്കെപ്പട്ടു; അവൻ സഹൎ ്യകുലെത്ത
കുടുംബംകുടുംബമായി വരുത്തി; സബ്ദി പിടിക്കെപ്പട്ടു.
18 അവെന്റ കുടുംബെത്ത ആളാം്രപതി വരുത്തി;
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ േസരഹിെന്റ മകനായ
സബ്ദിയുെട മകനായ കമ്മൎ ിയുെട മകൻ ആഖാൻ
പിടിക്കെപ്പട്ടു. 19 േയാശുവ ആഖാേനാടു: മകേന,
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു മഹത്വം
െകാടുത്തു അവേനാടു ഏറ്റുപറക; നീ എന്തു െചയത്ു
എന്നു പറക; എേന്നാടു മെറച്ചുെവക്കരുതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 ആഖാൻ േയാശുവേയാടു: ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു പിെഴച്ചു
ഇന്നിന്നതു െചയത്ിരിക്കുന്നു സത്യം. 21 ഞാൻ
െകാള്ളയുെട കൂട്ടത്തിൽ വിേശഷമാേയാരു
ബാബിേലാന്യ േമലങ്കിയും ഇരുനൂറു േശെക്കൽ
െവള്ളിയും അമ്പതു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െപാൻകട്ടിയും കണ്ടു േമാഹിച്ചു എടുത്തു; അവ
എെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ നടുവിൽ നിലത്തു
കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു; െവള്ളി അടിയിൽ ആകുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 േയാശുവ ദൂതന്മാെര അയച്ചു;
അവർ കൂടാരത്തിൽ ഓടിെച്ചന്നു; കൂടാരത്തിൽ അതും
അടിയിൽ െവള്ളിയും കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 23

അവർ അവെയ കൂടാരത്തിൽനിന്നു എടുത്തു
േയാശുവയുെടയും എല്ലായി്രസാേയൽ മക്കളുെടയും
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െവച്ചു. 24 അേപ്പാൾ േയാശുവയും
എല്ലായി്രസാേയലുംകൂെട േസെരഹിെന്റ പു്രതനായ
ആഖാെന െവള്ളി, േമലങ്കി, െപാൻകട്ടി, അവെന്റ
പു്രതന്മാർ, പു്രതിമാർ, അവെന്റ കാള, കഴുത, ആടു,
കൂടാരം ഇങ്ങെന അവന്നുള്ള സകലവുമായി
ആേഖാർതാഴവ്രയിൽ െകാണ്ടുേപായി: 25 നീ ഞങ്ങെള
വെലച്ചതു എന്തിന്നു? യേഹാവ ഇന്നു നിെന്ന
വെലക്കും എന്നു േയാശുവ പറഞ്ഞു. പിെന്ന
യി്രസാേയെലല്ലാം അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു, അവെര
തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും കെല്ലറികയും െചയത്ു. 26

അവെന്റേമൽ അവർ ഒരു വലിയ കല്ക്കുന്നു കൂട്ടി; അതു
ഇന്നുവെര ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം മാറി; അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു
ആേഖാർതാഴവ്ര എന്നു ഇന്നുവെര േപർ
പറഞ്ഞുവരുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ േയാശുവേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: ഭയെപ്പടരുതു,
വിഷാദിക്കയും അരുതു;

പടജ്ജനെത്തെയാെക്കയും കൂട്ടിപുറെപ്പട്ടു
ഹായിയിേലക്കു െചല്ലുക; ഞാൻ ഹായിരാജാവിെനയും
അവെന്റ ജനെത്തയും പട്ടണെത്തയും േദശെത്തയും
നിെന്റ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. 2 െയരീേഹാവിേനാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയത്തുേപാെല നീ
ഹായിേയാടും അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചേയ്യണം:
എന്നാൽ അതിെല െകാള്ളെയയും
കന്നുകാലികെളയും നിങ്ങൾക്കു എടുത്തു െകാള്ളാം.
പട്ടണത്തിെന്റ പിൻഭാഗത്തു പതിയിരിപ്പു ആേക്കണം.
3 അങ്ങെന േയാശുവയും പടജ്ജനെമാെക്കയും
ഹായിയിേലക്കു േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ടു:
പരാ്രകമശാലികളായ മുപ്പതിനായിരംേപെര േയാശുവ
തിരെഞ്ഞടുത്തു രാ്രതിയിൽ അയച്ചു, 4 അവേരാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിെന്റ
പിൻഭാഗത്തു പതിയിരിേക്കണം; പട്ടണേത്താടു ഏെറ
അകലാെത എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 5 ഞാനും
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള സകലജനവും പട്ടണേത്താടു
അടുക്കും; അവർ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഞങ്ങളുെട
േനെര പുറെപ്പട്ടുവരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അവരുെട
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടും. 6 അവർ ഞങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ ു
പട്ടണം വിട്ടു പുറത്താകും. അവർ മുെമ്പേപ്പാെല
നമ്മുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിേപ്പാകുന്നു എന്നു അവർ
പറയും; അങ്ങെന ഞങ്ങൾ അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടും. 7 ഉടെന നിങ്ങൾ പതിയിരിപ്പിൽനിന്നു
എഴുേന്നറ്റു പട്ടണം പിടിേക്കണം; നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അതു നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും. 8 പട്ടണം പിടിച്ചേശഷം നിങ്ങൾ
അതിന്നു തീ െവേക്കണം; യേഹാവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം നിങ്ങൾ െചേയ്യണം;
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 അങ്ങെന േയാശുവ അവെര
അയച്ചു അവർ പതിയിരിപ്പിന്നു െചന്നു േബേഥലിന്നും
ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ ഹായിക്കു പടിഞ്ഞാറു അമന്നൎ ു,
േയാശുവേയാ ആ രാ്രതി ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
താമസിച്ചു.

10 േയാശുവ അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു ജനെത്ത
പരിേശാധിച്ചു. അവനും യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും
ജനത്തിന്നു മുമ്പായി ഹായിക്കു െചന്നു. 11

അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പടജ്ജനെമാെക്കയും
പുറെപ്പട്ടു അടുത്തുെചന്നു പട്ടണത്തിന്നു മുമ്പിൽ
എത്തി ഹായിക്കു വടക്കു പാളയമിറങ്ങി; അവക്കൎ ും
ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ ഒരു താഴവ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. 12

അവൻ ഏകേദശം അയ്യായിരം േപെര തിരെഞ്ഞടുത്തു
േബേഥലിന്നും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ പട്ടണത്തിന്നു
പടിഞ്ഞാറു പതിയിരുത്തി. 13 അവർ പട്ടണത്തിന്നു
വടക്കു പടജ്ജനമായ ൈസന്യെത്ത ഒെക്കയും
പട്ടണത്തിന്നു പടിഞ്ഞാറു പതിയിരിപ്പുകാെരയും
നിറുത്തി; േയാശുവ ആ രാ്രതി താഴവ്രയുെട
നടുവിേലക്കു േപായി. 14 ഹായിരാജാവു അതു
കണ്ടേപ്പാൾ അവനും നഗരവാസികളായ അവെന്റ
ജനെമാെക്കയും ബദ്ധെപ്പട്ടു എഴുേന്നറ്റു
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്തു സമഭൂമിക്കു മുമ്പിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര പെടക്കു പുറെപ്പട്ടു.
പട്ടണത്തിെന്റ പിൻവശത്തു തനിക്കു വിേരാധമായി
പതിയിരിപ്പു ഉണ്ടു എന്നു അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 15

േയാശുവയും എല്ലായി്രസാേയലും അവേരാടു േതാറ്റ
ഭാവത്തിൽ മരുഭൂമിവഴിയായി ഓടി. 16 അവെര
പിന്തുടേരണ്ടതിന്നു പട്ടണത്തിെല ജനെത്ത ഒെക്കയും
വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർ േയാശുവെയ പിന്തുടന്നൎ ു പട്ടണം
വിട്ടു പുറത്തായി. 17 ഹായിയിലും േബേഥലിലും
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യി്രസാേയലിെന്റ പിന്നാെല പുറെപ്പടാെത ഒരുത്തനും
േശഷിച്ചില്ല; അവർ പട്ടണം തുറന്നിേട്ടച്ചു
യി്രസാേയലിെന പിന്തുടന്നൎ ു. 18 അേപ്പാൾ യേഹാവ
േയാശുവേയാടു: നിെന്റ കയ്യിലുള്ള കുന്തം
ഹായിക്കുേനെര ഏന്തുക; ഞാൻ അതു നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. അങ്ങെന
േയാശുവ തെന്റ കയ്യിലുള്ള കുന്തം ഹായിക്കു േനെര
ഏന്തി. 19 അവൻ ൈക നീട്ടിയ ഉടെന
പിതയിരിപ്പുകാർ തങ്ങളുെട സ്ഥലത്തു നിന്നു
എഴുേന്നറ്റു ഓടി പട്ടണത്തിൽ കയറി അതു പിടിച്ചു
ക്ഷണത്തിൽ പട്ടണത്തിന്നു തീെവച്ചു. 20

ഹായിപട്ടണക്കാർ പുറേകാട്ടു േനാക്കിയേപ്പാൾ
പട്ടണത്തിെല പുക ആകാശേത്തക്കു
െപാങ്ങുന്നതുകണ്ടു; അവക്കൎ ു ഇേങ്ങാേട്ടാ അേങ്ങാേട്ടാ
ഓടുവാൻ കഴിവില്ലാെതയായി; മരുഭൂമിവഴിയായി
ഓടിയ ജനവും തങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവരുെട േനെര
തിരിഞ്ഞു. 21 പതിയിരിപ്പുകാർ പട്ടണം പിടിച്ചു.
പട്ടണത്തിെല പുക േമേലാട്ടു െപാങ്ങുന്നു എന്നു
േയാശുവയും എല്ലായി്രസാേയലും കണ്ടേപ്പാൾ
മടങ്ങിവന്നു പട്ടണക്കാെര െവട്ടി. 22 മറ്റവരും
പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവരുെട േനെര പുറെപ്പട്ടു;
ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും അവർ
നടുവിലും ആയി; ഒരുത്തനും േശഷിക്കേയാ
വഴുതിേപ്പാകേയാ െചയ്യാതവണ്ണം അവെര
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. 23 ഹായിരാജാവിെന അവർ
ജീവേനാെട പിടിച്ചു േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 24 യി്രസാേയൽ തങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ
ഹായിപട്ടണക്കാെര ഒെക്കയും െവളി്രമ്പേദശത്തു
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു െകാന്നുതീക്കൎ യും അവർ
ഒെട്ടാഴിയാെത എല്ലാവരും വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ
വീെണാടുങ്ങുകയും െചയത്േശഷം യി്രസാേയല്യർ
ഒെക്കയും ഹായിയിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്നു വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ അതിെന സംഹരിച്ചു. 25 അന്നു
പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളുമായി വീെണാടുങ്ങിയവർ
ആെക പന്തീരായിരം േപർ; ഹായിപട്ടണക്കാർ
എല്ലാവരും തേന്ന. 26 ഹായിപട്ടണക്കാെര ഒെക്കയും
നിമ്മൎ ൂലമാക്കുംവെര കുന്തം ഏന്തിയ ൈക േയാശുവ
പിൻവലിച്ചില്ല. 27 യേഹാവ േയാശുവേയാടു കലപ്ിച്ച
വചന്രപകാരം യി്രസാേയല്യർ പട്ടണത്തിെല
കന്നുകാലികെളയും െകാള്ളെയയും തങ്ങൾക്കായിട്ടു
തേന്ന എടുത്തു. 28 പിെന്ന േയാശുവ ഹായിപട്ടണം
ചുട്ടു സദാകാലേത്തക്കും ഒരു മൺക്കുന്നും
ശൂന്യഭൂമിയുമാക്കിത്തീത്തൎ ു; അതു ഇന്നുവെരയും
അങ്ങിെന കിടക്കുന്നു. 29 ഹായിരാജാവിെന അവൻ
സന്ധ്യവെര ഒരു മരത്തിൽ തൂക്കി; സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ േയാശുവയുെട കലപ്ന്രപകാരം
ശവം മരത്തിൽനിന്നു ഇറക്കി പട്ടണവാതില്ക്കൽ
ഇടുകയും അതിേന്മൽ ഇന്നുവെര നില്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ
കല്ക്കുന്നു കൂട്ടുകയും െചയത്ു.

30 അനന്തരം േയാശുവ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു ഏബാൽപവ്വൎ തത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു. 31 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെലയും
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലയും െചത്തുകേയാ
ഇരിമ്പു െതാടുവിക്കേയാ െചയ്യാത്ത കല്ലുെകാണ്ടുള്ള
ഒരു യാഗപീഠം തേന്ന. അവർ അതിേന്മൽ
യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗങ്ങളും
സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു. 32 േമാെശ
എഴുതിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ഒരു പകപ്പൎ ു

അവൻ അവിെട യി്രസാേയൽമക്കൾ കാൺെക ആ
കല്ലുകളിൽ എഴുതി. 33 എല്ലായി്രസാേയലും അവരുെട
മൂപ്പന്മാരും ്രപമാണികളും ന്യായാധിപന്മാരും
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം ചുമന്ന േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പാെക സ്വേദശിയും
പരേദശിയും ഒരു േപാെല െപട്ടകത്തിന്നു ഇപ്പുറത്തും
അപ്പുറത്തും നിന്നു; അവരിൽ പാതിേപർ
െഗരിസീംപവ്വൎ തത്തിെന്റ വശത്തും പാതിേപർ
ഏബാൽപവ്വൎ തത്തിെന്റ വശത്തും നിന്നു; അവർ
യി്രസാേയൽജനെത്ത അനു്രഗഹിേക്കണെമന്നു
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ മുെമ്പ
കലപ്ിച്ചിരുന്നതുേപാെല തേന്ന. 34 അതിെന്റ േശഷം
അവർ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയരിക്കുന്നതുേപാെല ഒെക്കയും അനു്രഗഹവും
ശാപവുമായ ന്യായ്രപമാണവചനങ്ങെളല്ലാം
വായിച്ചു. 35 േമാെശ കലപ്ിച്ച സകലത്തിലും ്രസ്തീകളും
കുട്ടികളും ഉൾെപ്പെട യി്രസാേയൽസഭമുഴുവനും
അവേരാടുകൂെട വന്നിരുന്ന പരേദശികളും േകൾെക്ക
േയാശുവ േമാെശ കലപ്ിച്ച സകലത്തിലും യാെതാന്നും
വായിക്കാെത വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ, കനാന്യർ,
െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിങ്ങെന
േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര മലകളിലും താഴവ്രകളിലും

െലബാേനാെന്നതിെര വലിയ കടലിെന്റ തീരങ്ങളിലുള്ള
രാജാക്കന്മാർ ഒെക്കയും വസ്തുത േകട്ടേപ്പാൾ 2

േയാശുവേയാടും യി്രസാേയലിേനാടും യുദ്ധം
െചയവ്ാൻ ഏകമനേസ്സാെട േയാജിച്ചു.

3 എന്നാൽ േയാശുവ െയരീേഹാവിേനാടും
ഹായിേയാടും െചയത്തു ഗിെബേയാൻ നിവാസികൾ
േകട്ടേപ്പാൾ 4 അവർ ഒരു ഉപായം ്രപേയാഗിച്ചു:
ഭക്ഷണസാധനങ്ങെളാരുക്കി പഴയ ചാക്കുകളും
പഴയതും കീറിയതും തുന്നിെക്കട്ടിയതുമായ
വീഞ്ഞുതുരുത്തികളും കഴുതപ്പുറത്തു കയറ്റി, 5

പഴക്കംെചന്നു കണ്ടംെവച്ച െചരിപ്പു കാലിലും
പഴയവ്രസ്തം േദഹത്തിേന്മലും ധരിച്ചു പുറെപ്പട്ടു;
അവരുെട ഭക്ഷണത്തിന്നുള്ള അപ്പവും എല്ലാം ഉണങ്ങി
പൂത്തിരുന്നു. 6 അവർ ഗിലഗ്ാലിൽ പാളയത്തിേലക്കു
േയാശുവയുെട അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടും
യി്രസാേയൽപുരഷന്മാേരാടും: ഞങ്ങൾ
ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ
ഞങ്ങേളാടു ഒരു ഉടമ്പടി െചേയ്യണം എന്നു പറഞ്ഞു.
7 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ ആ ഹിവ്യേരാടു: പേക്ഷ
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ പാക്കൎ ുന്നവരായിരിക്കും;
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു ഉടമ്പടി െചയ്യുന്നതു
എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അവർ േയാശുവേയാടു:
ഞങ്ങൾ നിെന്റ ദാസന്മാരാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േയാശുവ അവേരാടു: നിങ്ങൾ ആർ?
എവിെടനിന്നു വരുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 9 അവർ
അവേനാടു പറഞ്ഞതു: അടിയങ്ങൾ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമംനിമിത്തം ഏറ്റവും ദൂരത്തുനിന്നു
വന്നിരിക്കുന്നു; അവെന്റ കീത്തൎ ിയും അവൻ
മി്രസയീമിൽ െചയത്െതാെക്കയും 10 െഹശേ്ബാൻ
രാജാവായ സീേഹാൻ, അസ്തേരാത്തിെല ബാശാൻ
രാജാവായ ഓഗ ്ഇങ്ങെന േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരയുള്ള
അേമായ്യൎ രുെട രണ്ടു രാജാക്കന്മാേരാടും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 11

അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങളുെട മൂപ്പന്മാരും
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േദശനിവാസികൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങേളാടു വഴിക്കു
േവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണസാധനം എടുത്തു അവെര
െചന്നുകണ്ടു: ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ദാസന്മാർ
ആയിെക്കാള്ളാം എന്നു അവേരാടു പറേയണെമന്നു
പറഞ്ഞു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങേളാടു
ഉടമ്പടിെചേയ്യണം. 12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുവാൻ പുറെപ്പട്ട നാളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നായിട്ടു ഈ
അപ്പം ചൂേടാെട ഞങ്ങളുെട വീടുകളിൽനിന്നു
എടുത്തതാകുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അതു ഉണങ്ങി
പൂത്തിരിക്കുന്നു. 13 ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു നിെറച്ചു
െകാണ്ടുേപാന്ന ഈ തുരുത്തികൾ പുത്തനായിരുന്നു;
ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അവ കീറിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട ഈ
വ്രസ്തവും െചരിപ്പും അതിദീഘൎ യാ്രതയാൽ
പഴക്കമായുമിരിക്കുന്നു. 14 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ യേഹാവേയാടു
േചാദിക്കാെത അവരുെട ഭക്ഷണസാധനം വാങ്ങി
ആസ്വദിച്ചു. 15 േയാശുവ അവേരാടു സഖ്യതയും
അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുെമന്നു ഉടമ്പടിയും
െചയത്ു; സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാരും അവേരാടു
സത്യംെചയത്ു. 16 ഉടമ്പടി െചയത്ിട്ടു മൂന്നു ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ സമീപസ്ഥന്മാർ എന്നും
തങ്ങളുെട ഇടയിൽ പാക്കൎ ുന്നവർ എന്നും അവർ േകട്ടു.
17 യി്രസാേയൽമക്കൾ യാ്രതപുറെപ്പട്ടതിെന്റ മൂന്നാം
ദിവസം അവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തി. അവരുെട
പട്ടണങ്ങൾ ഗിെബേയാൻ, െകഫീര, േബേരാത്ത്,
കിയ്യൎ ത്ത്--െയയാരീം എന്നിവ ആയിരുന്നു. 18

സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയെക്കാണ്ടു അവേരാടു
സത്യംെചയത്ിരിക്കയാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ അവെര
സംഹരിച്ചില്ല; എന്നാൽ സഭമുഴുവനും
്രപഭുക്കന്മാരുെട േനെര പിറുപിറുത്തു. 19 ്രപഭുക്കന്മാർ
എല്ലാവരും സവ്വൎ സഭേയാടും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയെക്കാണ്ടു ഞങ്ങൾ അവേരാടു
സത്യംെചയത്ിരിക്കയാൽ നമുക്കു അവെര
െതാട്ടുകൂടാ. 20 നാം അവേരാടു ഇങ്ങെന െചയത്ു
അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിേക്കണം. അല്ലാഞ്ഞാൽ
െചയത്ുേപായ സത്യംനിമിത്തം േകാപം നമ്മുെടേമൽ
വരും എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അവക്കൎ ു
വാക്കുെകാടുത്തതുേപാെല ്രപഭുക്കന്മാർ അവേരാടു:
ഇവർ ജീവേനാെട ഇരിക്കെട്ട; എങ്കിലും അവർ
സവ്വൎ സെഭക്കും വിറകുകീറുന്നവരും
െവള്ളംേകാരുന്നവരും ആയിരിേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 പിെന്ന േയാശുവ അവെര വിളിച്ചു
അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ പാത്തൎ ിരിെക്ക
ബഹുദൂരസ്ഥന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങെള
വഞ്ചിച്ചതു എന്തു? 23 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ: എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിന്നുേവണ്ടി വിറകുകീറുന്നവരും
െവള്ളംേകാരുന്നവരുമായ അടിമകൾ നിങ്ങളിൽ
ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 24

അവർ േയാശുവേയാടു: നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
തെന്റ ദാസനായ േമാെശേയാടു: നിങ്ങൾക്കു ഈ
േദശെമല്ലാം തരുെമന്നും നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഈ
േദശനിവാസികെള ഒെക്കയും നശിപ്പിക്കുെമന്നും
കലപ്ിച്ച്രപകാരം അടിയങ്ങൾക്കു
അറിവുകിട്ടിയതിനാൽ നിങ്ങളുെട നിമിത്തം ഞങ്ങളുെട
ജീവെനക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു ഈ
കായ്യൎ ം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 25 ഇേപ്പാൾ ഇതാ: ഞങ്ങൾ
നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിനക്കു ഹിതവും
യുക്തവുമായി േതാന്നുന്നതുേപാെല ഞങ്ങേളാടു

െചയത്ുെകാൾക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26

അങ്ങെന അവൻ അവേരാടു െചയത്ു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ അവെര െകാല്ലാതവണ്ണം അവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു അവെര രക്ഷിച്ചു. 27 അന്നു േയാശുവ
അവെര സെഭക്കും യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തു അവെന്റ യാഗപീഠത്തിന്നും േവണ്ടി
വിറകുകീറുന്നവരും െവള്ളംേകാരുന്നവരുമായി
നിയമിച്ചു; അങ്ങെന ഇന്നുവെരയും ഇരിക്കുന്നു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശുവ ഹായിപട്ടണം പിടിച്ചു
നിമ്മൎ ൂലമാക്കി എന്നും അവൻ
െയരീേഹാവിേനാടും അതിെന്റ

രാജാവിേനാടും െചയത്തുേപാെല ഹായിേയാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയത്ു എന്നും
ഗിെബേയാൻ നിവാസികൾ യി്രസാേയലിേനാടു സഖ്യത
െചയത്ു അവരുെട കൂട്ടത്തിലായി എന്നും
െയരൂശേലംരാജാവായ അേദാനീ-േസെദക്ക് േകട്ടേപ്പാൾ
2 ഗിെബേയാൻരാജനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാെല
വലിേയാരു പട്ടണവും ഹായിെയക്കാൾ വലിയതും
അവിടെത്ത പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും
പരാ്രകമശാലികളും ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ
ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു. 3 ആകയാൽ
െയരൂശേലംരാജാവായ അേദാനീ-േസെദക്ക്
െഹേ്രബാൻരാജാവായ േഹാഹാമിെന്റയും
യമ്മൎ ൂത്ത്രാജാവായ പിരാമിെന്റയും ലാഖീശര്ാജാവായ
യാഹീയയുെടയും എേഗ്ലാൻ രാജാവായ
െദബീരിെന്റയും അടുക്കൽ ആളയച്ചു: 4 ഗിെബേയാൻ
േയാശുവേയാടും യി്രസാേയൽമക്കേളാടും
സഖ്യതെചയ്കെകാണ്ടു നാം അതിെന
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്ന സഹായിപ്പിൻ എന്നു
പറയിച്ചു. 5 ഇങ്ങെന െയരൂശേലംരാജാവു,
െഹേ്രബാൻരാജാവു, യമ്മൎ ൂത്ത്രാജാവു,
ലാഖീശര്ാജാവു, എേഗ്ലാൻരാജാവു എന്നീ അഞ്ചു
അേമായ്യൎ രാജാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ചുകൂടി; അവരും
അവരുെട ൈസന്യങ്ങെളാെക്കയും െചന്നു
ഗിെബേയാന്നുേനെര പാളയം ഇറങ്ങി അതിേനാടു
യുദ്ധംെചയത്ു. 6 അേപ്പാൾ ഗിെബേയാന്യർ
ഗിലഗ്ാലിൽ പാളയത്തിേലക്കു േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: അടിയങ്ങെള ൈകവിടാെത
േവഗം ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു ഞങ്ങെള
സഹായിച്ചു രക്ഷിേക്കണേമ; പവ്വൎ തങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്ന
അേമായ്യൎ രാജാക്കന്മാർ ഒെക്കയും ഞങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായിട്ടു ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറയിച്ചു. 7 എന്നാെറ േയാശുവയും പടജ്ജനം
ഒെക്കയും സകലപരാ്രകമശാലികളും
ഗിലഗ്ാലിൽനിന്നു പറെപ്പട്ടു. 8 യേഹാവ
േയാശുവേയാടു: അവെര ഭയെപ്പടരുതു; ഞാൻ അവെര
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; അവരിൽ
ഒരുത്തനും നിെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 9 േയാശുവ ഗിലഗ്ാലിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു രാ്രതി മുഴുവനും നടന്നു െപെട്ടന്നു അവെര
എതിത്തൎ ു. 10 യേഹാവ അവെര യി്രസാേയലിെന്റ
മുമ്പിൽ കുഴക്കി ഗിെബേയാനിൽെവച്ചു അവെര
കഠിനമായി േതാലപ്ിച്ചു േബത്ത്-േഹാേരാനിേലക്കുള്ള
കയറ്റംവഴിയായി അവെര ഓടിച്ചു അേസക്കവെരയും
മേക്കദവെരയും അവെര െവട്ടി. 11 അങ്ങെന അവർ
യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി; േബത്ത്-
േഹാേരാൻ ഇറക്കത്തിൽെവച്ചു അേസക്കവെര
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യേഹാവ ആകാശത്തിൽനിന്നു വലിയ കല്ലു അവരുെട
േമൽ െപയ്യിച്ചു അവെര െകാന്നു. യി്രസാേയൽമക്കൾ
വാൾെകാണ്ടു െകാന്നവെരക്കാൾ കലമ്ഴയാൽ
മരിച്ചുേപായവർ അധികം ആയിരുന്നു.

12 എന്നാൽ യേഹാവ അേമായ്യൎ െര
യി്രസാേയൽമക്കളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്ത
ദിവസം േയാശുവ യേഹാവേയാടു സംസാരിച്ചു,
യി്രസാേയൽമക്കൾ േകൾെക്ക: സൂയ്യൎ ാ, നീ
ഗിെബേയാനിലും ച്രന്ദാ, നീ അയ്യാേലാൻ
താഴവ്രയിലും നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ജനം
തങ്ങളുെട ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതികാരം െചയ്യുേവാളം
സൂയ്യൎ ൻ നിന്നു, ച്രന്ദനും നിശ്ചലമായി. ശൂരന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ഇങ്ങെന സൂയ്യൎ ൻ ആകാശമേദ്ധ്യ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ
അസ്തമിക്കാെത നിന്നു. 14 യേഹാവ ഒരു മനുഷ്യെന്റ
വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ച ആ ദിവസം േപാെല ഒരു
ദിവസം അതിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല;
യേഹാവ തേന്നയായിരുന്നു യി്രസാേയലിന്നുേവണ്ടി
യുദ്ധംെചയത്തു.

15 അനന്തരം േയാശുവയും യി്രസാേയെലാെക്കയും
ഗിലഗ്ാലിൽ പാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു.

16 എന്നാൽ ആ രാജാക്കന്മാർ ഐവരും ഓടി
മേക്കദയിെല ഗുഹയിൽ െചന്നു ഒളിച്ചു. 17

രാജാക്കന്മാർ ഐവരും മേക്കദയിെല ഗുഹയിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്നു േയാശുെവക്കു
അറിവുകിട്ടി. 18 എന്നാെറ േയാശുവ: ഗുഹയുെട
ദ്വാരത്തിങ്കൽ വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുട്ടിെവച്ചു അവെര
കാേക്കണ്ടതിന്നു അവിെട ആെളയാക്കുവിൻ; 19

നിങ്ങേളാ നില്ക്കാെത ശ്രതുക്കെള പിന്തുടന്നൎ ു അവരുെട
പിൻപടെയ സംഹരിപ്പിൻ; പട്ടണങ്ങളിൽ കടപ്പാൻ
അവെര സമ്മതിക്കരുതു; നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന
അവർ ഒടുങ്ങുംവെര േയാശുവയും
യി്രസാേയൽമക്കളും അവരിൽ ഒരു മഹാസംഹാരം
നടത്തിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േശഷിച്ചവർ ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽ ശരണം ്രപാപിച്ചു. 21 ജനെമാെക്കയും
സമാധാനേത്താെട മേക്കദയിെല പാളയത്തിൽ
േയാശുവയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു;
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ യാെതാരുത്തെന്റയും േനെര
ആരും തെന്റ നാവു അനക്കിയതുമില്ല. 22 പിെന്ന
േയാശുവ: ഗുഹയുെട ദ്വാരെത്ത തുറന്നു
രാജാക്കന്മാെര ഐവെരയും ഗുഹയിൽനിന്നു എെന്റ
അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
23 അവർ അങ്ങെന െചയത്ു; െയരൂശേലംരാജാവു,
െഹേ്രബാൻരാജാവു, യമ്മൎ ൂത്ത്രാജാവു,
ലാഖീശര്ാജാവു, എേഗ്ലാൻരാജാവു എന്നീ
അഞ്ചുരാജാക്കന്മാെരയും ഗുഹയിൽനിന്നു അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 24 രാജാക്കന്മാെര
േയാശുവയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ
േയാശുവ യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാെര ഒെക്കയും
വിളിപ്പിച്ചു തേന്നാടുകൂെട േപായ പടജ്ജനത്തിെന്റ
അധിപതിമാേരാടു: അടുത്തുവന്നു ഈ
രാജാക്കന്മാരുെട കഴുത്തിൽ കാൽെവപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. അവർ അടുത്തുെചന്നു അവരുെട
കഴുത്തിൽ കാൽെവച്ചു. 25 േയാശുവ അവേരാടു:
ഭയെപ്പടരുതു, ശങ്കിക്കരുതു; ഉറപ്പും ൈധയ്യൎ വും
ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ; നിങ്ങൾ യുദ്ധംെചയ്യുന്ന
സകലശ്രതുക്കേളാടും യേഹാവ ഇങ്ങെന തെന്ന
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അതിെന്റ േശഷം

േയാശുവ അവെര െവട്ടിെക്കാന്നു അഞ്ചു മരത്തിേന്മൽ
തൂക്കി. അവർ സന്ധ്യവെര തൂങ്ങിക്കിടന്നു. 27 സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തു േയാശുവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം അവെര മരത്തിേന്മൽനിന്നു ഇറക്കി
അവർ ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹയിൽ ഇട്ടു; ഗുഹയുെട
ദ്വാരത്തിങ്കൽ വലിയ കല്ലു ഉരുട്ടിെവച്ചു; അതു
ഇന്നുവെരയും അവിെട ഇരിക്കുന്നു.

28 അന്നു േയാശുവ മേക്കദ പിടിച്ചു വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ സംഹരിച്ചു അതിെനയും അതിെല
രാജാവിെനയും അവിെടയുള്ള എല്ലാവെരയും
നിമ്മൎ ൂലമാക്കി; ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല; അവൻ
െയരീേഹാരാജാവിേനാടു െചയത്തുേപാെല തേന്ന
മേക്കദാരാജാവിേനാടും െചയത്ു.

29 േയാശുവയും അവേനാടുകൂെട
യി്രസാേയെലാെക്കയും മേക്കദയിൽനിന്നു
ലിബെ്നക്കുെചന്നു ലിബെ്നേയാടു യുദ്ധംെചയത്ു.
30 യേഹാവ അതിെനയും അതിെല രാജാവിെനയും
യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; അവർ
അതിെനയും അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ സംഹരിച്ചു; അവിെട ഒരുത്തെനയും
േശഷിപ്പിച്ചില്ല; െയരീേഹാരാജാവിേനാടു
െചയത്തുേപാെല അവർ അവിടെത്ത രാജാവിേനാടും
െചയത്ു. 31 േയാശുവയും അവേനാടുകൂെട
യി്രസാേയെലാെക്കയും ലിബന്യിൽനിന്നു ലാഖീശിന്നു
െചന്നു അതിെന്റ േനെര പാളയം ഇറങ്ങി അതിേനാടു
യുദ്ധംെചയത്ു. 32 യേഹാവ ലാഖീശിെന
യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; അവർ അതിെന
രണ്ടാം ദിവസം പിടിച്ചു; ലിബന്േയാടു
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും അതിെനയും അതിലുള്ള
എല്ലാവെരയും വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ സംഹരിച്ചു.

33 അേപ്പാൾ േഗെസർരാജാവായ േഹാരാം
ലാഖീശിെന സഹായിപ്പാൻ വന്നു; എന്നാൽ േയാശുവ
അവെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും ആരും
േശഷിക്കാതവണ്ണം സംഹരിച്ചു.

34 േയാശുവയും യി്രസാേയെലാെക്കയും
ലാഖീശിൽനിന്നു എേഗ്ലാന്നു െചന്നു അതിെന്റ േനെര
പാളയമിറങ്ങി അതിേനാടു യുദ്ധം െചയത്ു. 35 അവർ
അന്നു തേന്ന അതിെന പിടിച്ചു വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ സംഹരിച്ചു; ലാഖീശിേനാടു
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും അവൻ അതിലുള്ള
എല്ലാവെരയും അന്നു നിമ്മൎ ൂലമാക്കി.

36 േയാശുവയും യി്രസാേയെലാെക്കയും
എേഗ്ലാനിൽനിന്നു െഹേ്രബാന്നു െചന്നു; അതിെന്റ
േനെര യുദ്ധംെചയത്ു. 37 അവർ അതിെന പിടിച്ചു
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ അതിെനയും അതിെല
രാജാവിെനയും അതിെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങെളയും
അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും സംഹരിച്ചു; അവൻ
എേഗ്ലാേനാടു െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും
അതിെനയും അതിലുള്ള സകലമനുഷ്യെരയും ആരും
േശഷിക്കാതവണ്ണം നിമ്മൎ ൂലമാക്കി.

38 പിെന്ന േയാശുവയും എല്ലായി്രസാേയലും
തിരിഞ്ഞു െദബീരിന്നു െചന്നു അതിെന്റ േനെര
യുദ്ധംെചയത്ു. 39 അവൻ അതിെനയും അതിെല
രാജാവിെനയും അതിെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങെളയും
പിടിച്ചു വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ സംഹരിച്ചു;
അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും ആരും േശഷിക്കാതവണ്ണം
നിമ്മൎ ൂലമാക്കി; അവൻ െഹേ്രബാേനാടു
െചയത്തുേപാെലയും ലിബന്േയാടും അതിെല
രാജാവിേനാടും െചയത്തുേപാെലയും െദബീരിേനാടും
അതിെല രാജാവിേനാടും െചയത്ു.

േയാശുവ 10:12 186 േയാശുവ 10:39
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40 ഇങ്ങെന േയാശുവ മലനാടു, െതേക്ക േദശം,
താഴവ്ീതി, മലഞ്ചരിവുകൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള േദശം
ഒെക്കയും അവിടങ്ങളിെല സകലരാജാക്കന്മാെരയും
ജയിച്ചടക്കി; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവൻ ഒരുത്തെനയും
േശഷിപ്പിക്കാെത സകലജീവികെളയും നിമ്മൎ ൂലമാക്കി.
41 േയാശുവ കാേദശബ്േന്നൎ യമുതൽ ഗസ്സാവെരയും
ഗിെബേയാൻ വെരയും േഗാെശൻ േദശം ഒെക്കയും
ജയിച്ചടക്കി. 42 ഈ രാജാക്കന്മാെര ഒെക്കയും
അവരുെട േദശെത്തയും േയാശുവ ഒേര സമയത്തു
പിടിച്ചു. യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയായിരുന്നു യി്രസാേയലിന്നു േവണ്ടി യുദ്ധം
െചയത്തു. 43 പിെന്ന േയാശുവയും
എല്ലായി്രസാേയലും ഗിലഗ്ാലിൽ പാളയത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഹാേസാർരാജാവായ യാബീൻ
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ മാേദാൻ രാജാവായ
േയാബാബ,് ശിേ്രമാൻരാജാവു, അക്ക്ശാഫ്

രാജാവു എന്നിവരുെട അടുക്കലും 2 വടക്കു
മല്രമ്പേദശത്തും കിെന്നേരാത്തിന്നു െതക്കു
സമഭൂമിയിലും താഴവ്ീതിയിലും പടിഞ്ഞാറു
േദാർേമടുകളിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാരുെട അടുക്കലും 3

കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള കനാന്യർ, പവ്വൎ തങ്ങളിെല
അേമായ്യൎ ർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ,
മിസെ്പേദശത്തു െഹേമ്മൎ ാെന്റ അടിവാരത്തുള്ള
ഹിവ്യർ എന്നിവരുെട അടുക്കലും ആളയച്ചു. 4 അവർ
െപരുപ്പത്തിൽ കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല അനവധി
ജനവും എ്രതയും വളെര കുതിരകളും
രഥങ്ങളുംകൂടിയ ൈസന്യങ്ങളുമായി പുറെപ്പട്ടു. 5 ആ
രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി
യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
േമേരാംതടാകത്തിന്നരിെക വന്നു ഒരുമിച്ചു
പാളയമിറങ്ങി. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ േയാശുവേയാടു:
അവെര േപടിേക്കണ്ടാ; ഞാൻ നാെള ഈ േനരം
അവെര ഒെക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽ
ചത്തുവീഴുമാറാക്കും; നീ അവരുെട കുതിരകളുെട
കുതിഞരമ്പു െവട്ടി രഥങ്ങൾ തീയിട്ടു ചുട്ടുകളേയണം.
7 അങ്ങെന േയാശുവയും പടജ്ജനം ഒെക്കയും
േമേരാംതടാകത്തിന്നരിെക െപെട്ടന്നു അവരുെട േനെര
വന്നു അവെര ആ്രകമിച്ചു. 8 യേഹാവ അവെര
യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; അവർ അവെര
േതാലപ്ിച്ചു; മഹാനഗരമായ സീേദാൻവെരയും,
മിെ്രസേഫാത്ത്മയീംവെരയും കിഴേക്കാട്ടു
മിസെ്പതാഴവ്ീതിവെരയും അവെര ഓടിച്ചു, ആരും
േശഷിക്കാതവണ്ണം സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 9 യേഹാവ
തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല േയാശുവ അവേരാടു
െചയത്ു: അവരുെട കുതിരകളുെട കുതിഞരമ്പു െവട്ടി
രഥങ്ങൾ തീയിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു.

10 േയാശുവ ആ സമയം തിരിഞ്ഞു ഹാേസാർ പിടിച്ചു
അതിെല രാജാവിെന വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു;
ഹാേസാർ മുെമ്പ ആ രാജ്യങ്ങൾക്കു ഒെക്കയും
മൂലസ്ഥാനമായിരുന്നു. 11 അവർ അതിെല
സകലമനുഷ്യെരയും വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െവട്ടി
നിമ്മൎ ൂലമാക്കി; ആരും ജീവേനാെട േശഷിച്ചില്ല; അവൻ
ഹാേസാരിെന തീെകാടുത്തു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 12 ആ
രാജാക്കന്മാരുെട എല്ലാപട്ടണങ്ങെളയും അവയിെല
രാജാക്കന്മാെര ഒെക്കയും േയാശുവ പിടിച്ചു വാളിെന്റ

വായത്്തലയാൽ െവട്ടി നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളഞ്ഞു.
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
തേന്ന. 13 എന്നാൽ കുന്നുകളിെല പട്ടണങ്ങൾ ഒന്നും
യി്രസാേയൽ ചുട്ടുകളഞ്ഞില്ല; ഹാേസാർ മാ്രതേമ
േയാശുവ ചുട്ടുകളഞ്ഞുള്ളു. 14 ഈ പട്ടണങ്ങളിെല
െകാള്ള ഒെക്കയും കന്നുകാലികെളയും
യി്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങൾക്കുതേന്ന എടുത്തു;
എങ്കിലും മനുഷ്യെര ഒെക്കയും അവർ വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ സംഹരിച്ചു; ആെരയും ജീവേനാെട
േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 15 യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല േമാെശ
േയാശുവേയാടു കലപ്ിച്ചു; േയാശുവ അങ്ങെന തേന്ന
െചയത്ു; യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതിൽ ഒന്നും
അവൻ െചയ്യാെത വിട്ടില്ല.

16 ഇങ്ങെന മലനാടും െതേക്കേദശെമാെക്കയും
േഗാേശൻേദശം ഒെക്കയും താഴവ്ീതിയും അരാബയും
യി്രസാേയൽമലനാടും അതിെന്റ താഴവ്ീതിയും
േസയീരിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിെല െമാട്ടക്കുന്നു തുടങ്ങി
െഹേമ്മൎ ാൻ പവ്വൎ തത്തിെന്റ അടിവാരത്തുള്ള
െലബാേനാൻതാഴവ്രയിെല ബാൽ-ഗാദ ്വെരയുള്ള
േദശെമാെക്കയും േയാശുവ പിടിച്ചു. 17

അവിടങ്ങളിെല സകലരാജാക്കന്മാെരയും അവൻ
പിടിച്ചു െവട്ടിെക്കാന്നു. 18 ആ രാജാക്കന്മാേരാടു
ഒെക്കയും േയാശുവ ഏറിയ കാലം
യുദ്ധംെചയത്ിരുന്നു. 19 ഗിബേയാൻ നിവാസികളായ
ഹിവ്യർ ഒഴിെക ഒരു പട്ടണക്കാരും
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു സഖ്യതെചയത്ില്ല;
േശഷെമാെക്കയും അവർ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചടക്കി. 20

യേഹാവ േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവെര
നിമ്മൎ ൂലമാക്കുകയും കരുണകൂടാെത നശിപ്പിക്കയും
െചയവ്ാൻതക്കവണ്ണം അവർ െനഞ്ചുറപ്പിച്ചു
യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പേടണ്ടതിന്നു
യേഹാവ സംഗതിവരുത്തിയിരുന്നു.

21 അക്കാലത്തു േയാശുവ െചന്നു മലനാടായ
െഹേ്രബാൻ, െദബീർ, അനാബ,് െയഹൂദാമലനാടു,
യി്രസാേയല്യമലനാടു എന്നീ
ഇടങ്ങളിൽനിെന്നാെക്കയും അനാക്യെര സംഹരിച്ചു;
അവരുെട പട്ടണങ്ങേളാടുകൂെട േയാശുവ അവെര
നിമ്മൎ ൂലമാക്കി. 22 ഗസ്സയിലും ഗത്തിലും അേസ്താദിലും
മാ്രതമല്ലാെത യി്രസാേയൽമക്കളുെട േദശെത്തങ്ങും ഒരു
അനാക്യനും േശഷിച്ചിരുന്നില്ല. 23 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും േയാശുവ
േദശം മുഴുവനും പിടിച്ചു; േയാശുവ അതിെന
യി്രസാേയലിന്നു േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം ഭാഗിച്ചു
െകാടുത്തു; ഇങ്ങെന യുദ്ധം തീന്നൎ ു േദശത്തിന്നു
സ്വസ്ഥത വന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കൾ േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കിഴക്കു
അേന്നൎ ാൻ താഴവ്രമുതൽ
െഹേമ്മൎ ാൻപവ്വൎ തംവെരയുള്ള രാജ്യവും

കിഴെക്ക അരാബ മുഴുവനും ൈകവശമാക്കുകയിൽ
സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞ തേദ്ദശരാജാക്കന്മാർ ഇവർ
ആകുന്നു. 2 െഹശേ്ബാനിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന
അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാൻ; അവൻ
അേന്നൎ ാൻആറ്റുവക്കത്തുള്ള അേരാേവർമുതൽ
താഴവ്രയുെട മദ്ധ്യഭാഗവും ഗിെലയാദിെന്റ പാതിയും
അേമ്മാന്യരുെട അതിരായ യേബ്ബാക്ക് നദിവെരയും 3

കിെന്നേരാത്ത്കടലും അരാബയിെല കടലായ

േയാശുവ 10:40 187 േയാശുവ 12:3
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ഉപ്പുകടലും വെര േബത്ത്-െയശീേമാേത്താളം ഉള്ള
കിഴെക്ക അരാബയും പിസഗ്ച്ചരിവിെന്റ താെഴ
േതമാനും വാണിരുന്നു. 4 ബാശാൻ രാജാവായ
ഓഗിെന്റ േദശവും അവർ പിടിച്ചടക്കി; മല്ലന്മാരിൽ
േശഷിച്ച ഇവൻ അസ്തേരാത്തിലും എെ്രദയിലും പാത്തൎ ു,
5 െഹേമ്മൎ ാൻപവ്വൎ തവും സൽക്കയും ബാശാൻ
മുഴുവനും െഗശൂയ്യൎ രുെടയും മാഖാത്യരുെടയും
േദശവും ഗിെലയാദിെന്റ പാതിയും െഹശേ്ബാൻ
രാജാവായ സീേഹാെന്റ അതിർവെരയും വാണിരുന്നു.
6 അവെര യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശയും
യി്രസാേയൽമക്കളുംകൂെട സംഹരിച്ചു; യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ അവരുെട േദശം രൂേബന്യക്കൎ ും
ഗാദ്യക്കൎ ും മനെശ്ശയുെട പാതി േഗാ്രതത്തിന്നും
അവകാശമായി െകാടുത്തു.

7 എന്നാൽ േയാശുവയും യി്രസാേയൽമക്കളും
േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര പടിഞ്ഞാറു െലബാേനാെന്റ
താഴവ്രയിെല ബാൽ-ഗാദ ്മുതൽ േസയീരിേലക്കുള്ള
കയറ്റത്തിെല െമാട്ടക്കുന്നുവെര ജയിച്ചടക്കുകയും
േയാശുവ യി്രസാേയലിന്നു േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം
അവകാശമായി െകാടുക്കയും െചയത് േദശത്തിെല
രാജാക്കന്മാർ ഇവർ ആകുന്നു. 8 മലനാട്ടിലും
താഴവ്ീതിയിലും അരാബയിലും മലഞ്ചരിവുകളിലും
മരുഭൂമിയിലും െതേക്ക േദശത്തും ഉള്ള ഹിത്യൻ,
അേമായ്യൎ ൻ, കനാന്യൻ, െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ,
െയബൂസ്യൻ എന്നിവർ തേന്ന. 9 െയരീേഹാരാജാവു
ഒന്നു; േബേഥലിന്നരിെകയുള്ള ഹായിരാജാവു ഒന്നു;
10 െയരൂശേലംരാജാവു ഒന്നു; െഹേ്രബാൻരാജാവു
ഒന്നു; 11 യമ്മൎ ൂത്ത് രാജാവു ഒന്നു; ലാഖീശിെല രാജാവു
ഒന്നു; 12 എേഗ്ലാനിെല രാജാവു ഒന്നു; േഗസർരാജാവു
ഒന്നു; 13 െദബീർരാജാവു ഒന്നു; േഗെദർരാജാവു ഒന്നു
14 േഹാമ്മൎ രാജാവു ഒന്നു; ആരാദര്ാജാവു ഒന്നു; 15

ലിബന്രാജാവു ഒന്നു; അദുല്ലാംരാജാവു ഒന്നു; 16

മേക്കദാരാജാവു ഒന്നു; േബേഥൽരാജാവു ഒന്നു; 17

തപ്പൂഹരാജാവു ഒന്നു; േഹെഫർരാജാവു ഒന്നു; 18

അേഫക് രാജാവു ഒന്നു; ശാേരാൻരാജാവു ഒന്നു; 19

മാേദാൻരാജാവു ഒന്നു; ഹാേസാർരാജാവു ഒന്നു;
ശിേ്രമാൻ-െമേരാൻരാജാവു ഒന്നു; 20

അക്ശാപ്പുരാജാവു ഒന്നു; താനാക് രാജാവു ഒന്നു; 21

െമഗിേദ്ദാരാജാവു ഒന്നു; കാേദശ ്രാജാവു ഒന്നു; 22

കേമ്മൎ ലിെല െയാക്െനയാംരാജാവു ഒന്നു; 23

േദാർേമട്ടിെല േദാർരാജാവു ഒന്നു; ഗിലഗ്ാലിെല
ജാതികളുെട രാജാവു ഒന്നു; 24 തിർസാരാജാവു ഒന്നു;
ആെക മുപ്പെത്താന്നു രാജാക്കന്മാർ.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശുവ വയസ്സുെചന്നു വൃദ്ധനായേപ്പാൾ
യേഹാവ അവേനാടു അരുളിെച്ചയത്തു: നീ
വയസ്സുെചന്നു വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; ഇനി

ഏറ്റവും വളെര േദശം ൈകവശമാക്കുവാനുണ്ടു. 2

ഇനിയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന േദശം ഏെതന്നാൽ:
മി്രസയീമിെന്റ കിഴക്കുള്ള സീേഹാർമുതൽ വടേക്കാട്ടു
കനാന്യക്കൎ ുള്ളെതന്നു എണ്ണിവരുന്ന എേ്രകാെന്റ
അതിർവെരയുള്ള െഫലിസ്ത്യേദശങ്ങൾ ഒെക്കയും
െഗശൂയ്യൎ രും; 3 ഗസ്സാത്യൻ, അേസ്താദ്യൻ,
അസ്കേലാന്യൻ, ഗിത്ത്യൻ, എേ്രകാന്യൻ എന്നീ അഞ്ചു
െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാരും; 4 െതക്കുള്ള അവ്യരും
അേഫക് വെരയും അേമായ്യൎ രുെട അതിർവെരയുമുള്ള
കനാന്യരുെട േദശം ഒെക്കയും 5 സീേദാന്യക്കൎ ുള്ള
െമയാരയും ഗിെബല്യരുെട േദശവും കിഴക്കു

െഹേമ്മൎ ാൻ പവ്വൎ തത്തിെന്റ അടിവരാത്തിെല ബാൽ-
ഗാദമ്ുതൽ ഹമാത്തിേലക്കു തിരിയുന്ന
സ്ഥലംവെരയുള്ള െലബാേനാൻ ഒെക്കയും; 6

െലബാേനാൻമുതൽ മിെ്രസേഫാത്ത്മയീംവെരയുള്ള
പവ്വൎ തവാസികൾ ഒെക്കയും എല്ലാസീേദാന്യരും തേന്ന;
ഇവെര ഞാൻ യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയും; ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
നീ യി്രസാേയലിന്നു അതു അവകാശമായി
വിഭാഗിച്ചാൽ മതി. 7 ആകയാൽ ഈ േദശം ഒമ്പതു
േഗാ്രതങ്ങൾക്കും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്നും
അവകാശമായി വിഭാഗിക്ക. 8 അവേനാടുകൂെട
രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും േമാെശ അവക്കൎ ു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കിഴക്കു െകാടുത്തിട്ടുള്ള അവകാശം
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ െകാടുത്തതുേപാെല
തേന്ന ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 9

അേന്നൎ ാൻതാഴവ്രയുെട അറ്റത്തുള്ള അേരാേവരും
താഴവ്രയുെട നടുവിലുള്ള പട്ടണംമുതൽ
ദീേബാൻവെരയുള്ള േമെദബാസമഭൂമി മുഴുവനും; 10

അേമ്മാന്യരുെട അതിർവെര െഹശേ്ബാനിൽ
വാണിരുന്ന അേമായ്യൎ  രാജാവായ സീേഹാെന്റ
എല്ലാപട്ടണങ്ങളും; 11 ഗിെലയാദും െഗശൂയ്യൎ രുെടയും
മാഖാത്യരുെടയും േദശവും െഹേമ്മൎ ാൻപവ്വൎ തം
ഒെക്കയും സൽക്കാവെരയുള്ള ബാശാൻ മുഴുവനും;
12 അസ്താേരാത്തിലും എെ്രദയിലും വാണവനും
മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ചവനുമായ ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ
രാജ്യം ഒെക്കയും തേന്ന; ഇവെര േമാെശ േതാലപ്ിച്ചു
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 13 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ
െഗശൂയ്യൎ െരയും മാഖാത്യെരയും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല;
അവർ ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയല്യരുെട ഇടയിൽ
പാത്തൎ ുവരുന്നു. 14 േലവിേഗാ്രതത്തിന്നു അവൻ ഒരു
അവകാശവും െകാടുത്തില്ല; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ താൻ
അവേരാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവരുെട അവകാശം
ആകുന്നു.

15 എന്നാൽ േമാെശ രൂേബൻേഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശം െകാടുത്തു. 16

അവരുെട േദശം അേന്നൎ ാൻ താഴവ്രയുെട അറ്റെത്ത
അേരാേവരും താഴവ്രയുെട നടുവിെല പട്ടണവും
മുതൽ േമദബേയാടു േചന്നൎ  സമഭൂമി മുഴുവനും
െഹശേ്ബാനും സമഭൂമിയിലുള്ള 17 അതിെന്റ
എല്ലാപട്ടണങ്ങളും ദീേബാനും ബാേമാത്ത്-ബാലും
േബത്ത്-ബാൽ-േമേയാനും 18 യഹസ്യും
െകേദേമാത്തും േമഫാത്തും കിയ്യൎ ത്തയീമും 19

സിബമ്യും സമഭൂമിയിെല മലയിലുള്ള േസെരത്ത്-
ശഹരും 20 േബത്ത്-െപേയാരും പിസഗ്ച്ചരിവുകളും
േബത്ത്-െയശീേമാത്തും 21 സമഭൂമിയിെല
എല്ലാപട്ടണങ്ങളും െഹശേ്ബാനിൽ വാണിരുന്ന
അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാെന്റ രാജ്യം ഒെക്കയും
തേന്ന; അവെനയും സീേഹാെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരായി
േദശത്തു പാത്തൎ ിരുന്ന ഏവി, േരെക്കം, സൂർ, ഹൂർ,
േരബ എന്നീ മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാെരയും േമാെശ
സംഹരിച്ചു. 22 യി്രസാേയൽമക്കൾ െകാന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാം എന്ന
്രപശന്ക്കാരെനയും വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു. 23

രൂേബന്യരുെട അതിർ േയാദ്ദൎ ാൻ ആയിരുന്നു; ഈ
പട്ടണങ്ങൾ അവയുെട ്രഗാമങ്ങളുൾെപ്പെട
രൂേബന്യക്കൎ ു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
അവകാശം.

24 പിെന്ന േമാെശ ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിന്നു,
കുടുംബംകുടുംബമായി ഗാദ്യക്കൎ ു തേന്ന, അവകാശം
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െകാടുത്തു. 25 അവരുെട േദശം യേസരും
ഗിെലയാദിെല എല്ലാപട്ടണങ്ങളും രബ്ബയുെട
േനെരയുള്ള അേരാേവർവെര അേമ്മാന്യരുെട
പാതിേദശവും; 26 െഹശേ്ബാൻ മുതൽ രാമത്ത്-
മിസെ്പയും െബേതാനീമുംവെരയും മഹനയീംമുതൽ
െദബീരിെന്റ അതിർവെരയും; 27 താഴവ്രയിൽ
െഹശേ്ബാൻ രാജാവായ സീേഹാെന്റ രാജ്യത്തിൽ
േശഷിപ്പുള്ള േബത്ത്-ഹാരാം, േബത്ത്-നി്രമാം,
സുേക്കാത്ത്, സാേഫാൻ എന്നിവയും തേന്ന;
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കിഴക്കു കിെന്നേരാത്ത് തടാകത്തിെന്റ
അറുതിവെര േയാദ്ദൎ ാൻ അതിന്നു അതിരായിരുന്നു. 28

ഈ പട്ടണങ്ങൾ അവയുെട ്രഗാമങ്ങളുൾെപ്പെട
കുടുംബംകുടുംബമായി ഗാദ്യക്കൎ ു കിട്ടിയ അവകാശം.

29 പിെന്ന േമാെശ മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്നു
അവകാശം െകാടുത്തു; കുടുംബംകുടുംബമായി
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള അവകാശം ഇതു:
30 അവരുെട േദശം മഹനയീംമുതൽ ബാശാൻ
മുഴുവനും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ
രാജ്യെമാെക്കയും ബാശാനിൽ യായീരിെന്റ ഊരുകൾ
എല്ലാംകൂടി അറുപതു പട്ടണങ്ങളും 31

പാതിഗിെലയാദും ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യത്തിെല
പട്ടണങ്ങളായ അസ്തേരാത്ത്, എെ്രദയി എന്നിവയും
തേന്ന; ഇവ മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ
മക്കൾക്കു, മാഖീരിെന്റ മക്കളിൽ പാതിേപ്പക്കൎ ു തേന്ന,
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടി.

32 ഇതു േമാെശ െയരീേഹാവിന്നു കിഴക്കു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര േമാവാബ ്സമഭൂമിയിൽെവച്ചു
ഭാഗിച്ചുെകാടുത്ത അവകാശം ആകുന്നു. 33

േലവിേഗാ്രതത്തിേന്നാ േമാെശ ഒരു അവകാശവും
െകാടുത്തില്ല; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവേരാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല താൻ തേന്ന അവരുെട
അവകാശം ആകുന്നു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കനാൻേദശത്തു യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
അവകാശമായി ലഭിച്ച േദശങ്ങൾ ആവിതു:
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും നൂെന്റ

മകനായ േയാശുവയും
യി്രസാേയൽേഗാ്രതപിതാക്കന്മാരിൽ തലവന്മാരും ഇവ
അവക്കൎ ു വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു. 2 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒമ്പതര
േഗാ്രതങ്ങൾക്കും ചീട്ടിട്ടായിരുന്നു അവകാശം
ഭാഗിച്ചുെകാടുത്തതു. 3 രണ്ടര േഗാ്രതങ്ങൾക്കു േമാെശ
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര അവകാശം െകാടുത്തിരുന്നു;
േലവ്യേക്കൎ ാ അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു അവകാശവും
െകാടുത്തില്ല. 4 േയാേസഫിെന്റ മക്കൾ മനെശ്ശ,
എ്രഫയീം എന്നു രണ്ടു േഗാ്രതം ആയിരുന്നു. േലവ്യക്കൎ ു
പാപ്പൎ ാൻ പട്ടണങ്ങളും അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കും
മൃഗസമ്പത്തിന്നും േവണ്ടി പുലപ്ുറങ്ങളും അല്ലാെത
േദശത്തിൽ ഓഹരിെയാന്നും െകാടുത്തില്ല. 5 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന
യി്രസാേയൽമക്കൾ അനുസരിച്ചു േദശം വിഭാഗിച്ചു.

6 അനന്തരം െയഹൂദാമക്കൾ ഗിലഗ്ാലിൽ
േയാശുവയുെട അടുക്കൽ വന്നു; െകനിസ്യനായ
െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബ ്അവേനാടു
പറഞ്ഞതു: യേഹാവ എെന്നയും നിെന്നയും കുറിച്ചു
ൈദവപുരുഷനായ േമാെശേയാടു
കാേദശബ്േന്നൎ യയിൽെവച്ചു പറഞ്ഞ കായ്യൎ ം നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 7 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ

കാേദശബ്േന്നൎ യയിൽനിന്നു േദശെത്ത
ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ എെന്ന അയച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു
നാലപ്തു വയസ്സായിരുന്നു; ഞാൻ വന്നു എെന്റ
മേനാേബാധ്രപകാരം അവേനാടു മറുപടി പറഞ്ഞു. 8

എേന്നാടുകൂെട േപാന്നിരുന്ന സേഹാദരന്മാർ
ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം ഉരുകുമാറാക്കി; ഞാേനാ എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു പൂണ്ണൎ മായി പറ്റിനിന്നു. 9

നീ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു പൂണ്ണൎ മായി
പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ടു നീ കാൽെവച്ച േദശം നിനക്കും
നിെന്റ മക്കൾക്കും എേന്നക്കും അവകാശമായിരിക്കും
എന്നു േമാെശ അന്നു സത്യംെചയത്ു പറഞ്ഞു. 10

മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച കാലത്തു യേഹാവ
േമാെശേയാടു ഈ വാക്കു കലപ്ിച്ചതു മുതൽ ഈ
നാലപ്ത്തഞ്ചു സംവത്സരേത്താളവും എെന്ന ഇതാ,
താൻ അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതു േപാെല ജീവേനാെട
െവച്ചിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ എനിക്കു എണപ്ത്തഞ്ചു
വയസ്സായി. 11 േമാെശ എെന്ന അയച്ച
നാളിെലേപ്പാെല ഇന്നും എനിക്കു ആേരാഗ്യം ഉണ്ടു;
പടെവട്ടുവാനും േപാകയും വരികയും െചയവ്ാനും
എെന്റ ആേരാഗ്യം അന്നെത്തേപ്പാെലതെന്ന ഇന്നും
ഇരിക്കുന്നു. 12 ആകയാൽ യേഹാവ അന്നു കലപ്ിച്ച
ഈ മല ഇേപ്പാൾ എനിക്കു തരിക; അനാക്യർ അവിെട
ഉെണ്ടന്നും പട്ടണങ്ങൾ വലിപ്പവും ഉറപ്പും ഉള്ളവ
എന്നും നീ അന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ; യേഹാവ
എേന്നാടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ താൻ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല ഞാൻ അവെര
ഓടിച്ചുകളയും. 13 അേപ്പാൾ േയാശുവ അവെന
അനു്രഗഹിച്ചു; െഹേ്രബാൻമല െയഫുെന്നയുെട
മകനായ കാേലബിന്നു അവകാശമായി െകാടുത്തു. 14

അങ്ങെന െഹേ്രബാൻ ഇന്നുവെര െകനിസ്യനായ
െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബിന്നു
അവകാശമായിരിക്കുന്നു; അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂണ്ണൎ മായി
പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന. 15 െഹേ്രബാന്നു പണ്ടു
കിയ്യൎ ത്ത്-അബ്ബൎ ാ എന്നു േപരായിരുന്നു; അബ്ബൎ ാ
എന്നവൻ അനാക്യരിൽ െവച്ചു അതിമഹാൻ
ആയിരുന്നു. അങ്ങെന യുദ്ധം തീന്നൎ ു േദശത്തിന്നു
സ്വസ്ഥത വന്നു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ ഓഹരി
െതെക്കേദശത്തിെന്റ െതെക്ക അറ്റത്തു

എേദാമിെന്റ അതിരായ സീൻമരുഭൂമിവെര തേന്ന. 2

അവരുെട െതെക്ക അതിർ ഉപ്പുകടലിെന്റ അറ്റംമുതൽ
െതേക്കാട്ടു നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടക്കടൽമുതൽതേന്ന
ആയിരുന്നു. 3 അതു അ്രകബ്ബീംകയറ്റത്തിന്നു
െതേക്കാട്ടു െചന്നു സീനിേലക്കു കടന്നു കാേദശ്
ബേന്നൎ യയുെട െതക്കുകൂടി കയറി െഹേ്രസാൻ കടന്നു
ആദാരിേലക്കു കയറി കാക്കൎ യിേലക്കു തിരിഞ്ഞു 4

അസേ്മാനിേലക്കു കടന്നു മി്രസയീംേതാടുവെര
െചല്ലുന്നു; ആ അതിർ സമു്രദത്തിങ്കൽ
അവസാനിക്കുന്നു; ഇതു നിങ്ങളുെട െതെക്ക അതിർ
ആയിരിേക്കണം. 5 കിഴെക്ക അതിർ േയാദ്ദൎ ാെന്റ
അഴിമുഖംവെര ഉപ്പുകടൽ തേന്ന; വടെക്ക അതിർ
േയാദ്ദൎ ാെന്റ അഴിമുഖമായ 6 ഇടക്കടൽ തുടങ്ങി േബത്ത്-
െഹാഗ്ലയിേലക്കു കയറി േബത്ത്-അരാബയുെട
വടക്കുകൂടി കടന്നു, രൂേബെന്റ മകനായ േബാഹാെന്റ
കല്ലുവെര കയറിെച്ചല്ലുന്നു. 7 പിെന്ന ആ അതിർ
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ആേഖാർതാഴവ്രമുതൽ െദബീരിേലക്കു കയറി
വടേക്കാട്ടു േതാട്ടിെന്റ െതക്കുവശത്തുള്ള
അദുമ്മീംകയറ്റത്തിെന്നതിെരയുള്ള ഗിലഗ്ാലിന്നു
െചന്നു ഏൻ-േശെമശ ്െവള്ളത്തിങ്കേലക്കു കടന്നു
ഏൻ-േരാേഗലിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. 8 പിെന്ന ആ
അതിർ െബൻ-ഹിേന്നാംതാഴവ്രയിൽകൂടി കയറി
െയരൂശേലം എന്ന െയബൂസ്യഗിരിയുെട െതേക്കാട്ടു
കടന്നു ഹിേന്നാംതാഴവ്രയുെട മുമ്പിൽ
പടിഞ്ഞാേറാട്ടും െരഫായീംതാഴവ്രയുെട അറ്റത്തു
വടേക്കാട്ടും ഉള്ള മലയുെട മുകളിേലക്കു
കയറിെച്ചല്ലുന്നു. 9 പിെന്ന ആ അതിർ മലയുെട
മുകളിൽനിന്നു െനപേ്താഹയിെല നീരുറവിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു എേ്രഫാൻമലയിെല പട്ടണങ്ങൾവെര
െചന്നു കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീം എന്ന ബാലയിേലക്കു
തിരിയുന്നു. 10 പിെന്ന ആ അതിർ ബാലാമുതൽ
പടിഞ്ഞാേറാട്ടു േസയീർമലവെര തിരിഞ്ഞു
െകസാേലാൻ എന്ന െയയാരീംമലയുെട പാശൎ ്വംവെര
വടേക്കാട്ടു കടന്നു, േബത്ത്-േശെമശിേലക്കു ഇറങ്ങി
തിമന്യിേലക്കു െചല്ലുന്നു. 11 പിെന്ന ആ അതിർ
വടേക്കാട്ടു എേ്രകാെന്റ പാശൎ ്വംവെര െചന്നു
ശിേ്രകാനിേലക്കു തിരിഞ്ഞു ബാലാമലയിേലക്കു കടന്നു
യബേ്നലിൽ െചന്നു സമു്രദത്തിങ്കൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 12 പടിഞ്ഞാെറ അതിർ െനടുെക
മഹാസമു്രദം തേന്ന; ഇതു െയഹൂദാമക്കൾക്കു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശത്തിെന്റ
ചുറ്റുമുള്ള അതിർ.

13 യേഹാവ േയാശുവേയാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അവൻ െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബിന്നു
െയഹൂദാമക്കളുെട ഇടയിൽ ഓഹരിയായിട്ടു
അനാക്കിെന്റ അപ്പനായ അബ്ബൎ യുെട പട്ടണമായ
െഹേ്രബാൻ െകാടുത്തു. 14 അവിെടനിന്നു കാേലബ്
അനാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായ േശശായി, അഹീമാൻ,
തൽമായി എന്നീ മൂന്നു അനാക്യെര നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
15 അവിെടനിന്നു അവൻ െദബീർനിവാസികളുെട
േനെര െചന്നു; െദബീരിെന്റ േപർ മുെമ്പ കിയ്യൎ ത്ത്-
േസെഫർ എന്നായിരുന്നു. 16 കിയ്യൎ ത്ത്-േസെഫർ
ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ എെന്റ മകൾ അക്സെയ
ഭായ്യൎ യായി െകാടുക്കും എന്നു കാേലബ ്പറഞ്ഞു. 17

കാേലബിെന്റ സേഹാദരനായ െകനസിെന്റ മകൻ
ഒത്നീേയൽ അതിെന പിടിച്ചു; അവൻ തെന്റ മകൾ
അക്സെയ അവന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു. 18 അവൾ
വന്നാെറ തെന്റ അപ്പേനാടു ഒരു നിലം േചാദിപ്പാൻ
അവെന ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു; അവൾ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്നു
ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ കാേലബ ്അവേളാടു: നിനക്കു
എന്തുേവണം എന്നു േചാദിച്ചു. 19 എനിക്കു ഒരു
അനു്രഗഹം തേരണം; നീ എെന്ന െതെക്ക
േദശേത്തക്കേല്ലാ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു;
നീരുറവുകെളയുംകൂെട എനിക്കു തേരണം എന്നു
അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവൾക്കു മലയിലും
താഴവ്രയിലും നീരുറവുകെള െകാടുത്തു.

20 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയ അവകാശം ഇതേ്രത.

21 എേദാമിെന്റ അതിക്കൎ രിെക െതെക്ക അറ്റത്തു
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിന്നുള്ള പട്ടണങ്ങൾ:
െകബെ്സേയൽ, ഏെദർ, യാഗൂർ, 22 കീന, ദിേമാന,
അദാദ, 23 േകെദശ,് ഹാേസാർ, യിത്നാൻ, 24 സീഫ,്
േതെലം, ബയാേലാത്ത്, 25 ഹാേസാർ, ഹദത്ഥ,
െകരീേയാത്ത്-ഹാേസാർ, എന്ന െകരീേയാത്ത്-
െഹേ്രസാൻ, 26 അമാം, െശമ, േമാലാദ, 27 ഹസർ-ഗദ്ദ,
െഹശേ്മാൻ, േബത്ത്-േപെലത,് 28 ഹസർ-ശൂവാൽ,

േബർ-േശബ, ബിേസാത്യ, 29 ബാല, ഇയ്യീം, ഏെസം,
30 എൽേതാലദ,് െകസീൽ, േഹാമ്മൎ , 31 സിക്ലാഗ,്
മദമ്ന്ന, സൻസന്ന, 32 െലബാേയാത്ത്, ശിൽഹീം,
ആയീൻ, രിേമ്മാൻ; ഇങ്ങെന ആെക ഇരുപെത്താമ്പതു
പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും തേന്ന.

33 താഴവ്ീതിയിൽ എസ്താേയാൽ, െസാരാ, അശന്, 34

സേനാഹ, ഏൻ-ഗന്നീം, തപ്പൂഹ, ഏനാം, 35 യമ്മൎ ൂത്ത്,
അദുല്ലാം, േസാേഖാ, അേസക്ക, 36 ശാരയീം,
അദീഥയീം, െഗേദരാ, െഗെദേരാഥയീം; ഇങ്ങെന
പതിനാലു പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും; 37

െസനാൻ, ഹദാശ, മിഗദ്ൽ-ഗാദ,് 38 ദിലാൻ, മിസെ്പ,
െയാെക്തേയൽ, 39 ലാഖിശ,് െബാസ്കത്ത്, എേഗ്ലാൻ, 40

കേബ്ബാൻ, ലപമ്ാസ,് കിത്ത്ളീശ,് 41 െഗേദേരാത്ത്,
േബത്ത്-ദാേഗാൻ, നാമ, മേക്കദ; ഇങ്ങെന പതിനാറു
പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും; 42 ലിബന്,
ഏെഥർ, ആശാൻ, 43 യിപത്ാഹ,് അശന്, െനസീബ,്
44 െകയില, അക്ലീബ,് മാേരശ; ഇങ്ങെന ഒമ്പതു
പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും; 45 എേ്രകാനും
അതിെന്റ അധീനനഗരങ്ങളും ്രഗാമങ്ങളും; 46

എേ്രകാൻ മുതൽ സമു്രദംവെര അേസ്താദിന്നു
സമീപത്തുള്ളവ ഒെക്കയും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും; 47

അേസ്താദും അതിെന്റ അധീനനഗരങ്ങളും ്രഗാമങ്ങളും
ഗസ്സയും, മി്രസയീംേതാടുവെരയുള്ള അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങളും ്രഗാമങ്ങളും; മഹാസമു്രദം അതിന്നു
െനടുെക അതിരായിരുന്നു.

48 മലനാട്ടിൽ ശാമീർ, യത്ഥീർ, േസാേഖാ, 49 ദന്ന,
െദബീർ എന്ന കിയ്യൎ ത്ത്-സന്ന, 50 അനാബ,്
എെസ്തേമാ, ആനീം, 51 േഗാെശൻ, േഹാേലാൻ, ഗീേലാ;
ഇങ്ങെന പതിെനാന്നുപട്ടണവും അവയുെട
്രഗാമങ്ങളും; 52 അരാബ,് ദൂമ, എശാൻ, 53 യാനീം,
േബത്ത്-തപ്പൂഹ, അേഫക്ക, 54 ഹുമത്, െഹേ്രബാൻ
എന്ന കിയ്യൎ ത്ത്-അബ്ബൎ , സീേയാർ ഇങ്ങെന ഒമ്പതു
പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും.

55 മാേവാൻ, കേമ്മൎ ൽ, സീഫ,് യൂത, 56 യിെ്രസേയൽ,
േയാക്ക്െദയാം, സാേനാഹ, 57 കയീൻ, ഗിെബയ,
തിമന്; ഇങ്ങെന പത്തു പട്ടണവും അവയുെട
്രഗാമങ്ങളും; 58 ഹൽഹൂൽ, േബത്ത്-സൂർ, െഗേദാർ, 59

മാരാത്ത്, േബത്ത്-അേനാത്ത്, എൽെതേക്കാൻ;
ഇങ്ങെന ആറു പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും; 60

കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീം എന്ന കിയ്യൎ ത്ത്-ബാൽ, രബ്ബ;
ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും; 61

മരുഭൂമിയിൽ േബത്ത്-അരാബ, മിദ്ദീൻ, െസഖാഖ, 62

നിബശ്ാൻ, ഈർ-ഹേമലഹ,് ഏൻ-െഗദി; ഇങ്ങെന
ആറു പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും.

63 െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന െയബൂസ്യെരേയാ
െയഹൂദാമക്കൾക്കു നീക്കിക്കളവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
അങ്ങെന െയബൂസ്യർ ഇന്നുവെര
െയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ
പാത്തൎ ുവരുന്നു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാേസഫിെന്റ മക്കൾക്കു കിട്ടിയ
അവകാശം: െയരീേഹാവിെന്റ സമീപത്തു
േയാദ്ദൎ ാൻ തുടങ്ങി കിഴക്കു

െയരീേഹാെവള്ളത്തിങ്കൽ മരുഭൂമിയിൽ തേന്ന തുടങ്ങി
െയരീേഹാവിൽനിന്നു മലനാടുവഴിയായി
േബേഥലിേലക്കു കയറി 2 േബേഥലിൽനിന്നു ലൂസിന്നു
െചന്നു അക്കൎ ്യരുെട അതിരായ അതാേരാത്തിന്നു
കടന്നു 3 പടിഞ്ഞാേറാട്ടു യഫേ്ളത്യരുെട
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അതിരിേലക്കു താഴെത്ത േബത്ത്-േഹാേരാെന്റ
അതിർവെര, േഗെസർവെര തേന്ന, ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
സമു്രദത്തിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. 4 അങ്ങെന
േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാരായ മനെശ്ശക്കും
എ്രഫയീമിന്നും അവകാശം ലഭിച്ചു. 5 എ്രഫയീമിെന്റ
മക്കൾക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ േദശം
ഏെതന്നാൽ: കിഴക്കു അവരുെട അവകാശത്തിെന്റ
അതിർ േമലെത്ത േബത്ത്-േഹാേരാൻവെര
അെതേരാത്ത്-അദ്ദാർ ആയിരുന്നു. 6 ആ അതിർ
മിഖെ്മഥാത്തിെന്റ വടക്കുകൂടി പടിഞ്ഞാേറാട്ടു െചന്നു
താനത്ത്-ശീേലാവെര കിഴേക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞു
അതിന്നരികത്തുകൂടി 7 യാേനാഹയുെട കിഴക്കു
കടന്നു യാേനാഹയിൽനിന്നു അെതേരാത്തിന്നും
നാരാത്തിന്നും ഇറങ്ങി െയരീേഹാവിൽ എത്തി
േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. 8 തപ്പൂഹയിൽനിന്നു
ആ അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു കാനാേതാടുവെര െചന്നു
സമു്രദത്തിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു.
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയ ഈ അവകാശം കൂടാെത 9 മനെശ്ശമക്കളുെട
അവകാശത്തിെന്റ ഇടയിൽ എ്രഫയീംമക്കൾക്കു
േവർതിരിച്ചുെകാടുത്ത പട്ടണങ്ങെളാെക്കയും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളുംകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 10

എന്നാൽ അവർ െഗേസരിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന കനാന്യെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; കനാന്യർ ഇന്നുവെര
എ്രഫയീമ്യരുെട ഇടയിൽ ഊഴിയേവല െചയത്ു പാത്തൎ ു
വരുന്നു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാേസഫിെന്റ ആദ്യജാതനായ മനെശ്ശയുെട
േഗാ്രതത്തിന്നും ഓഹരി കിട്ടി; മനെശ്ശയുെട
ആദ്യജാതനും ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനും ആയ

മാഖീർ യുദ്ധവീരനായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവന്നു
ഗിെലയാദും ബാശാനും ലഭിച്ചു. 2 മനെശ്ശയുെട
േശഷം പു്രതന്മാരായ അബീേയെസരിെന്റ മക്കൾ,
േഹെലക്കിെന്റ മക്കൾ, അ്രസീേയലിെന്റ മക്കൾ,
േശെഖമിെന്റ മക്കൾ, േഹെഫരിെന്റ മക്കൾ,
െശമീദാവിെന്റ മക്കൾ എന്നിവക്കൎ ും
കുടുംബംകുടുംബമായി ഓഹരി കിട്ടി; ഇവർ
കുടുംബംകുടുംബമായി േയാേസഫിെന്റ മകനായ
മനെശ്ശയുെട മക്കൾ ആയിരുന്നു. 3 എന്നാൽ
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ
ഗിെലയാദിെന്റ മകനായ േഹെഫരിെന്റ മകൻ
െശേലാഫഹാദിന്നു പു്രതിമാരല്ലാെത പു്രതന്മാർ
ഇല്ലായിരുന്നു; അവെന്റ പു്രതിമാക്കൎ ും: മഹ്ല, േനാവ,
െഹാഗ്ല, മിൽക്ക, തിർസ എന്നു േപരായിരുന്നു. 4

അവർ പുേരാഹിതനായ എെലയാസരിെന്റയും നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവയുെടയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
മുമ്പിൽ അടുത്തുെചന്നു: ഞങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അവകാശം
ഞങ്ങൾക്കു തരുവാൻ യേഹാവ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ
യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം അവരുെട അപ്പെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അവക്കൎ ു ഒരു
അവകാശം െകാടുത്തു. 5 ഇങ്ങെന മനെശ്ശയുെട
പു്രതിമാക്കൎ ു അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
അവകാശം ലഭിച്ചതുെകാണ്ടു മനെശ്ശക്കു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര ഗിെലയാദേ്ദശവും ബാശാനും
കൂടാെത പത്തു ഓഹരി കിട്ടി. 6 മനെശ്ശയുെട േശഷം
പു്രതന്മാക്കൎ ു ഗിെലയാദേ്ദശം കിട്ടി. 7 മനെശ്ശയുെട

അതിേരാ ആേശർമുതൽ േശെഖമിന്നു കിഴക്കുള്ള
മിഖെ്മഥാത്ത്വെര െചന്നു വലേത്താട്ടു തിരിഞ്ഞു
ഏൻ-തപ്പൂഹയിെല നിവാസികളുെട അടുക്കേലാളം
നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. 8 തപ്പൂഹേദശം
മനെശ്ശക്കുള്ളതായിരുന്നു; എങ്കിലും മനെശ്ശയുെട
അതിരിലുള്ള തപ്പൂഹപട്ടണം എ്രഫയീമ്യക്കൎ ു
ഉള്ളതായിരുന്നു. 9 പിെന്ന ആ അതിർ
കാനാേതാട്ടിങ്കേലക്കു േതാട്ടിെന്റ െതക്കുകൂടി
ഇറങ്ങുന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങൾ മനെശ്ശയുെട
പട്ടണങ്ങൾക്കിടയിൽ എ്രഫയീമിന്നുള്ളവ;
മനെശ്ശയുെട അതിർ േതാട്ടിെന്റ വടക്കുവശത്തുകൂടി
െചന്നു സമു്രദത്തിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. 10

െതക്കുഭാഗം എ്രഫയീമിന്നും വടക്കുഭാഗം
മനെശ്ശക്കും ഉള്ളതു. സമു്രദം അവെന്റ അതിർ
ആകുന്നു; 11 അതു വടക്കു ആേശരിേനാടും കിഴക്കു
യിസ്സാഖാരിേനാടും െതാട്ടിരിക്കുന്നു. യിസ്സാഖാരിലും
ആേശരിലും മനെശ്ശക്കു േബത്ത്-െശയാനും അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങളും യിബെ്ളയാമും അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങളും േദാർനിവാസികളും അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങളും ഏൻ-േദാർനിവാസികളും അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങളും താനാക്ക് നിവാസികളും അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങളും െമഗിേദ്ദാനിവാസികളും അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു; മൂന്നു േമടുകൾ
തേന്ന. 12 എന്നാൽ മനെശ്ശയുെട മക്കൾക്കു ആ
പട്ടണങ്ങളിെല നിവാസികെള നീക്കിക്കളവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല; കനാന്യക്കൎ ു ആ േദശത്തിൽ തേന്ന
പാപ്പൎ ാനുള്ള താലപ്യ്യൎ ം സാധിച്ചു. 13 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽമക്കൾ ബലവാന്മാരായി തീന്നൎ േപ്പാൾ
അവെര നീക്കിക്കളയാെത അവെരെക്കാണ്ടു
ഊഴിയേവല െചയ്യിച്ചു.

14 അനന്തരം േയാേസഫിെന്റ മക്കൾ േയാശുവേയാടു:
യേഹാവ ഇതുവെര ഞങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ചു ഞങ്ങൾ
ഒരു വലിയ ജനമായി തീന്നൎ ിരിെക്ക ഒരു നറുക്കും
ഓഹരിയും മാ്രതം നീ ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു എന്തു
എന്നു േചാദിച്ചു. 15 േയാശുവ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
വലിെയാരു ജനം എങ്കിൽ എ്രഫയീംപവ്വൎ തം
നിങ്ങൾക്കു വിസ്താരം േപാരാത്തതാകെകാണ്ടു
കാട്ടു്രപേദശത്തു െചന്നു െപരിസ്യരുെടയും
മല്ലന്മാരുെടയും േദശത്തു കാടുെവട്ടി സ്ഥലം എടുത്തു
െകാൾവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു
േയാേസഫിെന്റ മക്കൾ: മലനാടു ഞങ്ങൾക്കു േപാരാ;
േബത്ത്-െശയാനിലും അതിെന്റ അധീനനഗരങ്ങളിലും
യി്രസേയൽ താഴവ്രയിലും ഇങ്ങെന താഴവ്ീതി
്രപേദശത്തു പാക്കൎ ുന്ന കനാന്യെക്കൎ ാെക്കയും
ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 17 േയാശുവ
േയാേസഫിെന്റ കുലമായ എ്രഫയീമിേനാടും
മനെശ്ശേയാടും പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ വലിേയാരു ജനം
തേന്ന; മഹാശക്തിയും ഉണ്ടു; നിങ്ങൾക്കു ഒരു
ഓഹരിമാ്രതമല്ല വേരണ്ടതു. 18 മലനാടു നിനക്കുള്ളതു
ആയിരിേക്കണം; അതു കാടാകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ
അതു െവട്ടിെത്തളിേക്കണം അതിെന്റ
അറുതി്രപേദശങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ളവ തേന്ന;
കനാന്യർ ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉള്ളവരും ബലവാന്മാരും
ആകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവെര നീക്കിക്കളയും.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യി്രസാേയൽമക്കളുെട സഭ
മുഴുവനും ശീേലാവിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവിെട
സമാഗമനകൂടാരം നിത്തൎ ി; േദശം അവക്കൎ ു
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കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
അവകാശം ഭാഗിച്ചു കിട്ടാതിരുന്ന ഏഴു േഗാ്രതങ്ങൾ
േശഷിച്ചിരുന്നു. 3 േയാശുവ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്ന േദശം
ൈകവശമാക്കുവാൻ േപാകുന്നതിന്നു നിങ്ങൾ
എ്രതേത്താളം മടിച്ചിരിക്കും? 4 ഓേരാ േഗാ്രതത്തിന്നു
മുമ്മൂന്നു േപെര നിയമിപ്പിൻ; ഞാൻ അവെര അയക്കും;
അവർ പുറെപ്പട്ടു േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു തങ്ങൾക്കു
അവകാശം കിേട്ടണ്ടും്രപകാരം കെണ്ടഴുതി എെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവേരണം. 5 അതു ഏഴു പങ്കായി
ഭാഗിേക്കണം: െയഹൂദാ തെന്റ അതിക്കൎ കത്തു െതക്കു
പാത്തൎ ുെകാള്ളെട്ട; േയാേസഫിെന്റ കുലവും തെന്റ
അതിക്കൎ കത്തു വടക്കു പാത്തൎ ുെകാള്ളെട്ട. 6 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ േദശം ഏഴുഭാഗമായി കെണ്ടഴുതി ഇവിെട
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ ഇവിെട
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ചു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചീട്ടിടും. 7

േലവ്യക്കൎ ു നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഓഹരി ഇല്ലേല്ലാ;
യേഹാവയുെട െപൗേരാഹിത്യം അവരുെട അവകാശം
ആകുന്നു; ഗാദും രൂേബനും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതവും യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
അവക്കൎ ു െകാടുത്തിട്ടുള്ള അവകാശം േയാദ്ദൎ ാന്നു
കിഴക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 8 അങ്ങെന ആ
പുരുഷന്മാർ യാ്രത പുറെപ്പട്ടു; േദശം കെണ്ടഴുതുവാൻ
േപായവേരാടു േയാശുവ: നിങ്ങൾ െചന്നു
േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു കെണ്ടഴുതുകയും ഞാൻ
ഇവിെട ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ചു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ചീട്ടിേടണ്ടതിന്നു എെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരികയും
െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവർ േപായി
േദശത്തുകൂടി കടന്നു നഗരവിവരേത്താടുകൂെട ഒരു
പുസ്തകത്തിൽ അതു ഏഴു ഭാഗമായി എഴുതി
ശീേലാവിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
പാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു. 10 അേപ്പാൾ േയാശുവ
ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ചു
അവക്കൎ ു േവണ്ടി ചീട്ടിട്ടു; അവിെടെവച്ചു േയാശുവ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു േഗാ്രതവിഭാഗ ്രപകാരം േദശം
വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു.

11 െബന്യാമീൻ മക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി നറുക്കു വന്നു; അവരുെട
അവകാശത്തിെന്റ അതിർ െയഹൂദയുെട മക്കളുെടയും
േയാേസഫിെന്റ മക്കളുെടയും മേദ്ധ്യ കിടക്കുന്നു. 12

വടക്കുഭാഗത്തു അവരുെട വടെക്ക അതിർ േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ
തുടങ്ങി വടക്കു െയരീേഹാവിെന്റ പാശൎ ്വംവെര െചന്നു
പടിഞ്ഞാേറാട്ടു മലനാട്ടിൽകൂടി കയറി േബത്ത്-
ആെവൻ മരുഭൂമിയിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. 13

അവിെടനിന്നു ആ അതിർ േബേഥൽ എന്ന ലൂസിെന്റ
െതക്കുവശംവെര കടന്നു താഴെത്ത േബത്ത്-
േഹാേരാെന്റ െതക്കുവശത്തുള്ള മലവഴിയായി
അെതേരാത്ത്-അദാരിേലക്കു ഇറങ്ങുന്നു. 14 പിെന്ന ആ
അതിർ വളഞ്ഞു പടിഞ്ഞാെറ വശത്തു േബത്ത്-
േഹാേരാന്നു എതിെരയുള്ള മലമുതൽ െതേക്കാട്ടു
തിരിഞ്ഞു െയഹൂദാമക്കളുെട പട്ടണമായ കിയ്യൎ ത്ത്-
െയയാരീം എന്ന കിയ്യൎ ത്ത്-ബാലയിങ്കൽ
അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു തെന്ന പടിഞ്ഞാെറഭാഗം 15

െതെക്കഭാഗം കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീമിെന്റ അറ്റത്തു തുടങ്ങി
പടിഞ്ഞാേറാട്ടു െനപേ്താഹെവള്ളത്തിെന്റ ഉറവുവെര
െചല്ലുന്നു. 16 പിെന്ന ആ അതിർ െബൻ-ഹിേന്നാം
താഴവ്രെക്കതിെരയും െരഫായീംതാഴവ്രയുെട

വടക്കുവശത്തും ഉള്ള മലയുെട അറ്റംവെര െചന്നു
ഹിേന്നാംതാഴവ്രയിൽ കൂടി െതേക്കാട്ടു
െയബൂസ്യപവ്വൎ തത്തിെന്റ പാശൎ ്വംവെരയും ഏൻ-
േരാേഗൽവെരയും ഇറങ്ങി 17 വടേക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞു
ഏൻ-േശെമശിേലക്കും
അദുമ്മീംകയറ്റത്തിെന്നതിെരയുള്ള
െഗലീേലാത്തിേലക്കും െചന്നു രൂേബെന്റ മകനായ
േബാഹാെന്റ കല്ലുവെര ഇറങ്ങി 18

അരാെബെക്കതിെരയുള്ള മലഞ്ചരിവിേലക്കു കടന്നു
അരാബയിേലക്കു ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നു. 19 പിെന്ന ആ
അതിർ വടേക്കാട്ടു േബത്ത്-െഹാഗ്ലയുെട
മലഞ്ചരിവുവെര കടന്നു െതക്കു േയാദ്ദൎ ാെന്റ
അഴിമുഖത്തു ഉപ്പുകടലിെന്റ വടെക്ക അറ്റത്തു
അവസാനിക്കുന്നു. 20 ഇതു െതെക്ക അതിർ. അതിെന്റ
കിഴെക്ക അതിർ േയാദ്ദൎ ാൻ ആകുന്നു; ഇതു
െബന്യാമീൻ മക്കൾക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയ അവകാശത്തിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള അതിരുകൾ. 21

എന്നാൽ െബന്യാമീൻ മക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങൾ:
െയരീേഹാ, േബത്ത്-െഹാഗ്ല, ഏെമക്-െകസീസ,് 22

േബത്ത്-അരാബ, െസമാറയീം, േബേഥൽ, 23 അവ്വീം,
പാര, ഒ്രഫ, 24 െകഫാർ-അേമ്മാനീ, ഒഫന്ി, േഗബ;
ഇങ്ങെന പ്രന്തണ്ടു പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും;
25 ഗിെബേയാൻ, രാമ, േബേരാത്ത്, 26 മിസെ്പ,
െകഫീര, േമാസ, 27 േരെക്കം, യിേപ്പൎ ൽ, തരല, 28 േസല,
ഏെലഫ,് െയരൂശാേലം എന്ന െയബൂസ്യനഗരം,
ശിെബയത്ത്, കിയ്യൎ ത്ത്; ഇങ്ങെന പതിന്നാലു പട്ടണവും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും ഇതു െബന്യാമീൻ മക്കൾക്കു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രണ്ടാമെത്ത നറുക്കു ശിെമേയാന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി
ശിെമേയാൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു വന്നു;

അവരുെട അവകാശം െയഹൂദാമക്കളുെട
അവകാശത്തിെന്റ ഇടയിൽ ആയിരുന്നു. 2 അവക്കൎ ു
തങ്ങളുെട അവകാശത്തിൽ 3 േബർ-േശബ, േശബ,
േമാലാദ, 4 ഹസർ-ശൂവാൽ, ബാലാ, ഏെസം,
എലേ്താലദ,് േബഥൂൽ, െഹാമ്മൎ , സിക്ലാഗ,് േബത്ത്-
മർക്കാേബാത്ത്, 5 ഹസർ-സൂസ, േബത്ത്-
െലബാേയാത്ത്- ശാരൂെഹൻ; 6 ഇങ്ങെന പതിമൂന്നു
പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും 7 അയീൻ, രിേമ്മാൻ,
ഏെഥർ, ആശാൻ; ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും; 8 ഈ പട്ടണങ്ങൾക്കു ചുറ്റം
െതെക്ക േദശത്തിെല രാമ എന്ന ബാലത്ത്-
േബർവെരയുള്ള സകല്രഗാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇതു ശിെമേയാൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം. 9

ശിെമേയാൻമക്കളുെട അവകാശം െയഹൂദാമക്കളുെട
ഓഹരിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു; െയഹൂദാമക്കളുെട
ഓഹരി അവക്കൎ ു അധികമായിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവരുെട അവകാശത്തിെന്റ ഇടയിൽ
ശിെമേയാൻമക്കൾക്കു അവകാശം ലഭിച്ചു.

10 െസബൂലൂൻമക്കൾക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി
മൂന്നാമെത്ത നറുക്കു വന്നു; അവരുെട
അവകാശത്തിെന്റ അതിർ സാരീദ ്വെര ആയിരുന്നു. 11

അവരുെട അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു മരലയിേലക്കു കയറി
ദേബ്ബെശത്ത്വെര െചന്നു
െയാക്െനയാമിെന്നതിെരയുള്ള േതാടുവെര എത്തുന്നു.
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12 സാരീദിൽനിന്നു അതു കിഴേക്കാട്ടു
സൂേയ്യൎ ാദയത്തിെന്റ േനെര കിസേ്ളാത്ത് താേബാരിെന്റ
അതിരിേലക്കു തിരിഞ്ഞു ദാെബരത്തിന്നു െചന്നു
യാഫീയയിേലക്കു കയറുന്നു. 13 അവിെടനിന്നു
കിഴേക്കാട്ടു ഗത്ത്-േഹെഫരിേലക്കും ഏത്ത്-
കാസീനിേലക്കും കടന്നു േനയാവെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന
രിേമ്മാനിേലക്കു െചല്ലുന്നു. 14 പിെന്ന ആ അതിർ
ഹന്നാേഥാെന്റ വടക്കുവശത്തു തിരിഞ്ഞു യിഫത്ാഹ-്
ഏൽതാഴവ്രയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 15 കത്താത്ത്,
നഹല്ലാൽ, ശിേ്രമാൻ, യിദല, േബത്ത്-േലെഹം മുതലായ
പ്രന്തണ്ടു പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും
അവക്കൎ ുണ്ടായിരുന്നു. 16 ഇതു െസബൂലൂൻ മക്കൾക്കു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശമായ
പട്ടണങ്ങളും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും തേന്ന.

17 നാലാമെത്ത നറുക്കു യിസ്സാഖാരിന്നു,
കുടുംബംകുടുംബമായി യിസ്സാഖാർമക്കൾക്കു തേന്ന
വന്നു. 18 അവരുെട േദശം യിെ്രസേയൽ,
െകസുേല്ലാത്ത്, 19 ശൂേനം, ഹഫാരയീം, ശീേയാൻ, 20

അനാഹരാത്ത്, രബ്ബീത്ത്, കിേശ്യാൻ, 21 ഏെബസ,്
േരെമത്ത്, ഏൻ-ഗന്നീം, ഏൻ-ഹദ്ദ, േബത്ത്-പേസ്സസ്
എന്നിവ ആയിരുന്നു. 22 അവരുെട അതിർ താേബാർ,
ശഹസൂമ, േബത്ത്-േശെമശ ്എന്നിവയിൽ എത്തി
േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന പതിനാറു
പട്ടണവും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 23

ഇതു യിസ്സാഖാർമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം; ഈ
പട്ടണങ്ങളും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും തേന്ന.

24 ആേശർമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി അഞ്ചാമെത്ത നറുക്കു വന്നു.
25 അവരുെട േദശം െഹല്കത്ത്, ഹലി, േബെതൻ, 26

അക്ശാഫ,് അല്ലേമ്മെലക്, അമാദ,് മിശാൽ എന്നിവ
ആയിരുന്നു; അതു പടിഞ്ഞാേറാട്ടു കേമ്മൎ ലും ശീേഹാർ-
ലിബന്ാത്തുംവെര എത്തി, 27 സൂേയ്യൎ ാദയത്തിെന്റ
േനെര േബത്ത്-ദാേഗാനിേലക്കു തിരിഞ്ഞു വടക്കു
െസബൂലൂനിലും േബത്ത്-ഏെമക്കിലും െനയീേയലിലും
യിഫത്ാഹ-്ഏൽതാഴവ്രയിലും എത്തി ഇടേത്താട്ടു
കാബൂൽ, 28 െഹേ്രബാൻ, െരേഹാബ,് ഹേമ്മാൻ,
കാനാ, എന്നിവയിലും മഹാനഗരമായ സീേദാൻ
വെരയും െചല്ലുന്നു. 29 പിെന്ന ആ അതിർ
രാമയിേലക്കും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണമായ േസാരിേലക്കും
തിരിയുന്നു. പിെന്ന ആ അതിർ േഹാസയിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു അക്സീബ ്േദശത്തു സമു്രദത്തിങ്കൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 30 ഉമ്മ, അേഫക്, െരേഹാബ്
മുതലായ ഇരുപത്തുരണ്ടു പട്ടണവും അവയുെട
്രഗാമങ്ങളും അവക്കൎ ുണ്ടായിരുന്നു. 31 ഇതു
ആേശർമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം; ഈ
പട്ടണങ്ങളും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളും തേന്ന.

32 ആറാമെത്ത നറുക്കു നഫത്ാലിമക്കൾക്കു,
കുടുംബംകുടുംബമായി നഫത്ാലിമക്കൾക്കു തേന്ന
വന്നു. 33 അവരുെട അതിർ േഹെലഫും സാനന്നീമിെല
കരുേവലകവും തുടങ്ങി അദാമീ-േനെക്കബിലും
യബേ്നാലിലും കൂടി ലക്കൂംവെര െചന്നു േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 34 പിെന്ന ആ അതിർ
പടിഞ്ഞാേറാട്ടു അേസ്നാത്ത്-താേബാരിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു അവിെടനിന്നു ഹൂേക്കാക്കിേലക്കു െചന്നു
െതക്കുവശത്തു െസബൂലൂേനാടും
പിടിഞ്ഞാറുവശത്തു ആേശരിേനാടും കിഴക്കുവശത്തു
േയാദ്ദൎ ാന്യെയഹൂദേയാടും െതാട്ടിരിക്കുന്നു. 35

ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായ സിദ്ദീം, േസർ, ഹമ്മത്ത്, 36

രക്കത്ത്, കിേന്നരത്ത്, അദമ, രാമ 37 ഹാേസാർ,
േകെദശ,് എെ്രദയി, ഏൻ-ഹാേസാർ, 38 യിേരാൻ,
മിഗദ്ൽ-ഏൽ, െഹാേരം, േബത്ത്-അനാത്ത്, േബത്ത്-
േശെമശ ്ഇങ്ങെന പെത്താമ്പതു പട്ടണവും അവയുെട
്രഗാമങ്ങളും. 39 ഇവ നഫത്ാലിമക്കളുെട
േഗാ്രതത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
അവകാശത്തിെല പട്ടണങ്ങളും ്രഗാമങ്ങളും തേന്ന.

40 ദാൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി ഏഴാമെത്ത നറുക്കുവന്നു.
41 അവരുെട അവകാശേദശം െസാരാ, എസ്താേയാൽ,
ഈർ-േശെമശ,് 42 ശാലബ്ബീൻ, അയ്യാേലാൻ, യിത്ല, 43

ഏേലാൻ, തിമന്, എേ്രകാൻ, 44 എൽെതേക്ക,
ഗിബ്ബേഥാൻ, ബാലാത്ത്, 45 യിഹൂദ,് െബേന-െബരാക്,
ഗത്ത്-രിേമ്മാൻ, 46 േമയേക്കൎ ാൻ, രേക്കാൻ
എന്നിവയും യാേഫാവിെന്നതിെരയുള്ള േദശവും
ആയിരുന്നു. 47 എന്നാൽ ദാൻമക്കളുെട േദശം
അവക്കൎ ു േപായേ്പായി. അതുെകാണ്ടു ദാൻമക്കൾ
പുറെപ്പട്ടു േലെശമിേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു അതിെന
പിടിച്ചു വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ സംഹരിച്ചു
ൈകവശമാക്കി അവിെട പാത്തൎ ു; േലെശമിന്നു
തങ്ങളുെട അപ്പനായ ദാെന്റ േപരിൻ്രപകാരം ദാൻ
എന്നു േപരിട്ടു. 48 ഇതു ദാൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിന്നു
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശ
പട്ടണങ്ങളും ്രഗാമങ്ങളും ആകുന്നു.

49 അവർ േദശെത്ത അതിർ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞേശഷം
യി്രസാേയൽമക്കൾ നൂെന്റ മകനായ േയാശുെവക്കും
തങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു അവകാശം െകാടുത്തു. 50

അവൻ േചാദിച്ച പട്ടണമായി എ്രഫയീംമലനാട്ടിലുള്ള
തിമന്ത്ത്-േസരഹ ്അവർ യേഹാവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം അവന്നു െകാടുത്തു; അവൻ ആ
പട്ടണം പണിതു അവിെട പാത്തൎ ു.

51 ഇവ പുേരാഹിതനായ ഏെലയാസാരും നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവയും യി്രസാേയൽമക്കളുെട
േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരിൽ ്രപധാനികളും ശീേലാവിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ചു ചീട്ടിട്ടു അവകാശമായി
വിഭാഗിച്ചു െകാടുത്ത അവകാശങ്ങൾ ആകുന്നു.
ഇങ്ങെന േദശവിഭാഗം അവസാനിച്ചു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന യേഹാവ േയാശുവേയാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: 2 നീ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറേയണ്ടതു

എെന്തന്നാൽ: അറിയാെത അബദ്ധവശാൽ ഒരാെള
െകാന്നുേപായവൻ ഓടിേപ്പായി ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ േമാെശ മുഖാന്തരം നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച
സേങ്കതനഗരങ്ങൾ നിശ്ചയിപ്പിൻ. 3

രക്ത്രപതികാരകൻ െകാല്ലാതിരിപ്പാൻ അവ
നിങ്ങൾക്കു സേങ്കതമായിരിേക്കണം. 4 ആ
പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്കു ഓടിെച്ചല്ലുന്നവൻ
പട്ടണത്തിെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ടു തെന്റ
കായ്യൎ ം പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാെര അറിയിക്കുകയും
അവർ അവെന പട്ടണത്തിൽ ൈകെക്കാണ്ടു തങ്ങളുെട
ഇടയിൽ പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു അവന്നു ഒരു സ്ഥലം
െകാടുക്കയും േവണം. 5 രക്ത്രപതികാരകൻ അവെന
പിന്തുടന്നൎ ുെചന്നാൽ െകാലെചയത്വൻ
മനസ്സറിയാെതയും പൂവ്വൎ േദ്വഷം കൂടാെതയും തെന്റ
കൂട്ടുകാരെന െകാന്നു േപായതാകയാൽ അവർ
അവെന അവെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കരുതു. 6 അവൻ
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സഭയുെട മുമ്പാെക വിസ്താരത്തിന്നു നില്ക്കുംവെരേയാ
അന്നുള്ള പുേരാഹിതെന്റ മരണംവെരേയാ ആ
പട്ടണത്തിൽ പാേക്കൎ ണം; അതിെന്റ േശഷം
െകാലെചയത്വന്നു താൻ വിേട്ടാടിേപ്പാന്ന സ്വന്ത
പട്ടണത്തിേലക്കും തെന്റ വീട്ടിേലക്കും മടങ്ങിെച്ചല്ലാം.
7 അങ്ങെന അവർ നഫത്ാലിമലനാട്ടിൽ ഗലീലയിെല
േകെദശും എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ െശേഖമും
െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ െഹേ്രബാൻ എന്ന കിയ്യൎ ത്ത്-
അർബ്ബയും 8 കിഴക്കു െയരീേഹാവിെന്നതിെര
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര മരുഭൂമിയിൽ രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ
സമഭൂമിയിലുള്ള േബെസരും ഗിെലയാദിൽ
ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിൽ രാേമാത്തും ബാശാനിൽ
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ േഗാലാനും നിശ്ചയിച്ചു. 9

അബദ്ധവശാൽ ഒരുത്തെന െകാന്നുേപായവൻ
സഭയുെട മുമ്പാെക നില്ക്കുംവെര രക്ത്രപതികാരകെന്റ
കയ്യാൽ മരിക്കാെത ഓടിേപ്പായി ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയൽമക്കൾെക്കാെക്കയും അവരുെട ഇടയിൽ
വന്നുപാക്കൎ ുന്ന പരേദശിക്കും േവണ്ടി നിശ്ചയിച്ച
പട്ടണങ്ങൾ ഇവ തേന്ന.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േലവ്യരുെട കുടുംബത്തലവന്മാർ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയുെടയും

യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിെല
കുടുംബത്തലവന്മാരുെടയും അടുക്കൽ വന്നു. 2

കനാൻേദശത്തു ശീേലാവിൽെവച്ചു അവേരാടു:
യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു പാപ്പൎ ാൻ പട്ടണങ്ങളും
ഞങ്ങളുെട കന്നുകാലികൾക്കു പുലപ്ുറങ്ങളും
തരുവാൻ േമാെശമുഖാന്തരം കലപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 എന്നാെറ യി്രസാേയൽമക്കൾ
തങ്ങളുെട അവകാശത്തിൽനിന്നു യേഹാവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുെട
പുലപ്ുറങ്ങളും േലവ്യക്കൎ ു െകാടുത്തു.

4 െകഹാത്യരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കു വന്ന
നറുക്കു്രപകാരം േലവ്യരിൽ പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ മക്കൾക്കു െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിലും
ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിലും െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിലും കൂെട പതിമ്മൂന്നു പട്ടണം കിട്ടി.

5 െകഹാത്തിെന്റ േശഷംമക്കൾക്കു
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിലും ദാൻേഗാ്രതത്തിലും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിലും നറുക്കു്രപകാരം
പത്തുപട്ടണം കിട്ടി.

6 േഗേശൎ ാെന്റ മക്കൾക്കു യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിലും
ആേശർേഗാ്രതത്തിലും നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിലും
ബാശാനിെല മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിലും
നറുക്കു്രപകാരം പതിമ്മൂന്നു പട്ടണംകിട്ടി.

7 െമരാരിയുെട മക്കൾക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി
രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിലും ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിലും
െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിലും കൂെട പ്രന്തണ്ടു പട്ടണം
കിട്ടി.

8 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കലപ്ിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽമക്കൾ േലവ്യക്കൎ ു ഈ പട്ടണങ്ങളും
അവയുെട പുലപ്ുറങ്ങളും നറുക്കു്രപകാരം
െകാടുത്തു. 9 അവർ െയഹൂദാമക്കളുെട
േഗാ്രതത്തിലും ശിെമേയാൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിലും
താെഴ േപർ പറയുന്ന പട്ടണങ്ങെള െകാടുത്തു. 10

അവ േലവിമക്കളിൽ െകഹാത്യരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ
അഹേരാെന്റ മക്കൾക്കു കിട്ടി. അവക്കൎ ായിരുന്നു

ഒന്നാമെത്ത നറുക്കു വന്നതു. 11 െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ
അവർ അനാക്കിെന്റ അപ്പനായ അബ്ബൎ യുെട പട്ടണമായ
െഹേ്രബാനും അതിന്നുചുറ്റുമുള്ള പുലപ്ുറങ്ങളും
അവക്കൎ ു െകാടുത്തു. 12 എന്നാൽ പട്ടണേത്താടു
േചന്നൎ  നിലങ്ങളും ്രഗാമങ്ങളും അവർ െയഫുെന്നയുെട
മകനായ കാേലബിന്നു അവകാശമായി െകാടുത്തു.

13 ഇങ്ങെന അവർ പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
മക്കൾക്കു, കുലെചയത്വന്നു സേങ്കതനഗരമായ
െഹേ്രബാനും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും ലിബന്യും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും 14 യത്ഥീരും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും 15 എെസ്തേമാവയും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും േഹാേലാനും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും
െദബീരും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും 16 അയീനും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും യുത്തയും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും േബത്ത്-േശെമശും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും ഇങ്ങെന ആ രണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഒമ്പതു പട്ടണവും, 17 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ
ഗിെബേയാനും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും 18 േഗബയും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും അനാേഥാത്തും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും അൽേമാനും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും
ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും െകാടുത്തു. 19 അഹേരാെന്റ
മക്കളായ പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു എല്ലാംകൂടി പതിമ്മൂന്നു
പട്ടണവും അവയുെട പുലപ്ുറങ്ങളും കിട്ടി.

20 െകഹാത്തിെന്റ േശഷം മക്കളായ േലവ്യക്കൎ ു,
െകഹാത്യകുടുംബങ്ങൾക്കു തേന്ന, നറുക്കു ്രപകാരം
കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങൾ എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ ആയിരുന്നു.
21 എ്രഫയീംനാട്ടിൽ, കുലെചയത്വന്നു
സേങ്കതനഗരമായ െശേഖമും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും
േഗെസരും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും 22 കിബസ്യീം
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും േബത്ത്-േഹാേരാനും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും, 23

ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ എൽെതേക്കയും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും ഗിെബ്ബേഥാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും 24 അയ്യാേലാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും ഗത്ത്-രിേമ്മാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും, 25

മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ താനാക്കും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും ഗത്ത്-രിേമ്മാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണവും അവക്കൎ ു
െകാടുത്തു. 26 ഇങ്ങെന െകഹാത്തിെന്റ
േശഷംമക്കളുെട കുടുംബങ്ങൾക്കു എല്ലാംകൂടി പത്തു
പട്ടണവും അവയുെട പുലപ്ുറങ്ങളും കിട്ടി.

27 േലവ്യരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ േഗേശൎ ാെന്റ
മക്കൾക്കു മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ,
കുലെചയത്വന്നു സേങ്കതനഗരമായ ബാശാനിെല
േഗാലാനും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും െബെയെസ്തരയും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും 28 ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണവും
യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിൽ കിേശ്യാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും 29 ദാെബരത്തും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും യമ്മൎ ൂത്തും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും
ഏൻ-ഗന്നീമും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും ഇങ്ങെന
നാലു പട്ടണവും, 30 ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ മിശാലും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും അേബ്ദാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും 31 െഹല്ക്കത്തും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും െരേഹാബും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും
ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും, 32 നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിൽ,
കുലെചയത്വന്നു സേങ്കതനഗരമായ ഗലീലയിെല
േകെദശും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും ഹേമ്മാത്ത്-േദാരും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും കത്ഥൎ ാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും ഇങ്ങെന മൂന്നു പട്ടണവും െകാടുത്തു.
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33 േഗേശൎ ാന്യക്കൎ ു കുടുംബംകുടുംബമായി എല്ലാംകൂടി
പതിമ്മൂന്നു പട്ടണവും അവയുെട പുലപ്ുറങ്ങളും
കിട്ടി.

34 േശഷം േലവ്യരിൽ െമരായ്യൎ കുടുംബങ്ങൾക്കു
െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിൽ െയാക്െനയാമും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും കത്ഥൎ യും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും 35

ദിമന്ിയും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും നഹലാലും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും 36

രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ േബെസരും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും 37 യഹസ്യും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും െകേദേമാത്തും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും േമഫാത്തും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും
ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും, 38 ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിൽ,
കുലെചയത്വന്നു സേങ്കതനഗരമായ ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും മഹനയീമും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും 39 െഹശേ്ബാനും അതിെന്റ
പുലപ്ുറങ്ങളും യേസരും അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും
ഇങ്ങെന എല്ലാംകൂടി നാലു പട്ടണവും െകാടുത്തു. 40

അങ്ങെന േശഷംേലവ്യകുടുംബങ്ങളായ െമരായ്യൎ ക്കൎ ു
നറുക്കു ്രപകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി പ്രന്തണ്ടു ആയിരുന്നു.

41 യി്രസാേയൽമക്കളുെട അവകാശത്തിൽ േലവ്യക്കൎ ു
എല്ലാംകൂടി നാലപ്െത്തട്ടു പട്ടണവും അവയുെട
പുലപ്ുറങ്ങളും കിട്ടി. 42 ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിന്നു ചുറ്റും പുലപ്ുറങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈ
പട്ടണങ്ങൾെക്കാെക്കയും അങ്ങെന തേന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നു.

43 യേഹാവ യി്രസാേയലിന്നു താൻ അവരുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കുെമന്നു സത്യംെചയത്
േദശെമല്ലാം െകാടുത്തു; അവർ അതു ൈകവശമാക്കി
അവിെട കുടിപാത്തൎ ു. 44 യേഹാവ അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും
ചുറ്റും അവക്കൎ ു സ്വസ്ഥത നല്കി ശ്രതുക്കളിൽ ഒരുത്തനും
അവരുെട മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടില്ല; യേഹാവ സകല
ശ്രതുക്കെളയും അവരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 45

യേഹാവ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു അരുളിെച്ചയത്
വാഗദ്ാനങ്ങളിൽ ഒന്നും വൃഥാവാകാെത സകലവും
നിവൃത്തിയായി.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അക്കാലത്തു േയാശുവ രൂേബന്യേരയും
ഗാദ്യെരയും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതെത്തയും വിളിച്ചു. 2 അവേരാടു

പറഞ്ഞതു: യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും നിങ്ങൾ
്രപമാണിക്കയും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച
സകലത്തിലും എെന്റ വാക്കു അനുസരിക്കയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങൾ ഈ കാലെമാെക്കയും
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാെര ഇന്നുവെര
വിട്ടുപിരിയാെത നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കലപ്ന ്രപമാണിച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു. 4 ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു താൻ വാഗദ്ത്തംെചയത്തുേപാെല
സ്വസ്ഥത നല്കിയിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട വീടുകളിേലക്കും യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര നിങ്ങൾക്കു
തന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുെട അവകാശേദശേത്തക്കും
മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാൾവിൻ. 5 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ േസ്നഹിക്കയും അവെന്റ

എല്ലാവഴികളിലും നടന്നു അവെന്റ കലപ്നകൾ
്രപമാണിക്കയും അവേനാടു പറ്റിേച്ചന്നൎ ു
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട അവെന
േസവിക്കയും െചേയ്യണെമന്നു യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള
കലപ്നയും ന്യായ്രപമാണവും ആചരിപ്പാൻ ഏറ്റവും
ജാ്രഗതയായിരിപ്പിൻ. 6 ഇങ്ങെന േയാശുവ അവെര
അനു്രഗഹിച്ചു യാ്രത അയച്ചു. അവർ തങ്ങളുെട
വീടുകളിേലക്കു േപാകയും െചയത്ു.

7 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്നു േമാെശ
ബാശാനിൽ അവകാശം െകാടുത്തിരുന്നു; മെറ്റ
പാതിേഗാ്രതത്തിന്നു േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര പടിഞ്ഞാറു
അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ േയാശുവ
െകാടുത്തു; അവെര അവരുെട വീടുകളിേലക്കു
അയച്ചേപ്പാൾ 8 േയാശുവ അവെര അനു്രഗഹിച്ചു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: വളെര നാല്ക്കാലികൾ, െവള്ളി,
െപാന്നു, െചമ്പു, ഇരിമ്പു, വളെര വ്രസ്തം എന്നിങ്ങെന
അനവധി സമ്പേത്താടും കൂെട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
വീടുകളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകയും നിങ്ങളുെട
ശ്രതുക്കളുെട പക്കൽനിന്നു കിട്ടിയ െകാള്ള നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരുമായി പങ്കിട്ടുെകാൾകയും െചയവ്ിൻ.

9 അങ്ങെന രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതവും േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവർ ൈകവശമാക്കിയിരുന്ന
അവകാശേദശമായ ഗിെലയാദേ്ദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു കനാൻേദശത്തിെല
ശീേലാവിൽനിന്നു യി്രസാേയൽമക്കെള വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു.
10 അവർ കനാൻേദശത്തിെല േയാദ്ദൎ ാന്യ്രപേദശങ്ങളിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതവും േയാദ്ദൎ ാന്നു സമീപത്തു ഒരു
യാഗപീഠം, കാഴെ്ച്ചക്കു വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു. 11 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും കനാൻേദശത്തിെന്റ
കിഴക്കുപുറത്തു േയാദ്ദൎ ാന്യ്രപേദശങ്ങളിൽ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു എതിെര ഇതാ, ഒരു യാഗപീഠം
പണിതിരിക്കുന്നു എന്നു യി്രസാേയൽമക്കൾ േകട്ടു. 12

യി്രസാേയൽമക്കൾ അതു േകട്ടേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട സഭ മുഴുവനും അവേരാടു
യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പടുവാൻ ശീേലാവിൽ
ഒന്നിച്ചുകൂടി.

13 യി്രസാേയൽമക്കൾ ഗിെലയാദേ്ദശത്തു
രൂേബന്യരുെടയും ഗാദ്യരുെടയും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും അടുക്കൽ പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകനായ 14 ഫീെനഹാസിെനയും
അവേനാടുകൂെട യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും ഓേരാ പിതൃഭവനത്തിന്നു
ഓേരാ ്രപഭുവീതം പത്തു ്രപഭുക്കന്മാേരയും അയച്ചു;
അവരിൽ ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ
യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങൾക്കു തലവനായിരുന്നു. 15

അവർ ഗിെലയാദേ്ദശത്തു രൂേബന്യരുെടയും
ഗാദ്യരുെടയും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും
അടുക്കൽ െചന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
16 യേഹാവയുെട സഭ മുഴുവനും ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഇന്നു യേഹാവേയാടു
മത്സരിേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു ഇന്നു
യേഹാവെയ വിട്ടുമാറുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേത്താടു െചയത്ിരിക്കുന്ന ഈ
േ്രദാഹം എന്തു? 17 െപേയാർ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ
അകൃത്യം നമുക്കു േപാരാേയാ? അതുനിമിത്തം
യേഹാവയുെട സെഭക്കു ബാധ ഉണ്ടായിട്ടും നാം
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ഇന്നുവെര അതു നീക്കി നെമ്മത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചു
തീന്നൎ ിട്ടില്ലേല്ലാ. 18 നിങ്ങൾ ഇന്നു യേഹാവെയ
വിട്ടുമാറുവാൻ േപാകുന്നുേവാ? നിങ്ങൾ ഇന്നു
യേഹാവേയാടു മത്സരിക്കുന്നു; നാെള അവൻ
യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ സഭേയാടും േകാപിപ്പാൻ
സംഗതിയാകും. 19 നിങ്ങളുെട അവകാശേദശം
അശുദ്ധം എന്നുവരികിൽ യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസം ഇരിക്കുന്നതായ യേഹാവയുെട
അവകാശേദശേത്തക്കു കടന്നുവന്നു ഞങ്ങളുെട
ഇടയിൽ അവകാശം വാങ്ങുവിൻ; എന്നാൽ നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠം ഒഴിെക ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു യേഹാവേയാടു മത്സരിക്കരുതു;
ഞങ്ങേളാടും മത്സരിക്കരുതു. 20 േസരഹിെന്റ മകനായ
ആഖാൻ ശപഥാപ്പൎ ിതവസ്തു സംബന്ധിച്ചു ഒരു കുറ്റം
െചയ്കയാൽ േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ
സവ്വൎ സഭയുെടയും േമൽ വീണില്ലേയാ? അവൻ
മാ്രതമല്ലേല്ലാ അവെന്റ അകൃത്യത്താൽ നശിച്ചതു.

21 അതിന്നു രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതവും യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങളുെട
തലവന്മാേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: 22

സവ്വൎ വല്ലഭനാകുന്ന ൈദവമായ യേഹാവ,
സവ്വൎ വല്ലഭനാകുന്ന ൈദവമായ യേഹാവ തേന്ന
അറിയുന്നു; യി്രസാേയലും അറിയെട്ട! ഞങ്ങൾ
യേഹാവേയാടുള്ള മത്സരത്താേലാ േ്രദാഹത്താേലാ--
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഇന്നു തേന്ന നിെന്റ രക്ഷ
ഞങ്ങൾക്കില്ലാെത േപാകെട്ട-- 23 യേഹാവെയ
വിട്ടുമാേറണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു
എങ്കിൽ, അല്ല അതിേന്മൽ േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും അപ്പൎ ിപ്പാേനാ സമാധാനയാഗങ്ങൾ
കഴിപ്പാേനാ ആകുന്നു എങ്കിൽ യേഹാവ തേന്ന
േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട. 24 നാെള നിങ്ങളുെട മക്കൾ
ഞങ്ങളുെട മക്കേളാടു: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുമായി നിങ്ങൾക്കു എന്തു കായ്യൎ മുള്ളു? 25

ഞങ്ങളുെടയും രൂേബന്യരും ഗാദ്യരുമായ
നിങ്ങളുെടയും മേദ്ധ്യ യേഹാവ േയാദ്ദൎ ാെന
അതിരാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു യേഹാവയിൽ ഒരു
ഓഹരിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുെട മക്കൾ
ഞങ്ങളുെട മക്കൾക്കു യേഹാവെയ
ഭയെപ്പടാതിരിപ്പാൻ സംഗതിവരുത്തും എന്നുള്ള
ശങ്കെകാണ്ടല്ലേയാ ഞങ്ങൾ ഇതു െചയത്തു? 26

അതുെകാണ്ടു നാം ഒരു യാഗപീഠം പണിക എന്നു
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു; േഹാമയാഗത്തിന്നല്ല
ഹനനയാഗത്തിന്നുമല്ല. 27 ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട
സന്നിധാനത്തിൽ ഞങ്ങളുെട േഹാമയാഗങ്ങളാലും
ഹനനയാഗങ്ങളാലും സമാധാനയാഗങ്ങളാലും
അവെന്റ ശുശ്രൂഷ അനുഷഠ്ിക്കയും നിങ്ങളുെട മക്കൾ
നാെള ഞങ്ങളുെട മക്കേളാടു: നിങ്ങൾക്കു
യേഹാവയിൽ ഒരു ഓഹരിയില്ല എന്നു
പറയാതിരിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന്നും ഞങ്ങൾക്കും
നിങ്ങൾക്കും നമ്മുെട േശഷം നമ്മുെട
സന്തതികൾക്കും മേദ്ധ്യ ഒരു
സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന്നുമേ്രത. 28 അതുെകാണ്ടു
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതു: നാെള അവർ നേമ്മാേടാ നമ്മുെട
സന്തതികേളാേടാ അങ്ങെന പറയുേമ്പാൾ:
േഹാമയാഗത്തിന്നല്ല ഹനനയാഗത്തിന്നുമല്ല
ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ
സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ ്രപതിരൂപം കാണ്മിൻ എന്നു മറുപടി
പറവാൻ ഇടയാകും. 29 ഞങ്ങൾ നമ്മുെട ൈദവമായ

യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പാെകയുള്ള
അവെന്റ യാഗപീഠം ഒഴിെക േഹാമയാഗത്തിേന്നാ
േഭാജനയാഗത്തിേന്നാ ഹനനയാഗത്തിേന്നാ േവെറാരു
യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കീട്ടു യേഹാവേയാടു മത്സരിക്കയും
ഇന്നു യേഹാവെയ വിട്ടുമാറുകയും െചയവ്ാൻ
ഞങ്ങൾക്കു സംഗതിവരരുേത.

30 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട മക്കളും
പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പുേരാഹിതനായ ഫീെനഹാസും
അവേനാടുകൂെട സഭയുെട ്രപഭുക്കന്മാരായി
യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായവരും
േകട്ടേപ്പാൾ അവക്കൎ ു സേന്താഷമായി. 31

പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ
ഫീെനഹാസ ്രൂേബെന്റ മക്കേളാടും ഗാദിെന്റ
മക്കേളാടും മനെശ്ശയുെട മക്കേളാടും: നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു ഈ അകൃത്യം െചയത്ിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ടു
യേഹാവ നമ്മുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ടു എന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നു
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അങ്ങെന നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽമക്കെള യേഹാവയുെട കയ്യിൽനിന്നു
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ
ഫീെനഹാസും ്രപഭുക്കന്മാരും രൂേബന്യെരയും
ഗാദ്യെരയും വിട്ടു ഗിെലയാദേ്ദശത്തു നിന്നു
കനാൻേദശേത്തക്കു യി്രസാേയൽമക്കളുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്നു അവേരാടു വസ്തുത അറിയിച്ചു. 33

യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു ആ കായ്യൎ ം സേന്താഷമായി;
അവർ ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ചു; രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും
പാത്തൎ  േദശം നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവേരാടു
യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പടുന്നതിെനക്കുറിച്ചു പിെന്ന
മിണ്ടിയേതയില്ല. 34 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും “യേഹാവ
തേന്ന ൈദവം എന്നതിന്നു ഇതു നമ്മുെട മേദ്ധ്യ
സാക്ഷി” എന്നു പറഞ്ഞു ആ യാഗപീഠത്തിന്നു ഏദ്
എന്നു േപരിട്ടു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ചുറ്റുമുള്ള സകലശ്രതുക്കെളയും
അടക്കി യി്രസാേയലിന്നു സ്വസ്ഥത നല്കി
ഏെറക്കാലം കഴിഞ്ഞു േയാശുവ വയസ്സു

െചന്നു വൃദ്ധൻ ആയേശഷം 2 േയാശുവ
എല്ലായി്രസാേയലിെനയും അവരുെട മൂപ്പന്മാെരയും
്രപധാനികെളയും ന്യായാധിപന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും വിളിച്ചു അവേരാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ഞാൻ വയസ്സുെചന്നു വൃദ്ധൻ
ആയിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങളുെട നിമിത്തം ഈ സകലജാതികേളാടും
െചയത്െതാെക്കയും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ തെന്നയേല്ലാ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധംെചയത്തു. 4 ഇതാ,
േയാദ്ദൎ ാൻമുതൽ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു മഹാസമു്രദംവെര
േശഷിപ്പുള്ള ജാതികളുെടയും ഞാൻ
സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടുള്ള സകലജാതികളുെടയും േദശം
നിങ്ങളുെട േഗാ്രതങ്ങൾക്കു അവകാശമായി നറുക്കിട്ടു
വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ തേന്ന അവെര നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിച്ചു നിങ്ങളുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും;
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
വാഗദ്ാനം െചയത്തുേപാെല നിങ്ങൾ അവരുെട
േദശം ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യും. 6 ആകയാൽ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്കയും ്രപമാണിച്ചുനടപ്പാനും
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അതിൽനിന്നു വലേത്താെട്ടങ്കിലും ഇടേത്താെട്ടങ്കിലും
മാറാതിരിപ്പാനും ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. 7

നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
ജാതികേളാടു നിങ്ങൾ ഇടകലരരുതു; അവരുെട
േദവന്മാരുെട നാമം ജപിക്കയും അതു െചാല്ലി
സത്യംെചയ്കയും അരുതു; അവെയ േസവിക്കയും
നമസ്കരിക്കയും അരുതു. 8 നിങ്ങൾ ഇന്നുവെര
െചയത്തുേപാെല നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു പറ്റിേച്ചന്നൎ ിരിപ്പിൻ. 9 യേഹാവ
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള
ജാതികെള നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ഒരു മനുഷ്യന്നും
ഇന്നുവെര നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
10 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
വാഗദ്ാനം െചയത്തുേപാെല താൻതേന്ന
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയത്തുെകാണ്ടു
നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ആയിരം േപെര ഓടിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
േസ്നഹിപ്പാൻ പൂണ്ണൎ മനേസ്സാെട ഏറ്റവും
ജാ്രഗതയായിരിപ്പിൻ. 12 അല്ലാെത നിങ്ങൾ
വല്ല്രപകാരവും പിന്തിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള
ഈ േശഷം ജാതികേളാടു േചന്നൎ ു വിവാഹസംബന്ധം
െചയ്കയും നിങ്ങൾ അവേരാടും അവർ നിങ്ങേളാടും
ഇടകലരുകയും െചയത്ാൽ 13 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ േമലാൽ ഈ ജാതികെള നിങ്ങളുെട
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളകയിെല്ലന്നും നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ
നല്ലേദശത്തുനിന്നു നിങ്ങൾ നശിച്ചുേപാകുംവെര
അവർ നിങ്ങൾക്കു കുടുക്കും കണിയും വിലാപ്പുറത്തു
ചമ്മട്ടിയും കണ്ണിൽ മുള്ളും ആയിരിക്കുെമന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 14 ഇതാ, ഞാൻ ഇന്നു
സകലഭൂവാസികളുെടയും വഴിയായി േപാകുന്നു;
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുള്ള സകലനന്മകളിലുംെവച്ചു
ഒന്നിന്നും വീഴച്വന്നിട്ടിെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കു
പൂണ്ണൎ ഹൃദയത്തിലും പൂണ്ണൎ മനസ്സിലും
േബാധമായിരിക്കുന്നു; സകലവും നിങ്ങൾക്കു
സംഭവിച്ചു ഒന്നിന്നും വീഴച്വന്നിട്ടില്ല. 15 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുള്ള
എല്ലാനന്മകളും നിങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചതുേപാെല
തേന്ന നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്നു നിങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുംവെര യേഹാവ എല്ലാതിന്മകളും
നിങ്ങളുെടേമൽ വരുത്തും. 16 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള അവെന്റ നിയമം
നിങ്ങൾ ലംഘിക്കയും െചന്നു അന്യൈദവങ്ങെള
േസവിച്ചു നമസ്കരിക്കയും െചയത്ാൽ യേഹാവയുെട
േകാപം നിങ്ങളുെട േനെര ജ്വലിക്കും; അവൻ
നിങ്ങൾക്കു തന്നിട്ടുള്ള ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്നു നിങ്ങൾ
േവഗം നശിച്ചുേപാകയും െചയ്യും.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േയാശുവ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം േശേഖമിൽ കൂട്ടി;
യി്രസാേയലിെന്റ മൂപ്പന്മാെരയും

തലവന്മാെരയും ന്യായാധിപന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും വിളിച്ചു; അവർ ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ വന്നുനിന്നു. 2 അേപ്പാൾ േയാശുവ
സവ്വൎ ജനേത്താടും പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം

അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിെന്റയും നാേഹാരിെന്റയും പിതാവായ
േതറഹ ്പണ്ടു നദിക്കക്കെര പാത്തൎ ു അന്യൈദവങ്ങെള
േസവിച്ചുേപാന്നു. 3 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന
നദിക്കക്കെരനിന്നുെകാണ്ടുവന്നു
കനാൻേദശെത്താെക്കയും സഞ്ചരിപ്പിച്ചു അവെന്റ
സന്തതിെയ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കയും അവന്നു യിസഹ്ാക്കിെന
െകാടുക്കയും െചയത്ു. 4 യിസഹ്ാക്കിന്നു ഞാൻ
യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും െകാടുത്തു;
ഏശാവിന്നു ഞാൻ േസയീർപവ്വൎ തം അവകാശമായി
െകാടുത്തു; എന്നാൽ യാേക്കാബും അവെന്റ മക്കളും
മി്രസയീമിേലക്കു േപായി. 5 പിെന്ന ഞാൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും അയച്ചു; ഞാൻ
മി്രസയീമിൽ ്രപവത്തൎ ിച്ച ്രപവൃത്തികളാൽ അതിെന
ബാധിച്ചു; അതിെന്റ േശഷം നിങ്ങെള പുറെപ്പടുവിച്ചു.
6 അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു; നിങ്ങൾ
കടലിന്നരിെക എത്തി; മി്രസയീമ്യർ രഥങ്ങേളാടും
കുതിരകേളാടുംകൂെട െചങ്കടൽവെര നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെര പിന്തുടന്നൎ ു; 7 അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കും മി്രസയീമ്യക്കൎ ും
മേദ്ധ്യ അന്ധകാരം െവച്ചു കടൽ അവരുെടേമൽ
വരുത്തി അവെര മുക്കിക്കളഞ്ഞു; ഇങ്ങെന ഞാൻ
മി്രസയീമ്യേരാടു െചയത്തു നിങ്ങൾ കണ്ണാെല കണ്ടു;
നിങ്ങൾ ഏറിയകാലം മരുഭൂമിയിൽ കഴിച്ചു. 8 പിെന്ന
ഞാൻ നിങ്ങെള േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര പാത്തൎ ിരുന്ന
അേമായ്യൎ രുെട േദശേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
നിങ്ങേളാടു യുദ്ധംെചയത്ു; നിങ്ങൾ അവരുെട േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവെര നിങ്ങളുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു, നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 9 അനന്തരം സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ
േമാവാബ്യരാജാവായ ബാലാക്ക് പുറെപ്പട്ടു
യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു; നിങ്ങെള
ശപിപ്പാൻ െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാമിെന
വിളിപ്പിച്ചു. 10 എങ്കിലും എനിക്കു ബിെലയാമിെന്റ
അേപക്ഷ േകൾപ്പാൻ മനസ്സില്ലായ്കയാൽ അവൻ
നിങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ചു; ഇങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങെള
അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു. 11 പിെന്ന നിങ്ങൾ
േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു െയരീേഹാവിേലക്കു വന്നു;
െയരീേഹാനിവാസികൾ, അേമായ്യൎ ർ, െപരിസ്യർ,
കനാന്യർ, ഹിത്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവർ നിങ്ങേളാടു യുദ്ധംെചയത്ു; ഞാൻ അവെര
നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 12 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
മുമ്പിൽ കടുന്നലിെന അയച്ചു; അതു നിങ്ങളുെട
മുമ്പിൽനിന്നു അേമായ്യൎ രുെട ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാെര
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു; നിെന്റ വാളുെകാണ്ടല്ല, നിെന്റ
വില്ലുെകാണ്ടും അല്ല. 13 നിങ്ങൾ ്രപയത്നം െചയ്യാത്ത
േദശവും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങളും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു തന്നു; നിങ്ങൾ അവയിൽ പാക്കൎ ുന്നു;
നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു
അനുഭവമായിരിക്കുന്നു. 14 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു അവെന പരമാത്ഥൎ തേയാടും
വിശ്വസ്തതേയാടുംകൂെട േസവിപ്പിൻ. നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാർ നദിക്കക്കെരയും മി്രസയീമിലുംെവച്ചു
േസവിച്ച േദവന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കയും
യേഹാവെയത്തേന്ന േസവിക്കയും െചയവ്ിൻ. 15

യേഹാവെയ േസവിക്കുന്നതു നന്നെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കു
േതാന്നുെന്നങ്കിൽ നദിക്കക്കെരെവച്ചു നിങ്ങളുെട

േയാശുവ 23:7 197 േയാശുവ 24:15



പിതാക്കന്മാർ േസവിച്ച േദവന്മാെരേയാ നിങ്ങൾ
പാത്തൎ ുവരുന്ന േദശത്തിെല അേമായ്യൎ രുെട
േദവന്മാെരേയാ ആെര േസവിക്കും എന്നു ഇന്നു
തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾവിൻ. ഞാനും എെന്റ
കുടുംബവുേമാ, ഞങ്ങൾ യേഹാവെയ േസവിക്കും. 16

അതിന്നു ജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചു അന്യൈദവങ്ങെള േസവിപ്പാൻ
ഞങ്ങൾക്കു സംഗതി വരരുേത. 17 ഞങ്ങെളയും
ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെരയും അടിമവീടായ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു ഞങ്ങൾ
കാണെ്ക ആ വലിയ അടയാളങ്ങൾ ്രപവത്തൎ ിക്കയും
ഞങ്ങൾ നടന്ന എല്ലാവഴിയിലും ഞങ്ങൾ
കടന്നുേപാന്ന സകലജാതികളുെട ഇടയിലും ഞങ്ങെള
രക്ഷിക്കയും െചയത്വൻ ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ തേന്നയേല്ലാ. 18 േദശത്തു പാത്തൎ ിരുന്ന
അേമായ്യൎ ർ മുതലായ സകലജാതികെളയും യേഹാവ
ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ആകയാൽ
ഞങ്ങളും യേഹാവെയ േസവിക്കും; അവനേല്ലാ
ഞങ്ങളുെട ൈദവം. 19 േയാശുവ ജനേത്താടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾക്കു യേഹാവെയ േസവിപ്പാൻ
കഴിയുന്നതല്ല; അവൻ പരിശുദ്ധൈദവം; അവൻ
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം; അവൻ നിങ്ങളുെട
അതി്രകമങ്ങെളയും പാപങ്ങെളയും ക്ഷമിക്കയില്ല. 20

നിങ്ങൾ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചു അന്യൈദവങ്ങെള
േസവിച്ചാൽ മുെമ്പ നിങ്ങൾക്കു നന്മെചയത്തുേപാെല
അവൻ തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു തിന്മെചയത്ു നിങ്ങെള
സംഹരിക്കും. 21 ജനം േയാശുവേയാടു: അല്ല, ഞങ്ങൾ
യേഹാവെയത്തേന്ന േസവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 22

േയാശുവ ജനേത്താടു: യേഹാവെയ
േസവിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ അവെന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന
സാക്ഷികൾ എന്നു പറഞ്ഞു. അേത, ഞങ്ങൾ തേന്ന
സാക്ഷികൾ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 23 ആകയാൽ
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള അന്യൈദവങ്ങെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിങ്കേലക്കു നിങ്ങളുെട ഹൃദയം ചായിപ്പിൻ
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 24 ജനം േയാശുവേയാടു:
ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ ഞങ്ങൾ

േസവിക്കും; അവെന്റ വാക്കു ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അങ്ങെന േയാശുവ അന്നു
ജനവുമായി ഒരു നിയമം െചയത്ു; അവക്കൎ ു
െശേഖമിൽ െവച്ചു ഒരു ചട്ടവും ്രപമാണവും
നിശ്ചയിച്ചു.

26 പിെന്ന േയാശുവ ഈ വചനങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി; ഒരു വലിയ
കെല്ലടുത്തു അവിെട യേഹാവയുെട
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നരിെകയുള്ള കരുേവലകത്തിൻ
കീെഴനാട്ടിയുംെവച്ചു േയാശുവ സകലജനേത്താടും: 27

ഇതാ, ഈ കല്ലു നമുക്കു സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട; അതു
യേഹാവ നേമ്മാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള
വചനങ്ങെളാെക്കയും േകട്ടിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ
നിങ്ങളുെട ൈദവെത്ത നിങ്ങൾ
നിേഷധിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അതു നിങ്ങൾക്കു
സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ഇങ്ങെന
േയാശുവ ജനെത്ത താന്താങ്ങളുെട
അവകാശത്തിേലക്കു പറഞ്ഞയച്ചു.

29 അതിെന്റ േശഷം യേഹാവയുെട ദാസനായി നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവ നൂറ്റിപ്പത്തു വയസ്സുള്ളവനായി
മരിച്ചു. 30 അവെന എ്രഫയീംപവ്വൎ തത്തിലുള്ള
തിമന്ാത്ത്-േസരഹിൽ ഗായശ ്മലയുെട
വടക്കുവശത്തു അവെന്റ അവകാശഭൂമിയിൽ
അടക്കംെചയത്ു. 31 േയാശുവയുെട
കാലെത്താെക്കയും േയാശുവ കഴിഞ്ഞിട്ടു
ജീവിച്ചിരുന്നവരായി യേഹാവ യി്രസാേയലിന്നു േവണ്ടി
െചയത്ിട്ടുള്ള സകല്രപവൃത്തികളും അറിഞ്ഞവരായ
മൂപ്പന്മാരുെട കാലെത്താെക്കയും യി്രസാേയൽ
യേഹാവെയ േസവിച്ചു. 32 യി്രസാേയൽമക്കൾ
മി്രസയീമിൽ നിന്നു െകാണ്ടുേപാന്ന േയാേസഫിെന്റ
അസ്ഥികെള അവർ െശേഖമിൽ, യാേക്കാബ്
െശേഖമിെന്റ അപ്പനായ ഹാേമാരിെന്റ മക്കേളാടു നൂറു
െവള്ളിക്കാശിന്നു വാങ്ങിയിരുന്ന നിലത്തു,
അടക്കംെചയത്ു; അതു േയാേസഫിെന്റ മക്കൾക്കു
അവകാശമായിത്തീന്നൎ ു. 33 അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാരും മരിച്ചു; അവെന അവെന്റ മകനായ
ഫീെനഹാസിന്നു എ്രഫയീംപവ്വൎ തത്തിൽ
െകാടുത്തിരുന്ന കുന്നിൽ അടക്കം െചയത്ു.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശുവയുെട മരണേശഷം
യി്രസാേയൽമക്കൾ: ഞങ്ങളിൽ ആരാകുന്നു
കനാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയവ്ാൻ ആദ്യം

പുറെപ്പേടണ്ടതു എന്നു യേഹാവേയാടു േചാദിച്ചു. 2

െയഹൂദാ പുറെപ്പടെട്ട; ഞാൻ േദശം അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ചു. 3

െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരനായ ശിെമേയാേനാടു:
എെന്റ അവകാശേദശത്തു കനാന്യേരാടു
യുദ്ധംെചയവ്ാൻ നീ എേന്നാടുകൂെട േപാേരണം;
നിെന്റ അവകാശേദശത്തു നിേന്നാടുകൂെട ഞാനും
വരാം എന്നു പറഞ്ഞു ശിെമേയാൻ അവേനാടുകൂെട
േപായി. 4 അങ്ങെന െയഹൂദാ പുറെപ്പട്ടു; യേഹാവ
കനാന്യെരയും െപരിസ്യെരയും അവരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു; അവർ േബെസക്കിൽെവച്ചു അവരിൽ
പതിനായിരംേപെര സംഹരിച്ചു. 5

േബെസക്കിൽെവച്ചു അവർ അേദാനി-േബെസക്കിെന
കണ്ടു, അവേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു കനാന്യെരയും
െപരിസ്യെരയും സംഹരിച്ചു. 6 എന്നാൽ
അേദാനീേബെസക്ക് ഓടിേപ്പായി; അവർ അവെന
പിന്തുടന്നൎ ു പിടിച്ചു അവെന്റ ൈകകാലുകളുെട
െപരുവിരൽ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. 7 ൈകകാലുകളുെട
െപരുവിരൽ മുറിച്ച എഴുപതു രാജാക്കന്മാർ എെന്റ
േമശയിൻകീഴിൽനിന്നു െപറുക്കിത്തിന്നിരുന്നു; ഞാൻ
െചയത്തുേപാെല തേന്ന ൈദവം എനിക്കു പകരം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു അേദാനീ--േബെസക്ക്
പറഞ്ഞു. അവർ അവെന െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി അവിെടെവച്ചു അവൻ മരിച്ചു.

8 െയഹൂദാമക്കൾ െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
യുദ്ധംെചയത്ു അതിെന പിടിച്ചു വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ െവട്ടി നഗരം തീയിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 9

അതിെന്റ േശഷം െയഹൂദാമക്കൾ മലനാട്ടിലും െതെക്ക
േദശത്തിലും താഴവ്ീതിയിലും പാത്തൎ ിരുന്ന
കനാന്യേരാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ േപായി. 10

െയഹൂദാ െഹേ്രബാനിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന കനാന്യരുെട
േനെരയും െചന്നു; െഹേ്രബാന്നു പണ്ടു കിയ്യൎ ത്ത്-
അബ്ബൎ ാ എന്നു േപർ. അവർ േശശായി, അഹിമാൻ,
തൽമായി എന്നവെര സംഹരിച്ചു. 11 അവിെടനിന്നു
അവർ െദബീർ നിവാസികളുെട േനെര െചന്നു;
െദബീരിന്നു പണ്ടു കിയ്യൎ ത്ത്--േസെഫർ എന്നു േപർ. 12

അേപ്പാൾ കാേലബ:് കിയ്യൎ ത്ത്--േസെഫർ
ജയിച്ചടക്കുന്നവന്നു ഞാൻ എെന്റ മകൾ അക്സെയ
ഭായ്യൎ യായി െകാടുക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 13

കാേലബിെന്റ അനുജനായ െകനസിെന്റ മകൻ
ഒത്നീേയൽ അതു പിടിച്ചു; അവൻ തെന്റ മകൾ
അക്സെയ അവന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു. 14 അവൾ
വന്നേപ്പാൾ തെന്റ അപ്പേനാടു ഒരു വയൽ േചാദിപ്പാൻ
അവെന ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു; അവൾ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്നു
ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ കാേലബ ്അവേളാടു: നിനക്കു

എന്തുേവണം എന്നു േചാദിച്ചു. 15 അവൾ
അവേനാടു ഒരു അനു്രഗഹം എനിക്കു തേരണേമ; നീ
എെന്ന െതക്കൻ നാട്ടിേലക്കേല്ലാ െകാടുത്തതു;
നീരുറവുകളും എനിക്കു തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു;
കാേലബ ്അവൾക്കു മലയിലും താഴവ്രയിലും
നീരുറവുകൾ െകാടുത്തു.

16 േമാെശയുെട അളിയനായ േകന്യെന്റ മക്കൾ
െയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട ഈന്തപ്പട്ടണത്തിൽനിന്നു
അരാദിന്നു െതക്കുള്ള െയഹൂദാമരുഭൂമിയിേലക്കു
േപായി; അവർ െചന്നു ജനേത്താടുകൂെട പാത്തൎ ു. 17

പിെന്ന െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരനായ
ശിെമേയാേനാടുകൂെട േപായി, അവർ െസഫാത്തിൽ
പാത്തൎ ിരുന്ന കനാന്യെര െവട്ടി അതിെന നിമ്മൎ ൂലമാക്കി;
ആ പട്ടണത്തിന്നു േഹാമ്മൎ  എന്നു േപർ ഇട്ടു. 18

െയഹൂദാ ഗസ്സയും അതിെന്റ അതിർനാടും
അസ്കേലാനും അതിെന്റ അതിർനാടും എേ്രകാനും
അതിെന്റ അതിർനാടും പിടിച്ചു. 19 യേഹാവ
െയഹൂദേയാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മലനാടു
ൈകവശമാക്കി; എന്നാൽ താഴവ്രയിെല
നിവാസികൾക്കു ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവെര നീക്കിക്കളവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 20 േമാെശ കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവർ
കാേലബിന്നു െഹേ്രബാൻ െകാടുത്തു; അവൻ
അവിെടനിന്നു അനാക്കിെന്റ മൂന്നു പു്രതന്മാെരയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 21 െബന്യാമീൻമക്കൾ
െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന െയബൂസ്യെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; െയബൂസ്യർ ഇന്നുവെര
െബന്യാമീൻമക്കേളാടു കൂെട െയരൂശേലമിൽ
പാത്തൎ ുവരുന്നു.

22 േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹം േബേഥലിേലക്കു
കയറിെച്ചന്നു; യേഹാവ അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹം േബേഥൽ
ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ ആളയച്ചു; ആ പട്ടണത്തിന്നു മുെമ്പ
ലൂസ ്എന്നു േപരായിരുന്നു. 24 പട്ടണത്തിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരുത്തെന ഒറ്റുകാർ കണ്ടു അവേനാടു:
പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാൻ ഒരു വഴി കാണിച്ചുതേരണം;
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു ദയെചയ്യും എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 അവൻ പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാനുള്ള വഴി
അവക്കൎ ു കാണിച്ചുെകാടുത്തു; അവർ പട്ടണെത്ത
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െവട്ടിക്കളഞ്ഞു, ആ
മനുഷ്യെനയും അവെന്റ സകല കുടുംബെത്തയും
വിട്ടയച്ചു. 26 അവൻ ഹിത്യരുെട േദശത്തു െചന്നു ഒരു
പട്ടണം പണിതു അതിന്നു ലൂസ ്എന്നു േപരിട്ടു;
അതിന്നു ഇന്നുവെര അതു തേന്ന േപർ.

27 മനെശ്ശ േബത്ത്--െശയാനിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും താനാക്കിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും
േദാരിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും യിബെ്ളയാമിലും
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും െമഗിേദ്ദാവിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും പാത്തൎ ിരുന്നവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല.
കനാന്യക്കൎ ു ആ േദശത്തു തേന്ന പാപ്പൎ ാനുള്ള
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താലപ്യ്യൎ ം സാധിച്ചു. 28 എന്നാൽ യി്രസാേയലിന്നു
ബലം കൂടിയേപ്പാൾ അവർ കന്യാന്യെര മുഴുവനും
നീക്കിക്കളയാെത അവെരെക്കാണ്ടു ഊഴിയേവല
െചയ്യിച്ചു.

29 എ്രഫയീം േഗെസരിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന കനാന്യെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; കനാന്യർ േഗെസരിൽ അവരുെട
ഇടയിൽ പാത്തൎ ു.

30 െസബൂലൂൻ കിേ്രതാനിലും നഹേലാലിലും
പാത്തൎ ിരുന്നവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; കനാന്യർ
ഊഴിയേവലക്കാരായിത്തീന്നൎ ു അവരുെട ഇടയിൽ
പാത്തൎ ു.

31 ആേശർ അേക്കാവിലും സീേദാനിലും
അഹ്ലാബിലും അക്സീബിലും െഹൽബയിലും
അഫീക്കിലും െരേഹാബിലും പാത്തൎ ിരുന്നവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല. 32 അവെര നീക്കിക്കളയാെത
ആേശര്യർ േദശനിവാസികളായ കനാന്യരുെട ഇടയിൽ
പാത്തൎ ു.

33 നഫത്ാലി േബത്ത്--േശെമശിലും േബത്ത്--
അനാത്തിലും പാത്തൎ ിരുന്നവെര നീക്കിക്കളയാെത
േദശനിവാസികളായ കനാന്യരുെട ഇടയിൽ പാത്തൎ ു;
എന്നാൽ േബത്ത്--േശെമശിെലയും േബത്ത്--
അനാത്തിെലയും നിവാസികൾ അവക്കൎ ു
ഊഴിയേവലക്കാരായിത്തീന്നൎ ു.

34 അേമായ്യൎ ർ ദാൻമക്കെള തിക്കിത്തള്ളി മലനാട്ടിൽ
കയറ്റി; താഴവ്രയിേലക്കു ഇറങ്ങുവാൻ അവെര
സമ്മതിച്ചതുമില്ല. 35 അങ്ങെന അേമായ്യൎ ക്കൎ ു
ഹർേഹെരസിലും അയ്യാേലാനിലും ശാൽബീമിലും
പാപ്പൎ ാനുള്ള താലപ്യ്യൎ ം സാധിച്ചു. എന്നാൽ
േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹത്തിന്നു ബലംകൂടിയേപ്പാൾ
അവെര ഊഴിയ േവലക്കാരാക്കിത്തീത്തൎ ു. 36

അേമായ്യൎ രുെട അതിർ അ്രകബ്ബിംകയറ്റവും േസലയും
മുതൽ പിെന്നയും േമേലാട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

൨൨ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവയുെട ഒരു ദൂതൻ
ഗിലഗ്ാലിൽനിന്നു േബാഖീമിേലക്കു
വന്നുപറഞ്ഞതു: ഞാൻ നിങ്ങെള

മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു; നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യംെചയത് േദശേത്തക്കു
നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നു: നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ നിയമം
ഞാൻ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കയില്ല എന്നും 2 നിങ്ങൾ ഈ
േദശനിവാസികേളാടു ഉടമ്പടി െചയ്യാെത അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ചുകളേയണെമന്നും കലപ്ിച്ചു;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു അനുസരിച്ചില്ല;
ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ െചയത്തു എന്തു? 3 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ അവെര നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളകയില്ല; അവർ നിങ്ങളുെട വിലാപ്പുറത്തു
മുള്ളായിരിക്കും; അവരുെട േദവന്മാർ നിങ്ങൾക്കു
കണിയായും ഇരിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 4

യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഈ വചനം
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും പറഞ്ഞേപ്പാൾ ജനം
ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 5 അവർ ആ സ്ഥലത്തിന്നു
േബാഖീം (കരയുന്നവർ) എന്നു േപരിട്ടു; അവിെട
യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിച്ചു.

6 എന്നാൽ േയാശുവ ജനെത്ത പറഞ്ഞയച്ചു.
യി്രസാേയൽമക്കൾ േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ അവകാശത്തിേലക്കു
േപായി. 7 േയാശുവയുെട കാലെത്താെക്കയും
േയാശുവ കഴിഞ്ഞിട്ടു ഏറിയനാൾ

ജീവിച്ചിരുന്നവരായി യേഹാവ യി്രസാേയലിന്നു േവണ്ടി
െചയത് മഹാ്രപവൃത്തികെളാെക്കയും
കണ്ടിട്ടുള്ളവരായ മൂപ്പന്മാരുെട കാലെത്താെക്കയും
ജനം യേഹാവെയ േസവിച്ചു. 8 എന്നാൽ
യേഹാവയുെട ദാസനായി നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ
നൂറ്റിപ്പത്തു വയസ്സുള്ളവനായി മരിച്ചു. 9 അവെന
എ്രഫയീംപവ്വൎ തത്തിെല തിമന്ാത്ത്--േഹെരസിൽ
ഗായശ ്മലയുെട വടക്കുവശത്തു അവെന്റ
അവകാശഭൂമിയിൽ അടക്കംെചയത്ു. 10 പിെന്ന ആ
തലമുറ ഒെക്കയും തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
േചന്നൎ ു; അവരുെട േശഷം യേഹാവെയയും അവൻ
യി്രസാേയലിന്നു േവണ്ടി െചയത്ിട്ടുള്ള
്രപവൃത്തികെളയും അറിയാത്ത േവെറാരു തലമുറ
ഉണ്ടായി.

11 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള
േസവിച്ചു, 12 തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള
ജാതികളുെട േദവന്മാരായ അന്യൈദവങ്ങെള െചന്നു
നമസ്കരിച്ചു യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചു. 13 അവർ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചു ബാലിെനയും അെസ്താെരത്ത്
്രപതിഷഠ്കെളയും േസവിച്ചു. 14 യേഹാവയുെട
േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ചു; അവെര
കവച്ചൎ െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവൻ അവെര
കവച്ചൎ ക്കാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു, ചുറ്റുമുള്ള
ശ്രതുക്കൾക്കു അവെര വിറ്റുകളഞ്ഞു; ശ്രതുക്കളുെട
മുമ്പാെക നിലപ്ാൻ അവക്കൎ ു പിെന്ന കഴിഞ്ഞില്ല. 15

യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെലയും യേഹാവ
അവേരാടു സത്യം െചയത്ിരുന്നതുേപാെലയും
യേഹാവയുെട ൈക അവർ െചേന്നടെത്താെക്കയും
അനത്ഥൎ ം വരത്തക്കവണ്ണം അവക്കൎ ു
വിേരാധമായിരുന്നു; അവക്കൎ ു മഹാകഷ്ടം ഉണ്ടാകയും
െചയത്ു. 16 എന്നാൽ യേഹാവ ന്യായാധിപന്മാെര
എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; അവർ കവച്ചൎ ക്കാരുെട കയ്യിൽ
നിന്നു അവെര രക്ഷിച്ചു. 17 അവേരാ തങ്ങളുെട
ന്യായാധിപന്മാെരയും അനുസരിക്കാെത
അന്യൈദവങ്ങേളാടു പരസംഗംെചയത്ു അവെയ
നമസ്കരിച്ചു, തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ നടന്ന
വഴിയിൽനിന്നു േവഗം മാറിക്കളഞ്ഞു; അവർ
യേഹാവയുെട കലപ്നകൾ അനുസരിച്ചു
നടന്നതുേപാെല നടന്നതുമില്ല. 18 യേഹാവ അവക്കൎ ു
ന്യായാധിപന്മാെര എഴുേന്നലപ്ിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ
അതതു ന്യായധിപേനാടു കൂെടയിരുന്നു അവെന്റ
കാലെത്താെക്കയും അവെര ശ്രതുക്കളുെട
കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും; തങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ചു
പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട നിമിത്തം ഉള്ള അവരുെട
നിലവിളിയിങ്കൽ യേഹാെവക്കു മനസ്സിലിവു േതാന്നും.
19 എന്നാൽ ആ ന്യായാധിപൻ മരിച്ചേശഷം അവർ
തിരിഞ്ഞു അന്യൈദവങ്ങെള െചന്നു േസവിച്ചും
നമസ്കരിച്ചുംെകാണ്ടു തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ
അധികം വഷളത്വം ്രപവത്തൎ ിക്കും; അവർ തങ്ങളുെട
്രപവൃത്തികളും ദുശ്ശാഠ്യനടപ്പും വിടാതിരിക്കും. 20

അങ്ങെന യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര ജ്വലിച്ചു: ഈ ജാതി അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
ഞാൻ കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ചു എെന്റ
വാക്കു േകൾക്കായ്കയാൽ 21 അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
അനുസരിച്ചു നടന്ന യേഹാവയുെട വഴിയിൽ ഇവരും
അനുസരിച്ചു നടക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്നു
യി്രസാേയലിെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാനും, 22
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േയാശുവ മരിക്കുേമ്പാൾ വിേട്ടച്ചുേപായ ജാതികളിൽ
ഒന്നിെനയും ഇനി അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളകയില്ല എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു. 23

അങ്ങെന യേഹാവ ആ ജാതികെള േവഗത്തിൽ
നീക്കിക്കളയാെതയും േയാശുവയുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കാെതയും െവച്ചിരുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കനാനിെല യുദ്ധങ്ങെളാന്നും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത യി്രസാേയലിെന ഒെക്കയും
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നും 2 യുദ്ധം

അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത യി്രസാേയൽമക്കളുെട തലമുറകെള
യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നുമായി യേഹാവ
െവച്ചിരുന്ന ജാതികളാവിതു: 3 െഫലിസ്ത്യരുെട അഞ്ചു
്രപഭുക്കന്മാരും എല്ലാ കനാന്യരും സീേദാന്യരും ബാൽ
െഹേമ്മൎ ാൻ പവ്വൎ തംമുതൽ ഹമാത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനംവെര െലബാേനാൻ പവ്വൎ തത്തിൽ
പാത്തൎ ിരുന്ന ഹിവ്യരും തേന്ന. 4 േമാെശമുഖാന്തരം
യേഹാവ അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു കലപ്ിച്ച
കലപ്നകൾ അനുസരിക്കുേമാ എന്നു
അവെരെക്കാണ്ടു യി്രസാേയലിെന പരീക്ഷിച്ചറിവാൻ
ആയിരുന്നു ഇവെര െവച്ചിരുന്നതു. 5 കനാന്യർ,
ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവരുെട ഇടയിൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ പാത്തൎ ു. 6

അവരുെട പു്രതിമാെര തങ്ങൾക്കു ഭായ്യൎ മാരായിട്ടു
എടുക്കയും തങ്ങളുെട പു്രതിമാെര അവരുെട
പു്രതന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കയും അവരുെട േദവന്മാെര
േസവിക്കയും െചയത്ു.

7 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു തങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ മറന്നു ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അേശര്രപതിഷഠ്കെളയും േസവിച്ചു. 8 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ചു; അവൻ അവെര െമേസാെപാത്താമ്യയിെല
ഒരു രാജാവായ കൂശൻരിശാഥയീമിന്നു വിറ്റുകളഞ്ഞു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ കൂശൻരിശാഥയീമിെന എട്ടു
സംവത്സരം േസവിച്ചു. 9 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ
കാേലബിെന്റ അനുജനായ െകനസിെന്റ മകൻ
ഒത്നിേയലിെന യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു രക്ഷകനായി
എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; അവൻ അവെര രക്ഷിച്ചു. 10

അവെന്റ േമൽ യേഹാവയുെട ആത്മാവു വന്നു;
അവൻ യി്രസാേയലിന്നു ന്യായാധിപനായി
യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പട്ടാെറ യേഹാവ
െമേസാെപാത്താമ്യയിെല രാജാവായ
കൂശൻരിശാഥയീമിെന അവെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു;
അവൻ കൂശൻരിശാഥയീമിെന ജയിച്ചു. 11

േദശത്തിന്നു നാലപ്തു സംവത്സരം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി.
12 െകനസിെന്റ മകനായ ഒത്നീേയൽ മരിച്ചേശഷം

യി്രസാേയൽമക്കൾ വീണ്ടും യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; അവർ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയ്കെകാണ്ടു യേഹാവ
േമാവാബര്ാജാവായ എേഗ്ലാെന യി്രസാേയലിന്നു
വിേരാധമായി ബലെപ്പടുത്തി. 13 അവൻ
അേമ്മാന്യെരയും അമാേലക്യെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു യി്രസാേയലിെന േതാലപ്ിച്ചു,
അവർ ഈന്തപട്ടണവും ൈകവശമാക്കി. 14 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാവാബര്ാജാവായ എേഗ്ലാെന
പതിെനട്ടു സംവത്സരം േസവിച്ചു. 15 യി്രസാേയൽ

മക്കൾ യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ
അവക്കൎ ു െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകനായി
ഇടങ്കയ്യനായ ഏഹൂദിെന രക്ഷകനായി
എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; അവെന്റ ൈകവശം
യി്രസാേയൽമക്കൾ േമാവാബര്ാജാവായ എേഗ്ലാന്നു
കാഴച് െകാടുത്തയച്ചു. 16 എന്നാൽ ഏഹൂദ,്
ഇരുവായത്്തലയും ഒരു മുഴം നീളവും ഉള്ള ഒരു ചുരിക
ഉണ്ടാക്കി; അതു വ്രസ്തത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ വലെത്ത
തുെടക്കു െകട്ടി. 17 അവൻ േമാവാബര്ാജാവായ
എേഗ്ലാെന്റ അടുക്കൽ കാഴച് െകാണ്ടു െചന്നു;
എേഗ്ലാൻ ഏറ്റവും സ്ഥൂലിച്ചവൻ ആയിരുന്നു. 18

കാഴച്െവച്ചു കഴിഞ്ഞേശഷം കാഴച്
ചുമന്നുെകാണ്ടു വന്നവെര അവൻ അയച്ചുകളഞ്ഞു.
19 എന്നാൽ അവൻ ഗിലഗ്ാലിന്നരിെകയുള്ള
വി്രഗഹങ്ങളുെട അടുക്കൽനിന്നു മടങ്ങിെച്ചന്നു:
രാജാേവ, എനിക്കു ഒരു സ്വകായ്യൎ ം ഉണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു. ക്ഷമിക്ക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു; ഉടെന
അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും അവെന വിട്ടു
പുറത്തുേപായി. 20 ഏഹൂദ ്അടുത്തുെചന്നു.
എന്നാൽ അവൻ തെന്റ ്രഗീഷമ്ഗൃഹത്തിൽ തനിച്ചു
ഇരിക്കയായിരുന്നു. എനിക്കു ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടു അറിയിപ്പാൻ ഉണ്ടു എന്നു ഏഹൂദ്
പറഞ്ഞു; ഉടെന അവൻ ആസനത്തിൽനിന്നു
എഴുേന്നറ്റു. 21 എന്നാെറ ഏഹൂദ ്ഇടൈങ്ക നീട്ടി
വലെത്ത തുടയിൽ നിന്നു ചുരിക ഊരി അവെന്റ
വയറ്റിൽ കുത്തിക്കടത്തി. 22 അലേകാടുകൂെട പിടിയും
അകത്തു െചന്നു; അവെന്റ വയറ്റിൽനിന്നു ചുരിക
അവൻ വലിെച്ചടുക്കായ്കയാൽ േമദസ്സു അലകിേന്മൽ
െപാതിഞ്ഞെടഞ്ഞു, അതു പൃഷഠ്ഭാഗത്തു പുറെപ്പട്ടു.
23 പിെന്ന ഏഹൂദ ്പൂമുഖത്തു ഇറങ്ങി പുറെക
മാളികയുെട വാതിൽ അെടച്ചുപൂട്ടി. 24 അവൻ
പുറത്തു ഇറങ്ങിേപ്പായേശഷം എേഗ്ലാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
വന്നു; അവർ േനാക്കി മാളികയുെട വാതിൽ
പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ: അവൻ
്രഗീഷമ്ഗൃഹത്തിൽ വിസജ്ജൎ നത്തിന്നു
ഇരിക്കയായിരിക്കും എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 25 അവർ
കാത്തിരുന്നു വിഷമിച്ചു; അവൻ മുറിയുെട വാതിൽ
തുറക്കായ്കെകാണ്ടു അവർ താേക്കാൽ എടുത്തു
തുറന്നു; 26 തമ്പുരാൻ നിലത്തു മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു
കണ്ടു. എന്നാൽ അവർ കാത്തിരുന്നതിന്നിടയിൽ
ഏഹൂദ ്ഓടിേപ്പായി വി്രഗഹങ്ങെള കടന്നു
െസയീരയിൽ െചന്നുേചന്നൎ ു. 27 അവിെട
എത്തിയേശഷം അവൻ എ്രഫയീംപവ്വൎ തത്തിൽ
കാഹളം ഊതി; യി്രസാേയൽമക്കൾ അവേനാടുകൂെട
പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി അവൻ അവക്കൎ ു
നായകനായി. 28 അവൻ അവേരാടു: എെന്റ പിന്നാെല
വരുവിൻ; ശ്രതുക്കളായ േമാവാബ്യെര യേഹാവ
നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു; അവർ അവെന്റ പിന്നാെല ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
േമാവാബിന്നു േനെരയുള്ള േയാദ്ദൎ ാെന്റ കടവുകൾ
പിടിച്ചു; ആെരയും കടപ്പാൻ സമ്മതിച്ചതുമില്ല. 29

അവർ ആ സമയം േമാവാബ്യരിൽ ഏകേദശം
പതിനായിരം േപെര െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; അവർ
എല്ലാവരും ബലവാന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരും
ആയിരുന്നു; 30 ഒരുത്തനും ചാടിേപ്പായില്ല. അങ്ങെന
ആ കാലത്തു േമാവാബ ്യി്രസാേയലിന്നു കീഴടങ്ങി;
േദശത്തിന്നു എണപ്തു സംവത്സരം
സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകയും െചയത്ു.

31 അവെന്റ േശഷം അനാത്തിെന്റ മകനായ ശംഗർ
എഴുേന്നറ്റു; അവൻ ഒരു മുടിേങ്കാൽെകാണ്ടു
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െഫലിസ്ത്യരിൽ അറുനൂറുേപെര െകാന്നു; അവനും
യി്രസാേയലിെന രക്ഷിച്ചു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏഹൂദ ്മരിച്ചേശഷം യി്രസാേയൽമക്കൾ
വീണ്ടും യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയത്ു. 2 യേഹാവ അവെര

ഹാേസാരിൽവാണ കനാന്യരാജാവായ യാബീന്നു
വിറ്റുകളഞ്ഞു; അവെന്റ േസനാപതി ജാതികളുെട
ഹേരാെശത്തിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന സീെസരാ ആയിരുന്നു. 3

അവന്നു െതാള്ളായിരം ഇരിമ്പുരഥം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൻ യി്രസാേയൽമക്കെള ഇരുപതു സംവത്സരം
കഠിനമായി െഞരുക്കിയതുെകാണ്ടു യി്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചു.

4 ആ കാലത്തു ലപ്പീേദാത്തിെന്റ ഭായ്യൎ യായ
െദേബാരാ എന്ന ്രപവാചകി യി്രസാേയലിൽ
ന്യായപാലനം െചയത്ു. 5 അവൾ
എ്രഫയീംപവ്വൎ തത്തിൽ രാെമക്കും േബേഥലിന്നും
മേദ്ധ്യയുള്ള െദേബാരയുെട ഈന്തപ്പനയുെട കീഴിൽ
പാത്തൎ ിരുന്നു; യി്രസാേയൽമക്കൾ
ന്യായവിസ്താരത്തിന്നു അവളുെട അടുക്കൽ െചല്ലുക
പതിവായിരുന്നു. 6 അവൾ അബീേനാവാമിെന്റ
മകനായ ബാരാക്കിെന േകെദശ-്-നഫത്ാലിയിൽനിന്നു
വിളിപ്പിച്ചു അവേനാടു: നീ പുറെപ്പട്ടു
താേബാർപവ്വൎ തത്തിൽ െചന്നു നഫത്ാലിയുെടയും
െസബൂലൂെന്റയും മക്കളിൽ പതിനായിരം േപെര
കൂട്ടിെക്കാൾക; 7 ഞാൻ യാബീെന്റ േസനാപതി
സീെസരെയയും അവെന്റ രഥങ്ങെളയും
ൈസന്യെത്തയും കീേശാൻ േതാട്ടിന്നരിെക നിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കുെമന്നു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8

ബാരാക്ക് അവേളാടു: നീ എേന്നാടുകൂെട
വരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ േപാകാം; നീ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ
ഞാൻ േപാകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അതിന്നു
അവൾ: ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട േപാരാം; എന്നാൽ നീ
േപാകുന്ന യാ്രതയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനം
നിനക്കു വരികയില്ല; യേഹാവ സീെസരെയ ഒരു
്രസ്തീയുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന െദേബാരാ എഴുേന്നറ്റു
ബാരാക്കിേനാടുകൂെട േകേദശിേലക്കു േപായി. 10

ബാരാക്ക് െസബൂലൂെനയും നഫത്ാലിെയയും
േകെദശിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി; അവേനാടുകൂെട
പതിനായിരംേപർ കയറിെച്ചന്നു; െദേബാരയുംകൂെട
കയറിെച്ചന്നു. 11 എന്നാൽ േകന്യനായ േഹെബർ
േമാെശയുെട അളിയൻ േഹാബാബിെന്റ മക്കളായ
േകന്യെര വിട്ടുപിരിഞ്ഞു േകെദശിന്നരിെകയുള്ള
സാനന്നീമിെല കരുേവലകംവെര കൂടാരം
അടിച്ചിരുന്നു. 12 അബീേനാവാബിെന്റ മകനായ
ബാരാക്ക് താേബാർപവ്വൎ തത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു
എന്നു സീെസെരക്കു അറിവുകിട്ടി. 13 സീെസരാ തെന്റ
െതാള്ളായിരം ഇരിമ്പുരഥവുമായി തെന്റ എല്ലാ
പടജ്ജനെത്തയും ജാതികളുെട ഹേരാെശത്തിൽനിന്നു
കീേശാൻ േതാട്ടിന്നരിെക വിളിച്ചുകൂട്ടി. 14 അേപ്പാൾ
െദേബാരാ ബാരാക്കിേനാടു: പുറെപ്പട്ടുെചല്ലുക;
യേഹാവ ഇന്നു സീെസരെയ നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവ നിനക്കു മുമ്പായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ബാരാക്കും അവെന്റ പിന്നാെല പതിനായിരംേപരും

താേബാർപവ്വൎ തത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിെച്ചന്നു, 15

യേഹാവ സീെസരെയയും അവെന്റ
സകലരഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും ബാരാക്കിെന്റ
മുമ്പിൽ വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ േതാലപ്ിച്ചു;
സീെസരാ രഥത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി കാൽനടയായി
ഓടിേപ്പായി. 16 ബാരാക്ക് രഥങ്ങെളയും
ൈസന്യെത്തയും ജാതികളുെട ഹേരാെശത്ത്വെര
ഓടിച്ചു സീെസരയുെട ൈസന്യെമാെക്കയും വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ വീണു; ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.

17 എന്നാൽ സീെസരാ കാൽനടയായി േകന്യനായ
േഹെബരിെന്റ ഭായ്യൎ  യാേയലിെന്റ കൂടാരത്തിേലക്കു
ഓടിേപ്പായി; േകന്യനായ േഹെബരിെന്റ ഗൃഹവും
ഹാേസാർ രാജാവായ യാബീനും തമ്മിൽ സമാധാനം
ആയിരുന്നു. 18 യാേയൽ സീെസരെയ
എതിേരറ്റുെചന്നു അവേനാടു: ഇേങ്ങാട്ടു
കയറിെക്കാൾക, യജമാനേന, ഇേങ്ങാട്ടു
കയറിെക്കാൾക; ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ അവളുെട അടുക്കൽ കൂടാരത്തിൽ
കയറിെച്ചന്നു; അവൾ അവെന ഒരു
പരവതാനിെകാണ്ടു മൂടി. 19 അവൻ അവേളാടു:
എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു; കുടിപ്പാൻ കുെറ െവള്ളം
തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു; അവൾ പാൽതുരുത്തി
തുറന്നു അവന്നു കുടിപ്പാൻ െകാടുത്തു; പിെന്നയും
അവെന മൂടി. 20 അവൻ അവേളാടു: നീ
കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിൽക്ക; വല്ലവനും വന്നു ഇവിെട
ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നു
പറേയണം എന്നു പറഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ
േഹെബരിെന്റ ഭായ്യൎ  യാേയൽ കൂടാരത്തിെന്റ ഒരു കുറ്റി
എടുത്തു കയ്യിൽ ചുറ്റികയും പിടിച്ചു പതുെക്ക
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു കുറ്റി അവെന്റ
െചന്നിയിൽ തെറച്ചു; അതു നിലത്തുെചന്നു ഉെറച്ചു;
അവന്നു ഗാഢനി്രദ ആയിരുന്നു; അവൻ േബാധംെകട്ടു
മരിച്ചുേപായി. 22 ബാരാക്ക് സീെസരെയ തിരഞ്ഞു
െചല്ലുേമ്പാൾ യാേയൽ അവെന എതിേരറ്റു
അവേനാടു: വരിക, നീ അേന്വഷിക്കുന്ന ആെള ഞാൻ
കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളുെട
അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ സീെസരാ െചന്നിയിൽ
കുറ്റിയുമായി മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 23 ഇങ്ങെന
ൈദവം അന്നു കനാന്യരാജാവായ യാബീെന
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു കീഴടക്കി. 24

യി്രസാേയൽമക്കൾ കനാന്യരാജാവായ യാബീെന
നിമ്മൎ ൂലമാക്കുംവെര അവരുെട ൈക
കനാന്യരാജാവായ യാബീന്നു േമല്ക്കുേമൽ
ഭാരമായിത്തീന്നൎ ു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നു െദേബാരയും അബീേനാവാമിെന്റ
മകനായ ബാരാക്കും പാട്ടുപാടിയതു
എെന്തന്നാൽ:

2 നായകന്മാർ യി്രസാേയലിെന നയിച്ചതിന്നും
ജനം സ്വേമധയാ േസവിച്ചതിന്നും യേഹാവെയ
വാഴത്്തുവിൻ.

3 രാജാക്കന്മാേര, േകൾപ്പിൻ; ്രപഭുക്കന്മാേര,
െചവിതരുവിൻ;
ഞാൻ പാടും യേഹാെവക്കു ഞാൻ പാടും;
യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു കീത്തൎ നം
െചയ്യും.

4 യേഹാേവ, നീ േസയീരിൽനിന്നു പുറെപ്പടുകയിൽ,
ഏേദാമ്യേദശത്തുകൂടി നീ നടെകാൾകയിൽ,
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ഭൂമി കുലുങ്ങി, ആകാശം െപാഴിഞ്ഞു,
േമഘങ്ങൾ െവള്ളം െചാരിഞ്ഞു,
5 യേഹാവാസന്നിധിയിൽ മലകൾ കുലുങ്ങി,
യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു മുമ്പിൽ ആ
സീനായി തേന്ന.

6 അനാത്തിൻ പു്രതനാം ശംഗരിൻ നാളിലും,
യാേയലിൻ കാലത്തും പാതകൾ ശൂന്യമായി.
വഴിേപാക്കർ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു. 7

െദേബാരയായ ഞാൻ എഴുേന്നല്ക്കുംവെര,
യി്രസാേയലിൽ മാതാവാെയഴുേന്നല്ക്കുംവെര
നായകന്മാർ യി്രസാേയലിൽ അേശഷം
അറ്റുേപായിരുന്നു.

8 അവർ നൂതനേദവന്മാെര വരിച്ചു;
േഗാപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ യുദ്ധംഭവിച്ചു.
യി്രസാേയലിെന്റ നാലപ്തിനായിരത്തിൻ മേദ്ധ്യ
പരിചയും കുന്തവും കണ്ടേതയില്ല.
9 എെന്റ ഹൃദയം യി്രസാേയൽനായകന്മാേരാടു

പറ്റുന്നു;
ജനത്തിെല സ്വേമധാേസവകേര, യേഹാവെയ
വാഴത്്തുവിൻ.

10 െവള്ളക്കഴുതപ്പുറത്തു കയറുന്നവേര,
പരവതാനികളിൽ ഇരിക്കുന്നവേര,
കാൽനടയായി േപാകുന്നവേര, വണ്ണൎ ിപ്പിൻ!
11 വില്ലാളികളുെട ഞാെണാലിേയാടകേല

നീപ്പൎ ാത്തിക്കിടയിൽ
അവിെട അവർ യേഹാവയുെട നീതികെള
യി്രസാേയലിെല ഭരണനീതികെള കഥിക്കും.
യേഹാവയുെട ജനം അന്നു േഗാപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ
െചന്നു.

12 ഉണരുക, ഉണരുക, െദേബാരേയ, ഉണരുക,
ഉണന്നൎ ു, പാട്ടുപാടുക.
എഴുേന്നല്ക്ക, ബാരാേക്ക, അബീേനാവാമാത്മജാ.
നിെന്റ ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാക.
13 അന്നു േശ്രഷഠ്ന്മാരുെട ശിഷ്ടവും പടജ്ജനവും

ഇറങ്ങിവന്നു.
വീരന്മാരുെട മേദ്ധ്യ യേഹാവയും എനിക്കായി
ഇറങ്ങിവന്നു.

14 എ്രഫയീമിൽനിന്നു അമാേലക്കിൽ േവരുള്ളവരും,
െബന്യാമീേന, നിെന്റ പിന്നാെല നിെന്റ
ജനസമൂഹത്തിൽ
മാഖീരിൽനിന്നു അധിപന്മാരും െസബൂലൂനിൽനിന്നു
നായകദണ്ഡധാരികളും വന്നു.

15 യിസ്സാഖാർ്രപഭുക്കന്മാർ െദേബാരേയാടുകൂെട
യിസ്സാഖാർ എന്നേപാെല ബാരാക്കും
താഴവ്രയിൽ അവേനാടുകൂെട ചാടി പുറെപ്പട്ടു.
രൂേബെന്റ നീച്ചൎ ാലുകൾക്കരിെക ഘനേമറിയ
മേനാനിണ്ണൎ യങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

16 ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കരിെക കുഴലൂത്തു േകൾപ്പാൻ
നീ െതാഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ പാക്കൎ ുന്നെതന്തു?
രൂേബെന്റ നീച്ചൎ ാലുകൾക്കരിെക ഘനേമറിയ
മേനാനിണ്ണൎ യങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

17 ഗിെലയാദ ്േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര പാത്തൎ ു.
ദാൻ കപ്പലുകൾക്കരിെക താമസിക്കുന്നതു എന്തു?
ആേശർ സമു്രദതീരത്തു അനങ്ങാതിരുന്നു
തുറമുഖങ്ങൾക്കകത്തു പാത്തൎ ുെകാണ്ടിരുന്നു.

18 െസബൂലൂൻ ്രപാണെന ത്യജിച്ച ജനം; നഫത്ാലി
േപാക്കൎ ളേമടുകളിൽ തേന്ന.

19 രാജാക്കന്മാർ വന്നു െപാരുതു: താനാക്കിൽെവച്ചു
െമഗിേദ്ദാെവള്ളത്തിന്നരിെക

കനാന്യഭൂപന്മാർ അന്നു െപാരുതു, െവള്ളിയങ്ങവക്കൎ ു
െകാള്ളയായില്ല.

20 ആകാശത്തുനിന്നു നക്ഷ്രതങ്ങൾ െപാരുതു അവ
സീെസരയുമായി സ്വഗതികളിൽ െപാരുതു.

21 കീേശാൻേതാടു പുരാതനനദിയാം കീേശാൻേതാടു
തള്ളിയങ്ങവെര ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടു േപായി.
എൻ മനേമ, നീ ബലേത്താെട നടെകാൾക.
22 അന്നു വലഗ്ിതത്താൽ, ശൂരവലഗ്ിതത്താൽ

കുതിരക്കുളമ്പുകൾ ഘട്ടനം െചയത്ു.
23 േമേരാസ ്നഗരെത്ത ശപിച്ചുെകാൾവിൻ, അതിൻ

നിവാസികെള ഉ്രഗമായി ശപിപ്പിൻ
എന്നു യേഹാവാദൂതൻ അരുളിെച്ചയത്ു.
അവർ യേഹാെവക്കു തുണയായി വന്നില്ലേല്ലാ;
ശൂരന്മാെക്കൎ തിെര യേഹാെവക്കു തുണയായി തേന്ന.
24 േകന്യനാം േഹേബരിൻ ഭായ്യൎ യാം യാേയേലാ
നാരീജനത്തിൽ അനു്രഗഹം ലഭിച്ചവൾ,
കൂടാരവാസിനീജനത്തിൽ അനു്രഗഹം ലഭിച്ചവൾ.

25 തണ്ണീർ അവൻ േചാദിച്ചു, പാൽ അവൾ
െകാടുത്തു;
രാജകീയപാ്രതത്തിൽ അവൾ ക്ഷീരം െകാടുത്തു.
26 കുറ്റിെയടുപ്പാൻ അവൾ ൈകനീട്ടി തെന്റ വലൈങ്ക

പണിക്കാരുെട ചുറ്റിെകക്കുനീട്ടി;
സീെസരെയ തല്ലി അവെന്റ തല തകത്തൎ ു
അവെന്റ െചന്നി കുത്തിത്തുെളച്ചു.
27 അവളുെട കാൽക്കൽ അവൻ കുനിഞ്ഞുവീണു,
അവളുെട കാൽക്കൽ അവൻ കുനിഞ്ഞുവീണു
കിടന്നു;
കുനിേഞ്ഞടത്തു തേന്ന അവൻ ചത്തുകിടന്നു.
28 സീെസരയുെട അമ്മ കിളിവാതിലൂെട

കുനിഞ്ഞുനിന്നു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ജാലകത്തൂെട വിളിച്ചുപറഞ്ഞിതു: അവെന്റ േതർ
വരുവാൻ ൈവകുന്നതു എന്തു?
രഥച്രകങ്ങൾക്കു താമസം എന്തു?
29 ജ്ഞാനേമറിയ നായകിമാർ അതിന്നുത്തരം

പറഞ്ഞു;
താനും തേന്നാടു മറുപടി ആവത്തൎ ിച്ചു:
30 കിട്ടിയ െകാള്ള അവർ പങ്കിടുകയെല്ലേയാ?
ഓേരാ പുരുഷന്നു ഒന്നും രണ്ടും െപണ്ണുങ്ങൾ,
സീെസെരക്കു െകാള്ള വിചി്രതവ്രസ്തം
വിചി്രതത്തയ്യലായ െകാള്ളയും കൂെട.
െകാള്ളക്കാരുെട കഴുത്തിൽ
വിചി്രതശീല ഈരണ്ടു കാണും.
31 യേഹാേവ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഒെക്കയും ഇവ്വണ്ണം

നശിക്കെട്ട.
അവെന േസ്നഹിക്കുന്നവേരാ സൂയ്യൎ ൻ
്രപതാപേത്താെട ഉദിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന.
പിെന്ന േദശത്തിന്നു നാലപ്തു സംവത്സരം സ്വസ്ഥത
ഉണ്ടായി.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കൾ പിെന്നയും യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു: യേഹാവ അവെര
ഏഴു സംവത്സരം മിദ്യാെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു.

2 മിദ്യാൻ യി്രസാേയലിൻേമൽ ആധിക്യം ്രപാപിച്ചു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ മിദ്യാന്യരുെട നിമിത്തം
പവ്വൎ തങ്ങളിെല ഗഹ്വരങ്ങളും ഗുഹകളും ദുഗ്ഗൎ ങ്ങളും
ശരണമാക്കി. 3 യി്രസാേയൽ വിെതച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
മിദ്യാന്യരും അമാേലക്യരും കിഴക്കുേദശക്കാരും
അവരുെട േനെര വരും. 4 അവർ അവക്കൎ ു
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വിേരാധമായി പാളയമിറങ്ങി ഗസ്സാവെര നാട്ടിെല വിള
നശിപ്പിക്കും; യി്രസാേയലിന്നു ആഹാരേമാ ആേടാ
മാേടാ കഴുതേയാ ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കയില്ല. 5 അവർ
തങ്ങളുെട കന്നുകാലികളും കൂടാരങ്ങളുമായി
പുറെപ്പട്ടു െവട്ടുക്കിളിേപാെല കൂട്ടമായി വരും;
അവരും അവരുെട ഒട്ടകങ്ങളും അസംഖ്യം ആയിരുന്നു;
അവർ േദശത്തു കടന്നു നാശം െചയ്യും. 6 ഇങ്ങെന
മിദ്യാന്യരാൽ യി്രസാേയൽ ഏറ്റവും ക്ഷയിച്ചു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചു.

7 യി്രസാേയൽമക്കൾ മിദ്യാന്യരുെട നിമിത്തം
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ 8 യേഹാവ ഒരു
്രപവാചകെന യി്രസാേയൽമക്കളുെട അടുക്കൽ
അയച്ചു; അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു, അടിമവീട്ടിൽനിന്നു നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നു; 9 മി്രസയീമ്യരുെട കയ്യിൽനിന്നും
നിങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവരുെടയും കയ്യിൽനിന്നും
ഞാൻ നിങ്ങെള വിടുവിച്ചു അവെര നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ
നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു, അവരുെട േദശം നിങ്ങൾക്കു
തന്നു. 10 യേഹാവയായ ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവം
ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ പാക്കൎ ുന്ന േദശത്തുള്ള
അേമായ്യൎ രുെട േദവന്മാെര ഭജിക്കരുതു എന്നും ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചു; നിങ്ങേളാ എെന്റ വാക്കു
േകട്ടില്ല.

11 അനന്തരം യേഹാവയുെട ഒരു ദൂതൻ വന്നു
ഒ്രഫയിൽ അബിേയ്രസ്യനായ േയാവാശിെന്റ
കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ ഇരുന്നു; അവെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാൻ േകാതമ്പു മിദ്യാന്യരുെട കയ്യിൽ
െപടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരിെകെവച്ചു
െമതിക്കയായിരുന്നു. 12 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അവന്നു ്രപത്യക്ഷനായി: അല്ലേയാ പരാ്രകമശാലിേയ,
യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു എന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 13 ഗിെദേയാൻ അവേനാടു: അേയ്യാ,
യജമാനേന, യേഹാവ നേമ്മാടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ
നമുക്കു ഇതു ഒെക്ക ഭവിക്കുന്നതു എന്തു? യേഹാവ
നെമ്മ മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു എന്നു
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ നേമ്മാടു അറിയിച്ചിട്ടുള്ള
അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒെക്കയും എവിെട? ഇേപ്പാൾ
യേഹാവ നെമ്മ ഉേപക്ഷിച്ചു മിദ്യാന്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 14

അേപ്പാൾ യേഹാവ അവെന േനാക്കി: നിെന്റ ഈ
ബലേത്താെട േപാക; നീ യി്രസാേയലിെന മിദ്യാന്യരുെട
കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും; ഞാനല്ലേയാ നിെന്ന
അയക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അവൻ അവേനാടു:
അേയ്യാ, കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ യി്രസാേയലിെന എങ്ങെന
രക്ഷിക്കും? മനെശ്ശയിൽ എെന്റ കുലം എളിയതും
എെന്റ കുടുംബത്തിൽെവച്ചു ഞാൻ െചറിയവനും
അേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 16 യേഹാവ അവേനാടു:
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ മിദ്യാന്യെര ഒരു
ഒറ്റ മനുഷ്യെനേപ്പാെല േതാലപ്ിക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചു.
17 അതിന്നു അവൻ: നിനക്കു എേന്നാടു
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്നതു നീ
തേന്ന എന്നതിന്നു ഒരു അടയാളം കാണിച്ചുതേരണേമ.
18 ഞാൻ േപായി എെന്റ വഴിപാടു െകാണ്ടുവന്നു
നിെന്റ മുമ്പാെക െവക്കുേവാളം ഇവിെടനിന്നു
േപാകരുേത എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. നീ
മടങ്ങിവരുേവാളം ഞാൻ താമസിക്കാം എന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയത്ു. 19 അങ്ങെന ഗിെദേയാൻ െചന്നു ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും ഒരു പറ മാവുെകാണ്ടു

പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകെളയും ഒരുക്കി മാംസം ഒരു
െകാട്ടയിൽെവച്ചു ചാറു ഒരു കിണ്ണത്തിൽ പകന്നൎ ു
കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ െകാണ്ടുവന്നു അവെന്റ
മുമ്പിൽ െവച്ചു. 20 അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ
അവേനാടു: മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളും
എടുത്തു ഈ പാറേമൽെവച്ചു ചാറു അതിേന്മൽ
ഒഴിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു; അവൻ അങ്ങെന െചയത്ു.
21 യേഹാവയുെട ദൂതൻ കയ്യിലുള്ള വടിയുെട
അറ്റംെകാണ്ടു മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത വടയും
െതാട്ടു; ഉടെന പാറയിൽനിന്നു തീ പുറെപ്പട്ടു മാംസവും
പുളിപ്പില്ലാത്ത വടയും ദഹിപ്പിച്ചു; യേഹാവയുെട
ദൂതൻ അവെന്റ കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞു. 22 അവൻ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്നു ഗിെദേയാൻ കണ്ടേപ്പാൾ:
അേയ്യാ, ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ യേഹാവയുെട
ദൂതെന അഭിമുഖമായി കണ്ടു േപായേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 യേഹാവ അവേനാടു: നിനക്കു
സമാധാനം: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, നീ മരിക്കയില്ല എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 24 ഗിെദേയാൻ അവിെട
യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു അതിന്നു
യേഹാവ ശേലാം എന്നു േപരിട്ടു; അതു ഇന്നുവെരയും
അബീേയ്രസ്യക്കൎ ുള്ള ഒ്രഫയിൽ ഉണ്ടു.

25 അന്നു രാ്രതി യേഹാവ അവേനാടു കലപ്ിച്ചതു:
നിെന്റ അപ്പെന്റ ഇളയ കാളയായ ഏഴുവയസ്സുള്ള
രണ്ടാമെത്ത കാളെയ െകാണ്ടു െചന്നു നിെന്റ
അപ്പന്നുള്ള ബാലിൻബലിപീഠം ഇടിച്ചു
അതിന്നരിെകയുള്ള അേശര ്രപതിഷഠ്െയ െവട്ടിക്കളക.
26 ഈ ദുഗ്ഗൎ ത്തിെന്റ മുകളിൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു നിയമ്രപകാരം ഒരു യാഗപീഠം പണിതു
ആ രണ്ടാമെത്ത കാളെയ എടുത്തു നീ െവട്ടിക്കളയുന്ന
അേശര്രപതിഷഠ്യുെട വിറകുെകാണ്ടു േഹാമയാഗം
കഴിക്ക. 27 ഗിെദേയാൻ തെന്റ േവലക്കാരിൽ
പത്തുേപെര കൂട്ടി, യേഹാവ തേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയത്ു; എന്നാൽ അവൻ തെന്റ
കുടുംബക്കാെരയും പട്ടണക്കാെരയും േപടിച്ചിട്ടു
പകൽസമയത്തു അതു െചയ്യാെത രാ്രതിയിൽ െചയത്ു.
28 പട്ടണക്കാർ രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ബാലിെന്റ
ബലിപീഠം ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു
അതിന്നരിെകയുള്ള അേശര്രപതിഷഠ്യും
െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പണിതിരിക്കുന്ന
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ആ രണ്ടാമെത്ത കാളെയ യാഗം
കഴിച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 29 ഇതു െചയത്തു
ആെരന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ േചാദിച്ചു,
അേന്വഷണം കഴിച്ചേപ്പാൾ േയാവാശിെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാൻ ആകുന്നു െചയത്തു എന്നു േകട്ടു. 30

പട്ടണക്കാർ േയാവാശിേനാടു: നിെന്റ മകെന
പുറത്തുെകാണ്ടുവരിക; അവൻ മരിേക്കണം; അവൻ
ബാലിെന്റ ബലിപീഠം ഇടിച്ചു അതിന്നരികത്തു
ഉണ്ടായിരുന്ന അേശര്രപതിഷഠ്േയയും
െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 31

േയാവാശ ്തെന്റ ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും
പറഞ്ഞതു: ബാലിന്നു േവണ്ടി നിങ്ങേളാ
വ്യവഹരിക്കുന്നതു? നിങ്ങേളാ അവെന
രക്ഷിക്കുന്നതു? അവന്നുേവണ്ടി വ്യവഹരിക്കുന്നവൻ
ഇന്നു രാവിെല തേന്ന മരിേക്കണം; അവൻ ഒരു
ൈദവം എങ്കിൽ തെന്റ ബലിപീഠം ഒരുത്തൻ
ഇടിച്ചുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു താൻ തേന്ന തെന്റ കായ്യൎ ം
വ്യവഹരിക്കെട്ട. 32 ഇവൻ അവെന്റ ബലിപീഠം
ഇടിച്ചുകളഞ്ഞതിനാൽ ബാൽ ഇവെന്റ േനെര
വ്യവഹരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു അന്നു
െയരുബ്ബാൽ എന്നു േപരിട്ടു.
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33 അനന്തരം മിദ്യാന്യരും അമാേലക്യരും
കിഴക്കുേദശക്കാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇക്കെര
കടന്നു യി്രസാേയൽതാഴവ്രയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി. 34

അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവു ഗിെദേയാെന്റേമൽ
വന്നു, അവൻ കാഹളം ഊതി അബീേയ്രസ്യെര തെന്റ
അടുക്കൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. 35 അവൻ മനെശ്ശയിൽ
എല്ലാടവും ദൂതന്മാെര അയച്ചു, അവെരയും തെന്റ
അടുക്കൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി; ആേശരിെന്റയും
െസബൂലൂെന്റയും നഫത്ാലിയുെടയും അടുക്കലും
ദൂതന്മാെര അയച്ചു; അവരും പുറെപ്പട്ടുവന്നു
അവേരാടു േചന്നൎ ു. 36 അേപ്പാൾ ഗിെദേയാൻ
ൈദവേത്താടു: നീ അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല
യി്രസാേയലിെന എെന്റ കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുെമങ്കിൽ
ഇതാ, 37 ഞാൻ േരാമമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻ േതാൽ
കളത്തിൽ നിവത്തൎ ിടുന്നു; മഞ്ഞു േതാലിേന്മൽ മാ്രതം
ഇരിക്കയും നിലെമാെക്കയും ഉണങ്ങിയിരിക്കയും
െചയത്ാൽ നീ അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല
യി്രസാേയലിെന എെന്റ കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുെമന്നു ഞാൻ
അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 38 അങ്ങെന തേന്ന
സംഭവിച്ചു; അവൻ പിെറ്റന്നു അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു േതാൽ പിഴിഞ്ഞു, മഞ്ഞുെവള്ളം ഒരു
കിണ്ടി നിെറെച്ചടുത്തു. 39 ഗിെദേയാൻ പിെന്നയും
ൈദവേത്താടു: നിെന്റ േകാപം എെന്റ േനെര
ജ്വലിക്കരുേത; ഞാൻ ഒരിക്കലുംകൂെട
സംസാരിച്ചുെകാള്ളെട്ട; േതാൽെകാണ്ടു ഒരു
പരീക്ഷകൂെട കഴിച്ചുെകാള്ളെട്ട; േതാൽ മാ്രതം
ഉണങ്ങിയും നിലെമാെക്കയും മഞ്ഞുെകാണ്ടു
നനഞ്ഞുമിരിപ്പാൻ അരുേളണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 40

അന്നു രാ്രതി ൈദവം അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു; േതാൽ
മാ്രതം ഉണങ്ങിയും നിലെമാെക്കയും മഞ്ഞുെകാണ്ടു
നെനഞ്ഞുമിരുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഗിെദേയാൻ എന്ന െയരുബ്ബാലും
അവേനാടുകൂെടയുള്ള ജനം ഒെക്കയും
അതികാലത്തു പുറെപ്പട്ടു ഹേരാദ്

ഉറവിന്നരിെക പാളയമിറങ്ങി; മിദ്യാന്യരുെട പാളയേമാ
അവക്കൎ ു വടക്കു േമാേരകുന്നിന്നരിെക താഴവ്രയിൽ
ആയിരുന്നു.

2 യേഹാവ ഗിെദേയാേനാടു: നിേന്നാടു കൂെടയുള്ള
ജനം അധികമാകുന്നു; എെന്റ ൈക എെന്ന രക്ഷിച്ചു
എന്നു യി്രസാേയൽ എെന്റ േനെര
വമ്പുപറയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ മിദ്യാന്യെര
ഇവരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കയില്ല. 3 ആകയാൽ നീ
െചന്നു ആെക്കൎ ങ്കിലും ഭയവും ഭീരുതയുമുെണ്ടങ്കിൽ
അവൻ ഗിെലയാദ ്പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു
മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാള്ളെട്ട എന്നു ജനത്തിൽ
്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. എന്നാെറ
ജനത്തിൽ ഇരുപത്തീരായിരം േപർ മടങ്ങിേപ്പായി;
പതിനായിരംേപർ േശഷിച്ചു.

4 യേഹാവ പിെന്നയും ഗിെദേയാേനാടു: ജനം
ഇനിയും അധികം ആകുന്നു; അവെര
െവള്ളത്തിങ്കേലക്കു െകാണ്ടുേപാക; അവിെട െവച്ചു
ഞാൻ അവെര പരിേശാധിച്ചുതരാം; ഇവൻ
നിേന്നാടുകൂെട േപാരെട്ട എന്നു ഞാൻ
കലപ്ിക്കുന്നവൻ േപാരെട്ട; ഇവൻ നിേന്നാടുകൂെട
േപാേരണ്ടാ എന്നു ഞാൻ കലപ്ിക്കുന്നവൻ
േപാേരണ്ടാ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 5 അങ്ങെന അവൻ
ജനെത്ത െവള്ളത്തിങ്കേലക്കു െകാണ്ടുേപായി;

യേഹാവ ഗിെദേയാേനാടു: പട്ടി
നക്കിക്കുടിക്കുംേപാെല നാവുെകാണ്ടു െവള്ളം
നക്കിക്കുടിക്കുന്നവെരെയാെക്ക േവെറയും കുടിപ്പാൻ
മുട്ടുകുത്തി കുനിയുന്നവെരെയാെക്ക േവറയും
നിത്തൎ ുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 6 ൈക വായ്ക്കു െവച്ചു
നക്കിക്കുടിച്ചവർ ആെക മുന്നൂറുേപർ ആയിരുന്നു;
േശഷം ജനെമാെക്കയും െവള്ളം കുടിപ്പാൻ മുട്ടുകുത്തി
കുനിഞ്ഞു. 7 യേഹാവ ഗിെദേയാേനാടു: നക്കിക്കുടിച്ച
മുന്നൂറു േപെരെക്കാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചു
മിദ്യാന്യെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; േശഷം
ജനെമാെക്കയും താന്താങ്ങളുെട സ്ഥലേത്തക്കു
േപാകെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു. 8 അങ്ങെന അവർ
ജനത്തിെന്റ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും കാഹളങ്ങളും
വാങ്ങി; േശഷം യി്രസാേയല്യെരെയാെക്കയും അവൻ
വീട്ടിേലക്കു പറഞ്ഞയക്കയും ആ മുന്നൂറുേപെര
നിത്തൎ ുകയും െചയത്ു. എന്നാൽ മിദ്യാന്യരുെട പാളയം
താെഴ സമഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു.

9 അന്നു രാ്രതി യേഹാവ അവേനാടു കലപ്ിച്ചതു:
എഴുേന്നറ്റു പാളയത്തിെന്റ േനെര ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുക;
ഞാൻ അതു നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 10

ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുവാൻ നിനക്കു േപടിയുെണ്ടങ്കിൽ നീയും
നിെന്റ ബാല്യക്കാരനായ പൂരയുംകൂെട
പാളയത്തിേലക്കു ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുക. 11 എന്നാൽ അവർ
സംസാരിക്കുന്നതു എെന്തന്നു നീ േകൾക്കും; അതിെന്റ
േശഷം പാളയത്തിെന്റ േനെര ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുവാൻ
നിനക്കു ൈധയ്യൎ ം വരും. അങ്ങെന അവനും അവെന്റ
ബാല്യക്കാരനായ പൂരയും പാളയത്തിൽ
ആയുധപാണികളുെട സമീപേത്താളം ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.
12 എന്നാൽ മിദ്യാന്യരും അമാേലക്യരും കിഴക്കു
േദശക്കാെരാെക്കയും െവട്ടുക്കിളി എന്നേപാെല
അസംഖ്യമായി താഴവ്രയിൽ കിടന്നിരുന്നു; അവരുെട
ഒട്ടകങ്ങളും കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെല അസംഖ്യം
ആയിരുന്നു. 13 ഗിെദേയാൻ െചല്ലുേമ്പാൾ ഒരുത്തൻ
മെറ്റാരുത്തേനാടു ഒരു സ്വപന്ം വിവരിക്കയായിരുന്നു:
ഞാൻ ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടു; ഒരു യവയപ്പം മിദ്യാന്യരുെട
പാളയത്തിേലക്കു ഉരുണ്ടു വന്നു കൂടാരംവെര എത്തി
അതിെന തള്ളി മറിച്ചിട്ടു അങ്ങെന കൂടാരം
വീണുകിടന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു മറ്റവൻ: 14

ഇതു േയാവാശിെന്റ മകനായ ഗിെദേയാൻ എന്ന
യി്രസാേയല്യെന്റ വാളല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല; ൈദവം
മിദ്യാെനയും ഈ പാളയെത്ത ഒെക്കയും അവെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

15 ഗിെദേയാൻ സ്വപന്വും െപാരുളും േകട്ടേപ്പാൾ
നമസ്കരിച്ചു; യി്രസാേയലിെന്റ പാളയത്തിൽ
മടങ്ങിെച്ചന്നു: എഴുേന്നലപ്ിൻ, യേഹാവ മിദ്യാെന്റ
പാളയെത്ത നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അനന്തരം അവൻ ആ
മുന്നൂറുേപെര മൂന്നു കൂട്ടമായി വിഭാഗിച്ചു
ഓേരാരുത്തെന്റ കയ്യിൽ ഓേരാ കാഹളവും
െവറുംകുടവും കുടത്തിന്നകത്തു ഓേരാ പന്തവും
െകാടുത്തു, അവേരാടു പറഞ്ഞതു. 17 ഞാൻ
െചയ്യുന്നതു േനാക്കി അതുേപാെല െചയവ്ിൻ;
പാളയത്തിെന്റ അറ്റത്തു എത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ
െചയ്യുന്നതുേപാെല നിങ്ങളും െചയവ്ിൻ. 18 ഞാനും
എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവരും കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ
നിങ്ങളും പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റും നിന്നു കാഹളം ഊതി:
യേഹാെവക്കും ഗിെദേയാന്നും േവണ്ടി എന്നു
പറവിൻ.

19 മദ്ധ്യയാമത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അവർ കാവൽ
മാറി നിത്തൎ ിയ ഉടെന ഗിെദേയാനും കൂെടയുള്ള
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നൂറുേപരും പാളയത്തിെന്റ അറ്റത്തു എത്തി കാഹളം
ഊതി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടങ്ങൾ ഉെടച്ചു. 20

മൂന്നു കൂട്ടവും കാഹളം ഊതി കുടങ്ങൾ ഉെടച്ചു;
ഇടത്തു കയ്യിൽ പന്തവും വലത്തു കയ്യിൽ ഊതുവാൻ
കാഹളവും പിടിച്ചു: യേഹാെവക്കും ഗിെദേയാന്നും
േവണ്ടി വാൾ എന്നു ആത്തൎ ു. 21 അവർ പാളയത്തിെന്റ
ചുറ്റും ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ നിലയിൽ തേന്ന
നിന്നു; പാളയെമല്ലാം പാച്ചൽ തുടങ്ങി; അവർ
നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു ഓടിേപ്പായി. 22 ആ
മുന്നൂറുേപരും കാഹളം ഊതിയേപ്പാൾ യേഹാവ
പാളയത്തിെലാെക്കയും ഓേരാരുത്തെന്റ വാൾ
താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരെന്റ േനെര തിരിപ്പിച്ചു; ൈസന്യം
െസേരരാവഴിയായി േബത്ത്--ശിത്താവെരയും
തബ്ബത്തിന്നരിെകയുള്ള ആേബൽ-െമേഹാലയുെട
അതിർവെരയും ഓടിേപ്പായി. 23 യി്രസാേയല്യർ
നഫത്ാലിയിൽനിന്നും ആേശരിൽനിന്നും
മനെശ്ശയിൽനിെന്നാെക്കയും ഒരുമിച്ചുകൂടി മിദ്യാന്യെര
പിന്തുടന്നൎ ു. 24 ഗിെദേയാൻ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ
എല്ലാടവും ദൂതന്മാെര അയച്ചു: മിദ്യാന്യരുെട േനെര
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു േബത്ത്-ബാരാവെരയുള്ള
െവള്ളെത്തയും േയാദ്ദൎ ാെനയും അവക്കൎ ു മുെമ്പ
ൈകവശമാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു പറയിച്ചു.
അങ്ങെന തേന്ന എ്രഫയീമ്യർ ഒെക്കയും ഒരുമിച്ചുകൂടി
േബത്ത്-ബാരാവെരയുള്ള െവള്ളവും േയാദ്ദൎ ാനും
ൈകവശമാക്കി. 25 ഓേരബ,് േശബ ്എന്ന രണ്ടു
മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാെര അവർ പിടിച്ചു, ഓേരബിെന
ഓേരബ ്പാറേമലും േസബിെന േസബ്
മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരിെകയും െവച്ചു െകാന്നിട്ടു
മിദ്യാന്യെര പിന്തുടന്നൎ ു, ഓേരബിെന്റയും
േസബിെന്റയും തല േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര ഗിെദേയാെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ എ്രഫയീമ്യർ: നീ മിദ്യാന്യേരാടു
യുദ്ധംെചയവ്ാൻ േപായേപ്പാൾ ഞങ്ങെള
വിളിക്കാഞ്ഞെതന്തു? ഇങ്ങെന ഞങ്ങേളാടു

െചയവ്ാൻ എന്തു സംഗതി എന്നു പറഞ്ഞു
അവേനാടു ഉ്രഗമായി വാദിച്ചു. 2 അതിന്നു അവൻ:
നിങ്ങേളാടു ഒത്തുേനാക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ െചയത്തു
എന്തുള്ളു? അബീേയെസരിെന്റ
മുന്തിരിെയടുപ്പിെനക്കാൾ എ്രഫയീമിെന്റ കാലാ
െപറുക്കയല്ലേയാ നല്ലതു? 3 നിങ്ങളുെട കയ്യിലേല്ലാ
ൈദവം മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കളായ ഓേരബിെനയും
േസബിെനയും ഏലപ്ിച്ചതു; നിങ്ങേളാടു
ഒത്തുേനാക്കിയാൽ എെന്നെക്കാണ്ടു സാധിച്ചതു
എന്തുള്ളു എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. ഇതു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവക്കൎ ു അവേനാടുള്ള േകാപം
ശമിച്ചു. 4 അനന്തരം ഗിെദേയാൻ േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ എത്തി;
അവന്നും കൂെടയുള്ള മുന്നൂറുേപരും
ക്ഷീണിച്ചിരുന്നിട്ടും അവെര പിന്തുടരുവാൻ അക്കെര
കടന്നു. 5 അവൻ സുേക്കാത്തിെല നിവാസികേളാടു
എെന്റ കൂെടയുള്ള പടജ്ജനത്തിന്നു
അപ്പംെകാടുേക്കണേമ; അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ േസബഹിെനയും
സൽമുന്നെയയും പിന്തുടരുകയാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 നിെന്റ ൈസന്യത്തിന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പം
െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു േസബഹിെന്റയും
സൽമുന്നയുെടയും ൈകകൾ നിെന്റ കക്ഷത്തിൽ
ആകുന്നുേവാ എന്നു സുേക്കാത്തിെല ്രപഭുക്കന്മാർ

േചാദിച്ചു. 7 അതിന്നു ഗിെദേയാൻ: ആകെട്ട; യേഹാവ
േസബഹിെനയും സൽമുന്നെയയും എെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചേശഷം ഞാൻ നിങ്ങളുെട മാംസം കാട്ടിെല
മുള്ളുെകാണ്ടും പറക്കാരെകാണ്ടും തല്ലിക്കീറും എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അവിെടനിന്നു അവൻ െപനൂേവലിേലക്കു
െചന്നു അവേരാടും അങ്ങെന േചാദിച്ചു; സുേക്കാത്ത്
നിവാസികൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതുേപാെല തേന്ന
െപനൂേവൽനിവാസികളും പറഞ്ഞു. 9 അവൻ
െപനൂേവൽനിവാസികേളാടു: ഞാൻ
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ഈ േഗാപുരം
ഇടിച്ചുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു.

10 എന്നാൽ േസബഹും സൽമുന്നയും
അവേരാടുകൂെട കിഴക്കുേദശക്കാരുെട ൈസന്യത്തിൽ
േശഷിച്ചിരുന്ന ഏകേദശം പതിനയ്യായിരം േപരായ
അവരുെട ൈസന്യവും കേക്കൎ ാരിൽ ആയിരുന്നു;
വാളൂരിപ്പിടിച്ചവരായ ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം േപർ
വീണുേപായിരുന്നു. 11 ഗിെദേയാൻ േനാബഹിന്നും
െയാഗെ്ബെഹക്കും കിഴക്കുള്ള കൂടാരവാസികളുെട
വഴിയായി െചന്നു നിഭൎയമായിരുന്ന ആ ൈസന്യെത്ത
േതാലപ്ിച്ചു. 12 േസബഹും സൽമുന്നയും ഓടിേപ്പായി;
അവൻ അവെര പിന്തുടന്നൎ ു, േസബഹ ്സൽമുന്നാ
എന്ന രണ്ടു മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാെരയും പിടിച്ചു,
ൈസന്യെത്തെയാെക്കയും േപടിപ്പിച്ചു
ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞു. 13 അനന്തരം േയാവാശിെന്റ
മകനായ ഗിെദേയാൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടു േഹെരസ്
കയറ്റത്തിൽനിന്നു മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ 14 സുേക്കാത്ത്
നിവാസികളിൽ ഒരു ബാല്യക്കാരെന പിടിച്ചു
അവേനാടു അേന്വഷിച്ചു; അവൻ സുേക്കാത്തിെല
്രപഭുക്കന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായ എഴുപേത്തഴു ആളുെട
േപർ അവന്നു എഴുതിെക്കാടുത്തു. 15 അവൻ
സുേക്കാത്ത് നിവാസികളുെട അടുക്കൽ െചന്നു:
ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ ആളുകൾക്കു ഞങ്ങൾ
അപ്പം െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു േസബഹിെന്റയും
സൽമുന്നയുെടയും ൈകകൾ നിെന്റ കക്ഷത്തിൽ
ആകുന്നുേവാ എന്നു നിങ്ങൾ എെന്ന
ധിക്കരിച്ചുപറഞ്ഞ േസബഹും സൽമുന്നയും ഇതാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവൻ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാെര
പിടിച്ചു കാട്ടിെല മുള്ളും പറക്കാരയുംെകാണ്ടു
സുേക്കാത്ത്നിവാസികെള ബുദ്ധിപഠിപ്പിച്ചു. 17

അവൻ െപനൂേവലിെല േഗാപുരം ഇടിച്ചു
പട്ടണക്കാെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 18 പിെന്ന അവൻ
േസബഹിേനാടും സൽമുന്നേയാടും: നിങ്ങൾ
താേബാരിൽെവച്ചു െകാന്ന പുരുഷന്മാർ
എങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു.
അവർ നിെന്നേപ്പാെല ഓേരാരുത്തൻ രാജകുമാരന്നു
തുല്യൻ ആയിരുന്നു എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
19 അതിന്നു അവൻ: അവർ എെന്റ സേഹാദരന്മാർ,
എെന്റ അമ്മയുെട മക്കൾ തേന്ന ആയിരുന്നു; അവെര
നിങ്ങൾ ജീവേനാെട െവച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ,
യേഹാവയാണ,് ഞാൻ നിങ്ങെള
െകാല്ലുകയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 പിെന്ന
അവൻ തെന്റ ആദ്യജാതനായ േയെഥരിേനാടു:
എഴുേന്നറ്റു അവെര െകാല്ലുക എന്നു പറഞ്ഞു;
എന്നാൽ അവൻ െചറുപ്പക്കാരനാകെകാണ്ടു േപടിച്ചു
വാൾ ഊരാെത നിന്നു. 21 അേപ്പാൾ േസബഹും
സൽമുന്നയും: നീ തേന്ന എഴുേന്നറ്റു ഞങ്ങെള െവട്ടുക;
ആെളേപ്പാെലയേല്ലാ അവെന്റ ബലം എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ഗിെദേയാൻ എഴുേന്നറ്റു േസബഹിെനയും
സൽമുന്നെയയും െകാന്നു; അവരുെട ഒട്ടകങ്ങളുെട
കഴുത്തിെല ച്രന്ദക്കലകൾ എടുത്തു.
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22 അനന്തരം യി്രസാേയല്യർ ഗിെദേയാേനാടു: നീ
ഞങ്ങെള മിദ്യാെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
രക്ഷിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു
രാജാവായിരിേക്കണം; അങ്ങെന തേന്ന നിെന്റ മകനും
മകെന്റ മകനും എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ഗിെദേയാൻ
അവേരാടു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു രാജാവാകയില്ല; എെന്റ
മകനും ആകയില്ല; യേഹാവയേ്രത നിങ്ങളുെട രാജാവു
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 പിെന്ന ഗിെദേയാൻ അവേരാടു:
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ െകാള്ളയിൽ കിട്ടിയ കടുക്കൻ എനിക്കു
തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ യിശമ്ാേയല്യർ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവക്കൎ ു െപാൻകടുക്കൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ഞങ്ങൾ സേന്താഷേത്താെട തരാം
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു വ്രസ്തം വിരിച്ചു
ഒേരാരുത്തന്നു െകാള്ളയിൽ കിട്ടിയ കടുക്കൻ അതിൽ
ഇട്ടു. 26 അവൻ േചാദിച്ചു വാങ്ങിയ െപാൻകടുക്കെന്റ
തൂക്കം ആയിരെത്തഴുനൂറു േശെക്കൽ ആയിരുന്നു;
ഇതല്ലാെത ച്രന്ദക്കലകളും കുണ്ഡലങ്ങളും
മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന രക്താംബരങ്ങളും
അവരുെട ഒട്ടകങ്ങളുെട കഴുത്തിെല മാലകളും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 ഗിെദേയാൻ അതുെകാണ്ടു ഒരു
എേഫാദ ്ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പട്ടണമായ ഒ്രഫയിൽ
്രപതിഷഠ്ിച്ചു; യി്രസാേയെലല്ലാം അവിേടക്കു
പരസംഗമായി അതിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അതു
ഗിെദേയാന്നും അവെന്റ കുടുംബത്തിന്നും ഒരു
കണിയായി തീന്നൎ ു. 28 എന്നാൽ മിദ്യാൻ
തലെപാക്കാതവണ്ണം യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
കീഴടങ്ങിേപ്പായി. ഗിെദേയാെന്റ കാലത്തു േദശത്തിന്നു
നാലപ്തു സംവത്സരം സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി.

29 േയാവാശിെന്റ മകനായ െയരുബ്ബാൽ തെന്റ വീട്ടിൽ
െചന്നു സുഖമായി പാത്തൎ ു. 30 ഗിെദേയാന്നു വളെര
ഭായ്യൎ മാരുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു സ്വന്തമക്കളായിട്ടു
തേന്ന എഴുപതു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 31

െശേഖമിലുള്ള അവെന്റ െവപ്പാട്ടിയും അവന്നു ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ചു. അവന്നു അബീേമെലക്ക് എന്നു
അവൻ േപരിട്ടു. 32 േയാവാശിെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാൻ നല്ല വാദ്ധൎ ക്യത്തിൽ മരിച്ചു; അവെന
അബീേയ്രസിയക്കൎ ുള്ള ഒ്രഫയിൽ അവെന്റ അപ്പനായ
േയാവാശിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കം െചയത്ു. 33

ഗിെദേയാൻ മരിച്ചേശഷം യി്രസാേയൽമക്കൾ വീണ്ടും
പരസംഗമായി ബാൽവി്രഗഹങ്ങളുെട അടുക്കൽ
െചന്നു ബാൽെബരീത്തിെന തങ്ങൾക്കു േദവനായി
്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 34 യി്രസാേയൽമക്കൾ ചുറ്റുമുള്ള
സകലശ്രതുക്കളുെടയും കയ്യിൽനിന്നു തങ്ങെള രക്ഷിച്ച
തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ ഓത്തൎ ില്ല. 35

ഗിെദേയാൻ എന്ന െയരുബ്ബാൽ യി്രസാേയലിന്നു
െചയത് എല്ലാനെന്മക്കും തക്കവണ്ണം അവെന്റ
കടുംബേത്താടു ദയ െചയത്തുമില്ല.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം െയരുബ്ബാലിെന്റ മകനായ
അബീേമെലക്ക് െശേഖമിൽ തെന്റ അമ്മയുെട
സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു

അവേരാടും തെന്റ അമ്മയുെട പിതൃഭവനമായ
സവ്വൎ കുടുംബേത്താടും സംസാരിച്ചു: 2 െയരുബ്ബാലിെന്റ
എഴുപതു പു്രതന്മാരുംകൂെട നിങ്ങെള ഭരിക്കുന്നേതാ
ഒരുത്തൻ നിങ്ങെള ഭരിക്കുന്നേതാ നിങ്ങൾക്കു ഏതു
നല്ലതു? ഞാൻ നിങ്ങളുെട അസ്ഥിയും മാംസവും
ആകുന്നു എന്നു ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ എന്നു

െശേഖമിെല സകലെപൗരന്മാേരാടും പറവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന അവെന്റ അമ്മയുെട
സേഹാദരന്മാർ െശേഖമിെല സകലെപൗരന്മാേരാടും
ഈ വാക്കുകെളാെക്കയും അവന്നു േവണ്ടി
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ അവരുെട ഹൃദയം
അബീേമെലക്കിങ്കൽ ചാഞ്ഞു: അവൻ നമ്മുെട
സേഹാദരനേല്ലാ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 4 പിെന്ന
അവർ ബാൽെബരീത്തിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽനിന്നു
എഴുപതു െവള്ളിക്കാശു എടുത്തു അവന്നു
െകാടുത്തു; അതിെനെക്കാണ്ടു അബീേമെലക്ക്
തുമ്പുെകട്ടവരും നിസ്സാരന്മാരുമായ ആളുകെള
കൂലിക്കു വാങ്ങി അവക്കൎ ു നായകനായത്ീന്നൎ ു. 5

അവൻ ഒ്രഫയിൽ തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു
െയരുബ്ബാലിെന്റ പു്രതന്മാരായി തെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ എഴുപതുേപെരയും ഒരു കല്ലിേന്മൽ
െവച്ചു െകാന്നു; എന്നാൽ െയരുബ്ബാലിെന്റ
ഇളയമകനായ േയാഥാം ഒളിച്ചുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു
േശഷിച്ചു.

6 അതിെന്റ േശഷം െശേഖമിെല സകലെപൗരന്മാരും
മിേല്ലാഗൃഹെമാെക്കയും ഒരുമിച്ചുകൂടി െചന്നു
െശേഖമിെല ജ്ഞാപകസ്തംഭത്തിന്നരിെകയുള്ള
കരുേവലകത്തിങ്കൽെവച്ചു അബീേമെലക്കിെന
രാജാവാക്കി. 7 ഇതിെനക്കുറിച്ചു േയാഥാമിന്നു അറിവു
കിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ െഗരിസ്സീംമലമുകളിൽ െചന്നു
ഉച്ചത്തിൽ അവേരാടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
െശേഖംെപൗരന്മാേര, ൈദവം നിങ്ങളുെട സങ്കടം
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ എെന്റ സങ്കടം േകൾപ്പിൻ.
8 പെണ്ടാരിക്കൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു ഒരു
രാജാവിെന അഭിേഷകം െചയവ്ാൻ േപായി; അവ
ഒലിവുവൃക്ഷേത്താടു: നീ ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്ക
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അതിന്നു ഒലിവുവൃക്ഷം:
ൈദവവും മനുഷ്യരും എെന്ന പുകഴത്്തുവാൻ
േഹതുവായിരിക്കുന്ന എെന്റ പുഷ്ടി ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ചു
വൃക്ഷങ്ങളുെടേമൽ ആടുവാൻ േപാകുേമാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അത്തിവൃക്ഷേത്താടു:
നീ വന്നു ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അതിന്നു അത്തിവൃക്ഷം: എെന്റ
മധുരവും വിേശഷെപ്പട്ട പഴവും ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ചു
വൃക്ഷങ്ങളുെട േമൽ ആടുവാൻ േപാകുേമാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മുന്തിരിവള്ളിേയാടു:
നീ വന്നു ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 മുന്തിരിവള്ളി അവേയാടു:
ൈദവെത്തയും മനുഷ്യെനയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന
എെന്റ രസം ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ചു വൃക്ഷങ്ങളുെടേമൽ
ആടുവാൻ േപാകുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. 14 പിെന്ന
വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാംകൂെട മുൾപടപ്പൎ ിേനാടു: നീ വന്നു
ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 15

മുൾപടപ്പൎ ു വൃക്ഷങ്ങേളാടു: നിങ്ങൾ യഥാത്ഥൎ മായി
എെന്ന നിങ്ങൾക്കു രാജാവായി അഭിേഷകം
െചയ്യുന്നു എങ്കിൽ വന്നു എെന്റ നിഴലിൽ
ആശ്രയിപ്പിൻ; അെല്ലങ്കിൽ മുൾപടപ്പൎ ിൽനിന്നു തീ
പുറെപ്പട്ടു െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെള
ദഹിപ്പിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 16 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
അബീേമെലക്കിെന രാജാവാക്കിയതിൽ വിശ്വസ്തതയും
പരമാത്ഥൎ തയുമാകുന്നുേവാ ്രപവത്തൎ ിച്ചതു? നിങ്ങൾ
െയരുബ്ബാലിേനാടും അവെന്റ കുടുംബേത്താടും
നന്മയാകുന്നുേവാ െചയത്തു? അവെന്റ
്രപവൃത്തിയുെട േയാഗ്യെതക്കു തക്കവണ്ണേമാ
അവേനാടു ്രപവത്തൎ ിച്ചതു? 17 എെന്റ അപ്പൻ തെന്റ
ജീവെന ഗണ്യമാക്കാെത നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
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യുദ്ധംെചയത്ു മിദ്യാെന്റ കയ്യിൽനിന്നു നിങ്ങെള
രക്ഷിച്ചിരിെക്ക 18 നിങ്ങൾ ഇന്നു എെന്റ അപ്പെന്റ
ഗൃഹത്തിന്നു വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റു അവെന്റ
പു്രതന്മാരായ എഴുപതുേപെരയും ഒരു
കല്ലിേന്മൽെവച്ചു െകാല്ലുകയും അവെന്റ ദാസിയുെട
മകനായ അബീേമെലക്ക് നിങ്ങളുെട സേഹാദരൻ
ആയിരിക്കെകാണ്ടു അവെന െശേഖംെപൗരന്മാക്കൎ ു
രാജാവാക്കുകയും െചയത്ുവേല്ലാ. 19 ഇങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഇന്നു െയരുബ്ബാലിേനാടും അവെന്റ
കുടുംബേത്താടും െചയത്തു വിശ്വസ്തതയും
പരമാത്ഥൎ തയും എന്നുവരികിൽ നിങ്ങൾ
അബീേമെലക്കിൽ സേന്താഷിപ്പിൻ; അവൻ നിങ്ങളിലും
സേന്താഷിക്കെട്ട. 20 അെല്ലങ്കിൽ
അബീേമെലക്കിൽനിന്നു തീ പുറെപ്പട്ടു
െശേഖംെപൗരന്മാെരയും മിേല്ലാഗൃഹെത്തയും
ദഹിപ്പിക്കെട്ട; െശേഖംെപൗരന്മാരിൽനിന്നും
മിേല്ലാഗൃഹത്തിൽനിന്നും തീ പുറെപ്പട്ടു
അബീേമെലക്കിെനയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട. 21 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ടു േയാഥാം ഓടിേപ്പായി േബരിേലക്കു െചന്നു
തെന്റ സേഹാദരനായ അബീേമെലക്കിെന േപടിച്ചു
അവിെട പാത്തൎ ു.

22 അബിേമെലക്ക് യി്രസാേയലിെന മൂന്നു
സംവത്സരം ഭരിച്ചേശഷം 23 ൈദവം
അബീേമെലക്കിന്നും െശേഖംെപൗരന്മാക്കൎ ും തമ്മിൽ
ഛി്രദബുദ്ധിവരുത്തി; െശേഖംെപൗരന്മാർ
അബീേമെലക്കിേനാടു േ്രദാഹം തുടങ്ങി; 24 അങ്ങെന
െയരുബ്ബാലിെന്റ എഴുപതു പു്രതന്മാേരാടും െചയത്
പാതകത്തിന്നു ്രപതികാരം വരികയും അവരുെട രക്തം
അവെര െകാന്നവനായ അവരുെട സേഹാദരൻ
അബീേമെലക്കും അവെന്റ സേഹാദരന്മാെര
െകാല്ലുവാൻ അവന്നു തുണയായിരുന്ന െശേഖം
െപൗരന്മാരും ചുമക്കയും െചയത്ു. 25

െശേഖംെപൗരന്മാർ മലമുകളിൽ അവന്നു
വിേരാധമായി പതിയിരിപ്പുകാെര ആക്കി, ഇവർ
തങ്ങളുെട സമീപത്തുകൂടി വഴിേപാകുന്ന
എല്ലാവേരാടും കവച്ചൎ  തുടങ്ങി; ഇതിെനക്കുറിച്ചു
അബീേമെലക്കിന്നു അറിവുകിട്ടി.

26 അേപ്പാൾ ഏെബദിെന്റ മകനായ ഗാലും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരും വന്നു െശേഖമിൽ കടന്നു;
െശേഖംെപൗരന്മാർ അവെന വിശ്വസിച്ചു. 27 അവർ
വയലിൽ െചന്നു തങ്ങളുെട മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിെല
കുല അറുത്തു ഉത്സവം െകാണ്ടാടി; തങ്ങളുെട േദവെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്നു തിന്നുകുടിക്കയും
അബീേമെലക്കിെന ശപിക്കയും െചയത്ു 28

ഏെബദിെന്റ മകനായ ഗാൽ പറഞ്ഞതു:
അബീേമെലക്കിെന നാം േസവിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
ആർ? െശേഖം ആർ? അവൻ െയരുബ്ബാലിെന്റ മകനും
െസബൂൽ അവെന്റ കായ്യൎ സ്ഥനും അല്ലേയാ? അവൻ
െശേഖമിെന്റ അപ്പനായ ഹാേമാരിെന്റ ആളുകളുമായി
അവെന േസവിക്കെട്ട; നാം അവെന േസവിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു? 29 ഈ ജനം എെന്റ
ൈകക്കീഴായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ അബീേമെലക്കിെന
നീക്കിക്കളകയും അബീേമെലക്കിേനാടു: നിെന്റ
ൈസന്യെത്ത വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു പുറെപ്പട്ടുവരിക എന്നു
പറകയും െചയ്യുമായിരുന്നു. 30 ഏേബദിെന്റ മകനായ
ഗാലിെന്റ വാക്കുകെള േകട്ടേപ്പാൾ നഗരാധിപനായ
െസബൂലിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു. 31 അവൻ
രഹസ്യമായിട്ടു അബീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ചു: ഇതാ, ഏെബദിെന്റ മകനായ
ഗാലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും െശേഖമിൽ

വന്നിരിക്കുന്നു; അവർ പട്ടണെത്ത നിേന്നാടു
മത്സരിപ്പിക്കുന്നു. 32 ആകയാൽ നീയും
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പടജ്ജനവും രാ്രതിയിൽ
പുറെപ്പട്ടു വയലിൽ പതിയിരിന്നുെകാൾവിൻ. 33

രാവിെല സൂയ്യൎ ൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ എഴുേന്നറ്റു
പട്ടണെത്ത ആ്രകമിക്ക; എന്നാൽ അവനും കൂെടയുള്ള
പടജ്ജനവും നിെന്റ േനെര പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
തരംേപാെല അവേരാടു ്രപവത്തൎ ിക്കാം എന്നു
പറയിച്ചു.

34 അങ്ങെന അബീേമെലക്കും കൂെടയുള്ള
പടജ്ജനെമാെക്കയും രാ്രതിയിൽ പുറെപ്പട്ടു
െശേഖമിന്നരിെക നാലു കൂട്ടമായി പതിയിരുന്നു. 35

ഏെബദിെന്റ മകനായ ഗാൽ പുറെപ്പട്ടു പട്ടണത്തിെന്റ
േഗാപുരത്തിങ്കൽ നിന്നേപ്പാൾ അബീേമെലക്കും കൂെട
ഉള്ള പടജ്ജനവും പതിയിരിപ്പിൽനിന്നു എഴുേന്നറ്റു. 36

ഗാൽ പടജ്ജനെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ: അതാ, പവ്വൎ തങ്ങളുെട
മുകളിൽനിന്നു പടജ്ജനം ഇറങ്ങിവരുന്നു എന്നു
െസബൂലിേനാടു പറഞ്ഞു. െസബൂൽ അവേനാടു:
പവ്വൎ തങ്ങളുെട നിഴൽ കണ്ടിട്ടു മനുഷ്യെരന്നു നിനക്കു
േതാന്നുകയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 37 ഗാൽ
പിെന്നയും: അതാ, പടജ്ജനം േദശമേദ്ധ്യ
ഇറങ്ങിവരുന്നു; മെറ്റാരു കൂട്ടവും ്രപാശന്ികന്മാരുെട
കരുേവലകത്തിെന്റ സമീപത്തുകൂടി വരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 െസബൂൽ അവേനാടു: നാം
അബീേമെലക്കിെന േസവിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
ആെരന്നു പറഞ്ഞ നിെന്റ വായ ്ഇേപ്പാൾ എവിെട?
ഇതു നീ പുച്ഛിച്ച പടജ്ജനം അല്ലേയാ? ഇേപ്പാൾ
പുറെപ്പട്ടു അവേരാടു െപരുക എന്നു പറഞ്ഞു. 39

അങ്ങെന ഗാൽ െശേഖംെപൗരന്മാരുമായി പുറെപ്പട്ടു
അബീേമലക്കിേനാടു പടെവട്ടി. 40 അബീേമെലക്കിെന്റ
മുമ്പിൽ അവൻ േതാേറ്റാടി; അവൻ അവെന
പിന്തുടന്നൎ ു പടിവാതിൽവെര അേനകംേപർ
ഹതന്മാരായി വീണു. 41 അബീേമെലക്ക് അരൂമയിൽ
താമസിച്ചു; െസബൂൽ ഗാലിെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും െശേഖമിൽ പാപ്പൎ ാൻ
സമ്മതിക്കാെത അവിെടനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 42

പിെറ്റന്നാൾ ജനം വയലിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു;
അബീേമെലക്കിന്നു അതിെനക്കുറിച്ചു അറിവുകിട്ടി. 43

അവൻ പടജ്ജനെത്ത കൂട്ടി മൂന്നു കൂട്ടമായി ഭാഗിച്ചു
വയലിൽ പതിയിരുന്നു; ജനം പട്ടണത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുവരുന്നതു കണ്ടു അവരുെട േനെര െചന്നു
അവെര സംഹരിച്ചു. 44 പിെന്ന അബീേമെലക്കും
കൂെടയുള്ള കൂട്ടവും പാഞ്ഞുെചന്നു പട്ടണത്തിെന്റ
പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു; മെറ്റ കൂട്ടം രണ്ടും
വയലിലുള്ള സകലജനത്തിെന്റയും േനെര
പാഞ്ഞുെചന്നു അവെര സംഹരിച്ചു. 45

അബീേമെലക്ക് അന്നു മുഴുവനും പട്ടണേത്താടു
െപാരുതു പട്ടണം പിടിച്ചു അതിെല ജനെത്ത െകാന്നു,
പട്ടണെത്ത ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു അതിൽ ഉപ്പു വിതറി.

46 െശേഖംേഗാപുരവാസികൾ എല്ലാവരും ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ ഏൽെബരീത്തിെന്റ േക്ഷ്രതമണ്ഡപത്തിൽ
കടന്നു. 47 െശേഖംേഗാപുരവാസികൾ എല്ലാവരും
ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു അബീേമെലക്കിന്നു
അറിവുകിട്ടി. 48 അബീേമെലക്കും കൂെടയുള്ള
പടജ്ജനെമാെക്കയും സലേ്മാൻമലയിൽ കയറി;
അബീേമെലക്ക് േകാടാലി എടുത്തു ഒരു മരെക്കാമ്പു
െവട്ടി ചുമലിൽ െവച്ചു, തെന്റ പടജ്ജനേത്താടു: ഞാൻ
െചയത്തു േനാക്കി നിങ്ങളും േവഗം അതുേപാെല
െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 49 പടജ്ജനെമല്ലാം
അതുേപാെല ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ െകാമ്പു െവട്ടി

ന്യായാധിപന്മാർ 9:18 208 ന്യായാധിപന്മാർ 9:49



10

11

അബീേമെലക്കിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു
മണ്ഡപത്തിന്നരിെക ഇട്ടു തീ െകാടുത്തു
മണ്ഡപേത്താടു കൂെട അവെര ചുട്ടുകളഞ്ഞു.
അങ്ങെന െശേഖംേഗാപുരവാസികെളാെക്കയും
പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളുമായി ഏകേദശം ആയിരംേപർ
മരിച്ചുേപായി.

50 അനന്തരം അബീേമെലക്ക് േതെബസിേലക്കു
െചന്നു േതെബസിന്നു വിേരാധമായി പാളയമിറങ്ങി
അതിെന പിടിച്ചു. 51 പട്ടണത്തിന്നകത്തു ഉറപ്പുള്ള ഒരു
േഗാപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവിേടക്കു
സകലപുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളും പട്ടണത്തിലുള്ളവർ
ഒെക്കയും ഓടിക്കടന്നു വാതിൽ അെടച്ചു
േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽ കയറി. 52 അബീേമെലക്ക്
േഗാപുരത്തിന്നരിെക എത്തി അതിെന ആ്രകമിച്ചു;
അതിന്നു തീ െകാടുത്തു ചുട്ടുകളേയണ്ടതിന്നു
േഗാപുരവാതിലിന്നടുത്തുെചന്നു. 53 അേപ്പാൾ ഒരു
്രസ്തീ തിരികല്ലിെന്റ പിള്ള അബീേമെലക്കിെന്റ തലയിൽ
ഇട്ടു അവെന്റ തലേയാടു തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു. 54 ഉടെന
അവൻ തെന്റ ആയുധവാഹകനായ ബാല്യക്കാരെന
വിളിച്ചു: ഒരു ്രസ്തീ എെന്ന െകാന്നു എന്നു
പറയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ വാൾ ഊരി എെന്ന
െകാല്ലുക എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. അവെന്റ
ബാല്യക്കാരൻ അവെന കുത്തി, അങ്ങെന അവൻ
മരിച്ചു. 55 അബീേമെലക്ക് മരിച്ചുേപായി എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർ താന്താങ്ങളുെട
സ്ഥലേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 56 അബീേമെലക്ക് തെന്റ
എഴുപതു സേഹാദരന്മാെര െകാന്നതിനാൽ തെന്റ
അപ്പേനാടു െചയത്ിട്ടുള്ള പാതകത്തിന്നു ൈദവം
ഇങ്ങെന പകരം െചയത്ു. 57 െശേഖംനിവാസികളുെട
സകലപാതകങ്ങളും ൈദവം അവരുെട തലേമൽ
വരുത്തി; അങ്ങെന െയരുബ്ബാലിെന്റ മകനായ
േയാഥാമിെന്റ ശാപം അവരുെടേമൽ വന്നു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അബീേമെലക്കിെന്റ േശഷം േദാേദാവിെന്റ
മകനായ പൂവാവിെന്റ മകൻ േതാലാ എന്ന
യിസ്സാഖാർേഗാ്രതക്കാരൻ യി്രസാേയലിെന

രക്ഷിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റു; എ്രഫയീംനാട്ടിെല ശാമീരിൽ
ആയിരുന്നു അവൻ പാത്തൎ തു. 2 അവൻ
യി്രസാേയലിന്നു ഇരുപത്തുമൂന്നു സംവത്സരം
ന്യായാധിപനായിരുന്ന േശഷം മരിച്ചു; ശാമീരിൽ
അവെന അടക്കംെചയത്ു.

3 അവെന്റ േശഷം ഗിെലയാദ്യനായ യായീർ
എഴുേന്നറ്റു യി്രസാേയലിന്നു ഇരുപത്തുരണ്ടു
സംവത്സരം ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 4 അവന്നു
മുപ്പതു കഴുതപ്പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്ന മുപ്പതു
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവക്കൎ ു മുപ്പതു ഊരുകളും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അെവക്കു ഇന്നുവെരയും ഹേവ്വാത്ത്-
യായീർ എന്നു േപർ പറയുന്നു; അവ
ഗിെലയാദേ്ദശത്തു ആകുന്നു. 5 യായീർ മരിച്ചു
കാേമാനിൽ അവെന അടക്കംെചയത്ു.

6 യി്രസാേയൽമക്കൾ പിെന്നയും യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അേസ്താെരത്ത് ്രപതിഷഠ്കെളയും
അരാമ്യേദവന്മാെരയും സീേദാന്യേദവന്മാെരയും
േമാവാബ്യേദവന്മാെരയും അേമ്മാന്യേദവന്മാെരയും
െഫലിസ്ത്യേദവന്മാെരയും േസവിച്ചു, യേഹാവെയ
േസവിക്കാെത അവെന ഉേപക്ഷിച്ചു. 7 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര

ജ്വലിച്ചു, അവൻ അവെര െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിലും
അേമ്മാന്യരുെട കയ്യിലും ഏലപ്ിച്ചു. 8 അവർ
അന്നുമുതൽ പതിെനട്ടു സംവത്സരേത്താളം
യി്രസാേയൽമക്കെള, േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര ഗിെലയാദ ്എന്ന
അേമായ്യൎ േദശത്തുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കെളയും
തേന്ന ഉപ്രദവിച്ചു െഞരുക്കി. 9 അേമ്മാന്യർ
െയഹൂദേയാടും െബന്യാമീേനാടും
എ്രഫയീംഗൃഹേത്താടും യുദ്ധംെചയവ്ാൻ േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നു; അതുെകാണ്ടു യി്രസാേയൽ വളെര കഷ്ടത്തിൽ
ആയി. 10 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു: ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ൈദവെത്ത
ഉേപക്ഷിക്കയും ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കയും
െചയത്തുെകാണ്ടു നിേന്നാടു പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 11 യേഹാവ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു അരുളിെച്ചയത്തു: മി്രസയീമ്യർ,
അേമായ്യൎ ർ, അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ എന്നിവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 12

സീേദാന്യരും അമാേലക്യരും മാേവാന്യരും നിങ്ങെള
െഞരുക്കി; നിങ്ങൾ എേന്നാടു നിലവിളിച്ചു; ഞാൻ
നിങ്ങെള അവരുെട കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു. 13

എങ്കിലും നിങ്ങൾ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചു; അതുെകാണ്ടു ഇനി
ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിക്കയില്ല. 14 നിങ്ങൾ
തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ള േദവന്മാേരാടു നിലവിളിപ്പിൻ;
അവർ നിങ്ങളുെട കഷ്ടകാലത്തു നിങ്ങെള രക്ഷിക്കെട്ട.
15 യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവേയാടു: ഞങ്ങൾ
പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെലെയാെക്കയും ഞങ്ങേളാടു
െചയത്ുെകാൾക; ഇന്നു മാ്രതം ഞങ്ങെള
വിടുവിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവർ
തങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു അന്യൈദവങ്ങെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. യേഹാവെയ േസവിച്ചു;
യി്രസാേയലിെന്റ അരിഷ്ടതയിൽ അവന്നു സഹതാപം
േതാന്നി.

17 അേന്നരം അേമ്മാന്യർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഗിെലയാദിൽ
പാളയമിറങ്ങി; യി്രസാേയൽമക്കളും ഒരുമിച്ചുകൂടി
മിസപ്യിൽ പാളയമിറങ്ങി. 18 ഗിെലയാദിെല
്രപഭുക്കന്മാരും ജനവും തമ്മിൽ തമ്മിൽ:
അേമ്മാന്യേരാടു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നവൻ ആർ?
അവൻ ഗിെലയാദിെല സകലനിവാസികൾക്കും
തലവനാകും എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഗിെലയാദ്യനായ യിഫത്ാഹ ്പരാ്രകമശാലി
എങ്കിലും േവശ്യാപു്രതൻ ആയിരുന്നു;
യിഫത്ാഹിെന്റ ജനകേനാ ഗിെലയാദ്

ആയിരുന്നു. 2 ഗിെലയാദിെന്റ ഭായ്യൎ യും അവന്നു
പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ചു; അവെന്റ ഭായ്യൎ യുെട പു്രതന്മാർ
വളന്നൎ േശഷം അവർ യിഫത്ാഹിേനാടു: നീ ഞങ്ങളുെട
പിതൃഭവനത്തിൽ അവകാശം ്രപാപിക്കയില്ല; നീ
പര്രസ്തീയുെട മകനേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന യിഫത്ാഹ ്തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര വിട്ടു േതാബ ്േദശത്തു െചന്നു
പാത്തൎ ു; നിസ്സാരന്മാരായ ചിലർ യിഫത്ാഹിേനാടു
േചന്നൎ ു അവനുമായി സഞ്ചരിച്ചു.

4 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു അേമ്മാന്യർ
യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു. 5 അേമ്മാന്യർ
യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ യിഫത്ാഹിെന േതാബ്
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േദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവരുവാൻ െചന്നു. 6 അവർ
യിഫത്ാഹിേനാടു: അേമ്മാന്യേരാടു യുദ്ധം
െചേയ്യണ്ടതിന്നു നീ വന്നു ഞങ്ങളുെട
േസനാപതിയായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 7 യിഫത്ാഹ്
ഗിെലയാദ്യേരാടു: നിങ്ങൾ എെന്ന പെകച്ചു
പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടത്തിൽ ആയ സമയം എെന്റ
അടുക്കൽ എന്തിന്നു വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8

ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ യിഫത്ാഹിേനാടു: നീ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട വന്നു അേമ്മാന്യേരാടു
യുദ്ധംെചയ്കയും ഗിെലയാദിെല സകല
നിവാസികൾക്കും തലവനായിരിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അടുക്കൽ
ഇേങ്ങാട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 9

യിഫത്ാഹ ്ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാേരാടു:
അേമ്മാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയവ്ാൻ നിങ്ങൾ എെന്ന
െകാണ്ടുേപായിട്ടു യേഹാവ അവെര എെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന തലവനാക്കുേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 10 ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ
യിഫത്ാഹിേനാടു: യേഹാവ നമ്മുെട മേദ്ധ്യ സാക്ഷി;
നീ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞങ്ങൾ െചയ്യും എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അങ്ങെന യിഫത്ാഹ ്ഗിെലയാദിെല
മൂപ്പന്മാേരാടുകൂെട േപായി; ജനം അവെന തലവനും
േസനാപതിയുമാക്കി; യിഫത്ാഹ ്മിസപ്യിൽെവച്ചു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തെന്റ കായ്യൎ െമല്ലാം
്രപസ്താവിച്ചു.

12 അനന്തരം യിഫത്ാഹ ്അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു: നീ എേന്നാടു
യുദ്ധംെചയവ്ാൻ എെന്റ േദശത്തു വേരണ്ടതിന്നു
എേന്നാടു നിനെക്കന്തു കായ്യൎ ം എന്നു പറയിച്ചു. 13

അേമ്മാന്യരുെട രാജാവു യിഫത്ാഹിെന്റ ദൂതന്മാേരാടു:
യി്രസാേയൽ മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നേപ്പാൾ
അവർ അേന്നൎ ാൻമുതൽ യേബ്ബാക് വെരയും േയാദ്ദൎ ാൻ
വെരയും ഉള്ള എെന്റ േദശം അടക്കിയതുെകാണ്ടു
തേന്ന; ഇേപ്പാൾ ആ േദശങ്ങെള സമാധാനേത്താെട
മടക്കിത്തരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 14 യിഫത്ാഹ്
പിെന്നയും അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ചു, 15 അവേനാടു
പറയിച്ചെതെന്തന്നാൽ: യിഫത്ാഹ ്ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു; 16 യി്രസാേയൽ േമാവാബ ്േദശേമാ
അേമ്മാന്യരുെട േദശേമാ അടക്കീട്ടില്ല. യി്രസാേയൽ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു മരുഭൂമിയിൽകൂടി
െചങ്കടൽവെര സഞ്ചരിച്ചു കാേദശിൽ എത്തി. 17

യി്രസാേയൽ എേദാം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ചു: ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവാദം തേരണെമന്നു
പറയിച്ചു എങ്കിലും എേദാംരാജാവു േകട്ടില്ല;
േമാവാബ ്രാജാവിെന്റ അടുക്കലും അവർ
പറഞ്ഞയച്ചു, അവനും സമ്മതിച്ചില്ല; അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ കാേദശിൽ പാത്തൎ ു. 18 അവർ
മരുഭൂമിയിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ചു എേദാംേദശവും
േമാവാേബ്ദശവും ചുറ്റിെച്ചന്നു േമാവാബ ്േദശത്തിെന്റ
കിഴക്കു എത്തി അേന്നൎ ാന്നക്കെര പാളയമിറങ്ങി;
അേന്നൎ ാൻ േമാവാബിെന്റ അതിരായിരുന്നു.
േമാവാബിെന്റ അതിക്കൎ കത്തു അവർ കടന്നില്ല. 19

പിെന്ന യി്രസാേയൽ െഹശേ്ബാനിൽ വാണിരുന്ന
അേമായ്യൎ രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ചു: നിെന്റ േദശത്തുകൂടി എെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവാദം തേരണെമന്നു
പറയിച്ചു. 20 എങ്കിലും സീേഹാൻ യി്രസാേയൽ തെന്റ

േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവെര
വിശ്വസിക്കാെത തെന്റ ജനെത്ത ഒെക്കയും
വിളിച്ചുകൂട്ടി, യഹസിൽ പാളയമിറങ്ങി
യി്രസാേയലിേനാടു പടേയറ്റു. 21 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ സീേഹാെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു; അവർ അവെര േതാലപ്ിച്ചു; ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽ ആ േദശനിവാസികളായ അേമായ്യൎ രുെട
േദശം ഒെക്കയും ൈകവശമാക്കി. 22 അേന്നൎ ാൻമുതൽ
യേബ്ബാക് വെരയും മരുഭൂമിമുതൽ
േയാദ്ദൎ ാൻവെരയുമുള്ള അേമായ്യൎ രുെട േദശം ഒെക്കയും
അവർ പിടിച്ചടക്കി. 23 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു അേമായ്യൎ െര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിെക്ക നീ
അവരുെട അവകാശം അടക്കുവാൻ േപാകുന്നുേവാ?
24 നിെന്റ േദവനായ െകേമാശ ്നിനക്കു
അവകാശമായി തരുന്ന േദശെത്ത നീ അടക്കി
അനുഭവിക്കയില്ലേയാ? അങ്ങെന തെന്ന ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയുന്നവരുെട അവകാശം ഞങ്ങളും അടക്കി
അനുഭവിക്കും. 25 സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക്
എന്ന േമാവാബര്ാജാവിെനക്കാളും നീ േയാഗ്യേനാ?
അവൻ യി്രസാേയലിേനാടു എേപ്പാെഴങ്കിലും വാഗ്വാദം
െചയത്ിട്ടുേണ്ടാ? എേപ്പാെഴങ്കിലും അവേരാടു യുദ്ധം
െചയത്ിട്ടുേണ്ടാ? 26 യി്രസാേയൽ െഹശേ്ബാനിലും
അതിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലും അേരാേവരിലും അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിലും അേന്നൎ ാൻതീരത്തുള്ള
എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും മുന്നൂറു സംവത്സരേത്താളം
പാത്തൎ ിരിെക്ക ആ കാലത്തിന്നിടയിൽ നിങ്ങൾ അവെയ
ഒഴിപ്പിക്കാതിരുന്നതു എന്തു? 27 ആകയാൽ ഞാൻ
നിേന്നാടു അന്യായം െചയത്ിട്ടില്ല; എേന്നാടു യുദ്ധം
െചയ്യുന്നതിനാൽ നീ എേന്നാടാകുന്നു അന്യായം
െചയ്യുന്നതു; ന്യായാധിപനായ യേഹാവ ഇന്നു
യി്രസാേയൽമക്കളുെടയും അേമ്മാന്യരുെടയും മേദ്ധ്യ
ന്യായം വിധിക്കെട്ട. 28 എന്നാൽ യിഫത്ാഹ്
പറഞ്ഞയച്ച വാക്കു അേമ്മാന്യരുെട രാജാവു
കൂട്ടാക്കിയില്ല.

29 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവു
യിഫത്ാഹിൻേമൽ വന്നു; അവൻ ഗിെലയാദിലും
മനെശ്ശയിലും കൂടി കടന്നു ഗിെലയാദിെല മിസപ്യിൽ
എത്തി ഗിെലയാദിെല മിസപ്യിൽനിന്നു
അേമ്മാന്യരുെട േനെര െചന്നു. 30 യിഫത്ാഹ്
യേഹാെവക്കു ഒരു േനച്ചൎ  േനന്നൎ ു പറഞ്ഞതു: നീ
അേമ്മാന്യെര എെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കുെമങ്കിൽ 31

ഞാൻ അേമ്മാന്യെര ജയിച്ചു സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ എെന്റ വീട്ടുവാതില്ക്കൽനിന്നു എെന്ന
എതിേരറ്റുവരുന്നതു യേഹാെവക്കുള്ളതാകും; അതു
ഞാൻ േഹാമയാഗമായി അപ്പൎ ിക്കും. 32 ഇങ്ങെന
യിഫത്ാഹ ്അേമ്മാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയവ്ാൻ
അവരുെട േനെര െചന്നു; യേഹാവ അവെര അവെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 33 അവൻ അവക്കൎ ു
അേരാേവർമുതൽ മിന്നീത്ത്വെരയും ആേബൽ-
െകരാമീം വെരയും ഒരു മഹാസംഹാരം വരുത്തി,
ഇരുപതു പട്ടണം ജയിച്ചടക്കി.

34 എന്നാൽ യിഫത്ാഹ ്മിസപ്യിൽ തെന്റ
വീട്ടിേലക്കു െചല്ലുേമ്പാൾ ഇതാ, അവെന്റ മകൾ
തേപ്പാടും നൃത്തേത്താടും കൂെട അവെന
എതിേരറ്റുവരുന്നു; അവൾ അവന്നു ഏകപു്രതി
ആയിരുന്നു; അവളല്ലാെത അവന്നു മകനുമില്ല
മകളുമില്ല. 35 അവെള കണ്ടയുടെന അവൻ തെന്റ
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വ്രസ്തം കീറി: അേയ്യാ എെന്റ മകേള, നീ എെന്റ തല
കുനിയിച്ചു, നീ എെന്ന വ്യസനിപ്പിക്കുന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ആക്കിയേല്ലാ; യേഹാവേയാടു ഞാൻ
പറഞ്ഞുേപായി; എനിക്കു പിന്മാറിക്കൂടാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 36 അവൾ അവേനാടു: അപ്പാ, നീ
യേഹാവേയാടു പറഞ്ഞുേപായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ യേഹാവ
നിനക്കുേവണ്ടി നിെന്റ ശ്രതുക്കളായ അേമ്മാന്യേരാടു
്രപതികാരം നടത്തിയിരിക്കയാൽ നിെന്റ വായിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടതുേപാെല എേന്നാടു െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
37 എന്നാൽ ഒരു കായ്യൎ ം എനിക്കു േവണ്ടിയിരുന്നു;
ഞാൻ പവ്വൎ തങ്ങളിൽ െചന്നു എെന്റ സഖിമാരുമായി
എെന്റ കന്യാത്വെത്തക്കുറിച്ചു വിലാപം
കഴിേക്കണ്ടതിന്നു എനിക്കു രണ്ടു മാസെത്ത അവധി
തേരണം എന്നു അവൾ തെന്റ അപ്പേനാടു പറഞ്ഞു. 38

അതിന്നു അവൻ: േപാക എന്നു പറഞ്ഞു അവെള
രണ്ടു മാസേത്തക്കു അയച്ചു; അവൾ തെന്റ
സഖിമാരുമായി െചന്നു തെന്റ കന്യാത്വെത്തക്കുറിച്ചു
പവ്വൎ തങ്ങളിൽ വിലാപംകഴിച്ചു. 39 രണ്ടു മാസം
കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൾ തെന്റ അപ്പെന്റ അടുക്കേലക്കു
മടങ്ങിവന്നു; അവൻ േനന്നൎ ിരുന്ന േനച്ചൎ േപാെല
അവേളാടു െചയത്ു; അവൾ ഒരു പുരുഷെന
അറിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല. 40 പിെന്ന ആണ്ടുേതാറും
യി്രസാേയലിെല കന്യകമാർ നാലു ദിവസം
ഗിെലയാദ്യനായ യിഫത്ാഹിെന്റ മകെള കീത്തൎ ിപ്പാൻ
േപാകുന്നതു യി്രസാേയലിൽ ഒരു ആചാരമായത്ീന്നൎ ു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം എ്രഫയീമ്യർ ഒന്നിച്ചുകൂടി
വടേക്കാട്ടു െചന്നു യിഫത്ാഹിേനാടു: നീ
അേമ്മാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയവ്ാൻ

േപായേപ്പാൾ കൂെട േപാേരണ്ടതിന്നു ഞങ്ങെള
വിളിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? ഞങ്ങൾ നിെന്ന അകത്തിട്ടു
വീട്ടിന്നു തീ െവച്ചു ചുട്ടുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 2

യിഫത്ാഹ ്അവേരാടു: എനിക്കും എെന്റ ജനത്തിന്നും
അേമ്മാന്യേരാടു വലിയ കലഹം ഉണ്ടായി; ഞാൻ
നിങ്ങെള വിളിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന രക്ഷിച്ചില്ല. 3 നിങ്ങൾ എെന്ന
രക്ഷിക്കയിെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ ജീവെന
ഉേപക്ഷിച്ചുംെകാണ്ടു അേമ്മാന്യരുെട േനെര െചന്നു;
യേഹാവ അവെര എെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു.
ഇങ്ങെനയിരിെക്ക നിങ്ങൾ എേന്നാടു
യുദ്ധംെചയവ്ാൻ ഇന്നു എെന്റ േനെര വരുന്നതു
എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അനന്തരം യിഫത്ാഹ്
ഗിെലയാദ്യെര ഒെക്കയും വിളിച്ചുകൂട്ടി,
എ്രഫയീമ്യേരാടു യുദ്ധംെചയത്ു അവെര േതാലപ്ിച്ചു;
ഗിെലയാദ്യരായ നിങ്ങൾ എ്രഫയീമിെന്റയും
മനെശ്ശയുെടയും മേദ്ധ്യ എ്രഫയീമ്യപലായിതന്മാർ
ആകുന്നു എന്നു എ്രഫയീമ്യർ പറകെകാണ്ടു
ഗിെലയാദ്യർ അവെര സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 5

ഗിെലയാദ്യർ എ്രഫയീംഭാഗത്തുള്ള േയാദ്ദൎ ാെന്റ
കടവുകൾ പിടിച്ചു; എ്രഫയീമ്യപലായിതന്മാരിൽ
ഒരുത്തൻ: ഞാൻ അക്കെരക്കു കടക്കെട്ട എന്നു
പറയുേമ്പാൾ ഗിെലയാദ്യർ അവേനാടു: നീ
എ്രഫയീമ്യേനാ എന്നു േചാദിക്കും; അല്ല എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞാൽ 6 അവർ അവേനാടു
ശിേബ്ബാെലത്ത് എന്നു പറക എന്നു പറയും; അതു
അവന്നു ശരിയായി ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ടു
അവൻ സിേബ്ബാെലത്ത് എന്നു പറയും. അേപ്പാൾ
അവർ അവെന പിടിച്ചു േയാദ്ദൎ ാെന്റ

കടവുകളിൽെവച്ചു െകാല്ലും; അങ്ങെന ആ കാലത്തു
എ്രഫയീമ്യരിൽ നാലപ്ത്തീരായിരംേപർ വീണു.

7 യിഫത്ാഹ ്യി്രസാേയലിന്നു ആറു സംവത്സരം
ന്യായാധിപനായിരുന്നു; പിെന്ന ഗിെലയാദ്യനായ
യിഫത്ാഹ ്മരിച്ചു, ഗിെലയാദ്യപട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ
അവെന അടക്കംെചയത്ു.

8 അവെന്റ േശഷം േബേത്ത്ലെഹമ്യനായ ഇബസ്ാൻ
യി്രസാേയലിന്നു ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 9 അവന്നു
മുപ്പതു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മുപ്പതു
പു്രതിമാെര െകട്ടിച്ചയക്കയും തെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു
മുപ്പതു കന്യകമാെരെകാണ്ടുവരികയും െചയത്ു.
അവൻ യി്രസാേയലിന്നു ഏഴു സംവത്സരം
ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 10 പിെന്ന ഇബസ്ാൻ മരിച്ചു
േബേത്ത്ലെഹമിൽ അവെന അടക്കംെചയത്ു.

11 അവെന്റേശഷം െസബൂലൂന്യനായ ഏേലാൻ
യി്രസാേയലിന്നു ന്യായാധിപനായി പത്തു സംവത്സരം
യി്രസാേയലിൽ ന്യായപാലനം െചയത്ു. 12 പിെന്ന
െസബൂലൂന്യനായ ഏേലാൻ മരിച്ചു; അവെന
െസബൂലൂൻ നാട്ടിൽ അയ്യാേലാനിൽ അടക്കംെചയത്ു.

13 അവെന്റേശഷം ഹിേല്ലലിെന്റ മകനായ അേബ്ദാൻ
എന്ന ഒരു പിരാേഥാന്യൻ യി്രസാേയലിന്നു
ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 14 എഴുപതു കഴുതപ്പുറത്തു
കയറി ഓടിക്കുന്ന നാലപ്തു പു്രതന്മാരും മുപ്പതു
െപൗ്രതന്മാരും അവന്നുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
യി്രസാേയലിന്നു എട്ടു സംവത്സരം
ന്യായധിപനായിരുന്നു. 15 പിെന്ന ഹിേല്ലലിെന്റ
മകനായ അേബ്ദാൻ എന്ന പിരാേഥാന്യൻ മരിച്ചു;
അവെന എ്രഫയീംേദശത്തു അമാേലക്യരുെട
മലനാട്ടിെല പിരാേഥാനിൽ അടക്കംെചയത്ു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കൾ പിെന്നയും
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു;
യേഹാവ അവെര നാലപ്തു

സംവത്സരേത്താളം െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു.
2 എന്നാൽ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ ഉള്ളവനായി

േസാരാഥ്യനായ ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു
മാേനാഹ എന്നു േപർ; അവെന്റ ഭായ്യൎ
മച്ചിയായിരിക്കെകാണ്ടു ്രപസവിച്ചിരുന്നില്ല. 3 ആ
്രസ്തീക്കു യേഹാവയുെട ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി
അവേളാടു പറഞ്ഞതു: നീ മച്ചിയേല്ലാ,
്രപസവിച്ചിട്ടുമില്ല; എങ്കിലും നീ ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും. 4 ആകയാൽ നീ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക,
വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുതു; അശുദ്ധമായെതാന്നും
തിന്നുകയുമരുതു. 5 നീ ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവെന്റ തലയിൽ െക്ഷൗരക്കത്തി
െതാടുവിക്കരുതു; ബാലൻ ഗഭൎ ംമുതൽ ൈദവത്തിന്നു
നാസീരായിരിക്കും; അവൻ യി്രസാേയലിെന
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും. 6

്രസ്തീ െചന്നു ഭത്തൎ ാവിേനാടു പറഞ്ഞതു: ഒരു
ൈദവപുരുഷൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവെന്റ
ആകൃതി ഒരു ൈദവദൂതെന്റ ആകൃതിേപാെല
അതിഭയങ്കരം ആയിരുന്നു; അവൻ എവിെടനിെന്നന്നു
ഞാൻ അവേനാടു േചാദിച്ചില്ല; തെന്റ േപർ അവൻ
എേന്നാടു പറഞ്ഞതും ഇല്ല. 7 അവൻ എേന്നാടു നീ
ഗഭൎ ം ധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; ആകയാൽ നീ
വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുതു; അശുദ്ധമായെതാന്നും
തിന്നുകയും അരുതു; ബാലൻ ഗഭൎ ംമുതൽ ജീവപയ്യൎ ന്തം
ൈദവത്തിന്നു നാസീരായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 8
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മാേനാഹ യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: കത്തൎ ാേവ, നീ
അയച്ച ൈദവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വന്നു, ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന ബാലെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ
ഞങ്ങൾക്കു ഉപേദശിച്ചുതരുമാറാകെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 ൈദവം മാേനാഹയുെട ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു;
ൈദവദൂതൻ വീണ്ടും അവളുെട അടുക്കൽ വന്നു;
അവൾ വയലിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവളുെട
ഭത്തൎ ാവു മാേനാഹ കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 ഉടെന
ആ ്രസ്തീ ഓടിെച്ചന്നു ഭത്തൎ ാവിെന അറിയിച്ചു; അന്നു
എെന്റ അടുക്കൽ വന്ന ആൾ ഇതാ, എനിക്കു
്രപത്യക്ഷനായിവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 11 മാേനാഹ ഉടെന എഴുേന്നറ്റു
ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട െചന്നു ആ പുരുഷെന്റ അടുക്കൽ
എത്തി; ഈ ്രസ്തീേയാടു സംസാരിച്ച ആൾ നീേയാ എന്നു
അവേനാടു േചാദിച്ചു; ഞാൻ തേന്ന എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 12 മാേനാഹ അവേനാടു: നിെന്റ വചനം
നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ ബാലെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ ഞങ്ങൾ
എങ്ങെന ആചരിേക്കണം? അവെന സംബന്ധിച്ചു
എന്തു െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചു. 13

യേഹാവയുെട ദൂതൻ മാേനാഹേയാടു: ഞാൻ
്രസ്തീേയാടു പറഞ്ഞെതാെക്കയും അവൾ
സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളെട്ട. 14 മുന്തിരിവള്ളിയിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന യാെതാന്നും അവൾ തിന്നരുതു; വീഞ്ഞും
മദ്യവും കുടിക്കരുതു; അശുദ്ധമായെതാന്നും
തിന്നുകയും അരുതു; ഞാൻ അവേളാടു
കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും അവൾ ആചരിേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 മാേനാഹ യേഹാവയുെട ദൂതേനാടു:
ഞങ്ങൾ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ നിനക്കായി പാകം
െചയ്യുംവെര നീ താമസിേക്കണെമന്നു പറഞ്ഞു. 16

യേഹാവയുെട ദൂതൻ മാേനാഹേയാടു: നീ എെന്ന
താമസിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ നിെന്റ ആഹാരം കഴിക്കയില്ല;
ഒരു േഹാമയാഗം കഴിക്കുെമങ്കിൽ അതു യേഹാെവക്കു
കഴിച്ചുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്നു മാേനാഹ
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 17 മാേനാഹ യേഹാവയുെട
ദൂതേനാടു: നിെന്റ വചനം നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾ നിെന്ന ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ
േപെരന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 18 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അവേനാടു: എെന്റ േപർ േചാദിക്കുന്നതു എന്തു? അതു
അതിശയമുള്ളതു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അങ്ങെന
മാേനാഹ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും
േഭാജനയാഗെത്തയും െകാണ്ടുവന്നു ഒരു പാറേമൽ
യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിച്ചു; മാേനാഹയും ഭായ്യൎ യും
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അവൻ ഒരു അതിശയം
്രപവത്തൎ ിച്ചു. 20 അഗ്നിജ്വാല യാഗപീഠത്തിേന്മൽനിന്നു
ആകാശത്തിേലക്കു െപാങ്ങിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ദൂതൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ ജ്വാലേയാടുകൂെട
കയറിേപ്പായി; മാേനാഹയും ഭായ്യൎ യും കണ്ടു
സാഷ്ടാംഗം വീണു. 21 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
മാേനാെഹക്കും ഭായ്യൎ ക്കും പിെന്ന ്രപത്യക്ഷനായില്ല;
അങ്ങെന അതു യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്നു മാേനാഹ
അറിഞ്ഞു. 22 ൈദവെത്ത കണ്ടതുെകാണ്ടു നാം
മരിച്ചുേപാകും എന്നു മാേനാഹ ഭായ്യൎ േയാടു പറഞ്ഞു.
23 ഭായ്യൎ  അവേനാടു: നെമ്മ െകാല്ലുവാൻ
യേഹാെവക്കു ഇഷ്ടമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
നമ്മുെട കയ്യിൽനിന്നു േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും ൈകെക്കാൾകേയാ ഇവ ഒെക്കയും
നമുക്കു കാണിച്ചുതരികേയാ ഈ സമയത്തു
ഇതുേപാെലയുള്ള കായ്യൎ ം നെമ്മ അറിയിക്കേയാ
െചയ്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അനന്തരം

്രസ്തീ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു, അവന്നു ശിംേശാൻ
എന്നു േപരിട്ടു ബാലൻ വളന്നൎ ു; യേഹാവ അവെന
അനു്രഗഹിച്ചു. 25 േസാെരക്കും എസ്താേയാലിന്നും
മേദ്ധ്യയുള്ള മഹേന-ദാനിൽെവച്ചു യേഹാവയുെട
ആത്മാവു അവെന ഉദ്യമിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ശിംേശാൻ തിമന്യിേലക്കു െചന്നു
തിമന്യിൽ ഒരു െഫലിസ്ത്യകന്യകെയ കണ്ടു. 2

അവൻ വന്നു തെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മെയയും അറിയിച്ചു: ഞാൻ തിമന്യിൽ ഒരു
െഫലിസ്ത്യകന്യകെയ കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവെള
എനിക്കു ഭായ്യൎ യായിട്ടു എടുേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.
3 അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും അവേനാടു:
അ്രഗചമ്മൎ ികളായ െഫലിസ്ത്യരിൽനിന്നു നീ ഒരു ഭായ്യൎ െയ
എടുപ്പാൻ േപാേകണ്ടതിന്നു നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
കന്യകമാരിലും നമ്മുെട സകലജനത്തിലും
യാെതാരുത്തിയും ഇല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു
ശിംേശാൻ തെന്റ അപ്പേനാടു: അവെള എനിക്കു
എടുേക്കണം; അവെള എനിക്കു േബാധിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ഇതു യേഹാവയാൽ ഉണ്ടായതു
എന്നു അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും അറിഞ്ഞില്ല;
അവൻ െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര അവസരം
അേന്വഷിക്കയായിരുന്നു. ആ കാലത്തു
െഫലിസ്ത്യരായിരുന്നു യി്രസാേയലിെന വാണിരുന്നതു.

5 അങ്ങെന ശിംേശാനും അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും
തിമന്യിേലക്കു േപായി തിമെ്നക്കരിെകയുള്ള
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു
ബാലസിംഹം അവെന്റ േനെര അലറിവന്നു. 6

അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവു അവെന്റേമൽ
വന്നു; കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിെക്ക അവൻ അതിെന
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയേപ്പാെല കീറിക്കളഞ്ഞു; താൻ
െചയത്തു അപ്പേനാടും അമ്മേയാടും പറഞ്ഞില്ല. 7

പിെന്ന അവൻ െചന്നു ആ ്രസ്തീേയാടു സംസാരിച്ചു;
അവെള ശീംേശാന്നു േബാധിച്ചു. 8 കുെറക്കാലം
കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ അവെള വിവാഹം കഴിപ്പാൻ
തിരിെക േപാകയിൽ സിംഹത്തിെന്റ ഉടൽ
േനാേക്കണ്ടതിന്നു മാറിെച്ചന്നു; സിംഹത്തിെന്റ
ഉടലിന്നകത്തു ഒരു േതനീച്ചക്കൂട്ടവും േതനും കണ്ടു. 9

അതു അവൻ കയ്യിൽ എടുത്തു തിന്നുംെകാണ്ടു നടന്നു,
അപ്പെന്റയും അമ്മയുെടയും അടുക്കൽ െചന്നു
അവക്കൎ ും െകാടുത്തു അവരും തിന്നു; എന്നാൽ േതൻ
ഒരു സിംഹത്തിെന്റ ഉടലിൽനിന്നു എടുത്തു എന്നു
അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞില്ല. 10 അങ്ങെന അവെന്റ
അപ്പൻ ആ ്രസ്തീയുെട വീട്ടിൽ െചന്നു; ശിംേശാൻ
അവിെട ഒരു വിരുന്നുകഴിച്ചു; െയൗവനക്കാർ അങ്ങെന
െചയ്ക പതിവായിരുന്നു. 11 അവർ അവെന
കണ്ടേപ്പാൾ അവേനാടുകൂെട ഇരിപ്പാൻ മുപ്പതു
േതാഴന്മാെര െകാണ്ടുവന്നു. 12 ശിംേശാൻ അവേരാടു:
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒരു കടം പറയാം; വിരുന്നിെന്റ ഏഴു
ദിവസത്തിന്നകം നിങ്ങൾ അതു വീട്ടിയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു മുപ്പതു ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പതു
വിേശഷവ്രസ്തവും തരാം. 13 വീട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിേലാ നിങ്ങൾ എനിക്കു മുപ്പതു
ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പതു വിേശഷവ്രസ്തവും തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. അവർ അവേനാടു: നിെന്റ കടം പറക;
ഞങ്ങൾ േകൾക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അവൻ
അവേരാടു:
േഭാക്താവിൽനിന്നു േഭാജനവും
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മല്ലനിൽനിന്നു മധുരവും പുറെപ്പട്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കടം വീട്ടുവാൻ മൂന്നു ദിവസേത്താളം
അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 15 ഏഴാം ദിവസത്തിേലാ അവർ
ശിംേശാെന്റ ഭായ്യൎ േയാടു: ഞങ്ങൾക്കു
പറഞ്ഞുതരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ ഭത്തൎ ാവിെന
വശീകരിക്ക; അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്നയും നിെന്റ
പിതൃഭവനെത്തയും തീെവച്ചു ചുട്ടുകളയും;
ഞങ്ങളുെട വസ്തു കരസ്ഥമാേക്കണ്ടതിേന്നാ നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെള വിളിച്ചതു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ശിംേശാെന്റ
ഭായ്യൎ  അവെന്റ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു: നീ എെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നില്ല, എെന്ന േദ്വഷിക്കുന്നു; എെന്റ
അസമ്ാദികേളാടു ഒരു കടം പറഞ്ഞിട്ടു എനിക്കു അതു
പറഞ്ഞുതന്നില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
അവേളാടു: എെന്റ അപ്പന്നും അെമ്മക്കും ഞാൻ അതു
പറഞ്ഞുെകാടുത്തിട്ടില്ല; പിെന്ന നിനക്കു
പറഞ്ഞുതരുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. 17 വിരുന്നിെന്റ
ഏഴു ദിവസവും അവൾ അവെന്റ മുമ്പിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; ഏഴാം ദിവസം അവൾ
അവെന അസഹ്യെപ്പടുത്തുകെകാണ്ടു അവൻ
പറഞ്ഞുെകാടുത്തു; അവൾ തെന്റ അസമ്ാദികൾക്കും
കടം പറഞ്ഞുെകാടുത്തു. 18 ഏഴാം ദിവസം സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിക്കുംമുെമ്പ പട്ടണക്കാർ അവേനാടു:
േതനിെനക്കാൾ മധുരമുള്ളതു എന്തു?
സിംഹെത്തക്കാൾ ബലമുള്ളതു എന്തു എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ എെന്റ
പശുക്കിടാവിെന പൂട്ടി ഉഴുതിെല്ലങ്കിൽ എെന്റ കടം
വീട്ടുകയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന,
യേഹാവയുെട ആത്മാവു അവെന്റേമൽ വന്നു; അവൻ
അസ്കേലാനിേലക്കു െചന്നു മുപ്പതുേപെര െകാന്നു
അവരുെട ഉടുപ്പൂരി കടംവീട്ടിയവക്കൎ ു
വ്രസ്തംെകാടുത്തു. അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു; അവൻ
തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ േപായി. 20 ശിംേശാെന്റ ഭായ്യൎ
അവെന്റ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന േതാഴന്നു
ഭായ്യൎ യായിയത്ീന്നൎ ു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു
േകാതമ്പുെകയത്്തുകാലത്തു ശിംേശാൻ ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയുംെകാണ്ടു തെന്റ

ഭായ്യൎ െയ കാണ്മാൻ െചന്നു: ശയനഗൃഹത്തിൽ എെന്റ
ഭായ്യൎ യുെട അടുക്കൽ ഞാൻ കടന്നുെചല്ലെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. അവളുെട അപ്പേനാ അവെന അകത്തു
കടപ്പാൻ സമ്മതിക്കാെത: 2 നിനക്കു അവളിൽ
േകവലം അനിഷ്ടമായി എന്നു ഞാൻ
വിചാരിച്ചതുെകാണ്ടു അവെള നിെന്റ േതാഴന്നു
െകാടുത്തുേപായി; അവളുെട അനുജത്തി
അവെളക്കാൾ സുന്ദരിയേല്ലാ? അവൾ മറ്റവൾക്കു
പകരം നിനക്കു ഇരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 3

അതിന്നു ശിംേശാൻ: ഇേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യക്കൎ ു ഒരു
േദാഷം െചയത്ാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 ശിംേശാൻ േപായി മുന്നൂറു കുറുക്കന്മാെര
പിടിച്ചു വാേലാടുവാൽ േചത്തൎ ു പന്തം എടുത്തു
ഈരണ്ടു വാലിന്നിടയിൽ ഓേരാ പന്തംെവച്ചു െകട്ടി. 5

പന്തത്തിന്നു തീ െകാളുത്തി െഫലിസ്ത്യരുെട
വിളവിേലക്കു വിട്ടു, കറ്റയും വിളവും
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങളും എല്ലാം ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 6 ഇതു
െചയത്തു ആർ എന്നു െഫലിസ്ത്യർ അേന്വഷിച്ചാെറ
തിമന്ക്കാരെന്റ മരുകൻ ശിംേശാൻ; അവെന്റ ഭായ്യൎ െയ
അവൻ എടുത്തു േതാഴന്നു െകാടുത്തുകളഞ്ഞു എന്നു

അവക്കൎ ു അറിവു കിട്ടി; െഫലിസ്ത്യർ െചന്നു
അവെളയും അവളുെട അപ്പെനയും തീയിലിട്ടു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 7 അേപ്പാൾ ശിംേശാൻ അവേരാടു:
നിങ്ങൾ ഈവിധം െചയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപതികാരം െചയ്യാെത വിടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു, 8

അവെര കഠിനമായി അടിച്ചു തുടയും നടുവും
തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു. പിെന്ന അവൻ െചന്നു
ഏതാംപാറയുെട ഗഹ്വരത്തിൽ പാത്തൎ ു.

9 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ െചന്നു െയഹൂദയിൽ
പാളയമിറങ്ങി േലഹിയിൽ എല്ലാം പരന്നു. 10 നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളുെട േനെര വന്നിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു
െയഹൂദ്യർ േചാദിച്ചു. ശിംേശാൻ ഞങ്ങേളാടു
െചയത്തുേപാെല ഞങ്ങൾ അവേനാടും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവെന പിടിച്ചുെകട്ടുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11

അേപ്പാൾ െയഹൂദയിൽനിന്നു മൂവായിരംേപർ
ഏതാംപാറയുെട ഗഹ്വരത്തിങ്കൽ െചന്നു
ശിംേശാേനാടു: െഫലിസ്ത്യർ നെമ്മ വാഴുന്നു എന്നു നീ
അറിയുന്നില്ലേയാ? നീ ഞങ്ങേളാടു ഇെച്ചയത്തു എന്തു
എന്നു േചാദിച്ചു. അവർ എേന്നാടു െചയത്തുേപാെല
ഞാൻ അവേരാടും െചയത്ു എന്നു അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 12 അവർ അവേനാടു: െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്ന പിടിച്ചുെകട്ടുവാൻ
ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ശിംേശാൻ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ തേന്ന എെന്ന െകാല്ലുകയില്ല
എന്നു എേന്നാടു സത്യം െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
13 അവർ അവേനാടു: ഇല്ല; ഞങ്ങൾ നിെന്ന
െകാല്ലുകയില്ല; നിെന്ന പിടിച്ചുെകട്ടി അവരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിേക്കയുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ
രണ്ടു പുതിയ കയർെകാണ്ടു അവെന െകട്ടി
പാറയിൽനിന്നു െകാണ്ടുേപായി. 14 അവൻ
േലഹിയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ അവെന
കണ്ടിട്ടു ആത്തൎ ു. അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവു
അവെന്റേമൽ വന്നു അവെന്റ ൈക െകട്ടിയിരുന്ന
കയർ തീെകാണ്ടു കരിഞ്ഞ ചണനൂൽേപാെല ആയി;
അവെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ ൈകേമൽനിന്നു
്രദവിച്ചുേപായി. 15 അവൻ ഒരു കഴുതയുെട
പച്ചത്താടിെയല്ലു കണ്ടു ൈക നീട്ടി എടുത്തു
അതുെകാണ്ടു ആയിരം േപെര െകാന്നുകളഞ്ഞു.

16 കഴുതയുെട താടിെയല്ലുെകാണ്ടു
കുന്നു ഒന്നു, കുന്നു രണ്ടു;
കഴുതയുെട താടിെയല്ലുെകാണ്ടു
ആയിരം േപെര ഞാൻ സംഹരിച്ചു എന്നു ശിംേശാൻ
പറഞ്ഞു. 17 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ
താടിെയല്ലു കയ്യിൽനിന്നു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; ആ
സ്ഥലത്തിന്നു രാമത്ത്--േലഹി എന്നു േപരായി. 18

പിെന്ന അവൻ വളെര ദാഹിച്ചിട്ടു യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു: അടിയെന്റ കയ്യാൽ ഈ മഹാജയം നീ
നല്കിയേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ദാഹംെകാണ്ടു മരിച്ചു
അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട കയ്യിൽ വീേഴണേമാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ ൈദവം േലഹിയിൽ ഒരു കുഴി
പിളരുമാറാക്കി, അതിൽനിന്നു െവള്ളം പുറെപ്പട്ടു;
അവൻ കുടിച്ചു ൈചതന്യം ്രപാപിച്ചു വീണ്ടും
ജീവിച്ചു. അതുെകാണ്ടു അതിന്നു ഏൻ-ഹേക്കാേര
എന്നു േപരായി; അതു ഇന്നുവെരയും േലഹിയിൽ
ഉണ്ടു. 20 അവൻ െഫലിസ്ത്യരുെട കാലത്തു
യി്രസാേയലിന്നു ഇരുപതു സംവത്സരം ന്യായപാലനം
െചയത്ു.
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൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ശിംേശാൻ ഗസ്സയിൽ െചന്നു
അവിെട ഒരു േവശ്യെയ കണ്ടു അവളുെട
അടുക്കൽ െചന്നു. 2 ശിംേശാൻ ഇവിെട

വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഗസ്യക്കൎ ു അറിവുകിട്ടി; അവർ
വന്നു വളഞ്ഞു അവെന പിടിപ്പാൻ രാ്രതിമുഴുവനും
പട്ടണവാതില്ക്കൽ പതിയിരുന്നു; േനരം െവളുക്കുേമ്പാൾ
അവെന െകാന്നുകളയാം എന്നു പറഞ്ഞു
രാ്രതിമുഴുവനും അനങ്ങാതിരുന്നു. 3 ശിംേശാൻ
അദ്ധൎ രാ്രതിവെര കിടന്നുറങ്ങി അദ്ധൎ രാ്രതിയിൽ
എഴുേന്നറ്റു പട്ടണവാതിലിെന്റ കതകും കട്ടളക്കാൽ
രണ്ടും ഓടാമ്പേലാടുകൂെട പറിെച്ചടുത്തു
ചുമലിൽെവച്ചു പുറെപ്പട്ടു െഹേ്രബാെന്നതിെരയുള്ള
മലമുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി.

4 അതിെന്റേശഷം അവൻ േസാേരക്ക് താഴവ്രയിൽ
െദലീലാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ്രസ്തീെയ േസ്നഹിച്ചു. 5

െഫലിസ്ത ്രപഭുക്കന്മാർ അവളുെട അടുക്കൽ വന്നു
അവേളാടു: നീ അവെന വശീകരിച്ചു അവെന്റ
മഹാശക്തി ഏതിൽ എന്നും ഞങ്ങൾ അവെന
പിടിച്ചുെകട്ടി ഒതുേക്കണ്ടതിന്നു എങ്ങെന സാധിക്കും
എന്നും അറിഞ്ഞുെകാൾക; ഞങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണം വീതം നിനക്കു
തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന െദലീലാ
ശിംേശാേനാടു: നിെന്റ മഹാശക്തി ഏതിൽ ആകുന്നു?
ഏതിനാൽ നിെന്ന ബന്ധിച്ചു ഒതുക്കാം? എനിക്കു
പറഞ്ഞുതേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ശിംേശാൻ
അവേളാടു: ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാെത പച്ചയായ ഏഴു
ഞാണുെകാണ്ടു എെന്ന ബന്ധിച്ചാൽ എെന്റ ബലം
ക്ഷയിച്ചു ഞാൻ േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 8 െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഉണങ്ങാത്ത
ഏഴു പച്ച ഞാണു അവളുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവെകാണ്ടു അവൾ അവെന
ബന്ധിച്ചു. 9 അവളുെട ഉൾമുറിയിൽ പതിയിരിപ്പുകാർ
പാത്തൎ ിരുന്നു. അവൾ അവേനാടു: ശിംേശാേന,
െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന
അവൻ തീ െതാട്ട ചണനൂൽേപാെല ഞാണുകെള
െപാട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു; അവെന്റ ശക്തിയുെട രഹസ്യം
െവളിെപ്പട്ടതുമില്ല. 10 പിെന്ന െദലീലാ ശിംേശാേനാടു:
നീ എെന്ന ചതിച്ചു എേന്നാടു േഭാഷ്കു പറഞ്ഞു; നിെന്ന
ഏതിനാൽ ബന്ധിക്കാം എന്നു ഇേപ്പാൾ എനിക്കു
പറഞ്ഞുതേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അവൻ
അവേളാടു: ഒരിക്കലും െപരുമാറീട്ടില്ലാത്ത പുതിയ
കയർെകാണ്ടു എെന്ന ബന്ധിച്ചാൽ എെന്റ ബലം
ക്ഷയിച്ചു ഞാൻ േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 െദലീലാ പുതിയ കയർ വാങ്ങി
അവെന ബന്ധിച്ചിട്ടു: ശിംേശാേന, െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ
വരുന്നു എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. പതിയിരിപ്പുകാർ
ഉൾമുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവേനാ ഒരു
നൂൽേപാെല തെന്റ ൈകേമൽനിന്നു അതു
െപാട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. 13 െദലീലാ ശിംേശാേനാടു:
ഇതുവെര നീ എെന്ന ചതിച്ചു എേന്നാടു േഭാഷ്കു
പറഞ്ഞു; നിെന്ന ഏതിനാൽ ബന്ധിക്കാെമന്നു
എനിക്കു പറഞ്ഞുതേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
അവേളാടു: എെന്റ തലയിെല ഏഴു ജട നൂലപ്ാവിൽ
േചത്തൎ ു െനയത്ാൽ സാധിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 14

അവൾ അങ്ങെന െചയത്ു കുറ്റി
അടിച്ചുറപ്പിച്ചുംെവച്ചു അവേനാടു: ശിംേശാേന,
െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ

ഉറക്കമുണന്നൎ ു െനയത്്തുതടിയുെട കുറ്റിയും പാവും
പറിെച്ചടുത്തുകളഞ്ഞു. 15 അേപ്പാൾ അവൾ
അവേനാടു: നിെന്റ ഹൃദയം എേന്നാടുകൂെട
ഇല്ലാതിരിെക്ക നീ എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു
പറയുന്നതു എങ്ങെന? ഈ മൂന്നു ്രപാവശ്യം നീ
എെന്ന ചതിച്ചു; നിെന്റ മഹാശക്തി ഏതിൽ ആകുന്നു
എന്നു എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 16

ഇങ്ങെന അവൾ അവെന ദിവസം്രപതി വാക്കുകളാൽ
ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അസഹ്യെപ്പടുത്തി; അവൻ
മരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം വ്യസനപരവശനായി തീന്നൎ ിട്ടു
തെന്റ ഉള്ളം മുഴുവനും അവെള അറിയിച്ചു: 17

െക്ഷൗരക്കത്തി എെന്റ തലയിൽ െതാട്ടിട്ടില്ല; ഞാൻ
അമ്മയുെട ഗഭൎ ംമുതൽ ൈദവത്തിന്നു ്രവതസ്ഥൻ
ആകുന്നു; െക്ഷൗരം െചയത്ാൽ എെന്റ ബലം എെന്ന
വിട്ടുേപാകും; ഞാൻ ബലഹീനനായി േശഷം
മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആകും എന്നു അവേളാടു പറഞ്ഞു.
18 തെന്റ ഉള്ളം മുഴുവനും അവൻ അറിയിച്ചു എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ െദലീലാ െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാെര
വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചു: ഇന്നു വരുവിൻ; അവൻ തെന്റ
ഉള്ളം മുഴുവനും എെന്ന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറയിച്ചു. െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവളുെട അടുക്കൽ
വന്നു, പണവും കയ്യിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 19 അവൾ
അവെന മടിയിൽ ഉറക്കി, ഒരു ആെള വിളിപ്പിച്ചു
തലയിെല ജട ഏഴും കളയിച്ചു; അവൾ അവെന
ഒതുക്കിത്തുടങ്ങി; അവെന്റ ശക്തി അവെന
വിട്ടുേപായി. പിെന്ന അവൾ: ശിംേശാേന, 20

െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന
അവൻ ഉറക്കമുണന്നൎ ു; യേഹാവ തെന്ന വിട്ടു
എന്നറിയാെത: ഞാൻ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
കുടെഞ്ഞാഴിഞ്ഞുകളയും എന്നു വിചാരിച്ചു. 21

െഫലിസ്ത്യേരാ അവെന പിടിച്ചു കണ്ണു കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചു
ഗസ്സയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി െചമ്പുചങ്ങലെകാണ്ടു
ബന്ധിച്ചു; അവൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ മാവു
െപാടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 22 അവെന്റ തലമുടി
കളഞ്ഞേശഷം വീണ്ടും വളന്നൎ ുതുടങ്ങി.

23 അനന്തരം െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ: നമ്മുെട
ൈവരിയായ ശിംേശാെന നമ്മുെട േദവൻ നമ്മുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങളുെട
േദവനായ ദാേഗാന്നു ഒരു വലിയ ബലികഴിപ്പാനും
ഉത്സവം േഘാഷിപ്പാനും ഒരുമിച്ചുകൂടി. 24 പുരുഷാരം
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: നമ്മുെട േദശം
ശൂന്യമാക്കുകയും നമ്മിൽ അേനകെര െകാല്ലുകയും
െചയത് നമ്മുെട ൈവരിെയ നമ്മുെട േദവൻ നമ്മുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങളുെട
േദവെന പുകഴത്്തി. 25 അവർ ആനന്ദത്തിലായേപ്പാൾ:
നമ്മുെട മുമ്പിൽ കളിപ്പാൻ ശിംേശാെന
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു ശിംേശാെന
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു വരുത്തി; അവൻ അവരുെട
മുമ്പിൽ കളിച്ചു; തൂണുകളുെട ഇടയിലായിരുന്നു
അവെന നിത്തൎ ിയിരുന്നതു. 26 ശിംേശാൻ തെന്ന
ൈകക്കു പിടിച്ച ബാല്യക്കാരേനാടു: േക്ഷ്രതം നില്ക്കുന്ന
തൂണു ചാരിയിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവെയ
തപ്പിേനാക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 27 എന്നാൽ
േക്ഷ്രതത്തിൽ പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു;
സകല െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; ശിംേശാൻ കളിക്കുന്നതു
കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്ന പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളുമായി
ഏകേദശം മൂവായിരംേപർ മാളികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
28 അേപ്പാൾ ശിംേശാൻ യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു:
കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, എെന്ന ഓേക്കൎ ണേമ;
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ൈദവേമ, ഞാൻ എെന്റ രണ്ടു കണ്ണിന്നും േവണ്ടി
െഫലിസ്ത്യേരാടു ്രപതികാരം െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഈ ഒരു
്രപാവശ്യം മാ്രതം എനിക്കു ശക്തി നേല്കണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 29 േക്ഷ്രതം നില്ക്കുന്ന രണ്ടു നടുത്തുണും ഒന്നു
വലൈങ്കെകാണ്ടും മേറ്റതു ഇടൈങ്കെകാണ്ടും
ശിംേശാൻ പിടിച്ചു അവേയാടു ചാരി: 30 ഞാൻ
െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട മരിക്കെട്ട എന്നു ശിംേശാൻ
പറഞ്ഞു ശക്തിേയാെട കുനിഞ്ഞു; ഉടെന േക്ഷ്രതം
അതിലുള്ള ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സകലജനത്തിെന്റയും
േമൽ വീണു. അങ്ങെന അവൻ
മരണസമയത്തുെകാന്നവർ ജീവകാലത്തു
െകാന്നവെരക്കാൾ അധികമായിരുന്നു. 31 അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരും പിതൃഭവനെമാെക്കയും െചന്നു
അവെന എടുത്തു േസാെരക്കും എസ്താേയാലിന്നും
മേദ്ധ്യ അവെന്റ അപ്പനായ മാേനാഹയുെട
ശമ്ശാനസ്ഥലത്തു അടക്കംെചയത്ു. അവൻ
യി്രസാേയലിന്നു ഇരുപതു സംവത്സരം ന്യായപാലനം
െചയത്ിരുന്നു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവു എന്നു േപരുള്ള
ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവൻ തെന്റ
അമ്മേയാടു: നിനക്കു കളവുേപായതും നീ

ഒരു ശപഥം െചയത്ു ഞാൻ േകൾെക്ക പറഞ്ഞതുമായ
ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണം ഇതാ, എെന്റ
പക്കൽ ഉണ്ടു; ഞാനാകുന്നു അതു എടുത്തതു എന്നു
പറഞ്ഞു. എെന്റ മകേന, നീ യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു അവെന്റ അമ്മ
പറഞ്ഞു. 3 അവൻ ആ ആയിരെത്താരുനൂറു
െവള്ളിപ്പണം അെമ്മക്കു മടക്കിെക്കാടുത്തേപ്പാൾ
അവെന്റ അമ്മ: െകാത്തുപണിയും വാപ്പൎ ുപണിയുമായ
ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ െവള്ളി എെന്റ
മകന്നുേവണ്ടി യേഹാെവക്കു േനന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
ആകയാൽ ഞാൻ അതു നിനക്കു മടക്കിത്തരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവൻ െവള്ളി തെന്റ അെമ്മക്കു
മടക്കിെക്കാടുത്തേപ്പാൾ അവെന്റ അമ്മ ഇരുനൂറു
െവള്ളിപ്പണം എടുത്തു തട്ടാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു;
അവൻ അതുെകാണ്ടു െകാത്തുപണിയും
വാപ്പൎ ുപണിയുമായ ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി; അതു
മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 മീഖാവിന്നു ഒരു
േദവമന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ഒരു ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബവും ഉണ്ടാക്കിച്ചു തെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ഒരുത്തെന കരപൂരണം കഴിച്ചു; അവൻ അവെന്റ
പുേരാഹിതനായത്ീന്നൎ ു. 6 അക്കാലത്തു യി്രസാേയലിൽ
രാജാവില്ലായിരുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ േബാധിച്ചതു
േപാെല നടന്നു.

7 െയഹൂദയിെല േബത്ത്-േലെഹമ്യനായി
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു യുവാവു
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ േലവ്യനും അവിെട
വന്നുപാത്തൎ വനുമേ്രത. 8 തരംകിട്ടുേന്നടത്തു െചന്നു
പാപ്പൎ ാൻ േവണ്ടി അവൻ െയഹൂദയിെല
േബേത്ത്ലെഹംപട്ടണം വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു തെന്റ
്രപയാണത്തിൽ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവിെന്റ
വീടുവെര എത്തി. 9 മീഖാവു അവേനാടു: നീ
എവിെടനിന്നു വരുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. ഞാൻ
െയഹൂദയിെല േബേത്ത്ലെഹമിൽനിന്നു വരുന്ന ഒരു
േലവ്യൻ ആകുന്നു; തരം കിട്ടുേന്നടത്തു പാപ്പൎ ാൻ
േപാകയാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 മീഖാവു
അവേനാടു: നീ എേന്നാടുകൂെട പാത്തൎ ു എനിക്കു

പിതാവും പുേരാഹിതനുമായിരിക്ക; ഞാൻ നിനക്കു
ആണ്ടിൽ പത്തു െവള്ളിപ്പണവും ഉടുപ്പും ഭക്ഷണവും
തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന േലവ്യൻ അകത്തു
െചന്നു. 11 അവേനാടുകൂെട പാപ്പൎ ാൻ േലവ്യന്നു
സമ്മതമായി; ആ യുവാവു അവന്നു സ്വന്തപു്രതന്മാരിൽ
ഒരുത്തെനേപ്പാെല ആയത്ീന്നൎ ു. 12 മീഖാവു േലവ്യെന
കരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു; യുവാവു അവന്നു
പുേരാഹിതനായത്ീന്നൎ ു മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ പാത്തൎ ു. 13

ഒരു േലവ്യൻ എനിക്കു പുേരാഹിതനായിരിക്കയാൽ
യേഹാവ എനിക്കു നന്മെചയ്യുെമന്നു ഇേപ്പാൾ
തീച്ചൎ തേന്ന എന്നു മീഖാവു പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അക്കാലത്തു യി്രസാേയലിൽ
രാജാവില്ലായിരുന്നു. ദാൻേഗാ്രതക്കാർ
അക്കാലം തങ്ങൾക്കു കുടിപാപ്പൎ ാൻ ഒരു

അവകാശം അേന്വഷിച്ചു; യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളുെട
ഇടയിൽ അവക്കൎ ു അന്നുവെര അവകാശം
സ്വാധീനമായവ്ന്നിരുന്നില്ല. 2 അങ്ങെനയിരിേക്ക േദശം
ഒറ്റുേനാക്കി പരിേശാധിേക്കണ്ടതിന്നു ദാന്യർ തങ്ങളുെട
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു കൂട്ടത്തിൽ പരാ്രകമശാലികളായ
അഞ്ചുേപെര േസാരയിൽനിന്നും എസ്താേയാലിൽ
നിന്നും അയച്ചു, അവേരാടു: നിങ്ങൾ െചന്നു േദശം
േശാധനെചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അവർ
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവിെന്റ വീടുവെര എത്തി
രാ്രതി അവിെട പാത്തൎ ു. മീഖാവിെന്റ വീട്ടിന്നരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ ആ േലവ്യയുവാവിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ടറിഞ്ഞു അവിെട കയറിെച്ചന്നു അവേനാടു:
നിെന്ന ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നതു ആർ? നീ ഇവിെട
എന്തു െചയ്യുന്നു? നിനക്കു ഇവിെട എന്തു കിട്ടും
എന്നു േചാദിച്ചു. 4 അവൻ അവേരാടു: മീഖാവു
എനിക്കു ഇന്നിന്നതു െചയത്ിരിക്കുന്നു; അവൻ
എെന്ന ശമ്പളത്തിന്നു നിത്തൎ ി; ഞാൻ അവെന്റ
പുേരാഹിതൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അവർ
അവേനാടു: ഞങ്ങൾ േപാകുന്ന യാ്രത ശുഭമാകുേമാ
എന്നു അറിേയണ്ടതിന്നു ൈദവേത്താടു
േചാദിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 6 പുേരാഹിതൻ
അവേരാടു: സമാധാനേത്താെട േപാകുവിൻ; നിങ്ങൾ
േപാകുന്ന യാ്രത യേഹാെവക്കു സമ്മതം തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 അങ്ങെന ആ അഞ്ചു പുരുഷന്മാരും പുറെപ്പട്ടു
ലയീശിേലക്കു െചന്നു; അവിടെത്ത ജനം
സീേദാന്യെരേപ്പാെല ൈസ്വരവും സ്വസ്ഥതയും
ഉള്ളവരായി നിഭൎയം വസിക്കുന്നു; യാെതാരു
കായ്യൎ ത്തിലും അവക്കൎ ു േദാഷം െചയവ്ാൻ
്രപാപത്ിയുള്ളവൻ േദശത്തു ആരുമില്ല; അവർ
സീേദാന്യക്കൎ ു അകെല പാക്കൎ ുന്നു; മറ്റുള്ള
മനുഷ്യരുമായി അവക്കൎ ു സംസഗ്ഗൎ വുമില്ല എന്നു കണ്ടു.
8 പിെന്ന അവർ േസാരയിലും എസ്താേയാലിലും
തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു;
സേഹാദരന്മാർ അവേരാടു: നിങ്ങൾ എന്തു വത്തൎ മാനം
െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവർ:
എഴുേന്നലപ്ിൻ; നാം അവരുെട േനെര െചല്ലുക; 9 ആ
േദശം ബഹുവിേശഷം എന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതു എന്തു? ആ േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു േപാകുവാൻ മടിക്കരുതു. 10

നിങ്ങൾ െചല്ലുേമ്പാൾ നിഭൎയമായിരിക്കുന്ന ഒരു
ജനെത്ത കാണും; േദശം വിശാലമാകുന്നു; ൈദവം
അതു നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു; അതു
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ഭൂമിയിലുള്ള യാെതാന്നിന്നും കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലം
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു.

11 അനന്തരം േസാരയിലും എസ്താേയാലിലും ഉള്ള
ദാൻേഗാ്രതക്കാരിൽ അറുനൂറു േപർ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 12

അവർ െചന്നു െയഹൂദയിെല കിയ്യൎ ത്ത്-യയാരീമിൽ
പാളയം ഇറങ്ങി; അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു
ഇന്നുവെരയും മഹേന-ദാൻ എന്നു േപർ പറയുന്നു;
അതു കിയ്യൎ ത്ത്-യയാരീമിെന്റ പിൻവശത്തു ഇരിക്കുന്നു.
13 അവിെടനിന്നു അവർ എ്രഫയീംമലനാട്ടിേലക്കു
െചന്നു മീഖാവിെന്റ വീട്ടിന്നരിെക എത്തി. 14

അേപ്പാൾ ലയീശ ്േദശം ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ േപായിരുന്ന
ആ അഞ്ചു പുരുഷന്മാരും തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാേരാടു: ഈ വീടുകളിൽ ഒരു ഏേഫാദും
ഒരു ഗൃഹബിംബവും െകാത്തുപണിയും
വാപ്പൎ ുപണിയുമായ ഒരു വി്രഗഹവും ഉണ്ടു എന്നു
അറിഞ്ഞുേവാ? ആകയാൽ നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതു
എെന്തന്നു വിചാരിച്ചുെകാൾവിൻ. 15 അവർ
അേങ്ങാട്ടു തിരിഞ്ഞു മീഖാവിെന്റ വീട്ടിേനാടു േചന്നൎ
േലവ്യയുവാവിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു അവേനാടു കുശലം
േചാദിച്ചു. 16 യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ദാന്യർ
അറുനൂറുേപരും വാതില്ക്കൽ നിന്നു. 17 േദശം
ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ േപായിരുന്നവർ അഞ്ചുേപരും
അകത്തുകടന്നു െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും
ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും വാപ്പൎ ുപണിയായ
വി്രഗഹവും എടുത്തു; പുേരാഹിതൻ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായ അറുനൂറുേപരുെട അടുക്കൽ
നിന്നിരുന്നു. 18 ഇവർ മീഖാവിെന്റ വീട്ടിന്നകത്തു
കടന്നു െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബവും വാപ്പൎ ുപണിയായ വി്രഗഹവും
എടുത്തേപ്പാൾ പുേരാഹിതൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 19 അവർ
അവേനാടു: മിണ്ടരുതു; നിെന്റ വായ ്െപാത്തി
ഞങ്ങേളാടു കൂെട വന്നു ഞങ്ങൾക്കു പിതാവും
പുേരാഹിതനുമായിരിക്ക; ഒരുവെന്റ വീട്ടിന്നു മാ്രതം
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നേതാ യി്രസാേയലിൽ ഒരു
േഗാ്രതത്തിന്നും കുലത്തിന്നും
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നേതാ ഏതു നിനക്കു നല്ലതു
എന്നു േചാദിച്ചു. 20 അേപ്പാൾ പുേരാഹിതെന്റ മനം
െതളിഞ്ഞു; അവൻ ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും
െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും എടുത്തു
പടജ്ജനത്തിെന്റ നടുവിൽ നടന്നു. 21 ഇങ്ങെന അവർ
പുറെപ്പട്ടു കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും ആടുമാടുകെളയും
സമ്പത്തുകെളയും തങ്ങളുെട മുമ്പിലാക്കി ്രപയാണം
െചയത്ു. 22 അവർ മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു കുെറ
ദൂരത്തായേപ്പൾ മീഖാവിെന്റ വീട്ടിേനാടു േചന്നൎ
വീടുകളിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി ദാന്യെര പിന്തുടന്നൎ ു.
23 അവർ ദാന്യെര കൂകിവിളിച്ചേപ്പാൾ അവർ
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി മീഖാവിേനാടു: നീ ഇങ്ങെന
ആൾക്കൂട്ടേത്താടുകൂെട വരുവാൻ എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 24 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എെന്റ
േദവന്മാെരയും എെന്റ പുേരാഹിതെനയും നിങ്ങൾ
അപഹരിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുന്നു; ഇനി എനിക്കു
എന്തുള്ളു? നിനക്കു എന്തു എന്നു നിങ്ങൾ എേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നതു എങ്ങെന എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 25

ദാന്യർ അവേനാടു: നിെന്റ ഒച്ച ഇവിെട േകൾക്കരുതു:
അെല്ലങ്കിൽ േദ്വഷ്യക്കാർ നിങ്ങേളാടു കയത്തൎ ിട്ടു നിെന്റ
ജീവനും നിെന്റ വീട്ടുകാരുെട ജീവനും നഷ്ടമാകുവാൻ
നീ സംഗതിവരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന
ദാന്യർ തങ്ങളുെട വഴിക്കു േപായി; അവർ തന്നിലും

ബലവാന്മാർ എന്നു മീഖാവു കണ്ടു വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 27 മീഖാവു തീപ്പൎ ിച്ചവെയയും അവന്നു
ഉണ്ടായിരുന്ന പുേരാഹിതെനയും അവർ
െകാണ്ടുേപായി, ലയീശിൽ ൈസ്വരവും
നിഭൎയവുമായിരുന്ന ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി
അവെര വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െവട്ടി, പട്ടണം
തീെവച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 28 അതു സീേദാന്നു അകെല
ആയിരുന്നു; മറ്റു മനുഷ്യരുമായി അവക്കൎ ു സംസഗ്ഗൎ ം
ഇല്ലായ്കയാൽ അവെര വിടുവിപ്പാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു േബത്ത്-െരേഹാബ്
താഴവ്രയിൽ ആയിരുന്നു. അവർ പട്ടണം വീണ്ടും
പണിതു അവിെട കുടിപാക്കൎ യും 29 യി്രസാേയലിന്നു
ജനിച്ച തങ്ങളുെട പിതാവായ ദാെന്റ േപരിൻ ്രപകാരം
നഗരത്തിന്നു ദാൻ എന്നു േപരിടുകയും െചയത്ു;
പണ്ടു ആ പട്ടണത്തിന്നു ലയീശ ്എന്നു േപർ
ആയിരുന്നു. 30 ദാന്യർ െകാത്തുപണിയായ ആ
വി്രഗഹം ്രപതിഷഠ്ിച്ചു; േമാെശയുെട മകനായ
േഗേശൎ ാമിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും ആ േദശത്തിെന്റ ്രപവാസകാലംവെര
ദാൻേഗാ്രതക്കാക്കൎ ു പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു. 31

ൈദവത്തിെന്റ ആലയം ശീേലാവിൽ ആയിരുന്ന
കാലെത്താെക്കയും മീഖാവു തീപ്പൎ ിച്ച വി്രഗഹം അവർ
െവച്ചു പൂജിച്ചുേപാന്നു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയലിൽ രാജാവില്ലാത്ത ആ കാലത്തു
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ ഉൾ്രപേദശത്തു വന്നു
പാത്തൎ ിരുന്ന ഒരു േലവ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;

അവൻ െയഹൂദയിെല േബേത്ത്ലെഹമിൽനിന്നു ഒരു
െവപ്പാട്ടിെയ പരി്രഗഹിച്ചു. 2 അവെന്റ െവപ്പാട്ടി
അവേനാടു േ്രദാഹിച്ചു വ്യഭിചാരം െചയത്ു അവെന
വിട്ടു െയഹൂദയിെല േബേത്ത്ലെഹമിൽ തെന്റ അപ്പെന്റ
വീട്ടിൽ േപായി നാലു മാസേത്താളം അവിെട പാത്തൎ ു. 3

അവളുെട ഭത്തൎ ാവു പുറെപ്പട്ടു അവേളാടു നല്ലവാക്കു
പറഞ്ഞു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ അവെള
അേന്വഷിച്ചുെചന്നു; അവേനാടുകൂെട ഒരു
ബാല്യക്കാരനും രണ്ടു കഴുതയും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൾ അവെന തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ
ൈകെക്കാണ്ടു; യുവതിയുെട അപ്പൻ അവെന
കണ്ടേപ്പാൾ അവെന്റ വരവിങ്കൽ സേന്താഷിച്ചു. 4

യുവതിയുെട അപ്പനായ അവെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ
അവെന പാപ്പൎ ിച്ചു; അങ്ങെന അവൻ മൂന്നു ദിവസം
അവേനാടുകൂെട പാത്തൎ ു. അവർ തിന്നുകുടിച്ചു
അവിെട രാപാത്തൎ ു. 5 നാലാം ദിവസം അവൻ
അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു യാ്രത പുറെപ്പടുവാൻ
ഭാവിച്ചേപ്പാൾ യുവതിയുെട അപ്പൻ മരുമകേനാടു:
അലപ്ം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടു േപാകാമേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന അവർ ഇരുന്നു രണ്ടുേപരും
കൂെട തിന്നുകയും കുടിക്കയും െചയത്ു; യുവതിയുെട
അപ്പൻ അവേനാടു: ദയെചയത്ു രാപാത്തൎ ു
സുഖിച്ചുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അവൻ
േപാേകണ്ടതിന്നു എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അവെന്റ
അമ്മാവിയപ്പൻ അവെന നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചു; ആ രാ്രതിയും
അവൻ അവിെട പാത്തൎ ു. 8 അഞ്ചാം ദിവസം അവൻ
േപാേകണ്ടതിന്നു അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
യുവതിയുെട അപ്പൻ: അലപ്ം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടു
െവയിലാറുംവെര താമസിച്ചുെകാൾക എന്നു
പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുേപരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 9

പിെന്ന അവനും അവെന്റ െവപ്പാട്ടിയും
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ബാല്യക്കാരനും എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ യുവതിയുെട
അപ്പനായ അവെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ അവേനാടു: ഇതാ,
േനരം അസ്തമിപ്പാറായി, ഈ രാ്രതിയും താമസിക്ക;
േനരം ൈവകിയേല്ലാ; രാപാത്തൎ ു സുഖിക്ക; നാെള
അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു വീട്ടിേലക്കു േപാകാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ അന്നും രാപാപ്പൎ ാൻ
മനസ്സില്ലാെത അവൻ എഴുേന്നറ്റു പുറെപ്പട്ടു;
െയരൂശേലെമന്ന െയബൂസിന്നു സമീപം എത്തി;
േകാപ്പിട്ട രണ്ടു കഴുതയും അവെന്റ െവപ്പാട്ടിയും
അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 അവൻ
െയബൂസിന്നു സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ േനരം
നന്നാൈവകിയിരുന്നു; ബാല്യക്കാരൻ യജമാനേനാടു:
നാം ഈ െയബൂസ്യനഗരത്തിൽ കയറി രാപാക്കൎ രുേതാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 യജമാനൻ അവേനാടു:
യി്രസാേയൽമക്കളില്ലാത്ത ഈ അന്യനഗരത്തിൽ നാം
കയറരുതു; നമുക്കു ഗിെബയയിേലക്കു േപാകാം
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അവൻ പിെന്നയും തെന്റ
ബാല്യക്കാരേനാടു: നമുക്കു ഈ ഊരുകളിൽ ഒന്നിൽ
ഗിെബയയിേലാ രാമയിേലാ രാപാക്കൎ ാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന അവൻ മുേമ്പാട്ടു േപായി
െബന്യാമീൻേദശത്തിെല ഗിെബെയക്കു സമീപം
എത്തിയേപ്പാൾ സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിച്ചു. 15 അവർ
ഗിെബയയിൽ രാപാപ്പൎ ാൻ കയറി; അവൻ െചന്നു
നഗരവീഥിയിൽ ഇരുന്നു; രാപാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു അവെര
വീട്ടിൽ ൈകെക്കാൾവാൻ ആെരയും കണ്ടില്ല. 16

അനന്തരം ഇതാ, ഒരു വൃദ്ധൻ ൈവകുേന്നരം
േവലകഴിഞ്ഞിട്ടു വയലിൽനിന്നു വരുന്നു; അവൻ
എ്രഫയീംമലനാട്ടുകാരനും ഗിെബയയിൽ വന്നു
പാക്കൎ ുന്നവനും ആയിരുന്നു; ആ േദശക്കാേരാ
െബന്യാമീന്യർ ആയിരുന്നു. 17 വൃദ്ധൻ തലയുയത്തൎ ി
േനാക്കിയേപ്പാൾ നഗരവീഥിയിൽ വഴിയാ്രതക്കാരെന
കണ്ടു: നീ എവിെടനിന്നു വരുന്നു? എവിേടക്കു
േപാകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 18 അതിന്നു അവൻ:
ഞങ്ങൾ െയഹൂദയിെല േബേത്ത്ലെഹമിൽനിന്നു
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ ഉൾ്രപേദശേത്തക്കു േപാകുന്നു;
ഞാൻ അവിടത്തുകാരൻ ആകുന്നു; ഞാൻ
െയഹൂദയിെല േബേത്ത്ലെഹമിേനാളം േപായിരുന്നു;
ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
േപാകയാകുന്നു; എെന്ന വീട്ടിൽ ൈകെക്കാൾവാൻ
ഇവിെട ആരും ഇല്ല. 19 ഞങ്ങളുെട കഴുതകൾക്കു
ൈവേക്കാലും തീനും ഉണ്ടു; എനിക്കും നിെന്റ
ദാസിക്കും അടിയങ്ങേളാടുകൂെടയുള്ള
ബാല്യക്കാരന്നും അപ്പവും വീഞ്ഞും ൈകവശം ഉണ്ടു,
ഒന്നിന്നും കുറവില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അതിന്നു
വൃദ്ധൻ: നിനക്കു സമാധാനം; നിനക്കു
േവണ്ടെതാെക്കയും ഞാൻ തരും; വീഥിയിൽ
രാപാക്കൎ മാ്രതമരുതു എന്നു പറഞ്ഞു, 21 അവെന
തെന്റ വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി കഴുതകൾക്കു
തീൻ െകാടുത്തു; അവരും കാലുകൾ കഴുകി
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു. 22 ഇങ്ങെന അവർ
സുഖിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പട്ടണത്തിെല ചില
നീചന്മാർ വീടു വളഞ്ഞു വാതിലിന്നു മുട്ടി: നിെന്റ
വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുരുഷെന പുറത്തു
െകാണ്ടുവാ; ഞങ്ങൾ അവെന േഭാഗിക്കെട്ട എന്നു
വീട്ടുടയവനായ വൃദ്ധേനാടു പറഞ്ഞു. 23

വീട്ടുടയവനായ പുരുഷൻ അവരുെട അടുക്കൽ
പുറത്തു െചന്നു അവേരാടു: അരുേത, എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന േദാഷം െചയ്യരുേത; ഈ
ആൾ എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കെകാണ്ടു ഈ വഷളത്വം
്രപവത്തൎ ിക്കരുേത. 24 ഇതാ, കന്യകയായ എെന്റ

മകളും ഈയാളുെട െവപ്പാട്ടിയും ഇവിെട ഉണ്ടു;
അവെര ഞാൻ പുറത്തു െകാണ്ടുവരാം; അവെര
എടുത്തു നിങ്ങൾക്കു േബാധിച്ചതുേപാെല അവേരാടു
െചയവ്ിൻ; ഈ ആേളാേടാ ഈവക വഷളത്വം
്രപവത്തൎ ിക്കരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ അവർ
അവെന കൂട്ടാക്കിയില്ല; ആകയാൽ ആ പുരുഷൻ തെന്റ
െവപ്പാട്ടിെയ പിടിച്ചു അവെള അവരുെട അടുക്കൽ
പുറത്താക്കിെക്കാടുത്തു, അവർ അവെള പുണന്നൎ ു;
രാ്രതി മുഴുവനും ്രപഭാതംവെര അവെള ബലാല്ക്കാരം
െചയത്ു; േനരം െവളുപ്പാറായേപ്പാൾ അവെള
വിട്ടുേപായി. 26 ്രപഭാതത്തിങ്കൽ ്രസ്തീ വന്നു തെന്റ
യജമാനൻ പാത്തൎ  ആ പുരുഷെന്റ വീട്ടുവാതില്ക്കൽ
വീണുകിടന്നു. 27 അവളുെട യജമാനൻ രാവിെല
എഴുേന്നറ്റു വീട്ടിെന്റ വാതിൽ തുറന്നു തെന്റ വഴിക്കു
േപാകുവാൻ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഇതാ, അവെന്റ
െവപ്പാട്ടി വീട്ടുവാതില്ക്കൽ ൈക ഉമ്മരപ്പടിേമലായി
വീണുകിടക്കുന്നു. 28 അവൻ അവേളാടു: എഴുേന്നല്ക്ക,
നാം േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു മറുപടി
ഉണ്ടായില്ല. അവൻ അവെള കഴുതപ്പുറത്തു െവച്ചു
പുറെപ്പട്ടു തെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു േപായി, 29 വീട്ടിൽ
എത്തിയേശഷം ഒരു കത്തിെയടുത്തു അംഗമംഗമായി
തെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ പ്രന്തണ്ടു ഖണ്ഡമാക്കി വിഭാഗിച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ സകലദിക്കുകളിലും െകാടുത്തയച്ചു.
30 അതു കണ്ടവർ എല്ലാവരും: യി്രസാേയൽമക്കൾ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്ന നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെരയും ഇങ്ങെനയുള്ള ്രപവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ല,
കണ്ടിട്ടുമില്ല; ഇതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു ആേലാചിച്ചു
അഭി്രപായം പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യി്രസാേയൽമക്കൾ ഒെക്കയും
പുറെപ്പട്ടു ദാൻമുതൽ േബർ-േശബവെരയും
ഗിെലയാദേ്ദശത്തും ഉള്ള സഭെയാെക്കയും

ഏകമനേസ്സാെട മിസപ്യിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ വന്നുകൂടി. 2 യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളുമായ സവ്വൎ ജനത്തിെന്റയും
്രപധാനികളും ആയുധപാണികളായ നാലുലക്ഷം
കാലാളും ൈദവത്തിെന്റ ജനസംഘത്തിൽ വന്നുനിന്നു-
3 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മിസപ്യിേലക്കു േപായി എന്നു
െബന്യാമീന്യർ േകട്ടു.- അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽമക്കൾ:
ഈ േദാഷം എങ്ങിെന സംഭവിച്ചു എന്നു പറവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു 4 െകാല്ലെപ്പട്ട ്രസ്തീയുെട
ഭത്തൎ ാവായ േലവ്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാനും
എെന്റ െവപ്പാട്ടിയും െബന്യാമീൻ േദശത്തു
ഗിെബയയിൽ രാപാപ്പൎ ാൻ െചന്നു. 5 എന്നാെറ
ഗിെബയാനിവാസികൾ എെന്റ േനെര എഴുേന്നറ്റു
രാ്രതിയിൽ എെന്റ നിമിത്തം വീടുവളഞ്ഞു എെന്ന
െകാല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു; എെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ അവർ
ബലാല്ക്കാരം െചയത്തിനാൽ അവൾ മരിച്ചുേപായി. 6

അവർ യി്രസാേയലിൽ ദുഷ്കമ്മൎ വും വഷളത്വവും
്രപവത്തൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ
ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി യി്രസാേയലിെന്റ
അവകാശേദശെത്താെക്കയും െകാടുത്തയച്ചു. 7

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യി്രസാേയല്യരേല്ലാ; ഇതിൽ
നിങ്ങളുെട അഭി്രപായവും ആേലാചനയും പറവിൻ. 8

അേപ്പാൾ സവ്വൎ ജനവും ഒന്നായിട്ടു എഴുേന്നറ്റു
പറഞ്ഞതു: നമ്മിൽ ആരും തെന്റ കൂടാരത്തിേലക്കു
േപാകരുതു; ആരും വീട്ടിേലക്കു തിരികയുമരുതു. 9 നാം
ഇേപ്പാൾ ഗിെബയേയാടു െചേയ്യണ്ടുന്ന കായ്യൎ മാവിതു:
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നാം അതു സംബന്ധിച്ചു ചീട്ടിേടണം; 10 അവർ
യി്രസാേയലിൽ ്രപവത്തൎ ിച്ച സകലവഷളത്വത്തിന്നും
പകരം െചേയ്യണ്ടതിന്നു ജനം ഗിെബയയിേലക്കു
െചല്ലുേമ്പാൾ അവക്കൎ ു േവണ്ടി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
േപായി െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ
നൂറ്റിൽ പത്തുേപെരയും ആയിരത്തിൽ നൂറുേപെരയും
പതിനായിരത്തിൽ ആയിരംേപെരയും എടുേക്കണം. 11

അങ്ങെന യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും ആ പട്ടണത്തിന്നു
വിേരാധമായി ഏകമനേസ്സാെട േയാജിച്ചു.

12 പിെന്ന യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾ െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിെലങ്ങും ആളയച്ചു: നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ഇങ്ങെന ഒരു േദാഷം നടന്നതു എന്തു? 13

ഗിെബയയിെല ആ നീചന്മാെര ഞങ്ങൾ െകാന്നു
യി്രസാേയലിൽനിന്നു േദാഷം നീക്കിക്കളേയണ്ടതിന്നു
അവെര ഏലപ്ിച്ചു തരുവിൻ എന്നു പറയിച്ചു.
െബന്യാമീന്യേരാ യി്രസാേയൽമക്കളായ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരുെട വാക്കു േകട്ടനുസരിപ്പാൻ
മനസ്സില്ലാെത യി്രസാേയൽമക്കേളാടു 14 യുദ്ധത്തിന്നു
പുറെപ്പടത്തക്കവണ്ണം തങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു
ഗിെബയയിൽ വന്നുകൂടി. 15 അന്നു
ഗിെബയാനിവാസികളിൽ എണ്ണിത്തിരിച്ച എഴുനൂറു
വിരുതന്മാെര കൂടാെത പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന
െബന്യാമീന്യർ ഇരുപത്താറയിരം ആയുധപാണികൾ
ഉെണ്ടന്നു എണ്ണം കണ്ടു. 16 ഈ ജനത്തിെലല്ലാം
ഇടത്തു കയ്യന്മാരായ എഴുനൂറു വിരുതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ എല്ലാവരും ഒരു
േരാമത്തിന്നുേപാലും ഏറുപിെഴക്കാത്ത കവിണക്കാർ
ആയിരുന്നു.

17 െബന്യാമീൻ ഒഴിെകയുള്ള യി്രസാേയല്യേരാ
നാലുലക്ഷം ആയുധപാണികൾ ആയിരുന്നു; അവർ
എല്ലാവരും േയാദ്ധാക്കൾ തേന്ന. 18 അനന്തരം
യി്രസാേയൽമക്കൾ പുറെപ്പട്ടു േബേഥലിേലക്കു
െചന്നു: െബന്യാമീന്യേരാടു പടെവട്ടുവാൻ ഞങ്ങളിൽ
ആർ മുമ്പനായി െചേല്ലണ്ടു എന്നു ൈദവേത്താടു
അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചു. െയഹൂദാ മുമ്പനായി െചല്ലെട്ട
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു. 19 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽമക്കൾ രാവിെല എഴുേന്നറ്റു
ഗിെബെയക്കു േനെര പാളയം ഇറങ്ങി. 20

യി്രസാേയല്യർ െബന്യാമീന്യേരാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടു ഗിെബയയിൽ അവരുെട േനെര
അണിനിരന്നു. 21 െബന്യാമീന്യേരാ
ഗിെബയയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു യി്രസാേയല്യരിൽ
ഇരുപത്തീരായിരംേപെര അന്നു സംഹരിച്ചു വീഴിച്ചു.
22 യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െചന്നു സന്ധ്യവെര കരഞ്ഞു: ഞങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യേരാടു ഞങ്ങൾ
ഇനിയും യുദ്ധത്തിന്നു േപാേകണേമാ എന്നു
യേഹാവേയാടുേചാദിച്ചു. അവരുെട േനെര
െചല്ലുവിൻ എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു. 23

അങ്ങെന യി്രസാേയല്യരായ പടജ്ജനം ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു
ഒന്നാം ദിവസം അണിനിരന്ന സ്ഥലത്തുതേന്ന
പിെന്നയും പെടക്കു അണിനിരന്നു.

24 യി്രസാേയൽമക്കൾ രണ്ടാം ദിവസവും
െബന്യാമീന്യേരാടു അടുത്തു. 25 െബന്യാമീന്യർ രണ്ടാം
ദിവസവും ഗിെബയയിൽനിന്നു അവരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ടു യി്രസാേയൽമക്കളിൽ പിെന്നയും
പതിെനണ്ണായിരംേപെര സംഹരിച്ചു വീഴിച്ചു; അവർ
എല്ലാവരും േയാദ്ധാക്കൾ ആയിരുന്നു. 26 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കൾ ഒെക്കയും സവ്വൎ ജനവും കയറി
േബേഥലിേലക്കു െചന്നു; അവിെട യേഹാവയുെട

സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ടു അന്നു സന്ധ്യവെര
ഉപവസിച്ചുപാത്തൎ ു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
േഹാമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു. 27

പിെന്ന യി്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവേയാടു േചാദിച്ചു;
അക്കാലത്തു ൈദവത്തിെന്റ നിയമെപട്ടകം അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 അഹേരാെന്റ മകനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ ്ആയിരുന്നു
അക്കാലത്തു തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്നതു.
ഞങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യേരാടു
ഞങ്ങൾ ഇനിയും പടെയടുേക്കണേമാ?
ഒഴിഞ്ഞുകളേയണേമാ എന്നു അവർ േചാദിച്ചതിന്നു:
െചല്ലുവിൻ; നാെള ഞാൻ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു. 29

അങ്ങെന യി്രസാേയല്യർ ഗിെബെയക്കു ചുറ്റും
പതിയിരിപ്പുകാെര ആക്കി.

30 യി്രസാേയൽമക്കൾ മൂന്നാം ദിവസവും
െബന്യാമീന്യരുെട േനെര പുറെപ്പട്ടു
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഗിെബയയുെട േനെര പെടക്കു
അണിനിരന്നു. 31 െബന്യാമീന്യർ പടജ്ജനത്തിെന്റ
േനെര പുറെപ്പട്ടു പട്ടണം വിട്ടു പുറത്തായി;
േബേഥലിേലക്കും വയലിൽക്കൂടി ഗിെബയയിേലക്കും
േപാകുന്ന രണ്ടു െപരുവഴികളിൽെവച്ചു
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല പടജ്ജനത്തിൽ ചിലെര
െവട്ടിത്തുടങ്ങി; യി്രസാേയലിൽ ഏകേദശം
മുപ്പതുേപെര െകാന്നു. 32 അവർ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
നമ്മുെട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടുന്നു എന്നു െബന്യാമീന്യർ
പറഞ്ഞു. യി്രസാേയൽമക്കേളാ: നാം ഓടി അവെര
പട്ടണത്തിൽനിന്നു െപരുവഴികളിേലക്കു ആകഷൎ ിക്ക
എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. 33 യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും
തങ്ങളുെട സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ബാൽ-താമാരിൽ
പെടക്കു അണിനിരന്നു; യി്രസാേയല്യരുെട
പതിയിരിപ്പുകാരം ഗിെബയയുെട പുലപ്ുറത്തു തങ്ങൾ
ഇരുേന്നടത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 34

എല്ലായി്രസാേയലിൽനിന്നും തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
പതിനായിരംേപർ ഗിെബയയുെട േനെര െചന്നു; പട
കഠിനമായി മുറുകി; എങ്കിലും ആപത്തു
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല. 35

യേഹാവ െബന്യാമീന്യെര യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽ
േതാല്ക്കുമാറാക്കി; അന്നു യി്രസാേയൽമക്കൾ
െബന്യമീന്യരിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരെത്താരുനൂറുേപെര
സംഹരിച്ചു; അവർ എല്ലാവരും ആയുധപാണികൾ
ആയിരുന്നു.

36 ഇങ്ങെന െബന്യാമീന്യർ തങ്ങൾ േതാറ്റു എന്നു
കണ്ടു; എന്നാൽ യി്രസാേയല്യർ ഗിെബെയക്കരിെക
ആക്കിയിരുന്ന പതിയിരിപ്പുകാെര
വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു െബന്യാമീന്യക്കൎ ു സ്ഥലം
െകാടുത്തു. 37 ഉടെന പതിയിരിപ്പുകാർ ഗിെബയയിൽ
പാഞ്ഞുകയറി; പതിയിരിപ്പുകാർ നീെള നടന്നു
പട്ടണെത്തെയാെക്കയും വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ
സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 38 പട്ടണത്തിൽനിന്നു
അടയാളമായിട്ടു ഒരു വലിയ പുക
െപാങ്ങുമാറാേക്കണെമന്നു യി്രസാേയല്യർ
പതിയിരിപ്പുകാരുമായി പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു. 39

യി്രസാേയല്യർ പടയിൽ പിൻവാങ്ങിയേപ്പാൾ
െബന്യാമീന്യർ യി്രസാേയല്യെര െവട്ടിത്തുടങ്ങി
ഏകേദശം മുപ്പതുേപെര െകാന്നു; മുൻകഴിഞ്ഞ
പടയിെലേപ്പാെല അവർ നമ്മുെട മുമ്പിൽ
േതാേറ്റാടുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 40 എന്നാൽ
പട്ടണത്തിൽനിന്നു അടയാളം ഒരു വലിയ
പുകത്തൂണായി െപാങ്ങിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
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െബന്യാമീന്യർ പിേന്നാട്ടു േനാക്കി; പട്ടണം മുഴുവനും
ആകാശേത്താളം കത്തിെപ്പാങ്ങുന്നതു കണ്ടു. 41

യി്രസാേയല്യർ തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ െബന്യാമീന്യർ
തങ്ങൾക്കു ആപത്തു ഭവിച്ചു എന്നു കണ്ടു. 42 അവർ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു; പട അവെര
പിന്തുടന്നൎ ു; പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവെര അവർ
അതതിെന്റ മേദ്ധ്യെവച്ചു സംഹരിച്ചു. 43 അവർ
െബന്യാമീന്യെര വളഞ്ഞു ഓടിച്ചു
ഗിെബെയെക്കതിെര കിഴക്കു അവരുെട
വിശ്രാമസ്ഥലത്തുെവച്ചു പിടികൂടി. 44 അങ്ങെന
െബന്യാമീന്യരിൽ പതിെനണ്ണായിരംേപർ പട്ടുേപായി;
അവർ എല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികൾ ആയിരുന്നു. 45

അേപ്പാൾ അവർ തിരിഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ രിേമ്മാൻ
പാെറക്കു ഓടി; അവരിൽ അയ്യായിരംേപെര
െപരുവഴികളിൽെവച്ചു ഒറ്റെയാറ്റയായി പിടിച്ചു
െകാന്നു; മറ്റവെര ഗിേദാേമാളം പിന്തുടന്നൎ ു അവരിലും
രണ്ടായിരം േപെര െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. 46 അങ്ങെന
െബന്യാമീന്യരിൽ ആെക ഇരുപത്തയ്യായിരം
ആയുധപാണികൾ അന്നു പട്ടുേപായി; അവർ
എല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികൾ തേന്ന. 47 എന്നാൽ
അറുനൂറുേപർ തിരിഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ രിേമ്മാൻ
പാറവെര ഓടി, അവിെട നാലു മാസം പാത്തൎ ു. 48

യി്രസാേയല്യർ പിെന്നയും െബന്യാമീന്യരുെട േനെര
തിരിഞ്ഞു ഓേരാ പട്ടണം മുഴുവെനയും മൃഗങ്ങെളയും
കണ്ട സകലെത്തയും വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ
സംഹരിച്ചു; അവർ കണ്ട എല്ലാപട്ടണങ്ങളും തീെവച്ചു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ നമ്മിൽ ആരും തെന്റ മകെള ഒരു
െബന്യാമീന്യന്നു ഭായ്യൎ യായി െകാടുക്കരുതു
എന്നു യി്രസാേയല്യർ മിസപ്യിൽെവച്ചു

ശപഥം െചയത്ിരുന്നു. 2 ആകയാൽ ജനം േബേഥലിൽ
െചന്നു അവിെട ൈദവസന്നിധിയിൽ സന്ധ്യവെര
ഇരുന്നു ഉച്ചത്തിൽ മഹാവിലാപം കഴിച്ചു: 3

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഇന്നു
യി്രസാേയലിൽ ഒരു േഗാ്രതം ഇല്ലാെതേപാകുവാൻ
തക്കവണ്ണം യി്രസാേയലിൽ ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 പിെറ്റന്നാൾ ജനം അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു അവിെട ഒരു യാഗപീഠം പണിതു
േഹാമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു. 5

പിെന്ന യി്രസാേയൽമക്കൾ:
എല്ലായി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലും യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ സെഭക്കു വരാെത ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ
എന്നു േചാദിച്ചു. മിസപ്യിൽ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ വരാത്തവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം
എന്നു അവർ ഒരു ഉ്രഗശപഥം െചയത്ിരുന്നു. 6

എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ചു
അനുതപിച്ചു: ഇന്നു യി്രസാേയലിൽനിന്നു ഒരു േഗാ്രതം
അറ്റുേപായിരിക്കുന്നു. 7 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവക്കൎ ു
നമ്മുെട പു്രതിമാെര ഭായ്യൎ മാരായി െകാടുക്കരുതു
എന്നു നാം യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സത്യംെചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു അവക്കൎ ു ഭായ്യൎ മാെര
കിട്ടുവാൻ നാം എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 8

യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നു മിസപ്യിൽ
യേഹാവയുെട അടുക്കൽ വരാെത ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ
എന്നു അവർ അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ ഗിെലയാദിെല

യാേബശിൽ നിന്നു ആരും പാളയത്തിൽ സെഭക്കു
വന്നിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടു. 9 ജനെത്ത
എണ്ണിേനാക്കിയാെറ ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികളിൽ ആരും അവിെട ഇല്ല എന്നു കണ്ടു. 10

അേപ്പാൾ സഭ പരാ്രകമശാലികളായ
പന്തീരായിരംേപെര അവിേടക്കു അയച്ചു അവേരാടു
കലപ്ിച്ചതു: നിങ്ങൾ െചന്നു ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികെള ്രസ്തീകളും ൈപതങ്ങളും ഉൾപെട
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െകാല്ലുവിൻ. 11 അതിൽ
നിങ്ങൾ ്രപവത്തൎ ിേക്കണ്ടതു ഇവ്വണ്ണം:
സകലപുരുഷന്മാെരയും പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിച്ച
സകല്രസ്തീകെളയും നിങ്ങൾ നിമ്മൎ ൂലമാേക്കണം. 12

അങ്ങെന െചയത്തിൽ ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികളുെട ഇടയിൽ പുരുഷനുമായി ശയിച്ചു
പുരുഷസംസഗ്ഗൎ ം െചയത്ിട്ടില്ലാത്ത നാനൂറു
കന്യകമാെര കെണ്ടത്തി അവെര കനാൻേദശത്തിെല
ശീേലാവിൽ പാളയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.

13 സവ്വൎ സഭയും രിേമ്മാൻപാറയിെല
െബന്യാമീന്യേരാടു സംസാരിച്ചു സമാധാനം
അറിയിപ്പാൻ ആളയച്ചു. 14 അേപ്പാൾ െബന്യാമീന്യർ
മടങ്ങിവന്നു; ഗിെലയാദിെല യാേബശിലുള്ള
്രസ്തീകളിൽെവച്ചു അവർ ജീവേനാെട
രക്ഷിച്ചിരുന്നവെര അവക്കൎ ു െകാടുത്തു; 15 അവക്കൎ ു
അവെരെക്കാണ്ടു തിെകഞ്ഞില്ല. യേഹാവ
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ ഒരു േഛദം
വരുത്തിയിരിക്കെകാണ്ടു ജനം
െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ചു ദുഃഖിച്ചു.

16 േശഷിച്ചവക്കൎ ു ്രസ്തീകെള കിേട്ടണ്ടതിന്നു നാം
എന്തു െചേയ്യണ്ടു? െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു
്രസ്തീകൾ അറ്റുേപായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു സഭയിെല
മൂപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു. 17 യി്രസാേയലിൽനിന്നു ഒരു
േഗാ്രതം നശിച്ചു േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
െബന്യാമീന്യരിൽ രക്ഷെപ്പട്ടവക്കൎ ു അവരുെട
അവകാശം നിേല്ക്കണം. 18 എങ്കിലും നമുക്കു നമ്മുെട
പു്രതിമാെര അവക്കൎ ു ഭായ്യൎ മാരായി െകാടുത്തുകൂടാ;
െബന്യാമീന്യക്കൎ ു ്രസ്തീെയ െകാടുക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു യി്രസാേയൽമക്കൾ ശപഥം
െചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 19

അേപ്പാൾ അവർ: േബേഥലിന്നു വടക്കും
േബേഥലിൽനിന്നു െശേഖമിേലക്കു േപാകുന്ന
െപരുവഴിക്കു കിഴക്കും െലേബാെനക്കു െതക്കും
ശീേലാവിൽ ആണ്ടുേതാറും യേഹാവയുെട ഉത്സവം
ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ആകയാൽ അവർ
െബന്യാമീന്യേരാടു: നിങ്ങൾ െചന്നു
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ പതിയിരിപ്പിൻ. 21 ശീേലാവിെല
കന്യകമാർ നിരനിരയായി നൃത്തംെചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടു വരുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ഓേരാരുത്തൻ
ശീേലാവിെല കന്യകമാരിൽനിന്നു ഭായ്യൎ െയ പിടിച്ചു
െബന്യാമീൻ േദശേത്തക്കു െപാെയ്ക്കാൾവിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 22 അവരുെട അപ്പന്മാേരാ ആങ്ങളമാേരാ
ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ
ഞങ്ങൾ അവേരാടു: അവെര ഞങ്ങൾക്കു ദാനം
െചയവ്ിൻ; നാം പടയിൽ അവെക്കൎ ല്ലാവക്കൎ ും
ഭായ്യൎ മാെര പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നില്ല; നിങ്ങൾ
കുറ്റക്കാരാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു അവക്കൎ ു
െകാടുത്തിട്ടും ഇല്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു െകാള്ളാം. 23

െബന്യാമിന്യർ അങ്ങെന െചയത്ു; നൃത്തംെചയ്യുന്ന
്രസ്തീകെള തങ്ങളുെട എണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം പിടിച്ചു,
തങ്ങളുെട അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്നു
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പട്ടണങ്ങെള വീണ്ടും പണിതു അവയിൽ പാത്തൎ ു. 24

യി്രസാേയൽമക്കളും ആ കാലത്തു അവിടം വിട്ടു
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ േഗാ്രതത്തിേലക്കും
വീട്ടിേലക്കും േപായി; അങ്ങെന അവർ അവിടം വിട്ടു

ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ അവകാശത്തിേലക്കു
െചന്നു. 25 ആ കാലത്തു യി്രസാേയലിൽ
രാജാവില്ലായിരുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ തനിക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല നടന്നു.
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രൂത്ത്രൂത്ത്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ
കാലത്തു ഒരിക്കൽ േദശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി;
െയഹൂദയിെല േബേത്ത്ലെഹമിലുള്ള ഒരു ആൾ

തെന്റ ഭായ്യൎ യും രണ്ടു പു്രതന്മാരുമായി
േമാവാബേ്ദശത്തു പരേദശിയായി പാപ്പൎ ാൻ േപായി. 2

അവന്നു എലീേമെലക്ക് എന്നും ഭായ്യൎ ക്കു െനാെവാമി
എന്നും രണ്ടു പു്രതന്മാക്കൎ ു മേഹ്ലാൻ എന്നും കിേല്യാൻ
എന്നും േപർ. അവർ െയഹൂദയിെല
േബത്ത്ളെഹമിൽനിന്നുള്ള എ്രഫാത്യർ ആയിരുന്നു;
അവർ േമാവാബേ്ദശത്തു െചന്നു അവിെട
താമസിച്ചു. 3 എന്നാൽ െനാെവാമിയുെട ഭത്തൎ ാവായ
എലീേമെലക്ക് മരിച്ചു; അവളും രണ്ടു പു്രതന്മാരും
േശഷിച്ചു. 4 അവർ േമാവാബ്യ്രസ്തീകെള വിവാഹം
കഴിച്ചു. ഒരുത്തിക്കു ഒപ്പൎ ാ എന്നും മറ്റവൾക്കു രൂത്ത്
എന്നും േപർ; അവർ ഏകേദശം പത്തു സംവത്സരം
അവിെട പാത്തൎ ു. 5 പിെന്ന മേഹ്ലാനും കിേല്യാനും
ഇരുവരും മരിച്ചു; അങ്ങെന രണ്ടു പു്രതന്മാരും
ഭത്തൎ ാവും കഴിഞ്ഞിട്ടു ആ ്രസ്തീ മാ്രതം േശഷിച്ചു. 6

യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത സന്ദശൎ ിച്ചു ആഹാരം
െകാടുത്ത്രപകാരം അവൾ േമാവാബേ്ദശത്തുെവച്ചു
േകട്ടിട്ടു േമാവാബേ്ദശം വിട്ടു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
തെന്റ മരുമക്കേളാടുകൂെട പുറെപ്പട്ടു. 7 അങ്ങെന
അവൾ മരുമക്കളുമായി പാത്തൎ ിരുന്ന സ്ഥലം വിട്ടു
െയഹൂദാേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
യാ്രതയായി. 8 എന്നാൽ െനാെവാമി മരുമക്കൾ
ഇരുവേരാടും: നിങ്ങൾ താന്താെന്റ അമ്മയുെട
വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ; മരിച്ചവേരാടും
എേന്നാടും നിങ്ങൾ െചയത്തുേപാെല യേഹാവ
നിങ്ങേളാടും ദയെചയ്യുമാറാകെട്ട. 9 നിങ്ങൾ
താന്താെന്റ ഭത്തൎ ാവിെന്റ വീട്ടിൽ വിശ്രാമം
്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു കൃപ
നല്കുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു അവെര ചുംബിച്ചു;
അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 10 അവർ അവേളാടു:
ഞങ്ങളും നിേന്നാടുകൂെട നിെന്റ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
േപാരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അതിന്നു െനാെവാമി
പറഞ്ഞതു: എെന്റ മക്കേള, നിങ്ങൾ
മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാൾവിൻ; എന്തിന്നു എേന്നാടുകൂെട
േപാരുന്നു? നിങ്ങൾക്കു ഭത്തൎ ാക്കന്മാരായിരിപ്പാൻ ഇനി
എെന്റ ഉദരത്തിൽ പു്രതന്മാർ ഉേണ്ടാ? 12 എെന്റ
മക്കേള, മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാൾവിൻ; ഒരു പുരുഷന്നു
ഭായ്യൎ യായിരിപ്പാൻ എനിക്കു ്രപായം കഴിഞ്ഞുേപായി;
അല്ല, അങ്ങെന ഒരു ആശ എനിക്കുണ്ടായിട്ടു ഈ രാ്രതി
തേന്ന ഒരു പുരുഷന്നു ഭായ്യൎ യായി പു്രതന്മാെര
്രപസവിച്ചാലും 13 അവക്കൎ ു ്രപായമാകുേവാളം
നിങ്ങൾ അവക്കൎ ായിട്ടു കാത്തിരിക്കുേമാ? നിങ്ങൾ
ഭത്തൎ ാക്കന്മാെര എടുക്കാെത നില്ക്കുേമാ? അതു േവണ്ടാ,
എെന്റ മക്കേള; യേഹാവയുെട ൈക എനിക്കു
വിേരാധമായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കയാൽ നിങ്ങെള

വിചാരിച്ചു ഞാൻ വളെര വ്യസനിക്കുന്നു. 14 അവർ
പിെന്നയും െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു; ഒപ്പൎ ാ അമ്മാവിയമ്മെയ
ചുംബിച്ചു പിരിഞ്ഞു; രൂേത്താ അവേളാടു പറ്റിനിന്നു.
15 അേപ്പാൾ അവൾ: നിെന്റ സേഹാദരി തെന്റ
ജനത്തിെന്റയും തെന്റ േദവെന്റയും അടുക്കൽ
മടങ്ങിേപ്പായേല്ലാ; നീയും നിെന്റ സേഹാദരിയുെട
പിന്നാെല െപാെയ്ക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു
രൂത്ത്: നിെന്ന വിട്ടുപിരിവാനും നിെന്റ കൂെട വരാെത
മടങ്ങിേപ്പാകുവാനും എേന്നാടു പറയരുേത; നീ
േപാകുേന്നടത്തു ഞാനും േപാരും; നീ പാക്കൎ ുേന്നടത്തു
ഞാനും പാക്കൎ ും; നിെന്റ ജനം എെന്റ ജനം, നിെന്റ
ൈദവം എെന്റ ൈദവം. 17 നീ മരിക്കുേന്നടത്തു
ഞാനും മരിച്ചു അടക്കെപ്പടും; മരണത്താലല്ലാെത
ഞാൻ നിെന്ന വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ യേഹാവ
തക്കവണ്ണവും അധികവും എേന്നാടു െചയ്യുമാറാകെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 തേന്നാടുകൂെട േപാരുവാൻ
അവൾ ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ
അവേളാടു സംസാരിക്കുന്നതു മതിയാക്കി. 19 അങ്ങെന
അവർ രണ്ടുേപരും േബേത്ത്ലെഹംവെര നടന്നു; അവർ
േബേത്ത്ലെഹമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ പട്ടണം മുഴുവനും
അവരുെടനിമിത്തം ഇളകി; ഇവൾ െനാെവാമിേയാ
എന്നു ്രസ്തീജനം പറഞ്ഞു. 20 അവൾ അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: െനാെവാമി എന്നല്ല മാറാ എന്നു എെന്ന
വിളിപ്പിൻ; സവ്വൎ ശക്തൻ എേന്നാടു ഏറ്റവും
ൈകപ്പായുള്ളതു ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു. 21

നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ േപായി, ഒഴിഞ്ഞവളായി
യേഹാവ എെന്ന മടക്കിവരുത്തിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ എനിക്കു വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിക്കയും
സവ്വൎ ശക്തൻ എെന്ന ദുഃഖിപ്പിക്കയും െചയത്ിരിെക്ക
നിങ്ങൾ എെന്ന െനാെവാമി എന്നു വിളിക്കുന്നതു
എന്തു? 22 ഇങ്ങെന െനാെവാമി
േമാവാബേ്ദശത്തുനിന്നു കൂെട േപാന്ന മരുമകൾ
രൂത്ത് എന്ന േമാവാബ്യ്രസ്തീയുമായി മടങ്ങിവന്നു;
അവർ യവെക്കായത്്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
േബേത്ത്ലെഹമിൽ എത്തി.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െനാെവാമിക്കു തെന്റ ഭത്തൎ ാവായ
എലീേമെലക്കിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
മഹാധനവാനായ ഒരു ചാച്ചൎ ക്കാരൻ

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു േബാവസ ്എന്നു േപർ. 2

എന്നാൽ േമാവാബ്യ്രസ്തീയായ രൂത്ത് െനാെവാമിേയാടു:
ഞാൻ വയലിൽ െചന്നു എേന്നാടു ദയ
കാണിക്കുന്നവെന ആശ്രയിച്ചു കതിർ െപറുക്കെട്ട
എന്നു േചാദിച്ചു. െപാെയ്ക്കാൾക മകേള എന്നു അവൾ
അവേളാടു പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന അവൾ േപായി;
വയലിൽ െകായത്്തുകാരുെട പിന്നാെല െചന്നു
െപറുക്കി; ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ എലീേമെലക്കിെന്റ
കുടുംബക്കാരനായ േബാവസിന്നുള്ള വയലിൽ
ആയിരുന്നു െചന്നതു. 4 അേപ്പാൾ ഇതാ, േബാവസ്

രൂത്ത് 1:2 221 രൂത്ത് 2:4



3

േബേത്ത്ലെഹമിൽനിന്നു വരുന്നു; അവൻ
െകായത്്തുകാേരാടു: യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കെട്ട എന്നു അവർ അവേനാടും പറഞ്ഞു.
5 െകായത്്തുകാരുെട േമലാളായിരുന്ന ഭൃത്യേനാടു: ഈ
യുവതി ഏതു എന്നു േബാവസ ്േചാദിച്ചു. 6

െകായത്്തുകാരുെട േമലാളായ ഭൃത്യൻ: ഇവൾ
േമാവാേബ്ദശത്തുനിന്നു െനാെവാമിേയാടുകൂെട വന്ന
േമാവാബ്യയുവതിയാകുന്നു; 7 ഞാൻ
െകായത്്തുകാരുെട പിന്നാെല കറ്റകളുെട ഇടയിൽ
െപറുക്കിെക്കാള്ളെട്ട എന്നു അവൾ േചാദിച്ചു;
അങ്ങെന അവൾ കാലത്തു വന്നു ഇതുവെര
െപറുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു; വീട്ടിൽ അലപ്േനരേമ
താമസിച്ചുള്ളു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 8 േബാവസ്
രൂത്തിേനാടു: േകേട്ടാ മകേള, െപറുക്കുവാൻ േവെറാരു
വയലിൽ േപാേകണ്ടാ; ഇവിടം വിടുകയും േവണ്ടാ;
ഇവിെട എെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികേളാടു
േചന്നൎ ുെകാൾക. 9 അവർ െകായ്യുന്ന നിലത്തിേന്മൽ
ദൃഷ്ടിെവച്ചു അവരുെട പിന്നാെല െപാെയ്ക്കാൾക;
ബാല്യക്കാർ നിെന്ന െതാടരുെതന്നു ഞാൻ അവേരാടു
കലപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടു. നിനക്കു ദാഹിക്കുേമ്പാൾ
പാ്രതങ്ങൾക്കരിെക െചന്നു ബാല്യക്കാർ
േകാരിെവച്ചതിൽനിന്നു കുടിച്ചുെകാൾക എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 എന്നാെറ അവൾ സാഷ്ടാംഗം വീണു
അവേനാടു: ഞാൻ അന്യേദശക്കാരത്തി ആയിരിെക്ക
നീ എെന്ന വിചാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കു
എേന്നാടു ദയേതാന്നിയതു എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു.
11 േബാവസ ്അവേളാടു: നിെന്റ ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചേശഷം
അമ്മാവിയെമ്മക്കു നീ െചയത്ിരിക്കുന്നതും നിെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും സ്വേദശെത്തയും വിട്ടു,
മുെമ്പ അറിയാത്ത ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിരിക്കുന്നതുമായ വിവരെമാെക്കയും ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 12 നിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു യേഹാവ
പകരം നല്കെട്ട; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ചിറകിൻ കീെഴ
ആശ്രയിച്ചുവന്നിരിക്കുന്ന നിനക്കു അവൻ
പൂണ്ണൎ ്രപതിഫലം തരുമാറാകെട്ട എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
13 അതിന്നു അവൾ: യജമാനേന, ഞാൻ നിെന്റ
ദാസിമാരിൽ ഒരുത്തിെയേപ്പാെലയല്ല എന്നുവരികിലും
നീ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കയും അടിയേനാടു ദയയായി
സംസാരിക്കയും െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം എേന്നാടു
നിനക്കു കൃപേതാന്നിയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 14

ഭക്ഷണസമയത്തു േബാവസ ്അവേളാടു: ഇവിെട
വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്ക; കഷണം ചാറ്റിൽ
മുക്കിെക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൾ
െകായത്്തുകാരുെട അരിെക ഇരുന്നു; അവൻ
അവൾക്കു മലർ െകാടുത്തു; അവൾ തിന്നു
തൃപത്യായി േശഷിപ്പിക്കയും െചയത്ു. 15 അവൾ
െപറുക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ േബാവസ ്തെന്റ
ബാല്യക്കാേരാടു: അവൾ കറ്റകളുെട ഇടയിൽതേന്ന
െപറുക്കിെക്കാള്ളെട്ട; അവെള ഉപ്രദവിക്കരുതു. 16

െപറുേക്കണ്ടതിന്നു അവൾക്കായിട്ടു കറ്റകളിൽനിന്നു
വലിച്ചിേട്ടേക്കണം; അവെള ശകാരിക്കരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 17 ഇങ്ങെന അവൾ ൈവകുേന്നരംവെര
െപറുക്കി; െപറുക്കിയതു െമതിച്ചേപ്പാൾ ഏകേദശം
ഒരുപറ യവം ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അവൾ അതു
എടുത്തുംെകാണ്ടു പട്ടണത്തിേലക്കു േപായി; അവൾ
െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നതു അമ്മാവിയമ്മ കണ്ടു; താൻ
തിന്നു േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നതും അവൾ എടുത്തു
അവൾക്കു െകാടുത്തു. 19 അമ്മാവിയമ്മ അവേളാടു:

നീ ഇന്നു എവിെടയായിരുന്നു െപറുക്കിയതു?
എവിെടയായിരുന്നു േവല െചയത്തു? നിേന്നാടു
ആദരവു കാണിച്ചവൻ ആനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. താൻ ഇന്ന ആളുെട
അടുക്കലായിരുന്നു േവല െചയത്തു എന്നു അവൾ
അമ്മാവിയമ്മേയാടു അറിയിച്ചു: േബാവസ ്എെന്നാരു
ആളുെട അടുക്കലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നു േവല
െചയത്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 െനാെവാമി
മരുമകേളാടു: ജീവനുള്ളവേരാടും മരിച്ചവേരാടും
ദയവിടാതിരിക്കുന്ന യേഹാവയാൽ അവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ
നമുക്കു അടുത്ത ചാച്ചൎ ക്കാരനും നമ്മുെട
വീെണ്ടടുപ്പുകാരിൽ ഒരുത്തനും ആകുന്നു എന്നും
െനാെവാമി അവേളാടു പറഞ്ഞു. 21 എെന്റ
ബാല്യക്കാർ െകായെ്ത്തല്ലാം തീക്കൎ ുേവാളം അവേരാടു
േചന്നിരിക്ക എന്നുകൂെട അവൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞു
എന്നു േമാവാബ്യ്രസ്തീയായ രൂത്ത് പറഞ്ഞു. 22

െനാെവാമി തെന്റ മരുമകളായ രൂത്തിേനാടു: മകേള,
െവെറാരു വയലിൽെവച്ചു ആരും നിെന്ന
ഉപ്രദവിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ അവെന്റ
ബാല്യക്കാരത്തികേളാടുകൂെട തേന്ന േപാകുന്നതു
നന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അങ്ങെന അവൾ
യവെക്കായത്്തും േകാതമ്പുെകായത്്തും തീരുേവാളം
െപറുക്കുവാൻ േബാവസിെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികേളാടു
േചന്നൎ ിരിക്കയും അമ്മാവിയമ്മേയാടുകൂെട പാക്കൎ യും
െചയത്ു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവളുെട അമ്മാവിയമ്മയായ
െനാെവാമി അവേളാടു പറഞ്ഞതു: മകേള,
നിനക്കു നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ

നിനക്കു േവണ്ടി ഒരു വിശ്രാമസ്ഥലം
അേന്വഷിേക്കണ്ടേയാ? 2 നീ േചന്നൎ ിരുന്ന
ബാല്യക്കാരത്തികളുെട യജമാനനായ േബാവസ്
നമ്മുെട ചാച്ചൎ ക്കാരനല്ലേയാ? അവൻ ഇന്നു രാ്രതി
കളത്തിൽ യവം തൂറ്റുന്നു. 3 ആകയാൽ നീ കുളിച്ചു
ൈതലം പൂശി വ്രസ്തം ധരിച്ചു കളത്തിൽ െചല്ലുക;
ആയാൾ തിന്നു കുടിച്ചു കഴിയുംവെര നിെന്ന
കാണരുതു. 4 ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുേമ്പാൾ അവൻ
കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി െചന്നു അവെന്റ
കാലിേന്മലുള്ള പുതപ്പു െപാക്കി അവിെട
കിടന്നുെകാൾക; എന്നാൽ നീ എന്തു െചേയ്യണെമന്നു
അവൻ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരും. 5 അതിന്നു അവൾ: നീ
പറയുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്യാം എന്നു
അവേളാടു പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന അവൾ കളത്തിൽ
െചന്നു അമ്മാവിയമ്മ കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും
െചയത്ു. 7 േബാവസ ്തിന്നു കുടിച്ചു ഹൃദയം
െതളിഞ്ഞേശഷം യവക്കൂമ്പാരത്തിെന്റ ഒരു വശത്തു
െചന്നു കിടന്നു; അവളും പതുെക്ക െചന്നു അവെന്റ
കാലിേന്മലുള്ള പുതപ്പു െപാക്കി അവിെട കിടന്നു. 8

അദ്ധൎ രാ്രതിയിൽ അവൻ െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞു, തെന്റ
കാല്ക്കൽ ഒരു ്രസ്തീ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. നീ ആർ എന്നു
അവൻ േചാദിച്ചു. 9 ഞാൻ നിെന്റ ദാസിയായ രൂത്ത്;
നിെന്റ പുതപ്പു അടിയെന്റ േമൽ ഇേടണേമ; നീ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരനേല്ലാ എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 10

അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: മകേള, നീ യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ; ദരി്രദന്മാേരാ ധനവാന്മാേരാ
ആയ ബാല്യക്കാെര നീ പിന്തുടരാതിരിക്കയാൽ
ആദ്യേത്തതിൽ അധികം ദയ ഒടുവിൽ
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കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ആകയാൽ മകേള
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ േചാദിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ
െചയത്ുതരാം; നീ ഉത്തമ ്രസ്തീ എന്നു എെന്റ ജനമായ
പട്ടണക്കാക്കൎ ു എല്ലാവക്കൎ ും അറിയാം. 12 ഞാൻ നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ എന്നതു സത്യം തേന്ന; എങ്കിലും
എെന്നക്കാൾ അടുത്ത ഒരു വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ ഉണ്ടു.
13 ഈ രാ്രതി താമസിക്ക; നാെള അവൻ നിനക്കു
വീെണ്ടടുപ്പുകാരെന്റ മുറ നിവത്തൎ ിച്ചാൽ െകാള്ളാം;
അവൻ നിവത്തൎ ിക്കെട്ട; വീെണ്ടടുപ്പുകാരെന്റ മുറ
നിവത്തൎ ിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ
യേഹാവയാണ ഞാൻ നിനക്കു വീെണ്ടടുപ്പുകാരെന്റ
മുറ നിവത്തൎ ിച്ചുതരും; രാവിെലവെര കിടന്നുെകാൾക.
14 അങ്ങെന അവൾ രാവിെലവെര അവെന്റ കാല്ക്കൽ
കിടന്നു; ഒരു ്രസ്തീ കളത്തിൽ വന്നതു ആരും
അറിയരുെതന്നു അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടു
ആളറിയാറാകുംമുെമ്പ അവൾ എഴുേന്നറ്റു. 15 നീ
ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പു െകാണ്ടുവന്നു പിടിക്ക എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. അവൾ അതു പിടിച്ചേപ്പാൾ അവൻ
ആറിടങ്ങഴി യവം അതിൽ അളന്നുെകാടുത്തു; അവൾ
പട്ടണത്തിേലക്കു േപായി. 16 അവൾ
അമ്മാവിയമ്മയുെട അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ: നിെന്റ
കായ്യൎ ം എന്തായി മകേള എന്നു അവൾ േചാദിച്ചു;
ആയാൾ തനിക്കു െചയത്െതാെക്കയും അവൾ
അറിയിച്ചു. 17 അമ്മാവിയമ്മയുെട അടുക്കൽ
െവറുങ്കയ്യായി േപാകരുതു എന്നു അവൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു ഈ ആറിടങ്ങഴി യവവും എനിക്കു തന്നു
എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 18 അതിന്നു അവൾ: എെന്റ
മകേള, ഈ കായ്യൎ ം എന്താകുെമന്നു അറിയുേവാളം നീ
അനങ്ങാതിരിക്ക; ഇന്നു ഈ കായ്യൎ ം തീക്കൎ ുംവെര
ആയാൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ േബാവസ ്പട്ടണവാതില്ക്കൽ െചന്നു
അവിെട ഇരുന്നു; േബാവസ ്പറഞ്ഞിരുന്ന
വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ കടന്നുേപാകുന്നതു കണ്ടു:

എേടാ, ഇേങ്ങാട്ടു വന്നു ഇവിെട ഇരിക്ക എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. അവൻ െചന്നു അവിെട
ഇരുന്നു. 2 പിെന്ന അവൻ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരിൽ
പത്തുേപെര വരുത്തി; ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു; അവരും ഇരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ അവൻ ആ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരേനാടു പറഞ്ഞതു: േമാവാബ്
േദശത്തുനിന്നു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്ന െനാെവാമി
നമ്മുെട സേഹാദരനായ എലീേമെലക്കിെന്റ വയൽ
വില്ക്കുന്നു. ആകയാൽ നിേന്നാടു അതു അറിയിപ്പാൻ
ഞാൻ വിചാരിച്ചു; ഇവിെട ഇരിക്കുന്നവരുെടയും
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നീ അതു
വിെലക്കു വാങ്ങുക; 4 നിനക്കു വീെണ്ടടുപ്പാൻ
മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ വീെണ്ടടുക്ക; വീെണ്ടടുപ്പാൻ നിനക്കു
മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അറിേയണ്ടതിന്നു എേന്നാടു
പറക; നീയും നീ കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാനും അല്ലാെത
വീെണ്ടടുപ്പാൻ ആരും ഇല്ല. 5 അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ
വീെണ്ടടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േബാവസ:്
നീ െനാെവാമിേയാടു വയൽ വാങ്ങുന്ന നാളിൽ
മരിച്ചവെന്റ അവകാശത്തിേന്മൽ അവെന്റ േപർ
നിലനിത്തൎ ുവാൻ തക്കവണ്ണം മരിച്ചവെന്റ ഭായ്യൎ
േമാവാബ്യ്രസ്തീയായ രൂത്തിെനയും വാേങ്ങണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അതിന്നു വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ: എനിക്കു
അതു വീെണ്ടടുപ്പാൻ കഴികയില്ല; എെന്റ സ്വന്ത
അവകാശം നഷ്ടമാേക്കണ്ടിവരും; ആകയാൽ ഞാൻ

വീെണ്ടടുേക്കണ്ടതു നീ വീെണ്ടടുത്തുെകാൾക;
എനിക്കു വീെണ്ടടുപ്പാൻ കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
7 എന്നാൽ വീെണ്ടടുപ്പും ൈകമാറ്റവും
സംബന്ധിച്ചുള്ള കായ്യൎ ം ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഒരുത്തൻ
തെന്റ െചരിപ്പൂരി മേറ്റവന്നു െകാടുക്കുന്നതു
യി്രസാേയലിൽ പണ്ടു നടപ്പായിരുന്നു; ഇതായിരുന്നു
യി്രസാേയലിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നവിധം. 8 അങ്ങെന ആ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ േബാവസിേനാടു: നീ അതു
വാങ്ങിെക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു തെന്റ
െചരിപ്പൂരിെക്കാടുത്തു. 9 അേപ്പാൾ േബാവസ്
മൂപ്പന്മാേരാടും സകല ജനേത്താടും പറഞ്ഞതു:
എലീേമെലക്കിന്നുള്ളെതാെക്കയും കിേല്യാന്നും
മേഹ്ലാന്നും ഉള്ളെതാെക്കയും ഞാൻ െനാെവാമിേയാടു
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നു
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 10 അ്രതയുമല്ല മരിച്ചവെന്റ
േപർ അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്നും
അവെന്റ പട്ടണവാതില്ക്കൽനിന്നും
മാഞ്ഞുേപാകാതവണ്ണം മരിച്ചവെന്റ േപർ അവെന്റ
അവകാശത്തിേന്മൽ നിലനിേത്തൎ ണ്ടതിന്നു മേഹ്ലാെന്റ
ഭായ്യൎ  േമാവാബ്യ്രസ്തീയായ രൂത്തിെനയും എനിക്കു
ഭായ്യൎ യായി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നും നിങ്ങൾ
ഇന്നു സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 11 അതിന്നു
പട്ടണവാതില്ക്കൽ ഇരുന്ന സകലജനവും മൂപ്പന്മാരും
പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ തേന്ന; നിെന്റ വീട്ടിൽ
വന്നിരിക്കുന്ന ്രസ്തീെയ യേഹാവ
റാേഹലിെനേപ്പാെലയും േലയെയേപ്പാെലയും
ആക്കെട്ട; അവർ ഇരുവരുമേല്ലാ യി്രസാേയൽഗൃഹം
പണിതതു; എ്രഫാത്തയിൽ നീ ്രപബലനും
േബേത്ത്ലെഹമിൽ വിശ്രുതനുമായിരിക്ക. 12 ഈ
യുവതിയിൽനിന്നു യേഹാവ നിനക്കു നല്കുന്ന
സന്തതിയാൽ നിെന്റ ഗൃഹം താമാർ െയഹൂെദക്കു
്രപസവിച്ച േഫെരസിെന്റ ഗൃഹം േപാെല ആയത്ീരെട്ട.
13 ഇങ്ങെന േബാവസ ്രൂത്തിെന പരി്രഗഹിച്ചു; അവൾ
അവന്നു ഭായ്യൎ യായി; അവൻ അവളുെട അടുക്കൽ
െചന്നേപ്പാൾ യേഹാവ അവൾക്കു ഗഭൎ ം നല്കി; അവൾ
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. 14 എന്നാെറ ്രസ്തീകൾ
െനാെവാമിേയാടു: ഇന്നു നിനക്കു ഒരു
വീെണ്ടടുപ്പുകാരെന നല്കിയിരിക്കെകാണ്ടു യേഹാവ
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; അവെന്റ േപർ യി്രസാേയലിൽ
വിശ്രുതമായിരിക്കെട്ട. 15 അവൻ നിനക്കു
ആശ്വാസ്രപദനും നിെന്റ വാദ്ധൎ ക്യത്തിങ്കൽ
േപാഷകനും ആയിരിക്കും. നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവളും
ഏഴു പു്രതന്മാെരക്കാൾ നിനക്കു
ഉത്തമയുമായിരിക്കുന്ന നിെന്റ മരുമകളേല്ലാ അവെന
്രപസവിച്ചതു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 െനാെവാമി
കുഞ്ഞിെന എടുത്തു മടിയിൽ കിടത്തി അവന്നു
ധാ്രതിയായത്ീന്നൎ ു. 17 അവളുെട അയല്ക്കാരത്തികൾ:
െനാെവാമിക്കു ഒരു മകൻ ജനിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു
അവന്നു ഓേബദ ്എന്നു േപർ വിളിച്ചു; ദാവീദിെന്റ
അപ്പനായ യിശ്ശായിയുെട അപ്പൻ ഇവൻ തേന്ന.

18 േഫെരസിെന്റ വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു: േഫെരസ്
െഹേ്രസാെന ജനിപ്പിച്ചു. െഹേ്രസാൻ രാമിെന
ജനിപ്പിച്ചു. 19 രാം അമ്മീനാദാബിെന ജനിപ്പിച്ചു. 20

അമ്മീനാദാബ ്നഹേശാെന ജനിപ്പിച്ചു; നഹേശാൻ
സലേ്മാെന ജനിപ്പിച്ചു. 21 സലേ്മാൻ േബാവസിെന
ജനിപ്പിച്ചു; േബാവസ ്ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ചു. 22

ഓേബദ ്യിശ്ശായിെയ ജനിപ്പിച്ചു; യിശ്ശായി ദാവീദിെന
ജനിപ്പിച്ചു.
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൧൧. ശമൂേവൽശമൂേവൽ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എ്രഫയീം മലനാട്ടിെല രാമാഥയീം-േസാഫീമിൽ
എല്ക്കാനാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ എലീഹൂവിെന്റ

മകനായ െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു; എലീഹൂ
എ്രഫയീമ്യനായ സൂഫിെന്റ മകനായ േതാഹൂവിെന്റ
മകൻ ആയിരുന്നു. 2 എല്ക്കാെനക്കു രണ്ടു ഭായ്യൎ മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുത്തിക്കു ഹന്നാ എന്നും
മേറ്റവൾക്കു െപനിന്നാ എന്നും േപർ; െപനിെന്നക്കു
മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഹെന്നേക്കാ മക്കൾ
ഇല്ലായിരുന്നു. 3 അവൻ ശീേലാവിൽ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവെയ നമസ്കരിപ്പാനും അവന്നു യാഗം
കഴിപ്പാനും തെന്റ പട്ടണത്തിൽനിന്നു ആണ്ടുേതാറും
ശീേലാവിേലക്കു േപാക പതിവായിരുന്നു; ഏലിയുെട
രണ്ടു പു്രതന്മാരായി യേഹാെവക്കു
പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്ന െഹാഫന്ിയും
ഫീെനഹാസും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 എല്ക്കാനാ
യാഗം കഴിക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും തെന്റ ഭായ്യൎ യായ
െപനിെന്നക്കും അവളുെട സകലപു്രതന്മാക്കൎ ും
പു്രതിമാക്കൎ ും ഓഹരി െകാടുക്കും. 5 ഹെന്നേക്കാ
അവൻ ഹന്നെയ േസ്നഹിക്കെകാണ്ടു ഇരട്ടി ഓഹരി
െകാടുക്കും. എന്നാൽ യേഹാവ അവളുെട ഗഭൎ ം
അെടച്ചിരിന്നു. 6 യേഹാവ അവളുെട ഗഭൎ ം
അെടച്ചിരുന്നതിനാൽ അവളുെട ്രപതിേയാഗി അവെള
വ്യസനിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വളെര മുഷിപ്പിച്ചു. 7

അവൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു േപാകുന്ന
സമയെത്താെക്കയും ആണ്ടുേതാറും അവൾ അങ്ങെന
െചയത്ുേപാന്നു. അവൾ അവെള
മുഷിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു അവൾ കരഞ്ഞു പട്ടിണികിടന്നു.
8 അവളുെട ഭത്തൎ ാവായ എല്ക്കാനാ അവേളാടു: ഹേന്ന,
നീ എന്തിന്നു കരയുന്നു? എന്തിന്നു
പട്ടിണികിടക്കുന്നു? നീ വ്യസനിക്കുന്നതു എന്തു?
ഞാൻ നിനക്കു പത്തു പു്രതന്മാെരക്കാൾ നന്നല്ലേയാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവർ ശീേലാവിൽെവച്ചു
തിന്നുകയും കുടിക്കയും െചയത്േശഷം ഹന്നാ
എഴുേന്നറ്റു േപായി. പുേരാഹിതനായ ഏലി
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ ആസനത്തിൽ
ഇരിക്കയായിരുന്നു. 10 അവൾ മേനാവ്യസനേത്താെട
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു വളെര കരഞ്ഞു. 11

അവൾ ഒരു േനച്ചൎ  േനന്നൎ ു; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ,
അടിയെന്റ സങ്കടം േനാക്കി അടിയെന ഓക്കൎ യും
അടിയെന മറക്കാെത ഒരു പുരുഷസന്താനെത്ത
നല്കുകയും െചയത്ാൽ അടിയൻ അവെന അവെന്റ
ജീവപയ്യൎ ന്തം യേഹാെവക്കു െകാടുക്കും; അവെന്റ
തലയിൽ െക്ഷൗരക്കത്തി െതാടുകയുമില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 ഇങ്ങെന അവൾ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഏലി
അവളുെട വാെയ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. 13 ഹന്നാ
ഹൃദയംെകാണ്ടു സംസാരിച്ചതിനാൽ അവളുെട

അധരം അനങ്ങിയതല്ലാെത ശബ്ദം
േകൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു; ആകയാൽ അവൾക്കു
ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഏലിക്കു
േതാന്നിേപ്പായി. 14 ഏലി അവേളാടു: നീ എ്രതേത്താളം
ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കും? നിെന്റ വീഞ്ഞു ഇറങ്ങെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 അതിന്നു ഹന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
അങ്ങെനയല്ല, യജമാനേന; ഞാൻ
മേനാവ്യസനമുെള്ളാരു ്രസ്തീ; ഞാൻ വീേഞ്ഞാ മദ്യേമാ
കുടിച്ചിട്ടില്ല; യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ എെന്റ
ഹൃദയം പകരുകയേ്രത െചയത്തു. 16 അടിയെന ഒരു
നീച്രസ്തീയായി വിചാരിക്കരുേത; അടിയൻ
സങ്കടത്തിെന്റയും വ്യസനത്തിെന്റയും
ആധിക്യംെകാണ്ടാകുന്നു സംസാരിച്ചതു. 17 അതിന്നു
ഏലി: സമാധാനേത്താെട െപാെയ്ക്കാൾക;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേത്താടു നീ കഴിച്ച അേപക്ഷ
അവൻ നിനക്കു നല്കുമാറാകെട്ട എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 18 അടിയന്നു തൃക്കണ്ണിൽ കൃപ
ലഭിക്കുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു ്രസ്തീ തെന്റ വഴിക്കു
േപായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു; അവളുെട മുഖം പിെന്ന
വാടിയതുമില്ല. 19 അനന്തരം അവർ അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നമസ്കരിച്ചേശഷം രാമയിൽ തങ്ങളുെട വീട്ടിേലക്കു
േപായി. എന്നാൽ എല്ക്കാനാ തെന്റ ഭായ്യൎ യായ ഹന്നെയ
പരി്രഗഹിച്ചു; യേഹാവ അവെള ഓത്തൎ ു. 20 ഒരു ആണ്ടു
കഴിഞ്ഞിട്ടു ഹന്നാ ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചു; ഞാൻ അവെന യേഹാവേയാടു
അേപക്ഷിച്ചുവാങ്ങി എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു
ശമൂേവൽ എന്നു േപരിട്ടു. 21 പിെന്ന എല്ക്കാനാ എന്ന
പുരുഷനും അവെന്റ കുടുംബെമാെക്കയും
യേഹാെവക്കു വഷൎ ാന്തരയാഗവും േനച്ചൎ യും
കഴിപ്പാൻ േപായി. 22 എന്നാൽ ഹന്നാ കൂെടേപായില്ല;
അവൾ ഭത്തൎ ാവിേനാടു: ശിശുവിെന്റ മുലകുടി മാറെട്ട;
പിെന്ന അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െചന്നു
അവിെട എന്നു പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവെനയും
െകാണ്ടുേപാരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അവളുെട
ഭത്തൎ ാവായ എല്ക്കാനാ അവേളാടു: നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെലയാകെട്ട; അവെന്റ മുലകുടി മാറുംവെര
താമസിക്ക; യേഹാവ തെന്റ വചനം
നിവത്തൎ ിക്കുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവൾ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു മുലകുടി മാറുംവെര മകന്നു
മുലെകാടുത്തു. 24 അവന്നു മുലകുടി മാറിയേശഷം
അവൾ മൂന്നു വയസ്സു ്രപായമുള്ള ഒരു കാളയും ഒരു
പറമാവും ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞുമായി അവെന
ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു: ബാലേനാ െചറുപ്പമായിരുന്നു. 25

അവർ കാളെയ അറുത്തിട്ടു ബാലെന ഏലിയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 26 അവൾ അവേനാടു
പറഞ്ഞതു: യജമാനേന; യജമാനനാണ,
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടു ഇവിെട
സമീപത്തു നിന്നിരുന്ന ്രസ്തീ ഞാൻ ആകുന്നു. 27 ഈ
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ബാലന്നായിട്ടു ഞാൻ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു; ഞാൻ
യേഹാവേയാടു കഴിച്ച അേപക്ഷ യേഹാവ എനിക്കു
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 28 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെന
യേഹാെവക്കു നിേവദിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ
ജീവപയ്യൎ ന്തം യേഹാെവക്കു നിേവദിതനായിരിക്കും.
അവർ അവിെട യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ചു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഹന്നാ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
എെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു;

എെന്റ െകാമ്പു യേഹാവയാൽ ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
എെന്റ വായ ്ശ്രതുക്കളുെട േനെര വിശാലമാകുന്നു;
നിെന്റ രക്ഷയിൽ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു.
2 യേഹാവെയേപ്പാെല പരിശുദ്ധൻ ഇല്ല;
നീ അല്ലാെത ഒരുത്തനുമില്ലേല്ലാ;
നമ്മുെട ൈദവെത്തേപ്പാെല ഒരു പാറയും ഇല്ല.
3 ഡംഭിച്ചു ഡംഭിച്ചു ഇനി സംസാരിക്കരുതു;
നിങ്ങളുെട വായിൽനിന്നു അഹങ്കാരം പുറെപ്പടരുതു.
യേഹാവ ജ്ഞാനമുള്ള ൈദവം;
അവൻ ്രപവൃത്തികെള തൂക്കിേനാക്കുന്നു.
4 വീരന്മാരുെട വില്ലു ഒടിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
ഇടറിയവേരാ ബലം ധരിക്കുന്നു. 5 സമ്പന്നർ
ആഹാരത്തിന്നായി കൂലിക്കു നില്ക്കുന്നു;
വിശന്നവർ വിശ്രമം ്രപാപിക്കുന്നു;
മച്ചി ഏഴു ്രപസവിക്കുന്നു;
പു്രതസമ്പന്നേയാ ക്ഷയിച്ചു േപാകുന്നു.
6 യേഹാവ െകാല്ലുകയും ജീവിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നു;
പാതാളത്തിൽ ഇറക്കുകയും ഉദ്ധരിക്കയും െചയ്യുന്നു.
7 യേഹാവ ദാരി്രദ്യവും ഐശ്വയ്യൎ വും നല്കുന്നു;
അവൻ താഴത്്തുകയും ഉയത്തൎ ുകയും െചയ്യുന്നു.
8 അവൻ ദരി്രദെന െപാടിയിൽനിന്നു നിവിത്തൎ ുന്നു;
അഗതിെയ കുപ്പയിൽനിന്നു ഉയത്തൎ ുന്നു;
്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട ഇരുത്തുവാനും മഹിമാസനം
അവകാശമായി നല്കുവാനും തേന്ന.
ഭൂധരങ്ങൾ യേഹാെവക്കുള്ളവ;
ഭൂമണ്ഡലെത്ത അവയുെടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
9 തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരുെട കാലുകെള അവൻ

കാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാർ അന്ധകാരത്തിൽ മിണ്ടാെതയാകുന്നു;
സ്വശക്തിയാൽ ഒരുത്തനും ജയിക്കയില്ല.
10 യേഹാവേയാടു എതിക്കൎ ുന്നവൻ തകന്നൎ ു

േപാകുന്നു;
അവൻ ആകാശത്തുനിന്നു അവരുെടേമൽ ഇടി
െവട്ടിക്കുന്നു.
യേഹാവ ഭൂസീമാവാസികെള വിധിക്കുന്നു;
തെന്റ രാജാവിന്നു ശക്തി െകാടുക്കുന്നു;
തെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ െകാമ്പു ഉയത്തൎ ുന്നു.
11 പിെന്ന എല്ക്കാനാ രാമയിൽ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു

േപായി. ബാലൻ പുേരാഹിതനായ ഏലിയുെട മുമ്പിൽ
യേഹാെവക്കു ശുശ്രൂഷ െചയത്ുേപാന്നു.

12 എന്നാൽ ഏലിയുെട പു്രതന്മാർ നീചന്മാരും
യേഹാവെയ ഓക്കൎ ാത്തവരും ആയിരുന്നു. 13 ഈ
പുേരാഹിതന്മാർ ജനേത്താടു ആചരിച്ച വിധം
എങ്ങെനെയന്നാൽ: വല്ലവരും ഒരു യാഗം
കഴിക്കുേമ്പാൾ മാംസം േവവിക്കുന്ന സമയത്തു
പുേരാഹിതെന്റ ബാല്യക്കാരൻ കയ്യിൽ മുപ്പല്ലിയുമായി
വന്നു 14 കലത്തിേലാ ഉരുളിയിേലാ കുട്ടകത്തിേലാ
ചട്ടിയിേലാ കുത്തും; മുപ്പല്ലിയിൽ പിടിച്ചെതാെക്കയും

പുേരാഹിതൻ എടുത്തുെകാള്ളും. ശീേലാവിൽ വരുന്ന
എല്ലായി്രസാേയല്യേരാടും അവർ അങ്ങെന െചയ്യും. 15

േമദസ്സു ദഹിപ്പിക്കുംമുെമ്പ പുേരാഹിതെന്റ
ബാല്യക്കാരൻ വന്നു യാഗം കഴിക്കുന്നവേനാടു:
പുേരാഹിതന്നു വറുപ്പാൻ മാംസം തരിക;
പച്ചമാംസമല്ലാെത േവവിച്ചതു അവൻ വാങ്ങുകയില്ല
എന്നു പറയും. 16 േമദസ്സു ദഹിപ്പിച്ചുകഴിയെട്ട;
അതിെന്റേശഷം നീ ആ്രഗഹിക്കുേന്നടേത്താളം
എടുത്തുെകാൾക എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞാൽ
അവൻ അവേനാടു: അല്ല, ഇേപ്പാൾ തേന്ന തേരണം;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ബലാല്ക്കാേരണ എടുക്കും എന്നു
പറയും. 17 ഇങ്ങെന ആ െയൗവനക്കാർ
യേഹാവയുെട വഴിപാടു നിന്ദിച്ചതുെകാണ്ടു അവരുെട
പാപം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും
വലിയതായിരുന്നു.

18 ശമൂേവൽ എന്ന ബാലേനാ
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ചു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ െചയത്ുേപാന്നു. 19 അവെന്റ
അമ്മ ആണ്ടുേതാറും ഒരു െചറിയ അങ്കി ഉണ്ടാക്കി
തെന്റ ഭത്തൎ ാവിേനാടുകൂെട വഷൎ ാന്തരയാഗം കഴിപ്പാൻ
വരുേമ്പാൾ അവന്നു െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്കും. 20

എന്നാൽ ഏലി എല്ക്കാനെയയും അവെന്റ ഭായ്യൎ െയയും
അനു്രഗഹിച്ചു; ഈ ്രസ്തീ യേഹാെവക്കു കഴിച്ച
നിേവദ്യത്തിന്നു പകരം യേഹാവ അവളിൽ നിന്നു
നിനക്കു സന്തതിെയ നല്കുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
പിെന്ന അവർ തങ്ങളുെട വീട്ടിേലക്കു േപായി. 21

യേഹാവ ഹന്നെയ കടാക്ഷിച്ചു; അവൾ ഗഭൎ ംധരിച്ചു
മൂന്നു പു്രതന്മാെരയും രണ്ടു പു്രതിമാെരയും
്രപസവിച്ചു. ശമൂേവൽബാലേനാ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ വളന്നൎ ുവന്നു.

22 ഏലി വൃദ്ധനായാെറ അവെന്റ പു്രതന്മാർ
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും െചയ്യുന്നെതാെക്കയും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ േസവ െചയ്യുന്ന
്രസ്തീകേളാടുകൂെട ശയിക്കുന്നതും അവൻ േകട്ടു. 23

അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഈവക െചയ്യുന്നതു
എന്തു? നിങ്ങളുെട ദുഷ്്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ചു ഈ
ജനെമാെക്കയും പറഞ്ഞു ഞാൻ േകൾക്കുന്നു. 24

അങ്ങെന അരുതു, എെന്റ മക്കേള, യേഹാവയുെട ജനം
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു പരത്തുന്നതായി ഞാൻ േകൾക്കുന്ന
േകൾവി നന്നല്ല. 25 മനുഷ്യൻ മനുഷ്യേനാടു പാപം
െചയത്ാൽ അവന്നു േവണ്ടി ൈദവേത്താടു
അേപക്ഷിക്കാം; മനുഷ്യൻ യേഹാവേയാടു പാപം
െചയത്ാേലാ അവന്നു േവണ്ടി ആർ അേപക്ഷിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവെര െകാല്ലുവാൻ
യേഹാവ നിശ്ചയിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ അപ്പെന്റ
വാക്കു കൂട്ടാക്കിയില്ല. 26 ശമൂേവൽബാലേനാ
വളരുേന്താറും യേഹാെവക്കും മനുഷ്യക്കൎ ും
്രപീതിയുള്ളവനായി വളന്നൎ ു.

27 അനന്തരം ഒരു ൈദവപുരുഷൻ ഏലിയുെട
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞതു: യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ പിതൃഭവനം
മി്രസയീമിൽ ഫറേവാെന്റ ഗൃഹത്തിന്നു
അടിമകളായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അവക്കൎ ു െവളിെപ്പട്ടു
നിശ്ചയം. 28 എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ കയറുവാനും
ധൂപം കാട്ടുവാനും എെന്റ സന്നിധിയിൽ ഏേഫാദ്
ധരിപ്പാനും ഞാൻ അവെന യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും എനിക്കു പുേരാഹിതനായി
തിരെഞ്ഞടുത്തു; യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സകലദഹനയാഗങ്ങെളയും ഞാൻ നിെന്റ
പിതൃഭവനത്തിന്നു െകാടുത്തു. 29 തിരുനിവാസത്തിൽ
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അപ്പൎ ിപ്പാൻ ഞാൻ കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള എെന്റ യാഗവും
വഴിപാടും നിങ്ങൾ ചവിട്ടുകയും എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ എല്ലാവഴിപാടുകളിലും
്രപധാനഭാഗംെകാണ്ടു നിങ്ങെളത്തേന്ന െകാഴുപ്പിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം നീ നിെന്റ പു്രതന്മാെര എെന്നക്കാൾ
ബഹുമാനിക്കയും െചയ്യുന്നതു എന്തു? 30 ആകയാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ ഭവനവും നിെന്റ
പിതൃഭവനവും എെന്റ സന്നിധിയിൽ നിത്യം
പരിചരിക്കുെമന്നു ഞാൻ കലപ്ിച്ചിരുന്നു നിശ്ചയം;
ഇേപ്പാേഴാ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: അങ്ങെന
ഒരിക്കലും ആകയില്ല; എെന്ന മാനിക്കുന്നവെര ഞാൻ
മാനിക്കും; എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരാകും. 31

നിെന്റ ഭവനത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധനും ഉണ്ടാകാതവണ്ണം
ഞാൻ നിെന്റ ഭുജവും നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്റ
ഭുജവും തകത്തൎ ുകളയുന്ന നാളുകൾ ഇതാ വരുന്നു. 32

യി്രസാേയലിന്നു ലഭിപ്പാനുള്ള എല്ലാനന്മകളുെടയും
മേദ്ധ്യ നീ തിരുനിവാസത്തിൽ ഒരു ്രപതിേയാഗിെയ
കാണും; നിെന്റ ഭവനത്തിൽ ഒരുനാളും ഒരു വൃദ്ധൻ
ഉണ്ടാകയുമില്ല. 33 നിെന്റ കണ്ണു ക്ഷയിപ്പിപ്പാനും നിെന്റ
ഹൃദയം വ്യസനിപ്പിപ്പാനും ഞാൻ നിെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഒരുത്തെന എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നു
േഛദിച്ചുകളയാെത െവേച്ചക്കും; നിെന്റ ഭവനത്തിെല
സന്താനെമാെക്കയും പുരുഷ്രപായത്തിൽ മരിക്കും. 34

നിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാരായ െഹാഫന്ിക്കും
ഫീെനഹാസിന്നും ഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതു നിനക്കു ഒരു
അടയാളം ആകും; അവർ ഇരുവരും ഒരു ദിവസത്തിൽ
തേന്ന മരിക്കും. 35 എന്നാൽ എെന്റ ്രപസാദവും
ഹിതവും അനുഷഠ്ിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തപുേരാഹിതെന
ഞാൻ എനിക്കു എഴുേന്നലപ്ിക്കും; അവന്നു ഞാൻ
സ്ഥിരമാേയാരു ഭവനം പണിയും; അവൻ എെന്റ
അഭിഷിക്തെന്റ മുമ്പാെക നിത്യം പരിചരിക്കും. 36

നിെന്റ ഭവനത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവെനല്ലാം
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു ഒരു െവള്ളിക്കാശിന്നും ഒരു
അപ്പത്തിന്നുമായിട്ടു അവെന കുമ്പിട്ടു: ഒരു കഷണം
അപ്പം തിന്മാൻ ഇടവേരണ്ടതിന്നു എെന്ന ഒരു
പുേരാഹിതെന്റ േവെലക്കാേക്കണേമ എന്നു
അേപക്ഷിക്കും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശമൂേവൽബാലൻ ഏലിയുെട മുമ്പാെക
യേഹാെവക്കു ശുശ്രൂഷ െചയത്ുേപാന്നു; ആ
കാലത്തു യേഹാവയുെട വചനം

ദുല്ലൎ ഭമായിരുന്നു; ദശൎ നം ഏെറ ഇല്ലായിരുന്നു. 2 ആ
കാലത്തു ഒരിക്കൽ ഏലി തെന്റ സ്ഥലത്തു കിടന്നുറങ്ങി;
കാണ്മാൻ വഹിയാതവണ്ണം അവെന്റ കണ്ണു
മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. 3 ശമൂേവൽ ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം ഇരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ വിളക്കു െകടുന്നതിന്നു മുെമ്പ െചന്നു
കിടന്നു. 4 യേഹാവ ശമൂേവലിെന വിളിച്ചു: അടിയൻ
എന്നു അവൻ വിളിേകട്ടു ഏലിയുെട അടുക്കൽ
ഓടിെച്ചന്നു: അടിയൻ ഇതാ; എെന്ന വിളിച്ചുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഞാൻ വിളിച്ചില്ല; േപായി
കിടന്നുെകാൾക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു; അവൻ
േപായി കിടന്നു. 6 യേഹാവ പിെന്നയും: ശമൂേവേല
എന്നു വിളിച്ചു. ശമൂേവൽ എഴുേന്നറ്റു ഏലിയുെട
അടുക്കൽ െചന്നു: അടിയൻ ഇതാ; എെന്ന
വിളിച്ചുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിളിച്ചില്ല,
മകേന; േപായി കിടന്നുെകാൾക എന്നു അവൻ

പറഞ്ഞു. 7 ശമൂേവൽ അന്നുവെര യേഹാവെയ
അറിഞ്ഞില്ല; യേഹാവയുെട വചനം അവന്നു
അന്നുവെര െവളിെപ്പട്ടതുമില്ല. 8 യേഹാവ
ശമൂേവലിെന മൂന്നാം ്രപാവശ്യം വിളിച്ചു. അവൻ
എഴുേന്നറ്റു ഏലിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു: അടിയൻ
ഇതാ; എെന്ന വിളിച്ചുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ യേഹാവയായിരുന്നു ബാലെന വിളിച്ചതു
എന്നു ഏലിക്കു മനസ്സിലായി. 9 ഏലി
ശമൂേവലിേനാടു: േപായി കിടന്നുെകാൾക; ഇനിയും
നിെന്ന വിളിച്ചാൽ: യേഹാേവ, അരുളിെച്ചേയ്യണേമ;
അടിയൻ േകൾക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു െകാേള്ളണം
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ശമൂേവൽ തെന്റ സ്ഥലത്തു
െചന്നുകിടന്നു. 10 അേപ്പാൾ യേഹാവ വന്നുനിന്നു
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല: ശമൂേവേല, ശമൂേവേല, എന്നു
വിളിച്ചു. അതിന്നു ശമൂേവൽ: അരുളിെച്ചേയ്യണേമ;
അടിയൻ േകൾക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 11 യേഹാവ
ശമൂേവലിേനാടു അരുളിെച്ചയത്തു: ഇതാ, ഞാൻ
യി്രസാേയലിൽ ഒരു കായ്യൎ ം െചയ്യും; അതു
േകൾക്കുന്നവെന്റ െചവി രണ്ടും മുഴങ്ങും. 12 ഞാൻ
ഏലിയുെട ഭവനെത്തക്കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത്െതാെക്കയും ഞാൻ അന്നു
അവെന്റേമൽ ആദ്യന്തം നിവത്തൎ ിക്കും. 13 അവെന്റ
പു്രതന്മാർ ൈദവദൂഷണം പറയുന്ന അകൃത്യം അവൻ
അറിഞ്ഞിട്ടും അവെര ശാസിച്ചമത്തൎ ായ്കെകാണ്ടു ഞാൻ
അവെന്റ ഭവനത്തിന്നു എേന്നക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കും
എന്നു ഞാൻ അവേനാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 14

ഏലിയുെട ഭവനത്തിെന്റ അകൃത്യത്തിന്നു
യാഗത്താലും വഴിപാടിനാലും ഒരു നാളും പരിഹാരം
വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ ഏലിയുെട ഭവനേത്താടു
സത്യംെചയത്ിരിക്കുന്നു. 15 പിെന്ന ശമൂേവൽ
രാവിെലവെര കിടന്നുറങ്ങി; രാവിെല യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകെള തുറന്നു. എന്നാൽ ഈ
ദശൎ നം ഏലിെയ അറിയിപ്പാൻ ശമൂേവൽ ശങ്കിച്ചു. 16

ഏലി ശമൂേവലിെന വിളിച്ചു: ശമൂേവേല, മകേന,
എന്നു പറഞ്ഞു. അടിയൻ ഇതാ എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ അവൻ: നിനക്കുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു എന്തു? എെന്ന ഒന്നും മെറക്കരുേത;
നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയത് സകലത്തിലും ഒരു
വാെക്കങ്കിലും മെറച്ചാൽ ൈദവം നിേന്നാടു
തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അങ്ങെന ശമൂേവൽ സകലവും അവെന
അറിയിച്ചു; ഒന്നും മെറച്ചില്ല. എന്നാെറ അവൻ:
യേഹാവയേല്ലാ; തെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 എന്നാൽ ശമൂേവൽ വളന്നൎ ു, യേഹാവ
അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ
വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷഫ്ലമാകുവാൻ ഇട
വരുത്തിയില്ല. 20 ദാൻമുതൽ േബർ-േശബാവെര ഉള്ള
യി്രസാേയെലാെക്കയും ശമൂേവൽ യേഹാവയുെട
വിശ്വസ്ത്രപവാചകൻ എന്നു ്രഗഹിച്ചു. 21 ഇങ്ങെന
യേഹാവ ശീേലാവിൽെവച്ചു ശമൂേവലിന്നു
യേഹാവയുെട വചനത്താൽ െവളിെപ്പട്ടേശഷം
യേഹാവ വീണ്ടും വീണ്ടും ശീേലാവിൽെവച്ചു
്രപത്യക്ഷനായി.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശമൂേവലിെന്റ വചനം എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
വന്നിട്ടു: യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര
യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പട്ടു, ഏെബൻ-

ഏെസരിന്നരിെക പാളയം ഇറങ്ങി, െഫലിസ്ത്യർ
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അേഫക്കിലും പാളയമിറങ്ങി, 2 െഫലിസ്ത്യർ
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര അണിനിരന്നു; പട
പരന്നേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യേരാടു
േതാറ്റുേപായി; ൈസന്യത്തിൽ ഏകേദശം
നാലായിരംേപെര അവർ േപാക്കൎ ളത്തിൽ െവച്ചു
സംഹരിച്ചു. 3 പടജ്ജനം പാളയത്തിൽ വന്നാെറ
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ: ഇന്നു യേഹാവ നെമ്മ
െഫലിസ്ത്യേരാടു േതാല്ക്കുമാറാക്കിയതു എന്തു? നാം
ശീേലാവിൽനിന്നു യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
നമ്മുെട അടുക്കൽ വരുത്തുക; അതു നമ്മുെട ഇടയിൽ
വന്നാൽ നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ നിന്നു
രക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന ജനം
ശീേലാവിേലക്കു ആളയച്ചു, അവർ െകരൂബുകളുെട
മേദ്ധ്യ അധിവസിക്കുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം അവിെടനിന്നു
െകാണ്ടുവന്നു. ഏലിയുെട രണ്ടു പു്രതന്മാരായ
െഹാഫന്ിയും ഫീെനഹാസും ൈദവത്തിെന്റ
നിയമെപട്ടകേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 5

യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം പാളയത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഭൂമി കുലുങ്ങുംവണ്ണം
യി്രസാേയെലല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ ആപ്പൎ ിട്ടു. 6 െഫലിസ്ത്യർ
ആപ്പൎ ിെന്റ ഒച്ച േകട്ടിട്ടു: എ്രബായരുെട പാളയത്തിൽ
ഈ വലിയ ആപ്പൎ ിെന്റ കാരണം എന്തു എന്നു
അേന്വഷിച്ചു, യേഹാവയുെട െപട്ടകം പാളയത്തിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ്രഗഹിച്ചു. 7 ൈദവം
പാളയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു െഫലിസ്ത്യർ
പറഞ്ഞു ഭയെപ്പട്ടു: നമുക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം! ഇങ്ങെന
ഒരു കായ്യൎ ം ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 8 നമുക്കു അേയ്യാ
കഷ്ടം! ശക്തിയുള്ള ഈ ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
നെമ്മ ആർ രക്ഷിക്കും? മി്രസയീമ്യെര മരുഭൂമിയിൽ
സകലവിധബാധകളാലും ബാധിച്ച ൈദവം ഇതു
തേന്ന. 9 െഫലിസ്ത്യേര, ൈധയ്യൎ ം പൂണ്ടു പുരുഷത്വം
കാണിപ്പിൻ; എ്രബായർ നിങ്ങൾക്കു
ദാസന്മാരായിരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ അവക്കൎ ു
ആകരുതു; പുരുഷത്വം കാണിച്ചു െപാരുതുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന െഫലിസ്ത്യർ പട
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ േതാറ്റു; ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു ഓടി; യി്രസാേയലിൽ
മുപ്പതിനായിരം കാലാൾ വീണുേപാകത്തക്കവണ്ണം ഒരു
മഹാ സംഹാരം ഉണ്ടായി. 11 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പിടിെപട്ടു; ഏലിയുെട രണ്ടു പു്രതന്മാരായ
െഹാഫന്ിയും ഫീെനഹാസും പട്ടു േപായി. 12

േപാക്കൎ ളത്തിൽനിന്നു ഒരു െബന്യാമീന്യൻ വ്രസ്തം
കീറിയും തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടുംെകാണ്ടു ഓടി
അന്നു തെന്ന ശീേലാവിൽ വന്നു. 13 അവൻ
വരുേമ്പാൾ ഏലി േനാക്കിെക്കാണ്ടു വഴിയരിെക തെന്റ
ആസനത്തിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകെത്തക്കുറിച്ചു അവെന്റ ഹൃദയം
വ്യാകുലെപ്പട്ടിരുന്നു; ആ മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽ
എത്തി വസ്തുത പറഞ്ഞേപ്പാൾ പട്ടണത്തിെലല്ലാം
നിലവിളിയായി. 14 ഏലി നിലവിളിേകട്ടേപ്പാൾ ഈ
ആരവം എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ
ബദ്ധെപ്പട്ടു വന്നു ഏലിേയാടും അറിയിച്ചു. 15

ഏലിേയാ െതാണ്ണൂെറ്റട്ടു വയസ്സുള്ളവനും കാണ്മാൻ
വഹിയാതവണ്ണം കണ്ണു മങ്ങിയവനും ആയിരുന്നു. 16

ആ മനുഷ്യൻ ഏലിേയാടു: ഞാൻ േപാക്കൎ ളത്തിൽനിന്നു
വന്നവൻ ആകുന്നു; ഇന്നു തേന്ന ഞാൻ
േപാക്കൎ ളത്തിൽനിന്നു ഓടിേപ്പാന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
വത്തൎ മാനം എന്താകുന്നു, മകേന, എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചു. 17 അതിന്നു ആ ദൂതൻ: യി്രസാേയൽ

െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടി; ജനത്തിൽ ഒരു
മഹാസംഹാരം ഉണ്ടായി; നിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാരായ
െഹാഫന്ിയും ഫീെനഹാസും പട്ടുേപായി;
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകവും പിടിെപട്ടുേപായി എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 അവൻ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകത്തിെന്റ
വസ്തുത പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഏലി പടിവാതില്ക്കൽ
ആസനത്തിൽനിന്നു പിറേകാട്ടു വീണു
കഴുെത്താടിഞ്ഞു മരിച്ചു; അവൻ വൃദ്ധനും
സ്ഥൂലിച്ചവനും ആയിരുന്നു. അവൻ നാലപ്തു
സംവത്സരം യി്രസാേയലിന്നു ന്യായപാലനം െചയത്ു.

19 എന്നാൽ അവെന്റ മരുമകൾ ഫീെനഹാസിെന്റ
ഭായ്യൎ  ്രപസവം അടുത്ത ഗഭൎ ിണിയായിരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം പിടിെപട്ടുേപായതും
അമ്മാവിയപ്പനും ഭത്തൎ ാവും മരിച്ചതും േകട്ടേപ്പാൾ
അവൾക്കു ്രപസവേവദന തുടങ്ങി; അവൾ നിലത്തു
വീണു ്രപസവിച്ചു. 20 അവൾ മരിപ്പാറായേപ്പാൾ
അരിെക നിന്ന ്രസ്തീകൾ അവേളാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല.
21 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം പിടിെപട്ടുേപാകെകാണ്ടും
അമ്മാവിയപ്പെനയും ഭത്തൎ ാവിെനയും ഓത്തൎ ിട്ടും:
മഹത്വം യി്രസാേയലിൽനിന്നു െപായേ്പായി എന്നു
പറഞ്ഞു അവൾ കുഞ്ഞിന്നു ഈഖാേബാദ ്എന്നു
േപർ ഇട്ടു. 22 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പിടിെപട്ടുേപാകെകാണ്ടു മഹത്വം
യി്രസാേയലിൽനിന്നു െപായേ്പായി എന്നു അവൾ
പറഞ്ഞു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െഫലിസ്ത്യർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം എടുത്തു
അതിെന ഏെബൻ-ഏെസരിൽനിന്നു
അേസ്താദിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 2 െഫലിസ്ത്യർ

ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം എടുത്തു ദാേഗാെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നു ദാേഗാെന്റ അരിെക
െവച്ചു. 3 പിെറ്റന്നാൾ രാവിെല അേസ്താദ്യർ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാേഗാൻ യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കവിണ്ണുവീണു കിടക്കുന്നതു
കണ്ടു. അവർ ദാേഗാെന എടുത്തു വീണ്ടും അവെന്റ
സ്ഥാനത്തു നിത്തൎ ി. 4 പിെറ്റന്നാൾ രാവിെല അവർ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാേഗാൻ യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കവിണ്ണുവീണു കിടക്കുന്നതു
കണ്ടു. ദാേഗാെന്റ തലയും അവെന്റ ൈകപ്പത്തികളും
ഉമ്മരപ്പടിേമൽ മുറിഞ്ഞുകിടന്നു; ദാേഗാെന്റ
ഉടൽമാ്രതം േശഷിച്ചിരുന്നു. 5 അതുെകാണ്ടു
ദാേഗാെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
കടക്കുന്നവരും അേസ്താദിൽ ദാേഗാെന്റ ഉമ്മരപ്പടിേമൽ
ഇന്നും ചവിട്ടുമാറില്ല.

6 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ൈക അേസ്താദ്യരുെടേമൽ
ഭാരമായിരുന്നു; അവൻ അവെര ശൂന്യമാക്കി
അേസ്താദിലും അതിെന്റ അതിരുകളിലും ഉള്ളവെര
മൂലേരാഗത്താൽ ബാധിച്ചു. 7 അങ്ങെന ഭവിച്ചതു
അേസ്താദ്യർ കണ്ടിട്ടു: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം നമ്മുെട അടുക്കൽ ഇരിക്കരുതു; അവെന്റ
ൈക നമ്മുെടേമലും നമ്മുെട േദവനായ ദാേഗാെന്റ
േമലും കഠിനമായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 8

അവർ ആളയച്ചു െഫലിസ്ത്യരുെട
സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും വിളിച്ചുകൂട്ടി:
യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
സംബന്ധിച്ചു നാം എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു
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േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവർ: യി്രസാേയല്യരുെട
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഗത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ
യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
െകാണ്ടുേപായി. 9 അവർ അതു െകാണ്ടുെചന്നേശഷം
ഏറ്റവും വലിേയാരു പരി്രഭമം ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം
യേഹാവയുെട ൈക ആ പട്ടണത്തിന്നും
വിേരാധമായത്ീന്നൎ ു; അവൻ പട്ടണക്കാെര
ആബാലവൃദ്ധം ബാധിച്ചു; അവക്കൎ ു മൂലേരാഗം
തുടങ്ങി. 10 അതുെകാണ്ടു അവർ ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം എേ്രകാനിേലക്കു െകാടുത്തയച്ചു.
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം എേ്രകാനിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
എേ്രകാന്യർ: നെമ്മയും നമുക്കുള്ളവെരയും
െകാല്ലുവാൻ അവർ യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു. 11 അവർ ആളയച്ചു
െഫലിസ്ത്യരുെട സകല ്രപഭുക്കന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി:
യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം നെമ്മയും
നമ്മുെട ജനെത്തയും െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അതിെന വിട്ടയച്ചുകളേയണം; അതു വീണ്ടും അതിെന്റ
സ്ഥലേത്തക്കു േപാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. ആ
പട്ടണത്തിെലങ്ങും മരണകരമായ പരി്രഭമം ഉണ്ടായി;
ൈദവത്തിെന്റ ൈക അവിെടയും അതിഭാരമായിരുന്നു.
12 മരിക്കാതിരുന്നവർ മൂലേരാഗത്താൽ ബാധിതരായി;
പട്ടണത്തിെല നിലവിളി ആകാശത്തിൽ കയറി.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഏഴു മാസം
െഫലിസ്ത്യേദശത്തു ആയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ
െഫലിസ്ത്യർ പുേരാഹിതന്മാെരയും

്രപശന്ക്കാെരയും വരുത്തി: നാം യേഹാവയുെട
െപട്ടകം സംബന്ധിച്ചു എന്തു െചേയ്യണ്ടു? അതിെന
അതിെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു വിട്ടയേക്കണ്ടെതങ്ങെന എന്നു
ഞങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരുവിൻ എന്നു േചാദിച്ചു. 3

അതിന്നു അവർ: നിങ്ങൾ യി്രസാേയല്യരുെട
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം വിട്ടയക്കുന്നു എങ്കിൽ
െവറുെത അയക്കാെത ഒരു ്രപായശ്ചിത്തവും അവന്നു
െകാടുത്തയേക്കണം; അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു
െസൗഖ്യംവരും; അവെന്റ ൈക നിങ്ങെള വിട്ടു
നീങ്ങാെത ഇരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു നിങ്ങൾക്കു
അറിയാം എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ഞങ്ങൾ അവന്നു
െകാടുത്തയേക്കണ്ടുന്ന ്രപായശ്ചിത്തം എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു അവർ പറഞ്ഞതു: െഫലിസ്ത്യ
്രപഭുക്കന്മാരുെട എണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം
െപാന്നുെകാണ്ടു അഞ്ചു മൂലക്കുരുവും
െപാന്നുെകാണ്ടു അഞ്ചു എലിയും തേന്ന;
നിങ്ങൾെക്കല്ലാവക്കൎ ും നിങ്ങളുെട ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും
ഒേര ബാധയേല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്നതു. 5 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട മൂലക്കുരുവിെന്റയും നിങ്ങളുെട
േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുന്ന എലിയുെടയും ്രപതിമകൾ
ഉണ്ടാക്കി, യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിന്നു
തിരുമുല്ക്കാഴച്െവേക്കണം; പേക്ഷ അവൻ തെന്റ ൈക
നിങ്ങളുെട േമൽനിന്നും നിങ്ങളുെട േദവന്മാരുെട
േമൽനിന്നും നിങ്ങളുെട േദശത്തിേന്മൽ നിന്നും നീക്കും.
6 മി്രസയീമ്യരും ഫറേവാനും തങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത
കഠിനമാക്കിയതുേപാെല നിങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത
കഠിനമാക്കുന്നതു എന്തിന്നു? അവരുെട ഇടയിൽ
അത്ഭുതം ്രപവൃത്തിച്ചേശഷമല്ലേയാ അവർ അവെര
വിട്ടയക്കയും അവർ േപാകയും െചയത്തു? 7

ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി
ഉണ്ടാക്കി നുകം െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറവുള്ള രണ്ടു
പശുക്കെള െകാണ്ടുവന്നു വണ്ടിക്കു െകട്ടി അവയുെട
കിടാക്കെള അവയുെട അടുക്കൽനിന്നു വീട്ടിൽ
മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകുവിൻ. 8 പിെന്ന യേഹാവയുെട
െപട്ടകം എടുത്തു വണ്ടിയിൽ െവപ്പിൻ; നിങ്ങൾ
അവന്നു ്രപായശ്ചിത്തമായി െകാടുത്തയക്കുന്ന
െപാന്നുരുപ്പടികളും ഒരു െചല്ലത്തിൽ അതിന്നരിെക
െവച്ചു അതു തനിച്ചുേപാകുവാൻ വിടുവിൻ. 9 പിെന്ന
േനാക്കുവിൻ: അതു േബത്ത്-േശെമശിേലക്കുള്ള
വഴിയായി സ്വേദശേത്തക്കു േപാകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
തേന്നയാകുന്നു നമുക്കു ഈ വലിയ അനത്ഥൎ ം
വരുത്തിയതു; അെല്ലങ്കിൽ നെമ്മ ബാധിച്ചതു അവെന്റ
കയ്യല്ല, യദൃച്ഛയാ നമുക്കു ഭവിച്ചതേ്രത എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാള്ളാം. 10 അവർ അങ്ങെന തേന്ന
െചയത്ു; കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കെള വരുത്തി
വണ്ടിക്കു െകട്ടി, അവയുെട കിടാക്കെള വീട്ടിൽ ഇട്ടു
അെടച്ചു. 11 പിെന്ന അവർ യേഹാവയുെട െപട്ടകവും
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള എലികളും മൂലക്കുരുവിെന്റ
്രപതിമകളും ഇട്ടിരുന്ന െചല്ലവും വണ്ടിയിൽ െവച്ചു. 12

ആ പശുക്കൾ േനെര േബത്ത്-േശെമശിേലക്കുള്ള
വഴിക്കു േപായി: അവ കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു
വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ മാറാെത െപരുവഴിയിൽ
കൂടി തേന്ന േപായി; െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരും േബത്ത്-
േശെമശിെന്റ അതിർവെര പിന്നാെല െചന്നു. 13

അേന്നരം േബത്ത്-േശെമശ്യർ താഴവ്രയിൽ േകാതമ്പു
െകായ്യുകയായിരുന്നു: അവർ തല ഉയത്തൎ ി െപട്ടകം
കണ്ടു; കണ്ടിട്ടു സേന്താഷിച്ചു. 14 വണ്ടി േബത്ത്-
േശെമശ്യനായ േയാശുവയുെട വയലിൽ വന്നുനിന്നു:
അവിെട ഒരു വലിയ കല്ലു ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
വണ്ടിയുെട മരം െവട്ടിക്കീറി പശുക്കെള യേഹാെവക്കു
േഹാമയാഗം കഴിച്ചു. 15 േലവ്യർ യേഹാവയുെട
െപട്ടകവും െപാന്നുരുപ്പടികൾ ഉള്ള െചല്ലവും ഇറക്കി
ആ വലിയ കല്ലിേന്മൽ െവച്ചു; േബത്ത്-േശെമശ്യർ
അന്നു യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗങ്ങളും
ഹനനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു. 16 െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ
ഏവരും ഇതു കണ്ടേശഷം അന്നു തേന്ന
എേ്രകാനിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

17 െഫലിസ്ത്യർ യേഹാെവക്കു ്രപായശ്ചിത്തമായി
െകാടുത്തയച്ച െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള മൂലക്കുരുക്കൾ
അേസ്താദിെന്റ േപക്കൎ ു ഒന്നു, ഗസ്സയുെട േപക്കൎ ു ഒന്നു,
അസ്കേലാെന്റ േപക്കൎ ു ഒന്നു, ഗത്തിെന്റ േപക്കൎ ു ഒന്നു,
എേ്രകാെന്റ േപക്കൎ ു ഒന്നു ഇങ്ങെനയായിരുന്നു. 18

െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള എലികൾ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും
നാട്ടുപുറങ്ങളിെല ്രഗാമങ്ങളും ആയി അഞ്ചു
്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ുള്ള സകലെഫലിസ്ത്യപട്ടണങ്ങളുെടയും
എണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആയിരുന്നു. അവർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഇറക്കിെവച്ച വലിയ കല്ലു
േബത്ത്-േശെമശ്യനായ േയാശുവയുെട വയലിൽ
ഇന്നുവെരയും ഉണ്ടു. 19 േബത്ത്-േശെമശ്യർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിൽ േനാക്കുകെകാണ്ടു
അവൻ അവെര സംഹരിച്ചു; അവൻ ജനത്തിൽ
അമ്പതിനായിരെത്തഴുപതുേപെര സംഹരിച്ചു.
ഇങ്ങെന യേഹാവ ജനത്തിൽ ഒരു മഹാസംഹാരം
െചയത്തുെകാണ്ടു ജനം വിലപിച്ചു: 20 ഈ
പരിശുദ്ധൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിലപ്ാൻ ആക്കൎ ു കഴിയും? അവൻ ഞങ്ങെള വിട്ടു
ആരുെട അടുക്കൽ േപാകും എന്നു േബത്ത്-േശെമശ്യർ
പറഞ്ഞു. 21 അവർ കിയ്യൎ ത്ത്-
െയയാരീംനിവാസികളുെട അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
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അയച്ചു: െഫലിസ്ത്യർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം മടക്കി
അയച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വന്നു അതിെന നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാകുവിൻ എന്നു പറയിച്ചു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീംനിവാസികൾ വന്നു
യേഹാവയുെട െപട്ടകം എടുത്തു കുന്നിേന്മൽ
അബീനാദാബിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി;

അവെന്റ മകനായ എെലയാസാരിെന യേഹാവയുെട
െപട്ടകം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു. 2

െപട്ടകം കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീമിൽ ആയിട്ടു ഏറിയകാലം,
ഇരുപതു സംവത്സരം തേന്ന, കഴിഞ്ഞു;
യി്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും യേഹാവേയാടു
വിലപിച്ചു.

3 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ
എല്ലായി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടും: നിങ്ങൾ
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിയുന്നു
എങ്കിൽ അന്യൈദവങ്ങെളയും അേസ്താെരത്ത്
്രപതിഷഠ്കെളയും നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള
യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിക്കയും അവെന മാ്രതം
േസവിക്കയും െചയവ്ിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങെള
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന യി്രസാേയൽമക്കൾ
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും അേസ്താെരത്ത്
്രപതിഷഠ്കെളയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു യേഹാവെയ
മാ്രതം േസവിച്ചു. 5 അനന്തരം ശമൂേവൽ:
എല്ലായി്രസാേയലിെനയും മിസപ്യിൽ കൂട്ടുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി യേഹാവേയാടു
്രപാത്ഥൎ ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

6 അവർ മിസപ്യിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി; െവള്ളം േകാരി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഒഴിച്ചു ആ ദിവസം
ഉപവസിച്ചു: ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാടു പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു അവിെടെവച്ചു പറഞ്ഞു.
പിെന്ന ശമൂേവൽ മിസപ്യിൽെവച്ചു
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു ന്യായപാലനം െചയത്ു. 7

യി്രസാേയൽമക്കൾ മിസപ്യിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്നു
െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടുവന്നു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ അതു േകട്ടിട്ടു െഫലിസ്ത്യെര
ഭയെപ്പട്ടു. 8 യി്രസാേയൽമക്കൾ ശമൂേവലിേനാടു:
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങെള െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
അവേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നതു മതിയാക്കരുേത എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ പാൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ എടുത്തു യേഹാെവക്കു
സവ്വൎ ാംഗേഹാമം കഴിച്ചു. ശമൂേവൽ യി്രസാേയലിന്നു
േവണ്ടി യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു; യേഹാവ
ഉത്തരമരുളി. 10 ശമൂേവൽ േഹാമയാഗം
കഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ
യി്രസാേയലിേനാടു പെടക്കു അടുത്തു; എന്നാൽ
യേഹാവ അന്നു െഫലിസ്ത്യരുെടേമൽ വലിയ
ഇടിമുഴക്കി അവെര പരി്രഭമിപ്പിച്ചു; അവർ
യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റു. 11 യി്രസാേയല്യർ
മിസപ്യിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടന്നൎ ു;
േബത്ത്-കാരിെന്റ താെഴവെര അവെര സംഹരിച്ചു. 12

പിെന്ന ശമൂേവൽ ഒരു കല്ലു എടുത്തു മിസെ്പക്കും
േശനിന്നും മേദ്ധ്യ നാട്ടി: ഇ്രതേത്താളം യേഹാവ നെമ്മ
സഹായിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു അതിന്നു ഏെബൻ-

ഏെസർ എന്നു േപരിട്ടു. 13 ഇങ്ങെന െഫലിസ്ത്യർ
ഒതുങ്ങി, പിെന്ന യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു വന്നതുമില്ല;
ശമൂേവലിെന്റ കാലെത്താെക്കയും യേഹാവയുെട
ൈക െഫലിസ്ത്യക്കൎ ു വിേരാധമായിരുന്നു. 14

എേ്രകാൻമുതൽ ഗത്ത്വെര െഫലിസ്ത്യർ
യി്രസാേയലിേനാടു പിടിച്ചിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ
യി്രസാേയലിന്നു തിരിെക കിട്ടി; അവയുെട
അതിർനാടുകളും യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു. യി്രസാേയലും അേമായ്യൎ രും
തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു. 15 ശമൂേവൽ
ജീവപയ്യൎ ന്തം യി്രസാേയലിന്നു ന്യായപാലനം െചയത്ു.
16 അവൻ ആണ്ടുേതാറും േബേഥലിലും ഗിലഗ്ാലിലും
മിസപ്യിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു, അവിടങ്ങളിൽെവച്ചു
യി്രസാേയലിന്നു ന്യായപാലനം െചയത്ിട്ടു
രാമയിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാരും; 17 അവിെടയായിരുന്നു
അവെന്റ വീടു; അവിെടെവച്ചും അവൻ
യി്രസാേയലിന്നു ന്യായപാലനം നടത്തിവന്നു;
യേഹാെവക്കു അവിെട ഒരു യാഗപീഠവും
പണിതിരുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശമൂേവൽ വൃദ്ധനായേപ്പാൾ തെന്റ പു്രതന്മാെര
യി്രസാേയലിന്നു ന്യായാധിപന്മാരാക്കി. 2

അവെന്റ ആദ്യജാതന്നു േയാേവൽ എന്നും
രണ്ടാമത്തവന്നു അബീയാവു എന്നും േപർ. അവർ
േബർ-േശബയിൽ ന്യായപാലനം െചയത്ുേപാന്നു. 3

അവെന്റ പു്രതന്മാർ അവെന്റ വഴിയിൽ നടക്കാെത
ദുരാ്രഗഹികളായി ൈകക്കൂലി വാങ്ങി ന്യായം
മറിച്ചുവന്നു.

4 ആകയാൽ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും
ഒന്നിച്ചുകൂടി, രാമയിൽ ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു,
അവേനാടു: 5 നീ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
പു്രതന്മാർ നിെന്റ വഴിയിൽ നടക്കുന്നില്ല; ആകയാൽ
സകല ജാതികൾക്കുമുള്ളതുേപാെല ഞങ്ങെള
ഭരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവിെന
നിയമിച്ചുതേരണെമന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഞങ്ങെള
ഭരിേക്കണ്ടതിന്നു രാജാവിെന തേരണെമന്നു അവർ
പറഞ്ഞ കായ്യൎ ം ശമൂേവലിന്നു അനിഷ്ടമായി. ശമൂേവൽ
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 7 യേഹാവ
ശമൂേവലിേനാടു അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: ജനം
നിേന്നാടു പറയുന്ന സകലത്തിലും അവരുെട
അേപക്ഷ േകൾക്ക; അവർ നിെന്നയല്ല, ഞാൻ അവെര
ഭരിക്കാതവണ്ണം എെന്നയാകുന്നു ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നതു.
8 ഞാൻ അവെര മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചും
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചുംെകാണ്ടു എേന്നാടു
െചയത്തുേപാെല നിേന്നാടും െചയ്യുന്നു. 9

ആകയാൽ അവരുെട അേപക്ഷ േകൾക്ക; എങ്കിലും
അവേരാടു ഘനമായി സാക്ഷീകരിച്ചു അവെര
വാഴുവാനിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ ന്യായം അവേരാടു
അറിയിേക്കണം.

10 അങ്ങെന രാജാവിന്നായി അേപക്ഷിച്ച
ജനേത്താടു ശമൂേവൽ യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള
എല്ലാം അറിയിച്ചു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 11 നിങ്ങെള
വാഴുവാനിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ ന്യായം
ഇതായിരിക്കും: അവൻ നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാെര
തനിക്കു േതരാളികളും കുതിരേച്ചവകരും ആക്കും;
അവെന്റ രഥങ്ങൾക്കു മുെമ്പ അവർ ഓേടണ്ടിയും
വരും. 12 അവൻ അവെര ആയിരത്തിന്നും
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അമ്പതിന്നും അധിപന്മാരാക്കും; തെന്റ നിലം കൃഷി
െചയവ്ാനും തെന്റ വിള െകായവ്ാനും തെന്റ
പടേക്കാപ്പും േതർേകാപ്പും ഉണ്ടാക്കുവാനും അവെര
നിയമിക്കും. 13 അവൻ നിങ്ങളുെട പു്രതിമാെര
ൈതലക്കാരത്തികളും െവപ്പുകാരത്തികളും
അപ്പക്കാരത്തികളും ആയിട്ടു എടുക്കും. 14 അവൻ
നിങ്ങളുെട വിേശഷമായ നിലങ്ങളും
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും ഒലിവുേതാട്ടങ്ങളും എടുത്തു
തെന്റ ഭൃത്യന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കും. 15 അവൻ നിങ്ങളുെട
വിളവുകളിലും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിലും ദശാംശം
എടുത്തു തെന്റ ഷണ്ഡന്മാക്കൎ ും ഭൃത്യന്മാക്കൎ ും
െകാടുക്കും. 16 അവൻ നിങ്ങളുെട ദാസന്മാെരയും
ദാസിമാെരയും നിങ്ങളുെട േകാമളയുവാക്കെളയും
നിങ്ങളുെട കഴുതകെളയും പിടിച്ചു തെന്റ േവെലക്കു
ആക്കും. 17 അവൻ നിങ്ങളുെട ആടുകളിൽ
പത്തിെലാന്നു എടുക്കും; നിങ്ങൾ അവന്നു
ദാസന്മാരായത്ീരും. 18 നിങ്ങൾ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ നിമിത്തം
നിങ്ങൾ അന്നു നിലവിളിക്കും; എന്നാൽ യേഹാവ
അന്നു ഉത്തരമരുളുകയില്ല. 19 എന്നാൽ ശമൂേവലിെന്റ
വാക്കു ൈകെക്കാൾവാൻ ജനത്തിന്നു മനസ്സില്ലാെത:
അല്ല, ഞങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവു േവണം 20 മറ്റു
സകലജാതികെളയും േപാെല ഞങ്ങളും
ആേകണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുെട രാജാവു ഞങ്ങെള
ഭരിക്കയും ഞങ്ങൾക്കു നായകനായി പുറെപ്പടുകയും
ഞങ്ങളുെട യുദ്ധങ്ങെള നടത്തുകയും േവണം എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 21 ശമൂേവൽ ജനത്തിെന്റ വാെക്കല്ലാം
േകട്ടു യേഹാവേയാടു അറിയിച്ചു. 22 യേഹാവ
ശമൂേവലിേനാടു: അവരുെട വാക്കു േകട്ടു അവക്കൎ ു ഒരു
രാജാവിെന വാഴിച്ചുെകാടുക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു.
ശമൂേവൽ യി്രസാേയല്യേരാടു: നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കു െപാെയ്ക്കാൾവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ കീശ ്എന്നു േപരുള്ള
ഒരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
െബന്യാമീന്യനായ അഫീഹിെന്റ മകനായ

െബേഖാറത്തിെന്റ മകനായ െസേറാറിെന്റ മകനായ
അബീേയലിെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു. 2 അവന്നു െശൗൽ
എന്ന േപേരാെട െയൗവനവും േകാമളത്വവുമുള്ള ഒരു
മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
അവെനക്കാൾ േകാമളനായ പുരുഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു;
അവൻ എല്ലാവെരക്കാളും േതാൾമുതൽ
െപാക്കേമറിയവൻ ആയിരുന്നു. 3 െശൗലിെന്റ
അപ്പനായ കീശിെന്റ കഴുതകൾ
കാണാെതേപായിരുന്നു. കീശ ്തെന്റ മകനായ
െശൗലിേനാടു: നീ ഒരു ഭൃത്യെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
െചന്നു കഴുതകെള അേന്വഷിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 4

അവൻ എ്രഫയീംമലനാട്ടിലും ശാലീശാേദശത്തുംകൂടി
സഞ്ചരിച്ചു; അവെയ കണ്ടില്ല; അവർ
ശാലീംേദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു; അവിെടയും
ഇല്ലായിരുന്നു; അവൻ െബന്യാമീൻേദശത്തുകൂടിയും
സഞ്ചരിച്ചു; എങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. 5 സൂഫ്
േദശത്തു എത്തിയേപ്പാൾ െശൗൽ കൂെടയുള്ള
ഭൃത്യേനാടു: വരിക, നമുക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാം;
അെല്ലങ്കിൽ അപ്പൻ കഴുതകെളക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ടു
നെമ്മക്കുറിച്ചു വിഷാദിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 6

അതിന്നു അവൻ: ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു

ൈദവപുരുഷൻ ഉണ്ടു; അവൻ മാന്യൻ ആകുന്നു;
അവൻ പറയുന്നെതല്ലാം ഒത്തുവരുന്നു; നമുക്കു
അവിെട േപാകാം; നാം േപാകുവാനുള്ള വഴി അവൻ
പേക്ഷ പറഞ്ഞുതരും എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 7

െശൗൽ തെന്റ ഭൃത്യേനാടു: നാം േപാകുന്നു എങ്കിൽ ആ
പുരുഷന്നു എന്താകുന്നു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതു?
നമ്മുെട ഭാണ്ഡത്തിെല അപ്പം തീന്നൎ ുേപായേല്ലാ;
ൈദവപുരുഷന്നു െകാണ്ടുെചല്ലുവാൻ ഒരു
സമ്മാനവും ഇല്ലേല്ലാ; നമുക്കു എന്തുള്ളു എന്നു
േചാദിച്ചു. 8 ഭൃത്യൻ െശൗലിേനാടു: എെന്റ കയ്യിൽ
കാൽേശെക്കൽ െവള്ളിയുണ്ടു; ഇതു ഞാൻ
ൈദവപുരുഷന്നു െകാടുക്കാം; അവൻ നമുക്കു വഴി
പറഞ്ഞുതരും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.-- 9 പണ്ടു
യി്രസാേയലിൽ ഒരുത്തൻ ൈദവേത്താടു േചാദിപ്പാൻ
േപാകുേമ്പാൾ: വരുവിൻ; നാം ദശൎ കെന്റ അടുക്കൽ
േപാക എന്നു പറയും; ഇേപ്പാൾ ്രപവാചകൻ എന്നു
പറയുന്നവെന അന്നു ദശൎ കൻ എന്നു
പറഞ്ഞുവന്നു.-- 10 െശൗൽ ഭൃത്യേനാടു: നല്ലതു;
വരിക, നമുക്കു േപാകാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ ൈദവപുരുഷൻ താമസിച്ചുവന്ന
പട്ടണത്തിേലക്കു േപായി. 11 അവർ
പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള കയറ്റം കയറിെച്ചല്ലുേമ്പാൾ
െവള്ളംേകാരുവാൻ േപാകുന്ന ബാല്യക്കാരത്തികെള
കണ്ടു അവേരാടു: ദശൎ കൻ ഇവിെട ഉേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 12 അവർ അവേരാടു: ഉണ്ടു; അതാ,
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ; േവഗം െചല്ലുവിൻ; ഇന്നു
പൂജാഗിരിയിൽ ജനത്തിെന്റ വക ഒരു യാഗം
ഉള്ളതുെകാണ്ടു അവൻ ഇന്നു പട്ടണത്തിൽ
വന്നിട്ടുണ്ടു. 13 നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ കടന്ന ഉടെന
അവൻ പൂജാഗിരിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നു േപാകുമ്മുെമ്പ
നിങ്ങൾ അവെന കാേണണം; അവൻ യാഗെത്ത
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതാകെകാണ്ടു അവൻ െചല്ലുേവാളം
ജനം ഭക്ഷിക്കയില്ല; അതിെന്റ േശഷം മാ്രതേമ
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഭക്ഷിക്കയുള്ളു; േവഗം െചല്ലുവിൻ;
ഇേപ്പാൾ അവെന കാണാം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 14

അങ്ങെന അവർ പട്ടണത്തിൽ െചന്നു; പട്ടണത്തിൽ
കടന്നേപ്പാൾ ഇതാ, ശമൂേവൽ പൂജാഗിരിക്കു
േപാകുവാനായി അവരുെട േനെര വരുന്നു.

15 എന്നാൽ െശൗൽ വരുന്നതിന്നു ഒരു ദിവസം
മുെമ്പ യേഹാവ അതു ശമൂേവലിന്നു െവളിെപ്പടുത്തി:
16 നാെള ഇേന്നരത്തു െബന്യാമീൻേദശക്കാരനായ
ഒരാെള ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ അയക്കും; എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന ഭരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ അവെന
അഭിേഷകം െചേയ്യണം; അവൻ എെന്റ ജനെത്ത
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും. എെന്റ
ജനത്തിെന്റ നിലവിളി എെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയിരിക്കെകാണ്ടു ഞാൻ അവെര
കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നു. 17

ശമൂേവൽ െശൗലിെന കണ്ടേപ്പാൾ യേഹാവ
അവേനാടു: ഞാൻ നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയത് ആൾ
ഇതാ; ഇവനാകുന്നു എെന്റ ജനെത്ത ഭരിപ്പാനുള്ളവൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 18 അേന്നരം െശൗൽ പടിവാതില്ക്കൽ
ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി: ദശൎ കെന്റ വീടു
എവിെട എന്നു പറഞ്ഞുതേരണേമ എന്നു േചാദിച്ചു.
19 ശമൂേവൽ െശൗലിേനാടു: ദശൎ കൻ ഞാൻ തേന്ന;
എെന്റ കൂെട പൂജാഗിരിക്കു േപാരുവിൻ; നിങ്ങൾ ഇന്നു
എേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിേക്കണം; നാെള ഞാൻ
നിെന്ന യാ്രതയയക്കാം; നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ഉള്ളെതാെക്കയും പറഞ്ഞുതരാം. 20 മൂന്നു ദിവസം
മുെമ്പ കാണാെതേപായ കഴുതകെളക്കുറിച്ചു

൧. ശമൂേവൽ 8:13 230 ൧. ശമൂേവൽ 9:20
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ചിന്തിേക്കണ്ടാ; അവെയ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ആ്രഗഹെമാെക്കയും
ആരുെടേമൽ? നിെന്റേമലും നിെന്റ
സവ്വൎ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും അല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അതിന്നു െശൗൽ: ഞാൻ യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും െചറുതായ
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിലുള്ളവനും എെന്റ കുടുംബം
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെല സകല
കുടുംബങ്ങളിലുംെവച്ചു ഏറ്റവും
െചറിയതുമായിരിെക്ക നീ ഇങ്ങെന എേന്നാടു
പറയുന്നതു എന്തു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22

പിെന്ന ശമൂേവൽ െശൗലിെനയും അവെന്റ
ഭൃത്യെനയും കൂട്ടി വിരുന്നുശാലയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ അവക്കൎ ു
്രപധാനസ്ഥലം െകാടുത്തു; ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ
ഏകേദശം മുപ്പതുേപർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 ശമൂേവൽ
െവപ്പുകാരേനാടു: നിെന്റ പക്കൽ െവച്ചുെകാൾക
എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഓഹരി
െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 24 െവപ്പുകാരൻ
ൈകക്കുറകും അതിേന്മൽ ഉള്ളതും െകാണ്ടുവന്നു
െശൗലിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു. നിനക്കായി സൂക്ഷിച്ചു
െവച്ചിരിക്കുന്നതു ഇതാ; തിന്നുെകാൾക; ഞാൻ
ഉത്സവത്തിന്നു ആളുകെള ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു ഇതു ഉത്സവത്തിന്നു േവണ്ടി
നിനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ശമൂേവൽ
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന െശൗൽ അന്നു ശമൂേവലിേനാടു
കൂെട ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 25 അവർ
പൂജാഗിരിയിൽനിന്നു പട്ടണത്തിേലക്കു
ഇറങ്ങിവന്നേശഷം അവൻ വീട്ടിെന്റ മുകളിൽെവച്ചു
െശൗലുമായി സംസാരിച്ചു. 26 അവർ അതികാലത്തു
അരുേണാദയത്തിങ്കൽ എഴുേന്നറ്റു; ശമൂേവൽ
മുകളിൽനിന്നു െശൗലിെന വിളിച്ചു: എഴുേന്നല്ക്ക, ഞാൻ
നിെന്ന യാ്രത അയക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. െശൗൽ
എഴുേന്നറ്റു, അവർ രണ്ടുേപരും, അവനും ശമൂേവലും
തേന്ന, െവളിയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു, 27 പട്ടണത്തിെന്റ
അറ്റത്തു എത്തിയേപ്പാൾ ശമൂേവൽ െശൗലിേനാടു:
ഭൃത്യൻ മുെമ്പ കടന്നു േപാകുവാൻ പറക; - അവൻ
കടന്നുേപായി;- ഞാൻ നിേന്നാടു ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടു അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു നീ അലപ്ം നില്ക്ക
എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ ൈതലപാ്രതം എടുത്തു
അവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവെന ചുംബിച്ചു
പറഞ്ഞതു: യേഹാവ തെന്റ

അവകാശത്തിന്നു ്രപഭുവായി നിെന്ന അഭിേഷകം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 2 നീ ഇന്നു എെന്ന
പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ െബന്യാമീെന്റ അതിരിങ്കെല
െസൽസഹിൽ റാേഹലിെന്റ കല്ലെറക്കരിെകെവച്ചു
രണ്ടാെള കാണും; നീ അേന്വഷിപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടുേപാന്ന
കഴുതകെള കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ അപ്പൻ
കഴുതെയക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ടു: എെന്റ
മകന്നുേവണ്ടി ഞാൻ എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു അവർ നിേന്നാടു പറയും. 3 അവിെടനിന്നു നീ
മുേമ്പാട്ടു െചന്നു താേബാരിെല
കരുേവലകത്തിന്നരിെക എത്തുേമ്പാൾ ഒരുത്തൻ
മൂന്നു ആട്ടിൻകുട്ടിെയയും േവെറാരുത്തൻ മൂന്നു
അപ്പവും േവെറാരുത്തൻ ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞും

ചുമന്നുെകാണ്ടു ഇങ്ങെന മൂന്നു പുരുഷന്മാർ
േബേഥലിൽ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നതായി
നിനക്കു എതിർെപടും. 4 അവർ നിേന്നാടു കുശലം
േചാദിക്കും; നിനക്കു രണ്ടു അപ്പവും തരും; നീ അതു
അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങിെക്കാേള്ളണം. 5

അതിെന്റ േശഷം നീ െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളം ഉള്ള
ൈദവഗിരിക്കു എത്തും; അവിെട പട്ടണത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ മുമ്പിൽ വീണ, തപ്പു, കുഴൽ, കിന്നരം
എന്നിവേയാടുകൂെട പൂജാഗിരിയിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു ്രപവാചകഗണെത്ത കാണും;
അവർ ്രപവചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. 6 യേഹാവയുെട
ആത്മാവു ശക്തിേയാെട നിെന്റേമൽ വന്നിട്ടു നീയും
അവേരാടുകൂെട ്രപവചിക്കയും ആൾ
മാറിയതുേപാെല ആയത്ീരുകയും െചയ്യും. 7 ഈ
അടയാളങ്ങൾ നിനക്കു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
യുക്തെമന്നു േതാന്നുന്നതു െചയ്ക; ൈദവം
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു. 8 എന്നാൽ നീ എനിക്കു മുെമ്പ
ഗിലഗ്ാലിേലക്കു േപാേകണം; േഹാമയാഗങ്ങളും
സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിപ്പാൻ ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ വരും; ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു നീ
െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്നു പറഞ്ഞുതരുേവാളം ഏഴു
ദിവസം അവിെട കാത്തിരിേക്കണം. 9 ഇങ്ങെന
അവൻ ശമൂേവലിെന വിട്ടുപിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈദവം
അവന്നു േവെറാരു ഹൃദയംെകാടുത്തു; ആ
അടയാളങ്ങെളല്ലാം അന്നു തേന്ന സംഭവിച്ചു.

10 അവർ അവിെട ഗിരിയിങ്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു
്രപവാചകഗണം ഇതാ, അവെന്നതിെര വരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു ശക്തിേയാെട അവെന്റേമൽ
വന്നു; അവൻ അവരുെട ഇടയിൽ ്രപവചിച്ചു. 11

അവെന മുെമ്പ അറിഞ്ഞവർ ഒെക്കയും അവൻ
്രപവാചകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ്രപവചിക്കുന്നതു
കണ്ടേപ്പാൾ: കീശിെന്റ മകന്നു എന്തു സംഭവിച്ചു?
െശൗലും ്രപവാചകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആേയാ എന്നു
ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 12 അതിന്നു
അവിടത്തുകാരിൽ ഒരുത്തൻ: ആരാകുന്നു അവരുെട
ഗുരുനാഥൻ എന്നു പറഞ്ഞു. ആകയാൽ െശൗലും
ഉേണ്ടാ ്രപവാചകഗണത്തിൽ എന്നുള്ളതു
പഴെഞ്ചാല്ലായി തീന്നൎ ു. 13 അവൻ
്രപവചിച്ചുകഴിഞ്ഞേശഷം ഗിെബയയിൽ എത്തി.

14 െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പൻ അവേനാടും അവെന്റ
ഭൃത്യേനാടും: നിങ്ങൾ എവിെട േപായിരുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു. കഴുതകെള തിരയുവാൻ േപായിരുന്നു;
അവെയ കാണായ്കയാൽ ഞങ്ങൾ ശമൂേവലിെന്റ
അടുക്കൽ േപായി എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 15

ശമൂേവൽ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതു എെന്ന
അറിയിേക്കണം എന്നു െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പൻ
പറഞ്ഞു. 16 െശൗൽ തെന്റ ഇളയപ്പേനാടു: കഴുതകെള
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ ഞങ്ങേളാടു
തിട്ടമായി അറിയിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും
ശമൂേവൽ രാജത്വം സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞതു അവൻ
അവേനാടു അറിയിച്ചില്ല.

17 അനന്തരം ശമൂേവൽ ജനെത്ത മിസപ്യിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി, 18

യി്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു മി്രസയീമ്യരുെട
കയ്യിൽനിന്നും നിങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ച
സകലരാജ്യക്കാരുെടയും കയ്യിൽനിന്നും നിങ്ങെള
വിടുവിച്ചു. 19 നിങ്ങേളാ സകല അനത്ഥൎ ങ്ങളിൽനിന്നും
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കഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങെള രക്ഷിച്ച നിങ്ങളുെട
ൈദവെത്ത ഇന്നു ത്യജിച്ചു: ഞങ്ങൾക്കു ഒരു
രാജാവിെന നിയമിച്ചുതേരണെമന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും സഹ്രസംസഹ്രസമായും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിലപ്ിൻ. 20 അങ്ങെന
ശമൂേവൽ യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം അടുത്തു
വരുമാറാക്കി; െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിന്നു ചീട്ടു വീണു.
21 അവൻ െബന്യാമീൻേഗാ്രതെത്ത
കുടുംബംകുടുംബമായി അടുത്തുവരുമാറാക്കി;
മ്രതികുടുംബത്തിന്നു ചീട്ടു വീണു; പിെന്ന കീശിെന്റ
മകനായ െശൗലിന്നു ചീട്ടുവീണു; അവർ അവെന
അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ കണ്ടില്ല. 22 അവർ പിെന്നയും
യേഹാവേയാടു: ആയാൾ ഇവിെട വന്നിട്ടുേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചു. അതിന്നു യേഹാവ: അവൻ
സാമാനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 23 അവർ ഓടിെച്ചന്നു അവിെടനിന്നു
അവെന െകാണ്ടുവന്നു. ജനമേദ്ധ്യ നിന്നേപ്പാൾ
അവൻ ജനത്തിൽ എല്ലാവെരക്കാളും േതാൾമുതൽ
െപാക്കേമറിയവനായിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ
സവ്വൎ ജനേത്താടും: യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തവെന
നിങ്ങൾ കാണുന്നുേവാ? സവ്വൎ ജനത്തിലും
അവെനേപ്പാെല ഒരുത്തനും ഇല്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
ജനെമല്ലാം: രാജാേവ, ജയ ജയ എന്നു ആത്തൎ ു.

25 അതിെന്റ േശഷം ശമൂേവൽ രാജധമ്മൎ ം ജനെത്ത
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ചു; അതു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െവച്ചു. പിെന്ന
ശമൂേവൽ ജനെത്തെയല്ലാം വീട്ടിേലക്കു പറഞ്ഞയച്ചു.
26 െശൗലും ഗിെബയയിൽ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപായി;
ൈദവം മനസ്സിൽ േതാന്നിച്ച ഒരു ആൾക്കൂട്ടവും
അവേനാടുകൂെട േപായി. 27 എന്നാൽ ചില നീചന്മാർ:
ഇവൻ നെമ്മ എങ്ങെന രക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന ധിക്കരിച്ചു, അവന്നു കാഴച്
െകാണ്ടുവരാതിരുന്നു. അവേനാ അതു
ഗണ്യമാക്കിയില്ല.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അേമ്മാന്യനായ നാഹാശ്
പുറെപ്പട്ടുവന്നു ഗിെലയാദിെല യാേബശിന്നു
േനെര പാളയം ഇറങ്ങി; യാേബശ്

നിവാസികൾ ഒെക്കയും നാഹാശിേനാടു: ഞങ്ങേളാടു
ഒരു ഉടമ്പടി െചേയ്യണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
േസവിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അേമ്മാന്യനായ
നാഹാശ ്അവേരാടു: നിങ്ങളുെട വലങ്കെണ്ണാെക്കയും
ചുഴെന്നടുക്കയും എല്ലായി്രസാേയലിേന്മലും ഈ നിന്ദ
വരുത്തുകയും െചയ്യും എന്നുള്ള സമ്മതത്തിേന്മൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഉടമ്പടി െചയ്യാം എന്നു പറഞ്ഞു. 3

യാേബശിെല മൂപ്പന്മാർ അവേനാടു: ഞങ്ങൾ
യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാടവും ദൂതന്മാെര
അയപ്പാൻതക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കു ഏഴു ദിവസെത്ത
ഇട തേരണം; ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പാൻ ആരുമിെല്ലങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ നിെന്റ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവരാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 ദൂതന്മാർ െശൗലിെന്റ ഗിെബയയിൽ
െചന്നു ആ വത്തൎ മാനം ജനെത്ത പറഞ്ഞു
േകൾപ്പിച്ചു; ജനെമല്ലാം ഉറെക്ക കരഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ
ഇതാ, െശൗൽ കന്നുകാലികെളയും െകാണ്ടു
വയലിൽനിന്നു വരുന്നു. ജനം കരയുന്ന സംഗതി
എന്തു എന്നു െശൗൽ േചാദിച്ചു. അവർ
യാേബശ്യരുെട വത്തൎ മാനം അവെന അറിയിച്ചു. 6

െശൗൽ വത്തൎ മാനം േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവു അവെന്റേമൽ ശക്തിേയാെട വന്നു; അവെന്റ
േകാപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു. 7 അവൻ ഒേരർ കാളെയ
പിടിച്ചു കഷണംകഷണമായി ഖണ്ഡിച്ചു ദൂതന്മാരുെട
കയ്യിൽ യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാടവും െകാടുത്തയച്ചു:
ആെരങ്കിലും െശൗലിെന്റയും ശമൂേവലിെന്റയും
പിന്നാെല പുറെപ്പട്ടുവരാതിരുന്നാൽ അവെന്റ
കാളകെള ഇങ്ങെന െചയ്യും എന്നു പറയിച്ചു.
അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ഭീതി ജനത്തിേന്മൽ വീണു,
അവർ ഏകമനേസ്സാെട പുറെപ്പട്ടു. 8 അവൻ
േബെസക്കിൽെവച്ചു അവെര എണ്ണി; യി്രസാേയല്യർ
മൂന്നു ലക്ഷവും െയഹൂദ്യർ മുപ്പതിനായിരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 വന്ന ദൂതന്മാേരാടു അവർ: നിങ്ങൾ
ഗിെലയാദിെല യാേബശ്യേരാടു: നാെള െവയിൽ
മൂക്കുേമ്പാേഴക്കു നിങ്ങൾക്കു രക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നു
പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. ദൂതന്മാർ െചന്നു
യാേബശ്യേരാടു അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവർ
സേന്താഷിച്ചു. 10 പിെന്ന യാേബശ്യർ: നാെള ഞങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവരും; നിങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ചെതാെക്കയും ഞങ്ങേളാടു
െചയത്ുെകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞയച്ചു. 11

പിെറ്റന്നാൾ െശൗൽ ജനെത്ത മൂന്നു കൂട്ടമായി
വിഭാഗിച്ചു; അവർ ്രപഭാതയാമത്തിൽ പാളയത്തിെന്റ
നടുവിേലക്കു െചന്നു െവയിൽ മൂക്കുംവെര
അേമ്മാന്യെര സംഹരിച്ചു; േശഷിച്ചവേരാ രണ്ടു േപർ
ഒന്നിച്ചിരിക്കാതവണ്ണം ചിതറിേപ്പായി. 12 അനന്തരം
ജനം ശമൂേവലിേനാടു: െശൗൽ ഞങ്ങൾക്കു
രാജാവായിരിക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞതു ആർ? അവെര
ഏലപ്ിച്ചുതേരണം; ഞങ്ങൾ അവെര െകാന്നുകളയും
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതിന്നു െശൗൽ: ഇന്നു ഒരു
മനുഷ്യെനയും െകാല്ലരുതു; ഇന്നു യേഹാവ
യ്രസാേയലിന്നു രക്ഷ വരുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

14 പിെന്ന ശമൂേവൽ ജനേത്താടു: വരുവിൻ; നാം
ഗിലഗ്ാലിൽ െചന്നു, അവിെടെവച്ചു രാജത്വം
പുതുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അങ്ങെന ജനെമല്ലാം
ഗിലഗ്ാലിൽ െചന്നു; അവർ െശൗലിെന ഗിലഗ്ാലിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ചു രാജാവാക്കി.
അവർ അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സമാധാനയാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു; െശൗലും
യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും ഏറ്റവും സേന്താഷിച്ചു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ശമൂേവൽ
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ എേന്നാടു

പറഞ്ഞതിൽ ഒെക്കയും ഞാൻ നിങ്ങളുെട അേപക്ഷ
േകട്ടു, നിങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവിെനയും വാഴിച്ചുതന്നു.
2 ഇേപ്പാൾ രാജാവു നിങ്ങളുെട നായകനായിരിക്കുന്നു;
ഞാേനാ വൃദ്ധനും നരച്ചവനുമായി; എെന്റ മക്കൾ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടു; എെന്റ ബാല്യംമുതൽ
ഇന്നുവെരയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നായകനായിരുന്നു.
3 ഞാൻ ഇതാ, ഇവിെട നില്ക്കുന്നു: ഞാൻ ഒരുത്തെന്റ
കാളെയ അപഹരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ഒരുത്തെന്റ കഴുതെയ
അപഹരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ഞാൻ വല്ലവെനയും
ചതിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? വല്ലവെനയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
ഞാൻ വല്ലവെന്റയും കയ്യിൽനിന്നു ൈകക്കൂലി വാങ്ങി
എെന്റ കണ്ണു കുരുടാക്കീട്ടുേണ്ടാ? യേഹാവയുെടയും
അവെന്റ അഭിഷിക്തെന്റയും മുമ്പാെക എെന്റ േനെര
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സാക്ഷീകരിപ്പിൻ; ഞാൻ അതു മടക്കിത്തരാം. 4

അതിന്നു അവർ: നീ ഞങ്ങെള ചതിക്കേയാ
പീഡിപ്പിക്കേയാ യാെതാരുത്തെന്റയും കയ്യിൽനിന്നു
വല്ലതും അപഹരിക്കേയാ െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 അവൻ പിെന്നയും അവേരാടു: നിങ്ങൾ
എെന്റ േപരിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്നു
യേഹാവ സാക്ഷി; അവെന്റ അഭിഷിക്തനും ഇന്നു
സാക്ഷി എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ
ജനേത്താടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: േമാെശെയയും
അഹേരാെനയും കലപ്ിച്ചാക്കുകയും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവരികയും െചയത്വൻ യേഹാവ തേന്ന. 7

ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ ഒത്തുനിലപ്ിൻ; യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും
െചയത്ിട്ടുള്ള സകലനീതികെളയും കുറിച്ചു ഞാൻ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിങ്ങേളാടു വ്യവഹരിക്കും.
8 യാേക്കാബ ്മി്രസയീമിൽ െചന്നു പാത്തൎ ു;
അവിെടെവച്ചു നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും അയച്ചു; അവർ
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീമിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവന്നു ഈ സ്ഥലത്തു പാക്കൎ ുമാറാക്കി. 9

എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
മറന്നേപ്പാൾ അവൻ അവെര ഹാേസാരിെല
േസനാപതിയായ സീെസരയുെട കയ്യിലും
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിലും േമാവാബര്ാജാവിെന്റ
കയ്യിലും ഏലപ്ിച്ചു, അവർ അവേരാടു യുദ്ധം
െചയത്ു. 10 അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു: ഞങ്ങൾ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചു
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും അേസ്താെരത്ത്
്രപതിഷഠ്കെളയും േസവിച്ചു പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ നിന്നു
രക്ഷിേക്കണേമ; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന േസവിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 എന്നാെറ യേഹാവ െയരുബ്ബാൽ,
െബദാൻ, യിഫത്ാഹ,് ശമൂേവൽ എന്നിവെര അയച്ചു
ചുറ്റുമുള്ള ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു നിങ്ങെള
വിടുവിച്ചു; നിങ്ങൾ നിഭൎയമായി വസിച്ചു. 12 പിെന്ന
അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ നാഹാശ ്നിങ്ങളുെട േനെര
വരുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിെക്ക നിങ്ങൾ
എേന്നാടു: ഒരു രാജാവു ഞങ്ങളുെടേമൽ വാേഴണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നിങ്ങൾ
തിരെഞ്ഞടുത്തവനും ആ്രഗഹിച്ചവനുമായ രാജാവു;
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവിെന
കലപ്ിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
കലപ്നെയ മറുക്കാെത യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു
അവെന േസവിച്ചു അവെന്റ വാക്കു അനുസരിക്കയും
നിങ്ങളും നിങ്ങെള വാഴുന്ന രാജാവും നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു േചന്നൎ ിരിക്കയും
െചയത്ാൽ െകാള്ളാം. 15 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട വാക്കു അനുസരിക്കാെത
യേഹാവയുെട കലപ്നെയ മറുത്താൽ യേഹാവയുെട
ൈക നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
വിേരാധമായിരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്കും
വിേരാധമായിരിക്കും. 16 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ നിന്നു
യേഹാവ നിങ്ങൾ കാൺെക െചയവ്ാൻ േപാകുന്ന
ഈ വലിയ കായ്യൎ ം കണ്ടുെകാൾവിൻ. 17 ഇതു
േകാതമ്പുെകായത്്തിെന്റ കാലമേല്ലാ; ഞാൻ
യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിക്കും; അവൻ ഇടിയും
മഴയും അയക്കും; നിങ്ങൾ ഒരു രാജാവിെന

േചാദിക്കയാൽ യേഹാവേയാടു െചയത് േദാഷം എ്രത
വലിയെതന്നു നിങ്ങൾ അതിനാൽ കണ്ടറിയും. 18

അങ്ങെന ശമൂേവൽ യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചു;
യേഹാവ അന്നു ഇടിയും മഴയും അയച്ചു; ജനെമല്ലാം
യേഹാവെയയും ശമൂേവലിെനയും ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു.
19 ജനെമല്ലാം ശമൂേവലിേനാടു: അടിയങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
്രപാത്ഥൎ ിേക്കണേമ; ഞങ്ങൾ മരിച്ചുേപാകരുേത; ഒരു
രാജാവിെന അേപക്ഷിച്ചതിൽ ഞങ്ങളുെട
സകലപാപങ്ങേളാടും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു േദാഷവും
കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ശമൂേവൽ
ജനേത്താടു പറഞ്ഞതു: ഭയെപ്പടായവ്ിൻ; നിങ്ങൾ ഈ
േദാഷെമാെക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും
യേഹാവെയ വിട്ടുമാറാെത പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട
യേഹാവെയ േസവിപ്പിൻ. 21 വിട്ടുമാറി,
ഉപകാരമില്ലാത്തവയും രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയാത്തവയുമായ മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികേളാടു നിങ്ങൾ
േചരരുതു; അവ മിത്ഥ്യാവസ്തു തേന്നയേല്ലാ. 22

യേഹാവ തെന്റ മഹത്തായ നാമംനിമിത്തം തെന്റ
ജനെത്ത ൈകവിടുകയില്ല; നിങ്ങെള തെന്റ
ജനമാക്കിെക്കാൾവാൻ യേഹാെവക്കു ഇഷ്ടം
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. 23 ഞാേനാ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ യേഹാവേയാടു പാപം
െചയവ്ാൻ ഇടവരരുേത; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നല്ലതും
െചാവ്വുള്ളതുമായ വഴി ഉപേദശിക്കും. 24 യേഹാവെയ
ഭയെപ്പട്ടു പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പരമാത്ഥൎ തേയാടുംകൂെട േസവിക്കമാ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവൻ നിങ്ങൾക്കു എ്രത വലിയ കായ്യൎ ം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 25

എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും േദാഷം െചയത്ാൽ
നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട രാജാവും നശിച്ചുേപാകും.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശൗൽ രാജാവായേപ്പാൾ (മുപ്പതു)
വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു; അവൻ
യി്രസാേയലിൽ രണ്ടു സംവത്സരം വാണു. 2

െശൗൽ യി്രസാേയലിൽ മൂവായിരം േപെര
തിരെഞ്ഞടുത്തു; രണ്ടായിരംേപർ െശൗലിേനാടുകൂെട
മിക്മാസിലും േബേഥൽമലയിലും ആയിരം േപർ
േയാനാഥാേനാടുകൂെട െബന്യാമീനിെല
ഗിെബയയിലും ആയിരുന്നു; േശഷം ജനെത്ത അവൻ
അവനവെന്റ വീട്ടിേലക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. 3 പിെന്ന
േയാനാഥാൻ േഗബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
െഫലിസ്ത്യപ്പട്ടാളെത്ത േതാലപ്ിച്ചു; െഫലിസ്ത്യർ അതു
േകട്ടു. എ്രബായർ േകൾക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു െശൗൽ
േദശെത്തല്ലാടവും കാഹളം ഊതിച്ചു. 4 െശൗൽ
െഫലിസ്ത്യപ്പട്ടാളെത്ത േതാലപ്ിച്ചു എന്നും യി്രസാേയൽ
െഫലിസ്ത്യക്കൎ ു നാറ്റമായി എന്നും
യി്രസാേയെലാെക്കയും േകട്ടിട്ടു ജനം െശൗലിെന്റ
അടുക്കൽ ഗിലഗ്ാലിൽ വന്നു കൂടി.

5 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധം
െചയവ്ാൻ മുപ്പതിനായിരം രഥവും ആറായിരം
കുതിരേച്ചവകരും കടലപ്ുറെത്ത മണൽേപാെല
അസംഖ്യം ജനവുമായി ഒരുമിച്ചുകൂടി; അവർ വന്നു
േബത്ത്-ആെവന്നു കിഴക്കു മിക്മാസിൽ പാളയം
ഇറങ്ങി. 6 എന്നാൽ ജനം ഉപ്രദവിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു
തങ്ങൾ വിഷമത്തിലായി എന്നു യി്രസാേയല്യർ
കണ്ടേപ്പാൾ ജനം ഗുഹകളിലും പള്ളക്കാടുകളിലും
പാറകളിലും ഗഹ്വരങ്ങളിലും കുഴികളിലും െചന്നു
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ഒളിച്ചു. 7 എ്രബായർ േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു ഗാദേ്ദശത്തും
ഗിെലയാദിലും േപായി; െശൗേലാ ഗിലഗ്ാലിൽ
താമസിച്ചിരുന്നു; ജനെമല്ലാം േപടിച്ചുംെകാണ്ടു
അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു.

8 ശമൂേവൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അവധിഅനുസരിച്ചു
അവൻ ഏഴു ദിവസം കാത്തിരുന്നു എങ്കിലും
ശമൂേവൽ ഗിലഗ്ാലിൽ എത്തിയില്ല; ജനവും അവെന
വിട്ടു ചിതറിേപ്പായി. 9 അേപ്പാൾ െശൗൽ:
േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും ഇവിെട എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു; അവൻ
തേന്ന േഹാമയാഗം കഴിച്ചു. 10 േഹാമയാഗം കഴിച്ചു
തീന്നൎ  ഉടെന ഇതാ, ശമൂേവൽ വരുന്നു; െശൗൽ
അവെന വന്ദനം െചയവ്ാൻ എതിേരറ്റുെചന്നു. 11 നീ
െചയത്തു എന്തു എന്നു ശമൂേവൽ േചാദിച്ചു.
അതിന്നു െശൗൽ: ജനം എെന്ന വിട്ടു ചിതറുന്നു
എന്നും നിശ്ചയിച്ച അവധിക്കു നീ എത്തിയില്ല എന്നും
െഫലിസ്ത്യർ മിക്മാസിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നും
ഞാൻ കണ്ടിട്ടു: 12 െഫലിസ്ത്യർ ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങു
ഗിലഗ്ാലിൽ വന്നു എെന്ന ആ്രകമിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവേയാടു കൃെപക്കായി അേപക്ഷിച്ചതുമില്ലേല്ലാ
എന്നുെവച്ചു ഞാൻ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു േഹാമയാഗം
കഴിച്ചുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ശമൂേവൽ
െശൗലിേനാടു പറഞ്ഞതു: നീ െചയത്തു േഭാഷത്വം;
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ച
കലപ്ന നീ ്രപമാണിച്ചില്ല; യേഹാവ യി്രസാേയലിേന്മൽ
നിെന്റ രാജത്വം എേന്നക്കുമായി
സ്ഥിരമാക്കുമായിരുന്നു. 14 ഇേപ്പാേഴാ നിെന്റ രാജത്വം
നിലനില്ക്കയില്ല; യേഹാവ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതിെന നീ
്രപമാണിക്കായ്കെകാണ്ടു തനിക്കു േബാധിച്ച ഒരു
പുരുഷെന യേഹാവ അേന്വഷിച്ചിട്ടുണ്ടു; അവെന
യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന്നു ്രപഭുവായി
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 പിെന്ന ശമൂേവൽ എഴുേന്നറ്റു ഗിലഗ്ാലിൽനിന്നു
െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിേലക്കു േപായി. െശൗൽ
തേന്നാടുകൂെടയുള്ള പടജ്ജനെത്ത എണ്ണി ഏകേദശം
അറുനൂറു േപർ എന്നു കണ്ടു. 16 െശൗലും അവെന്റ
മകൻ േയാനാഥാനും കൂെടയുള്ള ജനവും
െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിൽ പാത്തൎ ു; െഫലിസ്ത്യേരാ
മിക്മാസിൽ പാളയമിറങ്ങി. 17 െഫലിസ്ത്യരുെട
പാളയത്തിൽനിന്നു കവച്ചൎ ക്കാർ മൂന്നു കൂട്ടമായി
പുറെപ്പട്ടു; ഒരു കൂട്ടം ഒെ്രഫക്കുള്ള വഴിയായി
ശൂവാൽേദശേത്തക്കു തിരിഞ്ഞു; 18 മെറ്റാരുകൂട്ടം
േബത്ത്-േഹാേരാനിേലക്കുള്ള വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു; മേറ്റ
കൂട്ടം മരുഭൂമിക്കു േനേര
െസേബായീംതാഴവ്െരെക്കതിെരയുള്ള േദശം
വഴിയായും തിരിഞ്ഞു. 19 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽേദശെത്തങ്ങും ഒരു െകാല്ലെന
കാണ്മാനില്ലായിരുന്നു; എ്രബായർ വാേളാ കുന്തേമാ
തീപ്പൎ ിക്കരുതു എന്നു െഫലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞു. 20

യി്രസാേയല്യർ തങ്ങളുെട െകാഴു, കലപ്പ, മഴു,
മൺെവട്ടി എന്നിവ കാച്ചിപ്പാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട
അടുക്കൽ െചേല്ലണ്ടിവന്നു. 21 എന്നാൽ മൺെവട്ടി,
കലപ്പ, മുപ്പല്ലി, മഴു എന്നിെവക്കായും മുടിേങ്കാൽ
കൂപ്പൎ ിപ്പാനും അവക്കൎ ു അരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22

ആകയാൽ യുദ്ധസമയത്തു െശൗലിേനാടും
േയാനാഥാേനാടും കൂെടയുള്ള ജനത്തിൽ ഒരുത്തന്നും
വാളും കുന്തവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; െശൗലിന്നും
അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാന്നും മാ്രതേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 23 െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളേമാ
മിക്മാസിെല ചുരംവെര പുറെപ്പട്ടുവന്നു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരു ദിവസം െശൗലിെന്റ മകൻ േയാനാഥാൻ
തെന്റ ആയുധവാഹകനായ
ബാല്യക്കാരേനാടു: വരിക, നാം അേങ്ങാട്ടു

െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളത്തിെന്റ േനെര െചല്ലുക എന്നു
പറഞ്ഞു; അവൻ അപ്പേനാടു പറഞ്ഞില്ല താനും. 2

െശൗൽ ഗിെബയയുെട അതിരിങ്കൽ മിേ്രഗാനിെല
മാതളനാരകത്തിൻ കീഴിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു.
അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പടജ്ജനം ഏകേദശം
അറുനൂറു േപർ. 3 ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതനായിരുന്ന ഏലിയുെട മകനായ
ഫീെനഹാസിെന്റ മകനായ ഈഖാേബാദിെന്റ
സേഹാദരനായ അഹീതൂബിെന്റ മകൻ അഹീയാവു
ആയിരുന്നു അന്നു ഏേഫാദ ്ധരിച്ചിരുന്നതു.
േയാനാഥാൻ േപായതു ജനം അറിഞ്ഞില്ല. 4

േയാനാഥാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളത്തിെന്റ േനെര
െചല്ലുവാൻ േനാക്കിയ വഴിയിൽ ഇപ്പുറവും
അപ്പുറവും കടുന്തൂക്കമായ ഓേരാ പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഒന്നിന്നു േബാേസസ ്എന്നും മേറ്റതിന്നു േസെന
എന്നും േപർ. 5 ഒന്നു വടക്കുവശം മിക്മാസിന്നു
മുഖമായും മേറ്റതു െതക്കുവശം ഗിെബെയക്കു
മുഖമായും തൂെക്ക നിന്നിരുന്നു. 6 േയാനാഥാൻ തെന്റ
ആയുധവാഹകനായ ബാല്യക്കാരേനാടു: വരിക,
നമുക്കു ഈ അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട പട്ടാളത്തിെന്റ േനെര
െചല്ലാം; പെക്ഷ യേഹാവ നമുക്കുേവണ്ടി
്രപവത്തൎ ിക്കും; അധികംെകാേണ്ടാ അലപ്ംെകാേണ്ടാ
രക്ഷിപ്പാൻ യേഹാെവക്കു ്രപായസമില്ലേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 ആയുധവാഹകൻ അവേനാടു: നിെന്റ
മനസ്സുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്ക; നടന്നുെകാൾക;
നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു
എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അതിന്നു േയാനാഥാൻ പറഞ്ഞതു:
നാം അവരുെട േനെര െചന്നു അവക്കൎ ു നെമ്മത്തെന്ന
കാണിക്കാം; 9 ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുേവാളം നിലപ്ിൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞാൽ നാം
അവരുെട അടുക്കൽ കയറിേപ്പാകാെത
നിേന്നടത്തുതേന്ന നിേല്ക്കണം. 10 ഇേങ്ങാട്ടു
കയറിവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞാേലാ നമുക്കു
കയറിെച്ചല്ലാം; യേഹാവ അവെര നമ്മുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ഇതു നമുക്കു
അടയാളം ആയിരിക്കും. 11 ഇങ്ങെന അവർ ഇരുവരും
െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളത്തിന്നു തങ്ങെളത്തേന്ന
കാണിച്ചേപ്പാൾ: ഇതാ, എ്രബായർ ഒളിച്ചിരുന്ന
െപാത്തുകളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു വരുന്നു എന്നു
െഫലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞു. 12 പട്ടാളക്കാർ
േയാനാഥാേനാടും അവെന്റ ആയുധവാഹകേനാടും:
ഇേങ്ങാട്ടു കയറിവരുവിൻ; ഞങ്ങൾ ഒന്നു
കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധവാഹകേനാടു: എെന്റ
പിന്നാെല കയറിവരിക; യേഹാവ അവെര
യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 അങ്ങെന േയാനാഥാനും അവെന്റ
പിന്നാെല ആയുധവാഹകനും തത്തിപ്പിടിച്ചു കയറി;
അവർ േയാനാഥെന്റ മുമ്പിൽ വീണു; ആയുധവാഹകൻ
അവെന്റ പിന്നാെല െകാന്നുംെകാണ്ടു നടന്നു. 14

േയാനാഥാനും ആയുധവാഹകനും െചയത് ഈ
ആദ്യസംഹാരത്തിൽ ഒരു കാണിനിലത്തിെന്റ പാതി
നീളത്തിന്നകം ഇരുപതുേപർ വീണു. 15 പാളയത്തിലും
േപാക്കൎ ളത്തിലും സവ്വൎ ജനത്തിലും നടുക്കമുണ്ടായി
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പട്ടാളവും കവച്ചൎ ക്കാരും കൂെട വിറച്ചു, ഭൂമി കുലുങ്ങി,
വലിേയാരു നടുക്കം ഉണ്ടായി. 16 അേപ്പാൾ
െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിൽനിന്നു െശൗലിെന്റ
കാവല്ക്കാർ േനാക്കി പുരുഷാരം ചിന്നി അങ്ങുമിങ്ങും
ഓടുന്നതു കണ്ടു. 17 െശൗൽ കൂെടയുള്ള ജനേത്താടു:
എണ്ണിേനാക്കി നമ്മിൽനിന്നു േപായവർ
ആെരന്നറിവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവർ
എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ േയാനാഥാനും അവെന്റ
ആയുധവാഹകനും ഇല്ലായിരുന്നു. 18 െശൗൽ
അഹീയാവിേനാടു: ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഇവിെട
െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം ആ കാലത്തു യി്രസാേയൽമക്കളുെട അടുക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 െശൗൽ പുേരാഹിതേനാടു
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െഫലിസ്ത്യരുെട
പാളയത്തിെല കലാപം േമല്ക്കുേമൽ വദ്ധൎ ിച്ചുവന്നു.
അേപ്പാൾ െശൗൽ പുേരാഹിതേനാടു: നിെന്റ ൈക
വലിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 20 െശൗലും കൂെടയുള്ള
ജനെമാെക്കയും ഒന്നിച്ചുകൂടി പെടക്കു െചന്നു,
അവിെട അവർ അേന്യാന്യം െവട്ടി വലിയ
കലക്കമായിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 21 മുെമ്പ
െഫലിസ്ത്യേരാടു േചന്നൎ ു ചുറ്റുമുള്ള േദശത്തുനിന്നു
അവേരാടുകൂെട പാളയത്തിൽ വന്നിരുന്ന എ്രബായരും
െശൗലിേനാടും േയാനാഥാേനാടും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
യി്രസാേയല്യരുെട പക്ഷം തിരിഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന
തേന്ന എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന യി്രസാേയല്യർ
ഒെക്കയും െഫലിസ്ത്യർ േതാേറ്റാടി എന്നു േകട്ടയുടെന
അവരും പടയിൽ േചന്നൎ ു അവെര പിന്തുടന്നൎ ു. 23

അങ്ങെന യേഹാവ അന്നു യി്രസാേയലിെന രക്ഷിച്ചു;
പട േബത്ത്-ആെവൻവെര പരന്നു. 24 സന്ധ്യക്കു
മുമ്പും ഞാൻ എെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതികാരം
െചയ്യുേവാളവും ആഹാരം കഴിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു െശൗൽ പറഞ്ഞു
ജനെത്തെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്നതിനാൽ
യി്രസാേയല്യർ അന്നു വിഷമത്തിലായി; ജനത്തിൽ
ഒരുത്തനും ആഹാരം ആസ്വദിച്ചതുമില്ല. 25

ജനെമാെക്കയും ഒരു കാട്ടു്രപേദശത്തു എത്തി;
അവിെട നിലത്തു േതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 ജനം
കാട്ടിൽ കടന്നേപ്പാൾ േതൻ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നതു കണ്ടു:
എങ്കിലും സത്യെത്ത ഭയെപ്പട്ടു ആരും തെന്റ ൈക
വായിേലക്കു െകാണ്ടുേപായില്ല. 27 േയാനാഥാേനാ
തെന്റ അപ്പൻ ജനെത്തെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചതു
േകൾക്കാതിരുന്നതിനാൽ വടിയുെട അറ്റം നീട്ടി ഒരു
േതൻകട്ടയിൽ കുത്തി അതു എടുത്തു തെന്റ ൈക
വായിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി, അവെന്റ കണ്ണു
െതളിഞ്ഞു. 28 അേപ്പാൾ ജനത്തിൽ ഒരുത്തൻ: ഇന്നു
യാെതാരു ആഹാരെമങ്കിലും കഴിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു പറഞ്ഞു നിെന്റ അപ്പൻ
ജനെത്തെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടു; ജനം
ക്ഷീണിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന്നു
േയാനാഥാൻ: എെന്റ അപ്പൻ േദശെത്ത
കഷ്ടത്തിലാക്കി; ഞാൻ ഈ േതൻ ഒരലപ്ം
ആസ്വദിക്കെകാണ്ടു എെന്റ കണ്ണു െതളിഞ്ഞതു
കണ്ടില്ലേയാ? 30 ജനത്തിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ
ശ്രതുക്കളുെട െകാള്ളയിൽനിന്നു അവർ എടുത്തു
ഇന്നു േവണ്ടുംേപാെല ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ
എ്രതനന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യരുെട
അപജയം അ്രത വലുതായില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 31

അവർ അന്നു മിക്മാസ ്തുടങ്ങി അയ്യാേലാൻവെര
െഫലിസ്ത്യെര സംഹരിച്ചു, ജനം ഏറ്റവും
തളന്നൎ ുേപായി. 32 ആകയാൽ ജനം െകാള്ളക്കു

ഓടിെച്ചന്നു ആടുകെളയും കാളകെളയും
കിടാക്കെളയും പിടിച്ചു നിലത്തു െവച്ചു അറുത്തു
രക്തേത്താടുകൂെട തിന്നു. 33 ജനം രക്തേത്താെട
തിന്നുന്നതിനാൽ യേഹാവേയാടു പാപം െചയ്യുന്നു
എന്നു െശൗലിന്നു അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ:
നിങ്ങൾ ഇന്നു േ്രദാഹം െചയ്യുന്നു; ഒരു വലിയ കല്ലു
എെന്റ അടുക്കൽ ഉരുട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 പിെന്നയും െശൗൽ: നിങ്ങൾ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ എല്ലാടവും െചന്നു അവേരാടു ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ കാളെയയും ആടിെനയും എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു ഇവിെടെവച്ചു അറുത്തു തിന്നു
െകാൾവിൻ; രക്തേത്താെട തിന്നുന്നതിനാൽ
യേഹാവേയാടു പാപം െചയ്യരുതു എന്നു പറവിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന ജനെമല്ലാം കാളകെള
അന്നു രാ്രതി െകാണ്ടുവന്നു അവിെടെവച്ചു അറുത്തു.
35 െശൗൽ യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു;
അതു അവൻ യേഹാെവക്കു ആദ്യം പണിത യാഗപീഠം
ആയിരുന്നു. 36 അനന്തരം െശൗൽ: നാം രാ്രതിയിൽ
തേന്ന െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടന്നൎ ു പുലരുേവാളം അവെര
െകാള്ളയിടുക; അവരിൽ ഒരുത്തെനയും
േശഷിപ്പിക്കരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചു. നിനക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും െചയത്ുെകാൾക
എന്നു അവർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ: നാം ഇവിെട
ൈദവേത്താടു അടുത്തുെചല്ലുക എന്നു പുേരാഹിതൻ
പറഞ്ഞു. 37 അങ്ങെന െശൗൽ ൈദവേത്താടു: ഞാൻ
െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടേരണേമാ? നീ അവെര
യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കുേമാ എന്നു
അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചു. എന്നാൽ അന്നു അവന്നു
അരുളപ്പാടു ലഭിച്ചില്ല. 38 അേപ്പാൾ െശൗൽ: ജനത്തിെന്റ
്രപധാനികൾ ഒെക്കയും ഇവിെട അടുത്തുവരെട്ട; ഇന്നു
പാപം സംഭവിച്ചതു ഏതു കായ്യൎ ത്തിൽ എന്നു
അേന്വഷിച്ചറിവിൻ; 39 യി്രസാേയലിെന രക്ഷിക്കുന്ന
യേഹാവയാണ, അതു എെന്റ മകൻ േയാനാഥാനിൽ
തേന്ന ആയിരുന്നാലും അവൻ മരിേക്കണം നിശ്ചയം
എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവേനാടു ഉത്തരം
പറവാൻ സവ്വൎ  ജനത്തിലും ഒരുത്തനും തുനിഞ്ഞില്ല. 40

അവൻ എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും: നിങ്ങൾ ഒരു
ഭാഗത്തു നിലപ്ിൻ; ഞാനും എെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും മറുഭാഗത്തു നില്ക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ആകെട്ട എന്നു ജനം
െശൗലിേനാടു പറഞ്ഞു. 41 അങ്ങെന െശൗൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു: േനർ
െവളിെപ്പടുത്തിത്തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
െശൗലിന്നു േയാനാഥാന്നും ചീട്ടുവീണു; ജനം
ഒഴിഞ്ഞുേപായി. 42 പിെന്ന െശൗൽ: എനിക്കും എെന്റ
മകനായ േയാനാഥാന്നും ചീട്ടിടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു;
ചീട്ടു േയാനാഥാന്നു വീണു. 43 െശൗൽ
േയാനാഥാേനാടു: നീ എന്തു െചയത്ു? എേന്നാടു
പറക എന്നു പറഞ്ഞു. േയാനാഥാൻ അവേനാടു:
ഞാൻ എെന്റ വടിയുെട അറ്റംെകാണ്ടു അലപ്ം േതൻ
ആസ്വദിച്ചേതയുള്ളു; അതുെകാണ്ടു ഇതാ, ഞാൻ
മരിേക്കണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 44

അതിന്നു െശൗൽ: ൈദവം എേന്നാടു തക്കവണ്ണവും
അധികവും െചയ്യെട്ട; േയാനാഥാേന, നീ മരിേക്കണം
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

45 എന്നാൽ ജനം െശൗലിേനാടു: യി്രസാേയലിൽ ഈ
മഹാരക്ഷ ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന േയാനാഥാൻ
മരിേക്കണേമാ? ഒരിക്കലും അരുതു; യേഹാവയാണ,
അവെന്റ തലയിെല ഒരു േരാമവും നിലത്തു വീഴുകയില്ല;
അവൻ ഇന്നു ൈദവേത്താടുകൂെടയേല്ലാ
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്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ജനം േയാനാഥാെന വീെണ്ടടുത്തു; അവൻ
മരിേക്കണ്ടിവന്നതുമില്ല. 46 െശൗൽ െഫലിസ്ത്യെര
പിന്തുടരാെത മടങ്ങിേപ്പായി; െഫലിസ്ത്യരും തങ്ങളുെട
സ്ഥലേത്തക്കു േപായി.

47 െശൗൽ യി്രസാേയലിൽ രാജത്വം ഏറ്റേശഷം
േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ, എേദാമ്യർ,
േസാബാരാജാക്കന്മാർ, െഫലിസ്ത്യർ എന്നിങ്ങെന
ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികേളാടും യുദ്ധംെചയത്ു;
അവൻ െചേന്നടെത്താെക്കയും ജയം ്രപാപിച്ചു. 48

അവൻ െശൗയ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിച്ചു അമാേലക്യെര ജയിച്ചു,
യി്രസാേയല്യെര കവച്ചൎ ക്കാരുെട കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിക്കയും െചയത്ു. 49 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ
പു്രതന്മാർ േയാനാഥാൻ, യിശ്വി, മൽക്കീശുവ എന്നിവർ
ആയിരുന്നു; അവെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാേക്കൎ ാ,
മൂത്തവൾക്കു േമരബ ്എന്നും ഇളയവൾക്കു മീഖാൾ
എന്നും േപരായിരുന്നു. 50 െശൗലിെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു
അഹീേനാവം എന്നു േപർ ആയിരുന്നു; അവൾ
അഹീമാസിെന്റ മകൾ. അവെന്റ േസനാധിപതിക്കു
അബേ്നർ എന്നു േപർ; അവൻ െശൗലിെന്റ
ഇളയപ്പനായ േനരിെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു. 51

െശൗലിെന്റ അപ്പനായ കീശും അബേ്നരിെന്റ അപ്പനായ
േനരും അബീേയലിെന്റ മക്കൾ ആയിരുന്നു.

52 െശൗലിെന്റ കാലെത്താെക്കയും െഫലിസ്ത്യേരാടു
കഠിനയുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ െശൗൽ
യാെതാരു വീരെനേയാ ശൂരെനേയാ കണ്ടാൽ അവെന
തെന്റ അടുക്കൽ േചത്തൎ ുെകാള്ളും.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ശമൂേവൽ െശൗലിേനാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവ നിെന്ന
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിട്ടു

അഭിേഷകംെചയവ്ാൻ എെന്ന നിേയാഗിച്ചുവേല്ലാ;
അതുെകാണ്ടു ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള
േകട്ടുെകാൾക. 2 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവരുേമ്പാൾ
വഴിയിൽെവച്ചു അമാേലക്ക് അവെര ആ്രകമിച്ചു
അവേരാടു െചയത്തിെന ഞാൻ
കുറിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ആകയാൽ നീ െചന്നു
അമാേലക്യെര േതാലപ്ിച്ചു അവക്കൎ ുള്ളെതാെക്കയും
നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളക; അവേരാടു കനിവുേതാന്നരുതു;
പുരുഷന്മാെരയും ്രസ്തീകെളയും കുട്ടികെളയും
മുലകുടിക്കുന്നവെരയും കാള, ആടു, ഒട്ടകം, കഴുത
എന്നിവെയയും സംഹരിച്ചുകളക.

4 എന്നാെറ െശൗൽ ജനെത്ത ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി
െതലായീമിൽ െവച്ചു അവെര എണ്ണി;
െയഹൂദാേഗാ്രതക്കാരായ പതിനായിരം േപർ ഒഴിെക
രണ്ടുലക്ഷം കാലാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 പിെന്ന െശൗൽ
അമാേലക്യരുെട ്രപധാന നഗരംവെര െചന്നു
േതാട്ടിന്നരിെക പതിയിരിപ്പാക്കി. 6 എന്നാൽ െശൗൽ
േകന്യേരാടു: ഞാൻ നിങ്ങെള അമാേലക്യേരാടുകൂെട
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട ഇടയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപാകുവിൻ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
അവക്കൎ ു ദയെചയത്ുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന േകന്യർ അമാേലക്യരുെട ഇടയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപായി. 7 പിെന്ന െശൗൽ ഹവീലാമുതൽ
മി്രസയീമിന്നു കിഴക്കുള്ള ശൂർവെര അമാേലക്യെര

സംഹരിച്ചു. 8 അമാേലക്യരുെട രാജാവായ
ആഗാഗിെന ജീവേനാെട പിടിച്ചു, ജനങ്ങെള ഒെക്കയും
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ നിമ്മൎ ൂലമാക്കി. 9 എന്നാൽ
െശൗലും ജനവും ആഗാഗിെനയും ആടു, മാടു,
തടിച്ചമൃഗം എന്നിവയിൽ േമത്തരമായവെയയും
കുഞ്ഞാടുകെളയും ഉത്തമമായവെയ ഒെക്കയും
നിമ്മൎ ൂലമാക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത ജീവേനാെട
സൂക്ഷിച്ചു; ഹീനവും നിസ്സാരവുമായവെയ ഒെക്കയും
അവർ നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
ശമൂേവലിന്നുണ്ടായതു എെന്തന്നാൽ: 11 ഞാൻ
െശൗലിെന രാജാവായി വാഴിച്ചതിനാൽ എനിക്കു
മനസ്താപമായിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്ന
വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു; എെന്റ കലപ്നകെള
നിവൃത്തിച്ചതുമില്ല. ഇതിങ്കൽ ശമൂേവലിന്നു
വ്യസനമായി; അവൻ രാ്രതി മുഴുവനും യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു. 12 ശമൂേവൽ െശൗലിെന എതിേരലപ്ാൻ
അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ െശൗൽ കേമ്മൎ ലിൽ
എത്തിെയന്നും ഒരു ജ്ഞാപകസ്തംഭം നാട്ടി
േഘാഷയാ്രത കഴിച്ചു തിരിഞ്ഞു ഗിലഗ്ാലിേലക്കു
േപായി എന്നും ശമൂേവലിന്നു അറിവുകിട്ടി. 13 പിെന്ന
ശമൂേവൽ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ
െശൗൽ അവേനാടു: യേഹാവയാൽ നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; ഞാൻ യേഹാവയുെട
കലപ്ന നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 14

അതിന്നു ശമൂേവൽ: എെന്റ െചവിയിൽ എത്തുന്ന
ആടുകളുെട ഈ കരച്ചലും ഞാൻ േകൾക്കുന്ന
കാളകളുെട മുക്കുറയും എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 15

അവെയ അമാേലക്യരുെട പക്കൽനിന്നു അവർ
െകാണ്ടുവന്നതാകുന്നു; ജനം ആടുകളിലും
കാളകളിലും േമത്തരമായവെയ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു യാഗംകഴിപ്പാൻ ജീവേനാെട
സൂക്ഷിച്ചു; േശഷമുള്ളവെയ ഞങ്ങൾ
നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു െശൗൽ പറഞ്ഞു. 16

ശമൂേവൽ െശൗലിേനാടു: നില്ക്ക; യേഹാവ ഈ കഴിഞ്ഞ
രാ്രതി എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു ഞാൻ നിെന്ന
അറിയിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാടു:
പറഞ്ഞാലും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ
പറഞ്ഞതു: നിെന്റ സ്വന്തകാഴച്യിൽ നീ
െചറിയവനായിരുന്നിട്ടും യേഹാവ നിെന്ന യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങൾക്കു തലവനാക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാവായി നിെന്ന അഭിേഷകം കഴിക്കയും
െചയത്ില്ലേയാ? 18 പിെന്ന യേഹാവ നിെന്ന ഒരു
വഴിക്കു അയച്ചു: നീ െചന്നു അമാേലക്യരായ
പാപികെള നിമ്മൎ ൂലമാക്കുകയും അവർ നശിക്കുംവെര
അവേരാടു െപാരുതുകയും െചയ്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 19

അങ്ങെനയിരിെക്ക നീ യേഹാവയുെട കലപ്ന
അനുസരിക്കാെത െകാെള്ളക്കു ചാടി യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായതു െചയത്െതന്തു? 20 െശൗൽ
ശമൂേവലിേനാടു: ഞാൻ യേഹാവയുെട കലപ്ന
അനുസരിച്ചു യേഹാവ എെന്ന അയച്ചവഴിക്കു േപായി
അമാേലക് രാജാവായ ആഗാഗിെന െകാണ്ടുവന്നു
അമാേലക്യെര നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ
ജനം ശപഥാപ്പൎ ിതവസ്തുക്കളിൽ വിേശഷമായ
ആടുമാടുകെള െകാള്ളയിൽനിന്നു എടുത്തു
ഗിലഗ്ാലിൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
യാഗംകഴിപ്പാൻ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 ശമൂേവൽ പറഞ്ഞതു: യേഹാവയുെട
കലപ്ന അനുസരിക്കുന്നതുേപാെല േഹാമയാഗങ്ങളും
ഹനനയാഗങ്ങളും യേഹാെവക്കു ്രപസാദമാകുേമാ?

൧. ശമൂേവൽ 14:46 236 ൧. ശമൂേവൽ 15:22
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ഇതാ, അനുസരിക്കുന്നതു യാഗെത്തക്കാളും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു മുട്ടാടുകളുെട േമദസ്സിെനക്കാളും
നല്ലതു. 23 മത്സരം ആഭിചാരേദാഷംേപാെലയും
ശാഠ്യം മിത്ഥ്യാപൂജയും വി്രഗഹാരാധനയും
േപാെലയും ആകുന്നു; നീ യേഹാവയുെട വചനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവൻ നിെന്നയും
രാജസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 24

െശൗൽ ശമൂേവലിേനാടു: ഞാൻ ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ടു
അവരുെട വാക്കു അനുസരിച്ചതിനാൽ യേഹാവയുെട
കലപ്നയും നിെന്റ വാക്കും ലംഘിച്ചു പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 25 എങ്കിലും എെന്റ പാപം
ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ യേഹാവെയ നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു
എേന്നാടുകൂെട േപാേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 26

ശമൂേവൽ െശൗലിേനാടു: ഞാൻ േപാരികയില്ല; നീ
യേഹാവയുെട വചനെത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു
യേഹാവ നിെന്നയും യി്രസാേയലിെല
രാജസ്ഥാനത്തുനിന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 27

പിെന്ന ശമൂേവൽ േപാകുവാൻ തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൻ അവെന്റ നിലയങ്കിയുെട വിളുമ്പു പിടിച്ചു
വലിച്ചു; അതു കീറിേപ്പായി. 28 ശമൂേവൽ അവേനാടു:
യേഹാവ ഇന്നു യി്രസാേയലിെന്റ രാജത്വം നിങ്കൽനിന്നു
കീറി നിെന്നക്കാൾ ഉത്തമനായ നിെന്റ കൂട്ടുകാരന്നു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 29 യി്രസാേയലിെന്റ
മഹത്വമായവൻ േഭാഷ്കു പറകയില്ല,
അനുതപിക്കയുമില്ല; അനുതപിപ്പാൻ അവൻ
മനുഷ്യനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അേപ്പാൾ അവൻ:
ഞാൻ പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരുെടയും യി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പാെക
ഇേപ്പാൾ എെന്ന മാനിച്ചു, ഞാൻ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു എേന്നാടുകൂെട
േപാേരണേമ എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 31 അങ്ങെന
ശമൂേവൽ െശൗലിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു; െശൗൽ
യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ചു.

32 അനന്തരം ശമൂേവൽ: അമാേലക് രാജാവായ
ആഗാഗിെന ഇവിെട എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. ആഗാഗ്
സേന്താഷഭാവേത്താെട അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
മരണഭീതി നീങ്ങിേപ്പായി എന്നു ആഗാഗ ്പറഞ്ഞു. 33

നിെന്റ വാൾ ്രസ്തീകെള
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കിയതുേപാെല നിെന്റ അമ്മയും
്രസ്തീകളുെട ഇടയിൽ മക്കളില്ലാത്തവളാകും എന്നു
ശമൂേവൽ പറഞ്ഞു, ഗിലഗ്ാലിൽെവച്ചു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ആഗാഗിെന തുണ്ടംതുണ്ടമായി
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.

34 പിെന്ന ശമൂേവൽ രാമയിേലക്കു േപായി; െശൗലും
െശൗലിെന്റ ഗിെബയയിൽ അരമനയിേലക്കു േപായി. 35

ശമൂേവൽ ജീവപയ്യൎ ന്തം െശൗലിെന പിെന്ന കണ്ടില്ല;
എങ്കിലും ശമൂേവൽ െശൗലിെനക്കുറിച്ചു ദുഃഖിച്ചു;
യേഹാവയും താൻ െശൗലിെന യി്രസാേയലിന്നു
രാജാവാക്കിയതുെകാണ്ടു അനുതപിച്ചു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ ശമൂേവലിേനാടു:
യി്രസാേയലിെല രാജസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു
ഞാൻ െശൗലിെന തള്ളിെയന്നറിഞ്ഞിരിെക്ക

നീ അവെനക്കുറിച്ചു എ്രതേത്താളം ദുഃഖിക്കും?
െകാമ്പിൽ ൈതലം നിെറച്ചു പുറെപ്പടുക; ഞാൻ
നിെന്ന േബേത്ത്ലെഹമ്യനായ യിശ്ശായിയുെട അടുക്കൽ
അയക്കും; അവെന്റ മക്കളിൽ ഞാൻ ഒരു രാജാവിെന

കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 അതിന്നു
ശമൂേവൽ: ഞാൻ എങ്ങെന േപാകും? െശൗൽ േകട്ടാൽ
എെന്ന െകാല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാെറ യേഹാവ:
നീ ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും െകാണ്ടുെചന്നു: ഞാൻ
യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറക. 3 യിശ്ശായിെയയും യാഗത്തിന്നു ക്ഷണിക്ക; നീ
െചേയ്യണ്ടതു എെന്തന്നു ഞാൻ അേന്നരം നിേന്നാടു
അറിയിക്കും; ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നവെന നീ
എനിക്കായിട്ടു അഭിേഷകം െചേയ്യണം. 4 യേഹാവ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ശമൂേവൽ െചയത്ു,
േബേത്ത്ലെഹമിൽ െചന്നു; പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ
അവെന്റ വരവിങ്കൽ വിെറച്ചുെകാണ്ടു അവെന
എതിേരറ്റു: നിെന്റ വരവു ശുഭം തേന്നേയാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 5 അതിന്നു അവൻ: ശുഭം തേന്ന; ഞാൻ
യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങെള തേന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചു എേന്നാടുകൂെട
യാഗത്തിന്നു വരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
യിശ്ശായിെയയും അവെന്റ മക്കെളയും ശുദ്ധീകരിച്ചു
അവെരയും യാഗത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചു. 6 അവർ
വന്നേപ്പാൾ അവൻ എലീയാബിെന കണ്ടിട്ടു:
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക അവെന്റ അഭിഷിക്തൻ ഇതാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 യേഹാവ ശമൂേവലിേനാടു:
അവെന്റ മുഖേമാ െപാക്കേമാ േനാക്കരുതു; ഞാൻ
അവെന തള്ളിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ
േനാക്കുന്നതുേപാെലയല്ല; മനുഷ്യൻ കണ്ണിന്നു
കാണുന്നതു േനാക്കുന്നു; യേഹാവേയാ ഹൃദയെത്ത
േനാക്കുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 8 പിെന്ന യിശ്ശായി
അബീനാദാബിെന വിളിച്ചു ശമൂേവലിെന്റ മുമ്പിൽ
വരുത്തി; എന്നാെറ അവൻ: യേഹാവ ഇവെനയും
തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന
യിശ്ശായി ശമ്മെയയും വരുത്തി. ഇവെനയും യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 10

അങ്ങെന യിശ്ശായി ഏഴു പു്രതന്മാെര ശമൂേവലിെന്റ
മുമ്പിൽ വരുത്തി; എന്നാൽ ശമൂേവൽ യിശ്ശായിേയാടു:
യേഹാവ ഇവെര തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
11 നിെന്റ പു്രതന്മാർ എല്ലാവരുമാേയാ എന്നു
ശമൂേവൽ േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: ഇനി, ഉള്ളതിൽ
ഇളയവൻ ഉണ്ടു; അവൻ ആടുകെള േമയ്ക്കയാകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. ശമൂേവൽ യിശ്ശായിേയാടു: ആളയച്ചു
അവെന വരുത്തുക; അവൻ വന്നിട്ടല്ലാെത നാം
പന്തിക്കിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഉടെന അവൻ
ആളയച്ചു അവെന വരുത്തി; എന്നാൽ അവൻ
പവിഴനിറമുള്ളവനും സുേന്രതനും േകാമളരൂപിയും
ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ യേഹാവ: എഴുേന്നറ്റു ഇവെന
അഭിേഷകം െചയ്ക; ഇവൻ തേന്ന ആകുന്നു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 13 അങ്ങെന ശമൂേവൽ ൈതലെക്കാമ്പു
എടുത്തു അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട നടുവിൽെവച്ചു
അവെന അഭിേഷകം െചയത്ു; യേഹാവയുെട
ആത്മാവു അന്നുമുതൽ ദാവീദിേന്മൽ വന്നു. ശമൂേവൽ
എഴുേന്നറ്റു രാമയിേലക്കു േപായി. 14 എന്നാൽ
യേഹാവയുെട ആത്മാവു െശൗലിെന വിട്ടുമാറി;
യേഹാവ അയച്ച ഒരു ദൂരാത്മാവു അവെന ബാധിച്ചു.
15 അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു:
ൈദവം അയച്ച ഒരു ദൂരാത്മാവു നിെന്ന
ബാധിക്കുന്നുവേല്ലാ. 16 ആകയാൽ
കിന്നരവായനയിൽ നിപുണനായ ഒരുത്തെന
അേന്വഷിപ്പാൻ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു അടിയങ്ങൾക്കു
കലപ്ന തേരണം; എന്നാൽ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നു
ദുരാത്മാവു തിരുേമനിേമൽ വരുേമ്പാൾ അവൻ
ൈകെകാണ്ടു വായിക്കയും തിരുേമനിക്കു േഭദം
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വരികയും െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 െശൗൽ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാടു: കിന്നരവായനയിൽ നിപുണനായ
ഒരുത്തെന അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 18 ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ:
േബേത്ത്ലെഹമ്യനായ യിശ്ശായിയുെട ഒരു മകെന ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു; അവൻ കിന്നരവായനയിൽ നിപുണനും
പരാ്രകമശാലിയും േയാദ്ധാവും
വാക്ചാതുയ്യൎ മുള്ളവനും േകാമളനും ആകുന്നു;
യേഹാവയും അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.
19 എന്നാെറ െശൗൽ യിശ്ശായിയുെട അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ചു: ആടുകേളാടു കൂെട ഇരിക്കുന്ന
നിെന്റ മകൻ ദാവീദിെന എെന്റ അടുക്കൽ
അയേക്കണം എന്നു പറയിച്ചു. 20 യിശ്ശായി ഒരു
കഴുതെയ വരുത്തി, അതിെന്റ പുറത്തു അപ്പം, ഒരു
തുരുത്തി വീഞ്ഞു, ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടി എന്നിവ
കയറ്റി തെന്റ മകൻ ദാവീദവ്ശം െശൗലിന്നു
െകാടുത്തയച്ചു. 21 ദാവീദ ്െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു; അവന്നു
അവേനാടു വളെര േസ്നഹമായി; അവൻ അവെന്റ
ആയുധവാഹകനായത്ീന്നൎ ു. 22 ആകയാൽ െശൗൽ
യിശ്ശായിയുെട അടുക്കൽ ആളയച്ചു: ദാവീദിേനാടു
എനിക്കു ഇഷ്ടം േതാന്നിയിരിക്കെകാണ്ടു അവൻ
എെന്റ അടുക്കൽ താമസിക്കെട്ട എന്നു പറയിച്ചു. 23

ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽനിന്നു ദുരാത്മാവു െശൗലിേന്മൽ
വരുേമ്പാൾ ദാവീദ ്കിന്നരം എടുത്തു വായിക്കും;
െശൗലിന്നു ആശ്വാസവും സുഖവും ഉണ്ടാകും;
ദുരാത്മാവു അവെന വിട്ടുമാറും.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം െഫലിസ്ത്യർ ൈസന്യങ്ങെള
യുദ്ധത്തിന്നു ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി; അവർ
െയഹൂെദക്കുള്ള േസാേഖാവിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി

േസാേഖാവിന്നും അേസെക്കക്കും മേദ്ധ്യ ഏെഫസ-്
ദമ്മീമിൽ പാളയമിറങ്ങി. 2 െശൗലും യി്രസാേയല്യരും
ഒന്നിച്ചുകൂടി, ഏലാതാഴവ്രയിൽ പാളയമിറങ്ങി
െഫലിസ്ത്യേരാടു പെടക്കു അണിനിരത്തി; 3 െഫലിസ്ത്യർ
ഇപ്പുറത്തു ഒരു മലഞ്ചരിവിലും യി്രസാേയല്യർ
അപ്പുറത്തു ഒരു മലഞ്ചരിവിലും നിന്നു; അവരുെട
മേദ്ധ്യ ഒരു താഴവ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 അേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽനിന്നു ഗഥ്യനായ
െഗാല്യാത്ത് എന്ന ഒരു മല്ലൻ പുറെപ്പട്ടു; അവൻ ആറു
മുഴവും ഒരു ചാണും െനടുപ്പമുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 5

അവന്നു തലയിൽ ഒരു താ്രമശിര്രസ്തം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ അയ്യായിരം േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
താ്രമകവചവും ധരിച്ചിരുന്നു. 6 അവന്നു
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള കാൽചട്ടയും ചുമലിൽ താ്രമം
െകാണ്ടുള്ള ഒരു േവലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവെന്റ
കുന്തത്തിെന്റ തണ്ടു െനയത്്തുകാരെന്റ
പടപ്പുതടിേപാെല ആയിരുന്നു; കുന്തത്തിെന്റ അലകു
അറുനൂറു േശെക്കൽ ഇരിമ്പു ആയിരുന്നു; ഒരു
പരിചക്കാരൻ അവെന്റ മുെമ്പ നടന്നു. 8 അവൻ
നിന്നു യി്രസാേയൽനിരകേളാടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു:
നിങ്ങൾ വന്നു പെടക്കു അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു? ഞാൻ െഫലിസ്ത്യനും നിങ്ങൾ െശൗലിെന്റ
േചവകരും അല്ലേയാ? നിങ്ങൾ ഒരുത്തെന
തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾവിൻ; അവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവരെട്ട. 9 അവൻ എേന്നാടു അങ്കം െപാരുതു
എെന്ന െകാല്ലുവാൻ ്രപാപത്നായാൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കു അടിമകൾ ആകാം; ഞാൻ അവെന

ജയിച്ചു െകാന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു അടിമകളായി
ഞങ്ങെള േസവിേക്കണം. 10 െഫലിസ്ത്യൻ പിെന്നയും:
ഞാൻ ഇന്നു യി്രസാേയൽനിരകെള െവല്ലുവിളിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്കം െപാരുേതണ്ടതിന്നു ഒരുത്തെന
വിട്ടുതരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 െഫലിസ്ത്യെന്റ ഈ
വാക്കുകൾ െശൗലും എല്ലായി്രസാേയല്യരും
േകട്ടേപ്പാൾ ്രഭമിച്ചു ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു.

12 എന്നാൽ ദാവീദ ്െയഹൂദയിെല േബേത്ത്ലെഹമിൽ
യിശ്ശായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു എ്രഫാത്യെന്റ മകൻ
ആയിരുന്നു; യിശ്ശായിക്കു എട്ടു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ െശൗലിെന്റ കാലത്തു വയസ്സുെചന്നു
വൃദ്ധനായിരുന്നു. 13 യിശ്ശായിയുെട മൂത്ത മക്കൾ
മൂവരും പുറെപ്പട്ടു െശൗലിെന്റ കൂെട യുദ്ധത്തിന്നു
െചന്നിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്നു േപായ മൂന്നു മക്കൾ
ആദ്യജാതൻ ഏലീയാബും അവെന്റ അനുജൻ
അബീനാദാബും മൂന്നാമെത്തവൻ ശമ്മയും
ആയിരുന്നു. 14 ദാവീേദാ എല്ലാവരിലും ഇളയവൻ;
മൂത്തവർ മൂവരും െശൗലിെന്റ കൂെട േപായിരുന്നു. 15

ദാവിദ ്െശൗലിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു തെന്റ അപ്പെന്റ
ആടുകെള േമയിപ്പാൻ േബേത്ത്ലെഹമിൽ േപായിവരിക
പതിവായിരുന്നു. 16 ആ െഫലിസ്ത്യൻ നാലപ്തു ദിവസം
മുടങ്ങാെത രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും
മുേമ്പാട്ടുവന്നു നിന്നു.

17 യിശ്ശായി തെന്റ മകനായ ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞതു: ഈ ഒരു പറ മലരും അപ്പം പത്തും
എടുത്തു പാളയത്തിൽ നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ േവഗം െകാണ്ടുെചന്നു െകാടുക്ക. 18 ഈ
പാൽക്കട്ട പത്തും സഹ്രസാധിപന്നു െകാടുക്ക; നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട േക്ഷമം േചാദിച്ചു ലക്ഷ്യവും
വാങ്ങി വരിക. 19 െശൗലും അവരും യി്രസാേയല്യർ
ഒെക്കയും ഏലാതാഴവ്രയിൽ െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം
െചയ്യുന്നുണ്ടു. 20 അങ്ങെന ദാവീദ ്അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു ആടുകെള കാവല്ക്കാരെന്റ പക്കൽ വിേട്ടച്ചു,
യിശ്ശായി തേന്നാടു കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും
എടുത്തുംെകാണ്ടു െചന്നു ൈകനിലയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ൈസന്യം പെടക്കു
ആത്തൎ ുവിളിച്ചുെകാണ്ടു പുറെപ്പടുകയായിരുന്നു. 21

യി്രസാേയലും െഫലിസ്ത്യരും േനക്കൎ ുേനെര
അണിനിരന്നുനിന്നു. 22 ദാവീദ ്തെന്റ സാമാനം
പടേക്കാപ്പു സൂക്ഷിക്കുന്നവെന്റ പക്കൽ
ഏലപ്ിച്ചുംെവച്ചു അണിയിൽ ഓടിെച്ചന്നു തെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടു കുശലം േചാദിച്ചു. 23 അവൻ
അവേരാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു നില്ക്കുേമ്പാൾ
ഗഥ്യനായ െഗാല്യാത്ത് എന്ന െഫലിസ്ത്യമല്ലൻ
െഫലിസ്ത്യരുെട നിരകളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു വന്നു
മുമ്പിലെത്ത വാക്കുകൾതേന്ന പറയുന്നതു ദാവീദ്
േകട്ടു. 24 അവെന കണ്ടേപ്പാൾ
യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു അവെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി. 25 എന്നാെറ യി്രസാേയല്യർ: വന്നു
നില്ക്കുന്ന ഇവെന കണ്ടുേവാ? അവൻ യി്രസാേയലിെന
നിന്ദിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അവെന െകാല്ലുന്നവെന
രാജാവു മഹാസമ്പന്നനാക്കുകയും തെന്റ മകെള
അവന്നു െകാടുക്കുകയും അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിന്നു
യി്രസാേയലിൽ കരെമാഴിവു കലപ്ിച്ചുെകാടുക്കുകയും
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്തെന്റ
അടുക്കൽ നില്ക്കുന്നവേരാടു: ഈ െഫലിസ്ത്യെന െകാന്നു
യി്രസാേയലിൽനിന്നു നിന്ദെയ നീക്കിക്കളയുന്നവന്നു
എന്തു െകാടുക്കും? ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
േസനകെള നിന്ദിപ്പാൻ ഈ അ്രഗചമ്മൎ ിയായ
െഫലിസ്ത്യൻ ആർ എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അതിന്നു ജനം:
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അവെന െകാല്ലുവന്നു ഇന്നിന്നെതാെക്കയും
െകാടുക്കും എന്നു അവേനാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28

അവേരാടു അവൻ സംസാരിക്കുന്നതു അവെന്റ മൂത്ത
േജ്യഷഠ്ൻ എലീയാബ ്േകട്ടു ദാവീദിേനാടു േകാപിച്ചു:
നീ ഇവിെട എന്തിന്നു വന്നു? മരുഭൂമിയിൽ ആ കുെറ
ആടുള്ളതു നീ ആരുെട പക്കൽ വിേട്ടച്ചുേപാന്നു? നിെന്റ
അഹങ്കാരവും നിഗളഭാവവും എനിക്കറിയാം; പട
കാണ്മാനേല്ല നീ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന്നു
ദാവീദ:് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ എന്തു െചയത്ു? ഒരു
വാക്കേല്ല പറഞ്ഞുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവൻ
അവെന വിട്ടുമാറി മെറ്റാരുത്തേനാടു അങ്ങെന തേന്ന
േചാദിച്ചു; ജനം മുമ്പിലേത്തേപ്പാെല തേന്ന ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 31 ദാവീദ ്പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ
പരസ്യമായേപ്പാൾ െശൗലിന്നും അറിവു കിട്ടി; അവൻ
അവെന വിളിച്ചുവരുത്തി. 32 ദാവീദ ്െശൗലിേനാടു:
ഇവെന്റ നിമിത്തം ആരും അൈധയ്യൎ െപ്പേടണ്ടാ;
അടിയൻ െചന്നു ഈ െഫലിസ്ത്യേനാടു അങ്കം
െപാരുതും എന്നു പറഞ്ഞു. 33 െശൗൽ ദാവീദിേനാടു:
ഈ െഫലിസ്ത്യേനാടു െചന്നു അങ്കം െപാരുതുവാൻ
നിനക്കു ്രപാപത്ിയില്ല; നീ ബാലൻ അേ്രത; അവേനാ,
ബാല്യംമുതൽ േയാദ്ധാവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34

ദാവീദ ്െശൗലിേനാടു പറഞ്ഞതു: അടിയൻ അപ്പെന്റ
ആടുകെള േമയിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു
സിംഹവും ഒരിക്കൽ ഒരു കരടിയും വന്നു കൂട്ടത്തിൽ
നിന്നു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ പിടിച്ചു. 35 ഞാൻ പിന്തുടന്നൎ ു
അതിെന അടിച്ചു അതിെന്റ വായിൽനിന്നു
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ വിടുവിച്ചു, അതു എെന്റ േനെര
വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അതിെന താടിക്കു പിടിച്ചു അടിച്ചു
െകാന്നു. 36 ഇങ്ങെന അടിയൻ സിംഹെത്തയും
കരടിെയയും െകാന്നു; ഈ അ്രഗചമ്മൎ ിയായ
െഫലിസ്ത്യൻ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ൈസന്യെത്ത
നിന്ദിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു അവനും അവയിൽ
ഒന്നിെനേപ്പാെല ആകും. 37 ദാവീദ ്പിെന്നയും:
സിംഹത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും കരടിയുെട
കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിച്ച യേഹാവ ഈ
െഫലിസ്ത്യെന്റ കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. െശൗൽ ദാവീദിേനാടു: െചല്ലുക; യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 38 െശൗൽ
തെന്റ പടയങ്കി ദാവീദിെന ധരിപ്പിച്ചു അവെന്റ തലയിൽ
താ്രമശിര്രസ്തം െവച്ചു; തെന്റ കവചവും അവെന
ഇടുവിച്ചു. 39 പടയങ്കിേമൽ അവെന്റ വാളും െകട്ടി
ദാവീദ ്നടപ്പാൻ േനാക്കി; എന്നാൽ അവന്നു
ശീലമില്ലായിരുന്നു; ദാവീദ ്െശൗലിേനാടു: ഞാൻ
ശീലിച്ചിട്ടില്ലായ്കയാൽ ഇവ ധരിച്ചുംെകാണ്ടു നടപ്പാൻ
എനിക്കു കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു, അവെയ
ഊരിെവച്ചു. 40 പിെന്ന അവൻ തെന്റ വടി എടുത്തു,
േതാട്ടിൽനിന്നു മിനുസമുള്ള അഞ്ചു കല്ലും
തിരെഞ്ഞടുത്തു ഇടയസ്സഞ്ചിയായ െപാക്കണത്തിൽ
ഇട്ടു, കയ്യിൽ കവിണയുമായി െഫലിസ്ത്യേനാടു
അടുത്തു. 41 െഫലിസ്ത്യനും ദാവീദിേനാടു അടുത്തു;
പരിചക്കാരനും അവെന്റ മുെമ്പ നടന്നു. 42

െഫലിസ്ത്യൻ േനാക്കി ദാവീദിെന കണ്ടേപ്പാൾ അവെന
നിന്ദിച്ചു; അവൻ തീെര ബാലനും
പവിഴനിറമുള്ളവനും േകാമളരൂപനും ആയിരുന്നു. 43

െഫലിസ്ത്യൻ ദാവീദിേനാടു: നീ വടികളുമായി എെന്റ
േനെര വരുവാൻ ഞാൻ നാേയാ എന്നു േചാദിച്ചു,
തെന്റ േദവന്മാരുെട നാമം െചാല്ലി ദാവീദിെന ശപിച്ചു.
44 െഫലിസ്ത്യൻ പിെന്നയും ദാവീദിേനാടു: ഇേങ്ങാട്ടു
വാ; ഞാൻ നിെന്റ മാംസം ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും

ഇരയാക്കുന്നുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 45 ദാവീദ്
െഫലിസ്ത്യേനാടു പറഞ്ഞതു: നീ വാളും കുന്തവും
േവലുമായി എെന്റ േനെര വരുന്നു; ഞാേനാ നീ
നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള യി്രസാേയൽനിരകളുെട ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ നിെന്റ
േനെര വരുന്നു. 46 യേഹാവ ഇന്നു നിെന്ന എെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന െകാന്നു നിെന്റ തല
േഛദിച്ചുകളയും; അ്രതയുമല്ല ഞാൻ ഇന്നു െഫലിസ്ത്യ
ൈസന്യങ്ങളുെട ശവങ്ങെള ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും;
യി്രസാേയലിൽ ഒരു ൈദവം ഉെണ്ടന്നു സവ്വൎ ഭൂമിയും
അറിയും. 47 യേഹാവ വാൾെകാണ്ടും
കുന്തംെകാണ്ടുമല്ല രക്ഷിക്കുന്നതു എന്നു ഈ
സംഘെമല്ലാം അറിവാൻ ഇടവരും; യുദ്ധം
യേഹാെവക്കുള്ളതു; അവൻ നിങ്ങെള ഞങ്ങളുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുതരും. 48 പിെന്ന െഫലിസ്ത്യൻ
ദാവീദിേനാടു എതിപ്പൎ ാൻ േനരിട്ടടുത്തേപ്പാൾ ദാവീദ്
ബദ്ധെപ്പട്ടു െഫലിസ്ത്യേനാടു എതിപ്പൎ ാൻ
അണിക്കുേനെര ഓടി. 49 ദാവീദ ്സഞ്ചിയിൽ കയ്യിട്ടു
ഒരു കല്ലു എടുത്തു കവിണയിൽെവച്ചു വീശി
െഫലിസ്ത്യെന്റ െനറ്റിക്കു എറിഞ്ഞു. കല്ലു അവെന്റ
െനറ്റിയിൽ െകാണ്ടു പതിഞ്ഞു; 50 അവൻ
കവിണ്ണുവീണു. ഇങ്ങെന ദാവീദ ്ഒരു കവിണയും ഒരു
കല്ലുംെകാണ്ടു െഫലിസ്ത്യെന ജയിച്ചു, െഫലിസ്ത്യെന
െകാന്നു മുടിച്ചു; എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ കയ്യിൽ വാൾ
ഇല്ലായിരുന്നു. 51 ആകയാൽ ദാവീദ ്ഓടിെച്ചന്നു
െഫലിസ്ത്യെന്റ പുറത്തു കയറിനിന്നു അവെന്റ വാൾ
ഉറയിൽനിന്നു ഊരിെയടുത്തു അവെന െകാന്നു,
അവെന്റ തല െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. തങ്ങളുെട മല്ലൻ
മരിച്ചുേപായി എന്നു െഫലിസ്ത്യർ കണ്ടിട്ടു ഓടിേപ്പായി.
52 യി്രസാേയല്യരും െയഹൂദ്യരും പുറെപ്പട്ടു
ആത്തൎ ുംെകാണ്ടു ഗത്തും എേ്രകാൻവാതിലുകളുംവെര
െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടന്നൎ ു; െഫലിസ്ത്യഹതന്മാർ
ശയരയീമിന്നുള്ള വഴിയിൽ ഗത്തും എേ്രകാനുംവെര
വീണുകിടന്നു. 53 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽമക്കൾ
െഫലിസ്ത്യെര ഓടിക്കയും മടങ്ങിവന്നു അവരുെട
പാളയം െകാള്ളയിടുകയും െചയത്ു. 54 എന്നാൽ
ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യെന്റ തല എടുത്തു അതിെന
െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു; അവെന്റ
ആയുധവഗ്ഗൎ േമാ തെന്റ കൂടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചു.

55 ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യെന്റ േനെര െചല്ലുന്നതു െശൗൽ
കണ്ടേപ്പാൾ േസനാധിപതിയായ അബേ്നരിേനാടു:
അബേ്നേര, ഈ ബാല്യക്കാരൻ ആരുെട മകൻ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു അബേ്നർ: രാജാേവ, തിരുേമനിയാണ
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 56 ഈ
ബാല്യക്കാരൻ ആരുെട മകൻ എന്നു നീ
അേന്വഷിേക്കണം എന്നു രാജാവു കലപ്ിച്ചു. 57

ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യെന സംഹരിച്ചു മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
അബേ്നർ അവെന കൂട്ടി െശൗലിെന്റ മുമ്പാെക
െകാണ്ടുെചന്നു; െഫലിസ്ത്യെന്റ തലയും അവെന്റ
കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 58 െശൗൽ അവേനാടു:
ബാല്യക്കാരാ, നീ ആരുെട മകൻ എന്നു േചാദിച്ചു;
ഞാൻ േബേത്ത്ലെഹമ്യനായ നിെന്റ ദാസൻ
യിശ്ശായിയുെട മകൻ എന്നു ദാവീദ ്പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ െശൗലിേനാടു സംസാരിച്ചു
തീന്നൎ േപ്പാൾ േയാനാഥാെന്റ മനസ്സു ദാവീദിെന്റ
മനേസ്സാടു പറ്റിേച്ചന്നൎ ു; േയാനാഥാൻ അവെന
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സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല േസ്നഹിച്ചു. 2 െശൗൽ അന്നു
അവെന േചത്തൎ ു െകാണ്ടു; അവെന്റ
പിതൃഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ പിെന്ന
അനുവദിച്ചതുമില്ല. 3 േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന
സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല േസ്നഹിക്കെകാണ്ടു
അവനുമായി സഖ്യതെചയത്ു. 4 േയാനാഥാൻ താൻ
ധരിച്ചിരുന്ന േമലങ്കി ഊരി അതും തെന്റ വ്രസ്തവും
വാളും വില്ലും അരക്കച്ചയും ദാവീദിന്നു െകാടുത്തു. 5

െശൗൽ അയക്കുേന്നടെത്താെക്കയും ദാവീദ ്േപായി
കായ്യൎ ാദികെള വിേവകേത്താെട നടത്തും;
അതുെകാണ്ടു െശൗൽ അവെന പടജ്ജനത്തിന്നു
േമധാവി ആക്കി; ഇതു സവ്വൎ ജനത്തിന്നും െശൗലിെന്റ
ഭൃത്യന്മാക്കൎ ും േബാധിച്ചു.

6 ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യെന സംഹരിച്ചേശഷം അവർ
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
യി്രസാേയല്യപട്ടണങ്ങളിൽനിെന്നാെക്കയും ്രസ്തീകൾ
പാടിയും നൃത്തംെചയത്ുംെകാണ്ടു തപ്പും
തംബുരുവുമായി സേന്താഷേത്താെട
െശൗൽരാജാവിെന എതിേരറ്റുെചന്നു. 7 ്രസ്തീകൾ
വാദ്യേഘാഷേത്താെട ഗാന്രപതിഗാനമായി:
െശൗൽ ആയിരെത്ത െകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത
എന്നു പാടി.

8 അേപ്പാൾ െശൗൽ ഏറ്റവും േകാപിച്ചു; ഈ വാക്കു
അവന്നു അനിഷ്ടമായി: അവർ ദാവീദിന്നു പതിനായിരം
െകാടുത്തു, എനിക്കു ആയിരം മാ്രതേമ തന്നുള്ളു; ഇനി
രാജത്വമല്ലാെത അവന്നു കിട്ടുവാൻ എന്തുള്ളു എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 9 അന്നുമുതൽ െശൗലിന്നു
ദാവീദിേനാടു കണ്ണുകടി തുടങ്ങി.

10 പിെറ്റന്നാൾ ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ നിന്നുള്ള
ദുരാത്മാവു െശൗലിേന്മൽ വന്നു; അവൻ
അരമനക്കകത്തു ഉറഞ്ഞുപറഞ്ഞു; ദാവീേദാ
പതിവുേപാെല കിന്നരം വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു;
െശൗലിെന്റ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. 11

ദാവീദിെന ചുവേരാടുേചത്തൎ ു കുത്തുവാൻ
വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു െശൗൽ കുന്തം ചാട്ടി; എന്നാൽ
ദാവീദ ്രണ്ടു്രപാവശ്യം അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
മാറിക്കളഞ്ഞു. 12 യേഹാവ ദാവീദിേനാടുകൂെട
ഇരിക്കയും െശൗലിെന വിട്ടുമാറുകയും
െചയത്തുെകാണ്ടു െശൗൽ ദാവീദിെന ഭയെപ്പട്ടു. 13

അതുെകാണ്ടു െശൗൽ അവെന തെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
മാറ്റി സഹ്രസാധിപനാക്കി; അങ്ങെന അവൻ
ജനത്തിന്നു നായകനായി െപരുമാറിേപ്പാന്നു. 14

ദാവീദ ്തെന്റ എല്ലാവഴികളിലും വിേവകേത്താെട
നടന്നു; യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 15

അവൻ ഏറ്റവും വിേവകേത്താെട നടക്കുന്നു എന്നു
െശൗൽ കണ്ടിട്ടു അവങ്കൽ ആശങ്കിതനായത്ീന്നൎ ു. 16

എന്നാൽ ദാവീദ ്യി്രസാേയലിന്നും െയഹൂെദക്കും
നായകനായി െപരുമാറിയതുെകാണ്ടു
അവെരാെക്കയും അവെന േസ്നഹിച്ചു.

17 അനന്തരം െശൗൽ ദാവീദിേനാടു: എെന്റ മൂത്ത
മകൾ േമരബുണ്ടേല്ലാ; ഞാൻ അവെള നിനക്കു
ഭായ്യൎ യായി തരും; നീ ശൂരനായി എനിക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി എന്നു
പറഞ്ഞു. എെന്റ കയ്യല്ല െഫലിസ്ത്യരുെട ൈക
അവെന്റേമൽ വീഴുവാൻ സംഗതിവരെട്ട എന്നു െശൗൽ
വിചാരിച്ചു. 18 ദാവീദ ്െശൗലിേനാടു: രാജാവിെന്റ
മരുമകനായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ആർ? യി്രസാേയലിൽ
എെന്റ അസമ്ാദികളും എെന്റ പിതൃഭവനവും
എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 െശൗലിെന്റ മകളായ

േമരബിെന ദാവീദിന്നു െകാടുേക്കണ്ടിയിരുന്ന
സമയത്തു അവെള െമേഹാലാത്യനായ അ്രദിേയലിന്നു
ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു. 20 െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖേളാ
ദാവീദിെന േസ്നഹിച്ചു. അതു െശൗലിന്നു അറിവു കിട്ടി;
കായ്യൎ ം അവന്നു ഇഷ്ടമായി. 21 അവൾ അവന്നു ഒരു
കണിയായിരിേക്കണ്ടതിന്നും െഫലിസ്ത്യരുെട ൈക
അവെന്റേമൽ വീേഴണ്ടതിന്നും ഞാൻ അവെള അവന്നു
െകാടുക്കും എന്നു െശൗൽ വിചാരിച്ചു ദാവീദിേനാടു:
നീ ഈ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം എനിക്കു മരുമകനായി
തീേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 22 പിെന്ന െശൗൽ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ സ്വകായ്യൎ മായി ദാവീദിേനാടു
സംസാരിച്ചു: ഇതാ, രാജാവിന്നു നിെന്ന ്രപിയമാകുന്നു;
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു;
ആകയാൽ നീ രാജാവിെന്റ മരുമകനായത്ീേരണം
എന്നു പറവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 23 െശൗലിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ ആ വാക്കു ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞാെറ
ദാവീദ:് രാജാവിെന്റ മരുമകനാകുന്നതു
അലപ്കായ്യൎ െമന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നുേവാ?
ഞാൻ ദരി്രദനും എളിയവനും ആകുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 െശൗലിെന്റ ദൃത്യന്മാർ: ദാവീദ ്ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു എന്നു േബാധിപ്പിച്ചു. 25 അതിന്നു െശൗൽ:
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു ്രപതികാരം ആകുവാൻ
തക്കവണ്ണം െഫലിസ്ത്യരുെട നൂറു അ്രഗചമ്മൎ മല്ലാെത
രാജാവു യാെതാരു ്രസ്തീധനവും ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ ദാവീദിേനാടു പറേയണം എന്നു
കലപ്ിച്ചു; െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യാൽ ദാവീദിെന
വീഴുമാറാേക്കണെമന്നു െശൗൽ കരുതിയിരുന്നു. 26

ഭൃത്യന്മാർ ദാവീദിേനാടു ഈ വാക്കു അറിയിച്ചേപ്പാൾ
രാജാവിെന്റ മരുമകനാകുവാൻ ദാവീദിന്നു
സേന്താഷമായി; 27 അവധി കഴിയുന്നതിന്നു മുെമ്പ
ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും പുറെപ്പട്ടുെചന്നു
െഫലിസ്ത്യരിൽ ഇരുനൂറു േപെര െകാന്നു, അവരുെട
അ്രഗചമ്മൎ ം െകാണ്ടുവന്നു താൻ രാജാവിെന്റ
മരുമകനാേകണ്ടതിന്നു രാജാവിന്നു എണ്ണംെകാടുത്തു.
െശൗൽ തെന്റ മകളായ മീഖളിെന അവന്നു ഭായ്യൎ യായി
െകാടുത്തു. 28 യേഹാവ ദാവീദിേനാടുകൂെട
ഉെണ്ടന്നും െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ അവെന
േസ്നഹിച്ചു എന്നും െശൗൽ കണ്ടറിഞ്ഞേപ്പാൾ, 29

െശൗൽ ദാവീദിെന പിെന്നയും അധികം ഭയെപ്പട്ടു;
െശൗൽ ദാവീദിെന്റ നിത്യശ്രതുവായത്ീന്നൎ ു.

30 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന്നു
പുറെപ്പട്ടു; അവർ പുറെപ്പടുേമ്പാെഴാെക്കയും ദാവീദ്
െശൗലിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാെരക്കാളും
കൃതാത്ഥൎ നായിരുന്നു; അവെന്റ േപർ
വിശ്രുതമായത്ീന്നൎ ു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം െശൗൽ തെന്റ മകനായ
േയാനാഥാേനാടും സകലഭൃത്യന്മാേരാടും
ദാവീദിെന െകാേല്ലണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2

എങ്കിലും െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാന്നു
ദാവീദിേനാടു വളെര ഇഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ടു
േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു: എെന്റ അപ്പനായ െശൗൽ
നിെന്ന െകാല്ലുവാൻ േനാക്കുന്നു; ആകയാൽ നീ
രാവിെല സൂക്ഷിച്ചു ഗൂഢമാേയാരു സ്ഥലത്തു
ഒളിച്ചുപാക്കൎ . 3 ഞാൻ പുറെപ്പട്ടു നീ ഇരിക്കുന്ന
വയലിൽ എെന്റ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ നിെന്നക്കുറിച്ചു
എെന്റ അപ്പേനാടു സംസാരിക്കും; ഞാൻ
്രഗഹിക്കുന്നതു നിെന്ന അറിയിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.

൧. ശമൂേവൽ 18:2 240 ൧. ശമൂേവൽ 19:3
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4 അങ്ങെന േയാനാഥാൻ തെന്റ അപ്പനായ
െശൗലിേനാടു ദാവീദിെനക്കുറിച്ചു ഗുണമായി
സംസാരിച്ചുപറഞ്ഞതു: രാജാവു തെന്റ ഭൃത്യനായ
ദാവീദിേനാടു േദാഷം െചയ്യരുേത; അവൻ നിേന്നാടു
േദാഷം െചയത്ിട്ടില്ല; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ നിനക്കു
ഏറ്റവും ഗുണകരമായിരുന്നേതയുള്ളു. 5 അവൻ തെന്റ
ജീവെന ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടേല്ലാ ആ െഫലിസ്ത്യെന
സംഹരിക്കയും അങ്ങെന യേഹാവ
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും വലിേയാരു രക്ഷവരുത്തുകയും
െചയത്തു; നീ അതു കണ്ടു സേന്താഷിച്ചു. ആകയാൽ
നീ െവറുെത ദാവീദിെന െകാന്നു കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
െചാരിഞ്ഞു പാപം െചയ്യുന്നതു എന്തിന്നു? 6

േയാനാഥാെന്റ വാക്കു േകട്ടു: യേഹാവയാണ അവെന
െകാല്ലുകയില്ല എന്നു െശൗൽ സത്യം െചയത്ു. 7

പിെന്ന േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന വിളിച്ചു കായ്യൎ െമല്ലാം
അറിയിച്ചു. േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന െശൗലിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കയും െചയത്ു.

8 പിെന്നയും യുദ്ധം ഉണ്ടായാെറ ദാവീദ ്പുറെപ്പട്ടു
െഫലിസ്ത്യേരാടു പടെവട്ടി അവെര കഠിനമായി
േതാലപ്ിച്ചു. അവർ അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി. 9

യേഹാവയുെട പക്കൽനിന്നു ദുരാത്മാവു പിെന്നയും
െശൗലിെന്റേമൽ വന്നു; അവൻ കയ്യിൽ കുന്തവും
പിടിച്ചു തെന്റ അരമനയിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു; ദാവീദ്
കിന്നരം വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 10 അേപ്പാൾ െശൗൽ
ദാവീദിെന കുന്തംെകാണ്ടു ചുവേരാടു േചത്തൎ ു
കുത്തുവാൻ േനാക്കി; അവേനാ െശൗലിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു മാറിക്കളഞ്ഞു. കുന്തം ചുവരിൽ
തെറച്ചു; ദാവീദ ്ആ രാ്രതിയിൽതേന്ന ഓടിേപ്പായി
രക്ഷെപ്പട്ടു. 11 ദാവീദിെന കാത്തുനിന്നു രാവിെല
െകാന്നുകളേയണ്ടതിന്നു െശൗൽ അവെന്റ വീട്ടിേലക്കു
ദൂതന്മാെര അയച്ചു; ദാവീദിെന്റ ഭായ്യൎ യായ മീഖൾ
അവേനാടു: ഈ രാ്രതിയിൽ നിെന്റ ജീവെന
രക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ നാെള നിെന്ന
െകാന്നുേപാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അങ്ങെന മീഖൾ
ദാവീദിെന കിളിവാതിൽകൂടി ഇറക്കിവിട്ടു; അവൻ
ഓടിേപ്പായി രക്ഷെപ്പട്ടു. 13 മീഖൾ ഒരു ബിംബം
എടുത്തു കട്ടിലിേന്മൽ കിടത്തി, അതിെന്റ തെലക്കു
േകാലാട്ടുേരാമംെകാണ്ടുള്ള മൂടിയും ഇട്ടു ഒരു
വ്രസ്തംെകാണ്ടു പുതപ്പിച്ചു. 14 ദാവീദിെന പിടിപ്പാൻ
െശൗൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചേപ്പാൾ അവൻ ദീനമായി
കിടക്കുന്നു എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 15 എന്നാെറ
െശൗൽ: ഞാൻ അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നു
കിടക്കേയാെട എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു, 16 ദാവീദിെന െചന്നു േനാക്കുവാൻ
ദൂതന്മാെര അയച്ചു. ദൂതന്മാർ െചന്നേപ്പാൾ
കട്ടിലിേന്മൽ ഒരു ബിംബം തെലക്കു
േകാലാട്ടുേരാമംെകാണ്ടുള്ള ഒരു മൂടിയുമായി
കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 17 എന്നാെറ െശൗൽ
മീഖളിേനാടു: നീ ഇങ്ങെന എെന്ന ചതിക്കയും എെന്റ
ശ്രതു ചാടിേപ്പാകുവാൻ അവെന വിട്ടയക്കയും
െചയത്തു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: എെന്ന
വിട്ടയക്ക; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്ന െകാല്ലും എന്നു
അവൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞു എന്നു മീഖൾ
െശൗലിേനാടു പറഞ്ഞു.

18 ഇങ്ങെന ദാവീദ ്ഓടിേപ്പായി രക്ഷെപ്പട്ടു, രാമയിൽ
ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു െശൗൽ തേന്നാടു
െചയത്െതാെക്കയും അവേനാടു അറിയിച്ചു. പിെന്ന
അവനും ശമൂേവലും പുറെപ്പട്ടു നേയ്യാത്തിൽ െചന്നു
പാത്തൎ ു. 19 അനന്തരം ദാവീദ ്രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ

ഉണ്ടു എന്നു െശൗലിന്നു അറിവുകിട്ടി. 20 െശൗൽ
ദാവീദിെന പിടിപ്പാൻ ദൂതന്മാെര അയച്ചു; അവർ
്രപവാചകസംഘം ്രപവചിക്കുന്നതും ശമൂേവൽ
അവരുെട തലവനായിരിക്കുന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു െശൗലിെന്റ
ദൂതന്മാരുെടേമലും വന്നു, അവരും ്രപവചിച്ചു. 21

െശൗൽ അതു അറിഞ്ഞേപ്പാൾ േവെറ ദൂതന്മാെര
അയച്ചു; അവരും അങ്ങെന തേന്ന ്രപവചിച്ചു. െശൗൽ
പിെന്നയും മൂന്നാം ്രപാവശ്യം ദൂതന്മാെര അയച്ചു;
അവരും ്രപവചിച്ചു. 22 പിെന്ന അവൻ തേന്ന
രാമയിേലക്കു േപായി, േസക്കൂവിെല വലിയ
കിണറ്റിങ്കൽ എത്തി: ശമൂേവലും ദാവീദും
എവിെടയാകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. അവർ രാമയിെല
നേയ്യാത്തിൽ ഉണ്ടു എന്നു ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു. 23

അങ്ങെന അവൻ രാമയിെല നേയ്യാത്തിന്നു െചന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു അവെന്റേമലും വന്നു;
അവൻ രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ എത്തുംവെര
്രപവചിച്ചു െകാണ്ടു നടന്നു. 24 അവൻ തെന്റ വ്രസ്തം
ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു അങ്ങെന ശമൂേവലിെന്റ മുമ്പാെക
്രപവചിച്ചുെകാണ്ടു അന്നു രാപകൽ മുഴുവനും
നഗ്നനായി കിടന്നു. ആകയാൽ െശൗലും ഉേണ്ടാ
്രപവാചകഗണത്തിൽ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദ ്രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽനിന്നു ഓടി
േയാനാഥാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു: ഞാൻ
എന്തു െചയത്ു? എെന്റ കുറ്റം എന്തു? നിെന്റ

അപ്പൻ എെന്ന െകാല്ലുവാൻ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു
അവേനാടു ഞാൻ െചയത് പാപം എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 2 അവൻ അവേനാടു: അങ്ങെന
ഭവിക്കരുേത, നീ മരിക്കയില്ല; എെന്റ അപ്പൻ എെന്ന
അറിയിക്കാെത വലുേതാ െചറുേതാ യാെതാന്നും
െചയവ്ാറില്ല; പിെന്ന ഈ കായ്യൎ ം എെന്ന മെറപ്പാൻ
സംഗതി എന്തു? അങ്ങെന വരികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
3 ദാവീദ ്പിെന്നയും അവേനാടു: എേന്നാടു നിനക്കു
്രപിയമാകുന്നുെവന്നു നിെന്റ അപ്പൻ നല്ലവണ്ണം
അറികയാൽ േയാനാഥാൻ ദുഃഖിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ ഇതു ്രഗഹിക്കരുതു എന്നു അവൻ
വിചാരിക്കുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവയാണ, നിന്നാണ,
എനിക്കും മരണത്തിന്നും മേദ്ധ്യ ഒരടി അകലം
മാ്രതേമയുള്ളു എന്നു സത്യം െചയത്ു പറഞ്ഞു. 4

അേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു: നിെന്റ ആ്രഗഹം
എന്തു? ഞാൻ അതു െചയത്ുതരും എന്നു പറഞ്ഞു. 5

ദാവീദ ്േയാനാഥാേനാടു പറഞ്ഞതു: നാെള
അമാവാസ്യയാകുന്നു; ഞാനും രാജാവിേനാടുകൂെട
പന്തിേഭാജനത്തിന്നു ഇരിേക്കണ്ടതേല്ലാ; എങ്കിലും
മെറ്റന്നാൾ ൈവകുേന്നരംവെര വയലിൽ
ഒളിച്ചിരിപ്പാൻ എനിക്കു അനുവാദം തേരണം. 6 നിെന്റ
അപ്പൻ എെന്ന കാണാഞ്ഞിട്ടു അേന്വഷിച്ചാൽ: ദാവീദ്
സ്വന്തപട്ടണമായ േബേത്ത്ലെഹമിേലക്കു ഒന്നു
േപായിവേരണ്ടതിന്നു എേന്നാടു താലപ്യ്യൎ മായി
അനുവാദം േചാദിച്ചു; അവെന്റ കുലത്തിെന്നല്ലാം
അവിെട വഷൎ ാന്തരയാഗം ഉണ്ടു എന്നു
േബാധിപ്പിേക്കണം. 7 െകാള്ളാെമന്നു അവൻ
പറഞ്ഞാൽ അടിയന്നു ശുഭം; അല്ല, േകാപിച്ചാൽ:
അവൻ േദാഷം നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാേള്ളണം. 8 എന്നാൽ അങ്ങുന്നു
അടിയേനാടു ദയ െചേയ്യണം; അടിയനുമായി
യേഹാവെയ സാക്ഷിയാക്കി സഖ്യത
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െചയത്ിട്ടുണ്ടേല്ലാ; വല്ല കുറ്റവും എന്നിൽ ഉെണ്ടങ്കിേലാ
അങ്ങുന്നു തേന്ന എെന്ന െകാല്ലുക; അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
എെന്താരാവശ്യം? 9 അതിന്നു േയാനാഥാൻ: അങ്ങെന
നിനക്കു വരാതിരിക്കെട്ട; എെന്റ അപ്പൻ നിനക്കു
േദാഷം വരുത്തുവാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ നിെന്ന അറിയിക്കാതിരിക്കുേമാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ദാവീദ ്േയാനാഥാേനാടു: നിെന്റ
അപ്പൻ നിേന്നാടു കഠിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാേലാ
അതു ആർ എെന്ന അറിയിക്കും എന്നു േചാദിച്ചു. 11

േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു: വരിക, നമുക്കു
വയലിേലക്കു േപാകാം എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ
ഇരുവരും വയലിേലക്കു േപായി.

12 പിെന്ന േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞതു:
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ സാക്ഷി: നാെള
ഈ േനരേത്താ മെറ്റന്നാേളാ എെന്റ അപ്പെന്റ
അന്തഗ്ഗൎ തമറിഞ്ഞു നിനക്കു ഗുണെമന്നു കണ്ടാൽ
ഞാൻ ആളയച്ചു നിെന്ന അറിയിക്കാതിരിക്കുേമാ? 13

എന്നാൽ നിേന്നാടു േദാഷം െചയവ്ാനാകുന്നു എെന്റ
അപ്പെന്റ ഭാവെമങ്കിൽ ഞാൻ അതു നിെന്ന അറിയിച്ചു
നീ സമാധാനേത്താെട േപാേകണ്ടതിന്നു നിെന്ന
പറഞ്ഞയക്കാതിരുന്നാൽ യേഹാവ േയാനാഥാേനാടു
തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട; യേഹാവ എെന്റ
അപ്പേനാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല നിേന്നാടുകൂെടയും
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 14 ഞാൻ ഇനി
ജീവേനാടിരിക്കയാകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ
മരിക്കാതവണ്ണം യേഹാവയുെട ദയ നീ
കാണിേക്കണ്ടതു എേന്നാടു മാ്രതമല്ല; 15 എെന്റ
ഗൃഹേത്താടും നിെന്റ ദയ ഒരിക്കലും അറ്റുേപാകരുതു;
യേഹാവ ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കെള ഒെട്ടാഴിയാെത
ഭൂതലത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയുംകാലത്തും
അറ്റുേപാകരുതു. 16 ഇങ്ങെന േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന്റ
ഗൃഹേത്താടു സഖ്യതെചയത്ു. ദാവീദിെന്റ
ശ്രതുക്കേളാടു യേഹാവ േചാദിച്ചുെകാള്ളും. 17

േയാനാഥാൻ സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല ദാവീദിെന
േസ്നഹിക്കയാൽ തേന്നാടുള്ള േസ്നഹെത്തെച്ചാല്ലി
അവെനെക്കാണ്ടു പിെന്നയും സത്യംെചയ്യിച്ചു. 18

പിെന്ന േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞതു: നാെള
അമാവാസ്യയാകുന്നുവേല്ലാ; നിെന്റ ഇരിപ്പിടം
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ നീ ഇെല്ലന്നു കാണും. 19 മൂന്നു
ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു കായ്യൎ ം നടന്ന അന്നു നീ
ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്നു
ഏെസൽകല്ലിെന്റ അരിെക താമസിേക്കണം. 20

അേപ്പാൾ ഞാൻ അതിെന്റ ഒരുവശത്തു ഒരു ലാക്കിന്നു
എയ്യുന്ന ഭാവത്തിൽ മൂന്നു അമ്പു എയ്യും. 21 നീ
െചന്നു അമ്പു േനാക്കി എടുത്തുെകാണ്ടു വരിക
എന്നു പറഞ്ഞു ഒരു ബാല്യക്കാരെന അയക്കും.
അമ്പുകൾ നിെന്റ ഇപ്പുറത്തു ഇതാ, എടുത്തുെകാണ്ടു
വരിക എന്നു ഞാൻ ബാല്യക്കാരേനാടു പറഞ്ഞാൽ നീ
അവ എടുത്തുെകാണ്ടു വരിക; യേഹാവയാണ,
നിനക്കു ശുഭമല്ലാെത മെറ്റാന്നും വരികയില്ല. 22

എന്നാൽ ഞാൻ ബാല്യക്കാരേനാടു: അമ്പു നിെന്റ
അപ്പുറത്തു അതാ എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിെന്റ വഴിക്കു
െപാെയ്ക്കാൾക; യേഹാവ നിെന്ന
പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു. 23 ഞാനും നീയും തമ്മിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കായ്യൎ ത്തിേലാ, യേഹാവ എനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും സാക്ഷി.

24 ഇങ്ങെന ദാവീദ ്വയലിൽ ഒളിച്ചു;
അമാവാസ്യയായേപ്പാൾ രാജാവു പന്തിേഭാജനത്തിന്നു
ഇരുന്നു. 25 രാജാവു പതിവുേപാെല

ചുവരിന്നരിെകയുള്ള തെന്റ ആസനത്തിേന്മൽ ഇരുന്നു;
േയാനാഥാൻ എഴുേന്നറ്റുനിന്നു. അബേ്നർ െശൗലിെന്റ
അരിെക ഇരുന്നു; ദാവീദിെന്റ സ്ഥലേമാ
ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. 26 അന്നു െശൗൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല;
അവന്നു എേന്താ ഭവിച്ചു അവന്നു
ശുദ്ധിയില്ലായിരിക്കും; അേത, അവന്നു ശുദ്ധിയില്ല
എന്നു അവൻ വിചാരിച്ചു. 27 അമാവാസ്യയുെട
പിെറ്റന്നാളും ദാവീദിെന്റ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു;
െശൗൽ തെന്റ മകനായ േയാനാഥാേനാടു:
യിശ്ശായിയുെട മകൻ ഇന്നെലയും ഇന്നും
പന്തിേഭാജനത്തിന്നു വരാതിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 28 േയാനാഥാൻ െശൗലിേനാടു: ദാവീദ്
േബേത്ത്ലെഹമിൽ േപാകുവാൻ എേന്നാടു
താലപ്യ്യൎ മായി അനുവാദം േചാദിച്ചു: 29 ഞങ്ങളുെട
കുലത്തിന്നു പട്ടണത്തിൽ ഒരു യാഗമുള്ളതുെകാണ്ടു
എെന്ന വിട്ടയേക്കണേമ; എെന്റ േജ്യഷഠ്ൻ തേന്ന
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ നിനക്കു
എേന്നാടു കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ എെന്റ
സേഹാദരന്മാെര െചന്നുകാണ്മാൻ അനുവദിേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടാകുന്നു അവൻ
രാജാവിെന്റ പന്തിേഭാജനത്തിന്നു വരാതിരിക്കുന്നതു
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 30 അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ
േകാപം േയാനാഥാെന്റ േനെര ജ്വലിച്ചു; അവൻ
അവേനാടു: വ്രകതയും ദുശ്ശാഠ്യവും ഉള്ളവളുെട
മകേന, നിെന്റ സ്വന്തലെജ്ജക്കും നിെന്റ അമ്മയുെട
നഗ്നതയുെട ലെജ്ജക്കുമായി നീ യിശ്ശായിയുെട
മകേനാടു കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു എനിക്കു
അറിഞ്ഞുകൂടേയാ? 31 യിശ്ശായിയുെട മകൻ ഭൂമിയിൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലെത്താരിക്കലും നീയും നിെന്റ
രാജത്വവും ഉെറക്കയില്ല. ഉടെന ആളയച്ചു അവെന
എെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുക; അവൻ
മരണേയാഗ്യനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 32

േയാനാഥാൻ തെന്റ അപ്പനായ െശൗലിേനാടു: അവെന
എന്തിന്നു െകാല്ലുന്നു? അവൻ എന്തു െചയത്ു എന്നു
േചാദിച്ചു. 33 അേപ്പാൾ െശൗൽ അവെന െകാല്ലുവാൻ
അവെന്റ േനെര കുന്തം ചാട്ടി; അതിനാൽ തെന്റ അപ്പൻ
ദാവീദിെന െകാല്ലുവാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
േയാനാഥാൻ അറിഞ്ഞു. 34 േയാനാഥാൻ
അതിേകാപേത്താെട പന്തിേഭാജനത്തിൽനിന്നു
എഴുേന്നറ്റു; അമാവാസ്യയുെട പിെറ്റന്നാൾ ഭക്ഷണം
ഒന്നും കഴിച്ചതുമില്ല; തെന്റ അപ്പൻ ദാവീദിെന
അപമാനിച്ചതുെകാണ്ടു അവെനക്കുറിച്ചു അവൻ
വ്യസനിച്ചിരുന്നു.

35 പിെറ്റന്നാൾ രാവിെല, ദാവീദുമായി
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്തു, േയാനാഥാൻ ഒരു െചറിയ
ബാല്യക്കാരേനാടുകൂെട വയലിേലക്കു േപായി. 36

അവൻ തെന്റ ബാല്യക്കാരേനാടു: ഓടിെച്ചന്നു ഞാൻ
എയ്യുന്ന അമ്പു എടുത്തുെകാണ്ടുവാ എന്നു പറഞ്ഞു.
ബാല്യക്കാരൻ ഓടുേമ്പാൾ അവെന്റ അപ്പുറേത്തക്കു
ഒരു അമ്പു എയത്ു. 37 േയാനാഥാൻ എയത് അമ്പു
വീേണടത്തു ബാല്യക്കാരൻ എത്തിയേപ്പാൾ
േയാനാഥാൻ ബാല്യക്കാരേനാടു: അമ്പു നിെന്റ
അപ്പുറത്തല്ലേയാ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 38

പിെന്നയും േയാനാഥാൻ ബാല്യക്കാരേനാടു:
ബദ്ധെപ്പട്ടു ഓടിവരിക, നില്ക്കരുതു എന്നു
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. േയാനാഥാെന്റ ബാല്യക്കാരൻ
അമ്പുകെള െപറുക്കി യജമാനെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 39 എന്നാൽ േയാനാഥാനും ദാവീദും
അല്ലാെത ബാല്യക്കാരൻ കായ്യൎ ം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. 40

പിെന്ന േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധങ്ങെള
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ബാല്യക്കാരെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തു: പട്ടണത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 41 ബാല്യക്കാരൻ
േപായ ഉടെന ദാവീദ ്െതക്കുവശത്തുനിന്നു
എഴുേന്നറ്റുവന്നു മൂന്നു ്രപാവശ്യം സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ചു; അവർ തമ്മിൽ ചുംബനംെചയത്ു
കരഞ്ഞു; ദാവീേദാ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞുേപായി. 42

േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു: യേഹാവ എനിക്കും
നിനക്കും എെന്റ സന്തതിക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും
മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും സാക്ഷി എന്നിങ്ങെന നാം
ഇരുവരും യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യം
െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു സമാധാനേത്താെട േപാക
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റു േപായി;
േയാനാഥാേനാ പട്ടണത്തിേലക്കു േപാന്നു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദ ്േനാബിൽ പുേരാഹിതനായ
അഹീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു;
അഹീേമെലക്ക് ദാവീദിെന സം്രഭമേത്താെട

എതിേരറ്റു അവേനാടു: ആരും കൂെട ഇല്ലാെത
തനിച്ചുവരുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 2 ദാവീദ്
പുേരാഹിതനായ അഹീേമെലക്കിേനാടു: രാജാവു
എെന്ന ഒരു കായ്യൎ ം ഏലപ്ിച്ചു: ഞാൻ നിെന്ന
അയക്കുന്നതും നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നതുമായ കായ്യൎ ം
ഒന്നും ആരും അറിയരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.
എെന്റ ബാല്യക്കാർ ഇന്ന സ്ഥലത്തു വേരണെമന്നു
ഞാൻ ചട്ടം െകട്ടിയിരിക്കുന്നു. 3 ആകയാൽ നിെന്റ
ൈകവശം വല്ലതും ഉേണ്ടാ? ഒരഞ്ചപ്പം അെല്ലങ്കിൽ
തല്ക്കാലം ൈകവശമുള്ളെതെന്തങ്കിലും എനിക്കു
തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അതിന്നു പുേരാഹിതൻ
ദാവീദിേനാടു: വിശുദ്ധമായ അപ്പം അല്ലാെത
സാമാന്യമായതു ൈകവശം ഇല്ല; ബാല്യക്കാർ
്രസ്തീകേളാടു അകന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തരാെമന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 ദാവീദ ്പുേരാഹിതേനാടു: ഈ
മൂന്നു ദിവസമായി ്രസ്തീകൾ ഞങ്ങേളാടു
അകന്നിരിക്കുന്നു. ഇതു ഒരു സാമാന്യയാ്രത എങ്കിലും
ഞാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ തേന്ന ബാല്യക്കാരുെട
യാ്രതേക്കാപ്പുകൾ ശുദ്ധമായിരുന്നു; ഇേന്നാ അവരുെട
േകാപ്പുകൾ എ്രത അധികം ശുദ്ധമായിരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവന്നു
വിശുദ്ധമായ അപ്പം െകാടുത്തു; അപ്പം മാറ്റുന്ന
ദിവസം ചൂടുള്ള അപ്പം െവേക്കണ്ടതിന്നു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു നീക്കിയ
കാഴച്യപ്പം അല്ലാെത അവിെട േവെറ അപ്പം
ഇല്ലായിരുന്നു. 7 എന്നാൽ അന്നു െശൗലിെന്റ
ഭൃത്യന്മാരിൽ േദാേവഗ ്എന്നു േപരുള്ള ഒരു
എേദാമ്യെന അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അെടച്ചിട്ടിരുന്നു; അവൻ െശൗലിെന്റ ഇടയന്മാക്കൎ ു
്രപമാണി ആയിരുന്നു. 8 ദാവീദ ്അഹീേമെലക്കിേനാടു:
ഇവിെട നിെന്റ ൈകവശം കുന്തേമാ വാേളാ ഉേണ്ടാ?
രാജാവിെന്റ കായ്യൎ ം തിടുക്കമായിരുന്നതുെകാണ്ടു
ഞാൻ എെന്റ വാളും ആയുധങ്ങളും െകാണ്ടുേപാന്നില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ പുേരാഹിതൻ: ഏലാ
താഴവ്രയിൽെവച്ചു നീ െകാന്ന െഫലിസ്ത്യനായ
െഗാല്യാത്തിെന്റ വാൾ ഏേഫാദിെന്റ പുറകിൽ ഒരു
ശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞു െവച്ചിരിക്കുന്നു; അതു
േവണെമങ്കിൽ എടുത്തുെകാൾക; അതല്ലാെത േവെറ
ഒന്നുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു തുല്യം
മെറ്റാന്നുമില്ല; അതു എനിക്കു തേരണം എന്നു ദാവീദ്
പറഞ്ഞു.

10 പിെന്ന ദാവീദ ്പുറെപ്പട്ടു അന്നു തേന്ന
െശൗലിെന്റ നിമിത്തം ഗത്ത്രാജാവായ ആഖീശിെന്റ
അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു. 11 എന്നാൽ ആഖീശിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു: ഇവൻ േദശത്തിെല രാജാവായ
ദാവീദ ്അല്ലേയാ?
െശൗൽ ആയിരെത്ത െകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത
എന്നു അവർ നൃത്തങ്ങളിൽ ഗാന്രപതിഗാനം
െചയത്തു ഇവെനക്കുറിച്ചല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 12

ദാവീദ ്ഈ വാക്കുകെള മനസ്സിലാക്കീട്ടു ഗത്ത്
രാജാവായ ആഖീശിെന ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു. 13

അവരുെട മുമ്പാെക തെന്റ ്രപകൃതി മാറ്റി, അവരുെട
ൈകകളിൽ ഇരിെക്ക ബുദ്ധി്രഭമം നടിച്ചു വാതിലിെന്റ
കതകുകളിൽ വെരച്ചു താടിേമൽ തുപ്പൽ
ഒലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 14 ആഖീശ ്തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാടു: ഈ മനുഷ്യൻ ്രഭാന്തൻ എന്നു നിങ്ങൾ
കാണുന്നില്ലേയാ? അവെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നതു എന്തിന്നു? 15 എെന്റ മുമ്പാെക
്രഭാന്തുകളിപ്പാൻ ഇവെന െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു
എനിക്കു ഇവിെട ്രഭാന്തന്മാർ കുറവുേണ്ടാ? എെന്റ
അരമനയിേലാ ഇവൻ വേരണ്ടതു എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന ദാവീദ ്അവിടം വിട്ടു
അദുല്ലാംഗുഹയിേലക്കു ഓടിേപ്പായി; അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരും അവെന്റ

പിതൃഭവനെമാെക്കയും അതു േകട്ടു അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. 2 െഞരുക്കമുള്ളവർ, കടമുള്ളവർ,
സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ എന്നീവകക്കാർ ഒെക്കയും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി; അവൻ അവക്കൎ ു
തലവനായിത്തീന്നൎ ു; അവേനാടുകൂെട ഏകേദശം
നാനൂറുേപർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

3 അനന്തരം ദാവീദ ്അവിടം വിട്ടു േമാവാബിെല
മിസപ്യിൽ െചന്നു, േമാവാബ ്രാജാവിേനാടു:
ൈദവം എനിക്കു േവണ്ടി എന്തു െചയ്യും എന്നു
അറിയുേവാളം എെന്റ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വന്നു പാപ്പൎ ാൻ അനുവദിേക്കണേമ എന്നു
അേപക്ഷിച്ചു. 4 അവൻ അവെര േമാവാബ്
രാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു; ദാവീദ്
ദുഗ്ഗൎ ത്തിൽ താമസിച്ച കാലെമാെക്കയും അവർ
അവിെട പാത്തൎ ു. 5 എന്നാൽ ഗാദ്്രപവാചകൻ
ദാവീദിേനാടു: ദുഗ്ഗൎ ത്തിൽ പാക്കൎ ാെത
െയഹൂദാേദശേത്തക്കു െപാെയ്ക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ദാവീദ ്പുറെപ്പട്ടു േഹെരത്ത് കാട്ടിൽ വന്നു.

6 ദാവീദിെനയും കൂെടയുള്ളവെരയും
കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു െശൗൽ േകട്ടു; അന്നു െശൗൽ
കയ്യിൽ കുന്തവുമായി ഗിെബയയിെല കുന്നിേന്മലുള്ള
പിചുലവൃക്ഷത്തിൻ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു;
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ എല്ലാവരും അവെന്റ ചുറ്റും
നിന്നിരുന്നു. 7 െശൗൽ ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞതു: െബന്യാമീന്യേര,
േകട്ടുെകാൾവിൻ; യിശ്ശായിയുെട മകൻ
നിങ്ങൾെക്കാെക്കയും നിലങ്ങളും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
തന്നു നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരും ആക്കുേമാ? 8 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
എനിക്കു വിേരാധമായി കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
എെന്റ മകൻ യിശ്ശായിയുെട മകേനാടു സഖ്യത
െചയത്തു എെന്ന അറിയിപ്പാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എെന്റ മകൻ എെന്റ ദാസെന ഇന്നു
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എനിക്കായി പതിയിരിപ്പാൻ
ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിങ്കൽ മനസ്താപമുള്ളവേരാ
അതിെനക്കുറിച്ചു എനിക്കു അറിവു തരുന്നവേരാ
നിങ്ങളിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ. 9 അേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന
എേദാമ്യനായ േദാേവഗ:് േനാബിൽ അഹീതൂബിെന്റ
മകനായ അഹീേമലക്കിെന്റ അടുക്കൽ യിശ്ശായിയുെട
മകൻ വന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 10 അവൻ
അവന്നുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാടു
േചാദിച്ചു, അവന്നു ഭക്ഷണസാധനവും
െഫലിസ്ത്യനായ െഗാല്യാത്തിെന്റ വാളും െകാടുത്തു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11 ഉടെന രാജാവു
അഹീതൂബിെന്റ മകനായ
അഹീേമെലക്ക്പുേരാഹിതെനയും അവെന്റ
പിതൃഭവനക്കാരായ േനാബിെല
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും വിളിപ്പിച്ചു; അവർ
എല്ലാവരും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 12 അേപ്പാൾ
െശൗൽ: അഹീതൂബിെന്റ മകേന, േകൾക്ക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. തിരുേമനീ, അടിയൻ എന്നു അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 13 െശൗൽ അവേനാടു: യിശ്ശായിയുെട മകൻ
ഇന്നു എനിക്കായി പതിയിരിപ്പാൻ തുനിയത്തക്കവണ്ണം
അവന്നു അപ്പവും വാളും െകാടുക്കയും അവന്നു
േവണ്ടി ൈദവേത്താടു േചാദിക്കയും െചയത്തിനാൽ
നീയും അവനും എനിക്കു വിേരാധമായി
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കിയതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 14

അഹീേമെലക്ക് രാജാവിേനാടു: തിരുമനസ്സിെല
സകലഭൃത്യന്മാരിലും െവച്ചു ദാവീദിേനാളം വിശ്വസ്തൻ
ആരുള്ളു? അവൻ രാജാവിെന്റ മരുമകനും അവിടെത്ത
ആേലാചനയിൽ േചരുന്നവനും രാജധാനിയിൽ
മാന്യനും ആകുന്നുവേല്ലാ. 15 അവന്നു േവണ്ടി
ൈദവേത്താടു േചാദിപ്പാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാേഴാ
തുടങ്ങിയതു? അങ്ങെനയല്ല. രാജാവു അടിയെന്റേമലും
അടിയെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും കുറ്റം ഒന്നും
ചുമത്തരുേത; അടിയൻ ഇതിെലങ്ങും യാെതാന്നും
അറിഞ്ഞവനല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ
രാജാവു: അഹീേമെലേക്ക, നീ മരിേക്കണം; നീയും
നിെന്റ പിതൃഭവനെമാെക്കയും തെന്ന എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 17 പിെന്ന രാജാവു അരിെക നില്ക്കുന്ന
അകമ്പടികേളാടു: െചന്നു യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാെര െകാല്ലുവിൻ; അവരും ദാവീദിേനാടു
േചന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അവൻ ഓടിേപ്പായതു അവർ
അറിഞ്ഞിട്ടും എെന്ന അറിയിച്ചില്ലേല്ലാ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. എന്നാൽ യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര
െകാല്ലുവാൻ ൈക നീട്ടുന്നതിന്നു രാജാവിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ തുനിഞ്ഞില്ല. 18 അേപ്പാൾ രാജാവു
േദാേവഗിേനാടു: നീ െചന്നു പുേരാഹിതന്മാെര
െകാല്ലുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. എേദാമ്യനായ േദാേവഗ്
െചന്നു പുേരാഹിതന്മാെര െവട്ടി
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള ഏേഫാദ ്ധരിച്ച
എണപ്ത്തഞ്ചുേപെര അന്നു െകാന്നുകളഞ്ഞു. 19

പുേരാഹിതനഗരമായ േനാബിെന്റ പുരുഷന്മാർ,
്രസ്തീകൾ, ബാലന്മാർ, ശിശുക്കൾ, കാള, കഴുത, ആടു
എന്നിങ്ങെന ആസകലം വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ
അവൻ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 20 എന്നാൽ
അഹീതൂബിെന്റ മകനായ അഹീേമെലക്കിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ അബ്യാഥാർ എെന്നാരുത്തൻ
െതറ്റിെയാഴിഞ്ഞു ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി.
21 െശൗൽ യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര െകാന്ന
വിവരം അബ്യാഥാർ ദാവീദിെന അറിയിച്ചു. 22 ദാവീദ്
അബ്യാഥാരിേനാടു: എേദാമ്യനായ േദാേവഗ ്അവിെട

ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ െശൗലിേനാടു
അറിയിക്കും എന്നു ഞാൻ അന്നു തേന്ന നിശ്ചയിച്ചു.
23 നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്നാെക്കയും ഞാൻ
മരണത്തിന്നു കാരണമായേല്ലാ. എെന്റ അടുക്കൽ
പാക്കൎ ; ഭയെപ്പേടണ്ടാ; എനിക്കു ജീവഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവൻ നിനക്കും ജീവഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു; എങ്കിലും എെന്റ അടുക്കൽ
നിനക്കു നിഭൎയവാസം ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം െഫലിസ്ത്യർ െകയീലയുെട േനെര
യുദ്ധം െചയ്യുന്നു എന്നും അവർ കളങ്ങളിൽ
കവച്ചൎ  െചയ്യുന്നു എന്നും ദാവീദിന്നു

അറിവു കിട്ടി. 2 ദാവീദ ്യേഹാവേയാടു; ഞാൻ ഈ
െഫലിസ്ത്യെര െചന്നു േതാലപ്ിേക്കണേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. യേഹാവ ദാവീദിേനാടു: െചന്നു
െഫലിസ്ത്യെര േതാലപ്ിച്ചു െകയീലെയ
രക്ഷിച്ചുെകാൾക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3 എന്നാൽ
ദാവീദിെന്റ ആളുകൾ അവേനാടു: നാം ഇവിെട
െയഹൂദയിൽ തേന്ന ഭയെപ്പട്ടു പാക്കൎ ുന്നുവേല്ലാ;
പിെന്ന െകയീലയിൽ െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യത്തിെന്റ
േനെര എങ്ങെന െചല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ദാവീദ്
വീണ്ടും യേഹാവേയാടു േചാദിച്ചു. യേഹാവ
അവേനാടു: എഴുേന്നറ്റു െകയീലയിേലക്കു െചല്ലുക;
ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 5 അങ്ങെന ദാവീദും അവെന്റ
ആളുകളും െകയീലയിേലക്കു േപായി െഫലിസ്ത്യേരാടു
െപാരുതു അവരുെട ആടുമാടുകെള അപഹരിച്ചു
അവെര കഠിനമായി േതാലപ്ിച്ചു
െകയീലാനിവാസികെള രക്ഷിച്ചു.

6 അഹീേമെലക്കിെന്റ മകനായ അബ്യാഥാർ
െകയീലയിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിവന്നേപ്പാൾ
ൈകവശം ഏേഫാദ ്കൂെട െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. 7

ദാവീദ ്െകയീലയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു െശൗലിന്നു
അറിവു കിട്ടി; ൈദവം അവെന എെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; വാതിലും ഓടാമ്പലും ഉള്ള
പട്ടണത്തിൽ കടന്നിരിക്കെകാണ്ടു അവൻ
കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു െശൗൽ പറഞ്ഞു. 8

പിെന്ന െശൗൽ ദാവീദിേനയും അവെന്റ ആളുകെളയും
വളേയണ്ടതിന്നു െകയീലയിേലക്കു േപാകുവാൻ
സകലജനേത്തയും യുദ്ധത്തിന്നു വിളിച്ചുകൂട്ടി. 9

െശൗൽ തെന്റ േനെര േദാഷം ആേലാചിക്കുന്നു എന്നു
ദാവീദ ്അറിഞ്ഞേപ്പാൾ പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിേനാടു: ഏേഫാദ ്ഇവിെട െകാണ്ടുവരിക
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന ദാവീദ:് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, െശൗൽ െകയീലയിേലക്കു
വന്നു എെന്റ നിമിത്തം ഈ പട്ടണം നശിപ്പിപ്പാൻ
േപാകുന്നു എന്നു അടിയൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 11

െകയീലെപൗരന്മാർ എെന്ന അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കുേമാ? അടിയൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല െശൗൽ വരുേമാ?
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അടിയെന
അറിയിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ വരും
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു. 12 ദാവീദ്
പിെന്നയും: െകയീലെപൗരന്മാർ എെന്നയും എെന്റ
ആളുകെളയും െശൗലിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കുേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. അവർ
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്ു. 13 അേപ്പാൾ ദാവീദും

൧. ശമൂേവൽ 22:9 244 ൧. ശമൂേവൽ 23:13



24

അറുനൂറുേപേരാളം ഉള്ള അവെന്റ ആളുകളും
െകയീലെയ വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു തരം കേണ്ടടത്തു
സഞ്ചരിച്ചു. ദാവീദ ്െകയീല വിട്ടു ഓടിേപ്പായി എന്നു
െശൗൽ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ യാ്രത നിത്തൎ ിെവച്ചു.

14 ദാവീദ ്മരുഭൂമിയിെല ദുഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽ താമസിച്ചു.
സീഫ ്മരുഭൂമയിയിെല മലനാട്ടിൽ പാത്തൎ ു;
ഇക്കാലെത്താെക്കയും െശൗൽ അവെന
തിരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; എങ്കിലും ൈദവം അവെന
അവെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചില്ല. 15 തെന്റ ജീവെന േതടി
െശൗൽ പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ദാവീദ ്കണ്ടു;
അന്നു ദാവീദ ്സീഫ ്മരുഭൂമിയിെല ഒരു കാട്ടിൽ
ആയിരുന്നു. 16 അനന്തരം െശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാൻ പുറെപ്പട്ടു ആ കാട്ടിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു അവെന ൈദവത്തിൽ
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തി അവേനാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, 17 എെന്റ
അപ്പനായ െശൗലിന്നു നിെന്ന പിടികിട്ടുകയില്ല; നീ
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവാകും; അന്നു ഞാൻ നിനക്കു
രണ്ടാമനും ആയിരിക്കും; അതു എെന്റ അപ്പനായ
െശൗലും അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 18 ഇങ്ങെന
അവർ തമ്മിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടി
െചയത്ു; ദാവീദ ്കാട്ടിൽ താമസിക്കയും േയാനാഥാൻ
വീട്ടിേലക്കു േപാകയും െചയത്ു. 19 അനന്തരം സീഫ്യർ
ഗിെബയയിൽ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ദാവീദ്
ഞങ്ങളുെട സമീപം മരുഭൂമിക്കു െതക്കുള്ള
ഹഖീലാമലയിെല വനദുഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. 20

ആകയാൽ രാജാേവ, തിരുമനസ്സിെല ആ്രഗഹംേപാെല
വന്നുെകാേള്ളണം; അവെന രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുതരുന്ന കായ്യൎ ം ഞങ്ങൾ ഏറ്റിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അതിന്നു െശൗൽ പറഞ്ഞതു:
നിങ്ങൾക്കു എേന്നാടു മനസ്സലിവു
േതാന്നിയിരിക്കെകാണ്ടു നിങ്ങൾ യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ. 22 നിങ്ങൾ േപായി ഇനിയും
സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിച്ചു അവെന്റ സഞ്ചാരം
എവിെടെയാെക്ക ആകുന്നു എന്നും അവിടങ്ങളിൽ
അവെന കണ്ടവർ ആെരല്ലാെമന്നും
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; അവൻ വലിയ ഉപായി
ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 23 ആകയാൽ
അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒളിപ്പിടങ്ങെളല്ലാം
കണ്ടറിഞ്ഞുവന്നു സൂക്ഷ്മവിവരം എെന്ന
അറിയിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാരും; അവൻ
േദശത്തു എങ്ങാനും ഉെണ്ടന്നു വരികിൽ ഞാൻ
അവെന െയഹൂദാസഹ്രസങ്ങളിെലാെക്കയും
അേന്വഷിച്ചു പിടിക്കും. 24 അങ്ങെന അവർ പുറെപ്പട്ടു
െശൗലിന്നു മുെമ്പ സീഫിേലക്കു േപായി; എന്നാൽ
ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും മരുഭൂമിയുെട െതക്കു
അരാബയിെല മാേവാൻമരുവിൽ ആയിരുന്നു. 25

െശൗലും അവെന്റ പടജ്ജനവും അവെന തിരയുവാൻ
പുറെപ്പട്ടു. അതു ദാവീദിന്നു അറിവു കിട്ടിയേപ്പാൾ
അവൻ മാേവാൻമരുവിെല േസലയിൽ െചന്നു
താമസിച്ചു. െശൗൽ അതു േകട്ടേപ്പാൾ
മാേവാൻമരുവിൽ ദാവീദിെന പിന്തുടന്നൎ ു. 26 െശൗൽ
പവ്വൎ തത്തിെന്റ ഇപ്പുറത്തും ദാവീദും ആളുകളും
പവ്വൎ തത്തിെന്റ അപ്പുറത്തുംകൂടി നടന്നു; െശൗലിെന
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ ദാവീദ ്ബദ്ധെപ്പട്ടു; െശൗലും
പടജ്ജനവും ദാവീദിെനയും അവെന്റ ആളുകെളയും
വളഞ്ഞുപിടിപ്പാൻ അടുത്തു. 27 അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ
അടുക്കൽ ഒരു ദൂതൻ വന്നു: ക്ഷണം വേരണം;
െഫലിസ്ത്യർ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 ഉടെന െശൗൽ ദാവീദിെന പിന്തുടരുന്നതു
വിട്ടു െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര േപായി; ആകയാൽ ആ

സ്ഥലത്തിന്നു േസല-ഹമ്മാെഹ്ലേക്കാത്ത് എന്നു
േപരായി. 29 ദാവീേദാ അവിടം വിട്ടു കയറിേപ്പായി
ഏൻ-െഗദിയിെല ദുഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽ െചന്നു പാത്തൎ ു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശൗൽ െഫലിസ്ത്യെര ഓടിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ദാവീദ ്ഏൻ-
െഗദിമരുഭൂമിയിൽ ഉെണ്ടന്നു അവന്നു

അറിവു കിട്ടി. 2 അേപ്പാൾ െശൗൽ
എല്ലായി്രസാേയലിൽനിന്നും തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
മൂവായിരംേപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു ദാവീദിെനയും
അവെന്റ ആളുകെളയും തിരയുവാൻ കാട്ടാട്ടിൻ
പാറകളിൽ െചന്നു. 3 അവൻ വഴിയരിെകയുള്ള
ആട്ടിൻ െതാഴുത്തിങ്കൽ എത്തി; അവിെട ഒരു ഗുഹ
ഉണ്ടായിരുന്നു; െശൗൽ കാൽമടക്കത്തിന്നു അതിൽ
കടന്നു; എന്നാൽ ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും
ഗുഹയുെട ഉള്ളിൽ പാത്തൎ ിരുന്നു. 4 ദാവീദിെന്റ
ആളുകൾ അവേനാടു: ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുവിെന നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; നിനക്കു േബാധിച്ചതുേപാെല
അവേനാടു െചയ്യാം എന്നു യേഹാവ നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത് ദിവസം ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ദാവീദ ്എഴുേന്നറ്റു െശൗലിെന്റ േമലങ്കിയുെട
അറ്റം പതുെക്ക മുറിെച്ചടുത്തു. 5 െശൗലിെന്റ
വ്രസ്താ്രഗം മുറിച്ചുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു പിന്നേത്തതിൽ
ദാവീദിെന്റ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിത്തുടങ്ങി. 6 അവൻ
തെന്റ ആളുകേളാടു: യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനായ
എെന്റ യജമാനെന്റ േനെര കെയ്യടുക്കുന്നതായ ഈ
കായ്യൎ ം െചയവ്ാൻ യേഹാവ എനിക്കു
ഇടവരുത്തരുേത; അവൻ യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തനേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ഇങ്ങെന ദാവീദ്
തെന്റ ആളുകെള ശാസിച്ചു അമത്തൎ ി; െശൗലിെന
േ്രദാഹിപ്പാൻ അവെര അനുവദിച്ചതുമില്ല. െശൗൽ
ഗുഹയിൽനിന്നു എഴുേന്നറ്റു തെന്റ വഴിക്കു േപായി. 8

ദാവീദും എഴുേന്നറ്റു ഗുഹയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി
െശൗലിേനാടു: എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ എന്നു
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. െശൗൽ തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ
ദാവീദ ്സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു. 9 ദാവീദ്
െശൗലിേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ദാവീദ ്നിനക്കു
േദാഷം വിചാരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവരുെട
വാക്കു നീ േകൾക്കുന്നതു എന്തു? 10 യേഹാവ ഇന്നു
ഗുഹയിൽെവച്ചു നിെന്ന എെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരുന്നു എന്നു നിെന്റ കണ്ണാെല
കാണുന്നുവേല്ലാ; നിെന്ന െകാല്ലുവാൻ ചിലർ
പറെഞ്ഞങ്കിലും ഞാൻ െചയത്ില്ല; എെന്റ യജമാനെന്റ
േനെര ഞാൻ കെയ്യടുക്കയില്ല; അവൻ യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തനേല്ലാ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 11 എെന്റ
പിതാേവ, കാൺക, എെന്റ കയ്യിൽ നിെന്റ േമലങ്കിയുെട
അറ്റം ഇതാ കാൺക; നിെന്റ േമലങ്കിയുെട അറ്റം ഞാൻ
മുറിക്കയും നിെന്ന െകാല്ലാതിരിക്കയും െചയത്തിനാൽ
എെന്റ കയ്യിൽ േദാഷവും േ്രദാഹവും ഇല്ല; ഞാൻ
നിേന്നാടു പാപം െചയത്ിട്ടുമില്ല എന്നു
കണ്ടറിഞ്ഞുെകാൾക. നീേയാ എനിക്കു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േതടിനടക്കുന്നു. 12 യേഹാവ എനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട; യേഹാവ
എനിക്കുേവണ്ടി നിേന്നാടു ്രപതികാരം െചയ്യെട്ട;
എന്നാൽ എെന്റ ൈക നിെന്റേമൽ വീഴുകയില്ല. 13

ദുഷ്ടത ദുഷ്ടനിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നു എന്നേല്ലാ
പഴെഞ്ചാൽ പറയുന്നതു; എന്നാൽ എെന്റ ൈക
നിെന്റേമൽ വീഴുകയില്ല. 14 ആെര േതടിയാകുന്നു
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യി്രസാേയൽരാജാവു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു?
ആെരയാകുന്നു പിന്തുടരുന്നതു? ഒരു ചത്തനാെയ, ഒരു
െചള്ളിെന അല്ലേയാ? 15 ആകയാൽ യേഹാവ
ന്യായാധിപനായി എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായം
വിധിക്കയും എെന്റ കായ്യൎ ം േനാക്കി വ്യവഹരിച്ചു
എെന്ന നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കയും
െചയ്യുമാറാകെട്ട. 16 ദാവീദ ്െശൗലിേനാടു ഈ
വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു തീന്നൎ േശഷം െശൗൽ: എെന്റ
മകേന, ദാവീേദ, ഇതു നിെന്റ ശബ്ദേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 17 പിെന്ന അവൻ
ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞതു: നീ എെന്നക്കാൾ നീതിമാൻ;
ഞാൻ നിനക്കു തിന്മ െചയത്തിന്നു നീ എനിക്കു നന്മ
പകരം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 18 യേഹാവ എെന്ന നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചാെറയും നീ എെന്ന െകാല്ലാെത
വിട്ടതിനാൽ നീ എനിക്കു ഗുണം െചയത്തായി ഇന്നു
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 ശ്രതുവിെന കണ്ടുകിട്ടിയാൽ
ആെരങ്കിലും അവെന െവറുെത വിട്ടയക്കുേമാ? നീ
ഇന്നു എനിക്കു െചയത്തിന്നു യേഹാവ നിനക്കു നന്മ
പകരം െചയ്യെട്ട. 20 എന്നാൽ നീ രാജാവാകും;
യി്രസാേയൽരാജത്വം നിെന്റ കയ്യിൽ സ്ഥിരമാകും എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു. 21 ആകയാൽ നീ എെന്റ േശഷം
എെന്റ സന്തതിെയ നിമ്മൎ ൂലമാക്കി എെന്റ േപർ എെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നു മായിച്ചുകളകയില്ല എന്നു
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഇേപ്പാൾ എേന്നാടു സത്യം
െചേയ്യണം. 22 അങ്ങെന ദാവീദ ്െശൗലിേനാടു സത്യം
െചയത്ു; െശൗൽ അരമനയിേലക്കു േപായി; ദാവീദും
അവെന്റ ആളുകളും ദുഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കും േപായി.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശമൂേവൽ മരിച്ചു; യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും
ഒരുമിച്ചുകൂടി അവെനക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു,
രാമയിൽ അവെന്റ വീട്ടിന്നരിെക അവെന

അടക്കം െചയത്ു. ദാവീദ ്പുറെപ്പട്ടു
പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ േപായി പാത്തൎ ു. 2 കേമ്മൎ ലിൽ
വ്യാപാരമുള്ള ഒരു മാേവാന്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
മഹാ ധനികനായിരുന്നു; അവന്നു മൂവായിരം
െചമ്മരിയാടും ആയിരം േകാലാടും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവന്നു കേമ്മൎ ലിൽ ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
അടിയന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 അവന്നു നാബാൽ
എന്നും അവെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു അബീഗയിൽ എന്നും േപർ.
അവൾ നല്ല വിേവകമുള്ളവളും സുന്ദരിയും അവേനാ
നിഷഠ്ൂരനും ദുഷ്കമ്മൎ ിയും ആയിരുന്നു. അവൻ കാേലബ്
വംശക്കാരൻ ആയിരുന്നു. 4 നാബാലിന്നു ആടുകെള
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരം ഉെണ്ടന്നു ദാവീദ്
മരുഭൂമിയിൽ േകട്ടു. 5 ദാവീദ ്പത്തു ബാല്യക്കാെര
അയച്ചു, അവേരാടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ കേമ്മൎ ലിൽ
നാബാലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു എെന്റ േപരിൽ
അവന്നു വന്ദനം െചാല്ലി: 6 നന്നായിരിക്കെട്ട;
നിനക്കും നിെന്റ ഭവനത്തിന്നും നന്നായിരിക്കെട്ട;
നിനക്കുള്ള സകലത്തിന്നും നന്നായിരിക്കെട്ട. 7

നിനക്കു ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരം
ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. നിെന്റ ഇടയന്മാർ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അവെര
ഉപ്രദവിച്ചില്ല; അവർ കേമ്മൎ ലിൽ ഇരുന്ന
കാലെത്താെക്കയും അവക്കൎ ു ഒന്നും കാണാെത
േപായതുമില്ല. 8 നിെന്റ ബാല്യക്കാേരാടു േചാദിച്ചാൽ
അവരും നിേന്നാടു പറയും; അതുെകാണ്ടു ഈ
ബാല്യക്കാേരാടു ദയ േതാേന്നണം; നല്ല നാളിലേല്ലാ
ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതു; നിെന്റ കയ്യിൽ വരുന്നതു

അടിയങ്ങൾക്കും നിെന്റ മകനായ ദാവീദിന്നും
തേരണേമ എന്നു അവേനാടു പറവിൻ. 9 ദാവീദിെന്റ
ബാല്യക്കാർ െചന്നു നാബാലിേനാടു ഈ
വാക്കുകെളല്ലാം ദാവീദിെന്റ േപരിൽ അറിയിച്ചു
കാത്തുനിന്നു. 10 നാബാൽ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു:
ദാവീദ ്ആർ? യിശ്ശായിയുെട മകൻ ആർ?
യജമാനന്മാെര വിട്ടു െപായ്ക്കളയുന്ന ദാസന്മാർ
ഇക്കാലത്തു വളെര ഉണ്ടു. 11 ഞാൻ എെന്റ അപ്പവും
െവള്ളവും എെന്റ ആടുകെള േരാമം
ക്രതിക്കുന്നവക്കൎ ായി ഒരുക്കിയ മാംസവും എടുത്തു
എവിടുത്തുകാർ എന്നു അറിയാത്തവക്കൎ ു
െകാടുക്കുേമാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 ദാവീദിെന്റ
ബാല്യക്കാർ മടങ്ങിവന്നു വിവരെമാെക്കയും
അവേനാടു അറിയിച്ചു. 13 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്തെന്റ
ആളുകേളാടു: എല്ലാവരും വാൾ അെരക്കു
െകട്ടിെക്കാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ എല്ലാവരും
വാൾ അെരക്കു െകട്ടി; ദാവീദും വാൾ അെരക്കു െകട്ടി;
ഏകേദശം നാനൂറുേപർ ദാവീദിെന്റ പിന്നാെല
പുറെപ്പട്ടുേപായി; ഇരുനൂറുേപർ സാമാനങ്ങളുെട
അടുക്കൽ പാത്തൎ ു. 14 എന്നാൽ ബാല്യക്കാരിൽ
ഒരുത്തൻ നാബാലിെന്റ ഭായ്യൎ യായ അബീഗയിലിേനാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ദാവീദ ്നമ്മുെട യജമാനന്നു
വന്ദനം െചാല്ലുവാൻ മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ദൂതന്മാെര
അയച്ചു; അവേനാ അവെര ശകാരിച്ചു അയച്ചു. 15

എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും
ഉപകാരമുള്ളവരായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ വയലിൽ
അവരുമായി സഹവാസം െചയത്ിരുന്ന
കാലെത്താരിക്കലും അവർ ഞങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ചില്ല;
ഞങ്ങൾക്കു ഒന്നും കാണാെത േപായതുമില്ല. 16

ഞങ്ങൾ ആടുകെള േമയിച്ചുെകാണ്ടു അവേരാടുകൂെട
ആയിരുന്നേപ്പാെഴാെക്കയും രാവും പകലും അവർ
ഞങ്ങൾക്കു ഒരു മതിൽ ആയിരുന്നു. 17 ആകയാൽ
ഇേപ്പാൾ െചേയ്യണ്ടതു എെന്തന്നു
ആേലാചിച്ചുേനാേക്കണം; നമ്മുെട യജമാനന്നും
അവെന്റ സകലഭവനത്തിന്നും േദാഷം
നിണ്ണൎ യിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു; അവേനാ
ദുസ്സ്വഭാവിയാകെകാണ്ടു അവേനാടു ആക്കൎ ും ഒന്നും
മിണ്ടിക്കൂടാ. 18 ഉടെന അബീഗയിൽ ഇരുനൂറു
അപ്പവും രണ്ടു തുരുത്തി വീഞ്ഞും പാകം െചയത്
അഞ്ചു ആടും അഞ്ചു പറ മലരും നൂറു
ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും ഇരുനൂറു അത്തിയടയും
എടുത്തു കഴുതപ്പുറത്തു കയറ്റി ബാല്യക്കാേരാടു; 19

നിങ്ങൾ എനിക്കു മുമ്പായി േപാകുവിൻ; ഞാൻ ഇതാ,
പിന്നാെല വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. തെന്റ ഭത്തൎ ാവായ
നാബാലിേനാടു അവൾ ഒന്നും അറിയിച്ചില്ലതാനും. 20

അവൾ കഴുതപ്പുറത്തു കയറി മലയുെട മറവിൽകൂടി
ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുേമ്പാൾ ഇതാ, ദാവീദും അവെന്റ
ആളുകളും അവളുെട േനെര വരുന്നു; അവൾ അവെര
എതിേരറ്റു. 21 എന്നാൽ ദാവീദ:് മരുഭൂമിയിൽ അവന്നു
ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െവറുെതയേല്ലാ
കാത്തതു; അവെന്റ വക ഒന്നും കാണാെത
േപായതുമില്ല; അവേനാ നെന്മക്കു പകരം എനിക്കു
തിന്മ െചയത്ു. 22 അവന്നുള്ള സകലത്തിലും
പുരുഷ്രപജയായ ഒന്നിെനെയങ്കിലും പുലരുംവെര
ഞാൻ ജീവേനാെട െവേച്ചച്ചാൽ ൈദവം ദാവീദിെന്റ
ശ്രതുക്കൾക്കു തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. 23 അബീഗയിൽ ദാവീദിെന
കണ്ടേപ്പാൾ ക്ഷണത്തിൽ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്നു ഇറങ്ങി
ദാവീദിെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു. 24

അവൾ അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു പറഞ്ഞതു:
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യജമാനേന, കുറ്റം എെന്റേമൽ ഇരിക്കെട്ട; അടിയൻ
ഒന്നു േബാധിപ്പിച്ചുെകാള്ളെട്ട; അടിയെന്റ വാക്കുകെള
േകൾേക്കണേമ. 25 ദുസ്സ്വഭാവിയായ ഈ നാബാലിെന
യജമാനൻ ഗണ്യമാക്കരുേത; അവൻ തെന്റ േപർ
േപാെല തെന്ന ആകുന്നു; നാബാൽ എന്നേല്ലാ
അവെന്റ േപർ; േഭാഷത്വം അേ്രത അവെന്റ പക്കൽ
ഉള്ളതു. അടിയേനാ, യജമാനൻ അയച്ച ബാല്യക്കാെര
കണ്ടിരുന്നില്ല. 26 ആകയാൽ യജമാനേന,
യേഹാവയാണ, നിന്നാണ, രക്തപാതകവും
സ്വന്തകയ്യാൽ ്രപതികാരവും െചയ്യാതവണ്ണം യേഹാവ
നിെന്ന തടുത്തിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ശ്രതുക്കളും
യജമാനന്നു േദാഷം വിചാരിക്കുന്നവരും
നാബാലിെനേപ്പാെല ആകെട്ട. 27 ഇേപ്പാൾ
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ അടിയൻ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാഴച് യജമാനെന്റ
പരിചാരകരായ ബാല്യക്കാക്കൎ ു ഇരിക്കെട്ട. 28

അടിയെന്റ കുറ്റം ക്ഷമിേക്കണേമ, യേഹാവ
യജമാനന്നു സ്ഥിരമാേയാരു ഭവനം പണിയും;
യേഹാവയുെട യുദ്ധങ്ങെളയേല്ലാ യജമാനൻ
നടത്തുന്നതു. ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും നിന്നിൽ
േദാഷം കാണുകയില്ല. 29 മനുഷ്യൻ നിെന്ന പിന്തുടന്നൎ ു
നിനക്കു ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ എഴുേന്നറ്റാലും
യജമാനെന്റ ്രപാണൻ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട പക്കൽ ജീവഭാണ്ഡത്തിൽ
െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിെന്റ ശ്രതുക്കളുെട
്രപാണങ്ങെളേയാ അവൻ കവിണയുെട തടത്തിൽനിന്നു
എന്നേപാെല എറിഞ്ഞുകളയും. 30 എന്നാൽ
യേഹാവ യജമാനന്നു വാഗദ്ാനം െചയത്ിരിക്കുന്ന
എല്ലാ നന്മയും നിവൃത്തിച്ചുതന്നു നിെന്ന
യി്രസാേയലിന്നു ്രപഭുവാക്കി െവക്കുേമ്പാൾ 31

അകാരണമായി രക്തം ചിന്നുകയും യജമാനൻ താൻ
തേന്ന ്രപതികാരം നടത്തുകയും െചയത്ുേപായി
എന്നുള്ള ചഞ്ചലവും മേനാവ്യഥയും യജമാനന്നു
ഉണ്ടാകയില്ല; എന്നാൽ യേഹാവ യജമാനന്നു നന്മ
െചയ്യുേമ്പാൾ അടിയെനയും ഓത്തൎ ുെകാേള്ളണേമ. 32

ദാവീദ ്അബീഗയിലിേനാടു പറഞ്ഞതു: എെന്ന
എതിേരലപ്ാൻ നിെന്ന ഇന്നു അയച്ചിരിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം.
33 നിെന്റ വിേവകം സ്തുത്യം; രക്തപാതകവും
സ്വന്തകയ്യാൽ ്രപതികാരവും െചയ്യാതവണ്ണം എെന്ന
ഇന്നു തടുത്തിരിക്കുന്ന നീയും അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ.
34 നിേന്നാടു േദാഷം െചയ്യാതവണ്ണം എെന്ന
തടുത്തിരിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയാണ, നീ ബദ്ധെപ്പട്ടു എെന്ന എതിേരറ്റു
വന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ േനരം പുലരുേമ്പാേഴക്കു
പുരുഷ്രപജെയാന്നും നാബാലിന്നു
േശഷിക്കയില്ലായിരുന്നു. 35 പിെന്ന അവൾ
െകാണ്ടുവന്നതു ദാവീദ ്അവളുെട കയ്യിൽനിന്നു
വാങ്ങി അവേളാടു: സമാധാനേത്താെട വീട്ടിേലക്കു
േപാക; ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ വാക്കു േകട്ടു നിെന്റ മുഖം
ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 36 അബീഗയിൽ
നാബാലിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
വീട്ടിൽ രാജവിരുന്നുേപാെല ഒരു വിരുന്നു
കഴിക്കുന്നതു കണ്ടു; നാബാലിെന്റ ഹൃദയം
ആനന്ദത്തിലായി അവന്നു നന്നാ ലഹരി പിടിച്ചിരുന്നു;
അതുെകാണ്ടു അവൾ േനരം െവളുക്കുംവെര വിവരം
ഒന്നും അവെന അറിയിച്ചില്ല. 37 എന്നാൽ രാവിെല
നാബാലിെന്റ വീഞ്ഞു ഇറങ്ങിയേശഷം അവെന്റ ഭായ്യൎ
അവേനാടു വിവരം അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയം
അവെന്റ ഉള്ളിൽ നിജ്ജൎ ീവമായി അവൻ കല്ലിച്ചുേപായി.

38 പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം യേഹാവ
നാബാലിെന ദണ്ഡിപ്പിച്ചു, അവൻ മരിച്ചുേപായി. 39

നാബാൽ മരിച്ചു എന്നു ദാവീദ ്േകട്ടേപ്പാൾ: എെന്ന
നിന്ദിച്ച നിെന്ദക്കായിട്ടു നാബാലിേനാടു
വ്യവഹരിക്കയും തെന്റ ദാസെന തിന്മ െചയ്യാതവണ്ണം
തടുക്കയും െചയത് യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം.
നാബാലിെന്റ ദുഷ്ടത യേഹാവ അവെന്റ തലയിൽ
തേന്ന വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന
ദാവീദ ്അബീഗയിലിെന തനിക്കു ഭായ്യൎ യായി
പരി്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു അവേളാടു സംസാരിപ്പാൻ
ആളയച്ചു. 40 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ കേമ്മൎ ലിൽ
അബീഗയിലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവേളാടു: നീ
ദാവീദിന്നു ഭായ്യൎ യായത്ീരുവാൻ നിെന്ന
െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിന്നു ഞങ്ങെള അവൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 41

അവൾ എഴുേന്നറ്റു നിലംവെര തല കുനിച്ചു: ഇതാ,
അടിയൻ യജമാനെന്റ ദാസന്മാരുെട കാലുകെള
കഴുകുന്ന ദാസി എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ഉടെന
അബീഗയിൽ എഴുേന്നറ്റു തെന്റ പരിചാരകികളായ
അഞ്ചു ബാല്യക്കാരത്തികളുമായി കഴുതപ്പുറത്തു
കയറി ദാവീദിെന്റ ദൂതന്മാേരാടുകൂെട െചന്നു അവന്നു
ഭായ്യൎ യായി തീന്നൎ ു. 43 യി്രസാേയലിൽനിന്നു ദാവീദ്
അഹീേനാവമിെനയും െകാണ്ടുവന്നു; അവർ ഇരുവരും
അവന്നു ഭായ്യൎ മാരായത്ീന്നൎ ു. 44 െശൗേലാ തെന്റ മകളും
ദാവീദിെന്റ ഭായ്യൎ യുമായിരുന്ന മീഖളിെന ഗല്ലീമ്യനായ
ലയീശിെന്റ മകൻ ഫലത്ിക്കു െകാടുത്തിരുന്നു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം സീഫ്യർ ഗിെബയയിൽ െശൗലിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; ദാവീദ ്മരുഭൂമിക്കു
െതക്കുള്ള ഹഖീലാക്കുന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നു പറഞ്ഞു. 2 െശൗൽ എഴുേന്നറ്റു ദാവീദിെന
തിരയുവാൻ സീഫ ്മരുഭൂമിയിേലക്കു െചന്നു;
യി്രസാേയലിൽനിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
മൂവായിരംേപരും അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 3

െശൗൽ മരുഭൂമിക്കു െതക്കുള്ള ഹഖീലാക്കുന്നിൽ
െപരുവഴിക്കരിെക പാളയം ഇറങ്ങി. ദാവീേദാ
മരുഭൂമിയിൽ പാത്തൎ ു, െശൗൽ തേന്ന േതടി മരുഭൂമിയിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ്രഗഹിച്ചു. 4 അതുെകാണ്ടു
ദാവീദ ്ചാരന്മാെര അയച്ചു െശൗൽ ഇേന്നടത്തു
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു. 5 ദാവീദ ്എഴുേന്നറ്റു
െശൗൽ പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്തു െചന്നു;
െശൗലും അവെന്റ േസനാപതിയായ േനരിെന്റ മകൻ
അബേ്നരും കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ദാവീദ ്കണ്ടു; െശൗൽ
ൈകനിലയുെട നടുവിൽ കിടന്നുറങ്ങി; പടജ്ജനം
അവെന്റ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങിയിരുന്നു. 6 ദാവീദ്
ഹിത്യനായ അഹീേമെലക്കിേനാടും െസരൂയയുെട
മകനും േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനുമായ
അബീശായിേയാടും: പാളയത്തിൽ െശൗലിെന്റ
അടുക്കേലക്കു ആർ എേന്നാടുകൂെട േപാരും എന്നു
േചാദിച്ചു. ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട േപാരും എന്നു
അബീശായി പറഞ്ഞു. 7 ഇങ്ങെന ദാവീദും
അബീശായിയും രാ്രതിയിൽ പടജ്ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു; െശൗൽ ൈകനിെലക്കകത്തു
കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു; അവെന്റ കുന്തം അവെന്റ
തെലക്കൽ നിലത്തു തെറച്ചിരുന്നു; അബേ്നരും
പടജ്ജനവും അവന്നു ചുറ്റും കിടന്നിരുന്നു. 8

അബീശായി ദാവീദിേനാടു: ൈദവം നിെന്റ ശ്രതുവിെന
ഇന്നു നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
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അവെന കുന്തം െകാണ്ടു നിലേത്താടു േചത്തൎ ു ഒരു
കുത്തായിട്ടു കുത്തെട്ട; രണ്ടാമതു കുത്തുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 ദാവീദ ്അബീശായിേയാടു: അവെന
നശിപ്പിക്കരുതു; യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന്റ േമൽ
ൈക െവച്ചിട്ടു ആർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാെതേപാകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 യേഹാവയാണ, യേഹാവ
അവെന സംഹരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ അവൻ
മരിപ്പാനുള്ള ദിവസം വരും; അെല്ലങ്കിൽ അവൻ
പെടക്കുെചന്നു നശിക്കും; 11 ഞാൻ യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന്റേമൽ ൈക െവപ്പാൻ യേഹാവ
സംഗതിവരുത്തരുേത; എങ്കിലും അവെന്റ തെലക്കൽ
ഉള്ള കുന്തവും ജലപാ്രതവും എടുത്തുെകാൾക;
നമുക്കു േപാകാം എന്നു ദാവീദ ്പറഞ്ഞു. 12 ഇങ്ങെന
ദാവീദ ്കുന്തവും ജലപാ്രതവും െശൗലിെന്റ
തെലക്കൽനിന്നു എടുത്തു അവർ േപാകയും െചയത്ു;
ആരും കണ്ടില്ല, ആരും അറിഞ്ഞില്ല, ആരും
ഉണന്നൎ തുമില്ല; അവർ എല്ലാവരും
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; യേഹാവയാൽ ഗാഢനി്രദ
അവരുെടേമൽ വീണിരുന്നു. 13 ദാവീദ ്അപ്പുറം
കടന്നുെചന്നു ദൂരത്തു ഒരു മലമുകളിൽ നിന്നു;
അവക്കൎ ു മേദ്ധ്യ മതിയായ അകലമുണ്ടായിരുന്നു. 14

ദാവീദ ്ജനേത്താടും േനരിെന്റ മകനായ
അബേ്നരിേനാടും: അബേ്നേര, നീ ഉത്തരം
പറയുന്നില്ലേയാ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിന്നു
അബേ്നർ: രാജസന്നിധിയിൽ കൂകുന്ന നീ ആർ എന്നു
അേങ്ങാട്ടു േചാദിച്ചു. 15 ദാവീദ ്അബേ്നരിേനാടു
പറഞ്ഞതു: നീ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലേയാ? യി്രസാേയലിൽ
നിനക്കു തുല്യൻ ആരുള്ളു? അങ്ങെനയിരിെക്ക നിെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന നീ
കാത്തുെകാള്ളാതിരുന്നതു എന്തു? നിെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന നശിപ്പിപ്പാൻ ജനത്തിൽ
ഒരുത്തൻ അവിെട വന്നിരുന്നുവേല്ലാ. 16 നീ െചയത്
കായ്യൎ ം നന്നായില്ല; യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനായ
നിങ്ങളുെട യജമാനെന കാത്തുെകാള്ളാതിരിക്കയാൽ
യേഹാവയാണ നിങ്ങൾ മരണേയാഗ്യർ ആകുന്നു.
രാജാവിെന്റ കുന്തവും അവെന്റ തെലക്കൽ ഇരുന്ന
ജലപാ്രതവും എവിെട എന്നു േനാക്കുക. 17 അേപ്പാൾ
െശൗൽ ദാവീദിെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു: എെന്റ
മകെന, ദാവീേദ, ഇതു നിെന്റ ശബ്ദേമാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു ദാവീദ ്എെന്റ ശബ്ദം തേന്ന,
യജമാനനായ രാജാേവ എന്നു പറഞ്ഞു. 18

യജമാനൻ ഇങ്ങെന അടിയെന േതടിനടക്കുന്നതു
എന്തിന്നു? അടിയൻ എന്തു െചയത്ു? അടിയെന്റ
പക്കൽ എന്തു േദാഷം ഉള്ളു? 19 ആകയാൽ
യജമാനനായ രാജാവു അടിയെന്റ വാക്കു
േകൾേക്കണേമ; തിരുേമനിെയ അടിയന്നു
വിേരാധമായി ഉേദ്യാഗിപ്പിക്കുന്നതു യേഹാവയാകുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ ഒരു വഴിപാടു ഏറ്റു
്രപസാദിക്കുമാറാകെട്ട; മനുഷ്യർ എങ്കിേലാ അവർ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട. നീ
േപായി അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു
യേഹാവയുെട അവകാശത്തിൽ എനിക്കു
പങ്കില്ലാതാകുംവണ്ണം അവർ എെന്ന ഇന്നു പുറത്തു
തള്ളിയിരിക്കുന്നു. 20 എെന്റ രക്തം യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നിലത്തു വീഴരുേത; ഒരുത്തൻ പവ്വൎ തങ്ങളിൽ
ഒരു കാട്ടുേകാഴിെയ േതടുന്നതുേപാെല
യി്രസാേയൽരാജാവു ഒരു ഒറ്റ െചള്ളിെന തിരഞ്ഞു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 21

അതിന്നു െശൗൽ: ഞാൻ പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു;
എെന്റ മകേന, ദാവീേദ, മടങ്ങിവരിക; എെന്റ ജീവൻ

ഇന്നു നിനക്കു വിലേയറിയതായി േതാന്നിയതുെകാണ്ടു
ഞാൻ ഇനി നിനക്കു േദാഷം െചയ്കയില്ല; ഞാൻ
േഭാഷത്വം ്രപവത്തൎ ിച്ചു അത്യന്തം
െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ദാവീദ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: രാജാേവ, കുന്തം ഇതാ;
ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്നു െകാണ്ടുേപാകെട്ട. 23

യേഹാവ ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ നീതിക്കും
വിശ്വസ്തെതക്കും ഒത്തവണ്ണം പകരം നല്കെട്ട; യേഹാവ
ഇന്നു നിെന്ന എെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; എങ്കിലും
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന്റ േമൽ ൈകെവപ്പാൻ
എനിക്കു മനസ്സായില്ല. 24 എന്നാൽ നിെന്റ ജീവൻ
ഇന്നു എനിക്കു വിലേയറിയതായിരുന്നതുേപാെല
എെന്റ ജീവൻ യേഹാെവക്കു
വിലേയറിയതായിരിക്കെട്ട; അവൻ എെന്ന സകല
കഷ്ടതയിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുമാറാകെട്ട. 25 അേപ്പാൾ
െശൗൽ ദാവീദിേനാടു: എെന്റ മകേന, ദാവീേദ, നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; നീ കൃതാത്ഥൎ നാകും; നീ
ജയം്രപാപിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന ദാവീദ ്തെന്റ
വഴിക്കു േപായി; െശൗലും തെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ദാവീദ:് ഞാൻ ഒരു ദിവസം
െശൗലിെന്റ കയ്യാൽ നശിേക്കയുള്ളു;
െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്തിേലക്കു

ഓടിേപ്പാകയല്ലാെത എനിക്കു േവെറ നിവൃത്തിയില്ല;
െശൗൽ അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽേദശെത്താെക്കയും
എെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നതു മതിയാക്കും; ഞാൻ
അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാകും എന്നു
മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചു. 2 അങ്ങെന ദാവീദ ്പുറെപ്പട്ടു;
താനും കൂെടയുള്ള അറുനൂറുേപരും ഗത്ത്രാജാവായ
മാേവാക്കിെന്റ മകൻ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
3 യിെ്രസേയല്ക്കാരത്തിയായ അഹീേനാവം, നാബാലിെന്റ
ഭായ്യൎ യായിരുന്ന അബീഗയിൽ എന്ന രണ്ടു
ഭായ്യൎ മാരുമായി ദാവീദും കുടുംബസഹിതം അവെന്റ
എല്ലാ ആളുകളും ഗത്തിൽ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ
പാത്തൎ ു. 4 ദാവീദ ്ഗത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പായി എന്നു
െശൗലിന്നു അറിവുകിട്ടി; അവൻ പിെന്ന അവെന
അേന്വഷിച്ചതുമില്ല. 5 ദാവീദ ്ആഖീശിേനാടു: നിനക്കു
എേന്നാടു കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ നാട്ടുപുറത്തു ഒരു ഊരിൽ
എനിക്കു ഒരു സ്ഥലം കലപ്ിച്ചുതരുവിേക്കണം;
അവിെട ഞാൻ പാത്തൎ ുെകാള്ളാം. രാജനഗരത്തിൽ
നിെന്റ അടുക്കൽ അടിയൻ പാക്കൎ ുന്നതു എന്തിന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ആഖീശ ്അന്നുതെന്ന അവന്നു
സിക്ലാഗ ്കലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു; അതുെകാണ്ടു സിക്ലാഗ്
ഇന്നുവെരയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാക്കൎ ുള്ളതായിരിക്കുന്നു.

7 ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യേദശത്തു പാത്തൎ കാലം ഒരു
ആണ്ടും നാലു മാസവും ആയിരുന്നു. 8 ദാവീദും
അവെന്റ ആളുകളും െഗശൂയ്യൎ െരയും െഗ്രസിയെരയും
അമാേലക്യെരയും െചന്നു ആ്രകമിച്ചു. ഇവർ ശൂർ
വെരയും മി്രസയീംേദശം വെരയുമുള്ള നാട്ടിെല പൂവ്വൎ
നിവാസികളായിരുന്നു. 9 എന്നാൽ ദാവീദ ്ആ
േദശെത്ത ആ്രകമിച്ചു; പുരുഷന്മാെരയും ്രസ്തീകെളയും
ജീവേനാെട െവേച്ചച്ചില്ല; ആടുമാടുകൾ, കഴുതകൾ,
ഒട്ടകങ്ങൾ, വ്രസ്തങ്ങൾ എന്നിവെയാെക്കയും
അപഹരിച്ചുെകാണ്ടു അവൻ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു. 10 നിങ്ങൾ ഇന്നു എവിെടയായിരുന്നു
േപായി ആ്രകമിച്ചതു എന്നു ആഖീശ ്േചാദിച്ചതിന്നു:

൧. ശമൂേവൽ 26:9 248 ൧. ശമൂേവൽ 27:10
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െയഹൂെദക്കു െതക്കും െയരപേ്മല്യക്കു െതക്കും
േകന്യക്കൎ ു െതക്കും എന്നു ദാവീദ ്പറഞ്ഞു. 11 ദാവീദ്
ഇങ്ങെനെയാെക്കയും െചയത്ു, അവൻ െഫലിസ്ത്യരുെട
േദശത്തു പാത്തൎ  കാലെമാെക്കയും അവെന്റ പതിവു
ഇതായിരുന്നു എന്നു അവർ നെമ്മക്കുറിച്ചു പറയരുതു
എന്നുെവച്ചു ഗത്തിൽ വിവരം അറിയിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം ദാവീദ ്പുരുഷെനയാകെട്ട ്രസ്തീെയയാകെട്ട
ജീവേനാെട െവേച്ചച്ചില്ല. 12 ദാവീദ ്സ്വജനമായ
യി്രസാേയലിന്നു തെന്നത്താൻ നാറ്റിച്ചതുെകാണ്ടു
അവൻ എന്നും എെന്റ ദാസനായിരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു ആഖീശ ്അവനിൽ വിശ്വാസം െവച്ചു.

൨൮൨൮ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാടു
പടെവേട്ടണ്ടതിന്നു തങ്ങളുെട േസനകെള
ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി; അേപ്പാൾ ആഖീശ്

ദാവീദിേനാടു: നീയും നിെന്റ ആളുകളും
എേന്നാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന്നു േപാേരണം എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. 2 എന്നാെറ
ദാവീദ ്ആഖീശിേനാടു: അടിയൻ എന്തുെചയ്യും എന്നു
നീ കണ്ടറിയും എന്നു പറഞ്ഞു. ആഖീശ ്ദാവീദിേനാടു:
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന എേപ്പാഴും എെന്റ
െമയ്ക്കാവലാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

3 എന്നാൽ ശമൂേവൽ മരിച്ചുേപായിരുന്നു;
യി്രസാേയെലല്ലാം അവെനക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു
അവെന്റ സ്വന്തപട്ടണമായ രാമയിൽ അവെന അടക്കം
െചയത്ിരുന്നു. െശൗേലാ െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും
മ്രന്തവാദികെളയും േദശത്തുനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 4 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ
ഒന്നിച്ചുകൂടി ശൂേനമിൽ പാളയം ഇറങ്ങി; െശൗലും
എല്ലായി്രസാേയലിെനയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി
ഗിൽേബാവയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി. 5 െശൗൽ
െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യെത്ത കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു അവെന്റ
ഹൃദയം ഏറ്റവും വിെറച്ചു. 6 െശൗൽ യേഹാവേയാടു
േചാദിച്ചാെറ യേഹാവ അവേനാടു സ്വപന്ംെകാേണ്ടാ
ഊറീംെകാേണ്ടാ ്രപവാചകന്മാെരെക്കാേണ്ടാ ഉത്തരം
അരുളിയില്ല. 7 അേപ്പാൾ െശൗൽ തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു:
എനിക്കു ഒരു െവളിച്ചപ്പാടത്തിെയ അേന്വഷിപ്പിൻ;
ഞാൻ അവളുെട അടുക്കൽ െചന്നു േചാദിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു: ഏൻ-
േദാരിൽ ഒരു െവളിച്ചപ്പാടത്തി ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 8

െശൗൽ േവഷംമാറി േവെറ വ്രസ്തം ധരിച്ചു രണ്ടാെളയും
കൂട്ടി േപായി രാ്രതിയിൽ ആ ്രസ്തീയുെട അടുക്കൽ
എത്തി: െവളിച്ചപ്പാടാത്മാവുെകാണ്ടു നീ എനിക്കായി
്രപശന്ം േനാക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നവെന
വരുത്തിത്തരികയും െചേയ്യണം എന്നു പറഞ്ഞു. 9

്രസ്തീ അവേനാടു: െശൗൽ െചയത്ിട്ടുള്ളതു, അവൻ
െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും മ്രന്തവാദികെളയും
േദശത്തുനിന്നു േഛദിച്ചുകളഞ്ഞതുതേന്ന നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; എെന്ന െകാല്ലിപ്പാൻ നീ എെന്റ
ജീവന്നു കണി െവക്കുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 യേഹാവയാണ ഈ കായ്യൎ ംെകാണ്ടു
നിനക്കു ഒരു േദാഷവും ഭവിക്കയില്ല എന്നു െശൗൽ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അവേളാടു സത്യം െചയത്ു
പറഞ്ഞു. 11 ഞാൻ ആെര വരുത്തിത്തേരണ്ടു എന്നു
്രസ്തീ േചാദിച്ചതിന്നു: ശമൂേവലിെന വരുത്തിത്തേരണം
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 12 ്രസ്തീ ശമൂേവലിെന
കണ്ടേപ്പാൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, െശൗലിേനാടു: നീ
എെന്ന ചതിച്ചതു എന്തു? നീ െശൗൽ ആകുന്നുവേല്ലാ

എന്നു പറഞ്ഞു. 13 രാജാവു അവേളാടു:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ കാണുന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: ഒരു േദവൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു
കയറിവരുന്നതു ഞാൻ കാണുന്നു എന്നു ്രസ്തീ
െശൗലിേനാടു പറഞ്ഞു. 14 അവൻ അവേളാടു:
അവെന്റ രൂപം എന്തു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവൾ:
ഒരു വൃദ്ധൻ കയറിവരുന്നു; അവൻ ഒരു അങ്കിയും
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാെറ അതു
ശമൂേവൽ എന്നറിഞ്ഞു െശൗൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ചു. 15 ശമൂേവൽ െശൗലിേനാടു: നീ എെന്ന
വിളിച്ചതിനാൽ എെന്റ സ്വസ്ഥെതക്കു ഭംഗം
വരുത്തിയതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു; അതിന്നു
െശൗൽ: ഞാൻ മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
െഫലിസ്ത്യർ എേന്നാടു യുദ്ധം െചയ്യുന്നു; ൈദവം
എെന്ന വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു;
്രപവാചകന്മാെരെക്കാണ്ടാകെട്ട
സ്വപന്ംെകാണ്ടാകെട്ട എേന്നാടു ഉത്തരമരുളുന്നില്ല;
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ എന്തു െചേയ്യണെമന്നു എനിക്കു
പറഞ്ഞുതേരണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന വിളിപ്പിച്ചു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു ശമൂേവൽ
പറഞ്ഞതു: ൈദവം നിെന്ന വിട്ടുമാറി നിനക്കു
ശ്രതുവായത്ീന്നൎ ിരിെക്ക നീ എന്തിന്നു എേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നു? 17 യേഹാവ എെന്നെക്കാണ്ടു
പറയിച്ചതുേപാെല അവൻ നിേന്നാടു
െചയത്ിരിക്കുന്നു; രാജത്വം യേഹാവ നിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു പറിെച്ചടുത്തു നിെന്റ കൂട്ടുകാരനായ
ദാവീദിന്നു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 18 നീ യേഹാവയുെട
കലപ്ന േകട്ടില്ല; അമാേലക്കിെന്റേമൽ അവെന്റ
ഉ്രഗേകാപം നടത്തിയതുമില്ല; അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
ഈ കായ്യൎ ം ഇന്നു നിേന്നാടു െചയത്ിരിക്കുന്നു. 19

യേഹാവ നിെന്നയും യി്രസാേയലിെനയും
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; നാെള നീയും
നിെന്റ പു്രതന്മാരും എേന്നാടുകൂെട ആകും;
യി്രസാേയൽപാളയെത്ത യേഹാവ െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും. 20 െപെട്ടന്നു െശൗൽ
െനടുനീളത്തിൽ നിലത്തു വീണു ശമൂേവലിെന്റ
വാക്കുകൾ നിമിത്തം ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടുേപായി;
അവനിൽ ഒട്ടും ബലമില്ലാെതയായി; അന്നു രാവും
പകലും മുഴുവൻ അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.
21 അേപ്പാൾ ആ ്രസ്തീ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു,
അവൻ ഏറ്റവും പരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു
അവേനാടു: അടിയൻ നിെന്റ വാക്കു േകട്ടു ജീവെന
ഉേപക്ഷിച്ചുംെകാണ്ടു, നീ എേന്നാടു പറഞ്ഞ വാക്കു
അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 22 ആകയാൽ അടിയെന്റ
വാക്കു നീയും േകൾേക്കണേമ. ഞാൻ ഒരു കഷണം
അപ്പം നിെന്റ മുമ്പിൽ െവക്കെട്ട; നീ തിേന്നണം;
എന്നാൽ നിെന്റ വഴിക്കു േപാകുവാൻ നിനക്കു ബലം
ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്നു അവൻ:
േവണ്ടാ, ഞാൻ തിന്നുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു;
എങ്കിലും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ആ ്രസ്തീയും അവെന
നിബൎ ന്ധിച്ചു; അവൻ അവരുെട വാക്കു േകട്ടു
നിലത്തുനിന്നു എഴുേന്നറ്റു െമത്തേമൽ ഇരുന്നു. 24

്രസ്തീയുെട വീട്ടിൽ ഒരു തടിച്ച പശുക്കിടാവു
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ ക്ഷണത്തിൽ അതിെന അറുത്തു
മാവും എടുത്തു കുെഴച്ചു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ടു.
25 അവൾ അതു െശൗലിെന്റയും ഭൃത്യന്മാരുെടയും
മുമ്പിൽ െവച്ചു. അവർ തിന്നു എഴുേന്നറ്റു രാ്രതിയിൽ
തേന്ന േപായി.
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൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ തങ്ങളുെട
േസനകെളെയല്ലാം അേഫക്കിൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി;
യി്രസാേയല്യരും യിെ്രസേയലിൽ ഉള്ള

ഉറവിന്നരിെക പാളയം ഇറങ്ങി. 2 അേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ നൂറുനൂറായും ആയിരം
ആയിരമായും കടന്നു; എന്നാൽ ദാവീദും അവെന്റ
ആളുകളും പിൻപടയിൽ ആഖീശിേനാടുകൂെട കടന്നു.
3 െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ: ഈ എ്രബായർ എന്തിന്നു
എന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ ആഖീശ്
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടു: ഇവൻ
യി്രസാേയൽരാജാവായ െശൗലിെന്റ ഭൃത്യനായിരുന്ന
ദാവീദല്ലേയാ? ഇ്രതനാളായി ഇ്രതസംവത്സരമായി
അവൻ എേന്നാടുകൂെട പാക്കൎ ുന്നു. അവൻ എെന്ന
ആശ്രയിച്ചതുമുതൽ ഇന്നുവെര ഞാൻ അവനിൽ ഒരു
കുറ്റവും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവേനാടു േകാപിച്ചു: നീ
അവന്നു കലപ്ിച്ചുെകാടുത്ത സ്ഥലേത്തക്കു
െപാെയ്ക്കാൾവാൻ അവെന മടക്കിഅയക്ക; അവൻ
നേമ്മാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന്നു േപാരരുതു; യുദ്ധത്തിൽ
അവൻ നമുക്കു േ്രദാഹിയായി തീേന്നൎ ക്കാം; ഈ
ആളുകളുെട തലകെളെക്കാണ്ടല്ലാെത
മെറ്റന്തുെകാണ്ടാകുന്നു അവൻ തെന്റ യജമാനെന
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നതു?

5 െശൗൽ ആയിരെത്ത െകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത
എന്നു െചാല്ലി അവർ നൃത്തത്തിൽ ഗാന്രപതിഗാനം
പാടിയ ദാവീദ ്ഇവനല്ലേയാ എന്നു
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവേനാടു പറഞ്ഞു. 6

എന്നാെറ ആഖീശ ്ദാവീദിെന വിളിച്ചു അവേനാടു:
യേഹാവയാണ, നീ പരമാത്ഥൎ ിയും പാളയത്തിൽ
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള നിെന്റ ഗമനാഗമങ്ങൾ എനിക്കു
േബാധിച്ചതും ആകുന്നു. നീ എെന്റ അടുക്കൽ വന്ന
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു
േദാഷവും കണ്ടിട്ടില്ല; എന്നാൽ ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ു നിെന്ന
ഇഷ്ടമല്ല. 7 ആകയാൽ നീ െചയ്യുന്നതു
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ു അനിഷ്ടമായി
േതാന്നാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. 8 ദാവീദ്
ആഖീശിേനാടു: എന്നാൽ ഞാൻ എന്തു െചയത്ു?
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കളുെട േനെര
ഞാൻ െചന്നു െപാരുതുകൂടാതവണ്ണം നിേന്നാടുകൂെട
ഇരുന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര നീ അടിയനിൽ എന്തു
കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 9 ആഖീശ്
ദാവീദിേനാടു: എനിക്കറിയാം; എനിക്കു നിെന്ന ഒരു
ൈദവദൂതെനേപ്പാെല േബാധിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ: അവൻ ഞങ്ങേളാടുകൂെട
യുദ്ധത്തിന്നു േപാരരുതു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 10

ആകയാൽ നിേന്നാടുകൂെട വന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ
യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായി നന്നാ രാവിെല
എഴുേന്നറ്റുെകാൾക; അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു
െവളിച്ചം ആയ ഉടെന െപാെയ്ക്കാൾവിൻ എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 11 ഇങ്ങെന ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും
െഫലിസ്ത്യേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ രാവിെല
എഴുേന്നറ്റു; െഫലിസ്ത്യേരാ യിെ്രസേയലിേലക്കു േപായി.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും മൂന്നാം ദിവസം
സിക്ലാഗിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അമാേലക്യർ
െതെക്കേദശവും സിക്ലാഗും ആ്രകമിച്ചു

സിക്ലാഗിെന ജയിച്ചു അതിെന തീെവച്ചു
ചുട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു. 2 അവിെടയുള്ള വലിയവരും
െചറിയവരുമായ ്രസ്തീകെള പിടിച്ചുെകാണ്ടു തങ്ങളുെട
വഴിക്കു േപായതല്ലാെത ആെരയും െകാന്നില്ല. 3

ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും പട്ടണത്തിേലക്കു
വന്നേപ്പാൾ അതു തീെവച്ചു ചുട്ടിരിക്കുന്നതും
ഭായ്യൎ മാെരയും പു്രതീപു്രതന്മാെരയും അടിമകളായി
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 4 അേപ്പാൾ
ദാവീദും കൂെടയുള്ള ജനവും കരവാൻ
ബലമില്ലാതാകുേവാളം ഉറെക്ക കരഞ്ഞു. 5

യിെ്രസേയല്ക്കാരത്തി അഹീേനാവം, കേമ്മൎ ല്ക്കാരൻ
നാബാലിെന്റ ഭായ്യൎ യായിരുന്ന അബീഗയിൽ എന്നീ
ദാവീദിെന്റ രണ്ടു ഭായ്യൎ മാെരയും അവർ പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 6 ദാവീദ ്വലിയ കഷ്ടത്തിലായി;
ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തെന്റ ഹൃദയം താന്താെന്റ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും കുറിച്ചു
വ്യസനിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു അവെന കെല്ലറിേയണെമന്നു
ജനം പറഞ്ഞു; ദാവീേദാ തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു.

7 ദാവീദ ്അഹീേമെലക്കിെന്റ മകനായ
അബ്യാഥാർപുേരാഹിതേനാടു: ഏേഫാദ ്ഇവിെട
െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. അബ്യാഥാർ ഏേഫാദ്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 8 എന്നാെറ
ദാവീദ ്യേഹാവേയാടു: ഞാൻ ഇപ്പരിഷെയ
പിന്തുടേരണേമാ? അവെര എത്തിപ്പിടിക്കുേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. പിന്തുടരുക; നീ അവെര നിശ്ചയമായി
എത്തിപ്പിടിക്കും; സകലവും വീണ്ടുെകാള്ളും എന്നു
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 9 അങ്ങെന ദാവീദും കൂെടയുള്ള
അറുനൂറുേപരും പുറെപ്പട്ടു െബേസാർേതാട്ടിങ്കൽ
എത്തി; േശഷമുള്ളവർ അവിെട താമസിച്ചു. 10

െബേസാർേതാടു കടപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം
ക്ഷീണിച്ചിട്ടു ഇരുനൂറുേപർ പുറകിൽ
താമസിച്ചതുെകാണ്ടു ദാവീദും നാനൂറുേപരും
പിന്തുടന്നൎ ുെചന്നു. 11 അവർ വയലിൽെവച്ചു ഒരു
മി്രസയീമ്യെന കണ്ടു ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവന്നു അപ്പം െകാടുത്തു അവൻ
തിന്നു; അവന്നു കുടിപ്പാൻ െവള്ളവും െകാടുത്തു. 12

അവർ അവന്നു ഒരു കഷണം അത്തിയടയും രണ്ടു
ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും െകാടുത്തു; അതു
തിന്നേപ്പാൾ അവന്നു ഉയിർവീണു; മൂന്നു രാവും മൂന്നു
പകലും അവൻ ആഹാരം കഴിക്കേയാ െവള്ളം
കുടിക്കേയാ െചയത്ിട്ടില്ലായിരുന്നു. 13 ദാവീദ്
അവേനാടു: നീ ആരുെട ആൾ? എവിടുത്തുകാരൻ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: ഞാൻ ഒരു
മി്രസയീമ്യബാല്യക്കാരൻ; ഒരു അമാേലക്യെന്റ ഭൃത്യൻ.
മൂന്നു ദിവസം മുെമ്പ എനിക്കു ദീനം
പിടിച്ചതുെകാണ്ടു എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു. 14 ഞങ്ങൾ േ്രകത്യരുെട
െതെക്കനാടും െയഹൂദ്യേദശവും കാേലബിെന്റ
െതെക്കദിക്കും ആ്രകമിച്ചു; സിക്ലാഗ ്ഞങ്ങൾ തീെവച്ചു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 15 ദാവീദ ്അവേനാടു: അപ്പരിഷയുെട
അടുക്കേലക്കു നീ വഴികാണിച്ചുതരുേമാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: നീ എെന്ന െകാല്ലുകേയാ
എെന്റ യജമാനെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കേയാ
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െചയ്കയിെല്ലന്നു ൈദവനാമത്തിൽ എേന്നാടു സത്യം
െചയത്ാൽ അപ്പരിഷയുെട അടുക്കേലക്കു
വഴികാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന
അവൻ അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചന്നേപ്പാൾ അവർ
ഭൂതലെത്തങ്ങും പരന്നു തിന്നുകയും കുടിക്കയും
െഫലിസ്ത്യേദശത്തുനിന്നും െയഹൂദാേദശത്തുനിന്നും
അപഹരിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന വലിയ െകാള്ള നിമിത്തം
ഉത്സവം േഘാഷിക്കയും െചയ്യുന്നതു കണ്ടു. 17 ദാവീദ്
അവെര സന്ധ്യമുതൽ പിെറ്റന്നാൾ ൈവകുേന്നരംവെര
സംഹരിച്ചു; ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയറി ഓടിച്ചുേപായ
നാനൂറു ബാല്യക്കാർ അല്ലാെത അവരിൽ ഒരുത്തനും
ഒഴിഞ്ഞുേപായില്ല. 18 അമാേലക്യർ അപഹരിച്ചു
െകാണ്ടുേപായിരുന്നെതാെക്കയും ദാവീദ്
വീണ്ടുെകാണ്ടു; തെന്റ രണ്ടു ഭായ്യൎ മാെരയും ദാവീദ്
ഉദ്ധരിച്ചു. 19 അവർ അപഹരിച്ചു െകാണ്ടുേപായതിൽ
െചറുേതാ വലുേതാ പു്രതന്മാേരാ പു്രതിമാേരാ
െകാള്ളേയാ യാെതാന്നും കിട്ടാതിരുന്നില്ല; ദാവീദ്
എല്ലാം മടക്കി െകാണ്ടുേപാന്നു. 20 ദാവീദ്
ആടുമാടുകെള ഒെക്കയും പിടിച്ചു. അവെയ അവർ
തങ്ങളുെട നാല്ക്കാലികൾക്കു മുമ്പായി െതളിച്ചു
നടത്തിെക്കാണ്ടു: ഇതു ദാവീദിെന്റ െകാള്ള എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 ദാവീദിേനാടുകൂെട േപാകുവാൻ
കഴിയാതവണ്ണം ക്ഷീണിച്ചിട്ടു െബേസാർേതാട്ടിങ്കൽ
താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുനൂറുേപരുെട അടുക്കൽ ദാവീദ്
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ ദാവീദിെനയും കൂെടയുള്ള
ജനെത്തയും എതിേരറ്റു െചന്നു; ദാവീദ ്ജനത്തിെന്റ
സമീപത്തു വന്നു അവേരാടു കുശലം േചാദിച്ചു. 22

എന്നാൽ ദാവീദിേനാടു കൂെട േപായിരുന്നവരിൽ
ദുഷ്ടരും നീചരുമായ ഏവരും: ഇവർ നേമ്മാടുകൂെട
േപാരാഞ്ഞതിനാൽ നാം വിടുവിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന
െകാള്ളയിൽ ഓേരാരുത്തെന്റ ഭായ്യൎ െയയും മക്കെളയും
ഒഴിെക അവക്കൎ ു ഒന്നും െകാടുക്കരുതു, അവെര അവർ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 23

അേപ്പാൾ ദാവീദ:് എെന്റ സേഹാദരന്മാേര; നെമ്മ
രക്ഷിക്കയും നമ്മുെട േനെര വന്നിരുന്ന പരിഷെയ
നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കയും െചയത് യേഹാവ
നമുക്കു തന്നിട്ടുള്ളതിെനെക്കാണ്ടു നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന
െചയ്യരുതു. 24 ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ നിങ്ങളുെട വാക്കു ആർ
സമ്മതിക്കും? യുദ്ധത്തിന്നു േപാകുന്നവെന്റ
ഓഹരിയും സാമാനങ്ങൾക്കരിെക താമസിക്കുന്നവെന്റ
ഓഹരിയും ഒരുേപാെല ആയിരിേക്കണം; അവർ
സമാംശമായി ഭാഗിെച്ചടുേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 25

അന്നുമുതൽ കായ്യൎ ം അങ്ങെന തേന്ന നടപ്പായി; അവൻ
അതു യി്രസാേയലിന്നു ഇന്നുവെരയുള്ള ചട്ടവും
നിയമവും ആക്കി.

26 ദാവീദ ്സിക്ലാഗിൽ വന്നേശഷം
െയഹൂദാമൂപ്പന്മാരായ തെന്റ േസ്നഹിതന്മാക്കൎ ു
െകാള്ളയിൽ ഒരംശം െകാടുത്തയച്ചു: ഇതാ,
യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കെള െകാള്ളയിട്ടതിൽനിന്നു
നിങ്ങൾക്കു ഒരു സമ്മാനം എന്നു പറഞ്ഞു. 27

േബേഥലിൽ ഉള്ളവക്കൎ ും െതെക്ക
രാേമാത്തിലുള്ളവക്കൎ ും യത്ഥീരിൽ ഉള്ളവക്കൎ ും 28

അേരാേവരിൽ ഉള്ളവക്കൎ ും സിഫേ്മാത്തിലുള്ളവക്കൎ ും
എെസ്തേമാവയിലുള്ളവക്കൎ ും 29 രാഖാലിലുള്ളവക്കൎ ും
െയരപേ്മല്യരുെട പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവക്കൎ ും േകന്യരുെട

പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവക്കൎ ും 30 െഹാമ്മൎ യിലുള്ളവക്കൎ ും
േകാർ-ആശാനിൽ ഉള്ളവക്കൎ ും അഥാക്കിലുള്ളവക്കൎ ും
െഹേ്രബാനിലുള്ളവക്കൎ ും ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും
സഞ്ചരിച്ചുവന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിേലക്കും
െകാടുത്തയച്ചു.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാടു
യുദ്ധംെചയത്ു; യി്രസാേയല്യർ
െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി

ഗിൽേബാവപവ്വൎ തത്തിൽ നിഹതന്മാരായി വീണു. 2

െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
പിേന്തന്നൎ ുെചന്നു; െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെന്റ
പു്രതന്മാരായ േയാനാഥാൻ അബീനാദാബ ്െമല്ക്കീശൂവ
എന്നിവെര െകാന്നു. 3 എന്നാൽ പട െശൗലിെന്റ
േനെര ഏറ്റവും മുറുകി; വില്ലാളികൾ അവനിൽ
ദൃഷ്ടിെവച്ചു, വില്ലാളികളാൽ അവൻ ഏറ്റവും
വിഷമത്തിലായി. 4 െശൗൽ തെന്റ
ആയുധവാഹകേനാടു: ഈ അ്രഗചമ്മൎ ികൾ വന്നു
എെന്ന കുത്തിക്കളകയും അപമാനിക്കയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ വാൾ ഊരി എെന്ന
കുത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു. ആയുധവാഹകൻ ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു അവന്നു മനസ്സുവന്നില്ല;
അതുെകാണ്ടു െശൗൽ ഒരു വാൾ പിടിച്ചു അതിേന്മൽ
വീണു. 5 െശൗൽ മരിച്ചു എന്നു അവെന്റ
ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ താനും അങ്ങെന
തേന്ന തെന്റ വാളിേന്മൽ വീണു അവേനാടുകൂെട
മരിച്ചു. 6 ഇങ്ങെന െശൗലും അവെന്റ മൂന്നു
പു്രതന്മാരും അവെന്റ ആയുധവാഹകനും അവെന്റ
ആളുകൾ ഒെക്കയും അന്നു ഒന്നിച്ചു മരിച്ചു.
യി്രസാേയല്യർ ഓടിേപ്പായി. 7 െശൗലും പു്രതന്മാരും
മരിച്ചു എന്നു താഴവ്രയുെട അപ്പുറത്തും
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരയും ഉള്ള യി്രസാേയല്യർ കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ പട്ടണങ്ങെള െവടിഞ്ഞു ഓടിേപ്പാകയും
െഫലിസ്ത്യർവന്നു അവിെട പാക്കൎ യും െചയത്ു.

8 പിെറ്റന്നാൾ െഫലിസ്ത്യർ നിഹതന്മാരുെട വ്രസ്തം
ഉരിവാൻ വന്നേപ്പാൾ െശൗലും പു്രതന്മാരും
ഗിൽേബാവപവ്വൎ തത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 9

അവർ അവെന്റ തലെവട്ടി, അവെന്റ ആയുധവഗ്ഗൎ വും
അഴിെച്ചടുത്തു തങ്ങളുെട വി്രഗഹേക്ഷ്രതങ്ങളിലും
ജനത്തിെന്റ ഇടയിലും വത്തൎ മാനം
അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാടവും
ആളയച്ചു. 10 അവെന്റ ആയുധവഗ്ഗൎ ം അവർ
അേസ്താെരത്തിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽെവച്ചു; അവെന്റ ഉടൽ
അവർ േബത്ത്-ശാെന്റ ചുവരിേന്മൽ തൂക്കി. 11

എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിേനാടു െചയത്തു
ഗിെലയാദിെല യാേബശ ്നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ 12

ശൂരന്മാരായ എല്ലാവരും പുറെപ്പട്ടു രാ്രതിമുഴുവനും
നടന്നുെചന്നു േബത്ത്-ശാെന്റ ചുവരിൽനിന്നു
െശൗലിെന്റ ശവവും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട ശവങ്ങളും
എടുത്തു യാേബശിൽ െകാണ്ടുവന്നു അവിെടെവച്ചു
ദഹിപ്പിച്ചു. 13 അവരുെട അസ്ഥികെള അവർ എടുത്തു
യാേബശിെല പിചുലവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
കുഴിച്ചിട്ടു; ഏഴു ദിവസം ഉപവസിച്ചു.
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൨൨. ശമൂേവൽശമൂേവൽ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശൗൽ മരിക്കയും ദാവീദ ്അമാേലക്യെര
സംഹരിച്ചു മടങ്ങിവന്നു സിക്ലാഗിൽ രണ്ടു
ദിവസം പാക്കൎ യും െചയത് േശഷം 2 മൂന്നാം

ദിവസം ഒരു ആൾ വ്രസ്തം കീറിയും തലയിൽ പൂഴി
വാരിയിട്ടുംെകാണ്ടു െശൗലിെന്റ പാളയത്തിൽനിന്നു
വന്നു, ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി സാഷ്ടാംഗം
വീണു നമസ്കരിച്ചു. 3 ദാവീദ ്അവേനാടു: നീ എവിെട
നിന്നു വരുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഞാൻ
യി്രസാേയൽപാളയത്തിൽനിന്നു ഓടിേപ്പാരികയാകുന്നു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 4 ദാവീദ ്അവേനാടു: കായ്യൎ ം
എന്തായി? പറക എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ:
ജനം പടയിൽ േതാേറ്റാടി; ജനത്തിൽ അേനകർ
പട്ടുവീണു; െശൗലും അവെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനുംകൂെട പട്ടുേപായി എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 5 വത്തൎ മാനം െകാണ്ടുവന്ന
ബാല്യക്കാരേനാടു ദാവീദ:് െശൗലും അവെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും പട്ടുേപായതു നീ എങ്ങെന അറിഞ്ഞു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു 6 വത്തൎ മാനം െകാണ്ടുവന്ന
ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞതു: ഞാൻ യദൃച്ഛയാ
ഗിൽേബാവപവ്വൎ തത്തിേലക്കു െചന്നേപ്പാൾ െശൗൽ
തെന്റ കുന്തത്തിേന്മൽ ചാരിനില്ക്കുന്നതും േതരും
കുതിരപ്പടയും അവെന തുടന്നൎ ടുക്കുന്നതും കണ്ടു; 7

അവൻപിറേകാട്ടു േനാക്കി എെന്ന കണ്ടു വിളിച്ചു:
അടിയൻ ഇതാ എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 നീ
ആെരന്നു അവൻ എേന്നാടു േചാദിച്ചതിന്നു: ഞാൻ
ഒരു അമാേലക്യൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9

അവൻഎേന്നാടു: നീ അടുത്തുവന്നു എെന്ന
െകാേല്ലണം; എെന്റ ജീവൻ മുഴുവനും എന്നിൽ
ഇരിക്കെകാണ്ടു എനിക്കു പരി്രഭമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
അടുത്തുെചന്നു അവെന െകാന്നു; അവെന്റ
വീഴച്യുെട േശഷം അവൻ ജീവിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നു; അവെന്റ തലയിെല കിരീടവും
ഭുജത്തിെല കടകവും ഞാൻ എടുത്തു ഇവിെട
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 11

ഉടെന ദാവീദ ്തെന്റ വ്രസ്തം പറിച്ചുകീറി;
കൂെടയുള്ളവരും അങ്ങെന തെന്ന െചയത്ു. 12 അവർ
െശൗലിെനയും അവെന്റ മകനായ േയാനാഥാെനയും
യേഹാവയുെട ജനെത്തയും
യി്രസാേയൽഗൃഹെത്തയും കുറിച്ചു അവർ വാളാൽ
വീണുേപായതുെകാണ്ടു വിലപിച്ചു കരഞ്ഞു
സന്ധ്യവെര ഉപവസിച്ചു. 13 ദാവീദ ്വത്തൎ മാനം
െകാണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരേനാടു: നീ
എവിടുത്തുകാരൻ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഞാൻ ഒരു
അന്യജാതിക്കാരെന്റ മകൻ, ഒരു അമാേലക്യൻ എന്നു
അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ ്അവേനാടു:
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന സംഹരിേക്കണ്ടതിന്നു
കേയ്യാങ്ങുവാൻ നിനക്കു ഭയം േതാന്നാഞ്ഞതു

എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു. 15 പിെന്ന ദാവീദ്
ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തെന വിളിച്ചു: നീ െചന്നു
അവെന െവട്ടിക്കളക എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവൻ
അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു. ദാവീദ ്അവേനാടു: നിെന്റ
രക്തം നിെന്റ തലേമൽ; യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന
ഞാൻ െകാന്നു എന്നു നീ നിെന്റ വായ ്െകാണ്ടു തേന്ന
നിനക്കു വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിച്ചുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അനന്തരം ദാവീദ ്െശൗലിെനയും
അവെന്റ മകനായ േയാനാഥാെനയും കുറിച്ചു ഈ
വിലാപഗീതം െചാല്ലി - 18 അവൻ െയഹൂദാമക്കെള
ഈ ധനുഗ്ഗൎ ീതം അഭ്യസിപ്പിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു; അതു
ശൂരന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ:-

19 യി്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപതാപമായവർ നിെന്റ
ഗിരികളിൽ നിഹതന്മാരായി;
വീരന്മാർ പട്ടുേപായതു എങ്ങെന!
20 ഗത്തിൽ അതു ്രപസിദ്ധമാക്കരുേത;
അസ്കേലാൻ വീഥികളിൽ േഘാഷിക്കരുേത;
െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാർ സേന്താഷിക്കരുേത;
അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട കന്യകമാർ ഉല്ലസിക്കരുേത.
21 ഗിൽേബാവപവ്വൎ തങ്ങേള, നിങ്ങളുെടേമൽ മേഞ്ഞാ

മഴേയാ െപയ്യാെതയും
വഴിപാടുനിലങ്ങൾ ഇല്ലാെതയും േപാകെട്ട.
അവിെടയേല്ലാ വീരന്മാരുെട പരിച
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞതു;
െശൗലിെന്റ ൈതലാഭിേഷകമില്ലാത്ത പരിച തേന്ന.
22 നിഹതന്മാരുെട രക്തവും
വീരന്മാരുെട േമദസ്സും വിട്ടു
േയാനാഥാെന്റ വില്ലു പിന്തിരിഞ്ഞില്ല;
െശൗലിെന്റ വാൾ വൃഥാ േപാന്നതുമില്ല.
23 െശൗലും േയാനാഥാനും ജീവകാലത്തു ്രപീതിയും

വാത്സല്യവും പൂണ്ടിരുന്നു;
മരണത്തിലും അവർ േവർപിരിഞ്ഞില്ല.
അവർ കഴുകനിലും േവഗവാന്മാർ,
സിംഹത്തിലും വീയ്യൎ വാന്മാർ.
24 യി്രസാേയൽപു്രതിമാേര,
െശൗലിെനെച്ചാല്ലി കരവിൻ
അവൻ നിങ്ങെള ഭംഗിയായി രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു
നിങ്ങളുെട വ്രസ്തത്തിേന്മൽ െപാന്നാഭരണം
അണിയിച്ചു.

25 യുദ്ധമേദ്ധ്യ വീരന്മാർ പട്ടുേപായെതങ്ങിെന!
നിെന്റ ഗിരികളിൽ േയാനാഥാൻ നിഹതനായേല്ലാ.
26 േയാനാഥാേന, എെന്റ സേഹാദരാ,
നിെന്നെച്ചാല്ലി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു;
നീ എനിക്കു അതിവത്സലൻ ആയിരുന്നു;
നിൻേ്രപമം കള്രതേ്രപമത്തിലും വിസമ്യേമറിയതു.
27 വീരന്മാർ പട്ടുേപായതു എങ്ങെന;
യുദ്ധായുധങ്ങൾ നശിച്ചുേപായേല്ലാ!
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൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ദാവീദ ്യേഹാവേയാടു: ഞാൻ
െയഹൂദ്യനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്കു
െചേല്ലണേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. യേഹാവ

അവേനാടു: െചല്ലുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. ഞാൻ
എവിേടക്കു െചേല്ലണ്ടു എന്നു ദാവീദ ്േചാദിച്ചതിന്നു:
െഹേ്രബാനിേലക്കു എന്നു അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 2

അങ്ങെന ദാവീദ ്യിെ്രസേയല്ക്കാരത്തി അഹീേനാവം,
കേമ്മൎ ല്യൻനാബാലിെന്റ ഭായ്യൎ യായിരുന്ന അബീഗയിൽ
എന്നീ രണ്ടു ഭായ്യൎ മാരുമായി അവിേടക്കു െചന്നു. 3

ദാവീദ ്തേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകെള
ഒെക്കയും കുടുംബസഹിതം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി;
അവർ െഹേ്രബാന്യപട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു. 4 അേപ്പാൾ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ വന്നു അവിെടെവച്ചു
ദാവീദിെന െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു രാജാവായിട്ടു
അഭിേഷകം െചയത്ു.

5 ഗിെലയാദിെല യാേബശ ്നിവാസികൾ ആയിരുന്നു
െശൗലിെന അടക്കംെചയത്തു എന്നു ദാവീദിന്നു
അറിവുകിട്ടി. ദാവീദ ്ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികളുെട അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു:
നിങ്ങളുെട യജമാനനായ െശൗലിേനാടു ഇങ്ങെന
ദയകാണിച്ചു അവെന അടക്കം െചയ്കെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ. 6

യേഹാവ നിങ്ങേളാടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും
കാണിക്കുമാറാകെട്ട; നിങ്ങൾ ഈ കായ്യൎ ം
െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു ഞാനും നിങ്ങൾക്കു നന്മ
െചയ്യും. 7 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു
ശൂരന്മാരായിരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട യജമാനനായ െശൗൽ
മരിച്ചുേപായേല്ലാ; െയഹൂദാഗൃഹം എെന്ന തങ്ങൾക്കു
രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
പറയിച്ചു.

8 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ േസനാപതിയായ േനരിെന്റ
മകൻ അബേ്നർ െശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ-്
േബാെശത്തിെന മഹനയീമിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി, 9 അവെന ഗിെലയാദ,് അശൂരി,
യിെ്രസേയൽ, എ്രഫയീം, െബന്യാമീൻ എന്നിങ്ങെന
എല്ലാ യി്രസാേയല്യക്കൎ ും രാജാവാക്കി, 10 െശൗലിെന്റ
മകനായ ഈശ-്േബാെശത്ത് യി്രസാേയലിൽ
രാജാവായേപ്പാൾ അവന്നു നാലപ്തു വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ രണ്ടു സംവത്സരം വാണു. െയഹൂദാഗൃഹേമാ
ദാവീദിേനാടു േചന്നൎ ുനിന്നു. 11 ദാവീദ ്െഹേ്രബാനിൽ
െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു രാജാവായിരുന്ന കാലം ഏഴു
സംവത്സരവും ആറുമാസവും തേന്ന.

12 േനരിെന്റ മകൻ അബേ്നരും െശൗലിെന്റ മകനായ
ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ േചവകരും മഹനയീമിൽനിന്നു
ഗിെബേയാനിേലക്കു വന്നു. 13 അേപ്പാൾ
െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബും ദാവീദിെന്റ
േചവകരും പുറെപ്പട്ടു ഗിെബേയാനിെല
കുളത്തിന്നരിെകെവച്ചു അവെര േനരിട്ടു; അവർ
കുളത്തിെന്റ ഇപ്പുറത്തും മേറ്റവർ കുളത്തിെന്റ
അപ്പുറത്തും ഇരുന്നു. 14 അബേ്നർ േയാവാബിേനാടു:
ബാല്യക്കാർ എഴുേന്നറ്റു നമ്മുെടമുമ്പാെക ഒന്നു
കളിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അങ്ങെനയാകെട്ട
എന്നു േയാവാബും പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
െബന്യാമീന്യരുെടയും െശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ-്
േബാെശത്തിെന്റയും ഭാഗത്തുനിന്നു പ്രന്തണ്ടുേപരും
ദാവീദിെന്റ േചവകരിൽ പ്രന്തണ്ടുേപരും എണ്ണെമാത്തു
എഴുേന്നറ്റു തമ്മിൽ അടുത്തു. 16 ഓേരാരുത്തൻ

താന്താെന്റ എതിരാളിെയ മുടിക്കു പിടിച്ചു
വിലാപ്പുറത്തു വാൾ കുത്തിക്കടത്തി ഒരുമിച്ചു വീണു;
അതുെകാണ്ടു ഗിെബേയാനിെല ആ സ്ഥലത്തിന്നു
െഹല്ക്കത്ത്-ഹസ്സൂരീം എന്നു േപരായി. 17 അന്നു യുദ്ധം
ഏറ്റവും കഠിനമായി, അബേ്നരും യി്രസാേയല്യരും
ദാവീദിെന്റ േചവകേരാടു േതാറ്റുേപായി. 18 അവിെട
േയാവാബ,് അബീശായി, അസാേഹൽ ഇങ്ങെന
െസരൂയയുെട മൂന്നു പു്രതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അസാേഹൽ കാട്ടുകലെയേപ്പാെല ശീ്രഘഗാമി
ആയിരുന്നു. 19 അസാേഹൽ അബേ്നരിെന
പിന്തുടന്നൎ ു; അബേ്നരിെന പിന്തുടരുന്നതിൽ
വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ മാറിയില്ല. 20 അബേ്നർ
പിറേകാട്ടു േനാക്കി: നീ അസാേഹേലാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: അേത എന്നു അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 21 അബേ്നർ അവേനാടു: നീ വലേത്താേട്ടാ
ഇടേത്താേട്ടാ തിരിഞ്ഞു, ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തെന
പിടിച്ചു അവെന്റ ആയുധവഗ്ഗൎ ം എടുത്തുെകാൾക
എന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അസാേഹലിന്നു അവെന
വിട്ടുമാറുവാൻ മനസ്സായില്ല. 22 അബേ്നർ
അസാേഹലിേനാടു: എെന്ന വിട്ടുേപാക; ഞാൻ നിെന്ന
െവട്ടിവീഴിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? പിെന്ന ഞാൻ നിെന്റ
സേഹാദരനായ േയാവാബിെന്റ മുഖത്തു എങ്ങെന
േനാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 23 എന്നാെറയും
വിട്ടുമാറുവാൻ അവന്നു മനസ്സായില്ല; അബേ്നർ
അവെന കുന്തംെകാണ്ടു പിറേകാട്ടു വയറ്റത്തു കുത്തി;
കുന്തം മറുവശത്തു പുറെപ്പട്ടു; അവൻ അവിെട തെന്ന
വീണു മരിച്ചു. അസാേഹൽ മരിച്ചുകിടേന്നടത്തു
വന്നവർ ഒെക്കയും നിന്നുേപായി. 24 േയാവാബും
അബീശായിയും അബേ്നാരിെന പിന്തുടന്നൎ ു; അവർ
ഗിെബേയാൻമരുഭൂമിയിെല വഴിയരിെക ഗീഹിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള അമ്മാക്കുന്നിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിച്ചു. 25 െബന്യാമീന്യർ അബേ്നരിെന്റ
അടുക്കൽ ഒേര കൂട്ടമായി കൂടി ഒരു കുന്നിൻമുകളിൽ
നിന്നു. 26 അേപ്പാൾ അബേ്നർ േയാവാബിേനാടു:
വാൾ എന്നും സംഹരിച്ചുെകാണ്ടിരിേക്കണേമാ?
ഒടുവിൽ ൈകപ്പുണ്ടാകുെമന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേയാ?
സേഹാരദന്മാെര പിന്തുടരുന്നതു മതിയാേക്കണ്ടതിന്നു
ജനേത്താടു കലപ്ിപ്പാൻ നീ എ്രതേത്താളം താമസിക്കും
എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 27 അതിന്നു േയാവാബ:്
ൈദവത്താണ, നീ പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ ജനം രാവിെല
തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാെര പിന്തുടരാെത
മടങ്ങിേപ്പാകുമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ഉടെന
േയാവാബ ്കാഹളം ഊതിച്ചു, ജനം ഒെക്കയും നിന്നു,
യി്രസാേയലിെന പിന്തുടന്നൎ ില്ല െപാരുതതുമില്ല. 29

അബേ്നരും അവെന്റ ആളുകളും അന്നു രാ്രതി
മുഴുവനും അരാബയിൽകൂടി നടന്നു േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു
ബിേ്രതാനിൽകൂടി െചന്നു മഹനയീമിൽ എത്തി. 30

േയാവാബും അബേ്നരിെന പിന്തുടരുന്നതു വിട്ടു
മടങ്ങി, ജനെത്ത ഒെക്കയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയേപ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ േചവരകരിൽ പെത്താമ്പതുേപരും
അസാേഹലും ഇല്ലായിരുന്നു. 31 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ
േചവകർ െബന്യാമീന്യെരയും അബേ്നരിെന്റ
ആളുകെളയും േതാലപ്ിക്കയും അവരിൽ
മുന്നൂറ്ററുപതുേപെര സംഹരിക്കയും െചയത്ിരുന്നു.
32 അസാേഹലിെന അവർ എടുത്തു േബേത്ത്ലെഹമിൽ
അവെന്റ അപ്പെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കംെചയത്ു;
േയാവാബും അവെന്റ ആളുകളും രാ്രതി മുഴുവനും
നടന്നു പുലെച്ചൎ ക്കു െഹേ്രബാനിൽ എത്തി.
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൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശൗലിെന്റ ഗൃഹവും ദാവീദിെന്റ ഗൃഹവും
തമ്മിൽ ദീഘൎ കാലം യുദ്ധം നടന്നു; എന്നാൽ
ദാവീദിന്നു ബലം കൂടിക്കൂടിയും െശൗലിെന്റ

ഗൃഹം ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചും വന്നു.
2 ദാവീദിന്നു െഹേ്രബാനിൽെവച്ചു പു്രതന്മാർ

ജനിച്ചു; യിെ്രസേയല്ക്കാരത്തിയായ അഹീേനാവം
്രപസവിച്ച അമേ്നാൻ അവെന്റ ആദ്യജാതൻ. 3

കേമ്മൎ ല്യൻനാബാലിെന്റ ഭായ്യൎ യായിരുന്ന അബീഗയിൽ
്രപസവിച്ച കിെലയാബ ്രണ്ടാമത്തവൻ;
െഗശൂർരാജാവായ തൽമയിയുെട മകൾ മയഖയുെട
മകനായ അബശ്ാേലാം മൂന്നാമത്തവൻ; 4

ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകനായ അേദാനീയാവു നാലാമത്തവൻ;
അബീതാലിെന്റ മകനായ െശഫത്യാവു
അഞ്ചാമത്തവൻ; 5 ദാവീദിെന്റ ഭായ്യൎ യായ എഗ്ലാ
്രപസവിച്ച യിെ്രതയാം ആറാമത്തവൻ. ഇവരാകുന്നു
െഹേ്രബാനിൽെവച്ചു ദാവീദിന്നു ജനിച്ചവർ.

6 െശൗലിെന്റ ഗൃഹവും ദാവീദിെന്റ ഗൃഹവും തമ്മിൽ
യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു അബേ്നർ െശൗലിെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ തെന്നത്താൻ ബലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 7

എന്നാൽ െശൗലിന്നു അയ്യാവിെന്റ മകളായി രിസപ്ാ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു െവപ്പാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈശ-്
േബാെശത്ത് അബേ്നരിേനാടു: നീ എെന്റ അപ്പെന്റ
െവപ്പാട്ടിയുെട അടുക്കൽ െചന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 8 അബേ്നർ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ
വാക്കുനിമിത്തം ഏറ്റവും േകാപിച്ചു പറഞ്ഞതു:
ഞാൻ െയഹൂദാ പക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു നായത്്തലേയാ?
ഇന്നു ഞാൻ നിെന്റ അപ്പനായ െശൗലിെന്റ
ഗൃഹേത്താടും അവെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടും
േസ്നഹിതന്മാേരാടും ദയ കാണിക്കയും നിെന്ന
ദാവീദിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കാതിരിക്കയും
െചയത്ിരിെക്ക ഇന്നു ഈ ്രസ്തീ നിമിത്തം നീ എെന്ന
കുറ്റം ചുമത്തുന്നുേവാ? 9 െശൗലിെന്റ
ഗൃഹത്തിൽനിന്നു രാജത്വം മാറ്റുകയും ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനം ദാൻമുതൽ േബർ-േശബവെര
യി്രസാേയലിലും െയഹൂദയിലും സ്ഥാപിക്കയും
െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം 10 യേഹാവ ദാവീദിേനാടു
സത്യം െചയത്തുേപാെല ഞാൻ അവന്നു
സാധിപ്പിച്ചുെകാടുക്കാതിരുന്നാൽ ൈദവം
അബേ്നരിേനാടു തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട.
11 അവൻ അബേ്നരിെന ഭയെപ്പടുകെകാണ്ടു
അവേനാടു പിെന്ന ഒരു വാക്കും പറവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
12 അനന്തരം അബേ്നർ െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു: േദശം ആക്കൎ ുള്ളതു?
എേന്നാടു ഉടമ്പടി െചയ്ക; എന്നാൽ
എല്ലായി്രസാേയലിെനയും നിെന്റ പക്ഷത്തിൽ
വരുേത്തണ്ടതിന്നു എെന്റ സഹായം നിനക്കു ഉണ്ടാകും
എന്നു പറയിച്ചു. 13 അതിന്നു അവൻ: നല്ലതു; ഉടമ്പടി
െചയ്യാം; എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കായ്യൎ ം നിേന്നാടു
ആവശ്യെപ്പടുന്നു: നീ എെന്ന കാണ്മാൻ വരുേമ്പാൾ
ആദ്യം തേന്ന െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖളിെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരാതിരുന്നാൽ നീ എെന്റ മുഖം
കാൺകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ ്െശൗലിെന്റ
മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ചു: ഞാൻ വിവാഹനിശ്ചയത്തിന്നു
െഫലിസ്ത്യരുെട നൂറു അ്രഗചമ്മൎ ം െകാടുത്തു വാങ്ങിയ
എെന്റ ഭായ്യൎ യായ മീഖളിെന ഏലപ്ിച്ചുതരിക എന്നു
പറയിച്ചു. 15 ഈശ-്േബാെശത്ത് അവെള ലയീശിെന്റ

മകനായി അവളുെട ഭത്തൎ ാവായ ഫലത്ിേയലിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു വരുത്തി. 16 അവളുെട ഭത്തൎ ാവു
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു ബഹൂരീംവെര അവളുെട
പിന്നാെല വന്നു. അബേ്നർ അവേനാടു: നീ
മടങ്ങിേപ്പാക എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവൻ
മടങ്ങിേപ്പായി. എന്നാൽ അബേ്നർ
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടു സംസാരിച്ചു: ദാവീദിെന
രാജാവായി കിട്ടുവാൻ കുെറ കാലമായേല്ലാ നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നതു. 18 ഇേപ്പാൾ അങ്ങെന െചയവ്ിൻ;
ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ൈകെകാണ്ടു
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന െഫലിസ്ത്യർ മുതലായ
സകലശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുെമന്നു
യേഹാവ ദാവീദിെനക്കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നുവെല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 19

അങ്ങെന തേന്ന അബേ്നർ െബന്യാമീന്യേരാടും
പറഞ്ഞു; പിെന്ന അബേ്നർ യി്രസാേയലിന്നും
െബന്യാമീൻ ഗൃഹത്തിെന്നാെക്കയും
സമ്മതമായെതല്ലാം ദാവീദിേനാടു അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
െഹേ്രബാനിൽ േപായി. 20 ഇങ്ങെന അബേ്നരും
അവേനാടുകൂെട ഇരുപതു പുരുഷന്മാരും
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. ദാവീദ്
അബേ്നരിന്നും കൂെടയുള്ളവക്കൎ ും േവണ്ടി ഒരു
വിരുന്നു കഴിച്ചു. 21 അബേ്നർ ദാവീദിേനാടു: ഞാൻ
െചന്നു യി്രസാേയെലാെക്കയും യജമാനനായ
രാജാവിേനാടു ഉടമ്പടി െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവെര നിെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തും; അേപ്പാൾ നീ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല എല്ലാവക്കൎ ും
രാജാവായിരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന ദാവീദ്
അബേ്നരിെന യാ്രത അയച്ചു; അവൻ
സമാധാനേത്താെട േപായി. 22 അേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ
േചവകരും േയാവാബും ഒരു കവച്ചൎ പ്പട കഴിഞ്ഞു
വളെര െകാള്ളയുമായി മടങ്ങിവന്നു; എന്നാൽ ദാവീദ്
അബേ്നരിെന യാ്രതയയക്കയും അവൻ
സമാധാനേത്താെട േപാകയും െചയത്ിരുന്നതിനാൽ
അവൻ അേന്നരം ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു.
23 േയാവാബും കൂെടയുള്ള ൈസന്യെമാെക്കയും
വന്നേപ്പാൾ: േനരിെന്റ മകനായ അബേ്നർ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു, അവൻ അവെന യാ്രതയയച്ചു,
അവൻ സമാധാനേത്താെട േപായി എന്നിങ്ങെന
േയാവാബിന്നു അറിവു കിട്ടി. 24 േയാവാബ്
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു: എന്താകുന്നു ഈ
െചയത്തു? അബേ്നർ നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിരുന്നേല്ലാ; അവെന പറഞ്ഞയച്ചെതന്തു? 25

അവൻ േപായേല്ലാ? േനരിെന്റ മകനായ അബേ്നരിെന
നീ അറികയിേല്ല? നിെന്ന ചതിപ്പാനും നിെന്റ േപാക്കും
വരവും ്രഗഹിപ്പാനും നീ െചയ്യുന്നെതാെക്കയും
അറിവാനുമേല്ലാ അവൻ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 26

േയാവാബ ്ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി
അബേ്നരിെന്റ പിന്നാെല ദൂതന്മാെര അയച്ചു; അവർ
അവെന സീരാകിണറ്റിങ്കൽനിന്നു
മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു; ദാവീദ ്അതു
അറിഞ്ഞില്ലതാനും. 27 അബേ്നർ െഹേ്രബാനിേലക്കു
മടങ്ങി വന്നേപ്പാൾ േയാവാബ ്സ്വകായ്യൎ ം പറവാൻ
അവെന പടിവാതില്ക്കൽ ഒരു ഭാഗേത്തക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി തെന്റ സേഹാദരനായ
അസാേഹലിെന്റ രക്ത്രപതികാരത്തിന്നായി
അവിെടെവച്ചു അവെന വയറ്റത്തു
കുത്തിെകാന്നുകളഞ്ഞു. 28 ദാവീദ ്അതു േകട്ടേപ്പാൾ
േനരിെന്റ മകനായ അബേ്നരിെന്റ രക്തം സംബന്ധിച്ചു
എനിക്കും എെന്റ രാജത്വത്തിന്നും യേഹാവയുെട
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മുമ്പാെക ഒരിക്കലും കുറ്റം ഇല്ല. 29 അതു
േയാവാബിെന്റ തലേമലും അവെന്റ
പിതൃഭവനത്തിേന്മെലാെക്കയും ഇരിക്കെട്ട;
േയാവാബിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ്രസവക്കാരേനാ
കുഷഠ്േരാഗിേയാ വടി കുത്തി നടക്കുന്നവേനാ
വാളിനാൽ വീഴുന്നവേനാ ആഹാരത്തിന്നു
മുട്ടുള്ളവേനാ വിെട്ടാഴിയാതിരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അബേ്നർ ഗിെബേയാനിെല യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുെട
അനുജനായ അസാേഹലിെന െകാന്നതു നിമിത്തം
േയാവാബും അവെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയും
ഇങ്ങെന അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 31 ദാവീദ്
േയാവാബിേനാടും അവേനാടുകൂെടയുള്ള
സകലജനേത്താടും: നിങ്ങളുെട വ്രസ്തം കീറി
ചാക്കുശീല ഉടുത്തു അബേ്നരിെന്റ മുമ്പിൽ നടന്നു
വിലപിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. ദാവീദര്ാജാവു
ശവമഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നാെല നടന്നു. 32 അവർ
അബേ്നരിെന െഹേ്രബാനിൽ അടക്കം െചയത്േപ്പാൾ
രാജാവു അബേ്നരിെന്റ ശവക്കുഴിക്കൽ ഉറെക്ക
കരഞ്ഞു; സകലജനവും കരഞ്ഞു. 33 രാജാവു
അബേ്നരിെനക്കുറിച്ചു വിലാപഗീതം
െചാല്ലിയെതെന്തന്നാൽ:
അബേ്നർ ഒരു നീചെനേപ്പാെലേയാ മരിേക്കണ്ടതു?
34 നിെന്റ ൈക ബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല;
നിെന്റ കാലിന്നു ചങ്ങല ഇട്ടിരുന്നില്ല;
നീതിെകട്ടവരുെട മുമ്പിൽ പട്ടുേപാകുേമ്പാെല നീ
പട്ടുേപായേല്ലാ.
സകലജനവും അവെനക്കുറിച്ചു
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 35 േനരം ൈവകുംമുേമ്പ
ജനെമല്ലാം ദാവീദിെന ഭക്ഷണം കഴിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
വന്നേപ്പാൾ: സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കും മുെമ്പ ഞാൻ അപ്പം
എങ്കിലും മറ്റു യാെതാെന്നങ്കിലും ആസ്വദിച്ചാൽ
ൈദവം എേന്നാടു തക്കവണ്ണവും അധികവും
െചയ്യെട്ട എന്നു ദാവീദ ്സത്യം െചയത്ു പറഞ്ഞു. 36

ഇതു ജനെമല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ: രാജാവു
െചയത്െതാെക്കയും സവ്വൎ ജനത്തിന്നും
േബാധിച്ചിരുന്നതുേപാെല ഇതും അവക്കൎ ു േബാധിച്ചു.
37 േനരിെന്റ പു്രതനായ അബേ്നരിെന െകാന്നതു
രാജാവിെന്റ അറിേവാെടയല്ല എന്നു
സകലജനത്തിന്നും യി്രസാേയലിെന്നാെക്കയും അന്നു
േബാധ്യമായി. 38 രാജാവു തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു: ഇന്നു
യി്രസാേയലിൽ ഒരു ്രപഭുവും മഹാനുമായവൻ
പട്ടുേപായി എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 39

ഞാൻ രാജാഭിേഷകം ്രപാപിച്ചവൻ എങ്കിലും ഇന്നു
ബലഹീനനാകുന്നു; െസരൂയയുെട പു്രതന്മാരായ ഈ
പുരുഷന്മാർ എനിക്കു ഒതുങ്ങാത്ത കഠിനന്മാരേ്രത;
ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിച്ചവന്നു അവെന്റ ദുഷ്ടെതക്കു
തക്കവണ്ണം യേഹാവ പകരം െകാടുക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു.

൪൪ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അബേ്നർ െഹേ്രബാനിൽെവച്ചു മരിച്ചു
േപായതു െശൗലിെന്റ മകൻ േകട്ടേപ്പാൾ
അവെന്റ ൈധയ്യൎ ം ക്ഷയിച്ചു

യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും ്രഭമിച്ചുേപായി. 2 എന്നാൽ
െശൗലിെന്റ മകന്നു പടനായകന്മാരായ രണ്ടു
പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു; ഒരുത്തന്നു ബാനാ എന്നും
മറ്റവന്നു േരഖാബ ്എന്നും േപർ. അവൻ
െബന്യാമീന്യരിൽ െബേരാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ
പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു; െബേരാത്ത് െബന്യാമീനിൽ

ഉൾെപ്പട്ടതായി വിചാരിച്ചുവരുന്നു. 3 െബേരാത്യർ
ഗിത്ഥയീമിേലക്കു ഓടിേപ്പായി, ഇന്നുവെരയും അവിെട
പരേദശികളായി പാക്കൎ ുന്നു.

4 െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാന്നു രണ്ടു കാലും
മുടന്തായിട്ടു ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
യിെ്രസേയലിൽനിന്നു െശൗലിെന്റയും
േയാനാഥാെന്റയും വത്തൎ മാനം എത്തിയ സമയം
അവന്നു അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. അേപ്പാൾ അവെന്റ
ധാ്രതി അവെന എടുത്തുെകാണ്ടു ഓടി; അവൾ
ബദ്ധെപ്പട്ടു ഓടുേമ്പാൾ അവൻ വീണു
മുടന്തനായിേപ്പായി. അവന്നു െമഫീേബാെശത്ത്
എന്നു േപർ.

5 െബേരാത്യർ രിേമ്മാെന്റ പു്രതന്മാരായ േരഖാബും
ബാനയും െവയിൽ മൂത്തേപ്പാേഴക്കു ഈശ-്
േബാെശത്തിെന്റ വീട്ടിൽ െചെന്നത്തി; അവൻ
ഉച്ചസമയത്തു ആശ്വസിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. 6

അവർ േകാതമ്പു എടുപ്പാൻ വരുന്ന ഭാവത്തിൽ
വീട്ടിെന്റ നടുവിൽ കടന്നു അവെന വയറ്റത്തു കുത്തി;
േരഖാബും സേഹാദരനായ ബാനയും
ഓടിേപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു. 7 അവർ അകത്തു കടന്നേപ്പാൾ
അവൻ ശയനഗൃഹത്തിൽ കട്ടിലിേന്മൽ
കിടക്കുകയായിരുന്നു; ഇങ്ങെന അവർ അവെന
കുത്തിെക്കാന്നു തലെവട്ടിക്കളഞ്ഞു തലയും എടുത്തു
രാ്രതി മുഴുവനും അരാബയിൽകൂടി നടന്നു 8

െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഈശ-്
േബാെശത്തിെന്റ തല െകാണ്ടുവന്നു രാജാവിേനാടു:
നിനക്കു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കിയ നിെന്റ
ശ്രതുവായ െശൗലിെന്റ മകൻ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ
തല ഇതാ; ഇന്നു യജമാനനായ രാജാവിന്നു േവണ്ടി
െശൗലിേനാടും അവെന്റ സന്തതിേയാടും യേഹാവ
്രപതികാരം െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 9

എന്നാെറ ദാവീദ ്െബേരാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ
പു്രതന്മാരായ േരഖാബിേനാടും അവെന്റ സേഹാദരൻ
ബാനേയാടും ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: എെന്റ ്രപാണെന
സകലആപത്തിൽനിന്നും വീെണ്ടടുത്ത
യേഹാവയാണ, 10 െശൗൽ മരിച്ചുേപായി എന്നു
ഒരുത്തൻ എെന്ന അറിയിച്ചു താൻ ശുഭവത്തൎ മാനം
െകാണ്ടുവന്നു എന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
അവെന പിടിച്ചു സിക്ലാഗിൽെവച്ചു െകാന്നു.
ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അവെന്റ
വത്തൎ മാനത്തിന്നുേവണ്ടി അവന്നു െകാടുത്ത
്രപതിഫലം. 11 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ഒരു നീതിമാെന
അവെന്റ വീട്ടിൽ െമത്തയിൽെവച്ചു െകാലെചയത്ാൽ
എ്രത അധികം? ഞാൻ അവെന്റ രക്തം നിങ്ങേളാടു
േചാദിച്ചു നിങ്ങെള ഭൂമിയിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളയാതിരിക്കുേമാ? 12 പിെന്ന ദാവീദ ്തെന്റ
ബാല്യക്കാക്കൎ ു കലപ്നെകാടുത്തു; അവർ അവെര
െകാന്നു അവരുെട ൈകകാലുകൾ െവട്ടി അവെര
െഹേ്രബാനിെല കുളത്തിന്നരിെക തൂക്കിക്കളഞ്ഞു.
ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ തല അവർ എടുത്തു
െഹേ്രബാനിൽ അബേ്നരിെന്റ ശവക്കുഴിയിൽ അടക്കം
െചയത്ു.

൫൫ അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങെളാെക്കയും
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഞങ്ങൾ നിെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും

ആകുന്നുവേല്ലാ. 2 മുമ്പു െശൗൽ ഞങ്ങളുെട
രാജാവായിരുന്നേപ്പാഴും നായകനായി യി്രസാേയലിെന

൨. ശമൂേവൽ 3:29 255 ൨. ശമൂേവൽ 5:2
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നടത്തിയതു നീ ആയിരുന്നു. നീ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കയും യി്രസാേയലിന്നു
്രപഭുവായിരിക്കയും െചയ്യുെമന്നു യേഹാവ നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുമുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 3 ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരാെക്കയും െഹേ്രബാനിൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; ദാവീദ ്രാജാവു
െഹേ്രബാനിൽെവച്ചു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അവേരാടു ഉടമ്പടി െചയത്ു; അവർ ദാവീദിെന
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചയത്ു. 4

ദാവീദ ്വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു മുപ്പതു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ നാലപ്തു സംവത്സരം
വാണു. 5 അവൻ െഹേ്രബാനിൽ െയഹൂെദക്കു ഏഴു
സംവത്സരവും ആറു മാസവും െയരൂശേലമിൽ
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും െയഹൂെദക്കും മുപ്പത്തിമൂന്നു
സംവത്സരവും രാജാവായി വാണു. 6 രാജാവും
അവെന്റ ആളുകളും െയരൂശേലമിേലക്കു ആ േദശെത്ത
നിവാസികളായ െയബൂസ്യരുെട േനെര പുറെപ്പട്ടു.
ദാവീദിന്നു അവിെട കടപ്പാൻ കഴികയിെല്ലന്നുെവച്ചു
അവർ ദാവീദിേനാടു: നീ ഇവിെട കടക്കയില്ല; നിെന്ന
തടുപ്പാൻ കുരുടരും മുടന്തരും മതി എന്നു പറഞ്ഞു. 7

എന്നിട്ടും ദാവീദ ്സീേയാൻേകാട്ട പിടിച്ചു; അതു തെന്ന
ദാവീദിെന്റ നഗരം. 8 അന്നു ദാവീദ:് ആെരങ്കിലും
െയബൂസ്യെര േതാലപ്ിച്ചാൽ അവൻ നീപ്പൎ ാത്തിയിൽ
കൂടി കയറി ദാവീദിന്നു െവറുപ്പായുള്ള മുടന്തെരയും
കുരുടെരയും പിടിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ടു കുരുടരും മുടന്തരും വീട്ടിൽ വരരുതു
എെന്നാരു െചാല്ലു നടപ്പായി. 9 ദാവീദ ്േകാട്ടയിൽ
വസിച്ചു, അതിന്നു ദാവീദിെന്റ നഗരെമന്നു േപരിട്ടു.
ദാവീദ ്അതിെന മിേല്ലാ തുടങ്ങി ചുറ്റിലും ഉള്ളിേലാട്ടും
പണിതുറപ്പിച്ചു. 10 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ തേന്നാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു
ദാവീദ ്േമല്ക്കുേമൽ ്രപബലനായിത്തീന്നൎ ു. 11

േസാർരാജാവായ ഹീരാം ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെരയും േദവദാരുക്കെളയും ആശാരികെളയും
കലപ്ണിക്കാെരയും അയച്ചു; അവർ ദാവീദിന്നു ഒരു
അരമന പണിതു. 12 ഇങ്ങെന യേഹാവ യി്രസാേയലിൽ
തെന്ന രാജാവായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും അവെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയൽ നിമിത്തം തെന്റ രാജത്വം
ഉന്നതമാക്കുകയും െചയത്ു എന്നു ദാവീദ ്അറിഞ്ഞു.
13 െഹേ്രബാനിൽനിന്നു വന്നേശഷം ദാവീദ്
െയരൂശേലമിൽെവച്ചു അധികം െവപ്പാട്ടികെളയും
ഭായ്യൎ മാെരയും പരി്രഗഹിച്ചു; ദാവീദിന്നു പിെന്നയും
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ജനിച്ചു. 14

െയരൂശേലമിൽെവച്ചു അവന്നു ജനിച്ചവരുെട
േപരുകളാവിതു: ശമ്മൂവ, േശാബാബ,് നാഥാൻ,
ശേലാേമാൻ, 15 യിബഹ്ാർ, എലിശൂവ, േനെഫഗ,്
യാഫീയ, 16 എലീശാമാ, എല്യാദാവു, എലീേഫെലത്ത്,
17 എന്നാൽ ദാവീദിെന യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി
അഭിേഷകം െചയത്ു എന്നു െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യർ ഒെക്കയും ദാവീദിെന പിടിപ്പാൻ വന്നു;
ദാവീദ ്അതു േകട്ടിട്ടു ദുഗ്ഗൎ ത്തിൽ കടന്നു പാത്തൎ ു. 18

െഫലിസ്ത്യർ വന്നു െരഫായീം താഴവ്രയിൽ പരന്നു. 19

അേപ്പാൾ ദാവീദ ്യേഹാവേയാടു: ഞാൻ
െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര പുറെപ്പേടണേമാ? അവെര
എെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുതരുേമാ എന്നു േചാദിച്ചു.
പുറെപ്പടുക; ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും എന്നു യേഹാവ ദാവീദിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്ു. 20 അങ്ങെന ദാവീദ ്ബാൽ-
െപരാസീമിൽ െചന്നു; അവിെടെവച്ചു ദാവീദ ്അവെര
േതാലപ്ിച്ചു; െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല യേഹാവ എെന്റ

മുമ്പിൽ എെന്റ ശ്രതുക്കെള തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു എന്നു
പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ബാൽ-
െപരാസീം എന്നു േപർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. 21 അവിെട
അവർ തങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങെള ഇേട്ടച്ചുേപായി;
ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും അവെയ എടുത്തു
െകാണ്ടുേപാന്നു. 22 െഫലിസ്ത്യർ പിെന്നയും വന്നു
െരഫായീംതാഴവ്രയിൽ പരന്നു. 23 ദാവീദ്
യേഹാവേയാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ: നീ േനെര െചല്ലാെത
അവരുെട പിമ്പുറത്തുകൂടി വളഞ്ഞുെചന്നു
ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്കു എതിെരെവച്ചു അവെര
േനരിടുക. 24 ബാഖാവൃക്ഷങ്ങളുെട അ്രഗങ്ങളിൽകൂടി
അണിനടക്കുന്ന ഒച്ചേപാെല േകൾക്കും; അേപ്പാൾ
േവഗത്തിൽ െചല്ലുക; െഫലിസ്ത്യൈസന്യെത്ത
േതാലപ്ിപ്പാൻ യേഹാവ നിനക്കു മുമ്പായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 25

യേഹാവ കലപ്ിച്ചതുേപാെല ദാവീദ ്െചയത്ു,
െഫലിസ്ത്യെര േഗബമുതൽ േഗെസർവെര േതാലപ്ിച്ചു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ദാവീദ ്യി്രസാേയലിൽനിന്നു
സകലവിരുതന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം േപെര
കൂട്ടിവരുത്തി 2 െകരൂബുകളുെട മീെത

അധിവസിക്കുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ബാേല-െയഹൂദയിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു ദാവീദും കൂെടയുള്ള
സകലജനവും അവിേടക്കു പുറെപ്പട്ടു േപായി. 3

അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ
കയറ്റി, കുന്നിേന്മലുള്ള അബീനാദാബിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു; അബീനാദാബിെന്റ
പു്രതന്മാരായ ഉസ്സയും അേഹ്യാവും ആ പുതിയവണ്ടി
െതളിച്ചു. 4 കുന്നിേന്മലുള്ള അബീനാദാബിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്നു അവർ അതിെന ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകവുമായി െകാണ്ടു േപാരുേമ്പാൾ അേഹ്യാ
െപട്ടകത്തിന്നു മുമ്പായി നടന്നു. 5 ദാവീദും
യി്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും സരളമരംെകാണ്ടുള്ള
സകലവിധവാദി്രതങ്ങേളാടും കിന്നരം, വീണ, തപ്പ്,
മുരജം, ൈകത്താളം എന്നിവേയാടുംകൂെട
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നൃത്തം െചയത്ു. 6 അവർ
നാേഖാെന്റ കളത്തിങ്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ കാള
വിരണ്ടതുെകാണ്ടു ഉസ്സാ ൈക നീട്ടി ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം പിടിച്ചു. 7 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം
ഉസ്സയുെട േനെര ജ്വലിച്ചു; അവെന്റ അവിേവകം
നിമിത്തം ൈദവം അവിെടെവച്ചു അവെന
സംഹരിച്ചു; അവൻ അവിെട ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകത്തിെന്റ അടുക്കൽെവച്ചു മരിച്ചു. 8 യേഹാവ
ഉസ്സെയ േഛദിച്ച േഛദംനിമിത്തം ദാവീദിന്നു
വ്യസനമായി അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്നു േപെരസ-്ഉസ്സാ
എന്നു േപർവിളിച്ചു. അതു ഇന്നുവെരയും
പറഞ്ഞുവരുന്നു. 9 അന്നു ദാവീദ ്യേഹാവെയ
ഭയെപ്പട്ടുേപായി. യേഹാവയുെട െപട്ടകം എെന്റ
അടുക്കൽ എങ്ങെന െകാണ്ടുവേരണ്ടു എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 10 ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട െപട്ടകം
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുവാൻ
മനസ്സില്ലാെത ദാവീദ ്അതിെന ഗിത്യനായ ഓേബദ-്
എേദാമിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി െവച്ചു. 11

യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഗിത്യനായ ഓേബദ-്
എേദാമിെന്റ വീട്ടിൽ മൂന്നുമാസം ഇരുന്നു; യേഹാവ
ഓേബദ-്എേദാമിെനയും അവെന്റ കുടുംബെത്ത

൨. ശമൂേവൽ 5:3 256 ൨. ശമൂേവൽ 6:11
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ഒെക്കയും അനു്രഗഹിച്ചു. 12 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
നിമിത്തം യേഹാവ ഓേബദ-്എേദാമിെന്റ
കുടുംബെത്തയും അവന്നുള്ള സകലെത്തയും
അനു്രഗഹിച്ചു എന്നു ദാവീദ ്രാജാവിന്നു അറിവു
കിട്ടിയേപ്പാൾ ദാവീദ ്പുറെപ്പട്ടു ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം ഓേബദ-്എേദാമിെന്റ വീട്ടിൽ നിന്നു
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിേലക്കു സേന്താഷേത്താെട
െകാണ്ടുവന്നു. 13 യേഹാവയുെട െപട്ടകം ചുമന്നവർ
ആറു ചുവടു നടന്നേശഷം അവൻ ഒരു കാളെയയും
തടിപ്പിച്ച കിടാവിെനയും യാഗംകഴിച്ചു. 14 ദാവീദ്
പഞ്ഞിനൂലങ്കി ധരിച്ചുെകാണ്ടു പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാെട
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നൃത്തം െചയത്ു. 15

അങ്ങെന ദാവീദും യി്രസാേയൽ ഗൃഹെമാെക്കയും
ആേപ്പൎ ാടും കാഹളനാദേത്താടുംകൂെട യാേഹാവയുെട
െപട്ടകം െകാണ്ടുവന്നു. 16 എന്നാൽ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ കിളിവാതിലിൽകൂടി
േനാക്കി, ദാവീദ ്രാജാവു യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
കുതിച്ചു നൃത്തം െചയ്യുന്നതു കണ്ടു തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ അവെന നിന്ദിച്ചു. 17 അവർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകം െകാണ്ടുവന്നു ദാവീദ്
അതിന്നായിട്ടു അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിെന്റ നടുവിൽ
അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുെവച്ചു; പിെന്ന ദാവീദ്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ േഹാമയാഗങ്ങളും
സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു. 18 ദാവീദ്
േഹാമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു
തീന്നൎ േശഷം അവൻ ജനെത്ത ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിച്ചു. 19 പിെന്ന
അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ സംഘവുമായ
സകലജനത്തിലും പുരുഷന്മാക്കൎ ും ്രസ്തീകൾക്കും
ആെളാന്നിന്നു ഒരു അപ്പവും ഒരു കഷണം മാംസവും
ഒരു മുന്തിരിയടയും വീതം പങ്കിട്ടുെകാടുത്തു,
ജനെമാെക്കയും താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപായി. 20

അനന്തരം ദാവീദ ്തെന്റ കുടുംബെത്ത
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ ദാവീദിെന എതിേരറ്റു
െചന്നു: നിസ്സാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തെന്നത്താൻ
അനാവൃതനാക്കുന്നതുേപാെല ഇന്നു തെന്റ
ദാസന്മാരുെട ദാസികൾ കാൺെക തെന്നത്താൻ
അനാവൃതനാക്കിയ യി്രസാേയൽരാജാവു ഇന്നു എ്രത
മഹത്വമുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ദാവീദ്
മീഖളിേനാടു: യേഹാവയുെട ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു
്രപഭുവായി നിയമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ അപ്പനിലും
അവെന്റ സകലഗൃഹത്തിലും ഉപരിയായി എെന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട മുമ്പാെക,
അേത, യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഞാൻ നൃത്തം
െചയ്യും. 22 ഞാൻ ഇനിയും ഇതിലധികം ഹീനനും
എെന്റ കാഴെ്ചക്കു എളിയവനും ആയിരിക്കും; നീ
പറഞ്ഞ ദാസികളാേലാ എനിക്കു മഹത്വമുണ്ടാകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ മകളായ
മീഖളിന്നു ജീവപയ്യൎ ന്തം ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായില്ല.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ചുറ്റുമുള്ള സകലശ്രതുക്കെളയും
അടക്കി രാജാവിന്നു സ്വസ്ഥത നല്കിയേശഷം
രാജാവു തെന്റ അരമനയിൽ

വസിക്കുംകാലത്തു 2 ഒരിക്കൽ രാജാവു
നാഥാൻ്രപവാചകേനാടു: ഇതാ, ഞാൻ
േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു;

ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകേമാ തിരശ്ശീെലക്കകത്തു
ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 3 നാഥാൻ
രാജാവിേനാടു: നീ െചന്നു നിെന്റ
മനസ്സിലുള്ളെതാെക്കയും െചയത്ുെകാൾക; യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ
അന്നു രാ്രതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു നാഥാന്നു
ഉണ്ടായതു എെന്തന്നാൽ: 5 എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിേനാടു നീ െചന്നു പറക: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ അധിവസിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
എനിക്കു ഒരു ആലയം പണിയുേമാ? 6 ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കെള മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ ഒരു ആലയത്തിൽ
അധിവസിക്കാെത കൂടാരത്തിലും നിവാസത്തിലുമേല്ലാ
സഞ്ചരിച്ചുവരുന്നതു. 7 എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന േമയപ്ാൻ ഞാൻ കലപ്ിച്ചാക്കിയ
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഒന്നിേനാടു എനിക്കു
േദവദാരുെകാണ്ടു ഒരു ആലയം പണിയാതിരിക്കുന്നതു
എന്തു എന്നു എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടുംകൂെട
ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുവന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിെട
െവെച്ചങ്കിലും ഒരു വാക്കു കലപ്ിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 8

ആകയാൽ നീ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിേന്മൽ ്രപഭുവായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
നിെന്ന പുലപ്ുറത്തു നിന്നു, ആടുകെള
േനാക്കിനടക്കുേമ്പാൾ തേന്ന എടുത്തു. 9 നീ
സഞ്ചരിച്ചുവന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരുന്നു നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിലുള്ള
മഹാന്മാരുെട േപർേപാെല ഞാൻ നിെന്റ േപർ
വലുതാക്കും. 10 ഞാൻ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന്നു ഒരു സ്ഥലം കലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും
അവർ സ്വന്തസ്ഥലത്തു പാത്തൎ ു അവിെടനിന്നു
ഇളകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവെര നടുകയും
െചയ്യും. പണ്ടെത്തേപ്പാെലയും എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന്നു ഞാൻ ന്യായാധിപന്മാെര
കലപ്ിച്ചാക്കിയ കാലെത്തേപ്പാെലയും ഇനി ദുഷ്ടന്മാർ
അവെര പീഡിപ്പിക്കയില്ല. 11 ഞാൻ നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും അടക്കി നിനക്കു സ്വസ്ഥത നല്കും.
അ്രതയുമല്ല, യേഹാവ നിനക്കു ഒരു ഗൃഹം
ഉണ്ടാക്കുെമന്നു യേഹാവ നിേന്നാടു അറിയിക്കുന്നു.
12 നിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവാനിരിക്കുന്ന
സന്തതിെയ നിെന്റ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ടു നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട നീ നി്രദെകാള്ളുേമ്പാൾ ഞാൻ
നിനക്കു പിന്തുടച്ചൎ യായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും
അവെന്റ രാജത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും െചയ്യും. 13 അവൻ
എെന്റ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിയും; ഞാൻ
അവെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനം എേന്നക്കും
സ്ഥിരമാക്കും. 14 ഞാൻ അവന്നു പിതാവും അവൻ
എനിക്കു പു്രതനും ആയിരിക്കും; അവൻ കുറ്റം
െചയത്ാൽ ഞാൻ അവെന മനുഷ്യരുെട വടിെകാണ്ടും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട അടിെകാണ്ടും ശിക്ഷിക്കും. 15

എങ്കിലും നിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ
െശൗലിങ്കൽനിന്നു ഞാൻ എെന്റ ദയ
നീക്കിയതുേപാെല അതു അവങ്കൽനിന്നു
നീങ്ങിേപ്പാകയില്ല. 16 നിെന്റ ഗൃഹവും നിെന്റ
രാജത്വവും എെന്റ മുമ്പാെക എേന്നക്കും
സ്ഥിരമായിരിക്കും; നിെന്റ സിംഹാസനവും എേന്നക്കും
ഉെറച്ചിരിക്കും. 17 ഈ സകലവാക്കുകൾക്കും
ദശൎ നത്തിന്നും ഒത്തവണ്ണം നാഥാൻ ദാവീദിേനാടു
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സംസാരിച്ചു. 18 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്രാജാവു അകത്തു
െചന്നു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ
എെന്ന ഇ്രതേത്താളം െകാണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആർ?
എെന്റ ഗൃഹവും എന്തുള്ളു? 19 കത്തൎ ാവായ
യേഹാേവ, ഇതും േപാരാ എന്നു നിനക്കു േതാന്നീട്ടു
വരുവാനുള്ള ദീഘൎ കാലേത്തക്കു അടിയെന്റ
ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ചും നീ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.
കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, ഇതു മനുഷ്യക്കൎ ു
ഉപേദശമേല്ലാ? 20 ദാവീദ ്ഇനി നിേന്നാടു എന്തു
പറേയണ്ടു? കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ അടിയെന
അറിയുന്നു. 21 നിെന്റ വചനം നിമിത്തവും നിെന്റ
്രപസാദ്രപകാരവും അേല്ലാ നീ ഈ വൻകായ്യൎ ം
ഒെക്കയും െചയത്ു അടിയെന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതു.
22 അതുെകാണ്ടു കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ
വലിയവൻ ആകുന്നു; നിെന്നേപ്പാെല ഒരുത്തനുമില്ല;
ഞങ്ങൾ സ്വന്തെചവിെകാണ്ടു േകട്ടെതാെക്കയും
ഓത്തൎ ാൽ നീ അല്ലാെത ഒരു ൈദവവും ഇല്ല. 23

നിനക്കു ജനമായി വീെണ്ടടുപ്പാനും നിനക്കു ഒരു നാമം
സമ്പാദിപ്പാനും നീ െചന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന്നു തുല്യമായി ഭൂമിയിൽ ഏെതാരു
ജാതിയുള്ളു? ൈദവേമ, നീ മി്രസയീമിൽനിന്നും
ജാതികളുെടയും അവരുെട േദവന്മാരുെടയും
ൈകവശത്തുനിന്നും നിനക്കായി
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നിെന്റ ജനം കാൺെക അവക്കൎ ു
േവണ്ടി വൻകായ്യൎ വും അവരുെട േദശത്തിന്നുേവണ്ടി
ഭയങ്കരകായ്യൎ ങ്ങളും ്രപവത്തൎ ിച്ചുവേല്ലാ. 24 നിെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന നിനക്കു എേന്നക്കും
ജനമായിരിപ്പാൻ നീ നിനക്കായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തി,
യേഹാേവ, നീ അവക്കൎ ു ൈദവമായത്ീന്നൎ ുമിരിക്കുന്നു.
25 ഇേപ്പാഴും കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ
അടിയെനയും അടിയെന്റ ഗൃഹെത്തയും കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത് വചനെത്ത എേന്നക്കും ഉറപ്പാക്കി
അരുളപ്പാടുേപാെല െചേയ്യണേമ. 26 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ യി്രസാേയലിന്നു ൈദവം എന്നിങ്ങെന നിെന്റ
നാമം എേന്നക്കും മഹത്വീകരിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട;
നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹം നിെന്റ മുമ്പാെക
സ്ഥരിമായിരിക്കെട്ട. 27 ഞാൻ നിനക്കു ഒരു ഗൃഹം
പണിയുെമന്നു നീ അടിയന്നു
െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ടു, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ, നിേന്നാടു ഈ
്രപാത്ഥൎ ന കഴിപ്പാൻ അടിയൻ ൈധയ്യൎ ം ്രപാപിച്ചു. 28

കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ തേന്ന ൈദവം; നിെന്റ
വചനങ്ങൾ സത്യം ആകുന്നു; അടിയന്നു ഈ നന്മെയ
നീ വാഗദ്ാനം െചയത്ുമിരിക്കുന്നു. 29 ആകയാൽ
അടിയെന്റ ഗൃഹം തിരുമുമ്പിൽ എേന്നക്കും
ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ്രപസാദം േതാന്നി
അനു്രഗഹിേക്കണേമ; കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ
അങ്ങെന അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുണ്ടേല്ലാ; നിെന്റ
അനു്രഗഹത്താൽ അടിയെന്റ ഗൃഹം എേന്നക്കും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യെര ജയിച്ചടക്കി,
മൂലസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭരണം െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്നു കരസ്ഥമാക്കി. 2 അവൻ

േമാവാബ്യെരയും േതാലപ്ിച്ചു അവെര നിലത്തു
കിടത്തി ചരടുെകാണ്ടു അളന്നു; െകാല്ലുവാൻ രണ്ടു
ചരടും ജീവേനാെട രക്ഷിപ്പാൻ ഒരു ചരടുമായി അവൻ

അളന്നു. അങ്ങെന േമാവാബ്യർ ദാവീദിന്നു
ദാസന്മാരായി കപ്പം െകാടുത്തുവന്നു. 3

െരേഹാബിെന്റ മകനായി േസാബരാജാവായ
ഹദേദെസർ നദീതീരത്തുള്ള തെന്റ ആധിപത്യം
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുവാൻ േപായേപ്പാൾ ദാവീദ്
അവെന േതാലപ്ിച്ചു. 4 അവെന്റ വക
ആയിരെത്തഴുനൂറു കുതിരേച്ചവകെരയും
ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകെളയും ദാവീദ ്പിടിച്ചു;
രഥക്കുതിരകളിൽ നൂറു മാ്രതംെവച്ചുംെകാണ്ടു േശഷം
കുതിരകെള ഒെക്കയും കുതിഞരമ്പു െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.
5 േസാബരാജാവായ ഹദേദെസരിെന സഹായിപ്പാൻ
ദേമ്മെശക്കിേനാടു േചന്നൎ  അരാമ്യർ വന്നേപ്പാൾ
ദാവീദ ്അരാമ്യരിൽ ഇരുപത്തീരായിരംേപെര
സംഹരിച്ചു. 6 പിെന്ന ദാവീദ ്ദേമ്മെശക്കിേനാടു
േചന്നൎ  അരാമിൽ കാവലപ്ട്ടാളങ്ങെള പാപ്പൎ ിച്ചു;
അരാമ്യരും ദാവീദിന്നു ദാസന്മാരായിത്തീന്നൎ ു കപ്പം
െകാടുത്തുവന്നു. ഇങ്ങെന ദാവീദ്
െചേന്നടെത്താെക്കയും യേഹാവ അവന്നു ജയം നല്കി.
7 ഹദേദെസരിെന്റ ഭൃത്യന്മാക്കൎ ു ഉണ്ടായിരുന്ന
െപാൻപരിചകെള ദാവീദ ്എടുത്തു
െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 8 ഹദേദെസരിെന്റ
പട്ടണങ്ങളായ േബതഹിൽനിന്നും
െബേരാതായിൽനിന്നും ദാവീദര്ാജാവു അനവധി
താ്രമവും െകാണ്ടുവന്നു. 9 ദാവീദ ്ഹദേദെസരിെന്റ
സവ്വൎ ൈസന്യെത്തയും േതാലപ്ിച്ചു എന്നു ഹമാത്ത്
രാജാവായ േതായി േകട്ടേപ്പാൾ 10 ദാവീദ്
രാജാവിേനാടു കുശലം േചാദിപ്പാനും അവൻ
ഹദേദെസരിേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു അവെന
േതാലപ്ിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന അഭിനന്ദിപ്പാനും
േതായി തെന്റ മകൻ േയാരാമിെന രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു; ഹദേദെസരിന്നു േതായിേയാടു
കൂടക്കൂെട യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു. േയാരാം െവള്ളി,
െപാന്നു, താ്രമം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള സാധനങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നു. 11 ദാവീദ ്രാജാവു ഇവെയ അരാമ്യർ,
േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്യർ
എന്നിങ്ങെന താൻ കീഴടക്കിയ സകലജാതികളുെടയും
പക്കൽനിന്നും 12 െരേഹാബിെന്റ മകനായി
േസാബരാജാവായ ഹദേദെസരിെന്റ
െകാള്ളയിൽനിന്നും എടുത്തു വിശുദ്ധീകരിച്ച
െവള്ളിേയാടും െപാന്നിേനാടുംകൂെട യേഹാെവക്കു
വിശുദ്ധീകരിച്ചു. 13 പിെന്ന ദാവീദ്
ഉപ്പുതാഴവ്രയിൽെവച്ചു പതിെനണ്ണായിരം അരാമ്യെര
സംഹരിച്ചു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ തനിക്കു കീത്തൎ ി
സമ്പാദിച്ചു. 14 അവൻ എേദാമിൽ കാവലപ്ട്ടാളങ്ങെള
ആക്കി; എേദാമിൽ എല്ലാടത്തും അവൻ
കാവലപ്ട്ടാളങ്ങെള പാപ്പൎ ിച്ചു; എേദാമ്യെരാെക്കയും
ദാവീദിന്നു ദാസന്മാരായിത്തീന്നൎ ു; ദാവീദ്
െചേന്നടെത്താെക്കയും യേഹാവ അവന്നു ജയം നല്കി.

15 ഇങ്ങെന ദാവീദ ്എല്ലായി്രസാേയലിെനയും
വാണു; ദാവീദ ്തെന്റ സകലജനത്തിന്നും നീതിയും
ന്യായവും നടത്തിെക്കാടുത്തു. 16 െസരൂയയുെട മകൻ
േയാവാബ ്േസനാധിപതിയും അഹീലൂദിെന്റ മകൻ
െയേഹാശാഫാത ്മ്രന്തിയും ആയിരുന്നു. 17

അഹീതൂബിെന്റ മകൻ സാേദാക്കും അബ്യാഥാരിെന്റ
മകൻ അഹീേമെലക്കും പുേരാഹിതന്മാരും െസരായാ
രായസക്കാരനും ആയിരുന്നു. 18 യേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാവു േ്രകത്യക്കൎ ും േപ്ലത്യക്കൎ ും അധിപതി
ആയിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാേരാ
പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു.

൨. ശമൂേവൽ 7:18 258 ൨. ശമൂേവൽ 8:18
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൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ദാവീദ:് ഞാൻ േയാനാഥാെന്റ
നിമിത്തം ദയ കാണിേക്കണ്ടതിന്നു െശൗലിെന്റ
കുടുംബത്തിൽ ആെരങ്കിലും

േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു അേന്വഷിച്ചു. 2

എന്നാൽ െശൗലിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ സീബാ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു ഭൃത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ചുവരുത്തി; രാജാവു
അവേനാടു: നീ സീബേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. അടിയൻ
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 3 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ ദയ
കാണിേക്കണ്ടതിന്നു െശൗലിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ എന്നു രാജാവു േചാദിച്ചതിന്നു:
രണ്ടു കാലും മുടന്തായിട്ടു േയാനാഥാെന്റ ഒരു മകൻ
ഉണ്ടു എന്നു സീബാ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 4

അവൻ എവിെട എന്നു രാജാവു േചാദിച്ചതിന്നു:
േലാെദബാരിൽ അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ മാഖീരിെന്റ
വീട്ടിലുണ്ടു എന്നു സീബാ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 5

അേപ്പാൾ ദാവീദ ്രാജാവു ആളയച്ചു, േലാെദബാരിൽ
അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ മാഖീരിെന്റ വീട്ടിൽ നിന്നു
അവെന വരുത്തി. 6 െശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമഫീേബാെശത്ത് ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു.
ദാവീദ:് െമഫീേബാെശേത്ത എന്നു വിളിച്ചതിന്നു
അടിയൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 7 ദാവീദ്
അവേനാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിെന്റ അപ്പനായ
േയാനാഥാെന്റ നിമിത്തം ഞാൻ നിേന്നാടു ദയകാണിച്ചു
നിെന്റ അപ്പനായ െശൗലിെന്റ നിലം ഒെക്കയും നിനക്കു
മടക്കിത്തരുന്നു; നീേയാ നിത്യം എെന്റ േമശയിങ്കൽ
ഭക്ഷണം കഴിച്ചുെകാേള്ളണം എന്നു പറഞ്ഞു. 8

അവൻ നമസ്കരിച്ചുംെകാണ്ടു: ചത്ത നാെയേപ്പാെല
ഇരിക്കുന്ന അടിയെന നീ കടാക്ഷിപ്പാൻ അടിയൻ
എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ രാജാവു
െശൗലിെന്റ ഭൃത്യനായ സീബെയ വിളിപ്പിച്ചു അവേനാടു
കലപ്ിച്ചതു: െശൗലിന്നു അവെന്റ
സകലഗൃഹത്തിന്നുമുള്ളെതാെക്കയും ഞാൻ നിെന്റ
യജമാനെന്റ മകന്നു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 10 നീയും
നിെന്റ പു്രതന്മാരും േവലക്കാരും നിെന്റ യജമാനെന്റ
മകന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരമുണ്ടാേകണ്ടതിന്നു
അവന്നുേവണ്ടി ആ നിലം കൃഷിെചയത്ു അനുഭവം
എടുേക്കണം; നിെന്റ യജമാനെന്റ മകനായ
െമഫീേബാെശത്ത് നിത്യം എെന്റ േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ചുെകാള്ളും. എന്നാൽ സീെബക്കു
പതിനഞ്ചുപു്രതന്മാരും ഇരുപതു േവലക്കാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 രാജാവായ യജമാനൻ അടിയേനാടു
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും അടിയൻ െചയ്യും എന്നു
സീബാ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. െമഫീേബാെശേത്താ
രാജകുമാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നേപാെല ദാവീദിെന്റ
േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുേപാന്നു. 12

െമഫീേബാെശത്തിന്നു ഒരു െചറിയ മകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു മീഖാ എന്നു േപർ. സീബയുെട
വീട്ടിലുള്ളവെരാെക്കയും െമഫീേബാെശത്തിന്നു
ഭൃത്യന്മാരായത്ീന്നൎ ു. 13 ഇങ്ങെന െമഫീേബാെശത്ത്
െയരൂശേലമിൽ തേന്ന വസിച്ചു രാജാവിെന്റ
േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുേപാന്നു; അവന്നു കാലു
രണ്ടും മുടന്തായിരുന്നു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം അേമ്മാന്യരുെട രാജാവു
മരിച്ചു; അവെന്റ മകനായ ഹാനൂൻ അവന്നു
പകരം രാജാവായി. 2 അേപ്പാൾ ദാവീദ:്

ഹാനൂെന്റ അപ്പനായ നാഹാശ ്എനിക്കു ദയ
െചയത്തുേപാെല അവെന്റ മകന്നു ഞാനും ദയ
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു അവെന്റ അപ്പെനക്കുറിച്ചു
അവേനാടു ആശ്വാസവാക്കു പറവാൻ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാെര പറഞ്ഞയച്ചു. 3 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അേമ്മാന്യരുെട േദശത്തു എത്തിയേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുെട യജമാനനായ
ഹാനൂേനാടു: ദാവീദ ്നിെന്റ അപ്പെന
ബഹുമാനിച്ചിട്ടാകുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെര നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചതു എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ?
പട്ടണെത്ത േശാധനെചയത്ു ഒറ്റുേനാക്കുവാനും
അതിെന നശിപ്പിച്ചുകളവാനും അല്ലേയാ ദാവീദ്
ഭൃത്യന്മാെര നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ ഹാനൂൻ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാെര
പിടിച്ചു അവരുെട താടിെയ പാതി ചിരപ്പിച്ചു അവരുെട
അങ്കികെള നടുവിൽ ആസനംവെര മുറിപ്പിച്ചു അവെര
അയച്ചു. 5 ദാവീദര്ാജാവു ഇതു അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവരുെട അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നിങ്ങളുെട താടി
വളരുംവെര െയരീേഹാവിൽ താമസിപ്പിൻ; പിെന്ന
മടങ്ങിവരാം എന്നു പറയിച്ചു. 6 തങ്ങൾ ദാവീദിന്നു
െവറുപ്പുള്ളവരായത്ീന്നൎ ു എന്നു അേമ്മാന്യർ
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ആളയച്ചു േബത്ത്-െരേഹാബിെല
അരാമ്യരിൽനിന്നും േസാബയിെല അരാമ്യരിൽനിന്നും
ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകെളയും ആയിരംേപരുമായി
മാഖാരാജാവിെനയും േതാബിൽനിന്നു
പന്തീരായിരംേപെരയും കൂലിക്കു വരുത്തി. 7 ദാവീദ്
അതു േകട്ടേപ്പാൾ േയാവാബിെനയും ശൂരന്മാരുെട
സകലൈസന്യെത്തയും അയച്ചു. 8 അേമ്മാന്യരും
പുറെപ്പട്ടു പട്ടണവാതില്ക്കൽ പെടക്കു അണിനിരന്നു;
എന്നാൽ േസാബയിെലയും െരേഹാബിെലയും
അരാമ്യരും േതാബ്യരും മാഖ്യരും തനിച്ചു
െവളി്രമ്പേദശത്തായിരുന്നു. 9 തെന്റ മുമ്പിലും
പിമ്പിലും പടനിരന്നിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
േയാവാബ ്യി്രസാേയലിെന്റ സകലവീരന്മാരിൽനിന്നും
ഒരു കൂട്ടെത്ത തിരെഞ്ഞടുത്തു അരാമ്യരുെട േനെര
അണിനിരത്തി. 10 േശഷം പടജ്ജനെത്ത
അേമ്മാന്യരുെട േനെര നിരേത്തണ്ടതിന്നു തെന്റ
സേഹാദരനായ അബീശായിെയ ഏലപ്ിച്ചു
അവേനാടു: 11 അരാമ്യർ എെന്റ േനെര ്രപാബല്യം
്രപാപിച്ചാൽ നീ എനിക്കു സഹായം െചേയ്യണം;
അേമ്മാന്യർ നിെന്റ േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ
ഞാൻ വന്നു നിനക്കു സഹായം െചയ്യും. 12

ൈധയ്യൎ മായിരിക്ക; നാം നമ്മുെട ജനത്തിന്നും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്കും േവണ്ടി പുരുഷത്വം
കാണിക്കുക; യേഹാവേയാ തനിക്കു ഇഷ്ടമായതു
െചയ്യുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 13 പിെന്ന
േയാവാബും കൂെടയുള്ള ജനവും അരാമ്യേരാടു
പെടക്കു അടുത്തു; അവർ അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിേപ്പായി. 14 അരാമ്യർ ഓടിേപ്പായി എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ അേമ്മാന്യരും അബീശായിയുെട
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി പട്ടണത്തിൽ കടന്നു. േയാവാബ്
അേമ്മാന്യെര വിട്ടു െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
15 തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റുേപായി എന്നു

൨. ശമൂേവൽ 9:2 259 ൨. ശമൂേവൽ 10:15



11

അരാമ്യർ കണ്ടിട്ടു അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി. 16 ഹദേദെസർ
ആളയച്ചു നദിക്കു അക്കെരയുള്ള അരാമ്യെര വരുത്തി;
അവർ േഹലാമിേലക്കു വന്നു; ഹദേദെസരിെന്റ
േസനാപതിയായ േശാബക്ക് അവരുെട
നായകനായിരുന്നു. 17 അതു ദാവീദിന്നു
അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ എല്ലായി്രസാേയല്യെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു േഹലാമിൽ െചന്നു.
എന്നാെറ അരാമ്യർ ദാവീദിെന്റ േനെര അണിനിരന്നു
പടേയറ്റു. 18 അരാമ്യർ യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിേപ്പായി; ദാവീദ ്അരാമ്യരിൽ എഴുനൂറു
േതരാളികെളയും നാലപ്തിനായിരം
കുതിരപ്പടയാളികെളയും െകാന്നു, അവരുെട
േസനാപതിയായ േശാബക്കിെനയും െവട്ടിെക്കാന്നു. 19

എന്നാൽ ഹദേദെസരിെന്റ ആശ്രിതന്മാരായ
സകലരാജാക്കന്മാരും തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു
േതാറ്റു എന്നു കണ്ടിട്ടു യി്രസാേയല്യരുമായി
സന്ധിെചയത്ു അവെര േസവിച്ചു. അതിൽപിെന്ന
അേമ്മാന്യക്കൎ ു സഹായം െചയവ്ാൻ അരാമ്യർ
ഭയെപ്പട്ടു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെറ്റ ആണ്ടിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന്നു
പുറെപ്പടുംകാലം ദാവീദ ്േയാവാബിെനയും
അവേനാടുകൂെട തെന്റ േചവകെരയും

എല്ലായി്രസാേയലിെനയും അയച്ചു; അവർ
അേമ്മാന്യേദശം ശൂന്യമാക്കി, രബ്ബാപട്ടണം
നിേരാധിച്ചു. ദാവീേദാ െയരൂശേലമിൽ തേന്ന
താമസിച്ചിരുന്നു.

2 ഒരുനാൾ സന്ധ്യയാകാറായ സമയത്തു ദാവീദ്
െമത്തയിൽനിന്നു എഴുേന്നറ്റു രാജധാനിയുെട
മാളികേമൽ ഉലാവിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ്രസ്തീ
കുളിക്കുന്നതു മാളികയിൽനിന്നു കണ്ടു; ആ ്രസ്തീ
അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നു. 3 ദാവീദ ്ആളയച്ചു ആ
്രസ്തീെയപ്പറ്റി അേന്വഷിപ്പിച്ചു. അവൾ എലീയാമിെന്റ
മകളും ഹിത്യനായ ഊരിയാവിെന്റ ഭായ്യൎ യുമായ ബത്ത്-
േശബ എന്നു അറിഞ്ഞു. 4 ദാവീദ ്ദൂതന്മാെര അയച്ചു
അവെള വരുത്തി; അവൾ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവൾക്കു ഋതുശുദ്ധി വന്നിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
അവേളാടുകൂെട ശയിച്ചു; അവൾ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 5 ആ ്രസ്തീ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു, താൻ ഗഭൎ ിണി
ആയിരിക്കുന്നു എന്നു ദാവീദിന്നു വത്തൎ മാനം അയച്ചു.
6 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്ഹിത്യനായ ഊരീയാെവ തെന്റ
അടുക്കൽ അയപ്പാൻ േയാവാബിന്നു കലപ്ന അയച്ചു.
7 ഊരീയാവു തെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ്
അവേനാടു േയാവാബിെന്റയും പടജ്ജനത്തിെന്റയും
സുഖവത്തൎ മാനവും യുദ്ധത്തിെന്റ വസ്തുതയും
േചാദിച്ചു. 8 പിെന്ന ദാവീദ ്ഊരിയാേവാടു: നീ വീട്ടിൽ
െചന്നു കാലുകെള കഴുകുക എന്നു പറഞ്ഞു.
ഊരീയാവു രാജധാനിയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
രാജാവിെന്റ സമ്മാനം അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു. 9

ഊരീയാേവാ തെന്റ വീട്ടിൽ േപാകാെത യജമാനെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാേരാടുംകൂെട രാജധാനിയുെട വാതില്ക്കൽ
കിടന്നുറങ്ങി. 10 ഊരീയാവു വീട്ടിൽ േപായില്ല
എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദ ്ഊരീയാവിേനാടു: നീ
യാ്രതയിൽനിന്നു വന്നവനല്ലേയാ? നിെന്റ വീട്ടിൽ
േപാകാെത ഇരുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 11

ഊരീയാവു ദാവീദിേനാടു: െപട്ടകവും യി്രസാേയലും
െയഹൂദയും കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു; എെന്റ
യജമാനനായ േയാവാബും യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാരും

െവളി്രമ്പേദശത്തു പാളയമിറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഞാൻ ഭക്ഷിപ്പാനും കുടിപ്പാനും
എെന്റ ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട ശയിപ്പാനും എെന്റ വീട്ടിൽ
കടക്കുേമാ? നിന്നാണ, നിെന്റ ജിവനാണ, അതു ഞാൻ
െചയ്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അേപ്പാൾ ദാവീദ്
ഊരീയാവിേനാടു: നീ ഇന്നും ഇവിെട താമസിക്ക;
നാെള ഞാൻ നിെന്ന പറഞ്ഞയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ഊരിയാവു അന്നും െയരൂശേലമിൽ
താമസിച്ചു. 13 പിെറ്റന്നാൾ ദാവീദ ്അവെന വിളിച്ചു;
അവൻ അവെന്റ മുമ്പാെക ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചയത്ു;
അവൻ അവെന ലഹരിപിടിപ്പിച്ചു; എങ്കിലും അവൻ
വീട്ടിേലക്കു േപാകാെത സന്ധ്യക്കു െചന്നു
യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടുകൂെട തെന്റ വിരിപ്പിൽ
കിടന്നു. 14 രാവിെല ദാവീദ ്േയാവാബിന്നു ഒരു
എഴുത്തു എഴുതി ഊരീയാവിെന്റ കയ്യിൽ
െകാടുത്തയച്ചു. 15 എഴുത്തിൽ: പട
കഠിനമായിരിക്കുേന്നടത്തു ഊരീയാെവ മുന്നണിയിൽ
നിത്തൎ ി അവൻ െവട്ടുെകാണ്ടു മരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവെന വിട്ടു പിന്മാറുവിൻ എന്നു എഴുതിയിരുന്നു. 16

അങ്ങെന തേന്ന േയാവാബ ്ആ പട്ടണെത്ത
സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കീട്ടു ശൂരന്മാർ നില്ക്കുന്നതായി കണ്ട
സ്ഥലത്തു ഊരീയാെവ നിത്തൎ ി. 17 പട്ടണക്കാർ
പുറെപ്പട്ടു േയാവാബിേനാടു പട െവട്ടിയേപ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ േചവകരായ പടജ്ജനത്തിൽ ചിലർ
പട്ടുേപായി; ഹിത്യനായ ഊരിയാവും മരിച്ചു. 18

പിെന്ന േയാവാബ ്ആ യുദ്ധവത്തൎ മാനം ഒെക്കയും
ദാവീദിേനാടു അറിയിപ്പാൻ ആളയച്ചു. 19 അവൻ
ദൂതേനാടു കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: നീ
യുദ്ധവത്തൎ മാനം ഒെക്കയും രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു
തീരുേമ്പാൾ രാജാവിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു: 20 നിങ്ങൾ
പട്ടണേത്താടു ഇ്രത അടുത്തുെചന്നു പടെവട്ടിയതു
എന്തു? മതിലിേന്മൽനിന്നു അവർ എയ്യുെമന്നു
നിങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടേയാ? 21

െയരൂേബ്ബെശത്തിെന്റ മകനായ അബീേമെലക്കിെന
െകാന്നതു ആർ? ഒരു ്രസ്തീ മതിലിേന്മൽനിന്നു
തിരിക്കല്ലിൻപിള്ള അവെന്റ േമൽ ഇട്ടതുെകാണ്ടേല്ലേയാ
അവൻ േതെബസിൽെവച്ചു മരിച്ചതു? നിങ്ങൾ
മതിലിേനാടു ഇ്രത അടുത്തുെചന്നതു എന്തു
എന്നിങ്ങെന നിേന്നാടു പറഞ്ഞാൽ: നിെന്റ ഭൃത്യൻ
ഹിത്യനായ ഊരീയാവും മരിച്ചുേപായി എന്നു പറക.
22 ദൂതൻ െചന്നു േയാവാബ ്പറഞ്ഞയച്ച
വത്തൎ മാനെമാെക്കയും ദാവീദിെന അറിയിച്ചു. 23

ദൂതൻ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: ആ
കൂട്ടർ ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചു െവളി്രമ്പേദശേത്തക്കു
ഞങ്ങളുെട േനെര പുറെപ്പട്ടു വന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ
പട്ടണവാതില്ക്കേലാളം അവെര പിന്തുടന്നൎ ടുത്തുേപായി.
24 അേപ്പാൾ വില്ലാളികൾ മതിലിേന്മൽനിന്നു നിെന്റ
േചവകെര എയത്ു, രാജാവിെന്റ േചവകരിൽ ചിലർ
പട്ടുേപായി, നിെന്റ ഭൃത്യൻ ഹിത്യനായ ഊരീയാവും
മരിച്ചു. 25 അതിന്നു ദാവീദ ്ദൂതേനാടു: ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ
വ്യസനം േതാന്നരുതു; വാൾ അങ്ങും ഇങ്ങും നാശം
െചയ്യും; പട്ടണത്തിെന്റ േനെര ശക്തിേയാെട െപാരുതു
അതിെന നശിപ്പിച്ചുകളക എന്നു നീ േയാവാബിേനാടു
പറഞ്ഞു അവെന ൈധയ്യൎ െപ്പടുേത്തണം എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 26 ഊരീയാവിെന്റ ഭായ്യൎ  തെന്റ ഭത്തൎ ാവായ
ഊരീയാവു മരിച്ചുേപായി എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ
ഭത്തൎ ാവിെനക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു. 27 വിലാപകാലം
കഴിഞ്ഞേശഷം ദാവീദ ്ആളയച്ചു അവെള
അരമനയിൽ വരുത്തി; അവൾ അവെന്റ ഭായ്യൎ യായി,
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അവന്നു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. എന്നാൽ ദാവീദ്
െചയത്തു യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായിരുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ നാഥാെന ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു. അവൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞതു:

ഒരു പട്ടണത്തിൽ രണ്ടു പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഒരുത്തൻ ധനവാൻ, മറ്റവൻ ദരി്രദൻ. 2 ധനവാന്നു
ആടുമാടുകൾ അനവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ദരി്രദേന്നാ
താൻ വിെലക്കു വാങ്ങി വളത്തൎ ിയ ഒരു
െപൺകുഞ്ഞാടല്ലാെത ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു; അതു
അവെന്റ അടുക്കലും അവെന്റ മക്കളുെട അടുക്കലും
വളന്നൎ ുവന്നു; അതു അവൻ തിന്നുന്നതിൽ ഓഹരി
തിന്നുകയും അവൻ കുടിക്കുന്നതിൽ ഓഹരി
കുടിക്കയും അവെന്റ മടിയിൽ കിടക്കയും െചയത്ു;
അവന്നു ഒരു മകെളേപ്പാെലയും ആയിരുന്നു. 4

ധനവാെന്റ അടുക്കൽ ഒരു വഴിയാ്രതക്കാരൻ വന്നു;
തെന്റ അടുക്കൽ വന്ന വഴിേപാക്കന്നുേവണ്ടി
പാകംെചയവ്ാൻ സ്വന്ത ആടുമാടുകളിൽ ഒന്നിെന
എടുപ്പാൻ മനസ്സാകാെത, അവൻ ആ ദരി്രദെന്റ
കുഞ്ഞാടിെന പിടിച്ചു തെന്റ അടുക്കൽ വന്ന
ആൾക്കുേവണ്ടി പാകം െചയത്ു. 5 അേപ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ േകാപം ആ മനുഷ്യെന്റ േനെര ഏറ്റവും
ജ്വലിച്ചു; അവൻ നാഥാേനാടു: യേഹാവയാണ, ഇതു
െചയത്വൻ മരണേയാഗ്യൻ. 6 അവൻ കനിവില്ലാെത
ഈ കായ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു ആ ആടിന്നുേവണ്ടി
നാലിരട്ടി പകരം െകാടുേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.

7 നാഥാൻ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞതു: ആ മനുഷ്യൻ
നീ തേന്ന, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചയത്ു,
നിെന്ന െശൗലിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു. 8 ഞാൻ
നിനക്കു നിെന്റ യജമാനെന്റ ഗൃഹെത്തയും നിെന്റ
മാവ്വൎ ിടത്തിേലക്കു നിെന്റ യജമാനെന്റ ഭായ്യൎ മാെരയും
തന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹെത്തയും
െയഹൂദാഗൃഹെത്തയും നിനക്കു തന്നു;
േപാരാെയങ്കിൽ ഇന്നിന്നതുംകൂെട ഞാൻ നിനക്കു
തരുമായിരുന്നു. 9 നീ യേഹാവയുെട കലപ്ന
നിരസിച്ചു അവന്നു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്തു
എന്തിന്നു? ഹിത്യനായ ഊരീയാെവ വാൾെകാണ്ടു
െവട്ടി അവെന്റ ഭായ്യൎ െയ നിനക്കു ഭായ്യൎ യായിട്ടു
എടുത്തു, അവെന അേമ്മാന്യരുെട വാൾെകാണ്ടു
െകാല്ലിച്ചു. 10 നീ എെന്ന നിരസിച്ചു ഹിത്യനായ
ഊരീയാവിെന്റ ഭായ്യൎ െയ നിനക്കു ഭായ്യൎ യായിട്ടു
എടുത്തതുെകാണ്ടു വാൾ നിെന്റ ഗൃഹെത്ത ഒരിക്കലും
വിട്ടുമാറുകയില്ല. 11 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ സ്വന്തഗൃഹത്തിൽനിന്നു
ഞാൻ നിനക്കു അനത്ഥൎ ം വരുത്തും; നീ കാൺെക
ഞാൻ നിെന്റ ഭായ്യൎ മാെര എടുത്തു നിെന്റ കൂട്ടുകാരന്നു
െകാടുക്കും; അവൻ ഈ സൂയ്യൎ െന്റ െവട്ടത്തു തേന്ന
നിെന്റ ഭായ്യൎ മാേരാടുകൂെട ശയിക്കും. 12 നീ അതു
രഹസ്യത്തിൽ െചയത്ു; ഞാേനാ ഈ കായ്യൎ ം
യി്രസാേയെലാെക്കയും കാൺെക സൂയ്യൎ െന്റ െവട്ടത്തു
തേന്ന നടത്തും. 13 ദാവീദ ്നാഥാേനാടു: ഞാൻ
യേഹാവേയാടു പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന്നു നാഥാൻ ദാവീദിേനാടു: യേഹാവ
നിെന്റ പാപം േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ മരിക്കയില്ല. 14

എങ്കിലും നീ ഈ ്രപവൃത്തിയിൽ യേഹാവയുെട

ശ്രതുക്കൾ ദൂഷണം പറവാൻ േഹതു
ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ടു നിനക്കു ജനിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു
മരിച്ചുേപാകും എന്നു പറഞ്ഞു നാഥാൻ തെന്റ
വീട്ടിേലക്കു േപായി. 15 ഊരീയാവിെന്റ ഭായ്യൎ  ദാവീദിന്നു
്രപസവിച്ച കുഞ്ഞിെന യേഹാവ ബാധിച്ചു, അതിന്നു
കഠിനേരാഗം പിടിച്ചു. 16 ദാവീദ ്കുഞ്ഞിന്നുേവണ്ടി
ൈദവേത്താടു അേപക്ഷിച്ചു; ദാവീദ ്ഉപവസിക്കയും
അകത്തു കടന്നു രാ്രതി മുഴുവനും നിലത്തു കിടക്കയും
െചയത്ു. 17 അവെന്റ ഗൃഹ്രപമാണികൾ അവെന
നിലത്തുനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിപ്പാൻ
ഉത്സാഹിച്ചുെകാണ്ടു അരിെക നിന്നു; എന്നാൽ
അവന്നു മനസ്സായില്ല. അവേരാടു കൂെട ഭക്ഷണം
കഴിച്ചതുമില്ല. 18 എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം കുഞ്ഞു
മരിച്ചുേപായി. കുഞ്ഞു മരിച്ചു എന്നു ദാവീദിെന
അറിയിപ്പാൻ ഭൃത്യന്മാർ ഭയെപ്പട്ടു: കുഞ്ഞു
ജീവേനാടിരുന്ന സമയം നാം സംസാരിച്ചിട്ടു അവൻ
നമ്മുെട വാക്കു േകൾക്കാതിരിെക്ക കുഞ്ഞു
മരിച്ചുേപായി എന്നു നാം അവേനാടു എങ്ങെന
പറയും? അവൻ തനിക്കു തേന്ന വല്ല േകടും വരുത്തും
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 19 ഭൃത്യന്മാർ തമ്മിൽ
മ്രന്തിക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ കുഞ്ഞു മരിച്ചുേപായി
എന്നു ദാവീദ ്്രഗഹിച്ചു, തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു: കുഞ്ഞു
മരിച്ചുേപാേയാ എന്നു േചാദിച്ചു; മരിച്ചുേപായി എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 20 ഉടെന ദാവീദ ്നിലത്തുനിന്നു
എഴുേന്നറ്റു കുളിച്ചു ൈതലം പൂശി വ്രസ്തം മാറി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു നമസ്കരിച്ചു;
അരമനയിൽ വന്നു; അവെന്റ കലപ്ന്രപകാരം അവർ
ഭക്ഷണം അവെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചു അവൻ ഭക്ഷിച്ചു. 21

അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു: നീ ഈ
െചയത്ിരിക്കുന്നെതന്തു? കുഞ്ഞു ജീവേനാടിരുന്ന
സമയം നീ അവന്നുേവണ്ടി ഉപവസിച്ചു കരഞ്ഞു;
കുഞ്ഞു മരിച്ചേശഷം നീ എഴുേന്നറ്റു ഭക്ഷണം
കഴിച്ചുവേല്ലാ എന്നു േചാദിച്ചു. 22 അതിന്നു അവൻ:
കുഞ്ഞു ജീവേനാടിരുന്ന സമയം ഞാൻ ഉപവസിച്ചു
കരഞ്ഞു; കുഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം
എേന്നാടു ദയ െചയ്യുേമാ ഇല്ലേയാ? ആക്കൎ ു അറിയാം
എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. 23 ഇേപ്പാേഴാ അവൻ
മരിച്ചുേപായി; ഇനി ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു? അവെന മടക്കിവരുത്തുവാൻ എനിക്കു
കഴിയുേമാ? ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കേലക്കു
േപാകയല്ലാെത അവൻ എെന്റ അടുക്കേലക്കു
മടങ്ങിവരികയില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 24 പിെന്ന
ദാവീദ ്തെന്റ ഭായ്യൎ യായ ബത്ത്-േശബെയ
ആശ്വസിപ്പിച്ചു അവളുെട അടുക്കൽ െചന്നു
അവേളാടുകൂെട ശയിച്ചു; അവൾ ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചു; അവൻ അവന്നു ശേലാേമാൻ എന്നു
േപരിട്ടു. യേഹാവ അവെന േസ്നഹിച്ചു. 25 അവൻ
നാഥാൻ ്രപവാചകെന നിേയാഗിച്ചു; അവൻ
യേഹാവയുെട ്രപീതിനിമിത്തം അവന്നു െയദീദ്യാവു
എന്നു േപർവിളിച്ചു.

26 എന്നാൽ േയാവാബ ്അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബേയാടു
െപാരുതു രാജനഗരം പിടിച്ചു. 27 േയാവാബ്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു: ഞാൻ
രബ്ബേയാടു െപാരുതു ജലനഗരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 28

ആകയാൽ ഞാൻ നഗരം പിടിച്ചിട്ടു കീത്തൎ ി
എനിക്കാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ േശഷം ജനെത്ത
ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി നഗരത്തിന്നു േനെര പാളയം ഇറങ്ങി
അതിെന പിടിച്ചുെകാൾക എന്നു പറയിച്ചു. 29

അങ്ങെന ദാവീദ ്ജനെത്ത ഒെക്കയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി
രബ്ബയിേലക്കു െചന്നു പടെവട്ടി അതിെന പിടിച്ചു. 30

൨. ശമൂേവൽ 12:2 261 ൨. ശമൂേവൽ 12:30
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അവൻ അവരുെട രാജാവിെന്റ കിരീടം അവെന്റ
തലയിൽനിന്നു എടുത്തു; അതിെന്റ തൂക്കം ഒരു താലന്തു
െപാന്നു; അതിേന്മൽ രത്നം പതിച്ചിരുന്നു; അവർ അതു
ദാവീദിെന്റ തലയിൽെവച്ചു; അവൻ നഗരത്തിൽനിന്നു
അനവധി െകാള്ളയും െകാണ്ടുേപാന്നു. 31

അവിടെത്ത ജനെത്തയും അവൻ പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു അവെര ഈച്ചൎ വാളിന്നും
െമതിവണ്ടിക്കും േകാടാലിക്കും ആക്കി;
അവെരെക്കാണ്ടു ഇഷ്ടികച്ചൂളയിലും േവല െചയ്യിച്ചു;
അേമ്മാന്യരുെട എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും അവൻ
അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു. പിെന്ന ദാവീദും സകല
ജനവും െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റ േശഷം സംഭവിച്ചതു: ദാവീദിെന്റ
മകനായ അബശ്ാേലാമിന്നു െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള
ഒരു സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾക്കു

താമാർ എന്നു േപർ; ദാവീദിെന്റ മകനായ അമേ്നാന്നു
അവളിൽ േ്രപമം ജനിച്ചു. 2 തെന്റ സേഹാദരിയായ
താമാർനിമിത്തം മാൽ മുഴുത്തിട്ടു അമേ്നാൻ
േരാഗിയായത്ീന്നൎ ു. അവൾ കന്യകയാകയാൽ
അവേളാടു വല്ലതും െചയവ്ാൻ അമേ്നാന്നു ്രപയാസം
േതാന്നി. 3 എന്നാൽ അമേ്നാന്നു ദാവീദിെന്റ
േജ്യഷഠ്നായ ശിെമയയുെട മകനായി േയാനാദാബ്
എന്നു േപരുള്ള ഒരു േസ്നഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
േയാനാദാബ ്വലിയ ഉപായി ആയിരുന്നു. 4 അവൻ
അവേനാടു: നീ നാൾക്കുനാൾ ഇങ്ങെന
ക്ഷീണിച്ചുവരുന്നതു എന്തു, രാജകുമാരാ? എേന്നാടു
പറഞ്ഞുകൂടേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. അമേ്നാൻ
അവേനാടു എെന്റ സേഹാദരനായ അബശ്ാേലാമിെന്റ
െപങ്ങൾ താമാരിൽ എനിക്കു േ്രപമം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയാനാദാബ ്അവേനാടു: നീ
േരാഗംനടിച്ചു കിടക്കയിൽ കിടന്നുെകാൾക; നിെന്ന
കാണ്മാൻ നിെന്റ അപ്പൻ വരുേമ്പാൾ നീ അവേനാടു:
എെന്റ സേഹാദരിയായ താമാർ വന്നു എെന്ന ഒന്നു
ഭക്ഷണം കഴിപ്പിേക്കണം; അവളുെട കയ്യിൽനിന്നു
വാങ്ങി ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ കാൺെക അവൾ
എെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചുതേന്ന ഭക്ഷണം ഒരുേക്കണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ചുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു.

6 അങ്ങെന അമേ്നാൻ േരാഗം നടിച്ചു കിടന്നു;
രാജാവു അവെന കാണ്മാൻ വന്നേപ്പാൾ അമേ്നാൻ
രാജാവിേനാടു: എെന്റ സേഹാദരിയായ താമാർ വന്നു
ഞാൻ അവളുെട കയ്യിൽനിന്നു എടുത്തു
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചുതെന്ന ഒന്നു
രണ്ടു വടകെള ഉണ്ടാക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ഉടെന
ദാവീദ ്അരമനയിൽ താമാരിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു:
നിെന്റ സേഹാദരനായ അമേ്നാെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു
അവന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്ക എന്നു
പറയിച്ചു. 8 താമാർ തെന്റ സേഹാദരനായ
അമേ്നാെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു; അവൻ
കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ മാവു എടുത്തു കുഴച്ചു
അവെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചുതേന്ന വടകളായി ചുട്ടു. 9

ഉരുളിേയാെട എടുത്തു അവെന്റ മുമ്പിൽ വിളമ്പി;
എന്നാൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ അവന്നു ഇഷ്ടമായില്ല.
എല്ലാവെരയും എെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
പുറത്താക്കുവിൻ എന്നു അമേ്നാൻ പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽനിന്നു പുറത്തുേപായി.
10 അേപ്പാൾ അമേ്നാൻ താമാരിേനാടു: ഞാൻ നിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ഭക്ഷണം

ഉൾമുറിയിൽ െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. താമാർ
താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വടകെള എടുത്തു ഉൾമുറിയിൽ
സേഹാദരനായ അമേ്നാെന്റ
അടുക്കൽെകാണ്ടുെചന്നു. 11 അവൻ
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു അവൾ അവെയ അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ അവെള
പിടിച്ചു അവേളാടു: സേഹാദരീ, വന്നു എേന്നാടുകൂെട
ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അവൾ അവേനാടു:
എെന്റ സേഹാദരാ, അരുേത; എെന്ന
അവമാനിക്കരുേത; യി്രസാേയലിൽ ഇതു
െകാള്ളരുതാത്തതെല്ലാ; ഈ വഷളത്വം െചയ്യരുേത. 13

എെന്റ അവമാനം ഞാൻ എവിെട െകാണ്ടുേപായി
െവക്കും? നീയും യി്രസാേയലിൽ വഷളന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ആയിേപ്പാകുമേല്ലാ. നീ രാജാവിേനാടു
പറക അവൻ എെന്ന നിനക്കു തരാതിരിക്കയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 എന്നാൽ അവൻ, അവളുെട വാക്കു
േകൾപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത, അവെളക്കാൾ
ബലമുള്ളവനാകെകാണ്ടു ബലാല്ക്കാരം െചയത്ു
അവേളാടുകൂെട ശയിച്ചു. 15 പിെന്ന അമേ്നാൻ
അവെള അത്യന്തം െവറുത്തു; അവൻ അവെള
േസ്നഹിച്ച േസ്നഹെത്തക്കാൾ അവെള െവറുത്ത
െവറുപ്പു വലുതായിരുന്നു. എഴുേന്നറ്റു േപാക എന്നു
അമേ്നാൻ അവേളാടു പറഞ്ഞു; 16 അവൾ
അവേനാടു: അങ്ങെനയരുതു; നീ എേന്നാടു െചയത്
മെറ്റ േദാഷെത്തക്കാൾ എെന്ന പുറത്താക്കിക്കളയുന്ന
ഈ േദാഷം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവന്നു അവളുെട വാക്കു
േകൾപ്പാൻ മനസ്സായില്ല. 17 അവൻ തനിക്കു
ശുശ്രൂഷെചയ്യുന്ന ബാല്യക്കാരെന വിളിച്ചു
അവേനാടു: ഇവെള ഇവിെടനിന്നു പുറത്താക്കി
വാതിൽ അെടച്ചുകളക എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അവൾ
നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിന്നു; രാജകുമാരികളായ കന്യകമാർ
ഇങ്ങെനയുള്ള വ്രസ്തം ധരിക്ക പതിവായിരുന്നു.
ബാല്യക്കാരൻ അവെള പുറത്തിറക്കി വാതിൽ
അെടച്ചുകളഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ താമാർ തലയിൽ
െവണ്ണീർ വാരിയിട്ടു താൻ ധരിച്ചിരുന്ന നിലയങ്കി കീറി,
തലയിൽ കയ്യുംെവച്ചു നിലവിളിച്ചുംെകാണ്ടു നടന്നു.
20 അവളുെട സേഹാദരനായ അബശ്ാേലാം
അവേളാടു: നിെന്റ സേഹാദരനായ അമേ്നാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ ആയിരുന്നുേവാ? ആകെട്ട സേഹാദരീ,
മിണ്ടാതിരിക്ക; അവൻ നിെന്റ സേഹാദരനേല്ലാ; ഈ
കായ്യൎ ം മനസ്സിൽ െവക്കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന താമാർ തെന്റ സേഹാദരനായ
അബശ്ാേലാമിെന്റ വീട്ടിൽ ഏകാകിയായി പാത്തൎ ു. 21

ദാവീദ ്രാജാവു ഈ കായ്യൎ ം ഒെക്കയും േകട്ടേപ്പാൾ
അവെന്റ േകാപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു. 22 എന്നാൽ
അബശ്ാേലാം അമേ്നാേനാടു ഗുണേമാ േദാഷേമാ
ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല; തെന്റ സേഹാദരിയായ
താമാരിെന അമേ്നാൻ അവമാനിച്ചതുെകാണ്ടു
അബശ്ാേലാം അവെന േദ്വഷിച്ചു. 23 രണ്ടു
സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം അബശ്ാേലാമിന്നു
എ്രഫയീമിന്നു സമീപത്തുള്ള ബാൽഹാേസാരിൽ
ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരം
ഉണ്ടായിരുന്നു; അബശ്ാേലാം
രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും ക്ഷണിച്ചു. 24

അബശ്ാേലാം രാജാവിെന്റ അടുക്കലും െചന്നു:
അടിയന്നു ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരം
ഉണ്ടു; രാജാവും ഭൃത്യന്മാരും അടിയേനാടുകൂെട
വേരണേമ എന്നേപക്ഷിച്ചു. 25 രാജാവു
അബശ്ാേലാമിേനാടു: േവണ്ടാ മകേന, ഞങ്ങൾ

൨. ശമൂേവൽ 12:31 262 ൨. ശമൂേവൽ 13:25
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എല്ലാവരും വന്നാൽ നിനക്കു ഭാരമാകും എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചിട്ടും
േപാകുവാൻ മനസ്സാകാെത അവൻ അവെന
അനു്രഗഹിച്ചു. 26 അേപ്പാൾ അബശ്ാേലാം:
അങ്ങെനെയങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ അമേ്നാൻ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാരെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവു
അവേനാടു: അവൻ േപാരുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 എങ്കിലും അബശ്ാേലാം
നിബൎ ന്ധിച്ചേപ്പാൾ അവൻ അമേ്നാെനയും
രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും അവേനാടുകൂെട
അയച്ചു. 28 എന്നാൽ അബശ്ാേലാം തെന്റ
ബാല്യക്കാേരാടു: േനാക്കിെക്കാൾവിൻ; അമേ്നാൻ
വീഞ്ഞുകുടിച്ചു ആനന്ദിച്ചിരിക്കുേന്നരം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു: അമേ്നാെന അടിച്ചു െകാല്ലുവിൻ എന്നു
പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ അവെന െകാല്ലുവിൻ;
ഭയെപ്പടരുതു; ഞാനല്ലേയാ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതു?
നിങ്ങൾ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു ശൂരന്മാരായിരിപ്പിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 29 അബശ്ാേലാം കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അബശ്ാേലാമിെന്റ ബാല്യക്കാർ അമേ്നാേനാടു
െചയത്ു. അേപ്പാൾ രാജകുമാരന്മാെരാെക്കയും
എഴുേന്നറ്റു താന്താെന്റ േകാവർകഴുതപ്പുറത്തു കയറി
ഓടിേപ്പായി. 30 അവർ വഴിയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന: അബശ്ാേലാം രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു; അവരിൽ ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല
എന്നു ദാവീദിന്നു വത്തൎ മാനം എത്തി. 31 അേപ്പാൾ
രാജാവു എഴുേന്നറ്റു വ്രസ്തംകീറി നിലത്തു കിടന്നു;
അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും വ്രസ്തം കീറി അരിെക
നിന്നു. 32 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ േജ്യഷഠ്നായ
ശിെമയയുെട മകനായ േയാനാദാബ ്പറഞ്ഞതു:
അവർ രാജകുമാരന്മാരായ യുവാക്കെള ഒെക്കയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്നു യജമാനൻ വിചാരിക്കരുതു;
അമേ്നാൻ മാ്രതെമ മരിച്ചിട്ടുള്ളു; തെന്റ
സേഹാദരിയായ താമാരിെന അവൻ അവമാനിച്ച
നാൾമുതൽ അബശ്ാേലാമിെന്റ മുഖത്തു ഈ നിണ്ണൎ യം
കാണ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 ആകയാൽ
രാജകുമാരന്മാർ ഒെക്കയും മരിച്ചുേപായി എന്നുള്ള
വത്തൎ മാനം യജമാനനായ രാജാവു ഗണ്യമാക്കരുേത;
അമേ്നാൻ മാ്രതേമ മരിച്ചിട്ടുള്ള. 34 എന്നാൽ
അബശ്ാേലാം ഓടിേപ്പായി. കാവൽനിന്നിരുന്ന
ബാല്യക്കാരൻ തല ഉയത്തൎ ിേനാക്കിയേപ്പാൾ വളെര
ജനം അവെന്റ പിമ്പിലുള്ള മലഞ്ചരിവുവഴിയായി
വരുന്നതു കണ്ടു. 35 അേപ്പാൾ േയാനാദാബ്
രാജാവിേനാടു: ഇതാ, രാജകുമാരന്മാർ വരുന്നു;
അടിയെന്റ വാക്കു ഒത്തുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 36

അവൻ സംസാരിച്ചു തീന്നൎ േപ്പാെഴക്കു രാജകുമാരന്മാർ
വന്നു ഉറെക്ക കരഞ്ഞു. രാജാവും സകലഭൃത്യന്മാരും
വാവിട്ടുകരഞ്ഞു. 37 എന്നാൽ അബശ്ാേലാം
ഓടിേപ്പായി അമ്മീഹൂദിെന്റ മകനായി
െഗശൂർരാജാവായ താലമ്ായിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു.
ദാവീേദാ ഇടവിടാെത തെന്റ മകെനക്കുറിച്ചു
ദുഃഖിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

38 ഇങ്ങെന അബശ്ാേലാം െഗശൂരിേലക്കു
ഓടിേപ്പായി മൂന്നു സംവത്സരം അവിെട താമസിച്ചു. 39

എന്നാൽ ദാവീദ ്രാജാവു അബശ്ാേലാമിെന കാണ്മാൻ
വാഞഛ്ിച്ചു; മരിച്ചുേപായ അമേ്നാെനക്കുറിച്ചുള്ള
ദുഃഖത്തിന്നു ആശ്വാസം വന്നിരുന്നു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രാജാവിെന്റ മനസ്സു അബശ്ാേലാമിെന്റ േനെര
ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബ ്അറിഞ്ഞേപ്പാൾ

െതേക്കാവയിേലക്കു ആളയച്ചു 2 അവിെടനിന്നു
വിേവകവതിയായ ഒരു ്രസ്തീെയ വരുത്തി അവേളാടു:
മരിച്ചുേപായവെനക്കുറിച്ചു ഏറിയനാളായിട്ടു
ദുഃഖിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭായ്യൎ യുെട ഭാവത്തിൽ നീ
ദുഃഖംനടിച്ചും ദുഃഖവ്രസ്തം ധരിച്ചും ൈതലം
പൂശാെതയും 3 രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
അവേനാടു ഇന്നിന്ന്രപകാരം സംസാരിേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു; േയാവാബ ്വാചകം അവൾക്കു
ഉപേദശിച്ചുെകാടുത്തു. 4 ഇങ്ങെന
െതേക്കാവക്കാരത്തിയായ ്രസ്തീ രാജാവിേനാടു
സംസാരിപ്പാൻ െചന്നു സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു:
രാജാേവ, രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 5 രാജാവു
അവേളാടു: നിനക്കു എന്തുേവണം എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു അവൾ പറഞ്ഞതു: അടിയൻ ഒരു
വിധവ ആകുന്നു; ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചുേപായി. 6 എന്നാൽ
അടിയന്നു രണ്ടു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
വയലിൽെവച്ചു തമ്മിൽ കലഹിച്ചു; അവെര
പിടിച്ചുമാറ്റുവാൻ ആരും ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു ഒരുത്തൻ
മറ്റവെന അടിച്ചുെകാന്നു. 7 കുലം മുഴുവനും
അടിയെന്റ േനെര എഴുേന്നറ്റു: സേഹാദരഘാതകെന
ഏലപ്ിച്ചുതരിക; അവൻ െകാന്ന സേഹാദരെന്റ
ജീവന്നു പകരം അവെന െകാന്നു അങ്ങെന
അവകാശിെയയും നശിപ്പിക്കെട്ട എന്നു പറയുന്നു;
ഇങ്ങെന അവർ എെന്റ ഭത്തൎ ാവിന്നു േപരും
സന്തതിയും ഭൂമിയിൽ െവേച്ചക്കാെത എനിക്കു
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന കനലും െകടുത്തുകളവാൻ
ഭാവിക്കുന്നു. 8 രാജാവു ്രസ്തീേയാടു: നിെന്റ വീട്ടിേലക്കു
േപാക; ഞാൻ നിെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ കലപ്ന െകാടുക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ആ െതേക്കാവക്കാരത്തി
രാജാവിേനാടു: എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, കുറ്റം
എെന്റേമലും എെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും ഇരിക്കെട്ട;
രാജാവിന്നും സിംഹാസനത്തിന്നും കുറ്റമില്ലാെത
ഇരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അതിന്നു രാജാവു:
നിേന്നാടു വല്ലതും പറയുന്നവെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരിക; അവൻ പിെന്ന നിെന്ന െതാടുകയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 രക്ത്രപതികാരകൻ അധികം
സംഹാരം െചയ്കയും എെന്റ മകെന അവർ
നശിപ്പിക്കയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു രാജാവു
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഓേക്കൎ ണേമ എന്നു അവൾ
പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ: യേഹാവയാണ, നിെന്റ
മകെന്റ ഒരു േരാമംേപാലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 അേപ്പാൾ ആ ്രസ്തീ: യജമാനനായ
രാജാവിേനാടു അടിയൻ ഒരു വാക്കു
േബാധിപ്പിച്ചുെകാള്ളെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. പറക എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 13 ആ ്രസ്തീ പറഞ്ഞതു:
ഇങ്ങെനയുള്ള കായ്യൎ ം നീ ൈദവത്തിെന്റ ജനത്തിന്നു
വിേരാധമായി വിചാരിക്കുന്നതു എന്തു? രാജാവു
തെന്റ ്രഭഷ്ടെന മടക്കിവരുത്താഞ്ഞതിനാൽ ഇേപ്പാൾ
കലപ്ിച്ച വചനംെകാണ്ടു രാജാവു തേന്ന
കുറ്റക്കാരെനന്നു വന്നുവേല്ലാ. 14 നാം
മരിേക്കണ്ടുന്നവരേല്ലാ: നിലത്തു ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞതും
വീണ്ടും േചത്തൎ ുകൂടാത്തതുമായ െവള്ളംേപാെല
ഇരിക്കുന്നു; ൈദവം ജീവെന എടുത്തുകളയാെത
്രഭഷ്ടനായവൻ തനിക്കു ഇനിയും
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്രഭഷ്ടനായിരിക്കാതവണ്ണം മാഗ്ഗൎ ം ചിന്തിക്കുന്നു. 15

ഞാൻ ഇേപ്പാൾ യജമാനനായ രാജാവിെന ഈ കായ്യൎ ം
ഉണത്തൎ ിപ്പാൻ വന്നതു ജനം എെന്ന
ഭയെപ്പടുത്തുകെകാണ്ടാകുന്നു; അതുെകാണ്ടു
ഇേപ്പാൾ രാജാവിെന ഉണത്തൎ ിക്കെട്ട. പേക്ഷ രാജാവു
അടിയെന്റ അേപക്ഷ ്രപകാരം െചയ്യുമായിരിക്കും; 16

രാജാവു േകട്ടു എെന്നയും എെന്റ മകെനയും ഒന്നിച്ചു
ൈദവത്തിെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്നു നശിപ്പിപ്പാൻ
ഭാവിക്കുന്നവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കുമേല്ലാ
എന്നു അടിയൻ വിചാരിച്ചു. 17 യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ കലപ്ന ആശ്വാസമായിരിക്കെട്ട; ഗുണവും
േദാഷവും തിരിച്ചറിവാൻ യജമാനനായ രാജാവു ഒരു
ൈദവദൂതെനേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നു എന്നും അടിയൻ
വിചാരിച്ചു. അതുെകാണ്ടു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 18

രാജാവു ്രസ്തീേയാടു: ഞാൻ നിേന്നാടു ഒരു കായ്യൎ ം
േചാദിക്കുന്നു; അതു എേന്നാടു മെറച്ചുെവക്കരുതു
എന്നു പറഞ്ഞു. യജമാനനായ രാജാവു കലപ്ിച്ചാലും
എന്നു ്രസ്തീ പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ രാജാവു:
ഇതിെലാെക്കയും േയാവാബിെന്റ ൈക ഇല്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു ്രസ്തീ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യജമാനനായ
രാജാേവ, നിെന്റ ജീവനാണ, യജമാനനായ രാജാവു
അരുളിെച്ചയത്ാൽ വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ ആക്കൎ ും
മാറിക്കൂടാ; നിെന്റ ഭൃത്യനായ േയാവാബ ്തേന്ന
ആകുന്നു ഇതു അടിയേനാടു കലപ്ിച്ചതു; അവൻ
തേന്ന ഈ വാചകെമാെക്കയും അടിയന്നു
ഉപേദശിച്ചുതന്നതു. 20 കായ്യൎ ത്തിെന്റ രൂപം
മാേറ്റണ്ടതിന്നു നിെന്റ ഭൃത്യനായ േയാവാബ ്ഇതു
െചയത്ിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ളെതാെക്കയും
അറിവാൻ ഒരു ൈദവദൂതെന്റ
ജ്ഞാനത്തിെന്നാത്തവണ്ണം എെന്റ യജമാനൻ
ജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നു. 21 രാജാവു
േയാവാബിേനാടു: ഞാൻ ഈ കായ്യൎ ം
സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു െകാണ്ടു നീ െചന്നു
അബശ്ാേലാംകുമാരെന െകാണ്ടുവരിക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 22 േയാവാബ ്സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ചു രാജാവിെന അഭിനന്ദിച്ചു: യജമാനനായ
രാജാേവ, അടിയെന്റ വാക്കുേപാെല രാജാവു
െചയത്തുെകാണ്ടു അടിയന്നു തിരുമുമ്പിൽ കൃപ
ലഭിച്ചു എന്നു അടിയൻ ഇന്നു അറിയുന്നു എന്നു
േയാവാബ ്പറഞ്ഞു. 23 അങ്ങെന േയാവാബ്
പുറെപ്പട്ടു െഗശൂരിൽ െചന്നു അബശ്ാേലാമിെന
െയരൂശേലമിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വന്നു. 24 എന്നാൽ
രാജാവു: അവൻ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപാകെട്ട; എെന്റ
മുഖം അവൻ കാണരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന
അബശ്ാേലാം തെന്റ വീട്ടിൽ േപായി; രാജാവിെന്റ മുഖം
കണ്ടതുമില്ല.

25 എന്നാൽ എല്ലായി്രസാേയലിലും
െസൗന്ദയ്യൎ ംെകാണ്ടു അബശ്ാേലാമിേനാളം ശ്ലാഘ്യനായ
ഒരുത്തനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അടിെതാട്ടു മുടിവെര
അവന്നു ഒരു ഊനവും ഇല്ലായിരുന്നു. 26 അവൻ തെന്റ
തലമുടി ആണ്ടുേതാറും ക്രതിപ്പിച്ചുകളയും; അതു
തനിക്കു ഭാരമായിരിക്കയാൽ അേ്രത ക്രതിപ്പിച്ചതു;
അവെന്റ തലമുടി ക്രതിച്ചാൽ രാജതൂക്കത്തിന്നു
ഇരുനൂറു േശെക്കൽ കാണും. 27 അബശ്ാേലാമിന്നു
മൂന്നു പു്രതന്മാരും താമാർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മകളും
ജനിച്ചിരുന്നു; അവൾ െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള ്രസ്തീ ആയിരുന്നു.
28 രാജാവിെന്റ മുഖം കാണാെത അബശ്ാേലാം രണ്ടു
സംവത്സരം മുഴുവനും െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ു. 29

ആകയാൽ അബശ്ാേലാം േയാവാബിെന രാജാവിെന്റ

അടുക്കൽ അയേക്കണ്ടതിന്നു അവെന വിളിപ്പാൻ
ആളയച്ചു. എന്നാൽ അവൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നില്ല. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും അവൻ
െചന്നില്ല. 30 അതുെകാണ്ടു അവൻ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാടു: എെന്റ നിലത്തിന്നരിെക േയാവാബിന്നു
ഒരു നിലം ഉണ്ടേല്ലാ; അതിൽ യവം
വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; നിങ്ങൾ െചന്നു അതു തീെവച്ചു
ചുട്ടുകളവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അബശ്ാേലാമിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ആ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞു.
31 അേപ്പാൾ േയാവാബ ്എഴുേന്നറ്റു
അബശ്ാേലാമിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു അവേനാടു: നിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ എെന്റ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 32 അബശ്ാേലാം േയാവാബിേനാടു: ഞാൻ
െഗശൂരിൽനിന്നു എന്തിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു? ഞാൻ
അവിെടത്തേന്ന പാത്തൎ ിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു
എന്നു രാജാവിേനാടു പറവാൻ നിെന്ന അവെന്റ
അടുക്കൽ അയേക്കണ്ടതിന്നു നീ ഇവിെട വേരണം
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചുവേല്ലാ; എനിക്കു ഇേപ്പാൾ
രാജാവിെന്റ മുഖം കാേണണം; എന്നിൽ കുറ്റം
ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൻ എെന്ന െകാല്ലെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
33 േയാവാബ ്രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു വസ്തുത
അറിയിച്ചു; അവൻ അബശ്ാേലാമിെന വിളിപ്പിച്ചു;
അവൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു രാജാവിെന്റ
മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു; രാജാവു
അബശ്ാേലാമിെന ചുംബിച്ചു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അബശ്ാേലാം ഒരു രഥെത്തയും
കുതിരകെളയും തെന്റ മുമ്പിൽ ഓടുവാൻ
അമ്പതു അകമ്പടികെളയും സമ്പാദിച്ചു. 2

അബശ്ാേലാം അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു
പടിവാതില്ക്കൽ വഴിയരിെക നില്ക്കും; ആെരങ്കിലും
വ്യവഹാരം ഉണ്ടായിട്ടു രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
വിസ്താരത്തിന്നായി വരുേമ്പാൾ അബശ്ാേലാം അവെന
വിളിച്ചു: നീ ഏതു പട്ടണക്കാരൻ എന്നു േചാദിക്കും;
അടിയൻ യി്രസാേയലിൽ ഇന്ന േഗാ്രതക്കാരൻ എന്നു
അവൻ പറയുേമ്പാൾ 3 അബശ്ാേലാം അവേനാടു:
നിെന്റ കായ്യൎ ം ന്യായവും േനരുമുള്ളതു; എങ്കിലും നിെന്റ
കായ്യൎ ം േകൾപ്പാൻ രാജാവു ആെരയും
കലപ്ിച്ചാക്കീട്ടില്ലേല്ലാ എന്നു പറയും. 4 ഹാ, വഴക്കും
വ്യവഹാരവും ഉള്ളവെരാെക്കയും എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിട്ടു ഞാൻ അവക്കൎ ു ന്യായം തീപ്പൎ ാൻ തക്കവണ്ണം
എെന്ന രാജ്യത്തു ന്യായാധിപനാക്കിെയങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു എന്നും അബശ്ാേലാം പറയും. 5

ആെരങ്കിലും അവെന നമസ്കരിപ്പാൻ അടുത്തു
െചന്നാൽ അവൻ ൈക നീട്ടി അവെന പിടിച്ചു
ചുംബനം െചയ്യും. 6 രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ന്യായവിസ്താരത്തിന്നു വരുന്ന
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും അബശ്ാേലാം ഇവ്വണ്ണം
തേന്ന െചയത്ു; അങ്ങെന അബശ്ാേലാം
യി്രസാേയല്യരുെട ഹൃദയം വശീകരിച്ചുകളഞ്ഞു.

7 നാലുസംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അബശ്ാേലാം
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ യേഹാെവക്കു
േനന്നൎ  ഒരു േനച്ചൎ  െഹേ്രബാനിൽ െചന്നു കഴിപ്പാൻ
അനുവാദം തേരണേമ. 8 യേഹാവ എെന്ന
െയരൂശേലമിേലക്കു മടക്കിവരുത്തിയാൽ
യേഹാെവക്കു ഒരു ആരാധന കഴിക്കും എന്നു
അടിയൻ അരാമിെല െഗശൂരിൽ പാത്തൎ  കാലം ഒരു
േനച്ചൎ  േനന്നൎ ിരുന്നു. 9 രാജാവു അവേനാടു:
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സമാധാനേത്താെട േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
എഴുേന്നറ്റു െഹേ്രബാനിേലക്കു േപായി. 10 എന്നാൽ
അബശ്ാേലാം യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ എല്ലാടവും
ചാരന്മാെര അയച്ചു: നിങ്ങൾ കാഹളനാദം
േകൾക്കുേമ്പാൾ അബശ്ാേലാം െഹേ്രബാനിൽ
രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്നു വിളിച്ചുപറവിൻ എന്നു
പറയിച്ചിരുന്നു. 11 അബശ്ാേലാമിേനാടുകൂെട
െയരൂശേലമിൽനിന്നു ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരായി ഇരുനൂറു
േപർ േപായിരുന്നു. അവർ ഒന്നും അറിയാെത
തങ്ങളുെട പരമാത്ഥൎ തയിലായിരുന്നു േപായതു. 12

അബശ്ാേലാം യാഗം കഴിക്കുേമ്പാൾ ദാവീദിെന്റ
മ്രന്തിയായ അഹീേഥാെഫൽ എന്ന ഗീേലാന്യെനയും
അവെന്റ പട്ടണമായ ഗീേലാനിൽനിന്നു
ആളയച്ചുവരുത്തി; ഇങ്ങെന ജനം നിത്യം
അബശ്ാേലാമിെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടുകയാൽ
കൂട്ടുെകട്ടിന്നു ബലം ഏറിവന്നു.

13 അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: യി്രസാേയല്യരുെട ഹൃദയം
അബശ്ാേലാമിേനാടു േയാജിച്ചുേപായി എന്നറിയിച്ചു.
14 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്െയരൂശേലമിൽ തേന്നാടു
കൂെടയുള്ള സകലഭൃത്യന്മാേരാടും: നാം എഴുേന്നറ്റു
ഓടിേപ്പാക; അെല്ലങ്കിൽ നമ്മിൽ ആരും
അബശ്ാേലാമിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു െതറ്റിേപ്പാകയില്ല;
അവൻ െപെട്ടന്നു വന്നു നെമ്മ പിടിച്ചു നമുക്കു
അനത്ഥൎ ം വരുത്തുകയും പട്ടണെത്ത വാളിെന്റ
വായത്്തലയാൽ നശിപ്പിക്കയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ക്ഷണത്തിൽ പുറെപ്പടുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 15 രാജഭൃത്യന്മാർ രാജാവിേനാടു:
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ഹിതെമാെക്കയും
അടിയങ്ങൾക്കു സമ്മതം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന
രാജാവു പുറെപ്പട്ടു; അവെന്റ ഗൃഹെമാെക്കയും
അവെന പിെഞ്ചന്നു; എന്നാൽ രാജധാനി സൂക്ഷിപ്പാൻ
രാജാവു പത്തു െവപ്പാട്ടികെള താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. 17

ഇങ്ങെന രാജാവു പുറെപ്പട്ടു ജനെമാെക്കയും
പിന്നാെല െചന്നു; അവർ േബത്ത്-െമർഹാക്കിൽ
നിന്നു; 18 അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും അവെന്റ
അരികത്തുകൂടി കടന്നുേപായി; എല്ലാേ്രകത്യരും
എല്ലാേപ്ലത്യരും അവേനാടുകൂെട ഗത്തിൽനിന്നു
േപാന്നിരുന്ന അറുനൂറുേപരായ എല്ലാഗിത്യരും
രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക കടന്നുേപായി. 19 രാജാവു
ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിേയാടു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ:
നീയും ഞങ്ങേളാടുകൂെട വരുന്നതു എന്തിനു? നീ
മടങ്ങിെച്ചന്നു രാജാവിേനാടുകൂെട പാക്കൎ ; നീ
പരേദശിയും സ്വേദശ്രഭഷ്ടനും അേല്ലാ; നിെന്റ
സ്ഥലേത്തക്കു തേന്ന െപാെയ്ക്കാൾക; 20 നീ ഇന്നെല
വന്നേതയുള്ളു; ഇന്നു ഞാൻ നിെന്ന ഞങ്ങേളാടു കൂെട
അലഞ്ഞുനടക്കുമാറാക്കുേമാ? ഞാൻ തരം
കാണുേന്നടേത്തക്കു േപാകുന്നു; നീ നിെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും കൂട്ടി മടങ്ങിേപ്പാക; ദയയും
വിശ്വസ്തതയും നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കെട്ട. 21 അതിന്നു
ഇത്ഥായി രാജാവിേനാടു: യേഹാവയാണ,
യജമാനനായ രാജാവാണ, യജമാനനായ രാജാവു
എവിെട ഇരിക്കുന്നുേവാ അവിെടത്തെന്ന മരണേമാ
ജീവേനാ എന്തു വന്നാലും അടിയനും ഇരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 ദാവീദ ്ഇത്ഥായിേയാടു: നീ കൂെട
േപാരിക എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന ഗിത്യനായ
ഇത്ഥായിയും അവെന്റ ആളുകളും
അവേനാടുകൂെടയുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടികളും എല്ലാം
കടന്നുേപായി. 23 േദശെത്താെക്കയും വലിയ
കരച്ചലായി; ജനെമല്ലാം കടന്നുപായി; രാജാവും

കിേ്രദാൻേതാടു കടന്നു; ജനെമാെക്കയും
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള വഴിക്കു േപായി. 24 സാേദാക്കും
അവേനാടുകൂെട ൈദവത്തിെന്റ നിയമെപ്പട്ടകം
ചുമന്നുെകാണ്ടു എല്ലാേലവ്യരും വന്നു. അവർ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം താെഴ െവച്ചു,
ജനെമാെക്കയും പട്ടണത്തിൽനിന്നു കടന്നുതീരുംവെര
അബ്യാഥാർ മലകയറി െചന്നു. 25 രാജാവു
സാേദാക്കിേനാടു: നീ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പട്ടണത്തിേലക്കു തിരിെക െകാണ്ടുേപാക;
യേഹാെവക്കു എേന്നാടു കൃപ േതാന്നിയാൽ അവൻ
എെന്ന മടിക്കവരുത്തും; ഇതും തിരുനിവാസവും
കാണ്മാൻ എനിക്കു ഇടയാകും. 26 അല്ല, എനിക്കു
നിന്നിൽ ്രപസാദമില്ല എന്നു അവൻ
കലപ്ിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഇതാ, ഞാൻ ഒരുക്കം; അവൻ
തനിക്കു ഹിതമാകുംവണ്ണം എേന്നാടു െചയ്യെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 രാജാവു പിെന്നയും പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിേനാടു: ദശൎ കാ, നീ സമാധാനേത്താെട
പട്ടണത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാക; നിങ്ങളുെട രണ്ടു
പു്രതന്മാർ, നിെന്റ മകൻ അഹീമാസും അബ്യാഥാരിെന്റ
മകൻ േയാനാഥാനും നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ. 28

എനിക്കു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽനിന്നു
സൂക്ഷ്മവത്തൎ മാനം കിട്ടുംവെര ഞാൻ
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള കടവിങ്കൽ താമസിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 29 അങ്ങെന സാേദാക്കും അബ്യാഥാരും
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം െയരൂശേലമിേലക്കു തിരിെക
െകാണ്ടുേപായി, അവിെട താമസിച്ചു.

30 ദാവീദ ്തല മൂടിയും െചരിപ്പിടാെതയും നടന്നു
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു ഒലിവുമലയുെട കയറ്റം കയറി;
കൂെടയുള്ള ജനെമാെക്കയും തല മൂടി
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു കയറിെച്ചന്നു. 31

അബശ്ാേലാമിേനാടുകൂെടയുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുകാരിൽ
അഹീേഥാെഫലും ഉെണ്ടന്നു ദാവീദിന്നു അറിവു
കിട്ടിയേപ്പാൾ: യേഹാേവ, അഹീേഥാെഫലിെന്റ
ആേലാചനെയ അബദ്ധമാേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
32 പിെന്ന ദാവീദ ്മലമുകളിൽ ൈദവെത്ത
ആരാധിച്ചുവന്ന സ്ഥലത്തു എത്തിയേപ്പാൾ അഖൎ ്യനായ
ഹൂശായി അങ്കി കീറിയും തലയിൽ മണ്ണു
വാരിയിട്ടുംെകാണ്ടു അവെന്നതിെര വരുന്നതു കണ്ടു.
33 അവേനാടു ദാവീദ ്പറഞ്ഞതു: നീ എേന്നാടുകൂെട
േപാന്നാൽ എനിക്കു ഭാരമായിരിക്കും. 34 എന്നാൽ നീ
പട്ടണത്തിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്നു അബശ്ാേലാമിേനാടു:
രാജാേവ, ഞാൻ നിെന്റ ദാസനായിരുന്നുെകാള്ളാം;
ഞാൻ ഇതുവെര നിെന്റ അപ്പെന്റ ദാസൻ
ആയിരുന്നതുേപാെല ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
ദാസനായിരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിനക്കു
അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയ
വ്യത്ഥൎ മാക്കുവാൻ കഴിയും. 35 അവിെട
നിേന്നാടുകൂെട പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരും ഉണ്ടു. അതുെകാണ്ടു രാജധാനിയിൽ
നിന്നു േകൾക്കുന്ന വത്തൎ മാനെമാെക്കയും നീ
പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കിെനയും
അബ്യാഥാരിെനയും അറിയിേക്കണം. 36 അവിെട
അവേരാടു കൂെട അവരുെട രണ്ടു പു്രതന്മാർ,
സാേദാക്കിെന്റ മകൻ അഹീമാസും അബ്യാഥാരിെന്റ
മകൻ േയാനാഥാനും ഉണ്ടു; നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന
വത്തൎ മാനം ഒെക്കയും അവർമുഖാന്തരം എെന്ന
അറിയിപ്പിൻ. 37 അങ്ങെന ദാവീദിെന്റ േസ്നഹിതനായ
ഹൂശായി പട്ടണത്തിൽ െചന്നു. അബശ്ാേലാമും
െയരൂശേലമിൽ എത്തി.

൨. ശമൂേവൽ 15:10 265 ൨. ശമൂേവൽ 15:37
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൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദ ്മലമുകൾ കടന്നു കുെറ അപ്പുറം
െചന്നേപ്പാൾ െമഫീേബാെശത്തിെന്റ
ഭൃത്യനായ സീബാ േകാപ്പിട്ട രണ്ടു

കഴുതയുമായി എതിെര വരുന്നതു കണ്ടു; അവയുെട
പുറത്തു ഇരുനൂറു അപ്പവും നൂറു
ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും നൂറു അത്തിയടയും ഒരു
തുരുത്തി വീഞ്ഞും കയറ്റിയിരുന്നു. 2 രാജാവു
സീബേയാടു: ഇതു എന്തിന്നു എന്നു േചാദിച്ചു.
അതിന്നു സീബാ: കഴുതകൾ രാജാവിെന്റ
കുടുംബക്കാക്കൎ ു കയറുവാനും അപ്പവും പഴവും
ബാല്യക്കാക്കൎ ു തിന്മാനും വീഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ
ക്ഷീണിച്ചവക്കൎ ു കുടിപ്പാനും തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 3

നിെന്റ യജമാനെന്റ മകൻ എവിെട എന്നു രാജാവു
േചാദിച്ചതിന്നു സീബാ രാജാവിേനാടു: അവൻ
െയരൂശേലമിൽ പാക്കൎ ുന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹം എെന്റ
അപ്പെന്റ രാജത്വം ഇന്നു എനിക്കു തിരിെക തരുെമന്നു
അവൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 രാജാവു
സീബേയാടു: ഇതാ,
െമഫീേബാെശത്തിന്നുള്ളെതാെക്കയും
നിനക്കുള്ളതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു
സീബാ: യജമാനനായ രാജാേവ, ഞാൻ
നമസ്കരിക്കുന്നു; തിരുമുമ്പിൽ എനിക്കു ദയ
ലഭിക്കുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.

5 ദാവീദര്ാജാവു ബഹൂരീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ കുലത്തിൽ േഗരയുെട മകൻ ശിെമയി
എന്നു േപരുള്ള ഒരുത്തൻ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
ശപിച്ചുംെകാണ്ടു വരുന്നതു കണ്ടു. 6 അവൻ
ദാവീദിെനയും രാജഭൃത്യന്മാെര ഒെക്കയും കല്ലുവാരി
എറിഞ്ഞു; ജനവും വീരന്മാരുെമല്ലാം ഇടത്തും
വലത്തുമായി നടക്കുകയായിരുന്നു. 7 ശിെമയി
ശപിച്ചുംെകാണ്ടു ഇവ്വണ്ണം പറഞ്ഞു: രക്തപാതകാ,
നീചാ, േപാ, േപാ. 8 െശൗൽഗൃഹത്തിെന്റ രക്തം
യേഹാവ നിെന്റേമൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; അവന്നു
പകരമേല്ലാ നീ രാജാവയതു; യേഹാവ രാജത്വം നിെന്റ
മകനായ അബശ്ാേലാമിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ രക്തപാതകനായിരിക്കയാൽ
ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നിെന്റ േദാഷത്തിെന്റ ഫലം നിനക്കു
വന്നുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 അേപ്പാൾ െസരൂയയുെട
മകനായ അബീശായി രാജാവിേനാടു: ഈ ചത്ത നായി
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന ശപിക്കുന്നതു
എന്തു? ഞാൻ െചന്നു അവെന്റ തല െവട്ടിക്കളയെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അതിന്നു രാജാവു: െസരൂയയുെട
പു്രതന്മാേര, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്തു?
അവൻ ശപിക്കെട്ട; ദാവീദിെന ശപിക്ക എന്നു
യേഹാവ അവേനാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; പിെന്ന നീ
ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു ആർ േചാദിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന ദാവീദ ്അബീശായിേയാടും
തെന്റ സകലഭൃത്യന്മാേരാടും പറഞ്ഞതു: എെന്റ
ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട മകൻ എനിക്കു
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ
െബന്യാമീന്യൻ െചയ്യുന്നതു ആശ്ചയ്യൎ േമാ? അവെന
വിടുവിൻ; അവൻ ശപിക്കെട്ട; യേഹാവ അവേനാടു
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 പേക്ഷ യേഹാവ എെന്റ
സങ്കടം േനാക്കി ഇന്നെത്ത ഇവെന്റ ശാപത്തിന്നു
പകരം എനിക്കു അനു്രഗഹം നല്കും. 13 ഇങ്ങെന
ദാവീദും അവെന്റ ആളുകളും
വഴിനടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ശിെമയിയും

മലഞ്ചരിവിൽകൂടി അടുത്തു നടന്നു; നടന്നുെകാണ്ടു
ശപിക്കയും കല്ലും പൂഴിയും വാരി അവെന എറികയും
െചയത്ു. 14 രാജാവും കൂെടയുള്ള സകല ജനവും
ക്ഷീണിച്ചവരായി എത്തി അവിെട ആശ്വസിച്ചു.

15 എന്നാൽ അബശ്ാേലാമും യി്രസാേയല്യരായ
ജനെമാെക്കയും അഹീേഥാെഫലുമായി െയരൂശേലമിൽ
എത്തി. 16 ദാവീദിെന്റ േസ്നഹിതൻ അഖൎ ്യനായ
ഹൂശായി അബശ്ാേലാമിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിട്ടു
അബശ്ാേലാമിേനാടു: രാജാേവ, ജയ ജയ എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ അബശ്ാേലാം ഹൂശായിേയാടു:
ഇതാകുന്നുേവാ നിെന്റ േസ്നഹിതേനാടു നിനക്കുള്ള
േസ്നഹം? േസ്നഹിതേനാടുകൂെട േപാകാതിരുന്നതു
എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 18 അതിന്നു ഹൂശായി
അബശ്ാേലാമിേനാടു: അങ്ങെനയല്ല, യേഹാവയും ഈ
ജനവും യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും ആെര
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നുേവാ അവന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു
ഞാൻ; അവെന്റ പക്ഷത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും. 19

ഞാൻ ആെര ആകുന്നു േസവിേക്കണ്ടതു? അവെന്റ
മകെന അല്ലേയാ? ഞാൻ നിെന്റ അപ്പെന
േസവിച്ചതുേപാെല നിെന്നയും േസവിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 അനന്തരം അബശ്ാേലാം
അഹിേഥാെഫലിേനാടു: നാം െചേയ്യണ്ടതു എന്തു
എന്നു നിങ്ങൾ ആേലാചിച്ചുപറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അഹീേഥാെഫൽ അബശ്ാേലാമിേനാടു: രാജധാനി
സൂക്ഷിപ്പാൻ നിെന്റ അപ്പൻ പാപ്പൎ ിച്ചിട്ടുള്ള അവെന്റ
െവപ്പാട്ടികളുെട അടുക്കൽ നീ െചല്ലുക; എന്നാൽ നീ
നിെന്റ അപ്പന്നു നിെന്നത്തെന്ന െവറുപ്പാക്കി എന്നു
എല്ലായി്രസാേയലും േകൾക്കും;
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർ ഒെക്കയും ൈധയ്യൎ െപ്പടും
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന അവർ
അബശ്ാേലാമിന്നു െവൺമാടിത്തിേന്മൽ ഒരു കൂടാരം
അടിച്ചു; അവിെട അബശ്ാേലാം എല്ലായി്രസാേയലും
കാൺെക തെന്റ അപ്പെന്റ െവപ്പാട്ടികളുെട അടുക്കൽ
െചന്നു. 23 അക്കാലത്തു അഹീേഥാെഫൽ പറയുന്ന
ആേലാചന ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുേപാെല
ആയിരുന്നു; ദാവീദിന്നും അബശ്ാേലാമിന്നും
അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയല്ലാം അങ്ങെന
തേന്ന ആയിരുന്നു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അഹീേഥാെഫൽ
അബശ്ാേലാമിേനാടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ
പന്തീരായിരം േപെര തിരെഞ്ഞടുത്തു

പുറെപ്പട്ടു ഇന്നു രാ്രതി തേന്ന ദാവീദിെന പിന്തുടരെട്ട.
2 ക്ഷീണിച്ചും അൈധയ്യൎ െപ്പട്ടും ഇരിക്കുന്ന അവെന
ഞാൻ ആ്രകമിച്ചു ്രഭമിപ്പിക്കും; അേപ്പാൾ
അവേനാടുകൂെടയുള്ള ജനെമാെക്കയും ഓടിേപ്പാകും;
ഞാൻ രാജാവിെന മാ്രതം െവട്ടിക്കളയും. 3 പിെന്ന
ഞാൻ സകലജനെത്തയും നിെന്റ അടുക്കൽ
മടക്കിവരുത്തും; നീ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല
എല്ലാവരും മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ സകലജനവും
സമാധാനേത്താെട ഇരിക്കും. 4 ഈ വാക്കു
അബശ്ാേലാമിന്നും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെക്കൎ ാെക്കയും
വളെര േബാധിച്ചു.

5 എന്നാൽ അബശ്ാേലാം: അഖൎ ്യനായ ഹൂശായിെയ
വിളിക്ക; അവെന്റ അഭി്രപായവും േകൾക്കാമേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഹൂശായി അബശ്ാേലാമിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അബശ്ാേലാം അവേനാടു:
ഇന്നിന്ന്രപകാരം അഹീേഥാെഫൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നാം െചയ്കേയാ?
അെല്ലങ്കിൽ നീ പറക എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ഹൂശായി
അബശ്ാേലാമിേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
അഹീേഥാെഫൽ ഈ ്രപാവശ്യം പറഞ്ഞ ആേലാചന
നന്നല്ല. 8 നിെന്റ അപ്പനും അവെന്റ ആളുകളും
വീരന്മാരും കാട്ടിൽ കുട്ടികൾ കവന്നൎ ുേപായ
കരടിെയേപ്പാെല ഉ്രഗമാനസന്മാരും ആകുന്നു എന്നു
നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ. നിെന്റ അപ്പൻ
േയാദ്ധാവാകുന്നു. അവൻ ജനേത്താടുകൂെട
രാപാക്കൎ യില്ല. 9 അവൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു ഗുഹയിേലാ മറ്റു
വല്ല സ്ഥലേത്താ ഒളിച്ചിരിക്കയായിരിക്കും;
ആരംഭത്തിങ്കൽ തേന്ന ഇവരിൽ ചിലർ പട്ടുേപായാൽ
അതു േകൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അബശ്ാേലാമിെന്റ
പക്ഷക്കാരിൽ സംഹാരമുണ്ടായി എന്നു പറയും. 10

അേപ്പാൾ സിംഹഹൃദയംേപാെല ഹൃദയമുള്ള
ശൂരനുംകൂെട അേശഷം ഉരുകിേപ്പാകും; നിെന്റ അപ്പൻ
വീരനും അവേനാടുകൂെടയുള്ളവർ ശൂരന്മാരും എന്നു
എല്ലായി്രസാേയലും അറിയുന്നു. 11 ആകയാൽ ഞാൻ
പറയുന്ന ആേലാചന എെന്തന്നാൽ: ദാൻമുതൽ
േബർ-േശബവെര കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല
അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന യി്രസാേയെലാെക്കയും നിെന്റ
അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും തിരുേമനി തേന്ന
യുദ്ധത്തിന്നു എഴുെന്നള്ളുകയും േവണം. 12 അവെന
കാണുേന്നടത്തു നാം അവെന ആ്രകമിച്ചു മഞ്ഞു
ഭൂമിയിൽ െപാഴിയുന്നതുേപാെല അവെന്റേമൽ
െചന്നുവീഴും; പിെന്ന അവനാകെട്ട അവേനാടു
കൂെടയുള്ള എല്ലാവരിലും ഒരുത്തൻ േപാലും ആകെട്ട
േശഷിക്കയില്ല. 13 അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ
കടന്നുകൂടി എങ്കിേലാ യി്രസാേയെലല്ലാം ആ
പട്ടണത്തിന്നു കയറുെകട്ടി അവിെട ഒരു െചറിയ
കല്ലുേപാലും കാണാതാകുംവെര അതിെന നദിയിൽ
വലിച്ചിട്ടുകളയും. 14 അേപ്പാൾ അബശ്ാേലാമും എല്ലാ
യി്രസാേയല്യരും: അഹീേഥാെഫലിെന്റ
ആേലാചനെയക്കാൾ അഖൎ ്യനായ ഹൂശായിയുെട
ആേലാചന നല്ലതു എന്നു പറഞ്ഞു.
അബശ്ാേലാമിന്നു അനത്ഥൎ ം വേരണ്ടതിന്നു
അഹീേഥാെഫലിെന്റ നല്ല ആേലാചനെയ
വ്യത്ഥൎ മാക്കുവാൻ യേഹാവ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

15 അനന്തരം ഹൂശായി പുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കിേനാടും അബ്യാഥാരിേനാടു:
ഇന്നിന്ന്രപകാരം അഹീേഥാെഫൽ
അബശ്ാേലാമിേനാടും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടും
ആേലാചന പറഞ്ഞു; ഇന്നിന്ന്രപകാരം ഞാനും
ആേലാചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
േവഗത്തിൽ ആളയച്ചു: ഈ രാ്രതി മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള
കടവിങ്കൽ പാക്കൎ രുതു; രാജാവിന്നും കൂെടയുള്ള
സകലജനത്തിന്നും നാശം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ഏതു വിേധനയും അക്കെര കടന്നുേപാേകണം എന്നു
ദാവീദിെന അറിയിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 17 എന്നാൽ
േയാനാഥാനും അഹീമാസും പട്ടണത്തിൽ െചന്നു
തങ്ങെളത്തേന്ന കാണിപ്പാൻ
പാടില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു ഏൻ-േരാെഗലിന്നരിെക
കാത്തുനില്ക്കും; ഒരു േവലക്കാരത്തി െചന്നു അവെര
അറിയിക്കയും അവർ െചന്നു ദാവീദ ്രാജാവിെന
അറിയിക്കയും െചയ്യും; 18 എന്നാൽ ഒരു
ബാല്യക്കാരൻ അവെര കണ്ടിട്ടു അബശ്ാേലാമിന്നു
അറിവു െകാടുത്തു. ആകയാൽ അവർ ഇരുവരും
േവഗം േപായി ബഹുരീമിൽ ഒരു ആളുെട വീട്ടിൽ
കയറി; അവെന്റ മുറ്റത്തു ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു;
അവർ അതിൽ ഇറങ്ങി. 19 വീട്ടുകാരത്തി മൂടുവിരി

എടുത്തു കിണറ്റിെന്റ വായിേന്മൽ വിരിച്ചു അതിൽ
േകാതമ്പുതരി ചിക്കി; ഇങ്ങെന കായ്യൎ ം അറിവാൻ
ഇടയായില്ല. 20 അബശ്ാേലാമിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ആ
്രസ്തീയുെട വീട്ടിൽ വന്നു: അഹീമാസും േയാനാഥാനും
എവിെട എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: അവർ നീർേതാടു
കടന്നുേപായി എന്നു ്രസ്തീ പറഞ്ഞു അവർ
അേന്വഷിച്ചിട്ടു കാണായ്കയാൽ െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 21 അവർ േപായേശഷം അവർ
കിണറ്റിൽനിന്നു കയറിെച്ചന്നു ദാവീദ ്രാജാവിെന
അറിയിച്ചു: നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു േവഗം നദികടന്നു
േപാകുവിൻ; ഇന്നിന്ന്രപകാരം അഹീേഥാെഫൽ
നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായിട്ടു ആേലാചന
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഉടെന ദാവീദും
കൂെടയുള്ള ജനെമാെക്കയും എഴുേന്നറ്റു േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നു; േനരം െവളുക്കുേമ്പാെഴക്കു േയാദ്ദൎ ാൻ
കടക്കാെത ഒരുത്തൻേപാലും േശഷിച്ചില്ല. 23 എന്നാൽ
അഹീേഥാെഫൽ തെന്റ ആേലാചന നടന്നില്ല എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ കഴുതപ്പുറത്തു േകാപ്പിട്ടു കയറി തെന്റ
പട്ടണത്തിൽ വീട്ടിേലക്കു െചന്നു വീട്ടുകായ്യൎ ം
്രകമെപ്പടുത്തിയേശഷം െകട്ടിഞാന്നു മരിച്ചു; അവെന്റ
അപ്പെന്റ കല്ലറയിൽ അവെന അടക്കം െചയത്ു.

24 പിെന്ന ദാവീദ ്മഹനയീമിൽ എത്തി.
അബശ്ാേലാമും കൂെടയുള്ള
യി്രസാേയൽജനെമാെക്കയും േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു. 25

അബശ്ാേലാം േയാവാബിന്നു പകരം അമാസെയ
േസനാധിപതി ആക്കി; അമാസേയാ നാഹാശിെന്റ
മകളും േയാവാബിെന്റ അമ്മ െസരൂയയുെട
സേഹാദരിയും ആയ അബീഗലിെന്റ അടുക്കൽ യി്രതാ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു യിശമ്ാേയല്യൻ െചന്നിട്ടു ഉണ്ടായ
മകൻ. 26 എന്നാൽ യി്രസാേയലും അബശ്ാേലാമും
ഗിെലയാദേ്ദശത്തു പാളയമിറങ്ങി.

27 ദാവീദ ്മഹനയീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിൽനിന്നു നാഹാശിെന്റ മകൻ
േശാബി, േലാ-െദബാരിൽനിന്നു അമ്മീേയലിെന്റ മകൻ
മാഖീർ, േരാെഗലീമിൽനിന്നു ഗിെലയാദ്യൻ ബസൎ ില്ലായി
എന്നിവർ 28 കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും
മൺപാ്രതങ്ങളും ദാവീദിന്നും കൂെടയുള്ള ജനത്തിന്നും
ഭക്ഷിപ്പാൻ േകാതമ്പു, യവം, മാവു, മലർ, അമരക്ക,
പയർ, പരിപ്പു, േതൻ, െവണ്ണ, ആടു, പശുവിൻ പാല്ക്കട്ട
എന്നിവയും െകാണ്ടുവന്നു; ജനം മരുഭൂമിയിൽ
വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമേല്ലാ എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ദാവീദ ്തേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ജനെത്ത എണ്ണിേനാക്കി; അവക്കൎ ു
സഹ്രസാധിപന്മാെരയും ശതാധിപന്മാെരയും

നിയമിച്ചു. 2 ദാവീദ ്ജനത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരു പങ്കു
േയാവാബിെന്റ ൈകക്കീഴും മൂന്നിൽ ഒരു പങ്കു
െസരൂയയുെട മകനും േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനും
ആയ അബീശായിയുെട ൈകക്കീഴും മൂന്നിൽ ഒരു പങ്കു
ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയുെട ൈകക്കീഴും അയച്ചു:
ഞാനും നിങ്ങേളാടുകൂെട വരും എന്നു രാജാവു
ജനേത്താടു പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ ജനം: നീ വേരണ്ടാ;
ഞങ്ങൾ േതാേറ്റാടി എന്നുവരികിൽ ഞങ്ങളുെട കായ്യൎ ം
ആരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല; ഞങ്ങളിൽ പാതിേപർ
പട്ടുേപായി എന്നുവരികിലും അതാരും
ഗണ്യമാക്കുകയില്ല; നീേയാ ഞങ്ങളിൽ പതിനായിരം
േപക്കൎ ു തുല്യൻ. ആകയാൽ നീ പട്ടണത്തിൽ
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ഇരുന്നുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു സഹായം െചയ്യുന്നതു
നല്ലതു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 രാജാവു അവേരാടു:
നിങ്ങൾക്കു ഉത്തമം എന്നു േതാന്നുന്നതു ഞാൻ
െചയ്യാം എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന രാജാവു
പടിവാതില്ക്കൽ നിന്നു; ജനെമാെക്കയും നൂറുനൂറായും
ആയിരമായിരമായും പുറെപ്പട്ടു. 5

അബശ്ാേലാംകുമാരേനാടു എെന്ന ഓത്തൎ ു
കനിേവാെട െപരുമാറുവിൻ എന്നു രാജാവു
േയാവാബിേനാടും അബീശായിേയാടും
ഇത്ഥായിേയാടും കലപ്ിച്ചു. രാജാവു
അധിപതിമാേരാെടാെക്കയും
അബശ്ാേലാമിെനക്കുറിച്ചു കലപ്ിക്കുേമ്പാൾ
ജനെമല്ലാം േകട്ടു. 6 പിെന്ന ജനം പടനിലേത്തക്കു
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടു;
എ്രഫയീംവനത്തിൽെവച്ചു പടയുണ്ടായി. 7

യി്രസാേയൽജനം ദാവീദിെന്റ േചവകേരാടു േതാറ്റു.
അന്നു അവിെട ഒരു മഹാസംഹാരം നടന്നു
ഇരുപതിനായിരംേപർ പട്ടുേപായി. 8 പട ആ
േദശെത്തല്ലാടവും പരന്നു; അന്നു
വാളിന്നിരയായതിലും അധികം േപർ
വനത്തിന്നിരയായത്ീന്നൎ ു. 9 അബശ്ാേലാം ദാവീദിെന്റ
േചവകക്കൎ ു എതിെപ്പൎ ട്ടു; അബശ്ാേലാം
േകാവർകഴുതപ്പുറത്തു ഓടിച്ചുേപാകുേമ്പാൾ
േകാവർകഴുത െകാമ്പു തിങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ
കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ എത്തി; അവെന്റ തലമുടി
കരുേവലകത്തിൽ പിടിെപട്ടിട്ടു അവൻ
ആകാശത്തിന്നും ഭൂമിക്കും മേദ്ധ്യ തൂങ്ങി; അവെന്റ
കീഴിൽനിന്നു േകാവർകഴുത ഓടിേപ്പായി. 10 ഒരുത്തൻ
അതു കണ്ടിട്ടു: അബശ്ാേലാം ഒരു കരുേവലകത്തിൽ
തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു എന്നു
േയാവാബിേനാടു അറിയിച്ചു. 11 േയാവാബ ്തെന്ന
അറിയിച്ചവേനാടു: നീ അവെന കണ്ടിട്ടു
അവിെടെവച്ചുതേന്ന െവട്ടിക്കളയാഞ്ഞതു എന്തു?
ഞാൻ നിനക്കു പത്തുേശെക്കൽ െവള്ളിയും ഒരു
അരക്കച്ചയും തരുമായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
12 അവൻ േയാവാബിേനാടു പറഞ്ഞതു: ആയിരം
േശെക്കൽ െവള്ളി എനിക്കു തന്നാലും ഞാൻ
രാജകുമാരെന്റ േനെര ൈക നീട്ടുകയില്ല;
അബശ്ാേലാംകുമാരെന ആരും െതാടാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ എന്നു രാജാവു നിേന്നാടും
അബീശായിേയാടും ഇത്ഥായിേയാടും ഞങ്ങൾ
േകൾെക്കയേല്ലാ കലപ്ിച്ചതു. 13 അല്ല, ഞാൻ അവെന്റ
്രപാണെന േ്രദാഹിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ - രാജാവിന്നു ഒന്നും
മറവായിരിക്കയില്ലേല്ലാ - നീ തേന്ന എേന്നാടു അകന്നു
നില്ക്കുമായിരുന്നു. 14 എന്നാൽ േയാവാബ:് ഞാൻ
ഇങ്ങെന നിേന്നാടു സംസാരിച്ചു േനരം കളകയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു മൂന്നു കുന്തം കയ്യിൽ എടുത്തു
അബശ്ാേലാം കരുേവലകത്തിൽ ജീവേനാടു
തൂങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾ തേന്ന അവെയ അവെന്റ
െനഞ്ചിന്നകത്തു കുത്തിക്കടത്തി. 15 േയാവാബിെന്റ
ആയുധവാഹകന്മാരായ പത്തു ബാല്യക്കാർ വളഞ്ഞു
നിന്നു അബശ്ാേലാമിെന അടിച്ചുെകാന്നു. 16 പിെന്ന
േയാവാബ ്കാഹളം ഊതി; േയാവാബ ്ജനെത്ത
വിലക്കിയതുെകാണ്ടു അവർ യി്രസാേയലിെന
പിന്തുടരുന്നതു വിട്ടുമടങ്ങി. 17 അബശ്ാേലാമിെന
അവർ എടുത്തു വനത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ ഇട്ടു;
അവെന്റ േമൽ ഏറ്റവും വലിേയാരു കല്ക്കൂമ്പാരം കൂട്ടി;
യി്രസാേയെലാെക്കയും താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു
ഓടിേപ്പായി. 18 അബശ്ാേലാം ജീവേനാടിരുന്ന സമയം:
എെന്റ േപർ നിലനിേത്തൎ ണ്ടതിന്നു എനിക്കു

മകനില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു, രാജാവിൻ
താഴവ്രയിെല തൂൺ എടുത്തു നാട്ടി അതിന്നു തെന്റ
േപർ വിളിച്ചിരുന്നു; അതിന്നു ഇന്നുവെര
അബശ്ാേലാമിെന്റ ജ്ഞാപക സ്തംഭം എന്നു
പറഞ്ഞുവരുന്നു.

19 അനന്തരം സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അഹീമാസ:്
ഞാൻ ഓടിെച്ചന്നു രാജാവിേനാടു, യേഹാവ
അവന്നുേവണ്ടി ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതികാരം
െചയത്ിരിക്കുന്ന സദ്വത്തൎ മാനം അറിയിക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 േയാവാബ ്അവേനാടു: നീ ഇന്നു
സദ്വത്തൎ മാനദൂതനാകയില്ല; ഇനി ഒരു ദിവസം
സദ്വത്തൎ മാനം െകാണ്ടുേപാകാം; രാജകുമാരൻ
മരിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു നീ ഇന്നു
സദ്വത്തൎ മാനദൂതനാകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന
േയാവാബ ്കൂശ്യേനാടു: നീ കണ്ടതു രാജാവിെന
െചന്നു അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. കൂശ്യൻ
േയാവാബിെന വണങ്ങി ഓടി. സാേദാക്കിെന്റ മകനായ
അഹീമാസ ്പിെന്നയും േയാവാബിേനാടു: ഏതായാലും
ഞാനും കൂശ്യെന്റ പിന്നാെല ഓടെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
22 അതിന്നു േയാവാബ:് എെന്റ മകേന, നീ എന്തിന്നു
ഓടുന്നു? നിനക്കു ്രപതിഫലം കിട്ടുകയില്ലേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 അവൻ പിെന്നയും: ഏതായാലും ഞാൻ
ഓടും എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: എന്നാൽ ഓടിെക്കാൾക
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അഹീമാസ്
സമഭൂമിവഴിയായി ഓടി കൂശ്യെന കടന്നുേപായി.

24 എന്നാൽ ദാവീദ ്രണ്ടു പടിവാതിലിന്നു മേദ്ധ്യ
ഇരിക്കയായിരുന്നു. കാവല്ക്കാരൻ പടിവാതിലിന്നും
മീെത മതിലിെന്റ മുകളിൽ കയറി തല ഉയത്തൎ ിേനാക്കി
ഒരുത്തൻ തനിച്ചു ഓടിവരുന്നതു കണ്ടു. 25

കാവല്ക്കാരൻ രാജാവിേനാടു വിളിച്ചു അറിയിച്ചു.
അവൻ ഏകൻ എങ്കിൽ സദ്വത്തൎ മാനവും
െകാണ്ടാകുന്നു വരുന്നതു എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.
26 അവൻ നടന്നു അടുത്തു. പിെന്ന കാവല്ക്കാരൻ
മെറ്റാരുത്തൻ ഓടിവരുന്നതു കണ്ടു; കാവല്ക്കാരൻ
വാതിൽ കാക്കുന്നവേനാടു: ഇതാ, പിെന്നയും ഒരു
ആൾ തനിച്ചു ഓടി വരുന്നു എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
അവനും സദ്വത്തൎ മാനദൂതനാകുന്നു എന്നു രാജാവു
പറഞ്ഞു. 27 ഒന്നാമത്തവെന്റ ഓട്ടം സാേദാക്കിെന്റ
മകനായ അഹീമാസിെന്റ ഓട്ടംേപാെല എനിക്കു
േതാന്നുന്നു എന്നു കാവല്ക്കാരൻ പറഞ്ഞു. അതിന്നു
രാജാവു: അവൻ നല്ലവൻ; നല്ലവത്തൎ മാനം
െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അഹീമാസ്
രാജാവിേനാടു ശുഭം, ശുഭം എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു
രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു:
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ േനെര ൈക ഓങ്ങിയവെര
ഏലപ്ിച്ചുതന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അേപ്പാൾ
രാജാവു അബശ്ാേലാംകുമാരൻ
സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു
അഹീമാസ:് േയാവാബ ്രാജാവിെന്റ ഭൃത്യെനയും
അടിയെനയും അയക്കുേമ്പാൾ വലിേയാരു കലഹം
കണ്ടു; എന്നാൽ അതു എെന്തന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 30 നീ അവിെട മാറി നില്ക്ക എന്നു
രാജാവു പറഞ്ഞു. അവൻ മാറിനിന്നു. 31 ഉടെന
കൂശ്യൻ വന്നു: യജമാനനായ രാജാവിന്നു ഇതാ നല്ല
വത്തൎ മാനം; നിേന്നാടു എതിത്തൎ  എല്ലാവേരാടും
യേഹാവ ഇന്നു നിനക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു കൂശ്യൻ പറഞ്ഞു. 32

അേപ്പാൾ രാജാവു കൂശ്യേനാടു:
അബശ്ാേലാംകുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ
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എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു കൂശ്യൻ യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കളും നിേന്നാടു േദാഷം െചയവ്ാൻ
എഴുേന്നല്ക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ കുമാരെനേപ്പാെല
ആകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഉടെന രാജാവു നടുങ്ങി
പടിപ്പുരമാളികയിൽ കയറി: എെന്റ മകേന,
അബശ്ാേലാേമ, എെന്റ മകേന, എെന്റ മകേന,
അബശ്ാേലാേമ, ഞാൻ നിനക്കു പകരം മരിെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു; അബശ്ാേലാേമ, എെന്റ മകേന,
എെന്റ മകേന! എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞു
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു നടന്നു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രാജാവു അബശ്ാേലാമിെനെച്ചാല്ലി
ദുഃഖിച്ചുകരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
േയാവാബ ്േകട്ടു. 2 എന്നാൽ രാജാവു തെന്റ

മകെനക്കുറിച്ചു വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ആ
ദിവസം ജനം േകട്ടതുെകാണ്ടു അന്നേത്ത ജയം
ജനത്തിെന്നാെക്കയും ദുഃഖമായത്ീന്നൎ ു. 3 ആകയാൽ
യുദ്ധത്തിൽ േതാറ്റിട്ടു നാണിച്ചു ഒളിച്ചുവരുംേപാെല
ജനം അന്നു പട്ടണത്തിേലക്കു ഒളിച്ചുകടന്നു. 4

രാജാവു മുഖം മൂടി: എെന്റ മകേന, അബശ്ാേലാേമ,
അബശ്ാേലാേമ, എെന്റ മകേന! എന്നു ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 5 അേപ്പാൾ േയാവാബ്
അരമനയിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
പറഞ്ഞതു: ഇന്നു നിെന്റയും നിെന്റ
പു്രതീപു്രതന്മാരുെടയും നിെന്റ ഭായ്യൎ മാരുെടയും
െവപ്പാട്ടികളുെടയും ജീവെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാെരയും നീ ഇന്നു ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്ന പെകക്കുന്നവെര നീ േസ്നഹിക്കുന്നു; നിെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നവെര നീ പെകക്കുന്നു; 6 ്രപഭുക്കന്മാരും
ഭൃത്യന്മാരും നിനക്കു ഏതുമില്ല എന്നു നീ ഇന്നു
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അബശ്ാേലാം ജീവിച്ചിരിക്കയും
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നു മരിക്കയും െചയത്ിരുന്നു
എങ്കിൽ നിനക്കു നല്ല ്രപസാദമാകുമായിരുന്നു എന്നു
എനിക്കു ഇന്നു മനസ്സിലായി. 7 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ
എഴുേന്നറ്റു പുറത്തു വന്നു നിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു
സേന്താഷമായി സംസാരിക്ക; നീ പുറത്തു
വരാത്തപക്ഷം യേഹാവയാണ, ഈ രാ്രതി ആരും
നിേന്നാടുകൂെട താമസിക്കയില്ല; അതു നിെന്റ
ബാല്യംമുതൽ ഇതുവെര നിനക്കു ഭവിച്ചിട്ടുള്ള
സകലഅനത്ഥൎ െത്തക്കാളും വലിയ അനത്ഥൎ മായത്ീരും.
8 അങ്ങെന രാജാവു എഴുേന്നറ്റു പടിവാതില്ക്കൽ
ഇരുന്നു. രാജാവു പടിവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു
ജനത്തിെനല്ലാം അറിവു കിട്ടി; സകലജനവും
രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ വന്നു.

9 യി്രസാേയല്യർ താന്താങ്ങളുെട വീടുകളിേലക്കു
ഓടിേപ്പായിരുന്നു. എല്ലായി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിലുമുള്ള ജനം ഒെക്കയും തമ്മിൽ തക്കൎ ിച്ചു:
രാജാവു നെമ്മ ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു;
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു നെമ്മ വിടുവിച്ചതും
അവൻ തേന്ന. ഇേപ്പാേഴാ അബശ്ാേലാം നിമിത്തം
അവൻ നാടുവിട്ടു ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 10 നമുക്കു
രാജാവായി നാം അഭിേഷകം െചയത്ിരുന്ന
അബശ്ാേലാേമാ പടയിൽ പട്ടുേപായി. ആകയാൽ
രാജാവിെന തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്ന കായ്യൎ ത്തിൽ
നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു
പറഞ്ഞു.

11 അനന്തരം ദാവീദ ്രാജാവു പുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കിെന്റയും അബ്യാഥാരിെന്റയും അടുക്കൽ

ആളയച്ചു പറയിച്ചെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ
െയഹൂദാമൂപ്പന്മാേരാടു പറേയണ്ടതു: രാജാവിെന
അരമനയിേലക്കു തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്ന കായ്യൎ ത്തിൽ
നിങ്ങൾ പിമ്പന്മാരായി നില്ക്കുന്നതു എന്തു? രാജാവിെന
അരമനയിേലക്കു തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്ന കായ്യൎ ത്തിൽ
എല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും സംസാരം അവെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങൾ എെന്റ
സേഹാദരന്മാർ; എെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും അേല്ലാ.
രാജാവിെന മടക്കിവരുത്തുന്ന കായ്യൎ ത്തിൽ നിങ്ങൾ
പിമ്പരായി നില്ക്കുന്നതു എന്തു? 13 നിങ്ങൾ
അമാസേയാടു: നീ എെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
അേല്ലാ? നീ േയാവാബിന്നു പകരം എേപ്പാഴും എെന്റ
മുമ്പിൽ േസനാപതിയായിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ൈദവം
തക്കവണ്ണവും അധികവും എേന്നാടു െചയ്യെട്ട എന്നു
പറവിൻ. 14 ഇങ്ങെന അവൻ സകല
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെടയും ഹൃദയം ഒന്നുേപാെല
ആകഷൎ ിച്ചു. ആകയാൽ അവർ: നീയും നിെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാരും മടങ്ങിവരുവിൻ എന്നു രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു. 15 അങ്ങെന രാജാവു മടങ്ങി
േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ എത്തി. രാജാവിെന എതിേരറ്റു േയാദ്ദൎ ാൻ
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാേരണ്ടതിന്നു
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ഗിലഗ്ാലിൽ െചന്നു. 16

ബഹൂരീമിെല െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകൻ
ശിെമയിയും െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടുകൂെട ദാവീദ്
രാജാവിെന എതിേരലപ്ാൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു െചന്നു. 17

അവേനാടുകൂെട ആയിരം െബന്യാമീന്യരും െശൗലിെന്റ
ഗൃഹവിചാരകനായ സീബയും അവെന്റ പതിനഞ്ചു
പു്രതന്മാരും ഇരുപതു ഭൃത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ രാജാവു കാൺെക േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നുെചന്നു.
18 രാജാവിെന്റ കുടുംബെത്ത ഇക്കെര
കടേത്തണ്ടതിന്നും അവെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
െചേയ്യണ്ടതിന്നും ചങ്ങാടം അക്കെര െചന്നിരുന്നു.
അേപ്പാൾ േഗരയുെട മകനായ ശിെമയി േയാദ്ദൎ ാൻ
കടപ്പാൻ േപാകുന്ന രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ വീണു
രാജാവിേനാടു: 19 എെന്റ യജമാനൻ എെന്റ കുറ്റം
എനിക്കു കണക്കിടരുേത; യജമാനനായ രാജാവു
െയരൂശേലമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ദിവസം അടിയൻ
െചയത്േദാഷം രാജാവു മനസ്സിൽ െവക്കയും
ഓക്കൎ യും അരുേത. 20 അടിയൻ പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയുന്നു; അതുെകാണ്ടു
ഇതാ, യജമാനനായ രാജാവിെന എതിേരേല്ക്കണ്ടതിന്നു
ഇറങ്ങിവരുവാൻ േയാേസഫിെന്റ
സകലഗൃഹത്തിലുംെവച്ചു അടിയൻ ഇന്നു മുമ്പനായി
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 എന്നാെറ
െസരൂയയുെട മകനായ അബീശായി: യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന ശപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിെമയി
അതുനിമിത്തം മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ടേയാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 22 അതിന്നു ദാവീദ:് െസരൂയയുെട
പു്രതന്മാേര, ഇന്നു നിങ്ങൾ എനിക്കു
എതിരികളാേകണ്ടതിന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും
തമ്മിൽ എന്തു? ഇന്നു യി്രസാേയലിൽ ഒരുത്തെന
െകാല്ലാേമാ? ഇന്നു ഞാൻ യി്രസാേയലിന്നു
രാജാെവന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.
23 പിെന്ന ശിെമയിേയാടു: നീ മരിക്കയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു, രാജാവു അവേനാടു സത്യവും െചയത്ു. 24

െശൗലിെന്റ മകനായ െമഫീേബാെശത്തും രാജാവിെന
എതിേരലപ്ാൻ വന്നു; രാജാവു േപായ ദിവസംമുതൽ
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവന്ന ദിവസംവെര അവൻ
തെന്റ കാലിന്നു രക്ഷെചയ്കേയാ താടി ഒതുക്കുകേയാ
വ്രസ്തം അലക്കിക്കേയാ െചയത്ിരുന്നില്ല. 25 എന്നാൽ
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അവൻ രാജാവിെന എതിേരലപ്ാൻ െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു വന്നേപ്പാൾ രാജാവു അവേനാടു:
െമഫീേബാെശേത്ത, നീ എേന്നാടുകൂെട
വരാെതയിരുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 26

അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യജമാനനായ
രാജാേവ, എെന്റ ഭൃത്യൻ എെന്ന ചതിച്ചു;
കഴുതപ്പുറത്തു കയറി, രാജാവിേനാടുകൂെട
േപാേകണ്ടതിന്നു േകാപ്പിേടണെമന്നു അടിയൻ
പറഞ്ഞു; അടിയൻ മുടന്തനേല്ലാ. 27 അവൻ
യജമാനനായ രാജാവിേനാടു അടിയെനെക്കാണ്ടു
നുണയും പറഞ്ഞു; എങ്കിലും യജമാനനായ രാജാവു
ൈദവദൂതന്നു തുല്യൻ ആകുന്നു; തിരുമനസ്സിെല
ഇഷ്ടംേപാെല െചയത്ുെകാൾക. 28 യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക അടിയെന്റ
പിതൃഭവനെമാെക്കയും മരണേയാഗ്യർ ആയിരുന്നു;
എങ്കിലും അടിയെന അവിടെത്ത േമശയിങ്കൽ
ഭക്ഷിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആക്കി; രാജാവിേനാടു
ആവലാധി പറവാൻ അടിയന്നു ഇനി എന്തു
അവകാശമുള്ളു? 29 രാജാവു അവേനാടു: നീ നിെന്റ
കായ്യൎ ം ഇനി അധികം പറയുന്നതു എന്തിന്നു? നീയും
സീബയും നിലം പകുെത്തടുത്തുെകാൾവിൻ എന്നു
ഞാൻ കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 30

െമഫീേബാെശത്ത് രാജാവിേനാടു: അല്ല, അവൻ തേന്ന
മുഴുവനും എടുത്തുെകാള്ളെട്ട; യജമാനനായ രാജാവു
സമാധാനേത്താെട അരമനയിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.

31 ഗിെലയാദ്യനായ ബസൎ ില്ലായിയും
േരാെഗലീമിൽനിന്നു വന്നു, രാജാവിെന
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര കടത്തി യാ്രത അയപ്പാൻ
അവേനാടുകൂെട േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു. 32 ബസൎ ില്ലായിേയാ
എണപ്തു വയസ്സുേള്ളാരു വേയാധികനായിരുന്നു;
രാജാവു മഹനയീമിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന കാലത്തു അവൻ
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അയച്ചുെകാടുത്തു; അവൻ
മഹാധനികൻ ആയിരുന്നു. 33 രാജാവു
ബസൎ ില്ലായിേയാടു: എേന്നാടുകൂെട േപാരിക; ഞാൻ
നിെന്ന െയരൂശേലമിൽ എെന്റ അടുക്കൽ പാപ്പൎ ിച്ചു
രക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 34 ബസൎ ില്ലായി
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ഞാൻ
രാജാവിേനാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ വരുന്നെതന്തിന്നു?
ഞാൻ ഇനി എ്രത നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും? 35 എനിക്കു
ഇന്നു എണപ്തു വയസ്സായിരിക്കുന്നു; നല്ലതും
ആകാത്തതും എനിക്കു തിരിച്ചറിയാേമാ?
ഭക്ഷണപാനങ്ങളുെട സ്വാദു അടിയന്നു അറിയാേമാ?
സംഗീതക്കാരുെടയും സംഗീതക്കാരത്തികളുെടയും
സ്വരം എനിക്കു ഇനി േകട്ടു രസിക്കാേമാ? അടിയൻ
യജമാനനായ രാജാവിന്നു ഭാരമായത്ീരുന്നതു
എന്തിന്നു? 36 അടിയൻ രാജാവിേനാടുകൂെട േയാദ്ദൎ ാൻ
കടപ്പാേന വിചാരിച്ചുള്ളൂ; രാജാവു ഇതിന്നായി
എനിക്കു ഈ വിധം ്രപത്യുപകാരം െചയ്യുന്നതു
എന്തിനു? 37 എെന്റ പട്ടണത്തിൽ എെന്റ അപ്പെന്റയും
അമ്മയുെടയും കല്ലറയുെട അടുക്കൽെവച്ചു
മരിേക്കണ്ടതിന്നു അടിയൻ വിടെകാള്ളെട്ട; എന്നാൽ
നിെന്റ ദാസനായ കിംഹാം ഇതാ; അവൻ യജമാനനായ
രാജാവിേനാടുകൂെട േപാരെട്ട; നിനക്കു ്രപസാദമായതു
അവന്നു െചയത്ു െകാടുത്താലും. 38 അതിന്നു
രാജാവു: കിംഹാം എേന്നാടുകൂെട േപാരെട്ട; നിെന്റ
ഇഷ്ട്രപകാരം ഞാൻ അവന്നു െചയത്ുെകാടുക്കാം; നീ
എേന്നാടു ആവശ്യെപ്പടുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ
നിനക്കായി െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന
സകലജനവും േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു. രാജാവു േയാദ്ദൎ ാൻ

കടന്നേശഷം ബസൎ ില്ലായിെയ ചുംബനം െചയത്ു
അനു്രഗഹിച്ചു; അവൻ സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

40 രാജാവു ഗിലഗ്ാലിൽ െചന്നു; കീംഹാമും
അവേനാടുകൂെട േപായി; െയഹൂദാജനെമാെക്കയും
യി്രസാേയൽജനം പാതിയും കൂടി രാജാവിെന
ഇക്കെരെകാണ്ടുവന്നു. 41 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ ഒെക്കയും രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു രാജാവിേനാടു: ഞങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ
രാജാവിെനയും അവെന്റ കുടുംബെത്തയും ദാവീദിെന്റ
സകലപരിചാരകന്മാെരയും േമാഷ്ടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു
േയാദ്ദൎ ാൻ കടത്തിയതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 42

അതിന്നു െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ഒെക്കയും യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാേരാടു: രാജാവു ഞങ്ങൾക്കു അടുത്ത
ചാച്ചൎ ക്കാരൻ ആകെകാണ്ടു തേന്ന; അതിന്നു നിങ്ങൾ
േകാപിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? ഞങ്ങൾ രാജാവിെന്റ വക
വല്ലതും തിന്നുേവാ? അവൻ ഞങ്ങൾക്കു വല്ല
സമ്മാനവും തന്നുേവാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 43

യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടു:
രാജാവിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്കു പത്തു ഓഹരി ഉണ്ടു;
ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങെളക്കാൾ അധികം
അവകാശവും ഉണ്ടു; നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള ധിക്കരിച്ചതു
എന്തു? ഞങ്ങളുെട രാജാവിെന തിരിെക
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളല്ലേയാ ആദ്യം
പറഞ്ഞതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെട വാക്കു യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാരുെട വാക്കിെനക്കാൾ അധികം
കഠിനമായിരുന്നു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ െബന്യാമീന്യനായി ബി്രകിയുെട
മകനായ േശബ എന്നു േപരുള്ള ഒരു നീചൻ
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ കാഹളം

ഊതി: ദാവീദിങ്കൽ നമുക്കു ഓഹരി ഇല്ല; യിശ്ശായിയുെട
മകങ്കൽ അവകാശവും ഇല്ല; യി്രസാേയേല, നിങ്ങൾ
വീട്ടിേലക്കു െപാെയ്ക്കാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 2

അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും ദാവീദിെന വിട്ടു
പിന്മാറി ബി്രകിയുെട മകനായ േശബയുെട പക്ഷം
േചന്നൎ ു; െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാ േയാദ്ദൎ ാൻതുടങ്ങി
െയരൂശേലംവെര തങ്ങളുെട രാജാവിേനാടു
േചന്നൎ ുനടന്നു.

3 ദാവീദ ്െയരൂശേലമിൽ അരമനയിൽ എത്തി;
അരമന സൂക്ഷിപ്പാൻ പാപ്പൎ ിച്ചിരുന്ന പത്തു
െവപ്പാട്ടികെളയും രാജാവു അന്തഃപുരത്തിൽ ആക്കി
രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നില്ല.
അങ്ങെന അവർ ജീവപയ്യൎ ന്തം കാവലിലിരുന്നു
ൈവധവ്യം ആചരിച്ചു.

4 അനന്തരം രാജാവു അമാസേയാടു: നീ മൂന്നു
ദിവസത്തിന്നകം െയഹൂദാപുരുഷന്മെര വിളിച്ചുകൂട്ടി
അവരുമായി ഇവിെട വരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 5

അങ്ങെന അമാസാ െയഹൂദാപുരുഷന്മെര
വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ േപായി; എന്നാൽ കലപ്ിച്ച
അവധിയിലധികം അവൻ താമസിച്ചുേപായി. 6

എന്നാെറ ദാവീദ ്അബീശായിേയാടു: അബശ്ാേലാം
െചയത്തിെനക്കാളും ബി്രകിയുെട മകനായ േശബ
ഇേപ്പാൾ നമുക്കു അധികം േദാഷം െചയ്യും; അവൻ
ഉറപ്പുള്ള വല്ല പട്ടണത്തിലും കടന്നു നമ്മുെട
ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു െതറ്റിേപ്പാകാതാരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
നിെന്റ യജമാനെന്റ േചവകെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു അവെന
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പിന്തുടരുക എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അങ്ങെന
േയാവാബിെന്റ ആളുകളും േ്രകാത്യരും േപ്ലത്യരും
സകലവീരന്മാരും ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയ
പിന്തുടരുവാൻ െയരൂശേലമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 8

അവർ ഗിെബേയാനിെല വലിയ പാറയുെട അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അമാസാ അവെക്കൎ തിെര വന്നു.
എന്നാൽ േയാവാബ ്ധരിച്ചിരുന്ന പടയങ്കിേമൽ ഒരു
കച്ചയിൽ ഉറേയാടുകൂെട ഒരു വാൾ അെരക്കു
െകട്ടിയിരിന്നു; അവൻ നടക്കുേമ്പാൾ അതു
വീണുേപായി. 9 േയാവാബ ്അമാസേയാടു:
സേഹാദരാ, സുഖം തേന്നേയാ എന്നു പറഞ്ഞു
അമാസെയ ചുംബനം െചയവ്ാൻ
വലത്തുൈകെകാണ്ടു അവെന്റ താടിക്കു പിടിച്ചു. 10

എന്നാൽ േയാവാബിെന്റ കയ്യിൽ വാൾ ഇരിക്കുന്നതു
അമാസാ സൂക്ഷിച്ചില്ല; േയാവാബ ്അവെന അതു
െകാണ്ടു വയറ്റത്തു കുത്തി കുടൽ േചാത്തൎ ിക്കളഞ്ഞു;
രണ്ടാമതു കുേത്തണ്ടിവന്നില്ല; അവൻ മരിച്ചുേപായി.
േയാവാബും അവെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയും
ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയ പിന്തുടന്നൎ ു. 11

േയാവാബിെന്റ ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ അതിന്നരിെക
നിന്നുെകാണ്ടു േയാവാബിേനാടു ഇഷ്ടമുള്ളവനും
ദാവീദിെന്റ പക്ഷക്കാരനും േയാവാബിെന്റ പിന്നാെല
െചല്ലെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അമാസാ വഴിനടുവിൽ
രക്തത്തിൽ മുഴുകി കിടന്നതുെകാണ്ടു ജനെമാെക്കയും
നില്ക്കുന്നു എന്നു കണ്ടിട്ടു അവൻ അമാസെയ
വഴിയിൽനിന്നു വയലിേലക്കു മാറ്റി; അവിെട
എത്തുന്നവെനല്ലാം നില്ക്കുന്നു എന്നു കാൺകെകാണ്ടു
അവൻ ഒരു വ്രസ്തം അവെന്റേമൽ ഇട്ടു. 13 അവെന
െപരുവഴിയിൽനിന്നു മാറ്റിയേശഷം എല്ലാവരും
ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയ പിന്തുടരുവാൻ
േയാവാബിെന്റ പിന്നാെല േപായി. 14 എന്നാൽ േശബ
എല്ലായി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലും കൂടി കടന്നു
ആേബലിലും േബത്ത്-മാഖയിലും എല്ലാേബയ്യൎ രുെട
അടുക്കലും െചന്നു; അവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി അവെന്റ
പിന്നാെല െചന്നു. 15 മറ്റവർ വന്നു േബത്ത്-
മാഖേയാടു േചന്നൎ  ആേബലിൽ അവെന നിേരാധിച്ചു
പട്ടണത്തിന്നു േനെര വാടേകാരി; അതു കിടങ്ങിെന്റ
വക്കത്തായിരുന്നു; േയാവാബിേനാടുകൂെടയുള്ള എല്ലാ
പടജ്ജനവും മതിൽ തള്ളിയിടുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഇടിച്ചുതുടങ്ങി. 16 അേപ്പാൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ്രസ്തീ:
േകൾപ്പിൻ, േകൾപ്പിൻ; ഞാൻ േയാവാബിേനാടു
സംസാരിേക്കണ്ടതിന്നു ഇവിെട അടുത്തുവരുവാൻ
അവേനാടു പറവിൻ എന്നു പട്ടണത്തിൽനിന്നു
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 17 അവൻ അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ:
നീ േയാവാേബാ എന്നു ആ ്രസ്തീ േചാദിച്ചു. അേത
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അവൾ അവേനാടു:
അടിയെന്റ വാക്കു േകൾേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ േകൾക്കാം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 18

എന്നാെറ അവൾ: ആേബലിൽ െചന്നു േചാദിേക്കണം
എന്നു പെണ്ടാെക്ക പറകയും അങ്ങെന കായ്യൎ ം
തീക്കൎ ുകയും െചയ്ക പതിവായിരുന്നു. 19 ഞാൻ
യി്രസാേയലിൽ സമാധാനവും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവരിൽ
ഒരുത്തി ആകുന്നു; നീ യി്രസാേയലിൽ ഒരു
പട്ടണെത്തയും ഒരു മാതാവിെനയും നശിപ്പിപ്പാൻ
േനാക്കുന്നു; നീ യേഹാവയുെട അവകാശം
മുടിച്ചുകളയുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 20

അതിന്നു േയാവാബ:് മുടിച്ചുകളകേയാ നശിപ്പിക്കേയാ
െചയവ്ാൻ എനിക്കു ഒരിക്കലും സംഗതിയാകരുേത.
21 കായ്യൎ ം അങ്ങെനയല്ല; ബി്രകിയുെട മകനായ േശബ
എെന്നാരു എ്രഫയീംമലനാട്ടുകാരൻ ദാവീദ്

രാജാവിേനാടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന
ഏലപ്ിച്ചുതന്നാൽ മാ്രതം മതി; ഞാൻ പട്ടണെത്ത
വിട്ടുേപാകും എന്നു പറഞ്ഞു. ്രസ്തീ േയാവാബിേനാടു:
അവെന്റ തല മതിലിെന്റ മുകളിൽനിന്നു നിെന്റ
അടുക്കൽ ഇട്ടുതരും എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന ്രസ്തീ
െചന്നു തെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ സകലജനെത്തയും
സമ്മതിപ്പിച്ചു; അവർ ബി്രകിയുെട മകനായ
േശബയുെട തല െവട്ടി േയാവാബിെന്റ അടുക്കൽ
ഇട്ടുെകാടുത്തു; അേപ്പാൾ അവൻ കാഹളം ഊതി,
എല്ലാവരും പട്ടണം വിട്ടു വീടുകളിേലക്കു േപായി.
േയാവാബ ്െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിേപ്പായി.

23 േയാവാബ ്യി്രസാേയൽൈസന്യത്തിെന്നാെക്കയും
അധിപതി ആയിരുന്നു; െയേഹായാദായുെട മകനായ
െബനായാവു േ്രകത്യരുെടയും േപ്ലത്യരുെടയും
നായകൻ ആയിരുന്നു. 24 അേദാരാം
ഊഴിയേവലക്കാക്കൎ ു േമൽവിചാരകൻ; അഹിലൂദിെന്റ
മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത് മ്രന്തി; 25 െശവാ
രായസക്കാരൻ; സാേദാക്കും അബ്യാഥാരും
പുേരാഹിതന്മാർ. 26 യായീയ്യൎ നായ ഈരയും ദാവീദിെന്റ
പുേരാഹിതൻ ആയിരുന്നു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദിെന്റ കാലത്തു മൂന്നു സംവത്സരം
തുടെരത്തുടെര ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; ദാവീദ്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ

െശൗൽ ഗിെബേയാന്യെര െകാല്ലുകെകാണ്ടു അതു
അവൻ നിമിത്തവും രാക്തപാതകമുള്ള അവെന്റ
ഗൃഹംനിമിത്തവും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു. 2

രാജാവു ഗിെബേയാന്യെര വിളിച്ചു അവേരാടു
പറഞ്ഞു:- ഗിെബേയാന്യർ യി്രസാേയല്യരല്ല
അേമായ്യൎ രിൽ േശഷിച്ചവരേ്രത; അവേരാടു
യി്രസാേയൽമക്കൾ സത്യം െചയത്ിരുന്നു; എങ്കിലും
െശൗൽ യി്രസാേയല്യക്കൎ ും െയഹൂദ്യക്കൎ ും േവണ്ടി
തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എരിവിൽ അവെര
സംഹരിച്ചുകളവാൻ ശ്രമിച്ചു - 3 ദാവീദ്
ഗിെബേയാന്യേരാടു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു
െചയത്ുതേരണം; നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
അവകാശെത്ത അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ എന്തു
്രപതിശാന്തി െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചു. 4

ഗിെബേയാന്യർ അവേനാടു: െശൗലിേനാടും അവെന്റ
ഗൃഹേത്താടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കായ്യൎ ം െപാന്നും
െവള്ളിയുംെകാണ്ടു തീരുന്നതല്ല; യി്രസാേയലിൽ
ഒരുത്തെന െകാല്ലുന്നതും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ഞാൻ െചയത്ുതരാം
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 5 അവർ രാജാവിേനാടു:
ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കയും യി്രസാേയൽേദശെത്തങ്ങും
ഞങ്ങൾ േശഷിക്കാെത മുടിഞ്ഞുേപാകത്തക്കവണ്ണം
ഉപായം ചിന്തിക്കയും െചയത്വെന്റ മക്കളിൽ
ഏഴുേപെര ഞങ്ങൾക്കു ഏലപ്ിച്ചുതേരണം. 6

ഞങ്ങൾ അവെര യേഹാവയുെട വൃതനായ െശൗലിെന്റ
ഗിെബയയിൽ യേഹാെവക്കു തൂക്കിക്കളയും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവെര തരാെമന്നു രാജാവു
പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ ദാവീദും െശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും തമ്മിൽ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
െചയത് സത്യംനിമിത്തം രാജാവു െശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമഫീേബാെശത്തിെന ഒഴിച്ചു. 8

അയ്യാവിെന്റ മകൾ രിസപ്ാ െശൗലിന്നു ്രപസവിച്ച
രണ്ടു പു്രതന്മാരായ അേമ്മൎ ാനിെയയും
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െമഫീേബാെശത്തിെനയും െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ
െമേഹാലാത്യൻ ബസൎ ില്ലായിയുെട മകനായ
അ്രദീേയലിന്നു ്രപസവിച്ച അഞ്ചു പു്രതന്മാെരയും
രാജാവു പിടിച്ചു ഗിെബേയാന്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു. 9 അവർ അവെര മലയിൽ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക തൂക്കിക്കളഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ
ഏഴുേപരും ഒരുമിച്ചു മരിച്ചു; െകായത്്തുകാലത്തിെന്റ
ആദ്യദിവസങ്ങളായ യവെക്കായത്്തിെന്റ
ആരംഭത്തിലായിരുന്നു അവെര െകാന്നതു. 10

അയ്യാവിെന്റ മകളായ രിസപ്ാ ചാക്കുശീല എടുത്തു
പാറേമൽ വിരിച്ചു െകായത്്തുകാലത്തിെന്റ ആരംഭം
മുതൽ ആകാശത്തുനിന്നു അവരുെട േമൽ
മഴെപയത്തുവെര പകൽ ആകാശത്തിെല പക്ഷികേളാ
രാ്രതി കാട്ടുമൃഗങ്ങേളാ അവെര െതാടുവാൻ
സമ്മതിക്കാതിരുന്നു. 11 െശൗലിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായി
അയ്യാവിെന്റ മകളായ രിസപ്ാ െചയത്തു ദാവീദ്
േകട്ടിട്ടു 12 ദാവീദ ്െചന്നു െഫലിസ്ത്യർ
ഗിൽേബാവയിൽെവച്ചു െശൗലിെന െകാന്നനാളിൽ
േബത്ത്-ശാൻനഗരവീഥിയിൽ െഫലിസ്ത്യർ
തൂക്കിക്കളകയും ഗിെലയാദിെല യാേബശ ്െപൗരന്മാർ
അവിെടനിന്നു േമാഷ്ടിച്ചു െകാണ്ടുവരികയും
െചയത്ിരുന്ന െശൗലിെന്റയും അവെന്റ മകൻ
േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികെള അവരുെട
അടുക്കൽനിന്നു എടുത്തു. 13 അങ്ങെന അവൻ
െശൗലിെന്റയും അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാെന്റയും
അസ്ഥികെള അവിെടനിന്നു വരുത്തി;
തൂക്കിെക്കാന്നവരുെട അസ്ഥികെളയും അവർ
െപറുക്കിെയടുത്തു. 14 െശൗലിെന്റയും അവെന്റ മകൻ
േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികെള അവർ
െബന്യാമീൻേദശത്തു േസലയിൽ അവെന്റ അപ്പനായ
കീശിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കംെചയത്ു; രാജാവു
കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും അവർ െചയത്ു. അതിെന്റ
േശഷം ൈദവം േദശത്തിെന്റ ്രപാത്ഥൎ നെയ േകട്ടരുളി. 15

െഫലിസ്ത്യക്കൎ ു യി്രസാേയലിേനാടു വീണ്ടും യുദ്ധം
ഉണ്ടായി; ദാവീദ ്തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായി െചന്നു
െഫലിസ്ത്യേരാടു പടേയറ്റു; ദാവീദ ്തളന്നൎ ു േപായി. 16

അേപ്പാൾ മുന്നൂറു േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള താ്രമശൂലം
ധരിച്ചവനും പുതിയ വാൾഅെരക്കു െകട്ടിയവനുമായി
രാഫാമക്കളിൽ യിശബ്ി-െബേനാബ ്എെന്നാരുവൻ
ദാവീദിെന െകാല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു. 17 എന്നാൽ
െസരൂയയുെട മകനായ അബീശായി അവന്നു
തുണയായവ്ന്നു െഫലിസ്ത്യെന െവട്ടിെക്കാന്നു;
അേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു: നീ
യി്രസാേയലിെന്റ ദീപം െകടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
േമലാൽ ഞങ്ങേളാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന്നു പറെപ്പടരുതു
എന്നു സത്യംെചയത്ു പറഞ്ഞു.

18 അതിെന്റേശഷം േഗാബിൽെവച്ചു വീണ്ടും
െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധംഉണ്ടായി; അേപ്പാൾ
ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി മല്ലന്മാരുെട മക്കളിൽ
ഒരുത്തനായ സഫിെന െവട്ടിെക്കാന്നു. 19

േഗാബിൽെവച്ചു പിെന്നയും െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം
ഉണ്ടായി; അവിെടെവച്ചു േബേത്ത്ലെഹമ്യനായ യാെര-
ഓെരഗീമിെന്റ മകൻ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ
െഗാല്യാത്തിെന െവട്ടിെക്കാന്നു; അവെന്റ കുന്തത്തണ്ടു
െനയത്്തുകാരുെട പടപ്പുതടിേപാെല ആയിരുന്നു. 20

പിെന്നയും ഗത്തിൽെവച്ചു യുദ്ധം ഉണ്ടായി; അവിെട
ഒരു ദീഘൎ കായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ഓേരാ
ൈകക്കു ആറാറുവിരലും ഓേരാ കാലിന്നു
ആറാറുവിരലും ആെക ഇരുപത്തുനാലു വിരൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവനും രാെഫക്കു

ജനിച്ചവനായിരുന്നു. 21 അവൻ യി്രസാേയലിെന
ധിക്കരിച്ചേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ സേഹാദരനായ
ശിെമയയുെട മകൻ േയാനാഥാൻ അവെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22 ഈ നാലു േപരും ഗത്തിൽ
രാെഫക്കു ജനിച്ചവരായിരുന്നു. അവർ ദാവീദിെന്റയും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും കയ്യാൽ പട്ടുേപായി.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ദാവീദിെന സകലശ്രതുക്കളുെട
കയ്യിൽനിന്നും െശൗലിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചേശഷം അവൻ യേഹാെവക്കു ഒരു

സംഗീതംപാടി െചാല്ലിയെതെന്തന്നാൽ:
2 യേഹാവ എെന്റ ൈശലവും എൻ േകാട്ടയും
എെന്റ രക്ഷകനും ആകുന്നു.
3 എെന്റ പാറയായ ൈദവം;
അവനിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കും;
എെന്റ പരിചയും എെന്റ രക്ഷയായ െകാമ്പും
എെന്റ േഗാപുരവും എെന്റ സേങ്കതവും തേന്ന.
എെന്റ രക്ഷിതാേവ, നീ എെന്ന സാഹസത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുന്നു.

4 സ്തുത്യനായ യേഹാവെയ ഞാൻ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും; എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്നു താൻ
എെന്ന രക്ഷിക്കും.

5 മരണത്തിെന്റ തിരമാല എെന്ന വളഞ്ഞു;
ദുഷ്ടതയുെട ്രപവാഹങ്ങൾ എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചു;
6 പാതാളപാശങ്ങൾ എെന്ന ചുഴന്നു;
മരണത്തിെന്റ കണികൾ എെന്റേമൽ വീണു.
7 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ വിളിച്ചു,
എെന്റ ൈദവേത്താടു തേന്ന നിലവിളിച്ചു,
അവൻ തെന്റ മന്ദിരത്തിൽനിന്നു എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടു;
എെന്റ നിലവിളി അവെന്റ െചവികളിൽ എത്തി.
8 ഭൂമി െഞട്ടി വിെറച്ചു,
ആകാശത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകി,
അവൻ േകാപിക്കയാൽ അവ കുലുങ്ങിേപ്പായി.
9 അവെന്റ മൂക്കിൽനിന്നു പുക െപാങ്ങി,
അവെന്റ വായിൽനിന്നു തീ പുറെപ്പട്ടു ദഹിപ്പിച്ചു,
തീക്കനൽ അവങ്കൽനിന്നു ജ്വലിച്ചു.
10 അവൻ ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി;
കൂരിരുൾ അവെന്റ കാല്ക്കീഴുണ്ടായിരുന്നു. 11 അവൻ
െകരൂബിെന വാഹനമാക്കി പറന്നു,
കാറ്റിൻ ചിറകിേന്മൽ ്രപത്യക്ഷനായി.
12 അവൻ അന്ധകാരം തനിക്കു ചുറ്റും

മണ്ഡപമാക്കി;
ജലാശയവും കനത്ത േമഘങ്ങളും കൂെട.
13 അവെന്റ മുമ്പിലുള്ള ്രപകാശത്താൽ തീക്കനൽ

ജ്വലിച്ചു.
14 യേഹാവ ആകാശത്തിൽ ഇടിമുഴക്കി,
അത്യുന്നതൻ തെന്റ നാദം േകൾപ്പിച്ചു.
15 അവൻ അ്രസ്തം എയത്ു അവെര ചിതറിച്ചു,
മിന്നൽ അയച്ചു അവെര േതാലപ്ിച്ചു.
16 യേഹാവയുെട ഭത്സനത്താൽ,
തിരുമൂക്കിെല ശ്വാസത്തിെന്റ ഊത്തിനാൽ
കടലിെന്റ ചാലുകൾ കാണായവ്ന്നു
ഭൂതലത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ െവളിെപ്പട്ടു.
17 അവൻ ഉയരത്തിൽനിന്നു ൈകനീട്ടി എെന്ന

പിടിച്ചു,
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്നു എെന്ന വലിെച്ചടുത്തു.
18 ബലമുള്ള ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
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എെന്ന പെകച്ചവരുെട പക്കൽനിന്നും എെന്ന
വിടുവിച്ചു;
അവർ എന്നിലും ബലേമറിയവർ ആയിരുന്നു.
19 എെന്റ അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ അവർ എെന്ന

ആ്രകമിച്ചു;
എന്നാൽ യേഹാവ എനിക്കു തുണയായിരുന്നു.
20 അവൻ എെന്ന വിശാലതയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു,
എന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു എെന്ന
വിടുവിച്ചു.

21 യേഹാവ എെന്റ നീതിക്കു തക്കവണ്ണം എനിക്കു
്രപതിഫലം നല്കി,
എെന്റ ൈകകളുെട െവടിപ്പിെന്നാത്തവണ്ണം എനിക്കു
പകരം തന്നു.

22 ഞാൻ യേഹാവയുെട വഴികെള ്രപമാണിച്ചു,
എെന്റ ൈദവേത്താടു േ്രദാഹം െചയത്തുമില്ല.
23 അവെന്റ വിധികൾ ഒെക്കയും എെന്റ മുമ്പിലുണ്ടു;
അവെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുനടന്നിട്ടുമില്ല.
24 ഞാൻ അവെന്റ മുമ്പാെക നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു,
അകൃത്യം െചയ്യാെത എെന്ന തേന്ന കാത്തു.
25 യേഹാവ എെന്റ നീതിക്കു തക്കവണ്ണവും
അവെന്റ കാഴച്യിൽ എെന്റ
നിമ്മൎ ലെതെക്കാത്തവണ്ണവും എനിക്കു പകരം നല്കി.

26 ദയാലുേവാടു നീ ദയാലുവാകുന്നു; നിഷ്കളങ്കേനാടു
നീ നിഷ്കളങ്കൻ.

27 നിമ്മൎ ലേനാടു നീ നിമ്മൎ ലനാകുന്നു;
വ്രകേനാടു നീ വ്രകത കാണിക്കുന്നു.
28 എളിയ ജനെത്ത നീ രക്ഷിക്കും;
നിഗളിച്ചു നടക്കുന്നവെര താഴേ്ത്തണ്ടതിന്നു നീ
ദൃഷ്ടിെവക്കുന്നു.

29 യേഹാേവ, നീ എെന്റ ദീപം ആകുന്നു;
യേഹാവ എെന്റ അന്ധകാരെത്ത ്രപകാശമാക്കും.
30 നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര

പാഞ്ഞുെചല്ലും;
എെന്റ ൈദവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും.
31 ൈദവത്തിെന്റ വഴി തികവുള്ളതു,
യേഹാവയുെട വചനം ഊതിക്കഴിച്ചതു;
തെന്ന ശരണമാക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും അവൻ പരിച
ആകുന്നു.

32 യേഹാവയല്ലാെത ൈദവം ആരുള്ളു?
നമ്മുെട ൈദവം ഒഴിെക പാറ ആരുള്ളു?
33 ൈദവം എെന്റ ഉറപ്പുള്ള േകാട്ട,
നിഷ്കളങ്കെന അവൻ വഴിനടത്തുന്നു.
34 അവൻ എെന്റ കാലുകെള മാൻേപടക്കാല്ക്കു

തുല്യമാക്കി
എെന്റ ഗിരികളിൽ എെന്ന നില്ക്കുമാറാക്കുന്നു.
35 അവൻ എെന്റ ൈകകൾക്കു യുദ്ധാഭ്യാസം

വരുത്തുന്നു;
എെന്റ ഭുജങ്ങൾ താ്രമചാപം കുെലക്കുന്നു.
36 നിെന്റ രക്ഷ എന്ന പരിചെയ നീ എനിക്കു

തന്നിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ െസൗമ്യത എെന്ന വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
37 ഞാൻ കാലടിെവേക്കണ്ടതിന്നു നീ വിശാലത

വരുത്തി;
എെന്റ നരിയാണികൾ വഴുതിേപ്പായതുമില്ല.
38 ഞാൻ എെന്റ ശ്രതുക്കെള പിന്തുടെന്നൎ ാടുക്കി
അവെര മുടിക്കുേവാളം ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
39 അവക്കൎ ു എഴുേന്നറ്റുകൂടാതവണ്ണം ഞാൻ അവെര

തകെത്തൎ ാടുക്കി,
അവർ എെന്റ കാല്ക്കീഴിൽ വീണിരിക്കുന്നു.

40 യുദ്ധത്തിന്നായി നീ എെന്റ അെരക്കു ശക്തി
െകട്ടിയിരിക്കുന്നു;
എേന്നാടു എതിത്തൎ വെര എനിക്കു
കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.

41 എെന്ന പെകക്കുന്നവെര ഞാൻ
സംഹരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ എെന്റ ശ്രതുക്കെള എനിക്കു പുറം കാട്ടുമാറാക്കി.

42 അവർ ചുറ്റും േനാക്കിെയങ്കിലും രക്ഷിപ്പാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
യേഹാവയിങ്കേലക്കു േനാക്കി, അവൻ ഉത്തരം
അരുളിയതുമില്ല.

43 ഞാൻ അവെര നിലത്തിെല െപാടിേപാെല
െപാടിച്ചു,
വീഥികളിെല െചളിെയേപ്പാെല ഞാൻ അവെര ചവിട്ടി
ചിതറിച്ചു.

44 എെന്റ ജനത്തിെന്റ കലഹങ്ങളിൽനിന്നും നീ
എെന്ന വിടുവിച്ചു,
ജാതികൾക്കു എെന്ന തലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അറിയാത്ത ജനം എെന്ന േസവിക്കുന്നു.
45 അന്യജാതിക്കാർ എേന്നാടു അനസരണഭാവം

കാണിക്കും;
അവർ േകട്ട മാെ്രതക്കു എെന്ന അനുസരിക്കും. 46

അന്യജാതിക്കാർ ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു;
തങ്ങളുെട ദുഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽനിന്നു അവർ വിെറച്ചു
െകാണ്ടുവരുന്നു.

47 യേഹാവ ജീവിക്കുന്നു; എൻ പാറ
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ.
എൻ രക്ഷയുെട പാറയായ ൈദവം ഉന്നതൻ തേന്ന.
48 ൈദവം എനിക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്കയും
ജാതികെള എനിക്കു കീഴാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
49 അവൻ ശ്രതുവശത്തുനിന്നു എെന്ന

വിടുവിക്കുന്നു;
എേന്നാടു എതിക്കൎ ുന്നവർക്കു മീെത നീ എെന്ന
ഉയത്തൎ ുന്നു;
സാഹസക്കാരെന്റ കയ്യിൽനിന്നു നീ എെന്ന
വിടുവിക്കുന്നു.

50 അതുെകാണ്ടു, യേഹാേവ, ഞാൻ ജാതികളുെട
മേദ്ധ്യ നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും,
നിെന്റ നാമെത്ത ഞാൻ കീത്തൎ ിക്കും.
51 അവൻ തെന്റ രാജാവിന്നു മഹാരക്ഷ നല്കുന്നു;
തെന്റ അഭിഷിക്തന്നു ദയ കാണിക്കുന്നു;
ദാവീദിന്നും അവെന്റ സന്തതിക്കും എെന്നേന്നക്കും
തേന്ന.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദിെന്റ അന്ത്യവാക്യങ്ങളാവിതു:
യിശ്ശായിപ്പു്രതൻ ദാവീദ ്െചാല്ലുന്നു;
ഔന്നത്യം ്രപാപിച്ച പുരുഷൻ െചാല്ലുന്നു;

യാേക്കാബിൻ ൈദവത്താൽ അഭിഷിക്തൻ,
യി്രസാേയലിൻ മധുരഗായകൻ തേന്ന.
2 യേഹാവയുെട ആത്മാവു എന്നിൽ

സംസാരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വചനം എെന്റ നാവിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നു.
3 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം കലപ്ിച്ചു;
യി്രസാേയലിൻ പാറ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്ു:
മനുഷ്യെര നീതിമാനായി ഭരിക്കുന്നവൻ,
4 ൈദവഭയേത്താെട വാഴുന്നവൻ,
േമഘമില്ലാത്ത ്രപഭാതകാലത്തു
സുേയ്യൎ ാദയത്തിങ്കെല ്രപകാശത്തിന്നു തുല്യൻ;
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മെഴക്കു പിമ്പു സൂയ്യൎ കാന്തിയാൽ
ഭൂമിയിൽ മുെളക്കുന്ന ഇളമ്പുല്ലിന്നു തുല്യൻ.
5 ൈദവസന്നിധിയിൽ എെന്റ ഗൃഹം

അതുേപാെലയല്ലേയാ?
അവൻ എേന്നാടു ഒരു ശാശ്വതനിയമം
െചയത്ുവേല്ലാ:
അതു എല്ലാറ്റിലും സ്ഥാപിതവും
സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്നു.
അവൻ എനിക്കു സകലരക്ഷയും വാഞഛ്യും
തെഴപ്പിക്കയില്ലേയാ? 6 എന്നാൽ സകലനീചന്മാരും
എറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും
ൈകെകാണ്ടു പിടിച്ചുകൂടാത്തതുമായ മുള്ളുേപാെല
ആകുന്നു.

7 അവെയ െതാടുവാൻ തുനിയുന്നവൻ ഇരിമ്പും
കുന്തപ്പിടിയും ധരിച്ചിരിേക്കണം;
അവെയ അവ കിടക്കുേന്നടത്തു തേന്ന തീ െവച്ചു
ചുട്ടുകളേയണം.

8 ദാവീദിന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുെട
േപരുകളാവിതു: തഹെ്കേമാന്യൻ േയാേശബ-്
ബേശ്ശെബത്ത്; അവൻ നായകന്മാരിൽ തലവൻ;
എണ്ണൂറുേപെര ഒേര സമയത്തു ആ്രകമിച്ചു െകാന്ന
എസ്ന്യൻ അദീേനാ ഇവൻ തേന്ന. 9 അവെന്റ േശഷം
ഒരു അേഹാഹ്യെന്റ മകനായ േദാദായിയുെട മകൻ
എെലയാസാർ; അവൻ െഫലിസ്ത്യർ യുദ്ധത്തിന്നു
കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു യി്രസാേയല്യർ
െപായ്ക്കളഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദിേനാടുകൂെട നിന്നു
െഫലിസ്ത്യെര െവല്ലുവിളിച്ച മൂന്നു വീരന്മാരിൽ
ഒരുത്തൻ ആയിരുന്നു. 10 അവൻ എഴുേന്നറ്റു
ൈകതളന്നൎ ു വാേളാടു പറ്റിേപ്പാകുംവെര െഫലിസ്ത്യെര
െവട്ടി; അന്നു യേഹാവ വലിേയാരു ജയം നല്കി;
െകാള്ളയിടുവാൻ മാ്രതേമ പടജ്ജനം അവെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നുള്ളു. 11 അവന്റേശഷം
ഹാരായ്യൎ നായ ആേഗയുെട മകനായ ശമ്മാ; ഒരിക്കൽ
െചറുപയർ ഉേള്ളാരു വയലിൽ കവെച്ചൎ ക്കു
െഫലിസ്ത്യർ കൂടിവന്നേപ്പാൾ ജനം െഫലിസ്ത്യരുെട
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായി. 12 അവേനാ വയലിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു അതിെന കാത്തു െഫലിസ്ത്യെര െവട്ടി;
യേഹാവ വലിേയാരു ജയം നല്കി. 13 മുപ്പതു
നായകന്മാരിൽ മൂന്നുേപർ െകായത്്തുകാലത്തു
അദുല്ലാംഗുഹയിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു;
െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യം െരഫായീംതാഴവ്രയിൽ
പാളയമിറങ്ങിയിരുന്നു. 14 അന്നു ദാവീദ ്ദുഗ്ഗൎ ത്തിൽ
ആയിരുന്നു; െഫലിസ്ത്യക്കൎ ു േബേത്ത്ലെഹമിൽ
അക്കാലത്തു ഒരു കാവൽപട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15

േബേത്ത്ലെഹംപട്ടണവാതില്ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു
െവള്ളം എനിക്കു കുടിപ്പാൻ ആർ െകാണ്ടുവന്നു തരും
എന്നു ദാവീദ ്ആത്തൎ ിപൂണ്ടു പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ
ആ മൂന്നു വീരന്മാരും െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽകൂടി
കടന്നുെചന്നു േബേത്ത്ലെഹംപട്ടണവാതില്ക്കെല
കിണറ്റിൽനിന്നു െവള്ളം േകാരി ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവേനാ അതു കുടിപ്പാൻ
മനസ്സില്ലാെത യേഹാെവക്കു നിേവദിച്ചു ഒഴിച്ചു: 17

യേഹാേവ, തങ്ങളുെട ്രപാണെന ഉേപക്ഷിച്ചുേപായ
പുരുഷന്മാരുെട രക്തം ഞാൻ കുടിക്കേയാ? ഇതു
െചയവ്ാൻ എനിക്കു സംഗതിവരരുേത എന്നു
പറഞ്ഞു; അതു കുടിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സില്ലായിരുന്നു.
ഇതാകുന്നു ഈ മൂന്നു വീരന്മാർ െചയത്തു. 18

േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനും െസരൂയയുെട
മകനുമായ അബീശായി മൂന്നുേപരിൽ തലവൻ
ആയിരുന്നു. അവൻ തെന്റ കുന്തെത്ത മുന്നൂറുേപരുെട

േനെര ഓങ്ങി, അവെര െകാന്നു; അതുെകാണ്ടു അവൻ
മൂവരിൽെവച്ചു കീത്തൎ ി ്രപാപിച്ചു. 19 അവൻ
മൂവരിലും മാനം ഏറിയവൻ ആയിരുന്നു; അവക്കൎ ു
തലവനായത്ീന്നൎ ു. എന്നാൽ അവൻ മെറ്റ മൂവേരാളം
വരികയില്ല. 20 കബേ്സലിൽ ഒരു പരാ്രകമശാലിയുെട
മകനായ െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവും
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ െചയത്ു; അവൻ േമാവാബിെല
അരീേയലിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാെര സംഹരിച്ചതുമല്ലാെത
ഹിമകാലത്തു ഒരു ഗുഹയിൽ െചന്നു ഒരു
സിംഹെത്തയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. 21 അവൻ
േകാമളനായ ഒരു മി്രസയീമ്യെനയും സംഹരിച്ചു;
മി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവേനാ ഒരു വടിയുംെകാണ്ടു അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു മി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽ നിന്നും കുന്തം
പിടിച്ചുപറിച്ചു കുന്തംെകാണ്ടു അവെന െകാന്നു. 22

ഇതു െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാവു
െചയത്ു, മൂന്നു വീരന്മാരിൽ കീത്തൎ ി ്രപാപിച്ചു. 23

അവൻ മുപ്പതുേപരിൽ മാനേമറിയവനായിരുന്നു
എങ്കിലും മെറ്റ മൂന്നുേപേരാളം വരികയില്ല. ദാവീദ്
അവെന അകമ്പടിനായകനാക്കി. 24 േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനായ അസാേഹൽ മുപ്പതുേപരിൽ ഒരുത്തൻ
ആയിരുന്നു; അവർ ആെരന്നാൽ: േബേത്ത്ലെഹമ്യനായ
േദാേദാവിെന്റ മകൻ എൽഹാനാൻ, ഹേരാദ്യൻ ശമ്മാ,
ഹേരാദ്യൻ എലീക്കാ, 25 പൽത്യൻ േഹെലസ,്
െതേക്കാവ്യനായ ഇേക്കശിെന്റ മകൻ ഈരാ, 26

അനേഥാത്യൻ അബീേയെസർ, ഹൂശാത്യൻ
െമബുന്നായി, അേഹാഹ്യൻ സൽേമാൻ, 27

െനേത്താഫാത്യൻ മഹരായി, 28 െനേത്താഫാത്യനായ
ബാനയുെട മകൻ േഹെലബ,് 29 െബന്യാമീന്യരുെട
ഗിെബയയിൽനിന്നുള്ള രീബായിയുെട മകൻ ഇത്ഥായി,
30 പിരാേതാന്യൻ െബനായ്യാവു, 31

നഹേലഗാശുകാരൻ ഹിദ്ദായി, അബൎ ാത്യൻ അബീ-
അലേ്ബാൻ, ബർഹൂമ്യൻ അസമ്ാെവത്ത്, 32

ശാൽേബാന്യൻ എല്യഹബ്ാ, യാേശെന്റ പു്രതന്മാർ: 33

േയാനാഥാൻ, ഹരായ്യൎ ൻ ശമ്മ, അരായ്യൎ നായ ശാരാരിെന്റ
മകൻ അഹീരാം, 34 മാഖാത്യെന്റ മകനായ
അഹശബ്ായിയുെട മകൻ എലീേഫെലത,്
ഗിേലാന്യനായ അഹീേഥാെഫലിെന്റ മകൻ എലീയാം,
35 കേമ്മൎ ല്യൻ െഹേ്രസാ, അബൎ ്യൻ പാറായി, 36

േസാബക്കാരനായ നാഥാെന്റ മകൻ യിഗാൽ, 37

ഗാദ്യൻ ബാനി, െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബിെന്റ
ആയുധവാഹകന്മാരായ അേമ്മാന്യൻ േസെലക്ക്,
െബേരാത്യൻ നഹരായി. 38 യി്രതിയൻ ഈരാ,
യി്രതിയൻ ഗാേരബ,് 39 ഹിത്യൻ ഊരീയാവു ഇങ്ങെന
ആെക മുപ്പേത്തഴുേപർ.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട േകാപം വീണ്ടും
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ചു: നീ െചന്നു
യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും എണ്ണുക

എന്നിങ്ങെന അവക്കൎ ു വിേരാധമായി ദാവീദിന്നു
േതാന്നിച്ചു. 2 അങ്ങെന രാജാവു തെന്റ
േസനാധിപതിയായ േയാവാബിേനാടു: ദാൻമുതൽ
േബർ-േശബവെര യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഒെക്കയും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു ജനെത്ത എണ്ണി
ജനസംഖ്യ എെന്ന അറിയിപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3

അതിന്നു േയാവാബ ്രാജാവിേനാടു: യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ കാലത്തു തേന്ന നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ജനെത്ത ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതിൽ നൂറിരട്ടി
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വദ്ധൎ ിപ്പിക്കെട്ട; എങ്കിലും യജമാനനായ രാജാവു ഈ
കായ്യൎ ത്തിന്നു താലപ്യ്യൎ െപ്പടുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 എങ്കിലും േയാവാബും പടനായകന്മാരും
രാജാവിെന്റ കലപ്ന അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നു.
അങ്ങെന േയാവാബും പടനായകന്മാരും
യി്രസാേയൽജനെത്ത എണ്ണുവാൻ
രാജസന്നിധിയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 5 അവർ േയാദ്ദൎ ാൻ
കടന്നു ഗാദ ്താഴവ്രയുെട മേദ്ധ്യയുള്ള പട്ടണത്തിന്നു
വലത്തുവശത്തു അേരാേവരിലും യേസരിന്നു
േനെരയും കൂടാരം അടിച്ചു. 6 പിെന്ന അവർ
ഗിെലയാദിലും തഹത്ീം-െഹാദശ്ിേദശത്തും െചന്നു;
പിെന്ന അവർ ദാൻ-യാനിലും ചുറ്റി സീേദാനിലും
െചന്നു; 7 പിെന്ന അവർ േസാർേകാെട്ടക്കും
ഹിവ്യരുെടയും കനാന്യരുെടയും എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും
െചന്നിട്ടു െയഹൂദയുെട െതക്കുഭാഗത്തു േബർ-
േശബയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു. 8 ഇങ്ങെന അവർ
േദശെത്തല്ലാടവും സഞ്ചരിച്ചു, ഒമ്പതുമാസവും
ഇരുപതു ദിവസവും കഴിഞ്ഞേശഷം െയരൂശേലമിൽ
എത്തി. 9 േയാവാബ ്ജനെത്ത എണ്ണിയതിെന്റ
ആകത്തുക രാജാവിന്നു െകാടുത്തു: യി്രസാേയലിൽ
ആയുധപാണികളായ േയാദ്ധാക്കൾ എട്ടുലക്ഷവും
െയഹൂദ്യർ അഞ്ചുലക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

10 എന്നാൽ ദാവീദ ്ജനെത്ത എണ്ണിയേശഷം തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുെകാണ്ടിട്ടു യേഹാവേയാടു: ഞാൻ
ഈ െചയത്തു മഹാപാപം; എന്നാൽ യേഹാേവ,
അടിയെന്റ കുറ്റം ക്ഷമിേക്കണേമ; ഞാൻ വലിയ
േഭാഷത്വം െചയത്ുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ദാവീദ്
രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ദശൎ കനായ
ഗാദ്്രപവാചകന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായതു എെന്തന്നാൽ: 12 നീ െചന്നു
ദാവീദിേനാടു: ഞാൻ മൂന്നു കായ്യൎ ം നിെന്റ മുമ്പിൽ
െവക്കുന്നു; അതിൽ ഒന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക;
അതു ഞാൻ നിേന്നാടു െചയ്യും എന്നി്രപകാരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറക. 13 ഗാദ്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു അറിയിച്ചു:
നിെന്റ േദശത്തു ഏഴു സംവത്സരെത്ത ക്ഷാമം
ഉണ്ടാകെയാ? അെല്ലങ്കിൽ മൂന്നു മാസം നിെന്റ
ശ്രതുക്കൾ നിെന്ന പിന്തുടരുകയും നീ അവരുെട
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിേപ്പാകയും െചയ്കേയാ? അെല്ലങ്കിൽ
നിെന്റ േദശത്തു മൂന്നു ദിവസെത്ത മഹാമാരി
ഉണ്ടാകേയാ? എന്തുേവണം? എെന്ന അയച്ചവേനാടു
ഞാൻ മറുപടി പറേയണ്ടതിന്നു നീ
ആേലാചിച്ചുേനാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ്
ഗാദിേനാടു: ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിൽ
ആയിരിക്കുന്നു; നാം യേഹാവയുെട കയ്യിൽ തേന്ന
വീഴുക; അവെന്റ കരുണ വലിയതേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റ
കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അങ്ങെന
യേഹാവ യി്രസാേയലിൽ രാവിേല തുടങ്ങി നിശ്ചയിച്ച

അവധിവെര മഹാമാരി അയച്ചു; ദാൻ മുതൽ േബർ-
േശബവെര ജനത്തിൽ എഴുപതിനായിരം േപർ
മരിച്ചുേപായി. 16 എന്നാൽ ൈദവദൂതൻ
െയരൂശേലമിെന ബാധിപ്പാൻ അതിേന്മൽ ൈക
നീട്ടിയേപ്പാൾ യേഹാവ അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു
അനുതപിച്ചു ജനത്തിൽ നാശം െചയ്യുന്ന ദൂതേനാടു:
മതി, നിെന്റ ൈക പിൻവലിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു.
അേന്നരം യേഹാവയുെട ദൂതൻ, െയബൂസ്യൻ
അരവന്യുെട െമതിക്കളത്തിന്നരിെക ആയിരുന്നു. 17

ജനെത്ത ബാധിക്കുന്ന ദൂതെന ദാവീദ ്കണ്ടിട്ടു
യേഹാവേയാടു: ഞാനേല്ലാ പാപം െചയത്തു;
ഞാനേല്ലാ കുറ്റം െചയത്തു; ഈ ആടുകൾ എന്തു
െചയത്ു? നിെന്റ ൈക എനിക്കും എെന്റ
പിതൃഭവനത്തിന്നും വിേരാധമായിരിക്കെട്ട എന്നു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചുപറഞ്ഞു. 18 അന്നുതേന്ന ഗാദ ്ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു: നീ െചന്നു
െയബൂസ്യനായ അരവന്യുെട കളത്തിൽ
യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം ഗാദ്
പറഞ്ഞതുേപാെല ദാവീദ ്അവിേടക്കു േപായി. 20

അരവന്ാ േനാക്കി; രാജാവും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരും
തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതു കണ്ടാെറ അരവന്ാ
പുറെപ്പട്ടുെചന്നു രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം
വീണു നമസ്കരിച്ചു. 21 യജമാനനായ രാജാവു
അടിയെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതു എന്തു എന്നു
അരവന്ാ േചാദിച്ചതിന്നു ദാവീദ:് ബാധ ജനെത്ത
വിട്ടുമാറുവാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാെവക്കു ഒരു
യാഗപീഠം പണിേയണ്ടതിന്നു ഈ കളം നിേന്നാടു
വിെലക്കു വാങ്ങുവാൻ തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 22

അരവന്ാ ദാവീദിേനാടു: യജമാനനായ രാജാവിന്നു
േബാധിച്ചതു എടുത്തു യാഗം കഴിച്ചാലും;
േഹാമയാഗത്തിന്നു കാളകളും വിറകിന്നു
െമതിവണ്ടികളും കാളേക്കാപ്പുകളും ഇതാ. 23

രാജാേവ, ഇെതാെക്കയും അരവന്ാ രാജാവിന്നു
തരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിന്നിൽ ്രപസാദിക്കുമാറാകെട്ട എന്നും അരവന്ാ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 24 രാജാവു അരവന്േയാടു:
അങ്ങെനയല്ല, ഞാൻ അതു നിേന്നാടു വിെലേക്ക
വാങ്ങുകയുള്ളു; എനിക്കു ഒന്നും െചലവില്ലാെത
ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗം
കഴിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ദാവീദ്
കളെത്തയും കാളകെളയും അമ്പതു േശക്കൽ
െവള്ളിക്കു വാങ്ങി. 25 ദാവീദ ്യേഹാെവക്കു അവിെട
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു േഹാമയാഗങ്ങളും
സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു. അേപ്പാൾ യേഹാവ
േദശത്തിെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു; ബാധ യി്രസാേയലിെന
വിട്ടുമാറുകയും െചയത്ു.

൨. ശമൂേവൽ 24:4 275 ൨. ശമൂേവൽ 24:25



1

൧൧. രാജാക്കന്മാർരാജാക്കന്മാർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദ ്രാജാവു വയസ്സുെചന്നു
വൃദ്ധനായേപ്പാൾ അവെന കമ്പിളി
പുതപ്പിച്ചിട്ടും കുളിർ മാറിയില്ല. 2 ആകയാൽ

അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു: യജമാനനായ
രാജാവിന്നുേവണ്ടി കന്യകയാെയാരു യുവതിെയ
അേന്വഷിക്കെട്ട; അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ
ശുശ്രൂഷിച്ചുനില്ക്കയും യജമാനനായ രാജാവിെന്റ കുളിർ
മാേറണ്ടതിന്നു തിരുമാവ്വൎ ിൽ കിടക്കയും െചയ്യെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന അവർ െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള
ഒരു യുവതിെയ യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാടവും
അേന്വഷിച്ചു ശൂേനംകാരത്തിയായ അബീശഗിെന
കണ്ടു രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 ആ
യുവതി അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു; അവൾ രാജാവിന്നു
പരിചാരകിയായി ശുശ്രൂഷെചയത്ു; എന്നാൽ രാജാവു
അവെള പരി്രഗഹിച്ചില്ല. 5 അനന്തരം ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ
മകനായ അേദാനീയാവു നിഗളിച്ചുംെകാണ്ടു: ഞാൻ
രാജാവാകുെമന്നു പറഞ്ഞു രഥങ്ങെളയും
കുതിരേച്ചവകെരയും തനിക്കു മുമ്പായി ഓടുവാൻ
അമ്പതു അകമ്പടികെളയും സമ്പാദിച്ചു. 6 അവെന്റ
അപ്പൻ അവെന മുഷിപ്പിക്കരുെതന്നുെവച്ചു അവെന്റ
ജീവകാലെത്താരിക്കലും: നീ ഇങ്ങെന െചയത്തു
എന്തു എന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചിരുന്നില്ല; അവനും
ബഹുസുന്ദരനായിരുന്നു. അബശ്ാേലാമിെന്റേശഷം
ആയിരുന്നു അവൻ ജനിച്ചതു. 7 അവൻ െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബിേനാടും പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിേനാടും ആേലാചിച്ചുവന്നു; ഇവർ
അേദാനീയാവിന്നു പിന്തുണയായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ
പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കും യേഹായാദയുെട
മകനായ െബനായാവും ്രപവാചകനായ നാഥാനും
ശിെമയിയും േരയിയും ദാവീദിെന്റ വീരന്മാരും
അേദാനീയാവിെന്റ പക്ഷം േചന്നൎ ിരുന്നില്ല. 9

അേദാനീയാവു ഏൻ-േരാേഗലിന്നു സമീപത്തു
േസാേഹെലത്ത് എന്ന കല്ലിന്നരിെകെവച്ചു
ആടുമാടുകെളയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും അറുത്തു
രാജകുമാരന്മാരായ തെന്റ സകലസേഹാദരന്മാെരയും
രാജഭൃത്യന്മാരായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാെരെയാെക്കയും
ക്ഷണിച്ചു. 10 എങ്കിലും നാഥാൻ്രപവാചകെനയും
െബനായാെവയും വീരന്മാെരയും തെന്റ
സേഹാദരനായ ശേലാേമാെനയും അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല.
11 എന്നാൽ നാഥാൻ ശേലാേമാെന്റ അമ്മയായ ബത്ത്-
േശബേയാടു പറഞ്ഞതു: ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകനായ
അേദാനീയാവു രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്നു നീ
േകട്ടില്ലേയാ? നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ്
അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. 12 ആകയാൽ വരിക; നിെന്റ
ജീവെനയും നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന്റ
ജീവെനയും രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിനക്കു
ആേലാചന പറഞ്ഞുതരാം. 13 നീ ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു: യജമാനനായ രാജാേവ, നിെന്റ

മകനായ ശേലാേമാൻ എെന്റ അനന്തരവനായി വാണു
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്നു നീ
അടിയേനാടു സത്യം െചയത്ില്ലേയാ? പിെന്ന
അേദാനീയാവു വാഴുന്നതു എന്തു എന്നു അവേനാടു
േചാദിക്ക. 14 നീ അവിെട രാജാവിേനാടു
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, ഞാനും നിെന്റ
പിന്നാെല വന്നു നിെന്റ വാക്കു ഉറപ്പിച്ചുെകാള്ളാം. 15

അങ്ങെന ബത്ത്-േശബ പള്ളിയറയിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; രാജാവു വേയാധികനായിരുന്നു;
ശൂേനംകാരത്തിയായ അബീശഗ ്രാജാവിന്നു ശുശ്രൂഷ
െചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു. 16 ബത്ത്-േശബ കുനിഞ്ഞു
രാജാവിെന നമസ്കരിച്ചു. നിനക്കു എന്തു േവണം
എന്നു രാജാവു േചാദിച്ചു. 17 അവൾ അവേനാടു
പറഞ്ഞതു: എെന്റ യജമാനേന, നിെന്റ മകൻ
ശേലാേമാൻ എെന്റ അനന്തരവനായി വാണു എെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്നു നീ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അടിയേനാടു
സത്യം െചയത്ുവേല്ലാ. 18 ഇേപ്പാൾ ഇതാ,
അേദാനീയാവു രാജാവായിരിക്കുന്നു; എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവു അറിയുന്നതുമില്ല. 19 അവൻ
അനവധി കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും
ആടുകെളയും അറുത്തു,
രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിെനയും േസനാധിപതിയായ
േയാവാബിെനയും ക്ഷണിച്ചു. എങ്കിലും നിെന്റ
ദാസനായ ശേലാേമാെന അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല. 20

യജമാനനായ രാജാേവ, യജമാനനായ രാജാവിെന്റ
അനന്തരവനായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടതു
ആെരന്നു നീ അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
എല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും കണ്ണു നിെന്ന
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. 21 അല്ലാഞ്ഞാൽ,
യജമാനനായ രാജാവു തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചേശഷം, ഞാനും എെന്റ മകൻ
ശേലാേമാനും കുറ്റക്കാരായിരിക്കും. 22 അവൾ
രാജാവിേനാടു സംസാരിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഇതാ, നാഥാൻ ്രപവാചകൻ വരുന്നു. 23 നാഥാൻ
്രപവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു രാജാവിേനാടു
അറിയിച്ചു. അവൻ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്നു
രാജാവിെന സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു. 24

നാഥാൻ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: യജമാനനായ
രാജാേവ, അേദാനീയാവു എെന്റ അനന്തരവനായി
വാണു എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്നു നീ
കലപ്ിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 25 അവൻ ഇന്നു െചന്നു അനവധി
കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും ആടുകെളയും
അറുത്തു, രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും
േസനാധിപതിമാെരയും പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിെനയും ക്ഷണിച്ചു. അവർ അവെന്റ
മുമ്പാെക ഭക്ഷിച്ചു പാനംെചയത്ു:
അേദാനീയാരാജാേവ, ജയജയ എന്നു പറയുന്നു. 26

എന്നാൽ അടിയെനയും പുേരാഹിതനായ
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സാേദാക്കിെനയും യേഹായാദയുെട മകനായ
െബനായാെവയും നിെന്റ ദാസനായ ശേലാേമാെനയും
അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല. 27 യജമാനനായ രാജാവിെന്റ
അനന്തരവനായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടതു
ആെരന്നു അടിയങ്ങെള നീ അറിയിക്കാെത ഇരിെക്ക
ഈ കായ്യൎ ം യജമാനനായ രാജാവിെന്റ കലപ്നയാേലാ
നടന്നതു? 28 ബത്ത്-േശബെയ വിളിപ്പിൻ എന്നു
ദാവീദ ്രാജാവു കലപ്ിച്ചു. അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ
െചന്നു രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു. 29 എന്നാെറ
രാജാവു: എെന്റ ജീവെന സകലകഷ്ടത്തിൽനിന്നും
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്ന യേഹാവയാണ, 30 നിെന്റ
മകനായ ശേലാേമാൻ എെന്റ അനന്തരവനായി വാണു
എനിക്കു പകരം എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യംെചയത്തുേപാെല
തേന്ന ഞാൻ ഇന്നു നിവത്തൎ ിക്കും എന്നു
സത്യംെചയത്ു പറഞ്ഞു. 31 അേപ്പാൾ ബത്ത്-േശബ
സാഷ്ടാംഗം വീണു രാജാവിെന നമസ്കരിച്ചു: എെന്റ
യജമാനനായ ദാവീദ ്രാജാവു ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന ദാവീദ:് പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിെനയും ്രപവാചകനായ നാഥാെനയും
യേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാെവയും
വിളിപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവർ രാജസന്നിധിയിൽ
െചന്നുനിന്നു. 33 രാജാവു അവേരാടു
കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങളുെട യജമാനെന്റ
ഭൃത്യന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു എെന്റ മകനായ
ശാേലാേമാെന എെന്റ േകാവർകഴുതപ്പുറത്തു കയറ്റി
താെഴ ഗീേഹാനിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 34

അവിെടെവച്ചു സാേദാക്പുേരാഹിതനും
നാഥാൻ്രപവാചകനും അവെന യി്രസാേയലിന്നു
രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചേയ്യണം; പിെന്ന
കാഹളം ഊതി: ശലേമാൻരാജാേവ, ജയജയ എന്നു
േഘാഷിച്ചുപറവിൻ. 35 അതിെന്റേശഷം നിങ്ങൾ
അവെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ; അവൻ വന്നു എെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു എനിക്കു പകരം
വാേഴണം; യി്രസാേയലിന്നും െയഹൂെദക്കും
്രപഭുവായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവെന
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 36 അേപ്പാൾ െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാവു രാജാവിേനാടു: ആേമൻ;
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയും
അങ്ങെന തേന്ന കലപ്ിക്കുമാറാകെട്ട. 37 യേഹാവ
യജമാനനായ രാജാവിേനാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല
ശേലാേമാേനാടുംകൂെട ഇരിക്കയും യജമാനനായ
ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ സിംഹാസനെത്തക്കാളും അവെന്റ
സിംഹാസനെത്ത േശ്രഷഠ്മാക്കുകയും
െചയ്യുമാറാകെട്ട എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38

അങ്ങെന സാേദാക്പുേരാഹിതനും
നാഥാൻ്രപവാചകനും െയേഹായാദയുെട മകനായ
െബനായാവും േ്രകത്യരും േപ്ലത്യരും െചന്നു
ദാവീദര്ാജാവിെന്റ േകാവർകഴുതപ്പുറത്തു
ശേലാേമാെന കയറ്റി ഗീേഹാനിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി,
39 സാേദാക്പുേരാഹിതൻ തൃക്കൂടാരത്തിൽനിന്നു
ൈതലെക്കാമ്പു െകാണ്ടുെചന്നു ശേലാേമാെന
അഭിേഷകം െചയത്ു. അവർ കാഹളം ഊതി,
ജനെമാെക്കയും ശേലാേമാൻരാജാേവ, ജയജയ എന്നു
േഘാഷിച്ചുപറഞ്ഞു. 40 പിെന്ന ജനെമാക്കയും
അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു; ജനം കുഴലൂതി; അവരുെട
േഘാഷംെകാണ്ടു ഭൂമികുലുങ്ങുമാറു അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ചു. 41 അേദാനീയാവും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
സകല വിരുന്നുകാരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ

അതു േകട്ടു. കാഹളനാദം േകട്ടേപ്പാൾ േയാവാബ:്
പട്ടണം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ആരവം എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 42 അവൻ പറയുേമ്പാൾ തേന്ന ഇതാ,
പുേരാഹിതനായ അബ്യാഥാരിെന്റ മകൻ േയാനാഥാൻ
വരുന്നു; അേദാനീയാവു അവേനാടു: അകത്തുവരിക;
നീ േയാഗ്യപുരുഷൻ; നീ നല്ലവത്തൎ മാനം
െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 43 േയാനാഥാൻ
അേദാനീയാേവാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നമ്മുെട
യജമാനനായ ദാവീദ ്രാജാവു ശേലാേമാെന
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 44 രാജാവു
സാേദാക്പുേരാഹിതെനയും
നാഥാൻ്രപവാചകെനയും െയേഹായാദയുെട
മകനായ െബനായാെവയും േ്രകത്യെരയും
േപ്ലത്യെരയും അവേനാടുകൂെട അയച്ചു. അവർ
അവെന രാജാവിെന്റ േകാവർകഴുതപ്പുറത്തു കയറ്റി.
45 സാേദാക്പുേരാഹിതനും നാഥാൻ്രപവാചകനും
അവെന ഗീേഹാനിൽെവച്ചു രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം
െചയത്ു. അവർ പട്ടണം മുഴങ്ങുംവണ്ണം
സേന്താഷിച്ചുെകാണ്ടു അവിെടനിന്നു മടങ്ങിേപ്പായി.
ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ േകട്ട േഘാഷം. 46 അ്രതയുമല്ല
ശേലാേമാൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; 47

രാജഭൃത്യന്മാരും നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ്
രാജാവിെന അഭിവന്ദനം െചയവ്ാൻ െചന്നു; നിെന്റ
ൈദവം ശേലാേമാെന്റ നാമെത്ത നിെന്റ
നാമെത്തക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടവും അവെന്റ
സിംഹാസനെത്ത നിെന്റ സിംഹാസനെത്തക്കാൾ
േശ്രഷഠ്വും ആക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 48 രാജാവു
തെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ നമസ്കരിച്ചു: ഇന്നു എെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ എെന്റ സന്തതി ഇരിക്കുന്നതു
എെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു കാണ്മാൻ സംഗതി വരുത്തിയ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 49 ഉടെന
അേദാനീയാവിെന്റ വിരുന്നുകാർ ഒെക്കയും ഭയെപ്പട്ടു
എഴുേന്നറ്റു ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വഴിക്കു േപായി.
50 അേദാനീയാവും ശേലാേമാെന േപടിച്ചു െചന്നു
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകെള പിടിച്ചു. 51

അേദാനീയാവു ശേലാേമാൻരാജാവിെന േപടിക്കുന്നു;
ശേലാേമാൻരാജാവു അടിയെന വാൾെകാണ്ടു
െകാല്ലുകയില്ല എന്നു ഇന്നു എേന്നാടു സത്യം െചയ്യെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകെള പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ശേലാേമാൻ
വത്തൎ മാനം േകട്ടു. 52 അവൻ േയാഗ്യനായിരുന്നാൽ
അവെന്റ തലയിെല ഒരു േരാമവും നിലത്തു വീഴുകയില്ല;
അവനിൽ കുറ്റം കണ്ടാേലാ അവൻ മരിേക്കണം എന്നു
ശേലാേമാൻ കലപ്ിച്ചു. 53 അങ്ങെന
ശേലാേമാൻരാജാവു ആളയച്ചു; അവർ അവെന
യാഗപീഠത്തിങ്കൽനിന്നു ഇറക്കി െകാണ്ടുവന്നു.
അവൻ വന്നു ശേലാേമാൻരാജാവിെന നമസ്കരിച്ചു.
ശേലാേമാൻ അവേനാടു: നിെന്റ വീട്ടിൽ െപാെയ്ക്കാൾക
എന്നു കലപ്ിച്ചു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദിന്നു മരണകാലം അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ മകനായ ശേലാേമാേനാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 2 ഞാൻ

സകലഭൂവാസികളുെടയും വഴിയായി േപാകുന്നു; നീ
ൈധയ്യൎ ംപൂണ്ടു പുരുഷനായിരിക്ക. 3 നീ എന്തു
െചയത്ാലും എവിേടക്കു തിരിഞ്ഞാലും സകലത്തിലും
നീ കൃതാത്ഥൎ നാേകണ്ടതിന്നും നിെന്റ മക്കൾ

൧. രാജാക്കന്മാർ 1:27 277 ൧. രാജാക്കന്മാർ 2:3



പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ  മനേസ്സാടുംകൂെട എെന്റ
മുമ്പാെക സത്യമായി നടന്നു തങ്ങളുെട വഴി
സൂക്ഷിച്ചാൽ യി്രസാേയലിെന്റ രാജാസനത്തിൽ
ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്കു ഇല്ലാെത േപാകയില്ല
എന്നു യേഹാവ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത് വചനം
താൻ ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന്നുമായി 4 േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വഴികളിൽ നടന്നു
അവെന്റ ചട്ടങ്ങളും കലപ്നകളും വിധികളും
സാക്ഷ്യങ്ങളും ്രപമാണിച്ചുംെകാണ്ടു അവെന്റ ആജ്ഞ
അനുസരിച്ചുെകാൾക. 5 വിേശഷിച്ചു െസരൂയയുെട
മകൻ േയാവാബ ്എേന്നാടു െചയത്തു,
യി്രസാേയലിെന്റ രണ്ടു േസനാധിപന്മാരായ േനരിെന്റ
മകൻ അബേ്നരിേനാടും േയെഥരിെന്റ മകൻ
അമാസേയാടും െചയത്തു തേന്ന നീയും
അറിയുന്നുവേല്ലാ; അവൻ അവെര െകാന്നു
സമാധാനസമയത്തു യുദ്ധരക്തം െചാരിഞ്ഞു
യുദ്ധരക്തം തെന്റ അരക്കച്ചയിലും കാലിെല
െചരിപ്പിലും ആക്കിയേല്ലാ. 6 ആകയാൽ നീ ജ്ഞാനം
്രപേയാഗിച്ചു അവെന്റ നരെയ സമാധാനേത്താെട
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കരുതു. 7

എന്നാൽ ഗിെലയാദ്യനായ ബസൎ ില്ലായിയുെട
മക്കൾക്കു നീ ദയ കാണിേക്കണം; അവർ നിെന്റ
േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഇരിക്കെട്ട; നിെന്റ സേഹാദരനായ അബശ്ാേലാമിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ഞാൻ ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവർ
അങ്ങെന തേന്ന എേന്നാടും െപരുമാറി. 8 പിെന്ന
ബഹൂരീമിെല െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകൻ
ശിെമയി എെന്നാരുവൻ ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാൻ
മഹനയീമിേലക്കു േപാകുന്ന ദിവസം അവൻ എെന്ന
കഠിനശാപേത്താെട ശപിച്ചു; എങ്കിലും അവൻ
േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ എെന്ന എതിേരറ്റുവന്നതുെകാണ്ടു
അവെന വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
യേഹാവാനാമത്തിൽ അവേനാടു സത്യംെചയത്ു. 9

എന്നാൽ നീ അവെന ശിക്ഷിക്കാെത വിടരുതു; നീ
ബുദ്ധിമാനേല്ലാ; അവേനാടു എന്തു െചേയ്യണെമന്നു
നീ അറിയും; അവെന്റ നരെയ രക്തേത്താെട
പാതാളത്തിേലക്കു അയക്കുക. 10 പിെന്ന ദാവീദ ്തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കംെചയത്ു. 11 ദാവീദ്
യി്രസാേയലിൽ വാണ കാലം നാലപ്തു സംവത്സരം.
അവൻ െഹേ്രബാനിൽ ഏഴു സംവത്സരവും
െയരൂശേലമിൽ മുപ്പത്തുമൂന്നു സംവത്സരവും വാണു.

12 ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു; അവെന്റ രാജത്വം ഏറ്റവും
സ്ഥിരമായിവന്നു. 13 എന്നാൽ ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകനായ
അേദാനീയാവു ശേലാേമാെന്റ അമ്മയായ ബത്ത്-
േശബെയ െചന്നുകണ്ടു; നിെന്റ വരവു ശുഭേമാ എന്നു
അവൾ േചാദിച്ചതിന്നു: ശുഭം തേന്ന എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 14 എനിക്കു നിേന്നാടു ഒരു കായ്യൎ ം
പറവാനുണ്ടു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. പറക എന്നു
അവൾ പറഞ്ഞു. 15 അവൻ പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ:
രാജത്വം എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു; ഞാൻ വാേഴണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയെലാെക്കയും ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നു നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ രാജത്വം മറിഞ്ഞു എെന്റ
സേഹാദരന്നു ആയിേപ്പായി; യേഹാവയാൽ അതു
അവന്നു ലഭിച്ചു. 16 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
നിേന്നാടു ഒരു കായ്യൎ ം അേപക്ഷിക്കുന്നു; അതു
തള്ളിക്കളയരുേത. നീ പറക എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു.
17 അേപ്പാൾ അവൻ: ശൂേനംകാരത്തിയായ

അബീശഗിെന എനിക്കു ഭായ്യൎ യായിട്ടു തരുവാൻ
ശേലാേമാൻരാജാവിേനാടു പറേയണേമ; അവൻ
നിെന്റ അേപക്ഷ തള്ളുകയില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 18

ആകെട്ട; ഞാൻ നിനക്കു േവണ്ടി രാജാവിേനാടു
സംസാരിക്കാം എന്നു ബത്ത്-േശബ പറഞ്ഞു. 19

അങ്ങെന ബത്ത്-േശബ അേദാനീയാവിന്നുേവണ്ടി
ശേലാേമാൻരാജാവിേനാടു സംസാരിപ്പാൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. രാജാവു എഴുേന്നറ്റു അവെള
എതിേരറ്റുെചന്നു വന്ദനം െചയത്ു തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു രാജമാതാവിന്നു ഇരിപ്പാൻ
െകാടുപ്പിച്ചു; അവൾ അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു
ഇരുന്നു. 20 ഞാൻ നിേന്നാടു ഒരു െചറിയ കായ്യൎ ം
അേപക്ഷിക്കുന്നു; എെന്റ അേപക്ഷ തള്ളിക്കളയരുതു
എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. രാജാവു അവേളാടു: എെന്റ
അേമ്മ, േചാദിച്ചാലും; ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ
തള്ളുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അേപ്പാൾ അവൾ:
ശൂേനംകാരത്തിയായ അബീശഗിെന നിെന്റ
സേഹാദരനായ അേദാനീയാവിന്നു ഭായ്യൎ യായിട്ടു
െകാടുേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 22

ശേലാേമാൻരാജാവു തെന്റ അമ്മേയാടു:
ശൂേനംകാരത്തിയായ അബീശഗിെന
അേദാനീയാവിന്നു േവണ്ടി േചാദിക്കുന്നതു എന്തു?
രാജത്വെത്തയും അവന്നുേവണ്ടി േചാദിക്കരുേതാ?
അവൻ എെന്റ േജ്യഷഠ്നേല്ലാ; അവന്നും പുേരാഹിതൻ
അബ്യാഥാരിന്നും െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബിന്നും
േവണ്ടി തേന്ന എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 23

അേദാനീയാവു ഈ കായ്യൎ ം േചാദിച്ചതു തെന്റ
ജീവനാശത്തിന്നായിട്ടെല്ലങ്കിൽ ൈദവം തക്കവണ്ണവും
അധികവും എേന്നാടു െചയ്യെട്ട; 24 ആകയാൽ
എെന്ന സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയവനും എെന്ന എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി
തെന്റ വാഗദ്ാന്രപകാരം എനിക്കു ഒരു ഗൃഹം
പണിതവനുമായ യേഹാവയാണ, ഇന്നു തേന്ന
അേദാനീയാവു മരിേക്കണം എന്നു
ശേലാേമാൻരാജാവു കലപ്ിച്ചു യേഹാവനാമത്തിൽ
സത്യം െചയത്ു. 25 പിെന്ന ശേലാേമാൻരാജാവു
െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാെവ അയച്ചു;
അവൻ അവെന െവട്ടിെക്കാന്നുകളഞ്ഞു. 26

അബ്യാഥാർപുേരാഹിതേനാടു രാജാവു: നീ
അനാേഥാത്തിെല നിെന്റ ജന്മഭൂമിയിേലക്കു
െപാെയ്ക്കാൾക; നീ മരണേയാഗ്യനാകുന്നു; എങ്കിലും നീ
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ മുമ്പാെക കത്തൎ ാവായ
യേഹാവയുെട െപട്ടകം ചുമന്നതുെകാണ്ടും എെന്റ
അപ്പൻ അനുഭവിച്ച സകലകഷ്ടങ്ങെളയും നീ കൂെട
അനുഭവിച്ചതുെകാണ്ടും ഞാൻ ഇന്നു നിെന്ന
െകാല്ലുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 27 ഇങ്ങെന യേഹാവ
ശീേലാവിൽെവച്ചു ഏലിയുെട കുടുംബെത്തക്കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത് വചനത്തിന്നു നിവൃത്തിവേരണ്ടതിന്നു
ശേലാേമാൻ അബ്യാഥാരിെന യേഹാവയുെട
െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 28 ഈ
വത്തൎ മാനം േയാവാബിന്നു എത്തിയേപ്പാൾ--
േയാവാബ ്അബശ്ാേലാമിെന്റ പക്ഷം
േചന്നൎ ിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദാനീയാവിെന്റ പക്ഷം
േചന്നൎ ിരുന്നു--അവൻ യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിൽ
ഓടിെച്ചന്നു യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകെള പിടിച്ചു.
29 േയാവാബ ്യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിൽ
ഓടിെച്ചന്നു യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുന്നു
എന്നു ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു അറിവുകിട്ടി. അേപ്പാൾ
ശേലാേമാൻ െയേഹായാദയുെട മകനായ
െബനായാെവ അയച്ചു: നീ െചന്നു അവെന
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െവട്ടിക്കളക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 30 െബനായാവു
െയേഹാവയുെട കൂടാരത്തിൽ െചന്നു: നീ
പുറത്തുവരിക എന്നു രാജാവു കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. ഇല്ല; ഞാൻ ഇവിെട തേന്ന
മരിക്കും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. െബനായാവു
െചന്നു: േയാവാബ ്ഇങ്ങെന പറയുന്നു; ഇങ്ങെന
അവൻ എേന്നാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു
രാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ചു. 31 രാജാവു അവേനാടു
കലപ്ിച്ചതു: അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നീ െചയ്ക;
അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു കുഴിച്ചിടുക; േയാവാബ്
കാരണംകൂടാെത ചിന്നിയ രക്തം നീ ഇങ്ങെന
എങ്കൽനിന്നും എെന്റ പിതൃഭവനത്തിങ്കൽനിന്നും
നീക്കിക്കളക. 32 അവെന്റ രക്തപാതകം യേഹാവ
അവെന്റ തലേമൽ തേന്ന വരുത്തും; യി്രസാേയലിെന്റ
േസനാധിപതിയായ േനരിെന്റ മകൻ അബേ്നർ,
െയഹൂദയുെട േസനാധിപതിയായ േയെഥരിെന്റ മകൻ
അമാസാ എന്നിങ്ങെന തെന്നക്കാൾ നീതിയും
സൽഗുണവുമുള്ള രണ്ടു പുരുഷന്മാെര അവൻ എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ ്അറിയാെത വാൾെകാണ്ടു
െവട്ടിെക്കാന്നുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 33 അവരുെട രക്തം
എേന്നക്കും േയാവാബിെന്റയും അവെന്റ
സന്തതിയുെടയും തലേമൽ ഇരിക്കും; ദാവീദിന്നും
അവെന്റ സന്തതിക്കും ഗൃഹത്തിന്നും
സിംഹാസനത്തിന്നും യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു
എേന്നക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകും. 34 അങ്ങെന
െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാവു െചന്നു
അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു; മരുഭൂമിയിെല അവെന്റ
വീട്ടിൽ അവെന അടക്കം െചയത്ു. 35 രാജാവു
അവന്നു പകരം െയേഹായാദയുെട മകനായ
െബനായാെവ േസനാധിപതിയാക്കി അബ്യാഥാരിന്നു
പകരം സാേദാക് പുേരാഹിതെനയും നിയമിച്ചു. 36

പിെന്ന രാജാവു ആളയച്ചു ശിെമയിെയ വരുത്തി
അവേനാടു: നീ െയരൂശേലമിൽ നിനക്കു ഒരു വീടു
പണിതു പാത്തൎ ുെകാൾക; അവിെടനിന്നു
പുറെത്തങ്ങും േപാകരുതു. 37 പുറത്തിറങ്ങി
കിേ്രദാൻേതാടു കടക്കുന്ന നാളിൽ നീ മരിേക്കണ്ടിവരും
എന്നു തീച്ചൎ യായി അറിഞ്ഞുെകാൾക; നിെന്റ രക്തം
നിെന്റ തലേമൽ തേന്ന ഇരിക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 38

ശിെമയി രാജാവിേനാടു: അതു നല്ലവാക്കു;
യജമാനനായ രാജാവു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അടിയൻ
െചയത്ുെകാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ശിെമയി
കുെറക്കാലം െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ു. 39 മൂന്നു
സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ശിെമയിയുെട രണ്ടു
അടിമകൾ മാഖയുെട മകനായ ആഖീശ ്എന്ന ഗത്ത്
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി; തെന്റ അടിമകൾ
ഗത്തിൽ ഉെണ്ടന്നു ശിെമയിക്കു അറിവുകിട്ടി. 40

അേപ്പാൾ ശിെമയി എഴുേന്നറ്റു കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ടു
പുറെപ്പട്ടു അടിമകെള അേന്വഷിപ്പാൻ ഗത്തിൽ
ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ േപായി; അങ്ങെന ശിെമയി
െചന്നു അടിമകെള ഗത്തിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു. 41

ശിെമയി െയരൂശേലം വിട്ടു ഗത്തിൽ േപായി
മടങ്ങിവന്നു എന്നു ശേലാേമാന്നു അറിവു കിട്ടി. 42

അേപ്പാൾ രാജാവു ആളയച്ചു ശിെമയിെയ വരുത്തി
അവേനാടു: നീ പുറത്തിറങ്ങി എവിെടെയങ്കിലും
േപാകുന്നനാളിൽ മരിേക്കണ്ടിവരുെമന്നു തീച്ചൎ യായി
അറിഞ്ഞുെകാൾക എന്നു ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ടു
യേഹാവാനാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യിച്ചു
സാക്ഷീകരിക്കയും ഞാൻ േകട്ട വാക്കു നല്ലെതന്നു നീ
എേന്നാടു പറകയും െചയത്ില്ലേയാ? 43

അങ്ങെനയിരിെക്ക നീ യേഹാവയുെട ആണയും ഞാൻ

നിേന്നാടു കലപ്ിച്ച കലപ്നയും ്രപമാണിക്കാെത
ഇരുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 44 പിെന്ന രാജാവു
ശിെമയിേയാടു: നീ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു
െചയത്തും നിനക്കു ഓമ്മൎ യുള്ളതും ആയ
േദാഷെമാെക്കയും നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ; യേഹാവ
നിെന്റ േദാഷം നിെന്റ തലേമൽ തേന്ന വരുത്തും. 45

എന്നാൽ ശേലാേമാൻരാജാവു
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനും ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക എേന്നക്കും
സ്ഥിരവുമായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു 46 രാജാവു
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാേവാടു കലപ്ിച്ചു;
അവൻ െചന്നു അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു. അങ്ങെന
രാജത്വം ശേലാേമാെന്റ കയ്യിൽ സ്ഥിരമായി.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ശേലാേമാൻ മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാേനാടു സംബന്ധംകൂടി, ഫറേവാെന്റ
മകെള വിവാഹം െചയത്ു; തെന്റ അരമനയും

യേഹാവയുെട ആലയവും െയരൂശേലമിന്നു ചുറ്റും
മതിലും പണിതു തീരുേവാളം അവെള ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു പാപ്പൎ ിച്ചു. 2 എന്നാൽ ആ
കാലംവെര യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം
പണിയാെത ഇരുന്നതുെകാണ്ടു ജനം
പൂജാഗിരികളിൽെവച്ചു യാഗം കഴിച്ചുേപാന്നു. 3

ശേലാേമാൻ യേഹാവെയ േസ്നഹിച്ചു, തെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിെന്റ ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ചുനടന്നു എങ്കിലും
അവൻ പൂജാഗിരികളിൽെവച്ചു യാഗം കഴിക്കയും
ധൂപം കാട്ടുകയും െചയത്ു.

4 രാജാവു ഗിെബേയാനിൽ യാഗം കഴിപ്പാൻ േപായി;
അതു ്രപധാനപൂജാഗിരിയായിരുന്നു; അവിടെത്ത
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ശേലാേമാൻ ആയിരം േഹാമയാഗം
അപ്പൎ ിച്ചു. 5 ഗിെബേയാനിൽെവച്ചു യേഹാവ
രാ്രതിയിൽ ശേലാേമാന്നു സ്വപന്ത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി;
നിനക്കു േവണ്ടുന്ന വരം േചാദിച്ചുെകാൾക എന്നു
ൈദവം അരുളിെച്ചയത്ു. 6 അതിന്നു ശേലാേമാൻ
പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
എന്ന നിെന്റ ദാസൻ സത്യേത്താടും നീതിേയാടും
ഹൃദയപരമാത്ഥൎ തേയാടും കൂെട നിെന്റ മുമ്പാെക
നടന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം നീ അവന്നു വലിയ കൃപ
െചയത്ു ഈ വലിയ കൃപ അവന്നായി പാലിക്കയും
ഇന്നുള്ളതുേപാെല അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിപ്പാൻ അവന്നു ഒരു മകെന നല്കുകയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 7 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
അടിയെന ഇേപ്പാൾ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്നു
പകരം രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാേനാ ഒരു
ബാലനേ്രത; കായ്യൎ ാദികൾ നടത്തുവാൻ എനിക്കു
അറിവില്ല. 8 നീ തിരെഞ്ഞടുത്തതും െപരുപ്പംനിമിത്തം
എണ്ണവും കണക്കും ഇല്ലാത്തതുമായി വലിേയാരു
മഹാജാതിയായ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ അടിയൻ
ഇരിക്കുന്നു. 9 ആകയാൽ ഗുണവും േദാഷവും
തിരിച്ചറിഞ്ഞു നിെന്റ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം
െചയവ്ാൻ വിേവകമുേള്ളാരു ഹൃദയം എനിക്കു
തേരണേമ; അതുകൂടാെത നിെന്റ ഈ വലിയ
ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം െചയവ്ാൻ ആക്കൎ ു
കഴിയും. 10 ശേലാേമാൻ ഈ കായ്യൎ ം േചാദിച്ചതു
കത്തൎ ാവിന്നു ്രപസാദമായി. 11 ൈദവം അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: നീ ദീഘൎ ായുേസ്സാ
സമ്പേത്താ ശ്രതുസംഹാരേമാ ഒന്നും അേപക്ഷിക്കാെത
ന്യായപാലനത്തിന്നുള്ള വിേവകം എന്ന ഈ കായ്യൎ ം
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മാ്രതം അേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടു 12 ഞാൻ നിെന്റ
അേപക്ഷ്രപകാരം െചയത്ിരിക്കുന്നു; ജ്ഞാനവും
വിേവകമുേള്ളാരു ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്കു
തന്നിരിക്കുന്നു; നിനക്കു സമനായവൻ നിനക്കു മുമ്പു
ഉണ്ടായിട്ടില്ല; നിനക്കു സമനായവൻ നിെന്റേശഷം
ഉണ്ടാകയും ഇല്ല. 13 ഇതിന്നുപുറെമ, നീ
അേപക്ഷിക്കാത്തതായ സമ്പത്തും മഹത്വവും കൂെട
ഞാൻ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്താെക്കയും രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനും
നിനക്കു സമനാകയില്ല. 14 നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
നടന്നതുേപാെല നീ എെന്റ ചട്ടങ്ങളും കലപ്നകളും
്രപമാണിച്ചു എെന്റ വഴികളിൽ നടന്നാൽ ഞാൻ
നിനക്കു ദീഘൎ ായുസ്സും തരും. 15 ശേലാേമാൻ ഉറക്കം
ഉണന്നൎ േപ്പാൾ അതു സ്വപന്ം എന്നു കണ്ടു. പിെന്ന
അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു
േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു സമാധാനയാഗങ്ങളും
അപ്പൎ ിച്ചു തെന്റ സകലഭൃത്യന്മാക്കൎ ും വിരുന്നു കഴിച്ചു.

16 അനന്തരം േവശ്യമാരായ രണ്ടു ്രസ്തീകൾ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക
നിന്നു. 17 അവരിൽ ഒരുത്തി പറഞ്ഞതു: തമ്പുരാെന,
അടിയനും, ഇവളും ഒരു വീട്ടിൽ പാക്കൎ ുന്നു; ഞങ്ങൾ
പാക്കൎ ുന്ന വീട്ടിൽെവച്ചു ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിെന
്രപസവിച്ചു. 18 ഞാൻ ്രപസവിച്ചതിെന്റ മൂന്നാം
ദിവസം ഇവളും ്രപസവിച്ചു; ഞങ്ങൾ
ഒന്നിച്ചായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും ഒഴിെക ആ
വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 19

എന്നാൽ രാ്രതി ഇവൾ തെന്റ മകെന്റ േമൽ
കിടന്നുേപായതുെകാണ്ടു അവൻ മരിച്ചു േപായി. 20

അവൾ അദ്ധൎ രാ്രതി എഴുേന്നറ്റു, അടിയൻ ഉറങ്ങുന്ന
സമയം, അടിയെന്റ അരിെകനിന്നു അടിയെന്റ മകെന
എടുത്തു അവളുെട പെള്ളക്കലും അവളുെട മരിച്ച
മകെന അടിയെന്റ പെള്ളക്കലും കിടത്തി. 21 രാവിെല
കുഞ്ഞിന്നു മുലെകാടുപ്പാൻ അടിയൻ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അതു മരിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു;
െവളിച്ചമായേശഷം അടിയൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിയാെറ
അതു അടിയൻ ്രപസവിച്ച കുഞ്ഞല്ല. 22 അതിന്നു മെറ്റ
്രസ്തീ: അങ്ങെനയല്ല; ജീവനുള്ളതു എെന്റ കുഞ്ഞു;
മരിച്ചതു നിെന്റ കുഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. ഇവേളാ:
മരിച്ചതു നിെന്റ കുഞ്ഞു; ജീവനുള്ളതു എെന്റ കുഞ്ഞു
എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന അവർ രാജാവിെന്റ
മുമ്പാെക തമ്മിൽ വാദിച്ചു. 23 അേപ്പാൾ രാജാവു
കലപ്ിച്ചതു: ജീവനുള്ളതു എെന്റ കുഞ്ഞു, മരിച്ചതു
നിെന്റ കുഞ്ഞു എന്നു ഇവൾ പറയുന്നു; അങ്ങെനയല്ല,
മരിച്ചതു നിെന്റ കുഞ്ഞു, ജീവനുള്ളതു എെന്റ കുഞ്ഞു
എന്നു മേറ്റവൾ പറയുന്നു. 24 ഒരു വാൾ
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു രാജാവു കലപ്ിച്ചു. അവർ
ഒരു വാൾ രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 25

അേപ്പാൾ രാജാവു: ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന രണ്ടായി
പിളന്നൎ ു പാതി ഒരുത്തിക്കും പാതി മേറ്റവൾക്കും
െകാടുപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 26 ഉടെന ജീവനുള്ള
കുഞ്ഞിെന്റ അമ്മ തെന്റ കുഞ്ഞിെനക്കുറിച്ചു ഉള്ളു
കത്തുകെകാണ്ടു രാജാവിേനാടു: അേയ്യാ! എെന്റ
തമ്പുരാേന ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുേത;
അതിെന അവൾക്കു െകാടുത്തുെകാൾവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. മേറ്റവേളാ: എനിക്കും േവണ്ടാ, നിനക്കും
േവണ്ടാ; അതിെന പിളക്കൎ െട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 27

അേപ്പാൾ രാജാവു: ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുതു;
അവൾക്കു െകാടുപ്പിൻ; അവൾ തേന്ന അതിെന്റ തള്ള
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 28 രാജാവു കലപ്ിച്ച വിധി

യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും േകട്ടു. ന്യായപാലനം
െചയവ്ാൻ ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനം രാജാവിെന്റ
ഉള്ളിൽ ഉണ്ടു എന്നു കണ്ടു അവെന ഭയെപ്പട്ടു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന ശേലാേമാൻരാജാവു എല്ലാ
യി്രസാേയലിന്നും രാജാവായി. 2

അവന്നുണ്ടായിരുന്ന ്രപഭുക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ:
സാേദാക്കിെന്റ മകൻ അസയ്യൎ ാവു പുേരാഹിതൻ. 3

ശീശയുെട പു്രതന്മാരായ എലീേഹാെരഫും
അഹീയാവും രായസക്കാർ; അഹീലൂദിെന്റ മകൻ
െയേഹാശാഫാത്ത് മ്രന്തി; 4 െയേഹായാദയുെട മകൻ
െബനായാവു േസനാധിപതി, സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരും പുേരാഹിതന്മാർ; 5 നാഥാെന്റ മകനായ
അസയ്യൎ ാവു കായ്യൎ ക്കാരന്മാരുെട േമധാവി; നാഥാെന്റ
മകനായ സാബൂദ ്പുേരാഹിതനും രാജാവിെന്റ
േസ്നഹിതനുമായിരുന്നു; 6 അഹീശാർ
രാജഗൃഹവിചാരകൻ; അബ്ദയുെട മകൻ അേദാനീരാം
ഊഴിയേവലക്കാരുെട േമധാവി.

7 രാജാവിന്നും രാജഗൃഹത്തിന്നും േഭാജന
പദാത്ഥൎ ങ്ങൾ എത്തിച്ചുെകാടുപ്പാൻ ശേലാേമാന്നു
യി്രസാേയലിെലാെക്കയും പ്രന്തണ്ടു കായ്യൎ ക്കാരന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഓേരാരുത്തൻ ആണ്ടിൽ
ഓേരാമാസേത്തക്കു േഭാജനപദാത്ഥൎ ങ്ങൾ
എത്തിച്ചുെകാടുക്കും. 8 അവരുെട േപരാവിതു:
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ െബൻ-ഹൂർ; 9 മാക്കസ,്
ശാൽബീം, േബത്ത്-േശെമശ,് ഏേലാൻ-േബത്ത്-
ഹാനാൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ െബൻ-േദെക്കർ; 10

അരുേബ്ബാത്തിൽ െബൻ-േഹെസർ; േസാേഖാവും
േഹെഫർേദശം മുഴുവനും അവെന്റ ഇടവക
ആയിരുന്നു; 11 നാഫത്ത്-േദാറിൽ െബൻ-
അബീനാദാബ;് അവന്നു ശേലാേമാെന്റ മകളായ
താഫത്ത് ഭായ്യൎ യായിരുന്നു; 12 അഹീലൂദിെന്റ മകനായ
ബാനയുെട ഇടവക താനാക്കും െമഗിേദ്ദാവും
സാെരഥാന്നരിെക യി്രസാേയലിന്നു താെഴ േബത്ത്-
െശയാൻമുതൽ ആേബൽ-െമേഹാലാവെരയും
െയാക്ക്െമയാമിെന്റ അപ്പുറംവെരയുമുള്ള േബത്ത്-
െശയാൻ മുഴുവനും ആയിരുന്നു; 13 ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിൽ െബൻ-േഗെബർ; അവെന്റ ഇടവക
മനെശ്ശയുെട മകനായ യായീരിന്നു ഗിെലയാദിലുള്ള
പട്ടണങ്ങളും മതിലുകളും െചേമ്പാടാമ്പലുകളും ഉള്ള
അറുപതു വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ട ബാശാനിെല
അേഗ്ഗൎ ാബ ്േദശവും ആയിരുന്നു, 14 മഹനയീമിൽ
ഇേദ്ദാവിെന്റ മകൻ അഹീനാദാബ;് 15 നഫത്ാലിയിൽ
അഹീമാസ;് അവൻ ശേലാേമാെന്റ മകളായ
ബാെശമത്തിെന ഭായ്യൎ യായി പരി്രഗഹിച്ചു; 16

ആേശരിലും െബയാേലാത്തിലും ഹൂശയിയുെട മകൻ
ബാനാ; 17 യിസ്സാഖാരിൽ പാരൂഹിെന്റ മകനായ
െയേഹാശാഫാത്ത്; 18 െബന്യാമീനിൽ ഏലയുെട
മകനായ ശിെമയി; അേമായ്യൎ  രാജാവായ
സീേഹാെന്റയും 19 ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റയും
രാജ്യമായിരുന്ന ഗിെലയാദേ്ദശത്തു ഹൂരിെന്റ മകൻ
േഗെബർ; ആ േദശത്തു ഒരു കായ്യൎ ക്കാരൻ മാ്രതേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 20 െയഹൂദയും യി്രസാേയലും
കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല അസംഖ്യമായിരുന്നു;
അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കയും സേന്താഷിക്കയും
െചയത്ു േപാന്നു. 21 നദിമുതൽ
െഫലിസ്ത്യേദശംവെരയും മി്രസയീമിെന്റ അതിർവെരയും
ഉള്ള സകലരാജ്യങ്ങെളയും ശേലാേമാൻ വാണു; അവർ
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കപ്പം െകാണ്ടുവന്നു ശേലാേമാെന അവെന്റ
ജീവപയ്യൎ ന്തം േസവിച്ചു. 22 ശേലാേമാെന്റ
നിത്യെച്ചലവു ദിവസം ഒന്നിന്നു മുപ്പതു പറ േനരിയ
മാവും അറുപതു പറ സാധാരണമാവും 23 മാൻ,
ഇളമാൻ, മ്ലാവു, പുഷ്ടിവരുത്തിയ പക്ഷികൾ എന്നിവ
കൂടാെത തടിപ്പിച്ച പത്തു കാളയും േമച്ചൽപുറെത്ത
ഇരുപതു കാളയും നൂറു ആടും ആയിരുന്നു. 24 നദിക്കു
ഇക്കെര തിഫസ്ഹ ്മുതൽ ഗസ്സാവെരയുള്ള
സകലേദശെത്തയും നദിക്കു ഇക്കെരയുള്ള
സകലരാജാക്കന്മാെരയും അവൻ വാണു. ചുറ്റുമുള്ള
ദിക്കിൽ ഒെക്കയും അവന്നു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു.
25 ശേലാേമാെന്റ കാലെത്താെക്കയും െയഹൂദയും
യി്രസാേയലും ദാൻമുതൽ േബർ-േശബവെരയും
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ മുന്തിരിവള്ളിയുെട കീഴിലും
അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിലും നിഭൎയം വസിച്ചു. 26

ശേലാേമാന്നു തെന്റ രഥങ്ങൾക്കു നാലപ്തിനായിരം
കുതിരലായവും പന്തീരായിരം കുതിരേച്ചവകരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 കായ്യൎ ക്കാരന്മാർ ഓേരാരുത്തൻ
ഓേരാ മാസേത്തക്കു ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
പന്തിേഭാജനത്തിന്നു കൂടുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടുന്ന
േഭാജനപദാത്ഥൎ ങ്ങൾ കുറവുകൂടാെത
എത്തിച്ചുെകാടുക്കും. 28 അവർ കുതിരകൾക്കും
തുരഗങ്ങൾക്കും േവണ്ടുന്ന യവവും വേയ്ക്കാലും
താന്താെന്റ മുറ്രപകാരം അവൻ ഇരിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുെകാടുക്കും. 29 ൈദവം
ശേലാേമാന്നു ഏറ്റവും വളെര ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും
കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല ഹൃദയവിശാലതയും
െകാടുത്തു. 30 സകലപൂവ്വൎ ദിഗ്വാസികളുെടയും
ജ്ഞാനെത്തക്കാളും മി്രസയീമ്യരുെട
സകലജ്ഞാനെത്തക്കാളും ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം
േശ്രഷഠ്മായിരുന്നു. 31 സകലമനുഷ്യെരക്കാളും
എ്രസാഹ്യനായ ഏഥാൻ, മാേഹാലിെന്റ പു്രതന്മാരായ
േഹമാൻ, കേല്ക്കാൽ, ദദ്ദൎ  എന്നിവെരക്കാളും അവൻ
ജ്ഞാനിയായിരുന്നു; അവെന്റ കീത്തൎ ി ചുറ്റുമുള്ള
സകലജാതികളിലും പരന്നു. 32 അവൻ മൂവായിരം
സദൃശവാക്യം പറഞ്ഞു; അവെന്റ ഗീതങ്ങൾ
ആയിരത്തഞ്ചു ആയിരുന്നു. 33 െലബാേനാനിെല
േദവദാരുമുതൽ ചുവരിേന്മൽ മുെളക്കുന്ന
ഈേസാപ്പുവെരയുള്ള വൃക്ഷാദികെളക്കുറിച്ചും മൃഗം,
പക്ഷി, ഇഴജാതി, മത്സ്യം എന്നിവെയക്കുറിച്ചും
അവൻ ്രപസ്താവിച്ചു. 34 ശേലാേമാെന്റ
ജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റി േകട്ട സകലഭൂപാലകന്മാരുെടയും
അടുക്കൽനിന്നു നാനാജാതിക്കാരായ പലരും അവെന്റ
ജ്ഞാനം േകൾപ്പാൻ വന്നു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശേലാേമാെന അവെന്റ അപ്പന്നു പകരം
രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചയത്ു എന്നു
േസാർരാജാവായ ഹീരാം േകട്ടിട്ടു ഭൃത്യന്മാെര

അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു. ഹീരാം എല്ലായേ്പാഴും
ദാവീദിെന്റ േസ്നഹിതനായിരുന്നു. 2 ശേലാേമാൻ
ഹീരാമിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു പറയിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 3 എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
ശ്രതുക്കെള യേഹാവ അവെന്റ കാല്ക്കീഴാക്കുംവെര
ചുറ്റുമുള്ള യുദ്ധം േഹതുവായി തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിവാൻ
അവന്നു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4

എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു ്രപതിേയാഗിേയാ വിഘന്േമാ
ഇല്ല; എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ചുറ്റും എനിക്കു

സ്വസ്ഥത നല്കിയിരിക്കുന്നു. 5 ആകയാൽ ഇതാ, ഞാൻ
നിനക്കു പകരം നിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്ന
നിെന്റ മകൻ എെന്റ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം
പണിയുെമന്നു യേഹാവ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിേനാടു അരുളിെച്ചയത്തു േപാെല എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം
പണിവാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. 6 ആകയാൽ
െലബാേനാനിൽനിന്നു എനിക്കായി േദവദാരുമരം
മുറിപ്പാൻ കലപ്ന െകാടുേക്കണം; എെന്റ േവലക്കാർ
നിെന്റ േവലക്കാേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും; നിെന്റ
േവലക്കാക്കൎ ും നീ പറയുന്ന കൂലി ഞാൻ
എത്തിച്ചുതരാം; സീേദാന്യെരേപ്പാെല മരം മുറിപ്പാൻ
പരിചയമുള്ളവർ ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ ആരും ഇല്ല
എന്നു നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 7 ഹീരാം ശേലാേമാെന്റ
വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ ഏറ്റവും സേന്താഷിച്ചു: ഈ
മഹാജനെത്ത വാഴുവാൻ ദാവീദിന്നു ജ്ഞാനമുേള്ളാരു
മകെന െകാടുത്ത യേഹാവ ഇന്നു
വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 8 ഹീരാം
ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു പറയിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: നീ പറഞ്ഞയച്ച വസ്തുത ഞാൻ േകട്ടു;
േദവദാരുവിെന്റയും സരളമരത്തിെന്റയും കായ്യൎ ത്തിൽ
നീ ഇച്ഛിച്ചതു ഒെക്കയും ഞാൻ െചയ്യാം. 9 എെന്റ
േവലക്കാർ െലബാേനാനിൽനിന്നു കടലിേലക്കു
അവെയ ഇറക്കിയേശഷം ഞാൻ ചങ്ങാടം െകട്ടിച്ചു നീ
പറയുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു കടൽ വഴിയായി എത്തിച്ചു
െകട്ടഴിപ്പിച്ചുതരാം; നീ ഏറ്റുവാേങ്ങണം; എന്നാൽ
എെന്റ ഗൃഹത്തിന്നു ആഹാരം എത്തിച്ചുതരുന്ന
കായ്യൎ ത്തിൽ നീ എെന്റ ഇഷ്ടവും നിവത്തൎ ിേക്കണം. 10

അങ്ങെന ഹീരാം ശേലാേമാന്നു േദവദാരുവും
സരളമരവും അവെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ഒെക്കയും
െകാടുത്തു േപാന്നു. 11 ശേലാേമാൻ ഹീരാമിെന്റ
ഗൃഹത്തിേലക്കു ആഹാരംവെകക്കു ഇരുപതിനായിരം
പറ േകാതമ്പും ഇരുപതു പറ ഇടിെച്ചടുത്ത എണ്ണയും
െകാടുത്തു; ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ ഹീരാമിന്നു
ആണ്ടുേതാറും െകാടുക്കും. 12 യേഹാവ
ശേലാേമാേനാടു അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല അവന്നു
ജ്ഞാനം നൽകി; ഹീരാമും ശേലാേമാനും തമ്മിൽ
സമാധാനമായിരുന്നു; അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ
ഉടമ്പടിയും െചയത്ു. 13 ശേലാേമാൻരാജാവു
യി്രസാേയലിൽനിെന്നാെക്കയും ഊഴിയേവലക്കാെര
വരിയിെട്ടടുത്തു; ഊഴിയ േവലക്കാർ
മുപ്പതിനായിരംേപരായിരുന്നു. 14 അവൻ അവെര
മാസംേതാറും പതിനായിരംേപർവീതം മാറി മാറി
െലബാേനാനിേലക്കു അയച്ചു; അവർ ഒരു മാസം
െലബാേനാനിലും രണ്ടുമാസം വീട്ടിലും ആയിരുന്നു;
അേദാനീരാം ഊഴിയേവലക്കാക്കൎ ു േമധാവി
ആയിരുന്നു. 15 േവല െചയ്യുന്ന ജനെത്ത ഭരിച്ചു േവല
നടത്തുന്ന മൂവായിരത്തിമുന്നൂറു
്രപധാനകായ്യൎ ക്കാരന്മാെരാഴിെക 16 ശേലാേമാന്നു
എഴുപതിനായിരം ചുമട്ടുകാരും മലയിൽ
എണപ്തിനായിരം കല്ലുെവട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 17

ആലയത്തിന്നു െചത്തിയ കല്ലുെകാണ്ടു അടിസ്ഥാനം
ഇടുവാൻ അവർ രാജകലപ്ന്രപകാരം വിേശഷെപ്പട്ട
വലിയകല്ലു െവട്ടി. 18 ശേലാേമാെന്റ ശിലപ്ികളും,
ഹീരാമിെന്റ ശിലപ്ികളും െഗബാല്യരും
ആലയപ്പണിക്കായി മരവും കല്ലും െചത്തി ഒരുക്കി.

൧. രാജാക്കന്മാർ 4:22 281 ൧. രാജാക്കന്മാർ 5:18
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൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കൾ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടതിെന്റ നാനൂെറ്റണപ്താം
സംവത്സരത്തിൽ യി്രസാേയലിൽ ശേലാേമാെന്റ

വാഴച്യുെട നാലാം ആണ്ടിൽ രണ്ടാം മാസമായ സീവ്
മാസത്തിൽ അവൻ യേഹാവയുെട ആലയം
പണിവാൻ തുടങ്ങി. 2 ശേലാേമാൻരാജാവു
യേഹാെവക്കു പണിത ആലയം അറുപതു മുഴം
നീളവും ഇരുപതു മുഴം വീതിയും മുപ്പതു മുഴം
ഉയരവും ഉള്ളതായിരുന്നു 3 ആലയമായ മന്ദിരത്തിെന്റ
മുഖമണ്ഡപം ആലയവീതിക്കു ഒത്തവണ്ണം ഇരുപതു
മുഴം നീളവും ആലയത്തിെന്റ മുൻവശത്തു പത്തു മുഴം
വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു. 4 അവൻ ആലയത്തിന്നു
ജാലം ഇണക്കിയ കിളിവാതിലുകെളയും ഉണ്ടാക്കി. 5

മന്ദിരവും അന്തമ്മൎ ന്ദിരവും കൂടിയ ആലയത്തിെന്റ
ചുവരിേനാടു േചത്തൎ ു ചുറ്റും തട്ടുതട്ടായി
പുറവാരങ്ങളും പണിതു അവയിൽ ചുറ്റും അറകളും
ഉണ്ടാക്കി. 6 താഴെത്ത പുറവാരം അഞ്ചു മുഴവും
നടുവിലേത്തതു ആറു മുഴവും മൂന്നാമേത്തതു ഏഴു
മുഴവും വീതിയുള്ളതായിരുന്നു; തുലാങ്ങൾ
ആലയഭിത്തികളിൽ അകത്തു െചല്ലാതിരിപ്പാൻ അവൻ
ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റും പുറെമ ഗളം പണിതു. 7

െവട്ടുകുഴിയിൽെവച്ചു തേന്ന കുറവുതീത്തൎ
കല്ലുെകാണ്ടു ആലയം പണിതതിനാൽ അതു
പണിയുന്ന സമയത്തു ചുറ്റിക, മഴു മുതലായ യാെതാരു
ഇരിമ്പായുധത്തിെന്റയും ഒച്ച ആലയത്തിങ്കൽ
േകൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു. 8 താഴെത്ത പുറവാരത്തിെന്റ
വാതിൽ ആലയത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു ആയിരുന്നു;
ചുഴൽേകാവണിയിൽകൂെട നടുവിെല
പുറവാരത്തിേലക്കും നടുവിലേത്തതിൽനിന്നു
മൂന്നാമെത്ത പുറവാരത്തിേലക്കും കയറാം. 9

അങ്ങെന അവൻ ആലയം പണിതുതീത്തൎ ു;
േദവദാരുത്തുലാങ്ങളും േദവദാരുപ്പലകയുംെകാണ്ടു
ആലയത്തിന്നു മച്ചിട്ടു. 10 ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള
തട്ടുകൾ അയ്യഞ്ചു മുഴം ഉയരത്തിൽ അവൻ പണിതു
േദവദാരുത്തുലാങ്ങൾെകാണ്ടു ആലയേത്താടു
ഇെണച്ചു. 11 ശേലാേമാന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 12 നീ പണിയുന്ന
ഈ ആലയം ഉണ്ടേല്ലാ; നീ എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ആചരിച്ചു
എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ചു എെന്റ
കലപ്നകെളാെക്കയും ്രപമാണിച്ചുനടന്നാൽ ഞാൻ
നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു അരുളിെച്ചയത് വചനം
നിന്നിൽ നിവത്തൎ ിക്കും. 13 ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മേദ്ധ്യ വസിക്കും; എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന ഉേപക്ഷിക്കയില്ല. 14

അങ്ങെന ശേലാേമാൻ ആലയം പണിതുതീത്തൎ ു. 15

അവൻ ആലയത്തിെന്റ ചുവർ അകെത്തവശം
േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ടു പണിതു; ഇങ്ങെന അവർ
ആലയത്തിെന്റ നിലംമുതൽ മച്ചുവെര അകെത്ത വശം
മരംെകാണ്ടു നിെറച്ചു; ആലയത്തിെന്റ നിലം
സരളപ്പലകെകാണ്ടു തളമിട്ടു. 16 ആലയത്തിെന്റ
പിൻവശം ഇരുപതു മുഴം നീളത്തിൽ നിലം മുതൽ
ഉത്തരം വെര േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ടു പണിതു:
ഇങ്ങെനയാകുന്നു അന്തമ്മൎ ന്ദിരമായ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ ഉൾവശം പണിതതു. 17

അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തുള്ള മന്ദിരമായ
ആലയത്തിന്നു നാലപ്തു മുഴം നിളമുണ്ടായിരുന്നു. 18

ആലയത്തിെന്റ അകെത്ത ചുവരിേന്മൽ

േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള കുമിഴുകളും വിടന്നൎ
പുഷപ്ങ്ങളും െകാത്തുപണിയായിരുന്നു; എല്ലാം
േദവദാരുെകാണ്ടായിരുന്നു; കല്ലു അേശഷം
കാണ്മാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 19 ആലയത്തിെന്റ അകത്തു
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം െവേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ ഒരു അന്തമ്മൎ ന്ദിരം ചെമച്ചു. 20

അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിെന്റ അകം ഇരുപതു മുഴം നീളവും
ഇരുപതു മുഴം വീതിയും ഇരുപതു മുഴം ഉയരവും
ഉള്ളതായിരുന്നു; അവൻ അതു തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു; േദവദാരുമരംെകാണ്ടുള്ള ധൂപപീഠവും
െപാതിഞ്ഞു. 21 ആലയത്തിെന്റ അകം ശേലാേമാൻ
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിെന്റ
മുൻവശത്തു വിലങ്ങത്തിൽ െപാൻചങ്ങല െകാളുത്തി
അന്തമ്മൎ ന്ദിരം െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 22

അങ്ങെന അവൻ ആലയം ആസകലം
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിന്നുള്ള
പീഠവും മുഴുവനും െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 23

അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിൽ അവൻ ഒലിവുമരംെകാണ്ടു പത്തു
മുഴം ഉയരമുള്ള രണ്ടു െകരൂബുകെളയും ഉണ്ടാക്കി. 24

ഒരു െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറകു അഞ്ചു മുഴം,
െകരൂബിെന്റ മെറ്റ ചിറകു അഞ്ചു മുഴം; ഇങ്ങെന ഒരു
ചിറകിെന്റ അറ്റം മുതൽ മെറ്റ ചിറകിെന്റ അറ്റംവെര
പത്തു മുഴം. 25 മെറ്റ െകരൂബിന്നും പത്തു മുഴം;
െകരൂബ ്രണ്ടിന്നും അളവും ആകൃതിയും ഒന്നു തേന്ന.
26 ഒരു െകരൂബിെന്റ ഉയരം പത്തു മുഴം; മെറ്റ
െകരൂബിന്നും അങ്ങെന തേന്ന. 27 അവൻ
െകരൂബുകെള അന്തരാലയത്തിെന്റ നടുവിൽ നിത്തൎ ി;
െകരൂബുകളുെട ചിറകു വിടന്നൎ ിരുന്നു; ഒന്നിെന്റ
ചിറകു ഒരു ചുവേരാടും മേറ്റതിെന്റ ചിറകു മേറ്റ
ചുവേരാടും െതാട്ടിരുന്നു. ആലയത്തിെന്റ നടുവിൽ
അവയുെട ചിറകു ഒേന്നാെടാന്നു െതാട്ടിരുന്നു. 28

െകരൂബുകെളയും അവൻ െപാന്നുെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 29 അന്തരാലയവും ബഹിരാലയവുമായ
ആലയത്തിെന്റ ചുവരുകളിെലല്ലാം ചുറ്റും െകരൂബ,്
ഈന്തപ്പന, വിടന്നൎ  പുഷപ്ം എന്നിവയുെട രൂപം
െകാത്തി ഉണ്ടാക്കി. 30 അന്തരാലയവും
ബഹിരാലയവുമായ ആലയത്തിെന്റ തളവും അവൻ
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 31 അവൻ
അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലിന്നു ഒലിവുമരംെകാണ്ടു
കതകു ഉണ്ടാക്കി; കുറമ്പടിയും കട്ടളക്കാലും
ചുവരിെന്റ അഞ്ചിൽ ഒരു അംശമായിരുന്നു. 32 ഒലിവ്
മരംെകാണ്ടുള്ള കതകു രണ്ടിലും െകരൂബ,് ഈന്തപ്പന,
വിടന്നൎ പുഷപ്ം എന്നിവയുെട രൂപങ്ങൾ െകാത്തി
െപാന്നു െപാതിഞ്ഞു; െകരൂബുകളിലും
ഈന്തപ്പനകളിലും െപാന്നു െപാതിഞ്ഞു 33 അവ്വണ്ണം
തേന്ന അവൻ മന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലിന്നും
ഒലിവുമരംെകാണ്ടു കട്ടള ഉണ്ടാക്കി; അതു ചുവരിെന്റ
നാലിൽ ഒരംശമായിരുന്നു. 34 അതിെന്റ കതകു രണ്ടും
സരളമരംെകാണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കതകിന്നു രണ്ടു
മടക്കുപാളിയും മെറ്റ കതകിന്നു രണ്ടു മടക്കുപാളിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 35 അവൻ അവയിൽ െകരൂബ,്
ഈന്തപ്പന, വിടന്നൎ  പുഷപ്ം എന്നിവയുെട രൂപങ്ങെള
െകാത്തി രൂപങ്ങളുെടേമൽ െപാന്നു െപാതിഞ്ഞു. 36

അവൻ അകെത്ത ്രപാകാരം െചത്തിയ കല്ലുെകാണ്ടു
മൂന്നു വരിയും േദവദാരുെകാണ്ടു ഒരു വരിയുമായിട്ടു
പണിതു. 37 നാലാം ആണ്ടു സീവ ്മാസത്തിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും
38 പതിെനാന്നാം ആണ്ടു എട്ടാം മാസമായ
ബൂൽമാസത്തിൽ ആലയം അതിെന്റ
സകലഭാഗങ്ങളുമായി അതിെന്റ
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മാതൃക്രപകാരെമാെക്കയും പണിതുതീക്കൎ ുകയും
െചയത്ു. അങ്ങെന അവൻ ഏഴാണ്ടുെകാണ്ടു അതു
പണിതുതീത്തൎ ു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശേലാേമാൻ തെന്റ അരമന പതിമ്മൂന്നു
ആണ്ടുെകാണ്ടു പണിതു അരമനപ്പണി
മുഴുവനും തീത്തൎ ു. 2 അവൻ െലബാേനാൻ

വനഗൃഹവും പണിതു; അതിന്നു നൂറു മുഴം നീളവും
അമ്പതു മുഴം വീതിയും മുപ്പതു മുഴം ഉയരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള മൂന്നു നിര
തൂണിേന്മൽ േദവദാരുഉത്തരം െവച്ചു പണിതു. 3

ഓേരാ നിരയിൽ പതിനഞ്ചു തൂണുവീതം നാലപ്ത്തഞ്ചു
തൂണിേന്മൽ തുലാം െവച്ചു േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ടു
തട്ടിട്ടു. 4 മൂന്നു നിര കിളിവാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; മൂന്നു
നിരയിലും അവ േനക്കൎ ുേനെര ആയിരുന്നു. 5 വാതിലും
കട്ടളയും എല്ലാം സമചതുരവും കിളിവാതിൽ മൂന്നു
നിരയായി േനക്കൎ ുേനെരയും ആയിരുന്നു. 6 അവൻ
അമ്പതു മുഴം നീളവും മുപ്പതു മുഴം വീതിയും ഉള്ള ഒരു
സ്തംഭമണ്ഡപവും അതിെന്റ മുൻവശത്തു തൂണും
ഉമ്മരപ്പടിയുമായി ഒരു പൂമുഖവും ഉണ്ടാക്കി. 7 ന്യായം
വിധിേക്കണ്ടതിന്നു ആസ്ഥാനമണ്ഡപമായിട്ടു ഒരു
സിംഹാസനമണ്ഡപവും പണിതു: അതിന്നു ആസകലം
േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ടു അടിത്തട്ടിട്ടു. 8 ഇതിെന്റ
പണിേപാെല തേന്ന അവൻ മണ്ഡപത്തിന്നപ്പുറം മെറ്റ
്രപാകാരത്തിൽ അവൻ തനിക്കു വസിപ്പാനുള്ള അരമന
പണിതു; ശേലാേമാൻ പരി്രഗഹിച്ചിരുന്ന ഫറേവാെന്റ
മകൾക്കും അവൻ ഈ മണ്ഡപംേപാെലയുള്ള ഒരു
അരമന പണിതു. 9 ഇവ ഒെക്കയും അടിസ്ഥാനംമുതൽ
ഉത്തരക്കല്ലുവെരയും പുറെത്ത വലിയ
്രപാകാരംവെരയും േതാതിന്നു െവട്ടി അകവും പുറവും
ഈച്ചൎ വാൾെകാണ്ടു അറുെത്തടുത്ത വിേശഷെപ്പട്ട
കല്ലുെകാണ്ടു ആയിരുന്നു. 10 അടിസ്ഥാനം പത്തു
മുഴവും എട്ടു മുഴവുമുള്ള വിേശഷെപ്പട്ട വലിയ
കല്ലുെകാണ്ടു ആയിരുന്നു. 11 േമൽപണി േതാതിന്നു
െവട്ടിയ വിേശഷെപ്പട്ട കല്ലുെകാണ്ടും
േദവദാരുെകാണ്ടും ആയിരുന്നു. 12 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അകെത്ത ്രപാകാരത്തിന്നും
ആലയത്തിെന്റ മണ്ഡപത്തിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതു
േപാെല വലിയ ്രപാകാരത്തിെന്റ ചുറ്റും മൂന്നു വരി
െചത്തിയ കല്ലും ഒരു വരി േദവദാരുവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 ശേലാേമാൻരാജാവു േസാരിൽനിന്നു
ഹീരാം എെന്നാരുവെന വരുത്തി. 14 അവൻ
നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിൽ ഒരു വിധവയുെട മകൻ
ആയിരുന്നു; അവെന്റ അപ്പേനാ േസായ്യൎ നായ ഒരു
മൂശാരിയേ്രത: അവൻ താ്രമംെകാണ്ടു സകലവിധ
പണിയും െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം ജ്ഞാനവും
ബുദ്ധിയും സാമത്ഥൎ ്യവും ഉള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, അവൻ
കലപ്ിച്ച പണി ഒെക്കയും തീത്തൎ ു. 15 അവൻരണ്ടു
താ്രമസ്തംഭം ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാന്നിന്നു പതിെനട്ടു മുഴം
ഉയരവും പ്രന്തണ്ടു മുഴം ചുറ്റളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 16

സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കൽ െവപ്പാൻ അവൻ
താ്രമംെകാണ്ടു രണ്ടു േപാതിക വാത്തൎ ുണ്ടാക്കി;
േപാതിക ഓേരാന്നും അയ്യഞ്ചു മുഴം
ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. 17 സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കെല
േപാതിെകക്കു വലേപാെലയുള്ള വിചി്രതപ്പണിയും
മാലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. േപാതിക ഓേരാന്നിന്നും
ഇങ്ങെന ഏേഴഴുണ്ടായിരുന്നു. 18 അങ്ങെന അവൻ

സ്തംഭങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി; അവയുെട തെലക്കലുള്ള
േപാതിക മൂടത്തക്കവണ്ണം ഒരു േപാതികയുെട
വലപ്പണിക്കുമീെത രണ്ടു വരി മാതളപ്പഴം ഉണ്ടാക്കി;
മെറ്റ േപാതിെകക്കും അവൻ അങ്ങെന തേന്ന
ഉണ്ടാക്കി. 19 മണ്ഡപത്തിലുള്ള സ്തംഭങ്ങളുെട
തെലക്കെല േപാതിക താമരപ്പൂവിെന്റ ആകൃതിയിൽ
നാലു മുഴം ആയിരുന്നു. 20 രണ്ടു സ്തംഭത്തിെന്റയും
തെലക്കൽ േപാതിക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു േപാതിെകക്കു
വലപ്പണിക്കരിെക കുംഭേത്താടു േചന്നൎ ു ചുറ്റും
വരിവരിയായി ഇരുനൂറു മാതളപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു;
മെറ്റ േപാതിെകക്കും അങ്ങെന തെന്ന. 21 അവൻ
സ്തംഭങ്ങെള മന്ദിരത്തിെന്റ മണ്ഡപവാതില്ക്കൽ നിറുത്തി;
അവൻ വലെത്ത സ്തംഭം നിറുത്തി അതിന്നു യാഖീൻ
എന്നും ഇടെത്ത സ്തംഭം നിറുത്തി അതിന്നു േബാവസ്
എന്നും േപരിട്ടു. 22 സ്തംഭങ്ങളുെട അ്രഗം
താമരപ്പൂവിെന്റ ആകൃതിയിൽ ആയിരുന്നു; ഇങ്ങെന
സ്തംഭങ്ങളുെട പണി തീന്നൎ ു. 23 അവൻ ഒരു കടൽ
വാത്തൎ ുണ്ടാക്കി; അതു വൃത്താകാരമായിരുന്നു;
അതിന്നു വേക്കാടുവക്കു പത്തു മുഴവും ഉയരം അഞ്ചു
മുഴവും ചുറ്റും മുപ്പതു മുഴം നൂലളവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
24 അതിെന്റ വക്കിന്നു താെഴ, പുറത്തു, മുഴം ഒന്നിന്നു
പത്തു കുമിഴ ്വീതം കടലിന്നു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതു വാത്തൎ േപ്പാൾ തെന്ന കുമിഴും രണ്ടു നിരയായി
വാത്തൎ ിരുന്നു. 25 അതു പ്രന്തണ്ടു കാളയുെട പുറത്തു
െവച്ചിരുന്നു; അവയിൽ മൂന്നു വടേക്കാട്ടും, മൂന്നു
പടിഞ്ഞാേറാട്ടും, മൂന്നു െതേക്കാട്ടും, മൂന്നു
കിഴേക്കാട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്നു; കടൽ അവയുെട
പുറത്തു െവച്ചിരുന്നു; അവയുെട പൃഷ്ടഭാഗം
ഒെക്കയും അകേത്താട്ടു ആയിരുന്നു. 26 അതിെന്റ കനം
നാലംഗുലം; അതിെന്റ വക്കു പാനപാ്രതത്തിെന്റ
വക്കുേപാെല താമരപ്പൂവിെന്റ ആകൃതിയിൽ
ആയിരുന്നു. അതിൽ രണ്ടായിരം ബത്ത് െവള്ളം
െകാള്ളും. 27 അവൻ താ്രമംെകാണ്ടു പത്തു പീഠം
ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ പീഠത്തിന്നു നാലു മുഴം നീളവും
നാലു മുഴം വീതിയും മൂന്നു മുഴം ഉയരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 പീഠങ്ങളുെട പണി
എങ്ങെനെയന്നാൽ: അവക്കുചട്ടപ്പലക ഉണ്ടായിരുന്നു;
ചട്ടപ്പലക ചട്ടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. 29 ചട്ടങ്ങളിൽ
ഇട്ടിരുന്ന പലകേമൽ സിംഹങ്ങളും കാളകളും
െകരൂബുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ചട്ടങ്ങളിൽ അവ്വണ്ണം
സിംഹങ്ങൾക്കും കാളകൾക്കും മീെതയും താെഴയും
േതാരണപണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 ഓേരാ
പീഠത്തിന്നും താ്രമം െകാണ്ടുള്ള നന്നാലു ച്രകവും
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള അച്ചുതണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിെന്റ നാലു േകാണിലും കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
െതാട്ടിയുെട കീെഴ കാൽ ഓേരാന്നിന്നും പുറവശത്തു
േതാരണപ്പണിേയാടുകൂടി വാത്തൎ ിരുന്നു. 31 അതിെന്റ
വായ ്ചട്ടക്കൂട്ടിന്നു അകത്തും േമേലാട്ടും ഒരു മുഴം
ഉയരമുള്ളതും ആയിരുന്നു; അതിെന്റ വായ ്പീഠത്തിെന്റ
പണിേപാെലയും ഒന്നര മുഴം വൃത്തത്തിലും
ആയിരുന്നു; അതിെന്റ വായ്ക്കു
െകാത്തുപണിയുണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ ചട്ടപ്പലക
വൃത്താകാരമല്ല, ചതുരശ്രം ആയിരുന്നു. 32 ച്രകം
നാലും ചട്ടങ്ങളുെട കീഴും ച്രകങ്ങളുെട
അച്ചുതണ്ടുകൾ പീഠത്തിലും ആയിരുന്നു. ഓേരാ
ച്രകത്തിെന്റ ഉയരം ഒന്നര മുഴം. 33 ച്രകങ്ങളുെട
പണി രഥച്രകത്തിെന്റ പണിേപാെല ആയിരന്നു;
അവയുെട അച്ചതണ്ടുകളും വട്ടുകളും അഴികളും
ച്രകനാഭികളും എല്ലാം വാപ്പൎ ു പണി ആയിരുന്നു. 34

ഓേരാ പീഠത്തിെന്റ നാലു േകാണിലും നാലു
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കാലുണ്ടായിരുന്നു; കാലുകൾ പീഠത്തിൽനിന്നു തേന്ന
ഉള്ളവ ആയിരുന്നു. 35 ഓേരാ പീഠത്തിെന്റയും
തെലക്കൽ അര മുഴം ഉയരമുള്ള വളയവും ഓേരാ
പീഠത്തിെന്റയും േമലറ്റത്തു അതിെന്റ താങ്ങുകളും
അതിെന്റ വക്കുകളും അതിൽനിന്നു തേന്ന ആയിരുന്നു.
36 അതിെന്റ താങ്ങുകളുെട തട്ടുകളിലും വക്കുകളിലും
അതതിൽ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല അവൻ
െകരൂബ,് സിംഹം ഈന്തപ്പന എന്നിവയുെട രൂപം
ചുറ്റും േതാരണപ്പണിേയാടുകൂെട െകാത്തി. 37

ഇങ്ങെന അവൻ പീഠം പത്തും തീത്തൎ ു; അെവക്കു
ഒെക്കയും വാപ്പൎ ും കണക്കും പരിമാണവും
ഒരുേപാെല ആയിരുന്നു. 38 അവൻ താ്രമംെകാണ്ടു
പത്തു െതാട്ടിയും ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ െതാട്ടിയിൽ
നാലപ്തു ബത്ത് െവള്ളം െകാള്ളും; ഓേരാ െതാട്ടി
നന്നാലു മുഴം. പത്തു പീഠത്തിൽ ഓേരാന്നിേന്മൽ
ഓേരാ െതാട്ടി െവച്ചു. 39 അവൻ അഞ്ചു പീഠം
ആലയത്തിെന്റ വലത്തു ഭാഗത്തും അഞ്ചു പീഠം
ആലയത്തിെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്തും െവച്ചു; കടേലാ
അവൻ ആലയത്തിെന്റ വലത്തു ഭാഗത്തു
െതക്കുകിഴക്കായി െവച്ചു. 40 പിെന്ന ഹീരാം
കലങ്ങളും ചട്ടുകങ്ങളും കലശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി;
അങ്ങെന ഹീരാം യേഹാവയുെട ആലയംവക
ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു േവണ്ടി െചയത്
പണികെളാെക്കയും തീത്തൎ ു. 41 രണ്ടു സ്തംഭം, രണ്ടു
സ്തംഭത്തിെന്റയും തെലക്കലുള്ള േഗാളാകാരമായ രണ്ടു
േപാതിക, സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കലുള്ള േപാതികകളുെട
രണ്ടു േഗാളം മൂടുവാൻ രണ്ടു വലപ്പണി, 42

സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കലുള്ള േപാതികകളുെട രണ്ടു
േഗാളം മൂടുന്ന ഓേരാ വലപ്പണിയിലും ഈരണ്ടുനിര
മാതളപ്പഴമായി രണ്ടു വലപ്പണിയിലുംകൂെട നാനൂറു
മാതളപ്പഴം, 43 പത്തു പീഠം, പീഠങ്ങളിേന്മലുള്ള പത്തു
െതാട്ടി, 44 ഒരു കടൽ, കടലിെന്റ കീെഴയുള്ള പ്രന്തണ്ടു
കാള, 45 കലങ്ങൾ, ചട്ടുകങ്ങൾ, കലശങ്ങൾ എന്നിവ
തേന്ന. യേഹാവയുെട ആലയം വക
ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു േവണ്ടി ഹീരാം ഉണ്ടാക്കിയ
ഈ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും മിനുക്കിയ
താ്രമംെകാണ്ടായിരുന്നു. 46 േയാദ്ദൎ ാൻ സമഭൂമിയിൽ
സുേക്കാത്തിന്നും സാെരഥാന്നും മേദ്ധ്യ കളിമണ്ണുള്ള
നിലത്തുെവച്ചു രാജാവു അവെയ വാപ്പൎ ിച്ചു. 47

ഉപകരണങ്ങൾ അനവധി ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു
ശേലാേമാൻ അവെയാന്നും തൂക്കിയില്ല; താ്രമത്തിെന്റ
തൂക്കത്തിന്നു നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. 48 ശേലാേമാൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നുള്ള
സകലഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി; െപാൻപീഠം,
കാഴച്യപ്പം െവക്കുന്ന െപാൻേമശ, 49

അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ വലത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചും
ഇടത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചുമായി െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
വിളക്കുതണ്ടുകൾ, െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള പുഷപ്ങ്ങൾ,
50 ദീപങ്ങൾ, ചവണകൾ, തങ്കംെകാണ്ടുള്ള
പാനപാ്രതങ്ങൾ, ക്രതികകൾ, കലശങ്ങൾ, തവികൾ,
തീച്ചട്ടികൾ, അതിപരിശുദ്ധസ്ഥലമായ
അന്തരാലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കും മന്ദിരമായ
ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കും െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
െകട്ടുകൾ എന്നിവ തേന്ന. 51 അങ്ങെന
ശേലാേമാൻരാജാവു യേഹാവയുെട ആലയംവക
പണി എല്ലാം തീത്തൎ ു. ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ ്നിേവദിച്ചിരുന്ന െവള്ളിയും െപാന്നും
ഉപകരണങ്ങളും െകാണ്ടുവന്നു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽെവച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
സീേയാൻ എന്ന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു ശേലാേമാൻ

യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരയും യി്രസാേയൽമക്കളുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിെല ്രപഭുക്കന്മാരായ
സകലേഗാ്രത്രപധാനികെളയും െയരൂശേലമിൽ
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 2

യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ ഒെക്കയും ഏഴാംമാസമായ
ഏഥാനീംമാസത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. 3

യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ ഒെക്കയും വന്നേപ്പാൾ
പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം എടുത്തു. 4

അവർ യേഹാവയുെട െപട്ടകവും
സമാഗമനകൂടാരവും കൂടാരത്തിെല
വിശുദ്ധഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െകാണ്ടുവന്നു;
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമേ്രത അവെയ
െകാണ്ടുവന്നതു. 5 ശേലാേമാൻരാജാവും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയ യി്രസാേയൽസഭ ഒെക്കയും
അവേനാടുകൂെട െപട്ടകത്തിന്നു മുമ്പിൽ എണ്ണവും
കണക്കുമില്ലാെത അനവധി ആടുകെളയും
കാളകെളയും യാഗം കഴിച്ചു. 6 പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം അതിെന്റ സ്ഥലത്തു,
ആലയത്തിെല അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിൽ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു, െകരൂബുകളുെട ചിറകിൻ
കീെഴ െകാണ്ടുെചന്നു െവച്ചു. 7 െകരൂബുകൾ
െപട്ടകത്തിെന്റ സ്ഥലത്തിന്നു മീെത ചിറകു വിരിച്ചു
െപട്ടകെത്തയും അതിെന്റ തണ്ടുകെളയും മൂടിനിന്നു. 8

തണ്ടുകൾ നീണ്ടിരിക്കയാൽ തണ്ടുകളുെട അറ്റങ്ങൾ
അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു കാണും; എങ്കിലും
പുറത്തുനിന്നു കാണുകയില്ല; അവ ഇന്നുവെരയും
അവിെട ഇരിക്കുന്നു. 9 യി്രസാേയൽമക്കൾ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേശഷം യേഹാവ
അവേരാടു നിയമം െചയത്േപ്പാൾ േമാെശ
േഹാേരബിൽെവച്ചു അതിൽ െവച്ചിരുന്ന രണ്ടു
കലപ്ലകയല്ലാെത െപട്ടകത്തിൽ മെറ്റാന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; 10 പുേരാഹിതന്മാർ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ േമഘം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു. 11

യേഹാവയുെട േതജസ്സു യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടു േമഘംനിമിത്തം ശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു നിലപ്ാൻ പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു
കഴിഞ്ഞില്ല.

12 അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ: താൻ കൂരിരുളിൽ
വസിക്കുെമന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു; 13

എങ്കിലും ഞാൻ നിനക്കു ഒരു നിവാസാലയം, നിനക്കു
എേന്നക്കും വസിപ്പാൻ ഒരു സ്ഥലം, പണിതിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 പിെന്ന യി്രസാേയൽസഭ
മുഴുവനും നിന്നുെകാണ്ടിരിെക്ക രാജാവു മുഖം
തിരിച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ സഭെയയും
അനു്രഗഹിച്ചു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: 15 എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു തിരുവാെയ്കാണ്ടു
അരുളിെച്ചയത്തു തൃൈക്കെകാണ്ടു
നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. 16 എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാൾമുതൽ എെന്റ നാമം ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു

൧. രാജാക്കന്മാർ 7:35 284 ൧. രാജാക്കന്മാർ 8:16



ആലയം പണിവാൻ ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിലും ഒരു പട്ടണം തിരെഞ്ഞടുത്തില്ല;
എന്നാൽ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു
്രപഭുവായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ദാവീദിെന തിരെഞ്ഞടുത്തു
എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു. 17 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം
പണിേയണം എന്നു എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്നു
താലപ്യ്യൎ ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 എന്നാൽ യേഹാവ
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു: എെന്റ നാമത്തിന്നു
ഒരു ആലയം പണിേയണെമന്നു നിനക്കു താലപ്യ്യൎ ം
ഉണ്ടായേല്ലാ; അങ്ങെന താലപ്യ്യൎ ം ഉണ്ടായതു നല്ലതു.
19 എങ്കിലും ആലയം പണിേയണ്ടതു നീയല്ല, നിെന്റ
കടി്രപേദശത്തുനിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന മകൻ തേന്ന എെന്റ
നാമത്തിന്നു ആലയം പണിയും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 20

അങ്ങെന യേഹാവ താൻ അരുളിെച്ചയത് വചനം
നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവ വാഗദ്ാനം
െചയത്തുേപാെല എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്നു
പകരം ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു യി്രസാേയലിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു
ആലയവും പണിതിരിക്കുന്നു. 21 യേഹാവ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീംേദശത്തു നിന്നു
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ, അവേരാടു െചയത് നിയമം
ഇരിക്കുന്ന െപട്ടകത്തിന്നു ഞാൻ അതിൽ ഒരു സ്ഥലം
ഒരിക്കിയിരിക്കുന്നു.

22 അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിൻമുമ്പിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
സവ്വൎ സഭയുെടയും സമക്ഷത്തു നിന്നുെകാണ്ടു
ആകാശത്തിേലക്കു ൈകമലത്തൎ ി പറഞ്ഞതു
എെന്തന്നാൽ: 23 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട നിെന്റ മുമ്പാെക
നടക്കുന്ന നിെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ായി നിയമവും ദയയും
പാലിക്കുന്ന നിെന്നേപ്പാെല മീെത സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും താെഴ
ഭൂമിയിലും യാെതാരു ൈദവവും ഇല്ല. 24 നീ എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ ്എന്ന നിെന്റ ദാസന്നു െചയത്
വാഗദ്ാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു; തിരുവാെയ്കാണ്ടു
അരുളിെച്ചയത്തു ഇന്നു കാണുംേപാെല
തൃൈക്കെകാണ്ടു നിവത്തൎ ിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 25

ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ ്എന്ന നിെന്റ ദാസേനാടു: നീ
എെന്റ മുമ്പാെക നടന്നതുേപാെല നിെന്റ പു്രതന്മാരും
എെന്റ മുമ്പാെക നടക്കത്തക്കവണ്ണം തങ്ങളുെട വഴി
സൂക്ഷിക്കമാ്രതം െചയത്ാൽ യി്രസാേയലിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ നിനക്കു ഒരു പുരുഷൻ
എെന്റ മുമ്പാെക ഇല്ലാെതവരികയില്ല എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു നിവത്തൎ ിേക്കണേമ. 26

ഇേപ്പാൾ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ ്എന്ന നിെന്റ ദാസേനാടു നീ അരുളിെച്ചയത്
വചനം ഒത്തുവരുമാറാകെട്ട. 27 എന്നാൽ ൈദവം
യഥാത്ഥൎ മായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുേമാ? സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും
സ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ; പിെന്ന
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ
അടങ്ങുന്നതു എങ്ങെന? 28 എങ്കിലും എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, അടിയൻ ഇന്നു തിരുമുമ്പിൽ
കഴിക്കുന്ന നിലവിളിയും ്രപാത്ഥൎ നയും
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു അടിയെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയിേലക്കും
യാചനയിേലക്കും തിരിഞ്ഞു കടാക്ഷിേക്കണേമ. 29

അടിയൻ ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ചു കഴിക്കുന്ന ്രപാത്ഥൎ ന
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ നാമം ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നു
നീ അരുളിെച്ചയത് സ്ഥലമായ ഈ ആലയത്തിേലക്കു

രാവും പകലും തൃക്കൺപാത്തൎ രുേളണേമ, 30 ഈ
സ്ഥലത്തുെവച്ചു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പാനിരിക്കുന്ന അടിയെന്റയും
നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും യാചന
േകൾേക്കണേമ. നിെന്റ വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
േകൾേക്കണേമ; േകട്ടു ക്ഷമിേക്കണേമ. 31 ഒരുത്തൻ
തെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു കുറ്റം െചയ്കയും അവൻ
അവെനെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിേക്കണ്ടതിന്നു കായ്യൎ ം
സത്യത്തിന്നു െവക്കുകയും അവൻ ഈ ആലയത്തിൽ
നിെന്റ യാഗപീഠത്തിന്നു മുമ്പാെക വന്നു സത്യം
െചയ്കയും െചയത്ാൽ 32 നീ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ േകട്ടു
്രപവത്തൎ ിച്ചു, ദുഷ്ടെന്റ നടപ്പു അവെന്റ തലേമൽ
വരുത്തി അവെന ശിക്ഷിപ്പാനും നീതിമാെന്റ നീതിക്കു
തക്കവണ്ണം അവന്നു നല്കി അവെന നീതീകരിപ്പാനും
അടിയങ്ങൾക്കു ന്യായം പാലിച്ചുതേരണേമ. 33 നിെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയൽ നിേന്നാടു പാപം െചയ്കനിമിത്തം
അവർ ശ്രതുവിേനാടു േതാറ്റിട്ടു നിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു
നിെന്റ നാമെത്ത സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടു ഈ
ആലയത്തിൽെവച്ചു നിേന്നാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കയും
യാചിക്കയും െചയത്ാൽ 34 നീ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ േകട്ടു
നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ചു
അവരുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുത്ത േദശേത്തക്കു
അവെര മടക്കിവരുേത്തണേമ. 35 അവർ നിേന്നാടു
പാപം െചയ്കെകാണ്ടു ആകാശം അടഞ്ഞു
മഴെപയ്യാതിരിക്കുേമ്പാൾ അവർ ഈ സ്ഥലേത്തക്കു
തിരിഞ്ഞു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു നിെന്റ നാമെത്ത സ്വീകരിക്കയും
നീ അവെര താഴത്്തിയതുെകാണ്ടു അവർ തങ്ങളുെട
പാപങ്ങെള വിട്ടുതരികയും െചയത്ാൽ 36 നീ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ േകട്ടു നിെന്റ ദാസന്മാരുെടയും നിെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും പാപം ക്ഷമിച്ചു, അവർ
നടേക്കണ്ടുന്ന നല്ല വഴി അവെര ഉപേദശിക്കയും
നിെന്റ ജനത്തിന്നു അവകാശമായി െകാടുത്ത നിെന്റ
േദശത്തു മഴ െപയ്യിക്കയും െചേയ്യണേമ. 37 േദശത്തു
ക്ഷാമേമാ മഹാമാരിേയാ െവൺകതിർ, വിഷമഞ്ഞു,
െവട്ടുക്കിളി, തുള്ളൻ എന്നിവേയാ ഉണ്ടായാൽ
അവരുെട ശ്രതു അവരുെട പട്ടണങ്ങളുള്ള േദശത്തു
അവെര നിേരാധിച്ചാൽ വല്ല വ്യാധിേയാ വല്ല ദീനേമാ
ഉണ്ടായാൽ യാെതാരുത്തെനങ്കിലും 38 നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയൽ മുഴുവെനങ്കിലും വല്ല ്രപാത്ഥൎ നയും
യാചനയും കഴിക്കയും ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
മനഃപീഡ അറിഞ്ഞു ഈ ആലയത്തിങ്കേലക്കു ൈക
മലത്തൎ ുകയും െചയത്ാൽ 39 നീ നിെന്റ
വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ േകട്ടു ക്ഷമിക്കയും 40

ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു നീ െകാടുത്ത േദശത്തു
അവർ ജീവിച്ചിരിക്കും കാലെത്താെക്കയും നിെന്ന
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു നീ ഓേരാരുത്തെന്റ ഹൃദയെത്ത
അറിയുന്നതുേപാെല ഓരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ
നടപ്പുേപാെലെയാെക്കയും െചയത്രുേളണേമ; നീ
മാ്രതമേല്ലാ സകലമനുഷ്യപു്രതന്മാരുെടയും
ഹൃദയെത്ത അറിയുന്നതു. 41 അ്രതയുമല്ല, നിെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിലുള്ളവനല്ലാത്ത ഒരു
അന്യജാതിക്കാരൻ ദൂരേദശത്തുനിന്നു നിെന്റ നാമം
േഹതുവായി വരികയും - 42 അവർ നിെന്റ മഹത്വമുള്ള
നാമെത്തയും ബലമുള്ള ഭുജെത്തയും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന
കെയ്യയും കുറിച്ചു േകൾക്കുമേല്ലാ - ഈ
ആലയത്തിങ്കേലക്കു േനാക്കി ്രപാത്ഥൎ ിക്കയും
െചയത്ാൽ 43 നീ നിെന്റ വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
േകട്ടു, ഭൂമിയിെല സകലജാതികളും നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയൽ എന്നേപാെല നിെന്ന ഭയെപ്പടുവാനും
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിന്നു നിെന്റ
നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ്രഗഹിപ്പാനും

൧. രാജാക്കന്മാർ 8:17 285 ൧. രാജാക്കന്മാർ 8:43
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നിെന്റ നാമെത്ത അറിവാനും തക്കവണ്ണം
അന്യജാതിക്കാരൻ നിേന്നാടു
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ
െചയത്ുെകാടുേക്കണേമ. 44 നീ നിെന്റ ജനെത്ത
അയക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ തങ്ങളുെട ശ്രതുവിേനാടു
യുദ്ധം െചയവ്ാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ നീ
തിരെഞ്ഞടുത്ത നഗരത്തിേലക്കും നിെന്റ നാമത്തിന്നു
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിേലക്കും
തിരിഞ്ഞു യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചാൽ 45 നീ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ അവരുെട ്രപാത്ഥൎ നയും യാചനയും േകട്ടു
അവക്കൎ ു ന്യായം പാലിച്ചുെകാടുേക്കണേമ. 46 അവർ
നിേന്നാടു പാപം െചയ്കയും -പാപം െചയ്യാത്ത
മനുഷ്യൻ ഇല്ലേല്ലാ- നീ അവേരാടു േകാപിച്ചു അവെര
ശ്രതുവിന്നു ഏലപ്ിക്കയും അവർ അവെര ദൂരേത്താ
സമീപേത്താ ഉള്ള ശ്രതുവിെന്റ േദശേത്തക്കു
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപാകയും െചയത്ാൽ 47

അവെര പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന
േദശത്തുെവച്ചു അവർ ഉണന്നൎ ു മനംതിരിഞ്ഞു,
അവെര ബദ്ധരായി െകാണ്ടുേപായ േദശത്തുെവച്ചു:
ഞങ്ങൾ പാപംെചയത്ു അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും
്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 48 നിേന്നാടു
യാചിക്കയും അവെര പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായ
ശ്രതുക്കളുെട േദശത്തുെവച്ചു അവർ
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട
നിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു, നീ അവരുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
െകാടുത്ത േദശേത്തക്കു, നീ തിരെഞ്ഞടുത്ത
നഗരത്തിങ്കേലക്കും ഞാൻ നിെന്റ നാമത്തിന്നു
പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിങ്കേലക്കും േനാക്കി
നിേന്നാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കയും െചയത്ാൽ 49 നീ നിെന്റ
വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ അവരുെട ്രപാത്ഥൎ നയും
യാചനയും േകട്ടു അവക്കൎ ു ന്യായം
പാലിച്ചുെകാടുത്തു, 50 നിേന്നാടു പാപം െചയത്
നിെന്റ ജനേത്താടു, അവർ നിേന്നാടു െചയത്
േ്രദാഹങ്ങെളാെക്കയും ക്ഷമിക്കയും അവെര
ബദ്ധന്മാരായി െകാണ്ടുേപായവക്കൎ ു അവേരാടു
കരുണേതാന്നത്തക്കവണ്ണം അവക്കൎ ു അവേരാടു
കരുണ ലഭിക്കുമാറാക്കുകയും െചേയ്യണേമ. 51 അവർ
മി്രസയീം എന്ന ഇരുമ്പുലയുെട നടുവിൽനിന്നു നീ
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനവും നിെന്റ അവകാശവും
ആകുന്നുവേല്ലാ. 52 അവർ നിെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും നീ
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു അടിയെന്റ യാചനയും നിെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ യാചനയും തൃക്കൺ
പാത്തൎ രുേളണേമ. 53 കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നീ
ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീമിൽ നിന്നു
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ നിെന്റ ദാസനായ
േമാെശമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല ഭൂമിയിെല
സകലജാതികളിൽനിന്നും നീ അവെര നിനക്കു
അവകാശമായി േവറുതിരിച്ചുവേല്ലാ.

54 ശേലാേമാൻ യേഹാവേയാടു ഈ ്രപാത്ഥൎ നയും
യാചനയും എല്ലാം കഴിച്ചുതീന്നൎ േശഷം അവൻ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിൽ മുമ്പിൽ മുഴങ്കാൽ
കുത്തിയിരുന്നതും ൈക ആകാശേത്തക്കു
മലത്തൎ ിയിരുന്നതും വിട്ടു എഴുേന്നറ്റു. 55 അവൻ
നിന്നുെകാണ്ടു യി്രസാേയൽസഭെയ ഒെക്കയും
ഉച്ചത്തിൽ ആശീവ്വൎ ദിച്ചു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: 56

താൻ വാഗദ്ാനം െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും തെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു സ്വസ്ഥത നല്കിയിരിക്കുന്ന
യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; അവൻ തെന്റ ദാസനായ
േമാെശമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത് അവെന്റ നല്ല

വാഗദ്ാനങ്ങെളല്ലാറ്റിലും െവച്ചു ഒെന്നങ്കിലും
നിഷഫ്ലമായിട്ടില്ലേല്ലാ. 57 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടു ഇരുന്നതുേപാെല
നേമ്മാടുകൂെടയും ഇരിക്കുമാറാകെട്ട അവൻ നെമ്മ
ൈകവിടുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കേയാ െചയ്യരുെത. 58 നാം
അവെന്റ എല്ലാവഴികളിലും നടേക്കണ്ടതിന്നും അവൻ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടു കലപ്ിച്ച അവെന്റ
കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ്രപമാണിച്ചു
നടേക്കണ്ടതിന്നും നമ്മുെട ഹൃദയെത്ത തങ്കേലക്കു
ചായുമാറാക്കെട്ട. 59 യേഹാവ തെന്ന ൈദവം;
മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്നു ഭൂമിയിെല സകല ജാതികളും
അറിേയണ്ടതിന്നു 60 അവൻ തെന്റ ദാസന്നും തെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിന്നും അന്നന്നു
ആവശ്യമുള്ളതുേപാെല ന്യായം പാലിച്ചുെകാടുപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ആേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ഈ വചനങ്ങൾ രാവും
പകലും നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 61 ആകയാൽ
ഇന്നുള്ളതുേപാെല നിങ്ങൾ അവെന്റ ചട്ടങ്ങൾ
അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും അവെന്റ കലപ്നകൾ
്രപമാണിപ്പാനും നിങ്ങളുെട ഹൃദയം നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയിങ്കൽ ഏകാ്രഗമായിരിക്കെട്ട. 62

പിെന്ന രാജാവും എല്ലായി്രസാേയലും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ യാഗം കഴിച്ചു. 63 ശേലാേമാൻ
യേഹാെവക്കു ഇരുപത്തീരായിരം കാളെയയും
ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം ആടിെനയും
സമാധാനയാഗമായിട്ടു അപ്പൎ ിച്ചു. ഇങ്ങെന രാജാവും
യി്രസാേയൽമക്കെളാെക്കയും യേഹാവയുെട
ആലയെത്ത ്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 64 യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താ്രമ യാഗപീഠം
േഹാമയാഗം, േഭാജനയാഗം, സമാധാനയാഗങ്ങളുെട
േമദസ്സ് എന്നിവ െകാള്ളുന്നതിന്നു
േപാരാതിരുന്നതുെകാണ്ടു രാജാവു അന്നു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ മദ്ധ്യഭാഗം ശുദ്ധീകരിച്ചു അവിെട
േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
സമാധാനയാഗങ്ങളുെട േമദസ്സും അപ്പൎ ിച്ചു. 65

ശേലാേമാനും അവേനാടുകൂെട ഹമാത്തിെന്റ
അതിർമുതൽ മി്രസയീംേതാടുവെരയുള്ള എല്ലാ
യി്രസാേയലും വലിെയാരു സഭയായി ആ സമയത്തു
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏഴു
ദിവസവും പിെന്നയും ഏഴു ദിവസവും ഇങ്ങെന
പതിന്നാലും ദിവസം ഉത്സവം ആചരിച്ചു. 66

എട്ടാംദിവസം അവൻ ജനെത്ത വിട്ടയച്ചു; അവർ
രാജാവിെന അഭിനന്ദിച്ചു, യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിന്നും തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നും െചയത്
എല്ലാനന്മെയയും കുറിച്ചു സേന്താഷവും
ആനന്ദവുമുള്ളവരായി തങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു
േപായി.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട ആലയവും രാജധാനിയും മറ്റും
തനിക്കു ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനസ്സും താലപ്യ്യൎ വും
ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും ശേലാേമാൻ

പണിതുതീന്നൎ േശഷം 2 യേഹാവ
ഗിെബേയാനിൽെവച്ചു ശേലാേമാന്നു
്രപത്യക്ഷനായതുേപാെല രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും അവന്നു
്രപത്യക്ഷനായി. 3 യേഹാവ അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: നീ എെന്റ മുമ്പാെക

൧. രാജാക്കന്മാർ 8:44 286 ൧. രാജാക്കന്മാർ 9:3
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കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയും യാചനയും ഞാൻ
േകട്ടു; നീ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയെത്ത എെന്റ
നാമം അതിൽ എേന്നക്കും സ്ഥാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ കണ്ണും
ഹൃദയവും എല്ലായേ്പാഴും അവിെട ഇരിക്കും. 4

ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും െചയവ്ാൻ
തക്കവണ്ണം എെന്റ മുമ്പാെക ഹൃദയനിമ്മൎ ലതേയാടും
പരമാത്ഥൎ തേയാടും കൂെട നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
നടന്നതുേപാെല നടക്കുകയും എെന്റ ചട്ടങ്ങളും 5

വിധികളും ്രപമാണിക്കയും െചയത്ാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ രാജാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു
പുരുഷൻ നിനക്കു ഇല്ലാെതേപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല യി്രസാേയലിലുള്ള നിെന്റ
രാജത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനം ഞാൻ എേന്നക്കും
സ്ഥിരമാക്കും. 6 നിങ്ങേളാ നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാേരാ
എെന്ന വിട്ടുമാറി നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
എെന്റ കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും ്രപമാണിക്കാെത
െചന്നു അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചു നമസ്കരിച്ചാൽ 7

ഞാൻ യി്രസാേയലിന്നു െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
േദശത്തുനിന്നു അവെര പറിച്ചുകളയും; എെന്റ
നാമത്തിന്നു േവണ്ടി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഈ ആലയവും ഞാൻ എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയും; യി്രസാേയൽ സകലജാതികളുെടയും
ഇടയിൽ പഴെഞ്ചാല്ലും പരിഹാസവും ആയിരിക്കും. 8

ഈ ആലയം എ്രത ഉന്നതമായിരുന്നാലും
കടന്നുേപാകുന്ന ഏവനും അതിെന കണ്ടു സ്തംഭിച്ചു
ചൂളകുത്തി: യേഹാവ ഈ േദശത്തിന്നും ഈ
ആലയത്തിന്നും ഇങ്ങെന വരുത്തിയതു എന്തു എന്നു
േചാദിക്കും. 9 അവർ തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര
മി്രസയീംേദശത്തു നിന്നു െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിക്കയും
അന്യൈദവങ്ങേളാടു േചന്നൎ ു അവെയ നമസ്കരിച്ചു
േസവിക്കയും െചയ്കെകാണ്ടു യേഹാവ ഈ അനത്ഥൎ ം
ഒെക്കയും അവക്കൎ ു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു
അതിന്നു ഉത്തരം പറയും.

10 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയം, രാജധാനി
എന്നീ രണ്ടു ഭവനവും ഇരുപതു സംവത്സരംെകാണ്ടു
പണിതേശഷം 11 േസാർരാജാവായ ഹീരാം
ശേലാേമാന്നു അവെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ഒെക്കയും
േദവദാരുവും സരളമരവും സ്വണ്ണൎ വും
െകാടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടു ശേലാേമാൻരാജാവു
ഹീരാമിന്നു ഗലീലേദശത്തു ഇരുപതു പട്ടണം
െകാടുത്തു. 12 ശേലാേമാൻ ഹീരാമിന്നു െകാടുത്ത
പട്ടണങ്ങെള കാേണണ്ടതിന്നു അവൻ േസാരിൽനിന്നു
വന്നു; എന്നാൽ അവ അവന്നു േബാധിച്ചില്ല,
സേഹാദരാ, 13 നീ എനിക്കു തന്ന ഈ പട്ടണങ്ങൾ
എന്തു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അെവക്കു
ഇന്നുവെരയും കാബൂൽേദശം എന്നു
േപരായിരിക്കുന്നു. 14 ഹീരാേമാ രാജാവിന്നു
നൂറ്റിരുപതു താലന്തു െപാന്നു െകാടുത്തയച്ചു.

15 ശേലാേമാൻരാജാവു യേഹാവയുെട ആലയം,
അരമന, മിേല്ലാ, െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ, ഹാേസാർ,
െമഗിേദ്ദാ, േഗെസർ എന്നിവ പണിേയണ്ടതിന്നു
ഊഴിയേവല െചയ്യിച്ച വിവരം: 16 മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാൻ െചന്നു, േഗെസർ പിടിച്ചു തീെവച്ചു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു, അതിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന കനാന്യെര
െകാന്നു, അതിെന ശേലാേമാെന്റ ഭായ്യൎ യായ തെന്റ
മകൾക്കു ്രസ്തീധനമായി െകാടുത്തിരുന്നു. 17 അങ്ങെന
ശേലാേമാൻ േഗെസരും 18 താഴെത്ത േബത്ത്-

േഹാേരാനും ബാലാത്തും േദശത്തിെല മരുഭൂമിയിലുള്ള
19 തദേ്മാരും ശേലാേമാന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന
സകലസംഭാരനഗരങ്ങളും രഥനഗരങ്ങളും
കുതിരേച്ചവകക്കൎ ുള്ള പട്ടണങ്ങളും ശേലാേമാൻ
െയരൂശേലമിലും െലബാേനാനിലും തെന്റ രാജ്യത്തിൽ
എല്ലാടവും പണിവാൻ ആ്രഗഹിച്ചെതാെക്കയും
പണിതു 20 അേമായ്യൎ ർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
ഉൾെപ്പടാത്ത േശഷിപ്പുള്ള സകലജാതിെയയും 21

യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു നിമ്മൎ ൂലമാക്കുവാൻ കഴിയാെത
പിന്നീടും േദശത്തു േശഷിച്ചിരുന്ന അവരുെട
മക്കെളയും ശേലാേമാൻ ഊഴിയേവലക്കാരാക്കി;
അവർ ഇന്നുവെര അങ്ങെന ഇരിക്കുന്നു. 22

യി്രസാേയൽമക്കളിൽ നിേന്നാ ശേലാേമാൻ ആെരയും
ദാസ്യേവലക്കാക്കിയില്ല; അവർ അവെന്റ
േയാദ്ധാക്കളും ഭൃത്യന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
പടനായകന്മാരും അവെന്റ രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരേച്ചവകക്കൎ ും അധിപതിമാരും ആയിരുന്നു. 23

അഞ്ഞൂറ്റമ്പതുേപർ ശേലാേമാെന്റ േവലെയടുത്ത
ജനത്തിന്നു േമധാവികളായ
േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. 24 ഫറേവാെന്റ മകൾ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽനിന്നു ശേലാേമാൻ
അവൾക്കുേവണ്ടി പണിതിരുന്ന അരമനയിൽ പാപ്പൎ ാൻ
വന്നേശഷം അവൻ മിേല്ലാ പണിതു. 25 ശേലാേമാൻ
യേഹാെവക്കു പണിതിരുന്ന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അവർ
ആണ്ടിൽ മൂന്നു ്രപാവശ്യം േഹാമയാഗങ്ങളും
സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ധൂപം കാട്ടും. ഇങ്ങെന അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയം തീത്തൎ ു.

26 ശേലാേമാൻരാജാവു എേദാംേദശത്തു
െചങ്കടല്കരയിൽ ഏേലാത്തിന്നു സമീപത്തുള്ള
എേസ്യാൻ-േഗെബരിൽെവച്ചു കപ്പലുകൾ പണിതു. 27

ആ കപ്പലുകളിൽ ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂെട
ഹീരാം സമു്രദപരിചയമുള്ള കപ്പല്ക്കാരായ തെന്റ
ദാസന്മാെര അയച്ചു. 28 അവർ ഓഫീരിേലക്കു െചന്നു
അവിെടനിന്നു നാനൂറ്റിരുപതു താലന്തു െപാന്നു
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശബാരാജ്ഞി യേഹാവയുെട നാമം
സംബന്ധിച്ചു ശേലാേമാന്നുള്ള കീത്തൎ ി േകട്ടിട്ടു
കടെമാഴികളാൽ അവെന

പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു വന്നു. 2 അവൾ
അതിമഹത്തായ പരിവാരേത്താടും സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും
അനവധി െപാന്നും രത്നവും ചുമന്ന
ഒട്ടകങ്ങേളാടുംകൂെട െയരൂശേലമിൽവന്നു; അവൾ
ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽ വന്നേശഷം തെന്റ
മേനാരഥെമാെക്കയും അവേനാടു ്രപസ്താവിച്ചു. 3

അവളുെട സകലേചാദ്യങ്ങൾക്കും ശേലാേമാൻ
സമാധാനം പറഞ്ഞു. സമാധാനം പറവാൻ കഴിയാെത
ഒന്നും രാജാവിന്നു മറെപാരുളായിരുന്നില്ല. 4

െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാെന്റ സകലജ്ഞാനവും
അവൻ പണിത അരമനയും 5 അവെന്റ േമശയിെല
ഭക്ഷണവും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട ഇരിപ്പും അവെന്റ
ശുശ്രൂഷകന്മാരുെട നിലയും അവരുെട ഉടുപ്പും
അവെന്റ പാനപാ്രതവാഹകന്മാെരയും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കുള്ള അവെന്റ എഴുെന്നള്ളത്തും
കണ്ടിട്ടു അമ്പരന്നുേപായി. 6 അവൾ രാജാവിേനാടു
പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: നിെന്റ കായ്യൎ ങ്ങെളയും

൧. രാജാക്കന്മാർ 9:4 287 ൧. രാജാക്കന്മാർ 10:6
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ജ്ഞാനെത്തയും കുറിച്ചു ഞാൻ എെന്റ
േദശത്തുെവച്ചു േകട്ട വത്തൎ മാനം സത്യം തേന്ന. 7

ഞാൻ വന്നു എെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു കാണുന്നതുവെര
ആ വത്തൎ മാനം വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നാൽ പാതിേപാലും
ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാൻ േകട്ട കീത്തൎ ിെയക്കാൾ
നിെന്റ ജ്ഞാനവും ധനവും അധികമാകുന്നു. 8 നിെന്റ
ഭായ്യൎ മാർ ഭാഗ്യവതികൾ; നിെന്റ മുമ്പിൽ എേപ്പാഴും
നിന്നു നിെന്റ ജ്ഞാനം േകൾക്കുന്ന ഈ നിെന്റ
ഭൃത്യന്മാരും ഭാഗ്യവാന്മാർ. 9 നിെന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാൻ നിന്നിൽ ്രപസാദിച്ച
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ;
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന എേന്നക്കും
േസ്നഹിക്കെകാണ്ടു നീതിയും ന്യായവും
നടേത്തണ്ടതിന്നു നിെന്ന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 10

അവൾ രാജാവിന്നു നൂറ്റിരുപതു താലന്ത ്െപാന്നും
അനവധി സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും രത്നവും െകാടുത്തു;
െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു െകാടുത്ത
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ംേപാെല അ്രത വളെര പിെന്ന ഒരിക്കലും
വന്നിട്ടില്ല. 11 ഓഫീരിൽനിന്നു െപാന്നു െകാണ്ടുവന്ന
ഹീരാമിെന്റ കപ്പലുകൾ ഓഫീരിൽനിന്നു അനവധി
ചന്ദനവും രത്നവും െകാണ്ടുവന്നു. 12 രാജാവു
ചന്ദനംെകാണ്ടു യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നും
രാജധാനിക്കും അഴികളും സംഗീതക്കാക്കൎ ു
കിന്നരങ്ങളും വീണകളും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെനയുള്ള
ചന്ദനമരം ഇന്നുവെര വന്നിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല. 13

ശേലാേമാൻരാജാവു സ്വേമധയാ െശബാരാജ്ഞിക്കു
രാെജൗചിത്യംേപാെല െകാടുത്തതുകൂടാെത അവൾ
ആ്രഗഹിച്ചു േചാദിച്ചതുെമല്ലാം ശേലാേമാൻരാജാവു
അവൾക്കു െകാടുത്തു. അങ്ങെന അവൾ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുമായി സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

14 ശേലാേമാന്നു സഞ്ചാരവ്യാപാരികളാലും
വത്തൎ കന്മാരുെട കച്ചവടത്താലും സമ്മിശ്രജാതികളുെട
സകലരാജാക്കന്മാരാലും േദശാധിപതിമാരാലും
വന്നതു കൂടാെത 15 ആണ്ടുേതാറും വന്ന െപാന്നിെന്റ
തൂക്കം അറുനൂറ്ററുപത്താറു താലന്തായിരുന്നു. 16

ശേലാേമാൻരാജാവു, അടിച്ചുപരത്തിയ
െപാന്നുെകാണ്ടു ഇരുനൂറു വൻപരിച ഉണ്ടാക്കി;
ഓേരാ പരിെചക്കു അറുനൂറുേശക്കൽ െപാന്നു
െചലവായി. 17 അടിച്ചുപരത്തിയ െപാന്നുെകാണ്ടു
അവൻ മുന്നൂറു െചറുപരിചയും ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ
െചറു പരിെചക്കു മൂന്നു മാേന െപാന്നു െചലവായി;
അവെയ രാജാവു െലബാേനാൻവനഗൃഹത്തിൽ
െവച്ചു. 18 രാജാവു ദന്തംെകാണ്ടു ഒരു വലിയ
സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കി തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 19

സിംഹാസനത്തിന്നു ആറു പതനം ഉണ്ടായിരുന്നു.
സിംഹാസനത്തിെന്റ തലപുറേകാട്ടു വളഞ്ഞിരുന്നു;
ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ ഇരുഭാഗത്തും ൈകത്താങ്ങലും
ൈകത്താങ്ങലിന്നരിെക നില്ക്കുന്ന രണ്ടു സിംഹവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 ആറു പതനത്തിൽ ഇപ്പുറത്തും
അപ്പുറത്തുമായി പ്രന്തണ്ടു സിംഹം നിന്നിരുന്നു. ഒരു
രാജ്യത്തും ഇങ്ങെന ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. 21

ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ സകലപാനപാ്രതങ്ങളും
െപാന്നുെകാണ്ടും െലബാേനാൻവനഗൃഹത്തിെല
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും തങ്കംെകാണ്ടും ആയിരുന്നു;
ഒന്നും െവള്ളിെകാണ്ടല്ല; അതിന്നു ശേലാേമാെന്റ
കാലത്തു വിലയില്ലായിരുന്നു. 22 രാജാവിന്നു
സമു്രദത്തിൽ ഹീരാമിെന്റ കപ്പലുകേളാടുകൂെട തശൎ ീശ്
കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; തശൎ ീശ ്കപ്പലുകൾ മൂന്നു
സംവത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ െപാന്നു, െവള്ളി,
ആനെക്കാമ്പു, കുരങ്ങു, മയിൽ എന്നിവ

െകാണ്ടുവന്നു. 23 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻരാജാവു
ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരിലുംെവച്ചു
ധനംെകാണ്ടും ജ്ഞാനംെകാണ്ടും
മിെകച്ചവനായിരുന്നു. 24 ൈദവം ശേലാേമാെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്ത ജ്ഞാനം േകൾേക്കണ്ടതിന്നു
സകലേദശക്കാരും അവെന്റ മുഖദശൎ നം
അേന്വഷിച്ചുവന്നു. 25 അവരിൽ ഓേരാരുത്തനും
ആണ്ടുേതാറും താന്താെന്റ കാഴച്യായി െവള്ളിപ്പാ്രതം,
െപാൻപാ്രതം, വ്രസ്തം, ആയുധം, സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം,
കുതിര, േകാവർകഴുത എന്നിവ െകാണ്ടുവന്നു. 26

ശേലാേമാൻ രഥങ്ങെളയും കുതിരേച്ചവകെരയും
േശഖരിച്ചു: അവന്നു ആയിരത്തിനാനൂറു രഥങ്ങളും
പന്തീരായിരം കുതിരേച്ചവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവെര അവൻ രാജാവിെന്റ രഥനഗരങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കലും
പാപ്പൎ ിച്ചിരുന്നു. 27 രാജാവു െയരൂശേലമിൽ െവള്ളിെയ
െപരുപ്പംെകാണ്ടു കല്ലുേപാെലയും േദവദാരുവിെന
താഴവ്ീതിയിെല കാട്ടത്തിമരംേപാെലയുമാക്കി. 28

ശേലാേമാന്നു കുതിരകെള െകാണ്ടുവന്നതു
മി്രസയീമിൽനിന്നായിരുന്നു; രാജാവിെന്റ കച്ചവടക്കാർ
അവെയ കൂട്ടമായിട്ടു വിെലക്കു വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും.
29 അവർ മി്രസയീമിൽനിന്നു രഥം ഒന്നിന്നു അറുനൂറും
കുതിര ഒന്നിന്നു നൂറ്റമ്പതും െവള്ളിേശക്കൽ വില
െകാടുത്തു വാങ്ങിെകാണ്ടുവരും; അങ്ങെന തേന്ന
അവർ ഹിത്യരുെട സകലരാജാക്കന്മാക്കൎ ും
അരാംരാജാക്കന്മാക്കൎ ും െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്കും.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശേലാേമാൻരാജാവു ഫറേവാെന്റ മകെള
കൂടാെത േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ,
എേദാമ്യർ, സീേദാന്യർ, ഹിത്യർ എന്നിങ്ങെന

അന്യാജാതിക്കാരത്തികളായ അേനക ്രസ്തീകെളയും
േസ്നഹിച്ചു. 2 നിങ്ങൾക്കു അവേരാടു കൂടിക്കലച്ചൎ
അരുതു; അവക്കൎ ു നിങ്ങേളാടും കൂടിക്കലച്ചൎ  അരുതു;
അവർ നിങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത തങ്ങളുെട
േദവന്മാരിേലക്കു വശീകരിച്ചുകളയും എന്നു യേഹാവ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടു അരുളിെച്ചയത്
അന്യജാതികളിൽനിന്നുള്ളവെര തേന്ന; അവേരാടു
ശേലാേമാൻ േസ്നഹത്താൽ പറ്റിേച്ചന്നൎ ിരുന്നു. 3

അവന്നു എഴുനൂറു കുലീനപത്നികളും മുന്നൂറു
െവപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ഭായ്യൎ മാർ
അവെന്റ ഹൃദയെത്ത വശീകരിച്ചുകളഞ്ഞു. 4

എങ്ങെനെയന്നാൽ ശേലാേമാൻ
വേയാധികനായേപ്പാൾ ഭായ്യൎ മാർ അവെന്റ ഹൃദയെത്ത
അന്യേദവന്മാരിേലക്കു വശീകരിച്ചു; അവെന്റ ഹൃദയം
അവെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ ഹൃദയംേപാെല തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയിങ്കൽ ഏകാ്രഗമായിരുന്നില്ല. 5

ശേലാേമാൻ സീേദാന്യേദവിയായ
അേസ്താെരത്തിെനയും അേമ്മാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ മിേല്ക്കാമിെനയും െചന്നു േസവിച്ചു 6

തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവെയ
പൂണ്ണൎ മായി അനുസരിക്കാെത ശേലാേമാൻ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 7 അന്നു
ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിന്നു എതിെരയുള്ള മലയിൽ
േമാവാബ്യരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ െകേമാശിന്നും
അേമ്മാന്യരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ േമാേലക്കിന്നും
ഓേരാ പൂജാഗിരി പണിതു. 8 തങ്ങളുെട േദവന്മാക്കൎ ു
ധൂപം കാട്ടിയും ബലികഴിച്ചുംേപാന്ന
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അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ സകലഭായ്യൎ മാക്കൎ ും േവണ്ടി
അവൻ അങ്ങെന െചയത്ു.

9 തനിക്കു രണ്ടു്രപാവശ്യം ്രപത്യക്ഷനാകയും
അന്യേദവന്മാെര െചന്നു േസവിക്കരുെതന്ന
കായ്യൎ െത്തക്കുറിച്ചു തേന്നാടു കലപ്ിക്കയും
െചയത്ിരുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ വിട്ടു ശേലാേമാൻ തെന്റ ഹൃദയം
തിരിക്കയും 10 യേഹാവ കലപ്ിച്ചതു ്രപമാണിക്കാെത
ഇരിക്കയും െചയ്കെകാണ്ടു യേഹാവ അവേനാടു
േകാപിച്ചു. 11 യേഹാവ ശേലാേമാേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: എെന്റ നിയമവും
ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ച കലപ്നകളും നീ
്രപമാണിച്ചില്ല എന്നുള്ള സംഗതി നിെന്റ േപരിൽ
ഇരിക്കെകാണ്ടു ഞാൻ രാജത്വം നിങ്കൽനിന്നു
നിശ്ചയമായി പറിച്ചു നിെന്റ ദാസന്നു െകാടുക്കും. 12

എങ്കിലും നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിൻനിമിത്തം ഞാൻ
നിെന്റ ജീവകാലത്തു അതു െചയ്കയില്ല; എന്നാൽ നിെന്റ
മകെന്റ കയ്യിൽനിന്നു അതിെന പറിച്ചുകളയും. 13

എങ്കിലും രാജത്വം മുഴുവനും പറിച്ചുകളയാെത എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിൻനിമിത്തവും ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത െയരൂശേലമിൻനിമിത്തവും ഒരു
േഗാ്രതെത്ത ഞാൻ നിെന്റ മകന്നു െകാടുക്കും. 14

യേഹാവ എേദാമ്യനായ ഹദദ ്എന്ന ഒരു
്രപതിേയാഗിെയ ശേലാേമാെന്റ േനെര എഴുേന്നലപ്ിച്ചു.
അവൻ എേദാംരാജസന്തതിയിൽ ഉള്ളവൻ ആയിരുന്നു.
15 ദാവീദ ്എേദാമ്യെര നി്രഗഹിച്ചകാലത്തു
േസനാധിപതിയായ േയാവാബ ്പട്ടുേപായവെര
അടക്കംെചയവ്ാൻ െചന്നു എേദാമിെല
പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും നി്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ- 16

എേദാമിെല പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും
നി്രഗഹിക്കുേവാളം േയാവാബും എല്ലായി്രസാേയലും
അവിെട ആറുമാസം പാത്തൎ ിരുന്നു- 17 ഹദദ്
എന്നവൻ തെന്റ അപ്പെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ചില
എേദാമ്യരുമായി മി്രസയീമിേലക്കു ഓടിേപ്പായി; ഹദദ്
അന്നു ൈപതൽ ആയിരുന്നു. 18 അവർ
മിദ്യാനിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു പാറാനിൽ എത്തി;
പാറാനിൽനിന്നു ആളുകെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
മി്രസയീമിൽ മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; അവൻ അവന്നു ഒരു വീടു
െകാടുത്തു ആഹാരം കലപ്ിച്ചു ഒരു േദശവും
െകാടുത്തു. 19 ഫറേവാന്നു ഹദദിേനാടു വളെര ഇഷ്ടം
േതാന്നി; അതുെകാണ്ടു അവൻ തെന്റ ഭായ്യൎ യായ
തഹെ്പേനസ ്രാജ്ഞിയുെട സേഹാദരിെയ അവന്നു
ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു. 20 തഹെ്പേനസിെന്റ
സേഹാദരി അവന്നു െഗനൂബത്ത് എെന്നാരു മകെന
്രപസവിച്ചു; അവെന തഹെ്പേനസ ്മുലകുടി മാറ്റി
ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ വളത്തൎ ി; അങ്ങെന
െഗനൂബത്ത് ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ ഫറേവാെന്റ
പു്രതന്മാേരാടുകൂെട ആയിരുന്നു. 21 ദാവീദ ്തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു എന്നും
േസനാധിപതിയായ േയാവാബും മരിച്ചു എന്നും ഹദദ്
മി്രസയീമിൽ േകട്ടിട്ടു ഫറേവാേനാടു: ഞാൻ എെന്റ
േദശേത്തക്കു യാ്രതയാേകണ്ടതിന്നു എെന്ന
അയേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഫറേവാൻ
അവേനാടു: നീ സ്വേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ
താലപ്യ്യൎ െപ്പേടണ്ടതിന്നു എെന്റ അടുക്കൽ നിനക്കു
എന്തു കുറവുള്ള എന്നു േചാദിച്ചു; അതിന്നു അവൻ:
ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല; എങ്കിലും എെന്ന ഒന്നയേക്കണം
എന്നു പറഞ്ഞു.

23 ൈദവം അവെന്റ േനെര എല്യാദാവിെന്റ മകനായ
െരേസാൻ എന്ന മെറ്റാരു ്രപതിേയാഗിെയയും
എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; അവൻ േസാബാരാജാവായ
ഹദേദസർ എന്ന തെന്റ യജമാനെന വിട്ടു
ഓടിേപ്പായിരുന്നു. 24 ദാവീദ ്േസാബക്കാെര
നി്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ അവൻ തനിക്കു ആളുകെള
േശഖരിച്ചു അവരുെട കൂട്ടത്തിന്നു നായകനായത്ീന്നൎ ു;
അവർ ദേമ്മെശക്കിൽ െചന്നു അവിെട പാത്തൎ ു
ദേമ്മെശക്കിൽ വാണു. 25 ഹദദ ്െചയത് േദാഷം
കൂടാെത ഇവനും ശേലാേമാെന്റ കാലെത്താെക്കയും
യി്രസാേയലിന്നു ്രപതിേയാഗി ആയിരുന്നു; അവൻ
യി്രസാേയലിെന െവറുത്തു അരാമിൽ രാജാവായി
വാണു.

26 െസേരദയിൽനിന്നുള്ള എ്രഫയീമ്യനായ
െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാം എന്ന
ശേലാേമാെന്റ ദാസനും രാജാവിേനാടു മത്സരിച്ചു;
അവെന്റ അമ്മ െസരൂയാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു വിധവ
ആയിരുന്നു. 27 അവൻ രാജാവിേനാടു മത്സരിപ്പാനുള്ള
കാരണം എെന്തന്നാൽ: ശേലാേമാൻ മിേല്ലാ പണിതു,
തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീത്തൎ ു. 28 എന്നാൽ െയാേരാെബയാം
ബഹു്രപാപത്ിയുള്ള പുരുഷൻ ആയിരുന്നു; ഈ
െയൗവനക്കാരൻ പരിശ്രമശീലൻ എന്നു കണ്ടിട്ടു
ശേലാേമാൻ േയാേസഫുഗൃഹത്തിെന്റ
കായ്യൎ ാദികെളാെക്കയും അവെന്റ വിചാരണയിൽ
ഏലപ്ിച്ചു. 29 ആ കാലത്തു ഒരിക്കൽ
െയാേരാെബയാം െയരൂശേലമിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ
ശിേലാന്യനായ അഹിയാ്രപവാചകൻ വഴിയിൽെവച്ചു
അവെന കണ്ടു; അവൻ ഒരു പുതിയ അങ്കി
ധരിച്ചിരുന്നു; രണ്ടുേപരും വയലിൽ തനിച്ചായിരുന്നു.
30 അഹിയാവു താൻ ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ അങ്കി
പിടിച്ചു പ്രന്തണ്ടു ഖണ്ഡമായി കീറി: 31

െയാേരാെബയാമിേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: പത്തു
ഖണ്ഡം നീ എടുത്തുെകാൾക; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഇതാ ഞാൻ രാജത്വം ശേലാേമാെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
പറിച്ചുകീറി, പത്തു േഗാ്രതം നിനക്കു തരുന്നു. 32

എന്നാൽ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിൻനിമിത്തവും
ഞാൻ എല്ലായി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
തിരെഞ്ഞടുത്ത െയരൂശേലംനഗരംനിമിത്തവും ഒരു
േഗാ്രതം അവന്നു ഇരിക്കും. 33 അവർ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ചു, സീേദാന്യേദവിയായ
അേസ്താെരത്തിെനയും േമാവാബ്യേദവനായ
െകേമാശിെനയും അേമ്മാന്യേദവനായ
മിേല്ക്കാമിെനയും നമസ്കരിക്കയും അവെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ ്എന്നേപാെല എനിക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു
െചയവ്ാനും എെന്റ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും
്രപമാണിപ്പാനും അവർ എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കാെത
ഇരിക്കയും െചയത്തു െകാണ്ടു തേന്ന. 34 എന്നാൽ
രാജത്വം മുഴുവനും ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
എടുക്കയില്ല; ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവനും എെന്റ
കലപ്നകെളയും ചട്ടങ്ങെളയും ്രപമാണിച്ചവനും
ആയ എെന്റ ദാസൻ ദാവീദ ്നിമിത്തം ഞാൻ അവെന
അവെന്റ ജീവകാലെത്താെക്കയും ്രപഭുവായി
െവേച്ചക്കും. 35 എങ്കിലും അവെന്റ മകെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ രാജത്വം എടുത്തു നിനക്കു തരും;
പത്തു േഗാ്രതങ്ങെള തേന്ന. 36 എെന്റ നാമം
സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
െയരൂശേലംനഗരത്തിൽ എെന്റ മുമ്പാെക എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിന്നു എേന്നക്കും ഒരു ദീപം
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ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെന്റ മകന്നു ഒരു
േഗാ്രതെത്ത െകാടുക്കും. 37 നീേയാ നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെല ഒെക്കയും വാണു യി്രസാേയലിന്നു
രാജാവായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
എടുത്തിരിക്കുന്നു. 38 ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ േകട്ടു എെന്റ വഴികളിൽ
നടന്നു എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ ്െചയത്തുേപാെല
എെന്റ ചട്ടങ്ങളും കലപ്നകളും ്രപമാണിച്ചു െകാണ്ടു
എനിക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ാൽ ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; ഞാൻ ദാവീദിന്നു
പണിതതുേപാെല നിനക്കു സ്ഥിരമാേയാരു ഗൃഹം
പണിതു യി്രസാേയലിെന നിനക്കു തരും. 39 ദാവീദിെന്റ
സന്തതിെയേയാ ഞാൻ ഇതുനിമിത്തം താഴത്്തും;
സദാകാലേത്തക്കല്ലതാനും. 40 അതുെകാണ്ടു
ശേലാേമാൻ െയാേരാെബയാമിെന െകാല്ലുവാൻ
അേന്വഷിച്ചു. എന്നാൽ െയാേരാെബയാം എഴുേന്നറ്റു
മി്രസയീമിൽ ശീശക്ക് എന്ന മി്രസയീംരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി; ശേലാേമാെന്റ മരണംവെര
അവൻ മി്രസയീമിൽ ആയിരുന്നു.

41 ശേലാേമാെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും അവെന്റ ജ്ഞാനവും
ശേലാേമാെന്റ വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 42 ശേലാേമാൻ
െയരൂശേലമിൽ എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും വാണകാലം
നാലപ്തു സംവത്സരം ആയിരുന്നു. 43 ശേലാേമാൻ
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കം
െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ െരഹെബയാം അവന്നു
പകരം രാജാവായി.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െരഹെബയാമിെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന്നു
എല്ലായി്രസാേയലും െശേഖമിൽ
വന്നിരുന്നതുെകാണ്ടു അവനും െശേഖമിൽ

െചന്നു. 2 െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
മി്രസയീമിൽ അതു േകട്ടാെറ -ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നു െയാേരാെബയാം മി്രസയീമിൽ
ഓടിേപ്പായി അവിെട പാത്തൎ ിരിക്കുേമ്പാൾ 3 അവർ
ആളയച്ചു അവെന വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു-
െയാേരാെബയാമും യി്രസാേയൽസഭെയാെക്കയും
വന്നു െരഹെബയാമിേനാടു സംസാരിച്ചു: 4 നിെന്റ
അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചു; നിെന്റ
അപ്പെന്റ കഠിനേവലയും അവൻ ഞങ്ങളുെടേമൽ
െവച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള നുകവും നീ ഭാരം
കുെറച്ചുതേരണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
േസവിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അവൻ അവേരാടു:
നിങ്ങൾ േപായി മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു വീണ്ടും
എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ജനം േപായി. 6 െരഹെബയാംരാജാവു തെന്റ
അപ്പനായ ശേലാേമാെന്റ ജീവകാലത്തു അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധന്മാേരാടു ആേലാചിച്ചു:
ഈ ജനേത്താടു ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ
എന്താേലാചന പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 7

അതിന്നു അവർ അവേനാടു: നീ ഇന്നു ഈ ജനത്തിന്നു
വഴിെപ്പട്ടു അവെര േസവിച്ചു അവേരാടു നല്ലവാക്കു
പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്കു
ദാസന്മാരായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ
വൃദ്ധന്മാർ തേന്നാടു പറഞ്ഞ ആേലാചന അവൻ
ത്യജിച്ചു, തേന്നാടുകൂെട വളന്നൎ വരായി തെന്റ മുമ്പിൽ

നില്ക്കുന്ന െയൗവ്വനക്കാേരാടു ആേലാചിച്ചു: 9 നിെന്റ
അപ്പൻ ഞങ്ങളുെട േമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന നുകം ഭാരം
കുെറച്ചു തേരണം എന്നിങ്ങെന എേന്നാടു
സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജനേത്താടു നാം ഉത്തരം
പറേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ എന്താേലാചന പറയുന്നു
എന്നു അവേരാടു േചാദിച്ചു. 10 അവേനാടുകൂെട
വളന്നൎ ിരുന്ന െയൗവ്വനക്കാർ അവേനാടു: നിെന്റ അപ്പൻ
ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചു; നീ അതു
ഞങ്ങൾക്കു ഭാരം കുെറച്ചുതേരണെമന്നു നിേന്നാടു
പറഞ്ഞ ഈ ജനേത്താടു: എെന്റ െചറുവിരൽ എെന്റ
അപ്പെന്റ അരെയക്കാൾ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും. 11

എെന്റ അപ്പൻ നിങ്ങളുെടേമൽ ഭാരമുള്ള നുകം
െവച്ചിരിെക്ക ഞാൻ നിങ്ങളുെട നുകത്തിന്നു ഭാരം
കൂട്ടും; എെന്റ അപ്പൻ നിങ്ങെള ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു
ദണ്ഡിപ്പിച്ചു; ഞാേനാ േതളുകെളെക്കാണ്ടു നിങ്ങെള
ദണ്ഡിപ്പിക്കും എന്നിങ്ങെന നീ ഉത്തരം പറേയണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 മൂന്നാം ദിവസം എെന്റ അടുക്കൽ
വീണ്ടും വരുവിൻ എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞതുേപാെല
െയാേരാെബയാമും സകലജനവും മൂന്നാം ദിവസം
െരഹെബയാമിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 13 എന്നാൽ
രാജാവു ജനേത്താടു കഠിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു;
വൃദ്ധന്മാർ തേന്നാടു പറഞ്ഞ ആേലാചനെയ അവൻ
ത്യജിച്ചു. 14 െയൗവ്വനക്കാരുെട ആേലാചനേപാെല
അവേരാടു: എെന്റ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം
നിങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചു; ഞാേനാ നിങ്ങളുെട
നുകത്തിന്നു ഭാരം കൂട്ടും; എെന്റ അപ്പൻ നിങ്ങെള
ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിച്ചു; ഞാേനാ
േതളുകെളെക്കാണ്ടു നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 ഇങ്ങെന രാജാവു ജനത്തിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടില്ല; യേഹാവ ശിേലാന്യനായ
അഹിയാവുമുഖാന്തരം െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിേനാടു അരുളിെച്ചയത് വചനം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു ഈ കായ്യൎ ം യേഹാവയുെട
ഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചു. 16 രാജാവു തങ്ങളുെട
അേപക്ഷ േകൾക്കയിെല്ലന്നു എല്ലായി്രസാേയലും
കണ്ടേപ്പാൾ ജനം രാജാവിേനാടു: ദാവീദിങ്കൽ
ഞങ്ങൾക്കു എന്തു ഓഹരി ഉള്ളു? യിശ്ശായിയുെട
മകങ്കൽ ഞങ്ങൾക്കു അവകാശമില്ലേല്ലാ; യി്രസാേയേല,
നിങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു െപാെയ്ക്കാൾവിൻ;
ദാവീേദ, നിെന്റ ഗൃഹം േനാക്കിെക്കാൾക എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു, യി്രസാേയൽ തങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു
േപായി. 17 െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന
യി്രസാേയല്യേക്കൎ ാ െരഹെബയാം രാജാവായത്ീന്നൎ ു. 18

പിെന്ന െരഹെബയാംരാജാവു ഊഴിയേവെലക്കു
േമൽവിചാരകനായ അേദാരാമിെന അയച്ചു; എന്നാൽ
യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാന്നുകളഞ്ഞു; െരഹെബയാംരാജാേവാ
േവഗത്തിൽ രഥം കയറി െയരൂശേലമിേലക്കു
ഓടിേപ്പാന്നു. 19 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ ഇന്നുവെര
ദാവീദുഗൃഹേത്താടു മത്സരിച്ചു നില്ക്കുന്നു. 20

െയാേരാെബയാം മടങ്ങിവന്നു എന്നു
യി്രസാേയെലാെക്കയും േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ആളയച്ചു
അവെന സഭയിേലക്കു വിളിപ്പിച്ചു അവെന
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും രാജാവാക്കി; െയഹൂദാേഗാ്രതം
മാ്രതം അല്ലാെത മറ്റാരും ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ പക്ഷം
േചന്നൎ ില്ല.

21 െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ വന്നേശഷം
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു യുദ്ധംെചയത്ു രാജത്വം
ശേലാേമാെന്റ മകനായ െരഹെബയാമിന്നു
വീണ്ടുെകാേള്ളണ്ടതിന്നു അവൻ െയഹൂദാഗൃഹം

൧. രാജാക്കന്മാർ 11:37 290 ൧. രാജാക്കന്മാർ 12:21
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മുഴുവനിലും െബന്യാമീെന്റ േഗാ്രതത്തിലുംനിന്നു
േശ്രഷഠ്േയാദ്ധാക്കളായ ഒരു
ലക്ഷെത്തണപ്തിനായിരംേപെര േശഖരിച്ചു. 22

എന്നാൽ ൈദവപുരുഷനായ െശമയ്യാവിന്നു
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 23 നീ
ശേലാേമാെന്റ മകനായി െയഹൂദാരാജാവായ
െരഹെബയാമിേനാടും െയഹൂദയുെടയും
െബന്യാമീെന്റയും സകലഗൃഹേത്താടും േശഷം
ജനേത്താടും പറക; നിങ്ങൾ പുറെപ്പടരുതു; 24

നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരായ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
യുദ്ധം െചയ്കയുമരുതു; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ; ഈ കായ്യൎ ം എെന്റ
ഹിതത്താൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നി്രപകാരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. അവർ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു അനുസരിച്ചു യേഹാവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം മടങ്ങിേപ്പായി. 25 അനന്തരം
െയാേരാെബയാം എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ െശേഖം
പണിതു അവിെട പാത്തൎ ു. അവൻ അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു െപനൂേവലും പണിതു. 26 എന്നാൽ
െയാേരാെബയാം തെന്റ മനസ്സിൽ: രാജത്വം വീണ്ടും
ദാവീദ ്ഗൃഹത്തിന്നു ആയിേപ്പാകും; 27 ഈ ജനം
െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ യാഗം
കഴിപ്പാൻ െചന്നാൽ ഈ ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം
െയഹൂദാരാജാവായ െരഹെബയാം എന്ന തങ്ങളുെട
യജമാനങ്കേലക്കു തിരികയും അവർ എെന്ന െകാന്നു
െയഹൂദാരാജാവായ െരഹെബയാമിെന്റ പക്ഷം
േചരുകയും െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ആകയാൽ
രാജാവു ആേലാചിച്ചു െപാന്നുെകാണ്ടു രണ്ടു
കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കി; നിങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ
േപായതു മതി; യി്രസാേയേല, ഇതാ നിെന്ന
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവം
എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 29 അവൻ ഒന്നിെന
േബേഥലിലും മേറ്റതിെന ദാനിലും ്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 30 ഈ
കായ്യൎ ം പാപേഹതുവായിത്തീന്നൎ ു; ജനം ഒന്നിെന്റ
മുമ്പിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ ദാൻവെര െചന്നു. 31 അവൻ
പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി
സവ്വൎ ജനത്തിൽനിന്നും േലവ്യരല്ലാത്തവെര
പുേരാഹിതന്മാരായി നിയമിച്ചു. 32 െയഹൂദയിൽ
ആചരിച്ചുവന്ന ഉത്സവംേപാെല െയാേരാെബയാം
എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി ഒരു ഉത്സവം
നിശ്ചയിച്ചു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െചന്നു; താൻ
ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കുട്ടികൾക്കു യാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ േബേഥലിലും അങ്ങെന
തേന്ന െചയത്ു; താൻ നിയമിച്ച
പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര അവൻ േബേഥലിൽ
ആക്കി. 33 അവൻ സ്വേമധയായി നിശ്ചയിച്ച എട്ടാം
മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി താൻ േബേഥലിൽ
ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െചന്നു
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു ഒരു ഉത്സവം നിയമിച്ചു,
പീഠത്തിന്നരിെക െചന്നു ധൂപം കാട്ടി.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയാേരാെബയാം ധൂപം കാട്ടുവാൻ
പീഠത്തിന്നരിെക നില്ക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഒരു
ൈദവപുരുഷൻ യേഹാവയുെട

കലപ്നയാൽ െയഹൂദയിൽ നിന്നു േബേഥലിേലക്കു
വന്നു. 2 അവൻ യേഹാവയുെട കലപ്നയാൽ
യാഗപീഠേത്താടു: യാഗപീഠേമ, യാഗപീഠേമ, യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ദാവീദുഗൃഹത്തിന്നു

േയാശീയാവു എന്നു േപരുള്ള ഒരു മകൻ ജനിക്കും;
അവൻ നിെന്റേമൽ ധൂപം കാട്ടുന്ന
പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര നിെന്റേമൽ െവച്ചു
അറുക്കയും മനുഷ്യാസ്ഥികെള നിെന്റേമൽ
ചുട്ടുകളകയും െചയ്യും എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 3

അവൻ അന്നു ഒരു അടയാളവും െകാടുത്തു; ഇതാ, ഈ
യാഗപീഠം പിളന്നൎ ു അതിേന്മലുള്ള ചാരം
തൂകിേപ്പാകും; ഇതു യേഹാവ കലപ്ിച്ച അടയാളം
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ൈദവപുരുഷൻ േബേഥലിെല
യാഗപീഠത്തിന്നു വിേരാധമായി വിളിച്ചുപറഞ്ഞ
വചനം െയാേരാെബയാംരാജാവു േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ
യാഗപീഠത്തിങ്കൽനിന്നു ൈക നീട്ടി: അവെന പിടിപ്പിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു; എങ്കിലും അവെന്റേനെര നിട്ടിയ
ൈക വരണ്ടുേപായിട്ടു തിരിെക മടക്കുവാൻ
കഴിവില്ലാെത ആയി. 5 ൈദവപുരുഷൻ
യേഹാവയുെട കലപ്നയാൽ െകാടുത്തിരുന്ന
അടയാള്രപകാരം യാഗപീഠം പിളന്നൎ ു ചാരം
യാഗപീഠത്തിൽനിന്നു തൂകിേപ്പായി. 6 രാജാവു
ൈദവപുരുഷേനാടു: നീ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു കൃെപക്കായി അേപക്ഷിച്ചു എെന്റ
ൈകമടങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കുേവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. ൈദവപുരുഷൻ
യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചു; എന്നാെറ രാജാവിെന്റ
ൈക മടങ്ങി മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ആയി. 7 രാജാവു
ൈദവപുരുഷേനാടു: നീ എേന്നാടുകൂെട അരമനയിൽ
വന്നു അലപ്ം ആശ്വസിച്ചുെകാൾക; ഞാൻ നിനക്കു
ഒരു സമ്മാനം തരും എന്നു പറഞ്ഞു. 8

ൈദവപുരുഷൻ രാജാവിേനാടു: നിെന്റ അരമനയിൽ
പകുതി തന്നാലും ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട വരികയില്ല;
ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ചു ഞാൻ അപ്പം തിന്നുകയില്ല,
െവള്ളം കുടിക്കയും ഇല്ല. 9 നീ അപ്പം തിന്നരുതു,
െവള്ളം കുടിക്കരുതു; േപായ വഴിയായി
മടങ്ങിവരികയും അരുതു എന്നു യേഹാവ
അരുളപ്പാടായി എേന്നാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന അവൻ േബേഥലിേലക്കു വന്ന
വഴിയായി മടങ്ങാെത മെറ്റാരുവഴിയായി േപായി.

11 േബേഥലിൽ വൃദ്ധനാെയാരു ്രപവാചകൻ
പാത്തൎ ിരുന്നു; അവെന്റ പു്രതന്മാർ വന്നു
ൈദവപുരുഷൻ േബേഥലിൽ െചയത്
കായ്യൎ െമാെക്കയും അവേനാടു പറഞ്ഞു; അവൻ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞ വാക്കുകളും അവർ തങ്ങളുെട
അപ്പെന അറിയിച്ചു. 12 അവരുെട അപ്പൻ അവേരാടു:
അവൻ ഏതു വഴിക്കു േപായി എന്നു േചാദിച്ചു;
െയഹൂദയിൽനിന്നു വന്നു ൈദവപുരുഷൻ േപായ വഴി
അവെന്റ പു്രതന്മാർ കണ്ടിരുന്നു. 13 അവൻ തെന്റ
പു്രതന്മാേരാടു: കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ടുതരുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു, അവർ കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ടുെകാടുത്തു;
അവൻ അതിെന്റ പുറത്തു കയറി ൈദവപുരുഷെന്റ
പിന്നാെല െചന്നു; 14 അവൻ ഒരു കരുേവലകത്തിൻ
കീെഴ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: നീ െയഹൂദയിൽനിന്നു
വന്ന ൈദവപുരുഷേനാ എന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചു.
15 അവൻ അേത എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാടു:
നീ എേന്നാടുകൂെട വീട്ടിൽ വന്നു ഭക്ഷണം
കഴിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു അവൻ:
എനിക്കു നിേന്നാടുകൂെട േപാരികേയാ നിെന്റ വിട്ടിൽ
കയറുകേയാ െചയത്ുകൂടാ; ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തുെവച്ചു നിേന്നാടുകൂെട അപ്പം തിന്നുകയില്ല
െവള്ളം കുടിക്കയുമില്ല. 17 നീ അവിെടെവച്ചു അപ്പം
തിന്നരുതു, െവള്ളം കുടിക്കരുതു, േപായ വഴിയായി
മടങ്ങിവരികയും അരുതു എന്നു യേഹാവ

൧. രാജാക്കന്മാർ 12:22 291 ൧. രാജാക്കന്മാർ 13:17
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അരുളപ്പാടായി എേന്നാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 അതിന്നു അവൻ: ഞാനും നിെന്നേപ്പാെല
ഒരു ്രപവാചകൻ ആകുന്നു; അപ്പം തിന്നുകയും
െവള്ളം കുടിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു നീ അവെന
നിെന്റ വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക എന്നു ഒരു ദൂതൻ
യേഹാവയുെട കലപ്നയാൽ എേന്നാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
പറഞ്ഞേതാ േഭാഷ്കായിരുന്നു. 19 അങ്ങെന അവൻ
അവേനാടുകൂെട െചന്നു, അവെന്റ വീട്ടിൽെവച്ചു
അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കയും െചയത്ു. 20

അവൻ ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന ്രപവാചകന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 21 അവൻ െയഹൂദയിൽനിന്നു
വന്ന ൈദവപുരുഷേനാടു: നീ യേഹാവയുെട വചനം
മറുത്തു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടു
കലപ്ിച്ചിരുന്ന കലപ്ന ്രപമാണിക്കാെത 22 അപ്പം
തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കയും െചയ്യരുെതന്നു
അവൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ച സ്ഥലത്തു നീ മടങ്ങിവന്നു
അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കയും
െചയത്തുെകാണ്ടു നിെന്റ ശവം നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ വരികയില്ല എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
23 അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കയും
െചയത്േശഷം അവൻ താൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന
്രപവാചകന്നുേവണ്ടി കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ടുെകാടുത്തു;
24 അവൻ േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽ ഒരു സിംഹം
അവെന കണ്ടു അവെന െകാന്നു; അവെന്റ ശവം
വഴിയിൽ കിടന്നു, കഴുത അതിെന്റ അരിെക നിന്നു;
സിംഹവും ശവത്തിെന്റ അരിെക നിന്നു. 25

വഴിേപാകുന്ന ആളുകൾ ശവം വഴിയിൽ
കിടക്കുന്നതും ശവത്തിെന്റ അരിെക സിംഹം
നില്ക്കുന്നതും കണ്ടു; വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ പാക്കൎ ുന്ന
പട്ടണത്തിൽ െചന്നു അറിയിച്ചു. 26 അവെന വഴിയിൽ
നിന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന ്രപവാചകൻ അതു
േകട്ടേപ്പാൾ: അവൻ യേഹാവയുെട വചനം മറുത്ത
ൈദവപുരുഷൻ തേന്ന; യേഹാവ അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത് വചന്രപകാരം യേഹാവ അവെന
സിംഹത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചു; അതു അവെന കീറി
െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ പു്രതന്മാേരാടു: കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ടുതരുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അവർ േകാപ്പിട്ടുെകാടുത്തു.
അവൻ െചന്നേപ്പാൾ ശവം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും
ശവത്തിെന്റ അരിെക കഴുതയും സിംഹവും
നില്ക്കുന്നതും കണ്ടു; സിംഹം ശവെത്ത തിന്നുകേയാ
കഴുതെയ കീറിക്കളകേയാ െചയത്ില്ല. 29 ്രപവാചകൻ
ൈദവപുരുഷെന്റ ശവം എടുത്തു കഴുതപ്പുറത്തു
െവച്ചു െകാണ്ടുവന്നു; വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ തെന്റ
പട്ടണത്തിൽ എത്തി അവെനക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു
അവെന അടക്കം െചയത്ു. 30 അവെന്റ ശവം അവൻ
തെന്റ സ്വന്തകല്ലറയിൽ െവച്ചിട്ടു അവെനക്കുറിച്ചു:
അേയ്യാ എെന്റ സേഹാദരാ എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞു
അവർ വിലാപം കഴിച്ചു. 31 അവെന അടക്കം
െചയത്േശഷം അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാേരാടു: ഞാൻ
മരിച്ചേശഷം നിങ്ങൾ എെന്ന ൈദവപുരുഷെന
അടക്കം െചയത്ിരിക്കുന്ന കല്ലറയിൽ തേന്ന അടക്കം
െചേയ്യണം; അവെന്റ അസ്ഥികളുെട അരിെക എെന്റ
അസ്ഥികളും ഇേടണം. 32 അവൻ േബേഥലിെല
യാഗപീഠത്തിന്നും ശമയ്യൎ പട്ടണങ്ങളിെല
സകലപൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി

യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ
വചനം നിശ്ചയമായി സംഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

33 ഈ കായ്യൎ ം കഴിഞ്ഞിട്ടും െയാേരാെബയാം തെന്റ
ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം വിട്ടുതിരിയാെത പിെന്നയും
സവ്വൎ ജനത്തിൽനിന്നും പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര
നിയമിച്ചു; തനിക്കു േബാധിച്ചവെര കരപൂരണം
കഴിപ്പിച്ചു; അവർ പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാരായത്ീന്നൎ ു.
34 െയാേരാെബയാംഗൃഹെത്ത ഭൂമിയിൽനിന്നു
േഛദിച്ചു മുടിച്ചുകളയത്തക്കവണ്ണം ഈ കായ്യൎ ം
അവക്കൎ ു പാപമായത്ീന്നൎ ു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു െയാേരാെബയാമിെന്റ മകനായ
അബീയാവു ദീനം പിടിച്ചു കിടപ്പിലായി. 2

െയാേരാെബയാം തെന്റ ഭായ്യൎ േയാടു: നീ
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭായ്യൎ  എന്നു ആരും
അറിയാതവണ്ണം േവഷംമാറി ശീേലാവിേലക്കു,
േപാേകണം; ഈ ജനത്തിന്നു ഞാൻ രാജാവാകും
എന്നു എേന്നാടു പറഞ്ഞ അഹീയാ്രപവാചകൻ
അവിെട ഉണ്ടേല്ലാ. 3 നിെന്റ കയ്യിൽ പത്തു അപ്പവും
കുെറ അടകളും ഒരു തുരുത്തി േതനും എടുത്തു
അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുക. കുട്ടിയുെട കായ്യൎ ം
എന്താകും എന്നു അവൻ നിെന്ന അറിയിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭായ്യൎ  അങ്ങെന
തേന്ന െചയത്ു; അവൾ പുറെപ്പട്ടു ശീേലാവിൽ
അഹീയാവിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു; എന്നാൽ
അഹീയാവിന്നു വാദ്ധൎ ക്യം നിമിത്തം കണ്ണു
മങ്ങിയിരിരുന്നതുെകാണ്ടു കാണ്മാൻ
വഹിയാെതയിരുന്നു. 5 എന്നാൽ യേഹാവ
അഹീയാേവാടു: െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭായ്യൎ  തെന്റ
മകെനക്കുറിച്ചു നിേന്നാടു േചാദിപ്പാൻ വരുന്നു;
അവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു; നീ അവേളാടു
ഇന്നിന്ന്രപകാരം സംസാരിേക്കണം; അവൾ അകത്തു
വരുേമ്പാൾ അന്യ്രസ്തീയുെട ഭാവം നടിക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 6 അവൾ വാതിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
അവളുെട കാെലാച്ച അഹിയാവു േകട്ടിട്ടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നൽ: െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭായ്യൎ േയ,
അകത്തു വരിക; നീ ഒരു അന്യ്രസ്തീ എന്നു നടിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു? കഠിനവത്തൎ മാനം നിെന്ന അറിയിപ്പാൻ
എനിക്കു നിേയാഗം ഉണ്ടു. 7 നീ െചന്നു
െയാേരാെബയാമിേനാടു പറേയണ്ടുന്നതു
എെന്തന്നാൽ: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്നു നിെന്ന ഉയത്തൎ ി, എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന്നു ്രപഭുവാക്കി. 8 രാജത്വം ദാവീദ്
ഗൃഹത്തിൽനിന്നു കീറിെയടുത്തു നിനക്കു തന്നു;
എങ്കിലും എെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കയും
എനിക്കു ്രപസാദമുള്ളതു മാ്രതം െചയവ്ാൻ
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുകൂെട എെന്ന അനുസരിക്കയും
െചയത് എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല നീ
ഇരിക്കാെത 9 നിനക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവെരക്കാളും അധികം േദാഷം െചയത്ു; എെന്ന
േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു െചന്നു നിനക്കു
അന്യേദവന്മാെരയും വി്രഗഹങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി
എെന്ന നിെന്റ പുറകിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 10 അതു
െകാണ്ടു ഇതാ, ഞാൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹത്തിന്നു അനത്ഥൎ ം വരുത്തി,
െയാേരാെബയാമിന്നുള്ള സ്വത്രന്തനും അസ്വത്രന്തനും
ആയ പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും യി്രസാേയലിൽനിന്നു
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േഛദിക്കയും കാഷഠ്ം േകാരിക്കളയുന്നതു േപാെല
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹം തീെര
മുടിഞ്ഞുേപാകുംവെര അതിെന േകാരിക്കളകയും
െചയ്യും. 11 െയാേരാെബയാമിെന്റ സന്തതിയിൽ
പട്ടണത്തിൽെവച്ചു മരിക്കുന്നവെന നായ്ക്കൾ തിന്നും;
വയലിൽെവച്ചു മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾ തിന്നും; യേഹാവ അതു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു. 12 ആകയാൽ നീ എഴുേന്നറ്റു
വീട്ടിേലക്കു േപാക; നിെന്റ കാൽ പട്ടണത്തിന്നകത്തു
ചവിട്ടുേമ്പാൾ കുട്ടി മരിച്ചുേപാകും. 13

യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെനക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു
അവെന അടക്കം െചയ്യും; െയേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹത്തിൽെവച്ചു അവനിൽ മാ്രതം യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു ്രപസാദമുള്ള കായ്യൎ ം
അലപ്ം കാണുകയാൽ െയാേരാെബയാമിെന്റ
സന്തതിയിൽ അവെന മാ്രതം കല്ലറയിൽ അടക്കം
െചയ്യും. 14 യേഹാവ തനിക്കു യി്രസാേയലിൽ ഒരു
രാജാവിെന എഴുേന്നലപ്ിക്കും; അവൻ അന്നു
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹെത്ത േഛദിച്ചുകളയും;
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ തേന്ന എന്തു? 15 യി്രസാേയൽ
അേശരാ്രപതിഷഠ്കെള ഉണ്ടാക്കി യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു ഓട െവള്ളത്തിൽ
ആടുന്നതുേപാെല അവർ ആടത്തക്കവണ്ണം യേഹാവ
അവെര ആടിച്ചു അവരുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു താൻ
െകാടുത്ത ഈ നല്ല േദശത്തുനിന്നു യി്രസാേയലിെന
പറിെച്ചടുത്തു നദിക്കക്കെര ചിതറിച്ചുകളയും. 16

പാപം െചയ്കയും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം
െചയ്യിക്കയും െചയത് െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപംനിമിത്തം അവൻ യി്രസാേയലിെന
ഉേപക്ഷിച്ചുകളയും. 17 എന്നാെറ
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭായ്യൎ  എഴുേന്നറ്റു പുറെപ്പട്ടു
തിസ്സൎ യിൽ വന്നു; അവൾ അരമനയുെട ഉമ്മരപ്പടി
കടക്കുേമ്പാൾ കുട്ടി മരിച്ചു. 18 യേഹാവ തെന്റ
ദാസനായ അഹീയാ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത് വചന്രപകാരം അവർ അവെന
അടക്കം െചയത്ു. യി്രസാേയെലാെക്കയും
അവെനക്കുറിച്ചു വിലാപം കഴിച്ചു. 19

െയാേരാെബയാം യുദ്ധം െചയത്തും രാജ്യം
വാണതുമായ അവെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 െയാേരാെബയാം
വാണകാലം ഇരുപത്തുരണ്ടു സംവത്സരം ആയിരുന്നു;
അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു;
അവെന്റ മകനായ നാദാബ ്അവന്നു പകരം
രാജാവായി.

21 ശേലാേമാെന്റ മകനായ െരഹെബയാം
െയഹൂദയിൽ വാണു. െരഹെബയാം വാഴച്
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു നാലപ്െത്താന്നു
വയസ്സായിരുന്നു; യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ
എല്ലായി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലുംനിന്നു
തിരെഞ്ഞടുത്ത നഗരമായ െയരൂശേലമിൽ അവൻ
പതിേനഴു സംവത്സരം വാണു. അേമ്മാന്യ്രസ്തീയായ
അവെന്റ അെമ്മക്കു നയമാ എന്നുേപർ. 22 െയഹൂദാ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; അവർ
െചയത് പാപങ്ങൾെകാണ്ടു അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
െചയത്തിെനക്കാൾ അധികം അവെന ്രകുദ്ധിപ്പിച്ചു.
23 എങ്ങെനെയന്നാൽ അവർ ഉയന്നൎ
കുന്നിേന്മെലാെക്കയും പച്ചമരത്തിൻകീഴിെലാെക്കയും
പൂജാഗിരികളും സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങളും
അേശരാ്രപതിഷഠ്കളും ഉണ്ടാക്കി. 24

പുരുഷൈമഥുനക്കാരും േദശത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു;
യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുെട സകലേമ്ലച്ഛതളും അവർ
അനുകരിച്ചു. 25 എന്നാൽ െരഹെബയാംരാജാവിെന്റ
അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ മി്രസയീംരാജാവായ ശീശക്ക്
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്നു, 26 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരവും രാജധാനയിെല
ഭണ്ഡാരവും എല്ലാം കവന്നൎ ു; അവൻ ആസകലം
കവന്നൎ ു; ശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ െപാൻപരിചകളും
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 27 ഇെവക്കു പകരം
െരഹെബയാംരാജാവു താ്രമംെകാണ്ടു പരിചകൾ
ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുെട വാതിൽ കാക്കുന്ന
അകമ്പടിനായകന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 28

രാജാവു യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ
അകമ്പടികൾ അവെയ ധരിക്കയും പിെന്ന
അകമ്പടികളുെട അറയിൽ തിരിെക െകാണ്ടുെചന്നു
െവക്കുകയും െചയ്യും. 29 െരഹെബയാമിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ? 30 െരഹെബയാമിന്നും
െയാേരാെബയാമിന്നും തമ്മിൽ ജീവപയ്യൎ ന്തം യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 െരെഹെബയാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെന അടക്കം െചയത്ു. അേമ്മാന്യ്രസ്തീയായ
അവെന്റ അെമ്മക്കു നയമാ എന്നു േപർ. അവെന്റ
മകനായ അബീയാം അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാംരാജാവിെന്റ പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ അബിയാം െയഹൂദയിൽ

വാണുതുടങ്ങി. 2 അവൻ മൂന്നു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അെമ്മക്കു മയഖാ
എന്നു േപർ; അവൾ അബീശാേലാമിെന്റ മകൾ
ആയിരുന്നു. 3 തെന്റ അപ്പൻ മുെമ്പ െചയത്ിരുന്ന
സകലപാപങ്ങളിലും അവൻ നടന്നു; അവെന്റ ഹൃദയം
അവെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ഹൃദയംേപാെല
അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിങ്കൽ
ഏകാ്രഗമായിരുന്നില്ല. 4 എങ്കിലും ദാവീദിൻനിമിത്തം
അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെന്റ മകെന
അവെന്റ അനന്തരവനായി ഉയത്തൎ ിയും
െയരൂശേലമിെന നിലനിത്തൎ ിയുംെകാണ്ടു അവന്നു
െയരൂശേലമിൽ ഒരു ദീപം നല്കി. 5 ദാവീദ്
യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു;
ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ മാ്രതമല്ലാെത
അവൻ തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതിൽ ഒന്നും തെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും വിട്ടുമാറീട്ടില്ല. 6

െരഹെബയാമും െയാേരാെബയാമും തമ്മിൽ
ജീവപയ്യൎ ന്തം യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അബീയാമിെന്റ
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. അബീയാമും
െയാേരാെബയാമും തമ്മിലും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8

അബിയാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവർ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന
അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ മകനായ ആസാ അവന്നു
പകരം രാജാവായി.

൧. രാജാക്കന്മാർ 14:11 293 ൧. രാജാക്കന്മാർ 15:8
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9 യി്രസാേയൽരാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ ആസാ െയഹൂദയിൽ രാജാവായി.
10 അവൻ നാലപ്െത്താന്നു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അെമ്മക്കു മയഖാ
എന്നു േപർ; അവൾ അബിശാേലാമിെന്റ മകൾ
ആയിരുന്നു. 11 ആസാ തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു
െചയത്ു. 12 അവൻ പുരുഷൈമഥുനക്കാെര
േദശത്തുനിന്നു പുറത്താക്കി, തെന്റ പിതാക്കന്മാർ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 13 തെന്റ അമ്മയായ മയഖ
അേശെരക്കു ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ അവെള
രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ആസാ
അവളുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം െവട്ടിമുറിച്ചു കിേ്രദാൻ
േതാട്ടിന്നരിെകെവച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 14 എന്നാൽ
പൂജാഗിരികൾക്കു നീക്കംവന്നില്ല. എങ്കിലും
ആസയുെട ഹൃദയം അവെന്റ ജീവകാലെത്താെക്കയും
യേഹാവയിങ്കൽ ഏകാ്രഗമായിരുന്നു. 15 െവള്ളി,
െപാന്നു, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന തെന്റ അപ്പൻ
നിേവദിച്ചതും താൻ തേന്ന നിേവദിച്ചതുമായ
വസ്തുക്കെള അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. 16 ആസയും യി്രസാേയൽരാജാവായ
ബെയശയും തമ്മിൽ ജീവപയ്യൎ ന്തം യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 യി്രസാേയൽരാജാവായ ബെയശാ
െയഹൂദയുെടേനെര വന്നു, െയഹൂദാരാജാവായ
ആസയുെട അടുക്കൽ േപാക്കുവരുത്തിന്നു ആെരയും
സമ്മതിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു രാമെയ പണിതു
ഉറപ്പിച്ചു. 18 അേപ്പാൾ ആസാ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന
എല്ലാെവള്ളിയും െപാന്നും രാജധാനിയിെല
ഭണ്ഡാരവും എടുത്തു തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു; ആസാരാജാവു ദേമ്മെശക്കിൽ പാത്തൎ
െഹേസ്യാെന്റ മകനായ ത്രബിേമ്മാെന്റ മകൻ െബൻ-
ഹദദ ്എന്ന അരാംരാജാവിന്നു അവെയ
െകാടുത്തയച്ചു: 19 എനിക്കും നിനക്കും, എെന്റ
അപ്പന്നും നിെന്റ അപ്പന്നും തമ്മിൽ സഖ്യത ഉണ്ടേല്ലാ;
ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കു സമ്മാനമായി െവള്ളിയും
െപാന്നും െകാടുത്തയക്കുന്നു; യി്രസാേയൽരാജാവായ
ബെയശാ എെന്ന വിട്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു നീ െചന്നു
അവേനാടുള്ള നിെന്റ സഖ്യത ത്യജിേക്കണം എന്നു
പറയിച്ചു. 20 െബൻ-ഹദദ ്ആസാരാജാവിെന്റ
അേപക്ഷേകട്ടു, തെന്റ േസനാപതികെള
യി്രസാേയൽപട്ടണങ്ങൾക്കു േനെര അയച്ചു
ഈേയാനും ദാനും ആേബൽ-േബത്ത്-മയഖയും
കിെന്നേരാത്ത് മുഴുവനും നഫത്ാലിേദശെമാെക്കയും
പിടിച്ചടക്കി. 21 ബെയശാ അതു േകട്ടേപ്പാൾ രാമാ
പണിയുന്നതു നിത്തൎ ി തിസ്സൎ യിൽ തേന്ന പാത്തൎ ു. 22

ആസാരാജാവു ഒരു വിളംബരം ്രപസിദ്ധമാക്കി
ഒെട്ടാഴിയാെത െയഹൂദെയ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൂട്ടി;
അവർ െചന്നു ബെയശാ പണിതു ഉറപ്പിച്ച രാമയുെട
കല്ലും മരവും എടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു; ആസാരാജാവു
അവെകാണ്ടു െബന്യാമീനിെല േഗബയും മിസപ്യും
പണിതു ഉറപ്പിച്ചു. 23 ആസയുെട മറ്റുള്ള സകല
വൃത്താന്തങ്ങളും അവെന്റ
സകലപരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും അവൻ പട്ടണങ്ങൾ പണിതതും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ അവെന്റ
വാദ്ധൎ ക്യകാലത്തു അവെന്റ കാലുകൾക്കു ദീനം

പിടിച്ചു. 24 ആസാ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ
അവെന അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ
െയേഹാശാഫാത്ത് അവന്നു പകരം രാജാവായി.

25 െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട രണ്ടാം ആണ്ടിൽ
െയാേരാെബയാമിെന്റ മകനായ നാദാബ്
യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി; അവൻ രണ്ടു സംവത്സരം
യി്രസാേയലിൽ വാണു. 26 അവൻ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; തെന്റ അപ്പെന്റ വഴിയിലും
അവൻ യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച
പാപത്തിലും നടന്നു. 27 എന്നാൽ
യിസ്സാഖാർേഗാ്രതക്കാരനായ അഹിയാവിെന്റ മകനായ
ബെയശാ അവന്നു വിേരാധമായി കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി;
െഫലിസ്ത്യക്കൎ ുള്ള ഗിെബ്ബേഥാനിൽെവച്ചു അവെന
െകാന്നു; നാദാബും എല്ലായി്രസാേയലും
ഗിെബ്ബേഥാെന വളഞ്ഞിരിക്കയായിരുന്നു. 28 ബെയശാ
അവെന െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട മൂന്നാം
ആണ്ടിൽ െകാന്നു; അവന്നു പകരം രാജാവായി. 29

അവൻ രാജാവായ ഉടെന െയാേരാെബയാംഗൃഹെത്ത
മുഴുവനും നി്രഗഹിച്ചു; യേഹാവ ശിേലാന്യനായ
അഹിയാവു എന്ന തെന്റ ദാസൻമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത് വചന്രപകാരം അവൻ
െയാേരാെബയാമിന്നു ശ്വാസമുള്ള ഒന്നിെനയും
േശഷിപ്പിക്കാെത അേശഷം മുടിച്ചുകളഞ്ഞു. 30

െയാേരാെബയാം െചയത്തും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ചതുമായ
പാപങ്ങൾനിമിത്തവും അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചതുനിമിത്തവും
തേന്ന. 31 നാദാബിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും
അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 32 ആസയും
യി്രസാേയൽരാജാവായ ബെയശയും തമ്മിൽ
ജീവപയ്യൎ ന്തം യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 33

െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ
അഹീയാവിെന്റ മകനായ ബെയശാ
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും രാജാവായി തിസ്സൎ യിൽ
ഇരുപത്തുനാലു സംവത്സരം വാണു. 34 അവൻ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു.
െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴിയിലും അവൻ
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച പാപത്തിലും
നടന്നു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബെയശക്കു വിേരാധമായി ഹനാനിയുെട
മകൻ േയഹൂവിന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 ഞാൻ

നിെന്ന െപാടിയിൽനിന്നു ഉയത്തൎ ി എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന്നു ്രപഭുവാക്കിെവച്ചു; നീേയാ
െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴിയിൽ നടക്കയും തങ്ങളുെട
പാപങ്ങളാൽ എെന്ന േകാപിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം
െചയ്യിക്കയും െചയ്കയാൽ 3 ഇതാ ഞാൻ
ബെയശെയയും അവെന്റ ഗൃഹെത്തയും അേശഷം
അടിച്ചുവാരിക്കളയും; നിെന്റ ഗൃഹെത്ത
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹെത്തേപ്പാെല ആക്കും. 4 ബെയശയുെട
സന്തതിയിൽ പട്ടണത്തിൽെവച്ചു മരിക്കുന്നവെന
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നായ്ക്കൾ തിന്നും; വയലിൽെവച്ചു മരിക്കുന്നവെന
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ തിന്നും. 5 ബെയശയുെട
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്തും അവെന്റ
പരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6

ബെയശാ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു;
അവെന തിസ്സൎ യിൽ അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ മകൻ
ഏലാ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 7 ബെയശാ
െയാേരാെബയാംഗൃഹെത്തേപ്പാെല ഇരുന്നു തെന്റ
ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിയാൽ യേഹാവെയ ്രകുദ്ധിപ്പിച്ചു
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളെതാെക്കയും െചയ്കയും
അവെര െകാന്നുകളകയും െചയത്തുെകാണ്ടു
അവന്നും അവെന്റ ഗൃഹത്തിന്നും വിേരാധമായി
ഹനാനിയുെട മകനായ േയഹൂ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. 8

െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട ഇരുപത്താറാം
ആണ്ടിൽ ബെയശയുെട മകൻ ഏലാ യി്രസാേയലിൽ
രാജാവായി തിസ്സൎ യിൽ രണ്ടു സംവത്സരം വാണു. 9

എന്നാൽ രഥങ്ങളിൽ പകുതിക്കു അധിപതിയായ സി്രമി
എന്ന അവെന്റ ഭൃത്യൻ അവന്നു വിേരാധമായി
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി, അവൻ തിസ്സൎ യിൽ
തിസ്സൎ ാരാജധാനിവിചാരകനായ അസ്സൎ യുെട വീട്ടിൽ
കുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ 10 സി്രമി അകത്തു
കടന്നു െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട
ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു
അവന്നു പകരം രാജാവായി. 11 അവൻ രാജാവായി
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഉടെന ബെയശയുെട
ഗൃഹെത്ത മുഴുവനും നി്രഗഹിച്ചു; അവന്നാകെട്ട
അവെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാക്കൎ ാകെട്ട പുരുഷ്രപജയായ
ഒന്നിെനയും അവൻ േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 12 അങ്ങെന
ബെയശയും അവെന്റ മകൻ ഏലയും തങ്ങളുെട
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചു, തങ്ങൾ െചയത്തും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ചതുമായ
സകലപാപങ്ങളുംനിമിത്തം 13 യേഹാവ
േയഹൂ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം ബെയശക്കു
വിേരാധമായി അരുളിെച്ചയത് വചന്രപകാരം സി്രമി
ബെയശയുെട ഭവനെത്ത മുഴുവനും
നി്രഗഹിച്ചുകളഞ്ഞു. 14 ഏലയുെട മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 െയഹൂദാരാജാവായ
ആസയുെട ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ സി്രമി തിസ്സൎ യിൽ
ഏഴു ദിവസം രാജാവായിരുന്നു; അന്നു പടജ്ജനം
െഫലിസ്ത്യക്കൎ ുള്ള ഗിെബ്ബേഥാൻ
നിേരാധിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. 16 സി്രമി
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി രാജാവിെന െകാന്നുകളഞ്ഞു
എന്നു പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്ന പടജ്ജനം േകട്ടേപ്പാൾ
എല്ലായി്രസാേയലും അന്നു തേന്ന പാളയത്തിൽെവച്ചു
േസനാധിപതിയായ ഒ്രമിെയ യി്രസാേയലിന്നു
രാജാവാക്കി വാഴിച്ചു. 17 ഉടെന ഒ്രമി
എല്ലായി്രസാേയലുമായി ഗിെബ്ബേഥാൻ വിട്ടുെചന്നു
തിസ്സൎ െയ നിേരാധിച്ചു. 18 പട്ടണം പിടിെപട്ടു എന്നു
സി്രമി കണ്ടേപ്പാൾ രാജധാനിയുെട ഉൾമുറിയിൽ
കടന്നു രാജധാനിക്കു തീെവച്ചു അതിൽ
മരിച്ചുകളഞ്ഞു. 19 അവൻ െയേരാെബയാമിെന്റ
വഴിയിലും അവൻ യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച
പാപത്തിലും നടന്നു യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
്രപവൃത്തിച്ചു, ഇങ്ങെന താൻെചയത്
പാപങ്ങൾനിമിത്തം തേന്ന. 20 സി്രമിയുെട മറ്റുള്ള

വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുെകട്ടും
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 അന്നു യി്രസാേയൽ ജനം
രണ്ടു ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു; പാതി ജനം ഗീനത്തിെന്റ
മകനായ തിബന്ിെയ രാജാവാേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ
പക്ഷം േചന്നൎ ു; പാതി ജനം ഒ്രമിയുെട പക്ഷം േചന്നൎ ു.
22 എന്നാൽ ഒ്രമിയുെട പക്ഷം േചന്നൎ  ജനം
ഗീനത്തിെന്റ മകനായ തിബന്ിയുെട പക്ഷം േചന്നൎ
ജനെത്ത േതാലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന തിബന്ി
പട്ടുേപാകയും ഒ്രമി രാജാവാകയും െചയത്ു. 23

െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട മുപ്പെത്താന്നാം
ആണ്ടിൽ ഒ്രമി യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി പ്രന്തണ്ടു
സംവത്സരം വാണു; തിസ്സൎ യിൽ അവൻ ആറു
സംവത്സരം വാണു. 24 പിെന്ന അവൻ േശെമരിേനാടു
ശമയ്യൎ ാമല രണ്ടു താലന്തു െവള്ളിക്കു വാങ്ങി ആ
മലമുകളിൽ പട്ടണം പണിതു; താൻ പണിത
പട്ടണത്തിന്നു മലയുടമസ്ഥനായിരുന്ന േശെമരിെന്റ
േപരിൻ ്രപകാരം ശമയ്യൎ ാ എന്നു േപരിട്ടു. 25 ഒ്രമി
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; തനിക്കു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാളും അധികം േദാഷം
്രപവത്തൎ ിച്ചു. 26 എങ്ങെനെയന്നാൽ: അവൻ
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
എല്ലാവഴിയിലും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ തങ്ങളുെട മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളാൽ
േകാപിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
പാപം െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിലും നടന്നു. 27 ഒ്രമി
െചയത് മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്
പരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28

ഒ്രമി തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു;
ശമയ്യൎ യിൽ അവെന അടക്കം െചയത്ു. അവെന്റ
മകനായ ആഹാബ ്അവന്നു പകരം രാജാവായി. 29

െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട മുപ്പെത്തട്ടാം
ആണ്ടിൽ ഒ്രമിയുെട മകനായ ആഹാബ ്യി്രസാേയലിൽ
രാജാവായി; ഒ്രമിയുെട മകനായ ആഹാബ ്ശമയ്യൎ യിൽ
യി്രസാേയലിെന ഇരുപത്തുരണ്ടു സംവത്സരം വാണു.
30 ഒ്രമിയുെട മകനായ ആഹാബ ്തനിക്കു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാളും അധികം
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 31

െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതു േപാരാ എന്നു േതാന്നുമാറു
അവൻ സീേദാന്യരാജാവായ എത്ത്-ബാലിെന്റ
മകളായ ഈേസെബലിെന ഭായ്യൎ യായി
പരി്രഗഹിക്കയും ബാലിെന െചന്നു േസവിച്ചു
നമസ്കരിക്കയും െചയത്ു. 32 താൻ ശമയ്യൎ യിൽ പണിത
ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ അവൻ ബാലിന്നു ഒരു
ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി. 33 ആഹാബ ്ഒരു
അേശരാ്രപതിഷഠ്യും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെന ആഹാബ്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം തനിക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലായി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാെരക്കാളും അധികം
േദാഷം ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 34 അവെന്റ കാലത്തു
േബേഥല്യനായ ഹീേയൽ െയരീേഹാ പണിതു; യേഹാവ
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത്
വചന്രപകാരം അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാൾ
അവന്നു അബീറാം എന്ന മൂത്തമകനും അതിെന്റ
പടിവാതിൽ െവച്ചേപ്പാൾ െശഗൂബു എന്ന
ഇളയമകനും നഷ്ടംവന്നു.

൧. രാജാക്കന്മാർ 16:5 295 ൧. രാജാക്കന്മാർ 16:34
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൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഗിെലയാദിെല
തിശബ്ിയിൽനിന്നുള്ള തിശബ്്യനായ
ഏലീയാവു ആഹാബിേനാടു: ഞാൻ

േസവിച്ചുനില്ക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയാണ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാെത
ഈയാണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 പിെന്ന അവന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 3 നീ ഇവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു കിഴേക്കാട്ടു െചന്നു േയാദ്ദൎ ാന്നു കിഴക്കുള്ള
െകരീത്ത് േതാട്ടിന്നരിെക ഒളിച്ചിരിക്ക. 4 േതാട്ടിൽനിന്നു
നീ കുടിച്ചുെകാേള്ളണം; അവിെട നിനക്കു ഭക്ഷണം
തേരണ്ടതിന്നു ഞാൻ കാക്കേയാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 അങ്ങെന അവൻ േപായി യേഹാവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം െചയത്ു; അവൻ െചന്നു േയാദ്ദൎ ാന്നു
കിഴക്കുള്ള െകരീത്ത് േതാട്ടിന്നരിെക പാത്തൎ ു. 6 കാക്ക
അവന്നു രാവിെല അപ്പവും ഇറച്ചിയും
ൈവകുേന്നരത്തു അപ്പവും ഇറച്ചിയും െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുക്കും; േതാട്ടിൽനിന്നു അവൻ കുടിക്കും. 7

എന്നാൽ േദശത്തു മഴ െപയ്യായ്കയാൽ കുെറ ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം േതാടു വറ്റിേപ്പായി. 8 അേപ്പാൾ
അവന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 നീ എഴുേന്നറ്റു
സീേദാേനാടു േചന്നൎ  സാെരഫാത്തിേലക്കു െചന്നു
അവിെട പാക്കൎ ; നിെന്ന പുലേത്തൎ ണ്ടതിന്നു അവിെട
ഉള്ള ഒരു വിധവേയാടു ഞാൻ കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 10

അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റു സാെരഫാത്തിന്നു
േപായി. അവൻ പട്ടണവാതില്ക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു വിധവ വിറകു െപറുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അവൻ അവെള വിളിച്ചു: എനിക്കു കുടിപ്പാൻ ഒരു
പാ്രതത്തിൽ കുെറ െവള്ളം െകാണ്ടുവേരണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അവൾ െകാണ്ടുവരുവാൻ
േപാകുേമ്പാൾ ഒരു കഷണം അപ്പവുംകൂെട നിെന്റ
കയ്യിൽ െകാണ്ടുേപാേരണേമ എന്നു അവൻ
അവേളാടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 12 അതിന്നു അവൾ:
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയാണ, കലത്തിൽ ഒരു പിടി
മാവും തുരുത്തിയിൽ അലപ്ം എണ്ണയും മാ്രതമല്ലാെത
എനിക്കു ഒരു അപ്പവും ഇല്ല. ഞാൻ ഇതാ, രണ്ടു വിറകു
െപറുക്കുന്നു; ഇതു െകാണ്ടുെചന്നു എനിക്കും
മകന്നും േവണ്ടി ഒരുക്കി അതു ഞങ്ങൾ തിന്നിട്ടു
മരിപ്പാനിരിക്കയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13

ഏലീയാവു അവേളാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ; െചന്നു നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്ക; എന്നാൽ ആദ്യം എനിക്കു
െചറിേയാരു അട ഉണ്ടാക്കി െകാണ്ടുവരിക; പിെന്ന
നിനക്കും നിെന്റ മകന്നും േവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾക.
14 യേഹാവ ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്യിക്കുന്ന നാൾവെര
കലത്തിെല മാവു തീന്നൎ ുേപാകയില്ല; ഭരണിയിെല എണ്ണ
കുറഞ്ഞുേപാകയും ഇല്ല എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 അവൾ െചന്നു ഏലീയാവു
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയത്ു; അങ്ങെന അവളും
അവനും അവളുെട വീട്ടുകാരും ഏറിയനാൾ
അേഹാവൃത്തികഴിച്ചു. 16 യേഹാവ
ഏലീയാമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത് വചന്രപകാരം
കലത്തിെല മാവു തീന്നൎ ുേപായില്ല, ഭരണിയിെല എണ്ണ
കുറഞ്ഞുേപായതുമില്ല. 17 അനന്തരം
വീട്ടുടമക്കാരത്തിയായ ്രസ്തീയുെട മകൻ ദീനംപിടിച്ചു
കിടപ്പിലായി; ദീനം കടുത്തിട്ടു അവനിൽ ശ്വാസം

ഇല്ലാെതയായി. 18 അേപ്പാൾ അവൾ ഏലീയാേവാടു:
അേയ്യാ ൈദവപുരുഷേന, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ
എന്തു? എെന്റ പാപം ഓപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും എെന്റ
മകെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നും ആകുന്നുേവാ നീ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അവൻ
അവേളാടു: നിെന്റ മകെന ഇങ്ങു തരിക എന്നു
പറഞ്ഞു. അവെന അവളുെട മടിയിൽനിെന്നടുത്തു
താൻ പാത്തൎ ിരുന്ന മാളികമുറിയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു
തെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ കിടത്തി. 20 അവൻ
യേഹാവേയാടു: എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ
വന്നുപാക്കൎ ുന്ന ഇവിടെത്ത വിധവയുെട മകെന
െകാല്ലുവാൻതക്കവണ്ണം നീ അവൾക്കു അനത്ഥൎ ം
വരുത്തിേയാ എന്നു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുപറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന
അവൻ കുട്ടിയുെട േമൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം
കവിണ്ണുകിടന്നു: എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഈ
കുട്ടിയുെട ്രപാണൻ അവനിൽ മടങ്ങിവരുമാറാകെട്ട
എന്നു യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 22 യേഹാവ
ഏലീയാവിെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു; കുട്ടിയുെട ്രപാണൻ
അവനിൽ മടങ്ങിവന്നു അവൻ ജീവിച്ചു. 23

ഏലീയാവു കുട്ടിെയ എടുത്തു മാളികയിൽനിന്നു താെഴ
വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു അവെന്റ അെമ്മക്കു
െകാടുത്തു: ഇതാ, നിെന്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഏലീയാവു പറഞ്ഞു. 24 ്രസ്തീ ഏലീയാേവാടു:
നീ ൈദവപുരുഷൻ എന്നും നിെന്റ നാവിേന്മലുള്ള
യേഹാവയുെട വചനം സത്യെമന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ
അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു മൂന്നാം
സംവത്സരത്തിൽ ഏലീയാവിന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി: നീ െചന്നു

ആഹാബിന്നു നിെന്നത്തേന്ന കാണിക്ക; ഞാൻ
ഭൂതലത്തിൽ മഴ െപയ്യിപ്പാൻ േപാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 ഏലീയാവു ആഹാബിന്നു തെന്നത്താൻ
കാണിപ്പാൻ േപായി; ക്ഷാമേമാ ശമയ്യൎ യിൽ
കഠിനമായിരുന്നു. 3 ആകയാൽ ആഹാബ ്തെന്റ
ഗൃഹവിചാരകനായ ഓബദ്യാെവ ആളയച്ചുവരുത്തി;
ഓബദ്യാേവാ യേഹാവയിങ്കൽ മഹാഭക്തനായിരുന്നു.
4 ഈേസെബൽ യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര
െകാല്ലുേമ്പാൾ ഓബദ്യാവു നൂറു ്രപവാചകന്മാെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചന്നു ഓേരാ ഗുഹയിൽ
അമ്പതീതുേപരായി ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പവും െവള്ളവും
െകാടുത്തു രക്ഷിച്ചു. 5 ആഹാബ ്ഓബദ്യാേവാടു: നീ
നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ നീരുറവുകളുെടയും
േതാടുകളുെടയും അരികത്തു െചന്നു േനാക്കുക;
പേക്ഷ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം നശിച്ചുേപാകാെത
കുതിരകെളയും േകാവർകഴുതകെളയും എങ്കിലും
ജീവേനാെട രക്ഷിപ്പാൻ നമുക്കു പുല്ലു കിട്ടും എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അവർ േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിേക്കണ്ടതിന്നു
അതിെന തമ്മിൽ പകുത്തു; ആഹാബ ്തനിച്ചു ഒരു
വഴിക്കു േപായി, ഓബദ്യാവും തനിച്ചു മെറ്റാരു വഴിക്കു
േപായി, 7 ഓബദ്യാവു വഴിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
ഏലീയാവു എതിേരറ്റുവരുന്നതു കണ്ടു അവെന
അറിഞ്ഞിട്ടു സാഷ്ടാംഗംവീണു: എെന്റ യജമാനനായ
ഏലീയാേവാ എന്നു േചാദിച്ചു. 8 അവൻ അവേനാടു:
അേത, ഞാൻ തേന്ന; നീ െചന്നു ഏലീയാവു ഇവിെട
ഉെണ്ടന്നു നിെന്റ യജമാനേനാടു േബാധിപ്പിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: അടിയെന
െകാേല്ലണ്ടതിന്നു ആഹാബിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിപ്പാൻ
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അടിയൻ എന്തു പാപം െചയത്ു? 10 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയാണ, നിെന്ന അേന്വഷിപ്പാൻ
എെന്റ യജമാനൻ ആെള അയക്കാത്ത ജാതിയും
രാജ്യവും ഇല്ല; നീ അവിെട ഇല്ല എന്നു അവർ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ ആ രാജ്യെത്തയും
ജാതിെയയുംെകാണ്ടു നിെന്ന കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു സത്യം
െചയ്യിച്ചു. 11 ഇങ്ങെനയിരിെക്ക നീ എേന്നാടു: െചന്നു
നിെന്റ യജമാനേനാടു: ഏലീയാവു ഇവിെട ഉെണ്ടന്നു
േബാധിപ്പിക്ക എന്നു കലപ്ിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 ഞാൻ
നിെന്ന പിരിഞ്ഞുേപായ ഉടെന യേഹാവയുെട
ആത്മാവു നിെന്ന ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു
സ്ഥലേത്തക്കു എടുത്തു െകാണ്ടുേപാകും; ഞാൻ
ആഹാബിേനാടു െചന്നറിയിക്കയും അവൻ നിെന്ന
കെണ്ടത്താെത ഇരിക്കയും െചയത്ാൽ അവൻ എെന്ന
െകാല്ലുമേല്ലാ; അടിയേനാ ബാല്യംമുതൽ
യേഹാവഭക്തൻ ആകുന്നു. 13 ഈേസെബൽ
യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ലുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാരിൽ നൂറുേപെര ഓേരാ
ഗുഹയിൽ അമ്പതീതുേപരായി ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പവും
െവള്ളവും െകാടുത്തു രക്ഷിച്ച വസ്തുത യജമാനൻ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ? 14 അങ്ങെനയിരിെക്ക നീ
എേന്നാടു: െചന്നു നിെന്റ യജമാനേനാടു: ഏലീയാവു
ഇവിെട ഉെണ്ടന്നു േബാധിപ്പിക്ക എന്നു
കലപ്ിക്കുന്നുേവാ? അവൻ എെന്ന െകാല്ലുമേല്ലാ. 15

അതിന്നു ഏലീയാവു: ഞാൻ േസവിച്ചുനില്ക്കുന്ന
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയാണ, ഞാൻ ഇന്നു
അവന്നു എെന്നത്തേന്ന കാണിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
16 അങ്ങെന ഓബദ്യാവു ആഹാബിെന െചന്നു കണ്ടു
വസ്തുത അറിയിച്ചു; ആഹാബ ്ഏലീയാെവ കാണ്മാൻ
െചന്നു. 17 ആഹാബ ്ഏലീയാെവ കണ്ടേപ്പാൾ
അവേനാടു: ആർ ഇതു? യി്രസാേയലിെന
കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവേനാ എന്നു േചാദിച്ചു. 18 അതിന്നു
അവൻ പറഞ്ഞതു: യി്രസാേയലിെന
കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതു ഞാനല്ല, നീയും നിെന്റ
പിതൃഭവനവുമേ്രത. നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
കലപ്നകെള ഉേപക്ഷിക്കയും നീ ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള
െചന്നു േസവിക്കയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന. 19

എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ആളയച്ചു
എല്ലായി്രസാേയലിെനയും ബാലിെന്റ നാനൂറ്റമ്പതു
്രപവാചകന്മാെരയും ഈേസെബലിെന്റ േമശയിങ്കൽ
ഭക്ഷിച്ചുവരുന്ന നാനൂറു അേശരാ്രപവാചകന്മാെരയും
കേമ്മൎ ൽപവ്വൎ തത്തിൽ എെന്റ അടുക്കൽ
കൂട്ടിവരുത്തുക. 20 അങ്ങെന ആഹാബ്
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കളുെടയും അടുക്കൽ ആളയച്ചു
കേമ്മൎ ൽപവ്വൎ തത്തിൽ ആ ്രപവാചകന്മാെര
കൂട്ടിവരുത്തി. 21 അേപ്പാൾ ഏലീയാവു
അടുത്തുെചന്നു സവ്വൎ ജനേത്താടും: നിങ്ങൾ
എ്രതേത്താളം രണ്ടു േതാണിയിൽ കാൽെവക്കും?
യേഹാവ ൈദവം എങ്കിൽ അവെന അനുഗമിപ്പിൻ;
ബാൽ എങ്കിേലാ അവെന അനുഗമിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു; എന്നാൽ ജനം അവേനാടു ഉത്തരം ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല. 22 പിെന്ന ഏലീയാവു ജനേത്താടു
പറഞ്ഞതു: യേഹാവയുെട ്രപവാചകനായി ഞാൻ
ഒരുത്തൻ മാ്രതേമ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളു; ബാലിെന്റ
്രപവാചകന്മാേരാ നാനൂറ്റമ്പതുേപരുണ്ടു. 23

ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടു കാളെയ തരെട്ട; ഒരു കാളെയ അവർ
തിരെഞ്ഞടുത്തു ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി തീ ഇടാെത
വിറകിേന്മൽ െവക്കെട്ട; മേറ്റ കാളെയ ഞാനും ഒരുക്കി
തീ ഇടാെത വിറകിേന്മൽ െവക്കാം; 24 നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട േദവെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ;

ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാം;
തീെകാണ്ടു ഉത്തരം അരുളുന്ന ൈദവം തേന്ന
ൈദവെമന്നു ഇരിക്കെട്ട; അതിന്നു ജനം എല്ലാം: 25

അതു നല്ലവാക്കു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിെന്ന
ഏലീയാവു ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ
ഒരു കാളെയ തിരെഞ്ഞടുത്തു ആദ്യം
ഒരുക്കിെക്കാൾവിൻ; നിങ്ങൾ അധികംേപരുണ്ടേല്ലാ;
എന്നിട്ടു തീ ഇടാെത നിങ്ങളുെട േദവെന്റ നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന
അവക്കൎ ു െകാടുത്ത കാളെയ അവർ എടുത്തു ഒരുക്കി:
ബാേല, ഉത്തരമരുേളണേമ എന്നു രാവിെല തുടങ്ങി
ഉച്ചവെര ബാലിെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചു. ഒരു
ശബ്ദേമാ ഉത്തരേമാ ഉണ്ടായില്ല. തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ
ബലിപീഠത്തിന്നു ചുറ്റും അവർ
തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 27 ഉച്ചയായേപ്പാൾ
ഏലീയാവു അവെര പരിഹസിച്ചു: ഉറെക്ക വിളിപ്പിൻ;
അവൻ േദവനേല്ലാ; അവൻ ധ്യാനിക്കയാകുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ െവളിക്കു േപായിരിക്കയാകുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ യാ്രതയിലാകുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ പെക്ഷ
ഉറങ്ങുകയാകുന്നു; അവെന ഉണേത്തൎ ണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 അവർ ഉറെക്ക വിളിച്ചു പതിവുേപാെല
രക്തം ഒഴുകുേവാളം വാൾെകാണ്ടും കുന്തംെകാണ്ടും
തങ്ങെളത്തേന്ന മുറിേവലപ്ിച്ചു. 29 ഉച്ചതിരിഞ്ഞിട്ടു
േഭാജനയാഗം കഴിക്കുന്ന സമയംവെര അവർ
െവളിച്ചെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു; എന്നിട്ടും ഒരു ശബ്ദേമാ
ഉത്തരേമാ ശ്രദ്ധേയാ ഉണ്ടായില്ല. 30 അേപ്പാൾ
ഏലീയാവു: എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ എന്നു
സവ്വൎ ജനേത്താടും പറഞ്ഞു. സവ്വൎ ജനവും അവെന്റ
അടുക്കൽ േചന്നൎ ു. അവൻ ഇടിഞ്ഞുകിടന്ന
യേഹാവയുെട യാഗപീഠം നന്നാക്കി; 31 നിനക്കു
യി്രസാേയൽ എന്നു േപരാകും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു ലഭിച്ച യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േഗാ്രതസംെഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം പ്രന്തണ്ടു കല്ലു
എടുത്തു, 32 കല്ലുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു; യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റും രണ്ടു
െസയാ വിത്തു വിെതപ്പാൻ മതിയായ വിസ്താരത്തിൽ
ഒരു േതാടു ഉണ്ടാക്കി. 33 പിെന്ന അവൻ വിറകു
അടുക്കി കാളെയ ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി വിറകിൻമീെത
െവച്ചു; നാലു െതാട്ടിയിൽ െവള്ളം നിെറച്ചു
േഹാമയാഗത്തിേന്മലും വിറകിേന്മലും ഒഴിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും അങ്ങെന
െചയവ്ിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടാം
്രപാവശ്യവും െചയത്ു; അതിെന്റ േശഷം: മൂന്നാം
്രപാവശ്യവും അങ്ങെന െചയവ്ിൻ എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. അവർ മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും െചയത്ു. 35

െവള്ളം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റം ഒഴുകി; അവൻ
േതാട്ടിലും െവള്ളം നിെറച്ചു. 36 േഭാജനയാഗം
കഴിക്കുന്ന േനരമായേപ്പാൾ ഏലീയാ്രപവാചകൻ
അടുത്തുെചന്നു: അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസഹ്ാക്കിെന്റയും യി്രസാേയലിെന്റയും ൈദവമായ
യേഹാേവ, യി്രസേയലിൽ നീ ൈദവെമന്നും ഞാൻ
നിെന്റ ദാസൻ എന്നും ഈ കായ്യൎ ങ്ങെളാെക്കയും ഞാൻ
നിെന്റ കലപ്ന്രപകാരം െചയത്ു എന്നും ഇന്നു
െവളിെപ്പട്ടുവരെട്ട. 37 യേഹാേവ, എനിക്കു
ഉത്തരമരുേളണേമ; നീ ൈദവം തേന്ന യേഹാേവ; നീ
തങ്ങളുെട ഹൃദയം വീണ്ടും തിരിച്ചു എന്നു ഈ ജനം
അറിേയണ്ടതിന്നു എനിക്കു ഉത്തരമരുേളണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 ഉടെന യേഹാവയുെട തീ ഇറങ്ങി
േഹാമയാഗവും വിറകും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ചു േതാട്ടിെല
െവള്ളവും വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു. 39 ജനം എല്ലാം അതു
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കണ്ടു കവിണ്ണുവീണു: യേഹാവ തേന്ന ൈദവം,
യേഹാവ തേന്ന ൈദവം എന്നു പറഞ്ഞു. 40

ഏലീയാവു അവേരാടു: ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര
പിടിപ്പിൻ; അവരിൽ ഒരുത്തനും ചാടിേപ്പാകരുതു
എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അവെര പിടിച്ചു; ഏലീയാവു
അവെര താെഴ കീേശാൻ േതാട്ടിന്നരിെക
െകാണ്ടുെചന്നു അവിെടെവച്ചു
െവട്ടിെക്കാന്നുകളഞ്ഞു. 41 പിെന്ന ഏലീയാവു
ആഹാബിേനാടു: നീ െചന്നു ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചയ്ക;
വലിയ മഴയുെട മുഴക്കം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 42

ആഹാബ ്ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചേയ്യണ്ടതിന്നു മല
കയറിേപ്പായി. ഏലീയാേവാ കേമ്മൎ ൽ പവ്വൎ തത്തിെന്റ
മുകളിൽ കയറി നിലത്തു കുനിഞ്ഞു മുഖം തെന്റ
മുഴങ്കാലുകളുെട നടുവിൽ െവച്ചു, തെന്റ
ബാല്യക്കാരേനാടു: 43 നീ െചന്നു കടലിന്നു േനെര
േനാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ െചന്നു േനാക്കീട്ടു:
ഒന്നും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ:
പിെന്നയും ഏഴു്രപാവശ്യം െചല്ലുക എന്നു പറഞ്ഞു.
44 ഏഴാം ്രപാവശ്യേമാ അവൻ: ഇതാ, കടലിൽനിന്നു
ഒരു മനുഷ്യെന്റ ൈകേപാെല ഒരു െചറിയ േമഘം
െപാങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ: നീ
െചന്നു ആഹാബിേനാടു: മഴ നിെന്ന
തടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു രഥം പൂട്ടി ഇറങ്ങിേപ്പാക
എന്നു േബാധിപ്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 45 ക്ഷണത്തിൽ
ആകാശം േമഘവും കാറ്റുംെകാണ്ടു കറുത്തു വന്മഴ
െപയത്ു. ആഹാബ ്രഥം കയറി യി്രസാേയലിേലക്കു
േപായി. 46 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ൈക
ഏലീയാവിേന്മൽ വന്നു; അവൻ അര
മുറുക്കിയുംെകാണ്ടു യി്രസാേയലിൽ എത്തുംവെര
ആഹാബിന്നു മുമ്പായി ഓടി.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏലീയാവു െചയത്െതാെക്കയും അവൻ
സകല്രപവാചകന്മാെരയും വാൾെകാണ്ടു
െകാന്ന വിവരെമാെക്കയും ആഹാബ്

ഈേസെബലിേനാടു പറഞ്ഞു. 2 ഈേസെബൽ
ഏലീയാവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു ദൂതെന അയച്ചു: നാെള
ഈ േനരത്തു ഞാൻ നിെന്റ ജീവെന അവരിൽ
ഒരുത്തെന്റ ജീവെനേപ്പാെല ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ
േദവന്മാർ എേന്നാടു തക്കവണ്ണവും അധികവും
െചയ്യുമാറാകെട്ട എന്നു പറയിച്ചു. 3 അവൻ ഭയെപ്പട്ടു
എഴുേന്നറ്റു ജീവരെക്ഷക്കായി പുറെപ്പട്ടു
െയഹൂെദക്കുൾെപ്പട്ട േബർ-േശബയിൽ െചന്നു
അവിെട തെന്റ ബാല്യക്കാരെന താമസിപ്പിച്ചു. 4

താേനാ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസെത്ത വഴി െചന്നു ഒരു
ചൂരെച്ചടിയുെട തണലിൽ ഇരുന്നു മരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു;
ഇേപ്പാൾ മതി, യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാണെന
എടുത്തുെകാേള്ളണേമ; ഞാൻ എെന്റ
പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ നല്ലവനല്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
5 അങ്ങെന അവൻ ചൂരെച്ചടിയുെട തണലിൽ
കിടന്നുറങ്ങുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നു ഒരു ദൂതൻ അവെന
തട്ടി അവേനാടു: എഴുേന്നറ്റു തിന്നുക എന്നു പറഞ്ഞു.
6 അവൻ ഉണന്നൎ ു േനാക്കിയേപ്പാൾ കനലിേന്മൽചുട്ട
ഒരു അടയും ഒരു തുരുത്തി െവള്ളവും തെലക്കൽ
ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു; അവൻ തിന്നുകുടിച്ചു പിെന്നയും
കിടന്നുറങ്ങി. 7 യേഹാവയുെട ദൂതൻ രണ്ടാം
്രപാവശ്യം വന്നു അവെന തട്ടി: എഴുേന്നറ്റു തിന്നുക;
നിനക്കു ദൂരയാ്രത െചയവ്ാനുണ്ടേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അവൻ എഴുേന്നറ്റു തിന്നുകുടിച്ചു; ആ

ആഹാരത്തിെന്റ ബലംെകാണ്ടു നാലപ്തു പകലും
നാലപ്തു രാവും ൈദവത്തിെന്റ പവ്വൎ തമായ
േഹാേരേബാളം നടന്നു. 9 അവിെട അവൻ ഒരു
ഗുഹയിൽ കടന്നു രാപാത്തൎ ു; അേപ്പാൾ അവന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി, അവേനാടു:
ഏലീയാേവ, ഇവിെട നിനക്കു എന്തു കായ്യൎ ം എന്നു
േചാദിച്ചു. 10 അതിന്നു അവൻ: ൈസന്യങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു േവണ്ടി ഞാൻ വളെര
ശുഷ്കാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയൽമക്കൾ നിെന്റ
നിയമെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു നിെന്റ യാഗപീഠങ്ങെള ഇടിച്ചു
നിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നുകളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരുത്തൻമാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 11 നീ
പുറത്തു വന്നു പവ്വൎ തത്തിൽ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നില്ക്ക എന്നു അവൻ കലപ്ിച്ചു. അേപ്പാൾ ഇതാ
യേഹാവ കടന്നുേപാകുന്നു; ശക്തിയുള്ള ഒരു
െകാടുങ്കാറ്റു യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ പവ്വൎ തങ്ങെള കീറി
പാറകെള തകത്തൎ ു; എന്നാൽ കാറ്റിൽ യേഹാവ
ഇല്ലായിരുന്നു; കാറ്റിെന്റ േശഷം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി;
ഭൂകമ്പത്തിലും യേഹാവ ഇല്ലായിരുന്നു. 12

ഭൂകമ്പത്തിെന്റ േശഷം ഒരു തീ; തീയിലും യേഹാവ
ഇല്ലായിരുന്നു; തീയുെട േശഷം സാവധാനത്തിൽ ഒരു
മൃദുസ്വരം ഉണ്ടായി. 13 ഏലീയാവു അതു േകട്ടിട്ടു തെന്റ
പുതപ്പുെകാണ്ടു മുഖം മൂടി പുറത്തു വന്നു
ഗുഹാമുഖത്തുനിന്നു: ഏലീയാേവ, ഇവിെട നിനക്കു
എന്തു കായ്യൎ ം എന്നു േചാദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അവൻ
േകട്ടു. 14 അതിന്നു അവൻ: ൈസന്യങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു േവണ്ടി ഞാൻ വളെര
ശുഷ്കാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയൽമക്കൾ നിെന്റ
നിയമെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു, നിെന്റ യാഗപീഠങ്ങെള
ഇടിച്ചു, നിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നു കളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്കും അവർ ജീവഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 15

യേഹാവ അവേനാടു അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: നീ
പുറെപ്പട്ടു ദേമ്മെശക്കിെന്റ മരുഭൂമിവഴിയായി
മടങ്ങിേപ്പാക; നീ എത്തുേമ്പാൾ ഹസാേയലിെന
അരാമിന്നു രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചയ്ക. 16

നിംശിയുെട മകനായ േയഹൂവിെന യി്രസാേയലിന്നു
രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചേയ്യണം; ആേബൽ-
െമേഹാലയിൽനിന്നുള്ള സാഫാത്തിെന്റ മകനായ
എലീശെയ നിനക്കു പകരം ്രപവാചകനായിട്ടു
അഭിേഷകം െചയ്കയും േവണം. 17 ഹസാേയലിെന്റ
വാളിന്നു െതറ്റിേപ്പാകുന്നവെന േയഹൂ െകാല്ലും;
േയഹൂവിെന്റ വാളിന്നു െതറ്റിേപ്പാകുന്നവെന എലീശാ
െകാല്ലും. 18 എന്നാൽ ബാലിന്നു മടങ്ങാത്ത മുഴങ്കാലും
അവെന ചുംബനം െചയ്യാത്ത വായുമുള്ളവരായി
ആെക ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ
േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 അങ്ങെന അവൻ
അവിെടനിന്നു പറെപ്പട്ടു സാഫാത്തിെന്റ മകനായ
എലീശെയ കെണ്ടത്തി; അവൻ പ്രന്തണ്ടു ഏർ കാള
പൂട്ടി ഉഴുവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു;
പ്രന്തണ്ടാമേത്തതിേനാടുകൂെട താൻ തേന്ന
ആയിരുന്നു; ഏലീയാവു അവെന്റ അരിെക െചന്നു
തെന്റ പുതപ്പു അവെന്റ േമൽ ഇട്ടു. 20 അവൻ കാളെയ
വിട്ടു ഏലീയാവിെന്റ പിന്നാെല ഓടി: ഞാൻ എെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ചുംബിച്ചു െകാള്ളെട്ട;
അതിെന്റേശഷം ഞാൻ നിെന്റ പിന്നാെല വരാം എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ: േപായി വരിക; എന്നാൽ
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ഞാൻ നിനക്കു എന്തു െചയത്ിരിക്കുന്നു എേന്നാക്കൎ
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന അവൻ അവെന വിട്ടു
െചന്നു ഒരു ഏർ കാളെയ പിടിച്ചു അറുത്തു കാളയുെട
മരേക്കാപ്പുെകാണ്ടു മാംസം പാകം െചയത്ു
ജനത്തിന്നു െകാടുത്തു; അവർ തിന്നു; പിെന്ന അവൻ
എഴുേന്നറ്റു ഏലീയാവിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു അവന്നു
ശുശ്രൂഷകനായത്ീന്നൎ ു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ ്തെന്റ
ൈസന്യെത്ത ഒെക്കയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി;
അവേനാടുകൂെട മുപ്പത്തുരണ്ടു

രാജാക്കന്മാരും കുതിരകളും രഥങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ പുറെപ്പട്ടുവന്നു ശമയ്യൎ െയ നിേരാധിച്ചു
അതിെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയത്ു. 2 അവൻ
യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ അടുക്കൽ
പട്ടണത്തിേലക്കു ദൂതന്മാെര അയച്ചു അവേനാടു: 3

നിെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും എനിക്കുള്ളതു; നിെന്റ
െസൗന്ദയ്യൎ േമറിയ ഭായ്യൎ മാരും പു്രതന്മാരും
എനിക്കുള്ളവർ എന്നിങ്ങെന െബൻ-ഹദദ ്പറയുന്നു
എന്നു പറയിച്ചു. 4 അതിന്നു യി്രസാേയൽരാജാവു:
എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
ഞാനും എനിക്കുള്ളെതാെക്കയും നിനക്കുള്ളതു തേന്ന
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചു. 5 ദൂതന്മാർ വീണ്ടും
വന്നു: െബൻ-ഹദദ ്ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: നിെന്റ
െവള്ളിയും െപാന്നും നിെന്റ ഭായ്യൎ മാെരയും നിെന്റ
പു്രതന്മാെരയും എനിക്കു തേരണെമന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞയച്ചുവേല്ലാ; 6 നാെള ഈ േനരത്തു ഞാൻ
എെന്റ ഭൃത്യന്മാെര നിെന്റ അടുക്കൽ അയക്കും; അവർ
നിെന്റ അരമനയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട വീടുകളും
േശാധനെചയത്ു നിനക്കു ഇഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും
ൈകക്കലാക്കി െകാണ്ടുേപാരും എന്നു പറഞ്ഞു. 7

അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽരാജാവു േദശത്തുള്ള
എല്ലാമൂപ്പന്മാെരയും വരുത്തി: അവൻ േദാഷം
ഭാവിക്കുന്നതു േനാക്കിക്കാണ്മിൻ; എെന്റ
ഭായ്യൎ മാെരയും പു്രതന്മാെരയും എെന്റ െവള്ളിയും
െപാന്നും അവൻ ആളയച്ചു േചാദിച്ചു; എന്നാൽ
ഞാൻ വിേരാധിച്ചില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 8

എല്ലാമൂപ്പന്മാരും സകലജനവും അവേനാടു: നീ
േകൾക്കരുതു, സമ്മതിക്കയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.
9 ആകയാൽ അവൻ െബൻ-ഹദദിെന്റ ദൂതന്മാേരാടു:
നിങ്ങൾ എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിേനാടു: നീ
ആദ്യം അടിയെന്റ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചെതാെക്കയും
െചയത്ുെകാള്ളാം; എന്നാൽ ഈ കായ്യൎ ം എനിക്കു
െചയവ്ാൻ കഴിവില്ല എന്നു േബാധിപ്പിേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു. ദൂതന്മാർ െചന്നു ഈ മറുപടി േബാധിപ്പിച്ചു
10 െബൻ-ഹദദ ്അവെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു:
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള എല്ലാ പടജ്ജനത്തിന്നും
ൈകക്കു ഓേരാ പിടിവാരുവാൻ ശമയ്യൎ യിെല െപാടി
മതിയാകുെമങ്കിൽ േദവന്മാർ എേന്നാടു തക്കവണ്ണവും
അധികവും െചയ്യേട്ട എന്നു പറയിച്ചു. 11 അതിന്നു
യി്രസാേയൽരാജാവു: വാൾ അെരക്കു െകട്ടുന്നവൻ
അഴിച്ചുകളയുന്നവെനേപ്പാെല വമ്പുപറയരുതു എന്നു
അവേനാടു പറവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12

എന്നാൽ അവനും രാജാക്കന്മാരും മണിപ്പന്തലിൽ
കുടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ വാക്കു േകട്ടിട്ടു
തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു: ഒരുങ്ങിെക്കാൾവിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന അവർ പട്ടണത്തിന്നു േനെര
യുദ്ധത്തിെന്നാരുങ്ങി. 13 എന്നാൽ ഒരു ്രപവാചകൻ

യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഈ
മഹാസംഘെത്ത ഒെക്കയും നീ കണ്ടുേവാ? ഞാൻ
ഇന്നു അതിെന നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു നീ അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 14

ആെരെക്കാണ്ടു എന്നു ആഹാബ ്േചാദിച്ചതിന്നു
അവൻ: േദശാധിപതികളുെട ബാല്യക്കാെരെക്കാണ്ടു
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ആർ പട തുടേങ്ങണം എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: നീ തേന്ന
എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 അവൻ
േദശാധിപതികളുെട ബാല്യക്കാെര എണ്ണി േനാക്കി;
അവർ ഇരുനൂറ്റിമുപ്പത്തിരണ്ടുേപരായിരുന്നു.
അവരുെടേശഷം അവൻ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
പടജ്ജനെത്തെയാെക്കയും എണ്ണി ഏഴായിരം േപർ
എന്നു കണ്ടു. 16 അവർ ഉച്ചസമയത്തു പുറെപ്പട്ടു;
എന്നാൽ െബൻ-ഹദദ ്തനിക്കു തുണയായിരുന്ന
മുപ്പത്തിരണ്ടു രാജാക്കന്മാേരാടുകൂെട മണിപ്പന്തലിൽ
കുടിച്ചുമത്തനായിരുന്നു. 17 േദശാധിപതികളുെട
ബാല്യക്കാർ ആദ്യം പുറെപ്പട്ടു; െബൻ-ഹദദ ്ആളയച്ചു
അേന്വഷിച്ചാെറ ശമയ്യൎ യിൽനിന്നു ആളുകൾ
വരുന്നുെണ്ടന്നു അറിവുകിട്ടി. 18 അേപ്പാൾ അവൻ:
അവർ സമാധാനത്തിന്നു വരുെന്നങ്കിലും അവെര
ജീവേനാെട പിടിപ്പിൻ; അവർ യുദ്ധത്തിന്നു
വരുെന്നങ്കിലും അവെര ജീവേനാെട പിടിപ്പിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 19 പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നേതാ,
േദശാധിപതികളുെട ബാല്യക്കാരും അവെര
തുടന്നൎ ുേപാന്ന ൈസന്യവും ആയിരുന്നു. 20 അവർ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ േനെര വരുന്നവെന
െകാന്നു; അരാമ്യർ ഓടിേപ്പായി; യി്രസാേയൽ അവെര
പിന്തുടന്നൎ ു; അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ്
കുതിരപ്പുറത്തു കയറി കുതിരേച്ചവകേരാടുകൂെട
ചാടിേപ്പായി. 21 പിെന്ന യി്രസാേയൽരാജാവു
പുറെപ്പട്ടു കുതിരകെളയും രഥങ്ങെളയും പിടിച്ചു;
അരാമ്യെര കഠിനമായി േതാലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു. 22

അതിെന്റ േശഷം ആ ്രപവാചകൻ യി്രസാേയൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു:
ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു െചന്നു നീ െചയ്യുന്നതു
കരുതിെക്കാൾക; ഇനിയെത്ത ആണ്ടിൽ അരാംരാജാവു
നിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടുവരും എന്നു പറഞ്ഞു. 23

അരാംരാജാവിേനാടു അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞതു:
അവരുെട േദവന്മാർ പവ്വൎ തേദവന്മാരാകുന്നു.
അതുെകാണ്ടെ്രത അവർ നെമ്മ േതാലപ്ിച്ചതു;
സമഭൂമിയിൽെവച്ചു അവേരാടു യുദ്ധം െചയത്ാൽ
നാം അവെര േതാലപ്ിക്കും. 24 അതുെകാണ്ടു നീ ഒരു
കായ്യൎ ം െചേയ്യണം: ആ രാജാക്കന്മാെര അവനവെന്റ
സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി അവക്കൎ ു പകരം
േദശാധിപതിമാെര നിയമിേക്കണം. 25 പിെന്ന നിനക്കു
നഷ്ടമായേ്പായ ൈസന്യത്തിന്നു സമമാേയാരു
ൈസന്യെത്തയും കുതിരപ്പെടക്കു സമമായ
കുതിരപ്പടെയയും രഥങ്ങൾക്കു സമമായ രഥങ്ങെളയും
ഒരുക്കിെക്കാൾക; എന്നിട്ടു നാം സമഭൂമിയിൽെവച്ചു
അവേരാടു യുദ്ധം െചയ്ക; നാം അവെര േതാലപ്ിക്കും
നിശ്ചയം. അവൻ അവരുെട വാക്കു േകട്ടു അങ്ങെന
തേന്ന െചയത്ു. 26 പിെറ്റ ആണ്ടിൽ െബൻ-ഹദദ്
അരാമ്യെര എണ്ണിേനാക്കി യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധം
െചയവ്ാൻ അേഫക്കിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നു. 27

യി്രസാേയല്യെരയും എണ്ണിേനാക്കി; അവർ
ഭക്ഷണപദാത്ഥൎ ങ്ങൾ എടുത്തു അവരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ടു; യി്രസാേയല്യർ ആട്ടിൻകുട്ടികളുെട രണ്ടു
െചറിയ കൂട്ടംേപാെല അവരുെട േനെര പാളയം
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ഇറങ്ങി; അരാമ്യേരാ േദശത്തു നിറഞ്ഞിരുന്നു. 28 ഒരു
ൈദവപുരുഷൻ അടുത്തുവന്നു യി്രസാേയൽ
രാജാവിേനാടു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യേഹാവ പവ്വൎ തേദവനാകുന്നു; താഴവ്രേദവനല്ല
എന്നു അരാമ്യർ പറകെകാണ്ടു ഞാൻ ഈ
മഹാസംഘെത്ത ഒെക്കയും നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ തേന്ന എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 29 എന്നാൽ അവർ
അവരുെട േനെര ഏഴു ദിവസം പാളയം
ഇറങ്ങിയിരുന്നു; ഏഴാം ദിവസം പടയുണ്ടായി;
യി്രസാേയല്യർ അരാമ്യരിൽ ഒരു ലക്ഷം കാലാളുകെള
ഒരു ദിവസം തേന്ന െകാന്നു. 30 േശഷിച്ചവർ അേഫക്ക്
പട്ടണത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പായി; േശഷിച്ചിരുന്ന
ഇരുപേത്തഴായിരം േപരുെടേമൽ പട്ടണമതിൽ വീണു.
െബൻ-ഹദദും ഓടി പട്ടണത്തിന്നകത്തു കടന്നു ഒരു
ഉള്ളറയിൽ ഒളിച്ചു. 31 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു:
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല രാജാക്കന്മാർ ദയയുള്ള
രാജാക്കന്മാർ എന്നു ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടു; ഞങ്ങൾ
അെരക്കു രട്ടും തലയിൽ കയറും െകട്ടി
യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലെട്ട; പേക്ഷ
അവൻ നിെന്ന ജീവേനാടു രക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
32 അങ്ങെന അവർ അെരക്കു രട്ടും തലയിൽ കയറും
െകട്ടി യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു:
എെന്റ ജീവെന രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു നിെന്റ
ദാസനായ െബൻ-ഹദദ ്അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ: അവൻ ജീവേനാെട
ഇരിക്കുന്നുേവാ? അവൻ എെന്റ സേഹാദരൻ തേന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ആ പുരുഷന്മാർ അതു
ശുഭല്കഷണം എന്നു ധരിച്ചു ബദ്ധെപ്പട്ടു അവെന്റ
വാക്കു പിടിച്ചു: അേത, നിെന്റ സേഹാദരൻ െബൻ-
ഹദദ ്എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ: നിങ്ങൾ
െചന്നു അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. െബൻ-ഹദദ ്അവെന്റ അടുക്കൽ
പുറേത്തക്കു വന്നു; അവൻ അവെന രഥത്തിൽ കയറ്റി.
34 അവൻ അവേനാടു: എെന്റ അപ്പൻ നിെന്റ
അപ്പേനാടു പിടിച്ചടക്കിയ പട്ടണങ്ങെള ഞാൻ
മടക്കിത്തരാം; എെന്റ അപ്പൻ ശമയ്യൎ യിൽ ഉണ്ടാക്കിയതു
േപാെല നീ ദേമ്മെശക്കിൽ നിനക്കു െതരുവീഥികെള
ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു
ആഹാബ:് ഈ ഉടമ്പടിയിേന്മൽ ഞാൻ നിെന്ന
വിട്ടയക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ
അവേനാടു ഉടമ്പടി െചയത്ു അവെന വിട്ടയച്ചു.

35 എന്നാൽ ്രപവാചകശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ
യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം തെന്റ
ചങ്ങാതിേയാടു: എെന്ന അടിേക്കണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവന്നു അവെന അടിപ്പാൻ
മനസ്സായില്ല. 36 അവൻ അവേനാടു: നീ യേഹാവയുെട
വാക്കു അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ടു നീ എെന്ന വിട്ടു
പുറെപ്പട്ട ഉടെന ഒരു സിംഹം നിെന്ന െകാല്ലും എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന വിട്ടു പുറെപ്പട്ട ഉടെന ഒരു
സിംഹം അവെന കണ്ടു െകാന്നുകളഞ്ഞു. 37 പിെന്ന
അവൻ മെറ്റാരുത്തെന കണ്ടു: എെന്ന അടിേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന അടിച്ചു
മുറിേവലപ്ിച്ചു. 38 ്രപവാചകൻ െചന്നു വഴിയിൽ
രാജാവിെന കാത്തിരുന്നു; അവൻ തലപ്പാവു
കണ്ണുവെര താഴത്്തിെക്കട്ടി േവഷംമാറി നിന്നു. 39

രാജാവു കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ അവൻ രാജാവിേനാടു
വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു: അടിയൻ പടയുെട നടുവിൽ
െചന്നിരുന്നു; അേപ്പാൾ ഇതാ, ഒരുത്തൻ തിരിഞ്ഞു
എെന്റ അടുക്കൽ ഒരാെള െകാണ്ടുവന്നു: ഇവെന

സൂക്ഷിേക്കണം; ഇവെന കാണാെതേപായാൽ നിെന്റ
ജീവൻ അവെന്റ ജീവന്നു പകരം ഇരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ
നീ ഒരു താലന്ത ്െവള്ളി തൂക്കി തേരണ്ടിവരും എന്നു
പറഞ്ഞു. 40 എന്നാൽ അടിയൻ അങ്ങുമിങ്ങും
ബദ്ധപ്പാടായിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന
കാണാെതേപായി. അതിന്നു യി്രസാേയൽരാജാവു
അവേനാടു: നിെന്റ വിധി അങ്ങെന തേന്ന
ആയിരിക്കെട്ട; നീ തേന്ന തീച്ചൎ യാക്കിയേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 തൽക്ഷണം അവൻ കണ്ണിേന്മൽനിന്നു
തലപ്പാവു നീക്കി; അേപ്പാൾ അവൻ ഒരു
്രപവാചകെനന്നു യി്രസാേയൽരാജാവു അറിഞ്ഞു. 42

അവൻ അവേനാടു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നാശത്തിന്നായിട്ടു ഞാൻ നിയമിച്ച
ആെള നീ വിട്ടയച്ചുകളകെകാണ്ടു നിെന്റ ജീവൻ
അവെന്റ ജീവന്നും നിെന്റ ജനം അവെന്റ ജനത്തിന്നും
പകരമായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 43 അതുെകാണ്ടു
യി്രസാേയൽരാജാവു വ്യസനവും നീരസവും
ഉള്ളവനായി അരമനയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു ശമയ്യൎ യിൽ
എത്തി.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം സംഭവിച്ചതു:
യിെ്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിന്നു
യിെ്രസേയലിൽ ശമയ്യൎ രാജാവായ

ആഹാബിെന്റ അരമനയുെട സമീപത്തു ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ആഹാബ്
നാേബാത്തിേനാടു: നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം എനിക്കു
ചീരേത്താട്ടം ആക്കുവാൻ തേരണം; അതു എെന്റ
അരമെനക്കു സമീപമേല്ലാ. അതിന്നു പകരം ഞാൻ
അതിെനക്കാൾ വിേശഷമാേയാരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
നിനക്കു തരാം; അല്ല, നിനക്കു സമ്മതെമങ്കിൽ ഞാൻ
അതിെന്റ വില നിനക്കു പണമായിട്ടു തരാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 നാേബാത്ത് ആഹാബിേനാടു: ഞാൻ
എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശം നിനക്കു
തരുവാൻ യേഹാവ സംഗതിവരുത്തരുേത എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 യിെ്രസേയല്യനായ നാേബാത്ത്: എെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശം ഞാൻ നിനക്കു
തരികയില്ല എന്നു തേന്നാടു പറഞ്ഞ വാക്കുനിമിത്തം
ആഹാബ ്വ്യസനവും നീരസവും പൂണ്ടു തെന്റ
അരമനയിേലക്കു െചന്നു; ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാെത
കട്ടിലിേന്മൽ മുഖം തിരിച്ചു കിടന്നു. 5 അേപ്പാൾ
അവെന്റ ഭായ്യൎ  ഈേസെബൽ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാെത ഇ്രത
വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു അവേനാടു
േചാദിച്ചു. 6 അവൻ അവേളാടു: ഞാൻ
യിെ്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിേനാടു: നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടം എനിക്കു വിെലക്കു തേരണം; അല്ല,
നിനക്കു സമ്മതെമങ്കിൽ അതിന്നു പകരം േവെറ
മുന്തിരേത്താട്ടം ഞാൻ നിനക്കു തരാെമന്നു പറഞ്ഞു;
എന്നാൽ അവൻ: ഞാൻ എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം
നിനക്കു തരികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടേ്രത
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അവെന്റ ഭായ്യൎ  ഈേസെബൽ
അവേനാടു: നീ ഇന്നു യി്രസാേയലിൽ രാജ്യഭാരം
വഹിക്കുന്നുേവാ? എഴുേന്നറ്റു ഭക്ഷണംകഴിക്ക; നിെന്റ
മനസ്സു െതളിയെട്ട; യിെ്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഞാൻ നിനക്കു തരും എന്നു പറഞ്ഞു.
8 അങ്ങെന അവൾ ആഹാബിെന്റ േപർെവച്ചു
എഴുത്തു എഴുതി അവെന്റ മു്രദെകാണ്ടു മു്രദയിട്ടു;
എഴുത്തു നാേബാത്തിെന്റ പട്ടണത്തിൽ പാക്കൎ ുന്ന
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മൂപ്പന്മാക്കൎ ും ്രപധാനികൾക്കും അയച്ചു. 9 എഴുത്തിൽ
അവൾ എഴുതിയിരുന്നെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ ഒരു
ഉപവാസം ്രപസിദ്ധമാക്കി നാേബാത്തിെന ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ്രപധാനസ്ഥലം െകാടുത്തു ഇരുത്തുവിൻ. 10

നീചന്മാരായ രണ്ടാളുകെള അവെന്നതിെര നിത്തൎ ി:
അവൻ ൈദവെത്തയും രാജാവിെനയും ദുഷിച്ചു
എന്നു അവന്നു വിേരാധമായി സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിൻ;
പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന പുറത്തു െകാണ്ടുെചന്നു
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാേല്ലണം. 11 അവെന്റ പട്ടണത്തിൽ
പാക്കൎ ുന്ന മൂപ്പന്മാരും ്രപധാനികളുമായ െപൗരന്മാർ
ഈേസെബൽ പറഞ്ഞയച്ചതുേപാെലയും അവൾ
െകാടുത്തയച്ച എഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരുന്നതുേപാെലയും െചയത്ു. 12 അവർ
ഉപവാസം ്രപസിദ്ധംെചയത്ു, നാേബാത്തിെന
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ്രപധാനസ്ഥലത്തിരുത്തി. 13

നീചന്മാരായ രണ്ടു ആളുകൾ വന്നു അവെന്റ േനെര
ഇരുന്നു; നാേബാത്ത് ൈദവേത്തയും രാജാവിെനയും
ദുഷിച്ചു എന്നു ആ നീചന്മാർ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
അവന്നു വിേരാധമായി, നാേബാത്തിന്നു വിേരാധമായി
തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. അവർ അവെന
പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു െകാണ്ടു േപായി കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 14 നാേബാത്ത് കേല്ലറുെകാണ്ടു
മരിച്ചു എന്നു അവർ ഈേസെബലിന്നു വത്തൎ മാനം
പറഞ്ഞയച്ചു. 15 നാേബാത്ത് കേല്ലറുെകാണ്ടു മരിച്ചു
എന്നു ഈേസെബൽ േകട്ടേപ്പാൾ അവൾ
ആഹാബിേനാടു: നീ എഴുേന്നറ്റു നിനക്കു വിെലക്കു
തരുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത യിെ്രസേയല്യനായ
നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം
ൈകവശമാക്കിെക്കാൾക; നാേബാത്ത്
ജീവേനാെടയില്ല; മരിച്ചുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു. 16

നാേബാത്ത് മരിച്ചു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ആഹാബ്
എഴുേന്നറ്റു യിെ്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടം ൈകവശമാക്കുവാൻ അവിേടക്കു
േപായി. 17 എന്നാൽ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
തിശബ്്യനായ ഏലീയാവിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 18

നീ എഴുേന്നറ്റു ശമയ്യൎ യിെല യി്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബിെന എതിേരലപ്ാൻ െചല്ലുക; ഇതാ, അവൻ
നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം ൈകവശമാക്കുവാൻ
അവിേടക്കു േപായിരിക്കുന്നു. 19 നീ അവേനാടു: നീ
കുലെചയ്കയും ൈകവശമാക്കുകയും െചയത്ുേവാ
എന്നു യേഹാവ േചാദിക്കന്നു. നായ്ക്കൾ
നാേബാത്തിെന്റ രക്തം നക്കിയ സ്ഥലത്തുെവച്ചു തേന്ന
നിെന്റ രക്തവും നക്കിക്കളയും എന്നു യേഹാവ
കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു നീ അവേനാടു പറക. 20

ആഹാബ ്ഏലീയാേവാടു: എെന്റ ശ്രതുേവ, നീ എെന്ന
കെണ്ടത്തിേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: അേത, ഞാൻ കെണ്ടത്തി.
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയവ്ാൻ നീ
നിെന്ന വിറ്റുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു 21 ഞാൻ നിെന്റേമൽ
അനത്ഥൎ ം വരുത്തും; നിെന്ന അേശഷം നിമ്മൎ ൂലമാക്കി
യി്രസാേയലിൽ ആഹാബിന്നുള്ള സ്വത്രന്തനും
അസ്വത്രന്തനുമായ പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും ഞാൻ
നി്രഗഹിച്ചുകളയും. 22 നീ എെന്ന േകാപിപ്പിക്കയും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിക്കയും
െചയത്തുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്റ ഗൃഹെത്ത
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും അഹീയാവിെന്റ മകനായ
ബെയശയുെട ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും ആക്കും. 23

ഈേസെബലിെനക്കുറിച്ചു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തു:
നായ്ക്കൾ ഈേസെബലിെന യിെ്രസേയലിെന്റ

മതിലരിെകെവച്ചു തിന്നുകളയും. 24 ആഹാബിെന്റ
സന്തതിയിൽ പട്ടണത്തിൽെവച്ചു മരിക്കുന്നവെന
നായ്ക്കൾ തിന്നും; വയലിൽെവച്ചു മരിക്കുന്നവെന
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ തിന്നും. 25 എന്നാൽ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയവ്ാൻ
തെന്നത്താൻ വിറ്റുകളഞ്ഞ ആഹാബിെനേപ്പാെല
ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; അവെന്റ ഭായ്യൎ  ഈേസെബൽ
അവെന അതിന്നായി ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. 26

യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞ അേമായ്യൎ ർ
െചയത്തുേപാെലെയാെക്കയും അവൻ വി്രഗഹങ്ങെള
െചന്നു േസവിച്ചു മഹാേമ്ലച്ഛത ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 27

ആഹാബ ്ആ വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ വ്രസ്തം കീറി, തെന്റ
േദഹം പെറ്റ രട്ടുടുത്തുെകാണ്ടു ഉപവസിച്ചു, രട്ടിൽ
തേന്ന കിടക്കുകയും സാവധാനമായി നടക്കയും
െചയത്ു. 28 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
തിശബ്്യനായ ഏലീയാവിന്നു ഉണ്ടായി: 29 ആഹാബ്
എെന്റ മുമ്പാെക തെന്നത്താൻ താഴത്്തിയതു
കണ്ടുേവാ? അവൻ എെന്റ മുമ്പാെക തെന്നത്താൻ
താഴത്്തിയതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെന്റ ജീവകാലത്തു
അനത്ഥൎ ം വരുത്താെത അവെന്റ മകെന്റ കാലത്തു
അവെന്റ ഗൃഹത്തിന്നു അനത്ഥൎ ം വരുത്തും എന്നു
കലപ്ിച്ചു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അരാമും യി്രസാേയലും മൂന്നു സംവത്സരം
തമ്മിൽ യുദ്ധം കൂടാെത പാത്തൎ ു. 2 മൂന്നാം
ആണ്ടിേലാ െയഹൂദാരാജാവായ

െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു. 3 യി്രസാേയൽരാജാവു തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു:
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്ത് നമുക്കുള്ളെതന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുേവാ? നാം അതിെന അരാംരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ നിന്നു പിടിക്കാെത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവൻ െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു:
നീ എേന്നാടുകൂെട ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ
യുദ്ധത്തിന്നു േപാരുേമാ? എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു
െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു: ഞാനും
നീയും എെന്റ ജനവും നിെന്റ ജനവും എെന്റ
കുതിരകളും നിെന്റ കുതിരകളും ഒരുേപാെലയേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു: ഇന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. 6

അങ്ങെന യി്രസാേയൽരാജാവു ഏകേദശം നാനൂറു
്രപവാചകന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തി അവേരാടു: ഞാൻ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിന്നു
േപാകേയാ േപാകാതിരിക്കേയാ എന്തു േവണ്ടു എന്നു
േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവർ പുറെപ്പടുക; കത്തൎ ാവു
അതു രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്: നാം
അരുളപ്പാടു േചാദിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവയുെട
്രപവാചകനായിട്ടു ഇവിെട ഇനി ആരും ഇല്ലേയാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 8 അതിന്നു യി്രസാേയൽരാജാവു
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: നാം യേഹാവേയാടു
അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇനി യിമ്ലയുെട
മകനായ മീഖായാവു എെന്നാരുത്തൻ ഉണ്ടു. എന്നാൽ
അവൻ എെന്നക്കുറിച്ചു ഗുണമല്ല േദാഷം തേന്ന
്രപവചിക്കുന്നതുെകാണ്ടു എനിക്കു അവേനാടു
ഇഷ്ടമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവു അങ്ങെന
പറയരുേത എന്നു െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. 9

൧. രാജാക്കന്മാർ 21:9 301 ൧. രാജാക്കന്മാർ 22:9



അങ്ങെന യി്രസാേയൽരാജാവു ഒരു ഷണ്ഡെന വിളിച്ചു,
യിമള്യുെട മകനായ മീഖായാെവ േവഗത്തിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 10 യി്രസാേയൽ
രാജാവും െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തും
രാജവ്രസ്തം ധരിച്ചു ശമയ്യൎ യുെട പടിവാതിൽ
്രപേവശനത്തിങ്കൽ ഒരു വിശാലസ്ഥലത്തു
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു; ്രപവാചകന്മാർ ഒെക്കയും
അവരുെട സന്നിധിയിൽ ്രപവചിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 11

െകനയനയുെട മകനായ സിെദക്കീയാവു തനിക്കു
ഇരിമ്പുെകാണ്ടു െകാമ്പു ഉണ്ടാക്കി: ഇവെകാണ്ടു നീ
അരാമ്യെര അവർ ഒടുങ്ങുംവെര കുത്തിക്കളയും
എന്നി്രപകാരം യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 ്രപവാചകന്മാെരാെക്കയും അങ്ങെന
തെന്ന ്രപവചിച്ചു: ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു
പുറെപ്പടുക; നീ കൃതാത്ഥൎ നാകും; യേഹാവ അതു
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 13

മീഖായാെവ വിളിപ്പാൻ േപായ ദൂതൻ അവേനാടു:
േനാക്കു, ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കുകൾ ഒരുേപാെല
രാജാവിന്നു ഗുണമായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കും
അവരിൽ ഒരുത്തേന്റതുേപാെല ഇരിേക്കണം; നീയും
ഗുണമായി പറേയണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അതിന്നു
മീഖായാവു: യേഹാവയാണ, യേഹാവ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു തേന്ന ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 അവൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ രാജാവു അവേനാടു: മീഖായാേവ,
ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിന്നു
േപാകേയാ േപാകാതിരിക്കേയാ എന്തു േവണ്ടു എന്നു
േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ: പുറെപ്പടുവിൻ; നിങ്ങൾ
കൃതാത്ഥൎ രാകും; യേഹാവ അതു രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 16 രാജാവു അവേനാടു:
നീ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യമല്ലാെത
യാെതാന്നും എേന്നാടു പറയരുെതന്നു എ്രത
്രപാവശ്യം ഞാൻ നിേന്നാടു സത്യം െചയത്ു
പറേയണം എന്നു േചാദിച്ചു. 17 അതിന്നു അവൻ:
ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല യി്രസാേയൽ
ഒെക്കയും പവ്വൎ തങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു; അേപ്പാൾ യേഹാവ: ഇവക്കൎ ു നാഥനില്ല; അവർ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽരാജാവു
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: ഇവൻ എെന്നക്കുറിച്ചു
േദാഷമല്ലാെത ഗുണം ്രപവചിക്കയിെല്ലന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 19

അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: എന്നാൽ നീ
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്ക: യേഹാവ തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല
ൈസന്യം ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ വലത്തും
ഇടത്തും നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. 20 ആഹാബ്
െചന്നു ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽെവച്ചു
പട്ടുേപാകത്തക്കവണ്ണം അവെന ആർ വശീകരിക്കും
എന്നു യേഹാവ േചാദിച്ചതിന്നു ഒരുത്തൻ
ഇങ്ങെനയും ഒരുത്തൻ അങ്ങെനയും പറഞ്ഞു. 21

എന്നാെറ ഒരു ആത്മാവു മുേമ്പാട്ടു വന്നു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു: ഞാൻ അവെന
വശീകരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഏതിനാൽ എന്നു
യേഹാവ േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: ഞാൻ പുറെപ്പട്ടു
അവെന്റ സകല ്രപവാചകന്മാരുെടയും വായിൽ
േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. നീ
അവെന വശീകരിക്കും, നിനക്കു സാധിക്കും; നീ
െചന്നു അങ്ങെന െചയ്ക എന്നു അവൻ കലപ്ിച്ചു. 23

ആകയാൽ ഇതാ, യേഹാവ േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവിെന
നിെന്റ ഈ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും വായിൽ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ചു
അനത്ഥൎ ം കലപ്ിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24

അേപ്പാൾ െകനയനയുെട മകനായ സിെദക്കീയാവു
അടുത്തുെചന്നു മീഖായാവിെന്റ െചകിട്ടത്തു അടിച്ചു:
നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയവ്ാൻ യേഹാവയുെട ആത്മാവു
എെന്ന വിട്ടു ഏതു വഴിയായി കടന്നുവന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു. 25 അതിന്നു മീഖായാവു: നീ ഒളിപ്പാനായിട്ടു
അറ േതടിനടക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ നീ കാണും എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽരാജാവു
പറഞ്ഞതു: മീഖായാെവ പിടിച്ചു നഗരാധിപതിയായ
ആേമാെന്റയും രാജകുമാരനായ േയാവാശിെന്റയും
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു ഇവെന കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആക്കി, 27 ഞാൻ സമാധാനേത്താെട വരുേവാളം
െഞരുക്കത്തിെന്റ അപ്പവും െഞരുക്കത്തിെന്റ
െവള്ളവും െകാടുത്തു േപാഷിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
രാജാവു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവേരാടു പറക.
28 അതിന്നു മീഖായാവു: നീ സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിവരുന്നുെണ്ടങ്കിൽ യേഹാവ എെന്നെക്കാണ്ടു
അരുളിെച്ചയത്ിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
സകലജാതികളുമായുേള്ളാേര, േകട്ടുെകാൾവിൻ
എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 29 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽരാജാവും െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തും ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു
േപായി. 30 യി്രസാേയൽരാജാവു
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: ഞാൻ േവഷംമാറി പടയിൽ
കടക്കും; നീേയാ രാജവ്രസ്തം ധരിച്ചുെകാൾക എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന യി്രസാേയൽരാജാവു േവഷംമാറി
പടയിൽ കടന്നു. 31 എന്നാൽ അരാംരാജാവു തെന്റ
മുപ്പത്തിരണ്ടു രഥനായകന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു മാ്രതമല്ലാെത
െചറിയവേരാേടാ വലിയവേരാേടാ യുദ്ധം െചയ്യരുതു
എന്നു കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 32 ആകയാൽ രഥനായകന്മാർ
െയേഹാശാഥാത്തിെന കണ്ടേപ്പാൾ: ഇവൻ തേന്ന
യി്രസാേയൽരാജാവു എന്നു പറഞ്ഞു അവേനാടു
െപാരുതുവാൻ തിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്
നിലവിളിച്ചു. 33 അവൻ യി്രസാേയൽരാജവല്ല എന്നു
രഥനായകന്മാർ കണ്ടിട്ടു അവെന വിട്ടുമാറി േപാന്നു.
34 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ യദൃച്ഛയാ വില്ലു കുെലച്ചു
യി്രസാേയൽരാജാവിെന കവചത്തിന്നും
പതക്കത്തിന്നും ഇെടക്കു എയത്ു; അവൻ തെന്റ
സാരഥിേയാടു: നിെന്റ ൈക തിരിച്ചു എെന്ന
പടയിൽനിന്നു െകാണ്ടുേപാക; ഞാൻ കഠിനമായി
മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അന്നു പട
കഠിനമായി തീന്നൎ തുെകാണ്ടു രാജാവു അരാമ്യക്കൎ ു
എതിെര രഥത്തിൽ നിവിന്നൎ ുനിന്നു; സന്ധ്യാസമയത്തു
അവൻ മരിച്ചുേപായി. മുറിവിൽനിന്നു രക്തം
രഥത്തിന്നകത്തു ഒഴുകിയിരുന്നു. 36 സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
പട്ടണത്തിേലക്കും താന്താെന്റ േദശേത്തക്കും േപാകെട്ട
എന്നു പാളയത്തിൽ ഒരു പരസ്യം പുറെപ്പട്ടു. 37

അങ്ങെന രാജാവു മരിച്ചു; അവെന ശമയ്യൎ യിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു; അവർ രാജാവിെന ശമയ്യൎ യിൽ അടക്കം
െചയത്ു. 38 രഥം ശമയ്യൎ യിെല കുളത്തിൽ
കഴുകിയേപ്പാൾ യേഹാവ കലപ്ിച്ചിരുന്ന
വചന്രപകാരം നായ്ക്കൾ അവെന്റ രക്തം നക്കി;
േവശ്യാ്രസ്തീകളും അവിെട കുളിച്ചു. 39 ആഹാബിെന്റ
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
അവൻ ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടു പണിത

൧. രാജാക്കന്മാർ 22:10 302 ൧. രാജാക്കന്മാർ 22:39



അരമനയുെടയും അവൻ പണിത എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളുെടയും വിവരവും
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 40 ആഹാബ ്തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ
മകനായ അഹസ്യാവു അവന്നു പകരം രാജാവായി.

41 ആസയുെട മകനായ യേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ നാലാം
ആണ്ടിൽ െയഹൂദയിൽ രാജാവായി. 42

െയേഹാശാഫാത്ത് വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഇരുപത്തഞ്ചു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ
അെമ്മക്കു അസൂബാ എന്നു േപർ; അവൾ
ശിൽഹിയുെട മകൾ ആയിരുന്നു. 43 അവൻ തെന്റ
അപ്പനായ ആസയുെട എല്ലാവഴിയിലും നടന്നു; അതു
വിട്ടുമാറാെത യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായതു െചയത്ു.
പൂജാഗിരികൾക്കുമാ്രതം നീക്കം വന്നില്ല; ജനം
പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിക്കയും ധൂപം കാട്ടുകയും
െചയത്ുേപാന്നു. 44 െയേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു സഖ്യത െചയത്ു. 45

െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും
അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും അവൻ െചയത്
യുദ്ധവും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 46

തെന്റ അപ്പനായ ആസയുെട കാലത്തു േശഷിച്ചിരുന്ന
പുരുഷൈമഥുനക്കാെര അവൻ േദശത്തുനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 47 ആ കാലത്തു എേദാമിൽ

രാജാവില്ലായ്കെകാണ്ടു ഒരു േദശാധിപതി രാജസ്ഥാനം
വഹിച്ചു. 48 ഓഫീരിൽ െപാന്നിന്നു േപാേകണ്ടതിന്നു
െയേഹാശാഫാത്ത് തശൎ ീശ ്കപ്പലുകെള ഉണ്ടാക്കി;
എന്നാൽ കപ്പലുകൾ എേസ്യാൻ-േഗബരൽെവച്ചു
ഉടഞ്ഞുേപായതുെകാണ്ടു അെവക്കു േപാകുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 49 അേന്നരം ആഹാബിെന്റ മകനായ
അഹസ്യാവു െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: എെന്റ
ദാസന്മാർ നിെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂെട കപ്പലുകളിൽ
േപാരെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ
െയേഹാശാഫാത്തിന്നു മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 50

െയേഹാശാഫാത്ത് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന
അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ െയേഹാരാം
അവന്നു പകരം രാജാവായി.

51 ആഹാബിെന്റ മകനായ അഹസ്യാവു
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പതിേനഴാം ആണ്ടിൽ ശമയ്യൎ യിൽ യി്രസാേയലിന്നു
രാജാവായി; യി്രസാേയലിൽ രണ്ടു സംവത്സരം വാണു.
52 അവൻ തെന്റ അപ്പെന്റ വഴിയിലും അമ്മയുെട
വഴിയിലും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
വഴിയിലും നടന്നു യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയത്ു. 53 അവൻ ബാലിെന േസവിച്ചു നമസ്കരിച്ചു;
തെന്റ അപ്പൻ െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ചു.
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൨൨. രാജാക്കന്മാർരാജാക്കന്മാർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആഹാബ ്മരിച്ചേശഷം േമാവാബ്യർ
യി്രസാേയലിേനാടു മത്സരിച്ചു. 2 അഹസ്യാവു
ശമയ്യൎ യിെല തെന്റ മാളികയുെട

കിളിവാതിലിൽകൂടി വീണു ദീനംപിടിച്ചു; അവൻ
ദൂതന്മാെര അയച്ചു: ഈ ദീനം മാറി എനിക്കു െസൗഖ്യം
വരുേമാ എന്നു എേ്രകാനിെല േദവനായ
ബാൽെസബൂബിേനാടു െചന്നു േചാദിപ്പിൻ എന്നു
അവേരാടു കലപ്ിച്ചു. 3 എന്നാൽ യേഹാവയുെട
ദൂതൻ തിശബ്്യനായ ഏലീയാേവാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ
എഴുേന്നറ്റു ശമയ്യൎ ാരാജാവിെന്റ ദൂതന്മാെര
എതിേരറ്റുെചന്നു അവേരാടു: യി്രസാേയലിൽ ൈദവം
ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നിങ്ങൾ എേ്രകാനിെല േദവനായ
ബാൽെസബൂബിേനാടു അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ
േപാകുന്നതു? 4 ഇതുനിമിത്തം നീ കയറിയിരിക്കുന്ന
കട്ടിലിൽനിന്നു ഇറങ്ങാെത നിശ്ചയമായി മരിക്കും
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറക.
അങ്ങെന ഏലീയാവു േപായി. 5 ദൂതന്മാർ
മടങ്ങിവന്നാെറ അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
മടങ്ങിവന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 6 അവർ
അവേനാടു പറഞ്ഞതു: ഒരാൾ ഞങ്ങെള
എതിേരറ്റുവന്നു ഞങ്ങേളാടു: നിങ്ങെള അയച്ചിരിക്കുന്ന
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു: യി്രസാേയലിൽ
ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ എേ്രകാനിെല േദവനായ
ബാൽെസബൂബിേനാടു അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ
അയക്കുന്നതു? ഇതുനിമിത്തം നീ കയറിയിരിക്കുന്ന
കട്ടിലിൽനിന്നു ഇറങ്ങാെത നിശ്ചയമായി മരിക്കും
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു അവേനാടു
പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അവൻ അവേരാടു:
നിങ്ങെള എതിേരറ്റുവന്നു ഈ വാക്കു നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞ ആളുെട േവഷം എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 8

അവൻ േരാമവ്രസ്തം ധരിച്ചു അെരക്കു േതാൽവാറു
െകട്ടിയ ആളായിരുന്നു എന്നു അവർ അവേനാടു
പറഞ്ഞു. അവൻ തിശബ്്യനായ ഏലീയാവു തേന്ന
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന രാജാവു
അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതിയായ ഒരുവെനയും അവെന്റ
അമ്പതു ആെളയും അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു;
അവൻ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അവൻ ഒരു
മലമുകളിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവൻ അവേനാടു:
ൈദവപുരുഷാ, ഇറങ്ങിവരുവാൻ രാജാവു
കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ഏലീയാവു
അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതിയായവേനാടു: ഞാൻ
ൈദവപുരുഷെനങ്കിൽ ആകാശത്തുനിന്നു തീ ഇറങ്ങി
നിെന്നയും നിെന്റ അമ്പതു ആെളയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന ആകാശത്തുനിന്നു തീ ഇറങ്ങി
അവെനയും അവെന്റ അമ്പതു ആെളയും
ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 11 അവൻ അമ്പതുേപക്കൎ ു
അധിപതിയായ മെറ്റാരുത്തെനയും അവെന്റ അമ്പതു
ആെളയും അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു; അവനും

അവേനാടു: ൈദവപുരുഷാ, േവഗത്തിൽ
ഇറങ്ങിവരുവാൻ രാജാവു കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 ഏലീയാവു അവേനാടു: ഞാൻ
ൈദവപുരുഷെനങ്കിൽ ആകാശത്തുനിന്നു തീ ഇറങ്ങി
നിെന്നയും നിെന്റ അമ്പതു ആെളയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു; ഉടെന ൈദവത്തിെന്റ തീ
ആകാശത്തുനിന്നു ഇറങ്ങി അവെനയും അവെന്റ
അമ്പതു ആെളയും ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 13 മൂന്നാമതും
അവൻ അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതിയായ ഒരുത്തെനയും
അവെന്റ അമ്പതു ആെളയും അയച്ചു; ഈ മൂന്നാമെത്ത
അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതിയായവൻ െചന്നു
ഏലീയാവിെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അവേനാടു:
ൈദവപുരുഷനായുേള്ളാേവ, എെന്റ ്രപാണെനയും
നിെന്റ ദാസന്മാരായ ഈ അമ്പതു ആളുെട
്രപാണെനയും ആദരിേക്കണേമ. 14 ആകാശത്തുനിന്നു
തീ ഇറങ്ങി അമ്പതുേപക്കൎ ധിപതിമാരായ മുമ്പിലെത്ത
രണ്ടുേപെരയും അവരുെട അമ്പതീതു ആെളയും
ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ; എന്നാൽ എെന്റ ്രപാണെന
ആദരിേക്കണേമ എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 15 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഏലീയാേവാടു: ഇവേനാടുകൂെട
േപാക; അവെന ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റു അവേനാടുകൂെട
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു 16 അവേനാടു:
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അരുളപ്പാടു
േചാദിപ്പാൻ യി്രസാേയലിൽ ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ
എേ്രകാനിെല േദവനായ ബാൽെസബൂബിേനാടു
അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ ദൂതന്മാെര അയച്ചതു?
ഇതുനിമിത്തം നീ കയറിയിരിക്കുന്ന കട്ടിലിൽനിന്നു
ഇറങ്ങാെത നിശ്ചയമായി മരിക്കും. 17 ഏലീയാവു
പറഞ്ഞ യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം തേന്ന അവൻ
മരിച്ചു േപായി; അവന്നു മകനില്ലായ്കെകാണ്ടു അവന്നു
പകരം െയേഹാരാം െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകനായ െയേഹാരാമിെന്റ
രണ്ടാം ആണ്ടിൽ രാജാവായി. 18 അഹസ്യാവു െചയത്
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഏലീയാെവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു എടുത്തുെകാൾവാൻ
ഭാവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഏലീയാവു

എലീശേയാടു കൂെട ഗിൽഗാലിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 2

ഏലീയാവു എലീശേയാടു: നീ ഇവിെട
താമസിച്ചുെകാൾക: യേഹാവ എെന്ന
േബേഥലിേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
എലീശാ അവേനാടു: യേഹാവയാണ, നിെന്റ
ജീവനാണ, ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവർ േബേഥലിേലക്കു േപായി. 3

േബേഥലിെല ്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശയുെട
അടുക്കൽ പുറത്തുവന്നു അവേനാടു: യേഹാവ ഇന്നു
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നിെന്റ യജമാനെന നിെന്റ തെലക്കൽനിന്നു
എടുത്തുെകാള്ളും എന്നു നീ അറിയുന്നുേവാ എന്നു
േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ: അേത, ഞാൻ അറിയുന്നു;
നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 4

ഏലീയാവു അവേനാടു: എലീശേയ, നീ ഇവിെട
താമസിച്ചുെകാൾക; യേഹാവ എെന്ന
െയരീേഹാവിേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അതിന്നു അവൻ: യേഹാവയാണ, നിെന്റ ജീവനാണ,
ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ െയരീേഹാവിേലക്കു േപായി. 5 െയരീേഹാവിെല
്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശയുെട അടുക്കൽ വന്നു
അവേനാടു: യേഹാവ ഇന്നു നിെന്റ യജമാനെന നിെന്റ
തെലക്കൽനിന്നു എടുത്തുെകാള്ളും എന്നു നീ
അറിയുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു; അതിന്നു അവൻ:
അേത, ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഏലീയാവു അവേനാടു: നീ ഇവിെട
താമസിച്ചുെകാൾക; യേഹാവ എെന്ന
േയാദ്ദൎ ാങ്കേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു;
അതിന്നു അവൻ യേഹാവയാണ, നിെന്റ ജീവനാണ,
ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ ഇരുവരുംകൂെട േപായി. 7

്രപവാചകശിഷ്യന്മാരിൽ അമ്പതുേപർ െചന്നു
അവെക്കൎ തിെര ദൂരത്തുനിന്നു; അവർ ഇരുവരും
േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക നിന്നു. 8 അേപ്പാൾ ഏലീയാവു തെന്റ
പുതപ്പു എടുത്തു മടക്കി െവള്ളെത്ത അടിച്ചു; അതു
അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും പിരിഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ
ഇരുവരും ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി അക്കെരക്കു
കടന്നു. 9 അവർ അക്കെര കടന്നേശഷം ഏലീയാവു
എലീശേയാടു: ഞാൻ നിങ്കൽനിന്നു
എടുത്തുെകാള്ളെപ്പടുംമുെമ്പ ഞാൻ നിനക്കു എന്തു
െചയത്ു തേരണം? േചാദിച്ചുെകാൾക എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന്നു എലീശാ: നിെന്റ ആത്മാവിൽ ഇരട്ടി
പങ്കു എെന്റേമൽ വരുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 10

അതിന്നു അവൻ: നീ ്രപയാസമുള്ള കായ്യൎ മാകുന്നു
േചാദിച്ചതു; ഞാൻ നിങ്കൽനിന്നു
എടുത്തുെകാള്ളെപ്പടുേമ്പാൾ നീ എെന്ന
കാണുന്നുെവങ്കിൽ നിനക്കു അങ്ങെന ഉണ്ടാകും;
അെല്ലന്നുവരികിൽ ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 11

അവർ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു നടക്കുേമ്പാൾ
അഗ്നിരഥവും അഗ്ന്യശ്വങ്ങളും വന്നു അവെര തമ്മിൽ
േവർപിരിച്ചു; അങ്ങെന ഏലീയാവു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു കയറി. 12 എലീശാ അതു കണ്ടിട്ടു:
എെന്റ പിതാേവ, എെന്റ പിതാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ
േതരും േതരാളികളും എന്നു നിലവിളിച്ചു, പിെന്ന
അവെന കണ്ടില്ല; അേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ വ്രസ്തം
പിടിച്ചു രണ്ടു ഖണ്ഡമായി കീറിക്കളഞ്ഞു. 13 പിെന്ന
അവൻ ഏലീയാവിേന്മൽനിന്നു വീണ പുതപ്പു എടുത്തു
മടങ്ങിെച്ചന്നു േയാദ്ദൎ ാന്നരിെക നിന്നു. 14

ഏലീയാവിേന്മൽനിന്നു വീണ പുതപ്പുെകാണ്ടു അവൻ
െവള്ളെത്ത അടിച്ചു: ഏലീയാവിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ എവിെട എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
െവള്ളെത്ത അടിച്ചേപ്പാൾ അതു അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും
പിരിഞ്ഞു. എലീശാ ഇക്കെരക്കു കടന്നു. 15

െയരീേഹാവിൽ അവെന്നതിെര നിന്നിരുന്നു
്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ അവെന കണ്ടിട്ടു:
ഏലീയാവിെന്റ ആത്മാവു എലീശയുെടേമൽ
അധിവസിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
എതിേരറ്റുെചന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു.
16 അവർ അവേനാടു: ഇതാ, അടിയങ്ങേളാടുകൂെട
അമ്പതു ബലശാലികൾ ഉണ്ടു; അവർ െചന്നു നിെന്റ

യജമാനെന അേന്വഷിക്കെട്ട; പേക്ഷ യേഹാവയുെട
ആത്മാവു അവെന എടുത്തു വല്ല മലയിേലാ
താഴവ്രയിേലാ എങ്ങാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ: നിങ്ങൾ അയക്കരുതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവർ അവെന അത്യന്തം
നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചേപ്പാൾ അവൻ: എന്നാൽ
അയച്ചുെകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ
അമ്പതുേപെര അയച്ചു; അവർ മൂന്നുദിവസം
അേന്വഷിച്ചിട്ടും അവെന കെണ്ടത്തിയില്ല. 18 അവൻ
െയരീേഹാവിൽ പാത്തൎ ിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ
അവെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു; അവൻ അവേരാടു:
േപാകരുതു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

19 അനന്തരം ആ പട്ടണക്കാർ എലീശേയാടു: ഈ
പട്ടണത്തിെന്റ ഇരിപ്പു മേനാഹരമായെതന്നു
യജമാനൻ കാണുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ െവള്ളം
ചീത്തയും േദശം ഗഭൎനാശകവും ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 അതിന്നു അവൻ: ഒരു പുതിയ തളിക
െകാണ്ടുവന്നു അതിൽ ഉപ്പു ഇടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ അതു അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 21

അവൻ നീരുറവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അതിൽ ഉപ്പു
ഇട്ടു. ഞാൻ ഈ െവള്ളം പഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഇനി
ഇതിനാൽ മരണവും ഗഭൎനാശവും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22

എലീശാ പറഞ്ഞതുേപാെല ആ െവള്ളം ഇന്നുവെര
പഥ്യമായിത്തേന്ന ഇരിക്കുന്നു.

23 പിെന്ന അവൻ അവിെടനിന്നു േബേഥലിേലക്കു
േപായി; അവൻ വഴിയിൽ നടക്കുേമ്പാൾ ബാലന്മാർ
പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നു അവെന
പരിഹസിച്ചു അവേനാടു: െമാട്ടത്തലയാ, കയറി വാ;
െമാട്ടത്തലയാ, കയറി വാ; എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അവൻ
പിേന്നാക്കം തിരിഞ്ഞു അവെന േനാക്കി
യേഹാവനാമത്തിൽ അവെര ശപിച്ചു; അേപ്പാൾ
കാട്ടിൽനിന്നു രണ്ടു െപൺകരടി ഇറങ്ങിവന്നു
അവരിൽ നാലപ്ത്തിരണ്ടു ബാലന്മാെര കീറിക്കളഞ്ഞു.
25 അവൻ അവിടംവിട്ടു കേമ്മൎ ൽപവ്വൎ തത്തിേലക്കു
േപായി; അവിെടനിന്നു ശമയ്യൎ യിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ ആഹാബിെന്റ മകനായ
െയേഹാരാം ശമയ്യൎ യിൽ യി്രസാേയലിന്നു

രാജാവായി; അവൻ പ്രന്തണ്ടു സംവത്സരം വാണു. 2

അവൻ യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായതു െചയത്ു; തെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മേയയും േപാെല അല്ലതാനും; തെന്റ
അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബാൽവി്രഗഹം അവൻ
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 3 എന്നാലും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെള അവൻ വിട്ടുമാറാെത മുറുെക പിടിച്ചു.

4 േമാവാബ ്രാജാവായ േമെശക്കു അനവധി
ആടുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ യി്രസാേയൽരാജാവിന്നു ഒരു
ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുെടയും ഒരു ലക്ഷം
ആട്ടുെകാറ്റന്മാരുെടയും േരാമം െകാടുത്തുവന്നു. 5

എന്നാൽ ആഹാബ ്മരിച്ചേശഷം േമാവാബ ്രാജാവു
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു മത്സരിച്ചു. 6 ആ കാലത്തു
െയേഹാരാംരാജാവു ശമയ്യൎ യിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
യി്രസാേയലിെന ഒെക്കയും എണ്ണിേനാക്കി. 7 പിെന്ന
അവൻ: േമാവാബര്ാജാവു എേന്നാടു
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മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; േമാവാബ്യേരാടു യുദ്ധത്തിന്നു നീ
കൂെട േപാരുേമാ എന്നു െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു ആളയച്ചു േചാദിപ്പിച്ചു.
അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ േപാരാം; നീയും ഞാനും
എെന്റ ജനവും നിെന്റ ജനവും എെന്റ കുതിരകളും
നിെന്റ കുതിരകളും ഒരുേപാെലയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
8 നാം ഏതു വഴിയായി േപാേകണം എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചതിന്നു: എേദാംമരുഭൂമിവഴിയായി തേന്ന
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽരാജാവു െയഹൂദാരാജാവും
എേദാംരാജാവുമായി പുറെപ്പട്ടു; അവർ ഏഴു
ദിവസെത്ത വഴി ചുറ്റിനടന്നേശഷം
അവേരാടുകൂെടയുള്ള ൈസന്യത്തിന്നും മൃഗങ്ങൾക്കും
െവള്ളം കിട്ടാെതയായി. 10 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽരാജാവു: അേയ്യാ, ഈ മൂന്നു
രാജാക്കന്മാെരയും യേഹാവ വിളിച്ചുവരുത്തിയതു
അവെര േമാവാബ്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിേന്നാ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 എന്നാൽ
യേഹാശാഫാത്ത്: നാം യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാടു
േചാദിേക്കണ്ടതിന്നു ഇവിെട യേഹാവയുെട
്രപവാചകൻ ആരുമില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു
യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ:
ഏലീയാവിെന്റ ൈകക്കു െവള്ളം ഒഴിച്ച ശാഫാത്തിെന്റ
മകൻ എലീശാ ഇവിെട ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 12

അവെന്റ പക്കൽ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു ഉണ്ടു
എന്നു െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
യി്രസാേയൽരാജാവും െയേഹാശാഫാത്തും
എേദാംരാജാവും കൂെട അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
13 എലീശാ യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാടു: എനിക്കും
നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? നീ നിെന്റ അപ്പെന്റ
്രപവാചകന്മാരുെട അടുക്കലും നിെന്റ അമ്മയുെട
്രപവാചകന്മാരുെട അടുക്കലും െചല്ലുക എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന്നു യി്രസാേയൽരാജാവു അവേനാടു:
അങ്ങെനയല്ല; ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാെരയും
േമാവാബ്യരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു
യേഹാവ അവെര വിളിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 അതിന്നു എലീശാ: ഞാൻ
േസവിച്ചുനില്ക്കുന്ന ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയാണ,
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മുഖം
ഞാൻ ആദരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്ന
േനാക്കുകേയാ കടാക്ഷിക്കേയാ ഇല്ലായിരുന്നു; 15

എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു വീണക്കാരെന എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
വീണക്കാരൻ വായിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയുെട ൈക
അവെന്റേമൽ വന്നു. 16 അവൻ പറഞ്ഞതു
എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഈ താഴവ്രയിൽ അേനകം കുഴികൾ െവട്ടുവിൻ. 17

നിങ്ങൾ കാറ്റു കാണുകയില്ല, മഴയും കാണുകയില്ല;
എന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട ആടുമാടുകളും
നിങ്ങളുെട മൃഗവാഹനങ്ങളും കുടിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഈ താഴവ്ര െവള്ളംെകാണ്ടു നിറയും. 18 ഇതു േപാരാ
എന്നു യേഹാെവക്കു േതാന്നീട്ടു അവൻ
േമാവാബ്യെരയും നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുതരും.
19 നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും
േശ്രഷഠ്നഗരങ്ങളുെമല്ലാം ജയിച്ചടക്കുകയും
നല്ലവൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം മുറിക്കയും നീരുറവുകെളല്ലാം
അെടച്ചുകളകയും നല്ല നിലങ്ങെളല്ലാം കല്ലു വാരിയിട്ടു
ചീത്തയാക്കുകയും െചയ്യും. 20 പിെറ്റന്നാൾ രാവിെല
േഭാജനയാഗത്തിെന്റ സമയത്തു െവള്ളം
എേദാംവഴിയായി വരുന്നതു കണ്ടു; േദശം

െവള്ളംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ ഈ
രാജാക്കന്മാർ തങ്ങേളാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടുവന്നു എന്നു േമാവാബ്യെരാെക്കയും
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ആയുധം ധരിപ്പാൻ തക്ക
്രപായത്തിലും േമേലാട്ടുമുള്ളവെര വിളിച്ചുകൂട്ടി
അതിരിങ്കൽ െചന്നുനിന്നു. 22 രാവിെല അവർ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ സൂയ്യൎ ൻ െവള്ളത്തിേന്മൽ ഉദിച്ചിട്ടു
േമാവാബ്യക്കൎ ു തങ്ങളുെട േനെരയുള്ള െവള്ളം
രക്തംേപാെല ചുവപ്പായി േതാന്നി: 23 അതു
രക്തമാകുന്നു; ആ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ െപാരുതു
അേന്യാന്യം സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു; ആകയാൽ
േമാവാബ്യേര, െകാെള്ളക്കു വരുവിൻ എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 24 അവർ യി്രസാേയൽപാളയത്തിങ്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർ എഴുേന്നറ്റു
േമാവാബ്യെര േതാലപ്ിേച്ചാടിച്ചു; അവർ േദശത്തിൽ
കടന്നുെചന്നു േമാവാബ്യെര പിെന്നയും
േതാലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു. 25 പട്ടണങ്ങെള അവർ ഇടിച്ചു
നല്ലനിലെമാെക്കയും ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ കല്ലു ഇട്ടു
നികത്തി നീരുറവുകെളല്ലാം അെടച്ചു
നല്ലവൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം മുറിച്ചുകളഞ്ഞു;
കീഹൎ േരെശത്തിൽ മാ്രതം അവർ അതിെന്റ കല്ലു
അങ്ങെന തേന്ന വിേട്ടച്ചു. എന്നാൽ കവിണക്കാർ
അതിെന വളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 26

േമാവാബര്ാജാവു പട തനിക്കു അതിവിഷമമായി
എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ എേദാംരാജാവിെന
അണിമുറിച്ചാ്രകമിേക്കണ്ടതിന്നു എഴുനൂറു
ആയുധപാണികെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചന്നു; എങ്കിലും
സാധിച്ചില്ല. 27 ആകയാൽ അവൻ തെന്റേശഷം
വാഴുവാനുള്ള ആദ്യജാതെന പിടിച്ചു മതിലിേന്മൽ
ദഹനയാഗം കഴിച്ചു. അേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യരുെടേമൽ
മഹാേകാപം വന്നതുെകാണ്ടു അവർ അവെന വിട്ടു
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപവാചകശിഷ്യന്മാരുെട ഭായ്യൎ മാരിൽ ഒരുത്തി
എലീശേയാടു നിലവിളിച്ചു: നിെന്റ ദാസനായ
എെന്റ ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചുേപായി; നിെന്റ ദാസൻ

യേഹാവാഭക്തനായിരുന്നു എന്നു നിനക്കറിയാമേല്ലാ;
ഇേപ്പാൾ കടക്കാരൻ എെന്റ രണ്ടു മക്കെള പിടിച്ചു
അടിമകളാക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
2 എലീശ അവേളാടു: ഞാൻ നിനക്കു േവണ്ടി എന്തു
െചേയ്യണം? പറക; വീട്ടിൽ നിനക്കു എന്തുള്ളു എന്നു
േചാദിച്ചു. ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാെത അടിയെന്റ വീട്ടിൽ
മെറ്റാന്നും ഇല്ല എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 3 അതിന്നു
അവൻ: നീ െചന്നു നിെന്റ അയല്ക്കാേരാെടാെക്കയും
െവറുമ്പാ്രതങ്ങൾ വായപ് വാങ്ങുക; പാ്രതങ്ങൾ
കുറവായിരിക്കരുതു. 4 പിെന്ന നീയും നിെന്റ മക്കളും
അകത്തു കയറി വാതിൽ അെടച്ചു
പാ്രതങ്ങളിെലാെക്കയും പകന്നൎ ു, നിറഞ്ഞതു
നിറഞ്ഞതു ഒരു ഭാഗത്തുമാറ്റിെവക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 അവൾ അവെന വിട്ടു െചന്നു തെന്റ
മക്കേളാടുകൂെട അകത്തു കടന്നു വാതിൽ അെടച്ചു;
അവർ അവളുെട അടുക്കൽ പാ്രതങ്ങെള
െവച്ചുെകാടുക്കയും അവൾ പകരുകയും െചയത്ു. 6

പാ്രതങ്ങൾ നിറഞ്ഞേശഷം അവൾ തെന്റ മകേനാടു:
ഇനിയും പാ്രതം െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ അവേളാടു: പാ്രതം ഒന്നും ഇല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ എണ്ണ നിന്നുേപായി. 7 അവൾ
െചന്നു ൈദവപുരുഷേനാടു വസ്തുത അറിയിച്ചു. നീ
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േപായി എണ്ണ വിറ്റു കടം വീട്ടി േശഷിപ്പുെകാണ്ടു നീയും
മക്കളും ഉപജീവനും കഴിച്ചുെകാൾക എന്നു
പറഞ്ഞു.

8 ഒരു ദിവസം എലീശാ ശൂേനമിേലക്കു േപായി;
അവിെട ധനികയാേയാരു ്രസ്തീ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ
അവെന ഭക്ഷണത്തിന്നു വേരണം എന്നു നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചു.
പിെന്നേത്തതിൽ അവൻ ആ വഴി
േപാകുേമ്പാെഴാെക്കയും ഭക്ഷണത്തിന്നു അവിെട
കയറും. 9 അവൾ തെന്റ ഭത്തൎ ാവിേനാടു: നമ്മുെട
വഴിയായി കൂടക്കൂെട കടന്നുേപാകുന്ന ഈയാൾ
വിശുദ്ധനാേയാരു ൈദവപുരുഷൻ എന്നു ഞാൻ
കാണുന്നു. 10 നാം ചുവേരാടുകൂടിയ െചറിേയാരു
മാളികമുറി പണിതുണ്ടാക്കുക; അതിൽ അവന്നു ഒരു
കട്ടിലും ഒരു േമശയും ഒരു നാല്ക്കാലിയും ഒരു
നിലവിളക്കും െവക്കുക; അവൻ നമ്മുെട അടുക്കൽ
വരുേമ്പാൾ അവന്നു അവിെട കയറി പാക്കൎ ാമേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന ഒരു ദിവസം അവൻ
അവിെട വരുവാൻ ഇടയായി; അവൻ ആ
മാളികമുറിയിൽ കയറി അവിെട കിടന്നുറങ്ങി. 12

അവൻ തെന്റ ബാല്യക്കാരനായ േഗഹസിേയാടു:
ശൂേനംകാരത്തിെയ വിളിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
അവെള വിളിച്ചു. അവൾ അവെന്റ മുമ്പിൽ
വന്നുനിന്നു. 13 അവൻ അവേനാടു: നീ ഇ്രത
താലപ്യ്യൎ േത്താെടെയാെക്കയും ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
കരുതിയേല്ലാ? നിനക്കു േവണ്ടി എന്തു െചേയ്യണം?
രാജാവിേനാേടാ േസനാധിപതിേയാേടാ നിനക്കു
േവണ്ടി വല്ലതും പറേയണ്ടതുേണ്ടാ എന്നു നീ
അവേളാടു േചാദിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു
അവൾ: ഞാൻ സ്വജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ വസിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 എന്നാൽ അവൾക്കു േവണ്ടി
എന്തുെചയ്യാെമന്നു അവൻ േചാദിച്ചതിന്നു േഗഹസി:
അവൾക്കു മകനില്ലേല്ലാ; അവളുെട ഭത്തൎ ാവു വൃദ്ധനും
ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അവെള വിളിക്ക എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവെള വിളിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ വാതില്ക്കൽ വന്നുനിന്നു. 16 അേപ്പാൾ അവൻ:
വരുന്ന ആണ്ടിൽ ഈ സമയമാകുേമ്പാേഴക്കു നീ ഒരു
മകെന അെണച്ചുെകാള്ളും എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു
അവൾ: അല്ല, ൈദവപുരുഷനായ എെന്റ യജമാനേന,
അടിയേനാടു േഭാഷ്കു പറയരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 17

ആ ്രസ്തീ ഗഭൎ ംധരിച്ചു പിെറ്റ ആണ്ടിൽ എലീശാ
അവേളാടു പറഞ്ഞസമയത്തു തേന്ന ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചു. 18 ബാലൻ വളന്നൎ േപ്പാൾ ഒരു ദിവസം
അവൻ െകായത്്തുകാേരാടുകൂെട ഇരുന്ന തെന്റ
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 19 അവൻ അപ്പേനാടു:
എെന്റ തല, എെന്റ തല എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ ഒരു
ബാല്യക്കാരേനാടു: ഇവെന എടുത്തു അമ്മയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടു േപാകഎന്നു പറഞ്ഞു. 20 അവൻ
അവെന എടുത്തു അവെന്റ അമ്മയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ ഉച്ചവെര അവളുെട മടിയിൽ
ഇരുന്നേശഷം മരിച്ചുേപായി. 21 അേപ്പാൾ അവൾ
കയറിെച്ചന്നു അവെന ൈദവപുരുഷെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ
കിടത്തി വാതിൽ അെടച്ചു പുറത്തിറങ്ങി. 22 പിെന്ന
അവൾ തെന്റ ഭത്തൎ ാവിെന വിളിച്ചു: ഞാൻ േവഗത്തിൽ
ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കേലാളം േപായിവേരണ്ടതിന്നു
എനിക്കു ഒരു ബാല്യക്കാരെനയും ഒരു കഴുതെയയും
അയച്ചുതേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്നു
അവൻ: ഇന്നു നീ അവെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നതു
എന്തിന്നു? ഇന്നു അമാവാസ്യയല്ല, ശബ്ബത്തും അല്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. േവണ്ടതില്ല എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു.
24 അങ്ങെന അവൾ കഴുതപ്പുറത്തു േകാപ്പിട്ടു കയറി

ബാല്യക്കാരേനാടു: നല്ലവണ്ണം െതളിച്ചുവിടുക; ഞാൻ
പറഞ്ഞല്ലാെത വഴിയിൽ എവിെടയും നിത്തൎ രുതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവൾ െചന്നു
കേമ്മൎ ൽപവ്വൎ തത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ
എത്തി; ൈദവപുരുഷൻ അവെള ദൂരത്തു കണ്ടേപ്പാൾ
തെന്റ ബാല്യക്കാരനായ േഗഹസിേയാടു: അതാ,
ശൂേനംകാരത്തി വരുന്നു; നീ ഓടിെച്ചന്നു അവെള
എതിേരറ്റു: 26 സുഖം തേന്നേയാ? ഭത്തൎ ാവു
സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ? ബാലന്നു സുഖമുേണ്ടാ
എന്നു അവേളാടു േചാദിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.
സുഖം തേന്ന എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 27 അവൾ
പവ്വൎ തത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവെന്റ കാൽ പിടിച്ചു; േഗഹസി
അവെള മാറ്റുവാൻ അടുത്തുെചന്നാെറ
ൈദവപുരുഷൻ: അവെള വിടുക; അവൾക്കു വലിയ
മേനാവ്യസനം ഉണ്ടു; യേഹാവ അതു എെന്ന
അറിയിക്കാെത മെറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 28

ഞാൻ യജമാനേനാടു ഒരു മകെന
േചാദിച്ചിരുന്നുേവാ? എെന്ന ചതിക്കരുേത എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 29

ഉടെന അവൻ േഗഹസിേയാടു: നീ അര െകട്ടി എെന്റ
വടിയും കയ്യിൽ എടുത്തു േപാക; നീ ആെര എങ്കിലും
കണ്ടാൽ വന്ദനം െചയ്യരുതു; നിെന്ന വന്ദനം
െചയത്ാൽ ്രപതിവന്ദനം പറകയും അരുതു; എെന്റ
വടി ബാലെന്റ മുഖത്തു െവേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.
30 എന്നാൽ ബാലെന്റ അമ്മ യേഹാവയാണ, നിെന്റ
ജീവനാണ, ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു;
അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റു അവേളാടുകൂെട േപായി.
31 േഗഹസി അവക്കൎ ു മുമ്പായി െചന്നു വടി ബാലെന്റ
മുഖത്തു െവച്ചു; എങ്കിലും ഒരു അനക്കേമാ ഉണച്ചൎ േയാ
ഉണ്ടായില്ല; അതുെകാണ്ടു അവൻ അവെന
എതിേരലപ്ാൻ മടങ്ങിവന്നു: ബാലൻ ഉണന്നൎ ില്ല എന്നു
അറിയിച്ചു. 32 എലീശാ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ തെന്റ
കട്ടിലിേന്മൽ ബാലൻ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതുകണ്ടു. 33

താനും ബാലനും മാ്രതം അകത്തു ഉണ്ടായിരിെക്ക
അവൻ വാതിൽ അെടച്ചു യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു.
34 പിെന്ന അവൻ കയറി ബാലെന്റേമൽ കിടന്നു;
തെന്റ വായ ്ബാലെന്റ വായേ്മലും തെന്റ കണ്ണു
അവെന്റ കണ്ണിേന്മലും തെന്റ ഉള്ളംൈകകൾ അവെന്റ
ഉള്ളം ൈകകളിേന്മലും െവച്ചു അവെന്റേമൽ
കവിണ്ണുകിടന്നേപ്പാൾ ബാലെന്റ േദഹത്തിന്നു
ചൂടുപിടിച്ചു. 35 അവൻ ഇറങ്ങി മുറിയിൽ അേങ്ങാട്ടും
ഇേങ്ങാട്ടും ഒന്നു നടന്നിട്ടു പിെന്നയും കയറി
അവെന്റേമൽ കവിണ്ണുകിടന്നു; അേപ്പാൾ ബാലൻ
ഏഴു ്രപാവശ്യം തുമ്മി കണ്ണു തുറന്നു. 36 അവൻ
േഗഹസിെയ വിളിച്ചു; ശൂേനംകാരത്തിെയ വിളിക്ക
എന്നു കലപ്ിച്ചു; അവൻ അവെള വിളിച്ചു. അവൾ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ: നിെന്റ മകെന
എടുത്തുെകാണ്ടു േപാെയ്ക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. 37

അവൾ അകത്തുെചന്നു അവെന്റ കാല്ക്കൽ സാഷ്ടാംഗം
വീണു നമസ്കരിച്ചു തെന്റ മകെന എടുത്തുെകാണ്ടു
േപായി.

38 അനന്തരം എലീശാ ഗിലഗ്ാലിൽ േപായി; അന്നു
േദശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു; ്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ
അവെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ
ബാല്യക്കാരേനാടു: നീ വലിയ കലം അടുപ്പത്തു െവച്ചു
്രപവാചകശിഷ്യന്മാക്കൎ ു പായസം ഉണ്ടാക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 39 ഒരുത്തൻ ചീര പറിപ്പാൻ വയലിൽ
െചന്നു ഒരു കാട്ടുവള്ളി കണ്ടു മടിനിറയ േപച്ചുര
പറിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു; അവർ അറിയായ്കയാൽ
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അരിഞ്ഞു പായസക്കലത്തിൽ ഇട്ടു. 40 അവർ അതു
ആളുകൾക്കു വിളമ്പി; അവർ പായസം
കുടിക്കുേമ്പാൾ നിലവിളിച്ചു;
ൈദവപുരുഷനായുേള്ളാേവ, കലത്തിൽ മരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 അവക്കൎ ു കുടിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാവു
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അതു
കലത്തിൽ ഇട്ടു: ആളുകൾക്കു വിളമ്പിെകാടുക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. പിെന്ന ദൂഷ്യമായുള്ളെതാന്നും കലത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

42 അനന്തരം ബാൽ-ശാലീശയിൽനിന്നു ഒരാൾ
ൈദവപുരുഷന്നു ആദ്യഫലമായിട്ടു ഇരുപതു
യവത്തപ്പവും മലരും െപാക്കണത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
ജനത്തിന്നു അതു തിന്മാൻ െകാടുക്ക എന്നു അവൻ
കലപ്ിച്ചു. 43 അതിന്നു അവെന്റ ബാല്യക്കാരൻ: ഞാൻ
ഇതു നൂറു േപക്കൎ ു എങ്ങെന വിളമ്പും എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ പിെന്നയും: ജനത്തിന്നു അതു തിന്മാൻ
െകാടുക്ക; അവർ തിന്നുകയും േശഷിപ്പിക്കയും
െചയ്യും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 44 അങ്ങെന അവൻ അവക്കൎ ു
വിളമ്പിെക്കാടുത്തു; യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
അവർ തിന്നുകയും േശഷിപ്പിക്കയും െചയത്ു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അരാംരാജാവിെന്റ േസനാപതിയായ
നയമാൻമുഖാന്തരം യേഹാവ അരാമിന്നു ജയം
നല്കിയതുെകാണ്ടു അവെന്റ യജമാനൻ അവെന

മഹാനും മാന്യനും ആയി എണ്ണി; അവൻ
പരാ്രകമശാലി എങ്കിലും കുഷഠ്േരാഗി ആയിരുന്നു. 2

അരാമ്യർ കവച്ചൎ പ്പടയായി വന്നിരുന്നേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽേദശത്തുനിന്നു ഒരു െചറിയ
െപൺകുട്ടിെയ പിടിച്ചുെകാണ്ടു േപായിരുന്നു; അവൾ
നയമാെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു ശുശ്രൂഷ െചയത്ുവന്നു. 3 അവൾ
തെന്റ യജമാനത്തിേയാടു: യജമാനൻ ശമയ്യൎ യിെല
്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ ഒന്നു െചെന്നങ്കിൽ അവൻ
അവെന്റ കുഷഠ്േരാഗം മാറ്റിെക്കാടുക്കുമായിരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവൻ െചന്നു തെന്റ
യജമാനേനാടു: യി്രസാേയൽേദശക്കാരത്തിയായ
െപൺകുട്ടി ഇന്നിന്ന്രപകാരം സംസാരിച്ചു എന്നു
േബാധിപ്പിച്ചു. 5 നീ േപായി വരിക; ഞാൻ
യി്രസാേയൽരാജാവിന്നു ഒരു എഴുത്തു തരാം എന്നു
അരാംരാജാവു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ പത്തു
താലന്തു െവള്ളിയും ആറായിരം േശെക്കൽ െപാന്നും
പത്തു കൂട്ടം വ്രസ്തവും എടുത്തു പുറെപ്പട്ടു. 6 അവൻ
യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ എഴുത്തുംെകാണ്ടു
െചന്നു; അതിൽ: ഈ എഴുത്തു െകാണ്ടുവരുന്ന എെന്റ
ഭൃത്യൻ നയമാെന്റ കുഷഠ്േരാഗം നീ
മാറ്റിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവെന നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു എഴുതിയിരുന്നു. 7

യി്രസാേയൽരാജാവു എഴുത്തു വായിച്ചേപ്പാൾ വ്രസ്തം
കീറി: അവൻ ഇതാ, കുഷഠ്േരാഗം
മാറ്റിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന്നു ഒരാെള എെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു! മരിപ്പിക്കയും ജീവിപ്പിക്കയും
െചയവ്ാൻ ഞാൻ ൈദവേമാ? േനാക്കുവിൻ, അവൻ
ഇതിനാൽ എേന്നാടു ശണെ്ഠക്കു കാരണം
അേന്വഷിക്കയല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 8

യി്രസാേയൽരാജാവു വ്രസ്തം കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നു
ൈദവപുരുഷനായ എലീശാ േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നീ വ്രസ്തം കീറിക്കളഞ്ഞതു
എന്തു? അവൻ എെന്റ അടുക്കൽ വരെട്ട; എന്നാൽ

യി്രസാേയലിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഉണ്ടു എന്നു അവൻ
അറിയും എന്നു പറയിച്ചു. 9 അങ്ങെന നയമാൻ
രഥേത്താടും കുതിരകേളാടുംകൂെട എലീശയുെട
വീട്ടുവാതില്ക്കൽ വന്നു നിന്നു. 10 എലീശാ ആളയച്ചു: നീ
െചന്നു േയാദ്ദൎ ാനിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം കുളിക്ക;
അേപ്പാൾ നിെന്റ േദഹം മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലയായി നീ
ശുദ്ധനാകും എന്നു പറയിച്ചു. 11 അേപ്പാൾ നയമാൻ
ഏറ്റവും ്രകുദ്ധിച്ചു പുറെപ്പട്ടു: അവൻ തേന്ന
പുറത്തുവന്നു അടുത്തുനിന്നു തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമെത്ത വിളിച്ചു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു തെന്റ
ൈക ആ സ്ഥലത്തിന്മീെത ആട്ടി ഇങ്ങെന
കുഷഠ്േരാഗിെയ െസൗഖ്യമാക്കും എന്നു ഞാൻ
വിചാരിച്ചു. 12 ദേമ്മെശക്കിെല നദികളായ
അബാനയും പപ്പൎ രും യി്രസാേയൽേദശത്തിെല എല്ലാ
െവള്ളങ്ങെളക്കാളും നല്ലതല്ലേയാ? എനിക്കു അവയിൽ
കുളിച്ചു ശുദ്ധനാകരുേതാ എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ
േ്രകാധേത്താെട േപായി. 13 എന്നാൽ അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ അടുത്തു വന്നു അവേനാടു: പിതാേവ,
്രപവാചകൻ വലിേയാരുകായ്യൎ ം നിേന്നാടു
കലപ്ിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ നീ െചയ്യാെത ഇരിക്കുേമാ?
പിെന്ന അവൻ: കുളിച്ചു ശുദ്ധനാക എന്നു നിേന്നാടു
കലപ്ിച്ചാൽ എ്രത അധികം എന്നു പറഞ്ഞു. 14

അേപ്പാൾ അവൻ െചന്നു ൈദവപുരുഷെന്റ
വചന്രപകാരം േയാദ്ദൎ ാനിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം മുങ്ങി;
അവെന്റ േദഹം െചറിയ ബാലെന്റ േദഹം േപാെല
ആയി; അവൻ ശുദ്ധനായത്ീന്നൎ ു. 15 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ സകലപരിവാരവുമായി ൈദവപുരുഷെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു;
യി്രസാേയലിൽ അല്ലാെത ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ഒരു ൈദവം
ഇല്ല എന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു; ആകയാൽ
അടിയെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു ഒരു ്രപതി്രഗഹം
ൈകെക്കാേള്ളണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു
അവൻ: ഞാൻ േസവിച്ചുനില്ക്കുന്ന യേഹാവയാണ,
ഞാൻ ഒന്നും ൈകെക്കാള്ളുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
ൈകെക്കാൾവാൻ അവെന നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ
വാങ്ങിയില്ല. 17 അേപ്പാൾ നയമാൻ: എന്നാൽ രണ്ടു
േകാവക്കൎ ഴുതച്ചുമടു മണ്ണു അടിയന്നു തരുവിേക്കണേമ;
അടിയൻ ഇനി യേഹാെവക്കല്ലാെത
അന്യൈദവങ്ങൾക്കു േഹാമയാഗവും ഹനനയാഗവും
കഴിക്കയില്ല. 18 ഒരു കായ്യൎ ത്തിൽ മാ്രതം യേഹാവ
അടിയേനാടു ക്ഷമിക്കുമാറാകെട്ട: എെന്റ യജമാനൻ
നമസ്കരിപ്പാൻ രിേമ്മാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്നു എെന്റ
ൈകത്താങ്ങേലാെട കുമ്പിടുേമ്പാൾ ഞാനും
രിേമ്മാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ നമസ്കരിച്ചുേപാകുന്ന ഈ
കായ്യൎ ത്തിൽ യേഹാവ അടിയേനാടു
ക്ഷമിക്കുമാറാകെട്ട. 19 അവൻ അവേനാടു:
സമാധാനേത്താെട േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അവൻ
അവെന വിട്ടു കുെറ ദൂരം േപായേശഷം
ൈദവപുരുഷനായ എലീശയുെട ബാല്യക്കാരൻ
േഗഹസി: അരാമ്യൻ നയമാൻ െകാണ്ടുവന്നതു എെന്റ
യജമാനൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങാെത
വിട്ടുകളഞ്ഞുവേല്ലാ; യേഹാവയാണ, ഞാൻ അവെന്റ
പിന്നാെല ഓടിെച്ചന്നു അവേനാടു അലപ്െമങ്കിലും
വാങ്ങുെമന്നു പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന അവൻ
നയമാെന പിന്തുടന്നൎ ു. അവൻ തെന്റ പിന്നാെല
ഓടിവരുന്നതു നയമാൻ കണ്ടേപ്പാൾ
രഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി അവെന എതിേരറ്റു: സുഖം
തേന്നേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. 22 അതിന്നു അവൻ:
സുഖം തേന്ന; ഇേപ്പാൾ തേന്ന ്രപവാചകശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടു െയൗവനക്കാർ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽനിന്നു എെന്റ
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അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു; അവക്കൎ ു ഒരു താലന്തു
െവള്ളിയും രണ്ടുകൂട്ടം വ്രസ്തവും തേരണേമ എന്നു
പറവാൻ എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന
പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ദയ
െചയത്ു രണ്ടു താലന്തു വാേങ്ങണേമ എന്നു നയമാൻ
പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചു രണ്ടു
സഞ്ചിയിൽ രണ്ടു താലന്തു െവള്ളിയും രണ്ടുകൂട്ടം
വ്രസ്തവും െകട്ടി തെന്റ ബാല്യക്കാരിൽ രണ്ടുേപരുെട
പക്കൽ െകാടുത്തു; അവർ അതു ചുമന്നുെകാണ്ടു
അവെന്റ മുമ്പിൽ നടന്നു. 24 കുന്നിന്നരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ അതു അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു
വാങ്ങി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിട്ടു ബാല്യക്കാെര
അയച്ചുകളഞ്ഞു; അവർ േപാകയും െചയത്ു. 25

പിെന്ന അവൻ അകത്തു കടന്നു യജമാനെന്റ മുമ്പിൽ
നിന്നു. എന്നാെറ എലീശാ അവേനാടു: േഗഹസിേയ,
നീ എവിെട േപായിരുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. അടിയൻ
എങ്ങും േപായില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 26 അതിന്നു
അവൻ: ആ പുരുഷൻ രഥത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി നിെന്ന
എതിേരറ്റേപ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയം നിേന്നാടു കൂെട
േപാന്നിരുന്നില്ലേയാ? ്രദവ്യം സമ്പാദിപ്പാനും വ്രസ്തം,
ഒലിവുേതാട്ടം, മുന്തിരിേത്താട്ടം, ആടുമാടുകൾ,
ദാസീദാസന്മാർ എന്നീവക േമടിപ്പാനും
ഇതാകുന്നുേവാ സമയം? 27 ആകയാൽ നയമാെന്റ
കുഷഠ്ം നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും എേന്നക്കും
പിടിച്ചിരിക്കും എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. അവൻ
ഹിമംേപാെല െവളുത്തു കുഷഠ്േരാഗിയായി അവെന
വിട്ടു പുറെപ്പട്ടുേപായി.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശേയാടു: ഞങ്ങൾ
പാക്കൎ ുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കു തീെര
ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്നു നീ

കാണുന്നുവേല്ലാ. 2 ഞങ്ങൾ േയാദ്ദൎ ാേനാളം െചന്നു
അവിെടനിന്നു ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ മരം
െകാണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്കു പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു ഒരു
സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കെട്ട എന്നു േചാദിച്ചു. േപാകുവിൻ
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 3 അവരിൽ ഒരുത്തൻ:
ദയെചയത്ു അടിയങ്ങേളാടുകൂെട േപാേരണേമ എന്നു
അേപക്ഷിച്ചതിന്നു േപാരാം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 4

അങ്ങെന അവൻ അവേരാടുകൂെട േപായി; അവർ
േയാദ്ദൎ ാങ്കൽ എത്തി മരം മുറിച്ചു. 5 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ
മരം മുറിക്കുേമ്പാൾ േകാടാലി ഊരി െവള്ളത്തിൽ
വീണു; അേയ്യാ കഷ്ടം; യജമാനേന, അതു വായിപ്പ
വാങ്ങിയതായിരുന്നു എന്നു അവൻ നിലവിളിച്ചു. 6

അതു എവിെട വീണു എന്നു ൈദവപുരുഷൻ
േചാദിച്ചു; അവൻ ആ സ്ഥലം അവെന കാണിച്ചു;
അവൻ ഒരു േകാൽ െവട്ടി അവിെട എറിഞ്ഞു; ആ
ഇരിമ്പു െപാങ്ങിവന്നു. 7 അതു എടുത്തുെകാൾക
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ ൈക നീട്ടി അതു
എടുത്തു.

8 അനന്തരം അരാംരാജാവിന്നു യി്രസാേയലിേനാടു
യുദ്ധം ഉണ്ടായി; ഇന്നിന്ന സ്ഥലത്തു പാളയം
ഇറേങ്ങണം എന്നിങ്ങെന അവൻ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുമായി ആേലാചന കഴിച്ചു. 9 എന്നാൽ
ൈദവപുരുഷൻ യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു: ഇന്ന
സ്ഥലത്തുകൂടി കടക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്ക; അരാമ്യർ
അവിേടക്കു വരുന്നുണ്ടു എന്നു പറയിച്ചു. 10

ൈദവപുരുഷൻ പറഞ്ഞും ്രപേബാധിപ്പിച്ചും ഇരുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു യി്രസാേയൽരാജാവു ആളയച്ചു;

അങ്ങെന അവൻ ഒരു ്രപാവശ്യമല്ല, രണ്ടു
്രപാവശ്യവുമല്ല തെന്നത്താൻ രക്ഷിച്ചതു. 11 ഇതു
േഹതുവായി അരാംരാജാവിെന്റ മനസ്സു ഏറ്റവും
കലങ്ങി; അവൻ ദൃത്യന്മാെര വിളിച്ചു അവേരാടു:
നമ്മുെട കൂട്ടത്തിൽ യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ ആെരന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു
തരികയില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. 12 അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ: യജമാനനായ രാജാേവ, കായ്യൎ ം
അങ്ങെനയല്ല; നീ ശയനഗൃഹത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന
വാക്കുകൾ യി്രസാേയലിെല ്രപവാചകനായ എലീശാ
യി്രസാേയൽരാജാവിെന അറിയിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 നിങ്ങൾ െചന്നു അവൻ എവിെട
ഇരിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കുവിൻ; ഞാൻ ആളയച്ചു
അവെന പിടിപ്പിക്കും എന്നു അവൻ കലപ്ിച്ചു.
അവൻ േദാഥാനിൽ ഉെണ്ടന്നു അവന്നു അറിവുകിട്ടി.
14 അവൻ അവിേടക്കു ശക്തിയുള്ള ൈസന്യെത്ത
കുതിരകളും രഥങ്ങളുമായി അയച്ചു; അവർ രാ്രതിയിൽ
െചന്നു പട്ടണം വളഞ്ഞു. 15 ൈദവപുരുഷെന്റ
ബാല്യക്കാരൻ രാവിെല എഴുേന്നറ്റു
പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു ൈസന്യം കുതിരകളും
രഥങ്ങളുമായി പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു;
ബാല്യക്കാരൻ അവേനാടു: അേയ്യാ യജമാനേന, നാം
എന്തു െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു അവൻ:
േപടിേക്കണ്ടാ; നേമ്മാടുകൂെടയുള്ളവർ അവേരാടു
കൂെടയുള്ളവെരക്കാൾ അധികം എന്നു പറഞ്ഞു. 17

പിെന്ന എലീശാ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: യേഹാേവ, ഇവൻ
കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവെന്റ കണ്ണു തുറേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. യേഹാവ ബാല്യക്കാരെന്റ കണ്ണു
തുറന്നു; എലീശയുെട ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ
കുതിരകളും രഥങ്ങളും െകാണ്ടു മല
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അവൻ കണ്ടു. 18 അവർ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ എലീശാ യേഹാവേയാടു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: ഈ ജാതിെയ അന്ധത പിടിപ്പിേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. എലീശയുെട അേപക്ഷ്രപകാരം
അവൻ അവെര അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു. 19 എലീശാ
അവേരാടു: ഇതല്ല വഴി; പട്ടണവും ഇതല്ല; എെന്റ
പിന്നാെല വരുവിൻ; നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്ന ആളുെട
അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകാം എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൻ അവെര ശമയ്യൎ യിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി 20 ശമയ്യൎ യിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
എലീശാ: യേഹാേവ, കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവരുെട
കണ്ണു തുറേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. യേഹാവ
അവരുെട കണ്ണു തുറന്നു; അവർ േനാക്കിയേപ്പാൾ
തങ്ങൾ ശമയ്യൎ യുെട നടുവിൽ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 21

യി്രസാേയൽരാജാവു അവെര കണ്ടിട്ടു എലീശേയാടു:
എെന്റ പിതാേവ, െവട്ടിക്കളയെട്ട ഞാൻ ഇവെര
െവട്ടിക്കളയെട്ട എന്നു േചാദിച്ചു. 22 അതിന്നു അവൻ:
െവട്ടിക്കളയരുതു; നിെന്റ വാൾെകാണ്ടും
വില്ലുെകാണ്ടും പിടിച്ചവെര നീ െവട്ടിക്കളയുേമാ?
ഇവർ തിന്നുകുടിച്ചു തങ്ങളുെട യജമാനെന്റ അടുക്കൽ
േപാേകണ്ടതിന്നു അപ്പവും െവള്ളവും അവക്കൎ ു
െകാടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അങ്ങെന അവൻ
അവക്കൎ ു വലിേയാരു വിരുന്നു ഒരുക്കി; അവർ
തിന്നുകുടിച്ചേശഷം അവൻ അവെര വിട്ടയച്ചു; അവർ
തങ്ങളുെട യജമാനെന്റ അടുക്കൽ േപായി.
അരാമ്യപ്പടക്കൂട്ടങ്ങൾ യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു
പിെന്ന വന്നില്ല.

24 അതിെന്റേശഷം അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ്
തെന്റ ൈസന്യെത്ത ഒെക്കയും കൂട്ടി പുറെപ്പട്ടുെചന്നു
ശമയ്യൎ െയ വളഞ്ഞു. 25 അവർ ശമയ്യൎ െയ
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വളഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ അവിെട മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായി;
ഒരു കഴുതത്തെലക്കു എണപ്തു െവള്ളിക്കാശും
കാൽകബ ്്രപാക്കാഷഠ്ത്തിന്നു അഞ്ചു െവള്ളിക്കാശും
വെര വിലകയറി. 26 ഒരിക്കൽ യി്രസാേയൽരാജാവു
മതിലിേന്മൽ നടക്കുേമ്പാൾ ഒരു ്രസ്തീ അവേനാടു:
യജമാനനായ രാജാേവ, രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു
നിലവിളിച്ചു. 27 അതിന്നു അവൻ: യേഹാവ നിെന്ന
രക്ഷിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ എവിെടനിന്നു തന്നു
നിെന്ന രക്ഷിേക്കണ്ടു? കളപ്പുരയിൽനിേന്നാ
മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിേന്നാ എന്നു േചാദിച്ചു. 28 രാജാവു
പിെന്നയും അവേളാടു: നിെന്റ സങ്കടം എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു അവൾ: ഈ ്രസ്തീ എേന്നാടു: നിെന്റ
മകെന െകാണ്ടുവാ; ഇന്നു നമുക്കു അവെന തിന്നാം;
നാെള എെന്റ മകെന തിന്നാം എന്നു പറഞ്ഞു. 29

അങ്ങെന ഞങ്ങൾ എെന്റ മകെന പുഴുങ്ങിത്തിന്നു;
പിെറ്റന്നാൾ ഞാൻ അവേളാടു: നിെന്റ മകെന
െകാണ്ടുവാ; നമുക്കു അവെനയും തിന്നാം എന്നു
പറഞ്ഞാെറ അവൾ തെന്റ മകെന ഒളിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു
എന്നു പറഞ്ഞു. 30 ്രസ്തീയുെട വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ
രാജാവു വ്രസ്തം കീറി; അവൻ മതിലിേന്മൽ നടന്നു
േപാകയായിരുന്നു; ജനം അവെന േനാക്കിയേപ്പാൾ
അവൻ അകെമ േദഹം പെറ്റ രട്ടു ഉടുത്തിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. 31 ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ എലീശയുെട തല
ഇന്നു അവെന്റ ഉടലിേന്മൽ ഇരുന്നാൽ ൈദവം
എേന്നാടു തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 32 എലീശാ തെന്റ വീട്ടിൽ
മൂപ്പേന്മേരാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവു ഒരാെള
തനിക്കു മുമ്പായി അയച്ചു; ദൂതൻ എലീശയുെട
അടുക്കൽ എത്തുന്നതിന്നു മുെമ്പ അവൻ
മൂപ്പന്മാേരാടു: എെന്റ തല എടുത്തുകളവാൻ ആ
കുലപാതകപു്രതൻ ആളയച്ചിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ
കണ്ടുേവാ? േനാക്കുവിൻ ദൂതൻ വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
വാതിൽ അെടച്ചു വാതില്ക്കൽ അവെന
തടുത്തുെകാൾവിൻ; അവെന്റ യജമാനെന്റ കാെലാച്ച
അവെന്റ പിമ്പിൽ േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 അവൻ അവേരാടു
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ദൂതൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി; ഇതാ, ഈ അനത്ഥൎ ം യേഹാവയാൽ
വരുന്നു; ഞാൻ ഇനി യേഹാവെയ കാത്തിരിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേപ്പാൾ എലീശാ: യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
േകൾപ്പിൻ: നാെള ഈ േനരത്തു ശമയ്യൎ യുെട
പടിവാതില്ക്കൽ േശെക്കലിന്നു ഒരു െസയാ

േകാതമ്പുമാവും േശക്കലിന്നു രണ്ടു െസയാ യവവും
വില്ക്കും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 രാജാവിന്നു ൈകത്താങ്ങൽ െകാടുക്കുന്ന
അകമ്പടിനായകൻ ൈദവപുരുഷേനാടു: യേഹാവ
ആകാശത്തിൽ കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ
കായ്യൎ ം സാധിക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു
അവൻ: നിെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു നീ അതു കാണും;
എങ്കിലും നീ അതിൽനിന്നു തിന്നുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു.

3 അന്നു കുഷഠ്േരാഗികളായ നാലാൾ പടിവാതില്ക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ: നാം ഇവിെട
കിടന്നു മരിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? 4 പട്ടണത്തിൽ
െചല്ലുക എന്നുവന്നാൽ പട്ടണത്തിൽ
ക്ഷാമമായിക്കെകാണ്ടു നാം അവിെടെവച്ചു മരിക്കും;

ഇവിെട പാത്തൎ ാലും മരിക്കും. അതുെകാണ്ടു വരിക
നമുക്കു അരാമ്യപാളയത്തിൽ േപാകാം; അവർ നെമ്മ
ജീവേനാെട െവച്ചാൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കും; അവർ
നെമ്മ െകാന്നാൽ നാം മരിക്കേയയുള്ളു എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന അവർ അരാംപാളയത്തിൽ
േപാകുവാൻ സന്ധ്യാസമയത്തു പുറെപ്പട്ടു
അരാംപാളയത്തിെന്റ അറ്റത്തു വന്നേപ്പാൾ അവിെട
ആെരയും കാണ്മാനില്ല. 6 കത്തൎ ാവു
അരാമ്യൈസന്യെത്ത രഥങ്ങളുെടയും
കുതിരകളുെടയും മഹാൈസന്യത്തിെന്റയും ആരവം
േകൾപ്പിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ:
ഇതാ, നമ്മുെട േനെര വേരണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയൽരാജാവു ഹിത്യരാജാക്കന്മാെരയും
മി്രസയീംരാജാക്കന്മാെരയും നമുക്കു വിേരാധമായി
കൂലിക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 7

അതുെകാണ്ടു അവർ സന്ധ്യാസമയത്തുതേന്ന
എഴുേന്നറ്റു ഓടിേപ്പായി; കൂടാരങ്ങൾ, കുതിരകൾ,
കഴുതകൾ എന്നിവെയ പാളയത്തിൽ ഇരുന്നപാെട
ഉേപക്ഷിച്ചു ജീവരെക്ഷക്കായി ഓടിേപ്പായി. 8 ആ
കുഷഠ്േരാഗികൾ പാളയത്തിെന്റ അറ്റത്തു എത്തി ഒരു
കൂടാരത്തിന്നകത്തു കയറി തിന്നുകുടിച്ചേശഷം
അവിെടനിന്നു െവള്ളിയും െപാന്നും വ്രസ്തങ്ങളും
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി ഒളിച്ചുെവച്ചു; മടങ്ങിവന്നു
മെറ്റാരു കൂടാരത്തിന്നകത്തു കയറി അതിൽനിന്നും
എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി ഒളിച്ചുെവച്ചു. 9 പിെന്ന
അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ: നാം െചയ്യുന്നതു ശരിയല്ല;
ഇന്നു സദ്വത്തൎ മാനദിവസമേല്ലാ; നാേമാ
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; േനരം പുലരുംവെര നാം
താമസിച്ചാൽ നമുക്കു കുറ്റം വരും; ആകയാൽ
വരുവിൻ; നാം െചന്നു രാജധാനിയിൽ
അറിവുെകാടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന
അവർ പട്ടണവാതില്ക്കൽ െചന്നു കാവല്ക്കാരെന വിളിച്ചു:
ഞങ്ങൾ അരാംപാളയത്തിൽ േപായിരുന്നു; അവിെട
ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല; ഒരു മനുഷ്യെന്റയും ശബ്ദം
േകൾപ്പാനുമില്ല കുതിരകളും കഴുതകളും
െകട്ടിയിരിക്കുന്നപാെട നില്ക്കുന്നു; കൂടാരങ്ങളും
അപ്പാെട തേന്ന ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 11

അവൻ കാവല്ക്കാെര വിളിച്ചു; അവർ അകത്തു
രാജധാനിയിൽ അറിവുെകാടുത്തു. 12 രാജാവു
രാ്രതിയിൽ തേന്ന എഴുേന്നറ്റു ഭൃത്യന്മാേരാടു: അരാമ്യർ
നേമ്മാടു ഇെച്ചയത്തു എെന്തന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞുതരാം; നാം വിശന്നിരിക്കയാകുന്നു എന്നു
അവർ അറിഞ്ഞിട്ടു: അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്നു
പുറത്തുവരും; അേപ്പാൾ നമുക്കു അവെര ജീവേനാെട
പിടിക്കയും പട്ടണത്തിൽ കടക്കയും െചയ്യാം
എന്നുെറച്ചു അവർ പാളയം വിട്ടുേപായി വയലിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതിന്നു
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ: പട്ടണത്തിൽ
േശഷിപ്പുള്ള കുതിരകളിൽ അഞ്ചിെന െകാണ്ടുവരെട്ട;
നാം ആളയച്ചു േനാക്കിേക്കണം; അവർ ഇവിെട
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
സകലപുരുഷാരവും നശിച്ചുേപായിരിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ സകലപുരുഷാരവും എന്നേപാെല
ഇരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന അവർ
രണ്ടു രഥം കുതിരെയ െകട്ടി െകാണ്ടുവന്നു; രാജാവു
അവെര അരാമ്യൈസന്യത്തിെന്റ പിന്നാെല അയച്ചു:
നിങ്ങൾ െചന്നു േനാക്കുവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 15

അവർ േയാദ്ദൎ ാൻവെര അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു;
എന്നാൽ അരാമ്യർ ത്രതപ്പാടിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ
വ്രസ്തങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളുംെകാണ്ടു

൨. രാജാക്കന്മാർ 6:26 310 ൨. രാജാക്കന്മാർ 7:15
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വഴിെയാെക്കയും നിറഞ്ഞിരുന്നു; ദൂതന്മാർ
മടങ്ങിവന്നു വിവരം രാജാവിെന അറിയിച്ചു. 16

അങ്ങെന ജനം പുറെപ്പട്ടു അരാംപാളയം െകാള്ളയിട്ടു.
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം അന്നു േശെക്കലിന്നു
ഒരു െസയാ േകാതമ്പുമാവും േശെക്കലിന്നു രണ്ടു
െസയാ യവവും വിറ്റു. 17 രാജാവു തനിക്കു
ൈകത്താങ്ങൽ െകാടുക്കുന്ന അകമ്പടിനായകെന
വാതില്ക്കൽ വിചാരകനായി നിയമിച്ചിരുന്നു; ജനം
അവെന ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു; രാജാവു ൈദവപുരുഷെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല അവൻ മരിച്ചുേപായി. 18

നാെള ഈ േനരത്തു ശമയ്യൎ യുെട പടിവാതില്ക്കൽ
േശെക്കലിന്നു രണ്ടു െസയാ യവവും േശെക്കലിന്നു ഒരു
െസയാ േകാതമ്പുമാവും വില്ക്കുെമന്നു ൈദവപുരുഷൻ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ അകമ്പടിനായകൻ
ൈദവപുരുഷേനാടു: 19 യേഹാവ ആകാശത്തിൽ
കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ വാക്കുേപാെല
സംഭവിക്കുേമാ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു
അവൻ; നിെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു നീ അതു കാണും;
എങ്കിലും നീ അതിൽനിന്നു തിന്നുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നു. 20 അവ്വണ്ണം തേന്ന അവന്നു ഭവിച്ചു;
പടിവാതില്ക്കൽെവച്ചു ജനം അവെന ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു;
അവൻ മരിച്ചുേപായി.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം എലീശാ താൻ മകെന
ജീവിപ്പിച്ചുെകാടുത്തിരുന്ന ്രസ്തീേയാടു: നീയും
നിെന്റ ഭവനവും പുറെപ്പട്ടു എവിെടെയങ്കിലും

പരേദശവാസം െചയത്ുെകാൾവിൻ; യേഹാവ ഒരു
ക്ഷാമം വരുത്തുവാൻ േപാകുന്നു; അതു ഏഴു
സംവത്സരം േദശത്തു ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
2 ആ ്രസ്തീ എഴുേന്നറ്റു ൈദവപുരുഷൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയത്ു; അവളും ഭവനവും
െഫലിസ്ത്യേദശത്തുേപായി ഏഴു സംവത്സരം
പരേദശവാസം െചയത്ു. 3 ഏഴു സംവത്സരം
കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൾ െഫലിസ്ത്യേദശത്തുനിന്നു
മടങ്ങിവന്നു; പിെന്ന അവൾ തെന്റ വീടും നിലവും
സംബന്ധിച്ചു രാജാവിേനാടു സങ്കടം േബാധിപ്പിപ്പാൻ
െചന്നു. 4 അേന്നരം രാജാവു ൈദവപുരുഷെന്റ
ബാല്യക്കാരനായ േഗഹസിേയാടു സംസാരിക്കയിൽ:
എലീശാ െചയത് വൻകായ്യൎ ങ്ങെളാെക്കയും നീ
എേന്നാടു വിവരിച്ചുപറക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 5

മരിച്ചുേപായവെന ജീവിപ്പിച്ച വിവരം അവൻ
രാജാവിെന േകൾപ്പിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന അവൻ മകെന
ജീവിപ്പിച്ചുെകാടുത്തിരുന്ന ്രസ്തീ വന്നു തെന്റ വീടും
നിലവും സംബന്ധിച്ചു രാജാവിേനാടു സങ്കടം
േബാധിപ്പിച്ചു. അേപ്പാൾ േഗഹസി: യജമാനനായ
രാജാേവ, ഇവൾ തേന്ന ആ ്രസ്തീ; എലീശാ
ജീവിപ്പിച്ചുെകാടുത്ത മകൻ ഇവൻ തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 രാജാവു ്രസ്തീേയാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ
അവളും അതു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവു ഒരു
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന നിയമിച്ചു:
അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും അവൾ േദശം
വിട്ടുേപായ നാൾമുതൽ ഇതുവെരയുള്ള നിലത്തിെന്റ
ആദായവും അവൾക്കു െകാടുപ്പിേക്കണം എന്നു
കലപ്ിച്ചു.

7 അനന്തരം എലീശാ ദേമ്മെശക്കിൽ െചന്നു; അന്നു
അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ ്ദീനംപിടിച്ചു
കിടക്കുകയായിരുന്നു; ൈദവപുരുഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടു

എന്നു അവന്നു അറിവുകിട്ടി. 8 രാജാവു
ഹസാേയലിേനാടു: ഒരു സമ്മാനം എടുത്തുെകാണ്ടു
ൈദവപുരുഷെന െചന്നുകണ്ടു: ഈ ദീനം മാറി
എനിക്കു െസൗഖ്യം വരുേമാ എന്നു അവൻമുഖാന്തരം
യേഹാവേയാടു േചാദിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 9

അങ്ങെന ഹസാേയൽ ദേമ്മെശക്കിെല
വിേശഷവസ്തുക്കളിൽനിെന്നാെക്കയും എടുത്തു
നാലപ്തു ഒട്ടകച്ചുമടുമായി അവെന െചന്നുകണ്ടു
അവെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു: നിെന്റ മകൻ അരാം
രാജാവായ െബൻ-ഹദദ ്എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചു: ഈ ദീനം മാറി എനിക്കു െസൗഖ്യംവരുേമാ
എന്നു േചാദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു
എലീശാ; 10 നീ െചന്നു അവേനാടു: നിനക്കു
നിശ്ചയമായിട്ടു െസൗഖ്യം വരും എന്നു പറക;
എന്നാൽ അവൻ നിശ്ചയമായി മരിച്ചുേപാകുെമന്നു
യേഹാവ എനിക്കു െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന അവന്നു ലജ്ജ
േതാന്നുേവാളം അവൻ കണ്ണുപറിക്കാെത അവെന
ഉറ്റുേനാക്കി ൈദവപുരുഷൻ കരഞ്ഞു. 12 യജമാനൻ
കരയുന്നതു എന്തു എന്നു ഹസാേയൽ േചാദിച്ചതിന്നു
അവൻ: നീ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
െചയവ്ാനിരിക്കുന്ന േദാഷം ഞാൻ
അറിയുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന; നീ അവരുെട ദുഗ്ഗൎ ങ്ങെള
തീയിട്ടു ചുടുകയും അവരുെട െയൗവനക്കാെര
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലുകയും അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങെള
അടിച്ചു തകക്കൎ യും അവരുെട ഗഭൎ ിണികെള പിളക്കൎ യും
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ഈ മഹാകായ്യൎ ം
െചയവ്ാൻ നായായിരിക്കുന്ന അടിയൻ
എന്തുമാ്രതമുള്ളു എന്നു ഹസാേയൽ പറഞ്ഞതിന്നു
എലീശാ: നീ അരാമിൽ രാജാവാകും എന്നു യേഹാവ
എനിക്കു െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 അവൻ എലീശെയ വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു തെന്റ
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ: എലീശാ
നിേന്നാടു എന്തു പറഞ്ഞു എന്നു അവൻ േചാദിച്ചു.
നിനക്കു നിശ്ചയമായി െസൗഖ്യം വരും എന്നു അവൻ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
15 പിെറ്റന്നാൾ അവൻ ഒരു കമ്പിളി എടുത്തു
െവള്ളത്തിൽ മുക്കി അവെന്റ മുഖത്തിട്ടു; അതിനാൽ
അവൻ മരിച്ചുേപായി; ഹസാേയൽ അവന്നുപകരം
രാജാവായത്ീന്നൎ ു.

16 യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ മകനായ
േയാരാമിെന്റ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ െയേഹാശാഫാത്ത്
െയഹൂദയിൽ രാജാവായിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ
െയേഹാരാം രാജാവായി. 17 അവൻ
വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ എട്ടു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. 18 ആഹാബിെന്റ മകൾ
അവന്നു ഭായ്യൎ യായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
ആഹാബിെന്റ ഗൃഹം െചയത്തുേപാെല
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ നടന്നു
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 19

എങ്കിലും യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു
അവന്നും അവെന്റ മക്കൾക്കും എേന്നക്കും ഒരു ദീപം
നല്കും എന്നു വാഗദ്ാനം െചയത്ിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവെന്റ നിമിത്തം െയഹൂദെയ നശിപ്പിപ്പാൻ തനിക്കു
മനസ്സായില്ല. 20 അവെന്റ കാലത്തു എേദാമ്യർ
െയഹൂദയുെട േമലധികാരേത്താടു മത്സരിച്ചു
തങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവിെന വാഴിച്ചു. 21 അേപ്പാൾ
െയേഹാരാം സകലരഥങ്ങളുമായി സായിരിേലക്കു

൨. രാജാക്കന്മാർ 7:16 311 ൨. രാജാക്കന്മാർ 8:21
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െചന്നു; എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റു
തെന്ന വളഞ്ഞിരുന്ന എേദാമ്യെരയും
രഥനായകന്മാെരയും േതാലപ്ിച്ചു; ജനം തങ്ങളുെട
കൂടാരങ്ങളിേലക്കു ഓടിേപ്പായി. 22 അങ്ങിെന
എേദാമ്യർ െയഹൂദയുെട േമലധികാരേത്താടു
ഇന്നുവെര മത്സരിച്ചുനില്ക്കുന്നു; ആ കാലത്തു തേന്ന
ലിബന്യും മത്സരിച്ചു. 23 െയേഹാരാമിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 24 െയേഹാരാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെന അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ
അഹസ്യാവു അവന്നു പകരം രാജാവായി.

25 യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ മകൻ
േയാരാമിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവു രാജാവായി. 26

അഹസ്യാവു വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഒരു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അെമ്മക്കു അഥല്യാ എന്നു േപർ; അവൾ
യി്രസാേയൽരാജാവായ ഒ്രമിയുെട െപൗ്രതി ആയിരുന്നു.
27 അവൻ ആഹാബ ്ഗൃഹത്തിെന്റ വഴിയിൽ നടന്നു
ആഹാബ ്ഗൃഹം െചയത്തുേപാെല യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; അവൻ ആഹാബിെന്റ
ഗൃഹേത്താടു സംബന്ധമുള്ളവൻ ആയിരുന്നുവേല്ലാ.
28 അവൻ ആഹാബിെന്റ മകനായ
േയാരാമിേനാടുകൂെട ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു
അരാംരാജാവായ ഹസാേയലിേനാടു യുദ്ധം
െചയവ്ാൻ േപായി; എന്നാൽ അരാമ്യർ േയാരാമിെന
മുറിേവലപ്ിച്ചു. 29 അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലിേനാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽെവച്ചു
അരാമ്യർ തെന്ന െവട്ടിയ മുറിവുകൾക്കു
യിെ്രസേയലിൽെവച്ചു ചികിത്സെചേയ്യണ്ടതിന്നു
േയാരാംരാജാവു മടങ്ങിേപ്പായി; ആഹാബിെന്റ
മകനായ േയാരാം േരാഗിയാകെകാണ്ടു
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ
അഹസ്യാവു യിെ്രസേയലിൽ അവെന കാണ്മാൻ
െചന്നിരുന്നു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എലീശാ്രപവാചകൻ ഒരു ്രപവാചകശിഷ്യെന
വിളിച്ചു അവേനാടു പറഞ്ഞതു: നീ അരെകട്ടി
ഈ ൈതലപാ്രതം എടുത്തുെകാണ്ടു

ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു േപാക. 2 അവിെട
എത്തിയേശഷം നിംശിയുെട മകനായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ േയഹൂ എവിെട
ഇരിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കി അകത്തു െചന്നു അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട നടുവിൽനിന്നു അവെന
എഴുേന്നലപ്ിച്ചു ഉൾമുറിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാക. 3

പിെന്ന ൈതലപാ്രതം എടുത്തു അവെന്റ തലയിൽ
ഒഴിച്ചു: ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി
അഭിേഷകം െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു വാതിൽ തുറന്നു
താമസിക്കാെത ഓടിേപ്പാരിക. 4 അങ്ങെന
്രപവാചകനായ ആ െയൗവനക്കാരൻ ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു േപായി. 5 അവൻ അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ പടനായകന്മാർ മരുമിച്ചു
ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: നായകാ, എനിക്കു നിേന്നാടു ഒരു

കായ്യൎ ം അറിയിപ്പാനുണ്ടു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിന്നു:
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിലുംെവച്ചു ആേരാടു എന്നു േയഹൂ
േചാദിച്ചു. നിേന്നാടു തേന്ന, നായകാ എന്നു അവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 അവൻ എഴുേന്നറ്റു മുറിക്കകത്തു
കടന്നു; അേപ്പാൾ അവൻ ൈതലം അവെന്റ തലയിൽ
ഒഴിച്ചു അവേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന യേഹാവയുെട
ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 7 എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുെട രക്തത്തിന്നും യേഹാവയുെട
സകലദാസന്മാരുെടയും രക്തത്തിന്നും
ഈേസെബലിേനാടു ഞാൻ ്രപതികാരം
െചേയ്യണ്ടതിന്നു നിെന്റ യജമാനനായ ആഹാബിെന്റ
ഗൃഹെത്ത നീ സംഹരിച്ചുകളേയണം. 8 ആഹാബ്
ഗൃഹം അേശഷം മുടിഞ്ഞുേപാേകണം; യി്രസാേയലിൽ
ആഹാബിന്നുള്ള സ്വത്രന്തനും അസ്വത്രന്തനുമായ
പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും ഞാൻ േഛദിച്ചുകളയും. 9

ഞാൻ ആഹാബ ്ഗൃഹെത്ത െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും
അഹീയാവിെന്റ മകനായ ബെയശയുെട
ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും ആക്കും. 10 ഈേസെബലിെന
യിെ്രസേയൽ്രപേദശത്തുെവച്ചു നായ്ക്കൾ തിന്നുകളയും;
അവെള അടക്കം െചയവ്ാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.
പിെന്ന അവൻ വാതിൽ തുറന്നു ഓടിേപ്പായി. 11

േയഹൂതെന്റ യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
പുറത്തു വന്നേപ്പാൾ ഒരുത്തൻ അവേനാടു:
എന്താകുന്നു വിേശഷം? ആ ്രഭാന്തൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നെതന്തിന്നു? എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ ആ പുരുഷെനയും അവൻ
പറഞ്ഞ കായ്യൎ െത്തയും അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 എന്നാെറ അവർ: അതു േനരല്ല; നീ
ഞങ്ങേളാടു പറേയണം എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു അവൻ:
ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിട്ടു
അഭിേഷകം െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നാദിയായി ഇന്നിന്ന കായ്യൎ ങ്ങൾ
അവൻ എേന്നാടു സംസാരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 13

ഉടെന അവർ ബദ്ധെപ്പട്ടു ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
വ്രസ്തം എടുത്തു േകാവണിപ്പടികളിേന്മൽ അവെന്റ
കാല്ക്കൽ വിരിച്ചു. കാഹളം ഊതി: േയഹൂ രാജാവായി
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന നിംശിയുെട മകനായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ േയഹൂ േയാരാമിന്നു
വിേരാധമായി കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി. േയാരാമും
എല്ലായി്രസാേയലും അരാംരാജാവായ
ഹസാേയൽനിമിത്തം ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിെന
കാവൽ ആക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 15 അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലിേനാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അരാമ്യർ തനിക്കു
ഏലപ്ിച്ച മുറിവുകൾക്കു യിെ്രസേയലിൽെവച്ചു
ചികിത്സെചേയ്യണ്ടതിന്നു േയാരാംരാജാവു
മടങ്ങിേപ്പാന്നിരുന്നു. എന്നാൽ േയഹൂ: നിങ്ങൾക്കു
സമ്മതെമങ്കിൽ യിെ്രസേയലിൽ െചന്നു ഇതു
അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു ആരും പട്ടണം വിട്ടുേപാകാെത
സൂക്ഷിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന േയഹൂ
രഥം കയറി യിെ്രസേയലിേലക്കു േപായി; േയാരാം
അവിെട കിടക്കുകയായിരുന്നു. േയാരാമിെന കാണ്മാൻ
െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവും അവിെട
വന്നിരുന്നു. 17 യിെ്രസേയലിെല േഗാപുരമുകളിൽ ഒരു
കാവല്ക്കാരൻ നിന്നിരുന്നു; അവൻ േയവഹൂവിെന്റ കൂട്ടം
വരുന്നതു കണ്ടിട്ടു: ഞാൻ ഒരു കൂട്ടെത്ത കാണുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േയാരാം: നീ ഒരു
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കുതിരേച്ചവകെന വിളിച്ചു അവരുെട േനെര
അയേക്കണം; അവൻ െചന്നു: സമാധാനേമാ എന്നു
േചാദിക്കെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു. 18 അങ്ങെന ഒരുത്തൻ
കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവെന എതിേരറ്റു െചന്നു:
സമാധാനേമാ എന്നു രാജാവു േചാദിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. സമാധാനം െകാണ്ടു നിനക്കു എന്തു കായ്യൎ ം?
തിരിഞ്ഞു എെന്റ പുറകിൽ വരിക എന്നു േയഹൂ
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ കാവല്ക്കാരൻ: ദൂതൻ അവരുെട
അടുക്കേലാളം െചന്നിട്ടും മടങ്ങിവരുന്നില്ല എന്നു
അറിയിച്ചു. 19 അവൻ മെറ്റാരുത്തെന കുതിരപ്പുറത്തു
അയച്ചു; അവനും അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നു:
സമാധാനേമാ എന്നു രാജാവു േചാദിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. സമാധാനംെകാണ്ടു നിനക്കു എന്തു കായ്യൎ ം?
തിരിഞ്ഞു എെന്റ പുറകിൽ വരിക എന്നു േയഹൂ
പറഞ്ഞു. 20 അേപ്പാൾ കാവല്ക്കാരൻ: അവനും
അവരുെട അടുക്കേലാളം െചന്നിട്ടു മടങ്ങിവരുന്നില്ല;
ആ ഓടിക്കുന്നതു നിംശിയുെട മകനായ േയഹൂ
ഓടിക്കുന്നതുേപാെല ഇരിക്കുന്നു;
്രഭാന്തനേപ്പാെലയേല്ലാ അവൻ ഓടിച്ചുവരുന്നതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 ഉടെന േയാരാം: രഥം പൂട്ടുക എന്നു
കലപ്ിച്ചു; രഥം പൂട്ടിയേശഷം യി്രസാേയൽ രാജാവായ
േയാരാമും െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവും
താന്താെന്റ രഥത്തിൽ കയറി േയഹൂവിെന്റ േനെര
പുറെപ്പട്ടു, യിെ്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ
നിലത്തിങ്കൽെവച്ചു അവെന എതിേരറ്റു. 22

േയഹൂവിെന കണ്ടേപ്പാൾ േയാരാം: േയഹൂേവ,
സമാധാനേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു േയഹൂ:
നിെന്റ അമ്മയായ ഈേസെബലിെന്റ പരസംഗവും
ക്ഷു്രദവും ഇ്രത അധികമായിരിക്കുേന്നടേത്താളം
എന്തു സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അേപ്പാൾ
േയാരാം രഥം തിരിച്ചു ഓടിച്ചുെകാണ്ടു
അഹസ്യാേവാടു: അഹസ്യാേവ, ഇതു േ്രദാഹം എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 േയഹൂ വില്ലുകുെലച്ചു േയാരാമിെന
ഭുജങ്ങളുെട നടുെവ എയത്ു; അമ്പു അവെന്റ ഹൃദയം
തുളഞ്ഞു മറുപുറം കടന്നു; അവൻ രഥത്തിൽ
ചുരുണ്ടുവീണു. 25 േയഹൂ തെന്റ പടനായകനായ
ബിദക്ാേരാടു പറഞ്ഞതു: അവെന എടുത്തു
യിെ്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ നിലത്തിൽ
എറിഞ്ഞുകളക; ഞാനും നീയും ഒരുമിച്ചു അവെന്റ
അപ്പനായ ആഹാബിെന്റ പിന്നാെല കുതിരേയറി
േപാകുേമ്പാൾ: 26 നാേബാത്തിെന്റ രക്തവും അവെന്റ
മക്കളുെട രക്തവും ഇന്നെല ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു
സത്യം എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ഈ
നിലത്തുെവച്ചു ഞാൻ നിനക്കു പകരം വീട്ടുെമന്നും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നിങ്ങെന
യേഹാവയുെട ഈ അരുളപ്പാടു അവന്നു വിേരാധമായി
ഉണ്ടാെയന്നു ഓത്തൎ ുെകാൾക; അവെന എടുത്തു
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം തേന്ന ഈ നിലത്തിൽ
എറിഞ്ഞുകളക. 27 െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവു
ഇതു കണ്ടിട്ടു ഉദ്യാനഗൃഹത്തിെന്റ വഴിയായി
ഓടിേപ്പായി. േയഹൂ അവെന പിന്തുടന്നൎ ു: അവെനയും
രഥത്തിൽ െവട്ടിക്കളവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവർ
യിബെ്ളയാമിന്നു സമീപത്തുള്ള
ഗൂർകയറ്റത്തിങ്കൽെവച്ചു അവെന െവട്ടി; അവൻ
െമഗിേദ്ദാവിേലക്കു ഓടിെച്ചന്നു അവിെടെവച്ചു
മരിച്ചുേപായി. 28 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവെന
രഥത്തിൽെവച്ചു െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന്റ കല്ലറയിൽ അവെന
അടക്കംെചയത്ു.

29 ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാമിെന്റ
പതിെനാന്നാം ആണ്ടിൽ ആയിരുന്നു അഹസ്യാവു
െയഹൂദയിൽ രാജാവായതു. 30 േയഹൂ യി്രസാേയലിൽ
വന്നതു ഈേസെബൽ േകട്ടിട്ടു തെന്റ കണ്ണിൽ
മഷിെയഴുതി തല ചീകി മിനുക്കിെക്കാണ്ടു
കിളിവാതില്ക്കൽകൂടി േനാക്കി. 31 േയഹൂ പടിവാതിൽ
കടന്നേപ്പാൾ അവൾ: യജമാനെന െകാന്നവനായ
സി്രമിക്കു സമാധാനേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. 32 അവൻ
തെന്റ മുഖം കിളിവാതില്ക്കേലക്കു ഉയത്തൎ ി: ആരുള്ളു
എെന്റ പക്ഷത്തു? ആരുള്ളു എന്നു േചാദിച്ചു.
എന്നാെറ രണ്ടുമൂന്നു ഷണ്ഡന്മാർ പുറേത്തക്കു
േനാക്കി. 33 അവെള താെഴ തള്ളിയിടുവിൻ എന്നു
അവൻ കലപ്ിച്ചു. ഉടെന അവർ അവെള താെഴ
തള്ളിയിട്ടു; അവളുെട രക്തം ചുവരിേന്മലും
കുതിരകളിേന്മലും െതറിച്ചു; അവൻ അവെള
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 34 അവൻ െചന്നു ഭക്ഷിച്ചു
പാനംെചയത്േശഷം: ആ ശപിക്കെപ്പട്ടവെള െചന്നു
േനാക്കി അടക്കം െചയവ്ിൻ; അവൾ
രാജകുമാരിയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അവർ അവെള
അടക്കം െചയവ്ാൻ െചന്നാെറ അവളുെട
തലമണ്ടയും കാലുകളും ൈകപ്പത്തികളും അല്ലാെത
മെറ്റാന്നും കണ്ടില്ല. 36 അവർ മടങ്ങിവന്നു അവേനാടു
അതു അറിയിച്ചു. അേപ്പാൾ അവൻ:
യിെ്രസേയൽ്രപേദശത്തുെവച്ചു നായ്ക്കൾ
ഈേസെബലിെന്റ മാംസം തിന്നുകളയും; 37 അതു
ഈേസെബൽ എന്നു പറവാൻ കഴിയാതവണ്ണം
ഈേസെബലിെന്റ പിണം യിെ്രസേയൽ്രപേദശത്തു
വയലിെല ചാണകംേപാെല ആകും എന്നിങ്ങെന
യേഹാവ തിശബ്്യനായ എലീയാവു എന്ന തെന്റ
ദാസൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത് വചനം തേന്ന ഇതു
എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആഹാബിന്നു ശമയ്യൎ യിൽ എഴുപതു
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. േയഹൂ
യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും മൂപ്പന്മാക്കൎ ും

ആഹാബിെന്റ പു്രതപാലകന്മാക്കൎ ും ശമയ്യൎ യിേലക്കു
എഴുത്തുകെള എഴുതി അയച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 2

നിങ്ങളുെട യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരും രഥങ്ങളും
കുതിരകളും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണവും ആയുധങ്ങളും
നിങ്ങളുെട ൈകവശം ഉണ്ടേല്ലാ. 3 ആകയാൽ ഈ
എഴുത്തു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ എത്തിയ ഉടെന
നിങ്ങളുെട യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഉത്തമനും
േയാഗ്യനുമായവെന േനാക്കിെയടുത്തു അവെന്റ
അപ്പെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി നിങ്ങളുെട
യജമാനെന്റ ഗൃഹത്തിന്നുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയവ്ിൻ. 4

അവേരാ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു: രണ്ടു രാജാക്കന്മാക്കൎ ും
അവേനാടു എതിത്തൎ ുനിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ;
പിെന്ന നാം എങ്ങെന നില്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 5

ആകയാൽ രാജധാനിവിചാരകനും നഗരാധിപതിയും
മൂപ്പന്മാരും പു്രതപാലകന്മാരും േയഹൂവിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: ഞങ്ങൾ നിെന്റ ദാസന്മാർ;
ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ
െചയ്യാം; ഞങ്ങൾ ഒരുത്തെനയും രാജാവാക്കുന്നില്ല;
നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല െചയത്ുെകാൾക എന്നു
പറയിച്ചു. അവൻ രണ്ടാമതും എഴുത്തു എഴുതിയതു:
നിങ്ങൾ എെന്റ പക്ഷം േചന്നു എെന്റ കലപ്ന
േകൾക്കുെമങ്കിൽ നിങ്ങളുെട യജമാനെന്റ
പു്രതന്മാരുെട തല നാെള ഈ േനരത്തു യിെ്രസേയലിൽ
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എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ. 6 എന്നാൽ
രാജകുമാരന്മാർ എഴുപതു േപരും തങ്ങെള വളത്തൎ ുന്ന
നഗര്രപധാനികേളാടുകൂെട ആയിരുന്നു. 7 ഈ
എഴുത്തു അവരുെട അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
രാജകുമാരന്മാെര എഴുപതുേപെരയും പിടിച്ചു
െകാന്നു അവരുെട തല െകാട്ടയിൽ ആക്കി
യിെ്രസേയലിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ െകാടുത്തയച്ചു. 8

ഒരു ദൂതൻ വന്നു അവേനാടു: അവർ
രാജകുമാരന്മാരുെട തലെകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
അറിയിച്ചു. അവെയ പടിപ്പുരവാതില്ക്കൽ രണ്ടു
കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി രാവിെലവെര െവേച്ചക്കുവിൻ
എന്നു അവൻ കലപ്ിച്ചു. 9 പിെറ്റന്നാൾ രാവിെല
അവൻ പുറത്തു െചന്നുനിന്നു സവ്വൎ ജനേത്താടും
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ; ഞാേനാ
എെന്റ യജമാനന്നു വിേരാധമായി കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു; എന്നാൽ ഇവെര
ഒെക്കയും െകാന്നതു ആർ? 10 ആകയാൽ യേഹാവ
ആഹാബ ്ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ചു അരുളിെച്ചയത്
യേഹാവയുെട വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും
നിഷഫ്ലമാകയില്ല എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ;
യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ ഏലീയാവുമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തു നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11

അങ്ങെന േയഹൂ യിെ്രസേയലിൽ ആഹാബ ്ഗൃഹത്തിൽ
േശഷിച്ചവെര ഒെക്കയും അവെന്റ
സകലമഹത്തുക്കെളയും ബന്ധുക്കെളയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും ആരും േശഷിക്കാതവണ്ണം
സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 12 പിെന്ന അവൻ പുറെപ്പട്ടു
ശമയ്യൎ യിൽ െചന്നു വഴിയിൽ ഇടയന്മാർ േരാമം
ക്രതിക്കുന്ന വീട്ടിന്നരിെക എത്തിയേപ്പാൾ േയാഹൂ 13

െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരന്മാെര
കണ്ടിട്ടു: നിങ്ങൾ ആർ എന്നു േചാദിച്ചു. ഞങ്ങൾ
അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരന്മാർ; രാജാവിെന്റ
മക്കെളയും രാജ്ഞിയുെട മക്കെളയും അഭിവന്ദനം
െചയവ്ാൻ േപാകയാകുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
14 അേപ്പാൾ അവൻ: അവെര ജീവേനാെട പിടിപ്പിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു; അവർ അവെര ജീവേനാെട പിടിച്ചു;
അവെര നാലപ്ത്തിരണ്ടുേപെരയും േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
വീട്ടിെന്റ കളത്തിങ്കൽെവച്ചു െകാന്നു; അവരിൽ
ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല.

15 അവൻ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തെന്ന
എതിേരലപ്ാൻ വരുന്ന േരഖാബിെന്റ മകനായ
േയാനാദാബിെന കണ്ടു വന്ദനം െചയത്ു അവേനാടു:
എെന്റ ഹൃദയം നിെന്റ ഹൃദയേത്താടു
േചന്നൎ ിരിക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ ഹൃദയം
പരമാത്ഥൎ മായിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു.
അതിന്നു േയാനാദാബ ്അെത എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന എങ്കിൽ ൈക തരിക. അവൻ ൈക
െകാടുത്തു; അവൻ അവെന തെന്റ രഥത്തിൽ കയറ്റി.
16 നീ എേന്നാടുകൂെട വന്നു യേഹാവെയക്കുറിച്ചു
എനിക്കുള്ള ശുഷ്കാന്തി കാൺക എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവെന രഥത്തിൽ കയറ്റി അവർ
ഓടിച്ചുേപായി. 17 ശമയ്യൎ യിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ
ശമയ്യൎ യിൽ ആഹാബിന്നു േശഷിച്ചവെര ഒെക്കയും
യേഹാവ ഏലീയാേവാടു അരുളിെച്ചയത്
വചന്രപകാരം ഒെട്ടാഴിയാെത സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 18

പിെന്ന േയഹൂ സകലജനെത്തയും കൂട്ടി അവേരാടു:
ആഹാബ ്ബാലിെന അലപ്േമ േസവിച്ചുള്ളു;
േയഹൂേവാ അവെന അധികം േസവിക്കും. 19

ആകയാൽ ബാലിെന്റ സകല്രപവാചകന്മാെരയും
സകലപൂജകന്മാെരയും സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും

എെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുവിൻ; ഒരുത്തനും
വരാതിരിക്കരുതു; ഞാൻ ബാലിന്നു ഒരു മഹായാഗം
കഴിപ്പാൻ േപാകുന്നു; വരാത്തവർ ആരും
ജീവേനാടിരിക്കയില്ല എന്നു കലപ്ിച്ചു; എന്നാൽ
ബാലിെന്റ പൂജകന്മാെര നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം േയഹൂ
ഈ ഉപായം ്രപേയാഗിച്ചു. 20 ബാലിന്നു ഒരു
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം േഘാഷിപ്പിൻ എന്നു േയഹൂ
കലപ്ിച്ചു. അവർ അങ്ങെന േഘാഷിച്ചു. 21 േയഹൂ
യി്രസാേയൽ േദശത്തു എല്ലാടവും ആളയച്ചതുെകാണ്ടു
ബാലിെന്റ സകലപൂജകന്മാരും വന്നു; ഒരുത്തനും
വരാതിരുന്നില്ല; അവർ ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ കൂടി;
ബാൽേക്ഷ്രതം ഒരു അറ്റംമുതൽ മേറ്റ അറ്റംവെര തിങ്ങി
നിറഞ്ഞു. 22 അവൻ വ്രസ്തവിചാരകേനാടു: ബാലിെന്റ
സകലപൂജകന്മാക്കൎ ും വ്രസ്തം െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്ക
എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവൻ വ്രസ്തം െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുത്തു. 23 പിെന്ന േയഹൂവും േരഖാബിെന്റ
മകനായ േയാനാദാബും ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
കടന്നു ബാലിെന്റ പൂജകന്മാേരാടു: ബാലിെന്റ
പൂജകന്മാർ മാ്രതമല്ലാെത യേഹാവയുെട പൂജകന്മാർ
ആരും ഇവിെട നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തിരഞ്ഞുേനാക്കുവിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 24 അവർ ഹനനയാഗങ്ങളും
േഹാമയാഗങ്ങളും കഴിപ്പാൻ അകത്തു െചന്നേശഷം
േയഹൂ പുറത്തു എണപ്തുേപെര നിത്തൎ ി: ഞാൻ
നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കുന്ന ആളുകളിൽ
ഒരുത്തൻ ചാടിേപ്പായാൽ അവെന്റ ജീവന്നു പകരം
അവെന വിട്ടയച്ചവെന്റ ജീവൻ ആയിരിക്കും എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 25 േഹാമയാഗം കഴിച്ചുതീന്നൎ േപ്പാൾ േയഹൂ
അകമ്പടികേളാടും പടനായകന്മാേരാടും: അകത്തു
കടന്നു അവെര െകാല്ലുവിൻ; ഒരുത്തനും പുറത്തു
േപാകരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന അവർ
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ അവെര െകാന്നു;
അകമ്പടികളും പടനായകന്മാരും അവെര പുറത്തു
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; ബാൽേക്ഷ്രതത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ
െചന്നു 26 ബാൽേക്ഷ്രതത്തിെല സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങെള
പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 27 അവർ
ബാൽസ്തംഭെത്ത തകത്തൎ ു ബാൽേക്ഷ്രതെത്ത ഇടിച്ചു
അതിെന മറപ്പുരയാക്കിത്തീത്തൎ ു; അതു ഇന്നുവെര
അങ്ങെനതേന്ന ഇരിക്കുന്നു. 28 ഇങ്ങെന േയഹൂ
ബാലിെന യി്രസാേയലിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 29

എങ്കിലും േബേഥലിലും ദാനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
െപാൻകാളക്കുട്ടികെളെക്കാണ്ടു യി്രസാേയലിെന
പാപം െചയ്യുമാറാക്കിയ െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങെള േയഹൂ
വിട്ടുമാറിയില്ല. 30 യേഹാവ േയഹൂവിേനാടു: എനിക്കു
ഇഷ്ടമുള്ളതു നീ നല്ലവണ്ണം അനുഷഠ്ിച്ചതുെകാണ്ടും
എെന്റ ഹിത്രപകാരം ഒെക്കയും
ആഹാബുഗൃഹേത്താടു െചയത്തുെകാണ്ടും നിെന്റ
പു്രതന്മാർ യി്രസാേയലിെന്റ രാജാസനത്തിൽ നാലാം
തലമുറവെര ഇരിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 31

എങ്കിലും േയഹൂ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാെട നടക്കുന്നതിന്നു ജാ്രഗത കാണിച്ചില്ല;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങെള അവൻ
വിട്ടുമാറിയതുമില്ല.

32 ആ കാലത്തു യേഹാവ യി്രസാേയലിെന
കുെറച്ചുകളവാൻ തുടങ്ങി; ഹസാേയൽ
യി്രസാേയലിെന്റ അതിരുകളിെലാെക്കയും അവെര
േതാലപ്ിച്ചു. 33 അവൻ േയാദ്ദൎ ാന്നു കിഴക്കു ഗാദ്യർ,
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രൂേബന്യർ, മനേശ്ശയർ എന്നിവരുെട േദശമായ
ഗിെലയാദ ്മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കി
അേന്നൎ ാൻേതാട്ടിന്നരിെകയുള്ള അേരാേവർ മുതൽ
ഗിെലയാദും ബാശാനും തേന്ന. 34 േയഹൂവിെന്റ
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
അവെന്റ സകലപരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 35 േയഹൂ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന
ശമയ്യൎ യിൽ അടക്കം െചയത്ു. അവെന്റ മകനായ
െയേഹാവാഹാസ ്അവന്നു പകരം രാജാവായി. 36

േയഹൂ ശമയ്യൎ യിൽ യി്രസാേയലിെന വാണ കാലം
ഇരുപെത്തട്ടു സംവത്സരം ആയിരുന്നു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അഹസ്യാവിെന്റ അമ്മയായ അഥല്യാ തെന്റ
മകൻ മരിച്ചുേപായി എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
എഴുേന്നറ്റു രാജസന്തതിെയ ഒെക്കയും

നശിപ്പിച്ചു. 2 എന്നാൽ േയാരാംരാജാവിെന്റ മകളും
അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരിയുമായ െയേഹാേശബ
െകാല്ലെപ്പടുന്ന രാജാകുമാരന്മാരുെട ഇടയിൽ നിന്നു
അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന
േമാഷ്ടിെച്ചടുത്തു അവെനയും അവെന്റ ധാ്രതിെയയും
അഥല്യാ കണാെത ഒരു ശയനഗൃഹത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി ഒളിപ്പിച്ചു; അതുെകാണ്ടു അവെന
െകാല്ലുവാൻ ഇടയായില്ല. 3 അവെന അവേളാടുകൂെട
ആറു സംവത്സരം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അഥല്യാ േദശം വാണു. 4

ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയേഹായാദാ ആളയച്ചു
കായ്യൎ രുെടയും അകമ്പടികളുെടയും ശതാധിപന്മാെര
വിളിപ്പിച്ചു തെന്റ അടുക്കൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ വരുത്തി അവേരാടു സഖ്യത െചയത്ു;
അവൻ അവെരെക്കാണ്ടു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽെവച്ചു സത്യം െചയ്യിച്ചിട്ടു അവക്കൎ ു
രാജകുമാെരെന കാണിച്ചു അവേരാടു കലപ്ിച്ചതു
എെന്തന്നാൽ: 5 നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന കായ്യൎ ം
ആവിതു: ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി വരുന്ന നിങ്ങളിൽ
മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം രാജധാനിക്കും 6 മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
സൂർപടിവാതില്ക്കലും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
അകമ്പടികളുെട സ്ഥലത്തിെന്റ പിമ്പുറത്തുള്ള
പടിവാതില്ക്കലും കാവൽ നിേല്ക്കണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
അരമെനക്കു കിടങ്ങുേപാെല കാവലായിരിേക്കണം. 7

ശബ്ബത്തിൽ തവണ മാറിേപാകുന്ന നിങ്ങളിൽ രണ്ടു
കൂട്ടങ്ങൾ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കാവലായിരിേക്കണം. 8 നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും താന്താെന്റ ആയുധം ധരിച്ചു രാജാവിെന്റ
ചുറ്റും നിേല്ക്കണം; അണിക്കകത്തു കടക്കുന്നവെന
െകാന്നുകളേയണം; രാജാവു േപാകയും വരികയും
െചയ്യുേമ്പാെഴാെക്കയും നിങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും ശതാധിപന്മാർ
െചയത്ു; 9 അവർ ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി
വരുന്നവരിലും ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി
േപാകുന്നവരിലും താന്താെന്റ ആളുകെള
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 10 പുേരാഹിതൻ ദാവീദ്
രാജാവിെന്റ വകയായി യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തങ്ങളും പരിചകളും
ശതാധിപന്മാക്കൎ ു െകാടുത്തു. 11 അകമ്പടികൾ

ഒെക്കയും കയ്യിൽ ആയുധവുമായി ആലയത്തിെന്റ
വലത്തുവശംമുതൽ ഇടത്തുവശംവെര
യാഗപീഠത്തിന്നും ആലയത്തിന്നും േനെര രാജാവിെന്റ
ചുറ്റും നിന്നു. 12 അവൻ രാജകുമാരെന പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു കിരീടും ധരിപ്പിച്ചു സാക്ഷ്യപുസ്തകവും
അവന്നു െകാടുത്തു; ഇങ്ങെന അവർ അവെന
രാജാവാക്കി അഭിേഷകം െചയത്ിട്ടു ൈകെകാട്ടി;
രാജാേവ, ജയജയ എന്നു ആത്തൎ ു. 13 അഥല്യാ
അകമ്പടികളുെടയും ജനത്തിെന്റയും ആരവം േകട്ടു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 14 ആചാര്രപകാരം തൂണിെന്റ അരിെക
രാജാവും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ്രപഭുക്കന്മാരും
കാഹളക്കാരും നില്ക്കുന്നതും േദശെത്ത ജനം ഉല്ലസിച്ചു
കാഹളം ഊതുന്നതും കണ്ടിട്ടു അഥല്യാ വ്രസ്തം കീറി:
േ്രദാഹം, േ്രദാഹം എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അേപ്പാൾ
െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ പടനായകന്മാരായ
ശതാധിപന്മാക്കൎ ു കലപ്ന െകാടുത്തു; അവെള
അണികളിൽകൂടി പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുവിൻ;
അവെള അനുഗമിക്കുന്നവെന വാൾെകാണ്ടു
െകാല്ലുവിൻ എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ചു അവെള
െകാല്ലരുതു എന്നു പുേരാഹിതൻ കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 16

അവർ അവൾക്കു വഴി ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു; അവൾ
കുതിരവാതിൽ വഴിയായി രാജധാനിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവെള അവിെടെവച്ചു
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 17 അനന്തരം അവർ യേഹാവയുെട
ജനമായിരിക്കുെമന്നു െയേഹായാദാ യേഹാെവക്കും
രാജാവിന്നും ജനത്തിന്നും മേദ്ധ്യയും രാജാവിന്നും
ജനത്തിന്നും മേദ്ധ്യയും നിയമം െചയത്ു. 18 പിെന്ന
േദശെത്ത ജനെമാെക്കയും ബാൽേക്ഷ്രതത്തിൽ
െചന്നു അതു ഇടിച്ചു അവെന്റ ബലിപീഠങ്ങളും
വി്രഗഹങ്ങളും അേശഷം ഉെടച്ചുകളഞ്ഞു; ബാലിെന്റ
പുേരാഹിതനായ മത്ഥാെന ബിലപീഠങ്ങളുെട
മുമ്പിൽെവച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞു. പുേരാഹിതൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
കായ്യൎ വിചാരകന്മാെരയും നിയമിച്ചു. 19 അവൻ
ശതാധിപന്മാെരയും കായ്യൎ െരയും അകമ്പടികെളയും
േദശെത്ത സകലജനെത്തയും വിളിച്ചുകൂട്ടി രാജാവിെന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നു ഇറക്കി
അകമ്പടികളുെട പടിവാതിൽവഴിയായി
രാജധാനിയിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി; അവൻ
രാജാസനം ്രപാപിച്ചു. 20 േദശത്തിെല സകലജനവും
സേന്താഷിച്ചു; നഗരം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അഥല്യെയ
അവർ രാജധാനിക്കരിെകെവച്ചു വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

21 െയേഹാവാശ ്രാജാവായേപ്പാൾ അവന്നു ഏഴു
വയസ്സായിരുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയഹൂവിെന്റ ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയേഹാവാശ്
വാഴച്തുടങ്ങി; അവൻ െയരൂശേലമിൽ
നാലപ്തു സംവത്സരം വാണു. േബർ-

േശബക്കാരത്തിയായ അവെന്റ അെമ്മക്കു സിബ്യാ
എന്നു േപർ. 2 െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ
െയേഹാവാശിെന ഉപേദശിച്ചുേപാന്ന
കാലെത്താെക്കയും അവൻ യേഹാെവക്കു
ഇഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 3 എങ്കിലും
പൂജാഗിരികൾക്കു നീക്കം വന്നില്ല; ജനം

൨. രാജാക്കന്മാർ 10:34 315 ൨. രാജാക്കന്മാർ 12:3
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പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും
േപാന്നു.

4 െയേഹാവാശ ്പുേരാഹിതന്മാേരാടു:
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നിേവദിതമായി
പിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ്രദവ്യെമാെക്കയും ഓേരാ ആെള
മതിച്ച വിലയും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഓേരാരുത്തൻ െകാണ്ടുവരുന്ന സ്വേമധാദാനമായ
്രദവ്യെമാെക്കയും 5 ഓേരാ പുേരാഹിതനും താന്താെന്റ
പരിചയക്കാേരാടു വാങ്ങി ആലയത്തിന്നു അറ്റകുറ്റം
കാണുേന്നടെത്താെക്കയും അറ്റകുറ്റം തീേക്കൎ ണം
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 6 എന്നാൽ
െയേഹാവാശര്ാജാവിെന്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാം ആണ്ടിൽ
പുേരാഹിതന്മാർ ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീത്തൎ ിട്ടില്ലായിരുന്നു. 7 ആകയാൽ
െയേഹാവാശര്ാജാവു
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെനയും േശഷം
പുേരാഹിതന്മാെരയും വരുത്തി അവേരാടു: നിങ്ങൾ
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീക്കൎ ാതിരിക്കുന്നതു എന്തു?
ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട പരിചയക്കാേരാടു ്രദവ്യം
വാങ്ങാെത ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീേക്കൎ ണ്ടതിന്നു
അതു െകാടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന
പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങൾ േമലാൽ ജനേത്താടു ്രദവ്യം
വാങ്ങാതിരിപ്പാനും ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീക്കൎ ാതിരിപ്പാനും സമ്മതിച്ചു. 9 അേപ്പാൾ
െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ ഒരു െപട്ടകം എടുത്തു
അതിെന്റ മൂടിയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി
യാഗപീഠത്തിന്നരിെക യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനത്തിെന്റ വലത്തു
ഭാഗത്തു െവച്ചു; വാതിൽ കാക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു വരുന്ന ്രദവ്യം
ഒെക്കയും അതിൽ ഇടും. 10 െപട്ടകത്തിൽ ്രദവ്യം
വളെരയായി എന്നു കാണുേമ്പാൾ രാജാവിെന്റ
രായസക്കാരനും മഹാപുേരാഹിതനും കൂെടെച്ചന്നു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കണ്ട ്രദവ്യം എണ്ണി
സഞ്ചികളിൽ െകട്ടും. 11 അവർ ്രദവ്യം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പണി നടത്തുന്ന വിചാരകന്മാരുെട
പക്കൽ തൂക്കിെക്കാടുക്കും; അവർ അതു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ പണിെചയ്യുന്ന
ആശാരിമാക്കൎ ും ശിലപ്ികൾക്കും 12

കലപ്ണിക്കാക്കൎ ും കല്ലുെവട്ടുകാക്കൎ ും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീപ്പൎ ാൻ േവണ്ടുന്ന മരവും
െചത്തിയ കല്ലും വാങ്ങുന്നതിന്നും ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റം തീപ്പൎ ാൻ േവണ്ടുന്ന െചലെവാെക്കയും
കഴിക്കുന്നതിന്നും െകാടുക്കും. 13 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ്രദവ്യംെകാണ്ടു
െവള്ളിക്കിണ്ണം, ക്രതിക, കലം, കാഹളം എന്നിങ്ങെന
െപാന്നും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു
ഉപകരണങ്ങളും അവർ യേഹാവയുെട
ആലയംവെകക്കു ഉണ്ടാക്കാെത 14

പണിെചയ്യുന്നവക്കൎ ു മാ്രതം അതു െകാടുക്കും;
അങ്ങെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നു അറ്റകുറ്റം
തീക്കൎ ും. 15 എന്നാൽ പണിെചയ്യുന്നവക്കൎ ു
െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു ്രദവ്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയവേരാടു
അവർ കണക്കു േചാദിച്ചില്ല; വിശ്വാസത്തിേന്മൽ
ആയിരുന്നു അവർ ്രപവത്തൎ ിച്ചുേപാന്നതു. 16

അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ്രദവ്യവും പാപയാഗത്തിെന്റ
്രദവ്യവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നില്ല; അതു
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ുള്ളതായിരുന്നു.

17 ആ കാലത്തു അരാംരാജാവായ ഹസാേയൽ
പുറെപ്പട്ടു ഗത്തിെന യുദ്ധംെചയത്ു പിടിച്ചു;
ഹസാേയൽ െയരൂശേലമിെന്റ േനെരയും വേരണ്ടതിന്നു
18 ദൃഷ്ടിെവച്ചാെറ െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാവാശ്
തെന്റ പിതാക്കന്മാരായ െയേഹാശാഫാത്ത്,
െയേഹാരാം, അഹസ്യാവു എന്നീ
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിേവദിച്ചിരുന്ന
സകലനിേവദിതവസ്തുക്കളും താൻ നിേവദിച്ചിരുന്ന
വസ്തുക്കളും യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരത്തിലും രാജധാനിയിലും ഉള്ള
െപാെന്നാെക്കയും എടുത്തു അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലിന്നു െകാടുത്തു; അങ്ങെന അവൻ
െയരൂശേലമിെന വിട്ടുേപായി. 19 േയാവാശിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 േയാവാശിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
മത്സരിച്ചു കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി സില്ലായിേലക്കു
േപാകുന്ന വഴിക്കലുള്ള മിേല്ലാ ഗൃഹത്തിൽെവച്ചു
അവെന െകാന്നു. 21 ശിെമയാത്തിെന്റ മകനായ
േയാസാഖാർ, േശാേമരിെന്റ മകനായ െയേഹാസാബാദ്
എന്നീ ഭൃത്യന്മരായിരുന്നു അവെന െവട്ടിെക്കാന്നതു.
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന അടക്കം െചയത്ു;
അവെന്റ മകനായ അമസ്യാവു അവന്നു പകരം
രാജാവായത്ീന്നൎ ു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവിെന്റ
മകനായ േയാവാശിെന്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാം
ആണ്ടിൽ േയഹൂവിെന്റ മകനായ

െയേഹാവാഹാസ ്യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി
ശമയ്യൎ യിൽ പതിേനഴു സംവത്സരം വാണു. 2 അവൻ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെള വിട്ടുമാറാെത അവയിൽ തേന്ന നടന്നു. 3

ആകയാൽ യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര ജ്വലിച്ചു; അവൻ അവെര അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലിെന്റ കയ്യിലും ഹസാേയലിെന്റ മകനായ
െബൻ-ഹദദിെന്റ കയ്യിലും നിരന്തരം വിട്ടുെകാടുത്തു.
4 എന്നാൽ െയേഹാവാഹാസ ്യേഹാവേയാടു
കൃെപക്കായി അേപക്ഷിച്ചു; അരാംരാജാവു
യി്രസാേയലിെന െഞരുക്കിയ െഞരുക്കം യേഹാവ
കണ്ടിട്ടു അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടു. 5 യേഹാവ
യി്രസാേയലിന്നു ഒരു രക്ഷകെന െകാടുത്തതുെകാണ്ടു
അവർ അരാമ്യരുെട അധികാരത്തിൽനിന്നു
ഒഴിഞ്ഞുേപായി; യി്രസാേയൽമക്കൾ പണ്ടെത്തേപ്പാെല
തങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ സംഗതിവന്നു. 6

എങ്കിലും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െയാേരാെബയാംഗൃഹത്തിെന്റ പാപങ്ങെള അവർ
വിട്ടുമാറാെത അവയിൽ തേന്ന നടന്നു;
അേശരാ്രപതിഷെ്ഠക്കു ശമയ്യൎ യിൽ നീക്കം വന്നില്ല. 7

അവൻ െയേഹാവാഹാസിന്നു അമ്പതു
കുതിരേച്ചവകെരയും പത്തു രഥങ്ങെളയും
പതിനായിരം കാലാളുകെളയും അല്ലാെത മറ്റു
യാെതാരു പടജ്ജനെത്തയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല;
അരാംരാജാവു അവെര നശിപ്പിച്ചു െമതിക്കളത്തിെല
െപാടിേപാെല ആക്കിയിരുന്നു. 8

െയേഹാവാഹാസിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
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െചയത്െതാെക്കയും അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തിയും
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 9 െയേഹാവാഹാസ ്തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന
ശമയ്യൎ യിൽ അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ
േയാവാശ ്അവന്നു പകരം രാജാവായി.

10 െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശിെന്റ മുപ്പേത്തഴാം
ആണ്ടിൽ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ േയാവാശ്
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി ശമയ്യൎ യിൽ പതിെനാന്നു
സംവത്സരം വാണു. 11 അവൻ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാബയാമിെന്റ സകലപാപങ്ങെളയും അവൻ
വിട്ടുമാറാെത അവയിൽ തേന്ന നടന്നു. 12

േയാവാശിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും െയഹൂദാരാജാവായ
അമസ്യാേവാടു യുദ്ധത്തിൽ കാണിച്ച പരാ്രകമവും
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 13 േയാവാശ ്തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു;
െയാേരാെബയാം സിംഹാസനം കയറി; േയാവാശിെന
ശമയ്യൎ യിൽ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാേരാടു കൂെട
അടക്കം െചയത്ു.

14 ആ കാലത്തു എലീശാ മരണേഹതുകമായ
േരാഗംപിടിച്ചു കിടന്നു; അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽരാജാവായ േയാവാശ ്അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു അവെന്റ മുഖത്തിന്മീെത കുനിഞ്ഞു കരഞ്ഞു;
എെന്റ പിതാേവ, എെന്റ പിതാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ
േതരും േതരാളികളുമായുേള്ളാേവ എന്നു പറഞ്ഞു. 15

എലീശാ അവേനാടു: അമ്പും വില്ലും എടുക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു; അവൻ അമ്പും വില്ലും എടുത്തു. 16

അേപ്പാൾ അവൻ യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു നിെന്റ
ൈക വില്ലിേന്മൽെവക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
ൈകെവച്ചേപ്പാൾ എലീശാ തെന്റ ൈക രാജാവിെന്റ
ൈകേമൽ െവച്ചു. 17 കിഴെക്ക കിളിവാതിൽ തുറക്ക
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അതു തുറന്നേപ്പാൾ:
എയ്ക എന്നു എലീശാ പറഞ്ഞു. എയത്ാെറ അവൻ:
അതു യേഹാവയുെട ജയാ്രസ്തം, അരാമ്യക്കൎ ു
േനെരയുള്ള ജയാ്രസ്തം തേന്ന; നീ അേഫക്കിൽെവച്ചു
അരാമ്യെര േതാലപ്ിച്ചു അേശഷം സംഹരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 അമ്പു എടുക്ക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
അവൻ എടുത്തു; നിലത്തടിക്ക എന്നു അവൻ
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. അവൻ മൂന്നു
്രപാവശ്യം അടിച്ചുനിത്തൎ ി. 19 അേപ്പാൾ
ൈദവപുരുഷൻ അവേനാടു േകാപിച്ചു; നീ അഞ്ചാറു
്രപാവശ്യം അടിേക്കണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ നീ
അരാമ്യെര േതാലപ്ിച്ചു അേശഷം
സംഹരിക്കുമായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ നീ അരാമ്യെര
മൂന്നു്രപാവശ്യം മാ്രതം േതാലപ്ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

20 എന്നാൽ എലീശാ മരിച്ചു; അവർ അവെന
അടക്കംെചയത്ു; പിെറ്റ ആണ്ടിൽ േമാവാബ്യരുെട
പടക്കൂട്ടങ്ങൾ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ചു. 21 ചിലർ ഒരു
മനുഷ്യെന അടക്കംെചയ്യുേമ്പാൾ ഒരു പടക്കൂട്ടെത്ത
കണ്ടിട്ടു അയാെള എലീശാവിെന്റ കല്ലറയിൽ ഇട്ടു;
അവൻ അതിൽ വീണു എലീശയുെട അസ്ഥികെള
െതാട്ടേപ്പാൾ ജീവിച്ചു കാലൂന്നി എഴുേന്നറ്റു.

22 എന്നാൽ െയേഹാവാഹാസിെന്റ
കാലെത്താെക്കയും അരാമ്യരാജാവായ ഹസാേയൽ
യി്രസാേയലിെന െഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 23

യേഹാെവക്കു അവേരാടു കരുണയും മനസ്സലിവും

േതാന്നി, അ്രബാഹാം, യിസഹ്ാക്, യാേക്കാബ്
എന്നവേരാടുള്ള തെന്റ നിയമംനിമിത്തം അവൻ
അവെര കടാക്ഷിച്ചു; അവെര നശിപ്പിപ്പാൻ അവന്നു
മനസ്സായില്ല; ഇതുവെര തെന്റ സമ്മുഖത്തുനിന്നു
അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമില്ല. 24 അരാംരാജാവായ
ഹസാേയൽ മരിച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ മകനായ െബൻ-
ഹദദ ്അവന്നു പകരം രാജാവായി. 25

െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ െയേഹാവാശ ്തെന്റ
അപ്പനായ െയേഹാവാഹാസിേനാടു ഹസാേയൽ
യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന പട്ടണങ്ങെള അവെന്റ
മകനായ െബൻ-ഹദദിേനാടു തിരിെക പിടിച്ചു. മൂന്നു
്രപാവശ്യം േയാവാശ ്അവെന േതാലപ്ിക്കയും
യി്രസാേയലിെന്റ പട്ടണങ്ങെള വീണ്ടുെകാള്ളുകയും
െചയത്ു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽരാജാവായ
െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ
േയാവാശിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ

െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവു
രാജാവായി. 2 അവൻ വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
െയരൂശേലമിൽ ഇരുപെത്താമ്പതു സംവത്സരം വാണു.
െയരൂശേലംകാരത്തിയായ അവെന്റ അെമ്മക്കു
െയേഹാവദ്ദാൻ എന്നു േപർ. 3 അവൻ യേഹാെവക്കു
്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു. തെന്റ പിതാവായ ദാവീദ്
എന്നേപാെല അല്ലതാനും; തെന്റ അപ്പനായ േയാവാശ്
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും അവൻ െചയത്ു. 4

എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്കു നീക്കംവന്നില്ല; ജനം
പൂജാഗിരികളിൽ യാഗംകഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും
േപാന്നു. 5 രാജത്വം അവന്നു സ്ഥിരമായേപ്പാൾ തെന്റ
അപ്പനായ രാജാവിെന െകാന്ന ഭൃത്യന്മാെര അവൻ
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ പു്രതന്മാക്കൎ ു പകരം
പിതാക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാക്കൎ ു പകരം പു്രതന്മാരും
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുതു; താന്താെന്റ
പാപത്തിന്നു താന്താൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം
എന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ചതായി േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
അനുസരിച്ചു അവൻ ആ കുലപാതകന്മാരുെട മക്കെള
െകാല്ലാതിരുന്നു. 7 അവൻ ഉപ്പുതാഴവ്രയിൽെവച്ചു
എേദാമ്യരിൽ പതിനായിരംേപെര െകാന്നു, േസലെയ
യുദ്ധംെചയത്ു പിടിച്ചു അതിന്നു െയാെക്തേയൽ
എന്നു േപർ വിളിച്ചു; അതു ഇന്നുവെരയും
പറഞ്ഞുവരുന്നു. 8 ആ കാലത്തു അമസ്യാവു
േയഹൂവിെന്റ മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ
െയേഹാവാശ ്എന്ന യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു: വരിക, നാം തമ്മിൽ
ഒന്നു േനാക്കുക എന്നു പറയിച്ചു. 9 അതിന്നു
യി്രസാേയൽരാജാവായ െയേഹാവാശ്
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവിന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞയച്ചതു: െലബാേനാനിെല മുൾപ്പടപ്പൎ ു
െലബാേനാനിെല േദവദാരുേവാടു: നിെന്റ മകെള
എെന്റ മകന്നു ഭായ്യൎ യായി തരിക എന്നു ആളയച്ചു
പറയിച്ചു; എന്നാൽ െലബാേനാനിെല ഒരു കാട്ടുമൃഗം
കടന്നുേപാകയിൽ മുൾപ്പടപ്പൎ ിെന ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 10

എേദാമ്യെര േതാലപ്ിച്ചതുെകാണ്ടു നീ
നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു; ്രപശംസിച്ചുെകാണ്ടു നിെന്റ വീട്ടിൽ
ഇരുന്നുെകാൾക; നീയും നിേന്നാടുകൂെട െയഹൂദയും
വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അനത്ഥൎ ത്തിൽ െചന്നു
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ചാടുന്നതു എന്തിന്നു? എന്നാൽ അമസ്യാവു േകട്ടില്ല.
11 ആകയാൽ യി്രസാേയൽരാജാവായ െയേഹാവാശ്
പുറെപ്പട്ടുെചന്നു, െയഹൂെദക്കുള്ള േബത്ത്-
േശെമശിൽെവച്ചു അവനും െയഹൂദാരാജാവായ
അമസ്യാവും തമ്മിൽ േനരിട്ടു. 12 െയഹൂദാ
യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റു ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂടാരത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പായി. 13 അഹസ്യാവിെന്റ
മകനായ െയേഹാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവു എന്ന
െയഹൂദാരാജാവിെന യി്രസാേയൽരാജാവായ
െയേഹാവാശ ്േബത്ത്-േശെമശിൽെവച്ചു പിടിച്ചിട്ടു
െയരൂശേലമിേലക്കു വന്നു, െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ
എ്രഫയീംപടിവാതിൽമുതൽ േകാൺപടിവാതിൽവെര
നാനൂറു മുഴം ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. 14 അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും രാജധാനിയിെല
ഭണ്ഡാരത്തിലും കണ്ട െപാന്നും െവള്ളിയുെമാെക്കയും
സകലഉപകരണങ്ങളും എടുത്തു ജാമ്യക്കാെരയും
പിടിച്ചുെകാണ്ടു ശമയ്യൎ യിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 15

െയേഹാവാശ ്െചയത് മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും
അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും അവൻ
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാേവാടു
യുദ്ധംെചയത്തും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 16

പിെന്ന െയേഹാവാശ ്തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു. അവെന ശമയ്യൎ യിൽ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ
അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
അവന്നു പകരം രാജാവായി.

17 യി്രസാേയൽരാജാവായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ
മകനായ െയേഹാവാശിെന്റ മരണേശഷം
െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവു
പതിനഞ്ചു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു. 18

അമസ്യാവിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 19 െയരൂശേലമിൽ അവന്നു
വിേരാധമായി ഒരു കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടായിട്ടു അവൻ
ലാഖീശിേലക്കു ഓടിേപ്പായി; എന്നാൽ അവർ അവെന്റ
പിന്നാെല ലാഖീശിേലക്കു ആളയച്ചു അവിെടെവച്ചു
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 20 അവെന
കുതിരപ്പുറത്തുെവച്ചു െകാണ്ടുവന്നു െയരൂശേലമിൽ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ അടക്കം െചയത്ു. 21

െയഹൂദാജനെമാെക്കയും പതിനാറു വയസ്സു
്രപായമുള്ള അസയ്യൎ ാെവ െകാണ്ടുവന്നു അവെന്റ
അപ്പനായ അമസ്യാവിന്നു പകരം രാജാവാക്കി. 22

രാജാവു തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചേശഷം ഏലത്ത് പണിതതും അതിെന
െയഹൂെദക്കു വീണ്ടുെകാണ്ടതും ഇവൻ തേന്ന.

23 െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
അമസ്യാവിെന്റ പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ
യി്രസാേയൽരാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാം രാജാവായി ശമയ്യൎ യിൽ
നാലപ്െത്താന്നു സംവത്സരം വാണു. 24 അവൻ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു,
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെളാന്നും വിട്ടുമാറിയില്ല. 25 ഗത്ത്-
േഹഫർകാരനായ അമിത്ഥായിയുെട മകനായ
േയാനാ്രപവാചകൻ എന്ന തെന്റ ദാസൻമുഖാന്തരം
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്
വചന്രപകാരം അവൻ ഹമാത്തിെന്റ അതിർമുതൽ

അരാബയിെല കടൽവെര യി്രസാേയലിെന്റ േദശെത്ത
വീണ്ടും സ്വാധീനമാക്കി. 26 യി്രസാേയലിെന്റ കഷ്ടത
എ്രതയും കഠിനം, സ്വത്രന്തേനാ അസ്വത്രന്തേനാ ഇല്ല,
യി്രസാേയലിന്നു സഹായം െചയ്യുന്നവനുമില്ല എന്നു
യേഹാവ കണ്ടിട്ടു, 27 യി്രസാേയലിെന്റ േപർ
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നു മായിച്ചുകളയും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യാെത േയാവാശിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാംമുഖാന്തരം അവെര രക്ഷിച്ചു. 28

െയാേരാെബയാമിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും അവൻ യുദ്ധംെചയത്തും
െയഹൂെദക്കു ഉണ്ടായിരുന്ന ദേമ്മെശക്കും ഹമാത്തും
യി്രസാേയലിന്നു വീണ്ടുെകാണ്ടതിൽ അവൻ കാണിച്ച
പരാ്രകമവും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29

െയാേരാെബയാം യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരായ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ
മകനായ െസഖയ്യൎ ാവു അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽരാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
അമസ്യാവിെന്റ മകൻ അസയ്യൎ ാവു

രാജാവായി. 2 അവൻ വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന്നു പതിനാറു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
അമ്പത്തിരണ്ടു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;
െയരൂശേലംകാരത്തിയായ അവെന്റ അെമ്മക്കു
െയേഖാല്യാ എന്നു േപർ. 3 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ
അമസ്യാവു െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും
യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു. 4

എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്കു നീക്കംവന്നില്ല; ജനം
പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും
േപാന്നു. 5 എന്നാൽ യേഹാവ ഈ രാജാവിെന
ബാധിച്ചു. അവൻ ജീവപയ്യൎ ന്തം കുഷഠ്േരാഗിയായി
ഒരു ്രപേത്യകശാലയിൽ പാത്തൎ ിരുന്നു; രാജകുമാരനായ
േയാഥാം രാജധാനിക്കു വിചാരകനായി േദശെത്ത
ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം െചയത്ു. 6 അസയ്യൎ ാവിെന്റ
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 7 അസയ്യൎ ാവു തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവർ അവെന
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ മകനായ
േയാഥാം അവന്നു പകരം രാജാവായി.

8 െയഹൂദാരാജാവായ അസയ്യൎ ാവിെന്റ മുപ്പെത്തട്ടാം
ആണ്ടിൽ െയാേരാെബയാമിെന്റ മകനായ െസഖയ്യൎ ാവു
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി ശമയ്യൎ യിൽ ആറു മാസം
വാണു. 9 അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെള വിട്ടുമാറിയില്ല. 10 യാേബശിെന്റ മകനായ
ശല്ലൂം അവെന്റ േനെര കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽെവച്ചു അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു
അവന്നുപകരം രാജാവായി. 11 െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12

യേഹാവ േയഹൂേവാടു: നിെന്റ പു്രതന്മാർ നാലാം
തലമുറവെര യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
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ഇരിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത് വചനം ഇതാകുന്നു;
അങ്ങെന തേന്ന സംഭവിച്ചു.

13 െയഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ യാേബശിെന്റ മകനായ
ശല്ലൂം രാജാവായി ശമയ്യൎ യിൽ ഒരു മാസം വാണു. 14

എന്നാൽ ഗാദിയുെട മകനായ െമനേഹം
തിസ്സയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ശമയ്യൎ യിൽ വന്നു,
യാേബശിെന്റ മകനായ ശല്ലൂമിെന ശമയ്യൎ യിൽെവച്ചു
െവട്ടിെക്കാന്നു അവന്നു പകരം രാജാവായി. 15

ശല്ലൂമിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ
കൂട്ടുെകട്ടും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

16 െമനേഹം തിപസ്ഹും അതിലുള്ള സകലവും
തിസ്സൎ ാെതാട്ടു അതിന്നു േചന്നൎ  ്രപേദശങ്ങളും
ശൂന്യമാക്കി; അവർ പട്ടണവാതിൽ തുറന്നു
െകാടുക്കായ്കയാൽ അവൻ അതിെന ശൂന്യമാക്കുകയും
അതിെല ഗഭൎ ിണികെളെയാെക്കയും പിളന്നൎ ുകളകയും
െചയത്ു. 17 െയഹൂദാരാജാവായ അസയ്യൎ ാവിെന്റ
മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ ഗാദിയുെട മകൻ
െമനേഹം യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി ശമയ്യൎ യിൽ
പത്തു സംവത്സരം വാണു. 18 അവൻ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങെള ജീവപയ്യൎ ന്തം
വിട്ടുമാറിയതുമില്ല. 19 അശ്ശൂർ രാജാവായ പൂൽ
േദശെത്ത ആ്രകമിച്ചു; പൂൽ തെന്ന
സഹായിേക്കണ്ടതിന്നും രാജത്വം തനിക്കു
ഉറേക്കണ്ടതിന്നുമായി െമനേഹം അവന്നു ആയിരം
താലന്തു െവള്ളി െകാടുത്തു. 20 അശ്ശൂർ രാജാവിന്നു
െകാടുപ്പാൻ െമനേഹം ഈ ്രദവ്യം യി്രസാേയലിെല
ധനവാന്മാേരാെടാെക്കയും അമ്പതു േശെക്കൽ
െവള്ളിവീതം പിരിപ്പിച്ചു; അങ്ങെന അശ്ശൂർരാജാവു
േദശത്തു താമസിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പായി. 21

െമനേഹമിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 22

െമനേഹം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ മകനായ െപക്കഹ്യാവു
അവന്നു പകരം രാജാവായി.

23 െയഹൂദാരാജാവായ അസയ്യൎ ാവിെന്റ അമ്പതാം
ആണ്ടിൽ െമനേഹമിെന്റ മകനായ െപക്കഹ്യാവു
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി ശമയ്യൎ യിൽ രണ്ടു
സംവത്സരം വാണു. 24 അവൻ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങെള വിട്ടുമാറിയതുമില്ല.
25 എന്നാൽ അവെന്റ അകമ്പടിനായകനായി
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഫ ്അവെന്റ േനെര
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി, ഗിെലയാദ്യരിൽ അമ്പതുേപെര
തുണകൂട്ടി ശമയ്യൎ ാരാജധാനിയുെട േകാട്ടയിൽെവച്ചു
അവെന അേഗ്ഗൎ ാബിേനാടും അേയ്യൎ േയാടുംകൂെട
െവട്ടിെക്കാന്നു അവന്നു പകരം രാജാവായി. 26

െപക്കഹ്യാവിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

27 െയഹൂദാരാജാവായ അസയ്യൎ ാവിെന്റ
അമ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടിൽ െരമല്യാവിെന്റ മകനായ
േപക്കഹ ്യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി ശമയ്യൎ യിൽ
ഇരുപതു സംവത്സരം വാണു. 28 അവൻ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു,

യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെള വിട്ടുമാറിയതുമില്ല. 29

യി്രസാേയൽരാജാവായ േപക്കഹിെന്റ കാലത്തു
അശ്ശൂർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിേലസർ വന്നു
ഈേയാനും ആേബൽ-േബത്ത്-മയഖയും
യാേനാവഹും േകെദശൂം ഹാേസാരും ഗിെലയാദും
െഗലീലയും നഫത്ാലിേദശം മുഴുവനും പിടിച്ചു
നിവാസികെള ബദ്ധരാക്കി അശ്ശൂരിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 30 എന്നാൽ ഏലാവിെന്റ മകനായ
േഹാേശയ, െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെന്റ
േനെര കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി, അവെന ഉസ്സീയാവിെന്റ
മകനായ േയാഥാമിെന്റ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ
െവട്ടിെക്കാന്നു അവന്നു പകരം രാജാവായി. 31

േപക്കഹിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

32 യി്രസാേയൽരാജാവായ െരമല്യാവിെന്റ മകനായ
േപക്കഹിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
ഉസ്സീയാവിെന്റ മകൻ േയാഥാം രാജാവായി. 33 അവൻ
വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ പതിനാറു
സംവത്സരം വാണു; അവെന്റ അെമ്മക്കു െയരൂശാ
എന്നു േപർ; അവൾ സാേദാക്കിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു.
34 അവൻ യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു;
തെന്റ അപ്പനായ ഉസ്സീയാവു െചയത്തുേപാെല
ഒെക്കയും െചയത്ു. 35 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്കു
നീക്കം വന്നില്ല; ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ചും
ധൂപം കാട്ടിയും േപാന്നു; അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ േമലെത്ത വാതിൽ പണിതു. 36

േയാഥാമിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 37

ആ കാലത്തു യേഹാവ അരാംരാജാവായ െരസീെനയും
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെനയും
െയഹൂെദക്കു േനെര അയച്ചുതുടങ്ങി. 38 േയാഥാം
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അവെന അടക്കം
െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ ആഹാസ ്അവന്നു പകരം
രാജാവായി.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെന്റ
പതിേനഴാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
േയാഥാമിെന്റ മകൻ ആഹാസ ്രാജാവായി. 2

ആഹാസ ്വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു ഇരുപതു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ പതിനാറു
സംവത്സരം വാണു, തെന്റ പിതാവായ ദാവീദ്
െചയത്തുേപാെല തെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ില്ല. 3 അവൻ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ നടന്നു;
യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽ നിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുെട
േമ്ലച്ഛതകൾെക്കാത്തവണ്ണം തെന്റ മകെന
അഗ്നി്രപേവശവും െചയ്യിച്ചു. 4 അവൻ
പൂജാഗിരികളിലും കുന്നുകളിലും പച്ചവൃക്ഷത്തിൻ
കീഴിെലാെക്കയും ബലി കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും
േപാന്നു. 5 അക്കാലത്തു അരാംരാജാവായ െരസീനും
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യി്രസാേയൽരാജാവായ െരമല്യാവിെന്റ മകൻ
േപക്കഹും െയരൂശേലമിന്നു േനെര യുദ്ധത്തിന്നു
പുറെപ്പട്ടുവന്നു ആഹാസിെന നിേരാധിച്ചു; എന്നാൽ
അവെന ജയിപ്പാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 6 അന്നു
അരാംരാജാവായ െരസീൻ ഏലത്ത് വീെണ്ടടുത്തു
അരാമിേനാടു േചത്തൎ ു െയഹൂദന്മാെര ഏലത്തിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അരാമ്യർ ഏലത്തിൽ വന്നു
ഇന്നുവെരയും അവിെട പാക്കൎ ുന്നു. 7 ആഹാസ്
അശ്ശൂർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിേലസരിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ചു: ഞാൻ നിെന്റ ദാസനും നിെന്റ
പു്രതനും ആകുന്നു; നീ വന്നു എേന്നാടു
എതിത്തൎ ിരിക്കുന്ന അരാംരാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന
രക്ഷിേക്കണെമന്നു പറയിച്ചു. 8 അതിന്നായിട്ടു
ആഹാസ ്യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും
രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരത്തിലും കണ്ട െവള്ളിയും
െപാന്നും എടുത്തു അശ്ശൂർരാജാവിന്നു സമ്മാനമായി
െകാടുത്തയച്ചു. 9 അശ്ശൂർരാജാവു അവെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടു; അശ്ശൂർരാജാവു ദേമ്മെശക്കിേലക്കു െചന്നു
അതിെന പിടിച്ചു അതിെല നിവാസികെള കീരിേലക്കു
ബദ്ധരായി െകാണ്ടുേപായി െരസീെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 10 ആഹാസ ്രാജാവു
അശ്ശൂർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിേലസരിെന
എതിേരലപ്ാൻ ദേമ്മെശക്കിൽ െചന്നു,
ദേമ്മെശക്കിെല ബലിപീഠം കണ്ടു; ആഹാസ ്രാജാവു
ബലിപീഠത്തിെന്റ ഒരു ്രപതിമയും അതിെന്റ
എല്ലാപണിേയാടുംകൂടിയുള്ള മാതൃകയും
ഊരീയാപുേരാഹിതന്നു െകാടുത്തയച്ചു. 11

ഊരീയാപുേരാഹിതൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു;
ആഹാസ ്രാജാവു ദേമ്മെശക്കിൽനിന്നു
അയച്ച്രപകാരെമാെക്കയും ആഹാസ ്രാജാവു
ദേമ്മെശക്കിൽനിന്നു വരുേമ്പാെഴക്കു
ഊരീയാപുേരാഹിതൻ അതു പണിതിരുന്നു. 12 രാജാവു
ദേമ്മെശക്കിൽനിന്നു വന്നേപ്പാൾ ആ യാഗപീഠം
കണ്ടു; രാജാവു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െചന്നു അതിേന്മൽ
കയറി. 13 േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
ദഹിപ്പിച്ചു പാനീയയാഗവും പകന്നൎ ു
സമാധാനയാഗങ്ങളുെട രക്തവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ചു. 14 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിെല
താ്രമയാഗപീഠം അവൻ ആലയത്തിെന്റ മുൻവശത്തു
തെന്റ യാഗപീഠത്തിന്നും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിന്നും മേദ്ധ്യനിന്നു നീക്കി തെന്റ
യാഗപീഠത്തിെന്റ വടക്കുവശത്തു െകാണ്ടു േപായി
െവച്ചു. 15 ആഹാസ ്രാജാവു
ഊരീയാപുേരാഹിതേനാടു കലപ്ിച്ചതു:
മഹായാഗപീഠത്തിേന്മൽ നീ രാവിലെത്ത
േഹാമയാഗവും ൈവകുേന്നരെത്ത േഭാജനയാഗവും
രാജാവിെന്റ േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
േദശെത്ത സകലജനത്തിെന്റയും േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും ദഹിപ്പിക്കയും അവരുെട
പാനീയയാഗങ്ങൾ കഴിക്കയും േഹാമയാഗങ്ങളുെടയും
ഹനനയാഗങ്ങളുെടയും രക്തെമാെക്കയും തളിക്കയും
െചേയ്യണം; താ്രമയാഗപീഠെത്തപ്പറ്റിേയാ ഞാൻ
ആേലാചിച്ചു െകാള്ളാം. 16 ആഹാസ ്രാജാവു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും ഊരീയാപുേരാഹിതൻ
െചയത്ു. 17 ആഹാസ ്രാജാവു പീഠങ്ങളുെട ചട്ടപ്പലക
കണ്ടിച്ചു െതാട്ടിെയ അവയുെടേമൽനിന്നു നീക്കി;
താ്രമക്കടലിെനയും അതിെന്റ കീെഴ നിന്ന
താ്രമക്കാളപ്പുറത്തുനിന്നു ഇറക്കി ഒരു
കലത്്തളത്തിേന്മൽ െവച്ചു. 18 ആലയത്തിങ്കൽ

ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ശബ്ബത്ത് താഴവ്ാരവും രാജാവിന്നു
്രപേവശിപ്പാനുള്ള പുറെത്ത നടയും അശ്ശൂർരാജാവിെന
വിചാരിച്ചു യേഹാവയുെട ആലയത്തിങ്കൽനിന്നു
മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. 19 ആഹാസ ്െചയത് മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20

ആഹാസ ്തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു;
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ അവെന അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ മകൻ
ഹിസ്കീയാവു അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായ ആഹാസിെന്റ
പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ ഏലയുെട മകനായ
േഹാേശയ യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി

ശമയ്യൎ യിൽ ഒമ്പതു സംവത്സരം വാണു. 2 അവൻ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; തനിക്കു
മുമ്പുള്ള യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാെരേപ്പാെല
അല്ലതാനും. 3 അവെന്റ േനെര അശ്ശൂർ രാജാവായ
ശൽമേനെസർ പുറെപ്പട്ടുവന്നു; േഹാേശയ അവന്നു
ആശ്രിതനായിത്തീന്നൎ ു കപ്പം െകാടുത്തുവന്നു. 4

എന്നാൽ േഹാേശയ മി്രസയീംരാജാവായ േസാവിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയക്കയും അശ്ശൂർരാജാവിന്നു
ആണ്ടുേതാറുമുള്ള കപ്പം െകാടുത്തയക്കാതിരിക്കയും
െചയത്തുനിമിത്തം അശ്ശൂർ രാജാവു അവനിൽ
േ്രദാഹം കണ്ടിട്ടു അവെന പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു
കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 5 അശ്ശൂർരാജാവു രാജ്യത്തു
എല്ലാടവും കൂടി കടന്നു ശമയ്യൎ യിേലക്കു വന്നു
അതിെന മൂന്നു സംവത്സരം നിേരാധിച്ചു. 6

േഹാേശയയുെട ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ അശ്ശൂർരാജാവു
ശമയ്യൎ െയ പിടിച്ചു യി്രസാേയലിെന ബദ്ധരാക്കി
അശ്ശൂരിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി, ഹലഹിലും േഗാസാൻ
നദീതീരത്തിെല ഹാേബാരിലും േമദ്യരുെട
പട്ടണങ്ങളിലും പാപ്പൎ ിച്ചു. 7 യി്രസാേയൽമക്കൾ
തങ്ങെള മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ
ൈകക്കീഴിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു പാപം െചയത്ു അന്യൈദവങ്ങെള
ഭജിക്കയും 8 യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ജാതികളുെട
ചട്ടങ്ങെളയും അവെയ നടപ്പാക്കിയ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട ചട്ടങ്ങെളയും
അനുസരിച്ചുനടക്കയും െചയത്തുെകാണ്ടു ഇങ്ങെന
സംഭവിച്ചു. 9 യി്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി
െകാള്ളരുതാത്ത കായ്യൎ ങ്ങെള രഹസ്യമായി െചയത്ു
കാവല്ക്കാരുെട േഗാപുരംമുതൽ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണംവെര
തങ്ങളുെട എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികൾ
പണിതു. 10 അവർ ഉയന്നൎ  കുന്നിേന്മെലാെക്കയും
പച്ചവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിെലാെക്കയും
വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങളും അേശരാ്രപതിഷഠ്കളും
സ്ഥാപിച്ചു. 11 യേഹാവ തങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ജാതികെളേപ്പാെല അവർ
സകലപൂജാഗിരികളിലും ധൂപം കാട്ടി യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം േദാഷമായുള്ള കായ്യൎ ങ്ങെള
്രപവത്തൎ ിച്ചു. 12 ഈ കായ്യൎ ം െചയ്യരുതു എന്നു
യേഹാവ അവേരാടു വിലക്കിയിരുന്ന വി്രഗഹങ്ങെള
അവർ െചന്നു േസവിച്ചു. 13 എന്നാൽ യേഹാവ
സകല്രപവാചകന്മാരും ദശൎ കന്മാരും മുഖാന്തരം
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യി്രസാേയലിേനാടും െയഹൂദേയാടും: നിങ്ങളുെട
ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ ങ്ങെള വിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു കലപ്ിച്ചതും എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്കു
അയച്ചുതന്നതുമായ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്നാത്തവണ്ണെമാെക്കയും എെന്റ
കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും ്രപമാണിച്ചുനടപ്പിൻ എന്നു
സാക്ഷീകരിച്ചു. 14 എങ്കിലും അവർ േകൾക്കാെത
തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല ദുശ്ശാഠ്യം
കാണിച്ചു, 15 അവെന്റ ചട്ടങ്ങെളയും അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു അവൻ െചയത് നിയമെത്തയും
അവൻ അവേരാടു സാക്ഷീകരിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങെളയും
നിരസിച്ചുകളഞ്ഞു; അവർ വ്യാജെത്ത പിന്തുടന്നൎ ു
വ്യത്ഥൎ ന്മാരായിത്തീന്നൎ ു; അവെരേപ്പാെല
ആചരിക്കരുതു എന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ചിരുന്ന
ചുറ്റുമുള്ള ജാതികെള തേന്ന അവർ പിന്തുടന്നൎ ു. 16

അവർ തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കലപ്നകെള ഒെക്കയും ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു
തങ്ങൾക്കു രണ്ടു കാളക്കുട്ടികളുെട വി്രഗഹങ്ങൾ
വാപ്പൎ ിച്ചു അേശരാ്രപതിഷഠ്യും ഉണ്ടാക്കി;
ആകാശത്തിെല സവ്വൎ ൈസന്യെത്തയും നമസ്കരിച്ചു
ബാലിെനയും േസവിച്ചുേപാന്നു. 17 അവർ തങ്ങളുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിച്ചു ്രപശന്വും ആഭിചാരവും ്രപേയാഗിച്ചു
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവന്നു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയവ്ാൻ തങ്ങെളത്തേന്ന
വിറ്റുകളഞ്ഞു. 18 അതുനിമിത്തം യേഹാവ
യി്രസാേയലിേനാടു ഏറ്റവും േകാപിച്ചു അവെര തെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; െയഹൂദാേഗാ്രതം
മാ്രതമല്ലാെത ആരും േശഷിച്ചില്ല. 19 െയഹൂദയും
തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട കലപ്നകെള
്രപമാണിക്കാെത യി്രസാേയൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങെള
അനുസരിച്ചുനടന്നു. 20 ആകയാൽ യേഹാവ
യി്രസാേയൽസന്തതിെയ മുഴുവനും തള്ളി അവെര
താഴത്്തി, െകാള്ളയിടുന്നവരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു,
ഒടുവിൽ അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 21 അവൻ യി്രസാേയലിെന
ദാവീദുഗൃഹത്തിങ്കൽനിന്നു പറിച്ചുകളഞ്ഞു; അവർ
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന
രാജാവാക്കി; െയാേരാെബയാം യി്രസാേയലിെന
യേഹാവെയ വിട്ടുമാറുമാറാക്കി അവെരെക്കാണ്ടു
വലിേയാരു പാപം െചയ്യിച്ചു. 22 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽമക്കൾ െയാേരാെബയാം െചയത്
സകലപാപങ്ങളിലും നടന്നു. 23 അവർ അവെയ
വിട്ടുമാറായ്കയാൽ യേഹാവ ്രപാവചകന്മാരായ തെന്റ
സകലദാസന്മാരുംമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത്്രപകാരം
ഒടുവിൽ യി്രസാേയലിെന തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ സ്വേദശം വിട്ടു
അശ്ശൂരിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു; ഇന്നുവെര അവിെട
ഇരിക്കുന്നു. 24 അശ്ശൂർരാജാവു ബാേബൽ, കൂഥാ,
അവ്വ, ഹമാത്ത്, െസഫവ്വൎ യീം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു
ആളുകെള വരുത്തി യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു പകരം
ശമയ്യൎ ാപട്ടണങ്ങളിൽ പാപ്പൎ ിച്ചു; അവർ
ശമയ്യൎ ൈകവശമാക്കി അതിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു.
25 അവർ അവിെട പാപ്പൎ ാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
യേഹാവെയ ഭജിച്ചില്ല; അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
അവരുെട ഇടയിൽ സിംഹങ്ങെള അയച്ചു; അവ
അവരിൽ ചിലെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ
അവർ അശ്ശൂർ രാജാവിെന അറിയിച്ചതു: നീ കുടിനീക്കി

ശമയ്യൎ ാപട്ടണങ്ങളിൽ പാപ്പൎ ിച്ച ജാതികൾ
ആേദശത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎ ം
അറിയായ്കെകാണ്ടു അവൻ അവരുെട ഇടയിൽ
സിംഹങ്ങെള അയച്ചു; അവർ ആ േദശത്തിെല
ൈദവത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎ ം അറിയായ്കയാൽ അവ അവെര
െകാന്നുകളയുന്നു. 27 അതിന്നു അശ്ശൂർ രാജാവു:
നിങ്ങൾ അവിെടനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരുത്തെന അവിേടക്കു
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; അവർ െചന്നു അവിെട
പാക്കൎ യും അവർ ആ േദശെത്ത ൈദവത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎ ം
അവെര ഉപേദശിക്കയും െചയ്യെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു.
28 അങ്ങെന അവർ ശമയ്യൎ യിൽനിന്നു
െകാണ്ടുേപായിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ
വന്നു േബേഥലിൽ പാത്തൎ ു; യേഹാവെയ
ഭജിേക്കണ്ടുന്ന വിധം അവക്കൎ ു ഉപേദശിച്ചുെകാടുത്തു.
29 എങ്കിലും അതതു ജാതി താന്താെന്റ േദവന്മാെര
ഉണ്ടാക്കി, ഓേരാ ജാതി പാത്തൎ ുവന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ
ശമയ്യൎ ർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 30 ബാേബൽകാർ സുേക്കാത്ത്-
െബേനാത്തിെന ഉണ്ടാക്കി; കൂഥക്കാർ േനർഗാലിെന
ഉണ്ടാക്കി; ഹമാത്ത്കാർ അശീമെയ ഉണ്ടാക്കി; 31

അവ്വക്കാർ നിബഹ്സിെനയും തത്തൎ ക്കിെനയും
ഉണ്ടാക്കി; െസഫർവ്വക്കാർ െസഫവ്വൎ യീംേദവന്മാരായ
അ്രദേമെലക്കിന്നും അനേമെലക്കിന്നും തങ്ങളുെട
മക്കെള അഗ്നി്രപേവശനം െചയ്യിച്ചു. 32 അവർ
യേഹാവെയ ഭജിക്കയും തങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു
തേന്ന പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര നിയമിക്കയും
അവർ അവക്കൎ ു േവണ്ടി പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
യാഗംകഴിക്കയും െചയ്യും. 33 അങ്ങെന അവർ
യേഹാവെയ ഭജിക്കയും തങ്ങൾ വിട്ടു
പുറെപ്പട്ടുേപാന്ന ജാതികളുെട മയ്യൎ ാദ്രപകാരം
സ്വന്തേദവന്മാെര േസവിക്കയും െചയത്ുേപാന്നു. 34

ഇന്നുവെരയും അവർ മുമ്പിലെത്ത മയ്യൎ ാദ്രപകാരം
തേന്ന െചയ്യുന്നു; യേഹാവെയ ഭജിക്കുന്നില്ല;
തങ്ങളുെട സ്വന്തചട്ടങ്ങെളയും മാഗ്ഗൎ വിധികെളയും
ആകെട്ട, യേഹാവ യി്രസാേയൽ എന്നു േപർവിളിച്ച
യേക്കാബിെന്റ മക്കേളാടു കലപ്ിച്ച
ന്യായ്രപമാണെത്തയും കലപ്നെയയുമാകെട്ട
അനുസരിച്ചുനടക്കുന്നതുമില്ല. 35 യേഹാവ അവേരാടു
ഒരു നിയമം െചയത്ു കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ:
നിങ്ങൾ അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കയും അെവക്കു
യാഗം കഴിക്കയും െചയ്യാെത 36 നിങ്ങെള
മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവെയ
മാ്രതം ഭജിക്കയും അവെന മാ്രതം നമസ്കരിക്കയും
അവന്നു മാ്രതം യാഗം കഴിക്കയും േവണം. 37 അവൻ
നിങ്ങൾക്കു എഴുതിത്തന്ന ചട്ടങ്ങെളയും
ന്യായങ്ങെളയും ന്യായ്രപമാണെത്തയും
കലപ്നെയയും നിങ്ങൾ എല്ലാനാളും
്രപമാണിച്ചുനടേക്കണം; അന്യൈദവങ്ങെള
ഭജിക്കരുതു. 38 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു െചയത് നിയമം
നിങ്ങൾ മറക്കരുതു; അന്യൈദവങ്ങെള
ഭജിക്കയുമരുതു. 39 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ മാ്രതം നിങ്ങൾ ഭജിേക്കണം; എന്നാൽ
അവൻ നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട സകലശ്രതുക്കളുെടയും
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കും. 40 എങ്കിലും അവർ
േകൾക്കാെത തങ്ങളുെട പണ്ടെത്ത മയ്യൎ ാദ
അനുസരിച്ചുനടന്നു. 41 അങ്ങെന ഈ ജാതികൾ
യേഹാവെയ ഭജിക്കയും തങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങെള
േസവിക്കയും െചയത്ു; പിതാക്കന്മാർ
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െചയത്തുേപാെല പു്രതന്മാരും െപൗ്രതന്മാരും
ഇന്നുവെര െചയത്ുവരുന്നു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽരാജാവായ ഏലയുെട മകനായ
േഹാേശയയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ
െയഹൂദാരാജാവായ ആഹാസിെന്റ മകൻ

ഹിസ്കീയാവു രാജാവായി. 2 അവൻ വാഴച്
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ
ഇരുപെത്താമ്പതു സംവത്സരം വാണു. അവെന്റ
അെമ്മക്കു അബി എന്നു േപർ; അവൾ െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ
മകൾ ആയിരുന്നു. 3 അവൻ തെന്റ പിതാവായ ദാവീദ്
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു
്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു. 4 അവൻ പൂജാഗിരികെള
നീക്കി വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങെള തകത്തൎ ു
അേശരാ്രപതിഷഠ്െയ െവട്ടിമുറിച്ചു േമാെശ ഉണ്ടാക്കിയ
താ്രമസപ്പൎ െത്തയും ഉെടച്ചുകളഞ്ഞു; ആ കാലംവെര
യി്രസാേയൽമക്കൾ അതിന്നു ധൂപം കാട്ടിവന്നു;
അതിന്നു െനഹുഷഠ്ാൻ എന്നു േപരായിരുന്നു. 5

അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ആശ്രയിച്ചു; അവന്നു മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന
സകലെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരിലും ആരും അവേനാടു
തുല്യനായിരുന്നില്ല. 6 അവൻ യേഹാവേയാടു
േചന്നൎ ിരുന്നു അവെന വിട്ടു പിന്മാറാെത യേഹാവ
േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ച അവെന്റ കലപ്നകെള
്രപമാണിച്ചുനടന്നു. 7 യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ െചേന്നടെത്താെക്കയും
കൃതാത്ഥൎ നായവ്ന്നു; അവൻ അശ്ശൂർരാജാവിേനാടു
മത്സരിച്ചു അവെന േസവിക്കാതിരുന്നു. 8 അവൻ
െഫലിസ്ത്യെര ഗസ്സേയാളം േതാലപ്ിച്ചു; കാവല്ക്കാരുെട
േഗാപുരംമുതൽ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണംവെരയുള്ള അതിെന്റ
്രപേദശെത്ത ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 9

യി്രസാേയൽരാജാവായ ഏലയുെട മകൻ
േഹാേശയയുെട ഏഴാം ആണ്ടായി
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ നാലാം ആണ്ടിൽ
അശ്ശൂർരാജാവായ ശലമ്േനെസർ ശമയ്യൎ യുെട േനെര
പുറെപ്പട്ടുവന്നു അതിെന നിേരാധിച്ചു. 10 മൂന്നു
സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ അതു പിടിച്ചു;
ഹിസ്കീയാവിെന്റ ആറാം ആണ്ടിൽ,
യി്രസാേയൽരാജാവായ േഹാേശയയുെട ഒമ്പതാം
ആണ്ടിൽ തേന്ന, ശമയ്യൎ  പിടിക്കെപ്പട്ടു. 11

അശ്ശൂർരാജാവു യി്രസാേയലിെന അശ്ശൂരിേലക്കു
പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി ഹലഹിലും
േഗാസാൻനദീതീരത്തുള്ള ഹാേബാരിലും േമദ്യരുെട
പട്ടണങ്ങളിലും പാപ്പൎ ിച്ചു. 12 അവർ തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ദം േകട്ടനുസരിക്കാെത
അവെന്റ നിയമവും യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും ലംഘിച്ചുകളകയാൽ തേന്ന;
അവർ അതു േകൾക്കേയാ അനുസരിക്കേയാ
െചയത്ിരുന്നില്ല. 13 െയഹൂദാരാജാവായ
ഹിസ്കീയാവിെന്റ പതിന്നാലാം ആണ്ടിൽ
അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബ ്െയഹൂദയിെല
ഉറപ്പുള്ള എല്ലാപട്ടണങ്ങളുെടയും േനെര
പുറെപ്പട്ടുവന്നു അവെയ പിടിച്ചു. 14 അേപ്പാൾ
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവു ലാഖീശിൽ
അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: ഞാൻ കുറ്റം
െചയത്ു; എെന്ന വിട്ടു മടങ്ങിേപ്പാേകണം; നീ
എനിക്കു കലപ്ിക്കുന്ന പിഴ ഞാൻ അെടച്ചുെകാള്ളാം

എന്നു പറയിച്ചു. അശ്ശൂർരാജാവു െയഹൂദാരാജാവായ
ഹിസ്കീയാവിന്നു മുന്നൂറു താലന്തു െവള്ളിയും മുപ്പതു
താലന്ത ്െപാന്നും പിഴ കലപ്ിച്ചു. 15 ഹിസ്കീയാവു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും രാജധാനിയിെല
ഭണ്ഡാരത്തിലും കണ്ട െവള്ളിെയാെക്കയും െകാടുത്തു.
16 ആ കാലത്തു െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവു
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലുകളിലും
കട്ടളകളിലും താൻ െപാതിഞ്ഞിരുന്ന െപാന്നും
പറിെച്ചടുത്തു അശ്ശൂർരാജാവിന്നു െകാടുത്തയച്ചു. 17

എങ്കിലും അശ്ശൂർരാജാവു തത്ഥൎ ാെനയും റബ-്
സാരീസിെനയും റബ-്ശാേക്കെയയും ലാഖീശിൽനിന്നു
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു വലിയ
ൈസന്യവുമായി െയരൂശേലമിെന്റ േനെര അയച്ചു;
അവർ പുറെപ്പട്ടു െയരൂശേലമിൽ വന്നു. അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ അലക്കുകാരെന്റ വയലിെല
െപരുവഴിക്കലുള്ള േമലെത്ത കുളത്തിെന്റ
കലപ്ാത്തിക്കരിെക െചന്നുനിന്നു. 18 അവർ
രാജാവിെന വിളിച്ചേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ
എല്യാക്കീം എന്ന രാജധാനിവിചാരകനും
രായസക്കാരനായ െശബന്യും ആസാഫിെന്റ മകൻ
േയാവാഹ ്എന്ന മ്രന്തിയും അവരുെട അടുക്കൽ
പുറത്തു െചന്നു. 19 റബ-്ശാേക്ക അവേരാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ ഹിസ്കീയാേവാടു
പറേയണ്ടതു: മഹാരാജാവായ അശ്ശൂർരാജാവു
ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു: നീ ആശ്രിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
ആശ്രയം എന്തു? 20 യുദ്ധത്തിന്നു േവണ്ടുന്ന
ആേലാചനയും ബലവും ഉെണ്ടന്നു നീ പറയുന്നതു
െവറും വാക്കേ്രത. ആെര ആശ്രയിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ
എേന്നാടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നതു? 21 ചെതഞ്ഞ
ഓടേക്കാലായ ഈ മി്രസയീമിലേല്ലാ നീ
ആശ്രയിക്കുന്നതു; അതിേന്മൽ ഒരുത്തൻ ഊന്നിയാൽ
അതു അവെന്റ ഉള്ളംകയ്യിൽ തെറച്ചുെകാള്ളും;
മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാൻ തന്നിൽ
ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും അങ്ങെന തേന്നയാകുന്നു.
22 അല്ല, നിങ്ങൾ എേന്നാടു: ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നു
പറയുന്നു എങ്കിൽ, അവെന്റ പൂജാഗിരികളും
യാഗപീഠങ്ങളും ഹിസ്കീയാവു നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടേല്ലാ
െയഹൂദാേയാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും
െയരൂശേലമിലുള്ള ഈ യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നമസ്കരിപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചതു. 23 ആകെട്ട എെന്റ
യജമാനനായ അശ്ശൂർരാജാവുമായി വാതുെകട്ടുക;
നിനക്കു കുതിരേച്ചവകെര കയറ്റുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ
ഞാൻ നിനക്കു രണ്ടായിരം കുതിരെയ തരാം. 24 നീ
പിെന്ന എങ്ങെന എെന്റ യജമാനെന്റ എളിയ
ദാസന്മാരിൽ ഒരു പടനായകെനെയങ്കിലും മടക്കും?
രഥങ്ങൾക്കായിട്ടും കുതിരേച്ചവകക്കൎ ായിട്ടും നീ
മി്രസയീമിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവേല്ലാ. 25 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിപ്പാൻ യേഹാവെയ കൂടാെതേയാ
അതിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു? യേഹാവ
എേന്നാടു: ഈ േദശത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടുെചന്നു
അതിെന നശിപ്പിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 26

അേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീമും
െശബന്യും േയാവാഹും റബ-്ശാേക്കേയാടു:
അടിയങ്ങേളാടു അരാംഭാഷയിൽ സംസാരിേക്കണേമ;
അതു ഞങ്ങൾക്കു അറിയാം; മതിലിേന്മലുള്ള ജനം
േകൾെക്ക ഞങ്ങേളാടു െയഹൂദാഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 27 റബ-്ശാേക്ക
അവേരാടു: നിെന്റ യജമാനേനാടും നിേന്നാടും ഈ
വാക്കു പറവാേനാ എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന
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അയച്ചിരിക്കുന്നതു? നിങ്ങേളാടുകൂെട സ്വന്തമലം
തിന്നുകയും സ്വന്തമൂ്രതം കുടിക്കയും െചയവ്ാൻ
മതിലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ
അല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അങ്ങെന റബ-്ശാേക്ക
നിന്നുെകാണ്ടു െയഹൂദാഭാഷയിൽ ഉറെക്ക
വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: മഹാരാജാവായ
അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ. 29 രാജാവു
ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു: ഹിസ്കീയാവു നിങ്ങെള
ചതിക്കരുതു; നിങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിപ്പാൻ അവന്നു കഴികയില്ല. 30 യേഹാവ നെമ്മ
നിശ്ചയമായി വിടുവിക്കും; ഈ നഗരം
അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു ഹിസ്കീയാവു നിങ്ങെള യേഹാവയിൽ
ആശ്രയിക്കുമാറാക്കുകയും അരുതു. 31

ഹിസ്കീയാവിന്നു നിങ്ങൾ െചവിെകാടുക്കരുതു;
അശ്ശൂർരാജാവു ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ
എേന്നാടു സന്ധി െചയത്ു എെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു
വരുവിൻ; നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും ഫലം
തിന്നുകയും താന്താെന്റ കിണറ്റിെല െവള്ളം
കുടിക്കയും െചയത്ുെകാൾവിൻ. 32 പിെന്ന ഞാൻ
വന്നു നിങ്ങളുെട േദശത്തിന്നു തുല്യമായി ധാന്യവും
വീഞ്ഞും അപ്പവും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
ഒലിെവണ്ണയും േതനും ഉള്ള ഒരു േദശേത്തക്കു നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപാകും; എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിക്കും; യേഹാവ നെമ്മ വിടുവിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു നിങ്ങെള ചതിക്കുന്ന ഹിസ്കീയാവിന്നു
െചവിെകാടുക്കരുതു. 33 ജാതികളുെട േദവന്മാർ
ആെരങ്കിലും തെന്റ േദശെത്ത അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 34 ഹമാത്തിെലയും
അപ്പൎ ാദിെലയും േദവന്മാർ എവിെട?
െസഫവ്വൎ യീമിെലയും േഹനയിെലയും ഇവ്വയിേലയും
േദവന്മാർ എവിെട? ശമയ്യൎ െയ അവർ എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 35 യേഹാവ
െയരൂശേലമിെന എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിപ്പാൻ ആ
േദശങ്ങളിെല സകലേദവന്മാരിലുംെവച്ചു ഒരുത്തൻ
തെന്റ േദശെത്ത എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചുേവാ?
36 എന്നാൽ ജനം മിണ്ടാതിരുന്നു അവേനാടു ഒന്നും
ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; അവേനാടു ഉത്തരം
പറയരുെതന്നു കലപ്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. 37

ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീം എന്ന
രാജധാനിവിചാരകനും രായസക്കാരനായ
െശബന്യും ആസാഫിെന്റ മകനായ േയാവാഹ ്എന്ന
മ്രന്തിയും വ്രസ്തം കീറി ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
റബ-്ശാേക്കയുെട വാക്കു അവേനാടു അറിയിച്ചു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഹിസ്കീയാരാജാവു അതു േകട്ടേപ്പാൾ വ്രസ്തം
കീറി രട്ടുടുത്തുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ െചന്നു. 2 പിെന്ന അവൻ

രാജധാനിവിചാരകനായ എല്യാക്കീമിെനയും
രായസക്കാരനായ െശബന്െയയും
പുേരാഹിതന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെരയും രട്ടുടുത്തവരായി
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു. 3 അവർ അവേനാടു പറഞ്ഞതു:
ഹിസ്കീയാവു ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ഇതു കഷ്ടവും
ശാസനയും നിന്ദയും ഉള്ള ദിവസം അേ്രത;
കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിപ്പാറായിരിക്കുന്നു; ്രപസവിപ്പാേനാ
ശക്തിയില്ല. 4 ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത നിന്ദിപ്പാൻ റബ-്

ശാേക്കെയ അവെന്റ യജമാനനായ അശ്ശൂർരാജാവു
അയച്ചു പറയിക്കുന്ന വാക്കു ഒെക്കയും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ പെക്ഷ േകൾക്കും; നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ േകട്ട വാക്കിന്നു ്രപതികാരം
െചയ്യും; ആകയാൽ ഇനിയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവക്കൎ ു
േവണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിേക്കണേമ. 5

ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ െയശയ്യാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ െയശയ്യാവു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: 6 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട യജമാനേനാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
എെന്ന നിന്ദിച്ചതായി നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന
വാക്കുകൾനിമിത്തം ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 7 ഞാൻ അവന്നു
ഒരു മേനാവി്രഭമം വരുത്തും; അവൻ ഒരു ശ്രുതി േകട്ടിട്ടു
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ അവെന
അവെന്റ സ്വന്തേദശത്തുെവച്ചു വാൾെകാണ്ടു
വീഴുമാറാക്കും. 8 റബ-്ശാേക്ക മടങ്ങിെച്ചന്നു
അശ്ശൂർരാജാവു ലിബന്യുെട േനെര യുദ്ധം
െചയ്യുന്നതു കണ്ടു; അവൻ ലാഖീശ ്വിട്ടുേപായി
എന്നു അവൻ േകട്ടിരുന്നു. 9 കൂശര്ാജാവായ
തിർഹാക്ക തെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടു അവൻ പിെന്നയും
ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു
പറയിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 10 നിങ്ങൾ
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടതു:
െയരൂശേലം അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുകളകയില്ല എന്നു നീ ആശ്രയിക്കുന്ന നിെന്റ
ൈദവം നിെന്ന ചതിക്കരുതു. 11 അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാർ
സകലേദശങ്ങേളാടും െചയത്തും അെവക്കു
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയതും നീ േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ; നീ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുേമാ? 12 േഗാസാൻ, ഹാരാൻ,
േരെസഫ,് െതലസ്സാരിെല എേദന്യർ എന്നിങ്ങെന
എെന്റ പിതാക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികളുെട
േദവന്മാർ അവെര വിടുവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 13 ഹമാത്ത്
രാജാവും അപ്പൎ ാദ ്രാജാവും െസഫവ്വൎ യീംപട്ടണം േഹന
ഇവ്വ എന്നെവക്കു രാജാവായിരുന്നവനും എവിെട? 14

ഹിസ്കീയാവു ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു എഴുത്തു
വാങ്ങി വായിച്ചു: ഹിസ്കീയാവു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ െചന്നു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അതു വിടത്തൎ ു. 15 ഹിസ്കീയാവു യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുപറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ:
െകരൂബുകൾക്കുമീെത അധിവസിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഒരുത്തൻ
മാ്രതം ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ൈദവം
ആകുന്നു; നീ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കി.
16 യേഹാേവ, െചവിചായിച്ചു േകൾേക്കണേമ;
യേഹാേവ, തൃക്കണ്ണുതുറന്നു േനാേക്കണേമ; ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത നിന്ദിപ്പാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന
സൻേഹരീബിെന്റ വാക്കു േകൾേക്കണേമ. 17

യേഹാേവ, അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാർ ആ ജാതികെളയും
അവരുെട േദശെത്തയും ശൂന്യമാക്കിയതു സത്യം
തേന്ന. 18 അവരുെട േദവന്മാെര അവർ തീയിലിട്ടു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു; അവ േദവന്മാരല്ല, മനുഷ്യരുെട
ൈകപ്പണിയായ മരവും കല്ലും മാ്രതം
ആയിരുന്നുവേല്ലാ; ആകയാൽ അവർ അവെയ
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 19 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഒരുത്തൻ മാ്രതം
യേഹാവയായ ൈദവം എന്നു ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങളും അറിേയണ്ടതിന്നു ഞങ്ങെള അവെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിേക്കണേമ. 20 ആേമാസിെന്റ
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മകനായ െയശയ്യാവു ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചതു എെന്തന്നാൽ: യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ
അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബിൻനിമിത്തം എേന്നാടു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചതു ഞാൻ േകട്ടു. 21 അവെനക്കുറിച്ചു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയത് വചനമാവിതു:
സീേയാൻപു്രതിയായ കന്യക നിെന്ന നിന്ദിച്ചു
പരിഹസിക്കുന്നു; െയരൂശേലംപു്രതി നിെന്റ പിന്നാെല
തല കുലുക്കുന്നു. 22 നീ ആെരയാകുന്നു നിന്ദിച്ചു
ദുഷിച്ചതു? ആക്കൎ ു വിേരാധമായിട്ടാകുന്നു നീ ഒച്ച
െപാക്കുകയും തല ഉന്നതമായി ഉയത്തൎ ുകയും
െചയത്തു? യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധന്നു
വിേരാധമായിട്ടു തേന്നയേല്ലാ. 23 നിെന്റ
ദൂതന്മാർമുഖാന്തരം നീ കത്തൎ ാവിെന നിന്ദിച്ചു: എെന്റ
അസംഖ്യരഥങ്ങേളാടുകൂെട ഞാൻ മലമുകളിലും
െലബാേനാെന്റ ശിഖരങ്ങളിലും കയറിയിരിക്കുന്നു;
അതിെല െപാക്കമുള്ള േദവദാരുക്കളും വിേശഷമായ
സരളവൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ മുറിക്കും; അതിെന്റ അറ്റെത്ത
പാപ്പൎ ിടംവെരയും െചഴിപ്പുള്ള കാടുവെരയും ഞാൻ
കടന്നുെചല്ലും. 24 ഞാൻ അന്യജലം കുഴിെച്ചടുത്തു
കുടിക്കും. എെന്റ കാലടികളാൽ മി്രസയീമിെല
സകലനദികെളയും വറ്റിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 25

ഞാൻ പണ്ടുപേണ്ട അതിെന ഉണ്ടാക്കി, പൂവ്വൎ കാലത്തു
തേന്ന അതിെന നിമ്മൎ ിച്ചു എന്നു നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? നീ
ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങെള ശൂന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 26

അതുെകാണ്ടു അവയിെല നിവാസികൾ
ദുബ്ബൎ ലന്മാരായി വിരണ്ടു അമ്പരന്നുേപായി; അവർ
വയലിെല പുല്ലും പച്ചെച്ചടിയും പുരപ്പുറങ്ങളിെല
പുല്ലും വളരുമ്മുെമ്പ കരിഞ്ഞുേപായ
ധാന്യവുംേപാെല ആയത്ീന്നൎ ു. 27 എന്നാൽ നിെന്റ
ഇരിപ്പും നിെന്റ ഗമനവും ആഗമനവും എെന്റ
േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തും ഞാൻ അറിയുന്നു.
28 എെന്റ േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തുെകാണ്ടും
നിെന്റ അഹങ്കാരം എെന്റ െചവിയിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ എെന്റ
െകാളുത്തു നിെന്റ മൂക്കിലും എെന്റ കടിഞ്ഞാൺ നിെന്റ
അധരങ്ങളിലും ഇട്ടു, നീ വന്ന വഴിക്കു നിെന്ന
മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും. 29 എന്നാൽ ഇതു നിനക്കു
അടയാളം ആകും; നിങ്ങൾ ഈ ആണ്ടിൽ പടുവിത്തു
വിളയുന്നതും രണ്ടാം ആണ്ടിൽ താേന കിളുത്തൎ ു
വിളയുന്നതും തിന്നും; മൂന്നാം ആണ്ടിൽ നിങ്ങൾ
വിെതച്ചു െകായ്യുകയും മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി
അവയുെട പഴം തിന്നുകയും െചയ്യും. 30

െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
രക്ഷിതഗണം വീണ്ടും താെഴ േവരൂന്നി മീെത ഫലം
കായിക്കും. 31 ഒരു േശഷിപ്പു െയരൂശേലമിൽനിന്നും
ഒരു രക്ഷിതഗണം സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിൽനിന്നും
പുറെപ്പട്ടുവരും; യേഹാവയുെട തീക്ഷ്ണത അതിെന
അനുഷഠ്ിക്കും. 32 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
അശ്ശൂർരാജാവിെനക്കുറിച്ചു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവൻ ഈ നഗരത്തിേലക്കു
വരികയില്ല; ഒരു അമ്പു അവിെട എയ്കയില്ല. അതിെന്റ
േനെര പരിചേയാടുകൂെട വരികയില്ല; അതിന്നു
എതിെര വാടേകാരുകയുമില്ല. 33 അവൻ വന്ന
വഴിക്കു തേന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും; ഈ നഗരത്തിേലക്കു
വരികയില്ല. 34 എെന്റ നിമിത്തവും എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ നിമിത്തവും ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത പാലിച്ചു
രക്ഷിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 35

അന്നു രാ്രതി യേഹാവയുെട ദൂതൻ പുറെപ്പട്ടു

അശ്ശൂർപാളയത്തിൽ ഒരു
ലക്ഷെത്തണപ്ത്തയ്യായിരംേപെര െകാന്നു; ജനം
രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അവർ എല്ലാവരും
ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 36 അങ്ങെന
അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബ ്യാ്രത പുറെപ്പട്ടു
മടങ്ങിേപ്പായി നീെനേവയിൽ പാത്തൎ ു. 37 അവൻ തെന്റ
േദവനായ നിേ്രസാക്കിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന
സമയത്തു അവെന്റ പു്രതന്മാരായ അ്രദേമെലക്കും
ശേരെസരും അവെന വാൾെകാണ്ടു െകാന്നിട്ടു
അരാരാത്ത് േദശേത്തക്കു ഓടിെപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു. അവെന്റ
മകനായ ഏെസർ-ഹേദ്ദാൻ അവന്നു പകരം
രാജാവായത്ീന്നൎ ു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു ഹിസ്കീയാവിന്നു മരിക്കത്തക്ക
േരാഗം പിടിച്ചു; ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ അവെന്റ അടുക്കൽ

വന്നു അവേനാടു: നിെന്റ ഗൃഹകായ്യൎ ം ്രകമത്തിൽ
ആക്കുക; നീ മരിച്ചുേപാകും, േശഷിക്കയില്ല എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 2

അേപ്പാൾ ഹിസ്കീയാവു മുഖം ചുവരിെന്റ േനെര തിരിച്ചു
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: 3 അേയ്യാ യേഹാേവ,
ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാടും ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടുംകൂെട
തിരുമുമ്പിൽ നടന്നു നിനക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു ഓേക്കൎ ണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. ഹിസ്കീയാവു ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ
െയശയ്യാവു നടുമുറ്റം വിട്ടുേപാകുംമുെമ്പ അവന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5

നീ മടങ്ങിെച്ചന്നു എെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപഭുവായ
ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടതു: നിെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു നിെന്റ
കണ്ണുനീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
െസൗഖ്യമാക്കും; മൂന്നാം ദിവസം നീ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േപാകും. 6 ഞാൻ നിെന്റ ആയുസ്സിേനാടു
പതിനഞ്ചു സംവത്സരം കൂട്ടും; ഞാൻ നിെന്നയും ഈ
നഗരെത്തയും അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
വിടുവിക്കും. എെന്റ നിമിത്തവും എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ നിമിത്തവും ഈ നഗരം ഞാൻ കാത്തു
രക്ഷിക്കും. 7 പിെന്ന െയശയ്യാവു ഒരു അത്തിപ്പഴക്കട്ട
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അതു
െകാണ്ടുവന്നു പരുവിേന്മൽ ഇട്ടു അവന്നു
െസൗഖ്യമായി. 8 ഹിസ്കീയാവു െയശയ്യാേവാടു:
യേഹാവ എെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുകയും ഞാൻ മൂന്നാം
ദിവസം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ േപാകയും
െചയ്യുെമന്നതിന്നു അടയാളം എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു.
9 അതിന്നു െയശയ്യാവു: യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്
കായ്യൎ ം നിവത്തൎ ിക്കുെമന്നുള്ളതിന്നു
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു ഇതു നിനക്കു അടയാളം
ആകും: നിഴൽ പത്തു പടി മുേമ്പാട്ടു േപാേകണേമാ?
പത്തു പടി പിേന്നാക്കം തിരിേയണേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 10 അതിന്നു ഹിസ്കീയാവു: നിഴൽ പത്തു പടി
ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നതു എളുപ്പം ആകുന്നു; അങ്ങെനയല്ല,
നിഴൽ പത്തുപടി പിേന്നാക്കം തിരിയെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അേപ്പാൾ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചു; അവൻ ആഹാസിെന്റ
സൂയ്യൎ ഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന നിഴലിെന
പത്തു പടി പിേന്നാക്കം തിരിയുമാറാക്കി.

൨. രാജാക്കന്മാർ 19:21 324 ൨. രാജാക്കന്മാർ 20:11
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12 ആ കാലത്തു ബലദാെന്റ മകനായ െബേരാദാക്-
ബലദാൻ എന്ന ബാേബൽരാജാവു ഹിസ്കീയാവു
ദീനമായ്ക്കിടന്നിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടു ഹിസ്കീയാവിന്നു
എഴുത്തും സമ്മാനവും െകാടുത്തയച്ചു. 13

ഹിസ്കീയാവു അവരുെട വാക്കു േകട്ടു തെന്റ
ഭണ്ഡാരഗൃഹം മുഴുവനും െപാന്നും െവള്ളിയും
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും പരിമളൈതലവും തെന്റ
ആയുധശാലയും തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ
ഉള്ളെതാെക്കയും അവെര കാണിച്ചു. രാജധാനിയിലും
തെന്റ ആധിപത്യത്തിലും ഹിസ്കീയാവു അവെര
കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഇല്ലായിരുന്നു. 14

എന്നാൽ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു: ഈ പുരുഷന്മാർ എന്തു
പറഞ്ഞു? അവർ എവിെടനിന്നു നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു ഹിസ്കീയാവു: അവർ
ദൂരേദശത്തുനിന്നു, ബാേബലിൽനിന്നു വന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 അവർ രാജധാനയിൽ എെന്തല്ലാം കണ്ടു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു ഹിസ്കീയാവു:
രാജധാനിയിലുള്ളെതാെക്കയും അവർ കണ്ടു; എെന്റ
ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഞാൻ അവക്കൎ ു കാണിക്കാത്ത ഒരു
വസ്തുവും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 16 െയശയ്യാവു
ഹിസ്കീയാേവാടു പറഞ്ഞതു: യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്ക: 17 രാജധാനിയിലുള്ളെതാെക്കയും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാർ ഇന്നുവെര േശഖരിച്ചുെവച്ചതും
ഒെട്ടാഴിയാെത ബാേബലിേലക്കു എടുത്തുെകാണ്ടു
േപാകുന്ന കാലം വരുന്നു. 18 നീ ജനിപ്പിച്ചവരായി
നിന്നിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നിെന്റ പു്രതന്മാരിലും
ചിലെര അവർ െകാണ്ടുേപാകും; അവർ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ
ഷണ്ഡന്മാരായിരിക്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 19 അതിന്നു ഹിസ്കീയാവു
െയശയ്യാേവാടു: നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
വചനം നല്ലതു എന്നു പറഞ്ഞു; എെന്റ ജീവകാലത്തു
സമാധാനവും സത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ എന്നും
അവൻ പറഞ്ഞു. 20 ഹിസ്കീയാവിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവെന്റ
സകലപരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും അവൻ ഒരു കുളവും
കലപ്ാത്തിയും ഉണ്ടാക്കി െവള്ളം നഗരത്തിന്നകത്തു
വരുത്തിയതും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21

ഹിസ്കീയാവു തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ മകനായ മനെശ്ശ അവന്നു
പകരം രാജാവായി.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനെശ്ശ വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
പ്രന്തണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
അമ്പത്തഞ്ചു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ

വാണു. അവെന്റ അെമ്മക്കു െഹഫസ്ീബ എന്നു േപർ.
2 എന്നാൽ യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുെട
േമ്ലച്ഛതകൾെക്കാത്തവണ്ണം അവൻ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 3 തെന്റ അപ്പനായ
ഹിസ്കീയാവു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞിരുന്ന പൂജാഗിരികെള
അവൻ വീണ്ടും പണിതു; ബാലിന്നു ബലിപീഠങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി; യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബ്
െചയത്തുേപാെല ഒരു അേശരാ്രപതിഷഠ് ്രപതിഷഠ്ിച്ചു
ആകാശത്തിെല സവ്വൎ ൈസന്യെത്തയും നമസ്കരിച്ചു
േസവിച്ചു. 4 െയരൂശേലമിൽ ഞാൻ എെന്റ നാമം

സ്ഥാപിക്കുെമന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ചിരുന്ന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും അവൻ ബലിപീഠങ്ങൾ
പണിതു. 5 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ രണ്ടു
്രപാകാരങ്ങളിലും അവൻ ആകാശത്തിെല
സവ്വൎ ൈസന്യത്തിന്നും ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു; 6

അവൻ തെന്റ മകെന അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കയും
മുഹൂത്തൎ ം േനാക്കുകയും ആഭിചാരം ്രപേയാഗിക്കയും
െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും ലക്ഷണം പറയുന്നവെരയും
നിയമിക്കയും െചയത്ു. യേഹാവെയ േകാപിപ്പിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവന്നു അനിഷ്ടമായുള്ളതു പലതും
െചയത്ു. 7 ഈ ആലയത്തിലും യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിലും ഞാൻ
എെന്റ നാമം എേന്നക്കും സ്ഥാപിക്കും എന്നു
യേഹാവ ദാവീദിേനാടും അവെന്റ മകനായ
ശേലാേമാേനാടും അരുളിെച്ചയത് ആലയത്തിൽ താൻ
ഉണ്ടാക്കിയ അേശരാ്രപതിഷഠ് അവൻ ്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 8

ഞാൻ അവേരാടു കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും എെന്റ
ദാസനായ േമാെശ അവേരാടു കലപ്ിച്ച സകല
ന്യായ്രപമാണവും അനുസരിച്ചു നടേക്കണ്ടതിന്നു
അവർ ശ്രദ്ധിക്കമാ്രതം െചയത്ാൽ ഇനി
യി്രസാേയലിെന്റ കാൽ, അവരുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
ഞാൻ െകാടുത്ത േദശം വിട്ടലയുവാൻ
ഇടവരുത്തുകയില്ല എന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 9

എന്നാൽ അവർ േകട്ടനുസരിച്ചില്ല; യേഹാവ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ച
ജാതികെളക്കാളും അധികം േദാഷം െചയവ്ാൻ
മനെശ്ശ അവെര െതറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു. 10 ആകയാൽ
യേഹാവ, ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റദാസന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: 11

െയഹൂദാരാജാവായ മനെശ്ശ തനിക്കു മുെമ്പ
ഉണ്ടായിരുന്ന അേമായ്യൎ ർ െചയത് സകലെത്തക്കാളും
അധികം േദാഷമായി ഈ േമ്ലച്ഛതകൾ
്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കയാലും തെന്റ വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടു
െയഹൂദെയയും പാപം െചയ്യിക്കയാലും 12

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േകൾക്കുന്ന ഏവെന്റയും െചവി
രണ്ടും മുഴങ്ങത്തക്കവണ്ണമുള്ള അനത്ഥൎ ം ഞാൻ
െയരൂശേലമിന്നും െയഹൂെദക്കും വരുത്തും. 13 ഞാൻ
െയരൂശേലമിേന്മൽ ശമയ്യൎ യുെട അളവുനൂലും ആഹാബ്
ഗൃഹത്തിെന്റ തൂക്കുകട്ടയും പിടിക്കും; ഒരുത്തൻ ഒരു
തളിക തുെടക്കയും തുെടച്ചേശഷം അതു
കവിഴത്്തിെവക്കയും െചയ്യുന്നതുേപാെല ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന തുെടച്ചുകളയും. 14 എെന്റ
അവകാശത്തിെന്റ േശഷിപ്പു ഞാൻ ത്യജിച്ചു അവെര
അവരുെട ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; അവർ
തങ്ങളുെട സകലശ്രതുക്കൾക്കും കവച്ചൎ യും
െകാള്ളയും ആയത്ീരും. 15 അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര
അവർ എനിക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന. 16

അ്രതയുമല്ല, യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചേയ്യണ്ടതിന്നു മനെശ്ശ െയഹൂദെയെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ച പാപം കൂടാെത അവൻ െയരൂശേലമിൽ
ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റഅറ്റംവെര നിെറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തവും ഏറ്റവും വളെര ചിന്നിച്ചു. 17

മനെശ്ശയുെട മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും അവെന്റ പാപവും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 18 മനെശ്ശ തെന്റ
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പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അരമനയുെട
േതാട്ടത്തിൽ, ഉസ്സയുെട േതാട്ടത്തിൽ തേന്ന, അവെന
അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ ആേമാൻ
അവന്നുപകരം രാജാവായി.

19 ആേമാൻ വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ രണ്ടു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അെമ്മക്കു െമശൂേല്ലെമത്ത് എന്നു േപർ; അവൾ
െയാതബ്ക്കാരനായ ഹാരൂസിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു.
20 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ മനെശ്ശ െചയത്തുേപാെല
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; 21 തെന്റ
അപ്പൻ നടന്ന വഴിയിെലാെക്കയും നടന്നു; തെന്റ
അപ്പൻ േസവിച്ച വി്രഗഹങ്ങെളയും േസവിച്ചു
നമസ്കരിച്ചു. 22 അങ്ങെന അവൻ തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു; യേഹാവയുെട വഴിയിൽ
നടന്നതുമില്ല. 23 എന്നാൽ ആേമാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അവെന്റ േനെര കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി രാജാവിെന
അരമനയിൽെവച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞു; 24 എന്നാൽ
േദശെത്ത ജനം ആേമാൻരാജാവിെന്റ േനെര
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കിയവെര ഒെക്കയും െകാന്നു;
േദശെത്ത ജനം അവെന്റ മകനായ േയാശീയാെവ
അവന്നു പകരം രാജാവാക്കി. 25 ആേമാൻ െചയത്
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26

ഉസ്സയുെട േതാട്ടത്തിെല അവെന്റ കല്ലറയിൽ അവെന
അടക്കംെചയത്ു. അവെന്റ മകനായ േയാശീയാവു
അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവു വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന്നു എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
മുപ്പെത്താന്നു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ

വാണു. അവെന്റ അെമ്മക്കു െയദീദാ എന്നു േപർ;
അവൾ െബാസ്കത്ത് കാരനായ അദായാവിെന്റ മകൾ
ആയിരുന്നു. 2 അവൻ യേഹാെവക്കു
്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു; തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ വഴിയിെലാെക്കയും വലേത്താട്ടും
ഇടേത്താട്ടും മാറാെത നടന്നു. 3 േയാശീയാരാജാവിെന്റ
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ രാജാവു െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ
അസല്യാവിെന്റ മകനായ ശാഫാൻ എന്ന
രായസക്കാരെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
അയച്ചു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 4 നീ
മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ലുക. യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പിരിഞ്ഞുവന്നതും വാതിൽകാവല്ക്കാർ ജനേത്താടു
പിരിെച്ചടുത്തതുമായ ്രദവ്യം അവൻ
കണക്കുേനാക്കെട്ട. 5 അവർ അതു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല വിചാരകരായി പണിനടത്തുന്നവരുെട
കയ്യിൽ െകാടുക്കെട്ട; അവർ അതു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീേക്കൎ ണ്ടതിന്നു 6 അതിൽ
പണി െചയ്യുന്ന ആശാരികൾക്കും ശിലപ്ികൾക്കും
കലപ്ണിക്കാക്കൎ ും ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കു
മരവും െചത്തിയ കല്ലും േമടിേക്കണ്ടതിന്നും
െകാടുക്കെട്ട. 7 എന്നാൽ ്രദവ്യം
കേയ്യറ്റുവാങ്ങിയവേരാടു കണക്കു േചാദിേക്കണ്ടാ;
അവർ വിശ്വാസത്തിേന്മലേല്ലാ ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു. 8

മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവു രായസക്കാരനായ
ശാഫാേനാടു: ഞാൻ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം

യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. ഹില്ക്കീയാവു ആ പുസ്തകം ശാഫാെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ അതു വായിച്ചു. 9

രായസക്കാരനായ ശാഫാൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു രാജാവിേനാടു: ആലയത്തിൽ കണ്ട ്രദവ്യം
അടിയങ്ങൾ െപട്ടിെയാഴിെച്ചടുത്തു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ വിചാരകരായി പണിനടത്തുന്നവരുെട
കയ്യിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു മറുപടി
േബാധിപ്പിച്ചു. 10 ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ എെന്റ
കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം തന്നു എന്നും രായസക്കാരനായ
ശാഫാൻ രാജാവിേനാടു േബാധിപ്പിച്ചു. ശാഫാൻ അതു
രാജസന്നിധിയിൽ വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചു. 11 രാജാവു
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിെല വാക്യങ്ങെള േകട്ടിട്ടു
വ്രസ്തം കീറി; 12 രാജാവു പുേരാഹിതനായ
ഹില്ക്കീയാേവാടും ശാഫാെന്റ മകൻ അഹീക്കാമിേനാടും
മീഖായാവിെന്റ മകൻ അക്േബാരിേനാടും
രായസക്കാരനായ ശാഫാേനാടും രാജഭൃത്യനായ
അസായാേവാടും: 13 നിങ്ങൾ െചന്നു,
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിെല
വാക്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു എനിക്കും ജനത്തിന്നും
എല്ലാെയഹൂെദക്കും േവണ്ടി യേഹാവേയാടു
അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പിൻ; നമുക്കു േവണ്ടി
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്കയും അനുസരിച്ചുനടപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ ഈ പുസ്തകത്തിെല
വാക്യങ്ങെള േകൾക്കായ്കെകാണ്ടു നമ്മുെട േനെര
ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട േകാപം വലിയതേല്ലാ
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 14 അങ്ങെന
ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതനും അഹീക്കാമും അക്േബാരും
ശാഫാനും അസായാവും അഹൎ സിെന്റ മകനായ
തിക്വയുെട മകനായി രാജവ്രസ്തവിചാരകനായ
ശല്ലൂമിെന്റ ഭായ്യൎ  ഹുൽദാ്രപവാചകിയുെട അടുക്കൽ
െചന്നു--അവൾ െയരൂശേലമിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തു
പാത്തൎ ിരുന്നു--അവേളാടു സംസാരിച്ചു. 15 അവൾ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങെള
എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചവേനാടു നിങ്ങൾ
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: 16 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്നും
നിവാസികൾക്കും െയഹൂദാരാജാവു വായിപ്പിച്ച
പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല ഒെക്കയും
അനത്ഥൎ ം വരുത്തും. 17 അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു
തങ്ങളുെട സകല ്രപവൃത്തികളാലും എനിക്കു േകാപം
വരത്തക്കവണ്ണം അന്യേദവന്മാക്കൎ ു ധൂപം
കാട്ടിയതുെകാണ്ടു എെന്റ േകാപം ഈ സ്ഥലത്തിെന്റ
േനെര ജ്വലിക്കും; അതു െകട്ടുേപാകയുമില്ല. 18

എന്നാൽ യേഹാവേയാടു േചാദിപ്പാൻ നിങ്ങെള
അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാടു നിങ്ങൾ പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 19 അവർ സ്തംഭനത്തിന്നും
ശാപത്തിന്നും വിഷയമായിത്തീരുെമന്നു ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തിന്നും നിവാസികൾക്കും വിേരാധമായി
അരുളിെച്ചയത്തു നീ േകട്ടേപ്പാൾ നിെന്റ ഹൃദയം
അലിഞ്ഞു, നീ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിെന്നത്തെന്ന താഴത്്തുകയും നിെന്റ വ്രസ്തം കീറി
എെന്റ മുമ്പാെക കരകയും െചയ്കെകാണ്ടു ഞാനും
നിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 20 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു േചത്തൎ ുെകാള്ളും; നീ
സമാധാനേത്താെട നിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കെപ്പടും;
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ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്നു വരുത്തുവാൻേപാകുന്ന
അനത്ഥൎ െമാന്നും നിെന്റ കണ്ണു കാണുകയില്ല. അവർ
രാജാവിേനാടു ഈ മറുപടി േബാധിപ്പിച്ചു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം രാജാവു ആളയച്ചു; അവർ
െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലുമുള്ള എല്ലാ
മൂപ്പന്മാെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ

കൂട്ടിവരുത്തി. 2 രാജാവും
സകലെയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലമിെല
സകലനിവാസികളും പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും ആബാലവൃദ്ധം ജനെമാെക്കയും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു;
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ചു കണ്ടുകിട്ടിയ
നിയമപുസ്തകത്തിെല വാക്യങ്ങെളെയല്ലാം അവർ
േകൾെക്ക അവൻ വായിച്ചു. 3 രാജാവു തൂണിന്നരിെക
നിന്നുംെകാണ്ടു താൻ യേഹാവെയ
അനുസരിച്ചുനടക്കയും അവെന്റ കലപ്നകളും
സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട ്രപമാണിക്കയും ഈ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിയമത്തിെന്റ
വാക്യങ്ങൾ നിവത്തൎ ിക്കയും െചയ്യാെമന്നു
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു നിയമം െചയത്ു.
ജനെമാെക്കയും ഈ നിയമത്തിൽ േയാജിച്ചു. 4

രാജാവു മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാേവാടും
രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള പുേരാഹിതന്മാേരാടും വാതിൽ
കാക്കുന്നവേരാടും ബാലിന്നും അേശെരക്കും
ആകാശത്തിെല സവ്വൎ ൈസന്യത്തിന്നും േവണ്ടി
ഉണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിൽനിന്നു പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
കലപ്ിച്ചു; െയരൂശേലമിന്നു പുറത്തു
കിേ്രദാൻ്രപേദശത്തുെവച്ചു അവെയ ചുട്ടു, ചാരം
േബേഥലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 5

െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റിലുമുള്ള
പൂജാഗിരികളിൽ ധൂപം കാട്ടുവാൻ
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിയമിച്ചിരുന്ന
പൂജാഗിരികെളയും ബാലിന്നും സൂയ്യൎ ന്നും ച്രന്ദന്നും
്രഗഹങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല സവ്വൎ ൈസന്യത്തിന്നും
ധൂപം കാട്ടിയവെരയും അവൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 6

അേശരാ്രപതിഷഠ്െയയും അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്നു െയരൂശേലമിന്നു പുറത്തു
കിേ്രദാൻേതാട്ടിങ്കേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു
കിേ്രദാൻതാഴവ്ീതിയിൽെവച്ചു ചുട്ടുെപാടിയാക്കി
െപാടി സാമാന്യജനത്തിെന്റ ശവക്കുഴികളിേന്മൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 7 ്രസ്തീകൾ അേശെരക്കു കൂടാരശീലകൾ
െനയത് ഇടങ്ങളായി യേഹാവയുെട ആലയത്തിങ്കലുള്ള
പുരുഷൈമഥുനക്കാരുെട വീടുകെളയും അവൻ
ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. 8 അവൻ
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും വരുത്തി, േഗബമുതൽ
േബർ-േശബവെര പുേരാഹിതന്മാർ ധൂപം കാട്ടിയിരുന്ന
പൂജാഗിരികെള അശുദ്ധമാക്കി,
പട്ടണവാതിൽ്രപേവശനത്തിങ്കൽ ഇടത്തുഭാഗത്തു
നഗരാധിപതിയായ േയാശുവയുെട വാതില്ക്കലുള്ള
പടിവാതിലുകളുെട പൂജാഗിരികെളയും അവൻ
ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ
പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാർ െയരൂശേലമിലുള്ള
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിങ്കൽ കയറിയില്ല; അവർ
തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത

അപ്പം തിന്നേതയുള്ളു. 10 ആരും തെന്റ മകെനേയാ
മകെളേയാ േമാെലക്കിന്നു അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു െബൻ-
ഹിേന്നാംതാഴവ്രയിെല ദഹനസ്ഥലവും അവൻ
അശുദ്ധമാക്കി. 11 യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനത്തിങ്കൽ വളപ്പിന്നകത്തുള്ള നാഥാൻ-
േമെലക്ക് എന്ന ഷണ്ഡെന്റ അെറക്കരിെക
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ സൂയ്യൎ ന്നു ്രപതിഷഠ്ിച്ചിരുന്ന
അശ്വബിംബങ്ങെള അവൻ നീക്കി, സൂയ്യൎ രഥങ്ങെള
തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 12 െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ
ആഹാസിെന്റ മാളികയുെട േമൽപുരയിൽ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങെളയും മനെശ്ശ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ രണ്ടു ്രപാകാരങ്ങളിലും
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങെളയും രാജാവു തകത്തൎ ു
അവിെടനിന്നു നീക്കി അവയുെട െപാടി കിേ്രദാൻ
േതാട്ടിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 13 െയരൂശേലമിെന്നതിെര
നാശപവ്വൎ തത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു
യി്രസാേയൽരാജാവായ ശേലാേമാൻ സീേദാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛബിംബമായ അേസ്താെരത്തിന്നും േമാവാബ്യരുെട
േമ്ലച്ഛബിംബമായ െകേമാശിന്നും അേമ്മാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛബിംബമായ മിേല്ക്കാമിന്നും പണിതിരുന്ന
പൂജാഗിരികെളയും രാജാവു അശുദ്ധമാക്കി. 14

അവൻ വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങെള തകത്തൎ ു
അേശരാ്രപതിഷഠ്കെള െവട്ടിക്കളഞ്ഞു, അവ
നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങെള മനുഷ്യാസ്ഥികൾെകാണ്ടു
നിെറച്ചു. 15 അ്രതയുമല്ല, യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം േബേഥലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
യാഗപീഠവും പൂജാഗിരിയും അവൻ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു;
പൂജാഗിരി അവൻ ചുട്ടു െപാടിയാക്കി,
അേശരാ്രപതിഷഠ്യും ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ
േയാശീയാവു തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട
മലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലറകൾ കണ്ടിട്ടു ആളയച്ചു
കല്ലറകളിൽനിന്നു അസ്ഥികെള എടുപ്പിച്ചു, ഈ കായ്യൎ ം
മുന്നറിയിച്ചിരുന്ന ൈദവപുരുഷൻ ്രപസ്താവിച്ച
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം ആ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ഇട്ടു ചുട്ടു അതു അശുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 17 ഞാൻ
കാണുന്ന ആ ജ്ഞാപകസ്തംഭം എന്തു എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചു. അതിന്നു ആ പട്ടണക്കാർ അവേനാടു: അതു
െയഹൂദയിൽനിന്നു വരികയും നീ െചയത്ിരിക്കുന്ന
കായ്യൎ ങ്ങെള േബേഥലിെല യാഗപീഠെത്തക്കുറിച്ചു
മുന്നറിയിക്കയും െചയത് ൈദവ പുരുഷെന്റ
കല്ലറയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ അവൻ:
അതു ഇരിക്കെട്ട; അവെന്റ അസ്ഥികെള ആരും
അനക്കരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന അവർ
അവെന്റ അസ്ഥികെളയും ശമയ്യൎ യിൽനിന്നു വന്ന
്രപവാചകെന്റ അസ്ഥികെളയും വിേട്ടച്ചുേപായി. 19

യേഹാവെയ േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർ ശമയ്യൎ ാപട്ടണങ്ങളിൽ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സകലപൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങെളയും
േയാശീയാവു നീക്കിക്കളഞ്ഞു േബേഥലിൽ അവൻ
െചയത്തുേപാെലെയാെക്കയും അവേയാടും െചയത്ു.
20 അവൻ അവിെടയുള്ള
പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെരെയാെക്കയും
ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ െവട്ടിെക്കാല്ലിക്കയും അവയുെട
േമൽ മനുഷ്യാസ്ഥികൾ ചുടുകയും െചയത്ിട്ടു
െയരൂശേലമിലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 21 അനന്തരം
രാജാവു സകലജനേത്താടും: ഈ നിയമപുസ്കത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു െപസഹ ആചരിപ്പിൻ എന്നു
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കലപ്ിച്ചു. 22 യി്രസാേയലിന്നു ന്യായപാലനം
െചയത്ിരുന്ന ന്യായാധിപന്മാരുെട കാലം മുതല്ക്കും
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടയും കാലത്തും ഇതുേപാെല
ഒരു െപസഹ ആചരിച്ചിട്ടില്ല. 23 േയാശീയാരാജാവിെന്റ
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ െയരൂശേലമിൽ യേഹാെവക്കു
ഈ െപസഹ ആചരിച്ചു. 24 ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കെണ്ടത്തിയ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
വാക്യങ്ങെള നിവത്തൎ ിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം േയാശീയാവു
െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും ലക്ഷണം പറയുന്നവെരയും
ഗൃഹബിംബങ്ങെളയും മറ്റു വി്രഗഹങ്ങെളയും
െയഹൂദാേദശത്തും െയരൂശേലമിലും കണ്ട
സകലേമ്ലച്ഛതകെളയും അേശഷം നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.
25 അവെനേപ്പാെല പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാടും കൂെട
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ ്രപകാരെമാെക്കയും
യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞ ഒരു രാജാവു
മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല, പിമ്പു ഒരുത്തൻ എഴുേന്നറ്റിട്ടുമില്ല. 26

എങ്കിലും മനെശ്ശ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച
സകലേകാപേഹതുക്കളും നിമിത്തം െയഹൂദയുെട
േനെര ജ്വലിച്ച തെന്റ മഹാേകാപത്തിെന്റ ഉ്രഗതെയ
യേഹാവ വിട്ടുമാറാെത: 27 ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
നീക്കിക്കളഞ്ഞതുേപാെല െയഹൂദെയയും എെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നു നീക്കുകയും ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
ഈ െയരൂശേലം നഗരെത്തയും എെന്റ നാമം അവിെട
ഇരിക്കും എന്നു ഞാൻ അരുളിെച്ചയത് ആലയെത്തയും
ത്യജിച്ചുകളകയും െചയ്യും എന്നു യേഹാവ കലപ്ിച്ചു.
28 േയാശീയാവിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ
െചയത്െതാെക്കയും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29

അവെന്റ കാലത്തു മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാൻ-
െനേഖാ അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ േനെര ്രഫാത്ത് നദിക്കു
പുറെപ്പട്ടു; േയാശീയാരാജാവു അവെന്റ േനെര െചന്നു;
അവൻ അവെന കണ്ടിട്ടു െമഗിേദ്ദാവിൽെവച്ചു
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 30 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
മരിച്ചുേപായവെന രഥത്തിൽ കയറ്റി
െമഗിേദ്ദാവിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു അവെന്റ സ്വന്തകല്ലറയിൽ അടക്കം
െചയത്ു. പിെന്ന േദശെത്ത ജനം േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വന്നു
അഭിേഷകം കഴിപ്പിച്ചു അവെന്റ അപ്പന്നു പകരം
രാജാവാക്കി.

31 െയേഹാവാഹാസ ്വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
മൂന്നു മാസം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അെമ്മക്കു ഹമൂതൽ എന്നു േപർ; അവൾ
ലിബന്ക്കാരനായ യിെരമ്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു.
32 അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാർ െചയത്തുേപാെല
ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു.
33 അവൻ െയരൂശേലമിൽ വാഴാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ഫറേവാൻ-െനേഖാ ഹമാത്ത് േദശത്തിെല
രിബ്ലയിൽെവച്ചു അവെന ബന്ധിച്ചു, േദശത്തിന്നു
നൂറു താലന്തു െവള്ളിയും ഒരു താലന്തു െപാന്നും പിഴ
കലപ്ിച്ചു. 34 ഫറേവാൻ-െനേഖാ േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ എല്യാക്കീമിെന അവെന്റ അപ്പനായ
േയാശീയാവിന്നു പകരം രാജാവാക്കി; അവെന്റ േപർ
െയേഹായാക്കീം എന്നു മാറ്റി; െയേഹാവാഹാസിെന
അവൻ െകാണ്ടുേപായി; അവൻ മി്രസയീമിൽ െചന്നു
അവിെടെവച്ചു മരിച്ചുേപായി. 35 ആ െവള്ളിയും

െപാന്നും െയേഹായാക്കീം ഫറേവാന്നു െകാടുത്തു;
എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ കലപ്ന്രപകാരം െവള്ളി
െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ േദശത്തു വരിയിട്ടു;
അവൻ േദശെത്ത ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തെന്റയും
േപരിൽ വരിയിട്ടതുേപാെല െവള്ളിയും െപാന്നും
അവരവേരാടു പിരിെച്ചടുത്തു ഫറേവാൻ-
െനേഖാവിന്നു െകാടുത്തു.

36 െയേഹായാക്കീം വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിെനാന്നു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അെമ്മക്കു െസബീദാ എന്നു േപർ; അവൾ
രൂമക്കാരനായ െപദായാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 37

അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാർ െചയത്തുേപാെല
ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവെന്റ കാലത്തു ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസർ പുറെപ്പട്ടുവന്നു;
െയേഹായാക്കീം മൂന്നു സംവത്സരം അവന്നു

ആശ്രിതനായി ഇരുന്നു; അതിെന്റ േശഷം അവൻ
തിരിഞ്ഞു അവേനാടു മത്സരിച്ചു. അേപ്പാൾ യേഹാവ
കൽദയരുെട പടക്കൂട്ടങ്ങെളയും അരാമ്യർ,
േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ എന്നിവരുെട
പടക്കൂട്ടങ്ങെളയും അവെന്റ േനെര അയച്ചു; 2

്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ ദാസന്മാർമുഖാന്തരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ിരുന്ന വചന്രപകാരം അവൻ
അവെര െയഹൂദെയ നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിെന്റ
േനെര അയച്ചു. 3 മനെശ്ശ െചയത് സകലപാപങ്ങളും
നിമിത്തം െയഹൂദെയ തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളവാൻ ഇതു യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം
തേന്ന അവക്കൎ ു ഭവിച്ചു. 4 അവൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
െചാരിയിച്ചു െയരൂശേലമിെന കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തംെകാണ്ടു നിെറച്ചതും ക്ഷമിപ്പാൻ യേഹാെവക്കു
മനസ്സായില്ല. 5 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്െതാെക്കയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 െയേഹായാക്കീം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന്റ
മകനായ െയേഹായാഖീൻ അവന്നു പകരം
രാജാവായി. 7 മി്രസയീംരാജാവിന്നു
മി്രസയീംേതാടുമുതൽ ്രഫാത്ത് നദിവെര
ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും ബാേബൽരാജാവു
പിടിച്ചതുെകാണ്ടു മി്രസയീംരാജാവു പിെന്ന തെന്റ
േദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നില്ല.

8 െയേഹായാഖീൻ വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
പതിെനട്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ
മൂന്നു മാസം വാണു. അവെന്റ അെമ്മക്കു െനഹുഷഠ്ാ
എന്നു േപർ; അവൾ െയരൂശേലമ്യനായ എൽനാഥാെന്റ
മകൾ ആയിരുന്നു. 9 അവൻ തെന്റ അപ്പൻ
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 10 ആ കാലത്തു
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദുേനസരിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്നു നഗരെത്ത നിേരാധിച്ചു.
11 ഇങ്ങെന ഭൃത്യന്മാർ നിേരാധിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
ബാേബൽ രാജാവായ െനബൂഖദുേനസരും
നഗരത്തിെന്റ േനെര വന്നു. 12 െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാഖീനും അവെന്റ അമ്മയും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും ഷണ്ഡന്മാരും
ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കേലക്കു പുറത്തു
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െചന്നു; ബാേബൽരാജാവു തെന്റ വാഴച്യുെട എട്ടാം
ആണ്ടിൽ അവെന പിടിച്ചു. 13 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല സകലനിേക്ഷപങ്ങളും രാജധാനിയിെല
നിേക്ഷപങ്ങളും അവിെടനിന്നു എടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി; യി്രസാേയൽരാജാവായ ശേലാേമാൻ
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിെവച്ചിരുന്ന
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുേപാെല അവൻ
ഖണ്ഡിച്ചുകളഞ്ഞു. 14 എല്ലാ െയരൂശേലമ്യെരയും
സകല്രപഭുക്കന്മാരും സകലപരാ്രകമശാലികളും ആയി
പതിനായിരം േപെരയും എല്ലാ ആശാരിമാെരയും
െകാല്ലന്മാെരയും അവൻ ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായി;
േദശത്തു എളിയജനം മാ്രതമല്ലാെത ആരും
േശഷിച്ചിരുന്നില്ല. 15 െയേഹായാഖീെന അവൻ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി;
രാജമാതാവിെനയും രാജഭായ്യൎ മാെരയും അവെന്റ
ഷണ്ഡന്മാെരയും േദശത്തിെല ്രപധാനികെളയും
അവൻ ബദ്ധരാക്കി െയരൂശേലമിൽനിന്നു
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 16

സകലബലവാന്മാരുമായ ഏഴായിരംേപെരയും
ആശാരിമാരും െകാല്ലന്മാരുമായ ആയിരം േപെരയും
ഇങ്ങെന യുദ്ധ്രപാപത്ന്മാരായ സകലവീരന്മാെരയും
ബാേബൽരാജാവു ബദ്ധരാക്കി ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 17 അവന്നു പകരം
ബാേബൽരാജാവു അവെന്റ ചിറ്റപ്പനായ മത്ഥന്യാെവ
രാജാവാക്കി; അവന്നു സിെദക്കീയാവു എന്നു േപർ
മാറ്റിയിട്ടു.

18 സിെദക്കീയാവു വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപെത്താന്നു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിെനാന്നു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ
അെമ്മക്കു ഹമൂതൽ എന്നു േപർ; അവൾ
ലിബന്ക്കാരനായ യിെരമ്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു.
19 െയേഹായാക്കീം െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും
അവൻ യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 20

യേഹാവയുെട േകാപം േഹതുവായി െയരൂശേലമിന്നും
െയഹൂെദക്കും അങ്ങെന ഭവിച്ചു; അവൻ ഒടുവിൽ
അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞു;
എന്നാൽ സിെദക്കീയാവും ബാേബൽരാജാവിേനാടു
മത്സരിച്ചു.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവെന്റ വാഴച്യുെട ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ
പത്താം മാസം പത്താം തിയ്യതി
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ

തെന്റ സവ്വൎ ൈസന്യവുമായി െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
വന്നു പാളയം ഇറങ്ങി; അതിെന്നതിെര ചുറ്റും
വാടേകാരി. 2 സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ പതിെനാന്നാം
ആണ്ടുവെര നഗരം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 നാലാം
മാസം ഒമ്പതാം തിയ്യതി നഗരത്തിൽ ക്ഷാമം
കലശലായി േദശെത്ത ജനത്തിന്നു ആഹാരം
ഇല്ലാെതേപായി. 4 അേപ്പാൾ നഗരമതിൽ ഒരിടം
െപാളിച്ചു കൽദയർ നഗരം വളഞ്ഞിരിെക്ക
പടയാളികൾ ഒെക്കയും രാ്രതിസമയത്തു രാജാവിെന്റ
േതാട്ടത്തിന്നരിെക രണ്ടു മതിലുകൾക്കും മേദ്ധ്യയുള്ള
പടിവാതിൽവഴിയായി ഓടിേപ്പായി; രാജാവും
അരാബയിേലക്കുള്ള വഴിയായി പുറെപ്പട്ടുേപായി. 5

എന്നാൽ കൽദയരുെട ൈസന്യം രാജാവിെന
പിന്തുടന്നൎ ു െയരീേഹാസമഭൂമിയിൽെവച്ചു അവേനാടു
എത്തി; അവെന്റ ൈസന്യെമാെക്കയും അവെന വിട്ടു

ചിന്നിേപ്പായി. 6 അവർ രാജാവിെന പിടിച്ചു രിബ്ലയിൽ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു;
അവർ അവന്നു വിധി കലപ്ിച്ചു. 7 അവർ
സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അവൻ കാെങ്ക
െകാന്നു; സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണു െപാട്ടിച്ചിട്ടു രണ്ടു
ചങ്ങലെകാണ്ടു അവെന ബന്ധിച്ചു ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി.

8 അഞ്ചാം മാസം ഏഴാം തിയ്യതി,
െനബൂഖദേ്നസർരാജാെവന്ന ബാേബൽരാജാവിെന്റ
പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ തേന്ന, ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ഭൃത്യനായി അകമ്പടി നായകനായ െനബൂസരദാൻ
െയരൂശേലമിൽവന്നു. 9 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയവും രാജധാനിയും ചുട്ടുകളഞ്ഞു;
െയരൂശേലമിെല എല്ലാവീടുകളും
്രപധാനഭവനങ്ങെളാെക്കയും അവൻ തീെവച്ചു
ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 10 അകമ്പടിനായകേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന കൽദയൈസന്യെമാെക്കയും
െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകെള
ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. 11 നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന
ജനെത്തയും ബാേബൽരാജാവിെന ശരണം
്രപാപിച്ചവെരയും പുരുഷാരത്തിൽ േശഷിച്ചവെരയും
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസരദാൻ
െകാണ്ടുേപായി. 12 എന്നാൽ അകമ്പടിനായകൻ
േദശെത്ത എളിയവരിൽ ചിലെര
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരായിട്ടും കൃഷിക്കാരായിട്ടും
വിേട്ടച്ചുേപായി. 13 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
താ്രമസ്തംഭങ്ങളും പീഠങ്ങളും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല താ്രമംെകാണ്ടുള്ള കടലും കൽദയർ
ഉെടച്ചുകളഞ്ഞു അവയുെട താ്രമം ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 14 കലങ്ങളും ചട്ടുകങ്ങളും
ക്രതികകളും തവികളും ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള
താേ്രമാപകരണങ്ങെളാെക്കയും അവർ എടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി. 15 തീച്ചട്ടികളും കലശങ്ങളും
െപാന്നും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ളെതാെക്കയും
അകമ്പടിനായകൻ െകാണ്ടുേപായി. 16 ശേലാേമാൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നുേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ
രണ്ടു സ്തംഭം, ഒരു കടൽ, പീഠങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
സകലഉപകരണങ്ങളുെടയും താ്രമത്തിന്നു
തൂക്കമില്ലാെതയിരുന്നു. 17 ഒരു സ്തംഭത്തിെന്റ ഉയരം
പതിെനട്ടു മുഴം; അതിേന്മലുള്ള േപാതിക
താ്രമംെകാണ്ടു ആയിരുന്നു; േപാതികയുെട ഉയരം
മൂന്നു മുഴം; േപാതികയുെട ചുറ്റുമുള്ള വലപ്പണിയും
മാതളപ്പഴവും ആസകലം താ്രമംെകാണ്ടായിരുന്നു;
ഇതുേപാെല മെറ്റ സ്തംഭത്തിന്നും വലപ്പണിയും മറ്റും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അകമ്പടിനായകൻ
മഹാപുേരാഹിതനായ െസരായാെവയും രണ്ടാം
പുേരാഹിതനായ െസഫന്യാെവയും മൂന്നു
ഉമ്മരപ്പടിക്കാവല്ക്കാെരയും പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. 19

നഗരത്തിൽനിന്നു അവൻ േയാദ്ധാക്കളുെട
േമൽവിചാരകനായ ഒരു ഷണ്ഡെനയും
നഗരത്തിൽെവച്ചു കെണ്ടത്തിയ
രാജപരിചാരകന്മാരിൽ അഞ്ചുേപെരയും േദശെത്ത
ജനെത്ത പെടക്കു സ്വരൂപിക്കുന്ന േസനാപതിയുെട
രായസക്കാരെനയും നഗരത്തിൽ കണ്ട േദശെത്ത
ജനത്തിൽ അറുപതുേപെരയും പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി. 20 ഇവെര അകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസരദാൻ പിടിച്ചു രിബ്ലയിൽ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 21

ബാേബൽരാജാവു ഹാമത്ത് േദശത്തിെല
രിബ്ലയിൽെവച്ചു അവെര െവട്ടിെക്കാന്നു. ഇങ്ങെന
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െയഹൂദാ സ്വേദശം വിട്ടു േപാേകണ്ടിവന്നു. 22

ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
െയഹൂദാേദശത്തു േശഷിപ്പിച്ചുെവച്ച ജനത്തിന്നു
ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാെവ അധിപതിയാക്കി.

23 ബാേബൽരാജാവു െഗദല്യാെവ അധിപതിയാക്കി
എന്നു െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശമ്ാേയൽ,
കാേരഹിെന്റ മകൻ േയാഹാനാൻ, െനേതാഫാത്യനായ
തൻഹൂെമത്തിെന്റ മകൻ െസരായ്യാവു, മാഖാത്യെന്റ
മകൻ യാസന്യാവു എന്നിങ്ങെന
സകലേസനാപതികളും അവരുെട ആളുകളും
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ മിസെ്പയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 24 െഗദല്യാവു അവേരാടും
അവരുെട ആളുകേളാടും സത്യംെചയത്ു അവേരാടു:
നിങ്ങൾ കൽദയരുെട ദാസന്മാർനിമിത്തം
ഭയെപ്പടരുതു; േദശത്തു പാത്തൎ ു ബാേബൽ രാജാവിെന
േസവിപ്പിൻ; അതു നിങ്ങൾക്കു നന്മയായിരിക്കും. 25

എന്നാൽ ഏഴാംമാസത്തിൽ രാജവംശക്കാരനായ
എലീശയുെട മകനായ െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശമ്ാേയൽ പത്തു ആളുമായി വന്നു െഗദല്യാെവയും

അവേനാടുകൂെട മിസെ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
െയഹൂദ്യെരയും കൽദയെരയും െവട്ടിെക്കാന്നു. 26

അേപ്പാൾ ആബാലവൃദ്ധം ജനെമാെക്കയും
േസനാപതിമാരും കൽദയെര ഭയെപ്പടുകയാൽ
എഴുേന്നറ്റു പുറെപ്പട്ടു മി്രസയീമിേലക്കു േപായി.

27 െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ
്രപവാസത്തിെന്റ മുപ്പേത്തഴാം ആണ്ടിൽ പ്രന്തണ്ടാം
മാസം ഇരുപേത്തഴാം തിയ്യതി ബാേബൽരാജാവായ
എവീൽ-െമേരാദക്ക് താൻ രാജാവായ ആണ്ടിൽ
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന കടാക്ഷിച്ചു
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു 28 അവേനാടു
ആദരവായി സംസാരിച്ചു അവെന്റ ആസനെത്ത
തേന്നാടുകൂെട ബാേബലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
രാജാക്കന്മാരുെട ആസനങ്ങൾക്കു േമലായി െവച്ചു; 29

അവെന്റ കാരാഗൃഹവ്രസ്തം മാറ്റി; അവൻ ജീവപയ്യൎ ന്തം
നിത്യം അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണംകഴിച്ചു
േപാന്നു. 30 അവെന്റ അേഹാവൃത്തിേയാ, രാജാവു
അവന്നു അവെന്റ മരണദിവസംവെര അവെന്റ
ജീവകാലെമാെക്കയും നിത്യവൃത്തിക്കു
ദിവസം്രപതിയുള്ള ഓഹരി െകാടുത്തുേപാന്നു.
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൧൧. ദിനവൃത്താന്തംദിനവൃത്താന്തം

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആദാം, േശത്ത്, ഏേനാശ,് 2 േകനാൻ,
മഹലേലൽ, യാേരദ,് 3 ഹേനാക്ക്,
െമഥൂേശലഹ,് ലാെമക്ക്, േനാഹ, 4 േശം, ഹാം,

യാെഫത്ത്. യാെഫത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: 5 േഗാെമർ,
മാേഗാഗ,് മാദായി, യാവാൻ, തൂബാൽ 6 േമെശക്ക്,
തീരാസ.് േഗാെമരിെന്റ പു്രതന്മാർ: അശേ്കനസ,്
രീഫത്ത്, േതാഗമ്മൎ ാ. 7 യാവാെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീശാ,
തശൎ ീശ,് കിത്ഥിം, േദാദാനീം.

8 ഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: കൂശ,് മി്രസയീം, പൂത്ത്,
കനാൻ. 9 കൂശിെന്റ പു്രതന്മാർ: െസബാ, ഹവീലാ,
സബത്ാ, രമാ, സെബതഖ്ാ. രമയുെട പു്രതന്മാർ:
െശബാ, െദദാൻ. 10 കൂശ ്നിേ്രമാദിെന ജനിപ്പിച്ചു.
അവൻ ഭൂമിയിൽ ആദ്യെത്ത വീരനായിരുന്നു. 11

മി്രസയീേമാ: ലൂദീം, അനാമീം, െലഹാബീം, 12

നഫത്ൂഹീം, പ്രതൂസീം, കസ്ലൂഹീം, --ഇവരിൽനിന്നു
െഫലിസ്ത്യർ ഉത്ഭവിച്ചു--കഫേ്താരീം എന്നിവെര
ജനിപ്പിച്ചു. 13 കനാൻ തെന്റ ആദ്യജാതനായ സീേദാൻ,
14 േഹത്ത്, െയബൂസി, അേമാരി, 15 ഗിഗ്ഗൎ ശി, ഹിവ്വി,
അക്കൎ ി, സീനി, അവ്വൎ ാദി, 16 െസമാരി, ഹമാത്തി
എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു.

17 േശമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏലാം, അശ്ശൂർ, അപ്പൎ ക്ഷദ,്
ലൂദ,് അരാം, ഊസ,് ഹൂൾ, േഗെഥർ, േമെശക്. 18

അപ്പൎ ക്ഷദ ്േശലഹിെന ജനിപ്പിച്ചു; േശലഹ്
ഏെബരിെന ജനിപ്പിച്ചു. 19 ഏെബരിന്നു രണ്ടു
പു്രതന്മാർ ജനിച്ചു; ഒരുത്തന്നു േപെലഗ ്എന്നു േപർ;
അവെന്റ കാലത്തായിരുന്നു ഭൂവാസികൾ
പിരിഞ്ഞുേപായതു; അവെന്റ സേഹാദരന്നു
െയാക്താൻ എന്നു േപർ. 20 െയാക്താേനാ:
അലേ്മാദാദ,് േശെലഫ,് ഹസമ്മൎ ാെവത്ത്, 21 യാരഹ,്
ഹേദാരാം, ഊസാൽ, ദിക്ലാ, 22 എബാൽ,
അബീമാേയൽ, െശബാ, 23 ഓഫീർ, ഹവീലാ,
േയാബാബ ്എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു; ഇവെരല്ലാവരും
െയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ.

24 േശം, അപ്പൎ ക്ഷദ,് േശലഹ,് ഏെബർ, 25 േപെലഗ,്
െരയൂ, െശരൂഗ,് 26 നാേഹാർ, േതരഹ,് അ്രബാം; 27

ഇവൻ തേന്ന അ്രബാഹാം. 28 അ്രബാഹാമിെന്റ
പു്രതന്മാർ: യിസഹ്ാക്ക്, യിശമ്ാേയൽ.

29 അവരുെട വംശപാരമ്പയ്യൎ മാവിതു:
യിശമ്ാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ െനബാേയാത്ത്, 30

േകദാർ, അദെ്ബേയൽ, മിബശ്ാം, മിശമ്ാ, ദൂമാ, 31

മസ്സാ, ഹദദ,് േതമാ, െയതൂർ, നാഫീഷ,് േകദമാ; ഇവർ
യിശമ്ാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ.

32 അ്രബാഹാമിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ െകതൂരയുെട
പു്രതന്മാർ: സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ, േമദാൻ, മിദ്യാൻ,
യിശബ്ാക്, ശൂവഹ ്എന്നിവെര അവൾ ്രപസവിച്ചു.
േയാക്ശാെന്റ പു്രതന്മാർ: െശബാ, െദദാൻ. 33

മിദ്യാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏഫാ, ഏെഫർ, ഹേനാക്ക്,
അബീദാ, എൽദായാ; ഇവെരല്ലാവരും െകതൂരയുെട

പു്രതന്മാർ. 34 അ്രബാഹാം യിസഹ്ാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു.
യിസഹ്ാക്കിെന്റ പു്രതന്മാർ ഏശാവ,് യി്രസാേയൽ.

35 ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീഫാസ,് െരയൂേവൽ,
െയയൂശ,് യലാം, േകാരഹ.് 36 എലീഫാസിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േതമാൻ, ഓമാർ, െസഫീ, ഗഥാം, െകനസ,്
തിമന്ാ, അമാേലക്. 37 െരയൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
നഹത്ത്, േസറഹ,് ശമ്മാ, മിസ്സാ. 38 േസയീരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േലാതാൻ, േശാബാൽ, സിെബേയാൻ,
അനാ, ദീേശാൻ, ഏെസർ, ദീശാൻ. 39 േലാതാെന്റ
പു്രതന്മാർ: േഹാരി, േഹാമാം; തിമന്ാ േലാതാെന്റ
സേഹാദരി ആയിരുന്നു. 40 േശാബാലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അലീയാൻ, മാനഹത്ത്, ഏബാൽ, െശഫി, ഓനാം.
സിേബേയാെന്റ പു്രതന്മാർ: അയ്യാ, അനാ. 41 അനയുെട
പു്രതന്മാർ: ദീേശാൻ. ദീേശാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹ്രമാൻ,
എശബ്ാൽ, യി്രതാൻ, െകരാൻ. 42 ഏെസരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ബിൽഹാൻ, സാവാൻ, യാക്കാൻ. ദീശാെന്റ
പു്രതന്മാർ: ഊസ,് അരാൻ. 43 യി്രസാേയൽമക്കെള
രാജാവു വാഴുംമുെമ്പ ഏേദാംേദശത്തു വാണ
രാജാക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ: െബേയാരിെന്റ മകനായ
േബല; അവെന്റ പട്ടണത്തിന്നു ദിൻഹാബാ എന്നു
േപർ. 44 േബല മരിച്ചേശഷം െബാ്രസക്കാരനായ
േസരഹിെന്റ മകൻ േയാബാബ ്അവന്നു പകരം
രാജാവായി. 45 േയാബാബ ്മരിച്ചേശഷം
േതമാേദശക്കാരനായ ഹൂശാം അവന്നു പകരം
രാജാവായി. 46 ഹൂശാം മരിച്ചേശഷം ബദദിെന്റ മകൻ
ഹദദ ്അവന്നു പകരം രാജാവായി; അവൻ േമാവാബ്
സമഭൂമിയിൽ മിദ്യാെന േതാലപ്ിച്ചു; അവെന്റ
പട്ടണത്തിന്നു അവീത്ത് എന്നു േപർ. 47 ഹദദ്
മരിച്ചേശഷം മേ്രസക്കക്കാരനായ സമ്ലാ അവന്നു
പകരം രാജാവായി. 48 സമ്ലാ മരിച്ചേശഷം
നദീതീരത്തുള്ള െരേഹാേബാത്ത് പട്ടണക്കാരനായ
െശൗൽ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 49 െശൗൽ
മരിച്ചേശഷം അക്േബാരിെന്റ മകൻ ബാൽഹാനാൻ
അവന്നു പകരം രാജാവായി. 50 ബാൽഹാനാൻ
മരിച്ചേശഷം ഹദദ ്അവന്നു പകരം രാജാവായി.
അവെന്റ പട്ടണത്തിന്നു പായീ എന്നും ഭായ്യൎ ക്കു
െമേഹതേബൽ എന്നും േപർ. അവൾ
േമസാഹാബിെന്റ മകളായ മേ്രതദിെന്റ മകളായിരുന്നു.
51 ഹദദും മരിച്ചു. ഏേദാമ്യ ്രപഭുക്കന്മാരാവിതു:
തിമന്ാ്രപഭു, അല്യാ്രപഭു, െയേഥത്ത്്രപഭു, 52

ഒെഹാലീബാമാ്രപഭു, ഏലാ്രപഭു, 53 പീേനാൻ്രപഭു,
െകനസ്്രപഭു, േതമാൻ്രപഭു, 54 മിബസ്ാ്രപൎ ഭു,
മഗദ്ീേയൽ്രപഭു, ഈരാം്രപഭു; ഇവരേ്രത
ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരാവിതു: രൂേബൻ,
ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ, 2 യിസ്സാഖാർ,
െസബൂലൂൻ, ദാൻ, േയാേസഫ,് െബന്യാമീൻ,

നഫത്ാലി, ഗാദ,് ആേശർ.
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3 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: ഏർ, ഓനാൻ, േശലാ;
ഇവർ മൂവരും കനാന്യ്രസ്തീയായ ബതശ്ൂവയിൽനിന്നു
അവന്നു ജനിച്ചു. െയഹൂദയുെട ആദ്യജാതനായ ഏർ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടനായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
അവെന െകാന്നു. 4 അവെന്റ മരുമകൾ താമാർ
അവന്നു േപെരസ്സിെനയും േസരഹിെനയും ്രപസവിച്ചു.
െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ ആെക അഞ്ചുേപർ. 5

േപെരസ്സിെന്റ പു്രതന്മാർ: െഹേ്രസാൻ, ഹാമൂൽ. 6

േസരഹിെന്റ പു്രതന്മാർ: സി്രമി, ഏഥാൻ, േഹമാൻ,
കേല്ക്കാൽ, ദാരാ; ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ. 7 കമ്മൎ ിയുെട
പു്രതന്മാർ: ശപഥാപ്പൎ ിതവസ്തുവിൽ അകൃത്യംെചയത്ു
യി്രസാേയലിെന കഷ്ടത്തിലാക്കിയ ആഖാൻ തേന്ന. 8

ഏഥാെന്റ പു്രതന്മാർ: അസയ്യൎ ാവു. 9 െഹേ്രസാന്നു
ജനിച്ച പു്രതന്മാർ: െയരഹ്മേയൽ, രാം, െകലൂബായി. 10

രാം അമ്മീനാദാബിെന ജനിപ്പിച്ചു; അമ്മീനാദാബ്
െയഹൂദാമക്കൾക്കു ്രപഭുവായ നഹേശാെന
ജനിപ്പിച്ചു. 11 നഹേശാൻ ശലമ്െയ ജനിപ്പിച്ചു; ശലമ്ാ
േബാവസിെന ജനിപ്പിച്ചു. 12 േബാവസ ്ഓേബദിെന
ജനിപ്പിച്ചു; ഓേബദ ്യിശ്ശായിെയ ജനിപ്പിച്ചു. 13

യിശ്ശായി തെന്റ ആദ്യജാതൻ എലിയാബിെനയും
രണ്ടാമൻ അബിനാദാബിെനയും മൂന്നാമൻ 14

ശിെമയേയയും നാലാമൻ നഥനേയലിെനയും 15

അഞ്ചാമൻ രദ്ദായിെയയും ആറാമൻ ഓെസമിെനയും
ഏഴാമൻ ദാവീദിെനയും ജനിപ്പിച്ചു. 16 അവരുെട
സേഹാദരിമാർ െസരൂയയും അബീഗയിലും
ആയിരുന്നു. െസരൂയയുെട പു്രതന്മാർ: അബീശായി,
േയാവാബ,് അസാേഹൽ; ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 17

അബീഗയിൽ അമാസെയ ്രപസവിച്ചു. അമാസയുെട
അപ്പൻ യിസമ്ാേയല്യനായ േയെഥർ ആയിരുന്നു. 18

െഹേ്രസാെന്റ മകൻ കാേലബ ്തെന്റ ഭായ്യൎ യായ
അസൂബയിലും െയരീേയാത്തിലും മക്കെള ജനിപ്പിച്ചു.
അവളുെട പു്രതന്മാർ: േയെശർ, േശാബാബ,് അേദ്ദൎ ാൻ.
19 അസൂബാ മരിച്ചേശഷം കാേലബ ്എ്രഫാത്തിെന
പരി്രഗഹിച്ചു; അവൾ അവന്നു ഹൂരിെന ്രപസവിച്ചു.
20 ഹൂർ ഊരിെയ ജനിപ്പിച്ചു; ഊരി െബസേലലിെന
ജനിപ്പിച്ചു. 21 അതിെന്റ േശഷം െഹേ്രസാൻ
ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനായ മാഖീരിെന്റ മകളുെട
അടുക്കൽ െചന്നു അവെള വിവാഹം െചയത്േപ്പാൾ
അവന്നു അറുപതു വയസ്സായിരുന്നു. അവൾ അവന്നു
െസഗൂബിെന ്രപസവിച്ചു. 22 െസഗൂബ ്യായീരിെന
ജനിപ്പിച്ചു; അവന്നു ഗിെലയാദേ്ദശത്തു
ഇരുപത്തിമൂന്നു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 എന്നാൽ
െഗശൂരും അരാമും യായീരിെന്റ പട്ടണങ്ങെളയും
െകനാത്തിെനയും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങെളയും ഇങ്ങെന
അറുപതു പട്ടണം അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു പിടിച്ചു.
ഇവെരല്ലാവരും ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനായ മാഖിരിെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു. 24 െഹേ്രസാൻ കാെലബ-്
എ്രഫാത്തയിൽെവച്ചു മരിച്ചേശഷം െഹേ്രസാെന്റ ഭായ്യൎ
അബീയാ അവന്നു െതേക്കാവയുെട അപ്പനായ
അശഹ്ൂരിെന ്രപസവിച്ചു. 25 െഹേ്രസാെന്റ
ആദ്യജാതനായ െയരഹ്മേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതൻ രാം, ബൂനാ, ഓെരൻ, ഓെസം,
അഹീയാവു. 26 െയരഹ്മേയലിന്നു മെറ്റാരു ഭായ്യൎ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾക്കു അതാരാ എന്നു േപർ;
അവൾ ഓനാമിെന്റ അമ്മ. 27 െയരഹ്മേയലിെന്റ
ആദ്യജാതനായ രാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: മയസ,് യാമീൻ,
ഏെക്കർ. 28 ഓനാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ശമ്മായി, യാദാ.
ശമ്മായിയുെട പു്രതന്മാർ: നാദാബ,് അബിശൂർ. 29

അബിശൂരിെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു അബീഹയീൽ എന്നു േപർ;
അവൾ അവന്നു അഹബ്ാെനയും, േമാലീദിെനയും

്രപസവിച്ചു. 30 നാദാബിെന്റ പു്രതന്മാർ: േസെലദ,്
അപ്പയീം; എന്നാൽ േസെലദ ്മക്കളില്ലാെത മരിച്ചു. 31

അപ്പയീമിെന്റ പു്രതന്മാർ: യിശി. യിശിയുെട പു്രതന്മാർ:
േശശാൻ. േശശാെന്റ പു്രതന്മാർ: 32 അഹ്ലയീം.
ശമ്മായിയുെട സേഹാദരനായ യാദയുെട പു്രതന്മാർ:
േയെഥർ, േയാനാഥാൻ; എന്നാൽ േയെഥർ
മക്കളില്ലാെത മരിച്ചു. 33 േയാനാഥാെന്റ പു്രതന്മാർ:
േപെലത്ത്, സാസാ. ഇവർ െയൽഹ്മെയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 34 േശശാന്നു പു്രതിമാരല്ലാെത പു്രതന്മാർ
ഇല്ലായിരുന്നു. േശശാന്നു മി്രസയീമ്യനായ ഒരു ഭൃത്യൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു യർഹാ എന്നു േപർ. 35

േശശാൻ തെന്റ മകെള തെന്റ ഭൃത്യനായ യർെഹക്കു
ഭായ്യൎ യായി െകാടുത്തു; അവൾ അവന്നു അത്ഥായിെയ
്രപസവിച്ചു. 36 അത്ഥായി നാഥാെന ജനിപ്പിച്ചു;
നാഥാൻ സാബാദിെന ജനിപ്പിച്ചു. 37 സാബാദ്
എഫ്ലാലിെന ജനിപ്പിച്ചു; 38 എഫ്ലാൽ ഓേബദിെന
ജനിപ്പിച്ചു; ഓേബദ ്െയഹൂവിെന ജനിപ്പിച്ചു; െയഹൂ
അസയ്യൎ ാെവ ജനിപ്പിച്ചു; 39 അസയ്യൎ ാവു േഹെലസിെന
ജനിപ്പിച്ചു; േഹെലസ ്എെലയാശെയ ജനിപ്പിച്ചു; 40

എെലയാശാ സിസമ്ായിെയ ജനിപ്പിച്ചു; സിസമ്ായി
ശല്ലൂമിെന ജനിപ്പിച്ചു; 41 ശല്ലൂം െയക്കമ്യാെവ
ജനിപ്പിച്ചു; െയക്കമ്യാവു എലീശാമെയ ജനിപ്പിച്ചു. 42

െയരഹ്മേയലിെന്റ സേഹാദരനായ കാേലബിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ ആദ്യജാതനും സീഫിെന്റ
അപ്പനുമായ േമശാ; െഹേ്രബാെന്റ അപ്പനായ
മാേരശയുെട പു്രതന്മാരും. 43 െഹേ്രബാെന്റ പു്രതന്മാർ:
േകാരഹ,് തപ്പൂഹ,് േരെക്കം, േശമാ. 44 േശമാ
െയാെക്കൎ യാമിെന്റ അപ്പനായ രഹമിെന ജനിപ്പിച്ചു;
േരെക്കം ശമ്മായിെയ ജനിപ്പിച്ചു. 45 ശമ്മായിയുെട
മകൻ മാേവാൻ. മാേവാൻ െബത്ത്-സൂറിെന്റ
അപ്പനായിരുന്നു. 46 കാേലബിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ
ഏഫാ ഹാരാെനയും േമാസെയയും ഗാേസസിെനയും
്രപസവിച്ചു; ഹാരാൻ ഗാേസസിെന ജനിപ്പിച്ചു. 47

യാദയുെട പു്രതന്മാർ: േരെഗം, േയാഥാം, േഗശാൻ,
േപെലത്ത്, ഏഫാ, ശയഫ.് 48 കാേലബിെന്റ
െവപ്പാട്ടിയായ മയഖാ േശെബരിെനയും തിഹൎ നെയയും
്രപസവിച്ചു. 49 അവൾ മദമ്ന്നയുെട അപ്പനായ ശയഫ,്
മക്േബനയുെടയും ഗിെബയയുെടയും അപ്പനായ
െശവാ എന്നിവെരയും ്രപസവിച്ചു; കാേലബിെന്റ
മകൾ അക്സാ ആയിരുന്നു. ഇവരേ്രത കാേലബിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 50 എ്രഫാത്തയുെട ആദ്യജാതനായ
ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാർ: കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീമിെന്റ
അപ്പനായ േശാബാൽ, 51 േബേത്ത്ലെഹമിെന്റ
അപ്പനായ ശലമ്ാ, േബത്ത്-ഗാേദരിെന്റ അപ്പനായ
ഹാേരഫ.് 52 കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീമിെന്റ അപ്പനായ
േശാബാലിന്നു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു: ഹാേരാേവ,
െമനൂേഹാത്തിെന്റ പാതി. 53 കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീമിെന്റ
കുലങ്ങളാവിതു: യി്രതീയർ, പൂത്യർ, ശൂമാത്യർ,
മിശ്രായർ; ഇവരിൽനിന്നു െസാരാത്യരും
എസ്താേവാല്യരും ഉത്ഭവിച്ചു. 54 ശലമ്യുെട പു്രതന്മാർ:
േബേത്ത്ലെഹം, െനേതാഫാത്യർ, അേ്രതാത്ത്-േബത്ത്-
േയാവാബ,് മാനഹത്യരിൽ പാതി െസാര്യർ. 55

യേബ്ബസിൽ പാത്തൎ ു വന്ന ശാ്രസ്തജ്ഞന്മാരുെട
കുലങ്ങളാവിതു: തിരാത്യർ, ശിെമയാത്യർ, സൂഖാത്യർ;
ഇവർ േരഖാബ ്ഗൃഹത്തിെന്റ അപ്പനായ
ഹമാത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച േകന്യരാകുന്നു.
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൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െഹേ്രബാനിൽെവച്ചു ദാവീദിന്നു ജനിച്ച
പു്രതന്മാരാവിതു: യിെ്രസേയല്ക്കാരത്തിയായ
അഹീേനാവാം ്രപസവിച്ച അമേ്നാൻ

ആദ്യജാതൻ; കേമ്മൎ ല്ക്കാരത്തിയായ അബിഗയിൽ
്രപസവിച്ച ദാനീേയൽ രണ്ടാമൻ; 2 െഗശൂർരാജാവായ
തൽമായിയുെട മകളായ മയഖയുെട മകൻ
അബശ്ാേലാം മൂന്നാമൻ; ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകൻ
അേദാനീയാവു നാലാമൻ; 3 അബീതാൽ ്രപസവിച്ച
െശഫത്യാവു അഞ്ചാമൻ; അവെന്റ ഭായ്യൎ  എഗ്ലാ
്രപസവിച്ച യിഥെ്രയാം ആറാമൻ. 4 ഈ ആറുേപരും
അവന്നു െഹേ്രബാനിൽെവച്ചു ജനിച്ചു; അവിെട
അവൻ ഏഴു സംവത്സരവും ആറു മാസവും വാണു;
െയരൂശേലമിൽ അവൻ മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവത്സരം
വാണു. 5 െയരൂശേലമിൽെവച്ചു അവന്നു
ജനിച്ചവരാവിതു: അമ്മീേയലിെന്റ മകളായ ബത്ത്-ശൂവ
്രപസവിച്ച ശിേമയാ, േശാബാബ,് നാഥാൻ, 6

ശേലാേമാൻ എന്നീ നാലുേപരും യിബഹ്ാർ,
എലീശാമാ, 7 എലീേഫെലത്ത്, േനാഗഹ,് േനെഫഗ,്
യാഫീയാ, 8 എലീശാമാ, എല്യാദാ എലീേഫെലത്ത്
എന്നീ ഒമ്പതുേപരും. 9 െവപ്പാട്ടികളുെട
പു്രതന്മാെരാഴിെക ദാവീദിൻ പു്രതന്മാെരാെക്കയും
ഇവരേ്രത. താമാർ അവരുെട സേഹാദരി ആയിരുന്നു.
10 ശേലാേമാെന്റ മകൻ െരഹെബയാം; അവെന്റ മകൻ
അബീയാവു; അവെന്റ മകൻ ആസാ; 11 അവെന്റ
മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത്; അവെന്റ മകൻ യേഹാരാം;
അവെന്റ മകൻ അഹസ്യാവു; 12 അവെന്റ മകൻ
േയാവാശ;് അവെന്റ മകൻ അമസ്യാവു; അവെന്റ
മകൻ അസയ്യൎ ാവു. അവെന്റ മകൻ േയാഥാം; അവെന്റ
മകൻ ആഹാസ;് 13 അവെന്റ മകൻ ഹിസ്കീയാവു;
അവെന്റ മകൻ മനെശ്ശ; 14 അവെന്റ മകൻ ആേമാൻ;
അവെന്റ മകൻ േയാശീയാവു. 15 േയാശീയാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ആദ്യജാതൻ േയാഹാനാൻ; രണ്ടാമൻ
െയേഹായാക്കീം; മൂന്നാമൻ സിെദക്കിയാവു; നാലാമൻ
ശല്ലൂം. 16 െയേഹായാക്കീമിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ
മകൻ െയെഖാന്യാവു; അവെന്റ മകൻ
സിെദക്കിയാവു. 17 ബദ്ധനായ െയെഖാന്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ െശയലത്്തീേയൽ, 18

മല്ക്കീരാം, െപദായാവു, െശനസ്സർ, െയക്കമ്യാവു,
േഹാശാമാ, െനദബ്യാവു. 19 െപദായാവിെന്റ മക്കൾ:
െസരുബ്ബാേബൽ, ശിെമയി. െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
മക്കൾ: െമശുല്ലാം, ഹനന്യാവു, അവരുെട സേഹാദരി
െശേലാമീത്ത് എന്നിവരും 20 ഹശൂബാ, ഓെഹൽ,
േബെരഖ്യാവു, ഹസദ്യാവു, യൂശബ-്േഹെസദ ്എന്നീ
അഞ്ചുേപരും തേന്ന. 21 ഹനന്യാവിെന്റ മക്കൾ:
െപലത്യാവു, െയശയ്യാവു, െരഫായാവിെന്റ മക്കൾ,
അന്നൎ ാെന്റ മക്കൾ, ഓബദ്യാവിെന്റ മക്കൾ,
െശഖന്യാവിെന്റ മക്കൾ. 22 െശഖന്യാവിെന്റ മക്കൾ:
െശമയ്യാവു; െശമയ്യാവിെന്റ മക്കൾ: ഹത്തൂശ,് യിഗാൽ,
ബാരീഹ,് െനയയ്യൎ ാവ,് ശാഫാത്ത് ഇങ്ങെന ആറു േപർ.
23 െനയയ്യൎ ാവിെന്റ മക്കൾ: എേല്യാേവനായി,
ഹിസ്കീയാവു, അ്രസീക്കാം ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 24

എേല്യാേവനായിയുെട മക്കൾ: േഹാദവ്യാവു,
എല്യാശീബ,് െപലായാവു, അക്കൂബ,് േയാഹാനാൻ,
െദലായാവു, അനാനി ഇങ്ങെന ഏഴുേപർ.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: േപെരസ,്
െഹേ്രസാൻ, കമ്മൎ ി, ഹൂർ, േശാബൽ. 2

േശാബലിെന്റ മകനായ െരയായാവു
യഹത്തിെന ജനപ്പിച്ചു; യഹത്ത് അഹൂമായിെയയും
ലാഹദിെനയും ജനിപ്പിച്ചു. ഇവർ േസാരത്യരുെട
കുലങ്ങൾ. 3 ഏതാമിെന്റ അപ്പനിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചവർ
ഇവർ: യിെ്രസേയൽ, യിശമ്ാ, യിദബ്ാശ;് അവരുെട
സേഹാദരിക്കു ഹെസ്സെലാലേ്പാനി എന്നു േപർ. 4

െപനൂേവൽ െഗേദാരിെന്റ അപ്പനും, ഏെസർ
ഹൂശയുെട അപ്പനും ആയിരുന്നു. ഇവർ
േബേത്ത്ലെഹമിെന്റ അപ്പനായ എ്രഫാത്തയുെട
ആദ്യജാതനായ ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാർ. 5

െതേക്കാവയുെട അപ്പനായ അശഹ്ൂരിന്നു േഹലാ,
നയരാ എന്ന രണ്ടു ഭായ്യൎ മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 നയരാ
അവന്നു അഹുസ്സാം, േഹെഫർ, േതമനി, ഹായഹസ്താരി
എന്നിവെര ്രപസവിച്ചു. ഇവർ നയരയുെട പു്രതന്മാർ.
7 േഹലയുെട പു്രതന്മാർ: േസെരത്ത്, െയേസാഹർ,
എത്നാൻ. 8 േകാസ ്ആനൂബിെനയും
േസാേബബെയയും ഹാരൂമിെന്റ മകനായ
അഹർേഹലിെന്റ കുലങ്ങെളയും ജനിപ്പിച്ചു. 9 യേബ്ബസ്
തെന്റ സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യൻ
ആയിരുന്നു; അവെന്റ അമ്മ: ഞാൻ അവെന
വ്യസനേത്താെട ്രപസവിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു
യേബ്ബസ ്എന്നു േപരിട്ടു. 10 യേബ്ബസ ്യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവേത്താടു: നീ എെന്ന നിശ്ചയമായി അനു്രഗഹിച്ചു
എെന്റ അതിർ വിസ്താരമാക്കുകയും നിെന്റ ൈക
എേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നു അനത്ഥൎ ം എനിക്കു
വ്യസനകാരണമായി തീരാതവണ്ണം എെന്ന
കാക്കുകയും െചയത്ാൽ െകാള്ളായിരുന്നു എന്നു
അേപക്ഷിച്ചു. അവൻ അേപക്ഷിച്ചതിെന ൈദവം
അവന്നു നല്കി. 11 ശൂഹയുെട സേഹാദരനായ െകലൂബ്
െമഹീരിെന ജനിപ്പിച്ചു; ഇവൻ എേസ്താെന്റ അപ്പൻ. 12

എേസ്താൻ േബത്ത്-രാഫെയയും പാേസഹെയയും
ഈർനാഹാസിെന്റ അപ്പനായ െതഹിന്നെയയും
ജനിപ്പിച്ചു. ഇവർ േരഖാനിവാസികൾ ആകുന്നു. 13

െകനസ്സിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഒത്നീേയൽ, െസരായാവു;
ഒത്നീേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹഥത്ത്. 14 െമേയാേനാഥയി
ഒ്രഫെയ ജനിപ്പിച്ചു; െസരായാവു േഗ-ഹരാശീമിെന്റ
അപ്പനായ േയാവാബിെന ജനിപ്പിച്ചു; അവർ
െകൗശലപ്പണിക്കാർ ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 15

െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഈരൂ, ഏലാ, നായം; ഏലയുെട പു്രതന്മാർ: െകനസ.്
16 െയഹലേലലിെന്റ പു്രതന്മാർ: സീഫ,് സീഫാ, തീയ്യൎ ാ,
അസെരേയൽ. 17 എ്രസയുെട പു്രതന്മാർ: േയെഥർ,
േമെരദ,് ഏെഫർ, യാേലാൻ എന്നിവരായിരുന്നു.
അവൾ മിയ്യൎ ാമിെനയും ശമ്മെയയും എെസ്തേമാവയുെട
അപ്പനായ യിശബ്ഹിെനയും ്രപസവിച്ചു. 18 അവെന്റ
ഭായ്യൎ യായ െയഹൂദീയ െഗേദാരിെന്റ അപ്പനായ
േയെരദിെനയും േസാേഖാവിെന്റ അപ്പനായ
േഹെബരിെനയും സാേനാഹയുെട അപ്പനായ
െയക്കൂഥീേയലിെനയും ്രപസവിച്ചു. ഇവരാകുന്നു
േമെരദ ്പരി്രഗഹിച്ച ഫറേവാെന്റ മകളായ ബിഥ്യയുെട
പു്രതന്മാർ. 19 നഹമിെന്റ സേഹാദരിയും
േഹാദീയാവിെന്റ ഭായ്യൎ യുമായവളുെട പു്രതന്മാർ:
ഗമ്മൎ ്യനായ െകയീലയുെട അപ്പനും മയഖാത്യനായ
എെസ്തേമാവയും തേന്ന. 20 ശീേമാെന്റ പു്രതന്മാർ:
അമേ്നാൻ, രിന്നാ, െബൻ-ഹാനാൻ, തീേലാൻ.
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യിശിയുെട പു്രതന്മാർ: േസാേഹത്ത്, െബൻ-
േസാേഹത്ത്. 21 െയഹൂദയുെട മകനായ േശലയുെട
പു്രതന്മാർ: േലഖയുെട അപ്പനായ ഏരും മാേരശയുെട
അപ്പനായ ലദയും േബത്ത്-അശെ്ബയയിൽ ശണപടം
െനയ്യുന്ന ൈകെത്താഴില്ക്കാരുെട കുലങ്ങളും; 22

േയാക്കീമും േകാേസബാനിവാസികളും േമാവാബിൽ
അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന േയാവാശ,് സാരാഫ്
എന്നിവരും യാശുബീ-േലെഹമും തേന്ന. ഇവ
പുരാണവൃത്താന്തങ്ങൾ അേല്ലാ. 23 ഇവർ
െനതായീമിലും െഗേദരയിലും പാത്തൎ  കുശവന്മാർ
ആയിരുന്നു; അവർ രാജാവിേനാടുകൂെട അവെന്റ േവല
െചയവ്ാൻ അവിെട പാത്തൎ ു. 24 ശിെമേയാെന്റ
പു്രതന്മാർ: െനമൂേവൽ, യാമീൻ, യാരീബ,് േസരഹ,്
െശൗൽ; 25 അവെന്റ മകൻ ശല്ലൂം; അവെന്റ മകൻ
മിബശ്ാം; അവെന്റ മകൻ മിശമ്ാ. 26 മിശമ്യുെട
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ ഹമ്മൂേവൽ; അവെന്റ
മകൻ സക്കൂർ; അവെന്റ മകൻ ശിെമയി; 27

ശിെമയിക്കു പതിനാറു പു്രതന്മാരും ആറു പു്രതിമാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു; എങ്കിലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാക്കൎ ു
അധികം മക്കളില്ലായ്കയാൽ അവരുെട കുലെമല്ലാം
െയഹൂദാമക്കേളാളം വദ്ധൎ ിച്ചില്ല. 28 അവർ േബർ-
േശബയിലും 29 േമാലാദയിലും ഹസർ-ശൂവാലിലും
ബിൽഹയിലും 30 ഏെസമിലും േതാലാദിലും
െബഥൂേവലിലും 31 െഹാമ്മൎ യിലും സിക്ലാഗിലും
േബത്ത്-മർക്കാേബാത്തിലും ഹസർ-സൂസീമിലും
േബത്ത്-ബിരിയിലും ശയരയീമിലും പാത്തൎ ു. ഇവ
ദാവീദിെന്റ വാഴച്വെര അവരുെട പട്ടണങ്ങൾ
ആയിരുന്നു. 32 അവരുെട ്രഗാമങ്ങൾ: ഏതാം, അയീൻ,
രിേമ്മാൻ, േതാെഖൻ, ആശാൻ ഇങ്ങെന അഞ്ചു
പട്ടണവും 33 ഈ പട്ടണങ്ങളുെട ചുറ്റും ബാൽവെര
അെവക്കുള്ള സകല്രഗാമങ്ങളും തേന്ന. ഇവ അവരുെട
വാസസ്ഥലങ്ങൾ. അവക്കൎ ു സ്വന്തവംശാവലിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 34 െമേശാബാബ,് യേമ്ലക്,
അമസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാശാ, േയാേവൽ, 35

അസീേയലിെന്റ മകനായ െസരായാവിെന്റ മകനായ
േയാശിബ്യാവിെന്റ മകനായ േയഹൂ, എേല്യാേവനായി,
36 യയേക്കാബാ, െയേശാഹായാവു, അസായാവു,
അദീേയൽ, യസീമീേയൽ, 37 െബനായാവു,
െശെമയാവിെന്റ മകനായ ശി്രമിയുെട മകനായ
െയദായാവിെന്റ മകനായ അേല്ലാെന്റ മകനായ
ശിഫിയുെട മകനായ സീസാ; 38 േപർ വിവരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവർ തങ്ങളുെട കുലങ്ങളിൽ
്രപഭുക്കന്മാരായിരുന്നു; അവരുെട പിതൃഭവനങ്ങൾ
ഏറ്റവും വദ്ധൎ ിച്ചിരുന്നു. 39 അവർ തങ്ങളുെട ആട്ടിൻ
കൂട്ടങ്ങൾക്കു േമച്ചൽ തിരേയണ്ടതിന്നു
െഗേദാ്രപൎ േവശനേത്താളം താഴവ്രയുെട
കിഴക്കുവശംവെര യാ്രതെചയത്ു. 40 അവർ
പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ േമച്ചൽ കെണ്ടത്തി; േദശം
വിസ്താരവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും
ഉള്ളതായിരുന്നു; അവിടെത്ത പൂവ്വൎ നിവാസികൾ
ഹാംവംശക്കാരായിരുന്നു. 41 േപർവിവരം
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവർ െയഹൂദ്യരാജാവായ
യഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്തു അവിെട െചന്നു
അവരുെട കൂടാരങ്ങെളയും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
െമയൂന്യെരയും ആ്രകമിച്ചു, ഇന്നുവെര അവക്കൎ ു
നിമ്മൎ ൂലനാശം വരുത്തുകയും അവിെട തങ്ങളുെട
ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു േമച്ചൽ ഉള്ളതുെകാണ്ടു അവക്കൎ ു
പകരം പാക്കൎ യും െചയത്ു. 42 ശിെമേയാന്യരായ
ഇവരിൽ അഞ്ഞൂറുേപർ, യിശിയുെട പു്രതന്മാരായ,
െപലത്യാവു, െനയയ്യൎ ാവു, െരഫായാവു, ഉസ്സീേയൽ

എന്നീ തലവന്മാേരാടുകൂെട േസയീർപവ്വൎ തത്തിേലക്കു
യാ്രതെചയത്ു. 43 അവർ അമാേലക്യരിൽ
ചാടിേപ്പായിരുന്ന ശിഷ്ടജനെത്ത െവട്ടിെക്കാന്നു
ഇന്നുവെര അവിെട പാക്കൎ ുന്നു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ
പു്രതന്മാർ:- അവനേല്ലാ ആദ്യജാതൻ; എങ്കിലും
അവൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ ശയ്യെയ

അശുദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ടു അവെന്റ
േജ്യഷഠ്ാവകാശം യി്രസാേയലിെന്റ മകനായ
േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു ലഭിച്ചു; വംശാവലി
േജ്യഷഠ്ാവകാശ്രപകാരം എണ്ണുവാനുള്ളതുമല്ല. 2

െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ
്രപബലനായത്ീന്നൎ ു; അവനിൽനിന്നു ്രപഭു ഉത്ഭവിച്ചു;
േജ്യഷഠ്ാവകാശേമാ േയാേസഫിന്നു ലഭിച്ചു-- 3

യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഹാേനാക്ക്, പല്ലൂ, െഹേ്രസാൻ, കമ്മൎ ി. 4 േയാേവലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ െശമയ്യാവു; അവെന്റ
മകൻ േഗാഗ;് അവെന്റ മകൻ ശിെമയി; അവെന്റ മകൻ
മീഖാ; 5 അവെന്റ മകൻ െരയായാവു; അവെന്റ മകൻ
ബാൽ; 6 അവെന്റ മകൻ െബേയര; അവെന
അശ്ശൂർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിേലസർ ബദ്ധനാക്കി
െകാണ്ടുേപായി; അവൻ രൂേബന്യരിൽ
്രപഭുവായിരുന്നു. 7 അവരുെട വംശാവലി
തലമുറതലമുറയായി എഴുതിയിരുന്ന ്രപകാരം കുലം
കുലമായി അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ ആെരന്നാൽ:
തലവനായ യയീേയൽ, 8 െസഖയ്യൎ ാവു, അേരാേവരിൽ
െനേബാവും ബാൽ-െമേയാനുംവെര പാത്തൎ  േബല;
അവൻ േയാേവലിെന്റ മകനായ േശമയുെട മകനായ
ആസാസിെന്റ മകനായിരുന്നു. 9 അവരുെട
കന്നുകാലികൾ ഗിെലയാദേ്ദശത്തു
െപരുകിയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ കിഴേക്കാട്ടു ്രഫാത്ത്
നദിമുതൽ മരുഭൂമിവെര പാത്തൎ ു. 10 െശൗലിെന്റ
കാലത്തു അവർ ഹ്രഗീയേരാടു യുദ്ധംെചയത്ു; അവർ
അവരുെട കയ്യാൽ പട്ടുേപായേശഷം അവർ
ഗിെലയാദിന്നു കിഴക്കു എല്ലാടവും കൂടാരം അടിച്ചു
പാത്തൎ ു.

11 ഗാദിെന്റ പു്രതന്മാർ അവക്കൎ ു എതിെര
ബാശാൻേദശത്തു സൽകാവെര പാത്തൎ ു. 12

തലവനായ േയാേവൽ, രണ്ടാമനായ ശാഫാം, യനായി,
ബാശാനിെല ശാഫാത്ത്. 13 അവരുെട
പിതൃഭവനത്തിെല സേഹാദരന്മാർ: മീഖാേയൽ,
െമശുല്ലാം, േശബ, േയാരായി, യക്കാൻ, സീയ, ഏെബർ
ഇങ്ങെന ഏഴുേപർ. 14 ഇവർ ഹൂരിയുെട മകനായ
അബിഹയീലിെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്നു. ഹൂരി
യാേരാഹയുെട മകൻ; അവൻ ഗിെലയാദിെന്റ മകൻ;
അവൻ മീഖാേയലിെന്റ മകൻ; അവൻ െയശീശയുെട
മകൻ; അവൻ യഹേദാവിെന്റ മകൻ; 15 അവൻ
ബൂസിെന്റ മകൻ; ഗൂനിയുെട മകനായ അബ്ദീേയലിെന്റ
മകനായ അഹി അവരുെട പിതൃഭവനത്തിൽ
തലവനായിരുന്നു. 16 അവർ ഗിെലയാദിെല
ബാശാനിലും അതിന്നുൾെപ്പട്ട പട്ടണങ്ങളിലും
അവരുെട അതിരുകേളാളം ശാേരാനിെല
എല്ലാപുലപ്ുറങ്ങളിലും പാത്തൎ ു. 17 ഇവരുെട
വംശാവലി ഒെക്കയും െയഹൂദാരാജാവായ
േയാഥാമിെന്റ കാലത്തും യി്രസാേയൽരാജാവായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ കാലത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

൧. ദിനവൃത്താന്തം 4:21 334 ൧. ദിനവൃത്താന്തം 5:17
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18 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പാതി
േഗാ്രതക്കാരും ശൂരന്മാരും വാളും പരിചയും
എടുപ്പാനും വില്ലുകുെലച്ചു എയവ്ാനും
്രപാപത്ിയുള്ളവരും യുദ്ധസാമത്ഥൎ ്യമുള്ളവരുമായ
പടേച്ചവകർ നാലപ്ത്തുനാലായിരെത്തഴുനൂറ്ററുപതു
േപരുണ്ടായിരുന്നു. 19 അവർ ഹ്രഗീയേരാടും െയതൂർ,
നാഫീശ,് േനാദാബ ്എന്നിവേരാടും യുദ്ധംെചയത്ു.
20 അവരുെട േനെര അവക്കൎ ു സഹായം ലഭിക്കയാൽ
ഹ്രഗീയരും കൂെടയുള്ളവെരല്ലാവരും അവരുെട കയ്യിൽ
അകെപ്പട്ടു; അവർ യുദ്ധത്തിൽ ൈദവേത്താടു
നിലവിളിച്ചു അവനിൽ ആശ്രയം െവച്ചതുെകാണ്ടു
അവൻ അവരുെട ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടരുളി. 21 അവൻ
അമ്പതിനായിരം ഒട്ടകം, രണ്ടുലക്ഷത്തമ്പതിനായിരം
ആടു, രണ്ടായിരം കഴുത എന്നിങ്ങെന അവരുെട
കന്നുകാലികെളയും ഒരു ലക്ഷം ആളുകെളയും പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി. 22 യുദ്ധം ൈദവഹിതത്താൽ
ഉണ്ടായതുെകാണ്ടു അധികംേപർ ഹതന്മാരായി വീണു.
അവർ ്രപവാസകാലംവെര അവക്കൎ ു പകരം പാത്തൎ ു.

23 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതക്കാർ േദശത്തു പാത്തൎ ു
ബാശാൻമുതൽ ബാൽ-െഹേമ്മൎ ാനും, െസനീരും,
െഹേമ്മൎ ാൻ പവ്വൎ തവും വെര െപരുകി പരന്നു. 24

അവരുെട പിതൃഭവനങ്ങളുെട തലവന്മാരാവിതു:
ഏെഫർ, യിശി, എലീേയൽ, അ്രസ്തീേയൽ, യിെരമ്യാവു,
േഹാദവ്യാവു, യഹദീേയൽ; ഇവർ ശൂരന്മാരും
ശ്രുതിെപ്പട്ടവരും തങ്ങളുെട പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരും ആയിരുന്നു.

25 എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവേത്താടു േ്രദാഹംെചയത്ു, ൈദവം അവരുെട
മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ േദശെത്ത
ജാതികളുെട േദവന്മാേരാടു േചന്നൎ ു പരസംഗമായി
നടന്നു. 26 ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം
അശ്ശൂർരാജാവായ പൂലിെന്റയും അശ്ശൂർരാജാവായ
തിഗ്ലത്ത്-പിൽേനസരിെന്റയും മനസ്സുണത്തൎ ി; അവൻ
രൂേബന്യെരയും ഗാദ്യെരയും മനെശ്ശയുെട പാതി
േഗാ്രതെത്തയും പിടിച്ചു ഹലഹിേലക്കും
ഹാേബാരിേലക്കും ഹാരയിേലക്കും േഗാസാൻ
നദീതീരേത്തക്കും െകാണ്ടുേപായി; അവിെട അവർ
ഇന്നുവെരയും ഇരിക്കുന്നു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: േഗേശൎ ാൻ, െകഹാത്ത്,
െമരാരി. 2 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം,
യിസഹ്ാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ. 3

അ്രമാമിെന്റ മക്കൾ: അഹേരാൻ, േമാെശ, മിയ്യൎ ാം,
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ: നാദാബ,് അബീഹൂ,
ഏെലയാസാർ, ഈഥാമാർ. 4 എെലയാസാർ
ഫീെനഹാസിെന ജനിപ്പിച്ചു; ഫീെനഹാസ്
അബീശൂവെയ ജനിപ്പിച്ചു; 5 അബിശൂവ ബുക്കിെയ
ജനിപ്പിച്ചു; ബുക്കി ഉസ്സിെയ ജനിപ്പിച്ചു; 6 ഉസ്സി
െസരഹ്യാെവ ജനിപ്പിച്ചു; െസരഹ്യാവു
െമരാേയാത്തിെന ജനിപ്പിച്ചു; 7 െമരാേയാത്ത്
അമയ്യൎ ാെവ ജനിപ്പിച്ചു; 8 അമയ്യൎ ാവു അഹിത്തൂബിെന
ജനിപ്പിച്ചു; അഹീത്തൂബ ്സാേദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു;
സാേദാക്ക് അഹീമാസിെന ജനിപ്പിച്ചു; 9 അഹിമാസ്
അസയ്യൎ ാെവ ജനിപ്പിച്ചു; അസയ്യൎ ാവു േയാഹാനാെന
ജനിപ്പിച്ചു; 10 േയാഹാനാൻ അസയ്യൎ ാെവ ജനിപ്പിച്ചു;
ഇവനാകുന്നു ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ പണിത
ആലയത്തിൽ െപൗേരാഹിത്യം നടത്തിയതു. 11

അസയ്യൎ ാവു അമയ്യൎ ാെവ ജനിപ്പിച്ചു; അമയ്യൎ ാവു

അഹീത്തൂബിെന ജനിപ്പിച്ചു; 12 അഹീത്തൂബ്
സാേദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു; സാേദാക്ക് ശല്ലൂമിെന
ജനിപ്പിച്ചു; 13 ശല്ലൂം ഹില്ക്കീയാെവ ജനിപ്പിച്ചു;
ഹില്ക്കീയാവു അസയ്യൎ ാെവ ജനിപ്പിച്ചു; 14 അസയ്യൎ ാവു
െസരായാെവ ജനിപ്പിച്ചു; െസരായാവു
െയേഹാസാദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു. 15 യേഹാവാ
െനബൂഖദേ്നസ്സർമുഖാന്തരം െയഹൂദെയയും
െയരൂശേലമിെനയും ്രപവാസത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ െയേഹാസാദാക്കും
േപാേകണ്ടിവന്നു.

16 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: േഗേശൎ ാം, െകഹാത്ത്,
െമരാരി. 17 േഗേശൎ ാമിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ
ആവിതു: ലിബന്ി, ശിെമയി. 18 െകഹാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസഹ്ാർ, െഹേ്രബാൻ,
ഉസ്സീേയൽ. 19 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, മൂശി. 20

േലവ്യരുെട പിതൃഭവനങ്ങളിൻ്രപകാരം അവരുെട
കുലങ്ങൾ ഇവ തേന്ന. േഗേശൎ ാമിെന്റ മകൻ ലിബന്ി;
അവെന്റ മകൻ യഹത്ത്; അവെന്റ മകൻ സിമ്മാ; 21

അവെന്റ മകൻ േയാവാഹ;് അവെന്റ മകൻ ഇേദ്ദാ;
അവെന്റ മകൻ േസരഹ;് അവെന്റ മകൻ െയയ്രഥായി.
22 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ
അമ്മീനാദാബ;് അവെന്റ മകൻ േകാരഹ;് അവെന്റ
മകൻ അസ്സീർ; 23 അവെന്റ മകൻ എല്ക്കാനാ; അവെന്റ
മകൻ എബ്യാസാഫ;് അവെന്റ മകൻ അസ്സീർ; 24

അവെന്റ മകൻ തഹത്ത്; അവെന്റ മകൻ ഊരീേയൽ;
അവെന്റ മകൻ ഉസ്സീയാവു; അവെന്റ മകൻ െശൗൽ. 25

എല്ക്കാനയുെട പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ അമാസായി;
അവെന്റ മകൻ അഹിേമാത്ത്. 26 എല്ക്കാനയുെട
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ േസാഫായി; അവെന്റ മകൻ
നഹത്ത്; 27 അവെന്റ മകൻ എലീയാബ;് അവെന്റ
മകൻ െയേരാഹാം; അവെന്റ മകൻ എല്ക്കാനാ; 28

ശമൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ: ആദ്യജാതൻ േയാേവൽ,
രണ്ടാമൻ അബീയാവു. 29 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി; അവെന്റ മകൻ ലിബന്ി; അവെന്റ മകൻ
ശിെമയി; അവെന്റ മകൻ ഉസ്സാ; 30 അവെന്റ മകൻ
ശിെമയാ; അവെന്റ മകൻ ഹഗ്ഗീയാവു; അവെന്റ മകൻ
അസായാവു. 31 െപട്ടകത്തിന്നു വിശ്രമം ആയേശഷം
ദാവീദ ്യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
സംഗീതശുശ്രൂെഷക്കു നിയമിച്ചവർ ഇവരാകുന്നു. 32

അവർ, ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട
ആലയം പണിതതുവെര തിരുനിവാസമായ
സാമഗമനകൂടാരത്തിന്നു മുമ്പിൽ
സംഗീതശുശ്രൂഷെചയത്ു; അവർ തങ്ങളുെട
മുറ്രപകാരം ശുശ്രൂഷെചയത്ുേപാന്നു. 33 തങ്ങളുെട
പു്രതന്മാേരാടും കൂെട ശുശ്രൂഷിച്ചവർ ആെരന്നാൽ:
െകഹാത്യരുെട പു്രതന്മാരിൽ സംഗീതക്കാരനായ
േഹമാൻ; അവൻ േയാേവലിെന്റ മകൻ; അവൻ
ശമൂേവലിെന്റ മകൻ; 34 അവൻ എല്ക്കാനയുെട മകൻ;
അവൻ െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ; അവൻ എലീേയലിെന്റ
മകൻ; അവൻ േതാഹയുെട മകൻ; അവൻ സൂഫിെന്റ
മകൻ; 35 അവൻ എല്ക്കാനയുെട മകൻ; അവൻ
മഹത്തിെന്റ മകൻ; അവൻ അമാസായിയുെട മകൻ;
അവൻ എല്ക്കാനയുെട മകൻ; 36 അവൻ േയാേവലിെന്റ
മകൻ; അവൻ അസയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
െസഫന്യാവിെന്റ മകൻ; 37 അവൻ തഹത്തിെന്റ
മകൻ; അവൻ അസ്സീരിെന്റ മകൻ; അവൻ
എബ്യാസാഫിെന്റ മകൻ; അവൻ േകാരഹിെന്റ മകൻ;
38 അവൻ യിസഹ്ാരിെന്റ മകൻ; അവൻ
െകഹാത്തിെന്റ മകൻ; അവൻ േലവിയുെട മകൻ;
അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ മകൻ; 39 അവെന്റ
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വലത്തുഭാഗത്തു നിന്ന അവെന്റ സേഹാദരൻ
ആസാഫ:് ആസാഫ ്െബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
ശിെമയയുെട മകൻ; 40 അവൻ മീഖാേയലിെന്റ മകൻ;
അവൻ ബയേശയാവിെന്റ മകൻ; അവൻ മല്ക്കിയുെട
മകൻ; അവൻ എത്നിയുെട മകൻ; 41 അവൻ
േസരഹിെന്റ മകൻ; അവൻ അദായാവിെന്റ മകൻ; 42

അവൻ ഏഥാെന്റ മകൻ; അവൻ സിമ്മയുെട മകൻ;
അവൻ ശിെമയിയുെട മകൻ; 43 അവൻ യഹത്തിെന്റ
മകൻ; അവൻ േഗേശൎ ാമിെന്റ മകൻ; അവൻ
േലവിയുെട മകൻ. 44 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ ഇടത്തുഭാഗത്തുനിന്നു;
കീശിയുെട മകൻ ഏഥാൻ; അവൻ അബ്ദിയുെട മകൻ;
അവൻ മല്ലൂക്കിെന്റ മകൻ; 45 അവൻ ഹശബ്യാവിെന്റ
മകൻ; അവൻ അമസ്യാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ; 46 അവൻ അംസിയുെട മകൻ;
അവൻ ബാനിയുെട മകൻ; അവൻ ശാെമരിെന്റ മകൻ;
അവൻ മഹ്ലിയുെട മകൻ. 47 അവൻ മൂശിയുെട മകൻ;
അവൻ െമരാരിയുെട മകൻ; അവൻ േലവിയുെട
മകൻ. 48 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ
ൈദവാലയമായ തിരുനിവാസത്തിെല
സകലശുശ്രൂെഷക്കും നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 49

എന്നാൽ അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
േഹാമയാഗപീഠത്തിേന്മലും ധൂപപീഠത്തിേന്മലും
അപ്പൎ ണം െചയത്ു; അവർ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെല
സകലശുശ്രൂെഷക്കും ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
േമാെശ കലപ്ിച്ച്രപകാരെമാെക്കയും
യി്രസാേയലിന്നുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാനും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 50 അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരാവിതു: അവെന്റ മകൻ എെലയാസാർ;
അവെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ;് അവെന്റ മകൻ
അബീശൂവ; 51 അവെന്റ മകൻ ബുക്കി; അവെന്റ
മകൻ ഉസ്സി; അവെന്റ മകൻ െസരഹ്യാവു; അവെന്റ
മകൻ െമരാേയാത്ത്; 52 അവെന്റ മകൻ അമയ്യൎ ാവു;
അവെന്റ മകൻ അഹീത്തൂബ;് 53 അവെന്റ മകൻ
സാേദാക്; അവെന്റ മകൻ അഹീമാസ.്

54 അവരുെട േദശത്തിൽ ്രഗാമം്രഗാമമായി അവരുെട
വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഏവെയന്നാൽ: െകഹാത്യരുെട
കുലമായ അഹേരാന്യക്കൎ ു-- 55 അവക്കൎ േല്ലാ ഒന്നാമതു
ചീട്ടു വീണതു--അവക്കൎ ു െയഹൂദാേദശത്തു
െഹേ്രബാനും ചുറ്റുമുള്ള പുലപ്ുറങ്ങളും െകാടുത്തു.
56 എന്നാൽ പട്ടണത്തിെന്റ വയലുകളും അതിേനാടു
േചന്നൎ  ്രഗാമങ്ങളും െയഫുന്നയുെട മകനായ
കാേലബിന്നു െകാടുത്തു. 57 അഹേരാെന്റ മക്കൾക്കു
അവർ സേങ്കതനഗരമായ െഹേ്രബാനും ലിബന്യും
അതിെന്റ പുലപ്ുറങ്ങളും യത്ഥീരും എെസ്തേമാവയും
അവയുെട പുലപ്ുറങ്ങളും 58 ഹിേലാനും
പുലപ്ുറങ്ങളും, െദബീരും പുലപ്ുറങ്ങളും 59

ആശാനും പുലപ്ുറങ്ങളും േബത്ത്-േശെമശും
പുലപ്ുറങ്ങളും; 60 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ
േഗബയും പുലപ്ുറങ്ങളും അേല്ലെമത്തും
പുലപ്ുറങ്ങളും അനാേഥാത്തും പുലപ്ുറങ്ങളും
െകാടുത്തു. കുലംകുലമായി അവക്കൎ ു കിട്ടിയ
പട്ടണങ്ങൾ ആെക പതിമ്മൂന്നു. 61 െകഹാത്തിെന്റ
േശഷമുള്ള മക്കൾക്കു േഗാ്രതത്തിെന്റ കുലത്തിൽ,
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ തേന്ന, ചീട്ടിട്ടു പത്തു
പട്ടണം െകാടുത്തു. 62 േഗേശൎ ാമിെന്റ മക്കൾക്കു
കുലംകുലമായി യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിലും
ആേശർേഗാ്രതത്തിലും; നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിലും
ബാശാനിെല മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിലും പതിമ്മൂന്നു
പട്ടണം െകാടുത്തു. 63 െമരാരിയുെട മക്കൾക്കു

കുലംകുലമായി രൂേബൻേഗാ്രതത്തിലും
ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിലും െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിലും ചീട്ടിട്ടു
പ്രന്തണ്ടു പട്ടണം െകാടുത്തു. 64 യി്രസാേയൽമക്കൾ
ഈ പട്ടണങ്ങളും പുലപ്ുറങ്ങളും േലവ്യക്കൎ ു
െകാടുത്തു. 65 െയഹൂദാമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിലും
ശിെമേയാൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിലും
െബന്യാമീൻമക്കളുെട േഗാ്രതത്തിലും േപർ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണങ്ങെള ചീട്ടിട്ടു െകാടുത്തു.
66 െകഹാത്ത് മക്കളുെട ചില കുലങ്ങൾേക്കാ
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ തങ്ങൾക്കു അധീനമായ
പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 67 അവക്കൎ ു,
സേങ്കതനഗരങ്ങളായ എ്രഫയീം മലനാട്ടിെല െശേഖമും
പുലപ്ുറങ്ങളും േഗെസരും പുലപ്ുറങ്ങളും
െയാക്െമയാമും പുലപ്ുറങ്ങളും 68 േബത്ത്-
േഹാേരാനും പുലപ്ുറങ്ങളും 69 അയ്യാേലാനും
പുലപ്ുറങ്ങളും ഗത്ത്-രിേമ്മാനും പുലപ്ുറങ്ങളും 70

മനെശ്ശയുെട പാതി േഗാ്രതത്തിൽ ആേനരും
പുലപ്ുറങ്ങളും ബിെലയാമും പുലപ്ുറങ്ങളും
െകഹാത്യരുെട േശഷം കുലങ്ങൾക്കും െകാടുത്തു. 71

േഗേശൎ ാമിെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റ കുലത്തിൽ ബാശാനിൽ
േഗാലാനും പുലപ്ുറങ്ങളും അസ്തേരാത്തും
പുലപ്ുറങ്ങളും; 72 യിസ്സാഖാൻേഗാ്രതത്തിൽ
േകെദശും പുലപ്ുറങ്ങളും ദാെബരത്തും
പുലപ്ുറങ്ങളും 73 രാേമാത്തും പുലപ്ുറങ്ങളും
ആേനമും പുലപ്ുറങ്ങളും; 74 ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ
മാശാലും പുലപ്ുറങ്ങളും അേബ്ദാനും പുലപ്ുറങ്ങളും
75 ഹൂേക്കാക്കും പുലപ്ുറങ്ങളും െരേഹാബും
പുലപ്ുറങ്ങളും 76 നഫത്ാലിേഗാ്രതത്തിൽ ഗലീലയിെല
േകെദശും പുലപ്ുറങ്ങളും ഹേമ്മാനും പുലപ്ുറങ്ങളും
കിയ്യൎ ഥയീമും പുലപ്ുറങ്ങളും െകാടുത്തു. 77

െമരാരിപു്രതന്മാരിൽ േശഷമുള്ളവക്കൎ ു
െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ രിേമ്മാേനാവും
പുലപ്ുറങ്ങളും താേബാരും പുലപ്ുറങ്ങളും; 78

െയരീേഹാവിന്നു സമീപത്തു െയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര
േയാദ്ദൎ ാന്നു കിഴക്കു രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽ
മരുഭൂമിയിെല േബെസരും പുലപ്ുറങ്ങളും യഹസയും
പുലപ്ുറങ്ങളും 79 െകേദേമാത്തും പുലപ്ുറങ്ങളും
േമഫാത്തും പുലപ്ുറങ്ങളും; 80 ഗാദേ്ഗാ്രതത്തിൽ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തും പുലപ്ുറങ്ങളും
മഹനയീമും പുലപ്ുറങ്ങളും 81 െഹശേ്ബാനും
പുലപ്ുറങ്ങളും യാേസരും പുലപ്ുറങ്ങളും െകാടുത്തു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതാലാ, പൂവാ,
യാശൂബ,് ശിേ്രമാൻ ഇങ്ങെന നാലുേപർ. 2

േതാലയുെട പു്രതന്മാർ: ഉസ്സി, െരഫായാവു,
െയരിേയൽ, യഹ്മായി, യിബസ്ാം, െശമൂേവൽ
എന്നിവർ അവരുെട പിതാവായ േതാലയുെട
ഭവനത്തിന്നു തലവന്മാരും അവരുെട തലമുറകളിൽ
പരാ്രകമശാലികളും ആയിരുന്നു; അവരുെട സംഖ്യ
ദാവീദിെന്റ കാലത്തു ഇരുപത്തീരായിരത്തറുനൂറു. 3

ഉസ്സിയുെട പു്രതന്മാർ: യി്രസഹ്യാവു; യി്രസഹ്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ: മീഖാേയൽ, ഓബദ്യാവു, േയാേവൽ,
യിശ്യാവു ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ; ഇവർ എല്ലാവരും
തലവന്മാരായിരുന്നു. 4 അവേരാടുകൂെട അവരുെട
വംശാവലി്രപകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി
ൈസന്യഗണങ്ങളായി
അറുപത്താറായിരംേപരുണ്ടായിരുന്നു; അവക്കൎ ു

൧. ദിനവൃത്താന്തം 6:40 336 ൧. ദിനവൃത്താന്തം 7:4
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അേനകഭായ്യൎ മാരും പു്രതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5

അവരുെട സേഹാദരന്മാരായി
യിസ്സാഖാർകുലങ്ങളിെലാെക്കയും വംശാവലി്രപകാരം
എണ്ണെപ്പട്ട പരാ്രകമശാലികൾ ആെക
എണപ്േത്തഴായിരംേപർ. 6 െബന്യാമീന്യർ: േബല,
േബെഖർ, െയദീയേയൽ ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 7

േബലയുെട പു്രതന്മാർ: എസേ്ബാൻ, ഉസ്സി, ഉസ്സീേയൽ,
െയരീേമാത്ത്, ഈരി ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ; തങ്ങളുെട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും
പരാ്രകമശാലികളുമായി വംശാവലി്രപകാരം
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ഇരുപത്തീരായിരത്തി
മുപ്പത്തിനാലുേപർ. 8 െബെഖരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
െസമീരാ, േയാവാശ,് എലീേയസർ, എേല്യാേവനായി,
ഒ്രമി, െയേരേമാത്ത്, അബീയാവു അനാേഥാത്ത്,
ആേലെമത്ത്; ഇവെരല്ലാവരും േബെഖരിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 9 വംശാവലി്രപകാരം തലമുറതലമുറയായി
അവരുെട പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായി
എണ്ണെപ്പട്ട പരാ്രകമശാലികൾ
ഇരുപതിനായിരത്തിരുനൂറു േപർ. 10 െയദീയേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ബിൽഹാൻ; ബിൽഹാെന്റ പു്രതന്മാർ:
െയവൂശ,് െബന്യാമീൻ, ഏഹൂദ,് െകനയനാ, േസഥാൻ,
തശൎ ീശ,് അഹീശാഫർ. 11 ഇവെരല്ലാവരും
െയദീയേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ; പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരും പരാ്രകമശാലികളുമായി യുദ്ധത്തിന്നു
പുറെപ്പടുവാൻ തക്ക പടേച്ചവകർ
പതിേനഴായിരത്തിരുനൂറുേപർ. 12 ഈരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ശുപ്പീം, ഹുപ്പീം; 13 അേഹരിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹുശീം;
നഫത്ാലിയുെട പു്രതന്മാർ: യഹസ്ീേയൽ, ഗൂനി,
േയെസർ, ശല്ലൂം; ബിൽഹയുെട പു്രതന്മാർ. 14

മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർ: അവെന്റ െവപ്പാട്ടി അരാമ്യ്രസ്തീ
്രപസവിച്ച അ്രസീേയൽ; അവൾ ഗിെലയാദിെന്റ
പിതാവായ മാഖീരിെനയും ്രപസവിച്ചു. 15 എന്നാൽ
മാഖീർ ഹുപ്പീമിെന്റയും ശുപ്പീമിെന്റയും സേഹാദരിെയ
ഭായ്യൎ യായി പരി്രഗഹിച്ചു; അവരുെട സേഹാദരിയുെട
േപർ മയഖാ എന്നു ആയിരുന്നു; രണ്ടാമെന്റ േപർ
െശേലാെഫഹാദ ്എന്നു ആയിരുന്നു;
െശേലാെഫഹാദിന്നു പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16

മാഖീരിെന്റ ഭായ്യൎ  മയഖാ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു,
അവന്നു േപെരശ ്എന്നു േപർ വിളിച്ചു; അവെന്റ
സേഹാദരന്നു േശെരശ ്എന്നു േപർ; അവെന്റ
പു്രതന്മാർ ഊലാമും േരെക്കമും ആയിരുന്നു. 17

ഊലാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: െബദാൻ. ഇവർ മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ
പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു. 18 അവെന്റ സേഹാദരിയായ
ഹേമ്മാേലെഖത്ത്; ഈശ-്േഹാദ,് അബിേയെസർ, മഹ്ലാ
എന്നിവെര ്രപസവിച്ചു. 19 െശമീദയുെട പു്രതന്മാർ:
അഹ്യാൻ, േശെഖം, ലിെക്കഹി, അനീയാം. 20

എ്രഫയീമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ശൂേഥലഹ;് അവെന്റ മകൻ
േബെരദ;് അവെന്റ മകൻ തഹത്ത്; അവെന്റ മകൻ
എലാദാ; അവെന്റ മകൻ തഹത്ത്; അവെന്റ മകൻ
സബാദ;് 21 അവെന്റ മകൻ ശൂേഥലഹ,് ഏെസർ,
എലാദാ; ഇവർ ആ േദശവാസികളായ ഗത്യരുെട
കന്നുകാലികെള അപഹരിപ്പാൻ െചന്നതുെകാണ്ടു
അവർ അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22 അവരുെട
പിതാവായ എ്രഫയീം ഏറീയ നാൾ
വിലപിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
അവെന ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ വന്നു. 23 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ ഭായ്യൎ യുെട അടുക്കൽ െചന്നു, അവൾ ഗഭൎ ം
ധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു; തെന്റ ഭവനത്തിന്നു
അനത്ഥൎ ം ഭവിച്ചതുെകാണ്ടു അവൻ അവന്നു

െബരീയാവു എന്നു േപർ വിളിച്ചു. 24 അവെന്റ മകൾ
െശെയരാ; അവൾ താഴെത്തയും േമലെത്തയും
േബത്ത്-േഹാേരാനും ഉേസ്സൻ-െശയരയും പണിതു. 25

അവെന്റ മകൻ േരഫഹും, േരെശഫും; അവെന്റ മകൻ
േതലഹ;് അവെന്റ മകൻ തഹൻ; അവെന്റ മകൻ
ലദാൻ; അവെന്റ മകൻ അമ്മീഹൂദ;് 26 അവെന്റ മകൻ
എലീശാമാ; അവെന്റ മകൻ നൂൻ; 27 അവെന്റ മകൻ
െയേഹാശൂവാ. 28 അവരുെട അവകാശങ്ങളും
വാസസ്ഥലങ്ങളും ഏവെയന്നാൽ: േബേഥലും
അതിേനാടു േചന്നൎ  ്രഗാമങ്ങളും, കിഴേക്കാട്ടു
നയരാനും, പടിഞ്ഞാേറാട്ടു േഗെസരും അതിേനാടു
േചന്നൎ  ്രഗാമങ്ങളും, ഗസ്സയും അതിേനാടു േചന്നൎ
്രഗാമങ്ങളുംവെരയുള്ള െശേഖമും അതിേനാടു േചന്നൎ
്രഗാമങ്ങളും, 29 മനെശ്ശയരുെട േദശത്തിന്നരിെക
േബത്ത്-െശയാനും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളും, താനാക്കും
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളും, െമഗിേദ്ദാവും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളും, േദാരും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളും; അവയിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ മകനായ േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർ
പാത്തൎ ു. 30 ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ: യിമന്ാ, യിശ്വാ,
യിശ്വി, െബരീയാവു; ഇവരുെട സേഹാദരി േസരഹ.് 31

െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: േഹെബർ,
ബിർസയീത്തിെന്റ അപ്പനായ മല്ക്കീേയൽ. 32 േഹെബർ
യേഫ്ലത്തിെനയും േശേമരിെനയും േഹാഥാമിെനയും
അവരുെട സേഹാദരിയായ ശൂവെയയും ജനിപ്പിച്ചു. 33

യേഫ്ലത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: പാസാക്, ബിംഹാൽ,
അശ്വാത്ത്; ഇവർ യേഫ്ലത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ. 34

േശേമരിെന്റ പു്രതന്മാർ: അഹീ, െരാഹഗ്ാ, െയഹുബ്ബാ,
അരാം. 35 അവെന്റ സേഹാദരനായ േഹെലമിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േസാഫഹ,് യിമന്ാ, േശെലശ,് ആമാൽ. 36

േസാഫഹിെന്റ പു്രതന്മാർ: സൂഹ, ഹർേന്നെഫർ,
ശൂവാൽ, േബരി, യി്രമാ, 37 േബെസർ, േഹാദ,് ശമ്മാ,
ശിൽശാ, യി്രഥാൻ, െബേയരാ. 38 േയെഥരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െയഫുെന്ന, പിസപ്ാ, അരാ. 39 ഉല്ലയുെട
പു്രതന്മാർ: ആരഹ,് ഹന്നീേയൽ, രിസ്യാ. 40 ഇവർ
എല്ലാവരും ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാരായി
പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും േശ്രഷഠ്ന്മാരും
പരാ്രകമശാലികളും ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ്രപധാനികളും
ആയിരുന്നു. വംശാവലി്രപകാരം യുദ്ധേസെവക്കു
്രപാപത്ന്മാരായി എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട സംഖ്യ
ഇരുപത്താറായിരം തേന്ന.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െബന്യാമീൻ ആദ്യജാതനായ േബലെയയും
രണ്ടാമനായ അശേ്ബലിെനയും മൂന്നാമനായ
അഹൂഹിെനയും 2 നാലാമനായ േനാഹെയയും

അഞ്ചാമനായ രഫാെയയും ജനിപ്പിച്ചു. 3 േബലയുെട
പു്രതന്മാർ: അദ്ദാർ, േഗരാ, 4 അബീഹൂദ,് അബീശൂവ,
നയമാൻ, അേഹാഹ,് 5 േഗരാ, െശഫൂഫാൻ, ഹൂരാം. 6

ഏഹൂദിെന്റ പു്രതന്മാേരാ--അവർ
േഗബനിവാസികളുെട പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാർ;
അവർ അവെര മാനഹത്തിേലക്കു
പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി; 7 നയമാൻ അഹീയാവു,
േഗരാ എന്നിവെര തേന്ന അവൻ പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി--പിെന്ന അവൻ ഹുസ്സെയയും
അഹീഹൂദിെനയും ജനിപ്പിച്ചു. 8 ശഹരയീം തെന്റ
ഭായ്യൎ മാരായ ഹൂശീമിെനയും ബയരെയയും
ഉേപക്ഷിച്ചേശഷം േമാവാബ ്േദശത്തു പു്രതന്മാെര
ജനിപ്പിച്ചു. 9 അവൻ തെന്റ ഭായ്യൎ യായ േഹാേദശിൽ
േയാബാബ,് സിബ്യാവു, േമശാ, മല്ക്കാം, 10 െയവൂസ,്
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സാഖ്യാവു, മിമ്മൎ ാ എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു. ഇവർ
അവെന്റ പു്രതന്മാരായി പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 11 ഹൂശീമിൽ അവൻ
അബീത്തൂബിെനയും എലപ്യലിെനയും ജനിപ്പിച്ചു.
12 എലപ്യലിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏെബർ, മിശാം,
േശെമർ; ഇവൻ ഓേനാവും േലാദും അതിേനാടു േചന്നൎ
പട്ടണങ്ങളും പണിതു; 13 െബരീയാവു, േശമ--ഇവർ
അയ്യാേലാൻ നിവാസികളുെട പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരായിരുന്നു ഗത്ത് നിവാസികെള
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു--; 14 അേഹ്യാ, ശാശക്,
െയേരാേമാത്ത്, 15 െസബദ്യാവു, അരാദ,് ഏെദർ,
മീഖാേയൽ, 16 യിശപ്ാ, േയാഹാ; എന്നിവർ
െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ. 17 െസബദ്യാവു,
െമശുല്ലാം, ഹിസ്കി, െഹെബർ, 18 യിശെ്മരായി,
യിസ്ലീയാവു, േയാബാബ ്എന്നിവർ 19 എലപ്യലിെന്റ
പു്രതന്മാർ. യാക്കീം, സി്രകി, 20 സബ്ദി, എലിേയനായി,
സിെല്ലഥായി, 21 എലീേയർ, അദായാവു, െബരായാവു,
ശി്രമാത്ത് എന്നിവർ ശിമിയുെട പു്രതന്മാർ; 22

യിശഫ്ാൻ, ഏെബർ, എലീേയൽ, 23 അേബ്ദാൻ,
സി്രകി, ഹാനാൻ 24 ഹനന്യാവു, ഏലാം,
അേന്ഥാഥ്യാവു, 25 യിഫേ്ദയാ, െപനൂേവൽ എന്നിവർ
ശാശക്കിെന്റ പു്രതന്മാർ. 26 ശംെശരായി, െശഹയ്യൎ ാവു,
അഥല്യാവു, 27 യാെരശ്യാവു, എലീയാവു, സി്രകി
എന്നിവർ െയേരാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ. 28 ഇവർ
തങ്ങളുെട തലമുറകളിൽ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരും ്രപധാനികളും ആയിരുന്നു; അവർ
െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ിരുന്നു. 29 ഗിെബേയാനിൽ
ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ െയയീേയലും -അവെന്റ
ഭായ്യൎ ക്കു മയഖാ എന്നു േപർ- 30 അവെന്റ ആദ്യജാതൻ
അേബ്ദാൻ, സൂർ, കീശ,് ബാൽ, നാദാബ,് 31 െഗേദാർ,
അേഹ്യാ, േസെഖർ എന്നിവരും പാത്തൎ ു. 32 മിേക്ലാത്ത്
ശിെമയെയ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവരും തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാെക്കൎ തിെര പാത്തൎ ു. 33 േനർ കീശിെന
ജനിപ്പിച്ചു, കീശ ്െശൗലിെന ജനിപ്പിച്ചു, െശൗൽ
േയാനാഥാെനയും മല്ക്കീശൂവെയയും
അബീനാദാബിെനയും എശ-്ബാലിെനയും ജനിപ്പിച്ചു.
34 േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമരീബ്ബാൽ; െമരീബ്ബാൽ
മീഖെയ ജനിപ്പിച്ചു. 35 മീഖയുെട പു്രതന്മാർ: പീേഥാൻ,
േമെലക്, തേരയ, ആഹാസ.് 36 ആഹാസ്
െയേഹാവദ്ദെയ ജനിപ്പിച്ചു; യേഹാവദ്ദാ അേലെമത്ത്,
അസമ്ാെവത്ത്, സി്രമി എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ചു; സി്രമി
േമാസെയ ജനിപ്പിച്ചു; േമാസാ ബിനയെയ ജനിപ്പിച്ചു;
37 അവെന്റ മകൻ രാഫാ; അവെന്റ മകൻ ഏലാസാ;
38 അവെന്റ മകൻ ആേസൽ; ആേസലിന്നു ആറു
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുെട േപരുകളാവിതു:
അ്രസീക്കാം, െബാ്രഖൂം, യിശമ്ാേയൽ, െശയ്യൎ ാവു,
ഓബദ്യാവു, ഹാനാൻ. ഇവർ എല്ലാവരും ആേസലിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 39 അവെന്റ സേഹാദരനായ ഏെശക്കിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ ആദ്യജാതൻ ഊലാം; രണ്ടാമൻ
െയവൂശ,് മൂന്നാമൻ എലീേഫെലത്ത്. 40 ഊലാമിെന്റ
പു്രതന്മാർ പരാ്രകമശാലികളും വില്ലാളികളും
ആയിരുന്നു; അവക്കൎ ു അേനകം പു്രതന്മാരും
െപൗ്രതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട സംഖ്യ
നൂറ്റമ്പതു. ഇവർ എല്ലാവരും
െബന്യാമീന്യസന്തതികൾ.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽ മുഴുവനും വംശാവലിയായി
ചാത്തൎ െപ്പട്ടിരുന്നു; അതു
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട

വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
െയഹൂദെയേയാ അവരുെട അകൃത്യംനിമിത്തം
ബദ്ധരാക്കി ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 2

അവരുെട അവകാശത്തിലും പട്ടണങ്ങളിലും
ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യനിവാസികൾ യി്രസാേയല്യരും
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ൈദവാലയദാസന്മാരും
ആയിരുന്നു. 3 െയരൂശേലമിേലാ ചില െയഹൂദ്യരും
െബന്യാമീന്യരും എ്രഫയീമ്യരും മനേശ്ശയരും പാത്തൎ ു. 4

അവരാെരന്നാൽ: െയഹൂദയുെട മകനായ
േപെരസ്സിെന്റ മക്കളിൽ ബാനിയുെട മകനായ
ഇ്രമിയുെട മകനായ ഒ്രമിയുെട മകനായ അമ്മീഹൂദിെന്റ
മകൻ ഊഥായി; 5 ശീേലാന്യരിൽ ആദ്യജാതനായ
അസായാവും അവെന്റ പു്രതന്മാരും; 6 േസരഹിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െയയൂേവലും അവരുെട
സേഹാദരന്മാരുമായ അറുനൂറ്റി െതാണ്ണൂറുേപരും; 7

െബന്യാമീൻ പു്രതന്മാരിൽ ഹെസ്സനൂവയുെട മകനായ
േഹാദവ്യാവിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ
സല്ലൂവും 8 െയേരാഹാമിെന്റ മകനായ
യിബെ്നയാവും മി്രകിയുെട മകനായ ഉസ്സിയുെട മകൻ
ഏലയും യിബെ്നയാവിെന്റ മകനായ െരയൂേവലിെന്റ
മകനായ െശഫത്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാമും 9

തലമുറതലമുറയായി അവരുെട സേഹാദരന്മാർ ആെക
െതാള്ളായിരത്തമ്പത്താറുേപരും. ഈ
പുരുഷന്മാെരാെക്കയും താന്താങ്ങളുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിൽ കുടുംബത്തലവന്മാരായിരുന്നു.

10 പുേരാഹിതന്മാരിൽ െയദയാവും
െയേഹായാരീബും യാഖീനും 11 അഹീത്തൂബിെന്റ
മകനായ െമരാേയാത്തിെന്റ മകനായ സാേദാക്കിെന്റ
മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
മകനായി ൈദവാലയാധിപനായ 12 അസയ്യൎ ാവും
മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ പശഹ്ൂരിെന്റ മകനായ
െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ അദായാവും ഇേമ്മാരിെന്റ
മകനായ െമശിേല്ലമീത്തിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ
മകനായ യഹേ്സരയുെട മകനായ അദീേയലിെന്റ
മകൻ മയശായിയും 13 പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരായ അവരുെട സേഹാദരന്മാരും ആെക
ആയിരെത്തഴുനൂറ്ററുപതുേപർ. ഇവർ
ൈദവാലയത്തിെല ശുശ്രൂഷയുെട േവെലക്കു
ബഹു്രപാപത്ന്മാർ ആയിരുന്നു. 14 േലവ്യരിേലാ
െമരായ്യൎ രിൽ ഹശബ്യാവിെന്റ മകനായ അ്രസീക്കാമിെന്റ
മകനായ ഹശ്ശൂബിെന്റ മകനായ െശമയ്യാവും 15

ബക്ബക്കരും േഹെറശും ഗാലാലും ആസാഫിെന്റ
മകനായ സി്രകിയുെട മകനായ മീഖയുെട മകൻ
മത്ഥന്യാവും 16 െയദൂഥൂെന്റ മകനായ ഗാലാലിെന്റ
മകനായ െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ ഓബദ്യാവും
െനേതാഫാത്യരുെട ്രഗാമങ്ങളിൽ പാത്തൎ  എല്ക്കാനയുെട
മകനായ 17 ആസയുെട മകൻ െബെരഖ്യാവും.
വാതിൽകാവല്ക്കാർ: ശല്ലൂമും അക്കൂബും തൽേമാനും
അഹീമാനും അവരുെട സേഹാദരന്മാരും; ശല്ലൂമും
തലവനായിരുന്നു. 18 േലവ്യപാളയത്തിൽ
വാതിൽകാവല്ക്കാരായ ഇവർ കിഴക്കു വശത്തു
രാജപടിവാതില്ക്കൽ ഇന്നുവെര
കാവൽെചയത്ുവരുന്നു. 19 േകാരഹിെന്റ മകനായ
എബ്യാസാഫിെന്റ മകനായ േകാേരയുെട മകൻ
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ശല്ലൂമും അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിെല അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ േകാരഹ്യരും കൂടാരത്തിെന്റ
ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ കാവല്ക്കാരായി ശുശ്രൂഷയുെട
േവെലക്കു േമൽവിചാരകന്മാരായിരുന്നു; അവരുെട
പിതാക്കന്മാരും യേഹാവയുെട പാളയത്തിന്നു
േമൽവിചാരകന്മാരായി ്രപേവശനപാലകരായിരുന്നു.
20 എെലയാസാരിെന്റ മകനായ ഫീെനഹാസ ്പണ്ടു
അവരുെട അധിപനായിരുന്നു; യേഹാവ
അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 21

െമേശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖയ്യൎ ാവു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
കാവല്ക്കാരനായിരുന്നു. 22 ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ കാവല്ക്കാരായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഇവർ ആെക ഇരുനൂറ്റി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. അവർ തങ്ങളുെട ്രഗാമങ്ങളിൽ
വംശാവലി്രപകാരം ചാത്തൎ െപ്പട്ടിരുന്നു; ദാവീദും
ദശൎ കനായ ശമൂേവലും ആയിരുന്നു അവെര അതതു
ഉേദ്യാഗത്തിലാക്കിയതു. 23 ഇങ്ങെന അവരും
അവരുെട പു്രതന്മാരും കൂടാരനിവാസമായ
യേഹാവാലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കു
കാവൽമുറ്രപകാരം കാവല്ക്കാരായിരുന്നു. 24 കിഴക്കും
പടിഞ്ഞാറും വടക്കും െതക്കും ഇങ്ങെന
നാലുവശത്തും കാവല്ക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. 25

്രഗാമങ്ങളിെല അവരുെട സേഹാദരന്മാർ ഏഴാം
ദിവസംേതാറും മാറി മാറി വന്നു അവേരാടുകൂെട
ഊഴക്കാരായിരുന്നു. 26 വാതിൽകാവല്ക്കാരിൽ
്രപധാനികളായ ഈ നാലും േലവ്യരും ഉേദ്യാഗസ്ഥരായി
ൈദവാലയത്തിെല അറകൾക്കും ഭണ്ഡാരത്തിന്നും
േമൽവിചാരം നടത്തി. 27 കാവലും രാവിെലേതാറും
വാതിൽ തുറക്കുന്ന മുറയും അവക്കൎ ുള്ളതുെകാണ്ടു
അവർ ൈദവാലയത്തിെന്റ ചുറ്റും രാപാത്തൎ ുവന്നു. 28

അവരിൽ ചിലക്കൎ ു ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുെട
വിചാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെയ എണ്ണീട്ടു അകത്തു
െകാണ്ടുേപായും പുറത്തു െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യും.
29 അവരിൽ ചിലെര ഉപകരണങ്ങൾക്കും
സകലവിശുദ്ധപാ്രതങ്ങൾക്കും മാവു, വീഞ്ഞു,
കുന്തുരുക്കം, സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം എന്നിെവക്കും
േമൽവിചാരകരായി നിയമിച്ചിരുന്നു. 30

പുേരാഹിതപു്രതന്മാരിൽ ചിലർ സുഗന്ധൈതലം
ഉണ്ടാക്കും. 31 േലവ്യരിൽ ഒരുത്തനായി േകാരഹ്യനായ
ശല്ലൂമിെന്റ ആദ്യജാതൻ മത്ഥിഥ്യാവിന്നു ചട്ടികളിൽ
ചുട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളുെട േമൽവിചാരണ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 32 െകഹാത്യരായ അവരുെട
സേഹാദരന്മാരിൽ ചിലക്കൎ ു ശബ്ബത്തുേതാറും
കാഴച്യപ്പം ഒരുക്കുവാനുള്ള ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു.
33 േലവ്യരുെട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ ്രപധാനന്മാരായ
ഇവർ സംഗീതക്കാരായി ആഗാരങ്ങളിൽ പാത്തൎ ിരുന്നു.
അവർ രാവും പകലും തങ്ങളുെട േവലയിൽ
ഭാരെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടു മറ്റു ശുശ്രൂഷകളിൽനിന്നു
ഒഴിവുള്ളവരായിരുന്നു. 34 ഈ ്രപധാനികൾ
േലവ്യരുെട പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലമുറതലമുറയായി
തലവന്മാരായിരുന്നു; അവർ െയരൂശേലമിൽ
പാത്തൎ ുവന്നു.

35 ഗിെബേയാനിൽ ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ
െയയീേയലും--അവെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു മയഖാ എന്നു േപർ--
36 അവെന്റ മൂത്തമകൻ അേബ്ദാൻ, സൂർ, കീശ,് ബാൽ,
േനർ, 37 നാദാബ,് െഗേദാർ, അേഹ്യാ, െസഖയ്യൎ ാവു,
മിേക്ലാത്ത് എന്നിവരും പാത്തൎ ു. 38 മിേക്ലാത്ത്
ശിെമയാമിെന ജനിപ്പിച്ചു; അവർ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു എതിെര പാത്തൎ ു. 39 േനർ കീശിെന

ജനിപ്പിച്ചു; കീശ ്െശൗലിെന ജനിപ്പിച്ചു; െശൗൽ
േയാനാഥാെനയും മല്ക്കീശൂവെയയും
അബീനാദാബിെനയും എശ-്ബാലിെനയും ജനിപ്പിച്ചു.
40 േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമരീബ്ബാൽ; െമരീബ്ബാൽ
മീഖെയ ജനിപ്പിച്ചു. 41 മീഖയുെട പു്രതന്മാർ: പീേഥാൻ,
േമെലക്, തേ്രഹയ, ആഹാസ.് 42 ആഹാസ ്യാരെയ
ജനിപ്പിച്ചു; യാരാ അേലെമത്തിെനയും
അസമ്ാെവത്തിെനയും സി്രമിെയയും ജനിപ്പിച്ചു; സി്രമി
േമാസെയ ജനിപ്പിച്ചു; 43 േമാസ ബിെനയെയ
ജനിപ്പിച്ചു; അവെന്റ മകൻ െരഫയാവു; അവെന്റ
മകൻ എലാസാ; അവെന്റ മകൻ ആേസൽ. 44

ആേസലിന്നു ആറു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുെട
േപരുകൾ: അ്രസീക്കാം, െബ്രകൂ, യിശമ്ാേയൽ,
െശയയ്യൎ ാവു, ഓബദ്യാവു, ഹാനാൻ; ഇവർ
ആേസലിെന്റ മക്കൾ.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധം
െചയത്ു; യി്രസാേയല്യേരാ െഫലിസ്ത്യരുെട
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി ഗിൽേബാവപവ്വൎ തത്തിൽ

നിഹതന്മാരായി വീണു. 2 െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെനയും
മക്കെളയും പിേന്തന്നൎ ു െചന്നു; െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെന്റ
മക്കളായ േയാനാഥാെനയും അബീനാദാബിെനയും
മല്ക്കീശൂവെയയും െവട്ടിെക്കാന്നു. 3 പട െശൗലിെന്റ
േനെര ഏറ്റവും മുറുകി, വില്ലാളികൾ അവെന കണ്ടു,
വില്ലാളികളാൽ അവൻ വിഷമത്തിലായി. 4 അേപ്പാൾ
െശൗൽ തെന്റ ആയുധവാഹകേനാടു: ഈ
അ്രഗചമ്മൎ ികൾ വന്നു എെന്ന
അവമാനിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ വാൾ ഊരി
എെന്ന കുത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന്റ
ആയുധവാഹകൻ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു
അവന്നു മനസ്സുവന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു െശൗൽ ഒരു
വാൾ പിടിച്ചു അതിേന്മൽ വീണു. 5 െശൗൽ മരിച്ചു
എന്നു അവെന്റ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ താനും
അങ്ങെന തേന്ന തെന്റ വാളിേന്മൽ വീണു മരിച്ചു. 6

ഇങ്ങെന െശൗലും മൂന്നു മക്കളും അവെന്റ
ഭവനെമാെക്കയും ഒരുമിച്ചു മരിച്ചു. 7 അവർ
ഓടിേപ്പായി; െശൗലും മക്കളും മരിച്ചു എന്നു
താഴവ്രയിലുള്ള യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും കണ്ടിട്ടു
അവർ തങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങെള വിട്ടു ഓടിേപ്പായി;
െഫലിസ്ത്യർ വന്നു അവയിൽ പാത്തൎ ു.

8 പിെറ്റന്നാൾ െഫലിസ്ത്യർ നിഹതന്മാരുെട വ്രസ്തം
ഉരിവാൻ വന്നേപ്പാൾ െശൗലും പു്രതന്മാരും
ഗിൽേബാവപവ്വൎ തത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 9

അവർ അവെന്റ വ്രസ്താദികൾ ഉരിഞ്ഞു അവെന്റ
തലയും ആയുധവഗ്ഗൎ വും എടുത്തു തങ്ങളുെട
വി്രഗഹേക്ഷ്രതങ്ങളിലും ജനത്തിെന്റ ഇടയിലും
വത്തൎ മാനം അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാടവും ആളയച്ചു. 10 അവെന്റ
ആയുധവഗ്ഗൎ ം അവർ തങ്ങളുെട േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
െവച്ചു; അവെന്റ തലെയ ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിലും
തെറച്ചു. 11 െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിേനാടു
െചയത്െതാെക്കയും ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
മുഴുവനും േകട്ടേപ്പാൾ 12 ശൂരന്മാെരല്ലാവരും
പുറെപ്പട്ടു െശൗലിെന്റ ശവവും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട
ശവങ്ങളും എടുത്തു യാേബശിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു;
അവരുെട അസ്ഥികെള യാേബശിെല
കരുേവലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ടു ഏഴു ദിവസം
ഉപവസിച്ചു. 13 ഇങ്ങെന െശൗൽ യേഹാവേയാടു
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െചയത് അതി്രകമം േഹതുവായും യേഹാവയുെട
വചനം ്രപമാണിക്കായ്കയാലും െവളിച്ചപ്പാടത്തിേയാടു
അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചതിനാലും മരിേക്കണ്ടിവന്നു. 14

അവൻ യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാടു േചാദിക്കായ്കയാൽ
അവൻ അവെന െകാന്നു രാജത്വം യിശ്ശായിയുെട
മകനായ ദാവീദിന്നു െകാടുത്തു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യി്രസാേയെലല്ലാം െഹേ്രബാനിൽ
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി
പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങൾ നിെന്റ അസ്ഥിയും

മാംസവും അേല്ലാ. 2 മുെമ്പ െശൗൽ രാജാവായിരുന്ന
കാലത്തും നീയായിരുന്നു നായകനായി യി്രസാേയലിെന
നടത്തിയതു: നീ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
േമയ്ക്കയും എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു
്രപഭുവായിരിക്കയും െചയ്യുെമന്നു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുമുണ്ടു. 3

ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരാെക്കയും
െഹേ്രബാനിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; ദാവീദ്
െഹേ്രബാനിൽെവച്ചു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അവേരാടു ഉടമ്പടി െചയത്ു; ശമൂേവൽമുഖാന്തരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല അവർ ദാവീദിെന
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിട്ടു അഭിേഷകം െചയത്ു. 4

പിെന്ന ദാവീദും എല്ലായി്രസാേയലും െയബൂസ ്എന്ന
െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്നു. അവിെട
േദശനിവാസികളായ െയബൂസ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5

െയബൂസ ്നിവാസികൾ ദാവീദിേനാടു: നീ ഇവിെട
കടക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും ദാവീദ്
സീേയാൻേകാട്ട പിടിച്ചു; അതു ആകുന്നു ദാവീദിെന്റ
നഗരം. 6 എന്നാൽ ദാവീദ:് ആെരങ്കിലും െയബൂസ്യെര
ആദ്യം േതാലപ്ിച്ചാൽ അവൻ തലവനും
േസനാധിപതിയും ആയിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു;
അങ്ങെന െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബ ്ആദ്യം
കയറിെച്ചന്നു തലവനായിത്തീന്നൎ ു. 7 ദാവീദ ്ആ
േകാട്ടയിൽ പാത്തൎ തുെകാണ്ടു അതിന്നു ദാവീദിെന്റ
നഗരം എന്നു േപരായി. 8 പിെന്ന അവൻ നഗരെത്ത
മിേല്ലാതുടങ്ങി ചുറ്റും പണിതു ഉറപ്പിച്ചു; നഗരത്തിെന്റ
േശഷമുള്ള ഭാഗം േയാവാബ ്േകടുതീത്തൎ ു. 9

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ തേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ ്േമല്ക്കുേമൽ
്രപബലനായിത്തീന്നൎ ു.

10 ദാവീദിന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ്രപധാന വീരന്മാർ
ആവിതു: യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചുള്ള യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം അവെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
എല്ലായി്രസാേയലുമായി രാജത്വം സംബന്ധിച്ചു
അവെന്റ പക്ഷം മുറുെകപ്പിടിച്ചു. 11

ദാവീദിന്നുണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുെട സംഖ്യയാവിതു:
മുപ്പതുേപരിൽ ്രപധാനിയായി ഒരു ഹഖേമാന്യെന്റ
മകനായ യാേശാെബയാം; അവൻ മുന്നൂറുേപരുെട
േനെര കുന്തം ഓങ്ങി ഒേര സമയത്തു അവെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 12 അവെന്റ േശഷം അേഹാഹ്യനായ
േദാേദാവിെന്റ മകൻ എെലയാസാർ; അവൻ മൂന്നു
വീരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ആയിരുന്നു. 13 െഫലിസ്ത്യർ
പസ-്ദമ്മീമിൽ യുദ്ധത്തിന്നു കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ
അവിെട ദാവീദിേനാടു കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെട
യവം നിറഞ്ഞ ഒരു വയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; പടജ്ജനം
െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായി. 14 എന്നാൽ
അവർ ആ വയലിെന്റ മേദ്ധ്യ നിന്നു അതിെന കാത്തു
െഫലിസ്ത്യെര െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; യേഹാവ അവക്കൎ ു

വലിേയാരു ജയം നല്കി. 15 ഒരിക്കൽ െഫലിസ്ത്യരുെട
ൈസന്യം െരഫയീംതാഴവ്രയിൽ
പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുേമ്പാൾ മുപ്പതു തലവന്മാരിൽ
മൂന്നുേപർ പാറയിങ്കൽ അദുല്ലാംഗുഹയിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. 16 അന്നു ദാവീദ ്ദുഗ്ഗൎ ത്തിൽ
ആയിരുന്നു; െഫലിസ്ത്യക്കൎ ു അക്കാലത്തു
േബേത്ത്ലെഹമിൽ ഒരു കാവൽപ്പട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു.
17 േബേത്ത്ലെഹംപട്ടണവാതില്ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു
െവള്ളം എനിക്കു കുടിപ്പാൻ ആർ െകാണ്ടുവന്നു തരും
എന്നു ദാവീദ ്ആത്തൎ ിപൂണ്ടു പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ
ആ മൂന്നു േപരും െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽകൂടി
കടന്നുെചന്നു േബേത്ത്ലെഹംപട്ടണവാതില്ക്കെല
കിണറ്റിൽനിന്നു െവള്ളംേകാരി ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; ദാവീേദാ അതു കുടിപ്പാൻ
മനസ്സില്ലാെത യേഹാെവക്കു നിേവദിച്ചു ഒഴിച്ചു: 19

ഇതു െചയവ്ാൻ എെന്റ ൈദവം എനിക്കു സംഗതി
വരുത്തരുേത; തങ്ങളുെട ്രപാണെന ഉേപക്ഷിച്ചു േപായ
പുരുഷന്മാരുെട രക്തം ഞാൻ കുടിക്കേയാ? അവർ
തങ്ങളുെട ്രപാണെന ഉേപക്ഷിച്ചേല്ലാ അതു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു;
അതുെകാണ്ടു അവന്നു അതു കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല;
ഇതാകുന്നു ഈ മൂന്നു വീരന്മാർ െചയത്തു. 20

േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായി മൂവരിൽ
തലവനായിരുന്നു; അവൻ മുന്നൂറുേപരുെട േനെര
കുന്തം ഓങ്ങി, അവെര െകാന്നു; അതുെകാണ്ടു അവൻ
ആ മൂവരിൽെവച്ചു കീത്തൎ ി്രപാപിച്ചു; 21 ഈ മൂവരിൽ
രണ്ടുേപെരക്കാൾ അധികം മാനം അവൻ ്രപാപിച്ചു
അവക്കൎ ു നായകനായത്ീന്നൎ ു; എന്നാൽ അവൻ മെറ്റ
മൂവേരാളം വരികയില്ല. 22 കബേ്സലിൽ ഒരു
പരാ്രകമശാലിയുെട മകനായ െയേഹായാദയുെട
മകനായ െബനായാവും വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ െചയത്ു.
അവൻ േമാവാബിെല അരീേയലിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാെര
സംഹരിച്ചതല്ലാെത ഹിമകാലത്തു ഒരു ഗുഹയിൽ
െചന്നു ഒരു സിംഹെത്തയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. 23

അവൻ അഞ്ചുമുഴം െപാക്കമുള്ള ദീഘൎ കായനാേയാരു
മി്രസയീമ്യെനയും സംഹരിച്ചു; ആ മി്രസയീമ്യെന്റ
കയ്യിൽ െനയത്്തുകാരെന്റ പടപ്പുതടിേപാെല ഒരു
കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവേനാ ഒരു വടിയുംെകാണ്ടു
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു മി്രസയീമ്യെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു കുന്തം പിടിച്ചുപറിച്ചു കുന്തംെകാണ്ടു
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 24 ഇവ െയേഹായാദയുെട
മകനായ െബനായാവു െചയത്ു, മൂന്നു
വീരന്മാരിൽെവച്ചു കീത്തൎ ി ്രപാപിച്ചു. 25 അവൻ
മുപ്പതു േപരിലും മാനേമറിയവനായിരുന്നു; എങ്കിലും
മേറ്റ മൂവേരാളം വരികയില്ല. ദാവീദ ്അവെന
അകമ്പടിനായകനാക്കി.

26 ൈസന്യത്തിെല വീരന്മാേരാ േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനായ അസാേഹൽ, േബേത്ത്ലെഹമ്യനായ
േദാേദാവിെന്റ മകൻ എൽഹാനാൻ, 27 ഹേരായ്യൎ നായ
ശേമ്മാത്ത്, െപേലാന്യനായ േഹെലസ,് 28

െതേക്കാവ്യനായ ഇേക്കശിെന്റ മകൻ ഈരാ,
അനാേഥാത്യനായ അബീേയേസർ, 29 ഹൂശാത്യനായ
സിെബഖായി, അേഹാഹ്യനായ ഈലായി,
െനേതാഫാത്യനായ മഹരായി, 30 െനേതാഫാത്യനായ
ബാനയുെട മകൻ േഹെലദ,് 31 െബന്യാമീന്യരുെട
ഗിെബയയിൽനിന്നുള്ള രീബായിയുെട മകൻ ഈഥായി,
പരാേഥാന്യനായ െബനായാവു, 32 നഹേലഗാശിൽ
നിന്നുള്ള ഹൂരായി, അബ്ബൎ ാത്യനായ അബീേയൽ, 33

ബഹരൂമ്യനായ അസമ്ാെവത്ത്, ശയൽേബാന്യനായ
എല്യഹബ്ാ, 34 ഗീേസാന്യനായ ഹേശമിെന്റ
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പു്രതന്മാർ, ഹരായ്യൎ നായ ശാേഗയുെട മകൻ
േയാനാഥാൻ, 35 ഹരായ്യൎ നായ സാഖാരിെന്റ മകൻ
അഹീയാം, ഊരിെന്റ മകൻ എലീഫാൽ, 36

െമേഖരാത്യനായ േഹെഫർ, െപേലാന്യനായ
അഹീയാവു, കേമ്മൎ ല്യനായ െഹേ്രസാ, 37

എസബ്ായിയുെട മകൻ നയരായി, 38 നാഥാെന്റ
സേഹാദരൻ േയാേവൽ, ഹ്രഗിയുെട മകൻ മിബഹ്ാർ,
39 അേമ്മാന്യനായ േസെലക്, െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബിെന്റ ആയുധവാഹകനായ െബേരാത്യൻ
ന്രഹായി, 40 യി്രതീയനായ ഈരാ, യി്രതീയനായ
ഗാേരബ,് 41 ഹിത്യനായ ഊരീയാവു, അഹ്ലായിയുെട
മകൻ സാബാദ,് രൂേബന്യരുെട േസനാപതിയും 42

മുപ്പതുേപർ അകമ്പടിയുള്ളവനുമായി രൂേബന്യനായ
ശീസയുെട മകൻ അദീനാ, 43 മയഖയുെട മകൻ
ഹാനാൻ, മിത്ന്യനായ േയാശാഫാത്ത്, 44

അെസ്തരാത്യനായ ഉസ്സീയാവു, അേരാേവയ്യൎ നായ
േഹാഥാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ ശാമാ, 45 െയയീേയൽ,
ശി്രമിയുെട മകനായ െയദീയേയൽ തീസ്യനായി
അവെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹാ, മഹവ്യനായ
എലീേയൽ, 46 എൽനാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ
െയരീബായി, േയാശവ്യാവു, േമാവാബ്യൻ യിത്ത്മാ, 47

എലീേയൽ, ഓേബദ,് െമേസാബ്യനായ യാസീേയൽ
എന്നിവർ തേന്ന.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കീശിെന്റ മകനായ െശൗലിെന്റ നിമിത്തം
ദാവീദ ്ഒളിച്ചുപാത്തൎ ിരുന്നേപ്പാൾ സീക്ലാഗിൽ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നവർ ആവിതു -

അവർ വീരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അവന്നു യുദ്ധത്തിൽ
തുണെചയത്ു; 2 അവർ വില്ലാളികളും
വലൈങ്കെകാണ്ടും ഇടൈങ്കെകാണ്ടും കെല്ലറിവാനും
വില്ലുെകാണ്ടു അെമ്പയവ്ാനും
സമർത്ഥന്മാരുമായിരുന്നു:-- െബന്യാമീന്യരായ
െശൗലിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ തലവനായ
അഹീേയെസർ, േയാവാശ,് 3 ഗിേബയാത്യനായ
െശമായയുെട പു്രതന്മാർ, അസമ്ാെവത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ യസീേയൽ, േപെലത്ത്, െബരാഖാ,
അനാേഥാത്യൻ േയഹൂ. 4 മുപ്പതുേപരിൽ വീരനും
മുപ്പതുേപക്കൎ ു നായകനുമായി ഗിെബേയാന്യനായ
യിശമ്യ്യാവു, യിെരമ്യാവു, യഹസീേയൽ,
േയാഹാനാൻ, െഗേദരാത്യനായ േയാസാബാദ,് 5

എലൂസായി, െയരീേമാത്ത്, െബയല്യാവു, െശമയ്യൎ ാവു,
ഹരൂഫ്യനായ െശഫത്യാവു, 6 എല്ക്കാനാ, യിശ്ശീയാവു,
അസേരൽ, േകാരഹ്യരായ േയാേവെസർ,
യാെശാബ്യാം; 7 െഗേദാരിൽനിന്നുള്ള
െയേരാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാേവലാ,
െസബദ്യാവു, 8 പരിചയും കുന്തവും എടുപ്പാൻ
്രപാപത്ിയുള്ള വീരന്മാരും യുദ്ധാഭ്യാസികളും ഗാദ്യെര
പിരിഞ്ഞു വന്നു മരുഭൂമിയിൽ ദുഗ്ഗൎ ത്തിൽ ദാവീദിേനാടു
േചന്നൎ ു; അവർ സിംഹമുഖന്മാരും മലകളിെല
മാൻേപടകെളേപ്പാെല േവഗതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. 9

അവരാെരന്നാൽ: തലവൻ ഏെസർ, രണ്ടാമൻ
ഓബദ്യാവു, മൂന്നാമൻ എലീയാബ,് 10 നാലാമൻ
മിശമ്ന്നാ, അഞ്ചാമൻ യിെരമ്യാവു, 11 ആറാമൻ
അത്ഥായി, ഏഴാമൻ എലീേയൽ, 12 എട്ടാമൻ
േയാഹാനാൻ, ഒമ്പതാമൻ എൽസാബാദ,് 13

പത്താമൻ യിെരമ്യാവു, പതിെനാന്നാമൻ
മഖബ്ന്നായി. 14 ഇവർ ഗാദ്യരിൽ പടനായകന്മാർ
ആയിരുന്നു; അവരിൽ െചറിയവൻ നൂറുേപക്കൎ ും

വലിയവൻ ആയിരംേപക്കൎ ും മതിയായവൻ. 15 അവർ
ഒന്നാം മാസത്തിൽ േയാദ്ദൎ ാൻ കവിെഞ്ഞാഴുകുേമ്പാൾ
അതിെന കടന്നു താഴവ്ര നിവാസികെളെയാെക്കയും
കിഴേക്കാട്ടും പടിഞ്ഞാേറാട്ടും ഓടിച്ചു. 16 ചില
െബന്യാമീന്യരും െയഹൂദ്യരും ദുഗ്ഗൎ ത്തിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 17 ദാവീദ ്അവെര എതിേരറ്റുെചന്നു
അവേരാടു: നിങ്ങൾ എെന്ന സഹായിപ്പാൻ
സമാധാനേത്താെട വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ
ഹൃദയം നിങ്ങേളാടു േചന്നൎ ിരിക്കും; എെന്റ കയ്യിൽ
അന്യായം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിെക്ക എെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു
എെന്ന കാണിച്ചു െകാടുപ്പാെനങ്കിേലാ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം േനാക്കി ശിക്ഷിക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ മുപ്പതുേപരിൽ തലവനായ
അമാസായിയുെടേമൽ ആത്മാവു വന്നു:
ദാവീേദ, ഞങ്ങൾ നിനക്കുള്ളവർ,
യിശ്ശായപ്ു്രതാ, നിെന്റ പക്ഷക്കാർ തേന്ന;
സമാധാനം, നിനക്കു സമാധാനം;
നിെന്റ തുണയാളികൾക്കും സമാധാനം;
നിെന്റ ൈദവമേല്ലാ നിെന്ന തുെണക്കുന്നതു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. ദാവീദ ്അവെര
ൈകെക്കാണ്ടു പടക്കൂട്ടത്തിന്നു തലവന്മാരാക്കി. 19

ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട െശൗലിെന്റ േനെര
യുദ്ധത്തിന്നു െചന്നേപ്പാൾ മനേശ്ശയരിൽ ചിലരും
അവേനാടു േചന്നൎ ു; അവർ അവക്കൎ ു തുണ
െചയത്ില്ലതാനും; െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ
ആേലാചിച്ചിട്ടു: അവൻ നമ്മുെട തലയുംെകാണ്ടു
തെന്റ യജമാനനായ െശൗലിെന്റ പക്ഷം തിരിയും എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന അയച്ചുകളഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന
അവൻ സീക്ലാഗിൽ െചന്നേപ്പാൾ മനെശ്ശയിൽനിന്നു
അദന്ാഹ,് േയാസാബാദ,് െയദീയേയൽ, മീഖാേയൽ,
േയാസാബാദ,് എലീഹൂ, സിെല്ലഥായി എന്നീ മനേശ്ശയ
സഹ്രസാധിപന്മാർ അവേനാടു േചന്നൎ ു. 21 അവർ
ഒെക്കയും വീരന്മാരും പടനായകന്മാരും
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു കവച്ചൎ ക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര
ദാവീദിെന സഹായിച്ചു. 22 ദാവീദിെന
സഹായിേക്കണ്ടതിന്നു ദിവസം്രപതി ആളുകൾ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു ഒടുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ
ൈസന്യംേപാെല വലിേയാരു ൈസന്യമായത്ീന്നൎ ു.

23 യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം െശൗലിെന്റ
രാജത്വം ദാവീദിന്നു ആക്കുവാൻ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
െഹേ്രബാനിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്ന
തലവന്മാരുെട സംഖ്യകളാവിതു: 24 പരിചയും
കുന്തവും എടുത്തു യുദ്ധസന്നദ്ധരായ െയഹൂദ്യർ
ആറായിരെത്തണ്ണൂറുേപർ. 25 ശിെമേയാന്യരിൽ
െശൗയ്യൎ മുള്ള യുദ്ധവീരന്മാർ
എഴായിരെത്താരുനൂറുേപർ. 26 േലവ്യരിൽ
നാലായിരത്തറുനൂറുേപർ 27 അഹേരാന്യരിൽ ്രപഭു
െയേഹായാദാ; അവേനാടുകൂെട
മൂവായിരെത്തഴുനൂറുേപർ. 28 പരാ്രകമശാലിയായി
െയൗവനക്കാരനായ സാേദാക്, അവെന്റ
പിതൃഭവനത്തിെല ഇരുപത്തിരണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാർ. 29

െശൗലിെന്റ സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യരിൽ
മൂവായിരംേപർ; അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം അതുവെര
െശൗൽഗൃഹത്തിെന്റ കായ്യൎ ം േനാക്കിവന്നിരുന്നു. 30

എ്രഫയീമ്യരിൽ പരാ്രകമശാലികളായി തങ്ങളുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിൽ ശ്രുതിെപ്പട്ടവരായ
ഇരുപതിനായിരെത്തണ്ണൂറുേപർ. 31 മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിൽ പതിെനണ്ണായിരംേപർ. ദാവീദിെന
രാജാവാക്കുവാൻ െചേല്ലണ്ടതിന്നു ഇവെര
േപരുേപരായി കുറിച്ചിരുന്നു. 32 യിസ്സാഖായ്യൎ രിൽ
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യി്രസാേയൽ ഇന്നതു െചേയ്യണം എന്നു അറിവാൻ
തക്കവണ്ണം കാലജ്ഞന്മാരായ തലവന്മാർ
ഇരുനൂറുേപർ; അവരുെട സേഹാദരന്മാെരാെക്കയും
അവരുെട കലപ്െനക്കു വിേധയരായിരുന്നു. 33

െസബൂലൂനിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി സകലവിധ
യുദ്ധായുധങ്ങെള ധരിച്ചു നിരനിരയായി
ഐകമത്യേത്താെട യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പട്ടവർ
അമ്പതിനായിരംേപർ. 34 നഫത്ാലിയിൽ നായകന്മാർ
ആയിരംേപർ; അവേരാടുകൂെട പരിചയും കുന്തവും
എടുത്തവർ മുപ്പേത്തഴായിരംേപർ. 35 ദാന്യരിൽ
യുദ്ധസന്നദ്ധർ ഇരുപെത്തണ്ണായിരത്തറുനൂറുേപർ. 36

ആേശരിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പെടക്കു പുറെപ്പട്ടവർ
നാലപ്തിനായിരംേപർ. 37 േയാദ്ദൎ ാന്നു അക്കെര
രൂേബന്യരിലും ഗാദ്യരിലും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിലും സകലവിധ
യുദ്ധായുധങ്ങേളാടുകൂെട
ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരംേപർ. 38 അണിനിരപ്പാൻ
കഴിവുള്ള േയാദ്ധാക്കളായ ഇവെരല്ലാവരും ദാവീദിെന
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും രാജാവാേക്കണ്ടതിന്നു
ഏകാ്രഗമനേസ്സാെട െഹേ്രബാനിേലക്കു വന്നു;
േശഷമുള്ള യി്രസാേയലും എല്ലാം ദാവീദിെന
രാജാവാേക്കണ്ടതിന്നു ഐകമത്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 39

അവർ അവിെട ഭക്ഷിച്ചും പാനം െചയത്ുംെകാണ്ടു
ദാവീദിേനാടുകൂെട മൂന്നു ദിവസം പാത്തൎ ു; അവരുെട
സേഹാദരന്മാർ അവക്കൎ ു േവണ്ടി വട്ടംകൂട്ടിയിരുന്നു. 40

യി്രസാേയലിൽ സേന്താഷമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു
സമീപവാസികൾ, യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ, നഫത്ാലി
എന്നിവർകൂെട, കഴുതപ്പുറത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തും
േകാവർകഴുതപ്പുറത്തും കാളപ്പുറത്തും, അപ്പം, മാവു,
അത്തിപ്പഴക്കട്ട, ഉണക്കമുന്തിരിപ്പഴം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ
എന്നിവെയയും കാളകെളയും വളെര ആടുകെളയും
െകാണ്ടുവന്നു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദ ്സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും
ശതാധിപന്മാേരാടും സകലനായകന്മാേരാടും
ആേലാചിച്ചേശഷം 2 യി്രസാേയലിെന്റ

സവ്വൎ സഭേയാടും പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾക്കു സമ്മതവും
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു ഹിതവും
ആകുന്നു എങ്കിൽ നാം
യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാടവുമുള്ള നമ്മുെട േശഷം
സേഹാദരന്മാരും അവേരാടുകൂെട പുൽപുറങ്ങളുള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്ന പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
നമ്മുെട അടുക്കൽ വന്നുകൂേടണ്ടതിന്നു എല്ലാടവും
ആളയക്കുക. 3 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
വീണ്ടും നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക; െശൗലിെന്റ
കാലത്തു നാം അതിെന ഗണ്യമാക്കിയില്ലേല്ലാ. 4 ഈ
കായ്യൎ ം സകലജനത്തിന്നും േബാധിച്ചതുെകാണ്ടു
അങ്ങെന തേന്ന െചേയ്യണെമന്നു സവ്വൎ സഭയും
പറഞ്ഞു. 5 ഇങ്ങെന ദാവീദ ്ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു
മി്രസയീമിെല ശീേഹാർ തുടങ്ങി ഹമാത്ത്
്രപേദശംവെരയുള്ള എല്ലായി്രസാേയലിെനയും
കൂട്ടിവരുത്തി. 6 െകരൂബുകളുെട മേദ്ധ്യ
അധിവസിക്കുന്ന യേഹാവയായ ൈദവത്തിെന്റ
തിരുനാമം വിളിക്കെപ്പടുന്ന െപട്ടകം
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു ദാവീദും
യി്രസാേയെലാെക്കയും െയഹൂദേയാടു േചന്നൎ ു
കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീെമന്ന ബയലയിൽ െചന്നു. 7 അവർ

ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം അബീനാദാബിെന്റ
വീട്ടിൽനിെന്നടുത്തു ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി;
ഉസ്സയും അേഹ്യാവും വണ്ടിെതളിച്ചു. 8 ദാവീദും
എല്ലായി്രസാേയലും ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാെട പാട്ടുപാടിയും കിന്നരം, വീണ,
തപ്പു, ൈകത്താളം, കാഹളം എന്നീ വാദ്യങ്ങൾ
േഘാഷിച്ചുംെകാണ്ടു നൃത്തംെചയത്ു. 9 അവർ
കീേദാൻകളത്തിന്നു സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ കാള
വിരളുകെകാണ്ടു ഉസ്സാ െപട്ടകം പിടിപ്പാൻ ൈക നീട്ടി.
10 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയുെട േനെര
ജ്വലിച്ചു; അവൻ തെന്റ ൈക െപട്ടകത്തിങ്കേലക്കു
നീട്ടിയതുെകാണ്ടു അവെന ബാധിച്ചു, അവൻ അവിെട
ൈദവസന്നിധിയിൽ മരിച്ചുേപായി. 11 യേഹാവ
ഉസ്സെയ േഛദിച്ച േഛദംനിമിത്തം ദാവീദിന്നു
വ്യസനമായി: അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്നു േപെരസ-്ഉസ്സാ
എന്നു േപർ വിളിച്ചു. 12 ഇതു ഇന്നുവെരയും
പറഞ്ഞുവരുന്നു. അന്നു ദാവീദ ്ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ടുേപായി: ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
എങ്ങെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 അങ്ങെന ദാവീദ ്െപട്ടകം തെന്റ
അടുക്കൽ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ െകാണ്ടുവരാെത
ഗിത്യനായ ഓേബദ-്എേദാമിെന്റ വീട്ടിേലക്കു മാറ്റി
െകാണ്ടുേപായി. 14 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഓേബദ-്
എേദാമിെന്റ കുടുംബേത്താടുകൂെട മൂന്നുമാസം
അവെന്റ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു; യേഹാവ ഓേബദ-്
എേദാമിെന്റ കുടുംബെത്തയും അവന്നുള്ള
സകലെത്തയും അനു്രഗഹിച്ചു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േസാർരാജാവായ ഹീരാം, ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെരയും അവന്നു ഒരു
അരമന പണിേയണ്ടതിന്നു

േദവദാരുക്കെളയും കൽപ്പണിക്കാെരയും
ആശാരിമാെരയും അയച്ചു. 2 യേഹാവയുെട ജനമായ
യി്രസാേയൽനിമിത്തം തെന്റ രാജത്വം
ഉന്നതി്രപാപിച്ചതിനാൽ തേന്ന യേഹാവ
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തി എന്നു
ദാവീദിന്നു മനസ്സിലായി.

3 ദാവീദ ്െയരൂശേലമിൽെവച്ചു േവെറയും
ഭായ്യൎ മാെര പരി്രഗഹിച്ചു, വളെര പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 4 െയരൂശേലമിൽ െവച്ചു
അവന്നു ജനിച്ച മക്കളുെട േപരുകളാവിതു: ശമ്മൂവ,
േശാബാബ,് നാഥാൻ, 5 ശേലാേമാൻ, യിബഹ്ാർ,
എലീശൂവ, എൽേപെലത്ത്, 6 േനാഗഹ,് േനെഫഗ,്
യാഫീയ, 7 എലീശാമാ, െബല്യാദാ, എലീേഫെലത്ത്.

8 ദാവീദ ്എല്ലായി്രസാേയലിന്നും രാജാവായി
അഭിേഷകം കഴിഞ്ഞു എന്നു െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ,
െഫലിസ്ത്യർ ഒെക്കയും ദാവീദിെന പിടിപ്പാൻ െചന്നു;
ദാവീദ ്അതു േകട്ടു അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
ഒഴിഞ്ഞുേപായി. 9 െഫലിസ്ത്യർ വന്നു
െരഫായീംതാഴവ്രയിൽ പരന്നു. 10 അേപ്പാൾ ദാവീദ്
ൈദവേത്താടു: ഞാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര
പുറെപ്പേടണേമാ? അവെര എെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുതരുേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. യേഹാവ
അവേനാടു: പുറെപ്പടുക; ഞാൻ അവെര നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 11

അങ്ങെന അവർ ബാൽ-െപരാസീമിൽ െചന്നു;
അവിെടെവച്ചു ദാവീദ ്അവെര േതാലപ്ിച്ചു:
െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല ൈദവം എെന്റ ശ്രതുക്കെള

൧. ദിനവൃത്താന്തം 12:33 342 ൧. ദിനവൃത്താന്തം 14:11
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എെന്റ കയ്യാൽ തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു എന്നു ദാവീദ്
പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ബാൽ-
െപരാസീം എന്നു േപർ പറഞ്ഞു വരുന്നു. 12 എന്നാൽ
അവർ തങ്ങളുെട േദവന്മാെര അവിെട വിേട്ടച്ചുേപായി;
അവെയ തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളവാൻ ദാവീദ ്കലപ്ിച്ചു.
13 െഫലിസ്ത്യർ പിെന്നയും താഴവ്രയിൽ വന്നു പരന്നു.
14 ദാവീദ ്പിെന്നയും ൈദവേത്താടു അരുളപ്പാടു
േചാദിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം അവേനാടു: അവരുെട
പിന്നാെല െചല്ലാെത അവെര വിട്ടുതിരിഞ്ഞു
ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾെക്കതിെര അവരുെട േനെര
െചല്ലുക. 15 ബാഖാവൃക്ഷങ്ങളുെട അ്രഗങ്ങളിൽകൂടി
അണിയണിയായി നടക്കുന്ന ഒച്ച േകട്ടാൽ നീ പെടക്കു
പുറെപ്പടുക; െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യെത്ത
േതാലപ്ിപ്പാൻ ൈദവം നിനക്കു മുമ്പായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു; 16 ൈദവം
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ദാവീദ ്െചയത്ു; അവർ
ഗിെബേയാൻ മുതൽ േഗെസർവെര െഫലിസ്ത്യ
ൈസന്യെത്ത േതാലപ്ിച്ചു. 17 ദാവീദിെന്റ കീത്തൎ ി
സകലേദശങ്ങളിലും പരക്കയും യേഹാവ
അവെനയുള്ള ഭയം സവ്വൎ ജാതികൾക്കും വരുത്തുകയും
െചയത്ു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ തനിക്കു ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അരമനകെള ഉണ്ടാക്കി; ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകത്തിന്നായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി,

അതിന്നു ഒരു കൂടാരവും അടിച്ചു. 2 അന്നു ദാവീദ:്
േലവ്യരല്ലാെത ആരും ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
ചുമേക്കണ്ടതല്ല; അവെരയേല്ലാ ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം ചുമപ്പാനും തനിക്കു എന്നും ശുശ്രൂഷ
െചയവ്ാനും യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന ദാവീദ ്യേഹാവയുെട
െപട്ടകം താൻ അതിന്നു ഒരുക്കിയ സ്ഥലേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരുവാൻ എല്ലായി്രസാേയലിെനയും
െയരൂശേലമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 4 ദാവീദ ്അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാെരയും േലവ്യെരയും കൂട്ടിവരുത്തി. 5

െകഹാത്യരിൽ ്രപധാനിയായ ഊരിേയലിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റിരുപതുേപെരയും 6

െമരായ്യൎ രിൽ ്രപധാനിയായ അസായാെവയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ ഇരുനൂറ്റിരുപതുേപെരയും 7

േഗേശൎ ാമ്യരിൽ ്രപധാനിയായ േയാേവലിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റിമുപ്പതുേപെരയും 8

എലീസാഫാന്യരിൽ ്രപധാനിയായ െശമയ്യാെവയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ ഇരുനൂറുേപെരയും 9

െഹേ്രബാന്യരിൽ ്രപധാനിയായ എലീേയലിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ എണപ്തു േപെരയും 10

ഉസ്സീേയല്യരിൽ ്രപധാനിയായ അമ്മീനാദാബിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റിപ്പ്രന്തണ്ടുേപെരയും
തേന്ന. 11 ദാവീദ ്പുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കിെനയും അബ്യാഥാരിെനയും ഊരീേയൽ,
അസായാവു, േയാേവൽ, െശമയ്യാവു, എലീേയൽ,
അമ്മീനാദാബ ്എന്നീ േലവ്യെരയും വിളിപ്പിച്ചു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: 12 നിങ്ങൾ േലവ്യരുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിൽ തലവന്മാരേല്ലാ; നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഞാൻ അതിന്നു
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുവരുവാൻ
നിങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചുെകാൾവിൻ. 13

ആദിയിൽ നിങ്ങൾ തേന്ന അതു െചയ്യായ്കെകാണ്ടു

നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നമുക്കു േഛദം
ഉണ്ടാക്കി; നാം അവെന നിയമ്രപകാരമല്ലേല്ലാ
അേന്വഷിച്ചതു. 14 അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം െകാണ്ടുവരുവാൻ തങ്ങെള തേന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ചു. 15 േലവ്യരുെട പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം േമാെശ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകെത്ത അതിെന്റ തണ്ടുകൾ
തങ്ങളുെട ചുമലിൽ െകാണ്ടു ചുമന്നു. 16 പിെന്ന
ദാവീദ ്േലവ്യരിെല ്രപധാനന്മാേരാടു വീണ, കിന്നരം,
ൈകത്താളം എന്നീ വാദ്യങ്ങളാൽ സേന്താഷനാദം
ഉച്ചത്തിൽ ധ്വനിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു സംഗീതക്കാരായ
തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാെര നിറുത്തുവാൻ കലപ്ിച്ചു.
17 അങ്ങെന േലവ്യർ േയാേവലിെന്റ മകനായ
േഹമാെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ ആസാഫിെനയും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ െമരായ്യൎ രിൽ
കൂശായാവിെന്റ മകനായ ഏഥാെനയും 18

അവേരാടുകൂെട രണ്ടാം തരത്തിെല തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരായ െസഖയ്യൎ ാവു, േബൻ, യാസീേയൽ,
െശമീരാേമാത്ത്, െയഹീേയൽ, ഉന്നി, എലീയാബ,്
െബനായാവു, മയേസയാവു, മത്ഥിഥ്യാവു,
എലീെഫേലഹൂ, മിക്േനയാവു, ഓേബദ-്എേദാം,
െയയീേയൽ എന്നിവെര വാതിൽകാവല്ക്കാരായും
നിയമിച്ചു. 19 സംഗീതക്കാരായ േഹമാനും ആസാഫും
ഏഥാനും താ്രമംെകാണ്ടുള്ള ൈകത്താളങ്ങെളയും 20

െസഖയ്യൎ ാവു, അസീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത്,
െയഹീേയൽ, ഉന്നി, എലീയാബ,് മയേസയാവു,
െബനായാവു എന്നിവർ അലാേമാത്ത് രാഗത്തിൽ
വീണകെളയും ധ്വനിപ്പിപ്പാനും 21 മത്ഥിഥ്യവു,
എലീേഫേലഹൂ, മിക്േനയാവു, ഓേബദ-്എേദാം,
െയയീേയൽ, അസസ്യാവു എന്നിവർ െശമീനീത്ത്
രാഗത്തിൽ കിന്നരം വായിപ്പാനും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 22 വാഹകന്മാരായ േലവ്യരിൽ
്രപധാനിയായ െകനന്യാവു െപട്ടകം വഹിക്കുന്നതിന്നു
േമൽവിചാരകനായിരുന്നു; അവൻ അതിൽ
സമത്ഥൎ നായിരുന്നു. 23 േബെരഖ്യാവും എല്ക്കാനയും
െപട്ടകത്തിന്നു വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു. 24

െശബന്യാവു, േയാശാഫാത്ത്, െനഥനേയൽ,
അമാസായി, െസഖയ്യൎ ാവു, െബനായാവു,
എെലയാസാർ എന്നീ പുേരാഹിതന്മാർ ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകത്തിന്മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതി; ഓേബദ-്
എേദാമും െയഹീയാവും െപട്ടകത്തിന്നു
വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു. 25 ഇങ്ങെന ദാവീദും
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം ഓേബദ-്എേദാമിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്നു സേന്താഷേത്താെട െകാണ്ടുവരുവാൻ
േപായി. 26 യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ
വാഹകന്മാരായ േലവ്യക്കൎ ു ൈദവം
സഹായിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ ഏഴു കാളെയയും ഏഴു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും യാഗംകഴിച്ചു. 27 ദാവീദും
െപട്ടകവാഹകന്മാരായ േലവ്യർ ഒെക്കയും
സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാേരാടുകൂെട
വാഹക്രപമാണിയായ െകനന്യാവും ശണപടം
െകാണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ചു; ദാവീദ ്ശണം െകാണ്ടുള്ള
എേഫാദ ്ധരിച്ചു. 28 അങ്ങെന യി്രസാേയെലാക്കയും
ആേപ്പൎ ാടും കാഹളനാദേത്താടും തൂയ്യൎ ങ്ങളുെടയും
ൈകത്താളങ്ങളുെടയും ധ്വനിേയാടുംകൂടി കിന്നരവും
വീണയും വായിച്ചുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം െകാണ്ടുവന്നു. 29 എന്നാൽ
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യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ
കിളിവാതിലിൽകൂടി േനാക്കി, ദാവീദ ്രാജാവു നൃത്തം
െചയ്യുന്നതും പാടുന്നതും കണ്ടു ഹൃദയത്തിൽ
അവെന നിന്ദിച്ചു

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇങ്ങെന അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
െകാണ്ടുവന്നു ദാവീദ ്അതിന്നായിട്ടു
അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിന്നകത്തു െവച്ചു;

പിെന്ന അവർ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
േഹാമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു. 2

ദാവീദ ്േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗങ്ങളും
കഴിച്ചുതീന്നൎ േശഷം ജനെത്ത യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിച്ചു. 3 അവൻ യി്രസാേയലിൽ
ഓേരാ പുരുഷന്നും ്രസ്തീക്കും ആെളാന്നിന്നു ഒരു
അപ്പവും ഒരു ഖണ്ഡം ഇറച്ചിയും ഒരു
മുന്തിരിങ്ങാക്കട്ടവീതം വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു.

4 അവൻ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
കീത്തൎ നവും വന്ദനവും േസ്താ്രതവും െചയവ്ാൻ
േലവ്യരിൽനിന്നു ശുശ്രൂഷകന്മാെര നിയമിച്ചു. 5

ആസാഫ ്തലവൻ; രണ്ടാമൻ െസഖയ്യൎ ാവു; പിെന്ന
െയയീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത്, െയഹീേയൽ,
മത്ഥിഥ്യാവു, എലീയാബ,് െബനായാവു, ഓേബദ-്
എേദാം, െയയീേയൽ എന്നിവർ വീണയും കിന്നരവും
വായിച്ചു; ആസാഫ ്ൈകത്താളം െകാട്ടി. 6

പുേരാഹിതന്മാരായ െബനായാവും െയഹസീേയലും
ൈദവത്തിെന്റ നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നിരന്തരം
കാഹളം ഊതി.

7 അന്നു, ആ ദിവസം തേന്ന, ദാവീദ ്ആസാഫും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും മുഖാന്തരം യേഹാെവക്കു
േസ്താ്രതം െചേയ്യണ്ടതിന്നു ആദ്യം
നിയമിച്ചെതെന്തന്നാൽ:

8 യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയത്ു; അവെന്റ
നാമെത്ത ആരാധിപ്പിൻ;
ജാതികളുെട ഇടയിൽ അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള
അറിയിപ്പിൻ;

9 അവന്നു പാടി കീത്തൎ നം െചയവ്ിൻ;
അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള ഒെക്കയും വണ്ണൎ ിപ്പിൻ.
10 അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ പുകഴുവിൻ;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം
സേന്താഷിക്കെട്ട.

11 യേഹാവെയയും അവെന്റ ശക്തിെയയും
േതടുവിൻ;
അവെന്റ മുഖം നിരന്തരം അേന്വഷിപ്പിൻ.
12 അവെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയലിെന്റ സന്താനേമ,
അവെന്റ വൃതന്മാരായ യാേക്കാബ ്പു്രതന്മാേര,
13 അവൻ െചയത് അത്ഭുതങ്ങളും അരുളിെച്ചയത്

അടയാളങ്ങളും വിധികളും ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ.
14 അവനേല്ലാ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ;
അവെന്റ ന്യായവിധികൾ സവ്വൎ ഭൂമിയിലുമുണ്ടു.
15 അവെന്റ വചനം ആയിരം തലമുറേയാളവും
അവെന്റ നിയമം എേന്നക്കും ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ.
16 അ്രബാഹാേമാടു അവൻ െചയത് നിയമവും

യിസഹ്ാക്കിേനാടു െചയത് സത്യവും തേന്ന.
17 അതിെന അവൻ യാേക്കാബിന്നു ഒരു

്രപമാണമായും
യി്രസാേയലിെന്നാരു ശാശ്വതനിയമമായും ഉറപ്പിച്ചു.

18 ഞാൻ നിനക്കു അവകാശമായി കനാൻേദശെത്ത
തരും എന്നു കലപ്ിച്ചു.

19 നിങ്ങൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ചുരുക്കംേപരും
അവിെട പരേദശികളും ആയിരിക്കുേമ്പാഴും
20 അവർ ഒരു ജാതിെയ വിട്ടു മെറ്റാരു ജാതിയിേലക്കും
ഒരു രാജ്യം വിട്ടു മെറ്റാരു വംശത്തിേലക്കും
േപാകുേമ്പാഴും

21 ആരും അവെര പീഡിപ്പിപ്പാൻ അവൻ
സമ്മതിച്ചില്ല;
അവർനിമിത്തം രാജാക്കന്മാെരയും ശാസിച്ചതു:
22 എെന്റ അഭിഷിക്തന്മാെര െതാടരുതു;
എെന്റ ്രപവാചകക്കൎ ു േദാഷം െചയ്കയുമരുതു.
23 സവ്വൎ ഭൂവാസികേള, യേഹാെവക്കു പാടുവിൻ;
നാൾക്കുനാൾ അവെന്റ രക്ഷെയ ്രപസ്താവിപ്പിൻ.
24 ജാതികളുെട നടുവിൽ അവെന്റ മഹത്വവും
സവ്വൎ വംശങ്ങളുെടയും മേദ്ധ്യ അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങളും
കഥിപ്പിൻ.

25 യേഹാവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും
സവ്വൎ േദവന്മാരിലും അതിഭയങ്കരനുമേല്ലാ.
26 ജാതികളുെട സകലേദവന്മാരും വി്രഗഹങ്ങൾ

അേ്രത;
യേഹാവേയാ ആകാശെത്ത ചെമച്ചവൻ. 27

യശസ്സും േതജസ്സും അവെന്റ സന്നിധിയിലും
ബലവും ആനന്ദവും അവെന്റ വാസസ്ഥലത്തിലും
ഉണ്ടു.

28 ജാതികളുെട കുലങ്ങേള, യേഹാെവക്കു
െകാടുപ്പിൻ;

29 യേഹാെവക്കു അവെന്റ നാമത്തിെന്റ മഹത്വം
െകാടുപ്പിൻ;
കാഴച്യുമായി അവെന്റ സന്നിധിയിൽ െചല്ലുവിൻ;
വിശുദ്ധഭൂഷണം ധരിച്ചുെകാണ്ടു യേഹാവെയ
നമസ്കരിപ്പിൻ.

30 സവ്വൎ ഭൂമിേയ, അവെന്റ സന്നിധിയിൽ നടുങ്ങുക;
ഭൂതലം കുലങ്ങാതവണ്ണം സ്ഥാപിതമാകുന്നു.
31 സ്വഗ്ഗൎ ം ആനന്ദിക്കെട്ട; ഭൂമി ഉല്ലസിക്കെട്ട;
യേഹാവ വാഴുന്നു എന്നു ജാതികളുെട മേദ്ധ്യ
േഘാഷിക്കെട്ട.

32 സമു്രദവും അതിെന്റ പൂണ്ണൎ തയും മുഴങ്ങെട്ട.
വയലും അതിലുള്ളെതാെക്കയും ആഹ്ലാദിക്കെട്ട.
33 അന്നു വനത്തിെല വൃക്ഷങ്ങൾ യേഹാവയുെട

മുമ്പിൽ ആക്കൎ ും;
അവൻ ഭൂമിെയ വിധിപ്പാൻ വരുന്നുവേല്ലാ.
34 യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ; അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
35 ഞങ്ങളുെട രക്ഷയായ ൈദവേമ, ഞങ്ങെള

രക്ഷിേക്കണേമ;
തിരുനാമെത്ത വാഴത്്തി നിെന്റ സ്തുതിയിൽ
പുകഴുവാൻ
ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു
േശഖരിേക്കണേമ എന്നു പറവിൻ.

36 യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാവ എന്നും
എേന്നക്കും വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ.
സകലജനവും ആേമൻ എന്നു പറഞ്ഞു യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ചു.

37 ഇങ്ങെന െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ദിവസം്രപതിയുള്ള േവലയുെട ആവശ്യംേപാെല
നിത്യം ശുശ്രൂഷിേക്കണ്ടതിന്നു ആസാഫിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും 38 ഒേബദ-്
എേദാമിെനയും അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
അറുപെത്തട്ടുേപെരയും യേഹാവയുെട

൧. ദിനവൃത്താന്തം 16:2 344 ൧. ദിനവൃത്താന്തം 16:38
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െപട്ടകത്തിന്മുമ്പിലും െയദൂഥൂെന്റ മകനായ ഓേബദ-്
എേദാമിെനയും േഹാസെയയും
വാതിൽകാവല്ക്കാരായും നിത്തൎ ി. 39 പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാെരയും ഗിെബേയാനിെല
പൂജാഗിരിയിൽ യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിന്മുമ്പിൽ യേഹാവ യി്രസാേയലിേനാടു
കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള 40 അവെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ്രപകാരെമാെക്കയും രാവിെലയും
ൈവകുേന്നരവും നിത്യം േഹാമപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാെവക്കു 41 േഹാമയാഗം കഴിപ്പാനും
അവേരാടുകൂെട േഹമാൻ, െയദൂഥൂൻ മുതലായി
േപർവിവരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േശ്രഷഠ്ന്മാെരയും
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു എന്നിങ്ങെന
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ാനും നിയമിച്ചു. 42

അവേരാടുകൂെട േഹമാെനയും െയദൂഥൂെനയും
കാഹളം, ൈകത്താളം എന്നിങ്ങെന
ദിവ്യസംഗീതത്തിന്നായുള്ള വാദ്യങ്ങെള
ധ്വനിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു നിയമിച്ചു; െയദൂഥൂെന്റ
പു്രതന്മാർ വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു; 43 പിെന്ന
സവ്വൎ ജനവും ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു
േപായി; ദാവീദും തെന്റ കുടുംബെത്ത അനു്രഗഹിപ്പാൻ
മടങ്ങിേപ്പായി.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദ ്തെന്റ അരമനയിൽ
വസിച്ചിരിക്കുംകാലത്തു ഒരുനാൾ
നാഥാൻ്രപവാചകേനാടു: ഇതാ ഞാൻ

േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകേമാ തിരശ്ശീലകൾക്കു
കീെഴ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 2 നാഥാൻ
ദാവീദിേനാടു: നിെന്റ താലപ്യ്യൎ ംേപാെലെയാെക്കയും
െചയത്ാലും; യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ അന്നു രാ്രതി നാഥാന്നു
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 4 നീ
െചന്നു എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു പറക:
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; എനിക്കു
വസിപ്പാനുള്ള ആലയം പണിേയണ്ടതു നീയല്ല. 5 ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെരയും ഞാൻ ഒരു ആലയത്തിൽ വാസം
െചയ്യാെത കൂടാരത്തിൽനിന്നു കൂടരത്തിേലക്കും
നിവാസത്തിൽനിന്നു നിവാസത്തിേലക്കും സഞ്ചരിച്ചു.
6 എല്ലായി്രസാേയലിേനാടുംകൂെട സഞ്ചരിച്ചുവന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിെടെവെച്ചങ്കിലും എെന്റ ജനെത്ത
േമയിപ്പാൻ ഞാൻ കലപ്ിച്ചാക്കിയ യി്രസാേയൽ
ന്യായാധിപതിമാരിൽ ആേരാെടങ്കിലും: നിങ്ങൾ
എനിക്കു േദവദാരുെകാണ്ടു ഒരു ആലയം
പണിയാെതയിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ഒരു വാക്കു
ഞാൻ കലപ്ിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 7 ആകയാൽ നീ എെന്റ
ഭൃത്യനായ ദാവീദിേനാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു
്രപഭുവായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന പുലപ്ുറത്തു
നിന്നു, ആടുകെള േനാക്കുേമ്പാൾ തേന്ന എടുത്തു. 8

നീ സഞ്ചരിച്ചുവന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നു നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിയിലുള്ള മഹാന്മാരുെട നാമംേപാെല ഒരു നാമം
ഞാൻ നിനക്കു ഉണ്ടാക്കും. 9 ഞാൻ എെന്റ ജനമായ

യി്രസാേയലിന്നു ഒരു സ്ഥലം കലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും
അവർ സ്വന്തസ്ഥലത്തു പാത്തൎ ു അവിെടനിന്നു
ഇളകാതവണ്ണം അവെര നടുകയും െചയ്യും;
പണ്ടെത്തേപ്പാെലയും എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു
ഞാൻ ന്യായാധിപന്മാെര കലപ്ിച്ചാക്കിയ
കാലെത്തേപ്പാെലയും ഇനി ദുഷ്ടന്മാർ അവെര
ക്ഷയിപ്പിക്കയില്ല. 10 ഞാൻ നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും അടക്കും; യേഹാവ നിനക്കു ഒരു
ഗൃഹം പണിയുെമന്നും ഞാൻ നിേന്നാടു
അറിയിക്കുന്നു. 11 നീ നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ േപാേകണ്ടതിന്നു നിെന്റ ജീവകാലം
തികയുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റേശഷം നിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവനായ നിെന്റ സന്തതിെയ
എഴുേന്നലപ്ിക്കയും അവെന്റ രാജത്വം
സ്ഥിരമാക്കുകയും െചയ്യും. 12 അവൻ എനിക്കു ഒരു
ആലയം പണിയും; ഞാൻ അവെന്റ സിംഹാസനം
എേന്നക്കും സ്ഥിരമാക്കും. 13 ഞാൻ അവന്നു
പിതാവും അവൻ എനിക്കു പു്രതനും ആയിരിക്കും;
നിെന്റ മുൻവാഴച്ക്കാരേനാടു ഞാൻ എെന്റ കൃപ
എടുത്തുകളഞ്ഞതുേപാെല അവേനാടു അതിെന
എടുത്തുകളകയില്ല. 14 ഞാൻ അവെന എെന്റ
ആലയത്തിലും എെന്റ രാജത്വത്തിലും എേന്നക്കും
നിലനിത്തൎ ും; അവെന്റ സിംഹാസനവും എേന്നക്കും
സ്ഥിരമായിരിക്കും. 15 ഈ വാക്കുകളും ഈ ദശൎ നവും
എല്ലാം നാഥാൻ ദാവീദിേനാടു ്രപസ്താവിച്ചു.

16 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്രാജാവു അകത്തു െചന്നു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവയായ ൈദവേമ, നീ
എെന്ന ഇ്രതേത്താളം െകാണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആർ?
എെന്റ ഗൃഹവും എന്തുള്ളു? 17 ൈദവേമ, ഇതും
േപാരാ എന്നു േതാന്നീട്ടു യേഹാവയായ ൈദവേമ,
വരുവാനുള്ള ദീഘൎ കാലേത്തക്കു അടിയെന്റ
ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ചും നീ അരുളിെച്ചയ്കയും
േശ്രഷഠ്പദവിയിലുള്ള മനുഷ്യെന്റ
അവെസ്ഥെക്കാത്തവണ്ണം എെന്ന ആദരിക്കയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 18 അടിയന്നു െചയത്
ബഹുമാനെത്തക്കുറിച്ചു ദാവീദ ്ഇനി എന്തു
പറേയണ്ടു? നീ അടിയെന അറിയുന്നുവേല്ലാ. 19

യേഹാേവ, അടിയൻ നിമിത്തവും നിെന്റ
്രപസാദ്രപകാരവും നീ ഈ മഹിമ ഒെക്കയും
്രപവത്തൎ ിച്ചു ഈ വങ്കായ്യൎ ം എല്ലാം
അറിയിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. 20 ഞങ്ങൾ
സ്വന്തെചവിെകാണ്ടു േകട്ടെതാെക്കയും ഓത്തൎ ാൽ
യേഹാേവ, നിെന്നേപ്പാെല ഒരുത്തനുമില്ല; നീ അല്ലാെത
ഒരു ൈദവവുമില്ല. 21 മി്രസയീമിൽനിന്നു നീ ഉദ്ധരിച്ച
നിെന്റ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ജാതികെള
നീക്കിക്കളകയിൽ വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ
കായ്യൎ ങ്ങളാൽ നിനക്കു ഒരു നാമം
സമ്പാദിേക്കണ്ടതിന്നു, ൈദവേമ നീ െചന്നു നിനക്കു
സ്വന്തജനമായി വീെണ്ടടുത്ത നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെനേപ്പാെല ഭൂമിയിൽ ഏെതാരു
ജാതിയുള്ളു? 22 നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന നീ
എേന്നക്കും നിനക്കു സ്വന്തജനമാക്കുകയും
യേഹാേവ, നീ അവക്കൎ ു ൈദവമായത്ീരുകയും
െചയത്ുവേല്ലാ. 23 ആകയാൽ യേഹാേവ, ഇേപ്പാൾ നീ
അടിയെനയും അടിയെന്റ ഗൃഹെത്തയും കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത് വചനം എേന്നക്കും
സ്ഥിരമായിരിക്കെട്ട; അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല തേന്ന
െചേയ്യണേമ. 24 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമാകുന്നു; യി്രസാേയലിന്നു
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ൈദവം തേന്ന എന്നിങ്ങെന നിെന്റ നാമം എേന്നക്കും
സ്ഥിരെപ്പട്ടു മഹത്വെപ്പടുകയും നിെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ ഗൃഹം നിെന്റ മുമ്പാെക നിലനില്ക്കയും
െചയ്യുമാറാകെട്ട. 25 എെന്റ ൈദവേമ, അടിയന്നു നീ
ഒരു ഗൃഹം പണിയുെമന്നു
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു
അടിയൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ
ൈധയ്യൎ ം്രപാപിച്ചു. 26 ആകയാൽ യേഹാേവ, നീ തേന്ന
ൈദവം; അടിയന്നു ഈ നന്മെയ നീ വാഗദ്ാനം
െചയത്ുമിരിക്കുന്നു. 27 അതുെകാണ്ടു അടിയെന്റ
ഗൃഹം തിരുമുമ്പാെക എേന്നക്കും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
അതിെന അനു്രഗഹിപ്പാൻ നിനക്കു ്രപസാദം
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു; യേഹാേവ, നീ
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എേന്നക്കും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടും ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം ദാവീദ ്െഫലിസ്ത്യെര
േതാലപ്ിച്ചു അടക്കി, ഗത്തും അതിേനാടു
േചന്നൎ  ്രഗാമങ്ങളും െഫലിസ്ത്യരുെട

കയ്യിൽനിന്നു പിടിച്ചു. 2 പിെന്ന അവൻ േമാവാബിെന
േതാലപ്ിച്ചു; േമാവാബ്യർ ദാവീദിെന്റ ദാസന്മാരായി
കാഴച് െകാണ്ടുവന്നു. 3 േസാബാരാജാവായ
ഹദേദെസർ ്രഫാത്ത് നദീതീരത്തിങ്കൽ തെന്റ
ആധിപത്യം ഉറപ്പിപ്പാൻ േപായേപ്പാൾ ദാവീദ്
അവെനയും ഹമാത്തിൽെവച്ചു േതാലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു.
4 അവെന്റ വക ആയിരം രഥങ്ങെളയും ഏഴായിരം
കുതിരപ്പടയാളികെളയും ഇരുപതിനായിരം
കാലാളുകെളയും ദാവീദ ്പിടിച്ചു; ദാവീദ ്അവയിൽ
നൂറു രഥകൂതിരകെള െവച്ചുെകാണ്ടു േശഷം
രഥകൂതിരകെള ഒെക്കയും കുതിഞരമ്പു
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. 5 േസാബാരാജാവായ
ഹദേദെസരിെന സഹായിപ്പാൻ ദേമ്മെശക്കിെല
അരാമ്യർ വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ ്അരാമ്യരിൽ
ഇരുപതിനായിരം േപെര നി്രഗഹിച്ചു. 6 പിെന്ന ദാവീദ്
ദേമ്മെശക്കിേനാടു േചന്നൎ  അരാമിൽ
കാവലപ്ട്ടാളങ്ങെള പാപ്പൎ ിച്ചു; അരാമ്യരും ദാവീദിന്നു
ദാസന്മാരായി കാഴച് െകാണ്ടുവന്നു; ഇങ്ങെന ദാവീദ്
െചേന്നടെത്താെക്കയും യേഹാവ അവന്നു ജയം നല്കി.
7 ഹദേദെസരിെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ുണ്ടായിരുന്ന
െപാൻപരിചകെള ദാവീദ ്എടുത്തു
െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 8 ഹദേദെസരിെന്റ
പട്ടണങ്ങളായ തിബഹ്ാത്തിൽനിന്നും കൂനിൽനിന്നും
അനവധി താ്രമവും െകാണ്ടുവന്നു; അതുെകാണ്ടു
ശേലാേമാൻ താ്രമക്കടലും സ്തംഭങ്ങളും
താ്രമപാ്രതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. 9 എന്നാൽ ദാവീദ്
േസാബാരാജാവായ ഹദേദെസരിെന്റ
ൈസന്യെത്തെയല്ലാം േതാലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു
ഹമാത്ത് രാജാവായ േതാവൂ േകട്ടേപ്പാൾ 10 അവൻ
ദാവീദ ്രാജാവിേനാടു കുശലും േചാദിപ്പാനും അവൻ
ഹദേദെസരിേനാടു യുദ്ധം െചയത്ു അവെന
േതാലപ്ിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന അഭിനന്ദിപ്പാനും തെന്റ
മകനായ ഹേദാരാമിെന അയച്ചു; ഹദേദസരും
േതാവൂവും തമ്മിൽ കൂടക്കൂെട യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ െപാന്നു, െവള്ളി താ്രമം ഇവെകാണ്ടുള്ള
സകലവിധസാധനങ്ങെളയും െകാണ്ടുവന്നു. 11 ദാവീദ്
രാജാവു അവെയ താൻ ഏേദാം, േമാവാബ,്
അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്ക് മുതലായ
സകലജാതികളുെട പക്കൽനിന്നും പിടിെച്ചടുത്ത

െവള്ളിേയാടും െപാന്നിേനാടുംകൂെട യേഹാെവക്കു
വിശുദ്ധീകരിച്ചു. 12 െസരൂയയുെട മകനായ
അബീശായി ഉപ്പുതാഴവ്രയിൽെവച്ചു എേദാമ്യരിൽ
പതിെനണ്ണായിരംേപെര സംഹരിച്ചു. 13 ദാവീദ്
എേദാമിൽ കാവലപ്ട്ടാളങ്ങെള ആക്കി; എേദാമ്യർ
എല്ലാവരും അവന്നു ദാസന്മാർ ആയത്ീന്നൎ ു. അങ്ങെന
ദാവീദ ്െചേന്നടെത്താെക്കയും യേഹാവ അവന്നു
ജയം നല്കി.

14 ഇങ്ങെന ദാവീദ ്എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
രാജാവായി വാണു; തെന്റ സകലജനത്തിന്നും നീതിയും
ന്യായവും നടത്തിവന്നു. 15 െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബ ്േസനാധിപതി ആയിരുന്നു; അഹീലൂദിെന്റ
മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത് മ്രന്തിയും 16

അഹീത്തൂബിെന്റ മകനായ സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ അഹീേമെലക്കും
പുേരാഹിതന്മാരും ശവശ്ാ രായസക്കാരനും 17

െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാവു േ്രകത്യക്കൎ ും
േപ്ലത്യക്കൎ ും അധിപതിയും ആയിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ
പു്രതന്മാർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ്രപധാന
പരിചാരകന്മാരായിരുന്നു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റ േശഷം അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ
നാഹാശ ്മരിച്ചു; അവെന്റ മകൻ അവന്നു
പകരം രാജാവായി. 2 അേപ്പാൾ ദാവീദ:്

നാഹാശ ്എനിക്കു ദയ കാണിച്ചതു െകാണ്ടു അവെന്റ
മകനായ ഹാനൂന്നു ഞാനും ദയ കാണിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവെന്റ അപ്പെനക്കുറിച്ചു
അവേനാടു ആശ്വാസവാക്കു പറവാൻ ദാവീദ്
ദൂതന്മാെര അയച്ചു. ദാവീദിെന്റ ദൂതന്മാർ
അേമ്മാന്യരുെട േദശത്തു ഹാനൂെന്റ അടുക്കൽ
അവെന ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ വന്നേപ്പാൾ 3

അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഹാനൂേനാടു: ദാവീദ ്നിെന്റ
അപ്പെന ബഹുമാനിച്ചിട്ടാകുന്നു നിെന്റ അടുക്കൽ
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെര അയച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നു
നിനക്കു േതാന്നുന്നുേവാ? േദശെത്ത പരിേശാധിപ്പാനും
മുടിപ്പാനും ഒറ്റുേനാക്കുവാനും അല്ലേയാ അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ ഹാനൂൻ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാെര
പിടിച്ചു െക്ഷൗരം െചയ്യിച്ചു അവരുെട അങ്കികെള
നടുവിൽ ആസനംവെര മുറിച്ചുകളഞ്ഞു വിട്ടയച്ചു. 5

ചിലർ െചന്നു ആ പുരുഷന്മാരുെട വസ്തുത ദാവീദിെന
അറിയിച്ചു; അവർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരിക്കയാൽ അവൻ
അവെര എതിേരലപ്ാൻ ആളയച്ചു; നിങ്ങളുെട താടി
വളരുന്നതുവെര െയരീേഹാവിൽ പാത്തൎ ിട്ടു
മടങ്ങിവരുവിൻ എന്നു രാജാവു പറയിച്ചു. 6 തങ്ങൾ
ദാവീദിന്നു െവറുപ്പായി എന്നു അേമ്മാന്യർ
കണ്ടേപ്പാൾ ഹാനൂനും അേമ്മാന്യരും
െമെസാെപാതാമ്യയിൽനിന്നും മയഖേയാടു േചന്നൎ
അരാമിൽനിന്നും േസാബയിൽനിന്നും രഥങ്ങെളയും
കുതിരപ്പടയാളികെളയും ആയിരം താലന്ത ്െവള്ളി
െകാടുത്തു കൂലിക്കു വാങ്ങി. 7 അവർ മുപ്പത്തീരായിരം
രഥങ്ങെളയും മയഖാരാജാവിെനയും അവെന്റ
പടജ്ജനെത്തയും കൂലിക്കു വാങ്ങി; അവർ വന്നു
െമേദെബക്കു മുമ്പിൽ പാളയമിറങ്ങി; അേമ്മാന്യരും
അവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു വന്നുകൂടി പെടക്കു
പുറെപ്പട്ടു. 8 ദാവീദ ്അതു േകട്ടേപ്പാൾ
േയാവാബിെനയും വീരന്മാരുെട
സകലൈസന്യെത്തയും അയച്ചു. 9 അേമ്മാന്യർ
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പുറെപ്പട്ടു പട്ടണത്തിെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ പെടക്കു
അണിനിരന്നു; വന്ന രാജാക്കന്മാേരാ തനിച്ചു
െവളി്രമ്പേദശത്തായിരുന്നു. 10 തെന്റ മുമ്പിലും
പിമ്പിലും പട നിരന്നിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
േയാവാബ ്എല്ലായി്രസാേയൽവീരന്മാരിൽനിന്നും
ആളുകെള തിരെഞ്ഞടുത്തു അരാമ്യെക്കൎ തിെര
അണിനിരത്തി. 11 േശഷം പടജ്ജനെത്ത അവൻ തെന്റ
സേഹാദരനായ അബീശായിെയ ഏലപ്ിച്ചു; അവർ
അേമ്മാന്യെക്കൎ തിെര അണിനിരന്നു. 12 പിെന്ന അവൻ:
അരാമ്യർ എെന്റ േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ നീ
എനിക്കു സഹായം െചേയ്യണം; അേമ്മാന്യർ നിെന്റ
േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്കു
സഹായം െചയ്യും. 13 ൈധയ്യൎ മായിരിക്ക; നാം നമ്മുെട
ജനത്തിന്നും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി പുരുഷത്വം കാണിക്കുക; യേഹാവേയാ
തനിക്കു ഇഷ്ടമായതു െചയ്യുമാറാകെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 പിെന്ന േയാവാബും കൂെടയുള്ള ജനവും
അരാമ്യേരാടു പെടക്കു അടുത്തു; അവർ അവെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി. 15 അരാമ്യർ ഓടിേപ്പായി എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ അേമ്മാന്യരും അതുേപാെല അവെന്റ
സേഹാദരനായ അബീശായിയുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി,
പട്ടണത്തിൽ കടന്നു; േയാവാബ ്െയരൂശേലമിേലക്കു
േപാന്നു. 16 തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റുേപായി
എന്നു അരാമ്യർ കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ദൂതന്മാെര
അയച്ചു നദിക്കു അക്കെരയുള്ള അരാമ്യെര വരുത്തി;
ഹദേദെസരിെന്റ േസനാപതിയായ േശാഫക്ക് അവരുെട
നായകനായിരുന്നു. 17 അതു ദാവീദിന്നു അറിവു
കിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ എല്ലായി്രസാേയലിെനയും കൂട്ടി
േയാദ്ദൎ ാൻ കടന്നു അവെക്കൎ തിെര െചന്നു അവരുെട
േനെര അണിനിരത്തി. ദാവീദ ്അരാമ്യക്കൎ ു േനെര
പെടക്കു അണിനിരത്തിയ േശഷം അവർ അവേനാടു
പടേയറ്റു യുദ്ധം െചയത്ു. 18 എന്നാൽ അരാമ്യർ
യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി; ദാവീദ്
അരാമ്യരിൽ ഏഴായിരം േതരാളികെളയും
നാലപ്തിനായിരം കാലാളുകെളയും നി്രഗഹിച്ചു;
േസനാപതിയായ േശാഫക്കിെനയും െകാന്നുകളഞ്ഞു.
19 ഹദേദെസരിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ തങ്ങൾ
യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റുേപാെയന്നു കണ്ടിട്ടു
ദാവീദിേനാടു സന്ധിെചയത്ു അവന്നു കീഴടങ്ങി;
അേമ്മാന്യെര സഹായിപ്പാൻ അരാമ്യർ പിെന്ന
തുനിഞ്ഞതുമില്ല.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെറ്റയാണ്ടിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന കാലത്തു േയാവാബ്
ൈസന്യബലേത്താെട പുറെപ്പട്ടു

അേമ്മാന്യരുെട േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കീട്ടു െചന്നു
രബ്ബെയ വളഞ്ഞു. ദാവീേദാ െയരൂശേലമിൽ തേന്ന
താമസിച്ചിരുന്നു. േയാവാബ ്രബ്ബെയ പിടിച്ചു
നശിപ്പിച്ചു. 2 ദാവീദ ്അവരുെട രാജാവിെന്റ കിരീടം
അവെന്റ തലയിൽനിന്നു എടുത്തു; അതിെന്റ തൂക്കം
ഒരു താലന്തു െപാന്നു എന്നു കണ്ടു; അതിൽ രത്നങ്ങളും
പതിച്ചിരുന്നു; അതു ദാവീദിെന്റ തലയിൽ െവച്ചു;
അവൻ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്നു അനവധി െകാള്ളയും
െകാണ്ടുേപാന്നു. 3 അവൻ അതിെല ജനെത്ത
പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു ഈച്ചൎ വാളിന്നും
െമതിവണ്ടിക്കും േകാടാലിക്കും ആക്കി; ഇങ്ങെന
ദാവീദ ്അേമ്മാന്യരുെട എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും

െചയത്ു. പിെന്ന ദാവീദും സകലജനവും
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

4 അതിെന്റേശഷം േഗെസരിൽെവച്ചു െഫലിസ്ത്യേരാടു
യുദ്ധം ഉണ്ടായി; ആ സമയത്തു ഹൂശാത്യനായ
സിെബ്ബഖായി മല്ലന്മാരുെട മക്കളിൽ ഒരുത്തനായ
സിപ്പായിെയ െവട്ടിെക്കാന്നു; പിെന്ന അവർ കീഴടങ്ങി.
5 പിെന്നയും െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
യായീരിെന്റ മകനായ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ
െഗാല്യാഥിെന്റ സേഹാദരനായ ലഹ്മിെയ
െവട്ടിെക്കാന്നു. അവെന്റ കുന്തത്തണ്ടു
െനയത്്തുകാരെന്റ പടപ്പുതടിേപാെല ആയിരുന്നു. 6

വീണ്ടും ഗത്തിൽെവച്ചു യുദ്ധം ഉണ്ടായി; അവിെട
ദീഘൎ കായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു
ഓേരാ ൈകക്കു ആറാറുവിരലും ഓേരാ കാലിന്നു
ആറാറു വിരലും ആെക ഇരുപത്തിനാലു വിരൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവനും രാെഫക്കു
ജനിച്ചവനായിരുന്നു. 7 അവൻ യി്രസാേയലിെന
ധിക്കരിച്ചേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ സേഹാദരനായ
ശിെമയയുെട മകനായ േയാനാഥാൻ അവെന
െവട്ടിെക്കാന്നു. 8 ഇവർ ഗത്തിൽ രാെഫക്കു ജനിച്ചവർ
ആയിരുന്നു; അവർ ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ
ദാസന്മാരുെടയും കയ്യാൽ പട്ടുേപായി.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം സാത്താൻ യി്രസാേയലിന്നു
വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റു യി്രസാേയലിെന
എണ്ണുവാൻ ദാവീദിന്നു േതാന്നിച്ചു. 2 ദാവീദ്

േയാവാബിേനാടും ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും:
നിങ്ങൾ െചന്നു േബർ-േശബമുതൽ ദാൻവെര
യി്രസാേയലിെന എണ്ണി അവരുെട സംഖ്യ ഞാൻ
അറിേയണ്ടതിന്നു െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
3 അതിന്നു േയാവാബ:് യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
ഉള്ളതിൽ നൂറിരട്ടിയായി വദ്ധൎ ിപ്പിക്കെട്ട; എങ്കിലും
എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, അവർ ഒെക്കയും
യജമാനെന്റ ദാസന്മാരല്ലേയാ? യജമാനൻ ഈ കായ്യൎ ം
അേന്വഷിക്കുന്നതു എന്തു? യി്രസാേയലിന്നു
കുറ്റത്തിെന്റ കാരണമായി തീരുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ േയാവാബ ്രാജാവിെന്റ കലപ്ന
അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നു. അതുെകാണ്ടു േയാവാബ്
പുറെപ്പട്ടു എല്ലായി്രസാേയലിലുംകൂടി സഞ്ചരിച്ചു
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു. 5 േയാവാബ്
ജനെത്ത എണ്ണിയ സംഖ്യ ദാവീദിന്നു െകാടുത്തു:
യി്രസാേയലിൽ ആയുധപാണികൾ എല്ലാംകൂടി
പതിെനാന്നുലക്ഷംേപർ. െയഹൂദയിൽ
ആയുധപാണികൾ നാലുലക്ഷെത്തഴുപതിനായിരം
േപർ. 6 എന്നാൽ രാജാവിെന്റ കലപ്ന േയാവാബിന്നു
െവറുപ്പായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ േലവിെയയും
െബന്യാമീെനയും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയില്ല. 7

ൈദവത്തിന്നു ഈ കായ്യൎ ം
അനിഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ യി്രസാേയലിെന
ബാധിച്ചു. 8 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്ൈദവേത്താടു: ഈ
കായ്യൎ ം െചയത്തിനാൽ ഞാൻ മഹാപാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു: എന്നാൽ അടിയെന്റ അകൃത്യം
ക്ഷമിേക്കണേമ: ഞാൻ വലിയ േഭാഷത്വം
െചയത്ുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു. 9 യേഹാവ
ദാവീദിെന്റ ദശൎ കനായ ഗാദിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: 10 നീ െചന്നു
ദാവീദിേനാടു: ഞാൻ മൂന്നു കായ്യൎ ം നിെന്റ മുമ്പിൽ
െവക്കുന്നു; അവയിൽ ഒന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക;
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അതു ഞാൻ നിേന്നാടു െചയ്യും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറക. 11 അങ്ങെന ഗാദ്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു: യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 12 മൂന്നു സംവത്സരെത്ത
ക്ഷാമേമാ, നിെന്റ ശ്രതുക്കളുെട വാൾ നിെന്ന
തുടെന്നൎ ത്തി നീ മൂന്നു മാസം നിെന്റ ശ്രതുക്കളാൽ
നശിക്കേയാ, േദശത്തു മൂന്നു ദിവസം യേഹാവയുെട
വാളായ മാഹാമാരി ഉണ്ടായി
യി്രസാേയൽേദശെത്താെക്കയും യേഹാവയുെട ദൂതൻ
സംഹാരം െചയ്കേയാ ഇവയിൽ ഒന്നു
തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക. എെന്ന അയച്ചവേനാടു
ഞാൻ എെന്താരു മറുപടി പറേയണ്ടു എന്നു
ആേലാചിച്ചുേനാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ദാവീദ്
ഗാദിേനാടു: ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട കയ്യിൽ തേന്ന വീഴെട്ട;
അവെന്റ കരുണ ഏറ്റവും വലിയതേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റ
കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുേത എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന
യേഹാവ ഇ്രസാേയലിൽ മഹാമാരി അയച്ചു;
യി്രസാേയലിൽ എഴുപതിനായിരംേപർ വീണുേപായി.
15 ൈദവം െയരൂശേലമിെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു
ദൂതെന അവിെട അയച്ചു; അവൻ നശിപ്പിപ്പാൻ
ഭാവിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ കണ്ടു ആ
അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു അനുതപിച്ചു നാശകദൂതേനാടു:
മതി, നിെന്റ ൈക പിൻവലിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു,
യേഹാവയുെട ദൂതൻ െയബൂസ്യനായ ഒന്നൎ ാെന്റ
കളത്തിന്നരിെക നില്ക്കയായിരുന്നു. 16 ദാവീദ ്തല
െപാക്കി, യേഹാവയുെട ദൂതൻ വാൾ ഊരി
െയരൂശേലമിന്നു മീെത നീട്ടിപ്പിടിച്ചുംെകാണ്ടും
ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിന്നും മേദ്ധ്യ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു
ദാവീദും മൂപ്പന്മാരും രട്ടുടുത്തു സാഷ്ടാംഗം വീണു. 17

ദാവീദ ്ൈദവേത്താടു: ജനെത്ത എണ്ണുവാൻ
പറഞ്ഞവൻ ഞാനല്ലേയാ? േദാഷം െചയത് പാപി
ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ ആടുകൾ എന്തു
െചയത്ിരിക്കുന്നു? യേഹാേവ, എെന്റ ൈദവേമ,
നിെന്റ ൈക ബാധക്കായിട്ടു നിെന്റ ജനത്തിേന്മൽ അല്ല,
എെന്റേമലും എെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും ഇരിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
ഗാദിേനാടു ദാവീദ ്െചന്നു െയബൂസ്യനായ ഒന്നൎ ാെന്റ
കളത്തിൽ യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം
പണിേയണെമന്നു ദാവീദിേനാടു പറവാൻ കലപ്ിച്ചു.
19 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഗാദ ്പറഞ്ഞ
വചന്രപകാരം ദാവീദ ്െചന്നു. 20 ഒന്നൎ ാൻ തിരിഞ്ഞു
ദൂതെന കണ്ടു തെന്റ നാലു പു്രതന്മാരുമായി ഒളിച്ചു.
ഒന്നൎ ാൻ േകാതമ്പു െമതിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു.
21 ദാവീദ ്ഒന്നൎ ാെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ ഒന്നൎ ാൻ
േനാക്കി ദാവീദിെന കണ്ടു കളത്തിൽനിന്നു
പുറത്തുെചന്നു ദാവീദിെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ചു. 22 ദാവീദ ്ഒന്നൎ ാേനാടു: ഈ കളത്തിെന്റ
സ്ഥലത്തു ഞാൻ യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം
പണിേയണ്ടതിന്നു അതു എനിക്കു തേരണം; ബാധ
ജനെത്ത വിട്ടുമാേറണ്ടതിന്നു നീ അതു മുഴുവിെലക്കു
എനിക്കു തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്നു
ഒന്നൎ ാൻ ദാവീദിേനാടു: അതു എടുത്തുെകാൾക;
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ്രപസാദംേപാെല
െചയത്ുെകാണ്ടാലും; ഇതാ ഞാൻ േഹാമയാഗത്തിന്നു
കാളകെളയും വിറകിന്നു െമതിവണ്ടികെളയും
േഭാജനയാഗത്തിന്നു േകാതമ്പിെനയും തരുന്നു; എല്ലാം
ഞാൻ തരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ദാവീദ ്രാജാവു
ഒന്നൎ ാേനാടു: അങ്ങെന അല്ല; ഞാൻ മുഴുവിെലേക്ക
അതു വാങ്ങുകയുള്ളു; നിനക്കുള്ളതു ഞാൻ

യേഹാെവക്കായിട്ടു എടുക്കയില്ല; െചലവുകൂടാെത
േഹാമയാഗം കഴിക്കയും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 25

അങ്ങെന ദാവീദ ്ആ സ്ഥലത്തിന്നു അറുനൂറു
േശെക്കൽ െപാന്നു ഒന്നൎ ാന്നു െകാടുത്തു. 26 ദാവീദ്
അവിെട യേഹാെവക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു
േഹാമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു; അവൻ
ആകാശത്തിൽനിന്നു േഹാമപീഠത്തിേന്മൽ തീ ഇറക്കി
അവന്നു ഉത്തരം അരുളി. 27 യേഹാവ ദൂതേനാടു
കലപ്ിച്ചു; അവൻ തെന്റ വാൾ വീണ്ടും ഉറയിൽ ഇട്ടു.

28 ആ കാലത്തു െയബൂസ്യനായ ഒന്നൎ ാെന്റ
കളത്തിൽെവച്ചു യേഹാവ തെന്റ ്രപാത്ഥൎ െനക്കു
ഉത്തരമരുളി എന്നു ദാവീദ ്കണ്ടിട്ടു അവിെട യാഗം
കഴിച്ചു. 29 േമാെശ മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന യേഹാവയുെട തിരുനിവാസവും
േഹാമപീഠവും അന്നു ഗിെബേയാനിെല
പൂജാഗിരിയിൽ ആയിരുന്നു. 30 യേഹാവയുെട ദൂതെന്റ
വാളിെന േപടിച്ചതുെകാണ്ടു ൈദവേത്താടു
അരുളപ്പാടു േചാദിേക്കണ്ടതിന്നു അവിെട െചല്ലുവാൻ
ദാവീദിന്നു കഴിഞ്ഞില്ല.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇതു യേഹാവയായ ൈദവത്തിെന്റ ആലയം;
ഇതു യി്രസാേയലിന്നു േഹാമപീഠം എന്നു
ദാവീദ ്പറഞ്ഞു. 2 അനന്തരം ദാവീദ്

യി്രസാേയൽേദശത്തിെല അന്യജാതിക്കാെര
കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ കലപ്ിച്ചു; ൈദവത്തിെന്റ ആലയം
പണിവാൻ ചതുരക്കല്ലു െചേത്തണ്ടതിന്നു അവൻ
കലപ്ണിക്കാെര നിയമിച്ചു. 3 ദാവീദ്
പടിവാതിൽകതകുകളുെട ആണികൾക്കായിട്ടും
െകാളുത്തുകൾക്കായിട്ടും വളെര ഇരിമ്പും
തൂക്കമില്ലാെത വളെര താ്രമവും അനവധി
േദവദാരുവും ഒരുക്കിെവച്ചു. 4 സീേദാന്യരും
േസായ്യൎ രും അനവധി േദവദാരു ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. എെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ െചറുപ്പവും
ഇളം്രപായവുമുള്ളവൻ ആകുന്നു; യേഹാെവക്കായി
പണിേയണ്ടുന്ന ആലയേമാ കീത്തൎ ിയും
േശാഭയുംെകാണ്ടു സവ്വൎ േദശങ്ങൾക്കും
അതിമഹത്വമുള്ളതായിരിേക്കണം. 5 ആകയാൽ ഞാൻ
അതിന്നു തക്കവണ്ണം വട്ടംകൂട്ടും എന്നു ദാവീദ്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ദാവീദ ്തെന്റ മരണത്തിന്നു മുെമ്പ
ധാരാളം വട്ടംകൂട്ടി.

6 അവൻ തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന വിളിച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു ഒരു
ആലയം പണിവാൻ കലപ്ന െകാടുത്തു. 7 ദാവീദ്
ശേലാേമാേനാടു പറഞ്ഞതു: മകേന, ഞാൻ തേന്ന
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു
ആലയം പണിവാൻ താലപ്യ്യൎ െപ്പട്ടിരുന്നു. 8 എങ്കിലും
എനിക്കു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: നീ വളെര രക്തം ചിന്തി വലിയ
യുദ്ധങ്ങളും െചയത്ിട്ടുണ്ടു; നീ എെന്റ നാമത്തിന്നു ഒരു
ആലയം പണിയരുതു; നീ എെന്റ മുമ്പാെക ഭൂമിയിൽ
ബഹു രക്തം ചിന്തിയിരിക്കുന്നു. 9 എന്നാൽ നിനക്കു
ഒരു മകൻ ജനിക്കും; അവൻ
വിശ്രമപുരുഷനായിരിക്കും; ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള അവെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും നീക്കി അവന്നു വിശ്രമം
െകാടുക്കും; അവെന്റ േപർ ശേലാേമാൻ എന്നു
ആയിരിക്കും; അവെന്റ കാലത്തു ഞാൻ
യി്രസാേയലിന്നു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നല്കും. 10

൧. ദിനവൃത്താന്തം 21:11 348 ൧. ദിനവൃത്താന്തം 22:10
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അവൻ എെന്റ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിയും;
അവൻ എനിക്കു മകനായും ഞാൻ അവന്നു
അപ്പനായും ഇരിക്കും; യി്രസാേയലിൽ അവെന്റ
രാജാസനം ഞാൻ എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുമാറാക്കും. 11

ആകയാൽ എെന്റ മകേന, യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്നക്കുറിച്ചു അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല നീ
കൃതാത്ഥൎ നായി അവെന്റ ആലയം പണിക. 12 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം നീ
ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ നിനക്കു ജ്ഞാനവും
വിേവകവും തന്നു നിെന്ന യി്രസാേയലിന്നു
നിയമിക്കുമാറാകെട്ട. 13 യേഹാവ യി്രസാേയലിന്നു
േവണ്ടി േമാെശേയാടു കലപ്ിച്ച ചട്ടങ്ങളും വിധികളും
നീ ്രപമാണിച്ചാചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ
കൃതാത്ഥൎ നാകും; ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു ഉെറച്ചിരിക്ക;
ഭയെപ്പടരുതു, ്രഭമിക്കയും അരുതു. 14 ഇതാ, ഞാൻ
എെന്റ കഷ്ടത്തിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നായി
ഒരു ലക്ഷം താലന്ത ്െപാന്നും പത്തു ലക്ഷം താലന്ത്
െവള്ളിയും െപരുപ്പംനിമിത്തം തൂക്കമില്ലാത്ത താ്രമവും
ഇരിമ്പും സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടു; മരവും കല്ലും കൂെട ഞാൻ
ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു; നിനക്കു ഇനിയും അതിേനാടു
േചത്തൎ ുെകാള്ളാമേല്ലാ. 15 നിെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ
കല്ലുെവട്ടുകാർ, കലപ്ണിക്കാർ, ആശാരികൾ
എന്നിങ്ങെന അനവധി പണിക്കാരും സകലവിധ
െകൗശലപ്പണിക്കാരും ഉണ്ടേല്ലാ; 16 െപാന്നു, െവള്ളി,
താ്രമം, ഇരിമ്പു എന്നിവ ധാരാളം ഉണ്ടു; ഉത്സാഹിച്ചു
്രപവത്തൎ ിച്ചുെകാൾക; യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 17 ദാവീദ ്യി്രസാേയലിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന
സഹായിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചുപറഞ്ഞതു: 18 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു കൂെട ഉണ്ടേല്ലാ;
അവൻ നിങ്ങൾക്കു ചുറ്റും വിശ്രമം
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൻ േദശനിവാസികെള
എെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു േദശം യേഹാെവക്കും
അവെന്റ ജനത്തിന്നും കീഴടങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. 19

ആകയാൽ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിപ്പാൻ നിങ്ങളുെട ഹൃദയവും മനസ്സും
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുപ്പിൻ. എഴുേന്നലപ്ിൻ;
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകവും ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധപാ്രതങ്ങളും യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു
പണിവാനുള്ള ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു യേഹാവയായ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത പണിവിൻ.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദ ്വേയാധികനും കാലസമ്പൂണ്ണൎ നും
ആയേപ്പാൾ തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവാക്കി. 2 അവൻ

യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും എല്ലാം
കൂട്ടിവരുത്തി, 3 േലവ്യരിൽ മുപ്പതു വയസ്സുമുതൽ
േമേലാട്ടുള്ളവെര എണ്ണി; ആെളണ്ണം േപരുേപരായി
അവർ മുപ്പെത്തണ്ണായിരം ആയിരുന്നു. 4 അവരിൽ
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല േവല നടേത്തണ്ടുന്നവരും
ആറായിരംേപർ ്രപമാണികളും 5 ന്യായാധിപന്മാരും
നാലായിരംേപർ വാതിൽകാവല്ക്കാരും നാലായിരംേപർ
േസ്താ്രതം െചേയ്യണ്ടതിന്നു ദാവീദ ്ഉണ്ടാക്കിയ
വാദ്യങ്ങളാൽ യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുന്നവരും

ആയിരുന്നു; 6 ദാവീദ ്അവെര േലവിപു്രതന്മാരായ
േഗേശൎ ാൻ, െകഹാത്ത്, െമരാരി എന്നീ ്രകമ്രപകാരം
കൂറുകളായി വിഭാഗിച്ചു. 7 േഗർേശാന്യർ ലദ്ദാൻ,
ശിെമയി. 8 ലദ്ദാെന്റ പു്രതന്മാർ: തലവനായ
െയഹീേയൽ, േസഥാം, േയാേവൽ ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ.
9 ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ: െശേലാമീത്ത്, ഹസീേയൽ,
ഹാരാൻ ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ; ഇവർ ലദ്ദാെന്റ
പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 10

ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ: യഹത്ത്, സീനാ, െയയൂശ,്
െബരീയാം; ഈ നാലുേപർ ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ.
11 യഹത്ത് തലവനും സീനാ രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു;
െയയൂശിന്നും െബരിെയക്കും അധികം പു്രതന്മാർ
ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ ഏകപിതൃഭവനമായി
എണ്ണെപ്പട്ടിരുന്നു. 12 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അ്രമാം, യിസഹ്ാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ ഇങ്ങെന
നാലുേപർ. 13 അ്രമാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: അഹേരാൻ,
േമാെശ; അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കെള ശുദ്ധീകരിപ്പാനും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ധൂപംകാട്ടുവാനും
അവന്നു ശുശ്രൂഷെചയവ്ാനും എേപ്പാഴും അവെന്റ
നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിപ്പാനും സദാകാലേത്തക്കും
േവർതിരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 14 ൈദവപുരുഷനായ
േമാെശയുെട പു്രതന്മാെരേയാ േലവിേഗാ്രതത്തിൽ
എണ്ണിയിരുന്നു. 15 േമാെശയുെട പു്രതന്മാർ: േഗേശൎ ാം,
എലീേയെസർ. 16 െഗേശൎ ാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
െശബൂേവൽ തലവനായിരുന്നു. 17 എലീേയെസരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െരഹബ്യാവു തലവൻ; എലീേയെസരിന്നു
േവെറ പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എങ്കിലും
െരഹബ്യാവിന്നു വളെര പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 18

യിസഹ്ാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െശേലാമീത്ത് തലവൻ. 19

െഹേ്രബാെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െയരീയാവു തലവനും
അമയ്യൎ ാവു രണ്ടാമനും യഹസീേയൽ മൂന്നാമനും,
െയക്കെമയാം നാലാമനും ആയിരുന്നു. 20

ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ മീഖാ തലവനും
യിശ്ശീയാവു രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു. 21 െമരാരിയുെട
പു്രതന്മാർ മഹ്ലി, മൂശി. മഹ്ലിയുെട പു്രതന്മാർ:
എെലയാസാർ, കീശ.് 22 എെലയാസാർ മരിച്ചു;
അവന്നു പു്രതിമാരല്ലാെത പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
കീശിെന്റ പു്രതന്മാരായ അവരുെട സേഹാദരന്മാർ
അവെര വിവാഹംെചയത്ു. 23 മൂശിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, ഏെദർ, െയേരേമാത്ത് ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 24

ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി ആെളണ്ണം
േപരുേപരായി എണ്ണെപ്പട്ട്രപകാരം തങ്ങളുെട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായ േലവിപു്രതന്മാർ;
അവർ ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശുശ്രൂഷയിൽ േവല
െചയത്ുവന്നു. 25 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന്നു സ്വസ്ഥത െകാടുത്തു
െയരൂശേലമിൽ എേന്നക്കും വസിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26

ആകയാൽ േലവ്യക്കൎ ു ഇനി തിരുനിവാസവും അതിെല
ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും ചുമപ്പാൻ
ആവശ്യമില്ല എന്നു ദാവീദ ്പറഞ്ഞു. 27 ദാവീദിെന്റ
അന്ത്യകലപ്നകളാൽ േലവ്യെര ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു എണ്ണിയിരുന്നു. 28 അവരുെട
മുറേയാ, യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശുശ്രൂെഷക്കായി ്രപാകാരങ്ങളിലും അറകളിലും
സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും
ൈദവാലയത്തിെല ശുശ്രൂഷയുെട േവെലക്കു
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെര സഹായിക്കുന്നതും 29

കാഴച്യപ്പവും പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകളായും ചട്ടിയിൽ
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ചുടുന്നതായും കുതിക്കൎ ുന്നതായും അപ്പൎ ിക്കുന്ന
േഭാജനയാഗത്തിന്നുള്ള േനരിയമാവും സകലവിധ
പരിമാണവും അളവും േനാക്കുന്നതും 30 രാവിെലയും
ൈവകുേന്നരവും യേഹാവെയ വാഴത്്തി
സ്തുതിേക്കണ്ടതിന്നു ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നതും 31

യേഹാെവക്കു ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും
ഉത്സവങ്ങളിലും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം
അവെയക്കുറിച്ചുള്ള നിയമത്തിന്നനുസരണയായ
സംഖ്യ്രപകാരം േഹാമയാഗങ്ങെള അപ്പൎ ിക്കുന്നതും 32

സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ കായ്യൎ വും
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ കായ്യൎ വും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ശുശ്രൂഷയിൽ അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട
കായ്യൎ വും വിചാരിക്കുന്നതും തേന്ന.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂറുകേളാ:
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ: നാദാബ,് അബീഹൂ,
എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ. 2 നാദാബും

അബീഹൂവും അവരുെട അപ്പന്നു മുെമ്പ
മരിച്ചുേപായി; അവക്കൎ ു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല; അതുെകാണ്ടു എെലയാസാരും
ഈഥാമാരും െപൗേരാഹിത്യം നടത്തി. 3 ദാവീദ്
എെലയാസാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ സാേദാക്,
ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ അഹീേമെലക്ക്
എന്നിവരുമായി അവെര അവരുെട ശുശ്രൂഷയുെട
മുറ്രപകാരം വിഭാഗിച്ചു. 4 ഈഥാമാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിലുള്ളതിെനക്കാൾ എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ അധികം തലവന്മാെര കണ്ടതുെകാണ്ടു
എെലയാസാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ പതിനാറു
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
എട്ടു പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുമായി വിഭാഗിച്ചു. 5

എെലയാസാരിെന്റ പു്രതന്മാരിലും ഈഥാമാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിലും വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും ഉള്ളതുെകാണ്ടു
അവെര തരേഭദം കൂടാെത ചീട്ടിട്ടു വിഭാഗിച്ചു. 6

േലവ്യരിൽ െനഥനേയലിെന്റ മകനായ െശമയ്യാശാ്രസ്തി
രാജാവിന്നും ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിന്നും അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ
അഹീേമെലക്കിന്നും പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
േലവ്യരുെടയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാക്കൎ ും മുമ്പാെക
ഒരു പിതൃഭവനം എെലയാസാരിന്നും മെറ്റാന്നു
ഈഥാമാരിന്നുമായി ചീട്ടുവന്നതു എഴുതിെവച്ചു. 7

ഒന്നാമെത്ത ചീട്ട് െയേഹായാരീബിന്നും രണ്ടാമേത്തതു
െയദായാവിന്നും 8 മൂന്നാമേത്തതു ഹാരീമിന്നും
നാലാമേത്തതു െശേയാരീമിന്നും 9 അഞ്ചാമേത്തതു
മല്ക്കീയാവിന്നും ആറാമേത്തതു മീയാമിന്നും 10

ഏഴാമേത്തതു ഹാേക്കാസിന്നും എട്ടാമേത്തതു
അബീയാവിന്നും 11 ഒമ്പതാമേത്തതു േയശൂെവക്കും
പത്താമേത്തതു െശഖന്യാവിന്നും 12

പതിെനാന്നാമേത്തതു എല്യാശീബിന്നും
പ്രന്തണ്ടാമേത്തതു യാക്കീമിന്നും 13

പതിമ്മൂന്നാമേത്തതു ഹുെപ്പക്കും പതിന്നാലാമേത്തതു
േയെശെബയാമിന്നും 14 പതിനഞ്ചാമേത്തതു
ബിൽെഗക്കും പതിനാറാമേത്തതു ഇേമ്മരിന്നും 15

പതിേനഴാമേത്തതു േഹസീരിന്നും പതിെനട്ടാമേത്തതു
ഹപ്പിേസ്സസിന്നും 16 പെത്താമ്പതാമേത്തതു
െപതഹ്യാവിന്നും ഇരുപതാമേത്തതു
െയെഹേസ്കലിന്നും 17 ഇരുപെത്താന്നാമേത്തതു

യാഖീന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തതു ഗാമൂലിന്നും 18

ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തതു െദലായാവിന്നും
ഇരുപത്തിനാലാമേത്തതു മയസ്യാവിന്നും വന്നു. 19

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവരുെട
പിതാവായ അഹേരാേനാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അവൻ അവക്കൎ ു െകാടുത്ത നിയമ്രപകാരം അവരുെട
ശുശ്രൂെഷക്കായിട്ടു യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
അവർ വേരണ്ടുന്ന ്രകമം ഇതു ആയിരുന്നു.

20 േശഷം േലവിപു്രതന്മാേരാ: അ്രമാമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ശൂബാേയൽ; ശൂബാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െയഹെ്ദയാവു. 21 െരഹബ്യാേവാ:
െരഹബ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ തലവൻ യിശ്യാവു. 22

യിസഹ്ായ്യൎ രിൽ െശേലാേമാത്ത്; ശേലാേമാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ യഹത്ത്. 23 െഹേ്രബാെന്റ പു്രതന്മാർ:
െയരിയാവു തലവൻ; അമയ്യൎ ാവു രണ്ടാമൻ;
യഹസീേയൽ മൂന്നാമൻ; െയക്കെമയാം നാലാമൻ. 24

ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: മീഖ; മീഖയുെട പു്രതന്മാർ:
25 ശാമീർ, മീഖയുെട സേഹാദരൻ യിശ്ശ്യാവു:
യിശ്ശ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െസഖയ്യൎ ാവു. 26

െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, മൂശി, യയസ്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െബേനാ. 27 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
യയസ്യാവിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച െബേനാ, േശാഹം,
സക്കൂർ, ഇ്രബി. 28 മഹ്ലിയുെട മകൻ എെലയാസാർ;
അവന്നു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായില്ല. 29 കീേശാ: കീശിെന്റ
പു്രതന്മാർ െയരെഹ്മേയൽ. 30 മൂശിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, ഏെദർ, െയരീേമാത്ത്; ഇവർ പിതൃഭവനം
പിതൃഭവനമായി േലവിയുെട പു്രതന്മാർ. 31 അവരും
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെല തേന്ന ദാവീദ ്രാജാവിന്നും
സാേദാക്കിന്നും അഹീേമെലക്കിന്നും
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാക്കൎ ും മുമ്പാെക അതതു
പിതൃഭവനത്തിൽ ഓേരാ തലവൻ താന്താെന്റ
ഇളയസേഹാദരെനേപ്പാെല തേന്ന ചീട്ടിട്ടു.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദും േസനാധിപതിമാരും കിന്നരം, വീണ,
ൈകത്താളം എന്നിവെകാണ്ടു
്രപവചിക്കുന്നവരായ ആസാഫിെന്റയും

േഹമാെന്റയും െയദൂഥൂെന്റയും പു്രതന്മാെര
ശുശ്രൂെഷക്കായി േവർതിരിച്ചു; ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ േവല
െചയത്വരുെട സംഖ്യയാവിതു: 2 ആസാഫിെന്റ
പു്രതന്മാേരാ: രാജാവിെന്റ കലപ്നയാൽ ്രപവചിച്ച
ആസാഫിെന്റ കീഴിൽ ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരായ
സക്കൂർ, േയാേസഫ,് െനഥന്യാവു, അശേരലാ. 3

െയദൂഥൂന്യേരാ: യേഹാവെയ
വാഴത്്തിസ്തുതിക്കുന്നതിൽ കിന്നരംെകാണ്ടു ്രപവചിച്ച
തങ്ങളുെട പിതാവായ െയദൂഥൂെന്റ കീഴിൽ
െഗെദല്യാവു, െസരി, െയശയ്യാവു, ഹശബ്യാവു,
മത്ഥിഥയ്യാവു എന്നിങ്ങെന െയദൂഥൂെന്റ പു്രതന്മാർ
ആറുേപർ. 4 േഹമാന്യേരാ: ബുക്കീയാവു; മത്ഥന്യാവു,
ഉസ്സീേയൽ, െശബൂേവൽ, െയരീേമാത്ത്, ഹനന്യാവു,
ഹനാനി, എലീയാഥാ, ഗിദ്ദൽതി, േരാമംതി-ഏെസർ,
െയാശെ്ബക്കാശാ, മേല്ലാഥി, േഹാഥീർ, മഹസീേയാത്ത്
എന്നിവർ േഹമാെന്റ പു്രതന്മാർ. 5 ഇവർ എല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങളിൽ രാജാവിെന്റ ദശൎ കനായ
േഹമാെന്റ പു്രതന്മാർ. അവെന്റ
െകാമ്പുയേത്തൎ ണ്ടതിന്നു ൈദവം േഹമാന്നു
പതിന്നാലു പു്രതന്മാെരയും മൂന്നു പു്രതിമാെരയും
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െകാടുത്തിരുന്നു. 6 ഇവർ എല്ലാവരും
ൈദവാലയത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കു ൈകത്താളങ്ങളാലും
വീണകളാലും കിന്നരങ്ങളാലും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ സംഗീതത്തിന്നായി താന്താങ്ങളുെട
അപ്പെന്റ കീഴിലും ആസാഫും െയദൂഥൂനും േഹമാനും
േനെര രാജാവിെന്റ കലപ്െനക്കു കീഴിലും ആയിരുന്നു.
7 യേഹാെവക്കു സംഗീതം െചയവ്ാൻ അഭ്യാസം
്രപാപിച്ച നിപുണന്മാരായവരുെട
സകലസേഹാദരന്മാരുമായി അവരുെട സംഖ്യ
ഇരുനൂെറ്റണപ്െത്തട്ടു. 8 താന്താങ്ങളുെട ഉേദ്യാഗ്രകമം
നിശ്ചയിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ െചറിയവനും
വലിയവനും ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒരുേപാെല ചീട്ടിട്ടു. 9

ഒന്നാമെത്ത ചീട്ടു ആസാഫിന്നു േവണ്ടി േയാേസഫിന്നു
വന്നു; രണ്ടാമേത്തതു െഗദല്യാവിന്നു വന്നു; അവനും
സേഹാദരന്മാരും അവെന്റ പു്രതന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 10 മൂന്നാമേത്തതു സക്കൂരിന്നു വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 11 നാലാമേത്തതു യി്രസിക്കു വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 12 അഞ്ചാമേത്തതു െനഥന്യാവിന്നു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 13 ആറാമേത്തതു ബുക്കീയാവിന്നു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 14 ഏഴാമേത്തതു െയശേരെലക്കു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 15 എട്ടാമേത്തതു െയശയ്യാവിന്നു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 16 ഒമ്പതാമേത്തതു മത്ഥന്യാവിന്നു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 17 പത്താമേത്തതു ശിെമയിക്കു വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 18 പതിെനാന്നാമേത്തതു അസേരലിന്നു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 19 പ്രന്തണ്ടാമേത്തതു ഹശബ്യാവിന്നു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 20 പതിമ്മൂന്നാമേത്തതു
ശൂബാേയലിന്നു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 21

പതിനാലാമേത്തതു മത്ഥിഥ്യാവിന്നു വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 22

പതിനഞ്ചാമേത്തതു െയരീേമാത്തിന്നു വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 23

പതിനാറാമേത്തതു ഹനന്യാവിന്നു വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 24

പതിേനഴാമേത്തതു െയാശെ്ബക്കാെശക്കു വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 25 പതിെനട്ടാമേത്തതു ഹനാനിക്കു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 26 പെത്താമ്പതാമേത്തതു മേല്ലാഥിക്കു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 27 ഇരുപതാമേത്തതു എലീയാെഥക്കു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 28 ഇരുപെത്താന്നാമേത്തതു
േഹാഥീരിന്നു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 29

ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തതു ഗിദ്ദൽതിക്കു വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 30

ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തതു മഹസീേയാത്തിന്നു വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 31 ഇരുപത്തിനാലാമേത്തതു േരാമംതി-

ഏെസരിന്നു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട കൂറുകേളാ:
േകാരഹ്യർ: ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
േകാെരയുെട മകനായ െമേശെലമ്യാവു. 2

െമേശെലമ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: െസഖയ്യൎ ാവു
ആദ്യജാതൻ; െയദീയേയൽ രണ്ടാമൻ; െസബദ്യാവു
മൂന്നാമൻ, യത്നീേയൽ നാലാമൻ, ഏലാം അഞ്ചാമൻ;
3 െയേഹാഹാനാൻ ആറാമൻ; എേല്യാേഹാേവനായി
ഏഴാമൻ. 4 ഓേബദ-്എേദാമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
െശമയ്യാവു ആദ്യജാതൻ; െയേഹാശാബാദ ്രണ്ടാമൻ
േയാവാഹ ്മൂന്നാമൻ; സാഖാർ നാലാമൻ;
െനഥനേയൽ അഞ്ചാമൻ; 5 അമ്മിേയൽ ആറാമൻ;
യിസ്സാഖാർ ഏഴാമൻ; െപയൂെലഥായി എട്ടാമൻ.
ൈദവം അവെന അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 6 അവെന്റ
മകനായ െശമയ്യാവിന്നും പു്രതന്മാർ ജനിച്ചിരുന്നു;
അവർ പരാ്രകമശാലികളായിരുന്നതുെകാണ്ടു
തങ്ങളുെട പിതൃഭവനത്തിന്നു ്രപമാണികൾ
ആയിരുന്നു. 7 െശമയ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഒത്നി,
െരഫാേയൽ, ഓേബദ,് എൽസാബാദ;് -അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ ്രപാപത്ന്മാർ ആയിരുന്നു- എലീഹൂ,
െസമഖ്യാവു. 8 ഇവർ എല്ലാവരും ഓേബദ-്
എേദാമിെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ; അവരും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും ശുശ്രൂെഷക്കു
അതി്രപാപത്ന്മാരായിരുന്നു. ഇങ്ങെന ഓേബദ-്
എേദാമിന്നുള്ളവർ അറുപത്തിരണ്ടുേപർ; 9

െമേശെലമ്യാവിന്നു ്രപാപത്ന്മാരായ പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും പതിെനട്ടുേപർ. 10

െമരാരിപു്രതന്മാരിൽ േഹാെസക്കു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ശി്രമി തലവൻ; ഇവൻ
ആദ്യജാതനെല്ലങ്കിലും അവെന്റ അപ്പൻ അവെന
തലവനാക്കി; 11 ഹില്ക്കീയാവു രണ്ടാമൻ, െതബല്യാവു
മൂന്നാമൻ, െസഖയ്യൎ ാവു നാലാമൻ; േഹാസയുെട
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും എല്ലാം കൂടി
പതിമ്മൂന്നുേപർ. 12 വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട ഈ
കൂറുകൾക്കു, അവരുെട തലവന്മാക്കൎ ു തേന്ന,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷെചയവ്ാൻ
തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ു എന്നേപാെല
ഉേദ്യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 അവർ െചറിയവനും
വലിയവനും ഒരുേപാെല പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായി
അതതു വാതിലിന്നു ചീട്ടിട്ടു. 14 കിഴെക്ക വാതിലിെന്റ
ചീട്ടു േശെലമ്യാവിന്നു വന്നു; പിെന്ന അവർ അവെന്റ
മകനായി വിേവകമുള്ള ആേലാചനക്കാരനായ
െസഖയ്യൎ ാവിന്നു േവണ്ടി ചീട്ടിട്ടു; അവെന്റ ചീട്ടു
വടെക്ക വാതിലിന്നു വന്നു. 15 െതെക്ക വാതിലിെന്റതു
ഓേബദ-്എേദാമിന്നും പാണ്ടിശാലയുേടതു അവെന്റ
പു്രതന്മാക്കൎ ും 16 കയറ്റമുള്ള െപരുവഴിക്കൽ
ശേല്ലെഖത്ത് പടിവാതിലിന്നരിെക പടിഞ്ഞാെറ
വാതിലിേന്റതു ശുപ്പീമിന്നും േഹാെസക്കും വന്നു.
ഇങ്ങെന കാവലിന്നരിെക കാവലുണ്ടായിരുന്നു. 17

കിഴെക്ക വാതില്ക്കൽ ആറു േലവ്യരും വടെക്ക വാതില്ക്കൽ
നാെളാന്നിന്നു നാലുേപരും െതെക്ക വാതില്ക്കൽ
നാെളാന്നിന്നു നാലുേപരും പാണ്ടിശാെലക്കൽ
ഈരണ്ടുേപരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 പബൎ ാരിന്നു
പടിഞ്ഞാറു െപരുവഴിയിൽ നാലുേപരും പബൎ ാരിൽ
തേന്ന രണ്ടുേപരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 േകാരഹ്യരിലും
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െമരായ്യൎ രിലും ഉള്ള വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട കൂറുകൾ
ഇവ തേന്ന.

20 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ
ൈദവലായത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിന്നും
വിശുദ്ധവസ്തുക്കളുെട ഭണ്ഡാരത്തിന്നും
േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 21 ലെയദാെന്റ പു്രതന്മാർ:
ലെയദാെന്റ കുടുംബത്തിലുള്ള േഗേശൎ ാന്യരുെട
പു്രതന്മാർ: േഗേശൎ ാന്യനായ ലെയദാെന്റ
പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ െയഹീേയല്യർ ആയിരുന്നു. 22

െയഹിേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: േസഥാം; അവെന്റ
സേഹാദരൻ േയാേവൽ; ഇവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിന്നു
േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 23 അ്രമാമ്യർ, യിസഹ്ാര്യർ,
െഹേ്രബാന്യർ, ഉസ്സീേയല്യർ എന്നവേരാ: 24

േമാെശയുെട മകനായ േഗേശൎ ാമിെന്റ മകൻ
െശബൂേവൽ ഭണ്ഡാരത്തിന്നു
േമൽവിചാരകനായിരുന്നു. 25

എലീേയെസരിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച അവെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാ: അവെന്റ മകൻ െരഹബ്യാവു;
അവെന്റ മകൻ െയശയ്യാവു; അവെന്റ മകൻ േയാരാം;
അവെന്റ മകൻ സി്രകി; അവെന്റ മകൻ െശേലാമീത്ത്.
26 ദാവീദ ്രാജാവും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും
േസനാപതിമാരും നിേവദിച്ച വിശുദ്ധവസ്തുക്കളുെട
സകലഭണ്ഡാരത്തിന്നും െശേലാമീത്തും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരും േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 27

യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ െകാള്ളയിൽനിന്നു യേഹാവയുെട
ആലയം േകടുേപാക്കുവാൻ അവർ അവെയ
നിേവദിച്ചിരുന്നു. 28 ദശൎ കനായ ശമൂേവലും കീശിെന്റ
മകൻ െശൗലും േനരിെന്റ മകൻ അബേ്നരും
െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബും നിേവദിച്ച
സകലനിേവദിതവസ്തുക്കളും െശേലാമീത്തിെന്റയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെടയും വിചാരണയിൽ വന്നു.

29 യിസഹ്ായ്യൎ രിൽ െകനന്യാവും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും പുറെമയുള്ള ്രപവൃത്തിക്കു യി്രസാേയലിൽ
്രപമാണികളും ന്യായാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു. 30

െഹേ്രബാന്യരിൽ ഹശബ്യാവും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരുമായി ആയിരെത്തഴുനൂറു ്രപാപത്ന്മാർ
േയാദ്ദൎ ാന്നിക്കെര പടിഞ്ഞാറു യേഹാവയുെട
സകലകായ്യൎ ത്തിന്നും രാജാവിെന്റ ശുശ്രൂെഷക്കും
യി്രസാേയലിൽ േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 31

െഹേ്രബാന്യരിൽ കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായുമുള്ള െഹേ്രബാന്യക്കൎ ു
െയരീയാവു തലവനായിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ
വാഴച്യുെട നാലപ്താം ആണ്ടിൽ അവരുെട വസ്തുത
അേനഷിച്ചേപ്പാൾ അവരുെട ഇടയിൽ ഗിെലയാദിെല
യാേസരിൽ ്രപാപത്ന്മാെര കണ്ടു. 32 അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായി ്രപാപത്ന്മാരും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുമായി രണ്ടായിരെത്തഴുനൂറു
േപരുണ്ടായിരുന്നു; അവെര ദാവീദ ്രാജാവു
ൈദവത്തിെന്റ സകലകായ്യൎ ത്തിന്നും രാജാവിെന്റ
കായ്യൎ ാദികൾക്കും രൂേബന്യർ, ഗാദ്യർ, മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതം എന്നിവക്കൎ ു േമൽവിചാരകരാക്കി വച്ചു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽപു്രതന്മാർ ആെളണ്ണ്രപകാരം
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും

സംവത്സരത്തിെല സകലമാസങ്ങളിലും മാസാന്തരം

വരികയും േപാകയും െചയ്യുന്ന അതതു കൂറുകളുെട
ഓേരാ ്രപവൃത്തിയിലും രാജാവിന്നു േസവ
െചയത്ുേപാന്ന അവരുെട ്രപമാണികളും ആെക
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 2 ഒന്നാം മാസേത്തക്കുള്ള
ഒന്നാം കൂറിന്നു േമൽവിചാരകൻ സബ്ദീേയലിെന്റ
മകൻ യാേശാെബയാം: അവെന്റ കൂറിൽ
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 3 അവൻ േപെരസ്സിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ഉള്ളവനും ഒന്നാം മാസെത്ത
സകലേസനാപതികൾക്കും തലവനും ആയിരുന്നു. 4

രണ്ടാം മാസേത്തക്കുള്ള കൂറിന്നു അേഹാഹ്യനായ
േദാദായി േമൽവിചാരകനും അവെന്റ കൂറിൽ
മിേക്ലാത്ത് ്രപമാണിയും ആയിരുന്നു. അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 5 മൂന്നാം മാസേത്തക്കുള്ള
മൂന്നാമെത്ത േസനാപതി മഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവു; അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 6 മുപ്പതു േപരിൽ
വീരനും മുപ്പതുേപക്കൎ ു തലവനുമായ െബനായാവു
ഇവൻ തേന്ന; അവെന്റ കൂറിന്നു അവെന്റ മകനായ
അമ്മീസാബാദ ്്രപമാണിയായിരുന്നു. 7 നാലാം
മാസേത്തക്കുള്ള നാലാമത്തവൻ േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനായ അസാേഹലും അവെന്റേശഷം
അവെന്റ മകനായ െസബദ്യാവും ആയിരുന്നു;
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 8

അഞ്ചാം മാസേത്തക്കുള്ള അഞ്ചാമത്തവൻ
യി്രസാഹ്യനായ ശംഹൂത്ത്; അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 9 ആറാം മാസേത്തക്കുള്ള
ആറാമത്തവൻ െതേക്കാവ്യനായ ഇേക്കശിെന്റ മകൻ
ഈരാ; അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ.
10 ഏഴാം മാസേത്തക്കുള്ള ഏഴാമത്തവൻ
എ്രഫയീമ്യരിൽ െപേലാന്യനായ േഹെലസ;് അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 11 എട്ടാം
മാസേത്തക്കുള്ള എട്ടാമത്തവൻ സഹൎ ്യരിൽ
ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി; അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 12 ഒമ്പതാം
മാസേത്തക്കുള്ള ഒമ്പതാമത്തവൻ െബന്യാമീന്യരിൽ
അനാേഥാഥ്യനായ അബീേയെസർ; അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 13 പത്താം
മാസേത്തക്കുള്ള പത്താമത്തവൻ സഹൎ ്യരിൽ
െനേതാഫാത്യനായ മഹരായി; അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 14 പതിെനാന്നാം
മാസേത്തക്കുള്ള പതിെനാന്നാമത്തവൻ എ്രഫയീമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ പിരാേഥാന്യനായ െബനായാവു;
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ. 15

പ്രന്തണ്ടാം മാസേത്തക്കുള്ള പ്രന്തണ്ടാമത്തവൻ
ഒത്നീേയലിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച െനേതാഫാത്യനായ
െഹൽദായി; അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ.

16 യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളുെട തലവന്മാർ:
രൂേബന്യക്കൎ ു ്രപഭു സി്രകിയുെട മകൻ എലീേയെസർ;
ശിെമേയാന്യക്കൎ ു മയഖയുെട മകൻ െശഫത്യാവു; 17

േലവ്യക്കൎ ു െകമൂേവലിെന്റ മകൻ ഹശബ്യാവു;
അഹേരാന്യക്കൎ ു സാേദാക്; 18 െയഹൂെദക്കു
ദാവീദിെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ എലീഹൂ;
യിസ്സാഖാരിന്നു മീഖാേയലിെന്റ മകൻ ഒ്രമി; 19

െസബൂലൂന്നു ഓബദ്യാവിെന്റ മകൻ യിശമ്യ്യാവു;
നഫത്ാലിക്കു അ്രസീേയലിെന്റ മകൻ െയരീേമാത്ത്; 20

എ്രഫയീമ്യക്കൎ ു അസസ്യാവിെന്റ മകൻ േഹാേശയ;
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്നു െപദായാവിെന്റ
മകൻ േയാേവൽ. 21 ഗിെലയാദിെല മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിന്നു െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ യിേദ്ദാ;

൧. ദിനവൃത്താന്തം 26:20 352 ൧. ദിനവൃത്താന്തം 27:21
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െബന്യാമീന്നു അബേ്നരിെന്റ മകൻ യാസീേയൽ; 22

ദാന്നു െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ അസെരേയാൽ. ഇവർ
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾക്കു ്രപഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു.
23 എന്നാൽ യേഹാവ യി്രസാേയലിെന
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നതുെകാണ്ടു ദാവീദ്
ഇരുപതു വയസ്സിന്നു താെഴയുള്ളവരുെട എണ്ണം
എടുത്തില്ല. 24 െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബ്
എണ്ണുവാൻ തുടങ്ങിെയങ്കിലും അവൻ തീത്തൎ ില്ല; അതു
നിമിത്തം യി്രസാേയലിേന്മൽ േകാപം വന്നതുെകാണ്ടു
ആ സംഖ്യ ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിെല കണക്കിൽ േചത്തൎ ിട്ടുമില്ല.

25 രാജാവിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിന്നു അദീേയലിെന്റ
മകനായ അസമ്ാെവത്ത് േമൽവിചാരകൻ.
നിലങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും
േകാട്ടകളിലും ഉള്ള പാണ്ടിശാലകൾക്കു ഉസ്സീയാവിെന്റ
മകൻ െയേഹാനാഥാൻ േമൽവിചാരകൻ. 26 വയലിൽ
േവലെചയത് കൃഷിക്കാക്കൎ ു െകലൂബിെന്റ മകൻ
എ്രസി േമൽവിചാരകൻ. 27 മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾക്കു
രാമാത്യനായ ശിെമയിയും മുന്തിരേത്താട്ടങ്ങളിെല
അനുഭവമായ വീഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലവറകൾക്കു
ശിഫമ്്യനായ സബ്ദിയും േമൽവിചാരകർ. 28

ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾക്കും താഴവ്ീതിയിെല
കാട്ടത്തികൾക്കും ഗാേദയ്യൎ നായ ബാൽഹാനാനും
എണ്ണ സൂക്ഷിച്ചുെവക്കുന്ന നിലവറകൾക്കു
േയാവാശും േമൽവിചാരകർ. 29 ശാേരാനിൽ േമയുന്ന
നാല്ക്കാലികൾക്കു ശാേരാന്യനായ ശി്രതായിയും
താഴവ്രയിെല നാല്ക്കാലികൾക്കു അദായിയുെട മകനായ
ശാഫാത്തും േമൽവിചാരകർ. 30 ഒട്ടകങ്ങൾക്കു
യിശമ്ാേയല്യനായ ഓബീലും കഴുതകൾക്കു
േമേരാേനാത്യനായ െയഹെ്ദയാവും േമൽവിചാരകർ.
31 ആടുകൾക്കു ഹ്രഗീയനായ യാസീസ്
േമൽവിചാരകൻ; ഇവർ എല്ലാവരും ദാവീദ്
രാജാവിെന്റ വസ്തുവകകൾക്കു അധിപതിമാരായിരുന്നു.
32 ദാവീദിെന്റ ചിറ്റപ്പനായ േയാനാഥാൻ
ബുദ്ധിമാനാെയാരു മ്രന്തിയും ശാ്രസ്തിയും ആയിരുന്നു;
ഹഖേ്മാനിയുെട മകനായ െയഹീേയൽ
രാജകുമാരന്മാരുെട സഹവാസി ആയിരുന്നു. 33

അഹീേഥാെഫൽ രാജമ്രന്തി; അഖൎ ്യനായ ഹൂശായി
രാജമി്രതം. 34 അഹീേഥാെഫലിെന്റ േശഷം
െബനായാവിെന്റ മകനായ െയേഹായാദയും
അബ്യാഥാരും മ്രന്തികൾ; രാജാവിെന്റ േസനാധിപതി
േയാവാബ.്

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ദാവീദ ്യി്രസാേയലിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാരുമായ
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാെരയും രാജാവിന്നു

ശുശ്രൂഷെചയത് കൂറുകളുെട തലവന്മാെരയും
സഹ്രസാധിപന്മാെരയും ശതാധിപന്മാെരയും
രാജാവിെന്റയും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും
സകലവസ്തുവകകൾക്കും നാല്ക്കാലികൾക്കും ഉള്ള
േമൽവിചാരകന്മാെരയും ഷണ്ഡന്മാെരയും
വീരന്മാെരയും സകലപരാ്രകമശാലികേളയും
െയരൂശേലമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 2 ദാവീദര്ാജാവു
എഴുേന്നറ്റുനിന്നു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: എെന്റ
സേഹാദരന്മാരും എെന്റ ജനവുമായുേള്ളാേര, എെന്റ
വാക്കു േകൾപ്പിൻ; യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകത്തിനും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ

പാദപീഠത്തിന്നുമായി ഒരു വിശ്രമാലയം പണിവാൻ
എനിക്കു താലപ്യ്യൎ ം ഉണ്ടായിരുന്നു; പണിക്കുേവണ്ടി
ഞാൻ വട്ടംകൂട്ടിയിരുന്നു. 3 എന്നാൽ ൈദവം
എേന്നാടു: നീ എെന്റ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം
പണിയരുതു; നീ ഒരു േയാദ്ധാവാകുന്നു; രക്തവും
െചാരിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കലപ്ിച്ചു. 4 എങ്കിലും
ഞാൻ എേന്നക്കും യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിരിപ്പാൻ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എെന്റ
സവ്വൎ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തു;
്രപഭുവായിരിപ്പാൻ െയഹൂദെയയും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ എെന്റ പിതൃഭവനെത്തയും
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; എെന്റ അപ്പെന്റ
പു്രതന്മാരിൽെവച്ചു എെന്ന എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
രാജാവാക്കുവാൻ അവന്നു ്രപസാദം േതാന്നി. 5

എെന്റ സകലപു്രതന്മാരിലും നിന്നു -യേഹാവ
എനിക്കു വളെര പു്രതന്മാെര തന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ-
അവൻ എെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന യി്രസാേയലിൽ
യേഹാവയുെട രാജാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 6 അവൻ എേന്നാടു: നിെന്റ
മകനായ ശേലാേമാൻ എെന്റ ആലയവും എെന്റ
്രപാകാരങ്ങളും പണിയും; ഞാൻ അവെന എനിക്കു
പു്രതനായി തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവന്നു
പിതാവായിരിക്കും. 7 അവൻ ഇന്നു
െചയ്യുന്നതുേപാെല എെന്റ കലപ്നകളും വിധികളും
ആചരിപ്പാൻ സ്ഥിരത കാണിക്കുെമങ്കിൽ ഞാൻ
അവെന്റ രാജത്വം എേന്നക്കും സ്ഥിരമാക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു. 8 ആകയാൽ യേഹാവയുെട
സഭയായ എല്ലായി്രസാേയലും കാൺെകയും നമ്മുെട
ൈദവം േകൾെക്കയും ഞാൻ പറയുന്നതു: നിങ്ങൾ
ഈ നല്ലേദശം അനുഭവിക്കയും പിന്നേത്തതിൽ അതു
നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കു ശാശ്വതാവകാശമായി
െവേച്ചക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കലപ്നകെളാെക്കയും ആചരിക്കയും
ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കയും െചയവ്ിൻ. 9 നീേയാ എെന്റ
മകേന, ശാേലാേമാേന, നിെന്റ അപ്പെന്റ ൈദവെത്ത
അറികയും അവെന പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
നല്ലമനേസ്സാടും കൂെട േസവിക്കയും െചയ്ക; യേഹാവ
സവ്വൎ ഹൃദയങ്ങെളയും പരിേശാധിക്കയും വിചാരങ്ങളും
നിരൂപണങ്ങളും എല്ലാം ്രഗഹിക്കയും െചയ്യുന്നു; നീ
അവെന അേന്വഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവെന
കെണ്ടത്തും; ഉേപക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവൻ
നിെന്ന എേന്നക്കും തള്ളിക്കളയും. 10 ആകയാൽ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക; വിശുദ്ധമന്ദിരമാേയാരു ആലയം
പണിവാൻ യേഹാവ നിെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു അതു നടത്തിെകാൾക.

11 പിെന്ന ദാവീദ ്തെന്റ മകനായ ശേലാേമാന്നു
ൈദവാലയത്തിെന്റ മണ്ഡപം, ഉപഗൃഹങ്ങൾ,
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ, മാളികമുറികൾ, അറകൾ,
കൃപാസനഗൃഹം എന്നിവയുെട മാതൃക െകാടുത്തു.
12 യേഹാവയുെട ആലയം, ്രപാകാരങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള
എല്ലാഅറകൾ, ൈദവാലയത്തിെന്റ
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ, നിേവദിത വസ്തുക്കളുെട ഭണ്ഡാരം,
13 പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും കൂറുകൾ,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
സകലശുശ്രൂഷയുെടയും േവല, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള സകലപാ്രതങ്ങൾ
എന്നിവെയല്ലാെറ്റയും കുറിച്ചു തെന്റ മനസ്സിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന മാതൃകാവിവരവും അവന്നു െകാടുത്തു.
14 അതതു ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കു
ഒെക്കയും െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കു

൧. ദിനവൃത്താന്തം 27:22 353 ൧. ദിനവൃത്താന്തം 28:14
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തൂക്ക്രപകാരം െപാന്നും അതതു ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾക്കു ഒെക്കയും െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾക്കു ഒെക്കയും തൂക്ക്രപകാരം
െവള്ളിയും 15 െപാൻവിളക്കുതണ്ടുകൾക്കും
അവയുെട സ്വണ്ണൎ ദീപങ്ങൾക്കും േവണ്ടുന്ന തൂക്കമായി
ഓേരാ വിളക്കുതണ്ടിന്നും അതിെന്റ ദീപങ്ങൾക്കും
തൂക്ക്രപകാരം െപാന്നും െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
വിളക്കുതണ്ടുകൾക്കു ഓേരാ തണ്ടിെന്റയും
ഉപേയാഗത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അതതു തണ്ടിന്നും
അതതിെന്റ ദീപങ്ങൾക്കും തൂക്ക്രപകാരം െവള്ളിയും
െകാടുത്തു. 16 കാഴച്യപ്പത്തിെന്റ േമശകൾക്കു
ഓേരാ േമെശക്കു േവണ്ടുന്ന െപാന്നും
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള േമശകൾക്കു േവണ്ടുന്ന െവള്ളിയും
തൂക്ക്രപകാരം െകാടുത്തു. 17

മുൾെകാളുത്തുകൾക്കും കലശങ്ങൾക്കും
കുടങ്ങൾക്കും േവണ്ടുന്ന തങ്കവും
െപാൻകിണ്ടികൾക്കു ഓേരാ കിണ്ടിക്കു തൂക്ക്രപകാരം
േവണ്ടുന്ന െപാന്നും ഓേരാ െവള്ളിക്കിണ്ടിക്കു
തൂക്ക്രപകാരം േവണ്ടുന്ന െവള്ളിയും െകാടുത്തു. 18

ധൂപപീഠത്തിന്നു തൂക്ക്രപകാരം േവണ്ടുന്ന
ഊതിക്കഴിച്ച െപാന്നും ചിറകു വിരിച്ചു യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം മൂടുന്ന െകരൂബുകളായ
രഥമാതൃെകക്കു േവണ്ടുന്ന െപാന്നും െകാടുത്തു. 19

ഇവെയല്ലാം, ഈ മാതൃകയുെട എല്ലാപണികളും
യേഹാവ എനിക്കു േവണ്ടി തെന്റ ൈകെകാണ്ടു
എഴുതിയ േരഖാമൂലം എെന്ന ്രഗഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ദാവീദ ്പറഞ്ഞു. 20 പിെന്നയും ദാവീദ ്തെന്റ
മകനായ ശേലാേമാേനാടു പറഞ്ഞതു: ബലെപ്പട്ടു
ൈധയ്യൎ ം പൂണ്ടു ്രപവത്തൎ ിച്ചുെകാൾക; ഭയെപ്പടരുതു,
്രഭമിക്കയും അരുതു; യേഹാവയായ ൈദവം എെന്റ
ൈദവം തേന്ന, നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു. യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള എല്ലാേവലയും നീ
നിവത്തൎ ിക്കുംവെര അവൻ നിെന്ന ൈകവിടുകയില്ല,
ഉേപക്ഷിക്കയും ഇല്ല. 21 ഇതാ, ൈദവാലയത്തിെല
സകലശുശ്രൂെഷക്കും േവണ്ടി പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
േലവ്യരുെടയും കൂറുകൾ ഉണ്ടേല്ലാ; ഓേരാവിധ
ശുശ്രൂെഷക്കും മനസ്സും സമാത്ഥൎ ്യവും ഉള്ള ഏവരും
എല്ലാേവെലക്കായിട്ടും നിേന്നാടു കൂെട ഉണ്ടു;
്രപഭുക്കന്മാരും സവ്വൎ ജനവും നിെന്റ
കലപ്നെക്കാെക്കയും വിേധയരായിരിക്കും.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന ദാവീദ ്രാജാവു സവ്വൎ സഭേയാടും
പറഞ്ഞതു: ൈദവം തേന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ മകൻ

ശേലാേമാൻ െചറുപ്പവും ഇളം്രപായവും ഉള്ളവൻ;
്രപവൃത്തി വലിയതും ആകുന്നു; മന്ദിരം മനുഷ്യന്നല്ല,
യേഹാവയായ ൈദവത്തിന്നെ്രത. 2 എന്നാൽ ഞാൻ
എെന്റ സവ്വൎ ബലേത്താടും കൂെട എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിന്നു േവണ്ടി െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളെവക്കു
െപാന്നും െവള്ളിെകാണ്ടുള്ളെവക്കു െവള്ളിയും
താ്രമംെകാണ്ടുള്ളെവക്കു താ്രമവും
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ളെവക്കു ഇരിമ്പും
മരംെകാണ്ടുള്ളെവക്കു മരവും േഗാേമദകക്കല്ലും
പതിപ്പാനുള്ള കല്ലും ഖചിത്രപവൃത്തിക്കുള്ള കല്ലും
നാനവണ്ണൎ മുള്ള കല്ലും വിലേയറിയ സകലവിധ
രത്നവും അനവധി െവള്ളക്കല്ലും േശഖരിച്ചു
െവച്ചിരിക്കുന്നു. 3 എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയേത്താടു എനിക്കുള്ള പക്ഷംനിമിത്തം

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു േവണ്ടി ഞാൻ
േശഖരിച്ചെതാെക്കയും കൂടാെത എെന്റ
സ്വന്തഭണ്ഡാരത്തിെല െപാന്നും െവള്ളിയും ഞാൻ
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിന്നായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 4 ആലയഭിത്തികെള
െപാന്നുെകാണ്ടു േവണ്ടതു െപാന്നുെകാണ്ടും
െവള്ളിെകാണ്ടു േവണ്ടതു െവള്ളിെകാണ്ടും
െപാതിവാനും െകൗശലപ്പണിക്കാരുെട എല്ലാ
പണിക്കായിട്ടും ഓഫീർെപാന്നായി മൂവായിരം താലന്തു
െപാന്നും ഏഴായിരം താലന്തു ഊതിക്കഴിച്ച െവള്ളിയും
തേന്ന. 5 എന്നാൽ ഇന്നു യേഹാെവക്കു കരപൂരണം
െചയവ്ാൻ മനഃപൂവ്വൎ ം അപ്പൎ ിക്കുന്നവൻ ആർ? 6

അേപ്പാൾ പിതൃഭവന്രപഭുക്കന്മാരും യി്രസാേയലിെന്റ
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരും രാജാവിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു
േമൽവിചാരകന്മാരും മനഃപൂവ്വൎ ദാനങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നു. 7 ൈദവാലയത്തിെന്റ േവെലക്കായിട്ടു
അവർ അയ്യായിരം താലന്ത ്െപാന്നും പതിനായിരം
തങ്കക്കാശും പതിനായിരം താലന്ത ്െവള്ളിയും
പതിെനണ്ണായിരം താലന്ത ്താ്രമവും നൂറായിരം താലന്ത്
ഇരിമ്പും െകാടുത്തു. 8 രത്നങ്ങൾ ൈകവശമുള്ളവർ
അവെയ േഗേശൎ ാന്യനായ െയഹീേയൽമുഖാന്തരം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു
െകാടുത്തു. 9 അങ്ങെന ജനം മനഃപൂവ്വൎ മായി
െകാടുത്തതുെകാണ്ടു അവർ സേന്താഷിച്ചു;
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താെട മനഃപൂവ്വൎ മായിട്ടായിരുന്നു
അവർ യേഹാെവക്കു െകാടുത്തതു. ദാവീദ ്രാജാവും
അത്യന്തം സേന്താഷിച്ചു. 10 പിെന്ന ദാവീദ്
സവ്വൎ സഭയുെടയും മുമ്പാെക യേഹാവെയ സ്തുതിച്ചു
െചാല്ലിയെതെന്തന്നാൽ: ഞങ്ങളുെട പിതാവായ
യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ എന്നും
എേന്നക്കും വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. 11 യേഹാേവ,
മഹത്വവും ശക്തിയും േതജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും
നിനക്കുള്ളതു; സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും
ഭൂമിയിലുമുള്ളെതാെക്കയും നിനക്കുള്ളതേല്ലാ.
യേഹാേവ, രാജത്വം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു; നീ
സകലത്തിന്നുംമീെത തലവനായിരിക്കുന്നു. 12 ധനവും
ബഹുമാനവും നിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു; നീ സവ്വൎ വും
ഭരിക്കുന്നു; ശക്തിയും ബലവും നിെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നു; സകലെത്തയും വലുതാക്കുന്നതും
ശക്തീകരിക്കുന്നതും നിെന്റ ്രപവൃത്തിയാകുന്നു. 13

ആകയാൽ, ഞങ്ങളുെട ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ നിനക്കു
േസ്താ്രതം െചയത്ു നിെന്റ മഹത്വമുള്ള നാമെത്ത
സ്തുതിക്കുന്നു. 14 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഇ്രത
മനഃപൂവ്വൎ മായി ദാനം െചേയ്യണ്ടതിന്നു
്രപാപത്രാകുവാൻ ഞാൻ ആർ? എെന്റ ജനവും
എന്തുള്ളു? സകലവും നിങ്കൽനിന്നേല്ലാ വരുന്നതു;
നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്കു
തന്നേതയുള്ളു. 15 ഞങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പാെക
അങ്ങളുെട സകലപിതാക്കന്മാെരയുംേപാെല
അതിഥികളും പരേദശികളും ആകുന്നു; ഭൂമിയിൽ
ഞങ്ങളുെട ആയുഷ്കാലം ഒരു നിഴൽ േപാെലയേ്രത;
യാെതാരു സ്ഥിരതയുമില്ല. 16 ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാേവ, നിെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന്നായി നിനക്കു
ഒരു ആലയം പണിവാൻ ഞങ്ങൾ േശഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ
സം്രഗഹെമല്ലാം നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നുള്ളതു; സകലവും
നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. 17 എെന്റ ൈദവേമ; നീ
ഹൃദയെത്ത േശാധനെചയത്ു പരമാത്ഥൎ തയിൽ
്രപസാദിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ഞാേനാ
എെന്റ ഹൃദയപരമാത്ഥൎ തേയാെട ഇവെയല്ലാം
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മനഃപൂവ്വൎ മായി തന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇവിെട
കൂടിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ ജനം നിനക്കു മനഃപൂവ്വൎ മായി
തന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 18 ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസഹ്ാക്കിെന്റയും
യി്രസാേയലിെന്റയും ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വിചാരങ്ങളും ഭാവവും
എേന്നക്കും കാത്തു അവരുെട ഹൃദയെത്ത
നിങ്കേലക്കു തിരിേക്കണേമ. 19 എെന്റ മകനായ
ശേലാേമാൻ നിെന്റ കലപ്നകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും
ചട്ടങ്ങളും ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നു പണിേയണ്ടതിന്നായി
ഞാൻ വട്ടംകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന മന്ദിരം തീപ്പൎ ാൻ
ഇവെയല്ലാം നിവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും അവന്നു ഒരു
ഏകാ്രഗഹൃദയം നേല്കണേമ. 20 പിെന്ന ദാവീദ്
സവ്വൎ സഭേയാടും: ഇേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ വാഴത്്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
സഭ മുഴുവനും തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ വാഴത്്തി യേഹാവെയയും
രാജാവിെനയും വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചു. 21 പിെന്ന
അവർ യേഹാെവക്കു ഹനനയാഗങ്ങെള അപ്പൎ ിച്ചു;
പിെറ്റന്നാൾ യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗമായി ആയിരം
കാളെയയും ആയിരം ആട്ടുെകാറ്റെനയും ആയിരം
കുഞ്ഞാടിെനയും അവയുെട പാനീയയാഗങ്ങെളയും
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും േവണ്ടി അനവധി
ഹനനയാഗങ്ങെളയും കഴിച്ചു. 22 അവർ അവന്നു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മഹാസേന്താഷേത്താെട
ഭക്ഷിച്ചു പാനംെചയത്ു; ദാവീദിെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന രണ്ടാം ്രപാവശ്യം രാജാവാക്കി; അവെന
യേഹാെവക്കു ്രപഭുവായിട്ടും സാേദാക്കിെന
പുേരാഹിതനായിട്ടും അഭിേഷകം െചയത്ു. 23

അങ്ങെന ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്നു
പകരം യേഹാവയുെട സിംഹാസനത്തിൽ
രാജാവായിരുന്നു കൃതാത്ഥൎ നായി.
യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിച്ചു. 24 സകല്രപഭുക്കന്മാരും വീരന്മാരും
ദാവീദര്ാജാവിെന്റ സകലപു്രതന്മാരും
ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു കീഴെ്പട്ടു. 25

യി്രസാേയെലാെക്കയും കാൺെക യേഹാവ
ശേലാേമാെന അത്യന്തം മഹത്വെപ്പടുത്തി,
യി്രസാേയലിൽ അവന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
രാജാവിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രാജമഹിമയും അവന്നു
നല്കി.

26 ഇങ്ങെന യിശ്ശായിയുെട മകനായ ദാവീദ്
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും രാജാവായി വാണിരുന്നു. 27

അവൻ യി്രസാേയലിെന വാണകാലം നാലപ്തു
സംവത്സരം ആയിരുന്നു; അവൻ ഏഴു സംവത്സരം
െഹേ്രബാനിലും മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിലും വാണു. 28 അവൻ നന്നാ
വയസ്സുെചന്നവനും ആയുസ്സും ധനവും മാനവും
തികഞ്ഞവനുമായി മരിച്ചു; അവെന്റ മകനായ
ശേലാേമാൻ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 29 എന്നാൽ
ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ ആദ്യന്തവൃത്താന്തങ്ങളും അവെന്റ
രാജ്യഭാരം ഒെക്കയും അവെന്റ
പരാ്രകമ്രപവൃത്തികളും അവന്നും യി്രസാേയലിന്നും
അന്യേദശങ്ങളിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഭവിച്ച
കാലഗതികളും 30 ദശൎ കനായ ശമൂേവലിെന്റ
വൃത്താന്തത്തിലും നാഥാൻ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകത്തിലും ദശൎ കനായ ഗാദിെന്റ വൃത്താന്തത്തിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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൨൨. ദിനവൃത്താന്തംദിനവൃത്താന്തം

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ തെന്റ
രാജത്വത്തിൽ സ്ഥിരെപ്പട്ടു; അവെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഇരുന്നു അവെന

അത്യന്തം മഹത്വെപ്പടുത്തി. 2 ശേലാേമാൻ
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും
ശതാധിപന്മാേരാടും ന്യായാധിപന്മാേരാടും
എല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും 3 സംസാരിച്ചിട്ടു ശേലാേമാൻ
സവ്വൎ സഭയുമായി ഗിെബേയാനിെല പൂജാഗിരിക്കു
േപായി. യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവത്തിെന്റ
സമാഗമനകൂടാരം അവിെട ആയിരുന്നു. 4 എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ദാവീദ ്കിയ്യൎ ത്ത്-
െയയാരീമിൽനിന്നു താൻ അതിന്നായി ഒരുക്കിയിരുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാന്നു; അവൻ അതിന്നായി
െയരൂശേലമിൽ ഒരു കൂടാരം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5

ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട മകൻ െബസേലൽ
ഉണ്ടാക്കിയ താ്രമയാഗപീഠവും അവിെട
യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവിെട ശേലാേമാനും സഭയും
അവേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 6 ശേലാേമാൻ അവിെട
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
താ്രമയാഗപീഠത്തിങ്കേലക്കു െചന്നു അതിേന്മൽ
ആയിരം േഹാമയാഗം കഴിച്ചു.

7 അന്നു രാ്രതി ൈദവം ശേലാേമാന്നു ്രപത്യക്ഷനായി
അവേനാടു: ഞാൻ നിനക്കു എന്തു തേരണം;
േചാദിച്ചുെകാൾക എന്നരുളിെച്ചയത്ു. 8 ശേലാേമാൻ
ൈദവേത്താടു പറഞ്ഞതു: എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിേനാടു നീ മഹാദയ കാണിച്ചു അവന്നു പകരം
എെന്ന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ആകയാൽ
യേഹാവയായ ൈദവേമ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിേനാടുള്ള നിെന്റ വാഗദ്ാനം
നിവൃത്തിയായവ്രുമാറാകെട്ട; ഭൂമിയിെല
െപാടിേപാെല അസംഖ്യമായുള്ള ജനത്തിന്നു നീ
എെന്ന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10 ആകയാൽ
ഈ ജനത്തിന്നു നായകനായിരിേക്കണ്ടതിന്നു എനിക്കു
ജ്ഞാനവും വിേവകവും തേരണേമ; അല്ലാെത നിെന്റ
ഈ വലിയ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം െചയവ്ാൻ
ആക്കൎ ു കഴിയും? 11 അതിന്നു ൈദവം ശേലാേമാേനാടു:
ഇതു നിെന്റ താലപ്യ്യൎ മായിരിക്കയാലും ധനം,
സമ്പത്തു, മാനം, ശ്രതുനി്രഗഹം എന്നിവേയാ
ദീഘൎ ായുേസ്സാ േചാദിക്കാെത ഞാൻ നിെന്ന
രാജാവാക്കിെവച്ച എെന്റ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം
െചേയ്യണ്ടതിന്നു ജ്ഞാനവും വിേവകവും
േചാദിച്ചിരിക്കയാലും 12 ജ്ഞാനവും വിേവകവും
നിനക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നു; അതല്ലാെത നിനക്കു
മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ആക്കൎ ും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും
നിെന്റ േശഷം ആക്കൎ ും ലഭിക്കാത്തതുമായ ധനവും

സമ്പത്തും മാനവും ഞാൻ നിനക്കു തരും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 13 പിെന്ന ശേലാേമാൻ
ഗിെബേയാനിെല പൂജാഗിരിയിൽനിന്നു,
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു തേന്ന,
െയരൂശേലമിേലക്കു വന്നു യി്രസാേയലിൽ വാണു. 14

ശേലാേമാൻ രഥങ്ങെളയും കുതിരേച്ചവകെരയും
േശഖരിച്ചു; അവന്നു ആയിരത്തിനാനൂറു രഥങ്ങളും
പന്തീരായിരം കുതിരേച്ചവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെര അവൻ രഥനഗരങ്ങളിലും െയരൂശേലമിൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കലും പാപ്പൎ ിച്ചു. 15 രാജാവു
െയരൂശേലമിൽ െപാന്നും െവള്ളിയും
െപരുപ്പംെകാണ്ടു കല്ലുേപാെലയും േദവദാരു
താഴവ്ീതിയിെല കാട്ടത്തിമരം േപാെലയും ആക്കി. 16

ശേലാേമാന്നു കുതിരകെള െകാണ്ടുവന്നതു
മി്രസയീമിൽനിന്നായിരുന്നു; രാജാവിെന്റ കച്ചവടക്കാർ
അവെയ കൂട്ടമായി വിെലക്കു വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും.
17 അവർ മി്രസയീമിൽനിന്നു രഥെമാന്നിന്നു അറുനൂറും
കുതിര ഒന്നിന്നു നൂറ്റമ്പതും െവള്ളിെശക്കൽ
വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും; അങ്ങെന
തേന്ന അവർ ഹിത്യരുെട സകലരാജാക്കന്മാക്കൎ ും
അരാംരാജാക്കന്മാക്കൎ ും െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്കും.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയവും തനിക്കു ഒരു
അരമനയും പണിയുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. 2

ശേലാേമാൻ എഴുപതിനായിരം ചുമട്ടുകാെരയും
മലയിൽ എണപ്തിനായിരം കല്ലുെവട്ടുകാെരയും
അവക്കൎ ു േമൽവിചാരകന്മാരായി
മൂവായിരത്തറുനൂറുേപെരയും നിയമിച്ചു. 3 പിെന്ന
ശേലാേമാൻ േസാർരാജാവായ ഹൂരാമിെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ചു പറയിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ ്തനിക്കു പാപ്പൎ ാൻ ഒരു അരമന
പണിേയണ്ടതിന്നു അവന്നു േദവദാരു
െകാടുത്തയച്ചതിൽ നീ അവേനാടു
െപരുമാറിയതുേപാെല എേന്നാടു െചേയ്യണം. 4

ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു
ഒരാലയം പണിവാൻ േപാകുന്നു; അതു അവന്നു
്രപതിഷഠ്ിച്ചിട്ടു അതിൽ അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
സുഗന്ധധൂപം കാട്ടുവാനും നിരന്തരമായ കാഴച്യപ്പം
ഒരുക്കുവാനും കാലത്തും ൈവകുേന്നരത്തും
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങളിലും
േഹാമയാഗം കഴിപ്പാനും തേന്ന. ഇതു യി്രസാേയലിന്നു
ഒരു ശാശ്വതനിയമം ആകുന്നു. 5 ഞങ്ങളുെട ൈദവം
സകലേദവന്മാെരക്കാളും വലിയവനാകയാൽ ഞാൻ
പണിവാൻേപാകുന്ന ആലയം വലിയതു. 6 എന്നാൽ
അവന്നു ആലയം പണിവാൻ ്രപാപത്ിയുള്ളവൻ ആർ?
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും സ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും അവൻ
അടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ; അങ്ങെനയിരിെക്ക അവെന്റ
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സന്നിധിയിൽ ധൂപം കാട്ടുവാനല്ലാെത അവന്നു ഒരു
ആലയം പണിേയണ്ടതിന്നു ഞാൻ ആർ? 7 ആകയാൽ
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ ്കരുതിയവരായി എെന്റ
അടുക്കൽ െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ള
െകൗശലപ്പണിക്കാേരാടുകൂെട െപാന്നു, െവള്ളി,
താ്രമം, ഇരിമ്പു, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, നീലനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു പണിെചയവ്ാൻ സമത്ഥൎ നും
െകാത്തുപണി ശീലമുള്ളവനുമായ ഒരു ആെള എെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചുതേരണം. 8 െലബാേനാനിൽനിന്നു
േദവദാരുവും സരളമരവും ചന്ദനവും കൂെട എനിക്കു
അയച്ചുതേരണം; നിെന്റ േവലക്കാർ െലബാേനാനിൽ
മരംെവട്ടുവാൻ സമത്ഥൎ ന്മാെരന്നു എനിക്കറിവുണ്ടു;
എനിക്കു േവണ്ടുേവാളം മരം േശഖരിപ്പാൻ എെന്റ
േവലക്കാർ നിെന്റ േവലക്കാേരാടുകൂെട ഇരിക്കും. 9

ഞാൻ പണിവാനിരിക്കുന്ന ആലയം വലിയതും
അത്ഭുതകരവും ആയിരിേക്കണം. 10 മരംെവട്ടുകാരായ
നിെന്റ േവലക്കാക്കൎ ു ഞാൻ ഇരുപതിനായിരം േകാർ
േകാതമ്പരിയും ഇരുപതിനായിരം േകാർ യവവും
ഇരുപതിനായിരം ബത്ത് വീഞ്ഞും ഇരുപതിനായിരം
ബത്ത് എണ്ണയും െകാടുക്കും. 11 േസാർരാജാവായ
ഹൂരാം ശേലാേമാന്നു: യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
േസ്നഹിക്കെകാണ്ടു നിെന്ന അവക്കൎ ു
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു മറുപടി എഴുതി
അയച്ചു. 12 ഹൂരാം പിെന്നയും പറഞ്ഞതു:
യേഹാെവക്കു ഒരു ആലയവും തനിക്കു ഒരു
അരമനയും പണിേയണ്ടതിന്നു ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും
വിേവകവും ഉള്ള ഒരു മകെന ദാവീദ ്രാജാവിന്നു
നല്കിയവനായി ആകാശവും ഭൂമിയും
ഉണ്ടാക്കിയവനായി യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. 13 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ജ്ഞാനവും വിേവകവുമുള്ള പുരുഷനായ ഹൂരാം-
ആബിെയ അയച്ചിരിക്കുന്നു. 14 അവൻ ഒരു
ദാന്യ്രസ്തീയുെട മകൻ; അവെന്റ അപ്പൻ ഒരു േസായ്യൎ ൻ.
െപാന്നു, െവള്ളി, താ്രമം, ഇരിമ്പു, കല്ലു, മരം,
ധൂ്രമനൂൽ, നീലനൂൽ, ചണനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു പണിെചയവ്ാനും ഏതുവിധം
െകാത്തുപണി െചയവ്ാനും നിെന്റ
െകൗശലപ്പണിക്കാേരാടും നിെന്റ അപ്പനും എെന്റ
യജമാനനുമായ ദാവീദിെന്റ
െകൗശലപ്പണിക്കാേരാടുംകൂെട അവന്നു
ഏലപ്ിക്കുന്ന ഏതു െകൗശലപ്പണിയും
സങ്കലപ്ിപ്പാനും അവൻ സമത്ഥൎ ൻ ആകുന്നു. 15

ആകയാൽ യജമാനൻ പറഞ്ഞ േകാതമ്പും യവവും
എണ്ണയും വീഞ്ഞും േവലക്കാക്കൎ ു െകാടുത്തയക്കെട്ട.
16 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ
ആവശ്യംേപാെലെയാെക്കയും െലബാേനാനിൽനിന്നു
മരംെവട്ടി ചങ്ങാടംെകട്ടി കടൽവഴിയായി യാേഫാവിൽ
എത്തിച്ചുതരും; നീ അതു െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാേകണം. 17 അനന്തരം ശേലാേമാൻ
യി്രസാേയൽേദശത്തിെല അന്യന്മാെര ഒെക്കയും തെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ ്എണ്ണംേനാക്കിയതുേപാെല എണ്ണം
എടുത്താെറ ഒരു
ലക്ഷത്തമ്പത്തിമൂവായിരത്തറുനൂറുേപർ എന്നു കണ്ടു.
18 അവരിൽ എഴുപതിനായിരംേപെര
ചുമട്ടുകാരായിട്ടും എൺപതിനായിരം േപെര മലയിൽ
കല്ലുെവട്ടുകാരായിട്ടും മൂവായിരത്തറുനൂറുേപെര
ജനെത്തെക്കാണ്ടു േവല െചയ്യിപ്പാൻ േമൽ
വിചാരകരായിട്ടും നിയമിച്ചു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ തെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിന്നു യേഹാവ ്രപത്യക്ഷനായ
േമാരീയാപവ്വൎ തത്തിൽ െയബൂസ്യനായ

ഒന്നൎ ാെന്റ കളത്തിങ്കൽ ദാവീദ ്വട്ടംകൂട്ടിയിരുന്ന
സ്ഥലത്തു യേഹാവയുെട ആലയം പണിവാൻ തുടങ്ങി.
2 തെന്റ വാഴച്യുെട നാലാം ആണ്ടിൽ രണ്ടാം മാസം
രണ്ടാം തീയ്യതിയായിരുന്നു അവൻ പണി തുടങ്ങിയതു.
3 ൈദവാലയം പണിേയണ്ടതിന്നു ശേലാേമാൻ ഇട്ട
അടിസ്ഥാനത്തിെന്റ പരിമാണേമാ: മുമ്പിലെത്ത
അളവിൻ്രപകാരം അതിെന്റ നീളം അറുപതു മുഴം,
വീതി ഇരുപതു മുഴം. 4 മുൻഭാഗത്തുള്ള
മണ്ഡപത്തിന്നു ആലയത്തിെന്റ വീതിക്കു ഒത്തവണ്ണം
ഇരുപതു മുഴം നീളവും നൂറ്റിരുപതു മുഴം ഉയരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ അകം അവൻ തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 5 വലിയ ആലയത്തിന്നു അവൻ
സരളമരംെകാണ്ടു മച്ചിട്ടു, അതിെന തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു, അതിേന്മൽ ഈന്തപ്പനയും ലതയും
െകാത്തിച്ചു. 6 അവൻ ഭംഗിക്കായിട്ടു ആലയെത്ത
രത്നംെകാണ്ടു അലങ്കരിച്ചു; െപാേന്നാ പവ്വൎ യീംെപാന്നു
ആയിരന്നു. 7 അവൻ ആലയവും തുലാങ്ങളും
കാലുകളും ചുവരുകളും കതകുകളും
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു, ചുവരിേന്മൽ
െകരൂബുകെളയും െകാത്തിച്ചു. 8 അവൻ
അതിവിശുദ്ധമന്ദിരവും ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ നീളം
ആലയത്തിെന്റ വീതിക്കു ഒത്തവണ്ണം ഇരുപതു മുഴവും,
വീതി ഇരുപതു മുഴവും ആയിരുന്നു; അവൻ അറുനൂറു
താലന്ത ്തങ്കംെകാണ്ടു അതു െപാതിഞ്ഞു. 9

ആണികളുെട തൂക്കം അമ്പതു േശെക്കൽ െപാന്നു
ആയിരുന്നു: മാളികമുറികളും അവൻ െപാന്നുെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 10 അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ അവൻ
െകാത്തുപണിയായ രണ്ടു െകരൂബുകെള ഉണ്ടാക്കി
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 11 െകരൂബുകളുെട
ചിറകുകളുെട നീളം ഇരുപതു മുഴം. ഒന്നിെന്റ ഒരു
ചിറകു ആലയത്തിെന്റ ചുവേരാടു െതാടുന്നതായി
അഞ്ചു മുഴവും മെറ്റ ചിറകു മെറ്റ െകരൂബിെന്റ
ചിറേകാടു െതാടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും
ആയിരുന്നു: 12 മെറ്റ െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറകു
ആലയത്തിെന്റ ചുവേരാടു െതാടുന്നതായി അഞ്ചു
മുഴവും മെറ്റ ചിറകു മെറ്റ െകരൂബിെന്റ ചിറേകാടു
െതാടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു. 13 ഈ
െകരൂബുകളുെട ചിറകുകൾ ഇരുപതു മുഴം നീളത്തിൽ
വിടന്നൎ ിരുന്നു. അവ കാൽ ഊന്നിയും മുഖം
അകേത്താട്ടു തിരിഞ്ഞും നിന്നിരുന്നു. 14 അവൻ
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, ചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കി അതിേന്മൽ
െകരൂബുകെളയും െനയത്ുണ്ടാക്കി. 15 അവൻ
ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു മുഴം ഉയരമുള്ള
രണ്ടു സ്തംഭമുണ്ടാക്കി; അവയുെട തെലക്കലുള്ള
േപാതിെകക്കു അയ്യഞ്ചു മുഴം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. 16

അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിൽ ഉള്ളേപാെല മാലകെള അവൻ
ഉണ്ടാക്കി സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കൽ െവച്ചു; നൂറു
മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടാക്കി മാലകളിൽ േകാത്തൎ ിട്ടു. 17

അവൻ സ്തംഭങ്ങെള മന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒന്നു
വലത്തും മേറ്റതു ഇടത്തും നിത്തൎ ി; വലേത്തതിന്നു
യാഖീൻ എന്നും ഇടേത്തതിന്നു േബാവസ ്എന്നും
േപർ വിളിച്ചു.
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൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ താ്രമംെകാണ്ടു ഒരു യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ നീളം ഇരുപതു മുഴവും
വീതി ഇരുപതു മുഴവും ഉയരം പത്തു മുഴവും

ആയിരുന്നു. 2 അവൻ ഒരു വാപ്പൎ ുകടലും ഉണ്ടാക്കി;
അതു വൃത്താകാരമായിരുന്നു; അതിന്നു
വേക്കാടുവക്കു പത്തു മുഴവും ഉയരം അഞ്ചു മുഴവും
ചുറ്റും മുപ്പതു മുഴം നൂലളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 3

അതിന്നു കീെഴ ചുറ്റിലും കുമിഴുകൾ മുഴത്തിന്നു
പത്തുവീതം കടലിെന ചുറ്റിയിരുന്നു. അതു
വാത്തൎ േപ്പാൾ തേന്ന കുമിഴുകളും രണ്ടു നിരയായി
വാത്തൎ ുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 4 അതു പ്രന്തണ്ടു കാളയുെട
പുറത്തു െവച്ചിരുന്നു: മൂന്നു വടേക്കാട്ടും മൂന്നു
പടിഞ്ഞാേറാട്ടും മൂന്നു െതേക്കാട്ടും മൂന്നു
കിഴേക്കാട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്നു. കടൽ അവയുെട
പുറത്തു െവച്ചിരുന്നു; അവയുെട
പൃഷഠ്ഭാഗെമാെക്കയും അകേത്താട്ടു ആയിരുന്നു. 5

അതിെന്റ കനം നാലു അംഗുലവും അതിെന്റ വക്കു
പാനപാ്രതത്തിെന്റ വക്കുേപാെലയും വിടന്നൎ
താമരപ്പൂേപാെലയും ആയിരുന്നു. അതിൽ മൂവായിരം
ബത്ത് െവള്ളം െകാള്ളും. 6 അവൻ പത്തു െതാട്ടിയും
ഉണ്ടാക്കി; കഴുകുന്ന ആവശ്യത്തിേലക്കു അഞ്ചു
വലത്തുഭാഗത്തും അഞ്ചു ഇടത്തുഭാഗത്തും െവച്ചു.
േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള സാധനങ്ങെള അവർ അവയിൽ
കഴുകും; കടേലാ പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു
കഴുകുവാനുള്ളതായിരുന്നു. 7 അവൻ
െപാന്നുെകാണ്ടു പത്തു വിളക്കും അവെയക്കുറിച്ചുള്ള
വിധി്രപകാരം ഉണ്ടാക്കി, മന്ദിരത്തിൽ വലത്തുഭാഗത്തു
അഞ്ചും ഇടത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചുമായി െവച്ചു. 8

അവൻ പത്തു േമശയും ഉണ്ടാക്കി; മന്ദിരത്തിൽ
വലത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചും ഇടത്തുഭാഗത്തു
അഞ്ചുമായി െവച്ചു; അവൻ െപാന്നു െകാണ്ടു നൂറു
കലശവും ഉണ്ടാക്കി. 9 അവൻ പുേരാഹിതന്മാരുെട
്രപാകാരവും വലിയ ്രപാകാരവും ്രപാകാരത്തിന്നു
വാതിലുകളും ഉണ്ടാക്കി, കതകു താ്രമംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 10 അവൻ കടലിെന വലത്തുഭാഗത്തു
െതക്കുകിഴക്കായിട്ടു െവച്ചു. 11 ഹൂരാം കലങ്ങളും
ചട്ടുകങ്ങളും കലശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി; ഇങ്ങെന ഹൂരാം
ൈദവാലയത്തിൽ ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു േവണ്ടി
െചയത് പണി തീത്തൎ ു. 12 സ്തംഭങ്ങൾ, രണ്ടു
സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കലുള്ള േഗാളാകാരമായ
േപാതികകൾ, സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കലുള്ള
േപാതികകളുെട േഗാളങ്ങെള മൂടുവാൻ രണ്ടു
വലപ്പണി, 13 സ്തംഭങ്ങളുെട തെലക്കലുള്ള
േപാതികകളുെട രണ്ടു േഗാളങ്ങെള മൂടുന്ന ഓേരാ
വലപ്പണിയിൽ ഈരണ്ടു നിര മാതളപ്പഴമായി രണ്ടു
വലപ്പണിയിലുംകൂെട 14 നാനൂറു മാതളപ്പഴം,
പീഠങ്ങൾ, പീഠങ്ങളിേന്മൽ െതാട്ടികൾ 15 കടൽ,
അതിന്നു കീെഴ പ്രന്തണ്ടു കാള, കലങ്ങൾ, 16

ചട്ടുകങ്ങൾ, മുൾെക്കാളുത്തുകൾ എന്നീ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഹൂരാം-ആബി മിനുക്കിയ
താ്രമംെകാണ്ടു യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നുേവണ്ടി
ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. 17

േയാദ്ദൎ ാൻസമഭൂമിയിൽ സുേക്കാത്തിന്നും
െസേരദാെഥക്കും മേദ്ധ്യ കളിമണ്ണുള്ള നിലത്തുെവച്ചു
രാജാവു അവെയ വാപ്പൎ ിച്ചു. 18 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ
ഈ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ധാരാളമായി ഉണ്ടാക്കി;
താ്രമത്തിെന്റ തൂക്കത്തിന്നു നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. 19

ശേലാേമാൻ ൈദവാലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾ
ഒെക്കയും െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള പീഠവും
കാഴച്യപ്പംെവക്കുന്ന േമശകളും 20

അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിന്നു മുമ്പാെക നിയമ്രപകാരം
കേത്തണ്ടതിന്നു നിമ്മൎ ലമായ തങ്കംെകാണ്ടുള്ള
നിലവിളക്കും ദീപങ്ങളും െപാന്നുെകാണ്ടു, 21

സാക്ഷാൽ നിമ്മൎ ലമായ തങ്കംെകാണ്ടു തേന്ന,
പുഷപ്ങ്ങളും ദീപങ്ങളും ചവണകളും 22

തങ്കംെകാണ്ടു ക്രതികകളും കലശങ്ങളും തവികളും
തീച്ചട്ടികളും ഉണ്ടാക്കി. ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾ,
അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള അകേത്ത
കതകുകളും മന്ദിരമായ ആലയത്തിെന്റ കതകുകളും
െപാന്നുെകാണ്ടു ആയിരുന്നു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിന്നു േവണ്ടി െചയത്
പണിെയാെക്കയും തീന്നൎ ു; പിെന്ന ശേലാേമാൻ

തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ ്നിേവദിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളായ
െവള്ളിയും െപാന്നും ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും
െകാണ്ടുവന്നു ൈദവാലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽ െവച്ചു.

2 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
സീേയാൻ എന്ന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരയും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാെര ഒെക്കയും െയരൂശേലമിൽ
കൂട്ടിവരുത്തി. 3 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാെരല്ലാവരും
ഏഴാം മാസത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. 4

യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരല്ലാവരും വന്നേശഷം േലവ്യർ
െപട്ടകം എടുത്തു. 5 െപട്ടകവും സമാഗമനകൂടാരവും
കൂടാരത്തിെല സകലവിശുേദ്ധാപകരണങ്ങളും
െകാണ്ടുവന്നു; പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമേ്രത അവ
െകാണ്ടുവന്നതു. 6 ശേലാേമാൻരാജാവും അവെന്റ
അടുക്കൽ കൂടിവന്നിരുന്ന
യി്രസാേയൽസഭെയാെക്കയും എണ്ണുവാനും
കണെക്കടുപ്പാനും കഴിയാതവണ്ണം വളെര
ആടുകെളയും കാളകെളയും െപട്ടകത്തിന്നു മുമ്പിൽ
യാഗം കഴിച്ചു. 7 പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം അതിെന്റ സ്ഥലത്തു, ആലയത്തിെല
അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിൽ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്കു
െകരൂബുകളുെട ചിറകിൻ കീെഴ െകാണ്ടുെചന്നു
െവച്ചു. 8 െകരൂബുകൾ െപട്ടകത്തിെന്റ സ്ഥലത്തിന്നു
മീെത ചിറകുവിരിച്ചു െപട്ടകെത്തയും അതിെന്റ
തണ്ടുകെളയും മൂടിനിന്നു, 9 തണ്ടുകൾ
നീണ്ടിരിക്കയാൽ തണ്ടുകളുെട അറ്റങ്ങൾ
അന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിന്നു മുമ്പിൽ െപട്ടകെത്ത കവിഞ്ഞു
കാണും എങ്കിലും പുറത്തുനിന്നു കാണുകയില്ല; അവ
ഇന്നുവെര അവിെട ഉണ്ടു. 10 യി്രസാേയൽമക്കൾ
മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേശഷം യേഹാവ
അവേരാടു നിയമം െചയത്േപ്പാൾ േമാെശ
േഹാേരബിൽെവച്ചു െപട്ടകത്തിൽ െവച്ചിരുന്ന രണ്ടു
കലപ്ലകയല്ലാെത അതിൽ മെറ്റാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
11 പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു
വന്നേപ്പാൾ -അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ
കൂറുകളുെട ്രകമം േനാക്കാെത എല്ലാവരും തങ്ങെള
വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു; 12 ആസാഫ,് േഹമാൻ,
െയദൂഥൂൻ എന്നിവരും അവരുെട പു്രതന്മാരും
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സേഹാദരന്മാരുമായി സംഗീതക്കാരായ
േലവ്യെരല്ലാവരും ചണവ്രസ്തം ധരിച്ചു
ൈകത്താളങ്ങളും വീണകളും കിന്നരങ്ങളും പിടിച്ചു
യാഗപീഠത്തിന്നു കിഴക്കു കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ടിരുന്ന
നൂറ്റിരുപതു പുേരാഹിതന്മാേരാടുകൂെട നിന്നു- 13

കാഹളക്കാരും സംഗീതക്കാരും ഒെത്താരുമിച്ചു
കാഹളങ്ങേളാടും ൈകത്താളങ്ങേളാടും
വാദി്രതങ്ങേളാടും കൂെട: അവൻ നല്ലവനേല്ലാ അവെന്റ
ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു എന്നു ഏകസ്വരമായി
േകൾക്കുമാറു യേഹാവെയ വാഴത്്തി സ്തുതിച്ചു; അവർ
ഉച്ചത്തിൽ പാടി യേഹാവെയ സ്തുതിച്ചേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ആലയമായ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു േമഘം
നിറഞ്ഞു. 14 യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
ൈദവാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടു
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു േമഘംനിമിത്തം ശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു നിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ: താൻ കൂരിരുളിൽ
വസിക്കുെമന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു; 2 എങ്കിലും ഞാൻ

നിനക്കു ഒരു നിവാസാലയം, നിനക്കു എേന്നക്കും
വസിപ്പാൻ ഒരു സ്ഥലം പണിതിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 പിെന്ന യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും നിെല്ക്ക
രാജാവു തെന്റ മുഖം തിരിച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ
സവ്വൎ സഭേയയും 4 അനു്രഗഹിച്ചു പറഞ്ഞതു
എെന്തന്നാൽ: എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു
തിരുവായ ്െകാണ്ടു അരുളിെച്ചയത്തു
തൃൈക്കെകാണ്ടു നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. 5 എെന്റ
ജനെത്ത മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാൾമുതൽ എെന്റ നാമം ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു
ആലയം പണിവാൻ ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ സകല
േഗാ്രതങ്ങളിലും ഒരു പട്ടണവും തിരെഞ്ഞടുത്തില്ല;
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു ്രപഭുവായിരിപ്പാൻ
ഞാൻ ഒരുത്തെനയും തിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല. 6

എങ്കിലും എെന്റ നാമം ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
െയരൂശേലമിെനയും എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
വാഴുവാൻ ദാവീദിെനയും ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയത്ു. 7 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിേയണം
എന്നു എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്നു താലപ്യ്യൎ ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ യേഹാവ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിേനാടു: എെന്റ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം
പണിേയണെമന്നു നിനക്കു താലപ്യ്യൎ ം ഉണ്ടായേല്ലാ;
ഇങ്ങെന താലപ്യ്യൎ ം ഉണ്ടായതു നല്ലതു; 9 എങ്കിലും
ആലയം പണിേയണ്ടതു നീയല്ല; നിെന്റ
കടി്രപേദശത്തുനിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന മകൻ തേന്ന എെന്റ
നാമത്തിന്നു ആലയം പണിയും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 10

അങ്ങെന യേഹാവ താൻ അരുളിെച്ചയത് വചനം
നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവ വാഗദ്ാനം
െചയത്തുേപാെല എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്നു
പകരം ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു യി്രസാേയലിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം
പണിതിരിക്കുന്നു. 11 യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
െചയത് നിയമം ഉള്ള െപട്ടകം ഞാൻ അതിൽ
െവച്ചിട്ടുണ്ടു.

12 അനന്തരം അവൻ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിൻ
മുമ്പിൽ യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ സഭയുെടയും
സമക്ഷത്തുനിന്നുംെകാണ്ടു ൈക മലത്തൎ ി; 13

ശേലാേമാൻ അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചു മുഴം
വീതിയും മൂന്നു മുഴം ഉയരവുമായിട്ടു താ്രമംെകാണ്ടു
ഒരു പീഠം ഉണ്ടാക്കി ്രപാകാരത്തിെന്റ നടുവിൽ
െവച്ചിരുന്നു; അതിൽ അവൻ കയറിനിന്നു
യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ സെഭക്കും മുമ്പാെക മുട്ടുകുത്തി
ആകാശേത്തക്കു ൈക മലത്തൎ ി പറഞ്ഞതു
എെന്തന്നാൽ: 14 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട നിെന്റ മുമ്പാെക
നടക്കുന്ന നിെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ായി നിയമവും ദയയും
പാലിക്കുന്നവനായ നിെന്നേപ്പാെല സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും
ഭൂമിയിലും ഒരു ൈദവവും ഇല്ല. 15 നീ എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ ്എന്ന നിെന്റ ദാസന്നു െചയത്
വാഗദ്ാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു; തിരുവാെയ്കാണ്ടു
അരുളിെച്ചയത്തു ഇന്നു കാണുംേപാെല
തൃൈക്കെകാണ്ടു നിവത്തൎ ിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 16

ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ ്എന്ന നിെന്റ ദാസേനാടു: നീ
എെന്റ മുമ്പാെക നടന്നതുേപാെല നിെന്റ പു്രതന്മാരും
എെന്റ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം നടേക്കണ്ടതിന്നു
തങ്ങളുെട വഴി സൂക്ഷിക്കമാ്രതം െചയത്ാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ നിനക്കു
ഒരു പുരുഷൻ എെന്റ മുമ്പാെക ഇല്ലാെത വരികയില്ല
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു നിവത്തൎ ിേക്കണേമ.
17 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിേനാടു നീ അരുളിെച്ചയത് വചനം
ഒത്തുവരുമാറാകെട്ട. 18 എന്നാൽ ൈദവം
യഥാത്ഥൎ മായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യേരാടുകൂെട
വസിക്കുേമാ? സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും സ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും നീ
അടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ; പിെന്ന ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നതു എങ്ങെന? 19 എങ്കിലും
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അടിയൻ തിരുമുമ്പിൽ
കഴിക്കുന്ന നിലവിളിയും ്രപാത്ഥൎ നയും
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു അടിയെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയിേലക്കും
യാചനയിേലക്കും തിരിഞ്ഞു കടാക്ഷിേക്കണേമ. 20

അടിയൻ ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ചു കഴിക്കുന്ന ്രപാത്ഥൎ ന
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുെമന്നു നീ
അരുളിെച്ചയത് സ്ഥലമായ ഈ ആലയത്തിേന്മൽ രാവും
പകലും തൃക്കൺപാത്തൎ രുേളണേമ. 21 ഈ
സ്ഥലത്തുെവച്ചു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പാനിരിക്കുന്ന അടിയെന്റയും
നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും യാചനകെള
േകൾേക്കണേമ; നിെന്റ വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
നിന്നു േകൾേക്കണേമ; േകട്ടു ക്ഷമിേക്കണേമ. 22

ഒരുത്തൻ തെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു കുറ്റം െചയ്കയും
അവൻ അവെനെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിേക്കണ്ടതിന്നു
കായ്യൎ ം സത്യത്തിന്നു െവക്കുകയും അവൻ ഈ
ആലയത്തിൽ നിെന്റ യാഗപീഠത്തിന്നു മുമ്പാെക വന്നു
സത്യം െചയ്കയും െചയത്ാൽ 23 നീ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു
േകട്ടു ്രപവത്തൎ ിച്ചു ദുഷ്ടെന്റ നടപ്പു അവെന്റ
തലേമൽതേന്ന വരുത്തി ്രപതികാരം െചയവ്ാനും
നീതിമാെന്റ നീതിക്കു ഒത്തവണ്ണം അവന്നു നല്കി
നീതീകരിപ്പാനും അടിയങ്ങൾക്കു ന്യായം
പാലിച്ചുതേരണേമ. 24 നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ
നിേന്നാടു പാപം െചയ്കനിമിത്തം അവർ ശ്രതുവിേനാടു
േതാറ്റിട്ടു തിരിഞ്ഞു നിെന്റ നാമെത്ത സ്വീകരിച്ചു
െകാണ്ടു ഈ ആലയത്തിൽെവച്ചു നിെന്റ മുമ്പാെക
്രപാത്ഥൎ ിക്കയും യാചിക്കയും െചയത്ാൽ 25 നീ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േകട്ടു നിെന്റ ജനമായ
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യി്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ചു നീ അവക്കൎ ും
അവരുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും െകാടുത്ത േദശേത്തക്കു
അവെര തിരിച്ചു വരുേത്തണേമ. 26 അവർ നിേന്നാടു
പാപം െചയ്കെകാണ്ടു ആകാശം അെടഞ്ഞു മഴ
െപയ്യാതിരിക്കുേമ്പാൾ അവർ ഈ സ്ഥലത്തിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു നിെന്റ നാമം സ്വീകരിക്കയും നീ
അവെര താഴത്്തിയതുെകാണ്ടു അവർ തങ്ങളുെട
പാപങ്ങെള വിട്ടുതിരികയും െചയത്ാൽ, 27 നീ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േകട്ടു നിെന്റ ദാസന്മാരുെടയും നിെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും പാപം ക്ഷമിച്ചു അവർ
നടേക്കണ്ടുന്ന നല്ലവഴി അവെര ഉപേദശിക്കയും നിെന്റ
ജനത്തിന്നു അവകാശമായി െകാടുത്ത നിെന്റ േദശത്തു
മഴ െപയ്യിക്കയും െചേയ്യണേമ. 28 േദശത്തു ക്ഷാമേമാ
മഹാമാരിേയാ െവൺകതിർ, വിഷമഞ്ഞു, െവട്ടുക്കിളി,
തുള്ളൻ എന്നിവേയാ ഉണ്ടായാൽ, അവരുെട
ശ്രതുക്കൾ അവരുെട പട്ടണങ്ങളുള്ള േദശത്തിൽ
അവെര നിേരാധിച്ചാൽ, വല്ല വ്യാധിേയാ വല്ല ദീനേമാ
ഉണ്ടായാൽ, 29 യാെതാരുത്തെനങ്കിലും നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയൽ മുഴുവെനങ്കിലും വല്ല ്രപാത്ഥൎ നയും
യാചനയും കഴിക്കയും ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
വ്യാധിയും ദുഃഖവും അറിഞ്ഞു ഈ
ആലയത്തിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു ൈക മലത്തൎ ുകയും
െചയത്ാൽ, 30 നീ നിെന്റ വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
നിന്നു േകട്ടു ക്ഷമിക്കയും 31 ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുത്ത േദശത്തു അവർ
ജീവിച്ചിരിക്കും കാലെത്താെക്കയും നിെന്റ വഴികളിൽ
നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്ന ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു നീ
ഓേരാരുത്തെന്റ ഹൃദയം അറിയുന്നതുേപാെല
ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ നടപ്പുേപാെല ഒെക്കയും
നല്കുകയും െചേയ്യണേമ; നീ മാ്രതമേല്ലാ
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്നതു. 32

നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിൽ ഉള്ളവനല്ലാത്ത
അന്യജാതിക്കാരൻ നിെന്റ മഹത്വമുള്ള നാമവും
ബലമുള്ള കയ്യും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജവും േഹതുവായി
ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്നാൽ - അവർ ഈ ആലയത്തിൽ
വന്നു ്രപാത്ഥൎ ിക്കും നിശ്ചയം - 33 നീ നിെന്റ
വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േകട്ടു ഭൂമിയിെല
സകലജാതികളും നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ
എന്നേപാെല നിെന്റ നാമെത്ത അറിഞ്ഞു നിെന്ന
ഭയെപ്പടുകയും ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിന്നു നിെന്റ നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു അറികയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു അന്യജാതിക്കാരൻ
നിേന്നാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നെതാെക്കയും
െചയത്ുെകാടുേക്കണേമ. 34 നീ നിെന്റ ജനെത്ത
അയക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ തങ്ങളുെട ശ്രതുക്കേളാടു
യുദ്ധം െചയവ്ാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ നീ
തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ നിെന്റ
നാമത്തിന്നു പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിേലക്കും
തിരിഞ്ഞു നിേന്നാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചാൽ 35 നീ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു അവരുെട ്രപാത്ഥൎ നയും യാചനയും
േകട്ടു അവക്കൎ ു ന്യായം പാലിച്ചുെകാടുേക്കണേമ. 36

അവർ നിേന്നാടു പാപം െചയ്കയും - പാപം െചയ്യാത്ത
മനുഷ്യൻ ഇല്ലേല്ലാ - നീ അവേരാടു േകാപിച്ചു അവെര
ശ്രതുക്കൾക്കു ഏലപ്ിക്കയും അവർ അവെര ദൂരേത്താ
സമീപേത്താ ഉള്ള േദശേത്തക്കു ബദ്ധരാക്കി
െകാണ്ടുേപാകയും െചയത്ാൽ 37 അവെര പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന േദശത്തുെവച്ചു അവർ
തങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ ഉണന്നൎ ു
്രപവാസേദശത്തുെവച്ചു: ഞങ്ങൾ പാപംെചയത്ു
അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു

പറഞ്ഞു നിേന്നാടു യാചിക്കയും 38 അവെര പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായ ്രപവാസേദശത്തുെവച്ചു അവർ
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട
നിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു നീ അവരുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
െകാടുത്ത േദശേത്തക്കും നീ തിരെഞ്ഞടുത്ത
നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ നിെന്റ നാമത്തിന്നു
പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിേലക്കും േനാക്കി
്രപാത്ഥൎ ിക്കയും െചയത്ാൽ 39 നീ നിെന്റ
വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു അവരുെട
്രപാത്ഥൎ നയും യാചനകളും േകട്ടു അവക്കൎ ു ന്യായം
പാലിച്ചുെകാടുത്തു നിേന്നാടു പാപം െചയത് നിെന്റ
ജനേത്താടു ക്ഷമിേക്കണേമ. 40 ഇേപ്പാഴും എെന്റ
ൈദവേമ, ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ചു കഴിക്കുന്ന
്രപാത്ഥൎ െനക്കു നിെന്റ കണ്ണു തുറന്നും നിെന്റ െചവി
ശ്രദ്ധിച്ചും ഇരിേക്കണേമ. 41 ആകയാൽ
യേഹാവയായ ൈദവേമ, നീയും നിെന്റ ബലത്തിെന്റ
െപട്ടകവും എഴുേന്നറ്റു നിെന്റ വിശ്രാമത്തിേലക്കു
വേരണേമ; യേഹാവയായ ൈദവേമ, നിെന്റ
പുേരാഹിതന്മാർ രക്ഷാവ്രസ്തം ധരിക്കയും നിെന്റ
ഭക്തന്മാർ നന്മയിൽ സേന്താഷിക്കയും
െചയ്യുമാറാകെട്ട. 42 യേഹാവയായ ൈദവേമ, നിെന്റ
അഭിഷിക്തെന്റ മുഖം ത്യജിച്ചുകളയരുേത; നിെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിേനാടുള്ള കൃപകെള ഓേക്കൎ ണേമ.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശേലാേമാൻ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആകാശത്തുനിന്നു തീ ഇറങ്ങി േഹാമയാഗവും
ഹനനയാഗവും ദഹിപ്പിച്ചു; യേഹാവയുെട

േതജസ്സും ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു. 2 യേഹാവയുെട
േതജസ്സു യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടു പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 3

തീ ഇറങ്ങിയതും ആലയത്തിൽ യേഹാവയുെട
േതജസ്സും യി്രസാേയൽമക്കെളാെക്കയും കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ കൽത്തളത്തിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു
യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ചു: അവൻ നല്ലവൻ അേല്ലാ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതു എന്നു െചാല്ലി
സ്തുതിച്ചു. 4 പിെന്ന രാജാവും സവ്വൎ ജനവും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യാഗംകഴിച്ചു. 5

ശേലാേമാൻരാജാവു ഇരുപത്തീരായിരം കാളെയയും
ഒരുലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം ആടിെനയും യാഗം
കഴിച്ചു; ഇങ്ങെന രാജാവും സവ്വൎ ജനവും
ൈദവാലയെത്ത ്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 6 പുേരാഹിതന്മാർ
തങ്ങളുെട ഉേദ്യാഗം അനുസരിച്ചും േലവ്യർ: അവെന്റ
ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതു എന്നിങ്ങെന
അവർമുഖാന്തരം ദാവീദ ്േസ്താ്രതം െചയത് സമയത്തു
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പാൻ ദാവീദര്ാജാവു ഉണ്ടാക്കിയ
യേഹാവയുെട വാദ്യങ്ങേളാടുകൂെടയും നിന്നു;
യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും നിെല്ക്ക പുേരാഹിതന്മാർ
അവരുെട മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതി. 7 ശേലാേമാൻ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന താ്രമയാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗം, േഭാജനയാഗം, േമദസ്സ് എന്നിവ
െകാള്ളാതിരുന്നതുെകാണ്ടു ശേലാേമാൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നു മുമ്പിലുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ മദ്ധ്യഭാഗം ശുദ്ധീകരിച്ചു, അവിെട
േഹാമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളുെട േമദസ്സും
അപ്പൎ ിച്ചു. 8 ശേലാേമാനും ഹമാത്തിെന്റ അതിർമുതൽ
മി്രസയീംേതാടുവേരയുള്ള എല്ലായി്രസാേയലും ഏറ്റവും
വലിയ സഭയായി ആ സമയത്തു ഏഴു ദിവസം ഉത്സവം
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ആചരിച്ചു. 9 എട്ടാം ദിവസം അവർ
വിശുദ്ധസഭാേയാഗംകൂടി; ഏഴു ദിവസം അവർ
യാഗപീഠ്രപതിഷഠ് െകാണ്ടാടി, ഏഴു ദിവസം
ഉത്സവവും ആചരിച്ചു. 10 ഏഴാം മാസം
ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയ്യതി അവൻ ജനെത്ത യേഹാവ
ദാവീദിന്നും ശേലാേമാന്നും തെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന്നും െചയത് നന്മെയക്കുറിച്ചു
സേന്താഷവും ആനന്ദവും ഉള്ളവരായി അവരുെട
കൂടാരങ്ങളിേലക്കു പറഞ്ഞയച്ചു.

11 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയവും
രാജധാനിയും തീത്തൎ ു; യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും
തെന്റ അരമനയിലും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശേലാേമാന്നു
താലപ്യ്യൎ ം ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും അവൻ
ശുഭമായി നിവത്തൎ ിച്ചു. 12 അതിെന്റേശഷം യേഹാവ
രാ്രതിയിൽ ശേലാേമാന്നു ്രപത്യക്ഷനായി അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ: ഞാൻ നിെന്റ
്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു ഈ സ്ഥലം എനിക്കു യാഗത്തിന്നുള്ള
ആലയമായിട്ടു തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 13 മഴ
െപയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ആകാശം
അെടക്കേയാ േദശെത്ത തിന്നു മുടിേക്കണ്ടതിന്നു
െവട്ടുക്കിളിേയാടു കലപ്ിക്കേയാ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ മഹാമാരി വരുത്തുകേയാ െചയത്ാൽ, 14

എെന്റ നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എെന്റ ജനം
തങ്ങെളത്തേന്ന താഴത്്തി ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു എെന്റ മുഖം
അേന്വഷിച്ചു തങ്ങളുെട ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ ങ്ങെള വിട്ടു
തിരിയുെമങ്കിൽ, ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േകട്ടു
അവരുെട പാപം ക്ഷമിച്ചു അവരുെട േദശത്തിന്നു
െസൗഖ്യം വരുത്തിെക്കാടുക്കും. 15 ഈ സ്ഥലത്തു
കഴിക്കുന്ന ്രപാത്ഥൎ െനക്കു എെന്റ കണ്ണു
തുറന്നിരിക്കയും എെന്റ െചവി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കയും
െചയ്യും. 16 എെന്റ നാമം ഈ ആലയത്തിൽ
എേന്നക്കും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
അതിെന തിരെഞ്ഞടുത്തു വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ദൃഷ്ടിയും എെന്റ ഹൃദയവും എല്ലായേ്പാഴും
ഇവിെട ഇരിക്കും. 17 നീേയാ നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
നടന്നതുേപാെല എെന്റ മുമ്പാെക നടക്കയും ഞാൻ
നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്കയും
എെന്റ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ്രപമാണിച്ചുനടക്കയും
െചയത്ാൽ, 18 യി്രസാേയലിൽ വാഴുവാൻ നിനക്കു ഒരു
പുരുഷൻ ഇല്ലാെതവരികയില്ല എന്നു ഞാൻ നിെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു ഒരു നിയമം
െചയത്തുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ രാജാസനെത്ത
സ്ഥിരമാക്കും. 19 എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു, ഞാൻ
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ചട്ടങ്ങളും
കലപ്നകളും ഉേപക്ഷിക്കയും െചന്നു
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചു നമസ്കരിക്കയും
െചയത്ാൽ, 20 ഞാൻ അവക്കൎ ു െകാടുത്ത എെന്റ
േദശത്തുനിന്നു അവെര പറിച്ചുകളയും; എെന്റ
നാമത്തിന്നായി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയെത്തയും ഞാൻ എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ ഒരു
പഴെഞ്ചാല്ലും പരിഹാസവും ആക്കിത്തീക്കൎ ും. 21 ഈ
ആലയം എ്രത ഉന്നതമായിരുന്നാലും കടന്നുേപാകുന്ന
ഏവനും അതിെനപ്പറ്റി സ്തംഭിച്ചു: യേഹാവ ഈ
േദശത്തിന്നും ഈ ആലയത്തിന്നും ഇങ്ങെന
വരുത്തുവാൻ സംഗതി എന്തു എന്നു േചാദിക്കും. 22

അതിന്നു അവർ: തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അവർ ഉേപക്ഷിക്കയും
അന്യൈദവങ്ങേളാടു േചന്നൎ ു അവെയ നമസ്കരിച്ചു

േസവിക്കയും െചയത്തുെകാണ്ടാകുന്നു അവൻ ഈ
അനത്ഥൎ െമാെക്കയും അവക്കൎ ു വരുത്തിയിരിക്കുന്നതു
എന്നു ഉത്തരം പറയും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയവും തെന്റ
അരമനയും ഇരുപതു സംവത്സരം െകാണ്ടു
പണിതേശഷം 2 ഹൂരാം ശേലാേമാന്നു

െകാടുത്ത പട്ടണങ്ങെള ശേലാേമാൻ പണിതുറപ്പിച്ചു
അവിെട യി്രസാേയല്യെര പാപ്പൎ ിച്ചു. 3 അനന്തരം
ശേലാേമാൻ ഹമാത്ത്-േസാബയിേലക്കു േപായി
അതിെന ജയിച്ചു; 4 അവൻ മരുഭൂമിയിൽ തദേ്മാരും
ഹമാത്തിൽ അവൻ പണിതിരുന്ന
സംഭാരനഗരങ്ങളുെമല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു. 5 അവൻ
േമലെത്ത േബത്ത്-േഹാേരാനും താഴെത്ത േബത്ത്-
േഹാേരാനും മതിലുകേളാടും വാതിലുകേളാടും
ഓടാമ്പലുകേളാടും കൂടിയ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായും 6

ബാലാത്തും ശേലാേമാന്നുണ്ടായിരുന്ന സകല
സംഭാരനഗരങ്ങളും സകലരഥനഗരങ്ങളും
കുതിരേച്ചവകക്കൎ ുള്ള പട്ടണങ്ങളും െയരൂശേലമിലും
െലബാേനാനിലും തെന്റ രാജ്യത്തു എല്ലാടവും
പണിവാൻ ശേലാേമാൻ ആ്രഗഹിച്ചെതാെക്കയും
പണിതു. 7 ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയലിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത
േശഷിപ്പുള്ള സകലജനെത്തയും 8 യി്രസാേയല്യർ
സംഹരിക്കാെത പിന്നീടും േദശത്തു േശഷിച്ചിരുന്ന
അവരുെട മക്കെളയും ശേലാേമാൻ ഇന്നുവെരയും
ഊഴിയേവലക്കാരാക്കി. 9 യി്രസാേയല്യരിൽനിേന്നാ
ശേലാേമാൻ ആെരയും തെന്റ േവലക്കു
ദാസന്മാരാക്കിയില്ല; അവർ േയാദ്ധാക്കളും അവെന്റ
േസനാനായകേശ്രഷഠ്ന്മാരും രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരേച്ചവകക്കൎ ും അധിപന്മാരും ആയിരുന്നു. 10

ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ ്രപധാന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
ജനത്തിെന്റ േമൽവിചാരകന്മാരുമായ ഇവർ
ഇരുനൂറ്റമ്പതുേപർ ആയിരുന്നു. 11 ശേലാേമാൻ
ഫറേവാെന്റ മകെള ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽനിന്നു
താൻ അവൾക്കു േവണ്ടി പണിത അരമനയിൽ
െകാണ്ടുേപായി പാപ്പൎ ിച്ചു; യി്രസാേയൽരാജാവായ
ദാവീദിെന്റ അരമനയിൽ എെന്റ ഭായ്യൎ  പാക്കൎ രുതു;
യേഹാവയുെട െപട്ടകം അവിെട വന്നിരിക്കയാൽ
അതു വിശുദ്ധമേല്ലാ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

12 ശേലാേമാൻ താൻ മണ്ഡപത്തിന്നു മുമ്പിൽ
പണിത യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ 13 അതതു
ദിവസേത്തക്കു േവണ്ടിയിരുന്നതുേപാെല േമാെശയുെട
കലപ്ന്രപകാരം ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും
ഉത്സവങ്ങളിലും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
ഉത്സവത്തിൽ, വാേരാത്സവത്തിൽ, കൂടാരങ്ങളുെട
ഉത്സവത്തിൽ ഇങ്ങെന ആണ്ടിൽ മൂന്നു ്രപാവശ്യവും
യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗങ്ങെള കഴിച്ചുേപാന്നു. 14

അവൻ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ നിയമ്രപകാരം
പുേരാഹിതന്മാരുെട കൂറുകെള അവരുെട
ശുശ്രൂെഷക്കും അതതു ദിവസം
േവണ്ടിയിരുന്നതുേപാെല േസ്താ്രതം െചയവ്ാനും
പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും േലവ്യെര
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കും വാതിൽകാവല്ക്കാെര
അവരുെട കൂറുകൾെക്കാത്തവണ്ണം അതതു
വാതിലിന്നു നിയമിച്ചു; ഇങ്ങെനയായിരുന്നു
ൈദവപുരുഷനായ ദാവീദിെന്റ കലപ്ന. 15 യാെതാരു
കായ്യൎ ത്തിലും ഭണ്ഡാരെത്ത സംബന്ധിച്ചും

൨. ദിനവൃത്താന്തം 7:9 361 ൨. ദിനവൃത്താന്തം 8:15
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പുേരാഹിതന്മാേരാടും േലവ്യേരാടും ഉണ്ടായ
രാജകലപ്ന അവർ വിട്ടുമാറിയില്ല. 16 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിന്നു അടിസ്ഥാനമിട്ട നാൾമുതൽ അതു
തീരുംവെര ശേലാേമാെന്റ ്രപവൃത്തി ഒെക്കയും
സാദ്ധ്യമായവ്ന്നു; അങ്ങെന യേഹാവയുെട ആലയം
പണിതുതീന്നൎ ു.

17 ആ കാലത്തും ശേലാേമാൻ എേദാംേദശത്തു
കടല്ക്കരയിലുള്ള എേസ്യാൻ-േഗെബരിേലക്കും
ഏേലാത്തിേലക്കും േപായി. 18 ഹൂരാം തെന്റ
ദാസന്മാർമുഖാന്തരം കപ്പലുകെളയും
സമു്രദപരിചയമുള്ള ആളുകെളയും അവെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു; അവർ ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാേരാടുകൂെട ഓഫീരിേലക്കു െചന്നു
നാനൂറ്റമ്പതു താലന്ത ്െപാന്നു വാങ്ങി
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാെന്റ കീത്തൎ ിേകട്ടിട്ടു
കടെമാഴികളാൽ ശേലാേമാെന
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു അതിമഹത്തായ

പരിവാരേത്താടും സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും അനവധി
െപാന്നും രത്നവും ചുമന്ന ഒട്ടകങ്ങേളാടും കൂെട
െയരൂശേലമിൽ വന്നു; അവൾ ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേശഷം തെന്റ മേനാരഥം ഒെക്കയും അവേനാടു
്രപസ്താവിച്ചു. 2 അവളുെട സകലേചാദ്യങ്ങൾക്കും
ശേലാേമാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു; സമാധാനം
പറവാൻ കഴിയാെത ഒന്നും ശേലാേമാന്നു
മറെപാരുളായിരുന്നില്ല. 3 െശബാരാജ്ഞി
ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനവും അവൻ പണിത അരമനയും
4 അവെന്റ േമശയിെല ഭക്ഷണവും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുെട ഇരിപ്പും അവെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരുെട
നിലയും അവരുെട ഉടുപ്പും അവെന്റ
പാനപാ്രതവാഹകന്മാെരയും അവരുെട ഉടുപ്പിെനയും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുള്ള അവെന്റ
എഴുെന്നള്ളത്തും കണ്ടിട്ടു അമ്പരന്നുേപായി. 5 അവൾ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: നിെന്റ
കായ്യൎ ങ്ങെളയും ജ്ഞാനെത്തയും കുറിച്ചു ഞാൻ
എെന്റ േദശത്തുെവച്ചു േകട്ട വത്തൎ മാനം സത്യംതേന്ന;
6 ഞാൻ വന്നു സ്വന്തകണ്ണുെകാണ്ടു കാണുംവെര ആ
വത്തൎ മാനം വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ നിെന്റ
ജ്ഞാനമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ പാതിേപാലും ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഞാൻ േകട്ട േകൾവിെയക്കാൾ നീ
േശ്രഷഠ്നാകുന്നു. 7 നിെന്റ ഭായ്യൎ മാർ ഭാഗ്യവതികൾ;
നിെന്റ മുമ്പിൽ എല്ലായേ്പാഴും നിന്നു നിെന്റ ജ്ഞാനം
േകൾക്കുന്ന ഈ നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ഭാഗ്യവാന്മാർ. 8

നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു േവണ്ടി
രാജാവായിട്ടു തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ നിെന്ന
ഇരുത്തുവാൻ നിന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; നിെന്റ
ൈദവം യി്രസാേയലിെന എേന്നക്കും
നിലനില്ക്കുമാറാേക്കണ്ടതിന്നു അവെര
േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ടു നീതിയും ന്യായവും നടത്തുവാൻ
നിെന്ന അവക്കൎ ു രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 അവൾ
രാജാവിന്നു നൂറ്റിരുപതു താലന്തു െപാന്നും അനവധി
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും രത്നവും െകാടുത്തു; െശബാരാജ്ഞി
ശേലാേമാൻരാജാവിന്നു െകാടുത്തതുേപാെലയുള്ള
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം പിെന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 10 ഓഫീരിൽനിന്നു
െപാന്നു െകാണ്ടുവന്ന ഹൂരാമിെന്റ ദാസന്മാരും
ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരും ചന്ദനവും രത്നവും

െകാണ്ടുവന്നു. 11 രാജാവു ചന്ദനമരംെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നും രാജധാനിക്കും
അഴികളും സംഗീതക്കാക്കൎ ു കിന്നരങ്ങളും വീണകളും
ഉണ്ടാക്കി; ഈ വക പണ്ടു െയഹൂദാേദശത്തു അേശഷം
കണ്ടിട്ടില്ല. 12 െശബാരാജ്ഞി രാജാവിന്നു
െകാണ്ടുവന്നതിൽ പരമായി അവൾ ആ്രഗഹിച്ചതും
േചാദിച്ചതുെമാെക്കയും ശേലാേമാൻരാജാവു
അവൾക്കു െകാടുത്തു; അങ്ങെന അവൾ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുമായി സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

13 സഞ്ചാരവ്യാപാരികളും കച്ചവടക്കാരും
െകാണ്ടുവന്നതു കൂടാെത ശേലാേമാന്നു ഓേരാ
ആണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന െപാന്നിെന്റ തൂക്കം
അറുനൂറ്ററുപത്താറു താലന്തു ആയിരുന്നു. 14

അരാബ്യരാജാക്കന്മാെരാെക്കയും േദശാധിപതിമാരും
ശേലാേമാന്നു െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുവന്നു. 15

ശേലാേമാൻരാജാവു െപാൻപലകെകാണ്ടു ഇരുനൂറു
വൻപരിച ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാപരിെചക്കു അറുനൂറു
േശെക്കൽ െപാൻപലക െചലവായി. 16 അവൻ
െപാൻപലക െകാണ്ടു മുന്നൂറു െചറുപരിചയും
ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ െചറുപരിെചക്കു മുന്നൂറു േശെക്കൽ
െപാന്നു െചലവായി. രാജാവു അവെയ െലബാേനാൻ
വനഗൃഹത്തിൽെവച്ചു. 17 രാജാവു ദന്തംെകാണ്ടു ഒരു
വലിയ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കി തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 18 സിംഹാസനേത്താടു
േചത്തൎ ുറപ്പിച്ചതായി ആറു പതനവും െപാന്നുെകാണ്ടു
ഒരു പാദപീഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ
ഇരുഭാഗത്തും ഓേരാ ൈകത്താങ്ങലും
ൈകത്താങ്ങലിന്നരിെക നില്ക്കുന്ന രണ്ടു സിംഹവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 ആറു പതനത്തിൽ ഇപ്പുറത്തും
അപ്പുറത്തുമായി പ്രന്തണ്ടു സിംഹം നിന്നിരുന്നു. ഒരു
രാജ്യത്തും ഇങ്ങെന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 20

ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ സകലപാനപാ്രതങ്ങളും
െപാന്നുെകാണ്ടും െലബാേനാൻ ഗൃഹത്തിെല
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും തങ്കംെകാണ്ടും ആയിരുന്നു;
െവള്ളിക്കു ശേലാേമാെന്റ കാലത്തു വിലയില്ലായിരുന്നു.
21 രാജാവിെന്റ കപ്പലുകെള ഹൂരാമിെന്റ
ദാസന്മേരാടുകൂെട തശൎ ീശിേലക്കു അയച്ചിരുന്നു;
മൂവാണ്ടിെലാരിക്കൽ തശൎ ീശ ്കപ്പലുകൾ െപാന്നു,
െവള്ളി, ആനെക്കാമ്പു, കുരങ്ങു, മയിൽ എന്നിവെയ
െകാണ്ടുവന്നു. 22 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻരാജാവു
ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരിലുംെവച്ചു
ധനംെകാണ്ടും ജ്ഞാനംെകാണ്ടും
മിെകച്ചവനായിരുന്നു. 23 ൈദവം ശേലാേമാെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്ത ജ്ഞാനം േകൾപ്പാൻ
ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും അവെന്റ മുഖദശൎ നം
അേന്വഷിച്ചുവന്നു. 24 അവരിൽ ഓേരാരുത്തനും
ആണ്ടുേതാറും താന്താെന്റ കാഴച്യായിട്ടു
െവള്ളിപ്പാ്രതം, െപാൻപാ്രതം, വ്രസ്തം, ആയുധം,
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം, കുതിര, േകാവർകഴുത എന്നിവെയ
െകാണ്ടുവന്നു. 25 ശേലാേമാന്നു കുതിരകൾക്കും
രഥങ്ങൾക്കും നാലായിരം ലായവും പന്തീരായിരം
കുതിരേച്ചവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെര അവൻ
രഥനഗരങ്ങളിലും െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കലും പാപ്പൎ ിച്ചിരുന്നു. 26 അവൻ നദിമുതൽ
െഫലിസ്ത്യേദശംവെരയും മി്രസയീമിെന്റ
അതൃത്തിവെരയും ഉള്ള സകലരാജാക്കന്മാരുെടേമലും
വാണു. 27 രാജാവു െയരൂശേലമിൽ െവള്ളിെയ
െപരുപ്പംെകാണ്ടു കല്ലുേപാെലയും േദവദാരുവിെന
താഴവ്ീതിയിെല കാട്ടത്തിമരംേപാെലയും ആക്കി. 28
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മി്രസയീമിൽനിന്നും സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും
ശേലാേമാന്നു കുതിരകെള വാങ്ങി െകാണ്ടുവരും.

29 ശേലാേമാെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ
ആദ്യാവസാനം നാഥാൻ്രപവാചകെന്റ
വൃത്താന്തത്തിലും ശീേലാന്യനായ അഹീയാവിെന്റ
്രപവാചകത്തിലും െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഇേദ്ദാദശൎ കെന്റ
ദശൎ നങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 30

ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
നാലപ്തു സംവത്സരം രാജാവായിരുന്നു. 31 പിെന്ന
ശേലാേമാൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ
െരഹെബയാം അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െരഹെബയാമിെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയെലല്ലാം െശേഖമിൽ
വന്നിരുന്നതുെകാണ്ടു അവനും െശേഖമിൽ

െചന്നു. 2 എന്നാൽ ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായി മി്രസയീമിൽ
പാത്തൎ ിരുന്ന െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം അതു േകട്ടിട്ടു മി്രസയീമിൽനിന്നു
മടങ്ങിവന്നു. 3 അവർ ആളയച്ചു അവെന വിളിപ്പിച്ചു;
െയാേരാെബയാമും എല്ലായി്രസാേയലും വന്നു
െരഹെബയാമിേനാടു: 4 നിെന്റ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള
നുകം ഞങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചു; ആകയാൽ നിെന്റ
അപ്പെന്റ കഠിനേവലയും അവൻ ഞങ്ങളുെടേമൽ
െവച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള നുകവും നീ ഭാരം
കുെറച്ചുതേരണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
േസവിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അവൻ അവേരാടു:
മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു വീണ്ടും എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ജനം േപായി. 6

െരഹെബയാംരാജാവു തെന്റ അപ്പനായ ശേലാേമാൻ
ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധന്മാേരാടു ആേലാചിച്ചു: ഈ
ജനേത്താടു ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ
എന്താേലാചന പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 7

അതിന്നു അവർ അവേനാടു: നീ ജനേത്താടു ദയ
കാണിച്ചു അവെര ്രപസാദിപ്പിച്ചു അവേരാടു നല്ല
വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്കു
ദാസന്മാരായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ
വൃദ്ധന്മാർ തേന്നാടു പറഞ്ഞ ആേലാചന അവൻ
ത്യജിച്ചു, തേന്നാടുകൂെട വളന്നൎ വരായി തെന്റ മുമ്പിൽ
നില്ക്കുന്ന െയൗവനക്കാേരാടു ആേലാചിച്ചു: 9 നിെന്റ
അപ്പൻ ഞങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന നുകം ഭാരം
കുെറച്ചു തേരണം എന്നിങ്ങെന എേന്നാടു
സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജനേത്താടും നാം ഉത്തരം
പറേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ എന്താേലാചന പറയുന്നു
എന്നു അവേരാടു േചാദിച്ചു. 10 അവേനാടു കൂെട
വളന്നൎ ിരുന്ന െയൗവനക്കാർ അവേനാടു: നിെന്റ അപ്പൻ
ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചു: നീ അതു ഭാരം
കുെറച്ചുതേരണം എന്നു നിേന്നാടു പറഞ്ഞ
ജനേത്താടു: എെന്റ െചറുവിരൽ എെന്റ അപ്പെന്റ
അരേയക്കാൾ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും. 11 എെന്റ
അപ്പൻ നിങ്ങളുെടേമൽ ഭാരമുള്ള നുകം െവച്ചിരിെക്ക
ഞാൻ നിങ്ങളുെട നുകത്തിന്നു ഭാരം കൂട്ടും; എെന്റ
അപ്പൻ നിങ്ങെള ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിച്ചു; ഞാേനാ
നിങ്ങെള േതളിെനെക്കാണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിക്കും

എന്നിങ്ങെന നീ ഉത്തരം പറേയണം എന്നു പറഞ്ഞു.
12 മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞതുേപാെല
െയാേരാെബയാമും സകലജനവും മൂന്നാം ദിവസം
െരഹെബയാമിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 13 എന്നാൽ
രാജാവു അവേരാടു കഠിനമായിട്ടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു;
െരഹെബയാംരാജാവു വൃദ്ധന്മാരുെട ആേലാചന
ത്യജിച്ചു 14 െയൗവനക്കാരുെട ആേലാചന്രപകാരം
അവേരാടു: എെന്റ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം
നിങ്ങളുെടേമൽ െവച്ചു; ഞാേനാ അതിന്നു ഭാരം കൂട്ടും;
എെന്റ അപ്പൻ നിങ്ങെള ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിച്ചു;
ഞാേനാ േതളിെനെക്കാണ്ടു നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 ഇങ്ങെന രാജാവു
ജനത്തിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടില്ല; യേഹാവ
ശീേലാന്യനായ അഹീയാമുഖാന്തരം െനബാത്തിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാമിേനാടു അരുളിെച്ചയത്
വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു ഈ കായ്യൎ ം
ൈദവഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചു. 16 രാജാവു തങ്ങളുെട
അേപക്ഷ േകൾക്കയില്ല എന്നു എല്ലായി്രസാേയലും
കണ്ടേപ്പാൾ ജനം രാജാവിേനാടു: ദാവീദിങ്കൽ
ഞങ്ങൾക്കു എേന്താഹരിയുള്ളു? യിശ്ശായിയുെട
പു്രതങ്കൽ ഞങ്ങൾക്കു അവകാശം ഇല്ലേല്ലാ;
യി്രസാേയേല, ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂടാരത്തിേലക്കു െപാെയ്ക്കാൾവിൻ; ദാവീേദ, നിെന്റ
ഗൃഹം േനാക്കിെക്കാൾക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു
യി്രസാേയെലാെക്കയും തങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു
േപായി. 17 െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന
യി്രസാേയല്യേക്കൎ ാ െരഹെബയാം രാജാവായത്ീന്നൎ ു. 18

പിെന്ന െരഹെബയാംരാജാവു ഊഴിയേവലക്കു
േമൽവിചാരകനായ ഹേദാരാമിെന അയച്ചു; എന്നാൽ
യി്രസാേയല്യർ അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാന്നുകളഞ്ഞു; െരഹെബയാംരാജാവു േവഗത്തിൽ
രഥം കയറി െയരൂശേലമിേലക്കു ഓടിേപ്പായി. 19

ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ ഇന്നുവെര ദാവീദ ്ഗൃഹേത്താടു
മത്സരിച്ചുനില്ക്കുന്നു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ വന്നേശഷം
യി്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു രാജത്വം
െരഹെബയാമിന്നു വീണ്ടുെകാേള്ളണ്ടതിന്നു

െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും ഗൃഹത്തിൽനിന്നു
േശ്രഷഠ്േയാദ്ധാക്കളായ ലക്ഷെത്തണപ്തിനായിരം
േപെര േശഖരിച്ചു. 2 എന്നാൽ ൈദവപുരുഷനായ
െശമയ്യാവിന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 3 ശേലാേമാെന്റ
മകനായി െയഹൂദാരാജാവായ െരഹെബയാമിേനാടും
െയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും ഉള്ള
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും പറക: 4 നിങ്ങൾ
പുറെപ്പടരുതു; നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാേരാടു യുദ്ധം
െചയ്യരുതു; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ; ഈ കായ്യൎ ം എെന്റ ഹിതത്താൽ
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നി്രപകാരം യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. അവർ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
അനുസരിക്കയും െയാേരാെബയാമിെന്റ േനെര
െചല്ലാെത മടങ്ങിേപ്പാകയും െചയത്ു. 5

െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ു െയഹൂദയിൽ
ഉറപ്പിന്നായി പട്ടണങ്ങെള പണിതു. 6 അവൻ
െയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും ഉള്ള േബേത്ത്ലെഹം
ഏതാം, െതേക്കാവ, 7 േബത്ത്-സൂർ, േസാേഖാ,
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അദുല്ലാം 8 ഗത്ത്, മാേരശാ, സീഫ,് 9 അേദാരയീം,
ലാഖീശ,് അേസക്കാ, 10 േസാരാ, അയ്യാേലാൻ,
െഹേ്രബാൻ എന്നിവെയ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായി
പണിതു. 11 അവൻ േകാട്ടകെളയും ഉറപ്പിച്ചു,
അവയിൽ പടനായകന്മാെര ആക്കി,
ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും എണ്ണയും വീഞ്ഞും
േശഖരിച്ചുെവച്ചു. 12 അവൻ ഓേരാ പട്ടണത്തിലും
വൻപരിചകളും കുന്തങ്ങളും െവച്ചു അവെയ
നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ചു; െയഹൂദയും െബന്യാമീനും
അവെന്റ പക്ഷത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. 13

എല്ലായി്രസാേയലിലും ഉള്ള പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും സകലദിക്കുകളിൽനിന്നും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുേചന്നൎ ു. 14 െയാേരാെബയാമും
പു്രതന്മാരും േലവ്യെര യേഹാവയുെട
െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു, താൻ
ഉണ്ടാക്കിയ പൂജാഗിരികൾക്കും
േമഷവി്രഗഹങ്ങൾക്കും കാളക്കുട്ടികൾക്കും േവെറ
പുേരാഹിതന്മാെര നിയമിച്ചതുെകാണ്ടു, 15 േലവ്യർ
തങ്ങളുെട പുലപ്ുറങ്ങളും അവകാശങ്ങളും
വിെട്ടാഴിഞ്ഞു െയഹൂദയിേലക്കും െയരൂശേലമിേലക്കും
വന്നു. 16 അവരുെട പിന്നാെല യി്രസാേയലിെന്റ സകല
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു
മനസ്സുെവച്ചവരും തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു യാഗംകഴിപ്പാൻ
െയരൂശേലമിൽ വന്നു. 17 ഇങ്ങെന അവർ മൂന്നു
സംവത്സരം ദാവീദിെന്റയും ശേലാേമാെന്റയും വഴിയിൽ
നടന്നു മൂന്നു സംവത്സരേത്താളം
െയഹൂദാരാജ്യത്തിന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
ശേലാേമാെന്റ മകനായ െരഹെബയാമിെന
ബലെപ്പടുത്തുകയും െചയത്ു. 18 െരഹെബയാം
ദാവീദിെന്റ മകനായ െയരീേമാത്തിെന്റ മകളായ
മഹലാത്തിെനയും യിശ്ശായിയുെട മകനായ
എലീയാബിെന്റ മകളായ അബീഹയീലിെനയും
വിവാഹം കഴിച്ചു. 19 അവൾ അവന്നു െയയൂശ,്
െശമയ്യൎ ാവു, സാഹം എന്നീ പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ചു. 20

അവളുെടേശഷം അവൻ അബശ്ാേലാമിെന്റ മകളായ
മയഖെയ വിവാഹംകഴിച്ചു; അവൾ അവന്നു
അബീയാവു, അത്ഥായി, സീസ, െശേലാമീത്ത്
എന്നിവെര ്രപസവിച്ചു. 21 െരഹെബയാം തെന്റ
സകലഭായ്യൎ മാരിലും െവപ്പാട്ടികളിലുംെവച്ചു
അബശ്ാേലാമിെന്റ മകളായ മയഖെയ അധികം
േസ്നഹിച്ചു; അവൻ പതിെനട്ടു ഭായ്യൎ മാെരയും അറുപതു
െവപ്പാട്ടികെളയും പരി്രഗഹിച്ചിരുന്നു; ഇരുപെത്തട്ടു
പു്രതന്മാെരയും അറുപതു പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു.
22 െരഹെബയാം മയഖയുെട മകനായ അബീയാെവ
രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ തലവനും ്രപധാനിയുമായി
നിയമിച്ചു. 23 അവൻ ബുദ്ധിേയാെട ്രപവത്തൎ ിച്ചു,
െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും
േദശങ്ങളിെലാെക്കയും ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങളിേലെക്കല്ലാം തെന്റ പു്രതന്മാെര ഒെക്കയും
പിരിച്ചയച്ചു, അവക്കൎ ു ധാരാളം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
െകാടുക്കയും അവക്കൎ ുേവണ്ടി അനവധി ഭായ്യൎ മാെര
അേന്വഷിക്കയും െചയത്ു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ െരഹെബയാമിെന്റ രാജത്വം ഉെറച്ചു
അവൻ ബലം ്രപാപിച്ചേശഷം അവനും
അവേനാടുകൂെട എല്ലായി്രസാേയലും

യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിച്ചു. 2 അവർ
യേഹാവേയാടു േ്രദാഹംെചയ്കെകാണ്ടു
െരഹെബയാംരാജാവിെന്റ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ 3

മി്രസയീംരാജാവായ ശീശക്ക് ആയിരത്തിരുനൂറു
രഥങ്ങേളാടും അറുപതിനായിരം
കുതിരേച്ചവകേരാടുംകൂെട െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
വന്നു; അവേനാടുകൂെട മി്രസയീമിൽനിന്നു വന്നിരുന്ന
ലൂബ്യർ, സൂക്യർ, കൂശ്യർ, എന്നിങ്ങെനയുള്ള
പടജ്ജനം അസംഖ്യമായിരുന്നു. 4 അവൻ
െയഹൂദേയാടു േചന്നൎ  ഉറപ്പുള്ളപട്ടണങ്ങെള പിടിച്ചു,
െയരൂശേലംവെരയും വന്നു. 5 അേപ്പാൾ
െശമയ്യാ്രപവാചകൻ െരഹെബയാമിെന്റയും
ശീശക്ക്നിമിത്തം െയരൂശേലമിൽ കൂടിയിരുന്ന
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും അടുക്കൽ വന്നു
അവേരാടു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
നിങ്ങൾ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടു ഞാനും
നിങ്ങെള ശീശക്കിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അതിന്നു യി്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാരും രാജാവും തങ്ങെളത്തേന്ന താഴത്്തി:
യേഹാവ നീതിമാൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 7

അവർ തങ്ങെളത്തേന്ന താഴത്്തി എന്നു യേഹാവ
കണ്ടേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
െശമയ്യാവിന്നു ഉണ്ടായതു എെന്തന്നാൽ: അവർ
തങ്ങെളത്തേന്ന താഴത്്തിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവെര
നശിപ്പിക്കാെത അവക്കൎ ു ഒരുവിധം രക്ഷ നല്കും; എെന്റ
േകാപം ശീശക്ക് മുഖാന്തരം െയരൂശേലമിേന്മൽ
െചാരികയുമില്ല. 8 എങ്കിലും അവർ എെന്റ േസവയും
അന്യേദശങ്ങളിെല രാജത്വത്തിെന്റ േസവയും
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന്നു അവർ അവന്നു
അധീനന്മാരായത്ീരും. 9 ഇങ്ങെന മി്രസയീംരാജാവായ
ശീശക്ക് െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്നു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരവും രാജധാനിയിെല
ഭണ്ഡാരവും അപഹരിച്ചു ആസകലം എടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി; ശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ
െപാൻപരിചകളും അവൻ എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി.
10 അെവക്കു പകരം െരഹെബയാംരാജാവു
താ്രമംെകാണ്ടു പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുെട
വാതിൽ കാക്കുന്ന അകമ്പടിനായകന്മാരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു. 11 രാജാവു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െചല്ലുേമ്പാൾ അകമ്പടികൾ
അവെയ െകാണ്ടുവന്നു പിടിക്കയും പിെന്ന
അകമ്പടികളുെട അറയിൽ െകാണ്ടുേപായി
െവക്കുകയും െചയ്യും. 12 അവൻ തേന്നത്താൻ
താഴത്്തിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം അവെന
മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കാെത വിട്ടുമാറി; െയഹൂദയിൽ
ഏതാനും നന്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 ഇങ്ങെന
െരഹെബയാംരാജാവു െയരൂശേലമിൽ തേന്നത്താൻ
ബലെപ്പടുത്തി വാണു. വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
െരഹെബയാമിന്നു നാലപ്െത്താന്നു വയസ്സായിരുന്നു;
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
തിരെഞ്ഞടുത്ത നഗരമായ െയരൂശേലമിൽ അവൻ
പതിേനഴു സംവത്സരം വാണു. അവെന്റ അെമ്മക്കു
നയമാ എന്നു േപർ. അവൾ അേമ്മാന്യ്രസ്തീ ആയിരുന്നു.
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14 യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു മനസ്സു
െവക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവൻ േദാഷം െചയത്ു. 15

െരഹെബയാമിെന്റ വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം
െശമയ്യാ്രപവാചകെന്റയും ഇേദ്ദാദശൎ കെന്റയും
വൃത്താന്തങ്ങളിൽ വംശാവലിയായി
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; െരഹെബയാമിന്നും
െയാേരാെബയാമിന്നും തമ്മിൽ എല്ലാകാലത്തും യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 െരഹെബയാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ ്രപാപിച്ചു; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ
മകനായ അബീയാവു അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയാേരാെബയാംരാജാവിെന്റ പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ അബീയാവു െയഹൂദയിൽ
രാജാവായി. 2 അവൻ മൂന്നു സംവത്സരം

െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ അെമ്മക്കു മീഖായാ
എന്നു േപർ; അവൾ ഗിെബയക്കാരനായ
ഊരീേയലിെന്റ മകൾ. അബീയാവിന്നും
െയാേരാെബയാമിന്നും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി. 3

അബീയാവു നാലു ലക്ഷം
േശ്രഷഠ്യുദ്ധവീരന്മാരുേള്ളാരു ൈസന്യെത്ത
അണിനിരത്തി; െയാേരാെബയാം അവെന്റ േനെര
എട്ടുലക്ഷം േശ്രഷഠ്യുദ്ധവീരന്മാെര അണിനിരത്തി. 4

എന്നാൽ അബീയാവു എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
െസമരായീംമലമുകളിൽ നിന്നുംെകാണ്ടു പറഞ്ഞതു:
െയാേരാെബയാമും എല്ലായി്രസാേയലും ആയുേള്ളാേര,
എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ. 5 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ യി്രസാേയലിെല രാജത്വം ഒരു
ലവണനിയമത്താൽ ദാവീദിന്നു, അവന്നും അവെന്റ
പു്രതന്മാക്കൎ ും തേന്ന, സദാകാലേത്തക്കു
നല്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതല്ലേയാ? 6

എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന്റ ദാസനും
െനബാത്തിെന്റ മകനുമായ െയാേരാെബയാം
എഴുേന്നറ്റു തെന്റ യജമാനേനാടു മത്സരിച്ചു. 7

നീചന്മാരായ നിസ്സാരന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി, ശേലാേമാെന്റ മകനായ
െരഹെബയാമിേനാടു ദാഷ്ടൎ ്യം കാണിച്ചു;
െരഹെബയാേമാ െയൗവനക്കാരനും
മേനാബലമില്ലാത്തവനുമായിരുന്നതിനാൽ അവേരാടു
എതിത്തൎ ുനിലപ്ാൻ അവന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. 8 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാരുെട ൈകവശമുള്ള
യേഹാവയുെട രാജത്വേത്താടു എതിത്തൎ ുനിലപ്ാൻ
വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വലിേയാരു സമൂഹം തേന്ന;
െയാേരാെബയാം നിങ്ങൾക്കു ൈദവമായിട്ടു
ഉണ്ടാക്കിയ െപാൻകാളക്കുട്ടികളും നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടേല്ലാ. 9 നിങ്ങൾ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞു അന്യേദശങ്ങളിെല ജാതികളുെട
മയ്യൎ ാദ്രപകാരം നിങ്ങൾക്കു പുേരാഹിതന്മാെര
ആക്കീട്ടില്ലേയാ? ഒരു കാളക്കുട്ടിേയാടും ഏഴു
ആട്ടുെകാറ്റന്മാേരാടും കൂെട കരപൂരണത്തിന്നു വന്ന
ഏവനും ൈദവമല്ലാത്തെവക്കു
പുേരാഹിതനായത്ീരുന്നു. 10 ഞങ്ങളുെട ൈദവേമാ
യേഹാവയാകുന്നു; അവെന ഞങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല:
യേഹാെവക്കു ശുശ്രൂഷെചയ്യുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരായിട്ടു അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
ഞങ്ങൾക്കുണ്ടു; േലവ്യരും തങ്ങളുെട േവല
േനാക്കിവരുന്നു. 11 അവർ ദിനം്രപതി രാവിെലയും

ൈവകുേന്നരവും യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗങ്ങളും
പരിമളധൂപവും അപ്പൎ ിക്കുന്നു; കാഴച്യപ്പം
വിശുദ്ധേമശേമൽ അടുക്കുന്നു; െപാൻനിലവിളക്കും
അതിെന്റ ദീപങ്ങളും ൈവകുേന്നരംേതാറും
കത്തിക്കുന്നു; ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആജ്ഞ ്രപമാണിക്കുന്നു;
നിങ്ങേളാ അവെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഇതാ,
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഞങ്ങളുെട തലവനായി ൈദവവും
നിങ്ങളുെട േനെര ധ്വനിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
മഹാധ്വനികാഹളങ്ങേളാടുകൂെട അവെന്റ
പുേരാഹിതന്മാരും ഉണ്ടു; യി്രസാേയല്യേര, നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു നിങ്ങൾ
യുദ്ധം െചയ്യരുതു; നിങ്ങൾ കൃതാത്ഥൎ രാകയില്ല; 13

എന്നാൽ െയാേരാെബയാം അവരുെട പുറകിൽ
വളഞ്ഞുെചല്ലുവാൻ പതിയിരിപ്പുകാെര അയച്ചു;
അങ്ങെന അവർ െയഹൂദ്യരുെട മുമ്പിലും
പതിയിരിപ്പുകാർ പുറകിലും ആയി. 14 െയഹൂദ്യർ
തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ പട മുമ്പിലും പുറകിലും
കണ്ടു, യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചു പുേരാഹിതന്മാർ
കാഹളം ഊതി, െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ആത്തൎ ുവിളിച്ചു.
15 െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ആത്തൎ ുവിളിച്ചേപ്പാൾ
ൈദവം െയാേരാെബയാമിെനയും
എല്ലായി്രസാേയലിെനയും അബീയാവിേനാടും
െയഹൂദ്യേരാടും േതാല്ക്കുമാറാക്കി. 16 യി്രസാേയല്യർ
െയഹൂദ്യരുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി, ൈദവം അവെര
അവരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; 17 അബീയാവും
അവെന്റ ജനവും അവെര കഠിനമായി േതാലപ്ിച്ചു;
യി്രസാേയലിൽ അഞ്ചുലക്ഷം േശ്രഷഠ്േയാദ്ധാക്കൾ
ഹതന്മാരായി വീണു. 18 ഇങ്ങെന യി്രസാേയല്യക്കൎ ു ആ
കാലത്തു താഴച് വന്നു; െയഹൂദ്യേരാ തങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ആശ്രയിച്ചതുെകാണ്ടു ജയം്രപാപിച്ചു. 19 അബീയാവു
െയാേരാെബയാമിെന പിന്തുടന്നൎ ുെചന്നു അവെന്റ
പട്ടണങ്ങെള പിടിച്ചു; േബേഥലും അതിേനാടു േചന്നൎ
്രഗാമങ്ങളും െയശാനയും അതിേനാടു േചന്നൎ
്രഗാമങ്ങളും എേ്രഫാനും അതിേനാടു േചന്നൎ
്രഗാമങ്ങളും തേന്ന. 20 െയാേരാെബയാം
അബീയാവിെന്റ കാലത്തു ബലം ്രപാപിച്ചില്ല; യേഹാവ
അവെന ബാധിച്ചു, 21 അവൻ മരിച്ചുേപായി.
എന്നാൽ അബീയാവു ബലവാനായത്ീന്നൎ ു; അവൻ
പതിന്നാലു ഭായ്യൎ മാെര വിവാഹം കഴിച്ചു
ഇരുപത്തിരണ്ടു പു്രതന്മാെരയും പതിനാറു
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 22 അബീയാവിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവെന്റ നടപ്പും വാക്കുകളും
ഇേദ്ദാ്രപവാചകെന്റ ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അബീയാവു തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെന അടക്കംെചയത്ു; അവെന്റ മകനായ

ആസാ അവന്നു പകരം രാജാവായി. അവെന്റ
കാലത്തു േദശത്തിന്നു പത്തു സംവത്സരം സ്വസ്ഥത
ഉണ്ടായി. 2 ആസാ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
്രപസാദവും ഹിതവും ആയുള്ളതു െചയത്ു. 3 അവൻ
അന്യേദവന്മാരുെട ബലിപീഠങ്ങളും പൂജാഗിരികളും
നീക്കിക്കളഞ്ഞു, സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങൾ ഉെടച്ചു
അേശരാ്രപതിഷഠ്കെള െവട്ടിക്കളഞ്ഞു, 4

െയഹൂദേയാടു അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട
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ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാനും
ന്യായ്രപമാണവും കലപ്നയും ആചരിച്ചു നടപ്പാനും
കലപ്ിച്ചു. 5 അവൻ
എല്ലാെയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും പൂജാഗിരികളും
സൂയ്യൎ വി്രഗഹങ്ങളും നീക്കിക്കളഞ്ഞു; രാജ്യം അവെന്റ
കീഴിയിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. 6 യേഹാവ അവന്നു
വിശ്രമം നല്കിയതുെകാണ്ടു േദശത്തിന്നു സ്വസ്ഥത
ഉണ്ടാകയാലും ആ സംവത്സരങ്ങളിൽ അവന്നു യുദ്ധം
ഇല്ലായ്കയാലും അവൻ െയഹൂദയിൽ ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങെള പണിതു. 7 അവൻ െയഹൂദ്യേരാടു: നാം
ഈ പട്ടണങ്ങെള പണിതു അെവക്കു ചുറ്റും
മതിലുകളും േഗാപുരങ്ങളും വാതിലുകളും
ഓടാമ്പലുകളും ഉണ്ടാക്കുക; നാം നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടു േദശം നമുക്കു
സ്വാധീനമായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; നാം അവെന
അേന്വഷിക്കയും അവൻ ചുറ്റും നമുക്കു വിശ്രമം
നല്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ െവടിപ്പായി പണിതുതീത്തൎ ു. 8 ആെസക്കു
വൻപരിചയും കുന്തവും എടുത്തവരായി മൂന്നുലക്ഷം
െയഹൂദ്യരും െചറുപരിച എടുപ്പാനും വില്ലു
കുെലപ്പാനും ്രപാപത്രായി
രണ്ടുലക്ഷെത്തണപ്തിനായിരം െബന്യാമീന്യരും
ഉേള്ളാരു ൈസന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെരല്ലാവരും
പരാ്രകമശാലികൾ ആയിരുന്നു. 9 അനന്തരം
കൂശ്യനായ േസരഹ ്പത്തുലക്ഷം ആളും മുന്നൂറു
രഥവും ഉള്ള ൈസന്യേത്താടുകൂെട അവരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ടു മാേരശാവെര വന്നു. 10 ആസാ അവെന്റ
േനെര പുറെപ്പട്ടു; അവർ മാേരെശക്കു സമീപം
െസഫാഥാതാഴവ്രയിൽ പെടക്കു അണിനിരത്തി. 11

ആസാ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചു: യേഹാേവ, ബലവാന്നും
ബലഹീനന്നും തമ്മിൽ കായ്യൎ ം ഉണ്ടായാൽ
സഹായിപ്പാൻ നീയല്ലാെത മറ്റാരുമില്ല; ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങെള, സഹായിേക്കണേമ;
നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു; നിെന്റ നാമത്തിൽ
ഞങ്ങൾ ഈ പുരുഷാരത്തിന്നു േനെര
പുറെപ്പട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു; യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങളുെട
ൈദവം; മതൎ ്യൻ നിെന്റ േനെര ്രപബലനാകരുേത എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 അേപ്പാൾ യേഹാവ ആസയുെടയും
െയഹൂദ്യരുെടയും മുമ്പിൽ കൂശ്യെര േതാല്ക്കുമാറാക്കി;
കൂശ്യർ ഓടിേപ്പായി. 13 ആസയും അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന പടജ്ജനവും അവെര െഗരാർവെര
പിന്തുടന്നൎ ു; കൂശ്യർ ആരും ജീവേനാെട േശഷിക്കാെത
പട്ടുേപായി; അവർ യേഹാവയുെടയും അവെന്റ
ൈസന്യത്തിെന്റയും മുമ്പാെക നശിച്ചുേപായി; അവർ
വളെര കവച്ചൎ യും എടുത്തു െകാണ്ടുേപാന്നു. 14

അവർ െഗരാറിന്നു ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങെളെയല്ലാം
നശിപ്പിച്ചു; യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നു ഒരു ഭീതി
അവയുെടേമൽ വീണിരുന്നു; അവർ
എല്ലാപട്ടണങ്ങെളയും െകാള്ളയിട്ടു; അവയിൽ െകാള്ള
വളെര ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 അവർ നാല്ക്കാലികളുെട
കൂടാരങ്ങെളയും ആ്രകമിച്ചു, അനവധി ആടുകെളയും
ഒട്ടകങ്ങെളയും അപഹരിച്ചു െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഓേദദിെന്റ മകനായ
അസയ്യൎ ാവിെന്റേമൽ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു
വന്നു. 2 അവൻ ആസെയ എതിേരറ്റു

അവേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ആസയും
എല്ലാെയഹൂദ്യരും െബന്യാമീന്യരും ആയുേള്ളാേര,
എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ; നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടുകൂെട ഇരിക്കുേന്നടേത്താളം അവൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും; അവെന അേന്വഷിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവെന കെണ്ടത്തും;
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവൻ നിങ്ങെളയും
ഉേപക്ഷിക്കും. 3 യി്രസാേയൽ ഇേപ്പാൾ
ബഹുകാലമായി സത്യൈദവവും ഉപേദശിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനും ന്യായ്രപമാണവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു; 4

എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുെട െഞരുക്കത്തിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞു അവെന അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവർ അവെന
കെണ്ടത്തി. 5 ആ കാലത്തു േപാക്കുവരവിന്നു
സമാധാനം ഇല്ലാതവണ്ണം േദശനിവാസികൾക്കു
ഒെക്കയും മഹാകലാപങ്ങൾ ഭവിച്ചു. 6 ൈദവം
അവെര സകലവിധകഷ്ടങ്ങളാലും
പീഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു ജാതി ജാതിെയയും പട്ടണം
പട്ടണെത്തയും തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ൈധയ്യൎ മായിരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട ൈകകൾ
തളന്നൎ ുേപാകരുതു; നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തിക്കു
്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും. 8 ആസാ ഈ വാക്കുകളും
ഓേദദ ്്രപവാചകെന്റ ്രപവചനവും േകട്ടേപ്പാൾ
അവൻ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു, െയഹൂദയുെടയും
െബന്യാമിെന്റയും േദശത്തുനിെന്നാെക്കയും
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ അവൻ പിടിച്ചിരുന്ന
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള
നീക്കിക്കളകയും യേഹാവയുെട
മണ്ഡപത്തിൻമുമ്പിലുള്ള യേഹാവയുെട യാഗപീഠം
പുതുക്കുകയും െചയത്ു. 9 പിെന്ന അവൻ
എല്ലാെയഹൂദ്യെരയും െബന്യാമീന്യെരയും
എ്രഫയീമിൽനിന്നും മനെശ്ശയിൽനിന്നും
ശിേമേയാനിൽനിന്നും അവരുെട അടുക്കൽ
വന്നുപാക്കൎ ുന്നവെരയും കൂട്ടിവരുത്തി; അവെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അവേനാടുകൂെടയുണ്ടു എന്നു
കണ്ടിട്ടു യി്രസാേയലിൽനിന്നു അേനകർ വന്നു
അവേനാടു േചന്നൎ ു. 10 ഇങ്ങെന അവർ ആസയുെട
വാഴച്യുെട പതിേനഴാം ആണ്ടിൽ മൂന്നാം മാസത്തിൽ
െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടി. 11 തങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്ന
െകാള്ളയിൽനിന്നു അവർ എഴുനൂറു കാളെയയും
ഏഴായിരം ആടിെനയും അന്നു യേഹാെവക്കു യാഗം
കഴിച്ചു. 12 പിെന്ന അവർ തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും കൂെട അേന്വഷിച്ചുെകാള്ളാെമന്നും
13 െചറിയവേനാ വലിയവേനാ പുരുഷേനാ ്രസ്തീേയാ
ആരായാലും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കാത്തവർ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണെമന്നും ഒരു നിയമം െചയത്ു. 14

അവർ മഹാേഘാഷേത്താടും ആേപ്പൎ ാടും
കാഹളങ്ങേളാടും കുഴലുകേളാടും കൂെട
യേഹാവേയാടു സത്യം െചയത്ു. 15 എല്ലാെയഹൂദ്യരും
സത്യംനിമിത്തം സേന്താഷിച്ചു; അവർ
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട സത്യം െചയത്ു
പൂണ്ണൎ താലപ്യ്യൎ േത്താടുംകൂെട അവെന
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ അവെന
കെണ്ടത്തുകയും യേഹാവ അവക്കൎ ു ചുറ്റും വിശ്രമം
നല്കുകയും െചയത്ു. 16 ആസാരാജാവു തെന്റ
അമ്മയായ മയഖെയയും അവൾ അേശരക്കു ഒരു
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ടു
രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അവളുെട
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േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ആസാ െവട്ടിത്തകത്തൎ ു
കിേ്രദാൻേതാട്ടിങ്കൽെവച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 17 എന്നാൽ
പൂജാഗിരികൾക്കു യി്രസാേയലിൽ നീക്കംവന്നില്ല;
എങ്കിലും ആസയുെട ഹൃദയം അവെന്റ
ജീവകാലെമാെക്കയും ഏകാ്രഗമായിരുന്നു. 18 െവള്ളി,
െപാന്നു, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന തെന്റ അപ്പൻ
നിേവദിച്ചതും താൻതേന്ന നിേവദിച്ചതുമായ
വസ്തുക്കെള അവൻ ൈദവാലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. 19 ആസയുെട വാഴച്യുെട
മുപ്പത്തഞ്ചാം സംവത്സരംവെര പിെന്ന യുദ്ധം
ഉണ്ടായില്ല.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആസയുെട വാഴച്യുെട മുപ്പത്താറാം
ആണ്ടിൽ യി്രസാേയൽരാജാവായ ബെയശാ
െയഹൂെദക്കു േനെര വന്നു

െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട അടുക്കൽ
വരത്തുേപാക്കിന്നു ആെരയും സമ്മതിക്കാത്തവണ്ണം
രാമെയ പണിതു ഉറപ്പിച്ചു. 2 അേപ്പാൾ ആസാ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെലയും രാജധാനിയിെലയും
ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽനിന്നു െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്തു
ദേമ്മെശക്കിൽ വസിച്ച അരാം രാജാവായ െബൻ-
ഹദദിന്നു െകാടുത്തയച്ചു: 3 എനിക്കും നിനക്കും
എെന്റ അപ്പനും നിെന്റ അപ്പന്നും തമ്മിൽ
സഖ്യതയുണ്ടേല്ലാ; ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കു െവള്ളിയും
െപാന്നും െകാടുത്തയക്കുന്നു; യി്രസാേയൽരാജാവായ
ബെയശാ എെന്ന വിട്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു നീ െചന്നു
അവേനാടുള്ള നിെന്റ സഖ്യത ത്യജിേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 െബൻ-ഹദദ ്ആസാരാജാവിെന്റ വാക്കു
േകട്ടു തെന്റ േസനാധിപതിമാെര
യി്രസാേയൽപട്ടണങ്ങൾക്കു േനെര അയച്ചു; അവർ
ഈേയാനും ദാനും ആേബൽ-മയീമും നഫത്ാലിയുെട
സകലസംഭാരനഗരങ്ങളും പിടിച്ചടക്കി. 5 ബെയശാ
അതു േകട്ടേപ്പാൾ രാമെയ പണിയുന്ന തെന്റ ്രപവൃത്തി
നിത്തൎ ിെവച്ചു. 6 അേപ്പാൾ ആസാരാജാവു െയഹൂദ്യെര
ഒെക്കയും കൂട്ടി, ബെയശാ പണിത രാമയുെട കല്ലും
മരവും എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി: അവൻ
അവെകാണ്ടു േഗബയും മിസപ്യും പണിതു ഉറപ്പിച്ചു.
7 ആ കാലത്തു ദശൎ കനായ ഹനാനി
െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട അടുക്കൽ വന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: നീ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കാെത
അരാംരാജാവിൽ ആശ്രയിക്കെകാണ്ടു
അരാംരാജാവിെന്റ ൈസന്യം നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 8 കൂശ്യരും ലൂബ്യരും അനവധി
രഥങ്ങേളാടും കുതിരേച്ചവകേരാടും കൂടിയ ഒരു
മഹാൈസന്യമായിരുന്നില്ലേയാ? എന്നാൽ നീ
യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കെകാണ്ടു അവൻ അവെര
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുതന്നു. 9 യേഹാവയുെട
കണ്ണു തങ്കൽ ഏകാ്രഗചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവക്കൎ ു
േവണ്ടി തേന്നത്താൻ ബലവാെനന്നു
കാണിേക്കണ്ടതിന്നു ഭൂമിയിെലല്ലാടവും
ഊടാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു; ഇതിൽ നീ േഭാഷത്വം
്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇനി നിനക്കു യുദ്ധങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും. 10 അേപ്പാൾ ആസാ ദശൎ കേനാടു ്രകുദ്ധിച്ചു
അവെന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി; ഈ
കായ്യൎ ംനിമിത്തം അവന്നു അവേനാടു
ഉ്രഗേകാപമുണ്ടായിരുന്നു; ആ സമയത്തു ആസാ
ജനത്തിൽ ചിലെര പീഡിപ്പിച്ചു. 11 ആസയുെട

വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം െയഹൂദയിെലയും
യി്രസാേയലിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 ആെസക്കു തെന്റ
വാഴച്യുെട മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ കാലിൽ ദീനം
പിടിച്ചു; ദീനം അതികഠിനമായിരുന്നു; എന്നാൽ അവൻ
തെന്റ ദീനത്തിൽ യേഹാവെയ അല്ല, ൈവദ്യന്മാെര
അേ്രത അേന്വഷിച്ചതു. 13 ആസാ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു തെന്റ
വാഴച്യുെട നാലപ്െത്താന്നാം ആണ്ടിൽ മരിച്ചു. 14

അവൻ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തനിക്കായിട്ടു
െവട്ടിച്ചിരുന്ന സ്വന്തകല്ലറയിൽ അവെന അടക്കം
െചയത്ു; ൈവദ്യന്മാരുെട േയാഗ്രപകാരം ഉണ്ടാക്കിയ
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും പലതരം പരിമളസാധനങ്ങളും
നിെറച്ചിരുന്ന ശയ്യേമൽ അവെന കിടത്തുകയും
അവന്നുേവണ്ടി എ്രതയും വലിേയാരു ദഹനം
കഴിക്കയും െചയത്ു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവെന്റ മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത്
അവന്നു പകരം രാജാവായി; അവൻ
യി്രസാേയലിെന്നതിെര ്രപബലനായത്ീന്നൎ ു. 2

അവൻ െയഹൂദയിെല ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങളിെലാെക്കയും ൈസന്യങ്ങെള ആക്കി;
െയഹൂദാേദശത്തും തെന്റ അപ്പനായ ആസാ പിടിച്ച
എ്രഫയീംപട്ടണങ്ങളിലും കാവലപ്ട്ടാളങ്ങെളയും
ആക്കി. 3 െയേഹാശാഫാത്ത് തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ആദ്യെത്ത വഴികളിൽ നടക്കയും
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള ആശ്രയിക്കാെത 4 തെന്റ
പിതാവിെന്റ ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കയും
യി്രസാേയലിെന്റ ആചാര്രപകാരം നടക്കാെത
ൈദവത്തിെന്റ കലപ്നകെള അനുസരിച്ചുനടക്കയും
െചയത്തുെകാണ്ടു യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 യേഹാവ അവന്നു രാജത്വം
ഉറപ്പിച്ചുെകാടുത്തു; എല്ലാെയഹൂദയും
െയേഹാശാഫാത്തിന്നു കാഴച് െകാണ്ടുവന്നു;
അവന്നു ധനവും മാനവും വളെര ഉണ്ടായി. 6 അവെന്റ
ഹൃദയം യേഹാവയുെട വഴികളിൽ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടിട്ടു
അവൻ പൂജാഗിരികെളയും അേശരാ്രപതിഷഠ്കെളയും
െയഹൂദയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 7 അവൻ തെന്റ
വാഴച്യുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ
ഉപേദശിപ്പാനായിട്ടു െബൻ-ഹയീൽ, ഓബദ്യാവു,
െസഖയ്യൎ ാവു, െനഥനേയൽ, മീഖാ എന്നീ തെന്റ
്രപഭുക്കന്മാെരയും 8 അവേരാടുകൂെട െശമയ്യാവു,
െനഥന്യാവു, െസബദ്യാവു, അസാേയൽ,
െശമീരാേമാത്ത്, െയേഹാനാഥാൻ, അേദാനീയാവു,
േതാബീയാവു, േതാബ-്അേദാനീയാവു എന്നീ
േലവ്യെരയും അവേരാടുകൂെട എലീശാമാ,
െയേഹാരാം എന്നീ പുേരാഹിതന്മാെരയും അയച്ചു. 9

അവർ െയഹൂദയിൽ ഉപേദശിച്ചു; യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകവും അവരുെട കയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിെലാെക്കയും സഞ്ചരിച്ചു ജനെത്ത
ഉപേദശിച്ചു. 10 യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു ഒരു ഭീതി
െയഹൂെദക്കു ചുറ്റുമുള്ള േദശങ്ങളിെല
സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും വീണിരുന്നതു െകാണ്ടു അവർ
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു യുദ്ധം െചയത്ില്ല. 11

െഫലിസ്ത്യരിലും ചിലർ െയേഹാശാഫാത്തിന്നു
കാഴച്യും കപ്പമായി െവള്ളിയും െകാണ്ടുവന്നു;
അരാബ്യരും അവന്നു ഏഴായിരെത്തഴുനൂറു
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ആട്ടുെകാറ്റനും ഏഴായിരെത്തഴുനൂറു
െവള്ളാട്ടുെകാറ്റനുമുള്ള ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത
െകാണ്ടുവന്നു. 12 െയേഹാശാഫാത്ത് േമല്ക്കുേമൽ
്രപബലനായത്ീന്നൎ ു, െയഹൂദയിൽ േകാട്ടകെളയും
സംഭാരനഗരങ്ങെളയും പണിതു. 13 അവന്നു
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ വളെര ്രപവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു;
പരാ്രകമശാലികളായ േയാദ്ധാക്കൾ െയരൂശേലമിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 14 പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായുള്ള
അവരുെട എണ്ണമാവിതു: െയഹൂദയുെട
സഹ്രസാധിപന്മാർ: അദന്ാ്രപഭു, അവേനാടുകൂെട
മൂന്നുലക്ഷം പരാ്രകമശാലികൾ; 15 അവെന്റേശഷം
െയേഹാഹാനാൻ ്രപഭു, അവേനാടുകൂെട
രണ്ടുലക്ഷെത്തണപ്തിനായിരംേപർ; 16

അവെന്റേശഷം തെന്നത്താൻ മനഃപൂവ്വൎ മായി
യേഹാെവക്കു ഭരേമലപ്ിച്ചവനായ സി്രകിയുെട മകൻ
അമസ്യാവു അവേനാടുകൂെട രണ്ടുലക്ഷം
പരാ്രകമശാലികൾ; 17 െബന്യാമീനിൽനിന്നു
പരാ്രകമശാലിയായ എല്യാദാ അവേനാടുകൂെട വില്ലും
പരിചയും ധരിച്ച രണ്ടുലക്ഷംേപർ; 18 അവെന്റ
േശഷം െയേഹാസാബാദ,് അവേനാടുകൂെട
യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ലക്ഷെത്തണപ്തിനായിരംേപർ. 19

രാജാവു െയഹൂദയിെലാെക്കയും ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽ ആക്കിയിരുന്നവെര കൂടാെത
രാജാവിന്നു േസവ െചയത്ുവന്നവർ ഇവർ തേന്ന.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയേഹാശാഫാത്തിന്നു ധനവും മാനവും
വളെര ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
ആഹാബിേനാടു സംബന്ധം കൂടി. 2 ചില

സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ ശമയ്യൎ യിൽ
ആഹാബിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; ആഹാബ ്അവന്നും
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ജനത്തിന്നും േവണ്ടി വളെര
ആടുകെളയും കാളകെളയും അറുത്തു; ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു തേന്നാടുകൂെട െചേല്ലണ്ടതിന്നു
അവെന വശീകരിച്ചു. 3 യി്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബ ്െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: നീ എേന്നാടുകൂെട
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു േപാരുേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. അവൻ അവേനാടു: ഞാനും നീയും എെന്റ
ജനവും നിെന്റ ജനവും ഒരുേപാെലയേല്ലാ; ഞങ്ങൾ
നിേന്നാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന്നു േപാരാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 െയേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു: ഇന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. 5

യി്രസാേയൽരാജാവു നാനൂറു ്രപവാചകന്മാെര
വരുത്തി അവേരാടു: ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിന്നു േപാകേയാ
േപാകാതിരിക്കേയാ എന്തു േവണ്ടു എന്നു േചാദിച്ചു.
അതിന്നു അവർ: പുറെപ്പടുക; ൈദവം അതു
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 6

എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്: നാം അരുളപ്പാടു
േചാദിേക്കണ്ടതിന്നു ഇവിെട യേഹാവയുെട
്രപവാചകനായിട്ടു ഇനി ആരും ഇല്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 7 അതിന്നു യി്രസാേയൽരാജാവു
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: നാം യേഹാവേയാടു
അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇനി
ഒരുത്തനുണ്ടു; എന്നാൽ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ചു
ഒരിക്കലും ഗുണമല്ല എല്ലായേ്പാഴും േദാഷം തേന്ന
്രപവചിക്കുന്നതുെകാണ്ടു എനിക്കു അവെന ഇഷ്ടമില്ല;

അവൻ യിമ്ലയുെട മകനായ മീഖായാവു എന്നു
പറഞ്ഞു. രാജാവു അങ്ങെന പറയരുേത എന്നു
െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽരാജാവു ഒരു ഷണ്ഡെന വിളിച്ചു: യിമ്ലയുെട
മകനായ മീഖായാെവ േവഗം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 9 യി്രസാേയൽരാജാവും
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തും രാജവ്രസ്തം
ധരിച്ചു ശമയ്യൎ യുെട പടിവാതിൽ്രപേവശനത്തിങ്കൽ ഒരു
വിശാലസ്ഥലത്തു താന്താെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നു; ്രപവാചകന്മാർ ഒെക്കയും അവരുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപവചിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 10

െകനയനയുെട മകനായ സിെദക്കീയാവു തനിക്കു
ഇരിമ്പുെകാണ്ടു െകാമ്പുണ്ടാക്കി: നീ ഇവെകാണ്ടു
അരാമ്യെര അവർ ഒടുങ്ങുംവെര കുത്തിക്കളയും
എന്നി്രപകാരം യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 ്രപവാചകന്മാർ ഒെക്കയും അങ്ങെന
തേന്ന ്രപവചിച്ചു: ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു
പുറെപ്പടുക; നീ കൃതാത്ഥൎ നാകും; യേഹാവ അതു
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 12

മീഖായാെവ വിളിപ്പാൻ േപായ ദൂതൻ അവേനാടു:
േനാക്കു, ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കുകൾ ഒരുേപാെല
രാജാവിന്നു ഗുണമായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കും
അവരിൽ ഒരുത്തേന്റതുേപാെല ഇരിക്കെട്ട; നീയും
ഗുണമായി പറേയണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതിന്നു
മീഖായാവു: യേഹാവയാണ, എെന്റ ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു തേന്ന ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 അവൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ രാജാവു അവേനാടു: മീഖായാേവ,
ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിന്നു
േപാകേയാ േപാകാതിരിക്കേയാ എന്തു േവണ്ടു എന്നു
േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ: പുറെപ്പടുവിൻ; നിങ്ങൾ
കൃതാത്ഥൎ രാകും; അവർ നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടും എന്നു പറഞ്ഞു. 15 രാജാവു
അവേനാടു: നീ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സത്യമല്ലാെത യാെതാന്നും എേന്നാടു പറയരുെതന്നു
എ്രത ്രപാവശ്യം ഞാൻ നിേന്നാടു സത്യംെചയത്ു
പറേയണം എന്നു േചാദിച്ചു. 16 അതിന്നു അവൻ:
ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
യി്രസാേയെലാെക്കയും പവ്വൎ തങ്ങളിൽ
ചിതറിയിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അേപ്പാൾ
യേഹാവ: ഇവക്കൎ ു നാഥനില്ല; ഇവർ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽരാജാവു
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: ഇവൻ എെന്നക്കുറിച്ചു
േദാഷമല്ലാെത ഗുണം ്രപവചിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 18

അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: എന്നാൽ യേഹാവയുെട
വചനം േകട്ടുെകാൾവിൻ! യേഹാവ തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല
ൈസന്യെമല്ലാം അവെന്റ വലത്തും ഇടത്തും
നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. 19 യി്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബ ്െചന്നു ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ
പട്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു അവെന ആർ വശീകരിക്കും
എന്നു യേഹാവ േചാദിച്ചതിന്നു ഒരുത്തൻ
ഇങ്ങെനയും ഒരുത്തൻ അങ്ങെനയും പറഞ്ഞു. 20

എന്നാെറ ഒരു ആത്മാവു മുേമ്പാട്ടു വന്നു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു: ഞാൻ അവെന
വശീകരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. യേഹാവ അവേനാടു:
ഏതിനാൽ എന്നു േചാദിച്ചു. 21 അതിന്നു അവൻ:
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ഞാൻ െചന്നു അവെന്റ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും
വായിൽ േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവായിരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. നീ അവെന വശീകരിക്കും; നിനക്കു
സാധിക്കും; നീ െചന്നു അങ്ങെന െചയ്ക എന്നു അവൻ
കലപ്ിച്ചു. 22 ആകയാൽ ഇതാ, യേഹാവ േഭാഷ്കിെന്റ
ആത്മാവിെന നിെന്റ ഈ ്രപവാചകന്മാരുെട വായിൽ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ചു
അനത്ഥൎ ം കലപ്ിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 23 അേപ്പാൾ
െകനയനയുെട മകനായ സിെദക്കീയാവു
അടുത്തുെചന്നു മീഖായാെവ െചകിട്ടത്തു അടിച്ചു:
നിേന്നാടു സംസാരിപ്പാൻ യേഹാവയുെട ആത്മാവു
എെന്ന വിട്ടു ഏതു വഴിയായി കടന്നുവന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു. 24 അതിന്നു മീഖായാവു: നീ
ഒളിേക്കണ്ടതിന്നു അറ േതടിനടക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ നീ
കാണും എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽരാജാവു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ മീഖായാെവ
പിടിച്ചു നഗരാധിപതിയായ ആേമാെന്റയും
രാജകുമാരനായ േയാവാശിെന്റയും അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു: 26 ഇവെന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി,
ഞാൻ സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേവാളം
െഞരുക്കത്തിെന്റ അപ്പവും െഞരുക്കത്തിെന്റ
െവള്ളവുംെകാണ്ടു േപാക്ഷിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു രാജാവു
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. 27 അതിന്നു
മീഖായാവു: നീ സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിവരുന്നുെണ്ടങ്കിൽ യേഹാവ ഞാൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്ിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
സകലജാതികളുമായുേള്ളാേര, േകട്ടുെകാൾവിൻ
എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.

28 അങ്ങെന യി്രസാേയൽരാജാവും
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തും
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു േപായി. 29 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽരാജാവു െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു: ഞാൻ
േവഷംമാറി പടയിൽ കടക്കും; നീേയാ രാജവ്രസ്തം
ധരിച്ചുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
യി്രസാേയൽരാജാവു േവഷംമാറി, അവർ പടയിൽ
കടന്നു. 30 എന്നാൽ അരാംരാജാവു തെന്റ
രഥനായകന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു മാ്രതമല്ലാെത
െചറിയവേരാേടാ വലിയവേരാേടാ യുദ്ധം െചയ്യരുതു
എന്നു കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 31 ആകയാൽ രഥനായകന്മാർ
െയേഹാശാഫാത്തിെന കണ്ടേപ്പാൾ; ഇവൻ തേന്ന
യി്രസാേയൽരാജാവു എന്നു പറഞ്ഞു അവേനാടു
െപാരുതുവാൻ തിരിഞ്ഞു; എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്
നിലവിളിച്ചു; യേഹാവ അവെന സഹായിച്ചു; അവെന
വിട്ടുേപാകുവാൻ ൈദവം അവക്കൎ ു േതാന്നിച്ചു. 32

അവൻ യി്രസാേയൽരാജാവല്ല എന്നു രഥനായകന്മാർ
കണ്ടിട്ടു അവർ അവെന പിന്തുടരാെത മടങ്ങിേപ്പായി.
33 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ യദൃച്ഛയാ വില്ലു കുെലച്ചു
യി്രസാേയൽരാജാവിെന കവചത്തിന്നും
പതക്കത്തിന്നും ഇെടക്കു എയത്ു; അവൻ തെന്റ
സാരഥിേയാടു: നിെന്റ ൈക തിരിച്ചു എെന്ന
പടയിൽനിന്നു െകാണ്ടുേപാക; ഞാൻ കഠിനമായി
മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അന്നു പട
കഠിനമായി തീന്നൎ തുെകാണ്ടു യി്രസാേയൽരാജാവു
സന്ധ്യവെര അരാമ്യെക്കൎ തിെര രഥത്തിൽ
നിവിന്നൎ ുനിന്നു; സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തു
അവൻ മരിച്ചുേപായി.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത്
െയരൂശേലമിൽ തെന്റ അരമനയിേലക്കു
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ 2

ഹനാനിയുെട മകനായ േയഹൂദശൎ കൻ അവെന
എതിേരറ്റുെചന്നു െയേഹാശാഫാത്ത് രാജാവിേനാടു:
ദുഷ്ടന്നു സഹായം െചയ്യുന്നതു വിഹിതേമാ?
യേഹാവെയ പെകക്കുന്നവേരാടു നീ േസ്നഹം
കാണിക്കുന്നുേവാ അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു േകാപം നിെന്റേമൽ
വന്നിരിക്കുന്നു. 3 എങ്കിലും നീ അേശരാ്രപതിഷഠ്കെള
നീക്കിക്കളകയും ൈദവെത്ത അേന്വഷിപ്പാൻ
മനസ്സുെവക്കയും െചയത്തിനാൽ നന്മയും നിന്നിൽ
കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

4 െയേഹാശാഫാത്ത് െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ു, േബർ-
േശബമുതൽ എ്രഫയീംമലനാടുവെര ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചു അവെര തങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയിങ്കേലക്കു
തിരിച്ചുവരുത്തി. 5 അവൻ േദശത്തു പട്ടണംേതാറും
െയഹൂദയിെല ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളിെലാെക്കയും
ന്യായാധിപന്മാെര നിയമിച്ചു: 6 നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; നിങ്ങൾ മനുഷ്യക്കൎ ല്ല,
യേഹാെവക്കു േവണ്ടിയേ്രത ന്യായപാലനം
െചയ്യുന്നതു; ന്യായപാലനത്തിൽ അവൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നു. 7 ആകയാൽ
യേഹാവാഭയം നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കെട്ട; സൂക്ഷിച്ചു
്രപവത്തൎ ിച്ചുെകാൾവിൻ; നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട പക്കൽ അന്യായവും മുഖപക്ഷവും
ൈകക്കൂലി വാങ്ങുന്നതും ഇല്ലേല്ലാ. 8 െയരൂശേലമിലും
െയേഹാശാഫാത്ത് േലവ്യരിലും പുേരാഹിതന്മാരിലും
യി്രസാേയലിെന്റ പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിലും ചിലെര
യേഹാവയുെട ന്യായപാലനത്തിന്നായിട്ടും വ്യവഹാരം
തീേക്കണ്ടതിന്നായിട്ടും നിയമിച്ചു; 9 അവർ
െയരൂശേലമിൽ മടങ്ങിവന്നു. അവൻ അവേരാടു
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ
യേഹാവാഭയേത്താടും വിശ്വസ്തതേയാടും
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടും കൂെട ഇങ്ങെന
്രപവത്തൎ ിച്ചുെകാേള്ളണം. 10 അതതു പട്ടണത്തിൽ
പാക്കൎ ുന്ന നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാർ
വിവിധരക്തപാതകങ്ങെളയും ന്യായ്രപമാണെത്തയും
കലപ്നെയയും ചട്ടങ്ങെളയും വിധികെളയും
സംബന്ധിച്ചു ഏെതാരു വ്യവഹാരവും നിങ്ങളുെട
മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നാൽ, അവർ യേഹാവേയാടു
അകൃത്യം െചയത്ിട്ടു നിങ്ങളുെടേമലും നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരുെടേമലും േ്രകാധം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ അവക്കൎ ു
ബുദ്ധിയുപേദശിച്ചുെകാടുേക്കണം; നിങ്ങൾ
കുറ്റക്കാരാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അങ്ങെന
െചയത്ുെകാൾവിൻ. 11 ഇതാ, മഹാപുേരാഹിതനായ
അമയ്യൎ ാവു യേഹാവയുെട എല്ലാകായ്യൎ ത്തിലും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ ്രപഭുവായ യിശമ്ാേയലിെന്റ
മകൻ െസബദ്യാവു രാജാവിെന്റ എല്ലാകായ്യൎ ത്തിലും
നിങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായിരിക്കുന്നു; േലവ്യരും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായി നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു. ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു
്രപവത്തൎ ിച്ചുെകാൾവിൻ; യേഹാവ നല്ലവേരാടുകൂെട
ഇരിക്കും.
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൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം േമാവാബ്യരും അേമ്മാന്യരും
അവേരാടുകൂെട െമയൂന്യരിൽ ചിലരും
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ േനെര യുദ്ധത്തിന്നു

വന്നു. 2 ചിലർ വന്നു െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു:
വലിേയാരു ജനസമൂഹം കടലിന്നക്കെര നിന്നു,
അരാമിൽനിന്നു നിെന്റ േനെര വരുന്നു; ഇതാ അവർ
ഏൻ-െഗദിെയന്ന ഹസേസാൻ-താമാരിൽ ഉണ്ടു എന്നു
അറിയിച്ചു. 3 െയേഹാശാഫാത്ത് ഭയെപ്പട്ടു
യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാൻ താലപ്യ്യൎ െപ്പട്ടു
െയഹൂദയിൽ ഒെക്കയും ഒരു ഉപവാസം
്രപസിദ്ധംെചയത്ു. 4 യേഹാവേയാടു സഹായം
േചാദിപ്പാൻ െയഹൂദ്യർ ഒന്നിച്ചുകൂടി;
സകലെയഹൂദാനഗരങ്ങളിലുംനിന്നു അവർ
യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാൻ വന്നു. 5

െയേഹാശാഫാത്ത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പുതിയ ്രപാകാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െയഹൂദയുെടയും
െയരൂശേലമിെന്റയും സഭാമേദ്ധ്യ നിന്നുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 6 ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ ൈദവമേല്ലാ;
നീ ജാതികളുെട സകലരാജ്യങ്ങെളയും
ഭരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ആക്കൎ ും എതിപ്പൎ ാൻ കഴിയാത്ത
ശക്തിയും പരാ്രകമവും നിനക്കുണ്ടേല്ലാ. 7 ഞങ്ങളുെട
ൈദവേമ, നീ നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ഈ േദശത്തിെല നിവാസികെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞു അതു നിെന്റ േസ്നഹിതനായ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിക്കു ശാശ്വതമായി
െകാടുത്തുവേല്ലാ. 8 അവർ അതിൽ പാത്തൎ ു;
ന്യായവിധിയുെട വാൾ, മഹാമാരി, ക്ഷാമം
എന്നിങ്ങിെനയുള്ള വല്ല അനത്ഥൎ വും ഞങ്ങൾക്കു
വരുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിലും
നിെന്റ സന്നിധിയിലും നിന്നു -നിെന്റ നാമം ഈ
ആലയത്തിൽ ഉണ്ടേല്ലാ- ഞങ്ങളുെട സങ്കടത്തിൽ
നിേന്നാടു നിലവിളിക്കയും നീ േകട്ടു
രക്ഷവരുത്തുകയും െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 9

അതിൽ തിരുനാമത്തിന്നു േവണ്ടി നിനക്കു ഒരു
വിശുദ്ധമന്ദിരം പണിതു. 10 യി്രസാേയൽ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു വരുേമ്പാൾ അവർ
അേമ്മാന്യേരയും േമാവാബ്യേരയും
േസയീർപവ്വൎ തക്കാെരയും ആ്രകമിപ്പാൻ നീ അനുവാദം
െകാടുത്തില്ലേല്ലാ; അവർ അവെര നശിപ്പിക്കാെത
വിട്ടുമാറി. 11 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നീ ഞങ്ങൾക്കു
ൈകവശമാക്കിത്തന്ന നിെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്നു
ഞങ്ങെള നീക്കിക്കളവാൻ അവർ വന്നു ഞങ്ങൾക്കു
ഇങ്ങെന ്രപതിഫലം തരുന്നു. 12 ഞങ്ങളുെട ൈദവേമ,
നീ അവെര ന്യായം വിധിക്കയില്ലേയാ? ഞങ്ങളുെട
േനെര വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹേത്താെടതിപ്പൎ ാൻ
ഞങ്ങൾക്കു ശക്തിയില്ല; എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു
അറിയുന്നതുമില്ല; എങ്കിലും ഞങ്ങളുെട കണ്ണുകൾ
നിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 13 അങ്ങെന
െയഹൂദ്യർ ഒെക്കയും അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങേളാടും
ഭായ്യൎ മാേരാടും മക്കേളാടും കൂെട യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിന്നു. 14 അേപ്പാൾ സഭാമേദ്ധ്യെവച്ചു
യേഹാവയുെട ആത്മാവു ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ െയയീേയലിെന്റ മകനായ
െബനായാവിെന്റ മകനായ െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ
യഹസീേയൽ എന്ന ഒരു േലവ്യെന്റേമൽ വന്നു. 15

അവൻ പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: െയഹൂദ്യർ

ഒെക്കയും െയരൂശേലംനിവാസികളും
െയേഹാശാഫാത്ത് രാജാവും ആയുേള്ളാേര,
േകട്ടുെകാൾവിൻ; യേഹാവ ഇ്രപകാരം നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഈ വലിയ സമൂഹംനിമിത്തം
ഭയെപ്പടരുതു, ്രഭമിക്കയും അരുതു; യുദ്ധം
നിങ്ങളുേടതല്ല, ൈദവത്തിെന്റതേ്രത. 16 നാെള
അവരുെട േനെര െചല്ലുവിൻ; ഇതാ, അവർ സീസ്
കയറ്റത്തിൽകൂടി കയറിവരുന്നു; നിങ്ങൾ അവെര
െയരൂേവൽമരുഭൂമിെക്കതിെര േതാട്ടിെന്റ
അറ്റത്തുെവച്ചു കാണും. 17 ഈ പടയിൽ
െപാരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യം ഇല്ല;
െയഹൂദയും െയരൂശേലമും ആയുേള്ളാേര, നിങ്ങൾ
സ്ഥിരമായി നിന്നു യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു വരുത്തുന്ന
രക്ഷ കണ്ടുെകാൾവിൻ; ഭയെപ്പടരുതു, ്രഭമിക്കയും
അരുതു; നാെള അവരുെട േനെര െചല്ലുവിൻ; യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടു. 18 അേപ്പാൾ
െയേഹാശാഫാത്ത് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി; െയഹൂദ്യർ
ഒെക്കയും െയരൂശേലം നിവാസികളും യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക വീണു നമസ്കരിച്ചു. 19 െകഹാത്യരും
േകാരഹ്യരുമായ േലവ്യർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റു.
20 പിെന്ന അവർ അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു
െതേക്കാവമരുഭൂമിയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു; അവർ
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ യേഹാശാഫാത്ത് നിന്നുെകാണ്ടു:
െയഹൂദ്യരും െയരൂശേലംനിവാസികളും ആയുേള്ളാേര,
എെന്റ വാക്കു േകൾപിൻ; നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഉെറച്ചുനില്ക്കും; അവെന്റ ്രപവാചകന്മാേരയും
വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃതാത്ഥൎ രാകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന അവൻ ജനേത്താടു
ആേലാചിച്ചിട്ടു, വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചു
ൈസന്യത്തിന്നു മുമ്പിൽ നടന്നുെകാണ്ടു
വാഴത്്തുവാനും: യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ, അവെന്റ
ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതേല്ലാ എന്നു െചാല്ലുവാനും
യേഹാെവക്കു സംഗീതക്കാെര നിയമിച്ചു. 22 അവർ
പാടി സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ: യേഹാവ
െയഹൂെദക്കു വിേരാധമായി വന്ന അേമ്മാന്യരുെടയും
േമാവാബ്യരുെടയും േസയീർപവ്വൎ തക്കാരുെടയും േനെര
പതിയിരിപ്പുകാെര വരുത്തി; അങ്ങെന അവർ
േതാറ്റുേപായി. 23 അേമ്മാന്യരും േമാവാബ്യരും
േസയീർപവ്വൎ തനിവാസികേളാടു എതിത്തൎ ു അവെര
നിമ്മൎ ൂലമാക്കി നശിപ്പിച്ചു; േസയീർനിവാസികെള
സംഹരിച്ചേശഷം അവർ അേന്യാന്യം നശിപ്പിച്ചു. 24

െയഹൂദ്യർ മരുഭൂമിയിെല കാവൽേഗാപുരത്തിന്നരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ പുരുഷാരെത്ത േനാക്കി, അവർ
നിലത്തു ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; ഒരുത്തനും
ചാടിേപ്പായിരുന്നില്ല. 25 െയേഹാശാഫാത്തും അവെന്റ
പടജ്ജനവും അവെര െകാള്ളയിടുവാൻ വന്നേപ്പാൾ
അവരുെട ഇടയിൽ അനവധി സമ്പത്തും വ്രസ്തവും
വിേശഷവസ്തുക്കളും കെണ്ടത്തി; തങ്ങൾക്കു ചുമപ്പാൻ
കഴിയുന്നതിലധികം ഊരി എടുത്തു; െകാള്ള
അധികമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ മൂന്നു ദിവസം
െകാള്ളയിട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. 26 നാലാം ദിവസം അവർ
െബരാഖാതാഴവ്രയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി; അവർ അവിെട
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയത്തുെകാണ്ടു ആ
സ്ഥലത്തിന്നു ഇന്നുവെര െബരാഖാതാഴവ്ര എന്നു
േപർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. 27 യേഹാവ അവക്കൎ ു
ശ്രതുക്കളുെടേമൽ ജയസേന്താഷം നില്കിയതുെകാണ്ടു
െയഹൂദ്യരും െയരൂശേലമ്യരും എല്ലാം മുമ്പിൽ
െയേഹാശാഫാത്തുമായി സേന്താഷേത്താെട
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െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു; 28 അവർ
വീണകേളാടും കിന്നരങ്ങേളാടും
കാഹളങ്ങേളാടുംകൂെട െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു. 29 യേഹാവ
യി്രസാേയലിെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു യുദ്ധം െചയത്ു എന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ഭീതി ആ േദശങ്ങളിെല
സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും വന്നു. 30 ഇങ്ങെന അവെന്റ
ൈദവം ചുറ്റും വിശ്രമം നല്കിയതുെകാണ്ടു
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ രാജ്യം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു.

31 െയേഹാശാഫാത്ത് െയഹൂദയിൽ വാണു;
വാണുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
മുപ്പത്തഞ്ചുവയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഇരുപത്തഞ്ചു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ
അെമ്മക്കു അസൂബാ എന്നു േപർ; അവൾ
ശിൽഹിയുെട മകൾ ആയിരുന്നു. 32 അവൻ തെന്റ
അപ്പനായ ആസയുെട വഴിയിൽ നടന്നു അതു
വിട്ടുമാറാെത യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു
െചയത്ു. 33 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്കു നീക്കം
വന്നില്ല; ജനം തങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള തങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവത്തിങ്കേലക്കു തിരിച്ചതുമില്ല.
34 െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ
ആദ്യാവസാനം യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ േചത്തൎ ിരിക്കുന്ന ഹനാനിയുെട മകനായ
െയഹൂവിെന്റ വൃത്താന്തത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

35 അതിെന്റേശഷം െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽരാജാവായ
അഹസ്യാേവാടു സഖ്യത െചയത്ു. അവൻ
മഹാദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരനായിരുന്നു. 36 അവൻ
തശൎ ീശിേലക്കു ഓടിപ്പാൻ കപ്പലുണ്ടാക്കുന്നതിൽ
അവേനാടു േയാജിച്ചു; അവർ എേസ്യാൻ-
േഗെബരിൽെവച്ചു കപ്പലുകളുണ്ടാക്കി. 37 എന്നാൽ
മാേരശക്കാരനായ േദാദാവയുെട മകൻ എലീേയെസർ
െയേഹാശാഫാത്തിന്നു വിേരാധമായി ്രപവചിച്ചു: നീ
അഹസ്യാേവാടു സഖ്യത െചയത്തുെകാണ്ടു യേഹാവ
നിെന്റ പണികെള ഉെടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. കപ്പലുകൾ തശൎ ീശിേലക്കു ഓടുവാൻ
കഴിയാെത ഉടഞ്ഞുേപായി.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയേഹാശാഫാത്ത് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ

പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന അടക്കംെചയത്ു;
അവെന്റ മകനായ െയേഹാരാം അവന്നു പകരം
രാജാവായി. 2 അവന്നു െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരായി അസയ്യൎ ാവു, െയഹീേയൽ, െസഖയ്യൎ ാവു,
അസയ്യൎ ാവു, മീഖാേയൽ, െശഫത്യാവു എന്നീ
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവെരല്ലാവരും
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 3 അവരുെട അപ്പൻ അവക്കൎ ു െവള്ളിയും
െപാന്നും വിേശഷവസ്തുക്കളുമായ വലിയ ദാനങ്ങളും
െയഹൂദയിൽ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും െകാടുത്തു;
എന്നാൽ െയേഹാരാം ആദ്യജാതനായിരിക്കയാൽ
രാജത്വം അവന്നു െകാടുത്തു. 4 െയേഹാരാം തെന്റ
അപ്പെന്റ രാജത്വം ഏറ്റു തേന്നത്താൻ
ബലെപ്പടുത്തിയേശഷം തെന്റ സേഹാദരന്മാെര
ഒെക്കയും യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാരിൽ പലെരയും
വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു. 5 െയേഹാരാം

വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ എട്ടു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. 6 ആഹാബ ്ഗൃഹം
െചയത്തുേപാെല അവൻ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ നടന്നു;
ആഹാബിെന്റ മകൾ അവന്നു ഭായ്യൎ യായിരുന്നുവേല്ലാ;
അവൻ യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 7

എന്നാൽ യേഹാവ ദാവീദിേനാടു െചയത്ിരുന്ന
നിയമംനിമിത്തവും അവന്നും അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും
ഒരു ദീപം എല്ലായേ്പാഴും െകാടുക്കുെമന്നു
വാഗദ്ാനം െചയത്ിരിക്കനിമിത്തവും ദാവീദ്
ഗൃഹെത്ത നശിപ്പിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 8

അവെന്റ കാലത്തു എേദാം െയഹൂദയുെട
േമലധികാരേത്താടു മത്സരിച്ചു തങ്ങൾക്കു ഒരു
രാജാവിെന വാഴിച്ചു. 9 െയേഹാരാം തെന്റ
്രപഭുക്കന്മാേരാടും സകലരഥങ്ങേളാടുംകൂെട െചന്നു
രാ്രതിയിൽ എഴുേന്നറ്റു തേന്ന വളഞ്ഞിരുന്ന
എേദാമ്യെരയും േതരാളികെളയും
േതാലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ എേദാം ഇന്നുവെര
െയഹൂദയുെട േമലധികാരേത്താടു മത്സരിച്ചുനില്ക്കുന്നു;
അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടു ആ കാലത്തു
തേന്ന ലിബന്യും അവെന്റ േമലധികാരേത്താടു
മത്സരിച്ചു. 11 അവൻ െയഹൂദാപവ്വൎ തങ്ങളിൽ
പൂജാഗിരികെള ഉണ്ടാക്കി; െയരൂശേലംനിവാസികെള
പരസംഗം െചയ്യുമാറാക്കി, െയഹൂദെയ
െതറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു. 12 അവന്നു എലീയാ്രപവാചകെന്റ
പക്കൽനിന്നു ഒരു എഴുത്തു വന്നെതെന്തന്നാൽ: നിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ നിെന്റ അപ്പനായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ വഴികളിലും
െയഹൂദാരാജാവായ ആസയുെട വഴികളിലും
നടക്കാെത 13 യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ
നടക്കയും ആഹാബ ്ഗൃഹത്തിെന്റ പരസംഗംേപാെല
െയഹൂദെയയും െയരൂശേലംനിവാസികെളയും
പരസംഗം െചയ്യുമാറാക്കുകയും നിെന്നക്കാൾ
നല്ലവരായ നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിലുള്ള നിെന്റ
സേഹാദരന്മാെര െകാല്ലുകയും െചയ്കെകാണ്ടു 14

യേഹാവ നിെന്റ ജനെത്തയും നിെന്റ മക്കെളയും നിെന്റ
ഭായ്യൎ മാെരയും നിെന്റ സകലവസ്തുവകകെളയും
മഹാബാധെകാണ്ടു ബാധിക്കും. 15 നിനേക്കാ
ദീനത്താൽ നിെന്റ കുടൽ കാല്രകേമണ പുറത്തു
ചാടുംവെര കുടലിൽ വ്യാധിപിടിച്ചു
കഠിനദീനമുണ്ടാകും. 16 യേഹാവ െഫലിസ്ത്യരുെടയും
കൂശ്യരുെടയും സമീപത്തുള്ള അരബികളുെടയും
മനസ്സു െയേഹാരാമിെന്റ േനെര ഉണത്തൎ ി; 17 അവർ
െയഹൂദയിേലക്കു വന്നു അതിെന ആ്രകമിച്ചു
രാജധാനിയിൽ കണ്ട സകലവസ്തുവകകെളയും
അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും അവെന്റ ഭായ്യൎ മാെരയും
അപഹരിച്ചു െകാണ്ടുേപായി; അതുെകാണ്ടു അവെന്റ
ഇളയമകനായ െയേഹാവാഹാസല്ലാെത ഒരു മകനും
അവന്നു േശഷിച്ചില്ല. 18 ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞേശഷം
യേഹാവ അവെന കുടലിൽ െപാറുക്കാത്ത
വ്യാധിെകാണ്ടു ബാധിച്ചു. 19 കാല്രകേമണ രണ്ടു
സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു ദീനത്താൽ അവെന്റ കുടൽ
പുറത്തുചാടി അവൻ കഠിനവ്യാധിയാൽ മരിച്ചു;
അവെന്റ ജനം അവെന്റ പിതാക്കന്മാക്കൎ ു കഴിച്ച
ദഹനംേപാെല അവന്നു േവണ്ടി ദഹനം കഴിച്ചില്ല. 20

അവൻ വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ എട്ടു സംവത്സരം
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െയരൂശേലമിൽ വാണു ആക്കൎ ും ഇഷ്ടനാകാെത
കഴിഞ്ഞുേപായി; അവെന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അടക്കംെചയത്ു, രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
അല്ലതാനും.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയരൂശേലംനിവാസികൾ അവെന്റ
ഇളയമകനായ അഹസ്യാെവ അവന്നു
പകരം രാജാവാക്കി; അരബികേളാടുകൂെട

പാളയത്തിൽ വന്ന പടക്കൂട്ടം മൂത്തവെര ഒെക്കയും
െകാന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു; ഇങ്ങെന െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവു രാജാവായി. 2

അഹസ്യാവു വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
നാലപ്ത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഒരു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ
അെമ്മക്കു അഥല്യാ എന്നു േപർ; അവൾ ഒ്രമിയുെട
മകളായിരുന്നു. 3 അവനും ആഹാബ ്ഗൃഹത്തിെന്റ
വഴികളിൽ നടന്നു; ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിപ്പാൻ അവെന്റ
അമ്മ അവന്നു ആേലാചനക്കാരത്തി ആയിരുന്നു. 4

അതുെകാണ്ടു അവൻ ആഹാബ ്ഗൃഹെത്തേപ്പാെല
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു; അവർ
അവെന്റ അപ്പൻ മരിച്ചേശഷം അവെന്റ
നാശത്തിന്നായി അവെന്റ ആേലാചനക്കാരായിരുന്നു.
5 അവരുെട ആേലാചനേപാെല അവൻ നടന്നു;
യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ മകൻ
േയാരാമിേനാടുകൂെട അവൻ ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിൽ അരാംരാജാവായ ഹസാേയലിേനാടു
യുദ്ധത്തിന്നു േപായി; എന്നാൽ അരാമ്യർ േയാരാമിെന
മുറിേവലപ്ിച്ചു. 6 അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലിേനാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽെവച്ചു ഏറ്റ
മുറിവുകൾക്കു ചികിത്സ െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവൻ
യിെ്രസേയലിൽ മടങ്ങിേപ്പായി; െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അസയ്യൎ ാവു ആഹാബിെന്റ
മകനായ േയാരാം ദീനമായി കിടക്കുകയാൽ അവെന
കാണ്മാൻ യിെ്രസേയലിൽ െചന്നു. 7 േയാരാമിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നതു അഹസ്യാവിന്നു
ൈദവഹിതത്താൽ നാശേഹതുവായി ഭവിച്ചു; അവൻ
െചന്ന സമയം ആഹാബ ്ഗൃഹത്തിന്നു നിമ്മൎ ൂലനാശം
വരുത്തുവാൻ യേഹാവ അഭിേഷകം െചയത്വനായി
നിംശിയുെട മകനായ േയഹൂവിെന്റ േനെര അവൻ
െയേഹാരാമിേനാടുകൂെട പുറെപ്പട്ടു. 8 േയഹൂ
ആഹാബ ്ഗൃഹേത്താടു ന്യായവിധി നടത്തുകയിൽ
അവൻ െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും അഹസ്യാവിന്നു
ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നവരായ അഹസ്യാവിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട പു്രതന്മാെരയും കണ്ടു അവെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 9 പിെന്ന അവൻ അഹസ്യാെവ
അേന്വഷിച്ചു; അവൻ ശമയ്യൎ യിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു; അവർ അവെന പിടിച്ചു
േയഹൂവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു െകാന്നു;
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകനേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു
അവർ അവെന അടക്കം െചയത്ു. ഇങ്ങെന
അഹസ്യാവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ആക്കൎ ും രാജത്വം
വഹിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാെതയിരുന്നു.

10 അഹസ്യാവിെന്റ അമ്മയായ അഥല്യാ തെന്റ മകൻ
മരിച്ചുേപായി എന്നു കണ്ടിട്ടു എഴുേന്നറ്റു
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെല രാജസന്തതിെയ ഒെക്കയും
നശിപ്പിച്ചു. 11 എന്നാൽ രാജകുമാരിയായ
െയേഹാശബത്ത്, െകാല്ലെപ്പടുന്ന രാജകുമാരന്മാരുെട

ഇടയിൽ നിന്നു അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ
േയാവാശിെന േമാഷ്ടിെച്ചടുത്തു അവെനയും അവെന്റ
ധാ്രതിെയയും ഒരു ശയനഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. ഇങ്ങെന
െയേഹാരാംരാജാവിെന്റ മകളും
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ ഭായ്യൎ യുമായ
െയേഹാശബത്ത് -അവൾ അഹസ്യാവിെന്റ
സേഹാദരിയേല്ലാ- അഥല്യാ അവെന
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന ഒളിപ്പിച്ചു. 12

അവൻ അവേരാടുകൂെട ആറു സംവത്സരം
ൈദവാലയത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ അഥല്യാ
േദശം വാണു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ െയേഹായാദാ
ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു, െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ
അസയ്യൎ ാവു െയേഹാഹാനാെന്റ മകൻ

യിശമ്ാേയൽ, ഓേബദിെന്റ മകൻ അസയ്യൎ ാവു,
അദായാവിെന്റ മകൻ മയേശയാ, സി്രകിയുെട മകൻ
എലീശാഫാത്ത് എന്നീ ശതാധിപന്മാേരാടു
സഖ്യതെചയത്ു. 2 അവർ െയഹൂദയിൽ ചുറ്റി
സഞ്ചരിച്ചു സകലെയഹൂദാനഗരങ്ങളിലുംനിന്നു
േലവ്യേരയും യി്രസാേയലിെന്റ
പിതൃഭവനത്തലവന്മാെരയും കൂട്ടി െയരൂശേലമിൽ
വന്നു. 3 സവ്വൎ സഭയും ൈദവാലയത്തിൽെവച്ചു
രാജാവിേനാടു ഉടമ്പടി െചയത്ു; അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാെരക്കുറിച്ചു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല രാജപു്രതൻ തേന്ന
രാജാവാേകണം. 4 നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന കായ്യൎ ം
ആവിതു: പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമായ നിങ്ങളിൽ
ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി വരുന്ന മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
വാതിൽകാവല്ക്കാരായിരിേക്കണം. 5 മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
രാജധാനിയിങ്കലും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
അടിസ്ഥാനവാതില്ക്കലും നിേല്ക്കണം; ജനെമല്ലാം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 6 എങ്കിലും പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരിൽെവച്ചു ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നവരും അല്ലാെത
ആരും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കടക്കരുതു;
അവർ വിശുദ്ധരാകെകാണ്ടു അവക്കൎ ു കടക്കാം;
എന്നാൽ ജനം ഒെക്കയും യേഹാവയുെട ്രപമാണം
സൂക്ഷിേക്കണം. 7 േലവ്യേരാ, ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ആയുധം ധരിച്ചുെകാണ്ടു രാജാവിന്നു
ചുറ്റും നിേല്ക്കണം; മറ്റാെരങ്കിലും ആലയത്തിൽ
കടന്നാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം;
രാജാവു അകത്തു വരുേമ്പാഴും പുറത്തു
േപാകുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 8 േലവ്യരും എല്ലാെയഹൂദയും
െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ കലപ്ിച്ചതു േപാെല
ഒെക്കയും െചയത്ു; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
ആളുകെള ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറിേപ്പാകുന്നവെരയും
ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി വരുന്നവെരയും തേന്ന,
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വന്നു; െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ
കൂറുകെള വിട്ടയച്ചിരുന്നില്ല. 9

െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ
വകയായി ൈദവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
കുന്തങ്ങളും െചറുപരിചകളും വമ്പരിചകളും
ശതാധിപന്മാക്കൎ ു െകാടുത്തു. 10 അവൻ
സകലജനെത്തയും താന്താെന്റ കയ്യിൽ ആയുധവുമായി
ആലയത്തിെന്റ വലത്തുവശം മുതൽ ആലയത്തിെന്റ
ഇടത്തുവശംവെര യാഗപീഠത്തിന്നും ആലയത്തിന്നും
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േനെര രാജാവിെന്റ ചുറ്റും നിത്തൎ ി; 11 അവർ
രാജകുമാരെന പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു കിരീടം
ധരിപ്പിച്ചു സാക്ഷ്യപുസ്തകവും െകാടുത്തു അവെന
രാജാവാക്കി. െയേഹായാദയും പു്രതന്മാരും അവെന
അഭിേഷകം കഴിച്ചു: രാജാേവ, ജയജയ എന്നു
ആത്തൎ ുവിളിച്ചു.

12 ജനം വരികയും രാജാവിെന കീത്തൎ ിക്കയും
െചയ്യുന്ന േഘാഷം അഥല്യാ േകട്ടിട്ടു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 13

്രപേവശനത്തിങ്കൽ രാജാവു തെന്റ തൂണിെന്റ അരിെക
നില്ക്കുന്നതു രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ്രപഭുക്കന്മാരും
കാഹളക്കാരും നില്ക്കുന്നതും േദശെത്ത ജനെമാെക്കയും
സേന്താഷിച്ചു കാഹളം ഊതുന്നതും സംഗീതക്കാർ
വാദ്യങ്ങളാൽ പാടുന്നതും േസ്താ്രതഗാനം
നയിക്കുന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ അഥല്യാ വ്രസ്തം കീറി:
േ്രദാഹം, േ്രദാഹം! എന്നു പറഞ്ഞു. 14

െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ പടനായകന്മാരായ
ശതാധിപന്മാെര പുറത്തു വരുത്തി അവേരാടു: അവെള
അണികളിൽകൂടി പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുവിൻ;
ആെരങ്കിലും അവെള അനുഗമിച്ചാൽ അവൻ വാളാൽ
മരിേക്കണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. അവെള യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽെവച്ചു െകാല്ലരുതു എന്നു പുേരാഹിതൻ
കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 15 അങ്ങെന അവർ അവൾക്കു വഴി
ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു: അവൾ രാജധാനിക്കു
സമീപത്തു കുതിരവാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവിെടെവച്ചു അവർ അവെള
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

16 അനന്തരം െയേഹായാദാ തങ്ങൾ യേഹാവയുെട
ജനം ആയിരിക്കും എന്നു താനും സവ്വൎ ജനവും
രാജാവും തമ്മിൽ ഒരു നിയമം െചയത്ു. 17 പിെന്ന
ജനെമാെക്കയും ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിേലക്കു െചന്നു
അതു ഇടിച്ചു അവെന്റ ബലിപീഠങ്ങെളയും
വി്രഗഹങ്ങെളയും തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു; ബാലിെന്റ
പുേരാഹിതനായ മത്ഥാെന ബലിപീഠങ്ങളുെട
മുമ്പിൽെവച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞു. 18 ദാവീദ്
കലപ്ിച്ചതുേപാെല സേന്താഷേത്താടും
സംഗീതേത്താടുംകൂെട േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം
യേഹാവയുെട േഹാമയാഗങ്ങെള അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു
െയേഹായാദാ യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നു ദാവീദ്
വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തിരുന്ന േലവ്യരുെടയും
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും കീഴിൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ഉേദ്യാഗങ്ങെള നിയമിച്ചു. 19

വല്ല്രപകാരത്തിലും അശുദ്ധനായ ഒരുത്തനും അകത്തു
കടക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ കാവല്ക്കാെര നിയമിച്ചു. 20

അവൻ ശതാധിപന്മാെരയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ജനത്തിെന്റ ്രപമാണികെളയും േദശത്തിെല
സകലജനെത്തയും കൂട്ടി രാജാവിെന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നിന്നു ഇറക്കി േമലെത്ത പടിവാതിൽ
വഴിയായി രാജധാനിയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു
രാജാസനത്തിൽ ഇരുത്തി. 21 േദശത്തിെല
സകലജനവും സേന്താഷിച്ചു; നഗരം
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അഥല്യെയ അവർ വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാവാശ ്വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഏഴു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ നാലപ്തു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. േബർ-

േശബക്കാരത്തിയായ അവെന്റ അെമ്മക്കു സിബ്യാ
എന്നു േപർ. 2 െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്താെക്കയും േയാവാശ ്യേഹാെവക്കു
്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു. 3 െയേഹായാദാ അവന്നു
രണ്ടു ഭായ്യൎ മാെര വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു; അവൻ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 4

അനന്തരം േയാവാശ ്യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റം തീപ്പൎ ാൻ മനസ്സുെവച്ചു. 5 അവൻ
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും കൂട്ടിവരുത്തി
അവേരാടു: െയഹൂദാനഗരങ്ങളിേലക്കു െചന്നു
നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയം ആണ്ടുേതാറും
അറ്റകുറ്റം േപാക്കുവാൻ എല്ലായി്രസാേയലിലും നിന്നു
്രദവ്യം േശഖരിപ്പിൻ; ഈ കായ്യൎ ം േവഗം
നിവത്തൎ ിേക്കണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. േലവ്യേരാ അതിന്നു
ബദ്ധെപ്പട്ടില്ല. 6 ആകയാൽ രാജാവു തലവനായ
െയേഹായാദെയ വിളിപ്പിച്ചു അവേനാടു:
സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിന്നു യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന പിരിവു
െയഹൂദയിൽനിന്നും െയരൂശേലമിൽനിന്നും
െകാണ്ടുവരുവാൻ നീ േലവ്യേരാടും
യി്രസാേയൽസഭേയാടും ആവശ്യെപ്പടാതിരിക്കുന്നതു
എന്തു? 7 ദുഷ്ട്രസ്തീയായ അഥല്യയുെട പു്രതന്മാർ
ൈദവാലയം െപാളിച്ചുകളഞ്ഞു, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല സകലനിേവദിതങ്ങെളയും
ബാൽവി്രഗഹങ്ങൾക്കു െകാടുത്തുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന അവർ രാജകലപ്ന്രപകാരം ഒരു
െപട്ടകം ഉണ്ടാക്കി യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ പുറത്തു െവച്ചു. 9 ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനായ േമാെശ മരുഭൂമിയിൽ െവച്ചു
യി്രസാേയലിേന്മൽ ചുമത്തിയ പിരിവു യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ അവർ െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും പരസ്യം െചയത്ു. 10

സകല്രപഭുക്കന്മാരും സവ്വൎ ജനവും സേന്താഷിച്ചു;
കായ്യൎ ം തീരുംവെര അവർ െകാണ്ടുവന്നു െപട്ടകത്തിൽ
ഇട്ടു. 11 േലവ്യർ െപട്ടകം എടുത്തു രാജാവിെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുന്ന
സമയം ്രദവ്യം വളെര ഉെണ്ടന്നു കണ്ടാൽ രാജാവിെന്റ
രായസക്കാരനും മഹാപുേരാഹിതെന്റ കായ്യൎ സ്ഥനും
വന്നു െപട്ടകം ഒഴിക്കയും പിെന്നയും എടുത്തു
അതിെന്റ സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുെചന്നു െവക്കുകയും
െചയ്യും. ഇങ്ങെന അവർ ദിവസം്രപതി െചയത്ു
ബഹു്രദവ്യം േശഖരിച്ചു. 12 രാജാവും
െയേഹായാദയും അതു യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േവല െചയ്യിക്കുന്നവക്കൎ ു െകാടുത്തു; അവർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീപ്പൎ ാൻ
കലപ്ണിക്കാെരയും ആശാരികെളയും യേഹാവയുെട
ആലയം േകടുേപാക്കുവാൻ ഇരിമ്പും
താ്രമവുംെകാണ്ടു പണിെചയ്യുന്നവെരയും കൂലിക്കു
െവച്ചു. 13 അങ്ങെന പണിക്കാർ േവല െചയത്ു
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു ൈദവാലയം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി
ഉറപ്പിച്ചു. 14 പണിതീത്തൎ ിട്ടു േശഷിച്ച ്രദവ്യം അവർ
രാജാവിെന്റയും െയേഹായാദയുെടയും മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവർ അതുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
ആലയം വെകക്കു ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി;
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ശുശ്രൂെഷക്കായും േഹാമയാഗത്തിന്നായുമുള്ള
ഉപകരണങ്ങളും തവികളും െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തേന്ന; അവർ
െയേഹായാദയുെട കാലെത്താെക്കയും ഇടവിടാെത
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ േഹാമയാഗം
അപ്പൎ ിച്ചുേപാന്നു. 15 െയേഹായാദാ വേയാധികനും
കാലസമ്പൂണ്ണൎ നുമായി മരിച്ചു; മരിക്കുേമ്പാൾ അവന്നു
നൂറ്റിമുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു. 16 അവൻ
യി്രസാേയലിൽ ൈദവത്തിെന്റയും അവെന്റ
ആലയത്തിെന്റയും കായ്യൎ ത്തിൽ നന്മ
െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു അവർ അവെന ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുെട ഇടയിൽ അടക്കം
െചയത്ു. 17 െയേഹായാദാ മരിച്ചേശഷം
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ വന്നു രാജാവിെന വണങ്ങി;
രാജാവു അവരുെട വാക്കു േകട്ടു. 18 അവർ തങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയം
ഉേപക്ഷിച്ചു അേശരാ്രപതിഷഠ്െളയും
വി്രഗഹങ്ങെളയും േസവിച്ചു; അവരുെട ഈ കുറ്റം
േഹതുവായിട്ടു െയഹൂദയുെടേമലും
െയരൂശേലമിേന്മലും േകാപം വന്നു. 19 അവെര
യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിച്ചുവരുത്തുവാൻ അവൻ
്രപവാചകന്മാെര അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ചു; അവർ
അവേരാടു സാക്ഷീകരിച്ചു; എങ്കിലും അവർ
െചവിെകാടുത്തില്ല. 20 എന്നാെറ ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവു െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ മകനായ
െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ േമൽ വന്നു; അവൻ ജനത്തിെന്നതിെര
നിന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ൈദവം ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾക്കു ശുഭം വരുവാൻ
കഴിയാതവണ്ണം നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട കലപ്നകെള
ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടു അവൻ നിങ്ങെളയും
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 എന്നാൽ അവർ അവെന്റ
േനെര കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി രാജാവിെന്റ കലപ്ന്രപകാരം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽെവച്ചു
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന േയാവാശര്ാജാവു
അവെന്റ അപ്പനായ െയേഹായാദാ തനിക്കു െചയത്
ദയ ഓക്കൎ ാെത അവെന്റ മകെന െകാന്നുകളഞ്ഞു;
അവൻ മരിക്കുേമ്പാൾ: യേഹാവ േനാക്കി
േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ആയാണ്ടു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അരാമ്യൈസന്യം അവെന്റ േനെര
പുറെപ്പട്ടു; അവർ െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
വന്നു ജനത്തിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചു െകാള്ള
ഒെക്കയും ദേമ്മെശക്രാജാവിന്നു െകാടുത്തയച്ചു. 24

അരാമ്യൈസന്യം ആൾ ചുരൂക്കമായിട്ടു
വന്നിരുെന്നങ്കിലും യേഹാവ അവരുെട കയ്യിൽ
ഏറ്റവും വലിേയാരു ൈസന്യെത്ത ഏലപ്ിച്ചു; അവർ
തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ. ഇങ്ങെന േയാവാശിേനാടു
അവർ ന്യായവിധി നടത്തി. 25 അവർ അവെന
വിട്ടുേപായ േശഷം -മഹാവ്യാധിയിലായിരുന്നു
അവെന വിേട്ടച്ചുേപായതു-
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ പു്രതന്മാരുെട
രക്തംനിമിത്തം അവെന്റ സ്വന്തഭൃത്യന്മാർ അവെന്റ
േനെര കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി അവെന കിടക്കയിൽെവച്ചു
െകാന്നുകളഞ്ഞു; അങ്ങെന അവൻ മരിച്ചു; അവെന
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയത്ു;
രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ അടക്കം
െചയത്ില്ലതാനും. 26 അവെന്റ േനെര
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കിയവേരാ, അേമ്മാന്യ്രസ്തീയായ

ശിെമയാത്തിെന്റ മകൻ സാബാദും േമാവാബ്യ്രസ്തീയായ
ശി്രമീത്തിെന്റ മകൻ െയേഹാസാബാദും തേന്ന. 27

അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും അവന്നു വിേരാധമായുള്ള
്രപവചനബാഹുല്യത്തിെന്റയും ൈദവലായം
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ തിെന്റയും വൃത്താന്തം
രാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. അവെന്റ മകനായ
അമസ്യാവു അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അമസ്യാവു വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ
ഇരുപെത്താമ്പതു സംവത്സരം

െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ അെമ്മക്കു
െയേഹാവദ്ദാൻ എന്നു േപർ; അവൾ
െയരൂശേലംകാരത്തിയായിരുന്നു. 2 അവൻ
യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു;
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താെട അല്ലതാനും. 3 രാജത്വം
അവന്നു ഉെറച്ചേശഷം അവൻ തെന്റ അപ്പനായ
രാജാവിെന െകാന്ന തെന്റ ഭൃത്യന്മാക്കൎ ു മരണശിക്ഷ
നടത്തി. 4 എങ്കിലും അവരുെട പു്രതന്മാെര അവൻ
െകാല്ലിച്ചില്ല; അപ്പന്മാർ പു്രതന്മാരുെട നിമിത്തം
മരിക്കരുതു; പു്രതന്മാർ അപ്പന്മാരുെട നിമിത്തവും
മരിക്കരുതു; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
സ്വന്തപാപംനിമിത്തേമ മരിക്കാവു എന്നു യേഹാവ
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നതായി േമാെശയുെട പുസ്തകത്തിെല
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
തേന്ന. 5 എന്നാൽ അമസ്യാവു െയഹൂദെയ
കൂട്ടിവരുത്തി; എല്ലാെയഹൂദയും െബന്യാമീനുമായ
അവെര സഹ്രസാധിപന്മാക്കൎ ും ശതാധിപന്മാക്കൎ ും
കീെഴ പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായി നിത്തൎ ി, ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടുള്ളവെര എണ്ണി, കുന്തവും
പരിചയും എടുപ്പാൻ ്രപാപത്ിയുള്ള
േശ്രഷഠ്േയാദ്ധാക്കൾ മൂന്നു ലക്ഷം എന്നു കണ്ടു. 6

അവൻ യി്രസാേയലിൽനിന്നും ഒരു ലക്ഷം
പരാ്രകമശാലികെള നൂറു താലന്ത ്െവള്ളി െകാടുത്തു
കൂലിക്കു വാങ്ങി. 7 എന്നാൽ ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: രാജാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈസന്യം നിേന്നാടുകൂെട േപാരരുതു; യേഹാവ
യി്രസാേയലിേനാടു കൂെട,
എല്ലാഎ്രഫയീമ്യേരാടുംകൂെട തേന്ന ഇല്ല. 8 നീ തേന്ന
െചന്നു യുദ്ധത്തിൽ ൈധയ്യൎ ം കാണിക്ക;
അല്ലാത്തപക്ഷം ൈദവം നിെന്ന ശ്രതുവിെന്റ മുമ്പിൽ
വീഴിേച്ചക്കാം; സഹായിപ്പാനും വീഴിപ്പാനും
ൈദവത്തിന്നു ശക്തിയുണ്ടേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 9

അമസ്യാവു ൈദവപുരുഷേനാടു: എന്നാൽ ഞാൻ
യി്രസാേയൽപടക്കൂട്ടത്തിന്നു െകാടുത്ത നൂറു
താലന്തിന്നു എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു േചാദിച്ചു.
അതിന്നു ൈദവപുരുഷൻ: അതിെനക്കാൾ അധികം
നിനക്കു തരുവാൻ യേഹാെവക്കു കഴിയും
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന അമസ്യാവു
അവെര, എ്രഫയീമിൽനിന്നു അവെന്റ അടുക്കൽ വന്ന
പടക്കൂട്ടെത്ത തേന്ന, അവരുെട നാട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു േവർതിരിച്ചു; അവരുെട
േകാപം െയഹൂെദക്കു േനെര ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു; അവർ
അതിേകാപേത്താെട തങ്ങളുെട നാട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 11 അനന്തരം അമസ്യാവു ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു
തെന്റ പടജ്ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ടു ഉപ്പുതാഴവ്രയിൽ
െചന്നു േസയീയ്യൎ രിൽ പതിനായിരംേപെര നി്രഗഹിച്ചു.
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12 േവെറ പതിനായിരംേപെര െയഹൂദ്യർ ജീവേനാെട
പിടിച്ചു പാറമുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി
പാറമുകളിൽനിന്നു തള്ളിയിട്ടു; അവെരല്ലാവരും
തകന്നൎ ുേപായി. 13 എന്നാൽ തേന്നാടുകൂെട
യുദ്ധത്തിന്നു േപാരാെതയിരിപ്പാൻ അമസ്യാവു മടക്കി
അയച്ചിരുന്ന പടക്കൂട്ടത്തിെല ആളുകൾ ശമയ്യൎ മുതൽ
േബത്ത്-േഹാേരാൻവെരയുള്ള െയഹൂദാനഗരങ്ങെള
ആ്രകമിച്ചു മൂവായിരം ആളുകെള െകാന്നു വളെര
െകാള്ളയിട്ടു.

14 എന്നാൽ അമസ്യാവു എേദാമ്യെര സംഹരിച്ചു
മടങ്ങിവന്നേശഷം അവൻ േസയീയ്യൎ രുെട േദവന്മാെര
െകാണ്ടുവന്നു അവെയ തനിക്കു േദവന്മാരായി നിത്തൎ ി
അവയുെട മുമ്പാെക നമസ്കരിക്കയും അെവക്കു ധൂപം
കാട്ടുകയും െചയത്ു. 15 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
േകാപം അമസ്യാവിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ചു അവൻ ഒരു
്രപവാചകെന അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു; നിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു തങ്ങളുെട സ്വന്തജനെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയാത്ത ജാതികളുെട േദവന്മാെര നീ അേന്വഷിച്ചതു
എന്തു എന്നു അവേനാടു പറയിച്ചു. 16 അവൻ
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവു
അവേനാടു: ഞങ്ങൾ നിെന്ന രാജാവിന്നു മ്രന്തിയാക്കി
െവച്ചിട്ടുേണ്ടാ? മതി; നീ െവറുെത െവട്ടുെകാണ്ടു
ചാകുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
്രപവാചകൻ മതിയാക്കി: നീ എെന്റ ആേലാചന
േകൾക്കാെത ഇതു െചയത്തുെകാണ്ടു ൈദവം നിെന്ന
നശിപ്പിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

17 അനന്തരം െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവു
ആേലാചന കഴിച്ചിട്ടു യി്രസാേയൽരാജാവായി
േയഹൂവിെന്റ മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ
േയാവാശിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: വരിക, നാം
തമ്മിൽ ഒന്നു േനാക്കുക എന്നു പറയിച്ചു. 18 അതിന്നു
യി്രസാേയൽരാജാവായ േയാവാശ ്െയഹൂദാരാജാവായ
അമസ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചെതെന്തന്നാൽ:
െലബാേനാനിെല മുൾപടപ്പൎ ു െലബാേനാനിെല
േദവദാരുവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നിെന്റ മകെള
എെന്റ മകന്നു ഭായ്യൎ യായി തരിക എന്നു പറയിച്ചു;
എന്നാൽ െലബാേനാനിെല ഒരു കാട്ടുമൃഗം
കടന്നുെചന്നു മുൾപടപ്പൎ ിെന ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 19

എേദാമ്യെര േതാലപ്ിച്ചു എന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നു;
വമ്പുപറവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ മനസ്സു
നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു; വീട്ടിൽ അടങ്ങി പാത്തൎ ുെകാൾക;
നീയും െയഹൂദയും വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം
അനത്ഥൎ ത്തിൽ ഇടെപടുന്നതു എന്തിന്നു? 20 എന്നാൽ
അമസ്യാവു േകട്ടില്ല; അവർ എേദാമ്യേദവന്മാെര
ആശ്രയിക്കെകാണ്ടു അവെര ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു അതു ൈദവഹിതത്താൽ
സംഭവിച്ചു. 21 അങ്ങെന യി്രസാേയൽരാജാവായ
േയാവാശ ്പുറെപ്പട്ടുെചന്നു; അവനും
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവും െയഹൂെദക്കുള്ള
േബത്ത്-േശെമശിൽെവച്ചു തമ്മിൽ േനരിട്ടു. 22

െയഹൂദാ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റു ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ കൂടാരത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പായി. 23

യി്രസാേയൽരാജാവായ േയാവാശ,്
െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന്റ
മകനായി, െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാെവ േബത്ത്-
െശെമശിൽെവച്ചു പിടിച്ചു െയരൂശേലമിൽ
െകാണ്ടുവന്നു; െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ എ്രഫയീമിെന്റ
പടിവാതിൽമുതൽ േകാൺപടിവാതിൽവെര നാനൂറു
മുഴം ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. 24 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ

ഓേബദ-്എേദാമിെന്റ പക്കൽ കണ്ട എല്ലാെപാന്നും
െവള്ളിയും സകലപാ്രതങ്ങളും രാജധാനിയിെല
ഭണ്ഡാരവും എടുത്തു ജാമ്യക്കാെരയും പിടിച്ചു
ശമയ്യൎ യിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

25 യി്രസാേയൽരാജാവായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ
മകൻ േയാവാശ ്മരിച്ചേശഷം െയഹൂദാരാജാവായ
േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവു പതിനഞ്ചു
സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു. 26 എന്നാൽ
അമസ്യാവിെന്റ മറ്റുള്ളവൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം
െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 27 അമസ്യാവു
യേഹാവെയ വിട്ടുമാറിയ കാലംമുതൽ അവർ
െയരൂശേലമിൽ അവെന്റ േനെര കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി;
അതുനിമിത്തം അവൻ ലാഖീശിേലക്കു ഓടിേപ്പായി:
എന്നാൽ അവർ ലാഖീശിേലക്കു അവെന്റ പിന്നാെല
ആളയച്ചു അവിെടെവച്ചു അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.
28 അവെന കുതിരപ്പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു
െയഹൂദയുെട മൂലനഗരത്തിൽ അവെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അടക്കം െചയത്ു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാജനെമാെക്കയും പതിനാറു
വയസ്സു്രപായമുള്ള ഉസ്സീയാെവ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വന്നു അവെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവിന്നു

പകരം രാജാവാക്കി. 2 രാജാവു തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചേശഷം
ഏേലാത്തിെന പണിതതും അതിെന െയഹൂെദക്കു
വീണ്ടുെകാണ്ടതും ഇവൻ തേന്ന. 3 ഉസ്സീയാവു
വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു പതിനാറു
വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ അമ്പത്തിരണ്ടു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ അെമ്മക്കു
െയെഖാല്യാ എന്നു േപർ. അവൾ െയരൂശേലംകാരത്തി
ആയിരുന്നു. 4 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവു
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു
്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു. 5 ൈദവഭയത്തിൽ
അവെന ഉപേദശിച്ചുവന്ന െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ
ആയുഷ്കാലത്തു അവൻ ൈദവെത്ത അേന്വഷിച്ചു:
അവൻ യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച കാലേത്താളം
ൈദവം അവന്നു അഭിവൃദ്ധി നല്കി. 6 അവൻ പുറെപ്പട്ടു
െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം െചയത്ു ഗത്തിെന്റ മതിലും
യബെ്നയുെട മതിലും അേസ്താദിെന്റ മതിലും
ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു; അേസ്താദ ്നാട്ടിലും െഫലിസ്ത്യരുെട
ഇടയിലും പട്ടണങ്ങൾ പണിതു. 7 ൈദവം
െപലിസ്ത്യക്കൎ ും ഗൂർ-ബാലിൽ പാത്തൎ  അരാബ്യക്കൎ ും
െമയൂന്യക്കൎ ും വിേരാധമായി അവെന സഹായിച്ചു. 8

അേമ്മാന്യരും ഉസ്സീയാവിന്നു കാഴച്െകാണ്ടുവന്നു;
അവൻ അത്യന്തം ്രപബലനായിത്തീന്നൎ തുെകാണ്ടു
അവെന്റ ശ്രുതി മി്രസയീംവെര പരന്നു. 9 ഉസ്സീയാവു
െയരൂശേലമിൽ േകാൺവാതില്ക്കലും താഴവ്രവാതില്ക്കലും
തിരിവിങ്കലും േഗാപുരങ്ങൾ പണിതു ഉറപ്പിച്ചു. 10

അവന്നു താഴവ്ീതിയിലും സമഭൂമിയിലും വളെര
കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
മരുഭൂമിയിൽ േഗാപുരങ്ങൾ പണിതു, അേനകം
കിണറും കുഴിപ്പിച്ചു; അവൻ
കൃഷി്രപിയനായിരുന്നതിനാൽ അവന്നു മലകളിലും
കേമ്മൎ ലിലും കൃഷിക്കാരും മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 ഉസ്സീയാവിന്നു പടയാളികളുെട ഒരു
ൈസന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ രായസക്കാരനായ
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െയയീേയലും ്രപമാണിയായ മയേശയാവും എടുത്ത
എണ്ണ്രപകാരം ഗണംഗണമായി രാജാവിെന്റ
േസനാപതികളിൽ ഒരുവനായ ഹനന്യാവിെന്റ
ൈകക്കീെഴ യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പടും. 12

യുദ്ധവീരന്മാരായ പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുെട
ആകത്തുക രണ്ടായിരത്തറുനൂറു. 13 അവരുെട
അധികാരത്തിൻകീഴിൽ ശ്രതുക്കളുെട േനെര
രാജാവിെന സഹായിപ്പാൻ മഹാവീയ്യൎ േത്താെട യുദ്ധം
െചയത്ുവന്നവരായി
മൂന്നുലക്ഷേത്തഴായിരത്തഞ്ഞൂറുേപരുള്ള ഒരു
ൈസന്യംബലം ഉണ്ടായിരുന്നു. 14 ഉസ്സീയാവു
അവക്കൎ ു, സവ്വൎ  ൈസന്യത്തിന്നും തേന്ന, പരിച,
കുന്തം, തലേക്കാരിക, കവചം, വില്ലു, കവിണക്കല്ലു,
എന്നിവ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. 15 അവൻ അ്രസ്തങ്ങളും
വലിയ കല്ലുകളും ്രപേയാഗിപ്പാൻ േഗാപുരങ്ങളുെടയും
െകാത്തളങ്ങളുെടയും േമൽ െവേക്കണ്ടതിന്നു
െകൗശലപ്പണിക്കാർ സങ്കലപ്ിച്ച യ്രന്തങ്ങൾ
െയരൂശേലമിൽ തീപ്പൎ ിച്ചു; അവൻ
്രപബലനായിത്തീരുവാന്തക്കവണ്ണം അതിശയമായി
അവന്നു സഹായം ലഭിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന്റ ശ്രുതി
ബഹുദൂരം പരന്നു.

16 എന്നാൽ അവൻ ബലവാനായേപ്പാൾ അവെന്റ
ഹൃദയം അവെന്റ നാശത്തിന്നായിട്ടു നിഗളിച്ചു; അവൻ
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു കുറ്റം െചയത്ു
ധൂപപീഠത്തിേന്മൽ ധൂപം കാട്ടുവാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കടന്നുെചന്നു. 17

അസയ്യൎ ാപുേരാഹിതനും അവേനാടുകൂെട
ൈധയ്യൎ ശാലികളായി യേഹാവയുെട എണപ്തു
പുേരാഹിതന്മാരും അവെന്റ പിന്നാെല അകത്തു
െചന്നു ഉസ്സീയാരാജാവിെന തടുത്തു അവേനാടു: 18

ഉസ്സീയാേവ, യേഹാെവക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നതു നിനക്കു
വിഹിതമല്ല; ധൂപം കാട്ടുവാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
അഹേരാന്യരായ പുേരാഹിതന്മാക്കൎ േ്രത;
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു െപാെയ്ക്കാൾക;
ലംഘനമാകുന്നു നീ െചയത്ിരിക്കുന്നതു; അതു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിനക്കു
മാനമായിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 19 ധൂപം
കാട്ടുവാൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിെക്ക
ഉസ്സീയാവു േകാപിച്ചു; അവൻ പുേരാഹിതന്മാേരാടു
േകാപിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കയിൽ തേന്ന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ധൂപപീഠത്തിെന്റ അരിെക െവച്ചു
പുേരാഹിതന്മാർ കാൺെക അവെന്റ െനറ്റിേമൽ
കുഷഠ്ം െപാങ്ങി. 20 മഹാപുേരാഹിതനായ
അസയ്യൎ ാവും സകലപുേരാഹിതന്മാരും അവെന
േനാക്കി, അവെന്റ െനറ്റിയിൽ കുഷഠ്ം
പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവെന ക്ഷണം
അവിെടനിന്നു പുറത്താക്കി; യേഹാവ തേന്ന
ബാധിച്ചതുെകാണ്ടു അവൻ തേന്നയും
പുറത്തുേപാകുവാൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു. 21 അങ്ങെന
ഉസ്സീയാരാജാവു ജീവപയ്യൎ ന്തം
കുഷഠ്േരാഗിയായിരുന്നു; അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്നു ്രഭഷ്ടനായിരുന്നതിനാൽ ഒരു
്രപേത്യകശാലയിൽ കുഷഠ്േരാഗിയായി താമസിച്ചു.
അവെന്റ മകനായ േയാഥാം രാജധാനിക്കു
േമൽവിചാരകനായി േദശത്തിെല ജനത്തിന്നു
ന്യായപാലനം െചയത്ുവന്നു. 22 ഉസ്സീയാവിെന്റ
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
23 ഉസ്സീയാവു അവെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവൻ കുഷഠ്േരാഗിയേല്ലാ എന്നു

പറഞ്ഞു അവർ രാജാക്കന്മാക്കൎ ുള്ള ശമ്ശാനഭൂമിയിൽ
അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അവെന
അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മകനായ േയാഥാം
അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാഥാം വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
പതിനാറു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ

വാണു; അവെന്റ അെമ്മക്കു െയരൂശാ എന്നു േപർ;
അവൾ സാേദാക്കിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 2 അവൻ
തെന്റ അപ്പനായ ഉസ്സീയാവു െചയത്തുേപാെല
ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു
എങ്കിലും യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു അവൻ
കടന്നില്ല; ജനേമാ വഷളത്വം
്രപവത്തൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; 3 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ േമലെത്ത പടിവാതിൽ പണിതു;
ഓേഫലിെന്റ മതിലും അവൻ വളെര പണിതു ഉറപ്പിച്ചു.
4 അവൻ െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ പട്ടണങ്ങളും
വനങ്ങളിൽ േകാട്ടകളും േഗാപുരങ്ങളും പണിതു. 5

അവൻ അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിേനാടു യുദ്ധവും
െചയത്ു അവെര ജയിച്ചു; അേമ്മാന്യർ അവന്നു ആ
ആണ്ടിൽ തേന്ന നൂറു താലന്ത ്െവള്ളിയും പതിനായിരം
േകാർ േകാതമ്പും പതിനായിരം േകാർ യവവും
െകാടുത്തു; അ്രതയും തേന്ന അേമ്മാന്യർ രണ്ടാം
ആണ്ടിലും മൂന്നാം ആണ്ടിലും െകാടുേക്കണ്ടിവന്നു. 6

ഇങ്ങെന േയാഥാം തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ്രകമമായി നടന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
ബലവാനായിത്തീന്നൎ ു. 7 േയാഥാമിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവെന്റ സകലയുദ്ധങ്ങളും അവെന്റ
്രപവൃത്തികളും യി്രസാേയലിെലയും െയഹൂദയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
പതിനാറു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. 9

േയാഥാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു;
അവെന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയത്ു;
അവെന്റ മകനായ ആഹാസ ്അവന്നു പകരം
രാജാവായി.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആഹാസ ്വാഴച്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപതു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; എന്നാൽ

തെന്റ പിതാവായ ദാവീദ ്െചയത്തുേപാെല
യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ില്ല. 2

അവൻ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വഴികളിൽ
നടന്നു ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള വാത്തൎ ുണ്ടാക്കി. 3 അവൻ
െബൻ-ഹിേന്നാംതാഴവ്രയിൽ ധൂപം കാട്ടുകയും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽനിന്നു യേഹാവ
നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുെട േമ്ലച്ഛാചാര്രപകാരം
തെന്റ പു്രതന്മാെര അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കയും
െചയത്ു. 4 അവൻ പൂജാഗിരികളിലും ഓേരാ
പച്ചവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിലും ബലികഴിച്ചും ധൂപം
കാട്ടിയും േപാന്നു. 5 ആകയാൽ അവെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെന അരാംരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു; അവർ അവെന േതാലപ്ിച്ചു അവരിൽ
അസംഖ്യംേപെര പിടിച്ചു ദേമ്മെശക്കിേലക്കു
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െകാണ്ടുേപായി. അവൻ യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
കയ്യിലും ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടു; അവനും അവെന
അതികഠിനമായി േതാലപ്ിച്ചു. 6 അവർ തങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടു െരമല്യാവിെന്റ മകനായ
െപക്കഹ ്െയഹൂദയിൽ ഒരു
ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരംേപെര ഒേരദിവസം
സംഹരിച്ചു; അവെരല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികൾ
ആയിരുന്നു. 7 എ്രഫയീമ്യവീരനായ സി്രകി
രാജകുമാരനായ മയേശയാെവയും
രാജധാനിവിചാരകനായ അ്രസീക്കാമിെനയും
രാജാവിന്നു രണ്ടാമനായിരുന്ന എല്ക്കാനെയയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 8 യി്രസാേയല്യർ തങ്ങളുെട
സേഹാദരജനത്തിൽ ്രസ്തീകളും പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുമായി രണ്ടുലക്ഷം േപെര പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി, വളെര െകാള്ളയിട്ടു െകാള്ളയും
ശമയ്യൎ യിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 9 എന്നാൽ ഓേദദ്
എന്ന േപേരാെട യേഹാവയുെട ഒരു ്രപവാചകൻ
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ശമയ്യൎ യിേലക്കു വന്ന
ൈസന്യെത്ത എതിേരറ്റു െചന്നു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ െയഹൂദേയാടു േകാപിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു
അവെര നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; നിങ്ങൾ
അവെര ആകാശപയ്യൎ ന്തം എത്തുന്ന േ്രകാധേത്താെട
സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങൾ
െയഹൂദ്യെരയും െയരൂശേലമ്യെരയും
ദാസീദാസന്മാരായി കീഴടക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
നിങ്ങളുെട പക്കലും നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടുള്ള അകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലേയാ? 11

ആകയാൽ ഞാൻ പറയുന്നതു േകൾപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരിൽനിന്നു നിങ്ങൾ പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന
ബദ്ധന്മാെര വിട്ടയപ്പിൻ; അെല്ലങ്കിൽ യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങളുെടേമൽ ഇരിക്കും. 12 അേപ്പാൾ
േയാഹാനാെന്റ മകൻ അസയ്യൎ ാവു, െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ
മകൻ േബെരഖ്യാവു, ശല്ലൂമിെന്റ മകൻ
െയഹിസ്കീയാവു, ഹദ്ലായിയുെട മകൻ അമാസാ
എന്നിങ്ങെന എ്രഫയീമ്യതലവന്മാരിൽ ചിലർ
യുദ്ധത്തിൽനിന്നു വന്നവേരാടു എതിത്തൎ ുനിന്നു
അവേരാടു: 13 നിങ്ങൾ ബദ്ധന്മാെര ഇവിെട
െകാണ്ടുവരരുതു; നാം തേന്ന യേഹാവേയാടു
അകൃത്യം െചയത്ിരിെക്ക നമ്മുെട പാപങ്ങേളാടും
അകൃത്യേത്താടും ഇനിയും കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങൾ
ഭാവിക്കുന്നു; നമുക്കു വലിെയാരു അകൃത്യം ഉണ്ടു;
ഉ്രഗേകാപം യി്രസാേയലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അേപ്പാൾ ്രപഭുക്കന്മാരും
സവ്വൎ സഭയും കാൺെക ആയുധപാണികൾ
ബദ്ധന്മാെരയും െകാള്ളെയയും വിട്ടയച്ചു. 15 േപർ
െചാല്ലി വിളിക്കെപ്പട്ട ആളുകൾ എഴുേന്നറ്റു
ബദ്ധന്മാെര കൂട്ടി അവരിൽ നഗ്നന്മാരായവെര
ഒെക്കയും െകാള്ളയിെല വ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു; അവെര
ഉടുപ്പിച്ചു െചരിപ്പും ഇടുവിച്ചേശഷം അവക്കൎ ു
തിന്മാനും കുടിപ്പാനും െകാടുത്തു എണ്ണയും േതപ്പിച്ചു
ക്ഷീണിച്ചുേപായവെര ഒെക്കയും കഴുതപ്പുറത്തു
കയറ്റി, ഈന്തപ്പട്ടണമായ െയരീേഹാവിൽ അവരുെട
സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നാക്കി
ശമെയ്യൎ ക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

16 ആ കാലത്തു ആഹാസ ്രാജാവു തെന്ന
സഹായിേക്കണ്ടതിന്നു അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ ആളയച്ചു. 17 എേദാമ്യർ പിെന്നയും വന്നു
െയഹൂദ്യെര േതാലപ്ിക്കയും ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ചു

െകാണ്ടുേപാകയും െചയത്ു. 18 െഫലിസ്ത്യരും
താഴവ്ീതിയിലും െയഹൂദയുെട െതക്കും ഉള്ള
പട്ടണങ്ങെള ആ്രകമിച്ചു േബത്ത്-േശെമശും
അയ്യാേലാനും െഗേദേരാത്തും േസാേഖാവും
അതിേനാടു േചന്നൎ  ്രഗാമങ്ങളും തിമന്യും അതിേനാടു
േചന്നൎ  ്രഗാമങ്ങളും ഗിംേസാവും അതിേനാടു േചന്നൎ
്രഗാമങ്ങളും പിടിച്ചു അവിെട പാത്തൎ ു. 19

യി്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാസ ്െയഹൂദയിൽ
നിമ്മൎ യ്യൎ ാദം കാണിച്ചു യേഹാവേയാടു മഹാേ്രദാഹം
െചയത്തുെകാണ്ടു അവെന്റ നിമിത്തം യേഹാവ
െയഹൂദെയ താഴത്്തി. 20 അശ്ശൂർരാജാവായ തിൽഗത്ത്-
പിൽേനെസർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നിട്ടു അവെന
ബലെപ്പടുത്താെത െഞരുക്കിയേതയുള്ളു. 21 ആഹാസ്
െയേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നും
രാജധാനിയിൽനിന്നും ്രപഭുക്കന്മാരുെട പക്കൽനിന്നും
കവെന്നൎ ടുത്തു അശ്ശൂർരാജാവിന്നു െകാടുത്തു;
എങ്കിലും ഇതിനാൽ അവന്നു സഹായം ഉണ്ടായില്ല. 22

ആഹാസ ്രാജാവ ്തെന്റ കഷ്ടകാലത്തുകൂെടയും
യേഹാവേയാടു അധികം േ്രദാഹം െചയത്ു. 23

എങ്ങെനെയന്നാൽ: അരാം രാജാക്കന്മാരുെട േദവന്മാർ
അവെര സഹായിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ എെന്നയും
സഹായിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവക്കൎ ു ബലികഴിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ തേന്ന േതാലപ്ിച്ച
ദേമ്മെശക്കിെല േദവന്മാക്കൎ ു ബലികഴിച്ചു; എന്നാൽ
അവ അവന്നും എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
നാശകാരണമായി ഭവിച്ചു. 24 ആഹാസ്
ൈദവാലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങെള എടുത്തു
ൈദവാലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങെള ഉെടച്ചു,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾ
അെടച്ചുകളഞ്ഞു െയരൂശേലമിെന്റ ഓേരാ
മൂലയിലുംബലിപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 25

അന്യേദവന്മാക്കൎ ു ധൂപം കാട്ടുവാൻ അവൻ
െയഹൂദയിെല ഓേരാ പട്ടണത്തിലും പൂജാഗിരികൾ
ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചു. 26 അവെന്റ
മറ്റുള്ളവൃത്താന്തങ്ങളും സകല്രപവൃത്തികളും
ആദ്യവസാനം െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 27

ആഹാസ ്തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു;
അവെന െയരൂശേലംനഗരത്തിൽ അടക്കംെചയത്ു.
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
െകാണ്ടുവന്നില്ലതാനും; അവെന്റ മകനായ
െയഹിസ്കീയാവു അവന്നു പകരം രാജാവായി.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹിസ്കീയാവു ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ
വാഴച് തുടങ്ങി; ഇരുപെത്താമ്പതു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ

അെമ്മക്കു അബീയാ എന്നു േപർ. അവൾ
െസഖയ്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 2 അവൻ തെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ ്െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും
യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ു. 3 അവൻ
തെന്റ വാഴച്യുെട ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ഒന്നാം
മാസത്തിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ തുറന്നു അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 4 അവൻ
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും വരുത്തി കിഴെക്ക
വിശാലസ്ഥലത്തു ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി അവേരാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 5 േലവ്യേര, എെന്റ വാക്കു
േകൾപ്പിൻ, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തേന്ന
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ശുദ്ധീകരിച്ചു നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ആലയെത്തയും ശുദ്ധീകരിച്ചു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു മലിനത നീക്കിക്കളവിൻ. 6

നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ അകൃത്യം െചയത്ു, നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
്രപവത്തൎ ിച്ചു അവെന ഉേപക്ഷിക്കയും യേഹാവയുെട
നിവാസത്തിങ്കൽനിന്നു മുഖം തിരിച്ചു അതിന്നു പുറം
കാട്ടുകയും െചയത്ുവേല്ലാ. 7 അവർ മണ്ഡപത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ അെടച്ചു, വിളക്കു െകടുത്തി,
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിന്നു
ധൂപം കാണിക്കാെതയും േഹാമയാഗം കഴിക്കാെതയും
ഇരുന്നു. 8 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട േകാപം
െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും േമൽ വന്നു;
നിങ്ങൾ സ്വന്തകണ്ണാൽ കാണുന്നതുേപാെല അവൻ
അവെര നടുക്കത്തിന്നും അമ്പരപ്പിന്നും
ഹാസ്യത്തിന്നും വിഷയമാക്കിത്തീത്തൎ ിരിക്കുന്നു. 9

നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ വാളിനാൽ വീഴുകയും നമ്മുെട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും നമ്മുെട ഭായ്യൎ മാരും
ഇതുനിമിത്തം ്രപവാസത്തിൽ ആകയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നെമ്മ
വിട്ടുമാേറണ്ടതിന്നു അവേനാടു ഒരു നിയമം
െചയവ്ാൻ എനിക്കു താലപ്യ്യൎ ം ഉണ്ടു. 11 എെന്റ
മക്കേള, ഇേപ്പാൾ ഉേപക്ഷ കാണിക്കരുതു; തേന്ന
ശുശ്രൂഷിേക്കണ്ടതിന്നു തെന്റ സന്നിധിയിൽ നിലപ്ാനും
തനിക്കു ശുശ്രൂഷക്കാരായി ധൂപം കാട്ടുവാനും
യേഹാവ നിങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

12 അേപ്പാൾ െകഹാത്യരിൽ അമാസായിയുെട മകൻ
മഹത്ത്, അസയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ േയാേവൽ, െമരായ്യൎ രിൽ
അബ്ദിയുെട മകൻ കീശ,് െയഹെല്ലേലലിെന്റ മകൻ
അസയ്യൎ ാവു; േഗേശൎ ാന്യരിൽ സിമ്മയുെട മകൻ
േയാവാഹ,് 13 േയാവാഹിെന്റ മകൻ ഏെദൻ;
എലീസാഫാന്യരിൽ സി്രമി, െയയൂേവൽ; ആസാഫ്യരിൽ
െസഖയ്യൎ ാവു, മത്ഥന്യാവു; 14 േഹമാന്യരിൽ
െയഹൂേവൽ, ശിെമയി; െയദൂഥൂന്യരിൽ ശിമയ്യാവു,
ഉസ്സീേയൽ എന്നീ േലവ്യർ എഴുേന്നറ്റു. 15 തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാെര ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി തങ്ങെളത്തേന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ചു യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
രാജാവിെന്റ കലപ്ന അനുസരിച്ചു യേഹാവയുെട
ആലയെത്ത െവടിപ്പാക്കുവാൻ വന്നു. 16

പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അകം
െവടിപ്പാക്കുവാൻ അതിൽ കടന്നു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കണ്ട മലിനതെയാെക്കയും പുറത്തു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു; േലവ്യർ അതു െകാണ്ടു േപായി
കിേ്രദാൻ േതാട്ടിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 17 ഒന്നാം മാസം
ഒന്നാം തിയ്യതി അവർ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തുടങ്ങി;
എട്ടാം തിയ്യതി അവർ യേഹാവയുെട മണ്ഡപത്തിങ്കൽ
എത്തി; ഇങ്ങെന അവർ എട്ടുദിവസംെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട ആലയം വിശുദ്ധീകരിച്ചു; ഒന്നാം
മാസം പതിനാറാം തിയ്യതി തീത്തൎ ു, 18 െയഹിസ്കീയാ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അകത്തു െചന്നു; ഞങ്ങൾ
യേഹാവയുെട ആലയം മുഴുവനും േഹാമപീഠവും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും
കാഴച്യപ്പത്തിെന്റ േമശയും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ
ഒെക്കയും െവടിപ്പാക്കി, 19 ആഹാസ ്രാജാവു തെന്റ
വാഴച്കാലത്തു തെന്റ േ്രദാഹത്താൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും നന്നാക്കി
വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിൻമുമ്പിൽ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.

20 െയഹിസ്കീയാരാജാവു കാലെത്ത എഴുേന്നറ്റു
നഗരാധിപതികെള കൂട്ടി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു. 21 അവർ രാജത്വത്തിന്നും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നും െയഹൂെദക്കും േവണ്ടി ഏഴു
കാളെയയും ഏഴു ആട്ടുെകാറ്റെനയും ഏഴു
കുഞ്ഞാടിെനയും പാപയാഗത്തിന്നായിട്ടു ഏഴു
െവള്ളാട്ടുെകാറ്റെനയും െകാണ്ടുവന്നു; അവെയ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യാഗം കഴിപ്പാൻ
അവൻ അഹേരാന്യരായ പുേരാഹിതന്മാേരാടു
കലപ്ിച്ചു. 22 അങ്ങെന അവർ കാളകെള അറുത്തു;
പുേരാഹിതന്മാർ രക്തം വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ചു; ആട്ടുെകാറ്റന്മാെര അറുത്തു രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ചു. കുഞ്ഞാടുകെള അറുത്തു
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ചു. 23 പിെന്ന അവർ
പാപയാഗത്തിന്നുള്ള െവള്ളാട്ടുെകാറ്റന്മാെര
രാജാവിെന്റയും സഭയുെടയും മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അവർ അവയുെടേമൽ ൈകെവച്ചു. 24

പുേരാഹിതന്മാർ അവെയ അറുത്തു
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും ്രപായശ്ചിത്തം
വരുേത്തണ്ടതിന്നു അവയുെട രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ പാപയാഗമായി അപ്പൎ ിച്ചു;
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും േവണ്ടി േഹാമയാഗവും
പാപയാഗവും കഴിേക്കണം എന്നു രാജാവു
കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 25 അവൻ ദാവീദിെന്റയും രാജാവിെന്റ
ദശൎ കനായ ഗാദിെന്റയും നാഥാൻ്രപവാചകെന്റയും
കലപ്ന്രപകാരം േലവ്യെര ൈകത്താളങ്ങേളാടും
വീണകേളാടും കിന്നരങ്ങേളാടും കൂെട യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നിത്തൎ ി; അങ്ങെന
്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം യേഹാവ കലപ്ിച്ചിരുന്നു.
26 േലവ്യർ ദാവീദിെന്റ വാദ്യങ്ങേളാടും
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളങ്ങേളാടും കൂെട നിന്നു. 27

പിെന്ന െയഹിസ്കീയാവു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗം കഴിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു. േഹാമയാഗം
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തേന്ന അവർ കാഹളങ്ങേളാടും
യി്രസാേയൽരാജാവായ ദാവീദിെന്റ വാദ്യങ്ങേളാടും
കൂെട യേഹാെവക്കു പാട്ടുപാടുവാൻ തുടങ്ങി. 28

ഉടെന സവ്വൎ സഭയും നമസ്കരിച്ചു, സംഗീതക്കാർ
പാടുകയും കാഹളക്കാർ ഊതുകയും െചയത്ു;
ഇെതാെക്കയും േഹാമയാഗം കഴിയുന്നതുവെര
െചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു. 29 യാഗം കഴിച്ചു തീന്നൎ േപ്പാൾ
രാജാവും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വണങ്ങി
നമസ്കരിച്ചു. 30 പിെന്ന െയഹിസ്കീയാരാജാവും
്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യേരാടു ദാവീദിെന്റയും ആസാഫ്
ദശൎ കെന്റയും വചനങ്ങളാൽ യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം
െചയവ്ാൻ കലപ്ിച്ചു. അവൻ സേന്താഷേത്താെട
േസ്താ്രതം െചയത്ു തല കുനിച്ചു നമസ്കരിച്ചു. 31 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ യേഹാെവക്കു നിങ്ങെളത്തേന്ന
നിേവദിച്ചിരിക്കുന്നു; അടുത്തുവന്നു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ഹനനയാഗങ്ങളും േസ്താ്രതയാഗങ്ങളും
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു െയഹിസ്കീയാവു പറഞ്ഞു;
അങ്ങെന സഭ ഹനനയാഗങ്ങളും േസ്താ്രതയാഗങ്ങളും
നല്ല മനസ്സുള്ളവർ എല്ലാവരും േഹാമയാഗങ്ങളും
െകാണ്ടുവന്നു. 32 സഭ െകാണ്ടുവന്ന
േഹാമയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം കാള എഴുപതു,
ആട്ടുെകാറ്റൻ നൂറു, കുഞ്ഞാടു ഇരുനൂറു;
ഇവെയാെക്കയും യേഹാെവക്കു
മഹായാഗത്തിന്നായിരുന്നു. 33 നിേവദിതവസ്തുക്കേളാ
അറുനൂറു കാളയും മൂവായിരം ആടും ആയിരുന്നു. 34

പുേരാഹിതന്മാർ ചുരുക്കമായിരുന്നതിനാൽ
േഹാമയാഗങ്ങെളല്ലം േതാലുരിപ്പാൻ അവക്കൎ ു
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കഴിഞ്ഞില്ല; അതുെകാണ്ടു അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ ആ േവല തീരുേവാളവും
പുേരാഹിതന്മാെരാെക്കയും തങ്ങെളത്തേന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുേവാളവും അവെര സഹായിച്ചു;
തങ്ങെളത്തേന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ േലവ്യർ
പുേരാഹിതന്മാെരക്കാൾ അധികം
ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരുന്നു. 35 േഹാമയാഗങ്ങൾ
സമാധാനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള േമദസ്സിേനാടും
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കുള്ള പാനീയയാഗങ്ങേളാടും കൂെട
അനവധി ആയിരുന്നു. ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ആരാധന യഥാസ്ഥാനത്തായി. 36

ൈദവം ജനത്തിന്നു ഒരുക്കിെക്കാടുത്തതിൽ
െയഹിസ്കീയാവും സകലജനവും സേന്താഷിച്ചു; കായ്യൎ ം
ക്ഷണത്തിലേല്ലാ നടന്നതു.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം െയഹിസ്കീയാവു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു െപസഹ
ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു െയരൂശേലമിൽ

യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു വരുവാൻ
എല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും െയഹൂദയുെടയും അടുക്കൽ
ആളയച്ചു; എ്രഫയീമിന്നും മനെശ്ശക്കും എഴുത്തും
എഴുതി. രണ്ടാം മാസത്തിൽ െപസഹ
ആചരിക്കണെമന്നു 2 രാജാവും അവെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരും െയരൂശേലമിെല സവ്വൎ സഭയും
നിണ്ണൎ യിച്ചിരുന്നു. 3 പുേരാഹിതന്മാർ േവണ്ടുന്ന്രതയും
േപർ തങ്ങെളത്തേന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കാെതയും ജനം
െയരൂശേലമിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാെതയും
ഇരുന്നതുെകാണ്ടു സമയത്തു അതു ആചരിപ്പാൻ
അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4 ആ കായ്യൎ ം രാജാവിന്നും
സവ്വൎ സെഭക്കും സമ്മതമായി. 5 ഇങ്ങെന അവർ
െയരൂശേലമിൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു െപസഹ ആചരിപ്പാൻ വേരണ്ടതിന്നു
േബർ-േശബമുതൽ ദാൻവെര എല്ലായി്രസാേയലിെന്റ
ഇടയിലും പരസ്യമാേക്കണെമന്നു ഒരു തീപ്പൎ ുണ്ടാക്കി.
അവർ ബഹുകാലമായിട്ടു അതു വിധിേപാെല
ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. 6 അങ്ങെന ഓട്ടാളർ
രാജാവിെന്റയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും എഴുത്തുകൾ
എല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും െയഹൂദയുെടയും ഇടയിൽ
െകാണ്ടുേപായി രാജകലപ്ന്രപകാരം പറഞ്ഞതു
എെന്തന്നാൽ: യി്രസാേയൽമക്കേള,
അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസഹ്ാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങളിൽ
അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞ
േശഷിപ്പിെന്റ അടുക്കേലക്കു തിരിേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ
അവെന്റ അടുക്കേലക്കു തിരിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 7

തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു അകൃത്യം െചയത് നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെരയും നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാെരയും
േപാെല നിങ്ങൾ ആകരുതു; അവൻ അവെര
നാശത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞതു നിങ്ങൾ
കാണുന്നുവേല്ലാ. 8 ആകയാൽ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാേരേപ്പാെല നിങ്ങൾ ദുശ്ശാഠ്യം
കാണിക്കരുതു; യേഹാെവക്കു നിങ്ങെളത്തേന്ന
ഏലപ്ിച്ചുെകാൾവിൻ; അവൻ സദാകാലേത്തക്കും
വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അവെന്റ
വീശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു വന്നു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങെള
വിട്ടുമാേറണ്ടതിന്നു അവെന േസവിപ്പിൻ. 9 നിങ്ങൾ

യേഹാവയിങ്കേലക്കു വീണ്ടും തിരിയുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരും പു്രതന്മാരും തങ്ങെള
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടു േപായവേരാടു കരുണ ലഭിച്ചു
ഈ േദശത്തിേലക്കു മടങ്ങിവരും; നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ കൃപയും കരുണയും
ഉള്ളവനേല്ലാ; നിങ്ങൾ അവെന്റ അടുക്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞുവരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങെള
േനാക്കാതവണ്ണം മുഖം തിരിച്ചുകളകയില്ല. 10

ആങ്ങെന ഓട്ടാളർ എ്രഫയീമിെന്റയും മനെശ്ശയുെടയും
േദശത്തു പട്ടണംേതാറും െസബൂലൂൻവെര സഞ്ചരിച്ചു;
അവേരാ അവെര പരിഹസിച്ചു നിന്ദിച്ചുകളഞ്ഞു. 11

എങ്കിലും ആേശരിലും മനെശ്ശയിലും െസബൂലൂനിലും
ചിലർ തങ്ങെളത്തേന്ന താഴത്്തി െയരൂശേലമിേലക്കു
വന്നു. 12 െയഹൂദയിലും യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും െകാടുത്ത
കലപ്ന അനുസരിച്ചുനടേക്കണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ു
ഐകമത്യം നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവത്തിെന്റ
ൈക വ്യാപരിച്ചു. 13 അങ്ങെന രണ്ടാം മാസത്തിൽ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ആചരിപ്പാൻ
ബഹുജനം ഏറ്റവും വലിേയാരു സഭയായി
െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടി. 14 അവർ എഴുേന്നറ്റു
െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞു സകലധൂപകലശങ്ങെളയും എടുത്തു
കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 15 രണ്ടാം
മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി അവർ െപസഹ അറുത്തു;
എന്നാൽ പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ലജ്ജിച്ചു
തങ്ങെളത്തേന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ചു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േഹാമയാഗങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നു. 16

അവർ ൈദവപുരുഷനായ േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം തങ്ങൾക്കുള്ള വിധി
അനുസരിച്ചു തങ്ങളുെട സ്ഥാനത്തു നിന്നു;
പുേരാഹിതന്മാർ േലവ്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്തം
വാങ്ങി തളിച്ചു. 17 തങ്ങെളത്തേന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കാത്തവർ പലരും സഭയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതുെകാണ്ടു ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
ഓേരാരുത്തന്നു േവണ്ടി െപസഹ അറുത്തു
െയേഹാെവക്കു നിേവദിേക്കണ്ടതിന്നു േലവ്യർ
ഭരേമറ്റിരുന്നു. 18 വലിേയാരു ജനസമൂഹം,
എ്രപയീമിൽനിന്നു മനെശ്ശയിൽനിന്നും
യിസ്സാഖാരിൽനിന്നും െസബൂലൂനിൽനിന്നും ഉള്ള
അേനകർ, തങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിക്കാെത
എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി വിട്ടു മെറ്റാരു ്രപകാരത്തിൽ
െപസഹ തിന്നു. എന്നാൽ െയഹിസ്കീയാവു അവക്കൎ ു
േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: 19 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു
ആവശ്യമായ വിശുദ്ധീകരണംേപാെല
വിശുദ്ധനായിെല്ലങ്കിലും ൈദവെത്ത, തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയത്തേന്ന
അേന്വഷിപ്പാൻ മനസ്സുെവക്കുന്ന എല്ലാവേനാടും
ദയാലുവായ യേഹാേവ, ക്ഷമിേക്കണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 യേഹാവ െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന
േകട്ടു ജനെത്ത െസൗഖ്യമാക്കി. 21 അങ്ങെന
െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടിയിരുന്ന യി്രസാേയൽമക്കൾ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ഏഴു ദിവസം
മഹാസേന്താഷേത്താെട ആചരിച്ചു; േലവ്യരും
പുേരാഹിതന്മാരും ഉച്ചനാദമുള്ള വാദ്യങ്ങളാൽ
യേഹാെവക്കു പാടി ദിവസം്രപതിയും യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ചു. 22 െയഹിസ്കീയാവു യേഹാവയുെട
ശുശ്രൂഷയിൽ സാമത്ഥൎ ്യം കാണിച്ച എല്ലാേലവ്യേരാടും
ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചു; അവർ സമാധാനയാഗങ്ങൾ
അപ്പൎ ിച്ചും തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
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യേഹാവെയ സ്തുതിച്ചുംെകാണ്ടു ഏഴുദിവസം ഉത്സവം
േഘാഷിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 23 പിെന്നയും ഏഴു
ദിവസം ഉത്സവം ആചരിപ്പാൻ സവ്വൎ സഭയും
നിണ്ണൎ യിച്ചു. അങ്ങെന അവർ േവെറ ഏഴു ദിവസവും
സേന്താഷേത്താെട ആചരിച്ചു. 24 െയഹൂദാരാജാവായ
െയഹിസ്കീയാവു സെഭക്കു ആയിരം കാളെയയും
ഏഴായിരം ആടിെനയും െകാടുത്തു; ്രപഭുക്കന്മാരും
സെഭക്കു ആയിരം കാളെയയും പതിനായിരം
ആടിെനയും െകാടുത്തു; അേനകം പുേരാഹിതന്മാർ
തങ്ങെളത്തേന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ചു. 25 െയഹൂദയുെട
സവ്വൎ സഭയും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
യി്രസാേയലിൽനിന്നു വന്ന സവ്വൎ സഭയും യി്രസാേയൽ
േദശത്തുനിന്നു വന്നു െയഹൂദയിൽ പാത്തൎ ിരുന്ന
പരേദശികളും സേന്താഷിച്ചു. 26 അങ്ങെന
െയരൂശേലമിൽ മഹാസേന്താഷം ഉണ്ടായി;
യി്രസാേയൽരാജാവായ ദാവീദിെന്റ മകൻ
ശേലാേമാെന്റ കാലംമുതൽ ഇതുേപാെല
െയരൂശേലമിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 27 ഒടുവിൽ േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാർ എഴുേന്നറ്റു ജനെത്ത അനു്രഗഹിച്ചു;
അവരുെട അേപക്ഷ േകൾക്കെപ്പടുകയും അവരുെട
്രപാത്ഥൎ ന അവെന്റ വിശുദ്ധനിവാസമായ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
എത്തുകയും െചയത്ു.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇെതാെക്കയും തീന്നൎ േശഷം
വന്നുകൂടിയിരുന്ന എല്ലായി്രസാേയലും
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിേലക്കു െചന്നു

സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങെള തകത്തൎ ു എല്ലാെയഹൂദയിലും
െബന്യാമീനിലും എ്രഫയീമിലും മനെശ്ശയിലും ഉള്ള
അേശരാ്രപതിഷഠ്കെള െവട്ടി പുജാഗിരികെളയും
ബലിപീഠങ്ങെളയും ഇടിച്ചുനശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. പിെന്ന
യി്രസാേയൽമക്കൾ എല്ലാവരും ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കും അവകാശത്തിേലക്കും
മടങ്ങിേപ്പായി. 2 അനന്തരം െയഹിസ്കീയാവു
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും കൂറുകെള
കൂറുകൂറായി ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ
ശുശ്രൂഷ്രപകാരം പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
േഹാമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിപ്പാനും
യേഹാവയുെട പാളയത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽ
ശുശ്രൂഷിപ്പാനും േസ്താ്രതം െചയത്ു വാഴത്്തുവാനും
നിയമിച്ചു. 3 രാജാവു േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു,
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല കാലെത്തയും
ൈവകുേന്നരെത്തയും േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടും
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും
ഉള്ള േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടും തേന്ന
സ്വന്തവകയിൽനിന്നു ഒരു ഓഹരി നിശ്ചയിച്ചു. 4

െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ  ജനേത്താടു അവൻ
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഉറ്റിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട
ഓഹരി െകാടുപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു. 5 ഈ കലപ്ന
്രപസിദ്ധമായ ഉടെന യി്രസാേയൽമക്കൾ ധാന്യം,
വീഞ്ഞ്, എണ്ണ, േതൻ, വയലിെല എല്ലാവിളവും
എന്നിവയുെട ആദ്യഫലം വളെര െകാണ്ടുവന്നു;
എല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശവും അനവധി െകാണ്ടുവന്നു.
6 െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ പാത്തൎ  യി്രസാേയല്യരും
െയഹൂദ്യരും കൂെട കാളകളിലും ആടുകളിലും
ദശാംശവും തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
നിേവദിച്ചിരുന്ന നിേവദിതവസ്തുക്കളിൽ ദശാംശവും

െകാണ്ടുവന്നു കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി. 7 മൂന്നാം
മാസത്തിൽ അവർ കൂമ്പാരം കൂട്ടിത്തുടങ്ങി ഏഴാം
മാസത്തിൽ തീത്തൎ ു. 8 െയഹിസ്കീയാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
വന്നു കൂമ്പാരങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ അവർ
യേഹാവെയയും അവെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെനയും വാഴത്്തി. 9 െയഹിസ്കീയാവു
കൂമ്പാരങ്ങെളക്കുറിച്ചു പുേരാഹിതന്മാേരാടും
േലവ്യേരാടും േചാദിച്ചു. 10 അതിന്നു സാേദാക്കിെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ മഹാപുേരാഹിതനായ അസയ്യൎ ാവു
അവേനാടു: ജനം ഈ വഴിപാടുകെള യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു തുടങ്ങിയതുമുതൽ
ഞങ്ങൾ തിന്നു തൃപത്രായി വളെര
േശഷിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു; യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; േശഷിച്ചതാകുന്നു ഈ വലിയ
കൂമ്പാരം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.

11 അേപ്പാൾ െയഹിസ്കീയാവു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ അറകൾ ഒരുക്കുവാൻ കലപ്ിച്ചു; 12

അങ്ങെന അവർ ഒരുക്കിയേശഷം വഴിപാടുകളും
ദശാംശങ്ങളും നിേവദിതവസ്തുക്കളും വിശ്വസ്തതേയാെട
അകത്തുെകാണ്ടുവന്നു: േലവ്യനായ േകാനന്യാവു
അെവക്കു േമൽവിചാരകനും അവെന്റ അനുജൻ
ശിെമയി രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു. 13

െയഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റയും
ൈദവാലയ്രപമാണിയായ അസയ്യൎ ാവിെന്റയും
ആജ്ഞ്രപകാരം െയഹീേയൽ, അസസ്യാവു, നഹത്ത്,
അസാേഹൽ, െയരീേമാത്ത്, േയാസാബാദ,് എലീേയൽ,
യിസമ്ഖ്യാവു, മഹത്ത്, െബനായാവു എന്നിവർ
േകാനന്യാവിെന്റയും അവെന്റ അനുജൻ
ശിെമയിയുെടയും കീഴിൽ വിചാരകന്മാരായിരുന്നു. 14

കിഴെക്ക വാതിൽകാവല്ക്കാരനായി േലവ്യനായ
യിമന്യുെട മകനായ േകാേര യേഹാവയുെട
വഴിപാടുകെളയും അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും
വിഭാഗിച്ചുെകാടുപ്പാൻ ൈദവത്തിന്നുള്ള
ഔദായ്യൎ ദാനങ്ങൾക്കു േമൽവിചാരകനായിരുന്നു. 15

അവെന്റ കീഴിൽ തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ും,
വലിയവക്കൎ ും െചറിയവക്കൎ ും കൂറുകൂറായി
െകാടുപ്പാൻ ഏെദൻ, മിന്യാമീൻ, േയശുവ,
െശമയ്യാവു, അമയ്യൎ ാവു, െശഖന്യാവു എന്നിവർ
പുേരാഹിതനഗരങ്ങളിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. 16

മൂന്നു വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു വംശാവലിയിൽ
ചാത്തൎ െപ്പട്ടിരുന്ന ആണുങ്ങളായി ഓേരാ ദിവസത്തിെന്റ
ആവശ്യംേപാെല കൂറുകൂറായി താന്താങ്ങളുെട
തവെണക്കു ശുശ്രൂെഷക്കായിട്ടു 17 ആലയത്തിൽ
വരുന്നവെരയും പുേരാഹിതന്മാരുെട വംശാവലിയിൽ
പിതൃഭവനംപിതൃഭവനമായി ചാത്തൎ െപ്പട്ടവെരയും
ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു കൂറുകൂറായി
താന്താങ്ങളുെട തവണമുെറക്കു ചാത്തൎ െപ്പട്ട
േലവ്യെരയും ഒഴിച്ചിരുന്നു. 18 സവ്വൎ സഭയിലും
അവരുെട എല്ലാകുഞ്ഞുങ്ങളും ഭായ്യൎ മാരും പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുമായി വംശാവലിയിൽ
ചാത്തൎ െപ്പട്ടവർക്കുംകൂെട ഓഹരി
െകാടുേക്കണ്ടതായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുെട
ഉേദ്യാഗങ്ങൾെക്കാത്തവണ്ണം തങ്ങെളത്തേന്ന
വിശുദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധീകരിച്ചുേപാന്നു. 19

പുേരാഹിതന്മാരുെട സകലപുരുഷ്രപെജക്കും
േലവ്യരിൽ വംശാവലിയായി ചാത്തൎ െപ്പട്ട എല്ലാവക്കൎ ും
ഓഹരിെകാടുേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട പട്ടണങ്ങളുെട
പുലപ്ുറ്രപേദശങ്ങളിെല അഹേരാന്യരായ
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും ഓേരാ പട്ടണത്തിൽ േപർവിവരം
പറഞ്ഞിരുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. 20
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െയഹിസ്കീയാവു െയഹൂദയിൽ ഒെക്കയും ഇവ്വണ്ണം
െചയത്ു; തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നന്മയും ന്യായവും സത്യവും ആയുള്ളതു
്രപവത്തൎ ിച്ചു. 21 അവൻ ൈദവാലയത്തിെല ശുശ്രൂഷ
സംബന്ധിച്ചും ന്യായ്രപമാണവും കലപ്നയും
സംബന്ധിച്ചും തെന്റ ൈദവെത്ത
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു ആരംഭിച്ച
സകല്രപവൃത്തിയിലും പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട
്രപവത്തൎ ിച്ചു കൃതാത്ഥൎ നായിരുന്നു.

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഈ കായ്യൎ ങ്ങളും ഈ വിശ്വസ്ത്രപവൃത്തിയും
കഴിഞ്ഞേശഷം അശ്ശൂർരാജാവായ
സൻേഹരീബ ്വന്നു െയഹൂദയിൽ കടന്നു

ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങെള നിേരാധിച്ചു
ൈകവശമാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചു. 2 സൻേഹരീബ്
വന്നു െയരൂശേലമിെന ആ്രകമിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു
എന്നു െയഹിസ്കീയാവു കണ്ടിട്ടു 3 പട്ടണത്തിന്നു
പുറത്തുള്ള ഉറവുകളിെല െവള്ളം
നിത്തൎ ിക്കളേയണ്ടതിന്നു തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
വീരന്മാേരാടും ആേലാചിച്ചു; അവർ അവെന
സഹായിച്ചു. 4 അങ്ങെന വളെര ജനം ഒന്നിച്ചുകൂടി;
അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാർ വന്നു വളെര െവള്ളം
കാണുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
എല്ലാഉറവുകളും േദശത്തിെന്റ നടുവിൽകൂടി ഒഴുകിയ
േതാടും അെടച്ചുകളഞ്ഞു. 5 അവൻ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു,
ഇടിഞ്ഞുേപായ മതിെലാെക്കയും പണിതു,
േഗാപുരങ്ങളും പുറത്തു േവെറാരു മതിലും
െകട്ടിെപ്പാക്കി. ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെല മിേല്ലാവിെന്റ
േകടും േപാക്കി, അനവധി കുന്തവും പരിചയും
ഉണ്ടാക്കി. 6 അവൻ ജനത്തിന്നു പടനായകന്മാെര
നിയമിച്ചു. അവെര നഗരവാതില്ക്കലുള്ള
വിശാലസ്ഥലത്തു തെന്റ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി
അവേരാടു ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചു: 7 ഉറപ്പും
ൈധയ്യൎ വും ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ; അശ്ശൂർരാജാവിെനയും
അവേനാടു കൂെടയുള്ള സകലപുരുഷാരെത്തയും
ഭയെപ്പടരുതു; നിങ്ങൾ ്രഭമിക്കരുതു;
അവേനാടുകൂെടയുള്ളതിലും വലിെയാരുവൻ
നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ടു. 8 അവേനാടുകൂെട
മാംസഭുജേമയുള്ളു; നേമ്മാടുകൂെടേയാ നെമ്മ
സഹായിപ്പാനും നമ്മുെട യുദ്ധങ്ങെള നടത്തുവാനും
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു;
ജനം െയഹൂദാരാജാവായ െയഹിസ്കീയാവിെന്റ
വാക്കുകളിൽ ആശ്രയിച്ചു.

9 അനന്തരം അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബ്
-അവനും അവേനാടുകൂെടയുള്ള ൈസന്യെമാെക്കയും
ലാഖീശിന്നരിെക ഉണ്ടായിരുന്നു -തെന്റ ദാസന്മാെര
െയരൂശേലമിേലക്കു െയഹൂദാരാജാവായ
െയഹിസ്കീയാവിെന്റയും െയരൂശേലമിെല
സകലെയഹൂദ്യരുെടയും അടുക്കൽ
അയച്ചുപറയിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 10

അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബ ്ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
നിങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ നിേരാധം സഹിച്ചു പാപ്പൎ ാൻ
എെന്താന്നിലാകുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നതു? 11 നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കും എന്നു െയഹിസ്കീയാവു
പറഞ്ഞു വിശപ്പും ദാഹവുംെകാണ്ടു ചാേകണ്ടതിന്നു
നിങ്ങെള വശീകരിക്കുന്നില്ലേയാ? 12 അവെന്റ
പൂജാഗിരികളും യാഗപീഠങ്ങളും നീക്കിക്കളകയും

െയഹൂദേയാടും െയരൂശേലമിേനാടും നിങ്ങൾ ഒേര
പീഠത്തിന്നു മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചു അതിേന്മൽ ധൂപം
കാേട്ടണം എന്നു കലപ്ിക്കയും െചയത്തു ഈ
െയഹിസ്കീയാവു തേന്നയേല്ലാ. 13 ഞാനും എെന്റ
പിതാക്കന്മാരും അതതു േദശങ്ങളിെല
സകലജാതികേളാടും എന്തു െചയത്ുെവന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? ആ േദശങ്ങളിെല ജാതികളുെട
േദവന്മാക്കൎ ു തങ്ങളുെട േദശങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുേവാ? 14 എെന്റ പിതാക്കന്മാർ
നിമ്മൎ ൂലനാശം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ജാതിയുെട
സകലേദവന്മാരിലുംെവച്ചു ഒരുവന്നും തെന്റ ജനെത്ത
എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിപ്പാൻ കഴിയാതിരിെക്ക
നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിന്നു നിങ്ങെള എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? 15 ആകയാൽ
െയഹിസ്കീയാവു നിങ്ങെള ചതിക്കരുതു; ഇങ്ങെന
നിങ്ങെള വശീകരിക്കരുതു; നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കയും അരുതു; യാെതാരു ജാതിയുെടേയാ
രാജ്യത്തിെന്റേയാ േദവന്നും തെന്റ ജനെത്ത എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നും
വിടുവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; പിെന്ന നിങ്ങളുെട ൈദവം
നിങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നതു
എങ്ങെന? 16 അവെന്റ ദാസന്മാർ യേഹാവയായ
ൈദവത്തിന്നും അവെന്റ ദാസനായ
െയഹിസ്കീയാവിന്നും വിേരാധമായി പിെന്നയും
അധികം സംസാരിച്ചു. 17 അതതു േദശങ്ങളിെല
ജാതികളുെട േദവന്മാർ തങ്ങളുെട ജനെത്ത എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കാതിരുന്നതുേപാെല
െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ൈദവവും തെന്റ ജനെത്ത എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കയില്ല എന്നിങ്ങെന അവൻ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നിന്ദിപ്പാനും
അവന്നു വിേരാധമായി സംസാരിപ്പാനും എഴുത്തും
എഴുതി അയച്ചു. 18 പട്ടണം പിടിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
െയരൂശേലമിൽ മതിലിേന്മൽ ഉള്ള ജനെത്ത േപടിപ്പിച്ചു
്രഭമിപ്പിപ്പാൻ െയഹൂദ്യഭാഷയിൽ അവേരാടു ഉറെക്ക
വിളിച്ചു, 19 മനുഷ്യരുെട ൈകപ്പണിയായ ജാതികളുെട
േദവന്മാെരക്കുറിെച്ചന്നേപാെല െയരൂശേലമിെന്റ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. 20 ഇതുനിമിത്തം
െയഹിസ്കീയാരാജാവും ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകനും ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു
നിലവിളിച്ചു. 21 അേപ്പാൾ യേഹാവ ഒരു ദൂതെന
അയച്ചു; അവൻ അശ്ശൂർ രാജാവിെന്റ പാളയത്തിെല
സകലപരാ്രകമശാലികെളയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
േസനാപതികെളയും സംഹരിച്ചു; അതുെകാണ്ടു
അവൻ ലജ്ജാമുഖേത്താെട സ്വേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവന്നു; അവൻ തെന്റ േദവെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നു
ഉത്ഭവിച്ചവർ അവെന അവിെടെവച്ചു വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22 ഇങ്ങെന യേഹാവ
െയഹിസ്കീയാെവയും െയരൂശേലംനിവാസികെളയും
അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
മെറ്റല്ലാവരുെടയും കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു അവക്കൎ ു
ചുറ്റിലും വിശ്രമം നല്കി; 23 പലരും െയരൂശേലമിൽ
യേഹാെവക്കു കാഴച്കളും െയഹൂദാരാജാവായ
െയഹിസ്കീയാവിന്നു വിേശഷവസ്തുക്കളും
െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അന്നുമുതൽ
സകലജാതികളുെടയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഉന്നതനായിത്തീന്നൎ ു.

24 ആ കാലത്തു െയഹിസ്കീയാവിന്നു മരണകരമായ
ദീനംപിടിച്ചു; അവൻ യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു;
അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം അരുളി ഒരു അടയാളവും
െകാടുത്തു. 25 എന്നാൽ െയഹിസ്കീയാവു തനിക്കു
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ലഭിച്ച ഉപകാരത്തിന്നു അടുത്തവണ്ണം നടക്കാെത
നിഗളിച്ചുേപായി; അതുെകാണ്ടു അവെന്റേമലും
െയഹൂദയുെടേമലും െയരൂശേലമിേന്മലും േകാപം
ഉണ്ടായി. 26 എങ്കിലും തെന്റ ഗവ്വൎ െത്തക്കുറിച്ചു
െയഹിസ്കീയാവും െയരൂശേലംനിവാസികളും
തങ്ങെളത്തേന്ന താഴത്്തി; അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട േകാപം െയഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്തു
അവരുെടേമൽ വന്നില്ല. 27 െയഹിസ്കീയാവിന്നു
അനവധി ധനവും മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
െവള്ളി, െപാന്നു, രത്നം, സുഗന്ധ വഗ്ഗൎ ം, പരിച
സകലവിധമേനാഹരവസ്തുക്കൾ എന്നിെവക്കായി
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളും 28 ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്ന
അനുഭവങ്ങൾക്കായി പാണ്ടികശാലകളും സകലവിധ
മൃഗങ്ങൾക്കും പുരകളും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു
െതാഴുത്തുകളും ഉണ്ടാക്കി. 29 ൈദവം അവന്നു
അനവധി സമ്പത്തു െകാടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
പട്ടണങ്ങെളയും ആടുമാടുകൂട്ടങ്ങെളയും വളെര
സമ്പാദിച്ചു. 30 ഈ െയഹിസ്കീയാവു തേന്ന
ഗീേഹാൻെവള്ളത്തിെന്റ േമലെത്ത ഒഴുക്കു തടുത്തു
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്തു
താേഴാട്ടു വരുത്തി. അങ്ങെന െയഹിസ്കീയാവു തെന്റ
സകല്രപവത്തൎ ികളിലും കൃതാത്ഥൎ നായിരുന്നു. 31

എങ്കിലും േദശത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന
അതിശയെത്തക്കുറിച്ചു േചാദിേക്കണ്ടതിന്നു
ബാേബൽ ്രപഭുക്കന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച
ദൂതന്മാരുെട കായ്യൎ ത്തിൽ അവെന്റ
ഹൃദയത്തിലുള്ളെതാെക്കയും അറിവാൻ തക്കവണ്ണം
അവെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം അവെന
വിട്ടുെകാടുത്തു. 32 െയഹിസ്കീയാവിെന്റ മറ്റുള്ള
വൃത്താന്തങ്ങളും അവെന്റ സൽ്രപവൃത്തികളും
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
ദശൎ നത്തിലും െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 33 െയഹിസ്കീയാവു തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; ദാവീദിെന്റ
പു്രതന്മാരുെട കല്ലറകളിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിങ്കൽ
അവെന അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ മരണസമയത്തു
എല്ലാെയഹൂദയും െയരൂശേലംനിവാസികളും അവെന
ബഹുമാനിച്ചു. അവെന്റ മകനായ മനെശ്ശ അവന്നു
പകരം രാജാവായി.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനെശ്ശ വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
പ്രന്തണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
അമ്പത്തഞ്ചു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ

വാണു. 2 യേഹാവ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുെട
േമ്ലച്ഛതകെളേപ്പാെല അവൻ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 3 അവൻ തെന്റ
അപ്പനായ െയഹിസ്കീയാവു ഇടിച്ചുകളഞ്ഞിരുന്ന
പൂജാഗിരികെള വീണ്ടും പണിതു,
ബാൽവി്രഗഹങ്ങൾക്കു ബലിപീഠങ്ങെള തീത്തൎ ു,
അേശരാ്രപതിഷഠ്കളും ഉണ്ടാക്കി, ആകാശത്തിെല
സവ്വൎ ൈസന്യെത്തയും നമസ്കരിച്ചു േസവിച്ചു. 4

െയരൂശേലമിൽ എെന്റ നാമം ഇരിക്കുെമന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും അവൻ
ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു. 5 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരം രണ്ടിലും അവൻ
ആകാശത്തിെല ൈസന്യത്തിന്നു ബലിപീഠങ്ങൾ

പണിതു. 6 അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാെര െബൻ-
ഹിേന്നാംതാഴവ്രയിൽ അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ചു;
മുഹുത്തൎ ം േനാക്കി, ആഭിചാരങ്ങളും ക്ഷു്രദങ്ങളും
്രപേയാഗിച്ചു, െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും ലക്ഷണം
പറയുന്നവെരയും നിയമിച്ചു, യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു പലതും െചയത്ു അവെന
േകാപിപ്പിച്ചു. 7 താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹ്രപതിമെയ
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ്രപതിഷഠ്ിച്ചു; ഈ
ആലയെത്തക്കുറിേച്ചാ: ഈ ആലയത്തിലും ഞാൻ
എല്ലാ യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലുംനിന്നു
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിലും ഞാൻ
എെന്റ നാമം എേന്നക്കും സ്ഥാപിക്കും എന്നും 8

ഞാൻ േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിേനാടു കലപ്ിച്ച
സകലന്യായ്രപമാണെത്തയും ചട്ടങ്ങെളയും
ന്യായങ്ങെളയും അനുസരിച്ചുനടപ്പാൻ അവർ
സൂക്ഷിക്കുെമങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ായി നിശ്ചയിച്ച േദശത്തുനിന്നു
അവരുെട കാൽ ഞാൻ ഇനി നീക്കിക്കളകയില്ല എന്നും
ൈദവം ദാവീദിേനാടും അവെന്റ മകനായ
ശേലാേമാേനാടും അരുളിെച്ചയത്ിരുന്നു. 9 അങ്ങെന
മനെശ്ശ യേഹാവ യി്രസാേയൽപു്രതന്മാരുെട
മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ച ജാതികൾ െചയത്തിലും
അധികം വഷളത്വം ്രപവത്തൎ ിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
െയഹൂദെയയും െയരൂശേലം നിവാസികെളയും
െതറ്റുമാറാക്കി. 10 യേഹാവ മനെശ്ശേയാടും അവെന്റ
ജനേത്താടും സംസാരിച്ചു; എങ്കിലും അവർ
ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. 11 ആകയാൽ യേഹാവ
അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ േസനാധിപതിമാെര അവരുെട
േനെര വരുത്തി; അവർ മനെശ്ശെയ െകാളുത്തുകളാൽ
പിടിച്ചു ചങ്ങലയിട്ടു ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
12 കഷ്ടത്തിൽ ആയേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചു, തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തേന്നത്താൻ ഏറ്റവും താഴത്്തി
അവേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 13 അവൻ അവെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന
ൈകെക്കാണ്ടു അവെന്റ യാചന േകട്ടു അവെന
വീണ്ടും െയരൂശേലമിൽ അവെന്റ രാജത്വത്തിന്നു
തിരിച്ചു വരുത്തി; യേഹാവ തേന്ന ൈദവം എന്നു
മനെശ്ശക്കു േബാധമായി.

14 അതിെന്റേശഷം അവൻ ഗീേഹാന്നു
പടിഞ്ഞാറുതാഴവ്രയിൽ മീൻവാതിലിെന്റ
്രപേവശനംവെര ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിന്നു ഒരു
പുറമതിൽ പണിതു; അവൻ അതു ഓേഫലിന്നു ചുറ്റും
വളെര െപാക്കത്തിൽ പണിയുകയും െയഹൂദയിെല
ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ േസനാധിപന്മാെര പാപ്പൎ ിക്കയും
െചയത്ു. 15 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്നു അന്യൈദവങ്ങെളയും
വി്രഗഹെത്തയും യേഹാവയുെട ആലയം നില്ക്കുന്ന
പവ്വൎ തത്തിലും െയരൂശേലമിലും താൻ പണിതിരുന്ന
സകലബലിപീഠങ്ങെളയും നീക്കി നഗരത്തിന്നു
പുറത്തു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 16 അവൻ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠം നന്നാക്കി, അതിേന്മൽ
സമാധാനയാഗങ്ങളും േസ്താ്രതയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ േസവിപ്പാൻ
െയഹൂദേയാടു കലപ്ിച്ചു. 17 എന്നാൽ ജനം
പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ചുേപാന്നു; എങ്കിലും
തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു അേ്രത. 18

മനെശ്ശയുെട മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ തെന്റ
ൈദവേത്താടു കഴിച്ച ്രപാത്ഥൎ നയും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അവേനാടു
സംസാരിച്ച ദശൎ കന്മാരുെട വചനങ്ങളും
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യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 19 അവെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയും ൈദവം
അവെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടതും അവൻ തേന്നത്താൻ
താഴത്്തിയതിന്നു മുെമ്പയുള്ള അവെന്റ സകല
പാപവും അകൃത്യവും അവൻ പൂജാഗിരികെള
പണികയും അേശരാ്രപതിഷഠ്കെളയും
വി്രഗഹങ്ങെളയും ്രപതിഷഠ്ിക്കയും െചയത്
സ്ഥലങ്ങളും ദശൎ കന്മാരുെട വൃത്താന്തത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 20 മനെശ്ശ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചു; അവെന
അവെന്റ അരമനയിൽ അടക്കം െചയത്ു; അവെന്റ
മകനായ ആേമാൻ അവന്നു പകരം രാജാവായി.

21 ആേമാൻ വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ രണ്ടു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. 22 അവൻ തെന്റ
അപ്പനായ മനെശ്ശ െചയത്തുേപാെല യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു, തെന്റ അപ്പനായ മനെശ്ശ
ഉണ്ടാക്കിയ സകല വി്രഗഹങ്ങൾക്കും ആേമാൻ
ബലികഴിച്ചു അവെയ േസവിച്ചു. 23 തെന്റ അപ്പനായ
മനെശ്ശ തേന്നത്താൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
താഴത്്തിയതുേപാെല അവൻ തേന്നത്താൻ
താഴത്്തിയില്ല; ആേമാൻ േമല്ക്കുേമൽ അകൃത്യം
െചയത്േതയുള്ളു. 24 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവെന്റ
േനെര കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി അവെന അവെന്റ േനെര
അരമനയിൽെവച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ
േദശെത്ത ജനം ആേമാൻ രാജാവിെന്റ േനെര
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കിയവെരെയാെക്കയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു; േദശെത്ത ജനം അവെന്റ മകനായ
േയാശീയാെവ അവന്നു പകരം രാജാവാക്കി.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവു വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന്നു എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
മുപ്പെത്താന്നു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ

വാണു. 2 അവൻ യേഹാെവക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു
െചയത്ു; തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ വഴികളിൽ
വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ മാറാെത നടന്നു. 3

അവെന്റ വാഴച്യുെട എട്ടാം ആണ്ടിൽ, അവെന്റ
െയൗവനത്തിൽ തേന്ന, അവൻ തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ൈദവെത്ത അേന്വഷിച്ചുതുടങ്ങി;
പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ അവൻ പൂജാഗിരികെളയും
അേശരാ്രപതിഷഠ്കെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
ബിംബങ്ങെളയും നീക്കി െയഹൂദെയയും
െയരൂശേലമിെനയും െവടിപ്പാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 4

അവൻ കാൺെക അവർ ബാൽവി്രഗഹങ്ങളുെട
ബലിപീഠങ്ങെള ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു; അെവക്കു
മീെതയുള്ള സൂയ്യൎ സ്തംഭങ്ങെള അവൻ െവട്ടിക്കളഞ്ഞു;
അേശരാ്രപതിഷഠ്കെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
ബീംബങ്ങെളയും തകത്തൎ ു െപാടിയാക്കി, അെവക്കു
ബലികഴിച്ചവരുെട കല്ലറകളിേന്മൽ വിതറിച്ചു. 5

അവൻ പൂജാരികളുെട അസ്ഥികെള അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കയും െയഹൂദെയയും
െയരൂശേലമിെനയും െവടിപ്പാക്കുകയും െചയത്ു. 6

അങ്ങെനതേന്ന അവൻ മനെശ്ശയുെടയും
എ്രഫയീമിെന്റയും ശിെമേയാെന്റയും പട്ടണങ്ങളിൽ
നഫത്ാലിവെരയും ചുറ്റിലും അവരുെട
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ െചയത്ു. 7 അവൻ ബലിപീഠങ്ങെള
ഇടിച്ചു അേശരാ്രപതിഷഠ്കെളയും
വി്രഗഹങ്ങെളയുെമല്ലാം തകത്തൎ ു െപാടിയാക്കി,

യി്രസാേയൽേദശത്തു എല്ലാടവും
സകലസൂയ്യൎ സ്തംഭങ്ങെളയും െവട്ടിക്കളഞ്ഞു
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

8 അവെന്റ വാഴച്യുെട പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ
േദശെത്തയും ആലയെത്തയും െവടിപ്പാക്കിയേശഷം
അവൻ അസല്യാവിെന്റ മകനായ ശാഫാെനയും
നഗരാധിപതിയായ മയേശയാെവയും േയാവാശിെന്റ
മകനായ രായസക്കാരൻ േയാവാഹിെനയും തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീപ്പൎ ാൻ നിേയാഗിച്ചു. 9 അവർ മഹാപുേരാഹിതനായ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ
വാതിൽകാവല്ക്കാരായ േലവ്യർ മനെശ്ശേയാടും
എ്രഫയീമിേനാടും േശഷമുള്ള
എല്ലായി്രസാേയലിേനാടും എല്ലാെയഹൂദേയാടും
െബന്യാമീേനാടും െയരൂശേലംനിവാസികേളാടും
പിരിെച്ചടുത്തു ൈദവാലയത്തിൽ അെടച്ചിരുന്ന ്രദവ്യം
ഏലപ്ിച്ചു െകാടുത്തു. 10 അവർ അതു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േവലെചയ്യിക്കുന്ന
േമൽവിചാരകന്മാരുെട കയ്യിലും അവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു നന്നാക്കുവാൻ
ആലയത്തിൽ പണിെചയ്യുന്ന പണിക്കാക്കൎ ും
െകാടുത്തു. 11 െചത്തിയ കല്ലും േചപ്പൎ ുപണിക്കു
മരവും വാേങ്ങണ്ടതിന്നും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ
നശിപ്പിച്ചിരുന്ന െകട്ടിടങ്ങൾക്കു തുലാങ്ങൾ
െവേക്കണ്ടതിന്നു ആശാരികൾക്കും പണിക്കാക്കൎ ും
തേന്ന. 12 ആ പുരുഷന്മാർ വിശ്വാസത്തിേന്മൽ
്രപവത്തൎ ിച്ചു; െമരായ്യൎ രിൽ യഹത്ത്, ഓബദ്യാവു എന്ന
േലവ്യരും പണിനടത്തുവാൻ െകഹാത്യരിൽ
െസഖയ്യൎ ാവും െമശുല്ലാമും വാദ്യ്രപേയാഗത്തിൽ
സാമത്ഥൎ ്യമുള്ള സകലേലവ്യരും അവരുെടേമൽ
വിചാരകന്മാർ ആയിരുന്നു. 13 അവർ ചുമട്ടുകാക്കൎ ും
അതതു േവല െചയ്യുന്ന എല്ലാ പണിക്കാക്കൎ ും
േമൽവിചാരകന്മാരായിരുന്നു; േലവ്യരിൽ ചിലർ
എഴുത്തുകാരും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
വാതിൽകാവല്ക്കാരും ആയിരുന്നു. 14 അവർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ്രദവ്യം
പുറത്തു എടുത്തേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ
യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം െകാടുത്ത
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം കെണ്ടത്തി. 15 ഹില്ക്കീയാവു
രായസക്കാരനായ ശാഫാേനാടു: ഞാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഹില്ക്കീയാവു
പുസ്തകം ശാഫാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു. 16 ശാഫാൻ
പുസ്തകം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു
രാജസന്നിധിയിൽ േബാധിപ്പിച്ചതു: അടിയങ്ങൾക്കു
കലപ്ന തന്നതുേപാെല ഒെക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു.
17 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കണ്ട ്രദവ്യം പുറത്തു
എടുത്തു വിചാരകന്മാരുെട കയ്യിലും േവലക്കാരുെട
കയ്യിലും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 18 രായസക്കാരനായ
ശാഫാൻ രാജാവിേനാടു: ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ ഒരു
പുസ്തകം എെന്റ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും
േബാധിപ്പിച്ചു; ശാഫാൻ അതിെന രാജസന്നിധിയിൽ
വായിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു. 19 ന്യായ്രപമാണത്തിെല
വാക്യങ്ങെള േകട്ടിട്ടു രാജാവു വ്രസ്തം കീറി. 20 രാജാവു
ഹില്ക്കീയാേവാടും ശാഫാെന്റ മകൻ അഹീക്കാമിേനാടും
മീഖയുെട മകൻ അേബ്ദാേനാടും രായസക്കാരനായ
ശാഫാേനാടും രാജഭൃത്യനായ അസായാേവാടും
കലപ്ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 21 നിങ്ങൾ െചന്നു,
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിെല
വാക്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു എനിക്കും യി്രസാേയലിലും
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െയഹൂദയിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവക്കൎ ും േവണ്ടി
യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പിൻ; ഈ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്കയും
അനുസരിച്ചു നടക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ യേഹാവയുെട വചനെത്ത
്രപമാണിക്കാെതയിരുന്നതുെകാണ്ടു നമ്മുെടേമൽ
െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട േകാപം
വലിയതേല്ലാ. 22 അങ്ങെന ഹില്ക്കീയാവും രാജാവു
നിേയാഗിച്ചവരും ഹ്രസയുെട മകനായ
െതാക്ഹത്തിെന്റ മകനായി രാജവ്രസ്തവിചാരകനായ
ശല്ലൂമിെന്റ ഭായ്യൎ  ഹുൽദാ എന്ന ്രപവാചകിയുെട
അടുക്കൽ െചന്നു -അവൾ െയരൂശേലമിൽ രണ്ടാം
ഭാഗത്തു പാത്തൎ ിരുന്നു;- അവേളാടു ആ
സംഗതിെയക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. 23 അവൾ
അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
നിങ്ങെള എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച പുരുഷേനാടു
നിങ്ങൾ പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: 24 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്നും
നിവാസികൾക്കും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ മുമ്പാെക
വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
സകലശാപങ്ങളുമായ അനത്ഥൎ ം വരുത്തും. 25 അവർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു തങ്ങളുെട
സകല്രപവൃത്തികളാലും എനിക്കു േകാപം
വരത്തക്കവണ്ണം അന്യൈദവങ്ങൾക്കു ധൂപം
കാട്ടിയതുെകാണ്ടു എെന്റ േകാപം ഈ സ്ഥലത്തു
െചാരിയും; അതു െകട്ടുേപാകയും ഇല്ല. 26 എന്നാൽ
യേഹാവേയാടു േചാദിപ്പാൻ നിങ്ങെള അയച്ച
െയഹൂദാരാജാവിേനാടു നിങ്ങൾ പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങെളക്കുറിച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; 27 ഈ സ്ഥലത്തിന്നും
നിവാസികൾക്കും വിേരാധമായുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
വചനങ്ങെള നീ േകട്ടേപ്പാൾ നിെന്റ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു
നീ അവെന്റ മുമ്പാെക നിെന്നത്തേന്ന താഴത്്തുകയും
എെന്റ മുമ്പാെക നിെന്നത്തേന്ന താഴത്്തി നിെന്റ വ്രസ്തം
കീറി എെന്റ മുമ്പാെക കരകയും െചയ്കെകാണ്ടു
ഞാനും നിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 28 ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു േചത്തൎ ുെകാള്ളും; നീ
സമാധാനേത്താെട നിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കെപ്പടും;
ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്നും നിവാസികൾക്കും
വരുത്തുവാൻ േപാകുന്ന അനത്ഥൎ െമാന്നും നിെന്റ
കണ്ണു കാണുകയുമില്ല. അവർ രാജാവിെന ഈ മറുപടി
േബാധിപ്പിച്ചു.

29 അനന്തരം രാജാവു ആളയച്ചു െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും ഉള്ള എല്ലാമൂപ്പന്മാെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി. 30 രാജാവും
സകലെയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലംനിവാസികളും പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും ആബാലവൃദ്ധം സവ്വൎ ജനവും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ െചന്നു; അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽെവച്ചു കണ്ടുകിട്ടിയ നിയമപുസ്തകത്തിെല
വാക്യങ്ങെളെയല്ലാം അവെര േകൾപ്പിച്ചു. 31 രാജാവു
തെന്റ സ്ഥാനത്തു നിന്നുെകാണ്ടു താൻ യേഹാവെയ
അനുസരിക്കയും; അവെന്റ കലപ്നകളും
സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടുംകൂെട ്രപമാണിച്ചുനടക്കയും ഈ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിയമത്തിെന്റ
വചനങ്ങൾ ആചരിക്കയും െചയ്യുെമന്നു

യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു നിയമം െചയത്ു. 32

െയരൂശേലമിലും െബന്യാമീനിലും ഉണ്ടായിരുന്നവെര
ഒെക്കയും അവൻ അതിൽ േയാജിപ്പിച്ചു.
െയരൂശേലംനിവാസികൾ തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ ൈദവത്തിെന്റ നിയമ്രപകാരം െചയത്ു. 33

േയാശീയാവു യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും സകലേമ്ലച്ഛതകെളയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞു യി്രസാേയലിൽ ഉള്ളവെരല്ലാം
തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ േസവിപ്പാൻ
സംഗതിവരുത്തി. അവെന്റ കാലെത്താെക്കയും അവർ
തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
വിട്ടുമാറിയില്ല.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േയാശീയാവു െയരൂശേലമിൽ
യേഹാെവക്കു ഒരു െപസഹ ആചരിച്ചു
ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തിയ്യതി അവർ

െപസഹ അറുത്തു. 2 അവൻ പുേരാഹിതന്മാെര
താന്താങ്ങളുെട േവെലക്കു നിത്തൎ ി; യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കായി അവെര
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തി. 3 അവൻ എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധന്മാരുമായ
േലവ്യേരാടു പറഞ്ഞതു: യി്രസാേയൽരാജാവായ
ദാവീദിെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ പണിത ആലയത്തിൽ
വിശുദ്ധെപട്ടകം െവപ്പിൻ; ഇനി അതു നിങ്ങളുെട
േതാളുകൾക്കു ഭാരമായിരിക്കരുതു; നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയയും അവെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെനയും േസവിച്ചുെകാൾവിൻ. 4

യി്രസാേയൽരാജാവായ ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ
മകനായ ശേലാേമാെന്റയും എഴുത്തുകളിൽ
കാണുംേപാെല പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായും
കൂറുകൂറായി നിങ്ങെളത്തേന്ന ്രകമെപ്പടുത്തുവിൻ. 5

നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരായ ജനത്തിെന്റ
പിതൃഭവനവിഭാഗം അനുസരിച്ചു ഓേരാന്നിന്നു
േലവ്യരുെട ഓേരാ പിതൃഭവനഭാഗം വരുവാൻ
തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിങ്കൽ നിന്നുെകാൾവിൻ.
6 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ െപസഹ അറുത്തു
നിങ്ങെളത്തേന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കയും
േമാെശമുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാർ അനുസരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെര ഒരുക്കുകയും െചയവ്ിൻ. 7 േയാശീയാവു
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി െപസഹ
യാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു രാജാവിെന്റ വക
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്നു ആെക മുപ്പതിനായിരം
കുഞ്ഞാടിെനയും െവള്ളാട്ടിൻകുട്ടിെയയും മൂവായിരം
കാളെയയും ജനത്തിന്നു െകാടുത്തു. 8 അവെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരും ജനത്തിന്നും പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
േലവ്യക്കൎ ും ഔദായ്യൎ േത്താെട െകാടുത്തു; ൈദവാലയ
്രപമാണികളായ ഹില്ക്കീയാവും െസഖയ്യൎ ാവും
െയഹീേയലും പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു
െപസഹയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു രണ്ടായിരത്തറുനൂറു
കുഞ്ഞാടിെനയും മുന്നൂറു കാളെയയും െകാടുത്തു. 9

േകാനന്യാവും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
െശമയ്യാവും െനഥനേയലും േലവ്യരുെട
്രപഭുക്കന്മാരായ ഹസബ്യാവും െയഹീേയലും
േയാസാബാദും േലവ്യക്കൎ ും
െപസഹയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു അയ്യായിരം
കുഞ്ഞാടിെനയും അഞ്ഞൂറു കാളെയയും െകാടുത്തു.
10 ഇങ്ങെന ശുശ്രൂഷ്രകമത്തിലായി;
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രാജകലപ്ന്രപകാരം പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങളുെട
സ്ഥാനത്തും േലവ്യർ കൂറുക്കുറായും നിന്നു. 11 അവൻ
െപസഹ അറുത്തു; പുേരാഹിതന്മാർ അവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു രക്തം വാങ്ങി തളിക്കയും േലവ്യർ
േതാലുരിക്കയും െചയത്ു. 12 പിെന്ന േമാെശയുെട
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു േപാെല
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ ജനത്തിെന്റ
പിതൃഭവനവിഭാഗം അനുസരിച്ചു െകാടുപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം േഹാമയാഗെത്തയും അങ്ങെന തേന്ന
കാളകെളയും നീക്കിെവച്ചു. 13 അവർ വിധിേപാെല
െപസഹെയ തീയിൽ ചുട്ടു; നിേവദിതങ്ങെള
കലങ്ങളിലും കുട്ടകങ്ങളിലും ചട്ടികളിലും േവവിച്ചു
സവ്വൎ ജനത്തിന്നും േവഗത്തിൽ വിളമ്പിെക്കാടുത്തു. 14

പിെന്ന അവർ തങ്ങൾക്കും പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
േവണ്ടി ഒരുക്കി; അഹേരാന്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ
േഹാമയാഗങ്ങളും േമദസ്സും അപ്പൎ ിക്കുന്നതിൽ
രാ്രതിവെര അദ്ധ്വാനിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു േലവ്യർ
തങ്ങൾക്കും അഹേരാന്യരായ പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
േവണ്ടി ഒരുക്കി. 15 ആസാഹ്യരായ സംഗീതക്കാർ
ദാവീദിെന്റയും ആസാഫിെന്റയും േഹമാെന്റയും
രാജാവിെന്റയും ദശൎ കനായ െയദൂഥൂെന്റയും
കലപ്ന്രപകാരം തങ്ങളുെട സ്ഥാനത്തും
വാതിൽകാവല്ക്കാർ അതതു വാതില്ക്കലും നിന്നു; അവക്കൎ ു
തങ്ങളുെട ശുശ്രൂഷ വിട്ടുേപാകുവാൻ
ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
േലവ്യർ അവക്കൎ ു ഒരുക്കിെക്കാടുത്തു. 16 ഇങ്ങെന
േയാശീയാരാജാവിെന്റ കലപ്ന്രപകാരം െപസഹ
ആചരിപ്പാനും യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗങ്ങൾ അപ്പൎ ിപ്പാനും േവണ്ടിയുള്ള
യേഹാവയുെട സകലശുശ്രൂഷയും അന്നു
്രകമത്തിലായി. 17 അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ആ സമയത്തു െപസഹയും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവവും ഏഴു ദിവസം ആചരിച്ചു. 18

ശമൂേവൽ്രപവാചകെന്റ കാലംമുതൽ യി്രസാേയലിൽ
ഇതുേപാെല ഒരു െപസഹ ആചരിച്ചിട്ടില്ല;
േയാശീയാവും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാെയഹൂദയും യി്രസാേയലും
െയരൂശേലംനിവാസികളും ആചരിച്ച ഈ
െപസഹേപാെല യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരാരും
ആചരിച്ചിട്ടില്ല. 19 േയാശീയാവിെന്റ വാഴച്യുെട
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ ഈ െപസഹ ആചരിച്ചു.

20 േയാശീയാവു ൈദവാലയെത്ത
യഥാസ്ഥാനത്താക്കുക മുതലായ ഈ
കായ്യൎ ങ്ങെളാെക്കയും കഴിഞ്ഞേശഷം
മി്രസയീംരാജാവായ െനേഖാ്രഫാത്തിന്നു സമീപത്തുള്ള
കെക്കമീശ ്ആ്രകമിപ്പാൻ േപാകുേമ്പാൾ േയാശീയാവു
അവെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടു. 21 എന്നാൽ അവൻ
അവെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു:
െയഹൂദാരാജാേവ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ
എന്തു? ഞാൻ ഇന്നു നിെന്റ േനെര അല്ല, എനിക്കു
യുദ്ധമുള്ള ഗൃഹത്തിെന്റ േനെരയേ്രത
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു; ൈദവം എേന്നാടു
ബദ്ധെപ്പടുവാൻ കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ
പക്ഷത്തിലുള്ള ൈദവം നിെന്ന
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവേനാടു ഇടെപടരുതു
എന്നു പറയിച്ചു. 22 എങ്കിലും േയാശീയാവു
വിട്ടുതിരിയാെത അവേനാടു യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന്നു
േവഷംമാറി; െനേഖാ പറഞ്ഞ ൈദവവചനങ്ങെള
േകൾക്കാെത അവൻ െമഗിേദ്ദാതാഴവ്രയിൽ യുദ്ധം
െചയവ്ാൻ െചന്നു. 23 വില്ലാളികൾ

േയാശീയാരാജാവിെന എയത്ു; രാജാവു തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാടു: എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; ഞാൻ
കഠിനമായി മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24

അങ്ങെന അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവെന
രഥത്തിൽനിന്നിറക്കി അവെന്റ രണ്ടാം രഥത്തിൽ ആക്കി
െയരൂശേലമിൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ മരിച്ചു;
അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ഒരു കല്ലറയിൽ അവെന
അടക്കം െചയത്ു. എല്ലാെയഹൂദയും െയരൂശേലമും
േയാശീയാെവക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു. 25 യിെരമ്യാവും
േയാശീയാെവക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു;
സകലസംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികളും
ഇന്നുവെര അവരുെട വിലാപങ്ങളിൽ
േയാശീയാെവക്കുറിച്ചു ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
യി്രസാേയലിൽ അതു ഒരു ചട്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവ
വിലാപങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26

േയാശീയാവിെന്റ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരമുള്ള അവെന്റ
സൽ്രപവൃത്തികളും 27 ആദ്യവസാനം അവെന്റ
ചരി്രതവും യി്രസാേയലിെലയും െയഹൂദയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േദശെത്ത ജനം േയാശീയാവിെന്റ മകനായ
െയേഹാവാഹാസിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു
അവെന അപ്പന്നു പകരം െയരൂശേലമിൽ

രാജാവാക്കി. 2 െയേഹാവാഹാസ ്വാഴച്
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ മൂന്നു മാസം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. 3 മി്രസയീംരാജാവു അവെന
െയരൂശേലമിൽെവച്ചു പിഴുക്കി േദശത്തിന്നു നൂറു
താലന്ത ്െവള്ളിയും ഒരു താലന്ത ്െപാന്നും പിഴ
കലപ്ിച്ചു. 4 മി്രസയീംരാജാവു അവെന്റ
സേഹാദരനായ എല്യാക്കീമിെന െയഹൂെദക്കും
െയരൂശേലമിന്നും രാജാവാക്കി; അവെന്റ േപർ
െയേഹായാക്കീം എന്നു മാറ്റി. അവെന്റ സേഹാദരനായ
െയേഹാവാഹാസിെന െനേഖാ പിടിച്ചു
മി്രസയീമിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

5 െയേഹായാക്കീം വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഏഴു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവൻ തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയത്ു. 6 അവെന്റ േനെര ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസർ വന്നു അവെന ചങ്ങലയിട്ടു
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി, 7 െനബൂഖദേ്നസർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങളും
ബാേബലിൽ െകാണ്ടുേപായി ബാേബലിൽ തെന്റ
േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െവച്ചു. 8 െയേഹായാക്കീമിെന്റ
മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ െചയത്തും അവനിൽ
കണ്ടതുമായ േമ്ലച്ഛതകളും യി്രസാേയലിെലയും
െയഹൂദയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. അവെന്റ മകനായ
െയേഹായാഖീൻ അവന്നുപകരം രാജാവായി.

9 െയേഹായാഖീൻ വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു: അവൻ മൂന്നു മാസവും പത്തു
ദിവസവും െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവൻ
യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 10

എന്നാൽ പിെറ്റയാണ്ടിൽ െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു
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ആളയച്ചു അവെനയും യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
മേനാഹരമായ ഉപകരണങ്ങെളയും ബാേബലിേലക്കു
വരുത്തി, അവെന്റ സേഹാദരനായ സിെദക്കീയാെവ
െയഹൂെദക്കും െയരൂശേലമിന്നും രാജാവാക്കി.

11 സിെദക്കീയാവു വാഴച് തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്നു
ഇരുപെത്താന്നു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിെനാന്നു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. 12 അവൻ തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയത്ു; യേഹാവയുെട വായിൽനിന്നുള്ള വചനം
്രപസ്താവിച്ച യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ മുമ്പിൽ
തേന്നത്താൻ താഴത്്തിയില്ല. 13 അവെനെക്കാണ്ടു
ൈദവനാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്ന
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവിേനാടു അവൻ മത്സരിച്ചു
ശാഠ്യം കാണിക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിയാതവണ്ണം തെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കുകയും െചയത്ു. 14 പുേരാഹിതന്മാരിൽ
്രപധാനികെളാെക്കയും ജനവും ജാതികളുെട
സകലേമ്ലച്ഛതകെളയുംേപാെല വളെര അകൃത്യം
െചയത്ു; െയരൂശേലമിൽ യേഹാവ വിശുദ്ധീകരിച്ച
അവെന്റ ആലയെത്ത അശുദ്ധമാക്കി. 15 അവരുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു തെന്റ
ജനേത്താടും തെന്റ നിവാസേത്താടും സഹതാപം
േതാന്നീട്ടു അവൻ ജാ്രഗതേയാെട തെന്റ ദൂതന്മാെര
അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ചു. 16 അവേരാ
ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാെര പരിഹസിച്ചു അവെന്റ
വാക്കുകെള നിരസിച്ചു ഉപശാന്തിയില്ലാതാകുംവണ്ണം
യേഹാവയുെട േകാപം തെന്റ ജനത്തിന്നു േനെര
ഉജ്ജ്വലിക്കുേവാളം അവെന്റ ്രപവാചകന്മാെര
നിന്ദിച്ചുകളഞ്ഞു. 17 അതുെകാണ്ടു അവൻ
കൽദയരുെട രാജാവിെന അവരുെട േനെര വരുത്തി;
അവൻ അവരുെട െയൗവനക്കാെര അവരുെട
വിശുദ്ധമന്ദിരമായ ആലയത്തിൽെവച്ചു വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നു; അവൻ െയൗവനക്കാരെനേയാ
കന്യകെയേയാ വൃദ്ധെനേയാ കിഴവെനേയാ

ആദരിക്കാെത അവെര ഒെക്കയും അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു. 18 ൈദവാലയത്തിെല
െചറിയതും വലിയതുമായ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരവും
രാജാവിെന്റയും അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
ഭണ്ഡാരങ്ങളുെമല്ലാം അവൻ ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 19 അവർ ൈദവാലയം ചുട്ടു,
െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ ഇടിച്ചു, അതിെല അരമനകൾ
എല്ലാം തീക്കിരയാക്കി അതിെല
മേനാഹരസാധനങ്ങെളാെക്കയും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.
20 വാളിനാൽ വീഴാെത േശഷിച്ചവെര അവൻ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി; പാസൎ ിരാജ്യത്തിന്നു
ആധിപത്യം സിദ്ധിക്കുംവെര അവർ അവിെട
അവന്നും അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ും അടിമകളായിരുന്നു.
21 യിെരമ്യാമുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട
വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു േദശം അതിെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള അനുഭവിച്ചു കഴിയുേവാളം തേന്ന;
എഴുപതു സംവത്സരം തികയുേവാളം അതു ശൂന്യമായി
കിടന്ന കാലെമാെക്കയും ശബ്ബത്തു അനുഭവിച്ചു.

22 എന്നാൽ യിെരമ്യാമുഖാന്തരം ഉണ്ടായ
യേഹാവയുെട വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു
പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ
യേഹാവ പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ
മനസ്സുണത്തൎ ി; അവൻ തെന്റ രാജ്യെത്തല്ലാടവും ഒരു
വിളംബരം ്രപസിദ്ധമാക്കി േരഖാമൂലം പരസ്യം
െചയത്െതെന്തന്നാൽ: 23 പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശ്
ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവമായ
യേഹാവ ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങെളയും എനിക്കു
തന്നിരിക്കുന്നു; െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിൽ അവന്നു
ഒരു ആലയം പണിവാൻ അവൻ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ അവെന്റ ജനമായിട്ടു
ആെരങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഇരിക്കെട്ട; അവൻ
യാ്രതപുറെപ്പടെട്ട.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യിെരമ്യാമുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു
പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ ഒന്നാം

ആണ്ടിൽ യേഹാവ പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ
മനസ്സിെന ഉണത്തൎ ീട്ടു അവൻ തെന്റ രാജ്യത്തു
എല്ലാടവും ഒരു വിളംബരം ്രപസിദ്ധമാക്കി
േരഖാമൂലവും പരസ്യം െചയത്െതെന്തന്നാൽ: 2

പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശ ്ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു:
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവമായ യേഹാവ ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങെളയും എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു;
െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിൽ അവന്നു ഒരു ആലയം
പണിവാൻ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 3

നിങ്ങളിൽ അവെന്റ ജനമായിട്ടു ആെരങ്കിലും
ഉെണ്ടങ്കിൽ അവെന്റ ൈദവം അവേനാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട; അവൻ െയഹൂദയിെല
െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതപുറെപ്പട്ടു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു ആലയം പണിയെട്ട;
അവനേല്ലാ െയരൂശേലമിെല ൈദവം. 4

േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവന്നും അവൻ ്രപവാസിയായി
പാക്കൎ ുന്ന ഇടെത്താെക്കയും അതതു സ്ഥലത്തിെല
സ്വേദശികൾ െപാന്നു, െവള്ളി, മറ്റു സാധനങ്ങൾ,
കന്നുകാലി എന്നിവയാലും െയരൂശേലമിെല
ൈദവാലയം വെകക്കായി ഔദായ്യൎ ദാനങ്ങളാലും
സഹായം െചേയ്യണം. 5 അങ്ങെന െയഹൂദയുെടയും
െബന്യാമീെന്റയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ൈദവം ഉണത്തൎ ിയ
ഏവനും െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയം
പണിവാൻ േപാേകണ്ടതിന്നു യാ്രത പുറെപ്പട്ടു. 6

അവരുെട ചുറ്റും പാത്തൎ വർ എല്ലാവരും െകാടുത്ത
ഔദായ്യൎ ദാനങ്ങെളാെക്കയും കൂടാെത
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, െപാന്നു മറ്റു
സാധനങ്ങൾ, കന്നുകാലികൾ, വിേശഷവസ്തുക്കൾ
എന്നിവെകാണ്ടും അവെര സഹായിച്ചു. 7

െനബൂഖദേ്നസർ െയരൂശേലമിൽനിന്നു
െകാണ്ടുേപായി തെന്റ േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതത്തിൽ
െവച്ചിരുന്ന യേഹാവാലയംവക ഉപകരണങ്ങളും
േകാെരശര്ാജാവു പുറേത്തക്കു എടുപ്പിച്ചു. 8

പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശ ്ഭണ്ഡാരവിചാരകനായ
മിെ്രതദാത്ത് മുഖാന്തരം അവ പുറേത്തക്കു എടുപ്പിച്ചു
െയഹൂദാ്രപഭുവായ േശശബ്സ്്സരിന്നു
എണ്ണിെക്കാടുപ്പിച്ചു. അവയുെട എണ്ണം ആവിതു: 9

െപാൻതാലം മുപ്പതു, െവള്ളിത്താലം ആയിരം, കത്തി
ഇരുപെത്താമ്പതു, െപാൻപാ്രതം മുപ്പതു, 10 രണ്ടാം
തരത്തിൽ െവള്ളിപ്പാ്രതം നാനൂറ്റിപ്പത്തു, മറ്റുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ ആയിരം. 11 െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആെക
അയ്യായിരത്തിനാനൂറു ആയിരുന്നു; ്രപവാസികെള
ബാേബലിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു

െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ ഇവെയാെക്കയും േശശബ്സ്സർ
െകാണ്ടുേപായി.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായിരുന്ന
്രപവാസികളിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കും

െയഹൂദയിേലക്കും താന്താങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിേലക്കു
മടങ്ങിവന്ന സംസ്ഥാനവാസികളാവിതു: 2

െസരുബ്ബാേബലിേനാടുകൂെട വന്നവർ: േയശുവ,
നെഹമ്യാവു, െസരായാവു, െരേയലയാവു,
െമാെദൎഖായി, ബിൽശാൻ, മിസപ്ാർ, ബിഗ്വായി,
െരഹൂം, ബാനാ എന്നിവർ. യി്രസാേയൽജനത്തിെല
പുരുഷന്മാരുെട എണ്ണമാവിതു: 3 പേരാശിെന്റ മക്കൾ
രണ്ടായിരെത്താരുനൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ടു. 4

െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ടു, 5

ആരഹിെന്റ മക്കൾ എഴുനൂെറ്റഴുപത്തഞ്ചു. 6

േയശുവയുെടയും േയാവാബിെന്റയും മക്കളിൽ പഹത-്
േമാവാബിെന്റ മക്കൾ രണ്ടായിരെത്തണ്ണൂറ്റി പ്രന്തണ്ടു.
7 ഏലാമിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു. 8

സത്ഥൂവിെന്റ മക്കൾ െതാള്ളായിരത്തി നാലപ്ത്തഞ്ചു.
9 സക്കായിയുെട മക്കൾ എഴുനൂറ്ററുപതു. 10

ബാനിയുെട മക്കൾ അറുനൂറ്റി നാലപ്ത്തിരണ്ടു. 11

േബബായിയുെട മക്കൾ അറുനൂറ്റിരുപത്തുമൂന്നു. 12

അസഗ്ാദിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു.
13 അേദാനീക്കാമിെന്റ മക്കൾ അറുനൂറ്ററുപത്താറു. 14

ബിഗ്വായിയുെട മക്കൾ രണ്ടായിരത്തമ്പത്താറു. 15

ആദീെന്റ മക്കൾ നാനൂറ്റമ്പത്തിനാലു. 16

െയഹിസ്കീയാവിെന്റ സന്തതിയായ ആേതരിെന്റ മക്കൾ
െതാണ്ണൂെറ്റട്ടു. 17 േബാസായിയുെട മക്കൾ
മുന്നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു. 18 േയാരയുെട മക്കൾ
നൂറ്റിപ്രന്തണ്ടു. 19 ഹാശൂമിെന്റ മക്കൾ
ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു. 20 ഗിബ്ബാരിെന്റ മക്കൾ
െതാണ്ണൂറ്റഞ്ചു. 21 േബേത്ത്ലെഹമ്യർ നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു.
22 െനേതാഫാത്യർ അമ്പത്താറു. 23 അനാേഥാത്യർ
നൂറ്റിരുപെത്തട്ടു. 24 അസമ്ാെവത്യർ നാലപ്ത്തിരണ്ടു.
25 കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീം, െകഫീരാ, െബെയേറാത്ത്
എന്നിവയിെല നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റി
നാലപ്ത്തിമൂന്നു. 26 രാമയിെലയും േഗബയിെലയും
നിവാസികൾ അറുനൂറ്റിരുപെത്താന്നു. 27 മിഖമ്ാശ്യർ
നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു. 28 േബേഥലിെലയും
ഹായിയിേലയും നിവാസികൾ ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു.
29 െനേബാനിവാസികൾ അമ്പത്തിരണ്ടു. 30

മഗബ്ീശിെന്റ മക്കൾ നൂറ്റമ്പത്താറു. 31 മെറ്റ
ഏലാമിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു. 32

ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപതു. 33 േലാദ,് ഹാദീദ,്
ഓേനാ എന്നിവയിെല നിവാസികൾ
എഴുനൂറ്റിരുപത്തഞ്ചു. 34 െയരീേഹാനിവാസികൾ
മുന്നൂറ്റി നാലപ്ത്തഞ്ചു. 35 െസനായാനിവാസികൾ
മൂവായിരത്തറുനൂറ്റിമുപ്പതു. 36 പുേരാഹിതന്മാരാവിതു:
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േയശുവയുെട ഗൃഹത്തിെല െയദയ്യാവിെന്റ മക്കൾ
െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തിമൂന്നു. 37 ഇേമ്മരിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ടു. 38 പശഹ്ൂരിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റി നാലപ്േത്തഴു. 39 ഹാരീമിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തി പതിേനഴു. 40 േലവ്യർ:
േഹാദവ്യാവിെന്റ മക്കളിൽ േയശുവയുെടയും
കദമ്ീേയലിെന്റയും മക്കൾ എഴുപത്തിനാലു. 41

സംഗീതക്കാർ: ആസാഫ്യർ നൂറ്റിരുപെത്തട്ടു. 42

വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട മക്കൾ: ശല്ലൂമിെന്റ മക്കൾ,
ആേതരിെന്റ മക്കൾ, തലേ്മാെന്റ മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ
മക്കൾ, ഹതീതയുെട മക്കൾ, േശാബായിയുെട മക്കൾ
ഇങ്ങെന ആെക നൂറ്റി മുപ്പെത്താമ്പതു. 43

ൈദവാലയദാസന്മാർ: സീഹയുെട മക്കൾ,
ഹസൂഫയുെട മക്കൾ, തബ്ബാേയാത്തിെന്റ മക്കൾ, 44

േകേരാസിെന്റ മക്കൾ, സീയാഹയുെട മക്കൾ,
പാേദാെന്റ മക്കൾ, 45 െലബാനയുെട മക്കൾ,
ഹഗാബയുെട മക്കൾ അക്കൂബിെന്റ മക്കൾ, 46

ഹാഗാബിെന്റ മക്കൾ, ശൽമായിയുെട മക്കൾ, 47

ഹാനാെന്റ മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ, ഗഹരിെന്റ
മക്കൾ, 48 െരയായാവിെന്റ മക്കൾ, െരസീെന്റ മക്കൾ,
െനേക്കാദയുെട മക്കൾ, ഗസ്സാമിെന്റ മക്കൾ, 49

ഉസ്സയുെട മക്കൾ, പാേസഹയുെട മക്കൾ, 50

േബസായിയുെട മക്കൾ, അസ്നയുെട മക്കൾ, 51

െമയൂന്യർ, െനഫീസ്യർ, ബക്ക്ബുക്കിെന്റ മക്കൾ,
ഹക്കൂഫയുെട മക്കൾ, ഹർഹൂരിെന്റ മക്കൾ, 52

ബസ്ലുത്തിെന്റ മക്കൾ, െമഹീദയുെട മക്കൾ, ഹശൎ യുെട
മക്കൾ, ബേക്കൎ ാസിെന്റ മക്കൾ, 53 സീെസരയുെട
മക്കൾ, േതമഹിെന്റ മക്കൾ, 54 െനസീഹയുെട മക്കൾ,
ഹതീഫയുെട മക്കൾ. 55 ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട
മക്കൾ: േസാതായിയുെട മക്കൾ ഹേസാേഫെരത്തിെന്റ
മക്കൾ, െപരൂദയുെട മക്കൾ, 56 യാലയുെട മക്കൾ,
ദേക്കൎ ാെന്റ മക്കൾ 57 ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ,
െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ; ഹത്തീലിെന്റ മക്കൾ,
േപാേക്കെരത്ത്-ഹെസ്സബയീമിെന്റ മക്കൾ, ആമിയുെട
മക്കൾ. 58 ൈദവാലയദാസന്മാരും ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാരുെട മക്കളും ആെക
മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണൂറ്റിരണ്ടു. 59 േതൽേമലഹ,് േതൽ-
ഹർശ, െകരൂബ,് അദ്ദാൻ, ഇേമ്മർ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നവർ ഇവർ തേന്ന;
എങ്കിലും തങ്ങൾ യി്രസാേയല്യർ തേന്നേയാ എന്നു
തങ്ങളുെട പിതൃഭവനവും വംശവിവരവും പറവാൻ
അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 60 െദലായാവിെന്റ മക്കൾ,
േതാബീയാവിെന്റ മക്കൾ, െനേക്കാദയുെട മക്കൾ
ആെക അറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടു. 61 പുേരാഹിതന്മാരുെട
മക്കളിൽ ഹബയ്യാവിെന്റ മക്കൾ, ഹേക്കാസിെന്റ
മക്കൾ ഗിെലയാദ്യനായ ബസൎ ില്ലായിയുെട പു്രതിമാരിൽ
ഒരുത്തിെയ വിവാഹംകഴിച്ചു അവരുെട േപരിനാൽ
വിളിക്കെപ്പട്ട ബസൎ ില്ലായിയുെട മക്കൾ. 62 ഇവർ
തങ്ങളുെട വംശാവലിേരഖ അേന്വഷിച്ചു; അതു
കണ്ടുകിട്ടിയില്ലതാനും; അതുെകാണ്ടു അവെര
അശുദ്ധെരന്നു എണ്ണി െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 63 ഊരീമും തുമ്മീമും ഉള്ള
പുേരാഹിതൻ എഴുേന്നല്ക്കുംവെര
അതിപരിശുദ്ധമായതു തിന്നരുതു എന്നു േദശാധിപതി
അവേരാടു കലപ്ിച്ചു. 64 സഭ ആെക
നാലപ്ത്തീരായിരത്തി മുന്നൂറ്ററുപതുേപർ ആയിരുന്നു.
65 അവരുെട ദാസീദാസന്മാരായ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി
മുപ്പേത്തഴുേപെര കൂടാെത തേന്ന; അവക്കൎ ു ഇരുനൂറു
സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
66 എഴുനൂറ്റി മുപ്പത്താറു കുതിരയും ഇരുനൂറ്റി

നാലപ്ത്തഞ്ചു േകാവർകഴുതയും 67 നാനൂറ്റി
മുപ്പത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും ആറായിരെത്തഴുനൂറ്റിരുപതു
കഴുതയും അവക്കൎ ുണ്ടായിരുന്നു. 68 എന്നാൽ ചില
പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ െയരൂശേലമിെല
യേഹാവയുെട ആലയത്തിങ്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
ൈദവാലയം അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു പണിേയണ്ടതിന്നു
ഔദായ്യൎ ദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു. 69 അവർ തങ്ങളുെട
്രപാപത്ിക്കു തക്കവണ്ണം പണിക്കുള്ള
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു അറുപേത്താരായിരം തങ്കക്കാശും
അയ്യായിരം മാെന െവള്ളിയും നൂറു
പുേരാഹിതവ്രസ്തവും െകാടുത്തു. 70

പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ജനത്തിൽ ചിലരും
സംഗീതക്കാരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും
ൈദവാലയദാസന്മാരും താന്താങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽ
പാത്തൎ ു. എല്ലായി്രസാേയല്യരും താന്താങ്ങളുെട
പട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന യി്രസാേയൽമക്കൾ പട്ടണങ്ങളിൽ
പാത്തൎ ിരിക്കുേമ്പാൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ ജനം
ഒരുമനെപ്പട്ടു െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടി. 2

േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയശുവയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരും
െശയൽതീേയലിെന്റ മകനായ െസരുബ്ബാേബലും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും എഴുേന്നറ്റു
ൈദവപുരുഷനായ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല േഹാമയാഗങ്ങൾ
അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
യാഗപീഠം പണിതു. 3 അവർ േദശെത്ത നിവാസികെള
േപടിച്ചിട്ടു യാഗപീഠെത്ത അതിെന്റ പണ്ടെത്ത നിലയിൽ
പണിതു; അതിേന്മൽ യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗങ്ങെള,
കാലത്തും ൈവകുേന്നരത്തുമുള്ള
േഹാമയാഗങ്ങെളത്തേന്ന അപ്പൎ ിച്ചു. 4

എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ കൂടാരെപ്പരുനാൾ
ആചരിച്ചു; ഓേരാ ദിവസേത്തക്കുള്ള നിയമ്രപകാരം
അതതു ദിവസത്തിെന്റ ആവശ്യംേപാെല അവർ
േഹാമയാഗം കഴിച്ചു. 5 അതിെന്റേശഷം അവർ
നിരന്തരേഹാമയാഗങ്ങളും അമാവാസ്യകൾക്കും
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഉത്സവങ്ങൾക്കു
ഒെക്കയും യേഹാെവക്കു ഔദായ്യൎ ദാനങ്ങൾ
െകാടുക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും ഉള്ള യാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചു. 6

ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതിമുതൽ അവർ
യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗം കഴിപ്പാൻ തുടങ്ങി;
എന്നാൽ യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
അതുവെര ഇട്ടിരുന്നില്ല. 7 അവർ കലപ്ണിക്കാക്കൎ ും
ആശാരികൾക്കും ്രദവ്യമായിട്ടും പാസൎ ിരാജാവായ
േകാെരശിെന്റ കലപ്ന്രപകാരം െലബാേനാനിൽനിന്നു
േദവദാരു കടൽവഴി യാേഫാവിേലക്കു
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു സീേദാന്യക്കൎ ും േസായ്യൎ ക്കൎ ും
ഭക്ഷണവും പാനീയവും എണ്ണയും ആയിട്ടും കൂലി
െകാടുത്തു.

8 അവർ െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയത്തിങ്കൽ
എത്തിയതിെന്റ രണ്ടാമാണ്ടു രണ്ടാം മാസം
െശയൽതീേയലിെന്റ മകനായ െസരുബ്ബാേബലും
േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയശുവയും അവരുെട
േശഷംസേഹാദരന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
്രപവാസത്തിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു വന്നവർ
എല്ലാവരും കൂടി പണി തുടങ്ങി; ഇരുപതു
വയസ്സുമുതൽ േമേലാട്ടു ്രപായമുള്ള േലവ്യെര
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യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ പണിനടത്തുവാൻ
നിയമിച്ചു. 9 അങ്ങെന േയശുവയും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കദമ്ീേയലും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും േഹാദവ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരും
െഹനാദാദിെന്റ പു്രതന്മാരും അവരുെട പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരുമായ േലവ്യരും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േവലെചയ്യുന്നവെര േമൽവിചാരണ
െചയവ്ാൻ ഒരുമനെപ്പട്ടുനിന്നു. 10 പണിയുന്നവർ
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽരാജാവായ ദാവീദിെന്റ ചട്ട്രപകാരം
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചേയ്യണ്ടതിന്നു
വിശുദ്ധവ്രസ്തം ധരിച്ച പുേരാഹിതന്മാെര
കാഹളങ്ങേളാടും ആസാഫ്യരായ േലവ്യെര
ൈകത്താളങ്ങേളാടുംകൂെട നിത്തൎ ി. 11 അവർ
യേഹാവെയ: അവൻ നല്ലവൻ; യി്രസാേയലിേനാടു
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതു എന്നിങ്ങെന
വാഴത്്തിസ്തുതിച്ചുംെകാണ്ടു ഗാന്രപതിഗാനം െചയത്ു.
അവർ യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതുെകാണ്ടു ജനെമല്ലാം
അത്യുച്ചത്തിൽ ആത്തൎ ു േഘാഷിച്ചു. 12 എന്നാൽ
പുേരാഹിതന്മാരിലും േലവ്യരിലും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിലും മുമ്പിലെത്ത ആലയം
കണ്ടിട്ടുള്ള വേയാധികന്മാരായ അേനകർ ഈ
ആലയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകണ്ടേപ്പാൾ ഉറെക്ക
കരഞ്ഞുേപായി; മറ്റു പലരും സേന്താഷേത്താെട
ഉച്ചത്തിൽ ആത്തൎ ു. 13 അങ്ങെന ജനത്തിൽ
സേന്താഷേഘാഷത്തിെന്റ ശബ്ദവും കരച്ചലിെന്റ
ശബ്ദവും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയാെതയിരുന്നു;
ജനം അത്യുച്ചത്തിൽ േഘാഷിച്ചതുെകാണ്ടു േഘാഷം
ബഹുദൂരം േകട്ടു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപവാസികൾ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാെവക്കു മന്ദിരം പണിയുന്നു എന്നു
െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും

ൈവരികൾ േകട്ടേപ്പാൾ 2 അവർ
െസരുബ്ബാേബലിെന്റയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുെടയും അടുക്കൽ വന്നു
അവേരാടു: ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട പണിയെട്ട;
നിങ്ങളുെട ൈദവെത്ത നിങ്ങെളന്നേപാെല ഞങ്ങളും
അേന്വഷിക്കയും ഞങ്ങൾ അവന്നു, ഞങ്ങെള ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്ന അശ്ശൂർരാജാവായ എസഹൎ േദ്ദാെന്റ
കാലംമുതൽ യാഗം കഴിക്കയും െചയത്ുേപാരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അതിന്നു െസരുബ്ബാേബലും
േയശുവയും േശഷം
യി്രസാേയൽപിതൃഭവനത്തലവന്മാരും അവേരാടു:
ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയം പണിയുന്നതിൽ
നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളുമായി കായ്യൎ െമാന്നുമില്ല;
പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശര്ാജാവു ഞങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങൾ തേന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു അതു പണിതുെകാള്ളാം
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ആകയാൽ േദശനിവാസികൾ
െയഹൂദാജനത്തിന്നു ൈധയ്യൎ ക്ഷയം വരുത്തി
പണിയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെര േപടിപ്പിച്ചു. 5

അവരുെട ഉേദ്ദശം നിഷഫ്ലമാേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ കാലെത്താെക്കയും
പാസൎ ിരാജാവായ ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ വാഴച്വെരയും
അവക്കൎ ു വിേരാധമായി കായ്യൎ സ്ഥന്മാെര ൈകക്കൂലി
െകാടുത്തു വശത്താക്കി. 6 അഹേശ്വേരാശിെന്റ

കാലത്തു, അവെന്റ വാഴച്യുെട ആരംഭത്തിൽ തേന്ന,
അവർ െയഹൂദയിെലയും െയരൂശേലമിെലയും
നിവാസികൾക്കു വിേരാധമായി അന്യായപ്രതം എഴുതി
അയച്ചു.

7 അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാവിെന്റ കാലത്തു ബിശ്ലാമും
മിെ്രതദാത്തും താെബേയലും േശഷം അവരുെട
കൂട്ടക്കാരും പാസൎ ിരാജാവായ അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാവിന്നു
ഒരു പ്രതിക എഴുതി അയച്ചു; പ്രതിക
അരാമ്യാക്ഷരത്തിൽ, അരാമ്യഭാഷയിൽ തേന്ന
എഴുതിയിരുന്നു. 8 ധമ്മൎ ാദ്ധ്യക്ഷനായ െരഹൂമും
രായസക്കാരനായ ശിംശായിയും െയരൂശേലമിന്നു
വിേരാധമായി അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാരാജാവിന്നു ഒരു പ്രതിക
എഴുതി അയച്ചു. 9 ധമ്മൎ ാദ്ധ്യക്ഷൻ െരഹൂമും
രായസക്കാരൻ ശിംശായിയും േശഷം അവരുെട
കൂട്ടക്കാരായ ദീന്യർ, അഫർസത്യർ, തർേപ്പല്യർ,
അഫർസ്യർ, അർക്കവ്യർ, ബാേബല്യർ, ശൂശന്യർ,
േദഹാവ്യർ, ഏലാമ്യർ എന്നിവരും 10 മഹാനും
േശ്രഷഠ്നുമായ അസ്നപ്പാർ പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു
ശമയ്യൎ ാപട്ടണങ്ങളിലും നദിക്കു ഇക്കെര മറ്റു
ദിക്കുകളിലും പാപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന േശഷംജാതികളും
ഇത്യാദി. 11 അവർ അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാരാജാവിന്നു അയച്ച
പ്രതികയുെട പകപ്പൎ ു എെന്തന്നാൽ: നദിക്കു
ഇക്കെരയുള്ള നിെന്റ ദാസന്മാരായ പുരുഷന്മാർ
ഇത്യാദി രാജാവു േബാധിപ്പാൻ: 12 തിരുമുമ്പിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ െയരൂശേലമിൽ
വന്നിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാർ മത്സരവും ദുഷ്ടതയുമുള്ള
ആ പട്ടണം പണികയും അതിെന്റ മതിലുകൾ
െകട്ടുകയും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നന്നാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. 13 പട്ടണം പണിതു മതിലുകൾ
െകട്ടിത്തീന്നൎ ാൽ അവർ കരേമാ നികുതിേയാ ചുങ്കേമാ
ഒന്നും അെടക്കയില്ല; അങ്ങെന ഒടുവിൽ അവർ
രാജാക്കന്മാക്കൎ ു നഷ്ടം വരുത്തും എന്നു രാജാവിന്നു
േബാധിച്ചിരിേക്കണം. 14 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
േകാവിലകെത്ത ഉപ്പു തിന്നുന്നവരാകയാലും
രാജാവിന്നു അപമാനം വരുന്നതു
കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു
ഉചിതമല്ലായ്കയാലും ഞങ്ങൾ ആളയച്ചു രാജാവിെന
ഇതു േബാധിപ്പിച്ചുെകാള്ളുന്നു. 15 അവിടെത്ത
പിതാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
േനാക്കിയാൽ ഈ പട്ടണം മത്സരവും രാജാക്കന്മാക്കൎ ും
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉപ്രദവവും ഉള്ള പട്ടണം എന്നും
അതിൽ അവർ പുരാതനേമ കലഹം
ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ ഈ പട്ടണം നശിച്ചുകിടക്കുന്നു
എന്നും വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽനിന്നു അറിവാറാകും.
16 ഈ പട്ടണം പണികയും അതിെന്റ മതിലുകൾ
െകട്ടിത്തീരുകയും െചയത്ാൽ അതു നിമിത്തം
അവിടേത്തക്കു നദിക്കു ഇക്കെര ഒരു അവകാശവും
ഉണ്ടായിരിക്കയിെല്ലന്നു രാജാവിെന
ഉണത്തൎ ിച്ചുെകാള്ളുന്നു. 17 അതിന്നു രാജാവു
ധമ്മൎ ാദ്ധ്യക്ഷനായ െരഹൂമിന്നും രായസക്കാരനായ
ശിംശായിക്കും ശമയ്യൎ ാനിവാസികളായ അവരുെട
കൂട്ടക്കാക്കൎ ും നദിക്കും അക്കെരയുള്ള േശഷംേപക്കൎ ും
മറുപടി എഴുതി അയച്ചതു എെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾക്കു
കുശലം ഇത്യാദി; 18 നിങ്ങൾ െകാടുത്തയച്ച പ്രതിക
നമ്മുെട സന്നിധിയിൽ വ്യക്തമായി വായിച്ചുേകട്ടു. 19

നാം കലപ്ന െകാടുത്തിട്ടു അവർ േശാധനെചയത്ു
േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ പട്ടണം പുരാതനേമ
രാജാക്കന്മാേരാടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കുന്നതു എന്നും അതിൽ
മത്സരവും കലഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും 20

െയരൂശേലമിൽ ബലവാന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ
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ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ നദിക്കു അക്കെരയുള്ള
നാെടാെക്കയും വാണു കരവും നികുതിയും ചുങ്കവും
വാങ്ങിവന്നു എന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നു. 21 ആകയാൽ
നാം മെറ്റാരു കലപ്ന അയക്കുന്നതുവെര അവർ
പട്ടണം പണിയുന്നതു നിത്തൎ ിെവേക്കണ്ടതിന്നു
ആജ്ഞാപിപ്പിൻ. 22 നിങ്ങൾ അതിൽ
ഉേപക്ഷെചയ്യാെത ജാ്രഗതയായിരിപ്പിൻ;
രാജാക്കന്മാക്കൎ ു നഷ്ടവും ഹാനിയും വരരുതു. 23

അത്ഥൎ ഹ ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ എഴുത്തിെന്റ പകപ്പൎ ു
െരഹൂമും രായസക്കാരനായ ശിംശായിയും അവരുെട
കൂട്ടക്കാരും വായിച്ചു േകട്ടേശഷം അവർ
െയരൂശേലമിൽ െയഹൂദന്മാരുെട അടുക്കൽ ബദ്ധെപ്പട്ടു
െചന്നു ബലാല്ക്കാരേത്താെട അവെര േഹമിച്ചു പണി
മുടക്കി. 24 അങ്ങെന െയരൂശേലമിെല
ൈദവാലയത്തിെന്റ പണി മുടങ്ങി; പാസൎ ിരാജാവായ
ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ വാഴച്യുെട രണ്ടാം ആണ്ടുവെര
പണി മുടങ്ങിക്കിടന്നു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഹഗ്ഗായി്രപവാചകനും ഇേദ്ദാവിെന്റ
മകൻ െസഖയ്യൎ ാവും എന്ന ്രപവാചകന്മാർ
െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ള

െയഹൂദന്മാേരാടു തങ്ങളുെടേമൽ വിളിക്കെപ്പട്ട
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ചു.
2 അങ്ങെന െശയൽതീേയലിെന്റ മകനായ
െസരുബ്ബാേബലും േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ
േയശുവയും എഴുേന്നറ്റു െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയം
പണിവാൻ തുടങ്ങി; ൈദവത്തിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ
അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നു അവെര സഹായിച്ചു. 3 ആ
കാലത്തു നദിക്കു ഇക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിയായ
തത്നായിയും െശഥർ-േബാസ്നായിയും അവരുെട
കൂട്ടക്കാരും അവരുെട അടുക്കൽ വന്നു അവേരാടു:
ഈ ആലയം പണിവാനും ഈ മതിൽ െകട്ടുവാനും
നിങ്ങൾക്കു ആർ കലപ്ന തന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 4

ഈ െകട്ടിടം പണിയുന്ന ആളുകളുെട േപെരന്തു
എന്നും അവേരാടു േചാദിച്ചു. 5 എന്നാൽ ൈദവം
െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെര കടാക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടു
ഈ കായ്യൎ ം ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ സന്നിധിയിൽ േബാധിപ്പിച്ചു
മറുപടി വരുംവെര അവർ അവരുെട പണി
മുടക്കിയില്ല.

6 നദിക്കു ഇക്കെര േദശാധിപതിയായ തത്നായിയും
െശഥർ-േബാസ്നായിയും നദിക്കു ഇക്കെരയുള്ള
അഫസൎ ്യരായ അവെന്റ കൂട്ടക്കാരും
ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവിന്നു എഴുതി അയച്ച പ്രതികയുെട
പകപ്പൎ ു; 7 അവർ അവന്നു ഒരു പ്രതിക
െകാടുത്തയച്ചു, അതിൽ എഴുതിയതു എെന്തന്നാൽ:
ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവിന്നു സവ്വൎ മംഗലവും ഭവിക്കെട്ട. 8

രാജാവിെന േബാധിപ്പിപ്പാൻ: ഞങ്ങൾ
െയഹൂദാസംസ്ഥാനത്തിൽ മഹാൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു; അതു അവർ വലിയ
കല്ലുെകാണ്ടു പണിയുന്നു. ചുവരിേന്മൽ ഉത്തരം
കയറ്റുന്നു; അവർ ജാ്രഗതയായി പണിനടത്തുന്നു;
അവക്കൎ ു സാധിച്ചും വരുന്നു. 9 ഞങ്ങൾ ആ
മൂപ്പന്മാേരാടു: ഈ ആലയം പണിവാനും ഈ മതിൽ
െകട്ടുവാനും നിങ്ങൾക്കു കലപ്ന തന്നതു ആെരന്നു
േചാദിച്ചു. 10 അവരുെട ഇടയിൽ തലവന്മാരായ
ആളുകളുെട േപരുകെള എഴുതി സന്നിധാനത്തിൽ
അയേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ അവരുെട േപരും
അവേരാടു േചാദിച്ചു. 11 എന്നാൽ അവർ ഞങ്ങേളാടു:

ഞങ്ങൾ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും
ൈദവമായിരിക്കുന്നവെന്റ ശുശ്രൂഷക്കാരാകുന്നു;
ഏറിയ സംവത്സരം മുെമ്പ പണിതിരുന്ന ആലയം
ഞങ്ങൾ പണിയുന്നു. അതു യി്രസാേയലിെന്റ ഒരു
മഹാരാജാവു പണിതതായിരുന്നു. 12 എങ്കിലും
ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവെത്ത
േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു അവൻ അവെര
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ എന്ന
കൽദയെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു; അവൻ ഈ ആലയം
നശിപ്പിച്ചു ജനെത്ത ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
13 എന്നാൽ ബാേബൽ രാജാവായ േകാെരശിെന്റ
ഒന്നാം ആണ്ടിൽ േകാെരശര്ാജാവു ഈ ൈദവാലയം
പണിവാൻ കലപ്ന തന്നു. 14 െനബൂഖദേ്നസർ
െയരൂശേലമിെല മന്ദിരത്തിൽനിന്നു എടുത്തു
ബാേബലിെല േക്ഷ്രതത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
െവച്ചിരുന്ന ൈദവാലയംവക െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങെള േകാെരശര്ാജാവു
ബാേബലിെല േക്ഷ്രതത്തിൽനിന്നു എടുപ്പിച്ചു താൻ
നിയമിച്ചിരുന്ന േശശബ്സ്സർ എന്നു േപരുള്ള
േദശാധിപതിക്കു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു അവേനാടു: 15

ഈ ഉപകരണങ്ങൾ നീ എടുത്തു െയരൂശേലമിെല
മന്ദിരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുക; ൈദവാലയം
അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു പണിയെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു. 16

അങ്ങെന േശശബ്സ്സർ വന്നു െയരൂശേലമിെല
ൈദവാലയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു; അന്നുമുതൽ
ഇന്നുവെര അതു പണിതുവരുന്നു; ഇതുവെര അതു
തീന്നൎ ിട്ടില്ല എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 17

ആകയാൽ രാജാവു തിരുമനസ്സായി െയരൂശേലമിെല
ഈ ൈദവാലയം പണിവാൻ േകാെരശര്ാജാവു
കലപ്ന െകാടുത്തതു വാസ്തവേമാ എന്നു
ബാേബലിെല രാജഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽ േശാധന
കഴിച്ചു ഇതിെനക്കുറിച്ചു തിരുവുള്ളം എെന്തന്നു
ഞങ്ങൾക്കു എഴുതി അയച്ചുതേരണെമന്നു
അേപക്ഷിക്കുന്നു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദായ്യൎ േവശര്ാജാവു കലപ്ന െകാടുത്ത
്രപകാരം അവർ ബാേബലിൽ ഭണ്ഡാരം
സം്രഗഹിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്ന േരഖാശാലയിൽ

പരിേശാധന കഴിച്ചു. 2 അവർ േമദ്യസംസ്ഥാനത്തിെല
അെഹ്മഥാരാജാധാനിയിൽ ഒരു ചുരുൾ കെണ്ടത്തി;
അതിൽ ജ്ഞാപകമായിട്ടു
എഴുതിയിരുന്നെതെന്തന്നാൽ: 3 േകാെരശര്ാജാവിെന്റ
ഒന്നാം ആണ്ടിൽ േകാെരശര്ാജാവു കലപ്ന
െകാടുത്തതു: െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയം യാഗം
കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമായി പണിേയണം: അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടു ഇേടണം; അതിന്നു
അറുപതു മുഴം ഉയരവും അറുപതു മുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 4 വലിയ കല്ലുെകാണ്ടു
മൂന്നുവരിയും പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾെകാണ്ടു ഒരു
വരിയും ഉണ്ടായിരിേക്കണം; െചലവു രാജാവിെന്റ
ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽനിന്നു െകാടുേക്കണം. 5 അതു
കൂടാെത െനബൂഖദേ്നസർ െയരൂശേലമിെല
ൈദവാലയത്തിൽനിന്നു എടുത്തു ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്ന ൈദവാലയംവക െപാന്നും
െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
മടക്കിെക്കാടുക്കയും അവ െയരൂശേലമിെല
മന്ദിരത്തിൽ അതതിെന്റ സ്ഥലത്തു വരുവാന്തക്കവണ്ണം
ൈദവാലയത്തിൽ െവക്കുകയും േവണം. 6 ആകയാൽ
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നദിക്കു അക്കെര േദശാധിപതിയായ തത്നായിേയ,
െശഥർ-േബാസ്നേയ, നിങ്ങളും നദിക്കു അക്കെരയുള്ള
അഫസൎ ്യരായ നിങ്ങളുെട കൂട്ടക്കാരും അവിെടനിന്നു
അകന്നുനിേല്ക്കണം. 7 ഈ ൈദവാലയത്തിെന്റ
പണിക്കായ്യൎ ത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടെപടരുതു;
െയഹൂദന്മാരുെട േദശാധിപതിയും െയഹൂദന്മാരുെട
മൂപ്പന്മാരും ഈ ൈദവാലയം അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു
തേന്ന പണിയെട്ട. 8 ഈ ൈദവാലയം
പണിേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ െയഹൂദന്മാരുെട
മൂപ്പന്മാക്കൎ ു െചേയ്യണ്ടതിെനക്കുറിച്ചു ഞാൻ
കലപ്ിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ: നദിക്കു അക്കെര
പിരിയുന്ന കരമായ രാജാവിെന്റ മുതലിൽനിന്നു ആ
ആളുകൾക്കു കാലതാമസം കൂടാെത കൃത്യമായി
െചലവും െകാടുേക്കണ്ടതാകുന്നു. 9 അവർ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവത്തിന്നു െസൗരഭ്യവാസനയുള്ള
യാഗം അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും രാജാവിെന്റയും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയും േക്ഷമത്തിന്നുേവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും 10 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവത്തിന്നു
േഹാമയാഗം കഴിപ്പാൻ അവക്കൎ ു ആവശ്യമുള്ള
കാളക്കിടാക്കൾ, ആട്ടുെകാറ്റന്മാർ, കുഞ്ഞാടുകൾ,
േകാതമ്പു, ഉപ്പു, വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയും
െയരൂശേലമിെല പുേരാഹിതന്മാർ പറയുംേപാെല
ദിവസം്രപതി കുറവുകൂടാെത െകാടുേക്കണ്ടതാകുന്നു.
11 ആെരങ്കിലും ഈ കലപ്ന മാറ്റിയാൽ അവെന്റ
വീട്ടിെന്റ ഒരു ഉത്തരം വലിെച്ചടുത്തു നാട്ടി അതിേന്മൽ
അവെന തൂക്കിക്കളകയും അവെന്റ വിടു
അതുനിമിത്തം കുപ്പക്കുന്നു ആക്കിക്കളകയും േവണം
എന്നും ഞാൻ കലപ്ന െകാടുക്കുന്നു. 12 ഇതു
മാറ്റുവാനും െയരൂശേലമിെല ഈ ൈദവാലയം
നശിപ്പിപ്പാനും തുനിയുന്ന ഏതു രാജാവിന്നും
ജനത്തിന്നും തെന്റ നാമം അവിെട വസിക്കുമാറാക്കിയ
ൈദവം നിമ്മൎ ൂലനാശം വരുത്തും. ദായ്യൎ ാേവശായ
ഞാൻ കലപ്ന െകാടുക്കുന്നു; ഇതു ജാ്രഗതേയാെട
നിവത്തൎ ിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

13 അേപ്പാൾ നദിക്കു ഇക്കെരയുള്ള
േദശാധിപതിയായ തത്നായിയും െശഥർ-േബാസ്നായിയും
അവരുെട കൂട്ടക്കാരും ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവു
കലപ്നയയച്ചതുേപാെല തേന്ന ജാ്രഗതേയാെട
െചയത്ു. 14 െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാർ പണിതു;
ഹഗ്ഗായി്രപവാചകനും ഇേദ്ദാവിെന്റ മകനായ
െസഖയ്യൎ ാവും ്രപവചിച്ചതിനാൽ അവക്കൎ ു സാധിച്ചും
വന്നു. അവർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
കലപ്ന്രപകാരവും േകാെരശിെന്റയും
ദായ്യൎ ാേവശിെന്റയും പാസൎ ിരാജാവായ
അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാവിെന്റയും കലപ്ന്രപകാരവും അതു
പണിതുതീത്തൎ ു. 15 ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവിെന്റ
വാഴച്യുെട ആറാം ആണ്ടിൽ ആദാർമാസം മൂന്നാം
തിയ്യതി ഈ ആലയം പണിതുതീന്നൎ ു. 16

യി്രസാേയൽമക്കളും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
േശഷം ്രപവാസികളും സേന്താഷേത്താെട ഈ
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപതിഷഠ് കഴിച്ചു. 17 ഈ
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപതിഷെ്ഠക്കു നൂറുകാളെയയും
ഇരുനൂറു ആട്ടുെകാറ്റെനയും നാനൂറു
കുഞ്ഞാടിെനയും യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളുെട
എണ്ണത്തിെന്നാത്തവണ്ണം എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
േവണ്ടി പാപയാഗത്തിന്നായി പ്രന്തണ്ടു
െവള്ളാട്ടുെകാറ്റെനയും യാഗം കഴിച്ചു 18

േമാെശയുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ െയരൂശേലമിലുള്ള

ൈദവത്തിെന്റ ശുശ്രൂെഷക്കു പുേരാഹിതന്മാെര
കൂറുക്കുറായും േലവ്യെര തരംതരമായും നിത്തൎ ി.

19 ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി ്രപവാസികൾ
െപസഹ ആചരിച്ചു. 20 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
തങ്ങെളത്തേന്ന ഒരുേപാെല ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു;
എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു; അവർ
സകല്രപവാസികൾക്കും തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും തങ്ങൾക്കും േവണ്ടി െപസഹ
അറുത്തു. 21 അങ്ങെന ്രപവാസത്തിൽനിന്നു
മടങ്ങിവന്ന യി്രസാേയൽമക്കളും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു
േദശെത്ത ജാതികളുെട അശുദ്ധിെയ െവടിഞ്ഞു
വന്നവർ ഒെക്കയും െപസഹ തിന്നു. 22 യേഹാവ
അവെര സേന്താഷിപ്പിക്കയും
യി്രസാേയലിൻൈദവമായ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെന്റ പണിയിൽ അവെര
സഹായിേക്കണ്ടതിന്നു അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ ഹൃദയെത്ത
അവക്കൎ ു അനുകൂലമാക്കുകയും െചയത്തുെകാണ്ടു
അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാൾ ഏഴു
ദിവസം സേന്താഷേത്താെട ആചരിച്ചു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം പാസൎ ിരാജാവായ
അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാവിെന്റ വാഴച്കാലത്തു എ്രസാ
ബാേബലിൽനിന്നു വന്നു. അവൻ

െസരായാവിെന്റ മകൻ; അവൻ അസയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ;
അവൻ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ; 2 അവൻ ശല്ലൂമിെന്റ
മകൻ; അവൻ സാേദാക്കിെന്റ മകൻ; അവൻ
അഹീത്തൂബിെന്റ മകൻ; 3 അവൻ അമയ്യൎ ാവിെന്റ
മകൻ; അവൻ അസയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
െമരാേയാത്തിെന്റ മകൻ; 4 അവൻ െസരഹ്യാവിെന്റ
മകൻ; അവൻ ഉസ്സിയുെട മകൻ; 5 അവൻ
ബുക്കിയുെട മകൻ; അവൻ അബീശൂവയുെട മകൻ;
അവൻ ഫീെനഹാസിെന്റ മകൻ; അവൻ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ; അവൻ
മഹാപുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ. 6 ഈ
എ്രസാ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നല്കിയ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വിദഗദ്്ധനായ
ശാ്രസ്തി ആയിരുന്നു; അവെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ൈക അവന്നു
അനുകൂലമായിരിക്കയാൽ രാജാവു അവെന്റ അേപക്ഷ
ഒെക്കയും അവന്നു നല്കി. 7 അവേനാടുകൂെട
യി്രസാേയൽമക്കളിലും പുേരാഹിതന്മാരിലും
േലവ്യരിലും സംഗീതക്കാരിലും വാതിൽകാവല്ക്കാരിലും
ൈദവാലയദാസന്മാരിലും ചിലർ അത്ഥൎ ഹ്
ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയരൂശേലമിൽ
വന്നു. 8 അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ആയിരുന്നു അവൻ
െയരൂശേലമിൽ വന്നതു; അതു രാജാവിെന്റ ഏഴാം
ആണ്ടായിരുന്നു. 9 ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി
അവൻ ബാേബലിൽനിന്നു യാ്രത പുറെപ്പട്ടു; തെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ൈക തനിക്കു
അനുകൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ അഞ്ചാം
മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി െയരൂശേലമിൽ എത്തി. 10

യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം പരിേശാധിപ്പാനും
അതു അനുസരിച്ചു നടപ്പാനും യി്രസാേയലിൽ അതിെന്റ
ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉപേദശിപ്പാനും എ്രസാ
മനസ്സുെവച്ചിരുന്നു.

11 യി്രസാേയലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട
കലപ്നകളുെടയും ചട്ടങ്ങളുെടയും വാക്യങ്ങളിൽ
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വിദഗദ്്ധശാ്രസ്തീയായ എ്രസാപുേരാഹിതന്നു
അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാരാജാവു െകാടുത്ത എഴുത്തിെന്റ
പകപ്പൎ ാവിതു: 12 രാജാധിരാജാവായ അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാവു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ശാ്രസ്തീയായ എ്രസാപുേരാഹിതന്നു എഴുതുന്നതു:
ഇത്യാദി. 13 നമ്മുെട രാജ്യത്തുള്ള
യി്രസാേയൽജനത്തിലും അവെന്റ പുേരാഹിതന്മാരിലും
േലവ്യരിലും െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുവാൻ
മനസ്സുള്ള ഏവനും നിേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നതിന്നു
ഞാൻ കലപ്ന െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 14 നിെന്റ
ൈകവശം ഇരിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം െയഹൂദയിെലയും
െയരൂശേലമിെലയും കായ്യൎ ം അേന്വഷിപ്പാനും രാജാവും
അവെന്റ മ്രന്തിമാരും 15 െയരൂശേലമിൽ
അധിവസിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിന്നു
ഔദായ്യൎ മായി െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െവള്ളിയും
െപാന്നും, 16 ബാേബൽ
സംസ്ഥാനത്തുനിെന്നാെക്കയും നിനക്കു ലഭിക്കുന്ന
െവള്ളിയും െപാന്നും എല്ലാം െയരൂശേലമിൽ തങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയംവെകക്കു ജനവും
പുേരാഹിതന്മാരും തരുന്ന ഔദായ്യൎ ദാനങ്ങേളാടുകൂെട
െകാണ്ടുേപാകുവാനും രാജാവും അവെന്റ ഏഴു
മ്രന്തിമാരും നിെന്ന അയക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ നീ
ജാ്രഗതേയാെട ആ ്രദവ്യംെകാണ്ടു കാളകെളയും
ആട്ടുെകാറ്റന്മാെരയും കുഞ്ഞാടുകെളയും അെവക്കു
േവണ്ടുന്ന േഭാജനയാഗങ്ങെളയും
പാനീയയാഗങ്ങെളയും േമടിച്ചു െയരൂശേലമിലുള്ള
നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അപ്പൎ ിേക്കണം. 18 േശഷിപ്പുള്ള
െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ടു െചയവ്ാൻ നിനക്കും
നിെന്റ സേഹാദരന്മാക്കൎ ും യുക്തെമന്നു
േതാന്നുംേപാെല നിങ്ങളുെട ൈദവത്തിന്നു
്രപസാദമാകുംവണ്ണം െചയത്ുെകാൾവിൻ. 19 നിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല ശുശ്രൂെഷക്കായിട്ടു
നിെന്റ ൈകവശം തന്നിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും നീ
െയരൂശേലമിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഏലപ്ിേക്കണം. 20 നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിന്നു പിെന്നയും ആവശ്യമുള്ളതായി
െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നതു നീ രാജാവിെന്റ
ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽനിന്നു െകാടുത്തുെകാേള്ളണം. 21

അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാരാജാവായ നാം നദിക്കു അക്കെരയുള്ള
സകലഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാക്കൎ ും കലപ്ന
െകാടുക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ശാ്രസ്തിയായ
എ്രസാപുേരാഹിതൻ നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കുന്നെതാെക്കയും നൂറു താലന്ത ്െവള്ളിയും
നൂറു േകാർ േകാതമ്പും നൂറു ബത്ത് വീഞ്ഞും നൂറു
ബത്ത് എണ്ണയും വെരയും 22 ഉപ്പു
േവണ്ടുംേപാെലയും ജാ്രഗതേയാെട െകാടുേക്കണം. 23

രാജാവിെന്റയും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും
രാജ്യത്തിേന്മൽ േ്രകാധം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ കലപ്ന്രപകാരം
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിന്നു
അവകാശമുള്ളെതാെക്കയും കൃത്യമായി
െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു. 24 പുേരാഹിതന്മാർ, േലവ്യർ,
സംഗീതക്കാർ, വാതിൽകാവല്ക്കാർ,
ൈദവാലയദാസന്മാർ എന്നിവക്കൎ ും ൈദവത്തിെന്റ ഈ
ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന യാെതാരുത്തന്നും
കരേമാ നികുതിേയാ ചുങ്കേമാ ചുമത്തുന്നതു
വിഹിതമല്ല എന്നും നാം നിങ്ങൾക്കു അറിവുതരുന്നു.

25 നീേയാ എ്രസേയ, നിനക്കു നിെന്റ ൈദവം നല്കിയ
ജ്ഞാന്രപകാരം നദിക്കക്കെര പാക്കൎ ുന്ന
സകലജനത്തിന്നും, നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണങ്ങെള അറിയുന്ന ഏവക്കൎ ും തേന്ന,
ന്യായം പാലിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതിന്നു
അധികാരികെളയും ന്യായാധിപന്മാെരയും
നിയമിേക്കണം; അറിയാത്തവേക്കൎ ാ നിങ്ങൾ അവെയ
ഉപേദശിച്ചുെകാടേക്കണം. 26 എന്നാൽ നിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണവും രാജാവിെന്റ
ന്യായ്രപമാണവും അനുസരിക്കാത്ത ഏവെനയും
ജാ്രഗതേയാെട ന്യായം വിസ്തരിച്ചു മരണേമാ
്രപവാസേമാ പിഴേയാ തടേവാ അവന്നു
കലപ്ിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

27 െയരൂശേലമിെല യേഹാവയുെട ആലയെത്ത
അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു ഇങ്ങെന രാജാവിന്നു
േതാന്നിക്കയും രാജാവിെന്റയും അവെന്റ
മ്രന്തിമാരുെടയും രാജാവിെന്റ
സകല്രപഭുവീരന്മാരുെടയും ദയ എനിക്കു
ലഭിക്കുമാറാക്കുകയും െചയത് നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. 28 ഇങ്ങെന എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ൈക എനിക്കു
അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു
എേന്നാടുകൂെട േപാേരണ്ടതിന്നു യി്രസാേയലിെല ചില
തലവന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തി.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാരാജാവിെന്റ കാലത്തു
ബാേബലിൽനിന്നു എേന്നാടുകൂെട േപാന്ന
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും അവരുെട

വംശാവലികളുമാവിതു: 2 ഫീെനഹാസിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ േഗേശൎ ാം; ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ദാനീേയൽ; ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഹത്തൂശ;് 3

െശഖന്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ പേറാശിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െസഖയ്യൎ ാവും അവേനാടുകൂെട
വംശാവലിയിൽ എഴുതിയിരുന്ന നൂറ്റമ്പതു
പുരുഷന്മാരും. 4 പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
െസരഹ്യാവിെന്റ മകനായ എെല്യേഹാേവനായിയും
അവേനാടുകൂെട ഇരുനൂറു പുരുഷന്മാരും, 5

െശഖന്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ യഹസീേയലിെന്റ
മകനും അവേനാടുകൂെട മുന്നൂറു പുരുഷന്മാരും. 6

ആദീെന്റ പു്രതന്മാരിൽ േയാനാഥാെന്റ മകനായ
ഏെബദും അവേനാടുകൂെട അമ്പതു പുരുഷന്മാരും. 7

ഏലാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ അഥല്യാവിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാവും അവേനാടുകൂെട എഴുപതു
പുരുഷന്മാരും. 8 െശഫത്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
മീഖാേയലിെന്റ മകനായ െസബദ്യാവും
അവേനാടുകൂെട എണപ്തു പുരുഷന്മാരും. 9

േയാബാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െയഹീേയലിെന്റ മകനായ
ഓബദ്യാവും അവേനാടുകൂെട ഇരുനൂറ്റിപതിെനട്ടു
പുരുഷന്മാരും. 10 െശേലാമീത്തിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
േയാസിഫ്യാവിെന്റ മകനും അവേനാടുകൂെട
നൂറ്ററുപതു പുരുഷന്മാരും. 11 േബബായിയുെട
പു്രതന്മാരിൽ േബബായിയുെട മകനായ െസഖയ്യൎ ാവും
അവേനാടുകൂെട ഇരുപെത്തട്ടു പുരുഷന്മാരും. 12

അസാദിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഹക്കാതാെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും അവേനാടുകൂെട നൂറ്റിപ്പത്തു
പുരുഷന്മാരും. 13 അേദാനീക്കാമിെന്റ ഒടുവിലെത്ത
പു്രതന്മാരിൽ എലീേഫെലത്ത്, െയയീേയൽ, െശമയ്യാവു
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എന്നിവരും അവേരാടുകൂെട അറുപതു പുരുഷന്മാരും.
14 ബിഗ്വായുെട പു്രതന്മാരിൽ ഊഥായിയും സബൂദും
അവേരാടുകൂെട എഴുപതു പുരുഷന്മാരും.

15 ഇവെര ഞാൻ അഹവായിേലക്കു ഒഴുകുന്ന
ആറ്റിന്നരിെക കൂട്ടിവരുത്തി; അവിെട ഞങ്ങൾ മൂന്നു
ദിവസം പാളയമടിച്ചു പാത്തൎ ു; ഞാൻ ജനെത്തയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും പരിേശാധിച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ
േലവ്യരിൽ ആെരയും അവിെട കണ്ടില്ല. 16 ആകയാൽ
ഞാൻ എലീേയെസർ, അരീേയൽ, െശമയ്യാവു,
എൽനാഥാൻ, യാരീബ,് എൽനാഥാൻ, നാഥാൻ,
െസഖയ്യൎ ാവു, െമശുല്ലാം എന്നീ തലവന്മാെരയും
േയായാരീബ,് എൽനാഥാൻ എന്ന
ഉപാദ്ധ്യായന്മാെരയും വിളിപ്പിച്ചു, 17 കാസിഫ്യാ എന്ന
സ്ഥലത്തിെല ്രപധാനിയായ ഇേദ്ദാവിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചു; നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിന്നു
ശുശ്രൂഷകന്മാെര ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു അവർ കാസിഫ്യയിെല
ഇേദ്ദാേവാടും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
ൈദവാലയദാസന്മാേരാടും പറേയണ്ടുന്ന വാക്കുകെള
അവക്കൎ ു ഉപേദശിച്ചുെകാടുത്തു. 18 ഞങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ൈക ഞങ്ങൾക്കു
അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ അവർ യി്രസാേയലിെന്റ
മകനായ േലവിയുെട മകനായ മഹ്ലിയുെട പു്രതന്മാരിൽ
വിേവകമുേള്ളാരു പുരുഷൻ േശരബ്യാവു, അവെന്റ
പു്രതന്മാർ, സേഹാദരന്മാർ 19 ഇങ്ങെന
പതിെനട്ടുേപെരയും െമരാരിപു്രതന്മാരിൽ,
ഹശബ്യാവു അവേനാടുകൂെട െയശയ്യാവു, അവെന്റ
പു്രതന്മാർ, സേഹാദരന്മാർ 20 ഇങ്ങെന
ഇരുപതുേപെരയും ദാവീദും ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യക്കൎ ു
ശുശ്രൂഷക്കാരായി െകാടുത്ത ൈദവാലയദാസന്മാരിൽ
ഇരുനൂറ്റിരുപതുേപേരയും ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ കൂട്ടി
െകാണ്ടുവന്നു; അവരുെട േപെരാെക്കയും
കുറിച്ചുെവച്ചിരുന്നു. 21 അനന്തരം ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഞങ്ങെളത്തേന്ന താഴേ്ത്തണ്ടതിന്നും ഞങ്ങൾക്കും
ഞങ്ങളുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങളുെട
സകലസമ്പത്തിന്നും േവണ്ടി ശുഭയാ്രത അവേനാടു
യാചിേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ അവിെട അഹവാആറ്റിെന്റ
അരിെകെവച്ചു ഒരു ഉപവാസം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി. 22

ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ൈക അവെന
അേന്വഷിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും അനുകൂലമായും അവെന
ഉേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും ്രപതികൂലമായും
ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ രാജാവിേനാടു
പറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടു വഴിയിൽ ശ്രതുവിെന്റ േനെര
ഞങ്ങൾക്കു തുണയായിരിേക്കണ്ടതിന്നു
പടയാളികെളയും കുതിരേച്ചവകെരയും
രാജാവിേനാടു േചാദിപ്പാൻ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചിരുന്നു. 23

അങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു ഞങ്ങളുെട
ൈദവേത്താടു അതിെനക്കുറിച്ചു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു; അവൻ
ഞങ്ങളുെട ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു. 24 പിെന്ന ഞാൻ
പുേരാഹിതന്മാരുെട ്രപധാനികളിൽെവച്ചു
േശെരബ്യാെവയും ഹശബ്യാെവയും അവേരാടുകൂെട
അവരുെട സേഹാദരന്മാരിൽ പത്തുേപെരയും ഇങ്ങെന
പ്രന്തണ്ടുേപെര തിരെഞ്ഞടുത്തു. 25 രാജാവും
അവെന്റ മ്രന്തിമാരും ്രപഭുക്കന്മാരും അവിെടയുള്ള
യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയംവെകക്കു അപ്പൎ ിച്ചിരുന്ന വഴിപാടായ
െവള്ളിയും െപാന്നും ഉപകരണങ്ങളും ഞാൻ അവക്കൎ ു
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 26 ഞാൻ അവരുെട കയ്യിൽ
അറുനൂറ്റമ്പതു താലന്ത ്െവള്ളിയും നൂറു താലന്ത്

െവള്ളിയുപകരണങ്ങളും നൂറു താലന്ത ്െപാന്നും 27

ആയിരം തങ്കക്കാശു വിലയുള്ള ഇരുപതു
െപാൻപാ്രതങ്ങളും െപാന്നുേപാെല വിലയുള്ളതായി
മിനുക്കിയ നല്ല താ്രമംെകാണ്ടുള്ള രണ്ടു പാ്രതങ്ങളും
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 28 ഞാൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിന്നു വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നു; ഉപകരണങ്ങളും
വിശുദ്ധം തേന്ന; െവള്ളിയും െപാന്നും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
ഔദായ്യൎ ദാനമാകുന്നു; 29 നിങ്ങൾ അവെയ
െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
അറകളിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും
്രപധാനികൾക്കും യി്രസാേയലിെന്റ
പിതൃഭവന്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും തൂക്കി ഏലപ്ിക്കുംവെര
ജാഗരിച്ചു കാത്തുെകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 30

അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ആ െവള്ളിയും
െപാന്നും ഉപകരണങ്ങളും െയരൂശേലമിൽ ഞങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു തൂക്ക്രപകാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

31 െയരൂശേലമിന്നു േപാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നാം
മാസം പ്രന്തണ്ടാം തിയ്യതി അഹവാ ആറ്റിങ്കൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു; ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ൈക
ഞങ്ങൾക്കു അനുകൂലമായിരുന്നു; അവൻ ശ്രതുവിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും വഴിയിൽ പതിയിരിക്കുന്നവെന്റ കയ്യിൽ
നിന്നും ഞങ്ങെള കാത്തു രക്ഷിച്ചു. 32 അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ എത്തി അവിെട മൂന്നു ദിവസം
പാത്തൎ ു. 33 നാലാം ദിവസം ഞങ്ങൾ ആ െവള്ളിയും
െപാന്നും ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽ ഊരീയാപുേരാഹിതെന്റ മകനായ
െമേരേമാത്തിെന്റ കയ്യിൽ തൂക്കിെക്കാടുത്തു;
അവേനാടുകൂെട ഫീെനഹാസിെന്റ മകനായ
എെലയാസാരും അവേരാടുകൂെട േയശുവയുെട
മകനായ േയാസാബാദ,് ബിന്നൂവിയുെട മകനായ
േനാവദ്യാവു എന്നീ േലവ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 34

എല്ലാം എണ്ണ്രപകാരവും തൂക്ക്രപകാരവും െകാടുത്തു;
തൂക്കം ഒെക്കയും ആ സമയം തേന്ന എഴുതിെവച്ചു. 35

്രപവാസത്തിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്ന ്രപവാസികൾ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിന്നു
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
േവണ്ടി പ്രന്തണ്ടു കാളെയയും െതാണ്ണൂറ്റാറു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും എഴുപേത്തഴു കുഞ്ഞാടിെനയും
പാപയാഗത്തിന്നായിട്ടു പ്രന്തണ്ടു
െവള്ളാട്ടുെകാറ്റെനയും അപ്പൎ ിച്ചു; അെതാെക്കയും
യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗം ആയിരുന്നു. 36 അവർ
രാജാവിെന്റ ആജ്ഞാപ്രതങ്ങൾ നദിക്കു ഇക്കെര
രാജാവിെന്റ സംസ്ഥാനപതിമാക്കൎ ും
നാടുവാഴികൾക്കും െകാടുത്തു: അവർ ജനത്തിന്നും
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിന്നും േവണ്ടുന്ന സഹായം
െചയത്ു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം ്രപഭുക്കന്മാർ എെന്റ
അടുക്കൽവന്നു: യി്രസാേയൽജനവും
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും

േദശനിവാസികേളാടു േവർെപടാെത കനാന്യർ,
ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ, അേമ്മാന്യർ,
േമാവാബ്യർ, മി്രസയീമ്യർ, അേമായ്യൎ ർ എന്നിവരുെട
േമ്ലച്ഛതകെള െചയത്ുവരുന്നു. 2 അവരുെട പു്രതിമാെര
അവർ തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുെട പു്രതന്മാക്കൎ ും
ഭായ്യൎ മാരായി എടുത്തതുെകാണ്ടു വിശുദ്ധസന്തതി
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േദശനിവാസികേളാടു ഇടകലന്നൎ ു േപായി;
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും ്രപമാണികളുെടയും ൈക തേന്ന
ഈ അകൃത്യത്തിൽ ഒന്നാമതായിരിക്കുന്നു എന്നും
പറഞ്ഞു. 3 ഈ വത്തൎ മാനം േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ
വ്രസ്തവും േമലങ്കിയും കീറി എെന്റ തലയിലും
താടിയിലുമുള്ള േരാമം വലിച്ചുപറിച്ചു സ്തംഭിച്ചു
കുത്തിയിരുന്നു. 4 ്രപവാസികളുെട അകൃത്യംനിമിത്തം
യി്രസാേയലിൻൈദവത്തിെന്റ വചനത്തിങ്കൽ
വിെറക്കുന്നവെരാെക്കയും എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി; എന്നാൽ ഞാൻ സന്ധ്യായാഗംവെര
സ്തംഭിച്ചു കുത്തിയിരുന്നു. 5 സന്ധ്യായാഗത്തിെന്റ
സമയത്തു ഞാൻ എെന്റ ആത്മതപനം വിട്ടു
എഴുേന്നറ്റു കീറിയ വ്രസ്തേത്താടും േമലങ്കിേയാടും
കൂെട മുട്ടുകുത്തി എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിങ്കേലക്കു ൈക മലത്തൎ ി
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 6 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ
എെന്റ മുഖം എെന്റ ൈദവമായ നിങ്കേലക്കു
ഉയത്തൎ ുവാൻ ലജ്ജിച്ചു നാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട തെലക്കുമീെത െപരുകി
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട കുറ്റം
ആകാശേത്താളം വളന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട കാലംമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞങ്ങൾ
വലിയ കുറ്റക്കാരായിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുെട
രാജാക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ഇന്നുള്ളതുേപാെല
വിേദശരാജാക്കന്മാരുെട കയ്യിൽ വാളിന്നും
്രപവാസത്തിന്നും കവെച്ചൎ ക്കും അപമാനത്തിന്നും
ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 8 ഇേപ്പാേഴാ, ഞങ്ങളുെട
ൈദവം ഞങ്ങളുെട കണ്ണുകെള
്രപകാശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നും ഞങ്ങളുെട
ദാസ്യസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കു കുറേഞ്ഞാരു
ജീവശക്തി നേല്കണ്ടതിന്നും ഞങ്ങളിൽ ഒരു േശഷിപ്പിെന
രക്ഷിച്ചു തെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു ഞങ്ങൾക്കു ഒരു
പാപ്പൎ ിടം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കു ഒരു
ക്ഷണേനരേത്തക്കു ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
കൃപ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 ഞങ്ങൾ ദാസന്മാരാകുന്നു
സത്യം; എങ്കിലും ഞങ്ങളുെട ദാസ്യസ്ഥിതിയിൽ
ഞങ്ങളുെട ൈദവം ഞങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കാെത,
ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയം പണികയും
അതിെന്റ ശൂന്യങ്ങെള നന്നാക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു
ഞങ്ങൾക്കു ജീവശക്തി നല്കുവാനും െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും ഞങ്ങൾക്കു ഒരു സേങ്കതം തരുവാനും
പാസൎ ിരാജാക്കന്മാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കു ദയ
ലഭിക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട
ൈദവേമ, ഇതിന്നു ഞങ്ങൾ എന്തു പകരം പറേയണ്ടു?
11 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ലുന്ന േദശം
േദശനിവാസികളുെട മലിനതയാലും ഒരു അറ്റംമുതൽ
മെറ്റ അറ്റംവെര അവർ നിെറച്ചിരിക്കുന്ന
േമ്ലച്ഛതയാലും അവരുെട അശുദ്ധിയാലും
മലിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന േദശമേ്രത. 12 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ശക്തിെപ്പട്ടു േദശത്തിെന്റ നന്മ അനുഭവിച്ചു അതു
എേന്നക്കും നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കു അവകാശമായി
െവേച്ചേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട പു്രതിമാെര അവരുെട
പു്രതന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കാെതയും അവരുെട പു്രതിമാെര
നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാക്കൎ ു എടുക്കാെതയും അവരുെട
സമാധാനവും നന്മയും ഒരിക്കലും കരുതാെതയും
ഇരിേക്കണം എന്നിങ്ങെന നിെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം നീ അരുളിെച്ചയത്
കലപ്നകെള ഞങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 13

ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട ദുഷ്്രപവൃത്തികളും

മഹാപാതകവും േഹതുവായി ഇെതല്ലാം
ഞങ്ങളുെടേമൽ വന്നേശഷം ഞങ്ങളുെട ൈദവേമ, നീ
ഞങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം ഞങ്ങെള
ശിക്ഷിക്കാെത ഞങ്ങൾക്കു ഇങ്ങെന ഒരു േശഷിപ്പിെന
തന്നിരിെക്ക 14 ഞങ്ങൾ നിെന്റ കലപ്നകെള വീണ്ടും
ലംഘിക്കയും ഈ േമ്ലച്ഛത െചയ്യുന്ന ജാതികേളാടു
സംബന്ധം കൂടുകയും െചയ്യാേമാ? െചയത്ാൽ ഒരു
േശഷിേപ്പാ െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞവേരാ ഉണ്ടാകാതവണ്ണം നീ
ഞങ്ങെള മുടിച്ചുകളയുേവാളം ഞങ്ങേളാടു
േകാപിക്കയില്ലേയാ? 15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, നീ നീതിമാൻ; ഞങ്ങേളാ ഇന്നുള്ളതു
േപാെല െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞ ഒരു േശഷിപ്പേ്രത; ഞങ്ങളുെട
പാതകേത്താടുകൂെട ഇതാ, ഞങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പാെക
ഇരിക്കുന്നു; അതു നിമിത്തം നിെന്റ മുമ്പാെക
നിലപ്ാൻ ആക്കൎ ും കഴിവില്ല.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എ്രസാ ഇങ്ങെന ൈദവാലയത്തിന്നു മുമ്പിൽ
വീണുകിടന്നു കരഞ്ഞു്രപാത്ഥൎ ിക്കയും
ഏറ്റുപറകയും െചയത്േപ്പാൾ പുരുഷന്മാരും

്രസ്തീകളും ൈപതങ്ങളുമായി യി്രസാേയല്യരുെട ഏറ്റവും
വലിേയാരു സഭ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി;
ജനവും വളെര കരഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ ഏലാമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവനായ െയഹീേയലിെന്റ മകൻ
െശഖന്യാവു എ്രസേയാടു പറഞ്ഞതു: നാം നമ്മുെട
ൈദവേത്താടു േ്രദാഹം െചയത്ു
േദശനിവാസികളിൽനിന്നു അന്യജാതിക്കാരത്തികെള
വിവാഹം െചയത്ിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഈ
കായ്യൎ ത്തിൽ യി്രസാേയലിന്നു േവണ്ടി ഇനിയും
്രപത്യാശയുണ്ടു. 3 ഇേപ്പാൾ ആ ്രസ്തീകെള ഒെക്കയും
അവരിൽനിന്നു ജനിച്ചവെരയും യജമാനെന്റയും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ കലപ്നയിങ്കൽ
വിെറക്കുന്നവരുെടയും നിണ്ണൎ യ്രപകാരം
നീക്കിക്കളവാൻ നമ്മുെട ൈദവേത്താടു നാം ഒരു
നിയമം െചയ്യുക; അതു ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു
അനുസാരമായി നടക്കെട്ട. 4 എഴുേന്നല്ക്ക; ഇതു നീ
നിവ്വൎ ഹിേക്കണ്ടുന്ന കായ്യൎ ം ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ നിനക്കു
തുണയായിരിക്കും; ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു ്രപവത്തൎ ിക്ക. 5

അങ്ങെന എ്രസാ എഴുേന്നറ്റു ഈ വാക്കുേപാെല
െചേയ്യണ്ടതിന്നു പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
േലവ്യരുെടയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
എല്ലായി്രസാേയല്യെരയുംെകാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചു;
അവർ സത്യം െചയത്ു. 6 എ്രസാ ൈദവാലയത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു എഴുേന്നറ്റു എല്യാശീബിെന്റ മകനായ
െയേഹാഹാനാെന്റ അറയിൽ െചന്നു ്രപവാസികളുെട
േ്രദാഹംനിമിത്തം അവൻ ദുഃഖിച്ചുെകാണ്ടു അപ്പം
തിന്നാെതയും െവള്ളം കുടിക്കാെതയും അവിെട
രാപാത്തൎ ു. 7 അനന്തരം അവർ സകല്രപവാസികളും
െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂേടണം എന്നും 8

്രപഭുക്കന്മാരുെടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും നിണ്ണൎ യ്രപകാരം
മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം ആെരങ്കിലും
വരാെതയിരുന്നാൽ അവെന്റ വസ്തുവക ഒെക്കയും
കണ്ടുെകട്ടിെയടുക്കയും അവെന ്രപവാസികളുെട
സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും െചയ്യുെമന്നും
െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി. 9

അങ്ങെന െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും
സകലപുരുഷന്മാരും മൂന്നാം ദിവസത്തിന്നകം
െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടി; അതു ഒമ്പതാം മാസം
ഇരുപതാം തിയ്യതി ആയിരുന്നു; സകലജനവും ആ
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കായ്യൎ ം േഹതുവായിട്ടും വന്മഴനിമിത്തവും
വിെറച്ചുംെകാണ്ടു ൈദവാലയത്തിെന്റ മുറ്റത്തു
ഇരുന്നു. 10 അേപ്പാൾ എ്രസാപുേരാഹിതൻ
എഴുേന്നറ്റു അവേരാടു: നിങ്ങൾ േ്രദാഹംെചയത്ു
യി്രസാേയലിെന്റ കുറ്റെത്ത വദ്ധൎ ിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു പാപം
ഏറ്റുപറകയും അവെന്റ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു
േദശനിവാസികേളാടും അന്യജാതിക്കാരത്തികേളാടും
േവർെപടുകയും െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 12

അതിന്നു സവ്വൎ സഭയും ഉറെക്ക ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നീ
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ വാക്കുേപാെല തേന്ന ഞങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ടതാകന്നു. 13 എങ്കിലും ജനം വളെരയും
ഇതു വഷൎ കാലവും ആകുന്നു; െവളിയിൽ നിലപ്ാൻ
ഞങ്ങൾക്കു കഴിവില്ല; ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ ഞങ്ങൾ
അേനകരും ലംഘനം െചയത്ിരിക്കയാൽ ഇതു ഒരു
ദിവസംെകാേണ്ടാ രണ്ടു ദിവസംെകാേണ്ടാ തീരുന്ന
സംഗതിയുമല്ല. 14 ആകയാൽ ഞങ്ങളുെട ്രപഭുക്കന്മാർ
സവ്വൎ സെഭക്കും ്രപതിനിധികളായി നില്ക്കെട്ട; ഈ കായ്യൎ ം
നിമിത്തം നമ്മുെട ൈദവത്തിന്നുള്ള കഠിനേകാപം
ഞങ്ങെള വിട്ടുമാറുേവാളവും ഞങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽ
അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന
ഏവരും അവേരാടുകൂെട അവിടങ്ങളിെല മൂപ്പന്മാരും
ന്യായാധിപതിമാരും നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സമയങ്ങളിൽ
വരികയും െചയ്യെട്ട. 15 അതിന്നു അസാേഹലിെന്റ
മകനായ േയാനാഥാനും തിക്ക്വയുെട മകനായ
യഹെ്സയാവും മാ്രതം വിേരാധം പറഞ്ഞു;
െമശുല്ലാമും ശെബ്ബഥായി എന്ന േലവ്യനും അവെര
താങ്ങിപ്പറഞ്ഞു. 16 ്രപവാസികേളാ അങ്ങെന തേന്ന
െചയത്ു, എ്രസാപുേരാഹിതെനയും പിതൃഭവനം
പിതൃഭവനമായി ചില പിതൃഭവനത്തലവന്മാെരയും
േപരുേപരായി തിരെഞ്ഞടുത്തു, അവർ ഈ കായ്യൎ ം
വിസ്തരിപ്പാൻ പത്താം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി
േയാഗംകൂടി. 17 അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം
കഴിച്ചിരുന്ന സകലപുരുഷന്മാരുെടയും കായ്യൎ ം അവർ
ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതിെകാണ്ടു തീത്തൎ ു. 18

പുേരാഹിതന്മാരുെട പു്രതന്മാരിലും
അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം
കഴിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു; അവരാെരന്നാൽ:
േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയശുവയുെട
പു്രതന്മാരിലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിലും;
മയേശയാവു, എലീേയെസർ, യാരീബ,് െഗദല്യാവു
എന്നിവർ തേന്ന. 19 ഇവർ തങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാെര

ഉേപക്ഷിക്കാം എന്നു കയ്യടിച്ചു; അവർ
കുറ്റക്കാരായതുെകാണ്ടു തങ്ങളുെട കുറ്റത്തിന്നായി
ഓേരാ ആട്ടുെകാറ്റെന യാഗം കഴിച്ചു. 20 ഇേമ്മരിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: ഹനാനി, െസബദ്യാവു. 21 ഹാരീമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: മയേശയാവു, ഏലീയാവു, െശമയ്യാവു,
െയഹീേയൽ, ഉസ്സീയാവു. 22 പശഹ്ൂരിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: എേല്യാേവനായി, മയേശയാവു,
യിശമ്ാേയൽ, െനഥനേയൽ, േയാസാബാദ,്
എെലയാസാ. 23 േലവ്യരിൽ േയാസാബാദ,് ശിെമയി,
െകലീതാ എന്നു േപരുള്ള േകലായാവു, െപഥഹ്യാവു,
െയഹൂദാ, എലീേയെസർ. 24 സംഗീതക്കാരിൽ:
എല്യാശീബ.് വാതിൽകാവല്ക്കാരിൽ: ശല്ലൂം, േതെലം,
ഊരി. 25 യി്രസാേയല്യരിൽ, പേരാശിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
രമ്യാവു, യിശ്ശീയാവു, മല്ക്കീയാവു, മീയാമീൻ,
എെലയാസാർ, മല്ക്കീയാവു, െബനായാവു. 26

ഏലാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: മഥന്യാവു, െസഖയ്യൎ ാവു,
െയഹീേയൽ, അബ്ദി, െയേരേമാത്ത്, ഏലീയാവു. 27

സത്ഥൂവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: എേല്യാേവനായി,
എല്യാശീബ,് മത്ഥന്യാവു, െയേരേമാത്ത്, സാബാദ,്
അസീസാ. 28 േബബായിയുെട പു്രതന്മാരിൽ:
െയേഹാഹാനാൻ, ഹനന്യാവു, സബ്ബായി, അെഥലായി.
29 ബാനിയുെട പു്രതന്മാരിൽ: െമശുല്ലാം, മല്ലൂക്;
അദായാവു, യാശൂബ,് െശയാൽ, െയേരേമാത്ത്. 30

പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: അദന്ാ,
െകലാൽ, െബനായാവു, മയേശയാവു, മത്ഥന്യാവു,
െബസലേയൽ, ബിന്നൂവി, മനെശ്ശ. 31 ഹാരീമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: എലീേയെസർ, യിശ്ശീയാവു, മല്ക്കീയാവു,
െശമയ്യാവു, ശിെമേയാൻ, 32 െബന്യാമീൻ, മല്ലൂക്,
െശമയ്യൎ ാവു. 33 ഹാശൂമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
മെത്ഥനായി, മത്ഥത്ഥാ, സാബാദ,് എലീേഫെലത്ത്,
െയേരമായി, മനെശ്ശ, ശിെമയി. 34 ബാനിയുെട
പു്രതന്മാരിൽ: 35 മയദായി, അ്രമാം, ഊേവൽ,
െബനായാവു, 36 േബെദയാവു, െകലൂഹൂം, വന്യാവു,
െമേരേമാത്ത്, 37 എല്യാശീബ,് മത്ഥന്യാവു,
െമത്ഥനായി, 38 യാസൂ, ബാനി, ബിന്നൂവി, 39 ശിെമയി,
േശെലമ്യാവു, നാഥാൻ, അദായാവു, 40

മഖന്െദബായി, ശാശായി, ശാരായി, 41 അസെരേയൽ,
േശെലമ്യാവു, ശമയ്യൎ ാവു, 42 ശല്ലൂം, അമയ്യൎ ാവു,
േയാേസഫ.് 43 െനേബാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
െയയീേയൽ, മിത്ഥിത്ഥ്യാവു, സാബാദ,് െസബീനാ,
യദ്ദായി, േയാേവൽ, െബനായാവു. 44 ഇവർ
എല്ലാവരും അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം
കഴിച്ചിരുന്നു; അവരിൽ ചിലക്കൎ ു മക്കെള ്രപസവിച്ച
ഭായ്യൎ മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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െനെഹമ്യാവുെനെഹമ്യാവു

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഹഖല്യാവിെന്റ മകനായ െനെഹമ്യാവിെന്റ
ചരി്രതം.
ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ കിേസ്ലവ ്മാസത്തിൽ

ഞാൻ ശൂശൻരാജധാനിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ 2 എെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ ഹനാനിയും
െയഹൂദയിൽനിന്നു ചില പുരുഷന്മാരും വന്നു; ഞാൻ
അവേരാടു ്രപവാസത്തിൽനിന്നു െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞുേപായ
െയഹൂദന്മാെരക്കുറിച്ചും െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ചും
േചാദിച്ചു. 3 അതിന്നു അവർ എേന്നാടു:
്രപവാസത്തിൽനിന്നു െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞുേപായ േശഷിപ്പു
അവിെട ആ സംസ്ഥാനത്തു മഹാകഷ്ടത്തിലും
അപമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ
ഇടിഞ്ഞും അതിെന്റ വാതിലുകൾ തീെവച്ചു ചുട്ടും
കിടക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ഈ വത്തൎ മാനം
േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ ഇരുന്നു കരഞ്ഞു; കുെറനാൾ
ദുഃഖിച്ചും ഉപവസിച്ചുംെകാണ്ടു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല
ൈദവേത്താടു ഞാൻ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 5 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവമായ
യേഹാേവ, നിെന്ന േസ്നഹിച്ചു നിെന്റ കലപ്നകെള
്രപമാണിക്കുന്നവക്കൎ ു നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്ന
മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ ൈദവേമ, 6 നിെന്റ
ദാസന്മാരായ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു േവണ്ടി രാവും
പകലും നിെന്റ മുമ്പാെക ്രപാത്ഥൎ ിക്കയും
യി്രസാേയൽമക്കളായ ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു
െചയത്ിരിക്കുന്ന പാപങ്ങെള ഏറ്റുപറകയും
െചയ്യുന്ന അടിയെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകൾേക്കണ്ടതിന്നു
നിെന്റ െചവി ശ്രദ്ധിച്ചും നിെന്റ കണ്ണു തുറന്നും
ഇരിേക്കണേമ; ഞാനും എെന്റ പിതൃഭവനവും പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു ഏറ്റവും
വഷളത്വമായി ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ദാസനായ
േമാെശേയാടു നീ കലപ്ിച്ച കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും ഞങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചിട്ടുമില്ല. 8 നിങ്ങൾ
േ്രദാഹം െചയത്ാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ജാതികളുെട
ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചുകളയും; 9 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു എെന്റ കലപ്നകെള
്രപമാണിച്ചു അവെയ അനുസരിച്ചുനടന്നാൽ,
നിങ്ങളുെട ്രഭഷ്ടന്മാർ ആകാശത്തിെന്റ അറുതിവെരയും
എത്തിയിരുന്നാലും ഞാൻ അവിെടനിന്നു അവെര
േശഖരിച്ചു, എെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുവരും എന്നു നിെന്റ
ദാസനായ േമാെശേയാടു നീ അരുളിെച്ചയത് വചനം
ഓേക്കൎ ണേമ. 10 അവർ നിെന്റ മഹാശക്തിെകാണ്ടും
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീ വീെണ്ടടുത്ത നിെന്റ
ദാസന്മാരും നിെന്റ ജനവുമേല്ലാ. 11 കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ
െചവി അടിയെന്റ ്രപാത്ഥൎ െനക്കും നിെന്റ നാമെത്ത
ഭയെപ്പടുവാൻ താലപ്യ്യൎ െപ്പടുന്ന നിെന്റ ദാസന്മാരുെട
്രപാത്ഥൎ െനക്കും ശ്രദ്ധയുള്ളതായിരിേക്കണേമ. ഇന്നു
അടിയന്നു കായ്യൎ ം സാധിപ്പിച്ചു ഈ മനുഷ്യെന്റ

മുമ്പാെക എനിക്കു ദയ ലഭിക്കുമാറാേക്കണേമ. ഞാൻ
രാജാവിന്നു പാനപാ്രതവാഹകനായിരുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാരാജാവിെന്റ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ
നീസാൻമാസത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ
രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക ഇരുന്ന വീഞ്ഞു

എടുത്തു അവന്നു െകാടുത്തു; ഞാൻ ഇതിന്നു മുെമ്പ
ഒരിക്കലും അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
കുണഠ്ിതനായിരുന്നിട്ടില്ല. 2 രാജാവു എേന്നാടു: നിെന്റ
മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നതു എന്തു? നിനക്കു ദീനം ഒന്നും
ഇല്ലേല്ലാ; ഇതു മേനാദുഃഖമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു
രാജാവിേനാടു: രാജാവു ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കെട്ട;
എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറകൾ ഉള്ള പട്ടണം
ശൂന്യമായും അതിെന്റ വാതിലുകൾ തീെകാണ്ടു
െവന്തും കിടെക്ക എെന്റ മുഖം വാടാെത ഇരിക്കുന്നതു
എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു. 4 രാജാവു എേന്നാടു:
നിെന്റ അേപക്ഷ എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു; ഉടെന
ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവേത്താടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചിട്ടു, 5

രാജാവിേനാടു: രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുണ്ടായി
അടിയന്നു തിരുമുമ്പിൽ ദയ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അടിയെന
െയഹൂദയിൽ എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളുള്ള
പട്ടണത്തിേലക്കു അതു പണിേയണ്ടതിന്നു ഒന്നു
അയേക്കണേമ എന്നുണത്തൎ ിച്ചു. 6 അതിന്നു രാജാവു--
രാജ്ഞിയും അരിെക ഇരുന്നിരുന്നു--: നിെന്റ യാെ്രതക്കു
എ്രത നാൾ േവണം? നീ എേപ്പാൾ മടങ്ങിവരും എന്നു
എേന്നാടു േചാദിച്ചു. അങ്ങെന എെന്ന അയപ്പാൻ
രാജാവിന്നു സമ്മതമായി; ഞാൻ ഒരു അവധിയും
പറഞ്ഞു. 7 രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുണ്ടായി ഞാൻ
െയഹൂദയിൽ എത്തുംവെര നദിക്കു അക്കെരയുള്ള
േദശാധിപതിമാർ എെന്ന കടത്തിവിേടണ്ടതിന്നു 8

അവക്കൎ ു എഴുത്തുകളും ആലയേത്താടു േചന്നൎ
േകാട്ടവാതിലുകൾക്കും പട്ടണത്തിെന്റ മതിലിന്നും
ഞാൻ െചന്നു പാപ്പൎ ാനിരിക്കുന്ന വീട്ടിന്നും േവണ്ടി
ഉത്തരം മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുവാൻ രാജാവിെന്റ
വനവിചാരകനായ ആസാഫ ്എനിക്കു മരം
തേരണ്ടതിന്നു അവന്നു ഒരു എഴുത്തും നേല്കണേമ
എന്നും ഞാൻ രാജാവിേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ദയയുള്ള ൈക എനിക്കു
അനുകൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ടു രാജാവു അതു
എനിക്കു തന്നു. 9 അങ്ങെന ഞാൻ നദിക്കു
അക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിമാരുെട അടുക്കൽ വന്നു
രാജാവിെന്റ എഴുത്തു അവക്കൎ ു െകാടുത്തു. രാജാവു
പടനായകന്മാെരയും കുതിരേച്ചവകെരയും
എേന്നാടുകൂെട അയച്ചിരുന്നു. 10 േഹാേരാന്യനായ
സൻബല്ലത്തും അേമ്മാന്യനായ ദാസൻ േതാബീയാവും
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു ഗുണം
െചയവ്ാൻ ഒരു ആൾ വന്നതു അവക്കൎ ു ഏറ്റവും
അനിഷ്ടമായി. 11 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ എത്തി
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അവിെട മൂന്നു ദിവസം താമസിച്ചേശഷം 12 ഞാനും
എേന്നാടുകൂെട ചില പുരുഷന്മാരും രാ്രതിയിൽ
എഴുേന്നറ്റു; എന്നാൽ െയരൂശേലമിൽ െചയവ്ാൻ
എെന്റ ൈദവം എെന്റ മനസ്സിൽ േതാന്നിച്ചിരുന്നതു
ഞാൻ ആേരാടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു; ഞാൻ
കയറിയിരുന്ന മൃഗം അല്ലാെത മെറ്റാരു മൃഗവും
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 13 ഞാൻ രാ്രതിയിൽ
താഴവ്രവാതിൽവഴിയായി െപരുമ്പാമ്പുറവിങ്കലും
കുപ്പവാതില്ക്കലും െചന്നു െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ
ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും വാതിലുകൾ തീെവച്ചു
ചുട്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 14 പിെന്ന ഞാൻ
ഉറവുവാതില്ക്കേലക്കും രാജാവിെന്റ കുളത്തിങ്കേലക്കും
െചന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗത്തിന്നു
കടന്നുേപാകുവാൻ സ്ഥലം േപാരാതിരുന്നു. 15

രാ്രതിയിൽ തേന്ന ഞാൻ േതാട്ടിെന്റ അരികത്തുകൂടി
െചന്നു മതിൽ േനാക്കി കണ്ടു താഴവ്രവാതിലിൻ
വഴിയായി മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 16 ഞാൻ എവിെടേപ്പായി
എന്നും എന്തു െചയത്ു എന്നും ്രപമാണികളാരും
അറിഞ്ഞില്ല; അന്നുവെര ഞാൻ െയഹൂദന്മാേരാേടാ
പുേരാഹിതന്മാേരാേടാ ്രപഭുക്കന്മാേരാേടാ
്രപമാണികേളാേടാ േവലെയടുക്കുന്ന േശഷംേപേരാേടാ
യാെതാന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. 17 അനന്തരം ഞാൻ
അവേരാടു: െയരൂശേലം ശൂന്യമായും അതിെന്റ
വാതിലുകൾ തീെകാണ്ടു െവന്തും കിടക്കുന്നതായി
നാം അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അനത്ഥൎ ം നിങ്ങൾ
കാണുന്നുവേല്ലാ; വരുവിൻ; നാം ഇനിയും
നിന്ദാപാ്രതമായിരിക്കാതവണ്ണം െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ
പണിയുക എന്നു പറഞ്ഞു. 18 എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ൈക എനിക്കു അനുകൂലമായിരുന്നതും രാജാവു
എേന്നാടു കലപ്ിച്ച വാക്കുകളും ഞാൻ
അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവർ: നാം എഴുേന്നറ്റു പണിയുക
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ആ നല്ല
്രപവൃത്തിക്കായി അേന്യാന്യം ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തി. 19

എന്നാൽ േഹാേരാന്യനായ സൻബല്ലത്തും
അേമ്മാന്യനായ ദാസൻ േതാബീയാവും അരാബ്യനായ
േഗെശമും ഇതു േകട്ടിട്ടു ഞങ്ങെള പരിഹസിച്ചു
നിന്ദിച്ചു; നിങ്ങൾ െചയ്യുന്ന ഈ കായ്യൎ ം എന്തു?
നിങ്ങൾ രാജാവിേനാടു മത്സരിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 20 അതിന്നു ഞാൻ അവേരാടു:
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവം ഞങ്ങൾക്കു കായ്യൎ ം
സാധിപ്പിക്കും; ആകയാൽ അവെന്റ ദാസന്മാരായ
ഞങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു പണിയും; നിങ്ങൾേക്കാ
െയരൂശേലമിൽ ഒരു ഓഹരിയും അവകാശവും
ജ്ഞാപകവുമില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന മഹാപുേരാഹിതനായ എല്യാശീബും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരും
എഴുേന്നറ്റു ആട്ടിൻ വാതിൽ പണിതു: അവർ

അതു ്രപതിഷഠ്ിച്ചു അതിെന്റ കതകുകളും െവച്ചു;
ഹേമ്മയാേഗാപുരംവെരയും
ഹനനേയൽേഗാപുരംവെരയും അവർ അതു
്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 2 അവർ പണിതതിന്നപ്പുറം
െയരീേഹാക്കാർ പണിതു; അവരുെട അപ്പുറം
ഇ്രമിയുെട മകനായ സക്കൂർ പണിതു. 3 മീൻവാതിൽ
ഹെസ്സനായക്കാർ പണിതു; അവർ അതിെന്റ പടികൾ
െവച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി. 4

അവരുെട അപ്പുറം ഹേക്കാസിെന്റ മകനായ
ഊരീയാവിെന്റ മകൻ െമേരേമാത്ത് അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു.

അവരുെട അപ്പുറം െമേശസ്സെബേയലിെന്റ മകനായ
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാം അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു.
അവരുെട അപ്പുറം ബാനയുെട മകൻ സാേദാക്ക്
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 5 അവരുെട അപ്പുറം െതേക്കാവ്യർ
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു; എന്നാൽ അവരുെട േശ്രഷഠ്ന്മാർ
കത്തൎ ാവിെന്റ േവെലക്കു ചുമൽ െകാടുത്തില്ല. 6

പഴയവാതിൽ പാേസഹയുെട മകനായ േയായാദയും
െബേസാദ്യാവിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമും അറ്റകുറ്റം
തീത്തൎ ു; അവർ അതിെന്റ പടികൾ െവച്ചു കതകും
ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി. 7 അവരുെട
അപ്പുറം ഗിെബേയാന്യനായ െമലത്യാവും
െമേരാേനാഥ്യനായ യാേദാനും ഗിെബേയാന്യരും
മിസപ്ായരും നദിക്കു ഇക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിയുെട
ന്യായാസനസ്ഥലംവെര അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 8

അതിന്നപ്പുറം തട്ടാന്മാരിൽ ഹഹൎ യ്യാവിെന്റ മകനായ
ഉസ്സീേയൽ അറ്റംകുറ്റം തീത്തൎ ു. അവെന്റ അപ്പുറം
ൈതലക്കാരിൽ ഒരുവനായ ഹനന്യാവു അറ്റകുറ്റം
തീത്തൎ ു വീതിയുള്ള മതിൽവെര െയരൂശേലമിെന
ഉറപ്പിച്ചു. 9 അവരുെട അപ്പുറം െയരൂശേലം
േദശത്തിെന്റ പാതിക്കു ്രപഭുവായ ഹൂരിെന്റ മകൻ
െരഫായാവു അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 10 അവരുെട അപ്പുറം
ഹരൂമഫിെന്റ മകൻ െയദായാവു തെന്റ വീട്ടിന്നു
േനെരയുള്ള ഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു; അവെന്റ അപ്പുറം
ഹശബെ്നയാവിെന്റ മകൻ ഹത്തൂശ ്അറ്റകുറ്റം
തീത്തൎ ു. 11 മെറ്റാരു ഭാഗവും ചൂളകളുെട േഗാപുരവും
ഹാരീമിെന്റ മകൻ മല്ക്കീയാവും പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ
മകൻ ഹശ്ശൂബും അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 12 അവെന്റ
അപ്പുറം െയരൂശേലംേദശത്തിെന്റ മെറ്റ പാതിക്കു
്രപഭുവായ ഹേല്ലാേഹശിെന്റ മകൻ ശല്ലൂമും അവെന്റ
പു്രതിമാരും അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 13 താഴവ്രവാതിൽ
ഹനൂനും സാേനാഹ ്നിവാസികളും അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു:
അവർ അതു പണിതു അതിെന്റ കതകും ഓടാമ്പലും
അന്താഴവും ഇണക്കി കുപ്പ വാതിൽവെര മതിൽ
ആയിരം മുഴം േകടുേപാക്കി. 14 കുപ്പവാതിൽ േബത്ത്-
ഹേഖെരംേദശത്തിെന്റ ്രപഭുവായ േരഖാബിെന്റ മകൻ
മല്ക്കീയാവു അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു; അവൻ അതു പണിതു
അതിെന്റ കതകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി.
15 ഉറവുവാതിൽ മിസപ്ാേദശത്തിെന്റ ്രപഭുവായ
െകാൽ-േഹാെസയുെട മകനായ ശല്ലൂൻ അറ്റകുറ്റം
തീത്തൎ ു; അവൻ അതു പണിതു േമച്ചൽ കഴിച്ചു കതകും
ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി രാേജാദ്യാനത്തിെന്റ
നീപ്പൎ ാത്തിക്കരിെകയുള്ള കുളത്തിെന്റ മതിലും
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുന്ന കലപ്ടിവെര
തീത്തൎ ു. 16 അവെന്റ അപ്പുറം േബത്ത്സൂർേദശത്തിെന്റ
പാതിക്കു ്രപഭുവായ അസബ്ൂക്കിെന്റ മകൻ
െനെഹമ്യാവു ദാവീദിെന്റ കല്ലറകളുെട േനെരയുള്ള
സ്ഥലംവെരയും െവട്ടിക്കുഴിച്ച കുളംവെരയും
വീരന്മാരുെട ആഗാരംവെരയും അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 17

അതിന്നപ്പുറം േലവ്യരിൽ ബാനിയുെട മകൻ െരഹൂം
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. അവെന്റ അപ്പുറം
െകയീലാേദശത്തിെന്റ പാതിക്കു ്രപഭുവായ
ഹശബ്യാവു തെന്റ േദശത്തിെന്റ േപക്കൎ ു അറ്റകുറ്റം
തിത്തൎ ു. 18 അതിെന്റേശഷം അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
െകയീലാേദശത്തിെന്റ മെറ്റ പാതിക്കു ്രപഭുവായ
േഹനാദാദിെന്റ മകൻ ബവ്വായി അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 19

അവെന്റ അപ്പുറം മിസപ്ാ്രപഭുവായ േയശുവയുെട
മകൻ ഏെസർ േകാണിങ്കെല ആയുധശാെലക്കുള്ള
കയറ്റത്തിന്നു േനെര മെറ്റാരു ഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു.
20 അതിെന്റേശഷം സബ്ബായിയുെട മകൻ ബാരൂക്ക് ആ
േകാണുതുടങ്ങി മഹാപുേരാഹിതനായ
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എല്യാശീബിെന്റ വീട്ടുവാതിൽവെര മെറ്റാരു ഭാഗം
ജാ്രഗതേയാെട അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 21 അതിെന്റ േശഷം
ഹേക്കാസിെന്റ മകനായ ഊരീയാവിെന്റ മകൻ
െമേരേമാത്ത് എല്യാശീബിെന്റ വീട്ടുവാതിൽ തുടങ്ങി
എല്യാശീബിെന്റ വീട്ടിെന്റ അറ്റംവെര മെറ്റാരു ഭാഗം
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 22 അതിെന്റേശഷം
നാട്ടുപുറക്കാരായ പുേരാഹിതന്മാർ അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു.
23 അതിെന്റേശഷം െബന്യാമീനും ഹശ്ശൂബും
തങ്ങളുെട വീട്ടിന്നു േനെര അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു.
അതിെന്റേശഷം അനന്യാവിെന്റ മകനായ
മയേസയാവിെന്റ മകൻ അസയ്യൎ ാവു തെന്റ
വീട്ടിന്നരിെക അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 24 അതിെന്റേശഷം
േഹനാദാദിെന്റ മകൻ ബിന്നൂവി അസയ്യൎ ാവിെന്റ
വീടുമുതൽ േകാണിെന്റ തിരിവുവെര മെറ്റാരുഭാഗം
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 25 ഊസായിയുെട മകൻ പാലാൽ
േകാണിന്നും കാരാഗൃഹത്തിെന്റ മുറ്റേത്താടു
േചന്നൎ തായി രാജധാനി കവിഞ്ഞു മുേമ്പാട്ടു നില്ക്കുന്ന
ഉന്നതേഗാപുരത്തിന്നും േനെര അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു;
അതിെന്റേശഷം പേരാശിെന്റ മകൻ െപദായാവു
അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 26 ൈദവാലയദാസന്മാർ ഓേഫലിൽ
കിഴക്കു നീവ്വൎ ാതിലിെന്നതിെരയുള്ള സ്ഥലംമുതൽ
കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന േഗാപുരംവെര പാത്തൎ ുവന്നു. 27

അതിെന്റേശഷം െതേക്കാവ്യർ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന
വലിയ േഗാപുരത്തിന്നു േനെര ഓേഫലിെന്റ മതിൽവെര
മെറ്റാരു ഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 28

കുതിരവാതിൽമുതൽ പുേരാഹിതന്മാർ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വീട്ടിന്നു േനെര അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 29

അതിെന്റ േശഷം ഇേമ്മരിെന്റ മകൻ സാേദാക്ക് തെന്റ
വീട്ടിന്നു േനെര അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. അതിെന്റേശഷം
കിഴെക്ക വാതിൽകാവല്ക്കാരനായ െശഖന്യാവിെന്റ
മകൻ െശമയ്യാവു അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 30

അതിെന്റേശഷം േശെലമ്യാവിെന്റ മകൻ ഹനന്യാവും
സാലാഫിെന്റ ആറാമെത്ത മകൻ ഹാനൂനും മെറ്റാരു
ഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. അതിെന്റേശഷം
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാം തെന്റ അറയുെട
േനെര അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 31 അതിെന്റേശഷം
തട്ടാന്മാരിൽ ഒരുവനായ മല്ക്കീയാവു ഹമ്മീഫഖ്ാദ്
വാതിലിന്നു േനെര ൈദവാലയദാസന്മാരുെടയും
കച്ചവടക്കാരുെടയും സ്ഥലംവെരയും േകാണിങ്കെല
മാളികമുറിവെരയും അറ്റകുറ്റം തീത്തൎ ു. 32

േകാണിങ്കെല മാളികമുറിക്കും ആട്ടുവാതിലിന്നും
മേദ്ധ്യ തട്ടാന്മാരും കച്ചവടക്കാരും അറ്റകുറ്റം തിത്തൎ ു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞങ്ങൾ മതിൽ പണിയുന്നു എന്നു
സൻബല്ലത്ത് േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ േകാപവും
മഹാേരാഷവും പൂണ്ടു െയഹൂദന്മാെര

നിന്ദിച്ചു. 2 ഈ ദുബ്ബൎ ലന്മാരായ െയഹൂദന്മാർ എന്തു
െചയവ്ാൻ േപാകുന്നു? അവെര സമ്മതിക്കുേമാ?
അവർ യാഗം കഴിക്കുേമാ? ഒരു ദിവസംെകാണ്ടു പണി
തീത്തൎ ുകളയുേമാ? െവന്തുകിടക്കുന്ന
ചണ്ടിക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽനിന്നു അവർ കല്ലു
ജീവിപ്പിക്കുേമാ എന്നിങ്ങെന തെന്റ സേഹാദരന്മാരും
ശമയ്യൎ ാൈസന്യവും േകൾെക്ക പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ
അവെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന അേമ്മാന്യനായ
േതാബീയാവു: അവർ എങ്ങെന പണിതാലും ഒരു
കുറുക്കൻ കയറിയാൽ അവരുെട കന്മതിൽ
ഉരുണ്ടുവീഴും എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ഞങ്ങളുെട ൈദവേമ,
േകൾേക്കണേമ; ഞങ്ങൾ നിന്ദിതന്മാർ ആയിരിക്കുന്നു;

അവരുെട നിന്ദെയ അവരുെട സ്വന്തതലയിേലക്കു
തിരിച്ചു ്രപവാസേദശത്തിൽ അവെര കവെച്ചൎ ക്കു
ഏലപ്ിേക്കണേമ. 5 പണിയുന്നവർ േകൾെക്ക അവർ
നിെന്ന േകാപിപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ അവരുെട അകൃത്യം
മെറക്കരുേത; അവരുെട പാപം നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
മാഞ്ഞുേപാകയും അരുേത. 6 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ
മതിൽ പണിതു; േവല െചയവ്ാൻ ജനത്തിന്നു
ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു മതിൽ മഴുവനും
പാതിെപാക്കംവെര തീത്തൎ ു.

7 െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾ അറ്റകുറ്റം
തീന്നൎ ുവരുന്നു എന്നും ഇടിവുകൾ അടഞ്ഞുതുടങ്ങി
എന്നും സൻബല്ലത്തും േതാബീയാവും അരാബ്യരും
അേമ്മാന്യരും അേസ്താദ്യരും േകട്ടേപ്പാൾ അവക്കൎ ു
മഹാേകാപം ജനിച്ചു. 8 െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
െചന്നു യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന്നും അവിെട കലക്കം
വരുേത്തണ്ടതിന്നും അവർ ഒെക്കയും ഒന്നിച്ചുകൂടി
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കി. 9 ഞങ്ങേളാ ഞങ്ങളുെട
ൈദവേത്താടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു; അവരുെടനിമിത്തം രാവും
പകലും കാവല്ക്കാെര ആേക്കണ്ടിവന്നു. 10 എന്നാൽ
െയഹൂദ്യർ: ചുമട്ടുകാരുെട ശക്തി ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു;
കല്ലും മണ്ണും ഇനിയും വളെര കിടക്കുന്നു; ആകയാൽ
മതിൽ പണിവാൻ നമുക്കു കഴികയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 ഞങ്ങളുെട ശ്രതുക്കേളാ: നാം അവരുെട
ഇടയിൽ െചന്നു അവെര െകാന്നു പണി
മുടക്കുന്നതുവെര അവർ ഒന്നും അറികയും
കാണുകയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അവരുെട
സമീപം പാത്തൎ  െയഹൂദന്മാർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും
വന്നു; നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുവിൻ എന്നു
പത്തു ്രപാവശ്യം ഞങ്ങേളാടു അേപക്ഷിച്ചു. 13

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ മതിലിെന്റ പിമ്പുറത്തു െപാക്കം
കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും തുറന്നുകിടക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകെള ആക്കി ജനെത്ത കുടുംബം
കുടുംബമായി വാളുകേളാടും കുന്തങ്ങേളാടും
വില്ലുകേളാടും കൂെട നിത്തൎ ി. 14 ഞാൻ േനാക്കി
എഴുേന്നറ്റുനിന്നു ്രപഭുക്കന്മാേരാടും ്രപമാണികേളാടും
േശഷം ജനേത്താടും: നിങ്ങൾ അവെര േപടിേക്കണ്ടാ;
വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ കത്തൎ ാവിെന ഓത്തൎ ു
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ും പു്രതന്മാക്കൎ ും
പു്രതിമാക്കൎ ും ഭായ്യൎ മാക്കൎ ും വീടുകൾക്കും േവണ്ടി
െപാരുതുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 ഞങ്ങൾക്കു
അറിവു കിട്ടിേപ്പാെയന്നും ൈദവം അവരുെട
ആേലാചനെയ നിഷഫ്ലമാക്കിെയന്നും ഞങ്ങളുെട
ശ്രതുക്കൾ േകട്ടേശഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മതിലിങ്കൽ
താന്താെന്റ േവെലക്കു മടങ്ങിെച്ചല്ലുവാനിടയായി. 16

അന്നുമുതല്ക്കു എെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ പാതിേപർ
േവെലക്കു നിന്നു പാതിേപർ കുന്തവും പരിചയും
വില്ലും കവചവും ധരിച്ചുനിന്നു; മതിൽ പണിയുന്ന
എല്ലാ െയഹൂദന്മാരുെടയും പുറകിൽ ്രപഭുക്കന്മാർ
നിന്നു. 17 ചുമെടടുക്കുന്ന ചുമട്ടുകാർ ഒരു
ൈകെകാണ്ടു േവല െചയ്കയും മെറ്റ ൈകെകാണ്ടു
ആയുധം പിടിക്കയും െചയത്ു. 18 പണിയുന്നവർ
അെരക്കു വാൾ െകട്ടിയുംെകാണ്ടു പണിതു. എന്നാൽ
കാഹളം ഊതുന്നവൻ എെന്റ അടുക്കൽ തേന്ന
ആയിരുന്നു. 19 ഞാൻ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
്രപമാണികേളാടും േശഷംജനേത്താടും: േവല
വലിയതും വിശാലമായതും ആകുന്നു; നാം
മതിലിേന്മൽ ചിതറി തമ്മിൽതമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുന്നു.
20 നിങ്ങൾ കാഹളനാദം േകൾക്കുേന്നടത്തു
ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ കൂടിെക്കാൾവിൻ; നമ്മുെട
ൈദവം നമുക്കു േവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യും എന്നു
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പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ പണിനടത്തി;
പാതിേപർ േനരം െവളുക്കുേമ്പാൾതുടങ്ങി നക്ഷ്രതം
്രപകാശിക്കുന്നതുവെര കുന്തം പിടിച്ചുനിന്നു. 22 ആ
കാലത്തു ഞാൻ ജനേത്താടു: രാ്രതിയിൽ നമുക്കു
കാവലിന്നും പകൽ േവല െചയ്യുന്നതിന്നും
ഉതകത്തക്കവണ്ണം ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
േവലക്കാരനുമായി െയരൂശേലമിന്നകത്തു പാേക്കൎ ണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ഞാേനാ എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാ
എെന്റ ബാല്യക്കാേരാ എെന്റ കീഴിലുള്ള കാവല്ക്കാേരാ
ആരും ഉടുപ്പു മാറിയില്ല; കുളിക്കുന്ന
സമയത്തുകൂെടയും ആയുധം ധരിച്ചിരുന്നു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജനവും അവരുെട ഭായ്യൎ മാരും െയഹൂദന്മാരായ
തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരുെട േനെര വലിയ
നിലവിളി കൂട്ടി: 2 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട

പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി പലരാകെകാണ്ടു
ഞങ്ങളുെട ഉപജീവനത്തിന്നു ധാന്യം
േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ചിലരും 3 ഞങ്ങളുെട
നിലങ്ങളും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും വീടുകളും പണയം
എഴുതി ഈ ദുഭൎ ിക്ഷകാലത്തു ധാന്യം
വാേങ്ങണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ചിലരും 4

രാജേഭാഗം െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ
നിലങ്ങളിേന്മലും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിേന്മലും പണം
കടംേമടിച്ചിരിക്കുന്നു; 5 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങളുെട േദഹം
ഞങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരുെട േദഹെത്തേപ്പാെലയും
ഞങ്ങളുെട മക്കൾ അവരുെട മക്കെളേപ്പാെലയും
ആകുന്നുെവങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ദാസ്യത്തിന്നു
െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു; ഞങ്ങളുെട പു്രതിമാരിൽ ചിലർ
അടിമെപ്പട്ടുേപായിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു േവെറ
നിവ്വൎ ാഹമില്ല; ഞങ്ങളുെട നിലങ്ങളും
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും അന്യാധീനമായിരിക്കുന്നു എന്നു
േവെറ ചിലരും പറഞ്ഞു. 6 അവരുെട നിലവിളിയും
ഈ വാക്കുകളും േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്കു അതിേകാപം
വന്നു. 7 ഞാൻ എെന്റ മനസ്സുെകാണ്ടു
ആേലാചിച്ചേശഷം ്രപഭുക്കന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും ശാസിച്ചു: നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ സേഹാദരേനാടു പലിശ വാങ്ങുന്നുവേല്ലാ
എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. അവക്കൎ ു വിേരാധമായി
ഞാൻ ഒരു മഹാേയാഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. 8 ജാതികൾക്കു
വിറ്റിരുന്ന നമ്മുെട സേഹാദരന്മാരായ െയഹൂദന്മാെര
നമ്മാൽ കഴിയുേന്നടേത്താളം നാം
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ നമ്മുെട
സേഹാദരന്മാർ തങ്ങെളത്തേന്ന നമുക്കു
വിലപ്ാന്തക്കവണ്ണം അവെര വീണ്ടും വിലപ്ിപ്പാൻ
േപാകുന്നുേവാ എന്നു ഞാൻ അവേരാടു േചാദിച്ചു.
അതിന്നു അവർ ഒരു വാക്കും പറവാൻ കഴിയാെത
െമൗനമായിരുന്നു. 9 പിെന്നയും ഞാൻ പറഞ്ഞതു:
നിങ്ങൾ െചയ്യുന്ന കായ്യൎ ം നന്നല്ല; നമ്മുെട
ശ്രതുക്കളായ ജാതികളുെട നിന്ദ ഓത്തൎ ിെട്ടങ്കിലും
നിങ്ങൾ നമ്മുെട ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ടു
നടേക്കണ്ടതല്ലേയാ? 10 ഞാനും എെന്റ
സേഹാദരന്മാരും എെന്റ ഭൃത്യന്മാരും അവക്കൎ ു
്രദവ്യവും ധാന്യവും കടം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; നാം
ഈ പലിശ ഉേപക്ഷിച്ചുകളക. 11 നിങ്ങൾ ഇന്നു തേന്ന
അവരുെട നിലങ്ങളും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങളും വീടുകളും മടക്കിെക്കാടുപ്പിൻ;
്രദവ്യം, ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവയിൽ നൂറ്റിന്നു

ഒന്നു വീതം നിങ്ങൾ അവേരാടു വാങ്ങിവരുന്നതും
അവക്കൎ ു ഇെളച്ചുെകാടുപ്പിൻ. 12 അതിന്നു അവർ:
ഞങ്ങൾ അവ മടക്കിെക്കാടുക്കാം; ഇനി അവേരാടു
ഒന്നും േചാദിക്കയുമില്ല; നീ പറയുേമ്പാെല തേന്ന
ഞങ്ങൾ െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഞാൻ
പുേരാഹിതന്മാെര വിളിച്ചു ഈ വാഗദ്ാന്രപകാരം
െചയത്ുെകാള്ളാെമന്നു അവരുെട മുമ്പിൽ െവച്ചു
അവെരെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചു. 13 ഞാൻ എെന്റ
മടി കുടഞ്ഞു; ഈ വാഗദ്ാനം നിവത്തൎ ിക്കാത്ത
ഏവെനയും അവെന്റ വീട്ടിൽനിന്നും അവെന്റ
സമ്പാദ്യത്തിൽനിന്നും ൈദവം ഇതുേപാെല
കുടഞ്ഞുകളയെട്ട; ഇങ്ങെന അവൻ കുടഞ്ഞും
ഒഴിഞ്ഞും േപാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. സവ്വൎ സഭയും:
ആേമൻ എന്നു പറഞ്ഞു യേഹാവെയ സ്തുതിച്ചു. ജനം
ഈ വാഗദ്ാന്രപകാരം ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 14 ഞാൻ
െയഹൂദാേദശത്തു അവരുെടേദശാധിപതിയായി
നിയമിക്കെപ്പട്ട നാൾമുതൽ അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാരാജാവിെന്റ
ഇരുപതാം ആണ്ടുമുതൽ തേന്ന, അവെന്റ
മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടുവെര പ്രന്തണ്ടു സംവത്സരം
ഞാനും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും േദശാധിപതിക്കുള്ള
അേഹാവൃത്തി വാങ്ങിയില്ല. 15 എനിക്കു മുെമ്പ
ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടെത്ത േദശാധിപതികൾ ജനത്തിന്നു
ഭാരമായിരുന്നു നാലപ്തു േശെക്കൽ െവള്ളിവീതം
വാങ്ങിയതു കൂടാെത അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂെട
അവേരാടു വാങ്ങി; അവരുെട ഭൃത്യന്മാരും
ജനത്തിേന്മൽ കത്തൎ ൃത്വം നടത്തിവന്നു; ഞാേനാ
ൈദവഭയം േഹതുവായി അങ്ങെന െചയത്ില്ല. 16

ഞാൻ ഈ മതിലിെന്റ േവലയിൽ തേന്ന ഉറ്റിരുന്നു;
ഞങ്ങൾ ഒരു നിലവും വിെലക്കു വാങ്ങിയില്ല; എെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും ഈ േവലയിൽ േചന്നൎ ു
്രപവത്തൎ ിച്ചുേപാന്നു. 17

െയഹൂദന്മാരും്രപമാണികളുമായ നൂറ്റമ്പതുേപരല്ലാെത
ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു ഞങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വന്നവരും എെന്റ േമെശക്കൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ചുേപാന്നു. 18 എനിക്കു ഒരു ദിവസേത്തക്കു ഒരു
കാളെയയും വിേശഷമായ ആറു ആടിെനയും പാകം
െചയ്യും; പക്ഷികെളയും പാകം െചയ്യും. പത്തു
ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സകലവിധ വീഞ്ഞും ധാരാളം
െകാണ്ടുവരും; ഇങ്ങെനെയാെക്കയും
േവണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ഈ ജനം െപടുന്ന പാടു
കഠിനമായിരുന്നതിനാൽ േദശാധിപതിക്കുള്ള
അേഹാവൃത്തി ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടില്ല. 19 എെന്റ
ൈദവേമ, ഞാൻ ഈ ജനത്തിന്നു േവണ്ടി
െചയത്െതാെക്കയും എനിക്കു നെന്മക്കായിട്ടു
ഓേക്കൎ ണേമ.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഞാൻ മതിൽ പണിതു; ആ കാലത്തു
പടിവാതിലുകൾക്കു കതകുകൾ
െവച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അറ്റകുറ്റം ഒന്നും

േശഷിപ്പിെല്ലന്നു സൻബല്ലത്തും േതാബീയാവും
അരാബ്യനായ േഗെശമും ഞങ്ങളുെട മറ്റു ശ്രതുക്കളും
േകട്ടേപ്പാൾ 2 സൻബല്ലത്തും േഗെശമും എെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: വരിക; നാം
ഓേനാസമഭൂമിയിെല ഒരു ്രഗാമത്തിൽ േയാഗംകൂടുക
എന്നു പറയിച്ചു. എേന്നാടു േദാഷം
െചയവ്ാനായിരുന്നു അവർ നിരൂപിച്ചതു. 3 ഞാൻ
അവരുെട അടുക്കേലക്കു ദൂതന്മാെര അയച്ചു: ഞാൻ
ഒരു വലിയ േവല െചയത്ുവരുന്നു; എനിക്കു
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അേങ്ങാട്ടു വരുവാൻ കഴിവില്ല; ഞാൻ േവല വിട്ടു
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുന്നതിനാൽ അതിന്നു
മിനേക്കടു വരുത്തുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറയിച്ചു.
4 അവർ നാലു ്രപാവശ്യം ഇങ്ങെന എെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ചു; ഞാനും ഈ വിധം തേന്ന മറുപടി
പറഞ്ഞയച്ചു. 5 സൻബല്ലത്ത് അങ്ങെന തേന്ന
അഞ്ചാം ്രപാവശ്യം തെന്റ ഭൃത്യെന, തുറന്നിരിക്കുന്ന
ഒരു എഴുത്തുമായി എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു. 6

അതിൽ എഴുതിയിരുന്നതു: നീയും െയഹൂദന്മാരും
മത്സരിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു നീ
മതിൽ പണിയുന്നതു; നീ അവക്കൎ ു രാജാവാകുവാൻ
വിചാരിക്കുന്നു എന്നേ്രത വത്തൎ മാനം. 7 െയഹൂദയിൽ
ഒരു രാജാവു ഉെണ്ടന്നു നിെന്നക്കുറിച്ചു െയരൂശേലമിൽ
്രപസംഗിപ്പാൻ നീ ്രപവാചകന്മാെര നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെന ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഒരു േകൾവി ഉണ്ടു;
ഗശമ്ൂവും അങ്ങെന പറയുന്നു. രാജാവും ഇേപ്പാൾ
ഈ േകൾവി േകൾക്കും; ആകയാൽ വരിക നാം
തമ്മിൽ ആേലാചന െചയ്ക. 8 അതിന്നു ഞാൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നീ പറയുന്നതുേപാെലയുള്ള
കായ്യൎ ം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല; അതു നീ സ്വേമധയാ
സങ്കലപ്ിച്ചതാകുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. 9 േവല
നടക്കാതവണ്ണം അവരുെട ൈധയ്യൎ ം ക്ഷയിച്ചു
േപാേകണെമന്നു പറഞ്ഞു അവർ ഒെക്കയും ഞങ്ങെള
ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ േനാക്കി. ആകയാൽ ൈദവേമ,
എെന്ന ൈധയ്യൎ െപ്പടുേത്തണേമ.

10 പിെന്ന ഞാൻ െമേഹതേബലിെന്റ മകനായ
െദലായാവിെന്റ മകൻ െശമയ്യാവിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു;
അവൻ കതകെടച്ചു അകത്തിരിക്കയായിരുന്നു; നാം
ഒരുമിച്ചു ൈദവാലയത്തിൽ മന്ദിരത്തിന്നകത്തു കടന്നു
വാതിൽ അെടക്കുക; നിെന്ന െകാല്ലുവാൻ വരുന്നുണ്ടു;
നിെന്ന െകാല്ലുവാൻ അവർ രാ്രതിയിൽ വരും എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അതിന്നു ഞാൻ: എെന്നേപ്പാെലയുള്ള
ഒരാൾ ഓടിേപ്പാകുേമാ? എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരുത്തൻ
ജീവരെക്ഷക്കായി മന്ദിരത്തിേലക്കു േപാകുേമാ? ഞാൻ
േപാകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ൈദവം അവെന
അയച്ചിട്ടില്ല; േതാബീയാവും സൻബല്ലത്തും അവന്നു
കൂലി െകാടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ എനിക്കു
വിേരാധമായി ആ ്രപവചനം പറഞ്ഞേതയുള്ളു എന്നു
എനിക്കു മനസ്സിലായി. 13 ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടു അങ്ങെന
്രപവത്തൎ ിച്ചു പാപം െചേയ്യണ്ടതിന്നും എെന്ന
ദുഷിക്കത്തക്കവണ്ണം അപവാദത്തിന്നു കാരണം
കിേട്ടണ്ടതിന്നും അവർ അവന്നു കൂലിെകാടുത്തിരുന്നു.
14 എെന്റ ൈദവേമ, േതാബീയാവും സൻബല്ലത്തും
െചയത് ഈ ്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം അവേരയും
േനാവദ്യാ എന്ന ്രപവാചകിെയയും എെന്ന
ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ േനാക്കിയ മറ്റു
്രപവാചകന്മാെരയും ഓേക്കൎ ണേമ.

15 ഇങ്ങെന മതിൽ അമ്പത്തിരണ്ടു ദിവസം പണിതു
എലൂൽമാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തിയ്യതി തീത്തൎ ു. 16

ഞങ്ങളുെട സകലശ്രതുക്കളും അതു േകട്ടേപ്പാൾ
ഞങ്ങളുെട ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ ആെക ഭയെപ്പട്ടു;
അവർ തങ്ങൾക്കു തേന്ന അലപ്ന്മാരായി േതാന്നി; ഈ
്രപവൃത്തി ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ സഹായത്താൽ
സാദ്ധ്യമായി എന്നു അവർ ്രഗഹിച്ചു. 17 ആ കാലത്തു
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ േതാബീയാവിന്നു അേനകം
എഴുത്തു അയക്കുകയും േതാബീയാവിെന്റ എഴുത്തു
അവക്കൎ ു വരികയും െചയത്ു. 18 അവൻ ആരഹിെന്റ
മകനായ െശഖന്യാവിെന്റ മരുമകൻ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടും അവെന്റ മകൻ േയാഹാനാൻ
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകെള

വിവാഹം െചയത്ിരുന്നതുെകാണ്ടും െയഹൂദയിൽ
അേനകർ അവനുമായി സത്യബന്ധം െചയത്ിരുന്നു.
19 അ്രതയുമല്ല, അവർ അവെന്റ ഗുണങ്ങെള എെന്റ
മുമ്പാെക ്രപസ്താവിക്കയും എെന്റ വാക്കുകെള
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നറിയിക്കയും െചയത്ു.
അതുെകാണ്ടു എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ
േതാബീയാവു എഴുത്തു അയച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ മതിൽ പണിതുതീത്തൎ ു കതകുകൾ
െവക്കുകയും വാതിൽകാവല്ക്കാെരയും
സംഗീതക്കാെരയും േലവ്യെരയും നിയമിക്കയും

െചയത്േശഷം 2 ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരനായ
ഹനാനിെയയും േകാട്ടയുെട അധിപനായ
ഹനന്യാെവയും െയരൂശേലമിന്നു അധിപതികളായി
നിയമിച്ചു; ഇവൻ പലെരക്കാളും വിശ്വസ്തനും
ൈദവഭക്തനും ആയിരുന്നു. 3 ഞാൻ അവേരാടു:
െവയിൽ ഉെറക്കുന്നതുവെര െയരൂശേലമിെന്റ വാതിൽ
തുറക്കരുതു; നിങ്ങൾ അരിെക നില്ക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
കതകു അെടച്ചു അന്താഴം ഇടുവിേക്കണം;
െയരൂശേലംനിവാസികളിൽനിന്നു കാവല്ക്കാെര
നിയമിച്ചു ഓേരാരുത്തെന താന്താെന്റ
കാവൽസ്ഥലത്തും താന്താെന്റ വീട്ടിന്നു േനെരയുമായി
നിത്തൎ ിെക്കാേള്ളണം എന്നു പറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ
പട്ടണം വിശാലമായതും വലിയതും അകത്തു ജനം
കുറവും ആയിരുന്നു; വീടുകൾ പണിതിരുന്നതുമില്ല. 5

വംശാവലി്രപകാരം എണ്ണം േനാേക്കണ്ടതിന്നു
്രപഭുക്കന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും ജനെത്തയും
കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ എെന്റ ൈദവം എെന്റ മനസ്സിൽ
േതാന്നിച്ചു. എന്നാെറ ആദ്യം മടങ്ങിവന്നവരുെട ഒരു
വംശാവലിേരഖ എനിക്കു കണ്ടുകിട്ടി; അതിൽ
എഴുതിക്കണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: 6

ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായ ബദ്ധന്മാരുെട ്രപവാസത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു െയരൂശേലമിേലക്കും െയഹൂദയിേലക്കും
താന്താെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കു മടങ്ങിവന്നവരായ
േദശനിവാസികൾ: 7 ഇവർ െസരുബ്ബാേബൽ, േയശുവ,
െനെഹമ്യാവു; അസയ്യൎ ാവു, രയമ്യാവു, നഹമാനി,
െമാെദ്ദൎഖായി, ബിൽശാൻ, മിസേ്പെരത്ത്, ബിഗ്വായി,
െനഹൂം, ബയനാ എന്നിവേരാടുകൂെട മടങ്ങിവന്നു;
യി്രസാേയൽജനത്തിെല പുരുഷന്മാരുെട
സംഖ്യയാവിതു: 8 പേരാശിെന്റ മക്കൾ
രണ്ടായിരെത്താരുനൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ടു. 9

െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ മൂന്നൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ടു. 10

ആരഹിെന്റ മക്കൾ അറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടു. 11

േയശുവയുെടയും േയാവാബിെന്റയും മക്കളിൽ
പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ മക്കൾ
രണ്ടായിരെത്തണ്ണൂറ്റിപ്പതിെനട്ടു. 12 ഏലാമിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു. 13 സത്ഥൂവിെന്റ മക്കൾ
എണ്ണൂറ്റിനാലപ്ത്തഞ്ചു. 14 സക്കായിയുെട മക്കൾ
എഴുനൂറ്ററുപതു. 15 ബിന്നൂവിയുെട മക്കൾ
അറുനൂറ്റിനാലപ്െത്തട്ടു. 16 േബബായിയുെട മക്കൾ
അറുനൂറ്റിരുപെത്തട്ടു. 17 അസഗ്ാദിെന്റ മക്കൾ
രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു. 18

അേദാനീക്കാമിെന്റ മക്കൾ അറുനൂറ്ററുപേത്തഴു. 19

ബിഗ്വായിയുെട മക്കൾ രണ്ടായിരത്തറുപേത്തഴു. 20

ആദീെന്റ മക്കൾ അറുനൂറ്റമ്പത്തഞ്ചു. 21

ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ സന്തതിയായി ആേതരിെന്റ മക്കൾ
െതാണ്ണൂെറ്റട്ടു. 22 ഹാശൂമിെന്റ മക്കൾ

െനെഹമ്യാവു 6:4 400 െനെഹമ്യാവു 7:22



8

മുന്നൂറ്റിരുപെത്തട്ടു. 23 േബസായിയുെട മക്കൾ
മുന്നൂറ്റിരുപത്തിനാലു. 24 ഹാരീഫിെന്റ മക്കൾ
നൂറ്റിപ്രന്തണ്ടു. 25 ഗിെബേയാന്യർ െതാണ്ണൂറ്റഞ്ചു. 26

േബേത്ത്ലെഹമ്യരും െനേതാഫാത്യരും കൂെട
നൂെറ്റണപ്െത്തട്ടു. 27 അനാേഥാത്യർ നൂറ്റിരുപെത്തട്ടു.
28 േബത്ത്-അസമ്ാേവത്യർ നാലപ്ത്തിരണ്ടു. 29

കിയ്യൎ ത്ത്-െയയാരീം, െകഫീരാ, െബെയേരാത്ത്
എന്നിവയിെല നിവാസികൾ
എഴുനൂറ്റിനാലപ്ത്തിമൂന്നു. 30 രാമക്കാരും
േഗബക്കാരും അറുനൂറ്റിരുപെത്താന്നു. 31 മിക്മാസ്
നിവാസികൾ നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു. 32 േബേഥൽകാരും
ഹായീക്കാരും നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു. 33 മെറ്റ
െനേബാവിെല നിവാസികൾ അമ്പത്തിരണ്ടു. 34 മെറ്റ
ഏലാമിെല നിവാസികൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു. 35 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ
മുന്നൂറ്റിരുപതു. 36 െയരീേഹാനിവാസികൾ
മുന്നൂറ്റിനാലപ്ത്തഞ്ചു. 37 േലാദിെലയും
ഹാദീദിെലയും ഓേനാവിെലയും നിവാസികൾ
എഴുനൂറ്റിരുപെത്താന്നു. 38 േസനായാനിവാസികൾ
മൂവായിരത്തിെത്താള്ളായിരത്തിമുപ്പതു. 39

പുേരാഹിതന്മാർ: േയശുവയുെട ഗൃഹത്തിെല
െയദായാവിെന്റ മക്കൾ
െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തിമൂന്നു. 40 ഇേമ്മരിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ടു. 41 പശഹ്ൂരിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റിനാലപ്േത്തഴു. 42 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിപ്പതിേനഴു. 43 േലവ്യർ: േഹാെദവയുെട
മക്കളിൽ കദമ്ീേയലിെന്റ മകനായ േയശുവയുെട
മക്കൾ എഴുപത്തിനാലു. 44 സംഗീതക്കാർ:
ആസാഫ്യർ നൂറ്റിനാലപ്െത്തട്ടു. 45 വാതിൽകാവല്ക്കാർ:
ശല്ലൂമിെന്റ മക്കൾ, ആേതരിെന്റ മക്കൾ, തൽേമാെന്റ
മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ മക്കൾ, ഹതീതയുെട മക്കൾ,
േശാബായിയുെട മക്കൾ ആെക നൂറ്റിമുപ്പെത്തട്ടു. 46

ൈദവാലയദാസന്മാർ: സീഹയുെട മക്കൾ,
ഹസൂഫയുെട മക്കൾ, തബ്ബാേയാത്തിെന്റ മക്കൾ,
േകേരാസിെന്റ മക്കൾ, 47 സീയായുെട മക്കൾ,
പാേദാെന്റ മക്കൾ, 48 െലബാനയുെട മക്കൾ,
ഹഗാബയുെട മക്കൾ, സൽമായിയുെട മക്കൾ, 49

ഹാനാെന്റ മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ, ഗാഹരിെന്റ
മക്കൾ, െരയായ്യാവിെന്റ മക്കൾ, 50 െരസീെന്റ മക്കൾ,
െനേക്കാദയുെട മക്കൾ, 51 ഗസ്സാമിെന്റ മക്കൾ,
ഉസ്സയുെട മക്കൾ, പാേസഹയുെട മക്കൾ, 52

േബസായിയുെട മക്കൾ, െമയൂന്യരുെട മക്കൾ,
െനഫീത്യരുെട മക്കൾ, 53 ബക്ക്ബൂക്കിെന്റ മക്കൾ,
ഹക്കൂഫയുെട മക്കൾ, ഹർഹൂരിെന്റ മക്കൾ,
ബസ്ലീത്തിെന്റ മക്കൾ, 54 െമഹിദയുെട മക്കൾ,
ഹശൎ യുെട മക്കൾ, 55 ബേക്കൎ ാസിെന്റ മക്കൾ,
സീെസരയുെട മക്കൾ, 56 േതമഹിെന്റ മക്കൾ,
െനസീഹയുെട മക്കൾ, ഹതീഫയുെട മക്കൾ.

57 ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കൾ;
േസാതായിയുെട മക്കൾ, േസാേഫെരത്തിെന്റ മക്കൾ, 58

െപരീദയുെട മക്കൾ, യാലയുെട മക്കൾ, ദേക്കൎ ാെന്റ
മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ, 59 െശഫത്യാവിെന്റ
മക്കൾ, ഹത്തീലിെന്റ മക്കൾ, േപാെഖെരത്ത്-
െസബായീമിെന്റ മക്കൾ, ആേമാെന്റ മക്കൾ. 60

ൈദവാലയദാസന്മാരും ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട
മക്കളും ആെക മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണൂറ്റിരണ്ടു. 61 േതൽ-
േമെലഹ,് േതൽ-ഹശൎ ാ, െകരൂബ,് അേദ്ദാൻ, ഇേമ്മർ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നവർ ഇവർ
തേന്ന. എങ്കിലും അവർ യി്രസാേയല്യർ തേന്നേയാ
എന്നു തങ്ങളുെട പിതൃഭവനവും വംേശാലപ്ത്തിയും

കാണിപ്പാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 62 െദലായാവിെന്റ
മക്കൾ, േതാബീയാവിെന്റ മക്കൾ, െനേക്കാദയുെട
മക്കൾ; ആെക അറുനൂറ്റി നാലപ്ത്തിരണ്ടു േപർ. 63

പുേരാഹിതന്മാരിൽ: േഹാബയുെട മക്കൾ,
ഹേക്കാസ്സിെന്റ മക്കൾ, ഗിെലയാദ്യനായ
ബസൎ ില്ലായിയുെട പു്രതിമാരിൽ ഒരുത്തിെയ വിവാഹം
കഴിച്ചു അവരുെട േപരിൻ്രപകാരം വിളിക്കെപ്പട്ട
ബസൎ ില്ലായിയുെട മക്കൾ. 64 ഇവർ വംശാവലിേരഖ
അേന്വഷിച്ചു, കണ്ടില്ലതാനും; അതുെകാണ്ടു അവെര
അശുദ്ധെരെന്നണ്ണി െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 65 ഊരീമും തുമ്മീമും ഉേള്ളാരു
പുേരാഹിതൻ എഴുേന്നല്ക്കുംവെര അവർ
അതിപരിശുദ്ധമായതു തിന്നരുെതന്നു േദശാധിപതി
അവേരാടു കലപ്ിച്ചു.

66 സഭയാെക നാലപ്ത്തീരായിരത്തി
മുന്നൂറ്ററുപതുേപരായിരുന്നു. 67 അവരുെട
ദാസീദാസന്മാരായ
ഏഴായിരത്തിമുന്നൂറ്റിമുപ്പേത്തഴുേപെര കൂടാെത
തേന്ന; അവക്കൎ ു ഇരുനൂറ്റിനാലപ്ത്തഞ്ചു
സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
68 എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്താറു കുതിരയും
ഇരുനൂറ്റിനാലപ്ത്തഞ്ചു േകാവർകഴുതയും 69

നാനൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും
ആറായിരെത്തഴുനൂറ്റിരുപതു കഴുതയും
അവക്കൎ ുണ്ടായിരുന്നു. 70 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽ
ചിലർ േവെലക്കായിട്ടു ദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു;
േദശാധിപതി ആയിരം തങ്കക്കാശും അമ്പതു
കിണ്ണങ്ങളും അഞ്ഞൂറ്റിമുപ്പതു പുേരാഹിതവ്രസ്തവും
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു െകാടുത്തു. 71

പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽ ചിലർ പണിവക
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു ഇരുപതിനായിരം തങ്കക്കാശും
രണ്ടായിരത്തിരുനൂറു മാേന െവള്ളിയും െകാടുത്തു. 72

േശഷമുള്ള ജനം ഇരുപതിനായിരം തങ്കക്കാശും
രണ്ടായിരം മാേന െവള്ളിയും അറുപേത്തഴു
പുേരാഹിതവ്രസ്തവും െകാടുത്തു. 73 അങ്ങെന
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും
സംഗീതക്കാരും ജനത്തിൽ ചിലരും
ൈദവാലയദാസന്മാരും എല്ലായി്രസാേയലും
താന്താങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന യി്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങളുെട
പട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തൎ ിരിക്കുേമ്പാൾ ഏഴാം
മാസത്തിൽ സകലജനവും നീവ്വൎ ാതിലിെന്റ

മുമ്പിലുള്ള വിശാലസ്ഥലത്തു ഒരുമനെപ്പട്ടു വന്നുകൂടി,
യേഹാവ യി്രസാേയലിന്നു കലപ്ിച്ചു െകാടുത്ത
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
െകാണ്ടുവരുവാൻ എ്രസാശാ്രസ്തിേയാടു പറഞ്ഞു. 2

ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി എ്രസാപുേരാഹിതൻ
പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളും േകട്ടു ്രഗഹിപ്പാൻ
്രപാപത്ിയുള്ള എല്ലാവരുമായ സഭയുെട മുമ്പാെക
ന്യായ്രപമാണം െകാണ്ടുവന്നു, 3

നീവ്വൎ ാതിലിെന്നതിെരയുള്ള വിശാലസ്ഥലത്തുെവച്ചു
രാവിെലതുടങ്ങി ഉച്ചവെര പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളും
്രഗഹിപ്പാൻ ്രപാപത്ിയുള്ള എല്ലാവരും േകൾെക്ക
ന്യായ്രപമാണ പുസ്തകം വായിച്ചു; സവ്വൎ ജനവും
ശ്രദ്ധിച്ചുേകട്ടു. 4 ഈ ആവശ്യത്തിന്നു
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ്രപസംഗപീഠത്തിൽ എ്രസാശാ്രസ്തി
കയറിനിന്നു; അവെന്റ അരിെക വലത്തുഭാഗത്തു
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മത്ഥിത്ഥ്യാവു, േശമാ, അനായാവു, ഊരീയാവു,
ഹില്ക്കീയാവു, മയേസയാവു എന്നിവരും ഇടത്തു
ഭാഗത്തു െപദായാവു, മീശാേയൽ, മല്ക്കീയാവു, ഹാശൂം,
ഹശബ്ദ്ദാനാ, െസഖയ്യൎ ാവു, െമശുല്ലാം എന്നിവരും
നിന്നു. 5 എ്രസാ സകലജനവും കാൺെക പുസ്തകം
വിടത്തൎ ു; അവൻ സകലജനത്തിന്നും മീെത
ആയിരുന്നു; അതു വിടത്തൎ േപ്പാൾ ജനെമല്ലാം
എഴുേന്നറ്റുനിന്നു. 6 എ്രസാ മഹാൈദവമായ
യേഹാവെയ സ്തുതിച്ചു; ജനെമാെക്കയും ൈക ഉയത്തൎ ി;
ആേമൻ, ആേമൻ എന്നു ്രപതിവചനം പറഞ്ഞു
വണങ്ങി സാഷ്ടാംഗം വീണു യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ചു.
7 ജനം താന്താെന്റ നിലയിൽ തേന്ന നിന്നിരിെക്ക
േയശുവ, ബാനി, േശെരബ്യാവു, യാമീൻ, അക്കൂബ,്
ശെബ്ബത്തായി, േഹാദീയാവു, മയേസയാവു, െകലീതാ,
അസയ്യൎ ാവു, േയാസാബാദ,് ഹാനാൻ, െപലായാവു,
എന്നിവരും േലവ്യരും ജനത്തിന്നു ന്യായ്രപമാണെത്ത
െപാരുൾ തിരിച്ചുെകാടുത്തു. 8 ഇങ്ങെന അവർ
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം െതളിവായി
വായിച്ചുേകൾപ്പിക്കയും വായിച്ചതു ്രഗഹിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അത്ഥൎ ം പറഞ്ഞുെകാടുക്കയും െചയത്ു. 9

േദശാധിപതിയായ െനെഹമ്യാവും ശാ്രസ്തിയായ
എ്രസാപുേരാഹിതനും ജനെത്ത ഉപേദശിച്ചുേപാന്ന
േലവ്യരും സകലജനേത്താടും: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങൾ
ദുഃഖിക്കരുതു കരകയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.
ജനെമല്ലാം ന്യായ്രപമാണവാക്യങ്ങെള േകട്ടേപ്പാൾ
കരഞ്ഞുേപായിരുന്നു. 10 അനന്തരം അവർ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ െചന്നു മൃഷ്ടാന്നേഭാജനവും
മധുരപാനീയവും കഴിച്ചു തങ്ങൾക്കായി
വട്ടംകൂട്ടീട്ടില്ലാത്തവക്കൎ ു പകച്ചൎ  െകാടുത്തയപ്പിൻ; ഈ
ദിവസം നമ്മുെട കത്തൎ ാവിന്നു വിശുദ്ധമാകുന്നു;
നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതു; യേഹാവയിങ്കെല സേന്താഷം
നിങ്ങളുെട ബലം ആകുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 11

അവ്വണ്ണം േലവ്യരും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ; ഈ
ദിവസം വിശുദ്ധമേല്ലാ; നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതു എന്നു
പറഞ്ഞു സവ്വൎ ജനെത്തയും സാവധാനെപ്പടുത്തി. 12

തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ വചനം േബാദ്ധ്യമായതുെകാണ്ടു
ജനെമല്ലാം േപായി തിന്നുകയും കുടിക്കയും പകച്ചൎ
െകാടുത്തയക്കയും അത്യന്തം സേന്താഷിക്കയും
െചയത്ു.

13 പിെറ്റന്നാൾ സകലജനത്തിെന്റയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
ന്യായ്രപമാണവാക്യങ്ങെള േകൾേക്കണ്ടതിന്നു
എ്രസാശാ്രസ്തിയുെട അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി. 14

യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കലപ്ിച്ച
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ: യി്രസാേയൽമക്കൾ ഏഴാം
മാസത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ കൂടാരങ്ങളിൽ പാേക്കൎ ണം
എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല 15 കൂടാരങ്ങൾ
ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ മലയിൽ െചന്നു
ഒലിവുെകാമ്പു, കാെട്ടാലിവുെകാമ്പു,
െകാഴുന്തുെകാമ്പു, ഈന്തമടൽ, തെഴച്ച വൃക്ഷങ്ങളുെട
െകാമ്പു എന്നിവ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു തങ്ങളുെട
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിലും അറിയിച്ചു
്രപസിദ്ധെപ്പടുേത്തണെമന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി
അവർ കണ്ടു. 16 അങ്ങെന ജനം െചന്നു ഒേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വീട്ടിെന്റ മുകളിലും മുറ്റത്തും
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിലും നീവ്വൎ ാതില്ക്കെല
വിശാലസ്ഥലത്തും എ്രഫയീംവാതില്ക്കെല
വിശാലസ്ഥലത്തും കൂടാരങ്ങളുണ്ടാക്കി. 17

്രപവാസത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങിവന്നവരുെട സവ്വൎ സഭയും

കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൂടാരങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു; നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവയുെട കാലംമുതൽ അന്നുവെര
യി്രസാേയൽമക്കൾ അങ്ങെന
െചയ്യാതിരുന്നതുെകാണ്ടു അന്നു ഏറ്റവും വലിയ
സേന്താഷം ഉണ്ടായി. 18 ആദ്യദിവസം മുതൽ
അവസാനദിവസംവെര അവൻ ദിവേസന
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം വായിച്ചു
േകൾപ്പിച്ചു; അങ്ങെന അവർ ഏഴു ദിവസം ഉത്സവം
ആചരിച്ചു; എട്ടാം ദിവസം നിയമ്രപകാരം
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടുകയും െചയത്ു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തിയ്യതി
യി്രസാേയൽമക്കൾ ഉപവസിച്ചും രട്ടുടുത്തും
തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടുംെകാണ്ടു കൂടിവന്നു.

2 യി്രസാേയൽസന്തതിയായവർ
സകലഅന്യജാതിക്കാരിൽനിന്നും േവറുതിരിഞ്ഞുനിന്നു
തങ്ങളുെട പാപങ്ങെളയും തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യങ്ങെളയും ഏറ്റു പറഞ്ഞു. 3 പിെന്ന അവർ
തങ്ങളുെട നിലയിൽ തേന്ന എഴുേന്നറ്റുനിന്നു, അന്നു
ഒരു യാമേത്താളം തങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം വായിച്ചു
േകൾക്കയും പിെന്ന ഒരു യാമേത്താളം പാപങ്ങെള
ഏറ്റുപറഞ്ഞു തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
നമസ്കരിക്കയും െചയത്ു. 4 േലവ്യരിൽ േയശുവ,
ബാനി, കദമ്ീേയൽ, െശബന്യാവു, ബുന്നി,
േശെരബ്യാവു, ബാനി, െകനാനി എന്നിവർ േലവ്യക്കൎ ു
നിലപ്ാനുള്ള പടികളിേന്മൽ നിന്നുെകാണ്ടു തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു. 5

പിെന്ന േയശുവ, കദമ്ീേയൽ, ബാനി, ഹശബന്്യാവു,
േശെരബ്യാവു, േഹാദീയാവു, െശബന്യാവു,
െപദഹ്യാവു, എന്നീ േലവ്യർ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ എെന്നേന്നക്കും വാഴത്്തുവിൻ.
സകല്രപശംെസക്കും സ്തുതിക്കും മീെത ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്ന
നിെന്റ മഹത്വമുള്ള നാമം വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. 6

നീ, നീ മാ്രതം യേഹാവ ആകുന്നു; നീ ആകാശെത്തയും
സ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വർഗ്ഗെത്തയും അവയിെല
സകലൈസന്യെത്തയും ഭൂമിെയയും അതിലുള്ള
സകലെത്തയും സമു്രദങ്ങെളയും അവയിലുള്ള
സകലെത്തയും ഉണ്ടാക്കി; നീ അവെയ ഒെക്കയും
രക്ഷിക്കുന്നു; ആകാശത്തിെല ൈസന്യം നിെന്ന
നമസ്കരിക്കുന്നു. 7 അ്രബാമിെന തിരെഞ്ഞടുത്തു
അവെന കൽദയപട്ടണമായ ഊരിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവന്നു അവന്നു അ്രബാഹാം എന്നു േപരിട്ട
ൈദവമായ യേഹാവ നീ തേന്ന. 8 നീ അവെന്റ ഹൃദയം
നിെന്റ മുമ്പാെക വിശ്വസ്തമായി കണ്ടു; കനാന്യർ,
ഹിത്യർ, അേമായ്യൎ ർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ,
ഗിർഗ്ഗസ്യർ എന്നിവരുെട േദശം െകാടുക്കും, അവെന്റ
സന്തതിക്കു തേന്ന െകാടുക്കും എന്നു നീ അവേനാടു
ഒരു നിയമം െചയത്ു; നീ നീതിമാനായിരിക്കയാൽ
നിെന്റ വചനങ്ങെള നിവൃത്തിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 9

മി്രസയീമിൽ ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട പീഡെയ നീ
കാൺകയും െചങ്കടലിെന്റ അരിെകെവച്ചു അവരുെട
നിലവിളിെയ േകൾക്കയും 10 ഫറേവാനിലും അവെന്റ
സകലദാസന്മാരിലും അവെന്റ േദശത്തിെല
സകലജനത്തിലും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും
്രപവത്തൎ ിക്കയും െചയത്ു; അവർ അവേരാടു ഡംഭം
കാണിച്ചതു നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവേല്ലാ; അങ്ങെന
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ഇന്നും ഉള്ളതുേപാെല നീ നിനക്കു ഒരു നാമം
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 നീ കടലിെന അവരുെട
മുമ്പിൽ വിഭാഗിച്ചു; അവർ കടലിെന്റ നടുവിൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നു; അവെര
പിന്തുടന്നൎ വെര നീ െപരുെവള്ളത്തിൽ ഒരു
കല്ലുേപാെല ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 12 നീ
പകൽസമയത്തു േമഘസ്തംഭം െകാണ്ടും
രാ്രതിസമയത്തു അവർ േപാകുന്ന വഴിക്കു
െവളിച്ചംെകാടുപ്പാൻ അഗ്നിസ്തംഭംെകാണ്ടും അവെര
വഴിനടത്തി. 13 നീ സീനായിമലേമൽ ഇറങ്ങി
ആകാശത്തുനിന്നു അവേരാടു സംസാരിച്ചു അവക്കൎ ു
ന്യായമായുള്ള വിധികളും സത്യമായുള്ള
ന്യായ്രപമാണങ്ങളും നല്ല ചട്ടങ്ങളും കലപ്നകളും
െകാടുത്തു. 14 നിെന്റ വിശുദ്ധശബ്ബത്ത് നീ അവെര
അറിയിച്ചു, നിെന്റ ദാസനായ േമാെശമുഖാന്തരം
അവക്കൎ ു കലപ്നകളും ചട്ടങ്ങളും ന്യായ്രപമാണവും
കലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു. 15 അവരുെട വിശപ്പിന്നു നീ
അവക്കൎ ു ആകാശത്തുനിന്നു അപ്പം െകാടുത്തു;
അവരുെട ദാഹത്തിന്നു നീ അവക്കൎ ു പാറയിൽനിന്നു
െവള്ളം പുറെപ്പടുവിച്ചു. നീ അവക്കൎ ു
െകാടുക്കുെമന്നു സത്യം െചയത് േദശെത്ത
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചേല്ലണ്ടതിന്നു അവേരാടു
കലപ്ിച്ചു. 16 എങ്കിലും അവരും ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരും അഹങ്കരിച്ചു ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ചു,
നിെന്റ കലപ്നകെള േകൾക്കാതിരുന്നു. 17

അനുസരിപ്പാൻ അവക്കൎ ു മനസ്സില്ലാതിരുന്നു; നീ
അവരിൽ െചയത് അത്ഭുതങ്ങെള അവർ ഓക്കൎ ാെത
ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ചു തങ്ങളുെട അടിമപ്പാടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം തങ്ങളുെട മത്സരത്തിൽ ഒരു
തലവെന നിയമിച്ചു; നീേയാ ക്ഷമിപ്പാൻ ഒരുക്കവും
കൃപയും കരുണയും ദീഘൎ ക്ഷമയും ദയാസമൃദ്ധിയും
ഉള്ള ൈദവം ആകയാൽ അവെര ൈക
വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല. 18 അവർ തങ്ങൾക്കു ഒരു
കാളക്കിടാവിെന വാത്തൎ ുണ്ടാക്കി; ഇതു നിെന്ന
മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവം എന്നു
പറഞ്ഞു മഹാേകാപേഹതുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയാെറയും
19 നീ നിെന്റ മഹാകരുണനിമിത്തം അവെര
മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല; പകലിൽ അവെര
വഴിനടത്തിയ േമഘസ്തംഭവും രാ്രതിയിൽ അവക്കൎ ു
െവളിച്ചം െകാടുത്തു അവർ നടേക്കണ്ടുന്ന വഴി
കാണിച്ച അഗ്നിസ്തംഭവും അവെര വിട്ടുമാറിയതുമില്ല.
20 അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന്നു നീ നിെന്റ നല്ല
ആത്മാവിെന െകാടുത്തു; അവരുെട െകാറ്റിന്നു മുട്ടു
വരാെത നിെന്റ മന്നെയയും അവരുെട ദാഹത്തിന്നു
െവള്ളെത്തയും െകാടുത്തു. 21 ഇങ്ങെന നീ അവെര
നാലപ്തു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ പുലത്തൎ ി: അവക്കൎ ു
ഒന്നും കുറവുണ്ടായില്ല; അവരുെട വ്രസ്തം പഴകിയില്ല,
അവരുെട കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല. 22 നീ അവക്കൎ ു
രാജ്യങ്ങെളയും ജാതികെളയും അതിർതിരിച്ചു
വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു; അവർ െഹശേ്ബാൻരാജാവായ
സീേഹാെന്റ േദശവും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ
േദശവും ൈകവശമാക്കി. 23 അവരുെട മക്കെള നീ
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു;
െചന്നു ൈകവശമാക്കുവാൻ നീ അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു അരുളിെച്ചയത്ിരുന്ന േദശേത്തക്കു
അവെര എത്തിച്ചു. 24 അങ്ങെന മക്കൾ െചന്നു
േദശെത്ത ൈകവശമാക്കി; േദശനിവാസികളായ
കനാന്യെര നീ അവക്കൎ ു കീഴടക്കി അവെരയും
അവരുെട രാജാക്കന്മാെരയും േദശത്തുള്ള
ജാതികെളയും തങ്ങൾക്കു േബാധിച്ചതുേപാെല

െചയവ്ാൻ അവരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു.
25 അവർ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും പുഷ്ടിയുള്ള േദശവും
പിടിച്ചു എല്ലാനല്ലവസ്തുക്കളും നിറഞ്ഞ വീടുകളും
െവട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കിണറുകളും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങളും അനവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങളും
ൈകവശമാക്കി; അവർ തിന്നു തൃപത്ിെപ്പട്ടു
പുഷ്ടിയുള്ളവരായി നിെന്റ വലിയ നന്മയിൽ
സുഖിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 26 എന്നിട്ടും അവർ
അനുസരണേക്കടു കാണിച്ചു നിേന്നാടു മത്സരിച്ചു
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം തങ്ങളുെട പുറകിൽ
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; അവെര നിങ്കേലക്കു തിരിപ്പാൻ
അവേരാടു സാക്ഷ്യംപറഞ്ഞ നിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര
അവർ െകാന്നു മഹാേകാപേഹതുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി. 27

ആകയാൽ നീ അവെര അവരുെട ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു, അവർ അവെര പീഡിപ്പിച്ചു; അവരുെട
കഷ്ടകാലത്തു അവർ നിേന്നാടു നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ നീ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േകട്ടു നിെന്റ മഹാകരുണനിമിത്തം
അവക്കൎ ു രക്ഷകന്മാെര െകാടുത്തു; അവർ അവരുെട
ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു അവെര രക്ഷിച്ചു. 28

അവക്കൎ ു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായേപ്പാൾ അവർ വീണ്ടും
നിനക്കു അനിഷ്ടമായതു െചയത്ു; അതുെകാണ്ടു നീ
അവെര അവരുെട ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കയും അവർ അവരുെടേമൽ കത്തൎ വ്യം
നടത്തുകയും െചയത്ു; അവർ തിരിഞ്ഞു നിേന്നാടു
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ നീ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േകട്ടു അവെര
നിെന്റ കരുണ്രപകാരം പല്രപാവശ്യവും വിടുവിച്ചു.
29 അവെര നിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിേലക്കു തിരിച്ചു
വരുേത്തണ്ടതിന്നു നീ അവേരാടു സാക്ഷീകരിച്ചു;
എന്നിട്ടും അവർ അഹങ്കരിക്കയും ഒരുത്തൻ
അനുസരിച്ചു നടന്നു ജീവിക്കാകുന്ന നിെന്റ
കലപ്നകൾ േകൾക്കാെത നിെന്റ വിധികൾക്കു
വിേരാധമായി പാപം െചയ്കയും എതിത്തൎ ുനിന്നു
ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കയും െചയത്ു അനുസരണം
ഇല്ലാതിരുന്നു. 30 നീ ഏറിയ സംവത്സരം അവേരാടു
ക്ഷമിച്ചു നിെന്റ ആത്മാവിനാൽ നിെന്റ
്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം അവേരാടു സാക്ഷീകരിച്ചു;
എന്നാൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല; അതുെകാണ്ടു നീ അവെര
േദശെത്ത ജാതികളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു.
31 എങ്കിലും നിെന്റ മഹാകരുണ നിമിത്തം നീ അവെര
നിമ്മൎ ൂലമാക്കിയില്ല, ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞതുമില്ല; നീ
കൃപയും കരുണയുമുള്ള ൈദവമേല്ലാ. 32 ആകയാൽ
ൈദവേമ, നിയമവും കൃപയും പാലിക്കുന്നവനായി
വലിയവനും ബലവാനും ഭയങ്കരനുമായ ഞങ്ങളുെട
ൈദവേമ, അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാരുെട കാലംമുതൽ
ഇന്നുവെര ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുെട രാജാക്കന്മാക്കൎ ും
്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
്രപവാചകന്മാക്കൎ ും ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും
നിെന്റ സവ്വൎ ജനത്തിന്നും േനരിട്ട കഷ്ടങ്ങെളാെക്കയും
നിനക്കു ലഘുവായി േതാന്നരുേത. 33 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്കു ഭവിച്ചതിൽ ഒെക്കയും നീ നീതിമാൻ
തേന്ന; നീ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങേളാ
ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു. 34 ഞങ്ങളുെട
രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരും നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ചു നടന്നിട്ടില്ല; നിെന്റ കലപ്നകളും നീ
അവേരാടു സാക്ഷീകരിച്ച നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളും
്രപമാണിച്ചിട്ടുമില്ല. 35 അവർ തങ്ങളുെട രാജത്വത്തിലും
നീ അവക്കൎ ു െകാടുത്ത നിെന്റ വലിയ നന്മകളിലും നീ
അവക്കൎ ു അധീനമാക്കിെക്കാടുത്ത വിശാലതയും
പുഷ്ടിയുമുള്ള േദശത്തിലും നിെന്ന േസവിച്ചിട്ടില്ല;
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തങ്ങളുെട ദുഷ്്രപവൃത്തികെള വിട്ടു തിരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. 36

ഇതാ, ഞങ്ങൾ ഇന്നു ദാസന്മാർ; നീ ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു ഫലവും ഗുണവും അനുഭവിപ്പാൻ
െകാടുത്ത ഈ േദശത്തു തേന്ന ഇതാ, ഞങ്ങൾ
ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നു. 37 ഞങ്ങളുെട
പാപങ്ങൾനിമിത്തം നീ ഞങ്ങളുെടേമൽ
ആക്കിയിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാക്കൎ ു അതു വളെര
അനുഭവം െകാടുക്കുന്നു; അവർ തങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങളുെട േദഹത്തിേന്മലും
ഞങ്ങളുെട കന്നുകാലികളിേന്മലും അധികാരം
നടത്തുന്നു; ഞങ്ങൾ വലിയ കഷ്ടത്തിലും
ആയിരിക്കുന്നു. 38 ഇെതാെക്കയും ഓത്തൎ ു ഞങ്ങൾ
സ്ഥിരമാേയാരു നിയമം െചയത്ു എഴുതുന്നു;
ഞങ്ങളുെട ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യരും പുേരാഹിതന്മാരും
അതിന്നു മു്രദയിടുന്നു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മു്രദയിട്ടവർ ആെരല്ലാെമന്നാൽ:
ഹഖല്യാവിെന്റ മകനായ േദശാധിപതി
െനെഹമ്യാവു, 2 സിെദക്കീയാവു,

െസരായാവു, അസയ്യൎ ാവു, യിെരമ്യാവു, 3 പശഹ്ൂർ,
അമയ്യൎ ാവു, മല്ക്കീയാവു, 4 ഹത്തൂശ,് െശബന്യാവു,
മല്ലൂക്, 5 ഹരീം, െമേരേമാത്ത്, ഓബദ്യാവു, 6

ദാനീേയൽ, ഗിെന്നേഥാൻ, ബാരൂക്, 7 െമശുല്ലാം,
അബീയാവു, മീയാമീൻ, 8 മയസ്യാവു, ബിൽഗായി,
െശമയ്യാവു; ഇവർ പുേരാഹിതന്മാർ. 9 പിെന്ന േലവ്യർ;
അസന്യാവിെന്റ മകനായ േയശുവയും െഹനാദാദിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ബിന്നൂവിയും 10 കദമ്ീേയലും അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായ െശബന്യാവു, േഹാദീയാവു, 11

െകലീതാ, െപലായാവു, ഹാനാൻ, മീഖാ, 12

െരേഹാബ,് ഹശബ്യാവു, സക്കൂർ, േശെരബ്യാവു, 13

െശബന്യാവു, േഹാദീയാവു, ബാനി, െബനീനു. 14

ജനത്തിെന്റ തലവന്മാർ: പേരാശ,് പഹത്ത്-േമാവാബ,്
ഏലാം, സഥൂ, 15 ബാനി, ബുന്നി, അസഗ്ാദ,്
േബബായി, 16 അേദാനീയാവു, ബിഗ്വായി, ആദീൻ, 17

ആേതർ, ഹിസ്കീയാവു, അസ്സൂർ, 18 േഹാദീയാവു,
ഹാശും, േബസായി, 19 ഹാരീഫ,് അനാേഥാത്ത്,
േനബായി, 20 മഗപ്ിയാശ,് െമശുല്ലാം, േഹസീർ, 21

െമേശസെബേയൽ, സാേദാക്, യദൂവ, 22 െപലത്യാവു,
ഹനാൻ, അനായാവു, 23 േഹാേശയ, ഹനന്യാവു,
ഹശ്ശൂബ,് 24 ഹേല്ലാേഹശ,് പിൽഹാ, േശാേബക്, 25

െരഹൂം, ഹശബന്ാ, മയേസയാവു, 26 അഹീയാവു,
ഹനാൻ, ആനാൻ, 27 മല്ലൂക്, ഹാരീം, ബയനാ
എന്നിവർ തേന്ന. 28 േശഷംജനത്തിൽ
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും
സംഗീതക്കാരും ൈദവാലയദാസന്മാരും േദശെത്ത
ജാതികേളാടു േവർെപട്ടു ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞുവന്നവെരാെക്കയും അവരുെട ഭായ്യൎ മാരും
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി പരിജ്ഞാനം
തിരിച്ചറിവുള്ള ഏവരും 29 േശ്രഷഠ്ന്മാരായ തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാേരാടു േചന്നൎ ു ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
േമാെശമുഖാന്തരം നല്കെപ്പട്ട ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ചു നടക്കുെമന്നും
ഞങ്ങളുെട കത്തൎ ാവായ യേഹാവയുെട
സകലകലപ്നകളും വിധികളും ചട്ടങ്ങളും ്രപമാണിച്ചു
ആചരിക്കുെമന്നും 30 ഞങ്ങളുെട പു്രതിമാെര
േദശെത്ത ജാതികൾക്കു െകാടുക്കേയാ ഞങ്ങളുെട
പു്രതന്മാക്കൎ ു അവരുെട പു്രതിമാെര എടുക്കേയാ

െചയ്കയിെല്ലന്നും 31 േദശെത്ത ജാതികൾ
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ചരേക്കാ യാെതാരു
ഭക്ഷണസാധനേമാ വിലപ്ാൻ െകാണ്ടുവന്നാൽ
ഞങ്ങൾ അതു ശബ്ബത്തുനാളിലും
വിശുദ്ധദിവസത്തിലും അവേരാടു േമടിക്കയില്ല എന്നും
ഏഴാം ആണ്ടിെന വിേമാചനസംവത്സരമായും
എല്ലാകടവും ഇെളച്ചുെകാടുക്കുന്നതായും
്രപമാണിക്കുെമന്നും ശപഥവും സത്യവും െചയത്ു. 32

ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
ശുശ്രൂെഷക്കു േവണ്ടി കാഴച്യപ്പത്തിന്നും
നിരന്തരേഭാജനയാഗത്തിന്നും ശബ്ബത്തുകളിെലയും
അമാവാസ്യകളിെലയും നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിന്നും
ഉത്സവങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾക്കും
യി്രസാേയലിന്നു േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തമായി
അപ്പൎ ിേക്കണ്ടുന്ന 33 പാപയാഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല എല്ലാേവെലക്കും
േവണ്ടി ആണ്ടുേതാറും േശെക്കലിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നു
െകാടുക്കാെമന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു ചട്ടം നിയമിച്ചു. 34

ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ കത്തിപ്പാൻ ആണ്ടുേതാറും
നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽ പിതൃഭവനംപിതൃഭവനമായി
ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
വിറകുവഴിപാട്ടു െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ജനവുമായിട്ടു ചീട്ടിട്ടു; 35

ആണ്ടുേതാറും യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
ഞങ്ങളുെട നിലത്തിെല ആദ്യവിളവും
സകലവിധവൃക്ഷങ്ങളുെടയും സവ്വൎ ഫലങ്ങളിലും
ആദ്യഫലങ്ങളും െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിന്നും 36

ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങളുെട പു്രതന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉള്ള
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും ഞങ്ങളുെട ആടുമാടുകളിൽ ഉള്ള
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷെചയ്യുന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട
അടുക്കൽ ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടു െചേല്ലണ്ടതിന്നും 37 ഞങ്ങളുെട
തരിമാവിെന്റയും ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങളുെടയും
സകലവിധവൃക്ഷങ്ങളുെട അനുഭവമായ
വീഞ്ഞിെന്റയും എണ്ണയുെടയും ആദ്യഫലം ഞങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല അറകളിൽ
പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കലും ഞങ്ങളുെട
കൃഷിയുെട ദശാംശം േലവ്യരുെട അടുക്കലും
െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിന്നും തേന്ന. േലവ്യരേല്ലാ
കൃഷിയുള്ള നമ്മുെട എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും ദശാംശം
േശഖരിക്കുന്നതു. 38 എന്നാൽ േലവ്യർ ദശാംശം
വാങ്ങുേമ്പാൾ അഹേരാന്യനാേയാരു പുേരാഹിതൻ
േലവ്യേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിേക്കണം. ദശാംശത്തിെന്റ
ദശാംശം േലവ്യർ നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിെന്റ അറകളിൽ
െകാണ്ടുെചേല്ലണം. 39 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
ഉപകരണങ്ങളും അതിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും സംഗീതക്കാരും
ഇരിക്കുന്ന അറകളിേലക്കു യി്രസാേയൽമക്കളും
േലവ്യരും ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുെട
ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണം െകാണ്ടുെചേല്ലണം; ഞങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയം ഞങ്ങൾ ൈകവിടുകയില്ല.

െനെഹമ്യാവു 9:36 404 െനെഹമ്യാവു 10:39
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൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ െയരൂശേലമിൽ
പാത്തൎ ു; േശഷംജനം പത്തുേപരിൽ ഒരാെള
വിശുദ്ധനഗരമായ െയരൂശേലമിൽ

പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു െകാണ്ടുവരുവാനും ഒമ്പതു േപെര
മറ്റു പട്ടണങ്ങളിൽ പാപ്പൎ ിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ചീട്ടിട്ടു. 2

എന്നാൽ െയരൂശേലമിൽ പാപ്പൎ ാൻ സ്വേമധയാ
സമ്മതിച്ച എല്ലാവെരയും ജനം അനു്രഗഹിച്ചു. 3

െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ  സംസ്ഥാനത്തലവന്മാർ
ഇവരാകുന്നു: െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ യി്രസാേയല്യരും
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ൈദവാലയദാസന്മാരും
ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കളും ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ പട്ടണത്തിലും അവകാശത്തിലും പാത്തൎ ു. 4

െയരൂശേലമിൽ ചില െയഹൂദ്യരും െബന്യാമീന്യരും
പാത്തൎ ു. െയഹൂദ്യർ ആെരല്ലാെമന്നാൽ: േപെരസിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ മഹലേലലിെന്റ മകനായ അമയ്യൎ ാവിെന്റ
മകനായ െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
മകൻ അഥായാവും 5 ശിേലാന്യെന്റ മകനായ
െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ േയായാരീബിെന്റ മകനായ
അദായാവിെന്റ മകനായ ഹസായാവിെന്റ മകനായ
െകാൽേഹാെസയുെട മകനായ ബാരൂക്കിെന്റ മകൻ
മയേസയാവും തേന്ന. 6 െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ
േപെരസിെന്റ മക്കൾ ആെക നാനൂറ്ററുപെത്തട്ടു
പരാ്രകമശാലികൾ. 7 െബന്യാമീന്യർ
ആെരല്ലാെമന്നാൽ: സല്ലൂ; അവൻ െമശുല്ലാമിെന്റ
മകൻ; അവൻ േയാേവദിെന്റ മകൻ; അവൻ
െപദായാവിെന്റ മകൻ; അവൻ േകാലായാവിെന്റ
മകൻ; അവൻ മയേസയാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
ഇഥീേയലിെന്റ മകൻ: അവൻ െയശയ്യാവിെന്റ മകൻ; 8

അവെന്റേശഷം ഗബ്ബായി, സല്ലായി; ആെക
െതാള്ളായിരത്തിരുപെത്തട്ടുേപർ. 9 സി്രകിയുെട
മകനായ േയാേവൽ അവരുെട ്രപമാണിയും
ഹസനൂവയുെട മകനായ െയഹൂദാ പട്ടണത്തിൽ
രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു. 10 പുേരാഹിതന്മാരിൽ
െയായാരീബിെന്റ മകനായ െയദായാവും യാഖീനും 11

അഹീത്തൂബിെന്റ മകനായ െമരാേയാത്തിെന്റ മകനായ
സാേദാക്കിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായി ൈദവാലയ്രപഭുവായ
െസരായാവും 12 ആലയത്തിൽ േവല െചയത്ുവന്ന
അവരുെട സേഹാദരന്മാർ എണ്ണൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടുേപരും
മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ പശഹ്ൂരിെന്റ മകനായ
െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ അംസിയുെട മകനായ
െപലല്യാവിെന്റ മകനായ െയാേരാഹാമിെന്റ മകൻ
ആദായാവും 13 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ ഇരുനൂറ്റിനാലപ്ത്തിരണ്ടുേപരും
ഇേമ്മരിെന്റ മകനായ െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ മകനായ
അഹസ്ായിയുെട മകനായ അസേരലിെന്റ മകൻ
അമെശസായിയും 14 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
നൂറ്റിരുപെത്തട്ടു പരാ്രകമശാലികളും; ഇവരുെട
്രപമാണി ഹെഗേദാലീമിെന്റ മകനായ സബ്ദീേയൽ
ആയിരുന്നു. 15 േലവ്യരിൽ: ബൂന്നിയുെട മകനായ
ഹശബ്യാവിെന്റ മകനായ അ്രസീക്കാമിെന്റ മകനായ
അശ്ശൂബിെന്റ മകൻ െശമയ്യാവും 16 േലവ്യരുെട
തലവന്മാരിൽ ൈദവാലയത്തിെന്റ പുറെമയുള്ള
േവെലക്കു േമൽവിചാരകന്മാരായിരുന്ന
ശെബ്ബത്തായിയും േയാസാബാദും 17 ആസാഫിെന്റ
മകനായ സബ്ദിയുെട മകനായ മീഖയുെട മകനായി
്രപാത്ഥൎ നയിൽ േസ്താ്രതം ആരംഭിക്കുന്ന തലവനായ

മത്ഥന്യാവും രണ്ടാമൻ അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരുത്തനായ ബക്ക്ബൂക്ക്യാവും െയദൂഥൂെന്റ മകനായ
ഗാലാലിെന്റ മകനായ ശമ്മൂവയുെട മകൻ അബ്ദയും
തേന്ന. 18 വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ ഉള്ള േലവ്യർ ആെക
ഇരുനൂെറ്റണപ്ത്തിനാലു േപർ. 19

വാതിൽകാവല്ക്കാരായ അക്കൂബും തലേ്മാനും
വാതിലുകൾക്കരിെക കാക്കുന്ന അവരുെട
സേഹാദരന്മാരും നൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ടുേപർ. 20

േശഷംയി്രസാേയല്യരും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിെലാെക്കയും ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ അവകാശത്തിൽ പാത്തൎ ു. 21

ൈദവാലയദാസന്മാേരാ ഓേഫലിൽ പാത്തൎ ു; സീഹയും
ഗിശപ്യും ൈദവലായദാസന്മാരുെട ്രപമാണികൾ
ആയിരുന്നു. 22 ൈദവാലയത്തിെല േവെലക്കു
െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േലവ്യരുെട ്രപമാണി
ആസാഫ്യരായ സംഗീതക്കാരിൽ ഒരുത്തനായി
മീഖയുെട മകനായ മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ
ഹശബ്യാവിെന്റ മകനായ ബാനിയുെട മകൻ ഉസ്സി
ആയിരുന്നു. 23 സംഗീതക്കാെരക്കുറിച്ചു രാജാവിെന്റ
ഒരു കലപ്നയും അവരുെട നിത്യെച്ചലവുവെകക്കു
ഒരു നിയമവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 െയഹൂദയുെട
മകനായ േസരഹിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െമേശസേബലിെന്റ
മകനായ െപഥഹ്യാവു ജനെത്ത സംബന്ധിച്ച
എല്ലാകായ്യൎ ങ്ങൾക്കും രാജാവിെന്റ കായ്യൎ സ്ഥൻ
ആയിരുന്നു. 25 ്രഗാമങ്ങളുെടയും അവേയാടു േചന്നൎ
വയലുകളുെടയും കായ്യൎ ം പറഞ്ഞാേലാ: െയഹൂദ്യരിൽ
ചിലർ കിയ്യൎ ത്ത്-അർബയിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും
ദീേബാനിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും
െയക്കബസ്േയലിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും 26

േയശുവയിലും േമാലാദയിലും േബത്ത്-േപെലതിലും
ഹസർ-ശൂവാലിലും 27 േബർ-േശബയിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും 28 സിക്ലാഗിലും െമേഖാനിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും 29 ഏൻ-രിേമ്മാനിലും േസാരയിലും
യാർമൂത്തിലും 30 സേനാഹയിലും അദുല്ലാമിലും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും ലാഖീശിലും അതിെന്റ
വയലുകളിലും അേസക്കയിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും
പാത്തൎ ു; അവർ േബർ-േശബമുതൽ
ഹിേന്നാംതാഴവ്രവെര പാത്തൎ ു. 31 െബന്യാമീന്യർ
േഗബമുതൽ മിക്മാശവ്െരയും അയ്യയിലും
േബേഥലിലും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും 32

അനാേഥാത്തിലും േനാബിലും അനന്യാവിലും 33

ഹാേസാരിലും രാമയിലും ഗിത്ഥായീമിലും 34

ഹാദീദിലും െസേബായീമിലും െനബല്ലാത്തിലും 35

േലാദിലും ശിലപ്ികളുെട താഴവ്രയായ ഓേനാവിലും
പാത്തൎ ു. 36 െയഹൂദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േലവ്യരുെട
ചില കൂറുകൾ െബന്യാമീേനാടു േചന്നൎ ിരുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശയൽതീേയലിെന്റ മകനായ
െസരുബ്ബാേബലിേനാടും
േയശുവേയാടുംകൂെട വന്ന

പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ആവിതു: 2 െസരായാവു,
യിെരമ്യാവു, എ്രസാ, അമയ്യൎ ാവു, 3 മല്ലൂക്, ഹത്തൂശ,്
െശഖന്യാവു, െരഹൂം, 4 െമേരേമാത്ത്, ഇേദ്ദാ,
ഗിെന്നേഥായി, 5 അബ്ബീയാവു, മീയാമീൻ; മയദ്യാവു,
ബിലഗ്ാ, 6 െശമയ്യാവു, േയായാരീബ,് െയദായാവു, 7

സല്ലൂ, ആേമാക്, ഹില്ക്കീയാവു, െയദായാവു. ഇവർ
േയശുവയുെട കാലത്തു പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
തങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാരുെടയും തലവന്മാർ
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ആയിരുന്നു. 8 േലവ്യേരാ േയശുവ, ബിന്നൂവി,
കദമ്ീേയൽ, േശെരബ്യാവു, െയഹൂദാ എന്നിവരും
േസ്താ്രതഗാനനായകനായ മത്ഥന്യാവും
സേഹാദരന്മാരും. 9 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
ബക്ക്ബൂക്ക്യാവും ഉേന്നാവും അവക്കൎ ു
സഹകാരികളായി ശുശ്രൂഷിച്ചുനിന്നു. 10 േയശുവ
േയായാക്കീമിെന ജനിപ്പിച്ചു; േയായാക്കീം
എല്യാശീബിെന ജനിപ്പിച്ചു; എല്യാശീബ ്േയായാദെയ
ജനിപ്പിച്ചു; 11 േയായാദാ േയാനാഥാെന ജനിപ്പിച്ചു;
േയാനാഥാൻ യദ്ദൂവെയ ജനിപ്പിച്ചു. 12

േയായാക്കീമിെന്റ കാലത്തു
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ
െസറായാകുലത്തിന്നു െമരായ്യാവു;
യിെരമ്യാകുലത്തിന്നു ഹനന്യാവു; 13

എ്രസാകുലത്തിന്നു െമശുല്ലാം; 14 അമയ്യൎ ാകുലത്തിന്നു
െയേഹാഹാനാൻ; മല്ലൂക്ക്കുലത്തിന്നു േയാനാഥാൻ;
െശബന്യാകുലത്തിന്നു േയാേസഫ;് 15

ഹാരീംകുലത്തിന്നു അദന്ാ; െമരാേയാത്ത് കുലത്തിന്നു
െഹല്ക്കായി; 16 ഇേദ്ദാകുലത്തിന്നു െസഖയ്യൎ ാവു;
ഗിെന്നേഥാൻകുലത്തിന്നു െമശുല്ലാം; 17

അബീയാകുലത്തിന്നു സി്രകി; മിന്യാമീൻകുലത്തിന്നും
േമാവദ്യാകുലത്തിന്നും പിൽതായി; 18

ബിൽഗാകുലത്തിന്നു ശമ്മൂവ; െശമയ്യാകുലത്തിന്നു
െയേഹാനാഥാൻ; 19 േയായാരീബക്ുലത്തിന്നു
മെഥനായി; െയദായാകുലത്തിന്നു ഉസ്സി; 20 സല്ലായി
കുലത്തിന്നു കല്ലായി; ആേമാക്ക്കുലത്തിന്നു ഏെബർ;
21 ഹില്ക്കീയാകുലത്തിന്നു ഹശബ്യാവു;
െയദായാകുലത്തിന്നു െനഥനേയൽ. 22 എല്യാശീബ,്
േയായാദാ, േയാഹാനാൻ, യദ്ദൂവ എന്നിവരുെട
കാലത്തു േലവ്യെരയും പാസൎ ിരാജാവായ
ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ കാലത്തു പുേരാഹിതന്മാെരയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായി എഴുതിെവച്ചു. 23

േലവ്യരായ പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ ഇന്നവെരന്നു
എല്യാശീബിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെന്റ കാലംവെര
ദിനവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. 24

േലവ്യരുെട തലവന്മാർ: ഹശബ്യാവു, േശെരബ്യാവു,
കദമ്ീേയലിെന്റ മകൻ േയശുവ എന്നിവരും അവരുെട
സഹകാരികളായ സേഹാദരന്മാരും ൈദവപുരുഷനായ
ദാവീദിെന്റ കലപ്ന്രപകാരം തരംതരമായി നിന്നു
സ്തുതിയും േസ്താ്രതവും െചയത്ുവന്നു. 25 മത്ഥന്യാവും
ബക്്കുബൂക്ക്യാവു, ഓബദ്യാവു, െമശുല്ലാം, തലേ്മാൻ,
അക്കൂബ,് എന്നിവർ വാതിലുകൾക്കരിെകയുള്ള
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ കാക്കുന്ന വാതിൽകാവല്ക്കാർ
ആയിരുന്നു. 26 ഇവർ േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ
േയശുവയുെട മകനായ േയായാക്കീമിെന്റ കാലത്തും
േദശാധിപതിയായ െനെഹമ്യാവിെന്റയും ശാ്രസ്തിയായ
എ്രസാപുേരാഹിതെന്റയും കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു.

27 െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ ്രപതിഷഠ്ിച്ച സമയം
അവർ േസ്താ്രതങ്ങേളാടും സംഗീതേത്താടും കൂെട
ൈകത്താളങ്ങളും വീണകളും കിന്നരങ്ങളുംെകാണ്ടു
സേന്താഷപൂവ്വൎ ം ്രപതിഷഠ് ആചരിപ്പാൻ േലവ്യെര
അവരുെട സവ്വൎ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും
െയരൂശേലമിേലക്കു അേന്വഷിച്ചു വരുത്തി. 28

അങ്ങെന സംഗീതക്കാരുെട വഗ്ഗൎ ം െയരൂശേലമിെന്റ
ചുറ്റുമുള്ള ്രപേദശത്തുനിന്നും െനേതാഫാത്യരുെട
്രഗാമങ്ങളിൽനിന്നും 29 േബത്ത്-ഗിൽഗാലിൽനിന്നും
േഗബയുെടയും അസമ്ാെവത്തിെന്റയും
നാട്ടുപുറങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുകൂടി; സംഗീതക്കാർ
െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റും തങ്ങൾക്കു ്രഗാമങ്ങൾ
പണിതിരുന്നു. 30 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും

തങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടു ജനെത്തയും
വാതിലുകെളയും മതിലിെനയും ശുദ്ധീകരിച്ചു. 31

പിെന്ന ഞാൻ െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെര മതിലിേന്മൽ
െകാണ്ടുേപായി; േസ്താ്രതഗാനം െചയത്ുംെകാണ്ടു
്രപദക്ഷിണം െചേയ്യണ്ടതിന്നു രണ്ടു വലിയ കൂട്ടങ്ങെള
നിയമിച്ചു; അവയിൽ ഒന്നു മതിലിേന്മൽ
വലത്തുഭാഗത്തുകൂടി കുപ്പവാതില്ക്കേലക്കു പുറെപ്പട്ടു.
32 അവരുെട പിന്നാെല േഹാശയ്യാവും
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരിൽ പാതിേപരും നടന്നു. 33

അസയ്യൎ ാവും എ്രസയും െമശുല്ലാമും 34 െയഹൂദയും
െബന്യമീനും െശമയ്യാവും 35 യിെരമ്യാവും
കാഹളങ്ങേളാടുകൂെട പുേരാഹിതപു്രതന്മാരിൽ
ചിലരും ആസാഫിെന്റ മകനായ സക്കൂരിെന്റ മകനായ
മീഖായാവിെന്റ മകനായ മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ
െശമയ്യാവിെന്റ മകനായ േയാനാഥാെന്റ മകൻ
െസഖയ്യൎ ാവും 36 ൈദവപുരുഷനായ ദാവീദിെന്റ
വാദ്യങ്ങേളാടുകൂെട അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
െശമയ്യാവു അസരേയലും മീലലായിയും ഗീലലായിയും
മായായിയും െനഥനേയലും െയഹൂദയും ഹനാനിയും
നടന്നു; എ്രസാശാ്രസ്തി അവരുെട മുമ്പിൽ നടന്നു. 37

അവർ ഉറവുവാതിൽ കടന്നു േനെര ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിെന്റ പടിെക്കട്ടിൽകൂടി ദാവീദിെന്റ
അരമെനക്കപ്പുറം മതിലിെന്റ കയറ്റത്തിൽ കിഴക്കു
നീവ്വൎ ാതിൽവെര െചന്നു. 38 േസ്താ്രതഗാനക്കാരുെട
രണ്ടാം കൂട്ടം അവക്കൎ ു എതിെര െചന്നു; അവരുെട
പിന്നാെല ഞാനും ജനത്തിൽ പാതിയും മതിലിേന്മൽ
ചൂളേഗാപുരത്തിന്നു അപ്പുറം വിശാലമതിൽവെരയും
എ്രഫയീംവാതിലിന്നപ്പുറം 39 പഴയവാതിലും
മീൻവാതിലും ഹനേനലിെന്റ േഗാപുരവും
ഹേമ്മയാേഗാപുരവും കടന്നു ആട്ടുവാതിൽവെരയും
െചന്നു; അവർ കാരാഗൃഹവാതില്ക്കൽ നിന്നു. 40

അങ്ങെന േസ്താ്രതഗാനക്കാരുെട കൂട്ടം രണ്ടും ഞാനും
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ്രപമാണികളിൽ പാതിേപരും
നിന്നു. 41 കാഹളങ്ങേളാടുകൂെട എല്യാക്കീം,
മയേസയാവു, മിന്യാമീൻ, മീഖായാവു,
എേല്യാേവനായി, െസഖയ്യൎ ാവു, ഹനന്യാവു, എന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും മയേസയാവു, 42 െശമയ്യാവു,
എെലയാസാർ, ഉസ്സി, െയേഹാഹാനാൻ മല്ക്കീയാവു,
ഏലാം, ഏെസർ എന്നിവരും ൈദവാലയത്തിന്നരിെക
വന്നുനിന്നു; സംഗീതക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുപാടി;
യി്രസഹ്യാവു അവരുെട ്രപമാണിയായിരുന്നു. 43

അവർ അന്നു മഹായാഗങ്ങൾ അപ്പൎ ിച്ചു സേന്താഷിച്ചു;
ൈദവം അവക്കൎ ു മഹാസേന്താഷം നല്കിയിരുന്നു;
്രസ്തീകളും ൈപതങ്ങളുംകൂെട സേന്താഷിച്ചു;
അതുെകാണ്ടു െയരൂശേലമിെല സേന്താഷേഘാഷം
ബഹുദൂരേത്താളം േകട്ടു.

44 അന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചുനില്ക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാെരയും
േലവ്യെരയും കുറിച്ചു െയഹൂദാജനം
സേന്താഷിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
േലവ്യക്കൎ ും ന്യായ്രപമാണത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട
ഓഹരികെള, പട്ടണങ്ങേളാടു േചന്നൎ  നിലങ്ങളിൽനിന്നു
േശഖരിച്ചു ഭണ്ഡാരത്തിന്നും ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങൾക്കും
ഉള്ള അറകളിൽ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ചില
പുരുഷന്മാെര േമൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ചു. 45

അവർ തങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷയും
ശുദ്ധീകരണശുശ്രൂഷയും നടത്തി; സംഗീതക്കാരും
വാതിൽകാവല്ക്കാരും ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന്റയും കലപ്ന്രപകാരം െചയത്ു. 46 പണ്ടു
ദാവീദിെന്റയും ആസാഫിെന്റയും കാലത്തു
സംഗീതക്കാക്കൎ ു ഒരു തലവനും ൈദവത്തിന്നു
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സ്തുതിയും േസ്താ്രതവും ആയുള്ള ഗീതങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 47 എല്ലായി്രസാേയലും
െസരുബ്ബാേബലിെന്റ കാലത്തും െനെഹമ്യാവിെന്റ
കാലത്തും സംഗീതക്കാക്കൎ ും വാതിൽകാവല്ക്കാക്കൎ ും
ദിവേസന ആവശ്യമായ ഉപജീവനം െകാടുത്തുവന്നു.
അവർ േലവ്യക്കൎ ു നിേവദിതങ്ങെള െകാടുത്തു; േലവ്യർ
അഹേരാന്യക്കൎ ും നിേവദിതങ്ങെള െകാടുത്തു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നു ജനം േകൾെക്ക േമാെശയുെട പുസ്തകം
വായിച്ചതിൽ അേമ്മാന്യരും േമാവാബ്യരും
ൈദവത്തിെന്റ സഭയിൽ ഒരു നാളും

്രപേവശിക്കരുതു; 2 അവർ അപ്പവും െവള്ളവും
െകാണ്ടു യി്രസാേയൽമക്കെള എതിേരറ്റുവരാെത
അവെര ശപിേക്കണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ു വിേരാധമായി
ബിെലയാമിെന കൂലിക്കു വിളിച്ചു; എങ്കിലും നമ്മുെട
ൈദവം ആ ശാപെത്ത അനു്രഗഹമാക്കി എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 3 ആ ന്യായ്രപമാണം
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ സമ്മിശ്രജാതികെള ഒെക്കയും
യി്രസാേയലിൽനിന്നു േവറുപിരിച്ചു.

4 അതിന്നു മുെമ്പ തേന്ന നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല അറകൾക്കു േമൽവിചാരകനായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന എല്യാശീബ ്പുേരാഹിതൻ
േതാബീയാവിെന്റ ബന്ധുവായിരുന്നതിനാൽ അവന്നു
ഒരു വലിയ അറ ഒരുക്കിെക്കാടുത്തിരുന്നു. 5 മുെമ്പ
അവിെട േഭാജനയാഗം, കുന്തുരുക്കം, ഉപകരണങ്ങൾ
എന്നിവയും േലവ്യക്കൎ ും സംഗീതക്കാക്കൎ ും
വാതിൽകാവല്ക്കാക്കൎ ും േവണ്ടി നിയമിച്ച ധാന്യം,
വീഞ്ഞു, എണ്ണ, എന്നിവയുെട ദശാംശവും
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ുള്ള ഉദച്ചൎ ാപ്പൎ ണങ്ങളും െവച്ചിരുന്നു.
6 ഈ കാലെത്താെക്കയും ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല: ബാേബൽരാജാവായ
അത്ഥൎ ഹശ്ഷ്ടാവിെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടിൽ ഞാൻ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ േപായിരുന്നു; കുെറനാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ടു 7 ഞാൻ രാജാവിേനാടു അനുവാദം വാങ്ങി
െയരൂശേലമിേലക്കു വന്നാെറ എല്യാശീബ്
േതാബീയാവിന്നു ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ
ഒരു അറ ഒരുക്കിെക്കാടുത്തതിനാൽ െചയത്േദാഷം
ഞാൻ അറിഞ്ഞു. 8 അതു എനിക്കു അത്യന്തം
വ്യസനമായതുെകാണ്ടു ഞാൻ േതാബീയാവിെന്റ
വീട്ടുസാമാനെമാെക്കയും അറയിൽനിന്നു പുറത്തു
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 9 പിെന്ന ഞാൻ കലപ്ിച്ചിട്ടു
അവർ ആ അറകെള ശുദ്ധീകരിച്ചു; ൈദവാലയത്തിെല
ഉപകരണങ്ങളും േഭാജനയാഗവും കുന്തുരുക്കവും
ഞാൻ വീണ്ടും അവിെട വരുത്തി. 10 േലവ്യക്കൎ ു
ഉപജീവനം െകാടുക്കായ്കയാൽ േവല െചയ്യുന്ന
േലവ്യരും സംഗീതക്കാരും ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
നിലത്തിേലക്കു െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു
11 ്രപമാണികെള ശാസിച്ചു: ൈദവാലയെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു
അവെര കൂട്ടി വരുത്തി അവരുെട സ്ഥാനത്തു നിത്തൎ ി.
12 പിെന്ന എല്ലാെയഹൂദന്മാരും ധാന്യം, വീഞ്ഞു,
എണ്ണ എന്നിവയുെട ദശാംശം
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 13 ഞാൻ
േശെലമ്യാപുേരാഹിതെനയും സാേദാക്ക്ശാ്രസ്തിെയയും
േലവ്യരിൽ െപദായാെവയും ഇവക്കൎ ു സഹായിയായിട്ടു
മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ സക്കൂരിെന്റ മകൻ
ഹാനാെനയും ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളുെട
േമൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ചു; അവെര

വിശ്വസ്തെരന്നു എണ്ണിയിരുന്നു; തങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു പങ്കിട്ടുെകാടുക്കുന്നതായിരുന്നു
അവരുെട ഉേദ്യാഗം. 14 എെന്റ ൈദവേമ, ഇതു
എനിക്കായി ഓേക്കൎ ണേമ; ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിന്നും അതിെല ശുശ്രൂെഷക്കും േവണ്ടി
െചയത് എെന്റ സൽ്രപവൃത്തികെള
മായിച്ചുകളയരുേത.

15 ആ കാലത്തു െയഹൂദയിൽ ചിലർ ശബ്ബത്തിൽ
മുന്തിരിച്ചക്കു ചവിട്ടുന്നതും കറ്റ െകാണ്ടുവരുന്നതും
കഴുതപ്പുറത്തു ചുമടുകയറ്റുന്നതും ശബ്ബത്തിൽ
വീഞ്ഞു, മുന്തിരിപ്പഴം, അത്തിപ്പഴം മുതലായ
ചുമെടല്ലാം െയരൂശേലമിേലക്കു
ചുമന്നുെകാണ്ടുവരുന്നതും കണ്ടു; അവർ
ഭക്ഷണസാധനം വില്ക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവെര
്രപേബാധിപ്പിച്ചു. 16 േസായ്യൎ രും അവിെട പാത്തൎ ു
മത്സ്യവും പല ചരക്കും െകാണ്ടുവന്നു ശബ്ബത്തിൽ
െയഹൂദ്യക്കൎ ും െയരൂശേലമിലും വിറ്റുേപാന്നു. 17

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ െയഹൂദാേശ്രഷഠ്ന്മാെര
ശാസിച്ചു; നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തുനാൾ അശുദ്ധമാക്കി
ഇങ്ങെന േദാഷം െചയ്യുന്നെതന്തു? 18 നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങെന െചയത്തിനാലല്ലേയാ നമ്മുെട
ൈദവം നമ്മുെടേമലും ഈ നഗരത്തിേന്മലും ഈ
അനത്ഥൎ ം ഒെക്കയും വരുത്തിയിരിക്കുന്നതു? എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കുന്നതിനാൽ
യി്രസാേയലിേന്മൽ ഉള്ള േ്രകാധം വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു
എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന ശബ്ബത്തിന്നു
മുെമ്പ െയരൂശേലം നഗരവാതിലുകളിൽ
ഇരുട്ടായിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾ വാതിലുകൾ അെടപ്പാനും
ശബ്ബത്ത് കഴിയുംവെര അവ തുറക്കാതിരിപ്പാനും
ഞാൻ കലപ്ിച്ചു; ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഒരു ചുമടും
അകത്തു കടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
വാതിലുകൾക്കരിെക എെന്റ ആളുകളിൽ ചിലെര
നിത്തൎ ി. 20 അതുെകാണ്ടു കച്ചവടക്കാരും പലചരക്കു
വില്ക്കുന്നവരും ഒന്നു രണ്ടു ്രപാവശ്യം െയരൂശേലമിന്നു
പുറത്തു രാപാത്തൎ ു. 21 ആകയാൽ ഞാൻ അവെര
്രപേബാധിപ്പിച്ചു: നിങ്ങൾ മതിലിന്നരിെക
രാപാക്കൎ ുന്നെതന്തു? നിങ്ങൾ ഇനിയും അങ്ങെന
െചയത്ാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള പിടിക്കും എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞു. ആ കാലംമുതൽ അവർ
ശബ്ബത്തിൽ വരാെതയിരുന്നു. 22 േലവ്യേരാടു ഞാൻ
ശബ്ബത്തുനാളിെന വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു
തങ്ങെളത്തേന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കയും വന്നു
വാതിലുകെള കാക്കുകയും െചയവ്ാൻ കലപ്ിച്ചു.
എെന്റ ൈദവേമ, ഇതുവും എനിക്കായി ഓത്തൎ ു നിെന്റ
മഹാദയ്രപകാരം എേന്നാടു കനിവുേതാേന്നണേമ.

23 ആ കാലത്തു ഞാൻ അേസ്താദ്യരും അേമ്മാന്യരും
േമാവാബ്യരും ആയ ്രസ്തീകെള വിവാഹം കഴിച്ച
െയഹൂദന്മാെര കണ്ടു. 24 അവരുെട മക്കൾ പാതി
അേസ്താദ്യഭാഷ സംസാരിച്ചു; അവർ അതതു ജാതിയുെട
ഭാഷയല്ലാെത െയഹൂദ്യഭാഷ സംസാരിപ്പാൻ
അറിഞ്ഞില്ല. 25 അവെര ഞാൻ ശാസിച്ചു ശപിച്ചു
അവരിൽ ചിലെര അടിച്ചു അവരുെട തലമുടി പറിച്ചു;
നിങ്ങളുെട പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാക്കൎ ു
െകാടുക്കരുതു; അവരുെട പു്രതിമാെര നിങ്ങളുെട
പു്രതന്മാേക്കൎ ാ നിങ്ങൾേക്കാ എടുക്കയുമരുതു എന്നു
ആജ്ഞാപിച്ചു അവെരെക്കാണ്ടു ൈദവനാമത്തിൽ
സത്യം െചയ്യിച്ചു. 26 യി്രസാേയൽരാജാവായ
ശേലാേമാൻ ഇതിനാൽ പാപം െചയത്ില്ലേയാ?
അവെനേപ്പാെല ഒരു രാജാവു അേനകംജാതികളുെട
ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിന്നു
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്രപിയനായിരുന്നതിനാൽ ൈദവം അവെന
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും രാജാവാക്കി; എങ്കിലും
അവെനയും അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ ഭായ്യൎ മാർ
വശീകരിച്ചു പാപം െചയ്യിച്ചുവേല്ലാ. 27 നിങ്ങൾ
അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം
കഴിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുെട ൈദവേത്താടു
േ്രദാഹിേക്കണ്ടതിന്നു ഈ വലിയ േദാഷം ഒെക്കയും
െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള
സമ്മതിക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. 28 േയായാദയുെട
പു്രതന്മാരിൽ മഹാപുേരാഹിതനായ എല്യാശീബിെന്റ
മകൻ േഹാേരാന്യനായ സൻബല്ലത്തിെന്റ മരുമകൻ
ആയിരുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെന എെന്റ

അടുക്കൽനിന്നു ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു. 29 എെന്റ ൈദവേമ,
അവർ െപൗേരാഹിത്യെത്തയും
െപൗേരാഹിത്യത്തിെന്റയും േലവ്യരുെടയും
നിയമെത്തയും മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നതു അവക്കൎ ു
കണക്കിേടണേമ. 30 ഇങ്ങെന ഞാൻ
അന്യമായെതാെക്കയും നീക്കി അവെര
ശുദ്ധീകരിക്കയും പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും േലവ്യക്കൎ ും
ഓേരാരുത്തന്നു താന്താെന്റ േവലയിൽ ശുശ്രൂഷ്രകമവും
നിശ്ചിതസമയങ്ങൾക്കു വിറകുവഴിപാടും 31

ആദ്യഫലവും നിയമിക്കയും െചയത്ു. എെന്റ
ൈദവേമ, ഇതു എനിക്കു നെന്മക്കായിട്ടു ഓേക്കൎ ണേമ.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അഹേശ്വേരാശിെന്റ കാലത്തു -
ഹിന്തുേദശംമുതൽ കൂശവ്െര നൂറ്റിരുപേത്തഴു
സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാണ അഹേശ്വേരാശ ്ഇവൻ

തേന്ന - 2 ആ കാലത്തു അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു
ശൂശൻരാജധാനിയിൽ തെന്റ രാജാസനത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ 3 തെന്റ വാഴച്യുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ
തെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും ഭൃത്യന്മാക്കൎ ും ഒരു
വിരുന്നു കഴിച്ചു; പാസൎ ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും
േസനാധിപന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും സംസ്ഥാനപതികളും
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 അന്നു അവൻ
തെന്റ രാജകീയമഹത്വത്തിെന്റ ഐശ്വയ്യൎ വും തെന്റ
മഹിമാധിക്യത്തിെന്റ ്രപതാപവും ഏറിയ നാൾ,
നൂെറ്റണപ്തു ദിവസേത്താളം തേന്ന, കാണിച്ചു. 5 ആ
നാളുകൾ കഴിഞ്ഞേശഷം രാജാവു
ശൂശൻരാജധാനിയിൽ കൂടിയിരുന്ന വലിയവരും
െചറിയവരുമായ സകലജനത്തിന്നും രാജധാനിയുെട
ഉദ്യാന്രപാകാരത്തിൽെവച്ചു ഏഴുദിവസം വിരുന്നു
കഴിച്ചു. 6 അവിെട െവൺകൽ തൂണുകളിേന്മൽ
െവള്ളിവളയങ്ങളിൽ ശണനൂലും ധൂ്രമനൂലുംെകാണ്ടുള്ള
ചരടുകളാൽ െവള്ളയും പച്ചയും നീലയുമായ ശീലകൾ
തൂക്കിയിരുന്നു; ചുവന്നതും െവളുത്തതും മഞ്ഞയും
കറുത്തതുമായ മമ്മൎ രക്കല്ലു പടുത്തിരുന്ന തളത്തിൽ
െപാൻകസവും െവള്ളിക്കസവുമുള്ള െമത്തകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 വിവിധാകൃതിയിലുള്ള
െപാൻപാ്രതങ്ങളിലായിരുന്നു അവക്കൎ ു കുടിപ്പാൻ
െകാടുത്തതു; രാജവീഞ്ഞും രാജപദവിക്കു ഒത്തവണ്ണം
ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ രാജാവു തെന്റ
രാജധാനിവിചാരകന്മാേരാടു: ആെരയും
നിബ്ബൎ ന്ധിക്കരുതു; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
മനസ്സുേപാെല െചയത്ുെകാള്ളെട്ട എന്നു
കലപ്ിച്ചിരുന്നതിനാൽ പാനം ചട്ടംേപാെല
ആയിരുന്നു. 9 രാജ്ഞിയായ വസ്ഥിയും
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ രാജധാനിയിൽെവച്ചു
്രസ്തീകൾക്കു ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ചു. 10 ഏഴാം ദിവസം
വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ആനന്ദമായിരിക്കുേമ്പാൾ
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു: െമഹൂമാൻ, ബിസ്ഥാ,
ഹേബ്ബൎ ാനാ, ബിഗദ്്ധാ, അബഗദ്്ധാ, േസഥർ, കക്കൎ സ്
എന്നിങ്ങെന രാജധാനിയിൽ േസവിച്ചു നില്ക്കുന്ന 11

ഏഴു ഷണ്ഡന്മാേരാടു ജനങ്ങൾക്കും ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും
വസ്ഥിരാജ്ഞിയുെട െസൗന്ദയ്യൎ ം കാണിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെള രാജകിരീടം ധരിപ്പിച്ചു രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു; അവൾ
സുമുഖിയായിരുന്നു. 12 എന്നാൽ
ഷണ്ഡന്മാർമുഖാന്തരം അയച്ച രാജകലപ്ന മറുത്തു
വസ്ഥിരാജ്ഞി െചല്ലാതിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു രാജാവു
ഏറ്റവും േകാപിച്ചു; അവെന്റ േകാപം അവെന്റ ഉള്ളിൽ
ജ്വലിച്ചു. 13 ആ സമയത്തു രാജമുഖം കാണുന്നവരും
രാജ്യത്തു ്രപധാനസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ

െകശൎ നാ, േശഥാർ, അദമ്ാഥാ, തശൎ ീശ,് േമെരസ,്
മെസൎ നാ, െമമൂഖാൻ എന്നിങ്ങെന പാസൎ ്യയിെലയും
േമദ്യയിെലയും ഏഴു ്രപഭുക്കന്മാർ അവേനാടു
അടുത്തു ഇരിക്കയായിരുന്നു. 14 രാജ്യധമ്മൎ ത്തിലും
ന്യായത്തിലും പരിജ്ഞാനികളായ എല്ലാവേരാടും
ആേലാചിക്കുക പതിവായിരുന്നതിനാൽ
കാലജ്ഞന്മാരായ ആ വിദ്വാന്മാേരാടു രാജാവു: 15

ഷണ്ഡന്മാർമുഖാന്തരം അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു അയച്ച
കലപ്ന വസ്ഥിരാജ്ഞി അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ടു
രാജ്യധമ്മൎ ്രപകാരം അവേളാടു െചേയ്യണ്ടതു എന്തു
എന്നു േചാദിച്ചു. 16 അതിന്നു െമമൂഖാൻ
രാജാവിേനാടും ്രപഭുക്കന്മാേരാടും ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: വസ്ഥിരാജ്ഞി
രാജാവിേനാടുമാ്രതമല്ല, അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ
സവ്വൎ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും
ജാതികേളാടും അന്യായം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 17

രാജ്ഞിയുെട ഈ ്രപവൃത്തി സകല്രസ്തീകളും അറിയും;
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു വസ്ഥിരാജ്ഞിെയ തെന്റ
മുമ്പാെക െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചയച്ചാെറ
അവൾ െചന്നില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു അവർ
തങ്ങളുെട ഭത്തൎ ാക്കന്മാെര നിന്ദിക്കും. 18 ഇന്നു തേന്ന
രാജ്ഞിയുെട ്രപവൃത്തി േകട്ട പാസൎ ്യയിെലയും
േമദ്യയിെലയും ്രപഭുപത്നിമാർ രാജാവിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും അങ്ങെന തേന്ന പറയും;
ഇങ്ങെന നിന്ദയും നീരസവും അധികരിക്കും. 19

രാജാവിന്നു സമ്മതെമങ്കിൽ വസ്ഥി ഇനി
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ വരരുതു
എന്നു തിരുമുമ്പിൽനിന്നു ഒരു രാജകലപ്ന
പുറെപ്പടുവിക്കയും അതു മാറ്റിക്കൂടാതവണ്ണം
പാസൎ ്യരുെടയും േമദ്യരുെടയും രാജ്യധമ്മൎ ത്തിൽ
എഴുതിക്കയും രാജാവു അവളുെട രാജ്ഞിസ്ഥാനം
അവെളക്കാൾ നല്ലവളായ മെറ്റാരുത്തിക്കു
െകാടുക്കയും േവണം. 20 രാജാവു കലപ്ിക്കുന്ന വിധി
രാജ്യെത്തല്ലാടവും-അതു മഹാരാജ്യമേല്ലാ-
പരസ്യമാകുേമ്പാൾ സകലഭായ്യൎ മാരും വലിയവേരാ
െചറിയവേരാ ആയ തങ്ങളുെട ഭത്തൎ ാക്കന്മാെര
ബഹുമാനിക്കും. 21 ഈ വാക്കു രാജാവിന്നും
്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും േബാധിച്ചു; രാജാവു െമമൂഖാെന്റ
വാക്കുേപാെല െചയത്ു. 22 ഏതു പുരുഷനും തെന്റ
വീട്ടിൽ കത്തൎ വ്യം നടത്തുകയും സ്വഭാഷ
സംസാരിക്കയും േവണെമന്നു രാജാവു തെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കും അതതു
സംസ്ഥാനേത്തക്കു അതതിെന്റ അക്ഷരത്തിലും അതതു
ജാതിക്കു അവരവരുെട ഭാഷയിലും എഴുത്തു അയച്ചു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ
േ്രകാധം ശമിച്ചേപ്പാൾ അവൻ വസ്ഥിെയയും
അവൾ െചയത്തിെനയും അവെളക്കുറിച്ചു

കലപ്ിച്ച വിധിെയയും ഓത്തൎ ു. 2 അേപ്പാൾ
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രാജാവിെന്റ േസവകന്മാരായ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞതു:
രാജാവിന്നു േവണ്ടി െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള യുവതികളായ
കന്യകമാെര അേന്വഷിക്കെട്ട; 3 രാജാവു രാജ്യത്തിെല
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര
നിയമിേക്കണം; അവർ െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള യുവതികളായ
സകലകന്യകമാെരയും േശഖരിച്ചു
ശൂശൻരാജധാനിയിെല അന്തഃപുരത്തിൽ രാജാവിെന്റ
ഷണ്ഡനായി അന്തഃപുരപാലകനായ േഹഗായിയുെട
വിചാരണയിൽ ഏലപ്ിക്കയും അവക്കൎ ു
ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു േവണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ
െകാടുക്കയും െചയ്യെട്ട. 4 രാജാവിന്നു േബാധിച്ച
യുവതി വസ്ഥിക്കു പകരം രാജ്ഞിയായിരിക്കെട്ട. ഈ
കായ്യൎ ം രാജാവിന്നു േബാധിച്ചു; അവൻ അങ്ങെന
തേന്ന െചയത്ു.

5 എന്നാൽ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
െബന്യാമീന്യനായ കീശിെന്റ മകനായ ശിെമയിയുെട
മകനായ യായീരിെന്റ മകൻ െമാെദ്ദൎഖായി എന്നു
േപരുള്ള െയഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6

ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായ െയഹൂദാരാജാവായ
െയെഖാന്യാേവാടുകൂെട െകാണ്ടുേപായിരുന്ന
്രപവാസികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അവെനയും
െയരൂശേലമിൽനിന്നു െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 7 അവൻ
തെന്റ ചിറ്റപ്പെന്റ മകളായ എേസ്ഥർ എന്ന ഹദെസ്സക്കു
അമ്മയപ്പന്മാർ ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അവെള
വളത്തൎ ിയിരുന്നു. ഈ യുവതി രൂപവതിയും സുമുഖിയും
ആയിരുന്നു; അവളുെട അപ്പനും അമ്മയും
മരിച്ചേശഷം െമാെദ്ദൎഖായി അവെള തനിക്കു
മകളായിട്ടു എടുത്തു. 8 രാജാവിെന്റ കലപ്നയും
വിധിയും പരസ്യമായേപ്പാൾ അേനകം യുവതികെള
േശഖരിച്ചു ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ േഹഗായിയുെട
വിചാരണയിൽ ഏലപ്ിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എേസ്ഥരിെനയും
രാജധാനിയിെല അന്തഃപുരപാലകനായ
േഹഗായിയുെട വിചാരണയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 9 ആ
യുവതിെയ അവന്നു േബാധിച്ചു; അവേളാടു പക്ഷം
േതാന്നി; അവൻ അവളുെട ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു
േവണ്ടുന്ന വസ്തുക്കെളയും ഉപജീവനവീതെത്തയും
രാജധാനിയിൽനിന്നു െകാടുേക്കണ്ടുന്ന ഏഴു
ബാല്യക്കാരത്തികെളയും അവൾക്കു േവഗത്തിൽ
െകാടുത്തു; അവെളയും അവളുെട
ബാല്യക്കാരത്തികെളയും അന്തഃപുരത്തിെല
ഉത്തമമായ സ്ഥലത്തു ആക്കി. 10 എേസ്ഥർ തെന്റ
ജാതിയും കുലവും അറിയിച്ചില്ല; അതു അറിയിക്കരുതു
എന്നു െമാേദ്ദൎഖായി അവേളാടു കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 11

എന്നാൽ എേസ്ഥരിെന്റ സുഖവത്തൎ മാനവും
അവൾക്കു എെന്തല്ലാമാകുെമന്നുള്ളതും
അറിേയണ്ടതിന്നു െമാേദ്ദൎഖായി ദിവസം്രപതി
അന്തഃപുരത്തിെന്റ മുറ്റത്തിന്നു മുമ്പാെക
നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 12 ഓേരാ യുവതിക്കു പ്രന്തണ്ടു
മാസം ്രസ്തീജനത്തിന്നു േവണ്ടിയുള്ള നിയമ്രപകാരം
െചയത്ു കഴിഞ്ഞേശഷം-ആറു മാസം മൂർൈതലവും
ആറുമാസം സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും ്രസ്തീകൾക്കു
ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു േവണ്ടിയുള്ള മറ്റു
വസ്തുക്കളുംെകാണ്ടു അവരുെട ശുദ്ധീകരണകാലം
തികയും-ഓേരാരുത്തിക്കു അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ െചല്ലുവാൻ മുറ വരുേമ്പാൾ 13 ഓേരാ
യുവതി രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ലും;
അന്തഃപുരത്തിൽനിന്നു രാജധാനിേയാളം
തേന്നാടുകൂെട െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു അവൾ
േചാദിക്കുന്ന സകലവും അവൾക്കു െകാടുക്കും. 14

സന്ധ്യാസമയത്തു അവൾ െചല്ലുകയും
്രപഭാതകാലത്തു രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനായി
െവപ്പാട്ടികളുെട പാലകനായ ശയസഗ്സിെന്റ
വിചാരണയിലുള്ള രണ്ടാമെത്ത അന്തഃപുരത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകയും െചയ്യും; രാജാവിന്നു അവേളാടു
ഇഷ്ടം േതാന്നീട്ടു അവെള േപർ പറഞ്ഞു വിളിച്ചല്ലാെത
പിെന്ന അവൾക്കു രാജസന്നിധിയിൽ െചന്നുകൂടാ. 15

എന്നാൽ െമാെദ്ദൎഖായി തനിക്കു മകളായിെട്ടടുത്തിരുന്ന
അവെന്റ ചിറ്റപ്പൻ അബീഹയീലിെന്റ മകളായ
എേസ്ഥരിന്നു രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ലുവാൻ മുറ
വന്നേപ്പാൾ അവൾ രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനും
അന്തഃപുരപാലകനുമായ േഹഗായി പറഞ്ഞതു
മാ്രതമല്ലാെത ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല. എന്നാൽ
എേസ്ഥരിെന കണ്ട എല്ലാവക്കൎ ും അവേളാടു ്രപീതി
േതാന്നും. 16 അങ്ങെന എേസ്ഥരിെന
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ വാഴച്യുെട ഏഴാം
ആണ്ടു േതേബത്ത് മാസമായ പത്താം മാസത്തിൽ
രാജധാനിയിൽ അവെന്റ അടുക്കേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
െചന്നു. 17 രാജാവു എേസ്ഥരിെന
സകല്രസ്തീകെളക്കാളും അധികം േസ്നഹിച്ചു;
സകലകന്യകമാരിലും അധികം കൃപയും പക്ഷവും
അവേളാടു േതാന്നീട്ടു അവൻ രാജകിരീടം അവളുെട
തലയിൽ െവച്ചു അവെള വസ്ഥിക്കു പകരം
രാജ്ഞിയാക്കി. 18 രാജാവു തെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും ഭൃത്യന്മാക്കൎ ും എേസ്ഥരിെന്റ
വിരുന്നായിട്ടു ഒരു വലിയ വിരുന്നു കഴിച്ചു; അവൻ
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ഒരു വിേമാചനവും കലപ്ിച്ചു;
രാജപദവിെക്കാത്തവണ്ണം സമ്മാനങ്ങളും െകാടുത്തു.
19 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം കന്യകമാെര േശഖരിച്ചേപ്പാൾ
െമാെദ്ദൎഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഇരുന്നിരുന്നു. 20

െമാെദ്ദൎഖായി കലപ്ിച്ചതുേപാെല എേസ്ഥർ തെന്റ
കുലവും ജാതിയും അറിയിക്കാെതയിരുന്നു; എേസ്ഥർ
െമാെദ്ദൎഖായിയുെട അടുക്കൽ
വളന്നൎ േപ്പാഴെത്തേപ്പാെല പിെന്നയും അവെന്റ
കലപ്ന അനുസരിച്ചു േപാന്നു. 21 ആ കാലത്തു
െമാെദ്ദൎഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
വാതിൽകാവല്ക്കാരിൽ രാജാവിെന്റ രണ്ടു ഷണ്ഡന്മാരായ
ബിഗദ്്ധാനും േതെരശും ്രകുദ്ധിച്ചു
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന കേയ്യറ്റം െചയവ്ാൻ തരം
അേന്വഷിച്ചു. 22 െമാെദ്ദൎഖായി കായ്യൎ ം അറിഞ്ഞു
എേസ്ഥർരാജ്ഞിക്കു അറിവുെകാടുത്തു; എേസ്ഥർ
അതു െമാെദ്ദൎഖായിയുെട നാമത്തിൽ രാജാവിെന
്രഗഹിപ്പിച്ചു. 23 അേന്വഷണം െചയത്ാെറ കായ്യൎ ം
സത്യെമന്നു കണ്ടു അവെര രണ്ടുേപാെരയും
കഴുവിേന്മൽ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു; ഇതു രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽ ദിനവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിെവച്ചു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു
ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ
ഹാമാന്നു കയറ്റവും ഉന്നതപദവിയും

െകാടുത്തു അവെന്റ ഇരിപ്പിടം തേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കുന്ന സകല്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കു േമലായി െവച്ചു. 2 രാജാവിെന്റ
വാതില്ക്കെല രാജഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും ഹാമാെന
കുമ്പിട്ടു നമസ്കരിച്ചു; രാജാവു അവെന സംബന്ധിച്ചു
അങ്ങെന കലപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും
െമാെദ്ദൎഖായി അവെന കുമ്പിട്ടില്ല, നമസ്കരിച്ചതുമില്ല. 3

അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കെല രാജഭൃത്യന്മാർ
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െമാെദ്ദൎഖായിേയാടു: നീ രാജകലപ്ന ലംഘിക്കുന്നതു
എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 4 അവർ ഇങ്ങെന
ദിവസം്രപതി അവേനാടു പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ
അവരുെട വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നതിനാൽ
െമാെദ്ദൎഖായിയുെട െപരുമാറ്റം നിലനില്ക്കുേമാ എന്നു
കാേണണ്ടതിന്നു അവർ അതു ഹാമാേനാടു അറിയിച്ചു;
താൻ െയഹൂദൻ എന്നു അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5 െമാെദ്ദൎഖായി തേന്ന
കുമ്പിട്ടു നമസ്കരിക്കുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടിട്ടു ഹാമാൻ
േകാപംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ
െമാെദ്ദൎഖായിെയ മാ്രതം കേയ്യറ്റം െചയ്യുന്നതു അവന്നു
പുച്ഛകായ്യൎ മായി േതാന്നി; െമാെദ്ദൎഖായിയുെട ജാതി
ഇന്നെതന്നു അവന്നു അറിവു കിട്ടീട്ടുണ്ടായിരുന്നു;
അതുെകാണ്ടു അഹേശ്വേരാശിെന്റ രാജ്യെത്തല്ലാടവും
ഉള്ള െമാെദ്ദൎഖായിയുെട ജാതിക്കാരായ
െയഹൂദന്മാെരെയാെക്കയും നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
ഹാമാൻ തരം അേന്വഷിച്ചു. 7

അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ
നീസാൻമാസമായ ഒന്നാം മാസത്തിൽ അവർ ആദാർ
എന്ന പ്രന്തണ്ടാം മാസംവെരയുള്ള ഓേരാ
ദിവസെത്തയും ഓേരാ മാസെത്തയും കുറിച്ചു
ഹാമാെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു പൂര ്എന്ന ചീട്ടിട്ടുേനാക്കി. 8

പിെന്ന ഹാമാൻ അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിേനാടു: നിെന്റ
രാജ്യത്തിെല സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഒരു ജാതി
ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു; അവരുെട
ന്യായ്രപമാണങ്ങൾ മറ്റുള്ള
സകലജാതികളുേടതിേനാടും വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവർ രാജാവിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള
അനുസരിക്കുന്നതുമില്ല; അതുെകാണ്ടു അവെര
അങ്ങെന വിടുന്നതു രാജാവിന്നു േയാഗ്യമല്ല. 9

രാജാവിന്നു സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ അവെര
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു സേന്ദശം എഴുതി അയേക്കണം;
എന്നാൽ ഞാൻ കായ്യൎ വിചാരകന്മാരുെട കയ്യിൽ
പതിനായിരം താലന്ത ്െവള്ളി രാജാവിെന്റ
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു െകാടുത്തയക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
10 അേപ്പാൾ രാജാവു തെന്റ േമാതിരം കയ്യിൽനിന്നു
ഊരി ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകനായി
െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ ഹാമാന്നു െകാടുത്തു. 11

രാജാവു ഹാമാേനാടു: ഞാൻ ആ െവള്ളിെയയും ആ
ജാതിെയയും നിനക്കു ദാനം െചയ്യുന്നു; ഇഷ്ടംേപാെല
െചയത്ുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അങ്ങെന
ഒന്നാം മാസം പതിമ്മൂന്നാം തിയ്യതി രാജാവിെന്റ
രായസക്കാെര വിളിച്ചു; ഹാമാൻ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും അവർ രാജ്രപതിനിധികൾക്കും ഓേരാ
സംസ്ഥാനത്തിെല േദശാധിപധികൾക്കും അതതു
ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും അതതു
സംസ്ഥാനത്തിേലക്കു അവിടെത്ത അക്ഷരത്തിലും
അതതു ജനത്തിന്നും അവരുെട ഭാഷയിലും എഴുതി;
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ നാമത്തിൽ അെതഴുതി
രാജേമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദ ഇട്ടു. 13 ആദാർമാസമായ
പ്രന്തണ്ടാം മാസം പതിമ്മൂന്നാം തിയ്യതി തേന്ന
സകലെയഹൂദന്മാെരയും ആബാലവൃദ്ധം
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ്രസ്തീകെളയും കൂെട നശിപ്പിച്ചു
െകാന്നുമുടിക്കയും അവരുെട വസ്തുവക
െകാള്ളയിടുകയും െചേയ്യണെമന്നു രാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കും അഞ്ചല്ക്കാർവശം
എഴുത്തു അയച്ചു. 14 അന്നേത്തക്കു
ഒരുങ്ങിയിരിേക്കണെമന്നു സകലജാതികൾക്കും
പരസ്യം െചേയ്യണ്ടതിന്നു െകാടുത്ത തീപ്പൎ ിെന്റ പകപ്പൎ ു

ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി. 15

അഞ്ചല്ക്കാർ രാജകലപ്ന ്രപമാണിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ
പുറെപ്പട്ടുേപായി; ശൂശൻരാജധാനിയിലും ആ തീപ്പൎ ു
പരസ്യം െചയത്ു; രാജാവും ഹാമാനും കുടിപ്പാൻ
ഇരുന്നു; ശൂശൻപട്ടണേമാ കലങ്ങിേപ്പായി.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സംഭവിച്ചെതാെക്കയും അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
െമാെദ്ദൎഖായി വ്രസ്തം കീറി രട്ടുടുത്തു െവണ്ണീർ
വാരി ഇട്ടുംെകാണ്ടു പട്ടണത്തിെന്റ നടുവിൽ

െചന്നു ൈകേപ്പാെട അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. 2

അവൻ രാജാവിെന്റ പടിവാതിേലാളവും വന്നു:
എന്നാൽ രട്ടുടുത്തുംെകാണ്ടു ആക്കൎ ും രാജാവിെന്റ
പടിവാതിലിന്നകത്തു കടന്നുകൂടായിരുന്നു. 3

രാജാവിെന്റ കലപ്നയും തീപ്പൎ ും െചന്ന ഓേരാ
സംസ്ഥാനത്തും െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ
മഹാദുഃഖവും ഉപവാസവും കരച്ചലും വിലാപവും
ഉണ്ടായി; പലരും രട്ടുടുത്തു െവണീറ്റിൽ കിടന്നു. 4

എേസ്തരിെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികളും ഷണ്ഡന്മാരും വന്നു
അതു രാജ്ഞിെയ അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവൾ അത്യന്തം
വ്യസനിച്ചു െമാെദ്ദൎഖായിയുെട രട്ടു നീക്കി അവെന
ഉടുപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവന്നു വ്രസ്തം െകാടുത്തയച്ചു;
എന്നാൽ അവൻ വാങ്ങിയില്ല. 5 അേപ്പാൾ എേസ്ഥർ
തെന്റ ശുശ്രൂെഷക്കു രാജാവു ആക്കിയിരുന്ന
ഷണ്ഡന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ ഹഥാക്കിെന വിളിച്ചു,
അതു എെന്തന്നും അതിെന്റ കാരണം എെന്തന്നും
അറിേയണ്ടതിന്നു െമാെദ്ദൎഖായിയുെട അടുക്കൽ
േപായിവരുവാൻ അവന്നു കലപ്ന െകാടുത്തു. 6

അങ്ങെന ഹഥാക്ക് രാജാവിെന്റ പടിവാതിലിന്നു
മുമ്പിൽ പട്ടണത്തിെന്റ വിശാലസ്ഥലത്തു
െമാെദ്ദൎഖായിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു. 7 െമാെദ്ദൎഖായി
തനിക്കു സംഭവിച്ചെതാെക്കയും െയഹൂദന്മാെര
നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ഹാമാൻ
രാജഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു െകാടുക്കാെമന്നു വാഗദ്ാനം
െചയത് ്രദവ്യസംഖ്യയും അവേനാടു അറിയിച്ചു. 8

അവെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു ശൂശനിൽ
പരസ്യമാക്കിയിരുന്ന തീപ്പൎ ിെന്റ പകപ്പ്ൎ അവൻ അവെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തു ഇതു എേസ്ഥരിെന കാണിച്ചു
വിവരം അറിയിപ്പാനും അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ
െചന്നു തെന്റ ജനത്തിന്നു േവണ്ടി അേപക്ഷയും
യാചനയും കഴിേക്കണ്ടതിന്നു അവേളാടു
ആജ്ഞാപിപ്പാനും പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന ഹഥാക്ക്
െചന്നു െമാെദ്ദൎഖായിയുെട വാക്കു എേസ്ഥരിെന
അറിയിച്ചു. 10 എേസ്ഥർ െമാെദ്ദൎഖായിേയാടു െചന്നു
പറവാൻ ഹഥാക്കിന്നു കലപ്ന െകാടുത്തതു
എെന്തന്നാൽ: 11 യാെതാരു പുരുഷേനാ ്രസ്തീേയാ
വിളിക്കെപ്പടാെത രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അകെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ െചന്നുെവങ്കിൽ
ജീവേനാടിരിക്കത്തക്കവണ്ണം രാജാവു
െപാൻെചേങ്കാൽ ആയാളുെട േനെര നീട്ടാഞ്ഞാൽ
ആയാെള െകാേല്ലണെമന്നു ഒരു നിയമം ഉള്ള്രപകാരം
രാജാവിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും രാജാവിെന്റ
സംസ്ഥാനങ്ങളിെല ജനവും അറിയുന്നു; എന്നാൽ
എെന്ന ഈ മുപ്പതു ദിവസത്തിന്നകത്തു രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ലുവാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. 12 അവർ
എേസ്ഥരിെന്റ വാക്കു െമാെദ്ദൎഖായിേയാടു അറിയിച്ചു.
13 െമാെദ്ദൎഖായി എേസ്ഥരിേനാടു മറുപടി പറവാൻ
കലപ്ിച്ചതു: നീ രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കയാൽ
എല്ലാെയഹൂദന്മാരിലുംെവച്ചു
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രക്ഷെപ്പട്ടുെകാള്ളാെമന്നു നീ വിചാരിേക്കണ്ടാ. 14 നീ
ഈ സമയത്തു മിണ്ടാതിരുന്നാൽ െയഹൂദന്മാക്കൎ ു
മെറ്റാരു സ്ഥലത്തുനിന്നു ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും
ഉണ്ടാകും; എന്നാൽ നീയും നിെന്റ പിതൃഭവനവും
നശിച്ചുേപാകും; ഇങ്ങെനയുേള്ളാരു
കാലത്തിന്നായിട്ടല്ലേയാ നീ രാജസ്ഥാനത്തു
വന്നിരിക്കുന്നതു? ആക്കൎ ു അറിയാം? 15 അതിന്നു
എേസ്ഥർ െമാെദ്ദൎഖായിേയാടു മറുപടി പറവാൻ
കലപ്ിച്ചതു. 16 നീ െചന്നു ശൂശനിൽ ഉള്ള
എല്ലാെയഹൂദന്മാെരയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി: നിങ്ങൾ മൂന്നു
ദിവസം രാവും പകലും തിന്നുകേയാ കുടിക്കേയാ
െചയ്യാെത എനിക്കു േവണ്ടി ഉപവസിപ്പിൻ; ഞാനും
എെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികളും അങ്ങെന തേന്ന
ഉപവസിക്കും; പിെന്ന ഞാൻ നിയമ്രപകാരമെല്ലങ്കിലും
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലും; ഞാൻ നശിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നശിക്കെട്ട. 17 അങ്ങെന െമാെദ്ദൎഖായി െചന്നു
എേസ്ഥർ കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും െചയത്ു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മൂന്നാം ദിവസം എേസ്ഥർ രാജവ്രസ്തം
ധരിച്ചുംെകാണ്ടു രാജധാനിയുെട അകെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ െചന്നു രാജഗൃഹത്തിെന്റ

േനെര നിന്നു; രാജാവു രാജധാനിയിൽ
രാജഗൃഹത്തിെന്റ വാതിലിന്നു േനെര തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു. 2

എേസ്ഥർരാജ്ഞി ്രപാകാരത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു രാജാവു
കണ്ടേപ്പാൾ അവന്നു അവേളാടു കൃപേതാന്നി തെന്റ
കയ്യിൽ ഇരുന്ന െപാൻെചേങ്കാൽ രാജാവു
എേസ്ഥരിെന്റ േനെര നീട്ടി; എേസ്ഥർ അടുത്തുെചന്നു
െചേങ്കാലിെന്റ അ്രഗം െതാട്ടു. 3 രാജാവു അവേളാടു:
എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയ, എന്തു േവണം? എന്താകുന്നു
നിെന്റ അേപക്ഷ? രാജ്യത്തിൽ പാതിേയാളമായാലും
നിനക്കു തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അതിന്നു എേസ്ഥർ:
രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ടു ഞാൻ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന്നു രാജാവും ഹാമാനും
ഇന്നു വേരണം എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 5 എേസ്ഥർ
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയവ്ാൻ ഹാമാെന േവഗം
വരുത്തുവിൻ എന്നു രാജാവു കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന
രാജാവും ഹാമാനും എേസ്ഥർ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന്നു
െചന്നു.

6 വീഞ്ഞുവിരുന്നിൽ രാജാവു എേസ്ഥരിേനാടു:
നിെന്റ അേപക്ഷ എന്തു? അതു നിനക്കു ലഭിക്കും;
നിെന്റ ആ്രഗഹവും എന്തു? രാജ്യത്തിൽ
പാതിേയാളമായാലും അതു നിവത്തൎ ിച്ചുതരാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അതിന്നു എേസ്ഥർ: എെന്റ അേപക്ഷയും
ആ്രഗഹവും ഇതാകുന്നു: 8 രാജാവിന്നു എേന്നാടു
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ അേപക്ഷ നല്കുവാനും എെന്റ
ആ്രഗഹം നിവത്തൎ ിപ്പാനും രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളം
ഉെണ്ടങ്കിൽ രാജാവും ഹാമാനും ഞാൻ ഇനിയും
ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിന്നു വേരണം; നാെള ഞാൻ
രാജാവു കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയത്ുെകാള്ളാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 അന്നു ഹാമാൻ സേന്താഷവും
ആനന്ദവുമുള്ളവനായി പുറെപ്പട്ടുേപായി; എന്നാൽ
രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ െമാെദ്ദൎഖായി
എഴുേന്നല്ക്കാെതയും തേന്ന കൂശാെതയും ഇരിക്കുന്നതു
കണ്ടു ഹാമാൻ െമാെദ്ദൎഖായിയുെട േനെര േകാപം
നിറഞ്ഞു. 10 എങ്കിലും ഹാമാൻ തേന്നത്താൻ
അടക്കിെക്കാണ്ടു തെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു
േസ്നഹിതന്മാെരയും ഭായ്യൎ യായ േസെരശിെനയും

വിളിപ്പിച്ചു. 11 ഹാമാൻ അവേരാടു തെന്റ
ധനമാഹാത്മ്യവും പു്രതബഹുത്വവും രാജാവു തനിക്കു
നല്കിയ ഉന്നതപദവിയും ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും
രാജഭൃത്യന്മാക്കൎ ും േമലായി തേന്ന
ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുന്നതും വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. 12

എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും താൻ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന്നു
എെന്നയല്ലാെത മറ്റാെരയും രാജാവിേനാടുകൂെട
െചല്ലുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല; നാെളയും
രാജാവിേനാടുകൂെട വിരുന്നിന്നു െചല്ലുവാൻ എെന്ന
ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 എങ്കിലും െയഹൂദനായ
െമാെദ്ദൎഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നതു
കാണുേന്നടേത്താളം ഇെതാന്നുംെകാണ്ടു എനിക്കു
ഒരു തൃപത്ിയും ഇല്ല എന്നും ഹാമാൻ പറഞ്ഞു. 14

അതിന്നു അവെന്റ ഭായ്യൎ  േസെരശും അവെന്റ സകല
േസ്നഹിതന്മാരും അവേനാടു: അമ്പതു മുഴം ഉയരമുള്ള
ഒരു കഴുമരം ഉണ്ടാക്കെട്ട; െമാെദ്ദൎഖായിെയ അതിേന്മൽ
തൂക്കിക്കളേയണ്ടതിന്നു നാെള രാവിെല നീ
രാജാവിേനാടു അേപക്ഷിേക്കണം; പിെന്ന നിനക്കു
സേന്താഷമായി രാജാവിേനാടുകൂെട വിരുന്നിന്നു
േപാകാം എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ കായ്യൎ ം ഹാമാന്നു
േബാധിച്ചു; അവൻ കഴുമരം ഉണ്ടാക്കിച്ചു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നു രാ്രതി രാജാവിന്നു ഉറക്കം വരായ്കയാൽ
അവൻ ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ
കുറിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം

െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു; അതു രാജാവിെന
വായിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു; 2 ഉമ്മരിപ്പടി കാവല്ക്കാരായി
രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡന്മാരിൽ ബിഗദ്്ധാനാ, േതെരശ്
എന്നീ രണ്ടുേപർ അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന കേയ്യറ്റം
െചയവ്ാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന സംഗതി െമാെദ്ദൎഖായി
അറിവു തന്ന്രപകാരം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. 3 ഇതിന്നു േവണ്ടി െമാെദ്ദൎഖായിക്കു എന്തു
ബഹുമാനവും പദവിയും െകാടുത്തു എന്നു രാജാവു
േചാദിച്ചു. ഒന്നും െകാടുത്തിട്ടില്ല എന്നു രാജാവിെന
േസവിച്ചുനിന്ന ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു. 4 ്രപാകാരത്തിൽ
ആരുള്ളു എന്നു രാജാവു േചാദിച്ചു. എന്നാൽ ഹാമാൻ
െമാെദ്ദൎഖായിക്കു േവണ്ടി താൻ തീപ്പൎ ിച്ച കഴുവിേന്മൽ
അവെന തൂക്കിക്കളേയണ്ടതിന്നു രാജാവിേനാടു
അേപക്ഷിപ്പാൻ രാജധാനിയുെട പുറത്തു
്രപാകാരത്തിൽ വന്നു നില്ക്കയായിരുന്നു. 5 രാജാവിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ അവേനാടു: ഹാമാൻ ്രപാകാരത്തിൽ
നില്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അകത്തു വരെട്ട
എന്നു രാജാവു കലപ്ിച്ചു. 6 ഹാമാൻ അകത്തു
വന്നേപ്പാൾ രാജാവു അവേനാടു: രാജാവു
ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു
എെന്തല്ലാമാകുന്നു െചയത്ുെകാടുേക്കണ്ടതു എന്നു
േചാദിച്ചു. എെന്നയല്ലാെത ആെര രാജാവു അ്രത
അധികം ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കും എന്നു ഹാമാൻ
ഉള്ളുെകാണ്ടു വിചാരിച്ചു. 7 ഹാമാൻ രാജാവിേനാടു:
രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു
േവണ്ടി 8 രാജാവു ധരിച്ചുവരുന്ന രാജവ്രസ്തവും
രാജാവു കയറുന്ന കുതിരയും അവെന്റ തലയിൽ
െവക്കുന്ന രാജകിരീടവും െകാണ്ടുവരെട്ട. 9 വ്രസ്തവും
കുതിരയും രാജാവിെന്റ അതിേശ്രഷഠ്്രപഭുക്കന്മാരിൽ
ഒരുത്തെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിേക്കണം; രാജാവു
ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷെന ആ വ്രസ്തം
ധരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽ
കൂെട െകാണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ
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ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങെന െചയ്യും എന്നു
അവെന്റ മുമ്പിൽ വിളിച്ചുപറേയണം എന്നു പറഞ്ഞു.
10 രാജാവു ഹാമാേനാടു: നീ േവഗം െചന്നുവ്രസ്തവും
കുതിരയും നീ പറഞ്ഞതുേപാെല െകാണ്ടുവന്നു
രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്ന െയഹൂദനായ
െമാെദ്ദൎഖായിക്കു അങ്ങെനെയാെക്കയും െചയ്ക; നീ
പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നും കുെറച്ചുകളയരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 11 അേപ്പാൾ ഹാമാൻ വ്രസ്തവും കുതിരയും
െകാണ്ടുവന്നു െമാെദ്ദൎഖായിെയ വ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു
കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽകൂെട
െകാണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങെന െചയ്യും എന്നു
അവെന്റ മുമ്പിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

12 െമാെദ്ദൎഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ മടങ്ങിവന്നു.
ഹാമാേനാ ദുഃഖിതനായി തലമൂടിയുംെകാണ്ടു
േവഗത്തിൽ വീട്ടിേലക്കു േപായി. 13 തനിക്കു
സംഭവിച്ചെതാെക്കയും ഹാമാൻ ഭായ്യൎ യായ
േസെരശിേനാടും തെന്റ സകല േസ്നഹിതന്മാേരാടും
വിവരിച്ചുപറഞ്ഞു. അവെന്റ വിദ്വാന്മാരും അവെന്റ
ഭായ്യൎ  േസെരശും അവേനാടു: െമാെദ്ദൎഖായിയുെട
മുമ്പിൽ നീ വീഴുവാൻ തുടങ്ങി; അവൻ
െയഹൂദ്യവംശക്കാരനാകുന്നു എങ്കിൽ നീ അവെന
ജയിക്കയില്ല; അവേനാടു േതാറ്റുേപാെകയുള്ള എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 അവർ അവേനാടു
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവിെന്റ
ഷണ്ഡന്മാർ വന്നു എേസ്ഥർ ഒരുക്കിയവിരുന്നിന്നു
ഹാമാെന േവഗത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന രാജാവും ഹാമാനും
എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടുകൂെട വിരുന്നു
കഴിവാൻ െചന്നു. 2 രണ്ടാം ദിവസവും

വീഞ്ഞുവിരുന്നിെന്റ സമയത്തു രാജാവു
എേസ്ഥരിേനാടു: എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയ, നിെന്റ
അേപക്ഷ എന്തു? അതു നിനക്കു ലഭിക്കും; നിെന്റ
ആ്രഗഹം എന്തു? രാജ്യത്തിൽ പാതിേയാളമായാലും
അതു നിവത്തൎ ിച്ചു തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അതിന്നു
എേസ്ഥർരാജ്ഞി: രാജാേവ, എേന്നാടു
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ
എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടു എെന്റ ജീവെനയും എെന്റ
ആ്രഗഹം ഓത്തൎ ു എെന്റ ജനെത്തയും എനിക്കു
നേല്കണേമ. 4 ഞങ്ങെള നശിപ്പിച്ചു
െകാന്നുമുടിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്നയും എെന്റ
ജനെത്തയും വിറ്റുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ
ഞങ്ങെള ദാസീദാസന്മാരായി വിറ്റിരുന്നു എങ്കിൽ
ൈവരിക്കു രാജാവിെന്റ നഷ്ടത്തിന്നു തക്ക ്രപതിശാന്തി
െകാടുപ്പാൻ കഴിവിെല്ലന്നു വരികിലും ഞാൻ മിണ്ടാെത
ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

5 അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടു:
അവൻ ആർ? ഇങ്ങെന െചയവ്ാൻ തുനിഞ്ഞവൻ
എവിെട എന്നു േചാദിച്ചു. 6 അതിന്നു എേസ്ഥർ:
ൈവരിയും ശ്രതുവും ഈ ദുഷ്ടനായ ഹാമാൻ തേന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഹാമാൻ രാജാവിെന്റയും
രാജ്ഞിയുെടയും മുമ്പിൽ ്രഭമിച്ചുേപായി. 7 രാജാവു
േ്രകാധേത്താെട വീഞ്ഞുവിരുന്നു വിട്ടു എഴുേന്നറ്റു
ഉദ്യാനത്തിേലക്കു േപായി; എന്നാൽ രാജാവു തനിക്കു
അനത്ഥൎ ം നിശ്ചയിച്ചു എന്നു കണ്ടിട്ടു ഹാമാൻ തെന്റ
ജീവരെക്ഷക്കായി എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടു
അേപക്ഷിപ്പാൻ നിന്നു. 8 രാജാവു ഉദ്യാനത്തിൽനിന്നു

വീണ്ടും വീഞ്ഞുവിരുന്നുശാലയിേലക്കു വന്നേപ്പാൾ
എേസ്ഥർ ഇരിക്കുന്ന െമത്തേമൽ ഹാമാൻ
വീണുകിടന്നിരുന്നു; അേന്നരം രാജാവു: ഇവൻ എെന്റ
മുമ്പാെക അരമനയിൽെവച്ചു രാജ്ഞിെയ ബലാല്ക്കാരം
െചയ്യുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കു രാജാവിെന്റ
വായിൽനിന്നു വീണ ഉടെന അവർ ഹാമാെന്റ മുഖം
മൂടി. 9 അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡന്മാരിൽ
ഒരുത്തനായ ഹേബ്ബൎ ാനാ: ഇതാ, രാജാവിെന്റ
നെന്മക്കായി സംസാരിച്ച െമാെദ്ദൎഖായിക്കു ഹാമാൻ
ഉണ്ടാക്കിയതായി അമ്പതു മുഴം ഉയരമുള്ള കഴുമരം
ഹാമാെന്റ വീട്ടിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു രാജസന്നിധിയിൽ
േബാധിപ്പിച്ചു; അതിേന്മൽ തേന്ന അവെന
തൂക്കിക്കളവിൻ എന്നു രാജാവു കലപ്ിച്ചു. 10 അവർ
ഹാമാെന അവൻ െമാെദ്ദൎഖായിക്കു േവണ്ടി
നാട്ടിയിരുന്ന കഴുമരത്തിേന്മൽ തേന്ന തൂക്കിക്കളഞ്ഞു.
അങ്ങെന രാജാവിെന്റ േ്രകാധം ശമിച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നു അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു
െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ ഹാമാെന്റ വീടു
എേസ്ഥർരാജ്ഞിക്കു െകാടുത്തു;

െമാെദ്ദൎഖായിക്കു തേന്നാടുള്ള ചാച്ചൎ  ഇന്നെതന്നു
എേസ്ഥർ അറിയിച്ചതുെകാണ്ടു അവൻ
രാജസന്നിധിയിൽ ്രപേവശം ്രപാപിച്ചു. 2 രാജാവു
ഹാമാെന്റ പക്കൽനിന്നു എടുത്ത തെന്റ േമാതിരം ഊരി
െമാെദ്ദൎഖായിക്കു െകാടുത്തു; എേസ്ഥർ
െമാെദ്ദൎഖായിെയ ഹാമാെന്റ വീട്ടിന്നു
േമൽവിചാരകനാക്കിെവച്ചു. 3 എേസ്ഥർ പിെന്നയും
രാജാവിേനാടു സംസാരിച്ചു അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു,
ആഗാഗ്യനായ ഹാമാെന്റ ദുഷ്ടതയും അവൻ
െയഹൂദന്മാക്കൎ ു വിേരാധമായി നിരൂപിച്ച ഉപായവും
നിഷഫ്ലമാേക്കണെമന്നു കരഞ്ഞു അേപക്ഷിച്ചു. 4

രാജാവു െപാൻെചേങ്കാൽ എേസ്ഥരിെന്റ േനെര നീട്ടി;
എേസ്ഥർ എഴുേന്നറ്റു രാജസന്നിധിയിൽനിന്നു
പറഞ്ഞതു: 5 രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുണ്ടായി
തിരുമുമ്പാെക എനിക്കു കൃപ ലഭിച്ചു രാജാവിന്നു
കായ്യൎ ം ന്യായെമന്നു േബാധിച്ചു തൃക്കണ്ണിൽ ഞാനും
്രപിയയായിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ രാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും െയഹൂദന്മാെര
മുടിച്ചുകളേയണെമന്നു ആഗാഗ്യനായ
ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ ഹാമാൻ എഴുതിയ
ഉപായേലഖനങ്ങെള ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്നു
കലപ്ന അയേക്കണേമ. 6 എെന്റ ജനത്തിന്നു വരുന്ന
അനത്ഥൎ ം ഞാൻ എങ്ങെന കണ്ടുസഹിക്കും? എെന്റ
വംശത്തിെന്റ നാശവും ഞാൻ എങ്ങെന
കണ്ടുസഹിക്കും.

7 അേപ്പാൾ അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു
എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടും െയഹൂദനായ
െമാെദ്ദൎഖായിേയാടും കലപ്ിച്ചതു: ഞാൻ ഹാമാെന്റ
വീടു എേസ്ഥാരിന്നു െകാടുത്തുവേല്ലാ; അവൻ
െയഹൂദന്മാെര കേയ്യറ്റം െചയവ്ാൻ േപായതുെകാണ്ടു
അവെന കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു. 8

നിങ്ങൾക്കു േബാധിച്ചതുേപാെല നിങ്ങളും രാജാവിെന്റ
നാമത്തിൽ െയഹൂദന്മാക്കൎ ുേവണ്ടി എഴുതി രാജാവിെന്റ
േമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദയിടുവിൻ; രാജനാമത്തിൽ
എഴുതുകയും രാജേമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദയിടുകയും
െചയത് േരഖെയ ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തുവാൻ ആക്കൎ ും
പാടില്ലേല്ലാ. 9 അങ്ങെന സീവാൻ മാസമായ മൂന്നാം
മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തിയ്യതി തേന്ന രാജാവിെന്റ
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രായസക്കാെര വിളിച്ചു; െമെദ്ദൎഖായി
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും അവർ െയഹൂദന്മാക്കൎ ു
ഹിന്തുേദശംമുതൽ കൂശവ്െരയുള്ള നൂറ്റിരുപേത്തഴു
സംസ്ഥാനങ്ങളിെല രാജ്രപതിനിധികൾക്കും
േദശാധിപതിമാക്കൎ ും സംസ്ഥാന്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും
അതതു സംസ്ഥാനത്തിേലക്കു അവിടെത്ത
അക്ഷരത്തിലും അതതു ജാതിക്കു അതതു ഭാഷയിലും
െയഹൂദന്മാക്കൎ ു അവരുെട അക്ഷരത്തിലും ഭാഷയിലും
എഴുതി. 10 അവൻ അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ
നാമത്തിൽ എഴുതിച്ചു രാജേമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദയിട്ടു
േലഖനങ്ങെള രാജാവിെന്റ അശ്വഗണത്തിൽ വളന്നൎ ു
രാജകായ്യൎ ത്തിന്നു ഉപേയാഗിക്കുന്ന തുരഗങ്ങളുെട
പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്ന അഞ്ചല്ക്കാരുെട ൈകവശം
െകാടുത്തയച്ചു. 11 അവയിൽ രാജാവു
അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും
ആദാർമാസമായ പ്രന്തണ്ടാം മാസം പതിമ്മൂന്നാം
തിയ്യതി തേന്ന, 12 അതതു പട്ടണത്തിേല െയഹൂദന്മാർ
ഒന്നിച്ചുകൂടി തങ്ങളുെട ജീവരെക്ഷക്കു േവണ്ടി
െപാരുതുനിലപ്ാനും തങ്ങെള ഉപ്രദവിപ്പാൻ വരുന്ന
ജാതിയുെടയും സംസ്ഥാനത്തിെന്റയും
സകലൈസന്യെത്തയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
്രസ്തീകെളയും നശിപ്പിച്ചു െകാന്നുമുടിപ്പാനും അവരുെട
സമ്പത്തു െകാള്ളയിടുവാനും െയഹൂദന്മാക്കൎ ു
അധികാരം െകാടുത്തു. 13 അന്നേത്തക്കു െയഹൂദന്മാർ
തങ്ങളുെട ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതി്രകിയ െചയവ്ാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിേക്കണെമന്നു സകലജാതികൾക്കും
പരസ്യം െചേയ്യണ്ടതിന്നു െകാടുത്ത തീപ്പൎ ിെന്റ പകപ്പൎ ു
ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി. 14 അങ്ങെന
അഞ്ചല്ക്കാർ രാജകീയതുരഗങ്ങളുെട പുറത്തു കയറി
രാജാവിെന്റ കലപ്നയാൽ നിബൎ ന്ധിതരായി
ബദ്ധെപ്പട്ടു ഓടിച്ചുേപായി. ശൂശൻ രാജധാനിയിലും
തീപ്പൎ ു പരസ്യംെചയത്ു. 15 എന്നാൽ െമാെദ്ദൎഖായി
നീലവും ശു്രഭവുമായ രാജവ്രസ്തവും വലിയ
െപാൻകിരീടവും ചണനൂൽെകാണ്ടുള്ള
രക്താംബരവും ധരിച്ചു രാജസന്നിധിയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു; ശൂശൻപട്ടണം ആത്തൎ ു സേന്താഷിച്ചു. 16

െയഹൂദന്മാക്കൎ ു ്രപകാശവും സേന്താഷവും
ആനന്ദവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി. 17 രാജാവിെന്റ
കലപ്നയും തീപ്പൎ ും െചെന്നത്തിയ സകല
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും െയഹൂദന്മാക്കൎ ു
ആനന്ദവും സേന്താഷവും വിരുന്നും ഉത്സവവും
ഉണ്ടായി; െയഹൂദന്മാെരയുള്ള േപടി േദശെത്ത
ജാതികളിേന്മൽ വീണിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ പലരും
െയഹൂദന്മാരായിത്തീന്നൎ ു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആദാർമാസമായ പ്രന്തണ്ടാം മാസം
പതിമ്മൂന്നാം തിയ്യതി രാജാവിെന്റ കലപ്നയും
തീപ്പൎ ും നടത്തുവാൻ അടുത്തേപ്പാൾ

െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുക്കൾ അവരുെട േനെര
്രപാബല്യം ്രപാപിക്കും എന്നു ആശിച്ചതും േനെര
മറിച്ചു െയഹൂദന്മാക്കൎ ു തങ്ങളുെട ൈവരികളുെട േനെര
്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചതുമായ ദിവസത്തിൽ തേന്ന 2

അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും
െയഹൂദന്മാർ തങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽ തങ്ങേളാടു
േദാഷം െചയവ്ാൻ ഭാവിച്ചവെര കേയ്യറ്റം
െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഒന്നിച്ചുകൂടി; അവെരയുള്ള േപടി
സകലജാതികളുെടയുംേമൽ വീണിരുന്നതുെകാണ്ടു
ആക്കൎ ും അവേരാടു എതിത്തൎ ുനിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 3

സകലസംസ്ഥാന്രപഭുക്കന്മാരും രാജ്രപതിനിധികളും
േദശാധിപതികളും രാജാവിെന്റ കായ്യൎ ക്കാരന്മാരും
െമാെദ്ദൎഖായിെയയുള്ള േപടി അവരുെടേമൽ
വീണിരുന്നതുെകാണ്ടു െയഹൂദന്മാക്കൎ ു സഹായം
െചയത്ു. 4 െമാെദ്ദൎഖായി രാജധാനിയിൽ മഹാൻ
ആയിരുന്നു; െമാെദ്ദൎഖായി എന്ന പുരുഷൻ േമല്ക്കുേമൽ
മഹാനായിത്തീന്നൎ തുെകാണ്ടു അവെന്റ കീത്തൎ ി
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരന്നു. 5 െയഹൂദന്മാർ
തങ്ങളുെട ശ്രതുക്കെള ഒെക്കയും െവട്ടിെക്കാന്നു
മുടിച്ചുകളഞ്ഞു, തങ്ങെള പെകച്ചവേരാടു തങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 6

ശൂശൻരാജധാനിയിൽ െയഹൂദന്മാർ അഞ്ഞൂറുേപെര
െകാന്നുമുടിച്ചു. 7 പശൎ ൻദാഥാ, ദൽേഫാൻ,
അസപ്ാഥാ, 8 േപാറാഥാ, അദല്യാ, അരീദാഥാ, 9

പമ്മൎ സ്ഥാ, അരീസായി, അരീദായി, വെയസാഥാ
എന്നിങ്ങെന ഹെമ്മദാഥയുെട മകനായ
െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ ഹാമാെന്റ പത്തു
പു്രതന്മാെരയും അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ
കവെച്ചൎ ക്കു അവർ ൈക നീട്ടിയില്ല. 11

ശൂശൻരാജധാനിയിൽ അവർ െകാന്നവരുെട സംഖ്യ
അന്നു തേന്ന രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 12

അേപ്പാൾ രാജാവു എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടു:
െയഹൂദന്മാർ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
അഞ്ഞൂറുേപെരയും ഹാമാെന്റ പത്തു പു്രതന്മാെരയും
െകാന്നുമുടിച്ചു; രാജാവിെന്റ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
അവർ എന്തു െചയത്ിരിക്കും? ഇനിയും നിെന്റ
അേപക്ഷ എന്തു? അതു നിനക്കു ലഭിക്കും; ഇനിയും
നിെന്റ ആ്രഗഹം എന്തു? അതു നിവത്തൎ ിച്ചുതരാം
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതിന്നു എേസ്ഥർ: രാജാവിന്നു
തിരുവുള്ളമുണ്ടായി ശൂശനിെല െയഹൂദന്മാർ ഇന്നെത്ത
തീപ്പൎ ുേപാെല നാെളയും െചയവ്ാൻ അനുവദിക്കയും
ഹാമാെന്റ പത്തു പു്രതന്മാെരയും കഴുമരത്തിേന്മൽ
തൂക്കിക്കയും െചേയ്യണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 14

അങ്ങെന െചയത്ുെകാൾവാൻ രാജാവു കലപ്ിച്ചു
ശൂശനിൽ തീപ്പൎ ു പരസ്യമാക്കി; ഹാമാെന്റ പത്തു
പു്രതന്മാെര അവർ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു. 15 ശൂശനിെല
െയഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം പതിനാലാം തിയ്യതിയും
ഒന്നിച്ചുകൂടി ശൂശനിൽ മുന്നൂറുേപെര െകാന്നു;
എങ്കിലും കവെച്ചൎ ക്കു അവർ ൈക നീട്ടിയില്ല. 16

രാജാവിെന്റ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല േശഷം െയഹൂദന്മാർ
ആദാർമാസം പതിമ്മൂന്നാം തിയ്യതി ഒന്നിച്ചുകൂടി
തങ്ങളുെട ജീവരെക്ഷക്കായി െപാരുതു ശ്രതുക്കളുെട
കയ്യിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞു വിശ്രമം ്രപാപിച്ചു. അവർ
തങ്ങളുെട ൈവരികളിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം േപെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു എങ്കിലും കവെച്ചൎ ക്കു ൈക
നീട്ടിയില്ല. 17 ആ മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതിേയാ
അവർ വിശ്രമിച്ചു വിരുന്നും സേന്താഷവുമുള്ള
ദിവസമായിട്ടു അതിെന ആചരിച്ചു. 18 ശൂശനിെല
െയഹൂദന്മാർ ആ മാസം പതിമ്മൂന്നാം തിയ്യതിയും
പതിന്നാലാം തിയ്യതിയും ഒന്നിച്ചുകൂടി; പതിനഞ്ചാം
തിയ്യതി അവർ വിശ്രമിച്ചു അതിെന വിരുന്നും
സേന്താഷവുമുള്ള ദിവസമായിട്ടു ആചരിച്ചു. 19

അതുെകാണ്ടു മതിലില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്ന
നാട്ടുപുറങ്ങളിെല െയഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം
പതിന്നാലാം തിയ്യതിെയ സേന്താഷവും വിരുന്നും ഉള്ള
ദിവസവും ഉത്സവദിനവും ആയിട്ടു ആചരിക്കയും
തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തയക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

20 ആണ്ടുേതാറും ആദാർമാസം പതിന്നാലും
പതിനഞ്ചും തിയ്യതിെയ െയഹൂദന്മാർ തങ്ങളുെട
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ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞു വിശ്രമിച്ച
ദിവസങ്ങളായിട്ടു ദുഃഖം അവക്കൎ ു സേന്താഷമായും
വിലാപം ഉത്സവമായും തീന്നൎ  മാസമായിട്ടും
ആചരിേക്കണെമന്നും 21 അവെയ വിരുന്നും
സേന്താഷവുമുള്ള നാളുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ
സമ്മാനങ്ങളും ദരി്രദന്മാക്കൎ ു ദാനധമ്മൎ ങ്ങളും
െകാടുക്കുന്ന നാളുകളും ആയിട്ടു
ആചരിേക്കണെമന്നും 22 അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമീപത്തും ദൂരത്തും ഉള്ള
സകലെയഹൂദന്മാക്കൎ ും ചട്ടമാേക്കണ്ടതിന്നും
െമാെദ്ദൎഖായി ഈ കായ്യൎ ങ്ങൾ എഴുതി അവക്കൎ ു
എഴുത്തു അയച്ചു. 23 അങ്ങെന െയഹൂദന്മാർ തങ്ങൾ
തുടങ്ങിയിരുന്നതും െമാെദ്ദൎഖായി തങ്ങൾക്കു
എഴുതിയിരുന്നതുമായ കായ്യൎ ം ഒരു ചട്ടമായി
ൈകെക്കാണ്ടു. 24 ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട
മകനായി എല്ലാെയഹൂദന്മാരുെടയും ശ്രതുവായ
ഹാമാൻ െയഹൂദന്മാെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
അവരുെട േനെര ഉപായം ചിന്തിക്കയും അവെര
നശിപ്പിച്ചു മുടിേക്കണ്ടതിന്നു പൂെരന്ന ചീട്ടു
ഇടുവിക്കയും 25 കായ്യൎ ം രാജാവിന്നു അറിവു
കിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ െയഹൂദന്മാക്കൎ ു വിേരാധമായി
ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഉപായം അവെന്റ തലയിേലക്കു തേന്ന
തിരിയുവാനും അവെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കിക്കളവാനും രാജാവു
േരഖാമൂലം കലപ്ിക്കയും െചയത്തുെകാണ്ടു അവർ
ആ നാളുകൾക്കു പൂര ്എന്ന പദത്താൽ പൂരീം എന്നു
േപർ വിളിച്ചു. 26 ഈ എഴുത്തിെല
സകലവൃത്താന്തങ്ങളും ആ കായ്യൎ ത്തിൽ അവർ തേന്ന
കണ്ടവയും അവക്കൎ ു സംഭവിച്ചവയുംനിമിത്തം 27

െയഹൂദന്മാർ ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങെള അവയുെട
ചട്ടവും കാലവും അനുസരിച്ചു ആണ്ടുേതാറും
വീഴച്കൂടാെത ആചരിക്കത്തക്കവണ്ണവും 28 ഈ
ദിവസങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി സകലവംശങ്ങളിലും
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും
ഓക്കൎ ത്തക്കവണ്ണവും ഈ പൂരീംദിവസങ്ങൾ
െയഹൂദന്മാരുെട മേദ്ധ്യനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാകേയാ
അവയുെട ഓമ്മൎ  തങ്ങളുെട സന്തതിയിൽനിന്നു വിട്ടു

േപാകേയാ െചയ്യാത്ത്രപകാരവും തങ്ങൾക്കും
സന്തതികൾക്കും അവേരാടു േചരുവാനുള്ള
എല്ലാവക്കൎ ും ചട്ടമായി ൈകെക്കാണ്ടു. 29 പൂരീം
സംബന്ധിച്ച ഈ രണ്ടാം േലഖനം
സ്ഥിരമാേക്കണ്ടതിന്നു അബീഹയീലിെന്റ മകളായ
എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും െയഹൂദനായ െമാെദ്ദൎഖായിയും
സവ്വൎ ാധികാരേത്താടുംകൂെട എഴുത്തു എഴുതി. 30

െയഹൂദനായ െമാെദ്ദൎഖായിയും എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും
അവക്കൎ ു ചട്ടമാക്കിയിരുന്നതുേപാെലയും അവർ
തേന്ന തങ്ങളുെട ഉപവാസത്തിെന്റയും കരച്ചലിെന്റയും
സംഗതികെള തങ്ങൾക്കും സന്തതികൾക്കും
ചട്ടമാക്കിയിരുന്നതുേപാെലയും ഈ
പൂരീംദിവസങ്ങെള നിശ്ചിതസമയത്തു തേന്ന
സ്ഥിരമാേക്കണ്ടതിന്നു 31 അവൻ അഹേശ്വേരാശിെന്റ
രാജ്യത്തിലുൾെപ്പട്ട നൂറ്റിരുപേത്തഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിെല
സകലെയഹൂദന്മാക്കൎ ും സമാധാനവും
സത്യവുമായുള്ള വാക്കുകേളാടുകൂടിയ എഴുത്തു
അയച്ചു. 32 ഇങ്ങെന എേസ്ഥരിെന്റ ആജ്ഞയാൽ
പൂരീം സംബന്ധിച്ച കായ്യൎ ങ്ങൾ ഉറപ്പായി അതു
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിെവച്ചു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അഹേശ്വേരാശര്ാജാവു
േദശത്തിന്നും സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകൾക്കും
ഒരു കരം കലപ്ിച്ചു. 2 അവെന്റ

ബലത്തിെന്റയും പരാ്രകമത്തിെന്റയും
സകലവൃത്താന്തങ്ങളും രാജാവു െമാെദ്ദൎഖായിെയ
ഉയത്തൎ ിയ ഉന്നതപദവിയുെട വിവരവും
േമദ്യയിെലയും പാസൎ ്യയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 3

െയഹൂദനായ െമാെദ്ദൎഖായി അഹേശ്വേരാശര്ാജാവിെന്റ
രണ്ടാമനും െയഹൂദന്മാരിൽെവച്ചു മഹാനും
സേഹാദരസംഘത്തിന്നു ഇഷ്ടനും സ്വജനത്തിന്നു
ഗുണകാംക്ഷിയും തെന്റ സവ്വൎ വംശത്തിന്നും
അനുകൂലവാദിയും ആയിരുന്നു.
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ഇേയ്യാബഇേയ്യാബ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഊസേ്ദശത്തു ഇേയ്യാബ ്എന്നു േപരുേള്ളാരു
പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിഷ്കളങ്കനും
േനരുള്ളവനും ൈദവഭക്തനും േദാഷം

വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു. 2 അവന്നു ഏഴു
പു്രതന്മാരും മൂന്നു പു്രതിമാരും ജനിച്ചു. 3 അവന്നു
ഏഴായിരം ആടും മൂവായിരം ഒട്ടകവും അഞ്ഞൂറു ഏർ
കാളയും അഞ്ഞൂറു െപൺ കഴുതയുമായ
മൃഗസമ്പത്തും ഏറ്റവും വളെര ദാസജനവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അങ്ങെന അവൻ
സകലപൂവ്വൎ ദിഗ്വാസികളിലും മഹാനായിരുന്നു. 4

അവെന്റ പു്രതന്മാർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
ദിവസത്തിൽ താന്താെന്റ വീട്ടിൽ വിരുന്നു കഴിക്കയും
തങ്ങേളാടുകൂെട ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചയവ്ാൻ
തങ്ങളുെട മൂന്നു സേഹാദരിമാെരയും ആളയച്ചു
വിളിപ്പിക്കയും െചയ്ക പതിവായിരുന്നു. 5 എന്നാൽ
വിരുന്നുനാളുകൾ വട്ടംതികയുേമ്പാൾ ഇേയ്യാബ:്
പെക്ഷ എെന്റ പു്രതന്മാർ പാപം െചയത്ു ൈദവെത്ത
ഹൃദയംെകാണ്ടു ത്യജിച്ചുേപായിരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു ആളയച്ചു അവെര വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കയും
നന്നാ രാവിെല എഴുേന്നറ്റു അവരുെട സംഖ്യക്കു
ഒത്തവണ്ണം േഹാമയാഗങ്ങെള കഴിക്കയും െചയ്യും.
ഇങ്ങെന ഇേയ്യാബ ്എല്ലായേ്പാഴും െചയത്ുേപാന്നു.

6 ഒരു ദിവസം ൈദവപു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിലപ്ാൻ െചന്നു; അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
സാത്താനും െചന്നു. 7 യേഹാവ സാത്താേനാടു: നീ
എവിെടനിന്നു വരുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു
സാത്താൻ യേഹാവേയാടു: ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി
സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 8

യേഹാവ സാത്താേനാടു: എെന്റ ദാസനായ
ഇേയ്യാബിേന്മൽ നീ ദൃഷ്ടിെവച്ചുേവാ? അവെനേപ്പാെല
നിഷ്കളങ്കനും േനരുള്ളവനും ൈദവഭക്തനും േദാഷം
വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലേല്ലാ എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 9 അതിന്നു സാത്താൻ
യേഹാവേയാടു: െവറുെതേയാ ഇേയ്യാബ്
ൈദവഭക്തനായിരിക്കുന്നതു? 10 നീ അവന്നും
അവെന്റ വീട്ടിന്നും അവന്നുള്ള സകലത്തിന്നും ചുറ്റും
േവലിെകട്ടീട്ടില്ലേയാ? നീ അവെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന്റ മൃഗസമ്പത്തു
േദശത്തു െപരുകിയിരിക്കുന്നു. 11 തൃൈക്ക നീട്ടി
അവന്നുള്ളെതാെക്കയും ഒന്നു െതാടുക; അവൻ
നിെന്ന മുഖത്തു േനാക്കി ത്യജിച്ചുപറയും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 ൈദവം സാത്താേനാടു: ഇതാ,
അവന്നുള്ളെതാെക്കയും നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു;
അവെന്റ േമൽ മാ്രതം കേയ്യറ്റം െചയ്യരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന സാത്താൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധി വിട്ടു പുറെപ്പട്ടുേപായി.

13 ഒരു ദിവസം ഇേയ്യാബിെന്റ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും മൂത്ത േജ്യഷഠ്െന്റ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും

വീഞ്ഞു കുടിക്കയും െചയത്ുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 14

ഒരു ദൂതൻ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: കാളകെള
പൂട്ടുകയും െപൺകഴുതകൾ അരിെക
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു; 15 െപെട്ടന്നു
െശബായർ വന്നു അവെയ പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകയും
േവലക്കാെര വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ
െവട്ടിെക്കാല്ലുകയും െചയത്ു; വിവരം നിെന്ന
അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതം വഴുതിേപ്പാന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവൻ
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
േവെറാരുത്തൻ വന്നു; ൈദവത്തിെന്റ തീ
ആകാശത്തുനിന്നു വീണു കത്തി, ആടുകളും
േവലക്കാരും അതിന്നു ഇരയായേ്പായി; വിവരം നിെന്ന
അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതം വഴുതിേപ്പാന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവൻ
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന മെറ്റാരുത്തൻ
വന്നു: െപെട്ടന്നു കലദ്യർ മൂന്നു കൂട്ടമായി വന്നു
ഒട്ടകങ്ങെള പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകയും േവലക്കാെര
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ െവട്ടിെക്കാല്ലുകയും
െചയത്ു; വിവരം നിെന്ന അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ
ഒരുത്തൻ മാ്രതം വഴുതിേപ്പാന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 18

അവൻ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
മെറ്റാരുത്തൻ വന്നു; നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
മൂത്ത േജ്യഷഠ്െന്റ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു
കുടിക്കയും െചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു. 19 െപെട്ടന്നു
മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ഒരു െകാടുങ്കാറ്റു വന്നു വീട്ടിെന്റ
നാലു മൂെലക്കും അടിച്ചു: അതു
െയൗവനക്കാരുെടേമൽ വീണു; അവർ മരിച്ചുേപായി;
വിവരം നിെന്ന അറിയിപ്പാൻ ഞാെനാരുത്തൻ മാ്രതം
വഴുതിേപ്പാന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അേപ്പാൾ
ഇേയ്യാബ ്എഴുേന്നറ്റു വ്രസ്തം കീറി തല ചിെരച്ചു
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു: 21 നഗ്നനായി ഞാൻ
എെന്റ അമ്മയുെട ഗഭൎത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നു,
നഗ്നനായി തേന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും, യേഹാവ തന്നു,
യേഹാവ എടുത്തു, യേഹാവയുെട നാമം
വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 22

ഇതിെലാന്നിലും ഇേയ്യാബ ്പാപം െചയ്കേയാ
ൈദവത്തിന്നു േഭാഷത്വം ആേരാപിക്കേയാ െചയത്ില്ല.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്നയും ഒരു ദിവസം ൈദവപു്രതന്മാർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിലപ്ാൻ
െചന്നു; സാത്താനും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ

യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിലപ്ാൻ െചന്നു. 2

യേഹാവ സാത്താേനാടു: നീ എവിെടനിന്നു വരുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു സാത്താൻ യേഹാവേയാടു:
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 3 യേഹാവ സാത്താേനാടു:
എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെന്റേമൽ നീ
ദൃഷ്ടിെവച്ചുേവാ? അവെനേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കനും
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േനരുള്ളവനും ൈദവഭക്തനും േദാഷം
വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലേല്ലാ; അവൻ
തെന്റ ഭക്തിമുറുെക പിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
െവറുെത അവെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു നീ എെന്ന
സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 4 സാത്താൻ
യേഹാവേയാടു: ത്വക്കിന്നു പകരം ത്വക്; മനുഷ്യൻ
തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും തെന്റ ജീവന്നു പകരം
െകാടുത്തുകളയും. 5 നിെന്റ ൈക നീട്ടി അവെന്റ
അസ്ഥിയും മാംസവും ഒന്നു െതാടുക; അവൻ നിെന്ന
മുഖത്തു േനാക്കി ത്യജിച്ചുപറയും എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 6 യേഹാവ സാത്താേനാടു: ഇതാ, അവൻ
നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവെന്റ ്രപാണെന മാ്രതം
െതാടരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചു. 7 അങ്ങെന സാത്താൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധി വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു ഇേയ്യാബിെന
ഉള്ളങ്കാൽമുതൽ െനറുകവെര വല്ലാത്ത പരുക്കളാൽ
ബാധിച്ചു. 8 അവൻ ഒരു ഓട്ടിൻകഷണം എടുത്തു
തേന്നത്താൻ ചുരണ്ടിെക്കാണ്ടു ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു. 9

അവെന്റ ഭായ്യൎ  അവേനാടു: നീ ഇനിയും നിെന്റ ഭക്തി
മുറുെക പിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ? ൈദവെത്ത
ത്യജിച്ചുപറഞ്ഞു മരിച്ചുകളക എന്നു പറഞ്ഞു. 10

അവൻ അവേളാടു: ഒരു െപാട്ടി
സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല നീ സംസാരിക്കുന്നു; നാം
ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു നന്മ ൈകെക്കാള്ളുന്നു;
തിന്മയും ൈകെക്കാള്ളരുേതാ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിൽ
ഒന്നിലും ഇേയ്യാബ ്അധരങ്ങളാൽ പാപം െചയത്ില്ല.

11 അനന്തരം േതമാന്യനായ എലീഫസ,് ശൂഹ്യനായ
ബിൽദാദ,് നയമാത്യനായ േസാഫർ എന്നിങ്ങിെന
ഇേയ്യാബിെന്റ മൂന്നു േസ്നഹിതന്മാർ ഈ
അനത്ഥൎ െമാെക്കയും അവന്നു ഭവിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു അവേനാടു സഹതപിപ്പാനും അവെന
ആശ്വസിപ്പിപ്പാനും േപാേകണെമന്നു തമ്മിൽ
പറെഞ്ഞാത്തു. 12 അവർ അകെലെവച്ചു
േനാക്കിയാെറ അവെന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; അവർ
ഉറെക്ക കരഞ്ഞു വ്രസ്തം കീറി െപാടി വാരി േമേലാട്ടു
തലയിൽ വിതറി. 13 അവെന്റ വ്യസനം
അതികഠിനെമന്നു കണ്ടിട്ടു അവർ ആരും ഒരു വാക്കും
മിണ്ടാെത ഏഴു രാപ്പകൽ അവേനാടുകൂെട
നിലത്തിരുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഇേയ്യാബ ്വായി തുറന്നു തെന്റ
ജന്മദിവസെത്ത ശപിച്ചു. 2 ഇേയ്യാബ്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

3 ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും
ഒരു ആൺ ഉലപ്ാദിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ രാ്രതിയും
നശിച്ചുേപാകെട്ട.

4 ആ നാൾ ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
േമലിൽനിന്നു ൈദവം അതിെന കടാക്ഷിക്കരുേത;
്രപകാശം അതിേന്മൽ േശാഭിക്കയുമരുേത.
5 ഇരുളും അന്ധതമസ്സും അതിെന സ്വാധീനമാക്കെട്ട;
ഒരു േമഘം അതിേന്മൽ അമരെട്ട;
പകലിെന ഇരുട്ടുന്നെതാെക്കയും അതിെന
േപടിപ്പിക്കെട്ട.

6 ആ രാ്രതിെയ കൂരിരുൾ പിടിക്കെട്ട;
അതു ആണ്ടിെന്റ നാളുകളുെട കൂട്ടത്തിൽ
സേന്താഷിക്കരുതു;
മാസങ്ങളുെട എണ്ണത്തിൽ വരികയും അരുതു.
7 അേത, ആ രാ്രതി മച്ചിയായിരിക്കെട്ട;

ഉല്ലാസേഘാഷം അതിലുണ്ടാകരുതു.
8 മഹാസപ്പൎ െത്ത ഇളക്കുവാൻ സമത്ഥൎ രായി
ദിവസെത്ത ശപിക്കുന്നവർ അതിെന ശപിക്കെട്ട.
9 അതിെന്റ സന്ധ്യാനക്ഷ്രതങ്ങൾ ഇരുണ്ടു േപാകെട്ട;
അതു െവളിച്ചത്തിന്നു കാത്തിരുന്നു കിട്ടാെത
േപാകെട്ട;
അതു ഉഷസ്സിെന്റ കണ്ണിമ ഒരിക്കലും കാണരുതു.
10 അതു എനിക്കു ഗഭൎ ദ്വാരം അെടച്ചില്ലേല്ലാ;
എെന്റ കണ്ണിന്നു കഷ്ടം മെറച്ചില്ലേല്ലാ.
11 ഞാൻ ഗഭൎപാ്രതത്തിൽെവച്ചു മരിക്കാഞ്ഞെതന്തു?
ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തേന്ന ്രപാണൻ
േപാകാതിരുന്നെതന്തു?

12 മുഴങ്കാൽ എെന്ന ഏറ്റുെകാണ്ടതു എന്തിനു?
എനിക്കു കുടിപ്പാൻ മുല ഉണ്ടായിരുന്നെതന്തിന്നു?
13 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ കിടന്നു വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻ ഉറങ്ങി വിശ്രാന്തി ്രപാപിക്കുമായിരുന്നു.
14 തങ്ങൾക്കു ഏകാന്തനിവാസങ്ങൾ പണിത
ഭൂരാജാക്കന്മാേരാടും മ്രന്തിമാേരാടും
അഥവാ, 15 കനകസമ്പന്നരായി സ്വഭവനങ്ങൾ
െവള്ളിെകാണ്ടു നിെറച്ചുെവച്ച ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
കൂെട തേന്ന.

16 അെല്ലങ്കിൽ, ഗഭൎ ം അലസിേപ്പായിട്ടു
കുഴിച്ചിട്ടുകളഞ്ഞ പിണ്ഡംേപാെലയും
െവളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളകെളേപ്പാെലയും ഞാൻ
ഇല്ലാെത േപാകുമായിരുന്നു.

17 അവിെട ദുജ്ജൎ നം ഉപ്രദവിക്കാെതയിരിക്കുന്നു;
അവിെട ക്ഷീണിച്ചു േപായവർ വിശ്രമിക്കുന്നു.
18 അവിെട ബദ്ധന്മാർ ഒരുേപാെല

സുഖമായിരിക്കുന്നു;
പീഡകെന്റ ശബ്ദം അവർ േകൾക്കാതിരിക്കുന്നു.
19 െചറിയവനും വലിയവനും അവിെട ഒരുേപാെല;
ദാസന്നു യജമാനെന്റ കീഴിൽനിന്നു വിടുതൽ
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.

20 അരിഷ്ടനു ്രപകാശവും
ദുഃഖിതന്മാക്കൎ ു ജീവനും െകാടുക്കുന്നെതന്തിനു?
21 അവർ മരണത്തിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നു,
അതു വരുന്നില്ലതാനും;
നിധിക്കായി െചയ്യുന്നതിലുമധികം അവർ
അതിന്നായി കുഴിക്കുന്നു.

22 അവർ ശവക്കുഴി കണ്ടാൽ സേന്താഷിച്ചു
േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും

23 വഴി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരുഷന്നും
ൈദവം നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നവന്നും ജീവെന
െകാടുക്കുന്നെതന്തിനു?

24 ഭക്ഷണത്തിന്നു മുെമ്പ എനിക്കു െനടുവീപ്പൎ ു
വരുന്നു;
എെന്റ ഞരക്കം െവള്ളംേപാെല ഒഴുകുന്നു.
25 ഞാൻ േപടിച്ചതു തേന്ന എനിക്കു േനരിട്ടു;
ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതു എനിക്കു ഭവിച്ചു.
26 ഞാൻ സ്വസ്ഥനായില്ല, വിശ്രമിച്ചില്ല,

ആശ്വസിച്ചതുമില്ല;
പിെന്നയും അതിേവദന എടുക്കുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു േതമാന്യനായ എലീഫസ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 നിേന്നാടു സംസാരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞാൽ നീ
മുഷിയുേമാ?
എന്നാൽ വാക്കടക്കുവാൻ ആക്കൎ ു കഴിയും?
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3 നീ പലേരയും ഉപേദശിച്ചു
തളന്നൎ  ൈകകെള ശക്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 വീഴുന്നവെന നിെന്റ വാക്കു താങ്ങി
കുഴയുന്ന മുഴങ്കാൽ നീ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 ഇേപ്പാൾ നിനക്കതു ഭവിച്ചിട്ടു നീ വിഷാദിക്കുന്നു;
നിനക്കതു തട്ടീട്ടു നീ ്രഭമിച്ചുേപാകുന്നു.
6 നിെന്റ ഭക്തി നിെന്റ ആശ്രയമല്ലേയാ?
നിെന്റ നടപ്പിെന്റ നിമ്മൎ ലത നിെന്റ ്രപത്യാശയല്ലേയാ?
7 ഓത്തൎ ു േനാക്കുക: നിേദ്ദൎ ാഷിയായി നശിച്ചവൻ

ആർ?
േനരുള്ളവർ എവിെട മുടിഞ്ഞുേപായിട്ടുള്ളു?
8 ഞാൻ കേണ്ടടേത്താളം അന്യായം
ഉഴുതു കഷ്ടത വിെതക്കുന്നവർ അതു തേന്ന
െകായ്യുന്നു.

9 ൈദവത്തിെന്റ ശ്വാസത്താൽ അവർ നശിക്കുന്നു;
അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ ഊത്തിനാൽ
മുടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

10 സിംഹത്തിെന്റ ഗജ്ജൎ നവും േകസരിയുെട നാദവും
ബാലസിംഹങ്ങളുെട ദന്തങ്ങളും അറ്റുേപായി.
11 സിംഹം ഇരയില്ലായ്കയാൽ നശിക്കുന്നു;
സിംഹിയുെട കുട്ടികൾ ചിതറിേപ്പാകുന്നു;
12 എെന്റ അടുക്കൽ ഒരു ഗൂഢവചനം എത്തി;
അതിെന്റ മന്ദസ്വരം എെന്റ െചവിയിൽ കടന്നു.
13 മനുഷ്യക്കൎ ു ഗാഢനി്രദ പിടിക്കുേന്നരം
രാ്രതിദശൎ നങ്ങളാലുള്ള മേനാഭാവനകളിൽ
ഭയവും നടുക്കവും എെന്ന പിടിച്ചു.
14 എെന്റ അസ്ഥികൾ ഒെക്കയും കുലുങ്ങിേപ്പായി.
15 ഒരാത്മാവു എെന്റ മുഖത്തിെന്നതിെര കടന്നു
എെന്റ േദഹത്തിന്നു േരാമഹഷൎ ം ഭവിച്ചു.
16 ഒരു ്രപതിമ എെന്റ കണ്ണിെന്നതിെര നിന്നു;
എങ്കിലും അതിെന്റ രൂപം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല;
മന്ദമാേയാരു സ്വരം ഞാൻ േകട്ടെതെന്തന്നാൽ:
17 മതൎ ്യൻ ൈദവത്തിലും നീതിമാൻ ആകുേമാ?
നരൻ ്രസഷ്ടാവിലും നിമ്മൎ ലനാകുേമാ?
18 ഇതാ, സ്വദാസന്മാരിലും അവന്നു വിശ്വാസമില്ല;
തെന്റ ദൂതന്മാരിലും അവൻ കുറ്റം ആേരാപിക്കുന്നു.
19 െപാടിയിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചു മൺപുരകളിൽ പാത്തൎ ു
പുഴുേപാെല ചെതഞ്ഞുേപാകുന്നവരിൽ എ്രത
അധികം!

20 ഉഷസ്സിന്നും സന്ധ്യക്കും മേദ്ധ്യ അവർ
തകന്നൎ ുേപാകുന്നു;
ആരും ഗണ്യമാക്കാെത അവർ എേന്നക്കും
നശിക്കുന്നു.

21 അവരുെട കൂടാരക്കയറു അറ്റുേപായിട്ടു
അവർ ജ്ഞാനഹീനരായി മരിക്കുന്നില്ലേയാ

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വിളിച്ചുേനാക്കുക; ഉത്തരം
പറയുന്നവനുേണ്ടാ?
നീ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ആെര ശരണം

്രപാപിക്കും?
2 നീരസം േഭാഷെന െകാല്ലുന്നു;
ഈഷൎ ്യ മൂഢെന ഹിംസിക്കുന്നു.
3 മൂഢൻ േവരൂന്നുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു
ക്ഷണത്തിൽ അവെന്റ പാപ്പൎ ിടെത്ത ശപിച്ചു.
4 അവെന്റ മക്കൾ രക്ഷേയാടകന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ രക്ഷകനില്ലാെത വാതില്ക്കൽെവച്ചു
തകന്നൎ ുേപാകുന്നു.

5 അവെന്റ വിളവു വിശപ്പുള്ളവൻ തിന്നുകളയും;

മുള്ളുകളിൽനിന്നും അതിെന പറിെച്ചടുക്കും;
അവരുെട സമ്പത്തു ദാഹമുള്ളവർ കപ്പിക്കളയും.
6 അനത്ഥൎ ം ഉത്ഭവിക്കുന്നതു പൂഴിയിൽനിന്നല്ല;
കഷ്ടത മുെളക്കുന്നതു നിലത്തുനിന്നുമല്ല;
7 തീെപ്പാരി ഉയെര പറക്കുംേപാെല
മനുഷ്യൻ കഷ്ടെതക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 ഞാേനാ ൈദവത്തിങ്കേലക്കു േനാക്കുമായിരുന്നു;
എെന്റ കായ്യൎ ം ൈദവത്തിങ്കൽ ഏലപ്ിക്കുമായിരുന്നു;
9 അവൻ, ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വങ്കായ്യൎ ങ്ങളും
അസംഖ്യമായ അത്ഭുതങ്ങളും െചയ്യുന്നു.
10 അവൻ ഭൂതലത്തിൽ മഴെപയ്യിക്കുന്നു;
വയലുകളിേലക്കു െവള്ളം വിടുന്നു.
11 അവൻ താണവെര ഉയത്തൎ ുന്നു;
ദുഃഖിക്കുന്നവെര രക്ഷയിേലക്കു കയറ്റുന്നു.
12 അവൻ ഉപായികളുെട സൂ്രതങ്ങെള

അബദ്ധമാക്കുന്നു;
അവരുെട ൈകകൾ കായ്യൎ ം സാധിപ്പിക്കയുമില്ല.
13 അവൻ ജ്ഞാനികെള അവരുെട െകൗശലത്തിൽ

പിടിക്കുന്നു;
വ്രകബുദ്ധികളുെട ആേലാചന മറിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

14 പകൽസമയത്തു അവക്കൎ ു ഇരുൾ േനരിടുന്നു;
ഉച്ചസമയത്തു അവർ രാ്രതിയിെലന്നേപാെല
തപ്പിനടക്കുന്നു. 15 അവൻ ദരി്രദെന അവരുെട
വാെയന്ന വാളിങ്കൽനിന്നും
ബലവാെന്റ കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു.
16 അങ്ങെന എളിയവന്നു ്രപത്യാശയുണ്ടു;
നീതിെകട്ടവേനാ വായെ്പാത്തുന്നു.
17 ൈദവം ശാസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
സവ്വൎ ശക്തെന്റ ശിക്ഷ നീ നിരസിക്കരുതു.
18 അവൻ മുറിേവലപ്ിക്കയും മുറി െകട്ടുകയും

െചയ്യുന്നു;
അവൻ ചെതക്കയും തൃൈക്ക െപാറുപ്പിക്കയും
െചയ്യുന്നു.

19 ആറു കഷ്ടത്തിൽനിന്നു അവൻ നിെന്ന
വിടുവിക്കും;
ഏഴാമേത്തതിലും തിന്മ നിെന്ന െതാടുകയില്ല.
20 ക്ഷാമകാലത്തു അവൻ നിെന്ന മരണത്തിൽനിന്നും
യുദ്ധത്തിൽ വാളിെന്റ െവട്ടിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
21 നാെവന്ന ചമ്മട്ടിക്കു നീ ഗുപത്നാകും;
നാശം വരുേമ്പാൾ നീ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
22 നാശവും ക്ഷാമവും കണ്ടു നീ ചിരിക്കും;
കാട്ടുമൃഗങ്ങെള നീ േപടിക്കയില്ല. 23 വയലിെല
കല്ലുകേളാടു നിനക്കു സഖ്യതയുണ്ടാകും;
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾ നിേന്നാടു ഇണങ്ങിയിരിക്കും.
24 നിെന്റ കൂടാരം നിഭൎയം എന്നു നീ അറിയും;
നിെന്റ പാപ്പൎ ിടം നീ പരിേശാധിക്കും, ഒന്നും
കാണാെതയിരിക്കയില്ല.

25 നിെന്റ സന്താനം അസംഖ്യെമന്നും
നിെന്റ ്രപജ നിലെത്ത പുല്ലുേപാെലെയന്നും നീ
അറിയും.

26 തക്ക സമയത്തു കറ്റക്കൂമ്പാരം
അടുക്കിെവക്കുന്നതുേപാെല
നീ പൂണ്ണൎ വാദ്ധൎ ക്യത്തിൽ കല്ലറയിൽ കടക്കും.
27 ഞങ്ങൾ അതു ആരാഞ്ഞുേനാക്കി,
അതു അങ്ങെനതേന്ന ആകുന്നു; നീ അതു േകട്ടു
്രഗഹിച്ചുെകാൾക.
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൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 2 അേയ്യാ എെന്റ
വ്യസനം ഒന്നു തൂക്കിേനാക്കിെയങ്കിൽ!

എെന്റ വിപത്തു സ്വരൂപിച്ചു തുലാസിൽ െവെച്ചങ്കിൽ!
3 അതു കടലപ്ുറെത്ത മണലിെനക്കാൾ

ഭാരേമറുന്നതു.
അതുെകാണ്ടു എെന്റ വാക്കു െതറ്റിേപ്പാകുന്നു.
4 സവ്വൎ ശക്തെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ എന്നിൽ

തെറച്ചിരിക്കുന്നു;
അവയുെട വിഷം എെന്റ ആത്മാവു കുടിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ േഘാരത്വങ്ങൾ എെന്റ േനെര
അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.

5 പുല്ലുേള്ളടത്തു കാട്ടുകഴുത ചിെനക്കുേമാ?
തീറ്റി തിന്നുേമ്പാൾ കാള മുക്കുറയിടുേമാ?
6 രുചിയില്ലാത്തതു ഉപ്പുകൂടാെത തിന്നാേമാ?
മുട്ടയുെട െവെള്ളക്കു രുചിയുേണ്ടാ?
7 െതാടുവാൻ എനിക്കു െവറുപ്പു േതാന്നുന്നതു
എനിക്കു അെറപ്പുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കുന്നു.
8 അേയ്യാ, എെന്റ അേപക്ഷ സാധിെച്ചങ്കിൽ!
എെന്റ വാഞഛ് ൈദവം എനിക്കു നല്കിെയങ്കിൽ!
9 എെന്ന തകക്കൎ ുവാൻ ൈദവം ്രപസാദിെച്ചങ്കിൽ!
തൃൈക്ക നീട്ടി എെന്ന ഖണ്ഡിച്ചുകളെഞ്ഞങ്കിൽ! 10

അങ്ങെന എനിക്കു ആശ്വാസം ലഭിക്കുമായിരുന്നു;
കനിവറ്റ േവദനയിൽ ഞാൻ ഉല്ലസിക്കുമായിരുന്നു.
പരിശുദ്ധെന്റ വചനങ്ങെള ഞാൻ
നിേഷധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ;

11 ഞാൻ കാത്തിരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ ശക്തി
എന്തുള്ളു?
ദീഘൎ ക്ഷമ കാണിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ അന്തം എന്തു?
12 എെന്റ ബലം കല്ലിെന്റ ബലേമാ?
എെന്റ മാംസം താ്രമമാകുന്നുേവാ?
13 ഞാൻ േകവലം തുണയില്ലാത്തവനല്ലേയാ?
രക്ഷ എെന്ന വിട്ടുേപായില്ലേയാ?
14 ദുഃഖിതേനാടു േസ്നഹിതൻ ദയ

കാണിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
അല്ലാഞ്ഞാൽ അവൻ സവ്വൎ ശക്തെന്റ ഭയം ത്യജിക്കും.
15 എെന്റ സേഹാദരന്മാർ ഒരു േതാടുേപാെല എെന്ന

ചതിച്ചു;
വറ്റിേപ്പാകുന്ന േതാടുകളുെട ചാൽേപാെല തേന്ന.
16 നീക്കൎ ട്ടെകാണ്ടു അവ കലങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
ഹിമം അവയിൽ ഉരുകി കാണാെതേപാകുന്നു.
17 ചൂടുപിടിക്കുേന്നരം അവ വറ്റിേപ്പാകുന്നു;
ഉഷണ്ം ആകുേമ്പാൾ അവ അവിെടനിന്നു
െപായേ്പാകുന്നു.

18 സ്വാത്ഥൎ ങ്ങൾ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു െചല്ലുന്നു;
അവ മരുഭൂമിയിൽ െചന്നു നശിച്ചുേപാകുന്നു.
19 േതമയുെട സ്വാത്ഥൎ ങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു;
െശബയുെട യാ്രതാഗണം അെവക്കായി
്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.

20 ്രപതീക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ ലജ്ജിക്കുന്നു;
അവിടേത്താളം െചന്നു നാണിച്ചു േപാകുന്നു.
21 നിങ്ങളും ഇേപ്പാൾ അതുേപാെല ആയി
വിപത്തു കണ്ടിട്ടു നിങ്ങൾ േപടിക്കുന്നു.
22 എനിക്കു െകാണ്ടുവന്നു തരുവിൻ;
നിങ്ങളുെട സമ്പത്തിൽനിന്നു എനിക്കുേവണ്ടി
ൈകക്കൂലി െകാടുപ്പിൻ;

23 ൈവരിയുെട കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന വിടുവിപ്പിൻ;

നിഷഠ്ൂരന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന
വീെണ്ടടുപ്പിൻ എന്നിങ്ങെന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ?
24 എെന്ന ഉപേദശിപ്പിൻ; ഞാൻ മിണ്ടാെതയിരിക്കാം;
ഏതിൽ െതറ്റിേപ്പാെയന്നു എനിക്കു േബാധം
വരുത്തുവിൻ.

25 േനരുള്ള വാക്കുകൾക്കു എ്രത ബലം!
നിങ്ങളുെട ശാസെനേക്കാ എന്തു ഫലം?
26 വാക്കുകെള ആേക്ഷപിപ്പാൻ

വിചാരിക്കുന്നുേവാ?
ആശയറ്റവെന്റ വാക്കുകൾ കാറ്റിന്നു തുല്യമേ്രത.
27 അനാഥന്നു നിങ്ങൾ ചീട്ടിടുന്നു;
േസ്നഹിതെനെക്കാണ്ടു കച്ചവടം െചയ്യുന്നു.
28 ഇേപ്പാൾ ദയ െചയത്ു എെന്ന ഒന്നു േനാക്കുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങളുെട മുഖത്തു േനാക്കി േഭാഷ്കുപറയുേമാ?
29 ഒന്നുകൂെട േനാക്കുവിൻ; നീതിേകടു ഭവിക്കരുതു.
ഒന്നുകൂെട േനാക്കുവിൻ; എെന്റ കായ്യൎ ം നീതിയുള്ളതു
തേന്ന.

30 എെന്റ നാവിൽ അനീതിയുേണ്ടാ?
എെന്റ വായി അനത്ഥൎ ം തിരിച്ചറികയില്ലേയാ?

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മതൎ ്യന്നു ഭൂമിയിൽ യുദ്ധേസവയില്ലേയാ?
അവെന്റ ജീവകാലം കൂലിക്കാരെന്റ
ജീവകാലംേപാെല തേന്ന.

2 േവലക്കാരൻ നിഴൽ വാഞഛ്ിക്കുന്നതുേപാെലയും
കൂലിക്കാരൻ കൂലിക്കു കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെലയും
3 വ്യത്ഥൎ മാസങ്ങൾ എനിക്കു അവകാശമായവ്ന്നു,
കഷ്ടരാ്രതികൾ എനിക്കു ഓഹരിയായത്ീന്നൎ ു.
4 കിടക്കുേന്നരം: ഞാൻ എേപ്പാൾ എഴുേന്നല്ക്കും

എന്നു പറയുന്നു;
രാ്രതിേയാ ദീഘൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
െവളുക്കുേവാളം എനിക്കുരുളുക തേന്ന പണി.

5 എെന്റ േദഹം പുഴുവും മൺകട്ടയും
ഉടുത്തിരിക്കുന്നു.
എെന്റ ത്വക്കിൽ പുൺവായ്കൾ അടഞ്ഞു വീണ്ടും
പഴുത്തുെപാട്ടുന്നു.

6 എെന്റ നാളുകൾ െനയേ്ത്താടത്തിലും
േവഗതയുള്ളതു;
്രപത്യാശകൂടാെത അവ കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
7 എെന്റ ജീവൻ ഒരു ശ്വാസം മാ്രതം

എേന്നാേക്കൎ ണേമ;
എെന്റ കണ്ണു ഇനി നന്മെയ കാണുകയില്ല.
8 എെന്ന കാണുന്നവെന്റ കണ്ണു ഇനി എെന്ന

കാണുകയില്ല;
നിെന്റ കണ്ണു എെന്ന േനാക്കും; ഞാേനാ,
ഇല്ലാതിരിക്കും.

9 േമഘം ക്ഷയിച്ചു മാഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെല
പാതാളത്തിലിറങ്ങുന്നവൻ വീണ്ടും കയറിവരുന്നില്ല.
10 അവൻ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിവരികയില്ല;
അവെന്റ ഇടം ഇനി അവെന അറികയുമില്ല.
11 ആകയാൽ ഞാൻ എെന്റ വായെടക്കയില്ല;
എെന്റ മനഃപീഡയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും;
എെന്റ മേനാവ്യസനത്തിൽ ഞാൻ സങ്കടം പറയും.
12 നീ എനിക്കു കാവലാേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ കടേലാ കടലാനേയാ ആകുന്നുേവാ?
13 എെന്റ കട്ടിൽ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കും;
എെന്റ െമത്ത എെന്റ വ്യസനം ശമിപ്പിക്കും എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ

14 നീ സ്വപന്ംെകാണ്ടു എെന്ന അരട്ടുന്നു;
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ദശൎ നംെകാണ്ടും എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുന്നു.
15 ആകയാൽ ഞാൻ െഞക്കിക്കുലയും
ഈ അസ്ഥിക്കൂടെത്തക്കാൾ മരണവും
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.

16 ഞാൻ അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല;
എെന്ന വിേടണേമ; എെന്റ ജീവകാലം ഒരു ശ്വാസം
മാ്രതമേല്ലാ.

17 മതൎ ്യെന നീ ഗണ്യമാേക്കണ്ടതിന്നും
അവെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിെവേക്കണ്ടതിന്നും
18 അവെന രാവിെലേതാറും സന്ദശൎ ിച്ചു
മാ്രതേതാറും പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നും അവൻ
എന്തുള്ളു?

19 നീ എ്രതേത്താളം നിെന്റ േനാട്ടം എങ്കൽ നിന്നു
മാറ്റാതിരിക്കും?
ഞാൻ ഉമിനീർ ഇറക്കുേവാളം എെന്ന
വിടാെതയുമിരിക്കും?

20 ഞാൻ പാപം െചയത്ുെവങ്കിൽ,
മനുഷ്യപാലകേന, ഞാൻ നിനെക്കന്തു െചയ്യുന്നു?
ഞാൻ എനിക്കു തേന്ന ഭാരമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
നീ എെന്ന നിനക്കു ലക്ഷ്യമായി
െവച്ചിരിക്കുന്നെതന്തു?

21 എെന്റ അതി്രകമം നീ ക്ഷമിക്കാെതയും
അകൃത്യം േമാചിക്കാെതയും ഇരിക്കുന്നെതന്തു?
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ െപാടിയിൽ കിടക്കും;
നീ എെന്ന അേന്വഷിച്ചാൽ ഞാൻ ഇല്ലാതിരിക്കും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 എ്രതേത്താളം നീ ഇങ്ങെന സംസാരിക്കും?
നിെന്റ വായിെല വാക്കുകൾ വങ്കാറ്റുേപാെല
ഇരിക്കും?

3 ൈദവം ന്യായം മറിച്ചുകളയുേമാ?
സവ്വൎ ശക്തൻ നീതിെയ മറിച്ചുകളയുേമാ?
4 നിെന്റ മക്കൾ അവേനാടു പാപം െചയെ്തങ്കിൽ
അവൻ അവെര അവരുെട അതി്രകമങ്ങൾക്കു
ഏലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു.

5 നീ ൈദവെത്ത ശ്രദ്ധേയാെട അേന്വഷിക്കയും
സവ്വൎ ശക്തേനാടേപക്ഷിക്കയും െചയത്ാൽ,
6 നീ നിമ്മൎ ലനും േനരുള്ളവനുെമങ്കിൽ
അവൻ ഇേപ്പാൾ നിനക്കു േവണ്ടി ഉണന്നൎ ുവരും;
നിെന്റ നീതിയുള്ള വാസസ്ഥലെത്ത
യഥാസ്ഥാനത്താക്കും.

7 നിെന്റ പൂവ്വൎ സ്ഥിതി അലപ്മായേ്താന്നും;
നിെന്റ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തായിരിക്കും.
8 നീ പണ്ടെത്ത തലമുറേയാടു േചാദിക്ക;
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട അേന്വഷണ ഫലം
്രഗഹിച്ചുെകാൾക.

9 നാം ഇന്നെല ഉണ്ടായവരും
ഒന്നുമറിയാത്തവരുമേല്ലാ;
ഭൂമിയിൽ നമ്മുെട ജീവകാലം ഒരു നിഴലെ്രത.
10 അവർ നിനക്കു ഉപേദശിച്ചുപറഞ്ഞുതരും;
തങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വാക്കുകെള
പുറെപ്പടുവിക്കും.

11 െചളിയില്ലാെത ഞാങ്ങണ വളരുേമാ?
െവള്ളമില്ലാെത േപാട്ടപ്പുല്ലു വളരുേമാ?
12 അതു അരിയാെത പച്ചയായിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
മറ്റു എല്ലാ പുല്ലിന്നും മുെമ്പ വാടിേപ്പാകുന്നു.

13 ൈദവെത്ത മറക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും പാത
അങ്ങെന തേന്ന;
വഷളെന്റ ആശ നശിച്ചുേപാകും;
14 അവെന്റ ആശ്രയം അറ്റുേപാകും;
അവെന്റ ശരണം ചിലന്തിവലയെ്രത.
15 അവൻ തെന്റ വീട്ടിെന ആശ്രയിക്കും; അേതാ

നില്ക്കയില്ല;
അവൻ അതിെന മുറുെക പിടിക്കും; അേതാ
നിലനില്ക്കയില്ല.

16 െവയിലത്തു അവൻ പച്ചയായിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ ചില്ലികൾ അവെന്റ േതാട്ടത്തിൽ പടരുന്നു.
17 അവെന്റ േവർ കൽക്കുന്നിൽ പിണയുന്നു;
അതു കല്ലടുക്കിൽ െചന്നു പിടിക്കുന്നു.
18 അവെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു അവെന നശിപ്പിച്ചാൽ
ഞാൻ നിെന്ന കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു അതു അവെന
നിേഷധിക്കും.

19 ഇതാ, ഇതു അവെന്റ വഴിയുെട സേന്താഷം;
െപാടിയിൽനിന്നു മെറ്റാന്നു മുെളച്ചുവരും.
20 ൈദവം നിഷ്കളങ്കെന നിരസിക്കയില്ല;
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെര താങ്ങുകയുമില്ല.
21 അവൻ ഇനിയും നിെന്റ വായിൽ ചിരിയും
നിെന്റ അധരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസേഘാഷവും നിെറക്കും.
22 നിെന്ന പകക്കുന്നവർ ലജ്ജ ധരിക്കും;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കൂടാരം ഇല്ലാെതയാകും.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 അതു അങ്ങെന തേന്ന എന്നു എനിക്കും
അറിയാം നിശ്ചയം;
ൈദവസന്നിധിയിൽ മതൎ ്യൻ
നീതിമാനാകുന്നെതങ്ങിെന?

3 അവന്നു അവേനാടു വ്യവഹരിപ്പാൻ ഇഷ്ടം
േതാന്നിയാൽ
ആയിരത്തിൽ ഒന്നിന്നു ഉത്തരം പറവാൻ കഴികയില്ല.
4 അവൻ ജ്ഞാനിയും മഹാശക്തനുമാകുന്നു;
അവേനാടു, ശഠിച്ചിട്ടു ഹാനിവരാത്തവൻ ആർ?
5 അവൻ പവ്വൎ തങ്ങെള അവ അറിയാെത

നീക്കിക്കളയുന്നു;
തെന്റ േകാപത്തിൽ അവെയ മറിച്ചുകളയുന്നു.
6 അവൻ ഭൂമിെയ സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇളക്കുന്നു;
അതിെന്റ തൂണുകൾ കുലുങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
7 അവൻ സൂയ്യൎ േനാടു കലപ്ിക്കുന്നു;
അതു ഉദിക്കാതിരിക്കുന്നു;
അവൻ നക്ഷ്രതങ്ങെള െപാതിഞ്ഞു മു്രദയിടുന്നു.
8 അവൻ തനിച്ചു ആകാശെത്ത വിരിക്കുന്നു;
സമു്രദത്തിെല തിരമാലകളിേന്മൽ അവൻ നടക്കുന്നു.
9 അവൻ സപത്ഷൎ ി, മകയിരം, കാത്തൎ ിക, ഇവെയയും
െതെക്ക നക്ഷ്രതമണ്ഡലെത്തയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
10 അവൻ ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വങ്കായ്യൎ ങ്ങെളയും
എണ്ണമില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങെളയും െചയ്യുന്നു.
11 അവൻ എെന്റ അരിെക കൂടി കടക്കുന്നു; ഞാൻ

അവെന കാണുന്നില്ല;
അവൻ കടന്നുേപാകുന്നു; ഞാൻ അവെന
അറിയുന്നതുമില്ല.

12 അവൻ പറിെച്ചടുക്കുന്നു; ആർ അവെന തടുക്കും?
നീ എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നു ആർ േചാദിക്കും?
13 ൈദവം തെന്റ േകാപെത്ത പിൻവലിക്കുന്നില്ല;
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രഹബിെന്റ തുണയാളികൾ അവന്നു വഴങ്ങുന്നു. 14

പിെന്ന ഞാൻ അവേനാടു ഉത്തരം പറയുന്നതും
അവേനാടു വാദിപ്പാൻ വാക്കു തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതും
എങ്ങെന?

15 ഞാൻ നീതിമാനായിരുന്നാലും അവേനാടു ഉത്തരം
പറഞ്ഞുകൂടാ;
എെന്റ ്രപതിേയാഗിേയാടു ഞാൻ യാചിേക്കണ്ടിവരും.
16 ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടു അവൻ ഉത്തരം അരുളിയാലും
എെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കും എന്നു ഞാൻ
വിശ്വസിക്കയില്ല.

17 െകാടുങ്കാറ്റുെകാണ്ടു അവൻ എെന്ന
തകക്കൎ ുന്നുവേല്ലാ;
കാരണംകൂടാെത എെന്റ മുറിവുകെള െപരുക്കുന്നു.
18 ശ്വാസംകഴിപ്പാൻ എെന്ന സമ്മതിക്കുന്നില്ല;
ൈകപ്പുെകാണ്ടു എെന്റ വയറു നിെറക്കുന്നു.
19 ബലം വിചാരിച്ചാൽ: അവൻ തേന്ന ബലവാൻ;
ന്യായവിധി വിചാരിച്ചാൽ: ആർ എനിക്കു അവധി
നിശ്ചയിക്കും?

20 ഞാൻ നീതിമാനായാലും എെന്റ സ്വന്ത വായ്
എെന്ന കുറ്റം വിധിക്കും;
ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനായാലും അവൻ എനിക്കു വ്രകത
ആേരാപിക്കും.

21 ഞാൻ നിഷ്കളങ്കൻ; ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന
കരുതുന്നില്ല;
എെന്റ ജീവെന ഞാൻ നിരസിക്കുന്നു.
22 അെതല്ലാം ഒരുേപാെല; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ

പറയുന്നതു:
അവൻ നിഷ്കളങ്കെനയും ദുഷ്ടെനയും നശിപ്പിക്കുന്നു.
23 ബാധ െപെട്ടന്നു െകാല്ലുന്നുെവങ്കിൽ
നിേദ്ദൎ ാഷികളുെട നിരാശ കണ്ടു അവൻ ചിരിക്കുന്നു.
24 ഭൂമി ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതിെല ന്യായാധിപന്മാരുെട മുഖം അവൻ
മൂടിക്കളയുന്നു; അതു അവനെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ആർ? 25

എെന്റ ആയുഷ്കാലം ഓട്ടാളെനക്കാൾ േവഗം
േപാകുന്നു;
അതു നന്മ കാണാെത ഓടിേപ്പാകുന്നു.
26 അതു ഓടെകാണ്ടുള്ള വള്ളംേപാെലയും
ഇരെയ റാഞ്ചുന്ന കഴുകെനേപ്പാെലയും കടന്നു
േപാകുന്നു.

27 ഞാൻ എെന്റ സങ്കടം മറന്നു മുഖവിഷാദം
കളഞ്ഞു
്രപസന്നതേയാെട ഇരിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞാൽ,
28 ഞാൻ എെന്റ വ്യസനം ഒെക്കയും ഓത്തൎ ു

ഭയെപ്പടുന്നു;
നീ എെന്ന നിേദ്ദൎ ാഷിയായി എണ്ണുകയിെല്ലന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു.

29 എെന്ന കുറ്റം വിധിക്കുകേയയുള്ളു;
പിെന്ന ഞാൻ വൃഥാ ്രപയത്നിക്കുന്നെതന്തിന്നു? 30

ഞാൻ ഹിമംെകാണ്ടു എെന്ന കഴുകിയാലും
ക്ഷാരജലംെകാണ്ടു എെന്റ ൈക െവടിപ്പാക്കിയാലും
31 നീ എെന്ന േചറ്റുകുഴിയിൽ മുക്കിക്കളയും;
എെന്റ വ്രസ്തംേപാലും എെന്ന െവറുക്കും.
32 ഞാൻ അവേനാടു ്രപതിവാദിേക്കണ്ടതിന്നും
ഞങ്ങെളാരുമിച്ചു ന്യായവിസ്താരത്തിന്നു
െചേല്ലണ്ടതിന്നും
അവൻ എെന്നേപ്പാെല മനുഷ്യനല്ലേല്ലാ. 33 ഞങ്ങെള
ഇരുവെരയും പറഞ്ഞു നിേത്തൎ ണ്ടതിന്നു
ഞങ്ങളുെട നടുവിൽ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമില്ല.
34 അവൻ തെന്റ വടി എങ്കൽനിന്നു നീക്കെട്ട;
അവെന്റ േഘാരത്വം എെന്ന േപടിപ്പിക്കാതിരിക്കെട്ട;

35 അേപ്പാൾ ഞാൻ അവെന േപടിക്കാെത
സംസാരിക്കും;
ഇേപ്പാൾ എെന്റ സ്ഥിതി അങ്ങെനയല്ലേല്ലാ.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ ജീവൻ എനിക്കു
െവറുപ്പായേ്താന്നുന്നു;
ഞാൻ എെന്റ സങ്കടം തുറന്നുപറയും;

എെന്റ മേനാവ്യസനത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും.
2 ഞാൻ ൈദവേത്താടു പറയും: എെന്ന കുറ്റം

വിധിക്കരുേത;
എേന്നാടു വ്യവഹരിപ്പാൻ സംഗതി എന്തു? എെന്ന
അറിയിേക്കണേമ.

3 പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നിെന്റ ൈകപ്പണിെയ
തുച്ഛീകരിക്കുന്നതും
ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചനയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നതും
നിനക്കു േയാഗ്യേമാ?

4 മാംസേന്രതങ്ങേളാ നിനക്കുള്ളതു?
മനുഷ്യൻ കാണുന്നതുേപാെലേയാ നീ കാണുന്നതു?
5 നീ എെന്റ അകൃത്യം അേന്വഷിപ്പാനും
എെന്റ പാപെത്ത േശാധന െചയവ്ാനും
6 നിെന്റ നാളുകൾ മനുഷ്യെന്റ നാളുകൾ

േപാെലേയാ?
നിന്നാണ്ടുകൾ മതൎ ്യെന്റ ജീവകാലം േപാെലേയാ?
7 ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നു നീ അറിയുന്നു;
നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല.
8 നിെന്റ ൈക എെന്ന ഉരുവാക്കി എെന്ന മുഴുവനും

ചെമച്ചു;
എന്നിട്ടും നീ എെന്ന നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു.
9 നീ എെന്ന കളിമണ്ണുെകാെണ്ടന്നേപാെല മനഞ്ഞു

എേന്നാേക്കൎ ണേമ;
നീ എെന്ന വീണ്ടും െപാടിയാക്കിക്കളയുേമാ?
10 നീ എെന്ന പാലുേപാെല പകന്നൎ ു
ൈതർേപാെല ഉറകൂടുമാറാക്കിയേല്ലാ.
11 ത്വക്കും മാംസവും നീ എെന്ന ധരിപ്പിച്ചു;
അസ്ഥിയും ഞരമ്പുംെകാണ്ടു എെന്ന
മടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

12 ജീവനും കൃപയും നീ എനിക്കു നല്കി;
നിെന്റ കടാക്ഷം എെന്റ ശ്വാസെത്ത പരിപാലിക്കുന്നു.
13 എന്നാൽ നീ ഇതു നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ

ഒളിച്ചുെവച്ചു;
ഇതായിരുന്നു നിെന്റ താലപ്യ്യൎ ം എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു.

14 ഞാൻ പാപം െചയത്ാൽ നീ കണ്ടു െവക്കുന്നു;
എെന്റ അകൃത്യം നീ ശിക്ഷിക്കാെത വിടുന്നതുമില്ല.
15 ഞാൻ ദുഷ്ടെനങ്കിൽ എനിക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം;
നീതിമാനായിരുന്നാലും ഞാൻ തല ഉയേത്തൎ ണ്ടതല്ല;
ലജ്ജാപൂണ്ണൎ നായി ഞാൻ എെന്റ കഷ്ടത കാണുന്നു. 16

തല ഉയത്തൎ ിയാൽ നീ ഒരു സിംഹംേപാെല എെന്ന
നായാടും.
പിെന്നയും എങ്കൽ നിെന്റ അത്ഭുതശക്തി
കാണിക്കുന്നു. 17 നിെന്റ സാക്ഷികെള നീ വീണ്ടും
വീണ്ടും എെന്റ േനെര നിത്തൎ ുന്നു;
നിെന്റ േ്രകാധം എെന്റേമൽ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു;
അവ ഗണംഗണമായി വന്നു െപാരുതുന്നു.
18 നീ എെന്ന ഗഭൎപാ്രതത്തിൽനിന്നു

പുറെപ്പടുവിച്ചെതന്തിന്നു?
ഒരു കണ്ണും എെന്ന കാണാെത എെന്റ ്രപാണൻ
േപാകുമായിരുന്നു.

ഇേയ്യാബ ്9:14 421 ഇേയ്യാബ ്10:18
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19 ഞാൻ ജനിക്കാത്തതുേപാെല ഇരിക്കുമായിരുന്നു;
ഗഭൎപാ്രതത്തിൽനിന്നു എെന്ന ശവക്കുഴിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു;

20 എെന്റ ജീവകാലം ചുരുക്കമല്ലേയാ?
ഇരുളും അന്ധതമസ്സും ഉള്ള േദശേത്തക്കു
അദ്ധൎ രാ്രതിേപാെല കൂരിരുളും ്രകമമില്ലാെത
അന്ധതമസ്സും

21 െവളിച്ചം അദ്ധൎ രാ്രതിേപാെലയും ഉള്ള
േദശേത്തക്കു തേന്ന,
മടങ്ങിവരാതവണ്ണം േപാകുന്നതിന്നുമുെമ്പ
22 ഞാൻ അലപ്ം ആശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ മതിയാക്കി എെന്ന വിട്ടുമാേറണേമ.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു നയമാത്യനായ േസാഫർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 വാഗബ്ാഹുല്യത്തിന്നു ഉത്തരം
പറേയണ്ടേയാ?
വിടുവായൻ നീതിമാനായിരിക്കുേമാ?
3 നിെന്റ വായപ്ട േകട്ടിട്ടു പുരുഷന്മാർ

മിണ്ടാതിരിക്കുേമാ?
നീ പരിഹസിക്കുേമ്പാൾ നിെന്ന ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ
ആരുമില്ലേയാ?

4 എെന്റ ഉപേദശം നിമ്മൎ ലം എന്നും
തൃക്കണ്ണിന്നു ഞാൻ െവടിപ്പുള്ളവൻ എന്നും നീ
പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

5 അേയ്യാ ൈദവം അരുളിെച്ചയ്കയും
നിെന്റ േനെര അധരം തുറക്കയും
6 ജ്ഞാനമമ്മൎ ങ്ങൾ വിവിധ സാഫല്യമുള്ളവ
എന്നു നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കയും െചയത്ു എങ്കിൽ!
അേപ്പാൾ നിെന്റ അകൃത്യം ഓേരാന്നും
ൈദവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നീ
അറിയുമായിരുന്നു.

7 ൈദവത്തിെന്റ ആഗാധതത്വം നിനക്കു
്രഗഹിക്കാേമാ?
സവ്വൎ ശക്തെന്റ സമ്പൂത്തൎ ി നിനക്കു മനസ്സിലാകുേമാ?
8 അതു ആകാശേത്താളം ഉയരമുള്ളതു; നീ എന്തു

െചയ്യും;
അതു പാതാളെത്തക്കാൾ അഗാധമായതു;
നിനെക്കന്തറിയാം?

9 അതിെന്റ പരിമാണം ഭൂമിെയക്കാൾ നീളവും
സമു്രദെത്തക്കാൾ വീതിയും ഉള്ളതു.
10 അവൻ കടന്നുവന്നു ബന്ധിക്കയും
വിസ്താരസഭെയ കൂട്ടുകയും െചയത്ാൽ അവെന
തടുക്കുന്നതു ആർ?

11 അവൻ നിസ്സാരന്മാെര അറിയുന്നുവേല്ലാ;
ദൃഷ്ടിെവക്കാെത തേന്ന അവൻ േ്രദാഹം കാണുന്നു.
12 െപാണ്ണനായവനും ബുദ്ധി്രപാപിക്കും;
കാട്ടുകഴുതക്കുട്ടി മനുഷ്യനായി ജനിക്കും;
13 നീ നിെന്റ ഹൃദയെത്ത സ്ഥിരമാക്കി
അവങ്കേലക്കു ൈകമലത്തൎ ുേമ്പാൾ
14 നിെന്റ കയ്യിൽ േ്രദാഹം ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിെന

അകറ്റുക;
നീതിേകടു നിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽ പാപ്പൎ ിക്കരുതു.
15 അേപ്പാൾ നീ കളങ്കംകൂടാെത മുഖം ഉയത്തൎ ും;
നീ ഉെറച്ചുനില്ക്കും; ഭയെപ്പടുകയുമില്ല.
16 അേത, നീ കഷ്ടത മറക്കും;
ഒഴുകിേപ്പായ െവള്ളംേപാെല അതിെന ഓക്കൎ ും.

17 നിെന്റ ആയുസ്സു മദ്ധ്യാഹ്നെത്തക്കാൾ
്രപകാശിക്കും;
ഇരുൾ ്രപഭാതംേപാെലയാകും.
18 ്രപത്യാശയുള്ളതുെകാണ്ടു നീ നിഭൎയനായിരിക്കും;
നീ ചുറ്റും േനാക്കി ൈസ്വരമായി വസിക്കും;
19 നീ കിടക്കും; ആരും നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
പലരും നിെന്റ മമത അേന്വഷിക്കും.
20 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുെട കണ്ണു മങ്ങിേപ്പാകും;
ശരണം അവക്കൎ ു േപായേ്പാകും;
്രപാണെന വിടുന്നതേ്രത അവക്കൎ ുള്ള ്രപത്യാശ.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 ഓേഹാ, നിങ്ങൾ ആകുന്നു വിദ്വജ്ജനം!
നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ജ്ഞാനം മരിക്കും.
3 നിങ്ങെളേപ്പാെല എനിക്കും ബുദ്ധി ഉണ്ടു;
നിങ്ങെളക്കാൾ ഞാൻ അധമനല്ല;
ആക്കൎ ാകുന്നു ഈവക അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു?
4 ൈദവെത്ത വിളിച്ചു ഉത്തരം ലഭിച്ച ഞാൻ
എെന്റ സഖിക്കു പരിഹാസവിഷയമായിത്തീന്നൎ ു;
നീതിമാനും നഷ്കളങ്കനുമായവൻ തേന്ന
പരിഹാസവിഷയമായിത്തീന്നൎ ു.

5 വിപത്തു നിന്ദ്യം എന്നു സുഖിയെന്റ വിചാരം;
കാൽ ഇടറുന്നവക്കൎ ു അതു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
6 പിടിച്ചുപറിക്കാരുെട കൂടാരങ്ങൾ

ശുഭമായിരിക്കുന്നു;
ൈദവെത്ത േകാപിപ്പിക്കുന്നവർ
നിഭൎയമായവ്സിക്കുന്നു;
അവരുെട കയ്യിൽ ൈദവം എത്തിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.
7 മൃഗങ്ങേളാടു േചാദിക്ക; അവ നിെന്ന

ഉപേദശിക്കും;
ആകാശത്തിെല പക്ഷികേളാടു േചാദിക്ക; അവ
പറഞ്ഞുതരും;

8 അല്ല, ഭൂമിേയാടു സംഭാഷിക്ക; അതു നിെന്ന
ഉപേദശിക്കും;
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യം നിേന്നാടു വിവരിക്കും.
9 യേഹാവയുെട ൈക ഇതു ്രപത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഇവെയല്ലാംെകാണ്ടും ്രഗഹിക്കാത്തവനാർ?
10 സകലജീവജന്തുക്കളുെടയും ്രപാണനും
സകലമനുഷ്യവഗ്ഗൎ ത്തിെന്റയും ശ്വാസവും അവെന്റ
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു.

11 െചവി വാക്കുകെള പരിേശാധിക്കുന്നില്ലേയാ?
അണ്ണാക്കു ഭക്ഷണം രുചിേനാക്കുന്നില്ലേയാ?
12 വൃദ്ധന്മാരുെട പക്കൽ ജ്ഞാനവും
വേയാധികന്മാരിൽ വിേവകവും ഉണ്ടു.
13 ജ്ഞാനവും ശക്തിയും അവെന്റ പക്കൽ,
ആേലാചനയും വിേവകവും അവന്നുള്ളതു.
14 അവൻ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞാൽ ആക്കൎ ും പണിതുകൂടാ;
അവൻ മനുഷ്യെന ബന്ധിച്ചാൽ ആരും
അഴിച്ചുവിടുകയില്ല.

15 അവൻ െവള്ളം തടുത്തുകളഞ്ഞാൽ അതു
വറ്റിേപ്പാകുന്നു;
അവൻ വിട്ടയച്ചാൽ അതു ഭൂമിെയ മറിച്ചുകളയുന്നു.
16 അവെന്റ പക്കൽ ശക്തിയും സാഫല്യവും ഉണ്ടു;
വഞ്ചിതനും വഞ്ചകനും അവന്നുള്ളവർ.
17 അവൻ മ്രന്തിമാെര കവച്ചൎ യായി െകാണ്ടു

േപാകുന്നു;
ന്യായാധിപന്മാെര േഭാഷന്മാരാക്കുന്നു.
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18 രാജാക്കന്മാർ ബന്ധിച്ചതിെന അഴിക്കുന്നു;
അവരുെട അെരക്കു കയറു െകട്ടുന്നു.
19 അവൻ പുേരാഹിതന്മാെര കവച്ചൎ യായി

െകാണ്ടുേപാകുന്നു;
ബലശാലികെള തള്ളിയിട്ടുകളയുന്നു.
20 അവൻ വിശ്വസ്തന്മാക്കൎ ു വാക്കു മുട്ടിക്കുന്നു.
വൃദ്ധന്മാരുെട ബുദ്ധി എടുത്തുകളയുന്നു.
21 അവൻ ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽ ധിക്കാരം പകരുന്നു;
ബലവാന്മാരുെട അരക്കച്ച അഴിച്ചുകളയുന്നു.
22 അവൻ അഗാധകായ്യൎ ങ്ങെള അന്ധകാരത്തിൽ

നിന്നു െവളിച്ചത്താക്കുന്നു;
അന്ധതമസ്സിെന ്രപകാശത്തിൽ വരുത്തുന്നു.
23 അവൻ ജാതികെള വദ്ധൎ ിപ്പക്കയും നശിപ്പിക്കയും

െചയ്യുന്നു;
അവൻ ജാതികെള ചിതറിക്കയും കൂട്ടുകയും
െചയ്യുന്നു.

24 അവൻ ഭൂവാസികളിൽ തലവന്മാെര ൈധയ്യൎ ം
െകടുക്കുന്നു;
വഴിയില്ലാത്ത ശൂന്യ്രപേദശത്തു അവെര
ഉഴലുമാറാക്കുന്നു;

25 അവർ െവളിച്ചമില്ലാെത ഇരുട്ടിൽ തപ്പിനടക്കുന്നു;
അവൻ മത്തന്മാെരേപ്പാെല അവെര
ചാഞ്ചാടുമാറാക്കുന്നു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ കണ്ണു ഇെതാെക്കയും കണ്ടു;
എെന്റ െചവി അതു േകട്ടു
്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

2 നിങ്ങൾ അറിയുന്നതു ഞാനും അറിയുന്നു;
ഞാൻ നിങ്ങെളക്കാൾ അധമനല്ല.
3 സവ്വൎ ശക്തേനാടു ഞാൻ സംസാരിപ്പാൻ

ഭാവിക്കുന്നു;
ൈദവേത്താടു വാദിപ്പാൻ ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
4 നിങ്ങേളാ േഭാഷ്കു െകട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നവർ;
നിങ്ങെളല്ലാവരും െപാട്ടുൈവദ്യന്മാർ തേന്ന.
5 നിങ്ങൾ അേശഷം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ െകാള്ളാം;
അതു നിങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനമായിരിക്കും.
6 എെന്റ ന്യായവാദം േകട്ടുെകാൾവിൻ;
എെന്റ അധരങ്ങളുെട വ്യവഹാരം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ.
7 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിന്നു േവണ്ടി നീതിേകടു

സംസാരിക്കുന്നുേവാ?
അവന്നു േവണ്ടി വ്യാജം പറയുന്നുേവാ?
8 അവെന്റ പക്ഷം പിടിക്കുന്നുേവാ?
ൈദവത്തിന്നു േവണ്ടി വാദിക്കുന്നുേവാ?
9 അവൻ നിങ്ങെള പരിേശാധിച്ചാൽ നന്നായി

കാണുേമാ?
മതൎ ്യെന േതാലപ്ിക്കുേമ്പാെല നിങ്ങൾ അവെന
േതാലപ്ിക്കുേമാ?

10 ഗൂഢമായി മുഖദാക്ഷിണ്യം കാണിച്ചാൽ
അവൻ നിങ്ങെള ശാസിക്കും നിശ്ചയം.
11 അവെന്റ മഹിമ നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ലേയാ?
അവെന്റ ഭീതി നിങ്ങളുെട േമൽ വീഴുകയില്ലേയാ?
12 നിങ്ങളുെട ജ്ഞാപകവാക്യങ്ങൾ

ഭസമ്വാക്യങ്ങളേ്രത;
നിങ്ങളുെട േകാട്ടകൾ മൺേകാട്ടകൾ തേന്ന.
13 നിങ്ങൾ മണ്ടാതിരിപ്പിൻ; ഞാൻ

പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട;
പിെന്ന എനിക്കു വരുന്നതു വരെട്ട.

14 ഞാൻ എെന്റ മാംസെത്ത പല്ലുെകാണ്ടു
കടിച്ചുപിടിക്കുന്നതും
എെന്റ ജീവെന ഉേപക്ഷിച്ചുകളയുന്നതും എന്തിന്നു.
15 അവൻ എെന്ന െകാന്നാലും ഞാൻ

അവെനത്തേന്ന കാത്തിരിക്കും;
ഞാൻ എെന്റ നടപ്പു അവെന്റ മുമ്പാെക െതളിയിക്കും.
16 വഷളൻ അവെന്റ സന്നിധിയിൽ വരികയില്ല
എന്നുള്ളതു തേന്ന എനിെക്കാരു രക്ഷയാകും.
17 എെന്റ വാക്കു ശ്രദ്ധേയാെട േകൾപ്പിൻ;
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്നതു നിങ്ങളുെട െചവിയിൽ
കടക്കെട്ട;

18 ഇതാ, ഞാൻ എെന്റ ന്യായങ്ങെള
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ നീതീകരിക്കെപ്പടും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
19 എേന്നാടു വാദിപ്പാൻ തുനിയുന്നതാർ?
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മണ്ടാതിരുന്നു എെന്റ ്രപാണൻ
വിട്ടുേപാകും.

20 രണ്ടു കായ്യൎ ം മാ്രതം എേന്നാടു െചയ്യരുേത;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ സന്നിധി വിട്ടു ഒളിക്കയില്ല.
21 നിെന്റ ൈക എങ്കൽനിന്നു പിൻവലിേക്കണേമ;
നിെന്റ േഘാരത്വം എെന്ന ്രഭമിപ്പിക്കരുേത.
22 പിെന്ന നീ വിളിച്ചാലും; ഞാൻ ഉത്തരം പറയും;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം; നീ ഉത്തരം
അരുേളണേമ.

23 എെന്റ അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും എ്രത?
എെന്റ അതി്രകമവും പാപവും എെന്ന
്രഗഹിപ്പിേക്കണേമ.

24 തിരുമുഖം മെറച്ചുെകാള്ളുന്നതും
എെന്ന ശ്രതുവായി വിചാരിക്കുന്നതും എന്തിന്നു?
25 പാറിേപ്പാകുന്ന ഇലെയ നീ േപടിപ്പിക്കുേമാ?
ഉണങ്ങിയ താളടിെയ പിന്തുടരുേമാ?
26 ൈകപ്പായുള്ളതു നീ എനിക്കു എഴുതിെവച്ചു
എെന്റ െയൗവനത്തിെല അകൃത്യങ്ങൾ എെന്ന
അനുഭവിക്കുമാറാക്കുന്നു.

27 എെന്റ കാൽ നീ ആമത്തിൽ ഇട്ടു;
എെന്റ നടെപ്പാെക്കയും കുറിച്ചുെവക്കുന്നു.
എെന്റ കാലടികളുെട ചുറ്റും വര വെരക്കുന്നു.
28 ഇജ്ജനം ചീഞ്ഞഴുകിയ വ്രസ്തംേപാെലയും
പുഴു അരിച്ച വ്രസ്തംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രസ്തീ ്രപസവിച്ച മനുഷ്യൻ
അലപ്ായുസ്സുള്ളവനും
കഷ്ടസമ്പൂണ്ണൎ നും ആകുന്നു.

2 അവൻ പൂേപാെല വിടന്നൎ ു െപാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
നിലനില്ക്കാെത നിഴൽേപാെല ഓടിേപ്പാകുന്നു.
3 അവെന്റ േനെരേയാ തൃക്കണ്ണു മിഴിക്കുന്നതു?
എെന്നേയാ നീ ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കു
വരുത്തുന്നതു?

4 അശുദ്ധനിൽനിന്നു ജനിച്ച വിശുദ്ധൻ ഉേണ്ടാ?
ഒരുത്തനുമില്ല.

5 അവെന്റ ജീവകാലത്തിന്നു അവധി ഉണ്ടേല്ലാ;
അവെന്റ മാസങ്ങളുെട എണ്ണം നിെന്റ പക്കൽ;
അവന്നു ലംഘിച്ചുകൂടാത്ത അതിർ നീ
െവച്ചിരിക്കുന്നു

6 അവൻ ഒരു കൂലിക്കാരെനേപ്പാെല വിശ്രമിച്ചു
തെന്റ ദിവസത്തിൽ തൃപത്ിെപ്പേടണ്ടതിന്നു
നിെന്റ േനാട്ടം അവങ്കൽനിന്നു മാറ്റിെക്കാേള്ളണേമ.
7 ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ ്രപത്യാശയുണ്ടു;
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അതിെന െവട്ടിയാൽ പിെന്നയും െപാട്ടി കിളുക്കൎ ും;
അതു ഇളെങ്കാമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കയില്ല.
8 അതിെന്റ േവർ നിലത്തു പഴകിയാലും
അതിെന്റ കുറ്റി മണ്ണിൽ െകട്ടുേപായാലും
9 െവള്ളത്തിെന്റ ഗന്ധംെകാണ്ടു അതു കിളുക്കൎ ും
ഒരു ൈതേപാെല തളിർ വിടും.
10 പുരുഷേനാ മരിച്ചാൽ ്രദവിച്ചുേപാകുന്നു;
മനുഷ്യൻ ്രപാണെന വിട്ടാൽ പിെന്ന അവൻ
എവിെട?

11 സമു്രദത്തിെല െവള്ളം േപായേ്പാകുേമ്പാെലയും
ആറു വറ്റി ഉണങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാെലയും
12 മനുഷ്യൻ കിടന്നിട്ടു എഴുേന്നല്ക്കുന്നില്ല;
ആകാശം ഇല്ലാെതയാകുംവെര അവർ ഉണരുന്നില്ല;
ഉറക്കത്തിൽനിന്നു ജാഗരിക്കുന്നതുമില്ല;
13 നീ എെന്ന പാതാളത്തിൽ മെറച്ചുെവക്കയും
നിെന്റ േകാപം കഴിയുേവാളം എെന്ന ഒളിപ്പിക്കയും
എനിക്കു ഒരവധി നിശ്ചയിച്ചു എെന്ന
ഓക്കൎ ുകയും െചയത്ുെവങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു.
14 മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുേമാ?
എന്നാൽ എനിക്കു മാറ്റം വരുേവാളം
എെന്റ യുദ്ധകാലെമാെക്കയും
കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു.

15 നീ വിളിക്കും; ഞാൻ നിേന്നാടു ഉത്തരം പറയും;
നിെന്റ ൈകേവലേയാടു നിനക്കു താലപ്യ്യൎ മുണ്ടാകും.
16 ഇേപ്പാേഴാ നീ എെന്റ കാലടികെള എണ്ണുന്നു;
എെന്റ പാപത്തിേന്മൽ നീ ദൃഷ്ടിെവക്കുന്നില്ലേയാ?
17 എെന്റ അതി്രകമം ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി

മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അകൃത്യം നീ െകട്ടി പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു.
18 മലേപാലും വീണു െപാടിയുന്നു;
പാറയും സ്ഥലം വിട്ടു മാറിേപ്പാകുന്നു.
19 െവള്ളം കല്ലുകെള േതയുമാറാക്കുന്നതും
അതിെന്റ ്രപവാഹം നിലെത്ത െപാടിെയ
ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതുംേപാെല
നീ മനുഷ്യെന്റ ്രപത്യാശെയ നശിപ്പിക്കുന്നു.
20 നീ എേപ്പാഴും അവെന ആ്രകമിച്ചിട്ടു അവൻ

കടന്നുേപാകുന്നു;
നീ അവെന്റ മുഖം വിരൂപമാക്കി അവെന
അയച്ചുകളയുന്നു.

21 അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നതു
അവൻ അറിയുന്നില്ല;
അവക്കൎ ു താഴച് ഭവിക്കുന്നതു അവൻ
്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല.

22 തേന്നപ്പറ്റി മാ്രതം അവെന്റ േദഹം
േവദനെപ്പടുന്നു;
തേന്നക്കുറിച്ചേ്രത അവെന്റ ഉള്ളം ദുഃഖിക്കുന്നു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു േതമാന്യനായ എലീഫസ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 ജ്ഞാനിയായവൻ വ്യത്ഥൎ ജ്ഞാനം
്രപസ്താവിക്കുേമാ?
അവൻ കിഴക്കൻ കാറ്റുെകാണ്ടു വയറുനിെറക്കുേമാ?
3 അവൻ ്രപേയാജനമില്ലാത്ത വാക്കുകളാലും
ഉപകാരമില്ലാത്ത െമാഴികളാലും തക്കൎ ിക്കുേമാ?
4 നീ ഭക്തി െവടിഞ്ഞു ൈദവസന്നിധിയിെല ധ്യാനം

മുടക്കിക്കളയുന്നു.
5 നിെന്റ അകൃത്യം നിെന്റ വാെയ പഠിപ്പിക്കുന്നു;
ഉപായികളുെട നാവു നീ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

6 ഞാനല്ല, നിെന്റ സ്വന്തവായ ്നിെന്ന കുറ്റം
വിധിക്കുന്നു;
നിെന്റ അധരങ്ങൾ തേന്ന നിെന്റ േനെര
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു.

7 നീേയാ ആദ്യം ജനിച്ച മനുഷ്യൻ?
ഗിരികൾക്കും മുെമ്പ നീ പിറന്നുേവാ?
8 നീ ൈദവത്തിെന്റ മ്രന്തിസഭയിൽ കൂടീട്ടുേണ്ടാ?
ജ്ഞാനെത്ത നീ കുത്തക പിടിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?
9 ഞങ്ങൾ അറിയാത്തതായി നീ എന്തു അറിയുന്നു?
ഞങ്ങൾക്കു വശം ഇല്ലാത്തതായി എെന്താന്നു നീ
്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു?

10 ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ നെരച്ചവരും വൃദ്ധന്മാരും
ഉണ്ടു;
നിെന്റ അപ്പെനക്കാൾ ്രപായം െചന്നവർ തേന്ന.
11 ൈദവത്തിെന്റ ആശ്വാസങ്ങളും
സ്വന്തമായി പറഞ്ഞുതരുന്ന വാക്കും നിനക്കു
േപാരേയാ?

12 നിെന്റ ഹൃദയം നിെന്ന പതറിക്കുന്നെതന്തു?
നീ കണ്ണു ഉരുട്ടുന്നെതന്തു?
13 നീ ൈദവത്തിെന്റ േനെര ചീറുകയും
നിെന്റ വായിൽനിന്നു െമാഴികെള പുറെപ്പടുവിക്കയും
െചയ്യുന്നു.

14 മതൎ ്യൻ ശുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
്രസ്തീ ്രപസവിച്ചവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
15 തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരിലും അവന്നു

വിശ്വാസമില്ലേല്ലാ;
സ്വഗ്ഗൎ വും തൃക്കണ്ണിന്നു നിമ്മൎ ലമല്ല.
16 പിെന്ന േമ്ലച്ഛതയും വഷളത്വവുമുള്ളവനായി
െവള്ളംേപാെല അകൃത്യം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
എങ്ങെന?

17 ഞാൻ നിെന്ന ഉപേദശിക്കാം, േകട്ടുെകാൾക;
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതു വിവരിച്ചുപറയാം.
18 ജ്ഞാനികൾ തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു

േകൾക്കയും
മെറച്ചുെവക്കാെത അറിയിക്കയും െചയത്തു തേന്ന.
19 അവക്കൎ ുമാ്രതമേല്ലാ േദശം നല്കിയിരുന്നതു;
അന്യൻ അവരുെട ഇടയിൽ കടക്കുന്നതുമില്ല.
20 ദുഷ്ടൻ ജീവപയ്യൎ ന്തം അതിേവദനേയാെട

ഇരിക്കുന്നു;
നിഷഠ്ൂരന്നു െവച്ചിരിക്കുന്ന ആണ്ടുകൾ
തികയുേവാളം തേന്ന.

21 േഘാരനാദം അവെന്റ െചവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു;
സുഖമായിരിക്കയിൽ കവച്ചൎ ക്കാരൻ അവെന്റ േനെര
വരുന്നു.

22 അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു മടങ്ങിവരുെമന്നു അവൻ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല;
അവൻ വാളിന്നിരയായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
23 അവൻ അപ്പം െതണ്ടിനടക്കുന്നു; അതു എവിെട

കിട്ടും?
അനത്ഥൎ ദിവസം തനിക്കു അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
അവൻ അറിയുന്നു.

24 കഷ്ടവും വ്യാകുലവും അവെന അരട്ടുന്നു;
പെടെക്കാരുങ്ങിയ രാജാെവന്നേപാെല അവെന
ആ്രകമിക്കുന്നു.

25 അവൻ ൈദവത്തിന്നു വിേരാധമായി ൈക നീട്ടി,
സവ്വൎ ശക്തേനാടു ധിക്കാരം കാട്ടിയതുെകാണ്ടു തേന്ന.
26 തെന്റ പരിചകളുെട തുടിച്ച മുഴകേളാടുകൂെട
അവൻ ശാഠ്യംകാണിച്ചു അവെന്റ േനെര
പാഞ്ഞുെചല്ലുന്നു.

27 അവൻ തെന്റ മുഖെത്ത േമദസ്സുെകാണ്ടു മൂടുന്നു;
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തെന്റ കടി്രപേദശത്തു െകാഴുപ്പു കൂട്ടുന്നു.
28 അവൻ ശൂന്യനഗരങ്ങളിലും ആരും പാക്കൎ ാെത
കൽകൂമ്പാരങ്ങളായിത്തീരുവാനുള്ള വീടുകളിലും
പാക്കൎ ുന്നു.

29 അവൻ ധനവാനാകയില്ല; അവെന്റ സമ്പത്തു
നിലനില്ക്കയില്ല;
അവരുെട വിളവു നിലേത്തക്കു
കുെലച്ചുമറികയുമില്ല. 30 ഇരുളിൽനിന്നു അവൻ
െതറ്റിേപ്പാകയില്ല;
അഗ്നിജ്വാല അവെന്റ െകാമ്പുകെള ഉണക്കിക്കളയും;
തിരുവായിെല ശ്വാസംെകാണ്ടു അവൻ െകട്ടുേപാകും.
31 അവൻ വ്യാജത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുതു; അതു

സ്വയവഞ്ചനയേ്രത;
അവെന്റ ്രപതിഫലം വ്യാജം തേന്ന ആയിരിക്കും.
32 അവെന്റ ദിവസം വരുംമുെമ്പ അതു

നിവൃത്തിയാകും;
അവെന്റ പനമ്പട്ട പച്ചയായിരിക്കയില്ല.
33 മുന്തിരിവള്ളിേപാെല അവൻ പിഞ്ചു ഉതിക്കൎ ും;
ഒലിവുവൃക്ഷംേപാെല പൂ െപാഴിക്കും.
34 വഷളന്മാരുെട കൂട്ടം വന്ധ്യത ്രപാപിക്കും;
ൈകക്കൂലിയുെട കൂടാരങ്ങൾ തീക്കിരയാകും.
35 അവർ കഷ്ടെത്ത ഗഭൎ ം ധരിച്ചു അനത്ഥൎ െത്ത

്രപസവിക്കുന്നു;
അവരുെട ഉദരം വഞ്ചനെയ ഉരുവാക്കുന്നു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 ഞാൻ ഈവക പലതും േകട്ടിട്ടുണ്ടു;
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന
ആശ്വാസകന്മാർ.

3 വ്യത്ഥൎ വാക്കുകൾക്കു അവസാനം ഉണ്ടാകുേമാ?
അല്ല, ്രപതിവാദിപ്പാൻ നിെന്ന െചാടിപ്പിക്കുന്നതു
എന്തു?

4 നിങ്ങെളേപ്പാെല ഞാനും സംസാരിക്കാം;
എനിക്കുള്ള അനുഭവം
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ
എനിക്കും നിങ്ങളുെട േനെര െമാഴികെള
േയാജിപ്പിക്കയും
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു തല കുലുക്കുകയും
െചയ്യാമായിരുന്നു.

5 ഞാൻ വായിെകാണ്ടു നിങ്ങെള
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തുകയും
അധരസാന്ത്വനംെകാണ്ടു നിങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കയും
െചയ്യുമായിരുന്നു.

6 ഞാൻ സംസാരിച്ചാലും എെന്റ േവദന
ശമിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നാലും എനിെക്കന്തു
ആശ്വാസമുള്ളു?

7 ഇേപ്പാേഴാ അവൻ എെന്ന ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ എെന്റ ബന്ധുവഗ്ഗൎ െത്തെയാെക്കയും
ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

8 നീ എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എെന്റ േനെര
സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ െമലിച്ചൽ എനിക്കു വിേരാധമാെയഴുേന്നറ്റു
എെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.

9 അവൻ േകാപത്തിൽ എെന്ന കീറി ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്റ േനെര പല്ലു കടിക്കുന്നു;
ശ്രതു എെന്റ േനെര കണ്ണു കൂപ്പൎ ിക്കുന്നു.

10 അവർ എെന്റ േനെര വായപ്ിളക്കൎ ുന്നു;
നിന്ദേയാെട അവർ എെന്റ െചകിട്ടത്തടിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്കു വിേരാധമായി കൂട്ടം കൂടുന്നു.
11 ൈദവം എെന്ന അഭക്തെന്റ പക്കൽ

ഏലപ്ിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽ എെന്ന അകെപ്പടുത്തുന്നു.
12 ഞാൻ ൈസ്വരമായി വസിച്ചിരുന്നു; അവേനാ

എെന്ന ചെതച്ചുകളഞ്ഞു;
അവൻ എെന്ന പിടരിക്കു പിടിച്ചു തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു;
എെന്ന തനിക്കു ലാക്കാക്കി നിത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു.
13 അവെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ എെന്റ ചുറ്റും വീഴുന്നു;
അവൻ ആദരിക്കാെത എെന്റ അന്തഭൎ ാഗങ്ങെള
പിളക്കൎ ുന്നു;
എെന്റ പിത്തെത്ത നിലത്തു ഒഴിച്ചുകളയുന്നു.
14 അവൻ എെന്ന ഇടിച്ചിടിച്ചു തകക്കൎ ുന്നു;
മല്ലെനേപ്പാെല എെന്റ േനെര പായുന്നു.
15 ഞാൻ രട്ടു എെന്റ ത്വക്കിേന്മൽ കൂട്ടിത്തുന്നി,
എെന്റ െകാമ്പിെന െപാടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
16 കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു എെന്റ മുഖം

ചുവന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ അന്ധതമസ്സു കിടക്കുന്നു.
17 എങ്കിലും സാഹസം എെന്റ ൈകകളിൽ ഇല്ല.
എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന നിമ്മൎ ലമേ്രത. 18 അേയ്യാ ഭൂമിേയ,
എെന്റ രക്തം മൂടരുേത;
എെന്റ നിലവിളി എങ്ങും തടഞ്ഞുേപാകരുേത.
19 ഇേപ്പാഴും എെന്റ സാക്ഷി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും
എെന്റ ജാമ്യക്കാരൻ ഉയരത്തിലും ഇരിക്കുന്നു.
20 എെന്റ േസ്നഹിതന്മാർ എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നു;
എെന്റ കേണ്ണാ ൈദവത്തിങ്കേലക്കു കണ്ണുനീർ
െപാഴിക്കുന്നു.

21 അവൻ മനുഷ്യന്നു േവണ്ടി ൈദവേത്താടും
മനുഷ്യപു്രതന്നു േവണ്ടി അവെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടും
ന്യായവാദം കഴിക്കും.

22 ചില ആണ്ടു കഴിയുേമ്പാേഴക്കു
ഞാൻ മടങ്ങിവരാത്ത പാെതക്കു
േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ ശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു, എെന്റ ആയുസ്സു
െകട്ടുേപാകുന്നു;
ശമ്ശാനം എനിക്കായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

2 എെന്റ അടുെക്ക പരിഹാസേമയുള്ളു;
എെന്റ കണ്ണു അവരുെട വക്കാണം കണ്ടു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

3 നീ പണയംെകാടുത്തു എനിക്കു ജാമ്യമാേകണേമ;
എേന്നാടു കയ്യടിപ്പാൻ മറ്റാരുള്ളു?
4 ബുദ്ധി േതാന്നാതവണ്ണം നീ അവരുെട ഹൃദയം

അെടച്ചുകളഞ്ഞു;
അതുനിമിത്തം നീ അവെര ഉയത്തൎ ുകയില്ല.
5 ഒരുത്തൻ േസ്നഹിതന്മാെര കവെച്ചൎ ക്കായി
കാണിച്ചുെകാടുത്താൽ അവെന്റ മക്കളുെട കണ്ണു
മങ്ങിേപ്പാകും.

6 അവൻ എെന്ന ജനങ്ങൾക്കു
പഴെഞ്ചാല്ലാക്കിത്തീത്തൎ ു;
ഞാൻ മുഖത്തു തുേപ്പല്ക്കുന്നവനായിത്തീന്നൎ ു.
7 ദുഃഖം േഹതുവായി എെന്റ കണ്ണു മങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയും നിഴൽ േപാെല
തേന്ന.

8 േനരുള്ളവർ അതു കണ്ടു ്രഭമിച്ചുേപാകും;

ഇേയ്യാബ ്15:28 425 ഇേയ്യാബ ്17:8



18

19

നിേദ്ദൎ ാഷി വഷളെന്റ േനെര െചാടിക്കും.
9 നീതിമാേനാ തെന്റ വഴിെയ തുടന്നൎ ു നടക്കും;
ൈകെവടിപ്പുള്ളവൻ േമല്ക്കുേമൽ ബലം ്രപാപിക്കും.
10 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മടങ്ങിവരുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരു ജ്ഞാനിെയയും കാണുന്നില്ല.
11 എെന്റ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞുേപായി; എെന്റ

ഉേദ്ദശങ്ങൾക്കു,
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല നിരൂപണങ്ങൾക്കു ഭംഗം
വന്നു.

12 അവർ രാ്രതിെയ പകലാക്കുന്നു;
െവളിച്ചം ഇരുട്ടിെനക്കാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നുേപാൽ.
13 ഞാേനാ പാതാളെത്ത എെന്റ വീടായി

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു;
ഇരുട്ടിൽ ഞാൻ എെന്റ കിടക്ക വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 14

ഞാൻ ്രദവത്വേത്താടു: നീ എെന്റ അപ്പൻ എന്നും
പുഴുവിേനാടു: നീ എെന്റ അമ്മയും സേഹാദരിയും
എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

15 അങ്ങെനയിരിെക്ക എെന്റ ്രപത്യാശ എവിെട?
ആർ എെന്റ ്രപത്യാശെയ കാണും?
16 അതു പാതാളത്തിെന്റ ഓടാമ്പലുകേളാളം

ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
െപാടിയിൽ ഒരുേപാെല വിശ്രാമം ഉണ്ടാകും.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം െമാഴികൾക്കു
കുടുക്കുെവക്കും?
ബുദ്ധിെവപ്പിൻ; പിെന്ന നമുക്കു സംസാരിക്കാം.
3 ഞങ്ങെള മൃഗങ്ങളാെയണ്ണുന്നതും
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധരായേ്താന്നുന്നതും
എന്തു?

4 േകാപത്തിൽ തേന്നത്താൻ കടിച്ചുകീറുന്നവേന,
നിെന്റ നിമിത്തം ഭൂമി നിജ്ജൎ നമായിത്തീേരണേമാ?
പാറ അതിെന്റ സ്ഥലം വിട്ടുമാേറണേമാ?
5 ദുഷ്ടന്മാരുെട െവളിച്ചം െകട്ടുേപാകും;
അവെന്റ അഗ്നിജ്വാല ്രപകാശിക്കയില്ല.
6 അവെന്റ കൂടാരത്തിൽ െവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും;
അവെന്റ ദീപം െകട്ടുേപാകും.
7 അവൻ ചുറുേക്കാെട കാലടി െവക്കുന്ന സ്ഥലം

ഇടുങ്ങിേപ്പാകും;
അവെന്റ സ്വന്ത ആേലാചന അവെന തള്ളിയിടും.
8 അവെന്റ കാൽ വലയിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാകും;
അവൻ കണിയിൻ മീെത നടക്കും.
9 പാശം അവെന്റ കുതികാലിന്നു പിടിക്കും;
അവൻ കുടുക്കിൽ അകെപ്പടും.
10 അവന്നു നിലത്തു കുരുക്കു മെറച്ചുെവക്കും;
അവെന പിടിപ്പാൻ പാതയിൽ വല ഒളിച്ചു െവക്കും.
11 ചുറ്റിലും േഘാരത്വങ്ങൾ അവെന ്രഭമിപ്പിക്കും;
അവെന്റ കാലുകെള തുടന്നൎ ു അവെന േവട്ടയാടും.
12 അവെന്റ അനത്ഥൎ ം വിശന്നിരിക്കുന്നു;
വിപത്തു അവെന്റ അരിെക ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു.
13 അതു അവെന്റ േദഹാംഗങ്ങെള തിന്നുകളയും;
മരണത്തിെന്റ കടിഞ്ഞൂൽ അവെന്റ അവയവങ്ങെള
തിന്നുകളയും.

14 അവൻ ആശ്രയിച്ച കൂടാരത്തിൽനിന്നു അവൻ
േവർ പറിഞ്ഞുേപാകും;
േഘാരരാജാവിെന്റ അടുക്കേലക്കു അവെന
െകാണ്ടുേപാകും.

15 അവന്നു ഒന്നുമാകാത്തവർ അവെന്റ കൂടാരത്തിൽ
വസിക്കും;
അവെന്റ നിവാസത്തിേന്മൽ ഗന്ധകം െപയ്യും.
16 കീെഴ അവെന്റ േവർ ഉണങ്ങിേപ്പാകും;
േമെല അവെന്റ െകാമ്പു വാടിേപ്പാകും.
17 അവെന്റ ഓമ്മൎ  ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിച്ചുേപാകും;
െതരുവീഥിയിൽ അവെന്റ േപർ ഇല്ലാതാകും.
18 അവെന െവളിച്ചത്തുനിന്നു ഇരുട്ടിേലക്കു

തള്ളിയിടും;
ഭൂതലത്തിൽനിന്നു അവെന ഓടിച്ചുകളയും.
19 സ്വജനത്തിൽ അവന്നു പു്രതേനാ െപൗ്രതേനാ

ഇല്ലാതിരിക്കും;
അവെന്റ പാപ്പൎ ിടം അന്യന്നുേപാകും.
20 പശ്ചിമവാസികൾ അവെന്റ ദിവസം കണ്ടു

വിസമ്യിക്കും;
പൂവ്വൎ ദിഗ്വാസികൾക്കു നടുക്കംപിടിക്കും.
21 നീതിെകട്ടവെന്റ വാസസ്ഥലം ഇങ്ങെനയാകുന്നു.
ൈദവെത്ത അറിയാത്തവെന്റ ഇടം ഇവ്വണ്ണം തേന്ന.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം എെന്റ മനസ്സു
വ്യസനിപ്പിക്കയും
െമാഴികളാൽ എെന്ന തകക്കൎ ുകയും െചയ്യും?
3 ഇേപ്പാൾ പത്തു ്രപാവശ്യം നിങ്ങൾ എെന്ന

നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു;
എേന്നാടു കാഠിന്യം കാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു
ലജ്ജയില്ല.

4 ഞാൻ െതറ്റിേപ്പായതു വാസ്തവം എന്നു വരികിൽ
എെന്റ െതറ്റു എനിക്കു തേന്ന അറിയാം.
5 നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ എനിക്കു വിേരാധമായി വലിപ്പം

ഭാവിച്ചു
എെന്റ അപമാനെത്തക്കുറിച്ചു എെന്ന
ആേക്ഷപിക്കുന്നു എങ്കിൽ

6 ൈദവം എെന്ന മറിച്ചുകളഞ്ഞു
തെന്റ വലയിൽ എെന്ന കുടുക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നറിവിൻ.

7 അേയ്യാ, ബലാല്ക്കാരം എന്നു ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു;
േകൾേപ്പാരില്ല;
രെക്ഷക്കായി ഞാൻ മുറയിടുന്നു; ന്യായം
കിട്ടുന്നതുമില്ല.

8 എനിക്കു കടന്നുകൂടാതവണ്ണം അവൻ എെന്റ വഴി
െകട്ടിയെടച്ചു,
എെന്റ പാതകൾ ഇരുട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 എെന്റ േതജസ്സു അവൻ എെന്റേമൽ നിന്നു

ഊരിെയടുത്തു;
എെന്റ തലയിെല കിരീടം നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
10 അവൻ എെന്ന ചുറ്റും ക്ഷയിപ്പിച്ചു; എെന്റ

കഥകഴിഞ്ഞു;
ഒരു വൃക്ഷെത്തേപ്പാെല എെന്റ ്രപത്യാശെയ
പറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

11 അവൻ തെന്റ േകാപം എെന്റേമൽ ജ്വലിപ്പിച്ചു
എെന്ന തനിക്കു ശ്രതുവായി എണ്ണുന്നു.
12 അവെന്റ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുവരുന്നു;
അവർ എെന്റ േനെര തങ്ങളുെട വഴി നിരത്തുന്നു;
എെന്റ കൂടാരത്തിൽ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങുന്നു.
13 അവർ എെന്റ സേഹാദരന്മാെര എേന്നാടു

അകറ്റിക്കളഞ്ഞു;
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എെന്റ പരിചയക്കാർ എനിക്കു അന്യരായിത്തീന്നൎ ു.
14 എെന്റ ബന്ധുജനം ഒഴിഞ്ഞുമാറി;
എെന്റ ഉറ്റ േസ്നഹിതന്മാർ എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞു.
15 എെന്റ വീട്ടിൽ പാക്കൎ ുന്നവരും എെന്റ ദാസികളും

എെന്ന അന്യനാെയണ്ണുന്നു;
ഞാൻ അവക്കൎ ു പരേദശിയായേ്താന്നുന്നു.
16 ഞാൻ എെന്റ ദാസെന വിളിച്ചു; അവൻ വിളി

േകൾക്കുന്നില്ല.
എെന്റ വാെയ്കാണ്ടു ഞാൻ അവേനാടു
യാചിേക്കണ്ടിവരുന്നു.

17 എെന്റ ശ്വാസം എെന്റ ഭായ്യൎ ക്കു അസഹ്യവും
എെന്റ യാചന എെന്റ ഉടപ്പിറന്നവക്കൎ ു അെറപ്പും
ആയിരിക്കുന്നു.

18 പിള്ളരും എെന്ന നിരസിക്കുന്നു;
ഞാൻ എഴുേന്നറ്റാൽ അവർ എെന്ന കളിയാക്കുന്നു.
19 എെന്റ ്രപാണേസ്നഹിതന്മാർ ഒെക്കയും എെന്ന

െവറുക്കുന്നു;
എനിക്കു ്രപിയരായവർ വിേരാധികളായിത്തീന്നൎ ു.
20 എെന്റ അസ്ഥി ത്വക്കിേനാടും മാംസേത്താടും

പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
പല്ലിെന്റ േമാണേയാെട ഞാൻ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
21 േസ്നഹിതന്മാേര, എേന്നാടു കൃപ േതാേന്നണേമ,

കൃപ േതാേന്നണേമ;
ൈദവത്തിെന്റ ൈക എെന്ന െതാട്ടിരിക്കുന്നു.
22 ൈദവം എന്ന േപാെല നിങ്ങളും എെന്ന

ഉപ്രദവിക്കുന്നെതന്തു?
എെന്റ മാംസം തിന്നു തൃപത്ിവരാത്തതു എന്തു?
23 അേയ്യാ എെന്റ വാക്കുകൾ ഒന്നു എഴുതിെയങ്കിൽ,
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചുെവെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു.

24 അവെയ ഇരിമ്പാണിയും ഈയവുംെകാണ്ടു
പാറയിൽ സദാകാലേത്തക്കു െകാത്തിെവെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു.

25 എെന്ന വീെണ്ടടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നും
അവൻ ഒടുവിൽ െപാടിേമൽ നില്ക്കുെമന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നു.

26 എെന്റ ത്വക്ക് ഇങ്ങെന നശിച്ചേശഷം
ഞാൻ േദഹരഹിതനായി ൈദവെത്ത കാണും.
27 ഞാൻ തേന്ന അവെന കാണും;
അന്യനല്ല, എെന്റ സ്വന്തകണ്ണു അവെന കാണും;
എെന്റ അന്തരംഗം എെന്റ ഉള്ളിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
28 നാം എങ്ങെന അവെന ഉപ്രദവിക്കുെമന്നും
കായ്യൎ ത്തിെന്റ മൂലം എന്നിൽ കാണുന്നു എന്നും
നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവങ്കിൽ

29 വാളിെന േപടിപ്പിൻ; േ്രകാധം വാളിെന്റ ശിെക്ഷക്കു
േഹതു;
ഒരു ന്യായവിധി ഉെണ്ടന്നറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു നയമാത്യനായ േസാഫർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 ഉത്തരം പറവാൻ എെന്റ നിരൂപണങ്ങൾ
െപാങ്ങിവരുന്നു.
എെന്റ ഉള്ളിെല ത്രതപ്പാടു േഹതുവായിട്ടു തേന്ന.
3 എനിക്കു ലജ്ജാകരമായ ശാസന ഞാൻ േകട്ടു;
എന്നാൽ ആത്മാവു എെന്റ വിേവകത്തിൽ നിന്നു
ഉത്തരം പറയുന്നു.

4 മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായതുമുതൽ

പുരാതനമായ വസ്തുത നീ അറിയുന്നില്ലേയാ?
5 ദുഷ്ടന്മാരുെട ജയേഘാഷം താല്ക്കാലികമെ്രത;
വഷളെന്റ സേന്താഷം ക്ഷണേനരേത്തേക്കയുള്ളു.
6 അവെന്റ മഹിമ ആകാശേത്താളം ഉയന്നൎ ാലും
അവെന്റ തല േമഘങ്ങേളാളം എത്തിയാലും
7 അവൻ സ്വന്തമലംേപാെല എേന്നക്കും നശിക്കും;
അവെന കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അവൻ എവിെട എന്നു
േചാദിക്കും.

8 അവൻ സ്വപന്ംേപാെല പറന്നുേപാകും.
അവെന പിെന്ന കാണുകയില്ല;
അവൻ രാ്രതിദശൎ നംേപാെല പാറിേപ്പാകും.
9 അവെന കണ്ടിട്ടുള്ള കണ്ണു ഇനി അവെന

കാണുകയില്ല;
അവെന്റ ഇടം ഇനി അവെന ദശൎ ിക്കയുമില്ല.
10 അവെന്റ മക്കൾ ദരി്രദന്മാേരാടു കൃപ യാചിക്കും;
അവെന്റ ൈക തേന്ന അവെന്റ സമ്പത്തു
മടക്കിെക്കാടുക്കും.

11 അവെന്റ അസ്ഥികളിൽ െയൗവനം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവ അവേനാടുകൂെട െപാടിയിൽ കിടക്കും.
12 ദുഷ്ടത അവെന്റ വായിൽ മധുരിച്ചാലും
അവൻ അതു നാവിൻ കീെഴ മെറച്ചുെവച്ചാലും
13 അതിെന വിടാെത പിടിച്ചു വായ്ക്കകത്തു

സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചാലും
14 അവെന്റ ആഹാരം അവെന്റ കുടലിൽ പരിണമിച്ചു
അവെന്റ ഉള്ളിൽ സപ്പൎ വിഷമായിത്തീരും.
15 അവൻ സമ്പത്തു വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു; അതു

വീണ്ടും ഛദ്ദൎ ിേക്കണ്ടിവരും;
ൈദവം അതു അവെന്റ വയറ്റിൽനിന്നു
പുറത്താക്കിക്കളയും.

16 അവൻ സപ്പൎ വിഷം നുകരും;
അണലിയുെട നാവു അവെന െകാല്ലും.
17 േതനും പാൽപാടയും ഒഴുകുന്ന േതാടുകെളയും
നദികെളയും അവൻ കണ്ടു രസിക്കയില്ല.
18 തെന്റ സമ്പാദ്യം അവൻ അനുഭവിക്കാെത

മടക്കിെക്കാടുക്കും;
താൻ േനടിയ വസ്തുവെകക്കു ഒത്തവണ്ണം
സേന്താഷിക്കയുമില്ല.

19 അവൻ ദരി്രദന്മാെര പീഡിപ്പിച്ചുേപക്ഷിച്ചു;
താൻ പണിയാത്ത വീടു അപഹരിച്ചു.
20 അവെന്റ െകാതിക്കു പതംവരായ്കയാൽ
അവൻ തെന്റ മേനാഹരധനേത്താടുകൂെട
രക്ഷെപ്പടുകയില്ല.

21 അവൻ തിന്നുകളയാെത ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കയില്ല;
അതുെകാണ്ടു അവെന്റ അഭിവൃദ്ധി നിലനില്ക്കയില്ല.
22 അവെന്റ സമൃദ്ധിയുെട പൂണ്ണൎ തയിൽ അവന്നു

െഞരുക്കം ഉണ്ടാകും;
അരിഷ്ടന്മാരുെട ൈക ഒെക്കയും അവെന്റേമൽ വരും.

23 അവൻ വയറു നിെറക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
ൈദവം തെന്റ ഉ്രഗേകാപം അവെന്റ േമൽ അയക്കും;
അവൻ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അതു അവെന്റ േമൽ
വഷൎ ിപ്പിക്കും.

24 അവൻ ഇരിമ്പായുധം ഒഴിേഞ്ഞാടും;
താ്രമചാപം അവനിൽ അ്രസ്തം തെറപ്പിക്കും.
25 അവൻ പറിച്ചിട്ടു അതു അവെന്റ േദഹത്തിൽനിന്നു

പുറത്തുവരുന്നു;
മിന്നുന്ന മുന അവെന്റ പിത്തത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്നു;
േഘാരത്വങ്ങൾ അവെന്റേമൽ ഇരിക്കുന്നു.
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26 അന്ധകാരെമാെക്കയും അവെന്റ നിേക്ഷപമായി
സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആരും ഊതാത്ത തീക്കു അവൻ ഇരയാകും;
അവെന്റ കൂടാരത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതിെന അതു
ദഹിപ്പിക്കും;

27 ആകാശം അവെന്റ അകൃത്യെത്ത െവളിെപ്പടുത്തും
ഭൂമി അവേനാടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കും.
28 അവെന്റ വീട്ടിെല വരവു േപായേ്പാകും;
അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ ദിവസത്തിൽ അതു
ഒഴുകിേപ്പാകും.

29 ഇതു ദുഷ്ടന്നു ൈദവം െകാടുക്കുന്ന ഓഹരിയും
ൈദവം അവന്നു നിയമിച്ച അവകാശവും ആകുന്നു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 എെന്റ വാക്കു ശ്രദ്ധേയാെട േകൾപ്പിൻ;
അതു നിങ്ങൾക്കു ആശ്വാസമായിരിക്കെട്ട.
3 നിലപ്ിൻ, ഞാനും സംസാരിക്കെട്ട;
ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിനക്കു
പരിഹസിക്കാം.

4 ഞാൻ സങ്കടം പറയുന്നതു മനുഷ്യേനാേടാ?
എെന്റ ക്ഷമ അറ്റുേപാകാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
5 എെന്ന േനാക്കി ്രഭമിച്ചുേപാകുവിൻ;
ൈകെകാണ്ടു വായെ്പാത്തിെക്കാൾവിൻ.
6 ഓക്കൎ ുേമ്പാൾ ഞാൻ െഞട്ടിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റ േദഹത്തിന്നു വിറയൽ പിടിക്കുന്നു.
7 ദുഷ്ടന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു വാദ്ധൎ ക്യം ്രപാപിക്കയും
അവക്കൎ ു ബലം വദ്ധൎ ിക്കയും െചയ്യുന്നതു എന്തു?
8 അവരുെട സന്താനം അവേരാടുകൂെട അവരുെട

മുമ്പിലും
അവരുെട വംശം അവർ കാൺെകയും ഉെറച്ചു
നില്ക്കുന്നു.

9 അവരുെട വീടുകൾ ഭയം കൂടാെത
സുഖമായിരിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ വടി അവരുെടേമൽ വരുന്നതുമില്ല.
10 അവരുെട കാള ഇണേചരുന്നു,

നിഷഫ്ലമാകുന്നില്ല;
അവരുെട പശു കിടാവിടുന്നു കരു അഴിയുന്നതുമില്ല.
11 അവർ കുഞ്ഞുങ്ങെള ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്തേപ്പാെല

പുറത്തയക്കുന്നു;
അവരുെട ൈപതങ്ങൾ നൃത്തം െചയ്യുന്നു.
12 അവർ തേപ്പാടും കിന്നരേത്താടുംകൂെട പാടുന്നു;
കുഴലിെന്റ നാദത്തിങ്കൽ സേന്താഷിക്കുന്നു.
13 അവർ സുഖമായി നാൾ കഴിക്കുന്നു;
മാ്രതെകാണ്ടു പാതാളത്തിേലക്കു ഇറങ്ങുന്നു.
14 അവർ ൈദവേത്താടു: ഞങ്ങെള വിട്ടുേപാക;
നിെന്റ വഴികെള അറിവാൻ ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;

15 ഞങ്ങൾ സവ്വൎ ശക്തെന േസവിപ്പാൻ അവൻ ആർ?
അവേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചാൽ എന്തു ്രപേയാജനം എന്നു
പറയുന്നു.

16 എന്നാൽ അവരുെട ഭാഗ്യം അവക്കൎ ു ൈകവശമല്ല;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചന എേന്നാടു
അകന്നിരിക്കുന്നു.

17 ദുഷ്ടന്മാരുെട വിളക്കു െകട്ടുേപാകുന്നതും
അവക്കൎ ു ആപത്തു വരുന്നതും
ൈദവം േകാപത്തിൽ കഷ്ടങ്ങെള വിഭാഗിച്ചു
െകാടുക്കുന്നതും എ്രത ്രപാവശ്യം!

18 അവർ കാറ്റിന്നു മുമ്പിൽ താളടിേപാെലയും
െകാടുങ്കാറ്റു പറപ്പിക്കുന്ന പതിർേപാെലയും
ആകുന്നു.

19 ൈദവം അവെന്റ അകൃത്യം അവെന്റ
മക്കൾക്കായി സം്രഗഹിച്ചുെവക്കുന്നു;
അവൻ അതു അനുഭവിേക്കണ്ടതിന്നു അവന്നു തേന്ന
പകരം െകാടുക്കെട്ട.

20 അവെന്റ സ്വന്ത കണ്ണു അവെന്റ നാശം കാണെട്ട;
അവൻ തേന്ന സവ്വൎ ശക്തെന്റ േ്രകാധം കുടിക്കെട്ട;
21 അവെന്റ മാസങ്ങളുെട സംഖ്യ അറ്റുേപായാൽ
തെന്റേശഷം തെന്റ ഭവനേത്താടു അവെനന്തു
താലപ്യ്യൎ ം?

22 ആെരങ്കിലും ൈദവത്തിന്നു
ബുദ്ധിയുപേദശിക്കുേമാ?
അവൻ ഉന്നതന്മാെര ന്യായം വിധിക്കുന്നുവേല്ലാ.
23 ഒരുത്തൻ േകവലം ൈസ്വരവും

സ്വസ്ഥതയുമുള്ളവനായി
തെന്റ പൂണ്ണൎ േക്ഷമത്തിൽ മരിക്കുന്നു.
24 അവെന്റ െതാട്ടികൾ പാലുെകാണ്ടു

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ അസ്ഥികളിെല മജ്ജ അയഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
25 മെറ്റാരുത്തൻ മേനാവ്യസനേത്താെട മരിക്കുന്നു;
നന്മെയാന്നും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടവരുന്നതുമില്ല.
26 അവർ ഒരുേപാെല െപാടിയിൽ കിടക്കുന്നു;
കൃമി അവെര മൂടുന്നു.
27 ഞാൻ നിങ്ങളുെട വിചാരങ്ങെളയും
നിങ്ങൾ എെന്റ േനെര നിരൂപിക്കുന്ന ഉപായങ്ങെളയും
അറിയുന്നു.

28 ്രപഭുവിെന്റ ഭവനം എവിെട?
ദുഷ്ടന്മാർ പാത്തൎ  കൂടാരം എവിെട എന്നേല്ലാ നിങ്ങൾ
പറയുന്നതു?

29 വഴിേപാക്കേരാടു നിങ്ങൾ േചാദിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
അവരുെട അടയാളങ്ങെള അറിയുന്നില്ലേയാ?
30 അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടൻ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
േ്രകാധദിവസത്തിൽ അവക്കൎ ു വിടുതൽ കിട്ടുന്നു.
31 അവെന്റ നടപ്പിെനക്കുറിച്ചു ആർ അവെന്റ

മുഖത്തു േനാക്കി പറയും?
അവൻ െചയത്തിന്നു തക്കവണ്ണം ആർ അവന്നു
പകരം വീട്ടും?

32 എന്നാലും അവെന ശമ്ശാനത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു;
അവൻ കല്ലെറക്കൽ കാവൽനില്ക്കുന്നു.
33 താഴവ്രയിെല കട്ട അവന്നു മധുരമായിരിക്കും;
അവെന്റ പിന്നാെല സകലമനുഷ്യരും െചല്ലും;
അവന്നു മുെമ്പ േപായവക്കൎ ു എണ്ണമില്ല.
34 നിങ്ങൾ വൃഥാ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതു

എങ്ങെന?
നിങ്ങളുെട ഉത്തരങ്ങളിൽ കപടം ഉണ്ടേല്ലാ.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു േതമാന്യനായ എലീഫസ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിന്നു
ഉപകാരമായിവരുേമാ?
ജ്ഞാനിയായവൻ തനിക്കു തേന്ന ഉപകരിേക്കയുള്ളു.
3 നീ നീതിമാനായാൽ സവ്വൎ ശക്തന്നു

്രപേയാജനമുേണ്ടാ?
നീ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നതിനാൽ അവന്നു
ലാഭമുേണ്ടാ?
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4 നിെന്റ ഭക്തിനിമിത്തേമാ അവൻ നിെന്ന
ശാസിക്കയും
നിെന്ന ന്യായവിസ്താരത്തിൽ വരുത്തുകയും
െചയ്യുന്നതു?

5 നിെന്റ ദുഷ്ടത വലിയതല്ലേയാ?
നിെന്റ അകൃത്യങ്ങൾക്കു അന്തവുമില്ല.
6 നിെന്റ സേഹാദരേനാടു നീ െവറുെത പണയം

വാങ്ങി,
നഗ്നന്മാരുെട വ്രസ്തം ഉരിെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
7 ക്ഷീണിച്ചവന്നു നീ െവള്ളം െകാടുത്തില്ല;
വിശന്നവന്നു നീ ആഹാരം മുടക്കിക്കളഞ്ഞു.
8 കയ്യൂറ്റക്കാരേന്നാ േദശം ൈകവശമായി,
മാന്യനായവൻ അതിൽ പാത്തൎ ു. 9 വിധവമാെര നീ
െവറുങ്കയ്യായി അയച്ചു;
അനാഥന്മാരുെട ഭുജങ്ങെള നീ ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു. 10

അതുെകാണ്ടു നിെന്റ ചുറ്റും കണികൾ ഇരിക്കുന്നു;
െപെട്ടന്നു ഭയം നിെന്ന ്രഭമിപ്പിക്കുന്നു.

11 അല്ല, നീ അന്ധകാരെത്തയും
നിെന്ന മൂടുന്ന െപരുെവള്ളെത്തയും കണുന്നില്ലേയാ?
12 ൈദവം സ്വേഗ്ഗൎ ാന്നതത്തിൽ ഇല്ലേയാ?
നക്ഷ്രതങ്ങൾ എ്രത ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു എന്നു
േനാക്കുക.

13 എന്നാൽ നീ: ൈദവം എന്തറിയുന്നു?
കൂരിരുട്ടിൽ അവൻ ന്യായം വിധിക്കുേമാ?
14 കാണാതവണ്ണം േമഘങ്ങൾ അവന്നു മറ

ആയിരിക്കുന്നു;
ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ അവൻ ഉലാവുന്നു എന്നു
പറയുന്നു.

15 ദുഷ്ടമനുഷ്യർ നടന്നിരിക്കുന്ന
പുരാതനമാഗ്ഗൎ ം നീ ്രപമാണിക്കുേമാ?
16 കാലം തികയും മുെമ്പ അവർ പിടിെപട്ടുേപായി;
അവരുെട അടിസ്ഥാനം നദിേപാെല ഒഴുകിേപ്പായി.
17 അവർ ൈദവേത്താടു: ഞങ്ങെള വിട്ടുേപാക;
സവ്വൎ ശക്തൻ ഞങ്ങേളാടു എന്തു െചയ്യും എന്നു
പറഞ്ഞു.

18 അവേനാ അവരുെട വീടുകെള നന്മെകാണ്ടു
നിെറച്ചു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചന എേന്നാടു
അകന്നിരിക്കുന്നു.

19 നീതിമാന്മാർ കണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു;
കുറ്റമില്ലാത്തവൻ അവെര പരിഹസിച്ചു:
20 ഞങ്ങളുെട എതിരാളികൾ മുടിഞ്ഞുേപായി;
അവരുെട േശഷിപ്പു തീക്കിരയായി എന്നു പറയുന്നു.

21 നീ അവേനാടിണങ്ങി സമാധാനമായിരിക്ക;
അതിനാൽ നിനക്കു നന്മ വരും.
22 അവെന്റ വായിൽനിന്നു ഉപേദശം ൈകെക്കാൾക;
അവെന്റ വചനങ്ങെള നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിക്ക.

23 സവ്വൎ ശക്തങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞാൽ നീ
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും;
നീതിേകടു നിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽനിന്നു
അകറ്റിക്കളയും.

24 നിെന്റ െപാന്നു െപാടിയിലും
ഓഫീർതങ്കം േതാട്ടിെല കല്ലിൻ ഇടയിലും ഇട്ടുകളക.
25 അേപ്പാൾ സവ്വൎ ശക്തൻ നിെന്റ െപാന്നും
നിനക്കു െവള്ളിവാളവും ആയിരിക്കും.
26 അന്നു നീ സവ്വൎ ശക്തനിൽ ്രപേമാദിക്കും;
ൈദവത്തിങ്കേലക്കു നിെന്റ മുഖം ഉയത്തൎ ും.
27 നീ അവേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കും; അവൻ നിെന്റ

്രപാത്ഥൎ ന േകൾക്കും;

നീ നിെന്റ േനച്ചൎ കെള കഴിക്കും.
28 നീ ഒരു കായ്യൎ ം നിരൂപിക്കും; അതു നിനക്കു

സാധിക്കും;
നിെന്റ വഴികളിൽ െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കും.
29 നിെന്ന താഴത്്തുേമ്പാൾ ഉയച്ചൎ  എന്നു നീ പറയും;
താഴമ്യുള്ളവെന അവൻ രക്ഷിക്കും.
30 നിേദ്ദൎ ാഷിയല്ലാത്തവെനേപ്പാലും അവൻ

വിടുവിക്കും;
നിെന്റ ൈകകളുെട െവടിപ്പിനാൽ അവൻ
വിടുവിക്കെപ്പടും.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 ഇന്നും എെന്റ സങ്കടം െകാടിയതാകുന്നു;
അവെന്റ ൈക എെന്റ ഞരക്കത്തിേന്മൽ ഭാരമാകുന്നു.
3 അവെന എവിെട കാണുെമന്നറിെഞ്ഞങ്കിൽ

െകാള്ളായിരുന്നു;
അവെന്റ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ ഞാൻ
െചല്ലുമായിരുന്നു.

4 ഞാൻ അവെന്റ മുമ്പിൽ എെന്റ ന്യായം
വിവരിക്കുമായിരുന്നു;
ന്യായവാദം േകാരിെച്ചാരിയുമായിരുന്നു.
5 അവെന്റ ഉത്തരം അറിയാമായിരുന്നു;
അവൻ എന്തു പറയുെമന്നും ്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു.
6 അവൻ ബലാധിക്യേത്താെട എേന്നാടു

വ്യവഹരിക്കുേമാ?
ഇല്ല; അവൻ എെന്ന ആദരിേക്കയുള്ളു.
7 അവിെട േനരുള്ളവൻ അവേനാടു

വാദിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻ സദാകാലേത്തക്കും എെന്റ ന്യായാധിപെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുമായിരുന്നു.

8 ഞാൻ കിഴേക്കാട്ടു െചന്നാൽ അവൻ അവിെട ഇല്ല;
പടിഞ്ഞാേറാട്ടു െചന്നാൽ അവെന കാണുകയില്ല. 9

വടക്കു അവൻ ്രപവത്തൎ ിക്കയിൽ േനാക്കീട്ടു അവെന
കാണുന്നില്ല;
െതേക്കാട്ടു അവൻ തിരിയുന്നു; അവെന
കാണുന്നില്ലതാനും.

10 എന്നാൽ ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴി അവൻ
അറിയുന്നു;
എെന്ന േശാധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ െപാന്നുേപാെല
പുറത്തു വരും.

11 എെന്റ കാലടി അവെന്റ ചുവടു തുടന്നൎ ു െചല്ലുന്നു;
ഞാൻ വിട്ടുമാറാെത അവെന്റ വഴി ്രപമാണിക്കുന്നു.
12 ഞാൻ അവെന്റ അധരങ്ങളുെട കലപ്ന വിട്ടു

പിന്മാറീട്ടില്ല;
അവെന്റ വായലിെല വചനങ്ങെള എെന്റ
ആഹാരെത്തക്കാൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

13 അവേനാ അനന്യൻ; അവെന തടുക്കുന്നതു ആർ?
തിരുവുള്ളത്തിെന്റ താലപ്യ്യൎ ം അവൻ അനുഷഠ്ിക്കും.
14 എനിക്കു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതു അവൻ

നിവത്തൎ ിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെനയുള്ള പലതും അവെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടു.
15 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിങ്കൽ

്രഭമിക്കുന്നു;
ഓത്തൎ ുേനാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവെന ഭയെപ്പടുന്നു.
16 ൈദവം എനിക്കു ൈധയ്യൎ ക്ഷയം വരുത്തി,
സവ്വൎ ശക്തൻ എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
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17 ഞാൻ പരവശനായിരിക്കുന്നതു
അന്ധകാരംനിമിത്തമല്ല,
കൂരിരുട്ടു എെന്റ മുഖെത്ത മൂടുന്നതുെകാണ്ടുമല്ല.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സവ്വൎ ശക്തൻ ശിക്ഷാസമയങ്ങെള
നിയമിക്കാത്തതും
അവെന്റ ഭക്തന്മാർ അവെന്റ വിസ്താര

ദിവസങ്ങെള കാണാതിരിക്കുന്നതും എന്തു?
2 ചിലർ അതിരുകെള മാറ്റുന്നു;
ചിലർ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത കവന്നൎ ു െകാണ്ടുേപായി
േമയ്ക്കുന്നു.

3 ചിലർ അനാഥന്മാരുെട കഴുതെയ
െകാണ്ടുെപായ്ക്കളയുന്നു;
ചിലർ വിധവയുെട കാളെയ പണയംവാങ്ങുന്നു.
4 ചിലർ സാധുക്കെള വഴി െതറ്റിക്കുന്നു;
േദശെത്ത എളിയവർ ഒരുേപാെല ഒളിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
5 അവർ മരുഭൂമിയിെല കാട്ടുകഴുതകെളേപ്പാെല
ഇര േതടി േവെലക്കു പുറെപ്പടുന്നു;
ശൂന്യ്രപേദശം മക്കൾക്കു േവണ്ടി അവക്കൎ ു ആഹാരം.
6 അവർ വയലിൽ അന്യെന്റ പയർ പറിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ കാലാ െപറുക്കുന്നു.
7 അവർ വ്രസ്തമില്ലാെത നഗ്നരായി രാ്രതി

കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു;
കുളിരിൽ അവക്കൎ ു പുതപ്പും ഇല്ല.
8 അവർ മലകളിൽ മഴ നനയുന്നു;
മറവിടം ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ പാറെയ
ആശ്രയിക്കുന്നു.

9 ചിലർ മുലകുടിക്കുന്ന അനാഥകുട്ടികെള
അപഹരിക്കുന്നു;
ചിലർ ദരി്രദേനാടു പണയം വാങ്ങുന്നു.
10 അവർ വ്രസ്തം കൂടാെത നഗ്നരായി നടക്കുന്നു;
പട്ടിണി കിടന്നുെകാണ്ടു കറ്റ ചുമക്കുന്നു.
11 അന്യരുെട മതിലുകൾക്കകത്തു അവർ

ചക്കാട്ടുന്നു;
മുന്തിരിച്ചക്കു ചവിട്ടുകയും ദാഹിച്ചിരിക്കയും
െചയ്യുന്നു.

12 പട്ടണത്തിൽ ആളുകൾ ഞരങ്ങുന്നു;
പട്ടുേപായവരുെട ്രപാണൻ നിലവിളിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിേന്നാ അതിൽ നീരസം േതാന്നുന്നില്ല.
13 ഇവർ െവളിച്ചേത്താടു മത്സരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ വഴികെള അറിയുന്നില്ല;
അതിെന്റ പാതകളിൽ നടക്കുന്നതുമില്ല. 14

കുലപാതകൻ രാവിെല എഴുേന്നല്ക്കുന്നു;
ദരി്രദെനയും എളിയവെനയും െകാല്ലുന്നു;
രാ്രതിയിൽ കള്ളനായി നടക്കുന്നു.
15 വ്യഭിചാരിയുെട കണ്ണു അസ്തമാനം

കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവൻ മുഖം മെറച്ചു നടന്നു
ഒരു കണ്ണും എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു പറയുന്നു.
16 ചിലർ ഇരുട്ടത്തു വീടു തുരന്നു കയറുന്നു;
പകൽ അവർ വാതിൽ അെടച്ചു പാക്കൎ ുന്നു;
െവളിച്ചത്തു ഇറങ്ങുന്നതുമില്ല. 17 ്രപഭാതം
അവെക്കൎ ാെക്കയും അന്ധതമസ്സു തേന്ന;
അന്ധതമസ്സിെന്റ േഘാരത്വങ്ങൾ അവക്കൎ ു
പരിചയമുണ്ടേല്ലാ.

18 െവള്ളത്തിേന്മൽ അവർ േവഗത്തിൽ
െപായേ്പാകുന്നു;
അവരുെട ഓഹരി ഭൂമിയിൽ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;

മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളുെട വഴിക്കു അവർ തിരിയുന്നില്ല.
19 ഹിമജലം വരൾെച്ചക്കും ഉഷണ്ത്തിന്നും
പാപം െചയത്വൻ പാതാളത്തിന്നും ഇരയാകുന്നു.
20 ഗഭൎപാ്രതം അവെന മറന്നുകളയും;
കൃമി അവെന തിന്നു രസിക്കും;
പിെന്ന ആരും അവെന ഓക്കൎ യില്ല;
നീതിേകടു ഒരു വൃക്ഷംേപാെല തകന്നൎ ു േപാകും.
21 ്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിെയ അവൻ

വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു;
വിധെവക്കു നന്മ െചയ്യുന്നതുമില്ല.
22 അവൻ തെന്റ ശക്തിയാൽ നിഷ്കണ്ടകന്മാെര

നിലനില്ക്കുമാറാക്കുന്നു;
ജീവെനക്കുറിച്ചു നിരാശെപ്പട്ടിരിെക്ക അവർ
എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.

23 അവൻ അവക്കൎ ു നിഭൎയവാസം നല്കുന്നു; അവർ
ഉെറച്ചുനില്ക്കുന്നു;
എങ്കിലും അവെന്റ ദൃഷ്ടി അവരുെട വഴികളിേന്മൽ
ഉണ്ടു.

24 അവർ ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു; കുെറകഴിഞ്ഞിേട്ടാ അവർ
ഇല്ല;
അവെര താഴത്്തി മെറ്റല്ലാവെരയുംേപാെല
നീക്കിക്കളയുന്നു;
കതിരുകളുെട തലേപാെല അവെര അറുക്കുന്നു.
25 ഇങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽ എെന്ന കള്ളനാക്കുകയും
എെന്റ വാക്കു ഖണ്ഡിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ ആർ?

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ശൂഹ്യനായ ബിലദ്ാദ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 ആധിപത്യവും ഭയങ്കരത്വവും അവെന്റ
പക്കൽ ഉണ്ടു;
തെന്റ ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽ അവൻ സമാധാനം
പാലിക്കുന്നു.

3 അവെന്റ ൈസന്യങ്ങൾക്കു സംഖ്യയുേണ്ടാ?
അവെന്റ ്രപകാശം ആക്കൎ ു ഉദിക്കാെതയിരിക്കുന്നു?
4 മതൎ ്യൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ എങ്ങെന

നീതിമാനാകും?
്രസ്തീ ്രപസവിച്ചവൻ എങ്ങെന നിമ്മൎ ലനാകും?
5 ച്രന്ദന്നുേപാലും േശാഭയില്ലേല്ലാ;
നക്ഷ്രതങ്ങളും തൃക്കണ്ണിന്നു ശുദ്ധിയുള്ളവയല്ല.
6 പിെന്ന പുഴുവായിരിക്കുന്ന മതൎ ്യനും
കൃമിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും എങ്ങെന?

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 നീ ശക്തിയില്ലാത്തവന്നു എന്തു സഹായം
െചയത്ു?
ബലമില്ലാത്ത ഭുജെത്ത എങ്ങെന താങ്ങി?
3 ജ്ഞാനമില്ലാത്തവന്നു എന്താേലാചന പറഞ്ഞു

െകാടുത്തു?
ജ്ഞാനം എ്രത ധാരാളം ഉപേദശിച്ചു?
4 ആെരയാകുന്നു നീ വാക്യം േകൾപ്പിച്ചതു?
ആരുെട ശ്വാസം നിന്നിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു;
5 െവള്ളത്തിന്നും അതിെല നിവാസികൾക്കും കീെഴ
േ്രപതങ്ങൾ െനാന്തു നടുങ്ങുന്നു. 6 പാതാളം അവെന്റ
മുമ്പിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്നു;
നരകം മറയില്ലാെതയിരിക്കുന്നു.
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7 ഉത്തരദിക്കിെന അവൻ ശൂന്യത്തിേന്മൽ
വിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിെയ നാസ്തിത്വത്തിേന്മൽ തൂക്കുന്നു.
8 അവൻ െവള്ളെത്ത േമഘങ്ങളിൽ െകട്ടിെവക്കുന്നു;
അതു വഹിച്ചിട്ടു കാർമുകിൽ കീറിേപ്പാകുന്നതുമില്ല.
9 തെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ ദശൎ നം അവൻ

മെറച്ചുെവക്കുന്നു;
അതിേന്മൽ തെന്റ േമഘം വിരിക്കുന്നു.
10 അവൻ െവളിച്ചത്തിെന്റയും ഇരുട്ടിെന്റയും

അറ്റേത്താളം
െവള്ളത്തിേന്മൽ ഒരു അതിർ വെരച്ചിരിക്കുന്നു. 11

ആകാശത്തിെന്റ തൂണുകൾ കുലുങ്ങുന്നു;
അവെന്റ തജ്ജൎ നത്താൽ അവ ്രഭമിച്ചുേപാകുന്നു.
12 അവൻ തെന്റ ശക്തിെകാണ്ടു സമു്രദെത്ത

ഇളക്കുന്നു;
തെന്റ വിേവകംെകാണ്ടു രഹബിെന തകക്കൎ ുന്നു.
13 അവെന്റ ശ്വാസത്താൽ ആകാശം

േശാഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ ൈക വി്രദുതസപ്പൎ െത്ത
കുത്തിത്തുെളച്ചിരിക്കുന്നു.

14 എന്നാൽ ഇവ അവെന്റ വഴികളുെട അറ്റങ്ങളേ്രത;
നാം അവെനക്കുറിച്ചു ഒരു മന്ദസ്വരേമ േകട്ടിട്ടുള്ളു.
അവെന്റ ബലത്തിെന്റ ഇടിമുഴക്കേമാ ആർ
്രഗഹിക്കും?

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേയ്യാബ ്തെന്റ സുഭാഷിതം തുടന്നൎ ു
െചാല്ലിയെതെന്തന്നാൽ:

2 എെന്റ ന്യായം നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ൈദവത്താണ,
എനിക്കു മേനാവ്യസനം വരുത്തിയ സവ്വൎ ശക്തനാണ -
3 എെന്റ ്രപാണൻ മുഴുവനും എന്നിലും
ൈദവത്തിെന്റ ശ്വാസം എെന്റ മൂക്കിലും ഉണ്ടേല്ലാ -
4 എെന്റ അധരം നീതിേകടു സംസാരിക്കയില്ല;
എെന്റ നാവു വ്യാജം ഉച്ചരിക്കയുമില്ല.
5 നിങ്ങളുെട വാദം ഞാൻ ഒരുനാളും സമ്മതിക്കയില്ല;
മരിക്കുേവാളം എെന്റ നിഷ്കളങ്കത്വം
ഉേപക്ഷിക്കയുമില്ല.

6 എെന്റ നീതി ഞാൻ വിടാെത മുറുെക പിടിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ നാളുകളിൽ ഒന്നിെനയും
ആേക്ഷപിക്കുന്നില്ല.

7 എെന്റ ശ്രതു ദുഷ്ടെനേപ്പാെലയും
എെന്റ എതിരാളി നീതിെകട്ടവെനേപ്പാെലയും
ആകെട്ട.

8 ൈദവം വഷളെന േഛദിച്ചു അവെന്റ ്രപാണെന
എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ
അവന്നു എന്തു ്രപത്യാശ േശഷിപ്പുള്ളു?
9 അവന്നു കഷ്ടത വരുേമ്പാൾ
ൈദവം അവെന്റ നിലവിളി േകൾക്കുേമാ?
10 അവൻ സവ്വൎ ശക്തനിൽ ആനന്ദിക്കുേമാ?
എല്ലാകാലത്തും ൈദവെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമാ?
11 ൈദവത്തിെന്റ കെയ്യക്കുറിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങെള

ഉപേദശിക്കും;
സവ്വൎ ശക്തെന്റ ആന്തരം ഞാൻ മെറച്ചുെവക്കയില്ല.
12 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതു കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ വ്യത്ഥൎ ബുദ്ധികളായിരിക്കുന്നെതന്തു?
13 ഇതു ദുജ്ജൎ നത്തിന്നു ൈദവത്തിെന്റ പക്കലുള്ള

ഓഹരിയും

നിഷഠ്ൂരന്മാർ സവ്വൎ ശക്തങ്കൽനിന്നു ്രപാപിക്കുന്ന
അവകാശവും തേന്ന.

14 അവെന്റ മക്കൾ െപരുകിയാൽ അതു
വാളിന്നായിട്ടേ്രത;
അവെന്റ സന്തതി അപ്പം തിന്നു തൃപത്രാകയില്ല.
15 അവന്നു േശഷിച്ചവർ മഹാമാരിയാൽ കുഴിയിൽ

ആകും;
അവെന്റ വിധവമാർ വിലപിക്കയുമില്ല. 16 അവൻ
െപാടിേപാെല െവള്ളി സ്വരൂപിച്ചാലും
മണ്ണുേപാെല വ്രസ്തം സമ്പാദിച്ചാലും
17 അവൻ സമ്പാദിച്ചു എേന്നയുള്ളു; നീതിമാൻ അതു

ഉടുക്കും;
കുറ്റമില്ലാത്തവൻ െവള്ളി പങ്കിടും.
18 െചലന്തിെയേപ്പാെല അവൻ വീടുപണിയുന്നു;
കാവല്ക്കാരൻ മാടം െകട്ടുന്നതുേപാെല തേന്ന.
19 അവൻ ധനവാനായി കിടക്കുന്നു; പിെന്ന

അങ്ങെന െചയ്കയില്ല;
അവൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നു; ഇല്ലാെതയാകുന്നു.
20 െവള്ളംേപാെല ഭയം അവെന പിടിക്കുന്നു;
രാ്രതിയിൽ െകാടുങ്കാറ്റു അവെന കവന്നൎ ു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു.

21 കിഴക്കൻ കാറ്റു അവെന പിടിച്ചിട്ടു അവൻ
െപായേ്പാകുന്നു;
അവെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു അതു അവെന
പാറ്റിക്കളയുന്നു.

22 ൈദവം ആദരിയാെത അവെന എയ്യുന്നു;
തൃക്കയ്യിൽനിന്നു ചാടിേപ്പാകുവാൻ അവൻ
േനാക്കുന്നു.

23 മനുഷ്യർ അവെന്റ േനെര ൈകെകാട്ടും:
അവെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു അവെന വിരട്ടി
പുറത്താക്കും.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െവള്ളിക്കു ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനവും
െപാന്നു ഊതിക്കഴിപ്പാൻ ഒരു സ്ഥലവും
ഉണ്ടു.

2 ഇരിമ്പു മണ്ണിൽനിെന്നടുക്കുന്നു;
കല്ലുരുക്കി െചെമ്പടുക്കുന്നു.
3 മനുഷ്യൻ അന്ധകാരത്തിന്നു ഒരതിർ െവക്കുന്നു;
കൂരിരുളിെലയും അന്ധതമസ്സിെലയും കല്ലിെന
അേങ്ങയറ്റംവെര േശാധന െചയ്യുന്നു.
4 പാപ്പൎ ുേള്ളടത്തുനിന്നു ദൂെര അവർ കുഴികുത്തുന്നു;
കടന്നുേപാകുന്ന കാലിന്നു അവർ മറന്നു േപായവർ
തേന്ന;
മനുഷ്യക്കൎ ു അകെല അവർ തൂങ്ങി ആടുന്നു. 5

ഭൂമിയിൽനിന്നു ആഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു;
അതിെന്റ അേധാഭാഗം തീെകാെണ്ടന്നേപാെല
മറിയുന്നു.

6 അതിെല പാറകൾ നീലരത്നത്തിെന്റ
ഉലപ്ത്തിസ്ഥാനം;
കനകെപ്പാടിയും അതിൽ ഉണ്ടു.
7 അതിെന്റ പാത കഴുകൻ അറിയുന്നില്ല;
പരുന്തിെന്റ കണ്ണു അതിെന കണ്ടിട്ടില്ല.
8 പുെളച്ച കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിൽ ചവിട്ടീട്ടില്ല;
േഘാരസിംഹം അതിെല നടന്നിട്ടുമില്ല.
9 അവർ തീക്കൽപാറയിേലക്കു ൈകനീട്ടുന്നു;
പവ്വൎ തങ്ങെള അവർ േവേരാെട മറിച്ചുകളയുന്നു.
10 അവർ പാറകളുെട ഇടയിൽകൂടി നടകെള

െവട്ടുന്നു;
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അവരുെട കണ്ണു വിലേയറിയ
വസ്തുക്കെളെയാെക്കയും കാണുന്നു.

11 അവർ നീെരാഴുക്കുകെള േചാരാതവണ്ണം അെടച്ചു
നിത്തൎ ുന്നു;
ഗുപത്മായിരിക്കുന്നതു അവർ െവളിച്ചത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു.

12 എന്നാൽ ജ്ഞാനം എവിെട കണ്ടുകിട്ടും?
വിേവകത്തിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിെട?
13 അതിെന്റ വില മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു അതിെന കെണ്ടത്തുന്നില്ല.
14 അതു എന്നിൽ ഇല്ല എന്നു ആഴി പറയുന്നു;
അതു എെന്റ പക്കൽ ഇല്ല എന്നു സമു്രദവും
പറയുന്നു.

15 തങ്കം െകാടുത്താൽ അതു കിട്ടുന്നതല്ല;
അതിെന്റ വിലയായി െവള്ളി തൂക്കിെക്കാടുക്കാറുമില്ല.
16 ഓഫീർെപാേന്നാ വിലേയറിയ േഗാേമദകേമാ
നീലരത്നേമാ ഒന്നും അതിന്നു ഈടാകുന്നതല്ല;
17 സ്വണ്ണൎ വും സ്ഫടികവും അതിേനാടു ഒക്കുന്നില്ല;
തങ്കം െകാണ്ടുള്ള പണ്ടങ്ങൾക്കു അതിെന
മാറിെക്കാടുപ്പാറില്ല.

18 പവിഴത്തിെന്റയും പളുങ്കിെന്റയും േപർ മിണ്ടുേക
േവണ്ടാ;
ജ്ഞാനത്തിെന്റ വില മുത്തുകളിലും കവിഞ്ഞതേല്ലാ.
19 കൂശിെല പുഷപ്രാഗം അതിേനാടു ഒക്കുന്നില്ല;
തങ്കംെകാണ്ടു അതിെന്റ വില മതിക്കാകുന്നതുമല്ല.
20 പിെന്ന ജ്ഞാനം എവിെടനിന്നു വരുന്നു?
വിേവകത്തിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിെട?
21 അതു സകലജീവികളുെടയും കണ്ണുകൾക്കു

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കു അതു
ഗുപത്മായിരിക്കുന്നു.

22 ഞങ്ങളുെട െചവിെകാണ്ടു അതിെന്റ േകൾവി
േകട്ടിട്ടുണ്ടു
എന്നു നരകവും മരണവും പറയുന്നു.
23 ൈദവം അതിെന്റ വഴി അറിയുന്നു;
അതിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അവന്നു നിശ്ചയമുണ്ടു.
24 അവൻ ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളവും േനാക്കുന്നു;
ആകാശത്തിെന്റ കീഴിെലാെക്കയും കാണുന്നു.
25 അവൻ കാറ്റിെന തൂക്കിേനാക്കുകയും
െവള്ളത്തിെന്റ അളവു നിശ്ചയിക്കയും െചയ്യുന്നു.
26 അവൻ മെഴക്കു ഒരു നിയമവും
ഇടിമിന്നലിന്നു ഒരു വഴിയും ഉണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ
27 അവൻ അതു കണ്ടു വണ്ണൎ ിക്കയും
അതു സ്ഥാപിച്ചു പരിേശാധിക്കയും െചയത്ു.
28 കത്തൎ ാവിേനാടുള്ള ഭക്തി തേന്ന ജ്ഞാനം;
േദാഷം അകന്നു നടക്കുന്നതു തേന്ന വിേവകം
എന്നു അവൻ മനുഷ്യേനാടു അരുളിെച്ചയത്ു.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേയ്യാബ ്പിെന്നയും സുഭാഷിതം
െചാല്ലിയെതെന്തന്നാൽ:

2 അേയ്യാ പണ്ടെത്ത മാസങ്ങളിെലേപ്പാെല
ൈദവം എെന്ന കാത്തുേപാന്ന നാളുകളിെലേപ്പാെല
ഞാൻ ആെയങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു.
3 അന്നു അവെന്റ ദീപം എെന്റ തെലക്കു മീെത

്രപകാശിച്ചു;
അവെന്റ െവളിച്ചത്താൽ ഞാൻ ഇരുട്ടിൽകൂടി നടന്നു.
4 എെന്റ കൂടാരത്തിന്നു ൈദവത്തിെന്റ സഖ്യത

ഉണ്ടായിരിക്കും

സവ്വൎ ശക്തൻ എേന്നാടുകൂെട വസിക്കയും
5 എെന്റ മക്കൾ എെന്റ ചുറ്റും ഇരിക്കയും െചയത്
എെന്റ ശുഭകാലത്തിെലേപ്പാെല ഞാൻ ആെയങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു.

6 അന്നു ഞാൻ എെന്റ കാലുകെള െവണ്ണെകാണ്ടു
കഴുകി;
പാറ എനിക്കു ൈതലനദികെള ഒഴുക്കിത്തന്നു.
7 ഞാൻ പുറെപ്പട്ടു പട്ടണത്തിേലക്കു പടിവാതില്ക്കൽ

െചന്നു.
വിശാലസ്ഥലത്തു എെന്റ ഇരിപ്പിടം െവക്കുേമ്പാൾ
8 െയൗവനക്കാർ എെന്ന കണ്ടിട്ടു ഒളിക്കും;
വൃദ്ധന്മാർ എഴുേന്നറ്റുനില്ക്കും.
9 ്രപഭുക്കന്മാർ സംസാരം നിത്തൎ ി,
ൈകെകാണ്ടു വായെ്പാത്തും.
10 േശ്രഷഠ്ന്മാരുെട ശബ്ദം അടങ്ങും;
അവരുെട നാവു അണ്ണാേക്കാടു പറ്റും.
11 എെന്റ വാക്കു േകട്ട െചവി എെന്ന വാഴത്്തും;
എെന്ന കണ്ട കണ്ണു എനിക്കു സാക്ഷ്യം നല്കും.
12 നിലവിളിച്ച എളിയവെനയും അനാഥെനയും
തുണയറ്റവെനയും ഞാൻ വിടുവിച്ചു.
13 നശിക്കുമാറായവെന്റ അനു്രഗഹം എെന്റ േമൽ

വന്നു;
വിധവയുെട ഹൃദയെത്ത ഞാൻ സേന്താഷം െകാണ്ടു
ആക്കൎ ുമാറാക്കി.

14 ഞാൻ നീതിെയ ധരിച്ചു; അതു എെന്റ
ഉടുപ്പായിരുന്നു;
എെന്റ ന്യായം ഉത്തരീയവും തലപ്പാവും
േപാെലയായിരുന്നു.

15 ഞാൻ കുരുടന്നു കണ്ണും
മുടന്തന്നു കാലും ആയിരുന്നു.
16 ദരി്രദന്മാക്കൎ ു ഞാൻ അപ്പനായിരുന്നു;
ഞാൻ അറിയാത്തവെന്റ വ്യവഹാരം പരിേശാധിച്ചു.
17 നീതിെകട്ടവെന്റ അണപ്പല്ലു ഞാൻ തകത്തൎ ു;
അവെന്റ പല്ലിൻഇടയിൽനിന്നു ഇരെയ പറിെച്ചടുത്തു.
18 എെന്റ കൂട്ടിൽെവച്ചു ഞാൻ മരിക്കും;
േഹാൽപക്ഷിെയേപ്പാെല ഞാൻ ദീഘൎ ായുേസ്സാെട
ഇരിക്കും.

19 എെന്റ േവർ െവള്ളേത്താളം പടന്നൎ ുെചല്ലുന്നു;
എെന്റ െകാമ്പിേന്മൽ മഞ്ഞു രാപാക്കൎ ുന്നു.
20 എെന്റ മഹത്വം എന്നിൽ പച്ചയായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ വില്ലു എെന്റ കയ്യിൽ പുതുകുന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

21 മനുഷ്യർ കാത്തിരുന്നു എെന്റ വാക്കു േകൾക്കും;
എെന്റ ആേലാചന േകൾപ്പാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും.
22 ഞാൻ സംസാരിച്ചേശഷം അവർ മിണ്ടുകയില്ല;
എെന്റ െമാഴി അവരുെടേമൽ ഇറ്റിറ്റു വീഴും.
23 മെഴക്കു എന്നേപാെല അവർ എനിക്കായി

കാത്തിരിക്കും;
പിന്മെഴെക്കന്നേപാെല അവർ വായപ്ിളക്കൎ ും.
24 അവർ നിരാശെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ അവെര േനാക്കി പുഞ്ചിരിയിടും;
എെന്റ മുഖ്രപസാദം അവർ മങ്ങിക്കയുമില്ല. 25 ഞാൻ
അവരുെട വഴി തിരെഞ്ഞടുത്തു തലവനായിട്ടു
ഇരിക്കും;
ൈസന്യസഹിതനായ രാജാവിെനേപ്പാെലയും
ദുഃഖിതന്മാെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
ഞാൻ വസിക്കും;
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൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേപ്പാേഴാ എന്നിലും ്രപായം കുറഞ്ഞവർ
എെന്ന േനാക്കി ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട അപ്പന്മാെര എെന്റ ആട്ടിൻ

കൂട്ടത്തിെന്റ നായ്ക്കേളാടുകൂെട
ആക്കുവാൻ േപാലും ഞാൻ നിരസിക്കുമായിരുന്നു.
2 അവരുെട കയ്യൂറ്റംെകാണ്ടു എനിെക്കന്തു

്രപേയാജനം?
അവരുെട െയൗവനശക്തി നശിച്ചുേപായേല്ലാ.
3 ബുദ്ധിമുട്ടും വിശപ്പുംെകാണ്ടു അവർ

െമലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ശൂന്യത്തിെന്റയും നിജ്ജൎ നേദശത്തിെന്റയും ഇരുട്ടിൽ
അവർ വരണ്ട നിലം കടിച്ചുകാരുന്നു.
4 അവർ കുറുങ്കാട്ടിൽ മണൽചീര പറിക്കുന്നു;
കാട്ടുകിഴങ്ങു അവക്കൎ ു ആഹാരമായിരിക്കുന്നു.
5 ജനമേദ്ധ്യനിന്നു അവെര ഓടിച്ചുകളയുന്നു;
കള്ളെനേപ്പാെല അവെര ആട്ടിക്കളയുന്നു.
6 താഴവ്രപ്പിളപ്പൎ ുകളിൽ അവർ പാേക്കൎ ണ്ടി വരുന്നു;
മൺകുഴികളിലും പാറയുെട ഗഹ്വരങ്ങളിലും തേന്ന.
7 കുറുങ്കാട്ടിൽ അവർ കുതറുന്നു;
തൂവയുെട കീെഴ അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു.
8 അവർ േഭാഷന്മാരുെട മക്കൾ, നീചന്മാരുെട

മക്കൾ;
അവെര േദശത്തുനിന്നു ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു
അടിേച്ചാടിക്കുന്നു.

9 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ അവരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു;
അവക്കൎ ു പഴെഞ്ചാല്ലായിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
10 അവർ എെന്ന അെറച്ചു അകന്നുനില്ക്കുന്നു;
എെന്ന കണ്ടു തുപ്പുവാൻ ശങ്കിക്കുന്നില്ല.
11 അവൻ തെന്റ കയറു അഴിച്ചു എെന്ന

േക്ലശിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു
അവർ എെന്റ മുമ്പിൽ കടിഞ്ഞാൺ
അയച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു.

12 വലത്തുഭാഗത്തു നീചപരിഷ എഴുേന്നറ്റു എെന്റ
കാൽ ഉന്തുന്നു;
അവർ നാശമാഗ്ഗൎ ങ്ങെള എെന്റ േനെര നിരത്തുന്നു.
13 അവർ എെന്റ പാതെയ നശിപ്പിക്കുന്നു;
അവർ തേന്ന തുണയറ്റവർ ആയിരിെക്ക
എെന്റ അപായത്തിന്നായി ശ്രമിക്കുന്നു.
14 വിസ്താരമുള്ള തുറവിൽകൂടി എന്നേപാെല അവർ

ആ്രകമിച്ചുവരുന്നു;
ഇടിവിെന്റ നടുവിൽ അവർ എെന്റ േമൽ
ഉരുണ്ടുകയറുന്നു.

15 േഘാരത്വങ്ങൾ എെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
കാറ്റുേപാെല എെന്റ മഹത്വെത്ത പാറ്റിക്കളയുന്നു;
എെന്റ േക്ഷമവും േമഘംേപാെല കടന്നു േപാകുന്നു.
16 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ

തൂകിേപ്പാകുന്നു;
കഷ്ടകാലം എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 രാ്രതി എെന്റ അസ്ഥികെള

തുളെച്ചടുത്തുകളയുന്നു;
എെന്ന കടിച്ചുകാരുന്നവർ ഉറങ്ങുന്നതുമില്ല.
18 ഉ്രഗബലത്താൽ എെന്റ വ്രസ്തം

വിരൂപമായിരിക്കുന്നു;
അങ്കിയുെട കഴുത്തുേപാെല എേന്നാടു
പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

19 അവൻ എെന്ന െചളിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ െപാടിക്കും ചാരത്തിന്നും തുല്യമായിരിക്കുന്നു.

20 ഞാൻ നിേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നു; നീ ഉത്തരം
അരുളുന്നില്ല;
ഞാൻ എഴുേന്നറ്റുനില്ക്കുന്നു; നീ എെന്ന
തുറിച്ചുേനാക്കുന്നേതയുള്ളു.

21 നീ എെന്റ േനെര ്രകൂരനായിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ കയ്യുെട ശക്തിയാൽ നീ എെന്ന
പീഡിപ്പിക്കുന്നു.

22 നീ എെന്ന കാറ്റിൻ പുറത്തു കയറ്റി ഓടിക്കുന്നു;
െകാടുങ്കാറ്റിൽ നീ എെന്ന ലയിപ്പിച്ചുകളയുന്നു.
23 മരണത്തിേലക്കും സകലജീവികളും െചന്നു

േചരുന്ന വീട്ടിേലക്കും
നീ എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുെമന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
24 എങ്കിലും വീഴുേമ്പാൾ ൈക നീട്ടുകയില്ലേയാ?
അപായത്തിൽ അതു നിമിത്തം നിലവിളിക്കയില്ലേയാ?
25 കഷ്ടകാലം വന്നവന്നു േവണ്ടി ഞാൻ

കരഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ?
എളിയവന്നു േവണ്ടി എെന്റ മനസ്സു
വ്യസനിച്ചിട്ടില്ലേയാ?

26 ഞാൻ നെന്മക്കു േനാക്കിയിരുന്നേപ്പാൾ തിന്മ
വന്നു.
െവളിച്ചത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നേപ്പാൾ ഇരുട്ടു വന്നു.
27 എെന്റ കുടൽ അമരാെത തിെളക്കുന്നു;
കഷ്ടകാലം എനിക്കു വന്നിരിക്കുന്നു.
28 ഞാൻ കറുത്തവനായി നടക്കുന്നു; െവയിൽ

െകാണ്ടല്ലതാനും;
ഞാൻ സഭയിൽ എഴുേന്നറ്റു നിലവിളിക്കുന്നു.
29 ഞാൻ കുറുക്കന്മാക്കൎ ു സേഹാദരനും
ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്കു കൂട്ടാളിയും ആയിരിക്കുന്നു.
30 എെന്റ ത്വക്ക് കറുത്തു െപാളിഞ്ഞുവീഴുന്നു;
എെന്റ അസ്ഥി ഉഷണ്ംെകാണ്ടു കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
31 എെന്റ കിന്നരനാദം വിലാപമായും
എെന്റ കുഴലൂത്തു കരച്ചലായും തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ എെന്റ കണ്ണുമായി ഒരു നിയമം
െചയത്ു;
പിെന്ന ഞാൻ ഒരു കന്യകെയ

േനാക്കുന്നെതങ്ങെന?
2 എന്നാൽ േമലിൽനിന്നു ൈദവം നല്കുന്ന ഓഹരിയും
ഉയരത്തിൽനിന്നു സവ്വൎ ശക്തൻ തരുന്ന അവകാശവും
എന്തു?

3 നീതിെകട്ടവന്നു അപായവും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാക്കൎ ു വിപത്തുമല്ലേയാ?
4 എെന്റ വഴികെള അവൻ കാണുന്നില്ലേയാ?
എെന്റ കാലടികെളെയാെക്കയും എണ്ണുന്നില്ലേയാ?
5 ഞാൻ കപടത്തിൽ നടന്നുെവങ്കിൽ,
എെന്റ കാൽ വഞ്ചെനക്കു ഓടിെയങ്കിൽ -
6 ൈദവം എെന്റ പരമാത്ഥൎ ത അറിേയണ്ടതിന്നു
ഒത്ത ്രതാസിൽ എെന്ന തൂക്കിേനാക്കുമാറാകെട്ട -
7 എെന്റ കാലടി വഴിവിട്ടു മാറിെയങ്കിൽ,
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ കണ്ണിന്നു പിന്തുടന്നൎ ുെവങ്കിൽ,
വല്ല കറയും എെന്റ ൈകക്കു പറ്റിെയങ്കിൽ,
8 ഞാൻ വിെതച്ചതു മെറ്റാരുത്തൻ തിന്നെട്ട;
എെന്റ സന്തതിക്കു മൂലനാശം ഭവിക്കെട്ട.
9 എെന്റ ഹൃദയം ഒരു ്രസ്തീയിങ്കൽ

്രഭമിച്ചുേപാെയങ്കിൽ,
കൂട്ടുകാരെന്റ വാതില്ക്കൽ ഞാൻ പതിയിരുന്നു എങ്കിൽ,
10 എെന്റ ഭായ്യൎ  മെറ്റാരുത്തന്നു മാവു െപാടിക്കെട്ട;
അന്യർ അവളുെട േമൽ കുനിയെട്ട.
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11 അതു മഹാപാതകമേല്ലാ,
ന്യായാധിപന്മാർ ശിക്ഷിേക്കണ്ടുന്ന കുറ്റമേ്രത;
12 അതു നരകപയ്യൎ ന്തം ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയാകുന്നു;
അതു എെന്റ അനുഭവം ഒെക്കയും നിമ്മൎ ൂലമാക്കും.
13 എെന്റ ദാസേനാ ദാസിേയാ എേന്നാടു വാദിച്ചിട്ടു
ഞാൻ അവരുെട ന്യായം തള്ളിക്കളെഞ്ഞങ്കിൽ,
14 ൈദവം എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ എന്തു

െചയ്യും?
അവൻ സന്ദശൎ ിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ എന്തുത്തരം
പറയും?

15 ഗഭൎത്തിൽ എെന്ന ഉരുവാക്കിയവനല്ലേയാ
അവെനയും ഉരുവാക്കിയതു?
ഉദരത്തിൽ ഞങ്ങെള നിമ്മൎ ിച്ചതു ഒരുത്തനല്ലേയാ? 16

ദരി്രദന്മാരുെട ആ്രഗഹം ഞാൻ മുടക്കിെയങ്കിൽ,
വിധവയുെട കണ്ണു ഞാൻ ക്ഷീണിപ്പിെച്ചങ്കിൽ,
17 അനാഥന്നു അംശം െകാടുക്കാെത
ഞാൻ തനിച്ചു എെന്റ ആഹാരം കഴിെച്ചങ്കിൽ -
18 ബാല്യംമുതൽ ഞാൻ അപ്പൻ എന്നേപാെല

അവെന വളത്തൎ ുകയും
ജനിച്ചതുമുതൽ അവെള പരിപാലിക്കയും
െചയത്ുവേല്ലാ -

19 ഒരുത്തൻ വ്രസ്തമില്ലാെത നശിച്ചുേപാകുന്നേതാ
ദരി്രദൻ പുതപ്പില്ലാെത ഇരിക്കുന്നേതാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടു
20 അവെന്റ അര എെന്ന അനു്രഗഹിച്ചിെല്ലങ്കിൽ,
എെന്റ ആടുകളുെട േരാമംെകാണ്ടു അവന്നു കുളിർ
മാറിയിെല്ലങ്കിൽ,

21 പട്ടണവാതില്ക്കൽ എനിക്കു സഹായം കണ്ടിട്ടു
ഞാൻ അനാഥെന്റ േനെര കേയ്യാങ്ങിെയങ്കിൽ,
22 എെന്റ ഭുജം േതാൾപലകയിൽനിന്നു വീഴെട്ട;
എെന്റ കയ്യുെട ഏപ്പു വിട്ടുേപാകെട്ട.
23 ൈദവം അയച്ച വിപത്തു എനിക്കു

ഭയങ്കരമായിരുന്നു;
അവെന്റ ഔന്നത്യംനിമിത്തം എനിക്കു
ആവതില്ലാെതയായി.

24 ഞാൻ െപാന്നു എെന്റ ശരണമാക്കിെയങ്കിൽ,
തങ്കേത്താടു നീ എെന്റ ആശ്രയം എന്നു
പറഞ്ഞുെവങ്കിൽ,

25 എെന്റ ധനം വളെരയായിരിക്കെകാണ്ടും
എെന്റ ൈക അധികം സമ്പാദിച്ചിരിക്കെകാണ്ടും
ഞാൻ സേന്താഷിച്ചുെവങ്കിൽ,

26 സൂയ്യൎ ൻ ്രപകാശിക്കുന്നേതാ
ച്രന്ദൻ േശാഭേയാെട ഗമിക്കുന്നേതാ കണ്ടിട്ടു
27 എെന്റ ഹൃദയം ഗൂഢമായി

വശീകരിക്കെപ്പടുകയും
എെന്റ വായി എെന്റ കെയ്യ ചുംബിക്കയും
െചയത്ുെവങ്കിൽ,

28 അതു ന്യായാധിപന്മാർ ശിക്ഷിേക്കണ്ടുന്ന കുറ്റം
അെ്രത;
അതിനാൽ ഉയരത്തിെല ൈദവെത്ത ഞാൻ
നിേഷധിച്ചു എന്നു വരുമേല്ലാ.

29 എെന്റ ൈവരിയുെട നാശത്തിങ്കൽ ഞാൻ
സേന്താഷിക്കേയാ,
അവെന്റ അനത്ഥൎ ത്തിങ്കൽ ഞാൻ നിഗളിക്കേയാ
െചയത്ു എങ്കിൽ -

30 അവെന്റ ്രപാണനാശം ഇച്ഛിച്ചു ഞാൻ ശാപം
െചാല്ലി പാപം െചയവ്ാൻ
എെന്റ വാെയ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല -
31 അവെന്റ േമെശക്കൽ മാംസംതിന്നു തൃപത്ി

വരാത്തവർ ആർ

32 എന്നിങ്ങെന എെന്റ കൂടാരത്തിെല ആളുകൾ
പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ -
പരേദശി െതരുവീഥിയിൽ രാപ്പാേക്കൎ ണ്ടിവന്നിട്ടില്ല;
വഴിേപാക്കന്നു ഞാൻ എെന്റ വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുത്തു -

33 ഞാൻ ആദാമിെനേപ്പാെല എെന്റ ലംഘനം മൂടി
എെന്റ അകൃത്യം മാവ്വൎ ിടത്തു മെറച്ചുെവെച്ചങ്കിൽ,
34 മഹാപുരുഷാരെത്ത ശങ്കിക്കെകാണ്ടും
വംശക്കാരുെട നിന്ദ എെന്ന ്രഭമിപ്പിക്കെകാണ്ടും
ഞാൻ വാതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങാെത മിണ്ടാതിരുന്നു
എങ്കിൽ -

35 അേയ്യാ, എെന്റ സങ്കടം േകൾക്കുന്നവൻ
ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു!-
ഇതാ, എെന്റ ഒപ്പു! സവ്വൎ ശക്തൻ എനിക്കുത്തരം
നല്കുമാറാകെട്ട.
എെന്റ ്രപതിേയാഗി എഴുതിയ അന്യായ േരഖ
കിട്ടിെയങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു!

36 അതു ഞാൻ എെന്റ ചുമലിൽ വഹിക്കുമായിരുന്നു;
ഒരു മകുടമായിട്ടു അതു അണിയുമായിരുന്നു.
37 എെന്റ കാലടികളുെട എണ്ണം ഞാൻ അവെന

േബാധിപ്പിക്കും;
ഒരു ്രപഭു എന്നേപാെല ഞാൻ അവേനാടു അടുക്കും.
38 എെന്റ നിലം എെന്റ േനെര നിലവിളിക്കേയാ
അതിെന്റ ഉഴച്ചാലുകൾ ഒന്നിച്ചു കരകേയാ
െചയത്ുെവങ്കിൽ,

39 വിലെകാടുക്കാെത ഞാൻ അതിെന്റ വിളവു
തിന്നുകേയാ
അതിെന്റ ഉടമക്കാരുെട ്രപാണൻ േപാകുവാൻ
സംഗതിയാക്കുകേയാ െചയത്ു എങ്കിൽ,

40 േകാതമ്പിന്നു പകരം കാരമുള്ളും
യവത്തിന്നു പകരം കളയും മുെളച്ചുവളരെട്ട.
[ഇേയ്യാബിെന്റ വചനങ്ങൾ അവസാനിച്ചു.]

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അങ്ങെന ഇേയ്യാബ ്തനിക്കുതേന്ന
നീതിമാനായേ്താന്നിയതുെകാണ്ടു ഈ മൂന്നു
പുരുഷന്മാർ അവേനാടു വാദിക്കുന്നതു

മതിയാക്കി. 2 അേപ്പാൾ രാംവംശത്തിൽ ബൂസ്യനായ
ബറേഖലിെന്റ മകൻ എലീഹൂവിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു;
ൈദവെത്തക്കാൾ തേന്നത്താൻ നീതീകരിച്ചതുെകാണ്ടു
ഇേയ്യാബിെന്റ േനെര അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു. 3

അവെന്റ മൂന്നു േസ്നഹിതന്മാർ ഇേയ്യാബിെന്റ കുറ്റം
െതളിയിപ്പാൻ തക്ക ഉത്തരം കാണായ്കെകാണ്ടു
അവരുെട േനെരയും അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു. 4

എന്നാൽ അവർ തേന്നക്കാൾ
്രപായമുള്ളവരാകെകാണ്ടു എലീഹൂ ഇേയ്യാബിേനാടു
സംസാരിപ്പാൻ താമസിച്ചു. 5 ആ മൂന്നു
പുരുഷന്മാക്കൎ ും ഉത്തരം മുട്ടിേപ്പായി എന്നു കണ്ടിട്ടു
എലീഹൂവിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു. 6 അങ്ങെന
ബൂസ്യനായ ബറേഖലിെന്റ മകൻ എലീഹൂ
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
ഞാൻ ്രപായം കുറഞ്ഞവനും നിങ്ങൾ വൃദ്ധന്മാരും
ആകുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ശങ്കിച്ചു, അഭി്രപായം പറവാൻ
തുനിഞ്ഞില്ല.

7 ്രപായം സംസാരിക്കയും വേയാധിക്യം ജ്ഞാനം
ഉപേദശിക്കയും െചയ്യെട്ട
എന്നിങ്ങെന ഞാൻ വിചാരിച്ചു. 8 എന്നാൽ
മനുഷ്യരിൽ ആത്മാവുണ്ടേല്ലാ;
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സവ്വൎ ശക്തെന്റ ശ്വാസം അവക്കൎ ു വിേവകം നല്കുന്നു.
9 ്രപായം െചന്നവരേ്രത ജ്ഞാനികൾ എന്നില്ല;
വൃദ്ധന്മാരേ്രത ന്യായേബാധമുള്ളവർ എന്നുമില്ല.
10 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ പറയുന്നതു:
എെന്റ വാക്കു േകട്ടുെകാൾവിൻ;
ഞാനും എെന്റ അഭി്രപായം ്രപസ്താവിക്കാം.
11 ഞാൻ നിങ്ങളുെട വാക്കു ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു;
നിങ്ങൾ തക്ക െമാഴികൾ ആരാഞ്ഞു കെണ്ടത്തുേമാ
എന്നു നിങ്ങളുെട ഉപേദശങ്ങൾക്കു ഞാൻ
െചവിെകാടുത്തു.

12 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധെകാടുത്തു;
ഇേയ്യാബിന്നു േബാധം വരുത്തുവാേനാ
അവെന്റ െമാഴികൾക്കുത്തരം പറവാേനാ നിങ്ങളിൽ
ആരുമില്ല.

13 ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു:
മനുഷ്യനല്ല, ൈദവമേ്രത
അവെന ജയിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ പറയരുതു.
14 എെന്റ േനെരയല്ലേല്ലാ അവൻ തെന്റ െമാഴികെള

്രപേയാഗിച്ചതു;
നിങ്ങളുെട വചനങ്ങൾെകാണ്ടു ഞാൻ അവേനാടു
ഉത്തരം പറകയുമില്ല.

15 അവർ പരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു; ഉത്തരം പറയുന്നില്ല;
അവക്കൎ ു വാക്കു മുട്ടിേപ്പായി.
16 അവർ ഉത്തരം പറയാെത െവറുെത നില്ക്കുന്നു;
അവർ സംസാരിക്കായ്കയാൽ ഞാൻ
കാത്തിരിേക്കണേമാ?

17 എനിക്കു പറവാനുള്ളതു ഞാനും പറയും;
എെന്റ അഭി്രപായം ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും.
18 ഞാൻ െമാഴികൾെകാണ്ടു തിങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഉള്ളിെല ആത്മാവു എെന്ന നിബ്ബൎ ന്ധിക്കുന്നു.
19 എെന്റ ഉള്ളം അെടച്ചുെവച്ച വീഞ്ഞുേപാെല

ഇരിക്കുന്നു;
അതു പുതിയ തുരുത്തികൾേപാെല െപാട്ടു
മാറായിരിക്കുന്നു.

20 എെന്റ വിമ്മിഷ്ടം തീേരണ്ടതിന്നു ഞാൻ
സംസാരിക്കും;
എെന്റ അധരം തുറന്നു ഉത്തരം പറയും.
21 ഞാൻ ഒരുത്തെന്റയും പക്ഷം പിടിക്കയില്ല;
ആേരാടും മുഖസ്തുതി പറകയുമില്ല.
22 മുഖസ്തുതി പറവാൻ എനിക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ;
അങ്ങെന െചയത്ാൽ എെന്റ ്രസഷ്ടാവു ക്ഷണത്തിൽ
എെന്ന നീക്കിക്കളയും.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എങ്കിേലാ ഇേയ്യാേബ, എെന്റ ഭാഷണം
േകട്ടുെകാൾക;
എെന്റ സകലവാക്കുകളും

ശ്രദ്ധിച്ചുെകാൾക.
2 ഇതാ, ഞാൻ ഇേപ്പാൾ എെന്റ വായത്ുറക്കുന്നു;
എെന്റ വായിൽ എെന്റ നാവു സംസാരിക്കുന്നു.
3 എെന്റ വചനങ്ങൾ എെന്റ ഉള്ളിെല േനർ

ഉച്ചരിക്കും.
എെന്റ അധരങ്ങൾ അറിയുന്നതു അവ പരമാത്ഥൎ മായി
്രപസ്താവിക്കും.

4 ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു എെന്ന സൃഷ്ടിച്ചു;
സവ്വൎ ശക്തെന്റ ശ്വാസം എനിക്കു ജീവെന തരുന്നു.
5 നിനക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ എേന്നാടു ്രപതിവാദിക്ക;
സന്നദ്ധനായി എെന്റ മുമ്പാെക നിന്നുെകാൾക.

6 ഇതാ, നിെന്നേപ്പാെല ഞാനും
ൈദവത്തിന്നുള്ളവൻ;
എെന്നയും മണ്ണുെകാണ്ടു നിമ്മൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 എെന്റ ഭീഷണി നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
എെന്റ ഘനം നിനക്കു ഭാരമായിരിക്കയുമില്ല.
8 ഞാൻ േകൾെക്ക നീ പറഞ്ഞതും
നിെന്റ വാക്കു ഞാൻ േകട്ടതും എെന്തന്നാൽ:
9 ഞാൻ ലംഘനം ഇല്ലാത്ത നിമ്മൎ ലൻ;
ഞാൻ നിേദ്ദൎ ാഷി; എന്നിൽ അകൃത്യവുമില്ല.
10 അവൻ എെന്റ േനെര വിരുദ്ധങ്ങെള

കണ്ടുപിടിക്കുന്നു;
എെന്ന തനിക്കു ശ്രതുവായി വിചാരിക്കുന്നു.
11 അവൻ എെന്റ കാലുകെള ആമത്തിൽ ഇടുന്നു;
എെന്റ പാതകെള ഒെക്കയും സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു.
12 ഇതിന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു ഉത്തരം പറയാം:
ഇതിൽ നീ നീതിമാൻ അല്ല; ൈദവം മനുഷ്യെനക്കാൾ
വലിയവനേല്ലാ.

13 നീ അവേനാടു എന്തിന്നു വാദിക്കുന്നു?
തെന്റ കായ്യൎ ങ്ങളിൽ ഒന്നിന്നും അവൻ കാരണം
പറയുന്നില്ലേല്ലാ.

14 ഒേന്നാ രേണ്ടാ വട്ടം ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
മനുഷ്യൻ അതു കൂട്ടാക്കുന്നില്ലതാനും.
15 ഗാഢനി്രദ മനുഷ്യക്കൎ ുണ്ടാകുേമ്പാൾ,
അവർ ശയ്യേമൽ നി്രദെകാള്ളുേമ്പാൾ,
സ്വപന്ത്തിൽ, രാ്രതിദശൎ നത്തിൽ തേന്ന,
16 അവൻ മനുഷ്യരുെട െചവി തുറക്കുന്നു;
അവേരാടുള്ള ്രപേബാധെനക്കു മു്രദയിടുന്നു.
17 മനുഷ്യെന അവെന്റ ദുഷ്കമ്മൎ ത്തിൽനിന്നു

അകറ്റുവാനും
പുരുഷെന ഗവ്വൎ ത്തിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാനും തേന്ന.
18 അവൻ കുഴിയിൽനിന്നു അവെന്റ ്രപാണെനയും
വാളാൽ നശിക്കാതവണ്ണം അവെന്റ ജീവെനയും
കാക്കുന്നു.

19 തെന്റ കിടക്കേമൽ അവൻ േവദനയാൽ
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു;
അവെന്റ അസ്ഥികളിൽ ഇടവിടാെത േപാരാട്ടം ഉണ്ടു.
20 അതുെകാണ്ടു അവെന്റ ജീവൻ അപ്പവും
അവെന്റ ്രപാണൻ സ്വാദുേഭാജനവും െവറുക്കുന്നു.
21 അവെന്റ മാംസം ക്ഷയിച്ചു

കാണ്മാനില്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
കാണ്മാനില്ലാതിരുന്ന അവെന്റ അസ്ഥികൾ
െപാങ്ങിനില്ക്കുന്നു.

22 അവെന്റ ്രപാണൻ ശവക്കുഴിക്കും
അവെന്റ ജീവൻ നാശകന്മാക്കൎ ും അടുത്തിരിക്കുന്നു.
23 മനുഷ്യേനാടു അവെന്റ ധമ്മൎ ം

അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
ആയിരത്തിൽ ഒരുത്തനായി മദ്ധ്യസ്ഥനാേയാരു ദൂതൻ
അവന്നു േവണ്ടി ഉെണ്ടന്നുവരികിൽ

24 അവൻ അവങ്കൽ കൃപ വിചാരിച്ചു:
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങാതവണ്ണം ഇവെന രക്ഷിേക്കണേമ;
ഞാൻ ഒരു മറുവില കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയും
25 അേപ്പാൾ അവെന്റ േദഹം

െയൗവനൈചതന്യത്താൽ പുഷ്ടിെവക്കും;
അവൻ ബാല്യ്രപായത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞുവരും.
26 അവൻ ൈദവേത്താടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കും; അവൻ

അവങ്കൽ ്രപസാദിക്കും;
തിരുമുഖെത്ത അവൻ സേന്താഷേത്താെട കാണും;
അവൻ മനുഷ്യന്നു അവെന്റ നീതിെയ പകരം
െകാടുക്കും.

27 അവൻ മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ പാടി പറയുന്നതു:
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ഞാൻ പാപം െചയത്ു േനരായുള്ളതു
മറിച്ചുകളഞ്ഞു;
അതിന്നു എേന്നാടു പകരം െചയത്ിട്ടില്ല.
28 അവൻ എെന്റ ്രപാണെന കുഴിയിൽ

ഇറങ്ങാതവണ്ണം രക്ഷിച്ചു;
എെന്റ ജീവൻ ്രപകാശെത്ത കണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു.
29 ഇതാ, ൈദവം രണ്ടു മൂന്നു ്രപാവശ്യം
ഇവെയാെക്കയും മനുഷ്യേനാടു െചയ്യുന്നു.
30 അവെന്റ ്രപാണെന കുഴിയിൽനിന്നു

കേരേറ്റണ്ടതിന്നും
ജീവെന്റ ്രപകാശംെകാണ്ടു അവെന
്രപകാശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നും തേന്ന.

31 ഇേയ്യാേബ, ശ്രദ്ധെവച്ചു േകൾക്ക;
മിണ്ടാെതയിരിക്ക; ഞാൻ സംസാരിക്കാം.
32 നിനക്കു ഉത്തരം പറവാനുെണ്ടങ്കിൽ പറക;
സംസാരിക്ക; നിെന്ന നീതീകരിപ്പാൻ ആകുന്നു എെന്റ
താലപ്യ്യൎ ം.

33 ഇെല്ലന്നുവരികിൽ, നീ എെന്റ വാക്കു േകൾക്ക;
മിണ്ടാതിരിക്ക; ഞാൻ നിനക്കു ജ്ഞാനം
ഉപേദശിച്ചുതരാം.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 ജ്ഞാനികേള, എെന്റ വചനം േകൾപ്പിൻ;
വിദ്വാന്മാേര, എനിക്കു െചവിതരുവിൻ.

3 അണ്ണാക്കു ആഹാരെത്ത രുചിേനാക്കുന്നു;
െചവിേയാ വചനങ്ങെള േശാധന െചയ്യുന്നു;
4 ന്യായമായുള്ളതു നമുക്കു തിരെഞ്ഞടുക്കാം;
നന്മയായുള്ളതു നമുക്കു തേന്ന ആേലാചിച്ചറിയാം.
5 ഞാൻ നീതിമാൻ, ൈദവം എെന്റ ന്യായം

തള്ളിക്കളഞ്ഞു;
എെന്റ ന്യായത്തിെന്നതിെര ഞാൻ േഭാഷ്കു
പറേയണേമാ?

6 ലംഘനം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും എെന്റ മുറിവു
െപാറുക്കുന്നില്ല
എന്നിങ്ങെന ഇേയ്യാബ ്പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
7 ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല ഒരാളുേണ്ടാ?
അവൻ പരിഹാസെത്ത െവള്ളംേപാെല കുടിക്കുന്നു;
8 അവൻ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടു കൂട്ടുകൂടുന്നു;
ദുജ്ജൎ നങ്ങേളാടുകൂെട സഞ്ചരിക്കുന്നു.
9 ൈദവേത്താടു രഞ്ജനയായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
മനുഷ്യന്നു ്രപേയാജനമിെല്ലന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
10 അതുെകാണ്ടു വിേവകികേള, േകട്ടുെകാൾവിൻ;
ൈദവം ദുഷ്ടതേയാ സവ്വൎ ശക്തൻ നീതിേകേടാ
ഒരിക്കലും െചയ്കയില്ല.

11 അവൻ മനുഷ്യന്നു അവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു പകരം
െചയ്യും;
ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം
െകാടുക്കും.

12 ൈദവം ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിക്കയില്ല നിശ്ചയം;
സവ്വൎ ശക്തൻ ന്യായം മറിച്ചുകളകയുമില്ല.
13 ഭൂമിെയ അവങ്കൽ ഭരേമലപ്ിച്ചതാർ?
ഭൂമണ്ഡലമാെക സ്ഥാപിച്ചതാർ?
14 അവൻ തെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ മാ്രതം

ദൃഷ്ടിെവെച്ചങ്കിൽ
തെന്റ ആത്മാവിെനയും ശ്വാസെത്തയും മടക്കി
എടുെത്തങ്കിൽ

15 സകലജഡവും ഒരുേപാെല കഴിഞ്ഞുേപാകും;
മനുഷ്യൻ െപാടിയിേലക്കു മടങ്ങിേച്ചരും.

16 നിനക്കു വിേവകമുെണ്ടങ്കിൽ ഇതു േകട്ടുെകാൾക;
എെന്റ വചനങ്ങെള ശ്രദ്ധിച്ചുെകാൾക;
17 ന്യായെത്ത പെകക്കുന്നവൻ ഭരിക്കുേമാ?
നീതിമാനും ബലവാനുമായവെന നീ കുറ്റം
വിധിക്കുേമാ?

18 രാജാവിേനാടു: നീ വഷളൻ എന്നും
്രപഭുക്കന്മാേരാടു: നിങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാർ എന്നും
പറയുേമാ?

19 അവൻ ്രപഭുക്കന്മാരുെട പക്ഷം എടുക്കുന്നില്ല;
ദരി്രദെനക്കാൾ ധനവാെന ആദരിക്കുന്നതുമില്ല;
അവെരല്ലാവരും തൃൈക്കയുെട ്രപവൃത്തിയേല്ലാ.
20 െപെട്ടന്നു അദ്ധൎ രാ്രതിയിൽ തേന്ന അവർ

മരിക്കുന്നു;
ജനം കുലുങ്ങി ഒഴിഞ്ഞു േപാകുന്നു;
ൈക െതാടാെത ബലശാലികൾ നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
21 അവെന്റ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യെന്റ വഴികളിേന്മൽ

ഇരിക്കുന്നു;
അവെന്റ നടപ്പു ഒെക്കയും അവൻ കാണുന്നു.
22 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാക്കൎ ു ഒളിച്ചുെകാേള്ളണ്ടതിന്നു
അവിെട ഇരുട്ടുമില്ല അന്ധതമസ്സുമില്ല.
23 മനുഷ്യൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ

ന്യായവിസ്താരത്തിന്നു െചേല്ലണ്ടതിന്നു
അവൻ അവനിൽ അധികം ദൃഷ്ടിെവപ്പാൻ
ആവശ്യമില്ല.

24 വിചാരണ െചയ്യാെത അവൻ ബലശാലികെള
തകത്തൎ ുകളയുന്നു;
അവക്കൎ ു പകരം േവെറ ആളുകെള നിയമിക്കുന്നു.
25 അങ്ങെന അവൻ അവരുെട ്രപവൃത്തികെള

അറിയുന്നു;
രാ്രതിയിൽ അവെര മറിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു അവർ
തകന്നൎ ുേപാകുന്നു.

26 കാണികൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ചു
അവൻ അവെര ദുഷ്ടന്മാെരേപ്പാെല ശിക്ഷിക്കുന്നു.
27 അവർ, എളിയവരുെട നിലവിളി അവെന്റ

അടുക്കൽ എത്തുവാനും
പീഡിതന്മാരുെട നിലവിളി അവൻ േകൾപ്പാനും
തക്കവണ്ണം

28 അവെന ഉേപക്ഷിച്ചു പിന്മാറിക്കളകയും
അവെന്റ വഴികെള ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കയും
െചയത്ുവേല്ലാ.

29 വഷളനായ മനുഷ്യൻ വാഴാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും
ജനെത്ത കുടുക്കുവാൻ ആരും
ഇല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും

30 അവൻ സ്വസ്ഥത നല്കിയാൽ ആർ കുറ്റം വിധിക്കും?
ഒരു ജാതിക്കായാലും ഒരാൾക്കായാലും
അവൻ മുഖം മെറച്ചുകളഞ്ഞാൽ ആർ അവെന
കാണും?

31 ഞാൻ ശിക്ഷ സഹിച്ചു; ഞാൻ ഇനി കുറ്റം
െചയ്കയില്ല;

32 ഞാൻ കാണാത്തതു എെന്ന പഠിപ്പിേക്കണേമ;
ഞാൻ അന്യായം െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഇനി െചയ്കയില്ല
എന്നു ആെരങ്കിലും ൈദവേത്താടു പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ?

33 നീ മുഷിഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവൻ നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെല പകരം െചേയ്യണേമാ?
ഞാനല്ല, നീ തേന്ന തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടതേല്ലാ;
ആകയാൽ നീ അറിയുന്നതു ്രപസ്താവിച്ചുെകാൾക.
34 ഇേയ്യാബ ്അറിവില്ലാെത സംസാരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വാക്കുകളിലും ജ്ഞാനമില്ല എന്നു
വിേവകമുള്ള പുരുഷന്മാരും
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35 എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്ന ഏതു ജ്ഞാനിയും
എേന്നാടു പറയും.

36 ഇേയ്യാബ ്ദുഷ്ടന്മാെരേപ്പാെല
്രപതിവാദിക്കെകാണ്ടു
അവെന ആദിേയാടന്തം പരിേശാധിച്ചാൽ െകാള്ളാം.
37 അവൻ തെന്റ പാപേത്താടു േ്രദാഹം േചക്കൎ ുന്നു;
അവൻ നമ്മുെട മേദ്ധ്യ ൈക െകാട്ടുന്നു;
ൈദവത്തിന്നു വിേരാധമായി വാക്കു വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 എെന്റ നീതി ൈദവത്തിേന്റതിലും കവിയും
എന്നു നീ പറയുന്നു;

ഇതു ന്യായം എന്നു നീ നിരൂപിക്കുന്നുേവാ?
3 അതിനാൽ നിനക്കു എന്തു ്രപേയാജനം എന്നും
ഞാൻ പാപം െചയ്യുന്നതിെനക്കാൾ
അതുെകാണ്ടു എനിെക്കന്തുപകാരം എന്നും നീ
േചാദിക്കുന്നുവേല്ലാ;

4 നിേന്നാടും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
േസ്നഹിതന്മാേരാടും
ഞാൻ ്രപത്യുത്തരം പറയാം. 5 നീ ആകാശേത്തക്കു
േനാക്കി കാണുക;
നിനക്കു മീെതയുള്ള േമഘങ്ങെള ദശൎ ിക്ക;
6 നീ പാപം െചയ്യുന്നതിനാൽ അവേനാടു എന്തു

്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു?
നിെന്റ ലംഘനം െപരുകുന്നതിനാൽ നീ അവേനാടു
എന്തു െചയ്യുന്നു?

7 നീ നീതിമാനായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവന്നു എന്തു
െകാടുക്കുന്നു?
അെല്ലങ്കിൽ അവൻ നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു എന്തു
്രപാപിക്കുന്നു?

8 നിെന്റ ദുഷ്ടത നിെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരു
പുരുഷെനയും
നിെന്റ നീതി മനുഷ്യെനയും സംബന്ധിക്കുന്നു.
9 പീഡയുെട െപരുപ്പം േഹതുവായി അവർ

അയ്യംവിളിക്കുന്നു;
മഹാന്മാരുെട ഭുജംനിമിത്തം അവർ നിലവിളിക്കുന്നു.
10 എങ്കിലും രാ്രതിയിൽ േസ്താ്രതഗീതങ്ങെള

നല്കുന്നവനും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങെളക്കാൾ നെമ്മ
പഠിപ്പിക്കുന്നവനും

11 ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളക്കാൾ നെമ്മ
ജ്ഞാനികളാക്കുന്നവനുമായി
എെന്റ ്രസഷ്ടാവായ ൈദവം എവിെട എന്നു
ഒരുത്തനും േചാദിക്കുന്നില്ല.

12 അവിെട ദുഷ്ടന്മാരുെട അഹങ്കാരംനിമിത്തം അവർ
നിലവിളിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല.
13 വ്യത്ഥൎ മായുള്ളതു ൈദവം േകൾക്കയില്ല;
സവ്വൎ ശക്തൻ അതു വിചാരിക്കയുമില്ല നിശ്ചയം.
14 പിെന്ന നീ അവെന കാണുന്നില്ല എന്നു

പറഞ്ഞാൽ എങ്ങെന?
വ്യവഹാരം അവെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കയാൽ നീ
അവന്നായി കാത്തിരിക്ക. 15 ഇേപ്പാേഴാ, അവെന്റ
േകാപം സന്ദശൎ ിക്കായ്കെകാണ്ടും
അവൻ അഹങ്കാരെത്ത അധികം
ഗണ്യമാക്കായ്കെകാണ്ടും

16 ഇേയ്യാബ ്വൃഥാ തെന്റ വായത്ുറക്കുന്നു;
അറിവുകൂടാെത വാക്കു വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.

൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

2 അലപ്ം ക്ഷമിക്ക, ഞാൻ അറിയിച്ചുതരാം;
ൈദവത്തിന്നു േവണ്ടി ഇനിയും ചില വാക്കു

പറവാനുണ്ടു.
3 ഞാൻ ദൂരത്തുനിന്നു അറിവു െകാണ്ടുവരും;
എെന്റ ്രസഷ്ടാവിന്നു നീതിെയ ആേരാപിക്കും.
4 എെന്റ വാക്കു േഭാഷ്കല്ല നിശ്ചയം;
അറിവു തികഞ്ഞവൻ നിെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുന്നു.
5 ൈദവം ബലവാെനങ്കിലും ആെരയും

നിരസിക്കുന്നില്ല;
അവൻ വിേവകശക്തിയിലും ബലവാൻ തേന്ന.
6 അവൻ ദുഷ്ടെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കുന്നില്ല;
ദുഃഖിതന്മാേക്കൎ ാ അവൻ ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നു.

7 അവൻ നീതിമാന്മാരിൽനിന്നു തെന്റ കടാക്ഷം
മാറ്റുന്നില്ല;
രാജാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെര സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുത്തുന്നു;
അവർ എേന്നക്കും ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 8 അവർ
ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടു
കഷ്ടതയുെട പാശങ്ങളാൽ പിടിക്കെപ്പട്ടാൽ
9 അവൻ അവക്കൎ ു അവരുെട ്രപവൃത്തിയും
അഹങ്കരിച്ചുേപായ ലംഘനങ്ങളും
കാണിച്ചുെകാടുക്കും. 10 അവൻ അവരുെട െചവി
്രപേബാധനത്തിന്നു തുറക്കുന്നു;
അവർ നീതിേകടു വിട്ടുതിരിവാൻ കലപ്ിക്കുന്നു.
11 അവർ േകട്ടനുസരിച്ചു അവെന േസവിച്ചാൽ
തങ്ങളുെട നാളുകെള ഭാഗ്യത്തിലും
ആണ്ടുകെള ആനന്ദത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടും. 12

േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിേലാ അവർ വാളാൽ നശിക്കും;
ബുദ്ധിേമാശത്താൽ മരിച്ചുേപാകും. 13

ദുഷ്ടമാനസന്മാർ േകാപം സം്രഗഹിച്ചുെവക്കുന്നു;
അവൻ അവെര ബന്ധിക്കുേമ്പാൾ അവർ
രെക്ഷക്കായി വിളിക്കുന്നില്ല.

14 അവർ െയൗവനത്തിൽ തേന്ന മരിച്ചു േപാകുന്നു;
അവരുെട ജീവൻ ദുന്നൎ ടപ്പുകാരുേടതു േപാെല
നശിക്കുന്നു.

15 അവൻ അരിഷ്ടെന അവെന്റ അരിഷ്ടതയാൽ
വിടുവിക്കുന്നു;
പീഡയിൽ തേന്ന അവരുെട െചവി തുറക്കുന്നു.
16 നിെന്നയും അവൻ കഷ്ടതയുെട വായിൽ നിന്നു
ഇടുക്കമില്ലാത്ത വിശാലതയിേലക്കു
നടത്തുമായിരുന്നു.
നിെന്റ േമശേമൽ സ്വാദുേഭാജനം െവക്കുമായിരുന്നു.
17 നീേയാ ദുഷ്ടവിധിെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
വിധിയും നീതിയും നിെന്ന പിടിക്കും.
18 േകാപം നിെന്ന പരിഹാസത്തിന്നായി

വശീകരിക്കരുതു;
മറുവിലയുെട വലിപ്പം ഓത്തൎ ു നീ
െതറ്റിേപ്പാകയുമരുതു.

19 കഷ്ടത്തിൽ അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ നിെന്റ
നിലവിളിയും
ശക്തിേയറിയ പരിശ്രമങ്ങൾ ഒെക്കയും
മതിയാകുേമാ?

20 ജാതികൾ തങ്ങളുെട സ്ഥലത്തുെവച്ചു
മുടിഞ്ഞുേപാകുന്ന രാ്രതിെയ നീ കാംക്ഷിക്കരുതു.
21 സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക; നീതിേകടിേലക്കു തിരിയരുതു;
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അതേല്ലാ നീ അരിഷ്ടതെയക്കാൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതു.
22 ൈദവം തെന്റ ശക്തിയാൽ ഉന്നതമായി

്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു;
അവന്നു തുല്യനായ ഉപേദശകൻ ആരുള്ളു?
23 അവേനാടു അവെന്റ വഴിെയ കലപ്ിച്ചതാർ?
നീ നീതിേകടു െചയത്ു എന്നു അവേനാടു ആക്കൎ ു
പറയാം?

24 അവെന്റ ്രപവൃത്തിെയ മഹിമെപ്പടുത്തുവാൻ നീ
ഓത്തൎ ുെകാൾക;
അതിെനക്കുറിച്ചേല്ലാ മനുഷ്യർ പാടിയിരിക്കുന്നതു.
25 മനുഷ്യെരാെക്കയും അതു കണ്ടു രസിക്കുന്നു;
ദൂരത്തുനിന്നു മതൎ ്യൻ അതിെന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു.
26 നമുക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാതവണ്ണം ൈദവം

അത്യുന്നതൻ;
അവെന്റ ആണ്ടുകളുെട സംഖ്യ
ആരാഞ്ഞുകൂടാത്തതു.

27 അവൻ നീത്തൎ ുള്ളികെള ആകഷൎ ിക്കുന്നു;
അവെന്റ ആവിയാൽ അവ മഴയായി െപയ്യുന്നു.
28 േമഘങ്ങൾ അവെയ െചാരിയുന്നു;
മനുഷ്യരുെടേമൽ ധാരാളമായി െപാഴിക്കുന്നു.
29 ആെക്കൎ ങ്കിലും േമഘങ്ങളുെട വിരിവുകെളയും
അവെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ മുഴക്കെത്തയും
്രഗഹിക്കാേമാ?

30 അവൻ തെന്റ ചുറ്റും ്രപകാശം വിരിക്കുന്നു;
സമു്രദത്തിെന്റ അടിെയ മൂടുന്നു.
31 ഇവയാൽ അവൻ ജാതികെള ന്യായം വിധിക്കുന്നു;
ആഹാരവും ധാരാളമായി െകാടുക്കുന്നു.
32 അവൻ മിന്നൽെകാണ്ടു തൃൈക്ക നിെറക്കുന്നു;
്രപതിേയാഗിയുെട േനെര അതിെന നിേയാഗിക്കുന്നു.
33 അതിെന്റ മുഴക്കം അവെനയും
കന്നുകാലികൾ എഴുെന്നള്ളുന്നവെനയും കുറിച്ചു
അറിവുതരുന്നു.

൩൭൩൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇതിനാൽ എെന്റ ഹൃദയം വിെറച്ചു തെന്റ
സ്ഥലത്തുനിന്നു പാളിേപ്പാകുന്നു.

2 അവെന്റ നാദത്തിെന്റ മുഴക്കവും
അവെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന ഗജ്ജൎ നവും
ശ്രദ്ധിച്ചുേകൾപ്പിൻ.

3 അവൻ അതു ആകാശത്തിൻ കീഴിെലാെക്കയും
അതിെന്റ മിന്നൽ ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും
അയക്കുന്നു.

4 അതിെന്റ പിന്നാെല ഒരു മുഴക്കം േകൾക്കുന്നു;
അവൻ തെന്റ മഹിമാനാദംെകാണ്ടു ഇടിമുഴക്കുന്നു;
അവെന്റ നാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ അവെയ
തടുക്കുന്നില്ല.

5 ൈദവം തെന്റ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുന്നു;
നമുക്കു ്രഗഹിച്ചുകൂടാത്ത മഹാകായ്യൎ ങ്ങെള
െചയ്യുന്നു. 6 അവൻ ഹിമേത്താടു: ഭൂമിയിൽ െപയ്യുക
എന്നു കലപ്ിക്കുന്നു;
അവൻ മഴേയാടും വമ്പിച്ച െപരുമഴേയാടും
കലപ്ിക്കുന്നു.

7 താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യെരാെക്കയും
അറിവാന്തക്കവണ്ണം
അവൻ സകലമനുഷ്യരുെടയും ൈക മു്രദയിടുന്നു.
8 കാട്ടുമൃഗം ഒളിവിടത്തു െചന്നു
തെന്റ ഗുഹയിൽ കിടക്കുന്നു.
9 ദക്ഷിണമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു െകാടുങ്കാറ്റും
ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നു കുളിരും വരുന്നു.

10 ൈദവത്തിെന്റ ശ്വാസംെകാണ്ടു നീക്കൎ ട്ട
ഉളവാകുന്നു;
െവള്ളങ്ങളുെട വിശാലത ഉെറച്ചു േപാകുന്നു.
11 അവൻ കാേമ്മൎ ഘെത്ത ഈറംെകാണ്ടു

കനപ്പിക്കുന്നു;
തെന്റ മിന്നലുള്ള േമഘെത്ത പരത്തുന്നു.
12 അവൻ അവേയാടു കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും
ഭൂമിയുെട ഉപരിഭാഗത്തു െചേയ്യണ്ടതിന്നു
അവെന്റ ആേദശ്രപകാരം അവ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
13 ശിെക്ഷക്കായിേട്ടാ േദശത്തിെന്റ നെന്മക്കായിേട്ടാ
ദെയക്കായിേട്ടാ അവൻ അതു വരുത്തുന്നു.
14 ഇേയ്യാേബ, ഇതു ശ്രദ്ധിച്ചുെകാൾക;
മിണ്ടാതിരുന്നു ൈദവത്തിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള
ചിന്തിച്ചുെകാൾക.

15 ൈദവം അെവക്കു കലപ്ന െകാടുക്കുന്നതും
തെന്റ േമഘത്തിെല മിന്നൽ ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നതും
എങ്ങെന എന്നു നീ അറിയുന്നുേവാ? 16

േമഘങ്ങളുെട ആക്കത്തൂക്കവും
ജ്ഞാനസമ്പൂണ്ണൎ നായവെന്റ അത്ഭുതങ്ങളും നീ
അറിയുന്നുേവാ? 17 െതന്നിക്കാറ്റുെകാണ്ടു ഭൂമി
അനങ്ങാതിരിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ വ്രസ്തത്തിന്നു ചൂടുണ്ടാകുന്നതു എങ്ങെന? 18

േലാഹദപ്പൎ ണംേപാെല ഉറപ്പുള്ള ആകാശെത്ത
നിനക്കു അവേനാടുകൂെട വിടത്തൎ ു െവക്കാേമാ?
19 അവേനാടു എന്തു പറേയണെമന്നു ഞങ്ങൾക്കു

ഉപേദശിച്ചു തരിക;
അന്ധകാരം നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്കു ഒന്നും
്രപസ്താവിപ്പാൻ കഴിവില്ല.

20 എനിക്കു സംസാരിേക്കണം എന്നു അവേനാടു
േബാധിപ്പിേക്കണേമാ?
നാശത്തിന്നിരയായത്ീരുവാൻ ആരാനും ഇച്ഛിക്കുേമാ?
21 ഇേപ്പാൾ ആകാശത്തിൽ െവളിച്ചം േശാഭിക്കുന്നതു

കാണുന്നില്ല;
എങ്കിലും കാറ്റു കടന്നു അതിെന െതളിവാക്കുന്നു.
22 വടക്കുനിന്നു സ്വണ്ണൎ േശാഭേപാെല വരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ചുറ്റും ഭയങ്കര േതജസ്സുണ്ടു.
23 സവ്വൎ ശക്തെനേയാ നാം കെണ്ടത്തുകയില്ല;
അവൻ ശക്തിയിൽ അത്യുന്നതനാകുന്നു;
അവൻ ന്യായത്തിന്നും പൂണ്ണൎ നീതിക്കും ഭംഗം
വരുത്തുന്നില്ല.

24 അതുെകാണ്ടു മനുഷ്യർ അവെന ഭയെപ്പടുന്നു;
ജ്ഞാനികെളന്നു ഭാവിക്കുന്നവെര അവൻ
കടാക്ഷിക്കുന്നില്ല.

൩൮൩൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്നു
ഇേയ്യാബിേനാടു ഉത്തരം
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ:

2 അറിവില്ലാത്ത വാക്കുകളാൽ
ആേലാചനെയ ഇരുളാക്കുേന്നാരിവനാർ?
3 നീ പുരുഷെനേപ്പാെല അര മുറുക്കിെകാൾക;
ഞാൻ നിേന്നാടു േചാദിക്കും; എേന്നാടു ഉത്തരം
പറക.

4 ഞാൻ ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനമിട്ടേപ്പാൾ നീ
എവിെടയായിരുന്നു?
നിനക്കു വിേവകമുെണ്ടങ്കിൽ ്രപസ്താവിക്ക.
5 അതിെന്റ അളവു നിയമിച്ചവൻ ആർ? നീ

അറിയുന്നുേവാ?
അല്ല, അതിന്നു അളവുനൂൽ പിടിച്ചവനാർ?
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6 ്രപഭാതനക്ഷ്രതങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു
േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കയും
ൈദവപു്രതന്മാെരല്ലാം സേന്താഷിച്ചാക്കൎ ുകയും
െചയത്േപ്പാൾ

7 അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഏതിേന്മൽ ഉറപ്പിച്ചു?
അല്ല, അതിെന്റ മൂലക്കല്ലിട്ടവൻ ആർ?
8 ഗഭൎത്തിൽനിന്നു എന്നേപാെല സമു്രദം

ചാടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
അതിെന കതകുകളാൽ അെടച്ചവൻ ആർ?
9 അന്നു ഞാൻ േമഘെത്ത അതിന്നു ഉടുപ്പും
കൂരിരുളിെന അതിന്നു ചുറ്റാടയും ആക്കി;
10 ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു
കതകും ഓടാമ്പലും െവച്ചു.
11 ഇ്രതേത്താളം നിനക്കുവരാം; ഇതു കടക്കരുതു;
ഇവിെട നിെന്റ തിരമാലകളുെട ഗവ്വൎ ം നിെലക്കും
എന്നു കലപ്ിച്ചു.

12 ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങെള പിടിേക്കണ്ടതിന്നും
ദുഷ്ടന്മാെര അതിൽനിന്നു കുടഞ്ഞുകളേയണ്ടതിന്നും
13 നിെന്റ ജീവകാലെത്താരിക്കെലങ്കിലും നീ

്രപഭാതത്തിന്നു കലപ്ന െകാടുക്കയും
അരുേണാദയത്തിന്നു സ്ഥലം ആേദശിക്കയും
െചയത്ിട്ടുേണ്ടാ?

14 അതു മുെ്രദക്കു കീഴിെല അരക്കുേപാെല മാറുന്നു;
വ്രസ്തംേപാെല ആസകലം വിളങ്ങിനില്ക്കുന്നു.
15 ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു െവളിച്ചം മുടങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
ഓങ്ങിയ ഭുജവും ഒടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
16 നീ സമു്രദത്തിെന്റ ഉറവുകേളാളം െചന്നിട്ടുേണ്ടാ?
ആഴിയുെട ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
17 മരണത്തിെന്റ വാതിലുകൾ നിനക്കു

െവളിെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ?
അന്ധതമസ്സിെന്റ വാതിലുകെള നീ കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?
18 ഭൂമിയുെട വിശാലത നീ ്രഗഹിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
ഇെതാെക്കയും അറിയുന്നുെവങ്കിൽ ്രപസ്താവിക്ക.
19 െവളിച്ചം വസിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കുള്ള വഴി

ഏതു?
ഇരുളിെന്റ പാപ്പൎ ിടവും എവിെട?
20 നിനക്കു അവെയ അവയുെട അതിേരാളം

െകാണ്ടുേപാകാേമാ?
അവയുെട വീട്ടിേലക്കുള്ള പാത അറിയാേമാ?
21 നീ അേന്ന ജനിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ;
നിനക്കു ആയുസ്സു ഒട്ടും കുറവല്ലേല്ലാ;
നീ അതു അറിയാതിരിക്കുേമാ?
22 നീ ഹിമത്തിെന്റ ഭണ്ഡാരേത്താളം െചന്നിട്ടുേണ്ടാ?
കന്മഴയുെട ഭണ്ഡാരം നീ കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?
23 ഞാൻ അവെയ കഷ്ടകാലേത്തക്കും
േപാരും പടയുമുള്ള നാളിേലക്കും
സം്രഗഹിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു.

24 െവളിച്ചം പിരിഞ്ഞുേപാകുന്നതും
കിഴക്കൻ കാറ്റു ഭൂമിേമൽ വ്യാപിക്കുന്നതും ആയ വഴി
ഏതു?

25 നിജ്ജൎ നേദശത്തും ആൾ പാപ്പൎ ില്ലാത്ത
മരുഭൂമിയിലും
മഴ െപയ്യിേക്കണ്ടതിന്നും 26 തരിശും ശൂന്യവുമായ
നിലത്തിെന്റ ദാഹം തീേക്കൎ ണ്ടതിന്നും
ഇളമ്പുല്ലു മുെളപ്പിേക്കണ്ടതിന്നും 27

ജല്രപവാഹത്തിന്നു ചാലും
ഇടിമിന്നലിന്നു പാതയും െവട്ടിെക്കാടുത്തതാർ?
28 മെഴക്കു അപ്പനുേണ്ടാ?
അല്ല, മഞ്ഞുതുള്ളികെള ജനിപ്പിച്ചതാർ?
29 ആരുെട ഗഭൎത്തിൽനിന്നു ഹിമം പുറെപ്പടുന്നു?

ആകാശത്തിെല നീഹാരെത്ത ആർ ്രപസവിക്കുന്നു?
30 െവള്ളം കല്ലുേപാെല ഉെറച്ചുേപാകുന്നു.
ആഴിയുെട മുഖം കട്ടിയായിത്തീരുന്നു.
31 കാത്തൎ ികയുെട ചങ്ങല നിനക്കു ബന്ധിക്കാേമാ?
മകയിരത്തിെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കാേമാ?
32 നിനക്കു രാശിച്രകെത്ത അതിെന്റ കാലത്തു

പുറെപ്പടുവിക്കാേമാ?
സപത്ഷൎ ികെളയും മക്കെളയും നിനക്കു നടത്താേമാ?
33 ആകാശത്തിെല നിയമങ്ങെള നീ അറിയുന്നുേവാ?
അതിന്നു ഭൂമിേമലുള്ള സ്വാധീനത നിണ്ണൎ യിക്കാേമാ?
34 ജല്രപവാഹം നിെന്ന മൂേടണ്ടതിന്നു
നിനക്കു േമഘങ്ങേളാളം ശബ്ദം ഉയത്തൎ ാേമാ?
35 അടിയങ്ങൾ വിടെകാള്ളുന്നു എന്നു നിേന്നാടു

പറഞ്ഞു
പുറെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം നിനക്കു മിന്നലുകെള
പറഞ്ഞയക്കാേമാ?

36 അന്തരംഗത്തിൽ ജ്ഞാനെത്ത െവച്ചവനാർ?
മനസ്സിന്നു വിേവകം െകാടുത്തവൻ ആർ?
37 ഉരുക്കിവാത്തൎ തുേപാെല െപാടി തമ്മിൽ
കൂടുേമ്പാഴും മൺകട്ട ഒേന്നാെടാന്നു
പറ്റിേപ്പാകുേമ്പാഴും

38 ജ്ഞാനത്താൽ േമഘങ്ങെള എണ്ണുന്നതാർ?
ആകാശത്തിെല തുരുത്തികെള ചരിക്കുന്നതാർ?
39 സിംഹങ്ങൾ ഗുഹകളിൽ പതുങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാഴും
അവ മുറ്റുകാട്ടിൽ പതിയിരിക്കുേമ്പാഴും
40 നീ സിംഹിക്കു ഇര േവട്ടയാടിെക്കാടുക്കുേമാ?
ബാലസിംഹങ്ങളുെട വിശപ്പടക്കുേമാ?
41 കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരകിട്ടാെത
ഉഴന്നു ൈദവേത്താടു നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
അതിന്നു തീൻ എത്തിച്ചു െകാടുക്കുന്നതാർ?

൩൯൩൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പാറയിെല കാട്ടാടുകളുെട ്രപസവകാലം
നിനക്കറിയാേമാ?
മാൻേപടകളുെട ഈറ്റുേനാവു നീ

കാണുേമാ?
2 അെവക്കു ഗഭൎ ം തികയുന്ന മാസം നിനക്കു കണക്കു

കൂട്ടാേമാ?
അവയുെട ്രപസവകാലം നിനക്കു അറിയാേമാ?
3 അവ കുനിഞ്ഞു കുട്ടികെള ്രപസവിക്കുന്നു;
ക്ഷണത്തിൽ േവദന കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
4 അവയുെട കുട്ടികൾ ബലെപ്പട്ടു കാട്ടിൽ വളരുന്നു;
അവ പുറെപ്പട്ടുേപാകുന്നു; മടങ്ങിവരുന്നതുമില്ല.
5 കാട്ടുകഴുതെയ അഴിച്ചുവിട്ടതു ആർ?
വനഗദ്ദൎ ഭെത്ത െകട്ടഴിച്ചതാർ?
6 ഞാൻ മരുഭൂമിെയ അതിന്നു വീടും
ഉവന്നൎ ിലെത്ത അതിന്നു പാപ്പൎ ിടവുമാക്കി.
7 അതു പട്ടണത്തിെല ആരവം േകട്ടു ചിരിക്കുന്നു;
െതളിക്കുന്നവെന്റ ഒച്ച കൂട്ടാക്കുന്നതുമില്ല.
8 മലനിരകൾ അതിെന്റ േമച്ചലപ്ുറമാകുന്നു;
പച്ചയായെതാെക്കയും അതു തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു.
9 കാട്ടുേപാത്തു നിെന്ന വഴിെപ്പട്ടു േസവിക്കുേമാ?
അതു നിെന്റ പുലെ്താട്ടിക്കരിെക രാപാക്കൎ ുേമാ?
10 കാട്ടുേപാത്തിെന നിനക്കു കയറിട്ടു ഉഴവിന്നു

െകാണ്ടുേപാകാേമാ?
അതു നിെന്റ പിന്നാെല നിലം നിരത്തുേമാ?
11 അതിെന്റ ശക്തി വലുതാകയാൽ നീ അതിെന

വിശ്വസിക്കുേമാ?
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നിെന്റ േവല നീ അതിന്നു ഭരേമലപ്ിച്ചു
െകാടുക്കുേമാ?

12 അതു നിെന്റ വിത്തു െകാണ്ടുവരുെമന്നും
നിെന്റ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടുെമന്നും നീ വിശ്വസിക്കുേമാ?
13 ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഉല്ലസിച്ചു ചിറകു വീശുന്നു;
എങ്കിലും ചിറകും തൂവലുംെകാണ്ടു വാത്സല്യം
കാണിക്കുേമാ?

14 അതു നിലത്തു മുട്ട ഇേട്ടച്ചുേപാകുന്നു;
അവെയ െപാടിയിൽ െവച്ചു വിരിക്കുന്നു.
15 കാൽെകാണ്ടു അവ ഉടഞ്ഞുേപാേയക്കുെമേന്നാ
കാട്ടുമൃഗം അവെയ ചവിട്ടിക്കളേഞ്ഞക്കുെമേന്നാ
അതു ഓക്കൎ ുന്നില്ല.

16 അതു തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേളാടു തനിക്കുള്ളവയല്ല
എന്നേപാെല കാഠിന്യം കാണിക്കുന്നു;
തെന്റ ്രപയത്നം വ്യത്ഥൎ മായേ്പാകുെമന്നു
ഭയെപ്പടുന്നില്ല.

17 ൈദവം അതിന്നു ജ്ഞാനമില്ലാതാക്കി
വിേവകം അതിന്നു നല്കീട്ടുമില്ല.
18 അതു ചിറകടിച്ചു െപാങ്ങി ഓടുേമ്പാൾ
കുതിരെയയും പുറത്തു കയറിയവെനയും
പരിഹസിക്കുന്നു.

19 കുതിെരക്കു നീേയാ ശക്തി െകാടുത്തതു?
അതിെന്റ കഴുത്തിന്നു നീേയാ കുഞ്ചിേരാമം
അണിയിച്ചതു?

20 നിനക്കു അതിെന െവട്ടുക്കിളിെയേപ്പാെല
ചാടിക്കാേമാ?
അതിെന്റ ഹുങ്കാര്രപതാപം ഭയങ്കരം.
21 അതു താഴവ്രയിൽ മാന്തി ഊേക്കാെട

ഉല്ലസിക്കുന്നു.
അതു ആയുധപാണികെള എതിത്തൎ ുെചല്ലുന്നു.
22 അതു കൂശാെത ഭയെത്ത പുച്ഛിക്കുന്നു;
വാളിേനാടു പിൻവാങ്ങി മണ്ടുന്നതുമില്ല.
23 അതിന്നു എതിെര ആവനാഴിയും
മിന്നുന്ന കുന്തവും ശൂലവും കിലുകിലുക്കുന്നു. 24

അതു ഉ്രഗതയും േകാപവും പൂണ്ടു നിലം വിഴുങ്ങുന്നു;
കാഹളനാദം േകട്ടാൽ അതു അടങ്ങിനില്ക്കയില്ല.
25 കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുേന്താറും അതു ഹാ, ഹാ

എന്നു ചിെനക്കുന്നു;
പടയും പടനായകന്മാരുെട മുഴക്കവും ആപ്പൎ ും
ദൂരത്തുനിന്നു മണക്കുന്നു.

26 നിെന്റ വിേവകത്താേലാ പരുന്തു പറക്കയും
ചിറകു െതേക്കാട്ടു വിടക്കൎ ുകയും െചയ്യുന്നതു?
27 നിെന്റ കലപ്െനേക്കാ കഴുകൻ േമേലാട്ടു

പറക്കയും
ഉയരത്തിൽ കൂടുെവക്കുകയും െചയ്യുന്നതു?
28 അതു പാറയിൽ കുടിേയറി രാപാക്കൎ ുന്നു;
പാറമുകളിലും ദുഗ്ഗൎ ത്തിലും തേന്ന.
29 അവിെടനിന്നു അതു ഇര തിരയുന്നു;
അതിെന്റ കണ്ണു ദൂരേത്തക്കു കാണുന്നു.
30 അതിെന്റ കുഞ്ഞുകൾ േചാര വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു.
പട്ടുേപായവർ എവിെടേയാ അവിെട അതുണ്ടു.

൪൦൪൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ പിെന്നയും ഇേയ്യാബിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തു എെന്തന്നാൽ:

2 ആേക്ഷപകൻ സവ്വൎ ശക്തേനാടു
വാദിക്കുേമാ?
ൈദവേത്താടു തക്കൎ ിക്കുന്നവൻ ഇതിന്നു ഉത്തരം
പറയെട്ട.

3 അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്യേഹാവേയാടു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു:

4 ഞാൻ നിസ്സാരനേല്ലാ, ഞാൻ നിേന്നാടു എന്തുത്തരം
പറേയണ്ടു?
ഞാൻ ൈകെകാണ്ടു വായി െപാത്തിെക്കാള്ളുന്നു.
5 ഒരുവട്ടം ഞാൻ സംസാരിച്ചു; ഇനി ഉത്തരം

പറകയില്ല.
രണ്ടുവട്ടം ഞാൻ ഉരെചയത്ു; ഇനി മിണ്ടുകയില്ല.
6 അേപ്പാൾ യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്നു

ഇേയ്യാബിേനാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
7 നീ പുരുഷെനേപ്പാെല അര മുറുക്കിെക്കാൾക;
ഞാൻ നിേന്നാടു േചാദിക്കും; നീ എനിക്കു
്രഗഹിപ്പിച്ചുതരിക.

8 നീ എെന്റ ന്യായെത്ത ദുബ്ബൎ ലെപ്പടുത്തുേമാ?
നീ നീതിമാനാേകണ്ടതിന്നു എെന്ന കുറ്റം പറയുേമാ?
9 ൈദവത്തിന്നുള്ളതുേപാെല നിനക്കു ഭുജം ഉേണ്ടാ?
അവെനേപ്പാെല നിനക്കു ഇടിമുഴക്കാേമാ?
10 നീ മഹിമയും ്രപതാപവും അണിഞ്ഞുെകാൾക.
േതജസ്സും ്രപഭാവവും ധരിച്ചുെകാൾക.
11 നിെന്റ േകാപ്രപവാഹങ്ങെള ഒഴുക്കുക;
ഏതു ഗവ്വൎ ിെയയും േനാക്കി താഴത്്തുക.
12 ഏതു ഗവ്വൎ ിെയയും േനാക്കി കവിഴത്്തുക;
ദുഷ്ടന്മാെര അവരുെട നിലയിൽ തേന്ന
വീഴത്്തിക്കളക.

13 അവെര ഒെക്കയും െപാടിയിൽ മെറച്ചുെവക്കുക;
അവരുെട മുഖങ്ങെള മറവിടത്തു ബന്ധിച്ചുകളക.
14 അേപ്പാൾ നിെന്റ വലൈങ്ക നിെന്ന രക്ഷിക്കുന്നു
എന്നു ഞാനും നിെന്ന ശ്ലാഘിച്ചുപറയും.
15 ഞാൻ നിെന്നേപ്പാെല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന

നദീഹയമുണ്ടേല്ലാ;
അതു കാളെയേപ്പാെല പുല്ലുതിന്നുന്നു. 16 അതിെന്റ
ശക്തി അതിെന്റ കടി്രപേദശത്തും
അതിെന്റ ബലം വയറ്റിെന്റ മാംസേപശികളിലും
ആകുന്നു.

17 േദവദാരുതുല്യമായ തെന്റ വാൽ അതു ആട്ടുന്നു;
അതിെന്റ തുടയിെല ഞരമ്പുകൾ കൂടി
പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

18 അതിെന്റ അസ്ഥികൾ െചമ്പുകുഴൽേപാെലയും
എല്ലുകൾ ഇരിമ്പഴിേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.
19 അതു ൈദവത്തിെന്റ സൃഷ്ടികളിൽ

്രപധാനമായുള്ളതു;
അതിെന ഉണ്ടാക്കിയവൻ അതിന്നു ഒരു വാൾ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

20 കാട്ടുമൃഗങ്ങെളാെക്കയും കളിക്കുന്നിടമായ
പവ്വൎ തങ്ങൾ അതിന്നു തീൻ വിളയിക്കുന്നു. 21 അതു
നീർമരുതിെന്റ ചുവട്ടിലും
ഞാങ്ങണയുെട മറവിലും ചതുപ്പുനിലത്തും
കിടക്കുന്നു.

22 നീർമരുതു നിഴൽെകാണ്ടു അതിെന മെറക്കുന്നു;
േതാട്ടിങ്കെല അലരി അതിെന ചുറ്റി നില്ക്കുന്നു;
23 നദി കവിെഞ്ഞാഴുകിയാലും അതു ്രഭമിക്കുന്നില്ല;
േയാദ്ദൎ ാൻ അതിെന്റ വായിേലക്കു ചാടിയാലും അതു
നിഭൎയമായിരിക്കും.

24 അതു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അതിെന
പിടിക്കാേമാ?
അതിെന്റ മൂക്കിൽ കയർ േകാക്കൎ ാേമാ?
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൪൧൪൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മഹാന്രകെത്ത ചൂണ്ടലിട്ടു പിടിക്കാേമാ?
അതിെന്റ നാക്കു കയറുെകാണ്ടു
അമത്തൎ ാേമാ?

2 അതിെന്റ മൂക്കിൽ കയറു േകാക്കൎ ാേമാ?
അതിെന്റ അണയിൽ െകാളുത്തു കടത്താേമാ?
3 അതു നിേന്നാടു ഏറിയ യാചന കഴിക്കുേമാ?
സാവധാനവാക്കു നിേന്നാടു പറയുേമാ?
4 അതിെന എന്നും ദാസനാക്കിെക്കാേള്ളണ്ടതിന്നു
അതു നിേന്നാടു ഉടമ്പടി െചയ്യുേമാ?
5 പക്ഷിേയാടു എന്നേപാെല നീ അതിേനാടു

കളിക്കുേമാ?
അതിെന പിടിച്ചു നിെന്റ ബാലമാക്കൎ ായി
െകട്ടിയിടുേമാ?

6 മീൻപിടിക്കൂറ്റുകാർ അതിെനെക്കാണ്ടു വ്യാപാരം
െചയ്യുേമാ?
അതിെന കച്ചവടക്കാക്കൎ ു പകുത്തു വില്ക്കുേമാ?
7 നിനക്കു അതിെന്റ േതാലിൽ നിെറച്ചു അ്രസ്തവും
തലയിൽ നിെറച്ചു ചാട്ടുളിയും തെറക്കാേമാ?
8 അതിെന ഒന്നു െതാടുക; േപാർ തിട്ടം എന്നു

ഓത്തൎ ുെകാൾക;
പിെന്ന നീ അതിന്നു തുനികയില്ല.
9 അവെന്റ ആെശക്കു ഭംഗംവരുന്നു;
അതിെന കാണുേമ്പാൾ തേന്ന അവൻ
വീണുേപാകുമേല്ലാ. 10 അതിെന ഇളക്കുവാൻ തക്ക
ശൂരനില്ല;
പിെന്ന എേന്നാടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കുന്നവൻ ആർ?
11 ഞാൻ മടക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന്നു എനിക്കു

മുമ്പുകൂട്ടി തന്നതാർ?
ആകാശത്തിൻ കീെഴയുള്ളെതാെക്കയും
എെന്റതല്ലേയാ?

12 അതിെന്റ അവയവങ്ങെളയും മഹാശക്തിെയയും
അതിെന്റ േചെലാത്ത രൂപെത്തയും പറ്റി ഞാൻ
മിണ്ടാതിരിക്കയില്ല.

13 അതിെന്റ പുറങ്കുപ്പായം ഊരാകുന്നവനാർ?
അതിെന്റ ഇരട്ടനിരപ്പല്ലിന്നിടയിൽ ആർ െചല്ലും?
14 അതിെന്റ മുഖെത്ത കതകു ആർ തുറക്കും?
അതിെന്റ പല്ലിന്നു ചുറ്റും ഭീഷണം ഉണ്ടു.
15 െചതുമ്പൽനിര അതിെന്റ ഡംഭമാകുന്നു;
അതു മു്രദെവച്ചു മുറുക്കി അെടച്ചിരിക്കുന്നു.
16 അതു ഒേന്നാെടാന്നു പറ്റിയിരിക്കുന്നു; ഇടയിൽ

കാറ്റുകടക്കയില്ല.
17 ഒേന്നാെടാന്നു േചന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
േവെപ്പൎ ടുത്തിക്കൂടാതവണ്ണം തമ്മിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
18 അതു തുമ്മുേമ്പാൾ െവളിച്ചം മിന്നുന്നു;
അതിെന്റ കണ്ണു ഉഷസ്സിെന്റ കണ്ണിമേപാെല ആകുന്നു.
19 അതിെന്റ വായിൽനിന്നു തീപ്പന്തങ്ങൾ

പുറെപ്പടുകയും
തീെപ്പാരികൾ െതറിക്കയും െചയ്യുന്നു.
20 തിെളക്കുന്ന കലത്തിൽനിന്നും കത്തുന്ന

േപാട്ടപ്പുല്ലിൽനിന്നും
എന്നേപാെല അതിെന്റ മൂക്കിൽനിന്നു പുക
പുറെപ്പടുന്നു.

21 അതിെന്റ ശ്വാസം കനൽ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു;
അതിെന്റ വായിൽനിന്നു ജ്വാല പുറെപ്പടുന്നു.
22 അതിെന്റ കഴുത്തിൽ ബലം വസിക്കുന്നു;
അതിെന്റ മുമ്പിൽ നിരാശ നൃത്തം െചയ്യുന്നു.
23 അതിെന്റ മാംസദശകൾ തമ്മിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു;

അവ ഇളകിേപ്പാകാതവണ്ണം അതിേന്മൽ
ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു.

24 അതിെന്റ ഹൃദയം കല്ലുേപാെല ഉറപ്പുള്ളതു;
തിരികല്ലിെന്റ അടിക്കല്ലുേപാെല ഉറപ്പുള്ളതു തേന്ന.
25 അതു െപാങ്ങുേമ്പാൾ ബലശാലികൾ

േപടിക്കുന്നു;
ഭയം േഹതുവായിട്ടു അവർ പരവശരായത്ീരുന്നു.
26 വാൾെകാണ്ടു അതിെന എതിക്കൎ ുന്നതു

അസാദ്ധ്യം;
കുന്തം, അ്രസ്തം, േവൽ എന്നിവെകാണ്ടും ആവതില്ല
27 ഇരിമ്പിെന അതു ൈവേക്കാൽേപാെലയും
താ്രമെത്ത ്രദവിച്ച മരംേപാെലയും വിചാരിക്കുന്നു.
28 അ്രസ്തം അതിെന ഓടിക്കയില്ല;
കവിണക്കല്ലു അതിന്നു താളടിയായിരിക്കുന്നു.
29 ഗദ അതിന്നു താളടിേപാെല േതാന്നുന്നു;
േവൽ ചാടുന്ന ഒച്ച േകട്ടിട്ടു അതു ചിരിക്കുന്നു.
30 അതിെന്റ അേധാഭാഗം മൂച്ചൎ യുള്ള

ഓട്ടുകഷണംേപാെലയാകുന്നു;
അതു െചളിേമൽ പല്ലിത്തടിേപാെല വലിയുന്നു.
31 കലെത്തേപ്പാെല അതു ആഴിെയ തിെളപ്പിക്കുന്നു;
സമു്രദെത്ത അതു ൈതലംേപാെലയാക്കിത്തീക്കൎ ുന്നു.
32 അതിെന്റ പിന്നാെല ഒരു പാത മിന്നുന്നു;
ആഴി നെരച്ചതുേപാെല േതാന്നുന്നു.
33 ഭൂമിയിൽ അതിന്നു തുല്യമായിെട്ടാന്നും ഇല്ല;
അതിെന ഭയമില്ലാത്തതായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
34 അതു ഉന്നതമായുള്ളതിെനെയാെക്കയും

േനാക്കിക്കാണുന്നു;
മദിച്ച ജന്തുക്കൾെക്കല്ലാം അതു രാജാവായിരിക്കുന്നു.

൪൨൪൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നു ഇേയ്യാബ ്യേഹാവേയാടു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു:

2 നിനക്കു സകലവും കഴിയുെമന്നും
നിെന്റ ഉേദ്ദശെമാന്നും അസാദ്ധ്യമെല്ലന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നു.

3 അറിവുകൂടാെത ആേലാചനെയ
മറിച്ചുകളയുേന്നാരിവനാർ?
അങ്ങെന എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാതവണ്ണം
അത്ഭുതേമറിയതു
ഞാൻ തിരിച്ചറിയാെത പറഞ്ഞുേപായി.
4 േകൾേക്കണേമ; ഞാൻ സംസാരിക്കും;
ഞാൻ നിേന്നാടു േചാദിക്കും; എെന്ന
്രഗഹിപ്പിേക്കണേമ.

5 ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ചു ഒരു േകൾവി മാ്രതേമ
േകട്ടിരുന്നുള്ളു;
ഇേപ്പാേഴാ, എെന്റ കണ്ണാൽ നിെന്ന കാണുന്നു.
6 ആകയാൽ ഞാൻ എെന്നത്തേന്ന െവറുത്തു
െപാടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്നു അനുതപിക്കുന്നു.

7 യേഹാവ ഈ വചനങ്ങെള ഇേയ്യാബിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്േശഷം യേഹാവ േതമാന്യനായ
എലീഫസിേനാടു അരുളിെച്ചയത്തു: നിേന്നാടും നിെന്റ
രണ്ടു േസ്നഹിതന്മാേരാടും എനിക്കു േകാപം
ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ ദാസനായ
ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല നിങ്ങൾ എെന്നക്കുറിച്ചു
വിഹിതമായതു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. 8 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ഏഴു കാളെയയും ഏഴു ആട്ടുെകാറ്റെനയും എെന്റ
ദാസനായ ഇേയ്യാബിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി േഹാമയാഗം കഴിപ്പിൻ; എെന്റ
ദാസനായ ഇേയ്യാബ ്നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിക്കും;
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ഞാൻ അവെന്റ മുഖം ആദരിച്ചു നിങ്ങളുെട
മൂഢെതക്കു തക്കവണ്ണം നിങ്ങേളാടു െചയ്യാതിരിക്കും;
എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല നിങ്ങൾ
എെന്നക്കുറിച്ചു വിഹിതമായതു സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.
9 അങ്ങെന േതമാന്യനായ എലീഫസും ശൂഹ്യനായ
ബിൽദാദും നയമാത്യനായ േസാഫരും െചന്നു
യേഹാവ തങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയത്ു;
യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റ മുഖെത്ത ആദരിച്ചു. 10

ഇേയ്യാബ ്തെന്റ േസ്നഹിതന്മാക്കൎ ു േവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ അവെന്റ സ്ഥിതിക്കു േഭദം
വരുത്തി മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും യേഹാവ
ഇേയ്യാബിന്നു ഇരട്ടിയായി െകാടുത്തു. 11 അവെന്റ
സകലസേഹാദരന്മാരും സേഹാദരിമാരും മുെമ്പ
അവന്നു പരിചയമുള്ളവെരാെക്കയും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവെന്റ വീട്ടിൽ അവേനാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു; യേഹാവ അവെന്റേമൽ
വരുത്തിയിരുന്ന സകലഅനത്ഥൎ െത്തയും കുറിച്ചു
അവർ അവേനാടു സഹതാപം കാണിച്ചു അവെന
ആശ്വസിപ്പിച്ചു; ഓേരാരുത്തനും അവന്നു ഓേരാ

െപാൻനാണ്യവും ഓേരാ െപാൻേമാതിരവും
െകാടുത്തു. 12 ഇങ്ങെന യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റ
പിൻകാലെത്ത അവെന്റ മുൻകാലെത്തക്കാൾ
അധികം അനു്രഗഹിച്ചു; അവന്നു പതിന്നാലായിരം
ആടും ആറായിരം ഒട്ടകവും ആയിരം ഏർ കാളയും
ആയിരം െപൺകഴുതയും ഉണ്ടായി. 13 അവന്നു ഏഴു
പു്രതന്മാരും മൂന്നു പു്രതിമാരും ഉണ്ടായി. 14

മൂത്തവൾക്കു അവൻ െയമീമാ എന്നും
രണ്ടാമെത്തവൾക്കു െകസീയാ എന്നും
മൂന്നാമത്തവൾക്കു േകെരൻ-ഹപ്പൂക്ക് എന്നും േപർ
വിളിച്ചു. 15 ഇേയ്യാബിെന്റ പു്രതിമാെരേപ്പാെല
െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള ്രസ്തീകൾ േദശെത്തങ്ങും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവരുെട അപ്പൻ അവരുെട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട അവക്കൎ ു അവകാശം
െകാടുത്തു. 16 അതിെന്റേശഷം ഇേയ്യാബ്
നൂറ്റിനാലപ്തു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു; അവൻ
മക്കെളയും മക്കളുെട മക്കെളയും നാലു തലമുറേയാളം
കണ്ടു. 17 അങ്ങെന ഇേയ്യാബ ്വൃദ്ധനും
കാലസമ്പൂണ്ണൎ നുമായി മരിച്ചു.
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സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നങ്ങൾനങ്ങൾ

ഒന്നാംഒന്നാം പുസ്തകംപുസ്തകം.

൧൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചന്രപകാരം
നടക്കാെതയും
പാപികളുെട വഴിയിൽ നില്ക്കാെതയും

പരിഹാസികളുെട ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാെതയും
2 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ സേന്താഷിച്ചു
അവെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത രാപ്പകൽ
ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.

3 അവൻ, ആറ്റരികത്തു നട്ടിരിക്കുന്നതും
തക്കകാലത്തു ഫലം കായ്ക്കുന്നതും
ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷംേപാെല ഇരിക്കും;
അവൻെചയ്യുന്നെതാെക്കയും സാധിക്കും.
4 ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങെനയല്ല;
അവർ കാറ്റു പാറ്റുന്ന പതിർേപാെലയേ്രത.
5 ആകയാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും
പാപികൾ നീതിമാന്മാരുെട സഭയിലും
നിവിന്നൎ ുനില്ക്കുകയില്ല.

6 യേഹാവ നീതിമാന്മാരുെട വഴി അറിയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിേയാ നാശകരം ആകുന്നു.

൨൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും
വംശങ്ങൾ വ്യത്ഥൎ മായതു നിരൂപിക്കുന്നതും
എന്തു?

2 യേഹാെവക്കും അവെന്റ അഭിഷിക്തന്നും
വിേരാധമായി
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ എഴുേന്നല്ക്കുകയും
അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആേലാചിക്കയും െചയ്യുന്നതു:
3 നാം അവരുെട െകട്ടുകെള െപാട്ടിച്ചു
അവരുെട കയറുകെള എറിഞ്ഞുകളക.
4 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു;
കത്തൎ ാവു അവെര പരിഹസിക്കുന്നു.
5 അന്നു അവൻ േകാപേത്താെട അവേരാടു

അരുളിെച്ചയ്യും;
േ്രകാധേത്താെട അവെര ്രഭമിപ്പിക്കും.
6 എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തമായ സീേയാനിൽ
ഞാൻ എെന്റ രാജാവിെന വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 ഞാൻ ഒരു നിണ്ണൎ യം ്രപസ്താവിക്കുന്നു:
യേഹാവ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

8 എേന്നാടു േചാദിച്ചുെകാൾക;
ഞാൻ നിനക്കു ജാതികെള അവകാശമായും
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങെള ൈകവശമായും തരും;
9 ഇരിമ്പുേകാൽെകാണ്ടു നീ അവെര തകക്കൎ ും;

കുശവെന്റ പാ്രതംേപാെല അവെര ഉെടക്കും.
10 ആകയാൽ രാജാക്കന്മാേര, ബുദ്ധി പഠിപ്പിൻ;
ഭൂമിയിെല ന്യായാധിപന്മാേര, ഉപേദശം
ൈകെക്കാൾവിൻ.

11 ഭയേത്താെട യേഹാവെയ േസവിപ്പിൻ;
വിറയേലാെട േഘാഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ.
12 അവൻ േകാപിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ വഴിയിൽെവച്ചു
നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പു്രതെന ചുംബിപ്പിൻ.
അവെന്റ േകാപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കും;
അവെന ശരണം ്രപാപിക്കുന്നവെരാെക്കയും
ഭാഗ്യവാന്മാർ.

൩൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദ ്തെന്റ മകനായ അബശ്േലാമിെന്റ
മുൻപിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ പാടിയ ഒരു

സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, എെന്റ ൈവരികൾ എ്രത
െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
എേന്നാടു എതിക്കൎ ുന്നവർ അേനകർ

ആകുന്നു.
2 അവന്നു ൈദവത്തിങ്കൽ രക്ഷയില്ല എന്നു
എെന്നക്കുറിച്ചു പലരും പറയുന്നു. േസലാ.
3 നീേയാ യേഹാേവ, എനിക്കു ചുറ്റും പരിചയും
എെന്റ മഹത്വവും എെന്റ തല ഉയത്തൎ ുന്നവനും
ആകുന്നു.

4 ഞാൻ യേഹാവേയാടു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു;
അവൻതെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു ഉത്തരം
അരുളുകയും െചയ്യുന്നു. േസലാ.

5 ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി;
യേഹാവ എെന്ന താങ്ങുകയാൽ ഉണന്നൎ ുമിരിക്കുന്നു.
6 എനിക്കു വിേരാധമായി ചുറ്റും

പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ആയിരം ആയിരം ജനങ്ങെള ഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
7 യേഹാേവ, എഴുേന്നേല്ക്കണേമ; എെന്റ ൈദവേമ,

എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ.
നീ എെന്റ ശ്രതുക്കെള ഒെക്കയും െചകിട്ടത്തടിച്ചു;
നീ ദുഷ്ടന്മാരുെട പല്ലു തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു.
8 രക്ഷ യേഹാെവക്കുള്ളതാകുന്നു;
നിെന്റ അനു്രഗഹം നിെന്റ ജനത്തിേന്മൽ
വരുമാറാകെട്ട. േസലാ.

൪൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു ത്രന്തിനാദേത്താെട; ദാവീദിെന്റ
ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

എെന്റ നീതിയായ ൈദവേമ, ഞാൻ
വിളിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരമരുേളണേമ;
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ഞാൻ െഞരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ നീ എനിക്കു
വിശാലത വരുത്തി;
എേന്നാടു കൃപേതാന്നി എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന
േകൾേക്കണേമ.

2 പുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം എെന്റ
മാനെത്ത നിന്ദയാക്കി
മായെയ ഇച്ഛിച്ചു വ്യാജെത്ത അേന്വഷിക്കും? േസലാ.
3 യേഹാവ ഭക്തെന തനിക്കു േവറുതിരിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നറിവിൻ;
ഞാൻ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ േകൾക്കും.

4 നടുങ്ങുവിൻ; പാപം െചയ്യാതിരിപ്പിൻ;
നിങ്ങളുെട കിടക്കേമൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു
െമൗനമായിരിപ്പിൻ. േസലാ.

5 നീതിയാഗങ്ങെള അപ്പൎ ിപ്പിൻ;
യേഹാവയിൽ ആശ്രയം െവപ്പിൻ.
6 നമുക്കു ആർ നന്മ കാണിക്കും എന്നു പലരും

പറയുന്നു;
യേഹാേവ, നിെന്റ മുഖ്രപകാശം ഞങ്ങളുെട േമൽ
ഉദിപ്പിേക്കണേമ.

7 ധാന്യവും വീഞ്ഞും വദ്ധൎ ിച്ചേപ്പാൾ
അവക്കൎ ുണ്ടായതിലും
അധികം സേന്താഷം നീ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

8 ഞാൻ സമാധാനേത്താെട കിടന്നുറങ്ങും;
നീയേല്ലാ യേഹാേവ, എെന്ന നിഭൎയം
വസിക്കുമാറാക്കുന്നതു.

൫൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു േവണുനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ
ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

യേഹാേവ, എെന്റ വാക്കുകൾക്കു െചവി
തേരണേമ;
എെന്റ ധ്യാനെത്ത ശ്രദ്ധിേക്കണേമ;

2 എെന്റ രാജാവും എെന്റ ൈദവവുമായുേള്ളാേവ,
എെന്റ സങ്കടയാചന േകൾേക്കണേമ;
നിേന്നാടേല്ലാ ഞാൻ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നതു.
3 യേഹാേവ, രാവിെല എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന

േകൾേക്കണേമ;
രാവിെല ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു.
4 നീ ദുഷ്ടതയിൽ ്രപസാദിക്കുന്ന ൈദവമല്ല;
ദുഷ്ടൻ നിേന്നാടുകൂെട പാക്കൎ യില്ല.
5 അഹങ്കാരികൾ നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കയില്ല;
നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെരെയാെക്കയും നീ
പെകക്കുന്നു.

6 േഭാഷ്ക്കുപറയുന്നവെര നീ നശിപ്പിക്കും;
രക്തപാതകവും ചതിവുമുള്ളവൻ യേഹാെവക്കു
അെറപ്പാകുന്നു;

7 ഞാേനാ, നിെന്റ കൃപയുെട ബഹുത്വത്താൽ നിെന്റ
ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു
നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു േനെര നിങ്കലുള്ള
ഭക്തിേയാെട ആരാധിക്കും.

8 യേഹാേവ, എെന്റ ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം നിെന്റ
നീതിയാൽ എെന്ന നടേത്തണേമ;
എെന്റ മുമ്പിൽ നിെന്റ വഴിെയ നിരപ്പാേക്കണേമ.
9 അവരുെട വായിൽ ഒട്ടും േനരില്ല;
അവരുെട അന്തരംഗം നാശകൂപം തേന്ന;
അവരുെട െതാണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴിയാകുന്നു;

നാവുെകാണ്ടു അവർ മധുരവാക്കു പറയുന്നു.
10 ൈദവേമ അവെര കുറ്റംവിധിേക്കണേമ;
തങ്ങളുെട ആേലാചനകളാൽ തേന്ന അവർ വീഴെട്ട;
അവരുെട അതി്രകമങ്ങളുെട ബഹുത്വം നിമിത്തം
അവെര തള്ളിക്കളേയണേമ;
നിേന്നാടേല്ലാ അവർ മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നതു.
11 എന്നാൽ നിെന്ന

ശരണം്രപാപിക്കുന്നവെരല്ലാവരും സേന്താഷിക്കും;
നീ അവെര പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടു അവർ എേപ്പാഴും
ആനന്ദിച്ചാക്കൎ ും;
നിെന്റ നാമെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ
ഉല്ലസിക്കും;

12 യേഹാേവ, നീ നീതിമാെന അനു്രഗഹിക്കും;
പരിചെകാെണ്ടന്നേപാെല നീ ദയെകാണ്ടു അവെന
മെറക്കും;

൬൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു ത്രന്തിനാദേത്താെട
അഷ്ടമരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

യേഹാേവ, നിെന്റ േകാപത്തിൽ എെന്ന
ശിക്ഷിക്കരുേത;
നിെന്റ േ്രകാധത്തിൽ എെന്ന ദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത.

2 യേഹാേവ, ഞാൻ തളന്നൎ ിരിക്കുന്നു; എേന്നാടു
കരുണയുണ്ടാേകണേമ;
യേഹാേവ, എെന്റ അസ്ഥികൾ ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്ന െസൗഖ്യമാേക്കണേമ.
3 എെന്റ ്രപാണനും അത്യന്തം ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീേയാ, യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം?
4 യേഹാേവ, തിരിഞ്ഞു എെന്റ ്രപാണെന

വിടുവിേക്കണേമ.
നിെന്റ കാരുണ്യം നിമിത്തം എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ.
5 മരണത്തിൽ നിെന്നക്കുറിച്ചു ഓമ്മൎ യില്ലേല്ലാ;
പാതാളത്തിൽ ആർ നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും?
6 എെന്റ ഞരക്കംെകാണ്ടു ഞാൻ തകന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
രാ്രതിമുഴുവനും എെന്റ കിടക്കെയ ഒഴുക്കുന്നു;
കണ്ണുനീർെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ കട്ടിലിെന
നെനക്കുന്നു.

7 ദുഃഖംെകാണ്ടു എെന്റ കണ്ണു കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സകലൈവരികളും േഹതുവായി
ക്ഷീണിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

8 നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ഏവരുേമ എെന്ന
വിട്ടുേപാകുവിൻ;
യേഹാവ എെന്റ കരച്ചലിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിരിക്കുന്നു.
9 യേഹാവ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന ൈകെക്കാള്ളും.
10 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ചു ്രഭമിക്കും;
അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു െപെട്ടന്നു നാണിച്ചു േപാകും.

൭൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

െബന്യാമീന്യനായ കൂശിെന്റ വാക്കുകൾനിമിത്തം
ദാവീദ ്യെഹാെവക്കു പാടിയ വി്രഭമഗീതം.
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്ന ഞാൻ
ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
എെന്ന േവട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുെടയും കയ്യിൽ

നിന്നു എെന്ന രക്ഷിച്ചു വിടുവിേക്കണേമ.
2 അവൻ സിംഹം എന്നേപാെല എെന്ന

കീറിക്കളയരുേത;
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വിടുവിപ്പാൻ ആരുമില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന
ചീന്തിക്കളയരുേത.

3 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ ഇതു
െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ,
എെന്റ പക്കൽ നീതിേകടുെണ്ടങ്കിൽ,
4 എനിക്കു ബന്ധുവായിരുന്നവേനാടു ഞാൻ േദാഷം

െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ,
- േഹതുകൂടാെത എനിക്കു ൈവരിയായിരുന്നവെന
ഞാൻ വിടുവിച്ചുവേല്ലാ -

5 ശ്രതു എെന്റ ്രപാണെന പിന്തുടന്നൎ ു പിടിക്കെട്ട;
അവൻ എെന്റ ജീവെന നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടെട്ട;
എെന്റ മാനെത്ത പൂഴിയിൽ തള്ളിയിടെട്ട. േസലാ.
6 യേഹാേവ, േകാപേത്താെട എഴുേന്നേല്ക്കണേമ;
എെന്റ ൈവരികളുെട േ്രകാധേത്താടു
എതിത്തൎ ുനിേല്ക്കണേമ;
എനിക്കു േവണ്ടി ഉണേരണേമ; നീ ന്യായവിധി
കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ.

7 ജാതികളുെട സംഘം നിെന്ന ചുറ്റിനില്ക്കെട്ട;
നീ അവക്കൎ ു മീെതകൂടി ഉയരത്തിേലക്കു മടേങ്ങണേമ.
8 യേഹാവ ജാതികെള ന്യായംവിധിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, എെന്റ നീതിക്കും പരമാത്ഥൎ െതക്കും
തക്കവണ്ണം എെന്ന വിധിേക്കണേമ;

9 ദുഷ്ടെന്റ ദുഷ്ടത തീന്നൎ ുേപാകെട്ട; നീതിമാെന നീ
ഉറപ്പിേക്കണേമ.
നീതിമാനായ ൈദവം ഹൃദയങ്ങെളയും
അന്തരി്രന്ദിയങ്ങെളയും േശാധനെചയ്യുന്നുവേല്ലാ.

10 എെന്റ പരിച ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടു;
അവൻ ഹൃദയപരമാത്ഥൎ ികെള രക്ഷിക്കുന്നു.
11 ൈദവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
ൈദവം ദിവസം്രപതി േകാപിക്കുന്നു.
12 മനം തിരിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ തെന്റ വാളിന്നു

മൂച്ചൎ കൂട്ടും;
അവൻ തെന്റ വില്ലു കുെലച്ചു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
13 അവൻ മരണാ്രസ്തങ്ങെള അവെന്റ േനെര

െതാടുത്തു,
തെന്റ ശരങ്ങെള തീയമ്പുകളാക്കി തീത്തൎ ിരിക്കുന്നു.
14 ഇതാ, അവന്നു നീതിേകടിെന േനാവു കിട്ടുന്നു;
അവൻ കഷ്ടെത്ത ഗഭൎ ം ധരിച്ചു വഞ്ചനെയ
്രപസവിക്കുന്നു.

15 അവൻ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചുണ്ടാക്കി,
കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തേന്ന വീണു.
16 അവെന്റ േവണ്ടാതനം അവെന്റ തലയിേലക്കു

തിരിയും;
അവെന്റ ബലാല്ക്കാരം അവെന്റ െനറുകയിൽ തേന്ന
വീഴും.

17 ഞാൻ യേഹാവെയ അവെന്റ നീതിക്കു തക്കവണ്ണം
സ്തുതിക്കും;
അത്യുന്നതനായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം
പാടും.

൮൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു ഗത്ത്യരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം.

ഞങ്ങളുെട കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നിെന്റ
നാമം ഭൂമിയിെലാെക്കയും എ്രത
േശ്രഷഠ്മായിരിക്കുന്നു!

നീ ആകാശത്തിൽ നിെന്റ േതജസ്സു െവച്ചിരിക്കുന്നു.
2 നിെന്റ ൈവരികൾനിമിത്തം,

ശ്രതുവിെനയും പകയെനയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ
തേന്ന,
നീ ശിശുക്കളുെടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും
വായിൽനിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

3 നിെന്റ വിരലുകളുെട പണിയായ ആകാശെത്തയും
നീ ഉണ്ടാക്കിയ ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും
േനാക്കുേമ്പാൾ,

4 മതൎ ്യെന നീ ഓേക്കൎ ണ്ടതിന്നു അവൻഎന്തു?
മനുഷ്യപു്രതെന സന്ദശൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
എന്തുമാ്രതം?

5 നീ അവെന ൈദവെത്തക്കാൾ അലപ്ം മാ്രതം
താഴത്്തി,
േതജസ്സും ബഹുമാനവും അവെന
അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 നിെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു നീ അവെന
അധിപതിയാക്കി,
സകലെത്തയും അവെന്റ
കാൽകീെഴയാക്കിയിരിക്കുന്നു;

7 ആടുകെളയും കാളകെളയും എല്ലാം
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങെളെയാെക്കയും
8 ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും സമു്രദത്തിെല

മത്സ്യങ്ങെളയും
സമു്രദമാഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലെത്തയും
തേന്ന.

9 ഞങ്ങളുെട കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ,
നിെന്റ നാമം ഭൂമിയിെലാെക്കയും എ്രത
േശ്രഷഠ്മായിരിക്കുന്നു!
സംഗീത്രപമാണിക്കു പു്രതമരണരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ

ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

൯൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
ഞാൻ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കും;
നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള ഒെക്കയും ഞാൻ

വണ്ണൎ ിക്കും.
2 ഞാൻ നിന്നിൽ സേന്താഷിച്ചുല്ലസിക്കും;
അത്യുന്നതനായുേള്ളാേവ, ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത
കീത്തൎ ിക്കും.

3 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ പിൻവാങ്ങുകയിൽ ഇടറിവീണു,
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നശിച്ചു േപാകും.
4 നീ എെന്റ കായ്യൎ വും വ്യവഹാരവും

നടത്തിയിരിക്കുന്നു;
നീ നീതിേയാെട വിധിച്ചുെകാണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു;

5 നീ ജാതികെള ശാസിച്ചു ദുഷ്ടെന നശിപ്പിച്ചു;
അവരുെട നാമെത്ത നീ സദാകാലേത്തക്കും
മായിച്ചുകളഞ്ഞു.

6 ശ്രതുക്കൾ മുടിഞ്ഞു സദാകാലേത്തക്കും
നശിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട പട്ടണങ്ങെളയും നീ
മറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവയുെട ഓമ്മൎ കൂെട ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.
7 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നക്കും വാഴുന്നു;
ന്യായവിധിക്കു അവൻ സിംഹാസനം
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

8 അവൻ േലാകെത്ത നീതിേയാെട വിധിക്കും;
ജാതികൾക്കു േനേരാെട ന്യായപാലനം െചയ്യും.
9 യേഹാവ പീഡിതന്നു ഒരു അഭയസ്ഥാനം;
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കഷ്ടകാലത്തു ഒരഭയസ്ഥാനം തേന്ന.
10 നിെന്റ നാമെത്ത അറിയുന്നവർ നിങ്കൽ

ആശ്രയിക്കും;
യേഹാേവ, നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവെര നീ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.

11 സീേയാനിൽ വസിക്കുന്ന യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം
പാടുവിൻ;
അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള ജാതികളുെട ഇടയിൽ
േഘാഷിപ്പിൻ.

12 രക്തപാതകത്തിന്നു ്രപതികാരം െചയ്യുന്നവൻ
അവെര ഓക്കൎ ുന്നു;
എളിയവരുെട നിലവിളിെയ അവൻ മറക്കുന്നതുമില്ല.
13 യേഹാേവ, എേന്നാടു കരുണയുണ്ടാേകണേമ;
മരണവാതിലുകളിൽനിന്നു എെന്ന
ഉദ്ധരിക്കുന്നവേന,
എെന്ന പെകക്കുന്നവരാൽ എനിക്കു േനരിടുന്ന
കഷ്ടം േനാേക്കണേമ.

14 ഞാൻ സീേയാൻപു്രതിയുെട പടിവാതിലുകളിൽ
നിെന്റ സ്തുതിെയ ഒെക്കയും ്രപസ്താവിച്ചു
നിെന്റ രക്ഷയിൽ സേന്താഷിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന.
15 ജാതികൾ തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ

താണുേപായി;
അവർ ഒളിച്ചുെവച്ച വലയിൽ അവരുെട കാൽ തേന്ന
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

16 യേഹാവ തേന്നത്താൻ െവളിെപ്പടുത്തി
ന്യായവിധി നടത്തിയിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻ സ്വന്തൈകകളുെട ്രപവൃത്തിയിൽ
കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ത്രന്തിനാദം. േസലാ.

17 ദുഷ്ടന്മാരും ൈദവെത്ത മറക്കുന്ന
സകലജാതികളും
പാതാളത്തിേലക്കു തിരിയും.
18 ദരി്രദെന എേന്നക്കും മറന്നു േപാകയില്ല;
സാധുക്കളുെട ്രപത്യാെശക്കു എന്നും ഭംഗം
വരികയുമില്ല.

19 യേഹാേവ, എഴുേന്നേല്ക്കണേമ, മതൎ ്യൻ
്രപബലനാകരുേത;
ജാതികൾ നിെന്റ സന്നിധിയിൽ
വിധിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.

20 യേഹാേവ, തങ്ങൾ മതൎ ്യരേ്രത എന്നു ജാതികൾ
അറിേയണ്ടതിന്നു
അവക്കൎ ു ഭയം വരുേത്തണേമ. േസലാ.

൧൦൧൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാേവ, നീ ദൂരത്തു നില്ക്കുന്നെതന്തു?
കഷ്ടകാലത്തു നീ
മറഞ്ഞുകളയുന്നതുെമന്തു?

2 ദുഷ്ടെന്റ അഹങ്കാരത്താൽ എളിയവൻ തപിക്കുന്നു;
അവർ നിരൂപിച്ച ഉപായങ്ങളിൽ അവർ തേന്ന
പിടിെപടെട്ട.

3 ദുഷ്ടൻ തെന്റ മേനാരഥത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
ദുരാ്രഗഹി യേഹാവെയ ത്യജിച്ചു നിന്ദിക്കുന്നു.
4 ദുഷ്ടൻ ഉന്നതഭാവേത്താെട: അവൻ േചാദിക്കയില്ല

എന്നു പറയുന്നു;
ൈദവം ഇല്ല എന്നാകുന്നു അവെന്റ നിരൂപണം
ഒെക്കയും.

5 അവെന്റ വഴികൾ എല്ലായേ്പാഴും സഫലമാകുന്നു;
നിെന്റ ന്യായവിധികൾ അവൻ കാണാതവണ്ണം
ഉയരമുള്ളവ;
തെന്റ സകലശ്രതുക്കേളാടും അവൻ ചീറുന്നു.

6 ഞാൻ കുലുങ്ങുകയില്ല, ഒരുനാളും അനത്ഥൎ ത്തിൽ
വീഴുകയുമില്ല
എന്നു അവൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു.
7 അവെന്റ വായിൽ ശാപവും വ്യാജവും

സാഹസവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ നാവിൻ കീഴിൽ േദാഷവും അതി്രകമവും
ഇരിക്കുന്നു.

8 അവൻ ്രഗാമങ്ങളുെട ഒളിവുകളിൽ
പതിയിരിക്കുന്നു;
മറവിടങ്ങളിൽെവച്ചു അവൻ കുറ്റമില്ലാത്തവെന
െകാല്ലുന്നു;
അവൻ രഹസ്യമായി അഗതിയുെടേമൽ കണ്ണു
െവച്ചിരിക്കുന്നു.

9 സിംഹം മുറ്റുകാട്ടിൽ എന്നേപാെല അവൻ
മറവിടത്തിൽ പതുങ്ങുന്നു;
എളിയവെന പിടിപ്പാൻ അവൻ പതിയിരിക്കുന്നു;
എളിയവെന തെന്റ വലയിൽ ചാടിച്ചു പിടിക്കുന്നു.
10 അവൻ കുനിഞ്ഞു പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
അഗതികൾ അവെന്റ ബലത്താൽ വീണു േപാകുന്നു.
11 ൈദവം മറന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ തെന്റ മുഖം

മെറച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ ഒരുനാളും കാണുകയില്ല എന്നു അവൻ
ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു.

12 യേഹാേവ, എഴുേന്നേല്ക്കണേമ, ൈദവേമ, തൃൈക്ക
ഉയേത്തൎ ണേമ;
എളിയവെര മറക്കരുേത.
13 ദുഷ്ടൻ ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്നതും
നീ േചാദിക്കയില്ല എന്നു തെന്റ ഉള്ളിൽ പറയുന്നതും
എന്തിന്നു?

14 നീ അതു കണ്ടിരിക്കുന്നു, തൃൈക്കെകാണ്ടു പകരം
െചയവ്ാൻ
േദാഷെത്തയും പകെയയും നീ
േനാക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്നു;
അഗതി തേന്നത്താൻ നിങ്കൽ ഏലപ്ിക്കുന്നു;
അനാഥന്നു നീ സഹായി ആകുന്നു.
15 ദുഷ്ടെന്റ ഭുജെത്ത നീ ഒടിേക്കണേമ;
േദാഷിയുെട ദുഷ്ടത ഇല്ലാെതയാകുേവാളം അതിന്നു
്രപതികാരം െചേയ്യണേമ.

16 യേഹാവ എെന്നേന്നക്കും രാജാവാകുന്നു;
ജാതികൾ അവെന്റ േദശത്തുനിന്നു നശിച്ചു
േപായിരിക്കുന്നു.

17 ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള മതൎ ്യൻ ഇനി
ഭയെപ്പടുത്താതിരിപ്പാൻ
നീ അനാഥന്നും പീഡിതന്നും ന്യായപാലനം
െചേയ്യണ്ടതിന്നു

18 യേഹാേവ, നീ സാധുക്കളുെട അേപക്ഷ
േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയെത്ത നീ ഉറപ്പിക്കയും നിെന്റ െചവി
ചായിച്ചു േകൾക്കയും െചയ്യുന്നു.

൧൧൧൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ഞാൻ യേഹാവെയ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
പക്ഷികേള, നിങ്ങളുെട പവ്വൎ തത്തിേലക്കു
പറന്നുേപാകുവിൻ

എന്നു നിങ്ങൾ എേന്നാടു പറയുന്നതു എങ്ങെന?
2 ഇതാ, ദുഷ്ടന്മാർ ഹൃദയപരമാത്ഥൎ ികെള ഇരുട്ടത്തു

എേയ്യണ്ടതിന്നു
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വില്ലു കുെലച്ചു അ്രസ്തം ഞാണിേന്മൽ െതാടുക്കുന്നു.
3 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറിഞ്ഞുേപായാൽ നീതിമാൻ

എന്തുെചയ്യും?
4 യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടു;
യേഹാവയുെട സിംഹാസനം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ആകുന്നു;
അവെന്റ കണ്ണുകൾ ദശൎ ിക്കുന്നു;
അവെന്റ കൺേപാളകൾ മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േശാധന
െചയ്യുന്നു.

5 യേഹാവ നീതിമാെന േശാധന െചയ്യുന്നു;
ദുഷ്ടെനയും സാഹസ്രപിയെനയും അവെന്റ ഉള്ളം
െവറുക്കുന്നു.

6 ദുഷ്ടന്മാരുെടേമൽ അവൻ കണികെള വഷൎ ിപ്പിക്കും;
തീയും ഗന്ധകവും ഉഷണ്ക്കാറ്റും അവരുെട
പാനപാ്രതത്തിെല ഓഹരിയായിരിക്കും.

7 യേഹാവ നീതിമാൻ; അവൻ നീതിെയ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
േനരുള്ളവർ അവെന്റ മുഖം കാണും.

൧൨൧൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; അഷ്ടമരാഗത്തിൽ: ദാവീദിെന്റ
ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

യേഹാേവ, രക്ഷിേക്കണേമ; ഭക്തന്മാർ
ഇല്ലാെതേപാകുന്നു;
വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ

കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
2 ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു വ്യാജം

സംസാരിക്കുന്നു;
കപടമുള്ള അധരേത്താടും ഇരുമനേസ്സാടും കൂെട
അവർ സംസാരിക്കുന്നു.

3 കപടമുള്ള അധരങ്ങെള ഒെക്കയും
വമ്പു പറയുന്ന നാവിെനയും യേഹാവ
േഛദിച്ചുകളയും.

4 ഞങ്ങളുെട നാവുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ ജയിക്കും;
ഞങ്ങളുെട അധരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു തുണ;
ഞങ്ങൾക്കു യജമാനൻ ആർ എന്നു അവർ പറയുന്നു.
5 എളിയവരുെട പീഡയും ദരി്രദന്മാരുെട

ദീഘൎ ശ്വാസവുംനിമിത്തം
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എഴുേന്നല്ക്കും; രെക്ഷക്കായി
കാംക്ഷിക്കുന്നവെന
ഞാൻ അതിലാക്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

6 യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ നിമ്മൎ ല വചനങ്ങൾ
ആകുന്നു;
നിലത്തു ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴു്രപാവശ്യം
ശുദ്ധിെചയത് െവള്ളിേപാെല തേന്ന.

7 യേഹാേവ, നീ അവെര കാത്തുെകാള്ളും;
ഈ തലമുറയിൽനിന്നു നീ അവെര എന്നും
സൂക്ഷിക്കും.

8 മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ വഷളത്വം
്രപബലെപ്പടുേമ്പാൾ
ദുഷ്ടന്മാർ എല്ലാടവും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

൧൩൧൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം നീ എെന്ന
മറന്നുെകാണ്ടിരിക്കും?

നീ എ്രതേത്താളം നിെന്റ മുഖെത്ത ഞാൻ
കാണാതവണ്ണം മെറക്കും?

2 എ്രതേത്താളം ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ
വിചാരംപിടിച്ചു
എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ദിവസം്രപതി ദുഃഖം
അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും?
എ്രതേത്താളം എെന്റ ശ്രതു എെന്റേമൽ
ഉയന്നൎ ിരിക്കും?

3 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, കടാക്ഷിേക്കണേമ;
എനിക്കു ഉത്തരം അരുേളണേമ;
ഞാൻ മരണനി്രദ ്രപാപിക്കാതിരിപ്പാൻ എെന്റ
കണ്ണുകെള ്രപകാശിപ്പിേക്കണേമ.

4 ഞാൻ അവെന േതാലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു എെന്റ
ശ്രതു പറയരുേത;
ഞാൻ ്രഭമിച്ചുേപാകുന്നതിനാൽ എെന്റ ൈവരികൾ
ഉല്ലസിക്കയുമരുേത.

5 ഞാേനാ നിെന്റ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം നിെന്റ രക്ഷയിൽ ആനന്ദിക്കും.
6 യേഹാവ എനിക്കു നന്മ െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു
ഞാൻ അവന്നു പാട്ടു പാടും.

൧൪൧൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവം ഇല്ല എന്നു മൂഢൻ തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു;
അവർ വഷളന്മാരായി േമ്ലച്ഛത

്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു;
നന്മെചയ്യുന്നവൻ ആരുമില്ല.
2 ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുേണ്ടാ

എന്നു കാണ്മാൻ
യേഹാവ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യപു്രതന്മാെര
േനാക്കുന്നു.

3 എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി ഒരുേപാെല
െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീന്നൎ ു;
നന്മ െചയ്യുന്നവനില്ല; ഒരുത്തൻ േപാലുമില്ല.
4 നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവർ ആരും

അറിയുന്നില്ലേയാ?
അപ്പം തിന്നുന്നതുേപാെല അവർ എെന്റ ജനെത്ത
തിന്നുകളയുന്നു;
യേഹാവേയാടു അവർ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നില്ല.
5 അവർ അവിെട അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ടു;
യേഹാവ നീതിമാന്മാരുെട തലമുറയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ.
6 നിങ്ങൾ ദരി്രദെന്റ ആേലാചെനക്കു ഭംഗം

വരുത്തുന്നു;
എന്നാൽ യേഹാവ അവെന്റ സേങ്കതമാകുന്നു.
7 സീേയാനിൽനിന്നു യി്രസാേയലിെന്റ

രക്ഷവെന്നങ്കിൽ!
യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റുേമ്പാൾ
യാേക്കാബ ്സേന്താഷിക്കയും യി്രസാേയൽ
ആനന്ദിക്കയും െചയ്യും.

൧൫൧൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, നിെന്റ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാക്കൎ ും?
നിെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ ആർ വസിക്കും?
2 നിഷ്കളങ്കനായി നടന്നു നീതി

്രപവത്തൎ ിക്കയും
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ഹൃദയപൂവ്വൎ ം സത്യം സംസാരിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ.
3 നാവുെകാണ്ടു കുരള പറയാെതയും
തെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു േദാഷം െചയ്യാെതയും
കൂട്ടുകാരന്നു അപമാനം വരുത്താെതയും
ഇരിക്കുന്നവൻ;

4 വഷളെന നിന്ദ്യനായി എണ്ണുകയും
യേഹാവാഭക്തന്മാെര ബഹുമാനിക്കയും
െചയ്യുന്നവൻ;
സത്യംെചയത്ിട്ടു േചതം വന്നാലും മാറാത്തവൻ;
5 തെന്റ ്രദവ്യം പലിെശക്കു െകാടുക്കാെതയും
കുറ്റുമില്ലാത്തവന്നു വിേരാധമായി ൈകക്കൂലി
വാങ്ങാെതയും ഇരിക്കുന്നവൻ;
ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നവൻ ഒരുനാളും
കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല.

൧൬൧൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ സ്വണ്ണഗൎ ീതം.
ൈദവേമ, ഞാൻ നിെന്ന ശരണം
ആക്കിയിരിക്കയാൽ
എെന്ന കാത്തുെകാേള്ളണേമ,

2 ഞാൻ യേഹാവേയാടു പറഞ്ഞതു: നീ എെന്റ
കത്തൎ ാവാകുന്നു;
നീ ഒഴിെക എനിക്കു ഒരു നന്മയും ഇല്ല.
3 ഭൂമിയിെല വിശുദ്ധന്മാേരാ അവർ എനിക്കു

്രപസാദമുള്ള േശ്രഷഠ്ന്മാർ തേന്ന.
4 അന്യേദവെന ൈകെക്കാള്ളുന്നവരുെട േവദനകൾ

വദ്ധൎ ിക്കും;
അവരുെട രക്തപാനീയബലികെള ഞാൻ
അപ്പൎ ിക്കയില്ല;
അവരുെട നാമങ്ങെള എെന്റ നാവിേന്മൽ
എടുക്കയുമില്ല.

5 എെന്റ അവകാശത്തിെന്റയും
പാനപാ്രതത്തിെന്റയും പങ്കു യേഹാവ ആകുന്നു;
നീ എനിക്കുള്ള ഓഹരിെയ പരിപാലിക്കുന്നു.
6 അളവുനൂൽ എനിക്കു മേനാഹരേദശത്തു

വീണിരിക്കുന്നു;
അേത, എനിക്കു നേല്ലാരവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 എനിക്കു ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ചുതന്ന യേഹാവെയ

ഞാൻ വാഴത്്തും;
രാ്രതികാലങ്ങളിലും എെന്റ അന്തരംഗം എെന്ന
ഉപേദശിക്കുന്നു.

8 ഞാൻ യേഹാവെയ എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ
െവച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളതുെകാണ്ടു ഞാൻ
കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല.

9 അതുെകാണ്ടു എെന്റ ഹൃദയം സേന്താഷിച്ചു എെന്റ
മനസ്സു ആനന്ദിക്കുന്നു;
എെന്റ ജഡവും നിഭൎയമായി വസിക്കും.
10 നീ എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല.
നിെന്റ പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം കാണ്മാൻ
സമ്മതിക്കയുമില്ല.

11 ജീവെന്റ വഴി നീ എനിക്കു കാണിച്ചുതരും;
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ സേന്താഷപരിപൂണ്ണൎ തയും
നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു എന്നും ്രപേമാദങ്ങളും ഉണ്ടു.

൧൭൧൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാത്ഥൎ ന.

യേഹാേവ, ന്യായെത്ത േകൾേക്കണേമ,
എെന്റ നിലവിളിെയ ശ്രദ്ധിേക്കണേമ.
കപടമില്ലാത്ത അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എെന്റ

്രപാത്ഥൎ നെയ െചവിെക്കാേള്ളണേമ.
2 എനിക്കുള്ള വിധി നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നു

പുറെപ്പടെട്ട;
നിെന്റ കണ്ണു േനർ കാണുമാറാകെട്ട.
3 നീ എെന്റ ഹൃദയെത്ത േശാധനെചയത്ു രാ്രതിയിൽ

എെന്ന സന്ദശൎ ിച്ചു;
നീ എെന്ന പരീക്ഷിച്ചു ദുരുേദ്ദശെമാന്നും
കെണ്ടത്തുന്നില്ല;
എെന്റ വായ ്ലംഘനം െചയ്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു.

4 മനുഷ്യരുെട ്രപവൃത്തികെള കണ്ടിട്ടു ഞാൻ നിെന്റ
അധരങ്ങളുെട വചനത്താൽ
നിഷഠ്ൂരെന്റ പാതകെള സൂക്ഷിെച്ചാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5 എെന്റ നടപ്പു നിെന്റ ചുവടുകളിൽ തേന്ന

ആയിരുന്നു;
എെന്റ കാൽ വഴുതിയതുമില്ല.
6 ൈദവേമ, ഞാൻ നിേന്നാടു അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;

നീ എനിക്കുത്തരമരുളുമേല്ലാ;
നിെന്റ െചവി എങ്കേലക്കു ചായിച്ചു എെന്റ അേപക്ഷ
േകൾേക്കണേമ.

7 നിെന്ന ശരണമാക്കുന്നവെര അവേരാടു
എതിക്കൎ ുന്നവരുെട കയ്യിൽനിന്നു
നിെന്റ വലങ്കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുന്നവനായുേള്ളാേവ,
നിെന്റ അത്ഭുതകാരുണ്യം കാണിേക്കണേമ.
8 കണ്ണിെന്റ കൃഷണ്മണിേപാെല എെന്ന

കാേക്കണേമ;
എെന്ന െകാള്ളയിടുന്ന ദുഷ്ടന്മാരും
9 എെന്ന ചുറ്റിവളയുന്ന ്രപാണശ്രതുക്കളും എെന്ന

പിടിക്കാതവണ്ണം
നിെന്റ ചിറകിെന്റ നിഴലിൽ എെന്ന
മെറച്ചുെകാേള്ളണേമ.

10 അവർ തങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത അെടച്ചിരിക്കുന്നു;
വായ ്െകാണ്ടു വമ്പു പറയുന്നു.
11 അവർ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട കാലടി തുടന്നൎ ു

ഞങ്ങെള വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങെള നിലത്തു തള്ളിയിടുവാൻ ദൃഷ്ടിെവക്കുന്നു.
12 കടിച്ചുകീറുവാൻ െകാതിക്കുന്ന സിംഹം

േപാെലയും
മറവിടങ്ങളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന
ബാലസിംഹംേപാെലയും തേന്ന.

13 യേഹാേവ, എഴുേന്നറ്റു അവേനാെടതിത്തൎ ു
അവെന തള്ളിയിേടണേമ.
യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാണെന നിെന്റ വാൾെകാണ്ടു
ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽനിന്നും

14 തൃൈക്കെകാണ്ടു െലൗകികപുരുഷന്മാരുെട
വശത്തുനിന്നും വിടുവിേക്കണേമ;
അവരുെട ഓഹരി ഈ ആയുസ്സിൽ അേ്രത;
നിെന്റ സമ്പത്തുെകാണ്ടു നീ അവരുെട വയറു
നിെറക്കുന്നു;
അവക്കൎ ു പു്രതസമ്പത്തു ധാരാളം ഉണ്ടു;
തങ്ങളുെട ധനശിഷ്ടം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു
െവേച്ചക്കുന്നു.

15 ഞാേനാ, നീതിയിൽ നിെന്റ മുഖെത്ത കാണും;
ഞാൻ ഉണരുേമ്പാൾ നിെന്റ രൂപം കണ്ടു
തൃപത്നാകും.
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൧൮൧൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

യേഹാവ അവെന സകലശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നും
െശൗലിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും വിടുവിച്ച കാലത്തു അവൻ

ഈ സംഗീതവാക്യങ്ങെള യേഹാവക്കു പാടി.
എെന്റ ബലമായ യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നു.

2 യേഹാവ എെന്റ ൈശലവും എെന്റ
േകാട്ടയും എെന്റ രക്ഷകനും
എെന്റ ൈദവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന എെന്റ
പാറയും
എെന്റ പരിചയും എെന്റ രക്ഷയായ െകാമ്പും എെന്റ
േഗാപുരവും ആകുന്നു.

3 സ്തുത്യനായ യേഹാവെയ ഞാൻ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കയും
എെന്റ ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷ്രപാപിക്കയും
െചയ്യും.

4 മരണപാശങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റി;
അഗാധ്രപവാഹങ്ങൾ എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചു.
5 പാതാളപാശങ്ങൾ എെന്ന വളഞ്ഞു;
മരണത്തിെന്റ കണികളും എെന്ന തുടന്നൎ ു പിടിച്ചു.
6 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചു,
എെന്റ ൈദവേത്താടു നിലവിളിച്ചു;
അവൻ തെന്റ മന്ദിരത്തിൽനിന്നു എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടു;
തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ കഴിച്ച ്രപാത്ഥൎ ന അവെന്റ
െചവിയിൽ എത്തി.

7 ഭൂമി െഞട്ടിവിെറച്ചു; മലകളുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
ഇളകി;
അവൻ േകാപിക്കയാൽ അവ കുലുങ്ങിേപ്പായി.
8 അവെന്റ മൂക്കിൽനിന്നു പുക െപാങ്ങി;
അവെന്റ വായിൽനിന്നു തീ പുറെപ്പട്ടു ദഹിപ്പിച്ചു.
തീക്കനൽ അവങ്കൽനിന്നു ജ്വലിച്ചു.
9 അവൻ ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി;
കൂരിരുൾ അവെന്റ കാല്ക്കീഴുണ്ടായിരുന്നു.
10 അവൻ െകരൂബിെന വാഹനമാക്കി പറന്നു;
അവൻ കാറ്റിെന്റ ചിറകിേന്മലിരുന്നു പറപ്പിച്ചു.
11 അവൻ അന്ധകാരെത്ത തെന്റ മറവും
ജലതമസ്സിെനയും ആകാശേമഘങ്ങെളയും തനിക്കു
ചുറ്റും കൂടാരവുമാക്കി.

12 അവെന്റ മുമ്പിലുള്ള ്രപകാശത്താൽ
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും അവെന്റ േമഘങ്ങളിൽകൂടി
െപാഴിഞ്ഞു.

13 യേഹാവ ആകാശത്തിൽ ഇടി മുഴക്കി,
അത്യുന്നതൻ തെന്റ നാദം േകൾപ്പിച്ചു,
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും െപാഴിഞ്ഞു.
14 അവൻ അ്രസ്തം എയത്ു അവെര ചിതറിച്ചു;
മിന്നൽ അയച്ചു അവെര േതാലപ്ിച്ചു.
15 യേഹാേവ, നിെന്റ ഭത്സൎ നത്താലും
നിെന്റ മൂക്കിെല ശ്വാസത്തിെന്റ ഊത്തിനാലും
നീേത്തൎ ാടുകൾ കാണായവ്ന്നു ഭൂതലത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ െവളിെപ്പട്ടു.

16 അവൻ ഉയരത്തിൽനിന്നു ൈക നീട്ടി എെന്ന
പിടിച്ചു,
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്നു എെന്ന വലിെച്ചടുത്തു.
17 ബലമുള്ള ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും

എെന്ന പെകച്ചവരുെട പക്കൽനിന്നും അവൻ
എെന്ന വിടുവിച്ചു;
അവർ എന്നിലും ബലേമറിയവരായിരുന്നു.
18 എെന്റ അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ അവർ എെന്ന

ആ്രകമിച്ചു;
എന്നാൽ യേഹാവ എനിക്കു തുണയായിരുന്നു.
19 അവൻ എെന്ന വിശാലതയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു;
എന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു എെന്ന
വിടുവിച്ചു.

20 യേഹാവ എെന്റ നീതിക്കു തക്കവണ്ണം എനിക്കു
്രപതിഫലം നല്കി;
എെന്റ ൈകകളുെട െവടിപ്പിെന്നാത്തവണ്ണം എനിക്കു
പകരം തന്നു.

21 ഞാൻ യേഹാവയുെട വഴികെള ്രപമാണിച്ചു;
എെന്റ ൈദവേത്താടു േ്രദാഹം െചയത്തുമില്ല.
22 അവെന്റ വിധികൾ ഒെക്കയും എെന്റ മുമ്പിൽ

ഉണ്ടു;
അവെന്റ ചട്ടങ്ങെള ഞാൻ വിട്ടുനടന്നിട്ടുമില്ല.
23 ഞാൻ അവെന്റ മുമ്പാെക നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു;
അകൃത്യം െചയ്യാെത എെന്നത്തേന്ന കാത്തു.
24 യേഹാവ എെന്റ നീതി്രപകാരവും
അവെന്റ കാഴച്യിൽ എെന്റ ൈകകൾക്കുള്ള
െവടിപ്പിൻ്രപകാരവും എനിക്കു പകരം നല്കി.
25 ദയാലുേവാടു നീ ദയാലു ആകുന്നു;
നഷ്കളങ്കേനാടു നീ നിഷ്കളങ്കൻ;
26 നിമ്മൎ ലേനാടു നീ നിമ്മൎ ലനാകുന്നു;
വ്രകേനാടു നീ വ്രകത കാണിക്കുന്നു.
27 എളിയജനെത്ത നീ രക്ഷിക്കും;
നിഗളിച്ചു നടക്കുന്നവെര നീ താഴത്്തും.
28 നീ എെന്റ ദീപെത്ത കത്തിക്കും;
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എെന്റ അന്ധകാരെത്ത
്രപകാശമാക്കും.

29 നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര
പാഞ്ഞുെചല്ലും;
എെന്റ ൈദവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും.
30 ൈദവത്തിെന്റ വഴി തികവുള്ളതു;
യേഹാവയുെട വചനം ഊതിക്കഴിച്ചതു;
തേന്ന ശരണമാക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും അവൻ
പരിചയാകുന്നു.

31 യേഹാവയല്ലാെത ൈദവം ആരുള്ളു?
നമ്മുെട ൈദവം ഒഴിെക പാറയാരുള്ളു?
32 എെന്ന ശക്തിെകാണ്ടു അരമുറുക്കുകയും
എെന്റ വഴി കുറവുതീക്കൎ ുകയും െചയ്യുന്ന ൈദവം
തേന്ന.

33 അവൻ എെന്റ കാലുകെള മാൻേപടക്കാല്ക്കു
തുല്യമാക്കി,
എെന്റ ഗിരികളിൽ എെന്ന നില്ക്കുമാറാക്കുന്നു.
34 അവൻ എെന്റ ൈകകൾക്കു യുദ്ധാഭ്യാസം

വരുത്തുന്നു;
എെന്റ ഭുജങ്ങൾ താ്രമചാപം കുെലക്കുന്നു.
35 നിെന്റ രക്ഷ എന്ന പരിചെയ നീ എനിക്കു

തന്നിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന താങ്ങി
നിെന്റ െസൗമ്യത എെന്ന വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
36 ഞാൻ കാലടി െവേക്കണ്ടതിന്നു നീ

വിശാലതവരുത്തി;
എെന്റ നരിയാണികൾ വഴുതിേപ്പായതുമില്ല.
37 ഞാൻ എെന്റ ശ്രതുക്കെള പിന്തുടന്നൎ ു പിടിച്ചു;
അവെര മുടിക്കുേവാളം ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
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38 അവക്കൎ ു എഴുേന്നറ്റുകൂടാതവണ്ണം ഞാൻ അവെര
തകത്തൎ ു;
അവർ എെന്റ കാൽകീഴിൽ വീണിരിക്കുന്നു.
39 യുദ്ധത്തിന്നായി നീ എെന്റ അെരക്കു ശക്തി

െകട്ടിയിരിക്കുന്നു;
എേന്നാടു എതിത്തൎ വെര എനിക്കു
കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.

40 എെന്ന പെകക്കുന്നവെര ഞാൻ
സംഹരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ എെന്റ ശ്രതുക്കെള എനിക്കു പുറംകാട്ടുമാറാക്കി.
41 അവർ നിലവിളിച്ചു; രക്ഷിപ്പാൻ

ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല;
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചു; അവൻ
ഉത്തരമരുളിയതുമില്ല.

42 ഞാൻ അവെര കാറ്റെത്ത െപാടിേപാെല
െപാടിച്ചു;
വീഥികളിെല െചളിെയേപ്പാെല ഞാൻ അവെര
േകാരിക്കളഞ്ഞു.

43 ജനത്തിെന്റ കലഹങ്ങളിൽനിന്നു നീ എെന്ന
വിടുവിച്ചു;
ജാതികൾക്കു എെന്ന തലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അറിയാത്ത ജനം എെന്ന േസവിക്കുന്നു.
44 അവർ േകൾക്കുേമ്പാൾ തേന്ന എെന്ന

അനുസരിക്കും;
അന്യജാതിക്കാർ എേന്നാടു അനുസരണഭാവം
കാണിക്കും.

45 അന്യജാതിക്കാർ ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു;
തങ്ങളുെട ദുഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽനിന്നു അവർ
വിെറച്ചുംെകാണ്ടുവരുന്നു.

46 യേഹാവ ജീവിക്കുന്നു; എെന്റ പാറ
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവം ഉന്നതൻ തേന്ന.
47 ൈദവം എനിക്കു േവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്കയും
ജാതികെള എനിക്കു കീഴാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
48 അവൻ ശ്രതുവശത്തുനിന്നു എെന്ന

വിടുവിക്കുന്നു;
എേന്നാടു എതിക്കൎ ുന്നവർക്കു മീെത നീ എെന്ന
ഉയത്തൎ ുന്നു;
സാഹസക്കാരെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു നീ എെന്ന
വിടുവിക്കുന്നു.

49 അതുെകാണ്ടു യേഹാേവ, ഞാൻ ജാതികളുെട
മേദ്ധ്യ നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും;
നിെന്റ നാമെത്ത ഞാൻ കീത്തൎ ിക്കും.
50 അവൻ തെന്റ രാജാവിന്നു മഹാരക്ഷ നല്കുന്നു;
തെന്റ അഭിഷിക്തന്നു ദയ കാണിക്കുന്നു;
ദാവീദിന്നും അവെന്റ സന്തതിക്കും എേന്നക്കും
തേന്ന.

൧൯൧൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ആകാശം ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വെത്ത
വണ്ണൎ ിക്കുന്നു;
ആകാശവിതാനം അവെന്റ ൈകേവലെയ

്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു.
2 പകൽ പകലിന്നു വാക്കു െപാഴിക്കുന്നു;
രാ്രതി രാ്രതിക്കു അറിവു െകാടുക്കുന്നു.
3 ഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം േകൾപ്പാനുമില്ല.
4 ഭൂമിയിൽ എല്ലാടവും അതിെന്റ അളവുനൂലും

ഭൂതലത്തിെന്റ അറ്റേത്താളം അതിെന്റ വചനങ്ങളും
െചല്ലുന്നു;
അവിെട അവൻ സൂയ്യൎ ന്നു ഒരു കൂടാരം
അടിച്ചിരിക്കുന്നു.

5 അതു മണവറയിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന
മണവാളന്നു തുല്യം;
വീരെനേപ്പാെല തെന്റ ഓട്ടം ഓടുവാൻ
സേന്താഷിക്കുന്നു.

6 ആകാശത്തിെന്റ അറ്റത്തുനിന്നു അതിെന്റ ഉദയവും
അറുതിവെര അതിെന്റ അയനവും ആകുന്നു;
അതിെന്റ ഉഷണ്ം ഏല്ക്കാെത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
ഒന്നുമില്ല.

7 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം തികവുള്ളതു;
അതു ്രപാണെന തണുപ്പിക്കുന്നു.
യേഹാവയുെട സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു;
അതു അലപ്ബുദ്ധിെയ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു.
8 യേഹാവയുെട ആജ്ഞകൾ േനരുള്ളവ;
അവ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട കലപ്ന നിമ്മൎ ലമായതു;
അതു കണ്ണുകെള ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു.
9 യേഹാവാഭക്തി നിമ്മൎ ലമായതു;
അതു എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വിധികൾ സത്യമായവ;
അവ ഒെട്ടാഴിയാെതനീതിയുള്ളവയാകുന്നു.
10 അവ െപാന്നിലും വളെര തങ്കത്തിലും

ആ്രഗഹിക്കത്തക്കവ;
േതനിലും േതങ്കട്ടയിലും മധുരമുള്ളവ.
11 അടിയനും അവയാൽ ്രപേബാധനം ലഭിക്കുന്നു;
അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നതിനാൽ വളെര ്രപതിഫലം
ഉണ്ടു.

12 തെന്റ െതറ്റുകെള ്രഗഹിക്കുന്നവൻ ആർ?
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന െതറ്റുകെള േപാക്കി എെന്ന
േമാചിേക്കണേമ.

13 സ്വേമധാപാപങ്ങെള അകറ്റി അടിയെന
കാേക്കണേമ;
അവ എെന്റേമൽ വാഴരുേത; എന്നാൽ ഞാൻ
നിഷ്കളങ്കനും മഹാപാതകരഹിതനും ആയിരിക്കും.

14 എെന്റ പാറയും എെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുകാരനുമായ
യേഹാേവ,
എെന്റ വായിെല വാക്കുകളും എെന്റ ഹൃദയത്തിെല
ധ്യാനവും
നിനക്കു ്രപസാദമായിരിക്കുമാറാകെട്ട.

൨൦൨൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാവ കഷ്ടകാലത്തിൽ നിനക്കു
ഉത്തരമരുളുമാറാകെട്ട;
യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെന്റ നാമം നിെന്ന

ഉയത്തൎ ുമാറാകെട്ട.
2 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു നിനക്കു

സഹായം അയക്കുമാറാകെട്ട;
സീേയാനിൽനിന്നു നിെന്ന താങ്ങുമാറാകെട്ട.
3 നിെന്റ വഴിപാടുകെള ഒെക്കയും അവൻ ഓക്കൎ െട്ട;
നിെന്റ േഹാമയാഗം ൈകെക്കാള്ളുമാറാകെട്ട. േസലാ.
4 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹം അവൻ നിനക്കു

നല്കെട്ട;
നിെന്റ താലപ്യ്യൎ െമാെക്കയും നിവത്തൎ ിക്കെട്ട.
5 ഞങ്ങൾ നിെന്റ ജയത്തിൽ േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും;
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ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ െകാടി
ഉയത്തൎ ും;
യേഹാവ നിെന്റ അേപക്ഷകെളാെക്കയും
നിവത്തൎ ിക്കുമാറാകെട്ട.

6 യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തെന രക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു;
അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധസ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു തെന്റ
വലങ്കയ്യുെട രക്ഷാകരമായ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളാൽ
അവന്നു ഉത്തരമരുളും.

7 ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും
ആശ്രയിക്കുന്നു;
ഞങ്ങേളാ ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമെത്ത കീത്തൎ ിക്കും.

8 അവർ കുനിഞ്ഞു വീണുേപായി;
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു നിവിന്നൎ ു നില്ക്കുന്നു.
9 യേഹാേവ, രാജാവിെന രക്ഷിേക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരമരുേളണേമ.

൨൧൨൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, രാജാവു നിെന്റ ബലത്തിൽ
സേന്താഷിക്കുന്നു;
നിെന്റ രക്ഷയിൽ അവൻ ഏറ്റവും

ഉല്ലസിക്കുന്നു.
2 അവെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹം നീ അവന്നു നല്കി;
അവെന്റ അധരങ്ങളുെട യാചന നിേഷധിച്ചതുമില്ല.
േസലാ.

3 നന്മയുെട അനു്രഗഹങ്ങളാൽ നീ അവെന
എതിേരറ്റു,
തങ്കക്കിരീടെത്ത അവെന്റ തലയിൽ െവക്കുന്നു.
4 അവൻ നിേന്നാടു ജീവെന അേപക്ഷിച്ചു;
നീ അവന്നു െകാടുത്തു; എെന്നേന്നക്കുമുള്ള
ദീഘൎ ായുസ്സിെന തേന്ന.

5 നിെന്റ രക്ഷയാൽ അവെന്റ മഹത്വം വലിയതു;
മാനവും േതജസ്സും നീ അവെന അണിയിച്ചു.
6 നീ അവെന എേന്നക്കും

അനു്രഗഹസമൃദ്ധിയാക്കുന്നു;
നിെന്റ സന്നിധിയിെല സേന്താഷംെകാണ്ടു അവെന
ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.

7 രാജാവു യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു;
അത്യുന്നതെന്റ കാരുണ്യംെകാണ്ടു അവൻ
കുലുങ്ങാതിരിക്കും.

8 നിെന്റ ൈക നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും
കണ്ടുപിടിക്കും;
നിെന്റ വലൈങ്ക നിെന്ന പെകക്കുന്നവെര പിടികൂടും.
9 നിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയുെട കാലത്തു നീ അവെര

തീച്ചൂളെയേപ്പാെലയാക്കും;
യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര
വിഴുങ്ങിക്കളയും;
തീ അവെര ദഹിപ്പിക്കും.
10 നീ അവരുെട ഫലെത്ത ഭൂമിയിൽനിന്നും
അവരുെട സന്തതിെയ മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്നും നശിപ്പിക്കും.

11 അവർ നിനക്കു വിേരാധമായി േദാഷംവിചാരിച്ചു;
തങ്ങളാൽ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഉപായം നിരൂപിച്ചു.
12 നീ അവെര പുറം കാട്ടുമാറാക്കും;
അവരുെട മുഖത്തിന്നുേനെര അ്രസ്തം ഞാണിേന്മൽ
െതാടുക്കും.

13 യേഹാേവ, നിെന്റ ശക്തിയിൽ ഉയന്നൎ ിരിേക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ പാടി നിെന്റ ബലെത്ത സ്തുതിക്കും.

൨൨൨൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ഉഷസ്സിൻ മാൻ േപട എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന
ൈകവിട്ടെതന്തു?
എെന്ന രക്ഷിക്കാെതയും എെന്റ

ഞരക്കത്തിെന്റ വാക്കുകൾ േകൾക്കാെതയും
അകന്നുനില്ക്കുന്നെതന്തു?

2 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ പകൽസമയത്തു
വിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും നീ ഉത്തരമരുളുന്നില്ല;
രാ്രതികാലത്തും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു; എനിക്കു ഒട്ടും
െമൗനതയില്ല.

3 യി്രസാേയലിെന്റ സ്തുതികളിേന്മൽ വസിക്കുന്നവേന,
നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നുവേല്ലാ.
4 ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ നിങ്കൽ ആശ്രയിച്ചു;
അവർ ആശ്രയിക്കയും നീ അവെര വിടുവിക്കയും
െചയത്ു.

5 അവർ നിേന്നാടു നിലവിളിച്ചു രക്ഷ്രപാപിച്ചു;
അവർ നിങ്കൽ ആശ്രയിച്ചു, ലജ്ജിച്ചുേപായതുമില്ല.
6 ഞാേനാ മനുഷ്യനല്ല, ഒരു കൃമിയേ്രത;
മനുഷ്യരുെട ധിക്കാരവും ജനത്താൽ നിന്ദിതനും
തേന്ന.

7 എെന്ന കാണുന്നവെരാെക്കയും എെന്ന
പരിഹസിക്കുന്നു;
അവർ അധരം മലത്തൎ ി തല കുലുക്കുന്നു;
8 യേഹാവയിങ്കൽ നിെന്നത്തേന്ന സമപ്പൎ ിക്ക! അവൻ

അവെന രക്ഷിക്കെട്ട!
അവൻ അവെന വിടുവിക്കെട്ട! അവനിൽ
്രപസാദമുണ്ടേല്ലാ.

9 നീയേല്ലാ എെന്ന ഉദരത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചവൻ;
എെന്റ അമ്മയുെട മുല കുടിക്കുേമ്പാൾ നീ എെന്ന
നിഭൎയം വസിക്കുമാറാക്കി.

10 ഗഭൎപാ്രതത്തിൽനിന്നു ഞാൻ നിങ്കൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടു;
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരംമുതൽ നീ എെന്റ ൈദവം.
11 കഷ്ടം അടുത്തിരിക്കയാൽ എെന്ന

വിട്ടകന്നിരിക്കരുേത;
സഹായിപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ലേല്ലാ.
12 അേനകം കാളകൾ എെന്ന വളഞ്ഞു;
ബാശാൻകൂറ്റന്മാർ എെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13 ബുഭുക്ഷേയാെട അലറുന്ന സിംഹംേപാെല
അവർ എെന്റ േനെര വായ ്പിളക്കൎ ുന്നു.
14 ഞാൻ െവള്ളംേപാെല തൂകിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റ അസ്ഥികെളല്ലാം ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം െമഴുകുേപാെല ആയി എെന്റ
കുടലിെന്റ നടുെവ ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.

15 എെന്റ ശക്തി ഓട്ടുകഷണംേപാെല
ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ നാവു അണ്ണാേക്കാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
നീ എെന്ന മരണത്തിെന്റ െപാടിയിൽ ഇട്ടുമിരിക്കുന്നു.
16 നായ്ക്കൾ എെന്ന വളഞ്ഞു; ദുഷ്ടന്മാരുെട കൂട്ടം

എെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവർ എെന്റ ൈകകെളയും കാലുകെളയും
തുെളച്ചു.
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17 എെന്റ അസ്ഥികെളാെക്കയും എനിക്കു എണ്ണാം;
അവർ എെന്ന ഉറ്റുേനാക്കുന്നു.
18 എെന്റ വ്രസ്തം അവർ പകുെത്തടുത്തു,
എെന്റ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു.
19 നീേയാ, യേഹാേവ, അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റ തുണയായുേള്ളാേവ, എെന്ന സഹായിപ്പാൻ
േവഗം വേരണേമ.

20 വാളിങ്കൽനിന്നു എെന്റ ്രപാണെനയും
നായുെട കയ്യിൽനിന്നു എെന്റ ജീവെനയും
വിടുവിേക്കണേമ.

21 സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്നു എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ;
കാട്ടുേപാത്തുകളുെട െകാമ്പുകൾക്കിടയിൽ നീ
എനിക്കു ഉത്തരമരുളുന്നു.

22 ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു
കീത്തൎ ിക്കും;
സഭാമേദ്ധ്യ ഞാൻ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
23 യേഹാവാഭക്തന്മാേര, അവെന സ്തുതിപ്പിൻ;
യാേക്കാബിെന്റ സകലസന്തതിയുമായുേള്ളാേര,
അവെന മഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ;
യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ സന്തതിയുമായുേള്ളാേര,
അവെന ഭയെപ്പടുവിൻ.

24 അരിഷ്ടെന്റ അരിഷ്ടത അവൻ നിരസിച്ചില്ല
െവറുത്തതുമില്ല;
തെന്റ മുഖം അവന്നു മെറച്ചതുമില്ല;
തേന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ േകൾക്കയേ്രത
െചയത്തു.

25 മഹാസഭയിൽ എനിക്കു ്രപശംസ നിങ്കൽനിന്നു
വരുന്നു.
അവെന്റ ഭക്തന്മാർ കാൺെക ഞാൻ എെന്റ
േനച്ചൎ കെള കഴിക്കും.

26 എളിയവർ തിന്നു തൃപത്ന്മാരാകും;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവർ അവെന
സ്തുതിക്കും.
നിങ്ങളുെട ഹൃദയം എേന്നക്കും സുഖേത്താടിരിക്കെട്ട.
27 ഭൂമിയുെട അറുതികൾ ഒെക്കയും ഓത്തൎ ു

യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിയും;
ജാതികളുെട വംശങ്ങെളാെക്കയും നിെന്റ മുമ്പാെക
നമസ്കരിക്കും.

28 രാജത്വം യേഹാെവക്കുള്ളതേല്ലാ;
അവൻ ജാതികെള ഭരിക്കുന്നു.
29 ഭൂമിയിൽ പുഷ്ടിയുള്ളവെരാെക്കയും

ഭക്ഷിച്ചാരാധിക്കും;
െപാടിയിേലക്കു ഇറങ്ങുന്നവെരല്ലാവരും അവെന്റ
മുമ്പാെക കുമ്പിടും;
തെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനും കൂെട.
30 ഒരു സന്തതി അവെന േസവിക്കും;
വരുന്ന തലമുറേയാടു യേഹാവെയക്കുറിച്ചു
കീത്തൎ ിക്കും.

31 അവർ വന്നു, ജനിപ്പാനുള്ള ജനേത്താടു അവൻ
നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവെന്റ നീതിെയ
വണ്ണൎ ിക്കും.

൨൩൨൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാവ എെന്റ ഇടയനാകുന്നു;
എനിക്കു മുട്ടുണ്ടാകയില്ല.

2 പച്ചയായ പുലപ്ുറങ്ങളിൽ അവൻ എെന്ന
കിടത്തുന്നു;
സ്വസ്ഥതയുള്ള െവള്ളത്തിന്നരികേത്തക്കു എെന്ന
നടത്തുന്നു.

3 എെന്റ ്രപാണെന അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു;
തിരുനാമംനിമിത്തം എെന്ന നീതിപാതകളിൽ
നടത്തുന്നു.

4 കൂരിരുൾതാഴവ്രയിൽ കൂടിനടന്നാലും
ഞാൻ ഒരു അനത്ഥൎ വും ഭയെപ്പടുകയില്ല;
നീ എേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
നിെന്റ വടിയും േകാലും എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
5 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ കാൺെക നീ എനിക്കു

വിരുെന്നാരുക്കുന്നു;
എെന്റ തലെയ എണ്ണെകാണ്ടു അഭിേഷകംെചയ്യുന്നു;
എെന്റ പാനപാ്രതവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു.
6 നന്മയും കരുണയും എെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും

എെന്ന പിന്തുടരും;
ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ദീഘൎ കാലം
വസിക്കും.

൨൪൨൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ഭൂമിയും അതിെന്റ പൂണ്ണൎ തയും
ഭൂതലവും അതിെന്റ നിവാസികളും
യേഹാെവക്കുള്ളതാകുന്നു.

2 സമു്രദങ്ങളുെട േമൽ അവൻ അതിെന സ്ഥാപിച്ചു;
നദികളുെടേമൽ അവൻ അതിെന ഉറപ്പിച്ചു.
3 യേഹാവയുെട പവ്വൎ തത്തിൽ ആർ കയറും?
അവെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു ആർ നില്ക്കും?
4 െവടിപ്പുള്ള കയ്യും നിമ്മൎ ലഹൃദയവും ഉള്ളവൻ.
വ്യാജത്തിന്നു മനസ്സുെവക്കാെതയും കള്ളസ്സത്യം
െചയ്യാെതയും ഇരിക്കുന്നവൻ.

5 അവൻ യേഹാവേയാടു അനു്രഗഹവും
തെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവേത്താടു നീതിയും ്രപാപിക്കും.
6 ഇതാകുന്നു അവെന അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട

തലമുറ;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, തിരുമുഖം
അേന്വഷിക്കുന്നവർ ഇവർ തേന്ന. േസലാ.

7 വാതിലുകേള, നിങ്ങളുെട തലകെള ഉയത്തൎ ുവിൻ;
പേണ്ടയുള്ള കതകുകേള, ഉയന്നൎ ിരിപ്പിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവു ്രപേവശിക്കെട്ട.
8 മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവു ആർ?
ബലവാനും വീരനുമായ യേഹാവ യുദ്ധവീരനായ
യേഹാവ തേന്ന.

9 വാതിലുകേള, നിങ്ങളുെട തലകെള ഉയത്തൎ ുവിൻ;
പേണ്ടയുള്ള കതകുകേള, ഉയന്നൎ ിരിപ്പിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവു ്രപേവശിക്കെട്ട.
10 മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവു ആർ?
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ തേന്ന;
അവനാകുന്നു മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവു. േസലാ.

൨൫൨൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, നിങ്കേലക്കു ഞാൻ മനസ്സു
ഉയത്തൎ ുന്നു;

2 എെന്റ ൈദവേമ, നിന്നിൽ ഞാൻ
ആശ്രയിക്കുന്നു;
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ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു േപാകരുേത;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്റേമൽ ജയം േഘാഷിക്കരുേത.
3 നിെന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു

േപാകയില്ല;
െവറുെത േ്രദാഹിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചുേപാകും.
4 യേഹാേവ, നിെന്റ വഴികെള എെന്ന

അറിയിേക്കണേമ;
നിെന്റ പാതകെള എനിക്കു ഉപേദശിച്ചു തേരണേമ!
5 നിെന്റ സത്യത്തിൽ എെന്ന നടത്തി എെന്ന

പഠിപ്പിേക്കണേമ;
നീ എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്കൽ
്രപത്യാശെവക്കുന്നു.

6 യേഹാേവ, നിെന്റ കരുണയും ദയയും ഓേക്കൎ ണേമ;
അവ പണ്ടുപേണ്ടയുള്ളവയേല്ലാ.
7 എെന്റ ബാല്യത്തിെല പാപങ്ങെളയും എെന്റ

ലംഘനങ്ങെളയും ഓക്കൎ രുേത;
യേഹാേവ, നിെന്റ കൃപ്രപകാരം നിെന്റ ദയനിമിത്തം
എെന്ന ഓേക്കൎ ണേമ.

8 യേഹാവ നല്ലവനും േനരുള്ളവനും ആകുന്നു.
അതുെകാണ്ടു അവൻ പാപികെള േനവ്വൎ ഴി
കാണിക്കുന്നു.

9 െസൗമ്യതയുള്ളവെര അവൻ ന്യായത്തിൽ
നടത്തുന്നു;
െസൗമ്യതയുള്ളവക്കൎ ു തെന്റ വഴി പഠിപ്പിച്ചു
െകാടുക്കുന്നു.

10 യേഹാവയുെട നിയമവും സാക്ഷ്യങ്ങളും
്രപമാണിക്കുന്നവക്കൎ ു
അവെന്റ പാതകെളാെക്കയും ദയയും സത്യവും
ആകുന്നു.

11 യേഹാേവ, എെന്റ അകൃത്യം വലിയതു;
നിെന്റ നാമംനിമിത്തം അതു ക്ഷമിേക്കണേമ.
12 യേഹാവാഭക്തനായ പുരുഷൻ ആർ?
അവൻ തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടുന്ന വഴി താൻ അവന്നു
കാണിച്ചുെകാടുക്കും.

13 അവൻ സുഖേത്താെട വസിക്കും;
അവെന്റ സന്തതി േദശെത്ത അവകാശമാക്കും.
14 യേഹാവയുെട സഖിത്വം തെന്റ ഭക്തന്മാക്കൎ ു

ഉണ്ടാകും;
അവൻ തെന്റ നിയമം അവെര അറിയിക്കുന്നു.
15 എെന്റ കണ്ണു എേപ്പാഴും

യേഹാവയിങ്കേലക്കാകുന്നു;
അവൻ എെന്റ കാലുകെള വലയിൽനിന്നു
വിടുവിക്കും.

16 എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു എേന്നാടു
കരുണയുണ്ടാേകണേമ;
ഞാൻ ഏകാകിയും അരിഷ്ടനും ആകുന്നു.
17 എനിക്കു മനഃപീഡകൾ വദ്ധൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സങ്കടങ്ങളിൽനിന്നു എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ.
18 എെന്റ അരിഷ്ടതയും അതിേവദനയും

േനാേക്കണേമ;
എെന്റ സകലപാപങ്ങളും ക്ഷമിേക്കണേമ.
19 എെന്റ ശ്രതുക്കെള േനാേക്കണേമ; അവർ

െപരുകിയിരിക്കുന്നു;
അവർ കഠിനേദ്വഷേത്താെട എെന്ന േദ്വഷിക്കുന്നു;
20 എെന്റ ്രപാണെന കാത്തു എെന്ന

വിടുവിേക്കണേമ;
നിെന്ന ശരണമാക്കിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ
ലജ്ജിച്ചുേപാകരുേത.

21 നിഷ്കളങ്കതയും േനരും എെന്ന
പരിപാലിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞാൻ നിങ്കൽ ്രപത്യാശെവച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
22 ൈദവേമ, യി്രസാേയലിെന
അവെന്റ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും
വീെണ്ടടുേക്കണേമ.

൨൬൨൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, എനിക്കു ന്യായം പാലിച്ചു
തേരണേമ;
ഞാൻ എെന്റ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു;

ഞാൻ ഇളകാെത യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു.
2 യേഹാേവ, എെന്ന പരീക്ഷിച്ചു േശാധന

െചേയ്യണേമ;
എെന്റ അന്തരംഗവും എെന്റ ഹൃദയവും
പരിേശാധിേക്കണേമ.

3 നിെന്റ ദയ എെന്റ കണ്ണിന്മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു;
നിെന്റ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നടന്നുമിരിക്കുന്നു.
4 വ്യത്ഥൎ ന്മാേരാടുകൂെട ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല;
കപടക്കാരുെട അടുക്കൽ ഞാൻ െചന്നിട്ടുമില്ല.
5 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട സംഘെത്ത ഞാൻ

പെകച്ചിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂെട ഞാൻ ഇരിക്കയുമില്ല.
6 േസ്താ്രതസ്വരം േകൾപ്പിേക്കണ്ടതിന്നും
നിെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളാെക്കയും
വണ്ണൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും

7 ഞാൻ കുറ്റമില്ലായമ്യിൽ എെന്റ ൈകകെള
കഴുകുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ യാഗപീഠെത്ത
വലംെവക്കുന്നു.

8 യേഹാേവ, നിെന്റ ആലയമായ വാസസ്ഥലവും
നിെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ നിവാസവും എനിക്കു
്രപിയമാകുന്നു.

9 പാപികേളാടുകൂെട എെന്റ ്രപാണെനയും
രക്തപാതകന്മാേരാടുകൂെട എെന്റ ജീവെനയും
സംഹരിച്ചുകളയരുേത.

10 അവരുെട ൈകകളിൽ ദുഷ്കമ്മൎ ം ഉണ്ടു;
അവരുെട വലൈങ്ക േകാഴ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
11 ഞാേനാ, എെന്റ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കും;
എെന്ന വീെണ്ടടുത്തു എേന്നാടു കൃപ െചേയ്യണേമ.
12 എെന്റ കാലടി സമനിലത്തു നില്ക്കുന്നു;
സഭകളിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ വാഴത്്തും.

൨൭൨൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാവ എെന്റ െവളിച്ചവും എെന്റ രക്ഷയും
ആകുന്നു; ഞാൻ ആെര ഭയെപ്പടും?
യേഹാവ എെന്റ ജീവെന്റ ബലം; ഞാൻ

ആെര േപടിക്കും?
2 എെന്റ ൈവരികളും ശ്രതുക്കളുമായ ദുഷ്കമ്മൎ ികൾ
എെന്റ മാംസം തിന്നുവാൻ എേന്നാടു
അടുക്കുേമ്പാൾ ഇടറിവീഴും.

3 ഒരു ൈസന്യം എെന്റ േനെര പാളയമിറങ്ങിയാലും
എെന്റ ഹൃദയം ഭയെപ്പടുകയില്ല;
എനിക്കു യുദ്ധം േനരിട്ടാലും ഞാൻ
നിഭൎയമായിരിക്കും.
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4 ഞാൻ യേഹാവേയാടു ഒരു കായ്യൎ ം അേപക്ഷിച്ചു;
അതു തേന്ന ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട മേനാഹരത്വം കാണ്മാനും അവെന്റ
മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും
എെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും ഞാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു തേന്ന.

5 അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ അവൻ തെന്റ കൂടാരത്തിൽ
എെന്ന ഒളിപ്പിക്കും;
തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറവിൽ എെന്ന മെറക്കും;
പാറേമൽ എെന്ന ഉയത്തൎ ും.
6 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ചുറ്റുമുള്ള ശ്രതുക്കളുെട േമൽ

എെന്റ തല ഉയരും;
ഞാൻ അവെന്റ കൂടാരത്തിൽ ജയേഘാഷയാഗങ്ങെള
അപ്പൎ ിക്കും;
ഞാൻ യേഹാെവക്കു പാടി കീത്തൎ നം െചയ്യും.
7 യേഹാേവ, ഞാൻ ഉറെക്ക വിളിക്കുേമ്പാൾ

േകൾേക്കണേമ;
എേന്നാടു കൃപെചയത്ു എനിക്കുത്തരമരുേളണേമ.
8 “എെന്റ മുഖം അേന്വഷിപ്പിൻ” എന്നു നിങ്കൽനിന്നു

കലപ്നവന്നു എന്നു എെന്റ ഹൃദയം പറയുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുന്നു.
9 നിെന്റ മുഖം എനിക്കു മെറക്കരുേത;
അടിയെന േകാപേത്താെട നീക്കിക്കളയരുേത;
നീ എനിക്കു തുണയായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവേമ, എെന്ന
തള്ളിക്കളയരുേത; ഉേപക്ഷിക്കയുമരുേത.

10 എെന്റ അപ്പനും അമ്മയും എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും യേഹാവ എെന്ന േചത്തൎ ുെകാള്ളും.
11 യേഹാേവ, നിെന്റ വഴി എെന്ന കാണിേക്കണേമ;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം േനെരയുള്ള പാതയിൽ
എെന്ന നടേത്തണേമ.

12 എെന്റ ൈവരികളുെട ഇഷ്ടത്തിന്നു എെന്ന
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കരുേത;
കള്ളസാക്ഷികളും ്രകൂരത്വം നിശ്വസിക്കുന്നവരും
എേന്നാടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കുന്നു.

13 ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു
യേഹാവയുെട നന്മ കാണുെമന്നു
വിശ്വസിച്ചിെല്ലങ്കിൽ കഷ്ടം!

14 യേഹാവയിങ്കൽ ്രപത്യാശെവക്കുക;
ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടിരിക്ക;
നിെന്റ ഹൃദയം ഉെറച്ചിരിക്കെട്ട;
അേത, യേഹാവയിങ്കൽ ്രപത്യാശെവക്കുക.

൨൮൨൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റ പാറയായുേള്ളാേവ, നീ

േകൾക്കാതിരിക്കരുേത;
നീ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടു ഞാൻ കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല ആകാതിരിപ്പാൻ തേന്ന.

2 ഞാൻ എെന്റ ൈകകെള
വിശുദ്ധാന്തമ്മൎ ന്ദിരത്തിങ്കേലക്കുയത്തൎ ി
നിേന്നാടു നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ യാചനകളുെട
ശബ്ദം േകൾേക്കണേമ.

3 ദുഷ്ടന്മാേരാടും അകൃത്യം െചയ്യുന്നവേരാടും കൂെട
എെന്ന വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാകരുേത;

അവർ കൂട്ടുകാേരാടു സമാധാനം സംസാരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ഉണ്ടു.
4 അവരുെട ്രകിെയക്കു തക്കവണ്ണവും

്രപവൃത്തികളുെട ദുഷ്ടെതക്കു തക്കവണ്ണവും അവക്കൎ ു
െകാടുേക്കണേമ;
അവരുെട ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിേപാെല അവേരാടു
െചേയ്യണേമ;
അവക്കൎ ു തക്കതായ ്രപതിഫലം െകാടുേക്കണേമ;
5 യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളയും അവെന്റ

ൈകേവലെയയും
അവർ വിേവചിക്കായ്കെകാണ്ടു അവൻ അവെര
പണിയാെത ഇടിച്ചുകളയും.

6 യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട;
അവൻ എെന്റ യാചനകളുെട ശബ്ദം േകട്ടിരിക്കുന്നു.
7 യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ പരിചയും

ആകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം അവങ്കൽ ആശ്രയിച്ചു; എനിക്കു
സഹായവും ലഭിച്ചു;
അതുെകാണ്ടു എെന്റ ഹൃദയം ഉല്ലസിക്കുന്നു;
പാേട്ടാെട ഞാൻ അവെന സ്തുതിക്കുന്നു.
8 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ ബലമാകുന്നു;
തെന്റ അഭിഷിക്തന്നു അവൻ രക്ഷാദുഗ്ഗൎ ം തേന്ന.
9 നിെന്റ ജനെത്ത രക്ഷിച്ചു നിെന്റ അവകാശെത്ത

അനു്രഗഹിേക്കണേമ;
അവെര േമയിച്ചു എേന്നക്കും അവെര
വഹിേക്കണേമ.

൨൯൨൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവപു്രതന്മാേര, യേഹാെവക്കു
െകാടുപ്പിൻ,
യേഹാെവക്കു മഹത്വവും ശക്തിയും

െകാടുപ്പിൻ.
2 യേഹാെവക്കു അവെന്റ നാമത്തിെന്റ മഹത്വം

െകാടുപ്പിൻ;
വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചു യേഹാവെയ നമസ്കരിപ്പിൻ.
3 യേഹാവയുെട ശബ്ദം െവള്ളത്തിൻമീെത

മുഴങ്ങുന്നു;
െപരുെവള്ളത്തിൻമീെത യേഹാവ,
മഹത്വത്തിെന്റ ൈദവം തേന്ന, ഇടിമുഴക്കുന്നു.
4 യേഹാവയുെട ശബ്ദം ശക്തിേയാെട മുഴങ്ങുന്നു;
യേഹാവയുെട ശബ്ദം മഹിമേയാെട മുഴങ്ങുന്നു.
5 യേഹാവയുെട ശബ്ദം േദവദാരുക്കെള തകക്കൎ ുന്നു;
യേഹാവ െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെള
തകക്കൎ ുന്നു.

6 അവൻ അവെയ കാളക്കുട്ടിെയേപ്പാെലയും
െലബാേനാെനയും സിേയ്യൎ ാെനയും കാട്ടുേപാത്തിൻ
കുട്ടിെയേപ്പാെലയും തുള്ളിക്കുന്നു.

7 യേഹാവയുെട ശബ്ദം അഗ്നിജ്വാലകെള
ചിന്നിക്കുന്നു.

8 യേഹാവയുെട ശബ്ദം മരുഭൂമിെയ നടുക്കുന്നു;
യേഹാവ കാേദശ ്മരുവിെന നടുക്കുന്നു.
9 യേഹാവയുെട ശബ്ദം മാൻേപടകെള

്രപസവിക്കുമാറാക്കുന്നു;
അതു വനങ്ങെള േതാലുരിക്കുന്നു;
അവെന്റ മന്ദിരത്തിൽ സകലവും മഹത്വം എന്നു
െചാല്ലുന്നു.

10 യേഹാവ ജല്രപളയത്തിന്മീെത ഇരുന്നു;
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യേഹാവ എേന്നക്കും രാജാവായി ഇരിക്കുന്നു.
11 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന്നു ശക്തി നല്കും;
യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത സമാധാനം നല്കി
അനു്രഗഹിക്കും.

൩൦൩൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ഭവന്രപതിഷ്ടാഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന പുകഴത്്തുന്നു; നീ
എെന്ന ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ചു

സേന്താഷിപ്പാൻ നീ ഇടയാക്കിയതുമില്ല.
2 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാടു

നിലവിളിച്ചു;
നീ എെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയത്ു.
3 യേഹാേവ, നീ എെന്റ ്രപാണെന

പാതാളത്തിൽനിന്നു കേരറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
എനിക്കു ജീവരക്ഷ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

4 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര, അവന്നു
സ്തുതിപാടുവിൻ;
അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ.
5 അവെന്റ േകാപം ക്ഷണേനരേത്തേക്കയുള്ളു;
അവെന്റ ്രപസാദേമാ ജീവപയ്യൎ ന്തമുള്ളതു;
സന്ധ്യയിങ്കൽ കരച്ചൽ വന്നു രാപാക്കൎ ും;
ഉഷസ്സിേലാ ആനന്ദേഘാഷം വരുന്നു.
6 ഞാൻ ഒരുനാളും കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല എന്നു

എെന്റ സുഖകാലത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
7 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപസാദത്താൽ നീ എെന്റ

പവ്വൎ തെത്ത ഉെറച്ചു നില്ക്കുമാറാക്കി;
നീ നിെന്റ മുഖെത്ത മെറച്ചു, ഞാൻ ്രഭമിച്ചുേപായി.
8 യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാടു നിലവിളിച്ചു;
യേഹാവേയാടു ഞാൻ യാചിച്ചു.
9 ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായാൽ എെന്റ

രക്തംെകാണ്ടു എന്തു ലാഭമുള്ളു?
ധൂളി നിെന്ന സ്തുതിക്കുേമാ? അതു നിെന്റ സത്യെത്ത
്രപസ്താവിക്കുേമാ?

10 യേഹാേവ, േകൾേക്കണേമ; എേന്നാടു
കരുണയുണ്ടാേകണേമ;
യേഹാേവ, എെന്റ രക്ഷകനായിരിേക്കണേമ.
11 നീ എെന്റ വിലാപെത്ത എനിക്കു

നൃത്തമാക്കിത്തീത്തൎ ു;
എെന്റ രട്ടു നീ അഴിച്ചു എെന്ന സേന്താഷം
ഉടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 ഞാൻ െമൗനമായിരിക്കാെത നിനക്കു സ്തുതി
പാേടണ്ടതിന്നു തേന്ന.
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ എേന്നക്കും
നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും.

൩൧൩൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന ശരണം
്രപാപിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഒരുനാളും ലജ്ജിച്ചുേപാകരുേത;

നിെന്റ നീതിനിമിത്തം എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ.
2 നിെന്റ െചവി എങ്കേലക്കു ചായിച്ചു എെന്ന േവഗം

വിടുവിേക്കണേമ.

നീ എനിക്കു ഉറപ്പുള്ള പാറയായും എെന്ന
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു േകാട്ടയായും ഇരിേക്കണേമ.

3 നീ എെന്റ പാറയും എെന്റ േകാട്ടയുമേല്ലാ;
നിെന്റ നാമംനിമിത്തം എെന്ന നടത്തി
പാലിേക്കണേമ.

4 അവർ എനിക്കായി ഒളിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്ന
വലയിൽനിന്നു എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ;
നീ എെന്റ ദുഗ്ഗൎ മാകുന്നുവേല്ലാ.
5 നിെന്റ കയ്യിൽ ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന

ഭരേമലപ്ിക്കുന്നു;
വിശ്വസ്തൈദവമായ യേഹാേവ, നീ എെന്ന
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.

6 മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികെള േസവിക്കുന്നവെര ഞാൻ
പെകക്കുന്നു;
ഞാേനാ യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു.
7 ഞാൻ നിെന്റ ദയയിൽ ആനന്ദിച്ചു

സേന്താഷിക്കുന്നു;
നീ എെന്റ അരിഷ്ടതെയ കണ്ടു എെന്റ
്രപാണസങ്കടങ്ങെള അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

8 ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽ നീ എെന്ന ഏലപ്ിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്റ കാലുകെള നീ വിശാലസ്ഥലത്തു
നിത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു.

9 യേഹാേവ, എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാേകണേമ; ഞാൻ
കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
വ്യസനംെകാണ്ടു എെന്റ കണ്ണും ്രപാണനും ഉദരവും
ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.

10 എെന്റ ആയുസ്സു ദുഃഖംെകാണ്ടും എെന്റ
സംവത്സരങ്ങൾ െനടുവീപ്പൎ ുെകാണ്ടും
കഴിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അകൃത്യംനിമിത്തം എെന്റ ബലം ക്ഷീണിച്ചും
എെന്റ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചും ഇരിക്കുന്നു.

11 എെന്റ സകലൈവരികളാലും ഞാൻ
നിന്ദിതനായിത്തീന്നൎ ു;
എെന്റ അയല്ക്കാക്കൎ ു അതിനിന്ദിതൻ തേന്ന;
എെന്റ മുഖപരിചയക്കാക്കൎ ു ഞാൻ
ഭയേഹതുവായിഭവിച്ചു;
എെന്ന െവളിയിൽ കാണുന്നവർ എെന്ന വിട്ടു
ഓടിേപ്പാകുന്നു.

12 മരിച്ചുേപായവെനേപ്പാെല എെന്ന
മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഒരു ഉടഞ്ഞ പാ്രതംേപാെല ആയിരിക്കുന്നു.
13 ചുറ്റും ഭീതി എന്ന അപശ്രുതി ഞാൻ പലരുെടയും

വായിൽനിന്നു േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്കു വിേരാധമായി കൂടി ആേലാചന
െചയത്ു,
എെന്റ ജീവെന എടുത്തുകളവാൻ നിരൂപിച്ചു.
14 എങ്കിലും യേഹാേവ, ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചു;
നീ എെന്റ ൈദവം എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
15 എെന്റ കാലഗതികൾ നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു;
എെന്റ ശ്രതുക്കളുെടയും എെന്ന
പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെടയും കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന
വിടുവിേക്കണേമ.

16 അടിയെന്റേമൽ തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിേക്കണേമ;
നിെന്റ ദയയാൽ എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ.
17 യേഹാേവ, നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു

ഞാൻ ലജ്ജിച്ചുേപാകരുേത;
ദുഷ്ടന്മാർ ലജ്ജിച്ചു പാതാളത്തിൽ
െമൗനമായിരിക്കെട്ട.

18 നീതിമാന്നു വിേരാധമായി ഡംഭേത്താടും
നിന്ദേയാടും കൂെട
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ധാഷ്ടൎ ്യം സംസാരിക്കുന്ന വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങൾ
മിണ്ടാെതയായേ്പാകെട്ട.

19 നിെന്റ ഭക്തന്മാക്കൎ ു േവണ്ടി നീ സം്രഗഹിച്ചതും
നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവക്കൎ ു േവണ്ടി
മനുഷ്യപു്രതന്മാർ കാൺെക
നീ ്രപവത്തൎ ിച്ചതുമായ നിെന്റ നന്മ എ്രത
വലിയതാകുന്നു.

20 നീ അവെര മനുഷ്യരുെട കൂട്ടുെകട്ടിൽനിന്നു
വിടുവിച്ചു
നിെന്റ സാന്നിധ്യത്തിെന്റ മറവിൽ മെറക്കും.
നീ അവെര നാവുകളുെട വക്കാണത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിച്ചു
ഒരു കൂടാരത്തിന്നകത്തു ഒളിപ്പിക്കും.
21 യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; അവൻ ഉറപ്പുള്ള

പട്ടണത്തിൽ
തെന്റ ദയ എനിക്കു അത്ഭുതമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
22 ഞാൻ നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു

േഛദിക്കെപ്പട്ടുേപായി എന്നു ഞാൻ എെന്റ
പരി്രഭമത്തിൽ പറഞ്ഞു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
എെന്റ യാചനയുെട ശബ്ദം നീ േകട്ടു.

23 യേഹാവയുെട സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായുേള്ളാേര,
അവെന േസ്നഹിപ്പിൻ;
യേഹാവ വിശ്വസ്തന്മാെര കാക്കുന്നു;
അഹങ്കാരം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവന്നു ധാരാളം പകരം
െകാടുക്കുന്നു.

24 യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയുള്ള ഏവരുേമ,
ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടിരിപ്പിൻ;
നിങ്ങളുെട ഹൃദയം ഉെറച്ചിരിക്കെട്ട.

൩൨൩൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും
പാപം മെറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
2 യേഹാവ അകൃത്യം കണക്കിടാെതയും

ആത്മാവിൽ കപടം ഇല്ലാെതയും ഇരിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

3 ഞാൻ മിണ്ടാെതയിരുന്നേപ്പാൾ നിത്യമായ
ഞരക്കത്താൽ
എെന്റ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചുേപായി;
4 രാവും പകലും നിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ

ഭാരമായിരുന്നു;
എെന്റ മജ്ജ േവനല്ക്കാലത്തിെല ഉഷണ്ത്താൽ
എന്നേപാെല വറ്റിേപ്പായി. േസലാ.

5 ഞാൻ എെന്റ പാപം നിേന്നാടറിയിച്ചു; എെന്റ
അകൃത്യം മെറച്ചതുമില്ല.
എെന്റ ലംഘനങ്ങെള യേഹാവേയാടു ഏറ്റു പറയും
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു;
അേപ്പാൾ നീ എെന്റ പാപത്തിെന്റ കുറ്റം
ക്ഷമിച്ചുതന്നു. േസലാ.

6 ഇതുനിമിത്തം ഓേരാ ഭക്തനും കെണ്ടത്താകുന്ന
കാലത്തു നിേന്നാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കും;
െപരുെവള്ളം കവിഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ അതു അവെന്റ
അടുക്കേലാളം എത്തുകയില്ല.

7 നീ എനിക്കു മറവിടമാകുന്നു; നീ എെന്ന
കഷ്ടത്തിൽനിന്നു സൂക്ഷിക്കും;
രക്ഷയുെട ഉല്ലാസേഘാഷംെകാണ്ടു നീ എെന്ന
ചുറ്റിെക്കാള്ളും. േസലാ.

8 ഞാൻ നിെന്ന ഉപേദശിച്ചു, നടേക്കണ്ടുന്ന വഴി
നിനക്കു കാണിച്ചുതരും;
ഞാൻ നിെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിെവച്ചു നിനക്കു ആേലാചന
പറഞ്ഞുതരും.

9 നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരെയയും
േകാവർകഴുതെയയുംേപാെല ആകരുതു;
അവയുെട ചമയങ്ങളായ കടിഞ്ഞാണും
മുഖപ്പട്ടയുംെകാണ്ടു അവെയ അടക്കിവരുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ അവ നിനക്കു സ്വാധീനമാകയില്ല.
10 ദുഷ്ടന്നു വളെര േവദനകൾ ഉണ്ടു;
യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവെനേയാ ദയ
ചുറ്റിെക്കാള്ളും.

11 നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ
സേന്താഷിച്ചാനന്ദിപ്പിൻ;
ഹൃദയപരമാത്ഥൎ ികൾ എല്ലാവരുമായുേള്ളാേര,
േഘാഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ.

൩൩൩൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ
േഘാഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ;
സ്തുതിക്കുന്നതു േനരുള്ളവക്കൎ ു ഉചിതമേല്ലാ.

2 കിന്നരംെകാണ്ടു യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം
െചയവ്ിൻ;
പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണെകാണ്ടു അവന്നു സ്തുതി
പാടുവിൻ.

3 അവന്നു പുതിയ പാട്ടു പാടുവിൻ;
േഘാഷസ്വരേത്താെട നന്നായി വാദ്യം വായിപ്പിൻ.
4 യേഹാവയുെട വചനം േനരുള്ളതു;
അവെന്റ സകല്രപവൃത്തിയും വിശ്വസ്തതയുള്ളതു.
5 അവൻ നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
യേഹാവയുെട ദയെകാണ്ടു ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
6 യേഹാവയുെട വചനത്താൽ ആകാശവും
അവെന്റ വായിെല ശ്വാസത്താൽ അതിെല
സകലൈസന്യവും ഉളവായി;

7 അവൻ സമു്രദത്തിെല െവള്ളെത്ത കൂമ്പാരമായി
കൂട്ടുന്നു;
അവൻ ആഴികെള ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽ
സം്രഗഹിക്കുന്നു.

8 സകലഭൂവാസികളും യേഹാവെയ ഭയെപ്പടെട്ട;
ഭൂതലത്തിൽ പാക്കൎ ുന്നവെരാെക്കയും അവെന
ശങ്കിക്കെട്ട.

9 അവൻ അരുളിെച്ചയത്ു; അങ്ങെന സംഭവിച്ചു;
അവൻ കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന സ്ഥാപിതമായി.
10 യേഹാവ ജാതികളുെട ആേലാചനെയ

വ്യത്ഥൎ മാക്കുന്നു;
വംശങ്ങളുെട നിരൂപണങ്ങെള നിഷഫ്ലമാക്കുന്നു.
11 യേഹാവയുെട ആേലാചന ശാശ്വതമായും
അവെന്റ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായും
നില്ക്കുന്നു.

12 യേഹാവ ൈദവമായിരിക്കുന്ന ജാതിയും
അവൻ തനിക്കു അവകാശമായി തിരെഞ്ഞടുത്ത
ജനവും ഭാഗ്യമുള്ളതു.

13 യേഹാവ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േനാക്കുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതന്മാെര ഒെക്കയും കാണുന്നു.
14 അവൻ തെന്റ വാസസ്ഥലത്തുനിന്നു

സവ്വൎ ഭൂവാസികെളയും േനാക്കുന്നു.
15 അവൻ അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള ഒരുേപാെല

മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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അവരുെട ്രപവൃത്തികെള ഒെക്കയും അവൻ
്രഗഹിക്കുന്നു.

16 ൈസന്യബഹുത്വത്താൽ രാജാവു ജയം
്രപാപിക്കുന്നില്ല;
ബലാധിക്യംെകാണ്ടു വീരൻ രക്ഷെപ്പടുന്നതുമില്ല.
17 ജയത്തിന്നു കുതിര വ്യത്ഥൎ മാകുന്നു;
തെന്റ ബലാധിക്യംെകാണ്ടു അതു
വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല.

18 യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി തെന്റ ഭക്തന്മാരുെടേമലും
തെന്റ ദെയക്കായി ്രപത്യാശിക്കുന്നവരുെടേമലും
ഇരിക്കുന്നു;

19 അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നു
വിടുവിപ്പാനും
ക്ഷാമത്തിൽ അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിപ്പാനും തേന്ന.
20 നമ്മുെട ഉള്ളം യേഹാെവക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവൻ നമ്മുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു.
21 അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ നാം

ആശ്രയിക്കയാൽ
നമ്മുെട ഹൃദയം അവനിൽ സേന്താഷിക്കും.
22 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ നിങ്കൽ

്രപത്യാശെവക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റ ദയ ഞങ്ങളുെടേമൽ ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

൪൩൪൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദ ്അബീേമെലക്കിെന്റ മുൻപിൽ െവച്ചു
ബുദ്ധി്രഭമം നടിക്കുകയും അവിെട നിന്നു അവെന
ആട്ടിക്കളയുകയും െചയത്ിട്ടു അവൻ േപാകുെമ്പാൾ

പാടിയ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ഞാൻ യേഹാവെയ എല്ലാകാലത്തും
വാഴത്്തും;
അവെന്റ സ്തുതി എേപ്പാഴും എെന്റ

നാവിേന്മൽ ഇരിക്കും.
2 എെന്റ ഉള്ളം യേഹാവയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
എളിയവർ അതു േകട്ടു സേന്താഷിക്കും.
3 എേന്നാടു േചന്നൎ ു യേഹാവെയ

മഹിമെപ്പടുത്തുവിൻ;
നാം ഒന്നിച്ചു അവെന്റ നാമെത്ത ഉയത്തൎ ുക.
4 ഞാൻ യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചു; അവൻ

എനിക്കു ഉത്തരമരുളി
എെന്റ സകലഭയങ്ങളിൽനിന്നും എെന്ന വിടുവിച്ചു.
5 അവങ്കേലക്കു േനാക്കിയവർ ്രപകാശിതരായി;
അവരുെട മുഖം ലജ്ജിച്ചുേപായതുമില്ല.
6 ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു; യേഹാവ േകട്ടു;
അവെന്റ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവെന
രക്ഷിച്ചു.

7 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെന്റ ഭക്തന്മാരുെട
ചുറ്റും
പാളയമിറങ്ങി അവെര വിടുവിക്കുന്നു.
8 യേഹാവ നല്ലവൻ എന്നു രുചിച്ചറിവിൻ;
അവെന ശരണം്രപാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ.
9 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര, അവെന

ഭയെപ്പടുവിൻ;
അവെന്റ ഭക്തന്മാക്കൎ ു ഒന്നിന്നും മുട്ടില്ലേല്ലാ.
10 ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാെത വിശന്നിരിക്കും;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവേക്കൎ ാ ഒരു നെന്മക്കും
കുറവില്ല.

11 മക്കേള, വന്നു എനിക്കു െചവിതരുവിൻ;
യേഹാവേയാടുള്ള ഭക്തിെയ ഞാൻ ഉപേദശിച്ചുതരാം.

12 ജീവെന ആ്രഗഹിക്കയും നന്മ കാേണണ്ടതിന്നു
ദീഘൎ ായുസ്സ് ഇച്ഛിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ ആർ?
13 േദാഷം െചയ്യാെത നിെന്റ നാവിെനയും
വ്യാജം പറയാെത നിെന്റ അധരെത്തയും
കാത്തുെകാൾക;

14 േദാഷം വിട്ടകന്നു ഗുണം െചയ്ക;
സമാധാനം അേന്വഷിച്ചു പിന്തുടരുക.
15 യേഹാവയുെട കണ്ണു നീതിമാന്മാരുെട േമലും
അവെന്റ െചവി അവരുെട നിലവിളിക്കും
തുറന്നിരിക്കുന്നു.

16 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട ഓമ്മൎ െയ ഭൂമിയിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നു
യേഹാവയുെട മുഖം അവക്കൎ ു
്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു.

17 നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ചു; യേഹാവ േകട്ടു,
സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവെര വിടുവിച്ചു.
18 ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവക്കൎ ു യേഹാവ സമീപസ്ഥൻ;
മനസ്സു തകന്നൎ വെര അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു.
19 നീതിമാെന്റ അനത്ഥൎ ങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു;
അവ എല്ലാറ്റിൽനിന്നും യേഹാവ അവെന
വിടുവിക്കുന്നു.

20 അവെന്റ അസ്ഥികെള എല്ലാം അവൻ
സൂക്ഷിക്കുന്നു;
അവയിൽ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞുേപാകയുമില്ല.
21 അനത്ഥൎ ം ദുഷ്ടെന െകാല്ലുന്നു;
നീതിമാെന പെകക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും.
22 യേഹാവ തെന്റ ദാസന്മാരുെട ്രപാണെന

വീണ്ടുെകാള്ളുന്നു;
അവെന ശരണമാക്കുന്നവരാരും ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കയില്ല.

൩൫൩൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, എേന്നാടു വാദിക്കുന്നവേരാടു
വാദിേക്കണേമ;
എേന്നാടു െപാരുതുന്നവേരാടു

െപരുേതണേമ.
2 നീ പലകയും പരിചയും പിടിച്ചു
എനിക്കു സഹായത്തിന്നായി എഴുേന്നേല്ക്കണേമ.
3 നീ കുന്തം ഊരി എെന്ന പിന്തുടരുന്നവരുെട വഴി

അെടച്ചുകളേയണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയാകുന്നു എന്നു എെന്റ
്രപാണേനാടു പറേയണേമ.

4 എനിക്കു ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവക്കൎ ു ലജ്ജയും അപമാനവും വരെട്ട;
എനിക്കു അനത്ഥൎ ം ചിന്തിക്കുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞു
നാണിച്ചു േപാകെട്ട.

5 അവർ കാറ്റിന്നു മുമ്പിെല പതിർേപാെല ആകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെര ഓടിക്കെട്ട.
6 അവരുെട വഴി ഇരുട്ടും വഴുവഴുപ്പും ആകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെര പിന്തുടരെട്ട.
7 കാരണം കൂടാെത അവർ എനിക്കായി വല

ഒളിച്ചുെവച്ചു;
കാരണം കൂടാെത അവർ എെന്റ ്രപാണന്നായി കുഴി
കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

8 അവൻ വിചാരിയാെത അവന്നു അപായം
ഭവിക്കെട്ട;
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അവൻ ഒളിച്ചുെവച്ച വലയിൽ അവൻ തേന്ന
കുടുങ്ങെട്ട;
അവൻ അപായത്തിൽ അകെപ്പട്ടുേപാകെട്ട.
9 എെന്റ ഉള്ളം യേഹാവയിൽ ആനന്ദിക്കും;
അവെന്റ രക്ഷയിൽ സേന്താഷിക്കും;
10 യേഹാേവ, നിനക്കു തുല്യൻ ആർ?
എളിയവെന തന്നിലും ബലേമറിയവെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും
എളിയവനും ദരി്രദനുമായവെന കവച്ചൎ ക്കാരെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും
നീ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നു എെന്റ അസ്ഥികൾ ഒെക്കയും
പറയും.

11 കള്ളസ്സാക്ഷികൾ എഴുേന്നറ്റു
ഞാൻ അറിയാത്ത കായ്യൎ ം എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നു.
12 അവർ എനിക്കു നെന്മക്കു പകരം തിന്മെചയത്ു
എെന്റ ്രപാണന്നു അനാഥത്വം വരുത്തുന്നു.
13 ഞാേനാ, അവർ ദീനമായ്ക്കിടന്നേപ്പാൾ രട്ടുടുത്തു;
ഉപവാസംെകാണ്ടു ഞാൻ ആത്മതപനം െചയത്ു;
എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന എെന്റ മാവ്വൎ ിടത്തിേലക്കു
മടങ്ങിവന്നു.

14 അവൻ എനിക്കു േസ്നഹിതേനാ സേഹാദരേനാ
എന്നേപാെല ഞാൻ െപരുമാറി;
അമ്മെയക്കുറിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നവെനേപ്പാെല ഞാൻ
ദുഃഖിച്ചു കുനിഞ്ഞുനടന്നു.

15 അവേരാ എെന്റ വീഴച്യിങ്കൽ സേന്താഷിച്ചു കൂട്ടം
കൂടി;
ഞാൻ അറിയാത്ത അധമന്മാർ എനിക്കു
വിേരാധമായി കൂടിവന്നു,
അവർ ഇടവിടാെത എെന്ന പഴിച്ചുപറഞ്ഞു.
16 അടിയന്തരങ്ങളിൽ േകാമാളികളായ

വഷളന്മാെരേപ്പാെല
അവർ എെന്റ േനെര പല്ലുകടിക്കുന്നു.
17 കത്തൎ ാേവ, നീ എ്രതേത്താളം

േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും?
അവരുെട നാശത്തിൽനിന്നു എെന്റ ്രപാണെനയും
ബാലസിംഹങ്ങളുെട വശത്തുനിന്നു എെന്റ
ജിവെനയും വിടുവിേക്കണേമ.

18 ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും;
ബഹുജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
19 െവറുെത എനിക്കു ശ്രതുക്കളായവർ

എെന്നക്കുറിച്ചു സേന്താഷിക്കരുേത;
കാരണംകൂടാെത എെന്ന പെകക്കുന്നവർ
കണ്ണിെമക്കയുമരുേത.

20 അവർ സമാധാനവാക്കു സംസാരിക്കാെത
േദശത്തിെല സാധുക്കളുെട േനെര വ്യാജകായ്യൎ ങ്ങെള
നിരൂപിക്കുന്നു.

21 അവർ എെന്റ േനെര വായപ്ിളന്നൎ ു:
നന്നായി, ഞങ്ങൾ സ്വന്തകണ്ണാൽ കണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു.

22 യേഹാേവ, നീ കണ്ടുവേല്ലാ;
െമൗനമായിരിക്കരുേത;
കത്തൎ ാേവ, എേന്നാടകന്നിരിക്കരുേത,
23 എെന്റ ൈദവവും എെന്റ കത്തൎ ാവുമായുേള്ളാേവ,
ഉണന്നൎ ു എെന്റ ന്യായത്തിന്നും വ്യവഹാരത്തിന്നും
ജാഗരിേക്കണേമ.

24 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്റ
നീതി്രപകാരം എനിക്കു ന്യായം പാലിച്ചു തേരണേമ;
അവർ എെന്നക്കുറിച്ചു സേന്താഷിക്കരുേത.
25 അവർ തങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ: നന്നായി,

ഞങ്ങളുെട ആ്രഗഹം സാധിച്ചു എന്നു പറയരുേത;

ഞങ്ങൾ അവെന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്നും
പറയരുേത.

26 എെന്റ അനത്ഥൎ ത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ
ഒരുേപാെല ലജ്ജിച്ചു ്രഭമിച്ചുേപാകെട്ട;
എെന്റ േനെര വമ്പുപറയുന്നവർ ലജ്ജയും
അപമാനവും ധരിക്കെട്ട.

27 എെന്റ നീതിയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നവർ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;
തെന്റ ദാസെന്റ േശ്രയസ്സിൽ ്രപസാദിക്കുന്ന യേഹാവ
മഹത്വമുള്ളവൻ
എന്നിങ്ങെന അവർ എേപ്പാഴും പറയെട്ട.
28 എെന്റ നാവു നിെന്റ നീതിെയയും
നാെളല്ലാം നിെന്റ സ്തുതിെയയും വണ്ണൎ ിക്കും.

൩൬൩൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; യേഹാവയുെട ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

ദുഷ്ടന്നു തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പാപാേദശമുണ്ടു;
അവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ൈദവഭയമില്ല.
2 തെന്റ കുറ്റം െതളിഞ്ഞു

െവറുപ്പായത്ീരുകയില്ല
എന്നിങ്ങെന അവ തേന്നാടു തേന്ന മധുരവാക്കു
പറയുന്നു.

3 അവെന്റ വായിെല വാക്കുകൾ അകൃത്യവും
വഞ്ചനയും ആകുന്നു;
ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്നതും നന്മെചയ്യുന്നതും
അവൻ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

4 അവൻ തെന്റ കിടക്കേമൽ അകൃത്യം ചിന്തിക്കുന്നു;
െകാള്ളരുതാത്ത വഴിയിൽ അവൻ നില്ക്കുന്നു;
േദാഷെത്ത െവറുക്കുന്നതുമില്ല.
5 യേഹാേവ, നിെന്റ ദയ ആകാശേത്താളവും
നിെന്റ വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളവും എത്തുന്നു.
6 നിെന്റ നീതി ദിവ്യപവ്വൎ തങ്ങെളേപ്പാെലയും
നിെന്റ ന്യായവിധികൾ വലിയ ആഴിെയേപ്പാെലയും
ആകുന്നു;
യേഹാേവ, നീ മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
രക്ഷിക്കുന്നു.

7 ൈദവേമ, നിെന്റ ദയ എ്രത വിലേയറിയതു!
മനുഷ്യപു്രതന്മാർ നിെന്റ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം
്രപാപിക്കുന്നു.

8 നിെന്റ ആലയത്തിെല പുഷ്ടി അവർ അനുഭവിച്ചു
തൃപത്ി ്രപാപിക്കുന്നു;
നിെന്റ ആനന്ദനദി നീ അവെര കുടിപ്പിക്കുന്നു.
9 നിെന്റ പക്കൽ ജീവെന്റ ഉറവുണ്ടേല്ലാ;
നിെന്റ ്രപകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപകാശം കാണുന്നു.
10 നിെന്ന അറിയുന്നവക്കൎ ു നിെന്റ ദയയും
ഹൃദയപരമാത്ഥൎ ികൾക്കു നിെന്റ നീതിയും
ദീഘൎ മാേക്കണേമ.

11 ഡംഭികളുെട കാൽ എെന്റ േനെര വരരുേത;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ൈക എെന്ന ആട്ടിക്കളയരുേത.
12 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ അവിെടത്തേന്ന വീഴുന്നു:
അവർ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു; എഴുേന്നലപ്ാൻ
കഴിയുന്നതുമില്ല.

൩൭൩൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 35:9 458 സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 36:12
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ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട നിമിത്തം നീ
മുഷിയരുതു;
നീതിേകടു െചയ്യുന്നവേരാടു

അസൂയെപ്പടുകയുമരുതു.
2 അവർ പുല്ലുേപാെല േവഗത്തിൽ ഉണങ്ങി
പച്ചെച്ചടിേപാെല വാടിേപ്പാകുന്നു.
3 യേഹാവയിൽ ആശ്രയിച്ചു നന്മെചയ്ക;
േദശത്തു പാത്തൎ ു വിശ്വസ്തത ആചരിക്ക.
യേഹാവയിൽ തേന്ന രസിച്ചുെകാൾക;
4 അവൻ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹങ്ങെള

നിനക്കു തരും.
5 നിെന്റ വഴി യേഹാവെയ ഭരേമലപ്ിക്ക;
അവനിൽ തേന്ന ആശ്രയിക്ക; അവൻ അതു
നിവ്വൎ ഹിക്കും.

6 അവൻ നിെന്റ നീതിെയ ്രപഭാതം േപാെലയും
നിെന്റ ന്യായെത്ത മദ്ധ്യാഹ്നംേപാെലയും
്രപകാശിപ്പിക്കും.

7 യേഹാവയുെട മുമ്പാെക മിണ്ടാെതയിരുന്നു
അവന്നായി ്രപത്യാശിക്ക;
കായ്യൎ സാധ്യം ്രപാപിക്കുന്നവെനയും ദുരുപായം
്രപേയാഗിക്കുന്നവെനയും കുറിച്ചു നീ മുഷിയരുതു.

8 േകാപം കളഞ്ഞു േ്രകാധം ഉേപക്ഷിക്ക;
മുഷിഞ്ഞുേപാകരുതു; അതു േദാഷത്തിന്നു
േഹതുവാേകയുള്ളു.

9 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ േഛദിക്കെപ്പടും;
യേഹാവെയ ്രപത്യാശിക്കുന്നവേരാ ഭൂമിെയ
ൈകവശമാക്കും.

10 കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു ദുഷ്ടൻ ഇല്ല;
നീ അവെന്റ ഇടം സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കും; അവെന
കാണുകയില്ല.

11 എന്നാൽ െസൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിെയ
ൈകവശമാക്കും;
സമാധാനസമൃദ്ധിയിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും.
12 ദുഷ്ടൻ നീതിമാന്നു േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു;
അവെന്റ േനെര അവൻ പല്ലു കടിക്കുന്നു.
13 കത്തൎ ാവു അവെന േനാക്കി ചിരിക്കും;
അവെന്റ ദിവസം വരുന്നു എന്നു അവൻ കാണുന്നു.
14 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും വീഴിപ്പാനും

സന്മാഗ്ഗൎ ികെള െകാല്ലുവാനും
ദുഷ്ടന്മാർ വാളൂരി വില്ലു കുെലച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അവരുെട വാൾ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ തേന്ന

കടക്കും;
അവരുെട വില്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞുേപാകും.
16 അേനകദുഷ്ടന്മാക്കൎ ുള്ള സമൃദ്ധിെയക്കാൾ

നീതിമാന്നുള്ള അലപ്ം ഏറ്റവും നല്ലതു.
17 ദുഷ്ടന്മാരുെട ഭുജങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞുേപാകും;
എന്നാൽ നീതിമാന്മാെര യേഹാവ താങ്ങും.
18 യേഹാവ നിഷ്കളങ്കന്മാരുെട നാളുകെള അറിയുന്നു;
അവരുെട അവകാശം ശാശ്വതമായിരിക്കും.
19 ദുഷ്കാലത്തു അവർ ലജ്ജിച്ചു േപാകയില്ല;
ക്ഷാമകാലത്തു അവർ തൃപത്രായിരിക്കും.
20 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ നശിച്ചുേപാകും;
യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കൾ പുലപ്ുറത്തിെന്റ
ഭംഗിേപാേലയുള്ളു;
അവർ ക്ഷയിച്ചുേപാകും; പുകേപാെല
ക്ഷയിച്ചുേപാകും.

21 ദുഷ്ടൻ വായപ് വാങ്ങുന്നു, തിരിെക
െകാടുക്കുന്നില്ല;
നീതിമാേനാ കൃപാലുവായി ദാനം െചയ്യുന്നു.

22 അവനാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ഭൂമിെയ
ൈകവശമാക്കും.
അവനാൽ ശപിക്കെപ്പട്ടവേരാ േഛദിക്കെപ്പടും.
23 ഒരു മനുഷ്യെന്റ വഴിയിൽ ്രപസാദം േതാന്നിയാൽ
യേഹാവ അവെന്റ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കുന്നു.
24 അവൻ വീണാലും നിലംപരിചാകയില്ല;
യേഹാവ അവെന ൈക പിടിച്ചു താങ്ങുന്നു.
25 ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു, വൃദ്ധനായിത്തീന്നൎ ു;
നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും
അവെന്റ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല.

26 അവൻ നിത്യം കൃപാലുവായി വായപ്
െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റ സന്തതി അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
27 േദാഷം വിെട്ടാഴിഞ്ഞു ഗുണം െചയ്ക;
എന്നാൽ നീ സദാകാലം സുഖമായി വസിക്കും.
28 യേഹാവ ന്യായ്രപിയനാകുന്നു; തെന്റ

വിശുദ്ധന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല;
അവർ എേന്നക്കും പരിപാലിക്കെപ്പടുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട സന്തതിേയാ േഛദിക്കെപ്പടും.
29 നീതിമാന്മാർ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കി എേന്നക്കും

അതിൽ വസിക്കും;
30 നീതിമാെന്റ വായ ്ജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
അവെന്റ നാവു ന്യായം സംസാരിക്കുന്നു.
31 തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവെന്റ

ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടു;
അവെന്റ കാലടികൾ വഴുതുകയില്ല.
32 ദുഷ്ടൻ നീതിമാന്നായി പതിയിരുന്നു,
അവെന െകാല്ലുവാൻ േനാക്കുന്നു.
33 യേഹാവ അവെന അവെന്റ കയ്യിൽ

വിട്ടുെകാടുക്കയില്ല;
ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അവെന കുറ്റം വിധിക്കയുമില്ല.
34 യേഹാെവക്കായി ്രപത്യാശിച്ചു അവെന്റ വഴി

്രപമാണിച്ചുനടക്ക;
എന്നാൽ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കുവാൻ അവൻ
നിെന്ന ഉയത്തൎ ും;
ദുഷ്ടന്മാർ േഛദിക്കെപ്പടുന്നതു നീ കാണും.
35 ദുഷ്ടൻ ്രപബലനായിരിക്കുന്നതും;
സ്വേദശികമായ പച്ചവൃക്ഷംേപാെല തെഴക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു.

36 ഞാൻ പിെന്ന അതിെല േപായേപ്പാൾ അവൻ ഇല്ല;
ഞാൻ അേന്വഷിച്ചു, അവെന കണ്ടതുമില്ല.
37 നിഷ്കളങ്കെന കുറിെക്കാള്ളുക; േനരുള്ളവെന

േനാക്കിെക്കാൾക;
സമാധാനപുരുഷന്നു സന്തതി ഉണ്ടാകും.
38 എന്നാൽ അതി്രകമക്കാർ ഒരുേപാെല

മുടിഞ്ഞുേപാകും;
ദുഷ്ടന്മാരുെട സന്താനം േഛദിക്കെപ്പടും.
39 നീതിമാന്മാരുെട രക്ഷ യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു

വരുന്നു;
കഷ്ടകാലത്തു അവൻ അവരുെട ദുഗ്ഗൎ ം ആകുന്നു.
40 യേഹാവ അവെര സഹായിച്ചു വിടുവിക്കുന്നു;
അവർ അവനിൽ ആശ്രയിക്കെകാണ്ടു
അവൻ അവെര ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നു.

൩൮൩൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ജ്ഞാപകസങ്കീത്തൎ നം.
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യേഹാേവ, േ്രകാധേത്താെട എെന്ന
ശിക്ഷിക്കരുേത.
ഉ്രഗനീരസേത്താെട എെന്ന

ദണ്ഡിപ്പിക്കയുമരുേത.
2 നിെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ എന്നിൽ തെറച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു.
3 നിെന്റ നീരസം േഹതുവായി എെന്റ േദഹത്തിൽ

െസൗഖ്യമില്ല;
എെന്റ പാപം േഹതുവായി എെന്റ അസ്ഥികളിൽ
സ്വസ്ഥതയുമില്ല.

4 എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്റ തെലക്കുമീെത
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഭാരമുള്ള ചുമടുേപാെല അവ എനിക്കു
അതിഘനമായിരിക്കുന്നു.

5 എെന്റ േഭാഷത്വംേഹതുവായി എെന്റ ്രവണങ്ങൾ
ചീഞ്ഞുനാറുന്നു.

6 ഞാൻ കുനിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂനിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഇടവിടാെത ദുഃഖിച്ചുനടക്കുന്നു.
7 എെന്റ അരയിൽ വരൾച നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ േദഹത്തിൽ െസൗഖ്യമില്ല.
8 ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു അത്യന്തം തകന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ഞരക്കംനിമിത്തം ഞാൻ
അലറുന്നു.

9 കത്തൎ ാേവ, എെന്റ ആ്രഗഹം ഒെക്കയും നിെന്റ
മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.
എെന്റ ഞരക്കം നിനക്കു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല.
10 എെന്റ െനഞ്ചിടിക്കുന്നു; ഞാൻ

വശംെകട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണിെന്റ െവളിച്ചവും എനിക്കില്ലാെതയായി.
11 എെന്റ േസ്നഹിതന്മാരും കൂട്ടുകാരും എെന്റ ബാധ

കണ്ടു മാറിനില്ക്കുന്നു;
എെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരും അകന്നുനില്ക്കുന്നു.
12 എനിക്കു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ

േനാക്കുന്നവർ കണിെവക്കുന്നു;
എനിക്കു അനത്ഥൎ ം അേന്വഷിക്കുന്നവർ േവണ്ടാതനം
സംസാരിക്കുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത ചതിവു ചിന്തിക്കുന്നു.
13 എങ്കിലും ഞാൻ െചകിടെനേപ്പാെല േകൾക്കാെത

ഇരുന്നു;
വായത്ുറക്കാെത ഊമെനേപ്പാെല ആയിരുന്നു.
14 ഞാൻ, േകൾക്കാത്ത മനുഷ്യെനേപ്പാെലയും
വായിൽ ്രപതിവാദമില്ലാത്തവെനേപ്പാെലയും
ആയിരുന്നു.

15 യേഹാേവ, നിങ്കൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ
െവച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ൈദവമായ കത്തൎ ാേവ, നീ ഉത്തരം അരുളും.
16 അവർ എെന്നെച്ചാല്ലി സേന്താഷിക്കരുേത എന്നു

ഞാൻ പറഞ്ഞു;
എെന്റ കാൽ വഴുതുേമ്പാൾ അവർ എെന്റ േനെര
വമ്പു പറയുമേല്ലാ.

17 ഞാൻ ഇടറി വീഴുമാറായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ദുഃഖം എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.
18 ഞാൻ എെന്റ അകൃത്യെത്ത ഏറ്റുപറയുന്നു;
എെന്റ പാപെത്തക്കുറിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നു.
19 എെന്റ ശ്രതുക്കേളാ ജീവനും ബലവുമുള്ളവർ,
എെന്ന െവറുെത പെകക്കുന്നവർ
െപരുകിയിരിക്കുന്നു.

20 ഞാൻ നന്മ പിന്തുടരുകയാൽ അവർ എനിക്കു
വിേരാധികളായി
നെന്മക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യുന്നു.

21 യേഹാേവ, എെന്ന ൈകവിടരുേത;
എെന്റ ൈദവേമ, എേന്നാടകന്നിരിക്കരുേത.
22 എെന്റ രക്ഷയാകുന്ന കത്തൎ ാേവ,
എെന്റ സഹായത്തിന്നു േവഗം വേരണേമ.

൩൯൩൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

െയദൂഥൂൻ എന്ന സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം.

നാവുെകാണ്ടു പാപം െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
ഞാൻ എെന്റ വഴികെള സൂക്ഷിക്കുെമന്നും
ദുഷ്ടൻ എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ

എെന്റ വായ ്കടിഞ്ഞാണിട്ടു കാക്കുെമന്നും ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

2 ഞാൻ ഉരിയാടാെത ഊമനായിരുന്നു;
നന്മെയ ഗണ്യമാക്കാെത െമൗനമായിരുന്നു; എെന്റ
സങ്കടം െപാങ്ങിവന്നു.

3 എെന്റ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന്നു ചൂടു പിടിച്ചു, എെന്റ
ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി;
അേപ്പാൾ ഞാൻ നാെവടുത്തു സംസാരിച്ചു.
4 യേഹാേവ, എെന്റ അവസാനെത്തയും എെന്റ

ആയുസ്സു എ്രത എന്നതിെനയും എെന്ന
അറിയിേക്കണേമ;
ഞാൻ എ്രത ക്ഷണികൻ എന്നു ഞാൻ
അറിയുമാറാകെട്ട.

5 ഇതാ, നീ എെന്റ നാളുകെള നാലുവിരൽ
നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ആയുസ്സു നിെന്റ മുമ്പാെക
ഏതുമില്ലാത്തതുേപാെലയിരിക്കുന്നു;
ഏതു മനുഷ്യനും ഉെറച്ചുനിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമേ്രത.
േസലാ.

6 മനുഷ്യെരാെക്കയും െവറും നിഴലായി നടക്കുന്നു
നിശ്ചയം;
അവർ വ്യത്ഥൎ മായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം;
അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു; ആർ അനുഭവിക്കും
എന്നറിയുന്നില്ല.

7 എന്നാൽ കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ ഏതിന്നായി
കാത്തിരിക്കുന്നു?
എെന്റ ്രപത്യാശ നിങ്കൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
8 എെന്റ സകലലംഘനങ്ങളിൽനിന്നും എെന്ന

വിടുവിേക്കണേമ;
എെന്ന േഭാഷെന്റ നിന്ദയാക്കി െവക്കരുേത.
9 ഞാൻ വായ ്തുറക്കാെത ഊമനായിരുന്നു;
നീയേല്ലാ അങ്ങെന വരുത്തിയതു.
10 നിെന്റ ബാധ എങ്കൽനിന്നു നീേക്കണേമ;
നിെന്റ കയ്യുെട അടിയാൽ ഞാൻ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 അകൃത്യംനിമിത്തം നീ മനുഷ്യെന ദണ്ഡനങ്ങളാൽ

ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
നീ അവെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ െത്ത പുഴുേപാെല
ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു;
ഏതു മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസമേ്രത ആകുന്നു. േസലാ.
12 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു എെന്റ

അേപക്ഷ െചവിെക്കാേള്ളണേമ.
എെന്റ കണ്ണുനീർ കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്കരുേത;
ഞാൻ എെന്റ സകലപിതാക്കന്മാെരയും േപാെല
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ അന്യനും പരേദശിയും
ആകുന്നുവേല്ലാ.

13 ഞാൻ ഇവിെടനിന്നു േപായി
ഇല്ലാെതയാകുന്നതിന്നു മുെമ്പ
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ഉേന്മഷം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ േനാട്ടം
എങ്കൽനിന്നു മാേറ്റണേമ.

൪൦൪൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ഞാൻ യേഹാെവക്കായി കാത്തുകാത്തിരുന്നു;
അവൻ എങ്കേലക്കു ചാഞ്ഞു എെന്റ
നിലവിളി േകട്ടു.

2 നാശകരമായ കുഴിയിൽനിന്നും കുഴഞ്ഞ
േചറ്റിൽനിന്നും അവൻ എെന്ന കയറ്റി;
എെന്റ കാലുകെള ഒരു പാറേമൽ നിത്തൎ ി, എെന്റ
ഗമനെത്ത സ്ഥിരമാക്കി.

3 അവൻ എെന്റ വായിൽ പുതിേയാരു പാട്ടുതന്നു,
നമ്മുെട ൈദവത്തിന്നു സ്തുതി തേന്ന;
പലരും അതു കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു യേഹാവയിൽ
ആശ്രയിക്കും.

4 യേഹാവെയ തെന്റ ആശ്രയമാക്കിെക്കാള്ളുകയും
നിഗളികെളയും വ്യാജത്തിേലക്കു തിരിയുന്നവെരയും
ആദരിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ.

5 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ െചയത്
അത്ഭുത്രപവൃത്തികളും
ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള നിെന്റ വിചാരങ്ങളും
വളെരയാകുന്നു;
നിേന്നാടു സദൃശൻ ആരുമില്ല;
ഞാൻ അവെയ വിവരിച്ചു ്രപസ്താവിക്കുമായിരുന്നു;
എന്നാൽ അവ എണ്ണിക്കൂടാതവണ്ണം അധികമാകുന്നു.

6 ഹനനയാഗവും േഭാജനയാഗവും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല;
നീ െചവികെള എനിക്കു തുെളച്ചിരിക്കുന്നു.
േഹാമയാഗവും പാപയാഗവും നീ േചാദിച്ചില്ല.
7 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു; ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു;
പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എെന്നക്കുറിച്ചു
എഴുതിയിരിക്കുന്നു;

8 എെന്റ ൈദവേമ, നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയവ്ാൻ ഞാൻ
്രപിയെപ്പടുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു.
9 ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നീതിെയ ്രപസംഗിച്ചു;
അധരങ്ങെള ഞാൻ അടക്കീട്ടില്ല;
യേഹാേവ, നീ അറിയുന്നു.
10 ഞാൻ നിെന്റ നീതിെയ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ

മറച്ചുെവച്ചില്ല;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതയും രക്ഷയും ഞാൻ ്രപസ്താവിച്ചു;
നിെന്റ ദയയും സത്യവും ഞാൻ മഹാസെഭക്കു
മെറച്ചതുമില്ല.

11 യേഹാേവ, നിെന്റ കരുണ നീ എനിക്കു
അെടച്ചുകളയില്ല;
നിെന്റ ദയയും സത്യവും എെന്ന നിത്യം
പരിപാലിക്കും.

12 സംഖ്യയില്ലാത്ത അനത്ഥൎ ങ്ങൾ എെന്ന
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
േമലെ്പട്ടു േനാക്കുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം എെന്റ
അകൃത്യങ്ങൾ എെന്ന എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവ എെന്റ തലയിെല േരാമങ്ങളിലും അധികം;
ഞാൻ ൈധയ്യൎ ഹീനനായിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
13 യേഹാേവ, എെന്ന വിടുവിപ്പാൻ ഇഷ്ടം

േതാേന്നണേമ;
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിപ്പാൻ േവഗം വേരണേമ.

14 എനിക്കു ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ
ലജ്ജിച്ചു ്രഭമിച്ചുേപാകെട്ട;
എെന്റ അനത്ഥൎ ത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ
പിന്തിരിഞ്ഞു അപമാനം ഏല്ക്കെട്ട.

15 നന്നായി, നന്നായി എന്നു എേന്നാടു പറയുന്നവർ
തങ്ങളുെട നാണംനിമിത്തം സ്തംഭിച്ചുേപാകെട്ട.
16 നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിന്നിൽ

ആനന്ദിച്ചു സേന്താഷിക്കെട്ട;
നിെന്റ രക്ഷെയ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ യേഹാവ
മഹത്വമുള്ളവൻ എന്നു എേപ്പാഴും പറയെട്ട.

17 ഞാേനാ എളിയവനും ദരി്രദനും ആകുന്നു;
എങ്കിലും കത്തൎ ാവു എെന്ന വിചാരിക്കുന്നു;
നീ തേന്ന എെന്റ സഹായവും എെന്ന
വിടുവിക്കുന്നവനും ആകുന്നു;
എെന്റ ൈദവേമ, താമസിക്കരുേത.

൪൧൪൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
എളിയവെന ആദരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ;
അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ യേഹാവ അവെന
വിടുവിക്കും.

2 യേഹാവ അവെന കാത്തു ജീവേനാെട പാലിക്കും;
അവൻ ഭൂമിയിൽ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും;
അവെന്റ ശ്രതുക്കളുെട ഇഷ്ടത്തിന്നു നീ അവെന
ഏലപ്ിക്കയില്ല.

3 യേഹാവ അവെന േരാഗശയ്യയിൽ താങ്ങും;
ദീനത്തിൽ നീ അവെന്റ കിടക്ക എല്ലാം
മാറ്റിവിരിക്കുന്നു.

4 യേഹാേവ, എേന്നാടു കൃപ േതാന്നി എെന്ന
െസൗഖ്യമാേക്കണേമ;
നിേന്നാടേല്ലാ ഞാൻ പാപം െചയത്തു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

5 അവൻ എേപ്പാൾ മരിച്ചു അവെന്റ േപർ നശിക്കും
എന്നു എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ചു േദാഷം
പറയുന്നു.

6 ഒരുത്തൻ എെന്ന കാണ്മാൻ വന്നാൽ അവൻ
കപടവാക്കു പറയുന്നു;
അവെന്റ ഹൃദയം നീതിേകടു സം്രഗഹിക്കന്നു;
അവൻ പുറത്തുേപായി അതു ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
7 എെന്ന പെകക്കുന്നവെരാെക്കയും എനിക്കു

വിേരാധമായി തമ്മിൽ മ്രന്തിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്കു േദാഷം ചിന്തിക്കുന്നു.
8 ഒരു ദുവൎ ്യാധി അവന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ

കിടപ്പിലായി;
ഇനി അവൻ എഴുേന്നല്ക്കയില്ല എന്നു അവർ
പറയുന്നു.

9 ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എെന്റ അപ്പം
തിന്നവനുമായ
എെന്റ ്രപാണേസ്നഹിതൻ േപാലും എെന്റ േനെര
കുതികാൽ ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു.

10 ഞാൻ അവക്കൎ ു പകരം െചേയ്യണ്ടതിന്നു
യേഹാേവ, കൃപ േതാന്നി എെന്ന
എഴുേന്നലപ്ിേക്കണേമ.

11 എെന്റ ശ്രതു എെന്നെച്ചാല്ലി ജയേഘാഷം
െകാള്ളാതിരിക്കുന്നതിനാൽ
നിനക്കു എന്നിൽ ്രപസാദമായിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു.
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12 നീ എെന്റ നഷ്കളങ്കത്വംനിമിത്തം എെന്ന
താങ്ങുന്നു,
നിെന്റ മുമ്പിൽ എേന്നക്കും എെന്ന
നിത്തൎ ിെക്കാള്ളുന്നു.

13 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എന്നും എേന്നക്കും വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ, ആേമൻ.

രണ്ടാംരണ്ടാം പുസ്തകംപുസ്തകം.

൪൨൪൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു
ധ്യാനം.

മാൻ നീേത്തൎ ാടുകളിേലക്കു െചല്ലുവാൻ
കാംക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവേമ, എെന്റ ആത്മാവു നിേന്നാടു

േചരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു.
2 എെന്റ ആത്മാവു ൈദവത്തിന്നായി, ജീവനുള്ള

ൈദവത്തിന്നായി തേന്ന, ദാഹിക്കുന്നു;
ഞാൻ എേപ്പാൾ ൈദവസന്നിധിയിൽ
െചല്ലുവാനിടയാകും.

3 നിെന്റ ൈദവം എവിെട എന്നു അവർ എേന്നാടു
നിത്യം പറയുന്നതുെകാണ്ടു
എെന്റ കണ്ണുനീർ രാവും പകലും എെന്റ
ആഹാരമായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

4 ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിെന്റ
സേന്താഷവും േസ്താ്രതവുമായ സ്വരേത്താടുകൂെട
സമൂഹമേദ്ധ്യ ഞാൻ ൈദവാലയത്തിേലക്കു െചന്നതു
ഓത്തൎ ു
എെന്റ ഉള്ളം എന്നിൽ പകരുന്നു.
5 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ചു ഉള്ളിൽ

ഞരങ്ങുന്നെതന്തു?
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവക്കുക;
അവൻ എെന്റ മുഖ്രപകാശകരക്ഷയും എെന്റ
ൈദവവുമാകുന്നു
എന്നിങ്ങെന ഞാൻ ഇനിയും അവെന സ്തുതിക്കും.
6 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ആത്മാവു എന്നിൽ

വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു േയാദ്ദൎ ാൻ ്രപേദശത്തും
െഹേമ്മൎ ാൻപവ്വൎ തങ്ങളിലും
മിസാർമലയിലുംെവച്ചു ഞാൻ നിെന്ന ഓക്കൎ ുന്നു;
7 നിെന്റ നീച്ചൎ ാട്ടങ്ങളുെട ഇെരച്ചലാൽ ആഴി ആഴിെയ

വിളിക്കുന്നു;
നിെന്റ ഓളങ്ങളും തിരമാലകളുെമല്ലാം എെന്റ മീെത
കടന്നുേപാകുന്നു.

8 യേഹാവ പകൽേനരത്തു തെന്റ ദയ കലപ്ിക്കും;
രാ്രതിസമയത്തു ഞാൻ അവന്നു പാട്ടു
പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും;
എെന്റ ജീവെന്റ ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാത്ഥൎ ന തേന്ന.
9 നീ എെന്ന മറന്നതു എന്തു? ശ്രതുവിെന്റ

ഉപ്രദവംേഹതുവായി
ഞാൻ ദുഃഖിച്ചുനടേക്കണ്ടിവന്നതുെമന്തു?
എന്നു ഞാൻ എെന്റ പാറയായ ൈദവേത്താടു
പറയും.

10 നിെന്റ ൈദവം എവിെട എന്നു എെന്റ ശ്രതുക്കൾ
ഇടവിടാെത എേന്നാടു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു

എെന്റ അസ്ഥികെള തകക്കൎ ുംവണ്ണം എെന്ന
നിന്ദിക്കുന്നു.

11 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ചു ഉള്ളിൽ
ഞരങ്ങുന്നതു എന്തു?
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശെവക്കുക;
അവൻ എെന്റ മുഖ്രപകാശകരക്ഷയും എെന്റ
ൈദവവുമാകുന്നു
എന്നിങ്ങെന ഞാൻ ഇനിയും അവെന സ്തുതിക്കും.

൪൩൪൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
ൈദവേമ, എനിക്കു ന്യായം പാലിച്ചു
തേരണേമ;
ഭക്തിെകട്ട ജാതിേയാടു എെന്റ വ്യവഹാരം

നടേത്തണേമ;
വഞ്ചനയും അനീതിയുമുള്ള മനുഷ്യങ്കൽനിന്നു
എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ.

2 നീ എെന്റ ശരണമായ ൈദവമേല്ലാ;
നീ എെന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നെതന്തു?
ശ്രതുവിെന്റ ഉപ്രദവംേഹതുവായി ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു
നടേക്കണ്ടിവന്നതുെമന്തു?

3 നിെന്റ ്രപകാശവും സത്യവും അയച്ചുതേരണേമ;
അവ എെന്ന നടത്തുമാറാകെട്ട;
നിെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിേലക്കും
തിരുനിവാസത്തിേലക്കും അവ എെന്ന
എത്തിക്കുമാറാകെട്ട.

4 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ പീഠത്തിങ്കേലക്കു,
എെന്റ പരമാനന്ദമായ ൈദവത്തിങ്കേലക്കു െചല്ലും;
ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, കിന്നരംെകാണ്ടു ഞാൻ
നിെന്ന സ്തുതിക്കും.

5 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ചു ഉള്ളിൽ
ഞരങ്ങുന്നതു എന്തു?
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവക്കുക;
അവൻ എെന്റ മുഖ്രപകാശകരക്ഷയും എെന്റ
ൈദവവുമാകുന്നു
എന്നിങ്ങെന ഞാൻ ഇനിയും അവെന സ്തുതിക്കും.

൪൪൪൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു
ധ്യാനം.

ൈദവേമ, പൂവ്വൎ കാലത്തു ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട നാളുകളിൽ
നീ െചയത് ്രപവൃത്തി അവർ ഞങ്ങേളാടു

വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങളുെട െചവിെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ േകട്ടുമിരിക്കുന്നു;
2 നിെന്റ ൈകെകാണ്ടു നീ ജാതികെള പുറത്താക്കി

ഇവെര നട്ടു;
നീ വംശങ്ങെള നശിപ്പിച്ചു, ഇവെര പരക്കുമാറാക്കി.
3 തങ്ങളുെട വാളുെകാണ്ടല്ല അവർ േദശെത്ത

ൈകവശമാക്കിയതു;
സ്വന്തഭുജംെകാണ്ടല്ല അവർ ജയം േനടിയതു;
നിെന്റ വലങ്കയ്യും നിെന്റ ഭുജവും നിെന്റ
മുഖ്രപകാശവും െകാണ്ടേ്രത;
നിനക്കു അവേരാടു ്രപീതിയുണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.
4 ൈദവേമ, നീ എെന്റ രാജാവാകുന്നു;
യാേക്കാബിന്നു രക്ഷ കലപ്ിേക്കണേമ.
5 നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ ൈവരികെള തള്ളിയിടും;
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ഞങ്ങേളാടു എതിക്കൎ ുന്നവെര നിെന്റ നാമത്തിൽ
ചവിട്ടിക്കളയും.

6 ഞാൻ എെന്റ വില്ലിൽ ആശ്രയിക്കയില്ല;
എെന്റ വാൾ എെന്ന രക്ഷിക്കയുമില്ല.
7 നീയേ്രത ഞങ്ങെള ൈവരികളുെട കയ്യിൽ നിന്നു

രക്ഷിച്ചതു;
ഞങ്ങെള പെകച്ചവെര നീ ലജ്ജിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു;
8 ൈദവത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിത്യം ്രപശംസിക്കുന്നു;
നിെന്റ നാമത്തിന്നു എന്നും േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു.
േസലാ.

9 ഇേപ്പാേഴാ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞു
ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങളുെട ൈസന്യങ്ങേളാടുകൂെട
പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.

10 ൈവരിയുെട മുമ്പിൽ നീ ഞങ്ങെള പുറം
കാട്ടുമാറാക്കുന്നു;
ഞങ്ങെള പെകക്കുന്നവർ ഞങ്ങെള െകാള്ളയിടുന്നു.
11 ഭക്ഷണത്തിന്നുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല നീ ഞങ്ങെള

ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു;
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഞങ്ങെള ചിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നീ നിെന്റ ജനെത്ത വിലവാങ്ങാെത വില്ക്കുന്നു.
അവരുെട വിലെകാണ്ടു സമ്പത്തു
വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല.

13 നീ ഞങ്ങെള അയല്ക്കാക്കൎ ു അപമാനവിഷയവും
ചുറ്റുമുള്ളവക്കൎ ു നിന്ദയും പരിഹാസവും ആക്കുന്നു.
14 നീ ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഞങ്ങെള

പഴെഞ്ചാല്ലിന്നും
വംശങ്ങളുെട നടുവിൽ തലകുലുക്കത്തിന്നും വിഷയം
ആക്കുന്നു.

15 നിന്ദിച്ചു ദുഷിക്കുന്നവെന്റ വാക്കു േഹതുവായും
ശ്രതുവിെന്റയും ്രപതികാരകെന്റയും നിമിത്തമായും
16 എെന്റ അപമാനം ഇടവിടാെത എെന്റ മുമ്പിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
എെന്റ മുഖെത്ത ലജ്ജ എെന്ന മൂടിയിരിക്കുന്നു.
17 ഇെതാെക്കയും ഞങ്ങൾക്കു ഭവിച്ചു; ഞങ്ങേളാ

നിെന്ന മറന്നിട്ടില്ല;
നിെന്റ നിയമേത്താടു അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിട്ടുമില്ല.
18 നീ ഞങ്ങെള കുറുക്കന്മാരുെട സ്ഥലത്തുെവച്ചു

തകത്തൎ ുകളവാനും
കൂരിരുട്ടുെകാണ്ടു ഞങ്ങെള മൂടുവാനും തക്കവണ്ണം
19 ഞങ്ങളുെട ഹൃദയം പിന്തിരികേയാ
ഞങ്ങളുെട കാലടികൾ നിെന്റ വഴി വിട്ടു മാറുകേയാ
െചയത്ിട്ടില്ല.

20 ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത ഞങ്ങൾ
മറക്കേയാ
ഞങ്ങളുെട ൈകകെള അന്യൈദവത്തിങ്കേലക്കു
മലത്തൎ ുകേയാ െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ

21 ൈദവം അതു േശാധന െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?
അവൻ ഹൃദയത്തിെല രഹസ്യങ്ങെള
അറിയുന്നുവേല്ലാ.

22 നിെന്റ നിമിത്തം ഞങ്ങെള ദിവസം്രപതി
െകാല്ലുന്നു;
അറുപ്പാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല ഞങ്ങെള എണ്ണുന്നു.
23 കത്തൎ ാേവ, ഉണേരണേമ; നീ ഉറങ്ങുന്നതു എന്തു?
എഴുേന്നേല്ക്കണേമ; ഞങ്ങെള എേന്നക്കും
തള്ളിക്കളയരുേത.

24 നീ നിെന്റ മുഖെത്ത മെറക്കുന്നതും
ഞങ്ങളുെട കഷ്ടവും പീഡയും മറന്നുകളയുന്നതും
എന്തു?

25 ഞങ്ങൾ നിലേത്താളം കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

ഞങ്ങളുെട വയറു ഭൂമിേയാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
26 ഞങ്ങളുെട സഹായത്തിന്നായി എഴുേന്നേല്ക്കണേമ;
നിെന്റ ദയനിമിത്തം ഞങ്ങെള വീെണ്ടടുേക്കണേമ;

൪൫൪൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; സാരസരാഗത്തിൽ േകാരഹ്
പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനം. േ്രപമഗീതം.
എെന്റ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു;
എെന്റ കൃതി രാജാവിന്നു േവണ്ടിയുള്ളതു
എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.

എെന്റ നാവു സമത്ഥൎ നായ േലഖകെന്റ
എഴുത്തുേകാൽ ആകുന്നു.

2 നീ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ അതിസുന്ദരൻ;
ലാവണ്യം നിെന്റ അധരങ്ങളിേന്മൽ പകന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ൈദവം നിെന്ന എേന്നക്കും
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

3 വീരനായുേള്ളാേവ, നിെന്റ വാൾ അെരക്കു െകട്ടുക;
നിെന്റ േതജസ്സും നിെന്റ മഹിമയും തേന്ന.
4 സത്യവും െസൗമ്യതയും നീതിയും

പാലിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ മഹിമേയാെട കൃതാത്ഥൎ നായി വാഹനേമറി
എഴുെന്നള്ളുക;
നിെന്റ വലൈങ്ക ഭയങ്കരകായ്യൎ ങ്ങെള
നിനക്കുപേദശിച്ചുതരുമാറാകെട്ട.

5 നിെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ മൂച്ചൎ യുള്ളവയാകുന്നു;
ജാതികൾ നിെന്റ കീഴിൽ വീഴുന്നു;
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കളുെട െനഞ്ചത്തു അവ
തെറക്കുന്നു.

6 ൈദവേമ, നിെന്റ സിംഹാസനം എന്നും
എേന്നക്കും ഉള്ളതാകുന്നു;
നിെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ െചേങ്കാൽ നീതിയുള്ള
െചേങ്കാലാകുന്നു.

7 നീ നീതിെയ ഇഷ്ടെപ്പട്ടു ദുഷ്ടതെയ േദ്വഷിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ൈദവം, നിെന്റ ൈദവം തേന്ന, നിെന്റ
കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി
നിെന്ന ആനന്ദൈതലംെകാണ്ടു അഭിേഷകം
െചയത്ിരിക്കുന്നു.

8 നിെന്റ വ്രസ്തെമല്ലാം മൂറും ചന്ദനവും
ലവംഗവുംെകാണ്ടു സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു;
ദന്തമന്ദിരങ്ങളിൽനിന്നു കമ്പിനാദം നിെന്ന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.

9 നിെന്റ ്രസ്തീരത്നങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരികൾ
ഉണ്ടു;
നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു രാജ്ഞി ഓഫീർ തങ്കം
അണിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

10 അല്ലേയാ കുമാരീ, േകൾക്ക; േനാക്കുക;
െചവിചായ്ക്ക.
സ്വജനെത്തയും നിെന്റ പിതൃഭവനെത്തയും മറക്ക.
11 അേപ്പാൾ രാജാവു നിെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ െത്ത

ആ്രഗഹിക്കും;
അവൻ നിെന്റ നാഥനേല്ലാ; നീ അവെന
നമസ്കരിച്ചുെകാൾക.

12 േസാർനിവാസികൾ, ജനത്തിെല ധനവാന്മാർ
തേന്ന,
കാഴച്െവച്ചു നിെന്റ മുഖ്രപസാദം േതടും.
13 അഃന്തപുരത്തിെല രാജകുമാരി

േശാഭാപരിപൂണ്ണൎ യാകുന്നു;
അവളുെട വ്രസ്തം െപാൻകസവുെകാണ്ടുള്ളതു.
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14 അവെള ചി്രതത്തയ്യലുള്ള വ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു
രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരും;
അവളുെട േതാഴിമാരായി കൂെടനടക്കുന്ന
കന്യകമാെരയും നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരും.

15 സേന്താഷേത്താടും ഉല്ലാസേത്താടും കൂെട അവെര
െകാണ്ടുവരും;
അവർ രാജമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിക്കും.
16 നിെന്റ പു്രതന്മാർ നിെന്റ പിതാക്കന്മാക്കൎ ു പകരം

ഇരിക്കും;
സവ്വൎ ഭൂമിയിലും നീ അവെര ്രപഭുക്കന്മാരാക്കും.
17 ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എല്ലാ തലമുറകളിലും

ഓക്കൎ ുമാറാക്കും.
അതുെകാണ്ടു ജാതികൾ എന്നും എേന്നക്കും
നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും.

൪൬൪൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; കന്യകമാർ എന്ന രാഗത്തിൽ
േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീത്തൎ നം. ഒരു ഗീതം.

ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതവും ബലവും
ആകുന്നു;
കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത

തുണയായിരിക്കുന്നു.
2 അതുെകാണ്ടു ഭൂമി മാറിേപ്പായാലും,
പവ്വൎ തങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമു്രദമേദ്ധ്യ വീണാലും,
3 അതിെല െവള്ളം ഇെരച്ചു കലങ്ങിയാലും
അതിെന്റ േകാപംെകാണ്ടു പവ്വൎ തങ്ങൾ
കുലുങ്ങിയാലും നാം ഭയെപ്പടുകയില്ല.

4 ഒരു നദി ഉണ്ടു; അതിെന്റ േതാടുകൾ
ൈദവനഗരെത്ത,
അത്യുന്നതെന്റ വിശുദ്ധനിവാസെത്ത തേന്ന,
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.

5 ൈദവം അതിെന്റ മേദ്ധ്യ ഉണ്ടു; അതു
കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല;
ൈദവം അതികാലത്തു തേന്ന അതിെന സഹായിക്കും.
6 ജാതികൾ ്രകുദ്ധിച്ചു; രാജ്യങ്ങൾ കുലുങ്ങി;
അവൻ തെന്റ ശബ്ദം േകൾപ്പിച്ചു; ഭൂമി ഉരുകിേപ്പായി.
7 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ടു;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട ദുഗ്ഗൎ ം ആകുന്നു.
േസലാ.

8 വരുവിൻ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെള
േനാക്കുവിൻ;
അവൻ ഭൂമിയിൽ എ്രത ശൂന്യത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു!
9 അവൻ ഭൂമിയുെട അറ്റംവെരയും യുദ്ധങ്ങെള

നിത്തൎ ൽെചയ്യുന്നു;
അവൻ വിെല്ലാടിച്ചു കുന്തം മുറിച്ചു രഥങ്ങെള തീയിൽ
ഇട്ടു ചുട്ടുകളയുന്നു.

10 മിണ്ടാതിരുന്നു, ഞാൻ ൈദവെമന്നു അറിഞ്ഞു
െകാൾവിൻ;
ഞാൻ ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഉന്നതൻ ആകും; ഞാൻ
ഭൂമിയിൽ ഉന്നതൻ ആകും.

11 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ടു;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട ദുഗ്ഗൎ ം ആകുന്നു.
േസലാ.

൪൭൪൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം.

സകലജാതികളുമായുേള്ളാേര,
ൈകെകാട്ടുവിൻ;
ജയേഘാഷേത്താെട ൈദവസന്നിധിയിൽ

ആക്കൎ ുവിൻ.
2 അത്യുന്നതനായ യേഹാവ ഭയങ്കരൻ;
അവൻ സവ്വൎ ഭൂമിക്കും മഹാരാജാവാകുന്നു.
3 അവൻ ജാതികെള നമ്മുെട കീഴിലും വംശങ്ങെള

നമ്മുെട കാൽകീഴിലും ആക്കുന്നു.
4 അവൻ നമുക്കു നമ്മുെട അവകാശെത്ത

തിരെഞ്ഞടുത്തു തന്നു;
താൻ േസ്നഹിച്ച യാേക്കാബിെന്റ ശ്ലാഘ്യഭൂമിെയ
തേന്ന.

5 ൈദവം ജയേഘാഷേത്താടും യേഹാവ
കാഹളനാദേത്താടും കൂെട ആേരാഹണം െചയ്യുന്നു.
6 ൈദവത്തിന്നു സ്തുതി പാടുവിൻ, സ്തുതി പാടുവിൻ;
നമ്മുെട രാജാവിന്നു സ്തുതി പാടുവിൻ, സ്തുതി
പാടുവിൻ.

7 ൈദവം സവ്വൎ ഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു;
ഒരു ചാതുയ്യൎ കീത്തൎ നം പാടുവിൻ.
8 ൈദവം ജാതികെള ഭരിക്കുന്നു;
ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു.

9 വംശങ്ങളുെട ്രപഭുക്കന്മാർ അ്രബാഹാമിൻ
ൈദവത്തിെന്റ ജനമായി ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു;
ഭൂമിയിെല പരിചകൾ ൈദവത്തിന്നുള്ളവയേല്ലാ;
അവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു.

൪൮൪൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ഒരു ഗീതം. േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ, അവെന്റ
വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ
യേഹാവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും

ആകുന്നു.
2 മഹാരാജാവിെന്റ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ

സീേയാൻപവ്വൎ തം
ഉയരംെകാണ്ടു മേനാഹരവും സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും
ആനന്ദവുമാകുന്നു.

3 അതിെന്റ അരമനകളിൽ ൈദവം ഒരു ദുഗ്ഗൎ മായി
െവളിെപ്പട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

4 ഇതാ, രാജാക്കന്മാർ കൂട്ടം കൂടി;
അവർ ഒന്നിച്ചു കടന്നുേപായി.
5 അവർ അതു കണ്ടു അമ്പരന്നു,
അവർ പരി്രഭമിച്ചു ഓടിേപ്പായി.
6 അവക്കൎ ു അവിെട വിറയൽ പിടിച്ചു;
േനാവു കിട്ടിയവൾെക്കന്നേപാെല േവദന പിടിച്ചു.
7 നീ കിഴക്കൻകാറ്റുെകാണ്ടു തശൎ ീശ ്കപ്പലുകെള

ഉെടച്ചുകളയുന്നു.
8 നാം േകട്ടതുേപാെല തേന്ന ൈസന്യങ്ങളുെട

യേഹാവയുെട നഗരത്തിൽ,
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവം അതിെന സദാകാലേത്തക്കും
സ്ഥിരമാക്കുന്നു. േസലാ.

9 ൈദവേമ, നിെന്റ മന്ദിരത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ ഞങ്ങൾ
നിെന്റ ദയെയക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നു.

10 ൈദവേമ, നിെന്റ നാമംേപാെല തേന്ന നിെന്റ
സ്തുതിയും ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളം എത്തുന്നു;
നിെന്റ വലങ്കയ്യിൽ നീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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11 നിെന്റ ന്യായവിധികൾനിമിത്തം സീേയാൻപവ്വൎ തം
സേന്താഷിക്കയും
െയഹൂദാപു്രതിമാർ ആനന്ദിക്കയും െചയ്യുന്നു.
12 സീേയാെന ചുറ്റിനടന്നു ്രപദക്ഷിണം െചയവ്ിൻ;
അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങെള എണ്ണുവിൻ.
13 വരുവാനുള്ള തലമുറേയാടു അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
അതിെന്റ െകാത്തളങ്ങെള സൂക്ഷിച്ചു അരമനകെള
നടന്നു േനാക്കുവിൻ.

14 ഈ ൈദവം എന്നും എേന്നക്കും നമ്മുെട
ൈദവമാകുന്നു;
അവൻ നെമ്മ ജീവപയ്യൎ ന്തം വഴിനടത്തും.

൪൯൪൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം.

സകല ജാതികളുമായുേള്ളാേര, ഇതു
േകൾപ്പിൻ;
സകലഭൂവാസികളുമായുേള്ളാേര,

െചവിെക്കാൾവിൻ.
2 സാമാന്യജനവും േശ്രഷഠ്ജനവും ധനവാന്മാരും

ദരി്രദന്മാരും തേന്ന.
3 എെന്റ വായ ്ജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കും;
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ധ്യാനം വിേവകം തേന്ന
ആയിരിക്കും.

4 ഞാൻ സദൃശവാക്യത്തിന്നു എെന്റ െചവിചായ്ക്കും;
കിന്നരനാദേത്താെട എെന്റ കടങ്കഥ േകൾപ്പിക്കും.
5 അകൃത്യം എെന്റ കുതികാലിെന പിന്തുടന്നൎ ു
എെന്ന വളയുന്ന ദുഷ്കാലത്തു ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നതു
എന്തിന്നു?

6 അവർ തങ്ങളുെട സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കയും
ധനസമൃദ്ധിയിൽ ്രപശംസിക്കയും െചയ്യുന്നു.
7 സേഹാദരൻ ശവക്കുഴി കാണാെത
എെന്നേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു
8 അവെന വീെണ്ടടുപ്പാേനാ
ൈദവത്തിന്നു വീെണ്ടടുപ്പുവില െകാടുപ്പാേനാ
ആക്കൎ ും കഴികയില്ല.

9 അവരുെട ്രപാണെന്റ വീെണ്ടടുപ്പു വിലേയറിയതു;
അതു ഒരുനാളും സാധിക്കയില്ല.
10 ജ്ഞാനികൾ മരിക്കയും മൂഢനും മൃഗ്രപായനും

ഒരുേപാെല നശിക്കയും
തങ്ങളുെട സമ്പാദ്യം മറ്റുള്ളവക്കൎ ു വിേട്ടച്ചു േപാകയും
െചയ്യുന്നതു കാണുന്നുവേല്ലാ.

11 തങ്ങളുെട ഭവനങ്ങൾ ശാശ്വതമായും
തങ്ങളുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായും
നില്ക്കും.
എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു അവരുെട അന്തഗ്ഗൎ തം;
തങ്ങളുെട നിലങ്ങൾക്കു അവർ തങ്ങളുെട േപരിടുന്നു.
12 എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനത്തിൽ

നിലനില്ക്കയില്ല.
അവൻ നശിച്ചുേപാകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കു തുല്യൻ.
13 ഇതു സ്വയാശ്രയക്കാരുെട ഗതിയാകുന്നു;
അവരുെട അനന്തരവേരാ അവരുെട വാക്കുകളിൽ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. േസലാ.

14 അവെര പാതാളത്തിന്നു ആടുകളായി
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
മൃത്യു അവെര േമയിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവർ പുലെച്ചൎ ക്കു അവരുെടേമൽ വാഴും;
അവരുെട രൂപം ഇല്ലാെതയാകും;

പാതാളം അവരുെട പാപ്പൎ ിടം.
15 എങ്കിലും എെന്റ ്രപാണെന ൈദവം

പാതാളത്തിെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്നു വീെണ്ടടുക്കും;
അവൻ എെന്ന ൈകെക്കാള്ളും. േസലാ.
16 ഒരുത്തൻ ധനവാനായിത്തീന്നൎ ാലും
അവെന്റ ഭവനത്തിെന്റ മഹത്വം വദ്ധൎ ിച്ചാലും നീ
ഭയെപ്പടരുതു.

17 അവൻ മരിക്കുേമ്പാൾ യാെതാന്നും
െകാണ്ടുേപാകയില്ല;
അവെന്റ മഹത്വം അവെന പിൻെചല്ലുകയുമില്ല.
18 അവൻ ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ താൻ ഭാഗ്യവാൻ

എന്നു പറഞ്ഞു;
നീ നിനക്കു തേന്ന നന്മ െചയ്യുേമ്പാൾ മനുഷ്യർ
നിെന്ന പുകഴത്്തും.

19 അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട തലമുറേയാടു
െചന്നു േചരും;
അവർ ഒരുനാളും െവളിച്ചം കാണുകയില്ല.
20 മാനേത്താടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ

വിേവകഹീനനായാൽ
നശിച്ചുേപാകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കു തുല്യനേ്രത.

൫൦൫൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവം, യേഹാവയായ ൈദവം
അരുളിെച്ചയത്ു,
സൂയ്യൎ െന്റ ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവെര

ഭൂമിെയ വിളിക്കുന്നു.
2 െസൗന്ദയ്യൎ ത്തിെന്റ പൂണ്ണൎ തയായ
സീേയാനിൽനിന്നു ൈദവം ്രപകാശിക്കുന്നു.
3 നമ്മുെട ൈദവം വരുന്നു; െമൗനമായിരിക്കയില്ല;
അവെന്റ മുമ്പിൽ തീ ദഹിപ്പിക്കുന്നു;
അവെന്റ ചുറ്റും വലിേയാരു െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു.
4 തെന്റ ജനെത്ത ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ േമലിൽനിന്നു ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
വിളിക്കുന്നു.

5 യാഗം കഴിച്ചു എേന്നാടു നിയമം െചയത്വരായ
എെന്റ വിശുദ്ധന്മാെര എെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടുവിൻ.
6 ൈദവം തേന്ന ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കയാൽ
ആകാശം അവെന്റ നീതിെയ േഘാഷിക്കും. േസലാ.
7 എെന്റ ജനേമ, േകൾക്ക; ഞാൻ സംസാരിക്കും.
യി്രസാേയേല, ഞാൻ നിേന്നാടു സാക്ഷീകരിക്കും:
ൈദവമായ ഞാൻ നിെന്റ ൈദവമാകുന്നു.
8 നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ നിെന്ന

ശാസിക്കുന്നില്ല;
നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പാെക
ഇരിക്കുന്നു.

9 നിെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു കാളെയേയാ
നിെന്റ െതാഴുത്തുകളിൽനിന്നു
േകാലാട്ടുെകാറ്റന്മാെരേയാ ഞാൻ എടുക്കയില്ല.

10 കാട്ടിെല സകലമൃഗവും
പവ്വൎ തങ്ങളിെല ആയിരമായിരം ജന്തുക്കളും
എനിക്കുള്ളവയാകുന്നു.

11 മലകളിെല പക്ഷികെള ഒെക്കയും ഞാൻ
അറിയുന്നു;
വയലിെല ജന്തുക്കളും എനിക്കുള്ളവ തേന്ന.
12 എനിക്കു വിശന്നാൽ ഞാൻ നിേന്നാടു പറകയില്ല;
ഭൂേലാകവും അതിെന്റ നിറവും എേന്റതേ്രത.
13 ഞാൻ കാളകളുെട മാംസം തിന്നുേമാ?
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േകാലാട്ടുെകാറ്റന്മാരുെട രക്തം കുടിക്കുേമാ?
14 ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതയാഗം അപ്പൎ ിക്ക;
അത്യുന്നതന്നു നിെന്റ േനച്ചൎ കെള കഴിക്ക.
15 കഷ്ടകാലത്തു എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്ക;
ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിക്കയും നീ എെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യും.

16 എന്നാൽ ദുഷ്ടേനാടു ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
നീ എെന്റ ചട്ടങ്ങെള അറിയിപ്പാനും എെന്റ
നിയമെത്ത നിെന്റ വായിൽ എടുപ്പാനും നിനെക്കന്തു
കായ്യൎ ം?

17 നീ ശാസനെയ െവറുത്തു
എെന്റ വചനങ്ങെള നിെന്റ പുറകിൽ
എറിഞ്ഞുകളയുന്നുവേല്ലാ.

18 കള്ളെന കണ്ടാൽ നീ അവന്നു അനുകൂലെപ്പടുന്നു;
വ്യഭിചാരികേളാടു നീ പങ്കു കൂടുന്നു.
19 നിെന്റ വായ ്നീ േദാഷത്തിന്നു വിട്ടുെകാടുക്കുന്നു;
നിെന്റ നാവു വഞ്ചന പിെണക്കുന്നു.
20 നീ ഇരുന്നു നിെന്റ സേഹാദരന്നു വിേരാധമായി

സംസാരിക്കുന്നു;
നിെന്റ അമ്മയുെട മകെനക്കുറിച്ചു അപവാദം
പറയുന്നു.

21 ഇവ നീ െചയത്ു ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കയാൽ
ഞാൻ നിെന്നേപ്പാെലയുള്ളവെനന്നു നീ നിരൂപിച്ചു;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന ശാസിച്ചു നിെന്റ കണ്ണിൻ
മുമ്പിൽ അവെയ നിരത്തിെവക്കും.

22 ൈദവെത്ത മറക്കുന്നവേര, ഇതു
ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള കീറിക്കളയും;
വിടുവിപ്പാൻ ആരുമുണ്ടാകയുമില്ല.

23 േസ്താ്രതെമന്ന യാഗം അപ്പൎ ിക്കുന്നവൻ എെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നു;
തെന്റ നടപ്പിെന ്രകമെപ്പടുത്തുന്നവന്നു ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷെയ കാണിക്കും.

൫൧൫൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
അവൻ ബതേ്ശബയുെട അടുക്കൽ െചന്നേശഷം

നാഥാൻ്രപവാചകൻ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപാൾ
ചെമച്ചതു.

ൈദവേമ, നിെന്റ ദെയക്കു തക്കവണ്ണം
എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാേകണേമ;
നിെന്റ കരുണയുെട ബഹുത്വ്രപകാരം

എെന്റ ലംഘനങ്ങെള മായിച്ചുകളേയണേമ.
2 എെന്ന നന്നായി കഴുകി എെന്റ അകൃത്യം

േപാേക്കണേമ;
എെന്റ പാപം നീക്കി എെന്ന െവടിപ്പാേക്കണേമ.
3 എെന്റ ലംഘനങ്ങെള ഞാൻ അറിയുന്നു;
എെന്റ പാപം എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.
4 നിേന്നാടു തേന്ന ഞാൻ പാപം െചയത്ു;
നിനക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ഞാൻ െചയത്ിരിക്കുന്നു.
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ നീ നീതിമാനായും
വിധിക്കുേമ്പാൾ നിമ്മൎ ലനായും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
തേന്ന.

5 ഇതാ, ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി;
പാപത്തിൽ എെന്റ അമ്മ എെന്ന ഗഭൎ ം ധരിച്ചു.
6 അന്തഭൎ ാഗത്തിെല സത്യമേല്ലാ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതു;
അന്തരംഗത്തിൽ എെന്ന ജ്ഞാനം ്രഗഹിപ്പിേക്കണേമ.

7 ഞാൻ നിമ്മൎ ലനാേകണ്ടതിന്നു ഈേസാപ്പുെകാണ്ടു
എെന്ന ശുദ്ധീകരിേക്കണേമ;
ഞാൻ ഹിമെത്തക്കാൾ െവളുേക്കണ്ടതിന്നു എെന്ന
കഴുേകണേമ.

8 സേന്താഷവും ആനന്ദവും എെന്ന
േകൾക്കുമാറാേക്കണേമ;
നീ ഒടിച്ച അസ്ഥികൾ ഉല്ലസിക്കെട്ട.
9 എെന്റ പാപങ്ങെള കാണാതവണ്ണം നിെന്റ മുഖം

മെറേക്കണേമ;
എെന്റ അകൃത്യങ്ങെള ഒെക്കയും മായിച്ചു
കളേയണേമ.

10 ൈദവേമ, നിമ്മൎ ലമാേയാരു ഹൃദയം എന്നിൽ
സൃഷ്ടിച്ചു
സ്ഥിരമാേയാരാത്മാവിെന എന്നിൽ പുതുേക്കണേമ.
11 നിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു എെന്ന

തള്ളിക്കളയരുേത
നിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എന്നിൽനിന്നു
എടുക്കയുമരുേത.

12 നിെന്റ രക്ഷയുെട സേന്താഷം എനിക്കു തിരിെക
തേരണേമ;
മനെസ്സാരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എെന്ന
താേങ്ങണേമ.

13 അേപ്പാൾ ഞാൻ അതി്രകമക്കാേരാടു നിെന്റ
വഴികെള ഉപേദശിക്കും;
പാപികൾ നിങ്കേലക്കു മനംതിരിയും.
14 എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവമായ ൈദവേമ,
രക്തപാതകത്തിൽനിന്നു എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ;
എന്നാൽ എെന്റ നാവു നിെന്റ നീതിെയ േഘാഷിക്കും.
15 കത്തൎ ാേവ, എെന്റ അധരങ്ങെള തുറേക്കണേമ;
എന്നാൽ എെന്റ വായ ്നിെന്റ സ്തുതിെയ വണ്ണൎ ിക്കും.
16 ഹനനയാഗം നീ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ

അപ്പൎ ിക്കുമായിരുന്നു;
േഹാമയാഗത്തിൽ നിനക്കു ്രപസാദവുമില്ല.
17 ൈദവത്തിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങൾ തകന്നൎ ിരിക്കുന്ന

മനസ്സു;
തകന്നൎ ും നുറുങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയെത്ത,
ൈദവേമ, നീ നിരസിക്കയില്ല.

18 നിെന്റ ്രപസാദ്രപകാരം സീേയാേനാടു നന്മ
െചേയ്യണേമ;
െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകെള പണിേയണേമ;
19 അേപ്പാൾ നീ നീതിയാഗങ്ങളിലും

േഹാമയാഗങ്ങളിലും സവ്വൎ ാംഗേഹാമങ്ങളിലും
്രപസാദിക്കും;
അേപ്പാൾ നിെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ കാളകെള
അപ്പൎ ിക്കും.

൫൨൫൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
എേദാമ്യനായ േദാേവഗ ്െചന്നു െശൗലിേനാടു: ദാവീദ്

അഹീേമെലക്കിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു
എന്നറിയിച്ചേപ്പാൾ ചെമച്ചതു.

വീരാ, നീ ദുഷ്ടതയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നെതന്തു?
ൈദവത്തിെന്റ ദയ നിരന്തരമാകുന്നു.
2 ചതിവു െചയ്യുന്നവെന, മൂച്ചൎ യുള്ള

െക്ഷൗരക്കത്തിേപാെല
നിെന്റ നാവു ദുഷ്ടത വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു.
3 നീ നന്മെയക്കാൾ തിന്മെയയും
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നീതിെയ സംസാരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ വ്യാജെത്തയും
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. േസലാ.

4 നീ വഞ്ചനനാവും
നാശകരമായ വാക്കുകെളാെക്കയും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
5 ൈദവം നിെന്നയും എേന്നക്കും നശിപ്പിക്കും;
നിെന്റ കൂടാരത്തിൽനിന്നു അവൻ നിെന്ന
പറിച്ചുകളയും.
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്നു നിെന്ന
നിമ്മൎ ൂലമാക്കും. േസലാ.

6 നീതിമാന്മാർ കണ്ടു ഭയെപ്പടും;
അവർ അവെനെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും.
7 ൈദവെത്ത തെന്റ ശരണമാക്കാെത
തെന്റ ്രദവ്യസമൃദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കയും
ദുഷ്ടതയിൽ തേന്നത്താൻ ഉറപ്പിക്കയും െചയത്
മനുഷ്യൻ അതാ എന്നു പറയും,

8 ഞാേനാ, ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിങ്കൽ
തെഴച്ചിരിക്കുന്ന ഒലിവുവൃക്ഷംേപാെല ആകുന്നു;
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ ദയയിൽ എന്നും എേന്നക്കും
ആശ്രയിക്കുന്നു.

9 നീ അതു െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു ഞാൻ നിനക്കു
എന്നും േസ്താ്രതം െചയ്യും;
ഞാൻ നിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപത്യാശെവക്കും;
നിെന്റ ഭക്തന്മാരുെട മുമ്പാെക അതു നല്ലതേല്ലാ.

൫൩൫൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; മഹലത്ത് എന്ന രാഗത്തിൽ
ദാവീദിെന്റ ധ്യാനം.

ൈദവം ഇല്ല എന്നു മൂഢൻ തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു;
അവർ വഷളന്മാരായി, േമ്ലച്ഛമായ നീതിേകടു

്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു;
നന്മ െചയ്യുന്നവൻ ആരുമില്ല.
2 ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഉേണ്ടാ

എന്നു കാണ്മാൻ
ൈദവം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യപു്രതന്മാെര
േനാക്കുന്നു.

3 എല്ലാവരും പിൻവാങ്ങി ഒരുേപാെല
െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീന്നൎ ു;
നന്മെചയ്യുന്നവനില്ല; ഒരുത്തൻേപാലും ഇല്ല.
4 നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവർ അറിയുന്നില്ലേയാ?
അപ്പം തിന്നുന്നതുേപാെല അവർ എെന്റ ജനെത്ത
തിന്നുകളയുന്നു;
ൈദവേത്താടു അവർ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നില്ല.
5 ഭയമില്ലാതിരുേന്നടത്തു അവക്കൎ ു മഹാഭയമുണ്ടായി;
നിെന്റ േനെര പാളയമിറങ്ങിയവെന്റ അസ്ഥികെള
ൈദവം ചിതറിച്ചുവേല്ലാ.
ൈദവം അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു നീ
അവെര ലജ്ജിപ്പിച്ചു.

6 സീേയാനിൽനിന്നു യി്രസാേയലിെന്റ
രക്ഷവെന്നങ്കിൽ!
ൈദവം തെന്റ ജനത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റുേമ്പാൾ
യാേക്കാബ ്സേന്താഷിക്കയും യി്രസാേയൽ
ആനന്ദിക്കയും െചയ്യും.

൫൪൫൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ത്രന്തിനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ
ഒരു ധ്യാനം. സീഫ്യർ െചന്നു െശൗലിേനാടു: ദാവീദ്

ഞങ്ങളുെട അടുെക്ക ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ ചെമച്ചതു.

ൈദവേമ, നിെന്റ നാമത്താൽ എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ;
നിെന്റ ശക്തിയാൽ എനിക്കു ന്യായം

പാലിച്ചുതേരണേമ.
2 ൈദവേമ, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകൾേക്കണേമ;
എെന്റ വായിെല വാക്കുകെള ശ്രദ്ധിേക്കണേമ.
3 അന്യജാതിക്കാർ എേന്നാടു എതിത്തൎ ിരിക്കുന്നു;
േഘാരന്മാർ എനിക്കു ജീവഹാനിവരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നു;
അവർ ൈദവെത്ത തങ്ങളുെട മുമ്പാെക െവച്ചിട്ടുമില്ല.
4 ഇതാ, ൈദവം എെന്റ സഹായകനാകുന്നു;
കത്തൎ ാവു എെന്റ ്രപാണെന താങ്ങുന്നവേരാടു കൂെട
ഉണ്ടു.

5 അവൻ എെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു തിന്മ പകരം െചയ്യും;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതയാൽ അവെര
സംഹരിച്ചുകളേയണേമ.

6 സ്വേമധാദാനേത്താെട ഞാൻ നിനക്കു ഹനനയാഗം
കഴിക്കും;
യേഹാേവ, നിെന്റ നാമം നല്ലതു എന്നു െചാല്ലി ഞാൻ
അതിന്നു േസ്താ്രതം െചയ്യും.

7 അവൻ എെന്ന സകലകഷ്ടത്തിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണു എെന്റ ശ്രതുക്കെള കണ്ടു രസിക്കും.

൫൫൫൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ത്രന്തിനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ
ഒരു ധ്യാനം.

ൈദവേമ, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന ശ്രദ്ധിേക്കണേമ;
എെന്റ യാചെനക്കു മറഞ്ഞിരിക്കരുേത.
2 എനിക്കു െചവിതന്നു ഉത്തരമരുേളണേമ;

ശ്രതുവിെന്റ ആരവംനിമിത്തവും ദുഷ്ടെന്റ
പീഡനിമിത്തവും
ഞാൻ എെന്റ സങ്കടത്തിൽ െപാറുതിയില്ലാെത
ഞരങ്ങുന്നു.

3 അവർ എെന്റ േമൽ നീതിേകടു ചുമത്തുന്നു;
േകാപേത്താെട എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നു.
4 എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ

േവദനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
മരണഭീതിയും എെന്റേമൽ വീണിരിക്കുന്നു.
5 ഭയവും വിറയലും എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
പരി്രഭമം എെന്ന മൂടിയിരിക്കുന്നു.
6 ്രപാവിന്നുള്ളതുേപാെല
എനിക്കു ചിറകുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ!
എന്നാൽ ഞാൻ പറന്നുേപായി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

7 അേത, ഞാൻ ദൂരത്തു സഞ്ചരിച്ചു,
മരുഭൂമിയിൽ പാക്കൎ ുമായിരുന്നു! േസലാ.
8 െകാടുങ്കാറ്റിൽനിന്നും െപരുങ്കാറ്റിൽനിന്നും

ബദ്ധെപ്പട്ടു
ഞാൻ ഒരു സേങ്കതത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പാകുമായിരുന്നു!
9 കത്തൎ ാേവ, സംഹരിച്ചു അവരുെട നാവുകെള

ചീന്തിക്കളേയണേമ.
ഞാൻ നഗരത്തിൽ അതി്രകമവും കലഹവും
കണ്ടിരിക്കുന്നു.

10 രാവും പകലും അവർ അതിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ
ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു;

സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 52:4 467 സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 55:10



56

57

നീതിേകടും കഷ്ടവും അതിെന്റ അകത്തുണ്ടു.
11 ദുഷ്ടത അതിെന്റ നടുവിൽ ഉണ്ടു;
ചതിവും വഞ്ചനയും അതിെന്റ വീഥികെള
വിട്ടുമാറുന്നതുമില്ല.

12 എെന്ന നിന്ദിച്ചതു ഒരു ശ്രതുവല്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു;
എെന്റ േനെര വമ്പു പറഞ്ഞതു എെന്ന
പെകക്കുന്നവനല്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ മറഞ്ഞുെകാള്ളുമായിരുന്നു.
13 നീേയാ എേന്നാടു സമനായ മനുഷ്യനും എെന്റ

സഖിയും
എെന്റ ്രപാണേസ്നഹിതനുമായിരുന്നു.
14 നാം തമ്മിൽ മധുരസമ്പക്കൎ ം െചയത്ു
പുരുഷാരവുമായി ൈദവാലയത്തിേലക്കു േപായേല്ലാ.
15 മരണം െപെട്ടന്നു അവെര പിടിക്കെട്ട;
അവർ ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്കു ഇറങ്ങെട്ട;
ദുഷ്ടത അവരുെട വാസസ്ഥലത്തും അവരുെട
ഉള്ളിലും ഉണ്ടു.

16 ഞാേനാ ൈദവെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
യേഹാവ എെന്ന രക്ഷിക്കും.
17 ഞാൻ ൈവകുേന്നരത്തും കാലത്തും ഉെച്ചക്കും

സങ്കടം േബാധിപ്പിച്ചു കരയും;
അവൻ എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകൾക്കും.
18 എേന്നാടു കയത്തൎ ുനിന്നവർ അേനകരായിരിെക്ക

ആരും എേന്നാടു അടുക്കാതവണ്ണം അവൻ
എെന്റ ്രപാണെന വീെണ്ടടുത്തു സമാധാനത്തിലാക്കി;
19 ൈദവം േകട്ടു അവക്കൎ ു ഉത്തരം അരുളും;
പുരാതനേമ സിംഹാസനസ്ഥനായവൻ തേന്ന. േസലാ.
അവക്കൎ ു മാനസാന്തരമില്ല; അവർ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നതുമില്ല.

20 തേന്നാടു സമാധാനമായിരിക്കുന്നവെര കേയ്യറ്റം
െചയത്ു
തെന്റ സഖ്യത അവൻ ലംഘിച്ചുമിരിക്കുന്നു.
21 അവെന്റ വായ ്െവണ്ണേപാെല മൃദുവായതു;
ഹൃദയത്തിേലാ യുദ്ധമേ്രത.
അവെന്റ വാക്കുകൾ എണ്ണെയക്കാൾ മയമുള്ളവ;
എങ്കിലും അവ ഊരിയ വാളുകൾ ആയിരുന്നു.
22 നിെന്റ ഭാരം യേഹാവയുെടേമൽ െവച്ചുെകാൾക;
അവൻ നിെന്ന പുലത്തൎ ും;
നീതിമാൻ കുലുങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവൻ ഒരുനാളും
സമ്മതിക്കയില്ല.

23 ൈദവേമ, നീ അവെര നാശത്തിെന്റ കുഴിയിേലക്കു
ഇറക്കും;
രക്ത്രപിയവും വഞ്ചനയും ഉള്ളവർ ആയുസ്സിെന്റ
പകുതിേയാളം ജീവിക്കയില്ല;
ഞാേനാ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും.

൫൬൫൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദൂരസ്ഥന്മാരുെട ഇടയിൽ
മിണ്ടാത്ത ്രപാവു എന്ന രാഗത്തിൽ: ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം. െഫലിസ്ത്യർ അവെന ഗത്തിൽ െവച്ചു

പിടിച്ചേപ്പാൾ ചെമച്ചതു.
ൈദവേമ, എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാേകണേമ;
മനുഷ്യർ എെന്ന വിഴുങ്ങുവാൻ േപാകുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത െപാരുതു എെന്ന

െഞരുക്കുന്നു.
2 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എെന്ന

വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;

ഗവ്വൎ േത്താെട എേന്നാടു െപാരുതുന്നവർ
അേനകരേല്ലാ.

3 ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്ന നാളിൽ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും.
4 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ അവെന്റ വചനെത്ത പുകഴും;
ഞാൻ ൈദവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു; ഞാൻ
ഭയെപ്പടുകയില്ല.
ജഡത്തിന്നു എേന്നാടു എന്തു െചയവ്ാൻ കഴിയും?
5 ഇടവിടാെത അവർ എെന്റ വാക്കുകെള

േകാട്ടിക്കളയുന്നു;
അവരുെട വിചാരങ്ങെളാെക്കയും എെന്റ േനെര
തിെന്മക്കായിട്ടാകുന്നു.

6 അവർ കൂട്ടംകൂടി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണന്നായി പതിയിരിക്കുേമ്പാെല
അവർ എെന്റ കാലടികെള
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

7 നീതിേകടിനാൽ അവർ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുേമാ?
ൈദവേമ, നിെന്റ േകാപത്തിൽ ജാതികെള
തള്ളിയിേടണേമ.

8 നീ എെന്റ ഉഴൽചകെള എണ്ണുന്നു;
എെന്റ കണ്ണുനീർ നിെന്റ തുരുത്തിയിൽ
ആക്കിെവേക്കണേമ;
അതു നിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലേയാ?
9 ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന എെന്റ

ശ്രതുക്കൾ പിന്തിരിയുന്നു;
ൈദവം എനിക്കു അനുകൂലെമന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു.

10 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ അവെന്റ വചനെത്ത
പുകഴും;
ഞാൻ യേഹാവയിൽ അവെന്റ വചനെത്ത പുകഴും.
11 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു; ഞാൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
മനുഷ്യന്നു എേന്നാടു എന്തു െചയവ്ാൻ കഴിയും?
12 ൈദവേമ, നിനക്കുള്ള േനച്ചൎ കൾക്കു ഞാൻ

കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിനക്കു േസ്താ്രതയാഗങ്ങെള അപ്പൎ ിക്കും.
13 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക ജീവെന്റ

്രപകാശത്തിൽ നടേക്കണ്ടതിന്നു
നീ എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽ നിന്നും
എെന്റ കാലുകെള ഇടച്ചൎ യിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചുവേല്ലാ.

൫൭൫൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വണ്ണൎ ഗീതം. അവൻ

െശൗലിെന്റ മുൻപിൽനിന്നു ഗുഹയിേലക്കു ഓടിേപ്പായ
കാലത്തു ചെമച്ചതു.

ൈദവേമ, എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാേകണേമ;
എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാേകണേമ;
ഞാൻ നിെന്ന ശരണം്രപാപിക്കുന്നു;

അേത, ഈ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുേവാളം
ഞാൻ നിെന്റ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം
്രപാപിക്കുന്നു.

2 അത്യുന്നതനായ ൈദവെത്ത ഞാൻ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എനിക്കുേവണ്ടി സകലവും നിവ്വൎ ഹിക്കുന്ന
ൈദവെത്ത തേന്ന.

3 എെന്ന വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ ധിക്കാരം
കാട്ടുേമ്പാൾ
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അവൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ൈകനീട്ടി എെന്ന
രക്ഷിക്കും. േസലാ.
ൈദവം തെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും അയക്കുന്നു.
4 എെന്റ ്രപാണൻ സിംഹങ്ങളുെട ഇടയിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
അഗ്നിജ്വലിക്കുന്നവരുെട നടുവിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നു;
പല്ലുകൾ കുന്തങ്ങളും അ്രസ്തങ്ങളും നാവു മൂച്ചൎ യുള്ള
വാളും ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ
തേന്ന.

5 ൈദവേമ, നീ ആകാശത്തിന്നു മീെത
ഉയന്നൎ ിരിേക്കണേമ;
നിെന്റ മഹത്വം സവ്വൎ ഭൂമിയിലും പരക്കെട്ട.
6 അവർ എെന്റ കാലടികൾക്കു ഒരു വലവിരിച്ചു;
എെന്റ മനസ്സു ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ എെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു;
അതിൽ അവർ തേന്ന വീണു. േസലാ.
7 എെന്റ മനസ്സു ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവേമ, എെന്റ മനസ്സു ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പാടും; ഞാൻ കീത്തൎ നം െചയ്യും.
8 എൻ മനേമ, ഉണരുക;
വീണയും കിന്നരവുമായുേള്ളാേവ ഉണരുവിൻ!
ഞാൻ അതികാലെത്ത ഉണരും.
9 കത്തൎ ാേവ, വംശങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഞാൻ നിനക്കു

േസ്താ്രതം െചയ്യും;
ജാതികളുെട മേദ്ധ്യ ഞാൻ നിനക്കു കീത്തൎ നം
െചയ്യും.

10 നിെന്റ ദയ ആകാശേത്താളവും
നിെന്റ വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളവും വലിയതേല്ലാ.
11 ൈദവേമ, നീ ആകാശത്തിന്നു മീെത

ഉയന്നൎ ിരിേക്കണേമ;
നിെന്റ മഹത്വം സവ്വൎ ഭൂമിയിലും പരക്കെട്ട.

൫൮൫൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വണ്ണൎ ഗീതം.
േദവന്മാേര, നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി നീതി
്രപസ്താവിക്കുന്നുേവാ?
മനുഷ്യപു്രതന്മാേര, നിങ്ങൾ പരമാത്ഥൎ മായി

വിധിക്കുന്നുേവാ?
2 നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു;
ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുെട ൈകകളുെട നിഷഠ്ൂരത
തൂക്കിെക്കാടുക്കുന്നു.

3 ദുഷ്ടന്മാർ ഗഭൎ ംമുതൽ ്രഭഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്നു;
അവർ ജനനംമുതൽ േഭാഷ്കു പറഞ്ഞു
െതറ്റിനടക്കുന്നു.

4 അവരുെട വിഷം സപ്പൎ വിഷംേപാെല;
അവർ െചവിയടഞ്ഞ െപാട്ടയണലിേപാെലയാകുന്നു.
5 എ്രത സാമത്ഥൎ ്യേത്താെട മ്രന്തം െചാല്ലിയാലും
മ്രന്തവാദികളുെട വാക്കു അതു േകൾക്കയില്ല.
6 ൈദവേമ, അവരുെട വായിെല പല്ലുകെള

തകേക്കൎ ണേമ;
യേഹാേവ, ബാലസിംഹങ്ങളുെട അണപ്പല്ലുകെള
തകത്തൎ ുകളേയണേമ.

7 ഒഴുകിേപ്പാകുന്ന െവള്ളംേപാെല അവർ
ഉരുകിേപ്പാകെട്ട;
അവൻ തെന്റ അമ്പുകെള െതാടുക്കുേമ്പാൾ അവ
ഒടിഞ്ഞുേപായതുേപാെല ആകെട്ട.

8 അലിഞ്ഞു േപായേ്പാകുന്ന ഒച്ചുേപാെല അവർ
ആകെട്ട;
ഗഭൎ ം അലസിേപ്പായ ്രസ്തീയുെട ്രപജേപാെല അവർ
സൂയ്യൎ െന കാണാതിരിക്കെട്ട.

9 നിങ്ങളുെട കലങ്ങൾക്കു മുൾതീ തട്ടുമ്മുെമ്പ
പച്ചയും െവന്തതുെമല്ലാം ഒരുേപാെല അവൻ
ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ പാറ്റിക്കളയും.

10 നീതിമാൻ ്രപതി്രകിയ കണ്ടു ആനന്ദിക്കും;
അവൻ തെന്റ കാലുകെള ദുഷ്ടന്മാരുെട രക്തത്തിൽ
കഴുകും.

11 ആകയാൽ: നീതിമാന്നു ്രപതിഫലം ഉണ്ടു നിശ്ചയം;
ഭൂമിയിൽ ന്യായംവിധിക്കുന്ന ഒരു ൈദവം ഉണ്ടു
നിശ്ചയം
എന്നു മനുഷ്യർ പറയും.

൫൯൫൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വണ്ണൎ ഗീതം. അവെന
േകാേല്ലണ്ടതിന്നു െശൗൽ അയച്ച ആളുകൾ വീടു

കാത്തിരുന്ന കാലത്തു ചെമച്ചതു.
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ശ്രതുക്കളുെട
കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ;
എേന്നാടു എതിക്കൎ ുന്നവരുെട വശത്തുനിന്നു

എെന്ന ഉദ്ധരിേക്കണേമ.
2 നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ നിന്നു

എെന്ന വിടുവിച്ചു
രക്തപാതകന്മാരുെട പക്കൽനിന്നു എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ.

3 ഇതാ, അവർ എെന്റ ്രപാണന്നായി പതിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, ബലവാന്മാർ എെന്റ േനെര കൂട്ടം
കൂടുന്നതു
എെന്റ അതി്രകമം േഹതുവായിട്ടല്ല, എെന്റ പാപം
േഹതുവായിട്ടുമല്ല.

4 എെന്റ പക്കൽ അകൃത്യം ഇല്ലാെത അവർ ഓടി
ഒരുങ്ങുന്നു;
എെന്ന സഹായിപ്പാൻ ഉണന്നൎ ു കടാക്ഷിേക്കണേമ.
5 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ,

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ,
സകലജാതികെളയും സന്ദശൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
ഉണേരണേമ;
നീതിെകട്ട േ്രദാഹികളിൽ ആേരാടും കൃപ
ഉണ്ടാകരുേത. േസലാ.

6 സന്ധ്യാസമയത്തു അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെല കുരച്ചുംെകാണ്ടു അവർ പട്ടണത്തിന്നു
ചുറ്റും നടക്കുന്നു.

7 അവർ തങ്ങളുെട വാെയ്കാണ്ടു ശകാരിക്കുന്നു;
വാളുകൾ അവരുെട അധരങ്ങളിൽ ഉണ്ടു;
ആർ േകൾക്കും എന്നു അവർ പറയുന്നു.
8 എങ്കിലും യേഹാേവ, നീ അവെരെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും;
നീ സകലജാതികെളയും പരിഹസിക്കും.
9 എെന്റ ബലമായുേള്ളാേവ, ഞാൻ നിെന്ന

കാത്തിരിക്കും;
ൈദവം എെന്റ േഗാപുരമാകുന്നു.
10 എെന്റ ൈദവം തെന്റ ദയയാൽ എെന്ന

എതിേരല്ക്കും;
ൈദവം എെന്ന എെന്റ ശ്രതുക്കെള കണ്ടു
രസിക്കുമാറാക്കും.
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11 അവെര െകാന്നുകളയരുേത; എെന്റ ജനം
മറക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന;
ഞങ്ങളുെട പരിചയാകുന്ന കത്തൎ ാേവ,
നിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടു അവെര ഉഴലുമാറാക്കി
താഴേ്ത്തണേമ.

12 അവരുെട വായിെല പാപവും അധരങ്ങളിെല
വാക്കുകളുംനിമിത്തവും
അവർ പറയുന്ന ശാപവും േഭാഷ്കുംനിമിത്തവും
അവർ തങ്ങളുെട അഹങ്കാരത്തിൽ
പിടിെപ്പട്ടുേപാകെട്ട.

13 േകാപേത്താെട അവെര സംഹരിേക്കണേമ;
അവർ ഇല്ലാെതയാകുംവണ്ണം അവെര
സംഹരിച്ചുകളേയണേമ;
ൈദവം യാേക്കാബിൽ വാഴുന്നു
എന്നു ഭൂമിയുെട അറ്റംവെര അറിയുമാറാകെട്ട.
േസലാ.

14 സന്ധ്യാസമയത്തു അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെല കുെരച്ചുംെകാണ്ടു അവർ
നഗരത്തിന്നു ചുറ്റും നടക്കുന്നു.

15 അവർ ആഹാരത്തിന്നായി ഉഴന്നുനടക്കുന്നു;
തൃപത്ിയായിെല്ലങ്കിൽ അവർ രാ്രതിമുഴുവനും
താമസിക്കുന്നു.

16 ഞാേനാ നിെന്റ ബലെത്തക്കുറിച്ചു പാടും;
അതികാലത്തു ഞാൻ നിെന്റ ദയെയക്കുറിച്ചു
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
കഷ്ടകാലത്തു നീ എെന്റ േഗാപുരവും
അഭയസ്ഥാനവും ആയിരുന്നു.

17 എെന്റ ബലമായുേള്ളാേവ, ഞാൻ നിനക്കു
സ്തുതിപാടും;
ൈദവം എെന്റ േഗാപുരവും എേന്നാടു ദയയുള്ള
ൈദവവും അേല്ലാ.

൬൦൬൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; സാക്ഷ്യരസം എന്ന രാഗത്തിൽ:
അഭ്യസിപ്പാനുള്ള ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വണ്ണൎ ഗീതം.

േയാവാബ ്െമെസാെപാട്ടാമ്യയിെല ആരാമ്യേരാടും
േസാബയിെല ആരാമ്യേരാടും യുദ്ധംെചയത്ു

മടങ്ങിവന്നേശഷം ചെമച്ചതു.
ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞു
ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങെള

യഥാസ്ഥാനത്താേക്കണേമ.
2 നീ േദശെത്ത നടുക്കി ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതു കുലുങ്ങുകയാൽ അതിെന്റ ഭിന്നങ്ങെള
നന്നാേക്കണേമ.

3 നീ നിെന്റ ജനെത്ത കാഠിന്യം അനുഭവിപ്പിച്ചു;
പരി്രഭമത്തിെന്റ വീഞ്ഞു നീ ഞങ്ങെള
കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

4 സത്യം നിമിത്തം ഉയേത്തൎ ണ്ടതിന്നു
നീ നിെന്റ ഭക്തന്മാക്കൎ ു ഒരു െകാടി നല്കിയിരിക്കുന്നു.
േസലാ.

5 നിനക്കു ്രപിയമുള്ളവർ വിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു
നിെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ടു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു
ഉത്തരമരുേളണേമ.

6 ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധിയിൽ
അരുളിെച്ചയത്തുെകാണ്ടു ഞാൻ ആനന്ദിക്കും;
ഞാൻ െശേഖമിെന വിഭാഗിച്ചു
സുേക്കാത്ത്താഴവ്രെയ അളക്കും.

7 ഗിെലയാദ ്എനിക്കുള്ളതു; മനെശ്ശയും
എനിക്കുള്ളതു;
എ്രഫയീം എെന്റ തലേക്കാരികയും െയഹൂദാ എെന്റ
െചേങ്കാലും ആകുന്നു.

8 േമാവാബ ്എനിക്കു കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക;
ഏേദാമിേന്മൽ ഞാൻ എെന്റ െചരിപ്പു എറിയും;
െഫലിസ്ത്യേദശേമ, നീ എെന്റനിമിത്തം ജയേഘാഷം
െകാള്ളുക!

9 ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിേലക്കു എെന്ന ആർ
െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്കു എെന്ന ആർ വഴി നടത്തും?
10 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമ നീ ഞങ്ങളുെട ൈസന്യങ്ങേളാടു കൂെട
പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.

11 ൈവരിയുെടേനെര ഞങ്ങൾക്കു സഹായം
െചേയ്യണേമ;
മനുഷ്യെന്റ സഹായം വ്യത്ഥൎ മേല്ലാ.
12 ൈദവത്താൽ നാം വീയ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കും;
അവൻ തേന്ന നമ്മുെട ൈവരികെള െമതിച്ചുകളയും.

൬൧൬൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ത്രന്തിനാദേത്താെട; ദാവീദിെന്റ
ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

ൈദവേമ, എെന്റ നിലവിളി േകൾേക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന ശ്രദ്ധിേക്കണേമ.
2 എെന്റ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കുേമ്പാൾ

ഞാൻ ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്നു നിെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
എനിക്കു അത്യുന്നതമായ പാറയിങ്കേലക്കു എെന്ന
നടേത്തണേമ.

3 നീ എനിെക്കാരു സേങ്കതവും ശ്രതുവിെന്റ േനെര
ഉറപ്പുള്ള േഗാപുരവും ആയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 ഞാൻ നിെന്റ കൂടാരത്തിൽ എേന്നക്കും വസിക്കും;
നിെന്റ ചിറകിൻ മറവിൽ ഞാൻ ശരണം ്രപാപിക്കും.
േസലാ.

5 ൈദവേമ, നീ എെന്റ േനച്ചൎ കെള േകട്ടു,
നിെന്റ നാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവരുെട അവകാശം
എനിക്കു തന്നുമിരിക്കുന്നു.

6 നീ രാജാവിെന്റ ആയുസ്സിെന ദീഘൎ മാക്കും;
അവെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറേയാളം
ഇരിക്കും.

7 അവൻ എേന്നക്കും ൈദവസന്നിധിയിൽ
വസിക്കും;
അവെന പരിപാലിേക്കണ്ടതിന്നു ദയയും
വിശ്വസ്തതയും കലപ്ിേക്കണേമ,

8 അങ്ങെന ഞാൻ തിരുനാമെത്ത എേന്നക്കും
കീത്തൎ ിക്കയും
എെന്റ േനച്ചൎ കെള നാൾേതാറും കഴിക്കയും െചയ്യും.

൬൨൬൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ;
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

എെന്റ ഉള്ളം ൈദവെത്ത േനാക്കി
െമൗനമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രക്ഷ അവങ്കൽനിന്നു വരുന്നു.

2 അവൻ തേന്ന എെന്റ പാറയും എെന്റ രക്ഷയും
ആകുന്നു;
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എെന്റ േഗാപുരം അവൻ തേന്ന; ഞാൻ ഏെറ
കുലുങ്ങുകയില്ല.

3 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാഞ്ഞ മതിലും ആടുന്ന
േവലിയുംേപാെല
ഒരു മനുഷ്യെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നു എ്രതേത്താളം
അവെന ആ്രകമിക്കും?

4 അവെന്റ പദവിയിൽനിന്നു അവെന
തള്ളിയിടുവാനേ്രത അവർ നിരൂപിക്കുന്നതു;
അവർ േഭാഷ്കിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു; വാെയ്കാണ്ടു അവർ
അനു്രഗഹിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഉള്ളംെകാണ്ടു അവർ ശപിക്കുന്നു. േസലാ.
5 എെന്റ ഉള്ളേമ, ൈദവെത്ത േനാക്കി

െമൗനമായിരിക്ക;
എെന്റ ്രപത്യാശ അവങ്കൽനിന്നു വരുന്നു.
6 അവൻ തേന്ന എെന്റ പാറയും എെന്റ രക്ഷയും

ആകുന്നു;
എെന്റ േഗാപുരം അവൻ തേന്ന; ഞാൻ
കുലുങ്ങുകയില്ല.

7 എെന്റ രക്ഷയും എെന്റ മഹിമയും ൈദവത്തിെന്റ
പക്കൽ ആകുന്നു;
എെന്റ ഉറപ്പുള്ള പാറയും എെന്റ സേങ്കതവും
ൈദവത്തിങ്കലാകുന്നു.

8 ജനേമ, എല്ലാകാലത്തും അവനിൽ ആശ്രയിപ്പിൻ;
നിങ്ങളുെട ഹൃദയം അവെന്റ മുമ്പിൽ പകരുവിൻ;
ൈദവം നമുക്കു സേങ്കതമാകുന്നു. േസലാ.
9 സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസവും േശ്രഷഠ്ജനം

േഭാഷ്കുമേ്രത;
തുലാസിെന്റ തട്ടിൽ അവർ െപാങ്ങിേപ്പാകും;
അവർ ആകപ്പാെട ഒരു ശ്വാസേത്തക്കാൾ
ലഘുവാകുന്നു.

10 പീഡനത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുതു; കവച്ചൎ യിൽ
മയങ്ങിേപ്പാകരുതു;
സമ്പത്തു വദ്ധൎ ിച്ചാൽ അതിൽ മനസ്സു െവക്കരുതു;
11 ബലം ൈദവത്തിന്നുള്ളെതന്നു ൈദവം ഒരിക്കൽ

അരുളിെച്ചയത്ു,
ഞാൻ രണ്ടു്രപാവശ്യം േകട്ടുമിരിക്കുന്നു.
12 കത്തൎ ാേവ, ദയയും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു;
നീ ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു
തക്കവണ്ണം പകരം നല്കുന്നു.

൬൩൬൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം; അവൻ
െയഹൂദാമരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുംകാലത്തു ചെമച്ചതു.

ൈദവേമ, നീ എെന്റ ൈദവം; അതികാലേത്ത
ഞാൻ നിെന്ന അേന്വഷിക്കും;
െവള്ളമില്ലാെത ഉണങ്ങി വരണ്ട േദശത്തു

എെന്റ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു;
എെന്റ േദഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു.
2 അങ്ങെന നിെന്റ ബലവും മഹത്വവും

കാേണണ്ടതിന്നു
ഞാൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിെന്ന
േനാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3 നിെന്റ ദയ ജീവെനക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു;
എെന്റ അധരങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
4 എെന്റ ജീവകാലം ഒെക്കയും ഞാൻ അങ്ങെന

നിെന്ന വാഴത്്തും;
നിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ ൈകകെള മലത്തൎ ും.
5 എെന്റ കിടക്കയിൽ നിെന്ന ഓക്കൎ യും

ഞാൻ രാ്രതിയാമങ്ങളിൽ നിെന്ന ധ്യാനിക്കയും
െചയ്യുേമ്പാൾ

6 എെന്റ ്രപാണന്നു മജ്ജയും േമദസ്സുംെകാണ്ടു
എന്നേപാെല തൃപത്ിവരുന്നു;
എെന്റ വായ ്സേന്താഷമുള്ള അധരങ്ങളാൽ നിെന്ന
സ്തുതിക്കുന്നു.

7 നീ എനിക്കു സഹായമായിത്തീന്നൎ ുവേല്ലാ;
നിെന്റ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ഞാൻ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.

8 എെന്റ ഉള്ളം നിേന്നാടുപറ്റിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന താങ്ങുന്നു.
9 എന്നാൽ അവർ സ്വന്തനാശത്തിന്നായി എനിക്കു

്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു;
അവർ ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്കു
ഇറങ്ങിേപ്പാകും.

10 അവെര വാളിെന്റ ശക്തിക്കു ഏലപ്ിക്കും;
കുറുനരികൾക്കു അവർ ഇരയായത്ീരും.
11 എന്നാൽ രാജാവു ൈദവത്തിൽ സേന്താഷിക്കും;
അവെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യുന്നവെനല്ലാം
പുകഴും;
എങ്കിലും േഭാഷ്കു പറയുന്നവരുെട വായ്
അടഞ്ഞുേപാകും.

൬൪൬൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവേമ, എെന്റ സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ
കഴിക്കുന്ന അേപക്ഷ േകൾേക്കണേമ;
ശ്രതുഭയത്തിൽനിന്നു എെന്റ ജീവെന

പാലിേക്കണേമ;
2 ദുഷ്കമ്മൎ ികളുെട ഗൂഢാേലാചനയിലും
നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവരുെട കലഹത്തിലും
ഞാൻ അകെപ്പടാതവണ്ണം എെന്ന മെറച്ചു
െകാേള്ളണേമ.

3 അവർ തങ്ങളുെട നാവിെന വാൾേപാെല
മൂച്ചൎ യാക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കെന ഒളിച്ചിരുന്നു എേയ്യണ്ടതിന്നു
4 അവർ ൈകപ്പുള്ള വാക്കായ അ്രസ്തം െതാടുക്കയും
ശങ്കിക്കാെത െപെട്ടന്നു അവെന എയത്ുകളകയും
െചയ്യുന്നു.

5 ദുഷ്കായ്യൎ ത്തിൽ അവർ തങ്ങെള തേന്ന ഉറപ്പിക്കുന്നു;
ഒളിച്ചു കണിെവക്കുവാൻ തമ്മിൽ പറെഞ്ഞാക്കുന്നു;
നെമ്മ ആർ കാണും എന്നു അവർ പറയുന്നു.
6 അവർ േ്രദാഹസൂ്രതങ്ങെള കണ്ടുപിടിക്കുന്നു;
നമുക്കു ഒരു സൂക്ഷ്മസൂ്രതം സാധിച്ചുേപായി എന്നു
പറയുന്നു;
ഓേരാരുത്തെന്റ അന്തരംഗവും ഹൃദയവും അഗാധം
തേന്ന.

7 എന്നാൽ ൈദവം അവെര എയ്യും;
അമ്പുെകാണ്ടു അവർ െപട്ടന്നു മുറിേവല്ക്കും.
8 അങ്ങെന സ്വന്തനാവു അവക്കൎ ു

വിേരാധമായിരിക്കയാൽ
അവർ ഇടറിവീഴുവാൻ ഇടയാകും;
അവെര കാണുന്നവെരാെക്കയും തല കുലുക്കുന്നു.
9 അങ്ങെന സകലമനുഷ്യരും ഭയെപ്പട്ടു

ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ ്രപസ്താവിക്കും;
അവെന്റ ്രപവൃത്തിെയ അവർ ചിന്തിക്കും.
10 നീതിമാൻ യേഹാവയിൽ ആനന്ദിച്ചു അവെന

ശരണമാക്കും;
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ഹൃദയപരമാത്ഥൎ ികൾ എല്ലാവരും പുകഴും.

൬൫൬൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ഒരു സങ്കീത്തൎ നം; ദാവീദിെന്റ ഒരു
ഗീതം.

ൈദവേമ, സീേയാനിൽ സ്തുതി നിനക്കു
േയാഗ്യം;
നിനക്കു തേന്ന േനച്ചൎ  കഴിക്കുന്നു.

2 ്രപാത്ഥൎ ന േകൾക്കുന്നവനായുേള്ളാേവ,
സകലജഡവും നിെന്റ അടുക്കേലക്കു വരുന്നു.
3 എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്റ േനെര

അതിബലമായിരിക്കുന്നു;
നീേയാ ഞങ്ങളുെട അതി്രകമങ്ങൾക്കു പരിഹാരം
വരുത്തും.

4 നിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു നീ
തിരെഞ്ഞടുത്തു അടുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
ഞങ്ങൾ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരമായ നിെന്റ
ആലയത്തിെല നന്മെകാണ്ടു തൃപത്ന്മാരാകും.

5 ഭൂമിയുെട എല്ലാഅറുതികൾക്കും ദൂരത്തുള്ള
സമു്രദത്തിന്നും
ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുെട രക്ഷയാം ൈദവേമ,
നീ ഭയങ്കരകായ്യൎ ങ്ങളാൽ നീതിേയാെട ഞങ്ങൾക്കു
ഉത്തരമരുളുന്നു.

6 അവൻ ബലം അെരക്കു െകട്ടിെക്കാണ്ടു തെന്റ
ശക്തിയാൽ പവ്വൎ തങ്ങെള ഉറപ്പിക്കുന്നു.

7 അവൻ സമു്രദങ്ങളുെട മുഴക്കവും തിരമാലകളുെട
േകാപവും
ജാതികളുെട കലഹവും ശമിപ്പിക്കുന്നു.
8 ഭൂസീമാവാസികളും നിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിമിത്തം

ഭയെപ്പടുന്നു;
ഉദയത്തിെന്റയും അസ്തമനത്തിെന്റയും ദിക്കുകെള നീ
േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കുമാറാക്കുന്നു.

9 നീ ഭൂമിെയ സന്ദശൎ ിച്ചു നെനക്കുന്നു; നീ അതിെന
അത്യന്തം പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ നദിയിൽ െവള്ളം നിെറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെന നീ ഭൂമിെയ ഒരുക്കി അവക്കൎ ു ധാന്യം
െകാടുക്കുന്നു.

10 നീ അതിെന്റ ഉഴവുചാലുകെള നെനക്കുന്നു;
നീ അതിെന്റ കട്ട ഉെടച്ചുനിരത്തുന്നു;
മഴയാൽ നീ അതിെന കുതിക്കൎ ുന്നു;
അതിെല മുളെയ നീ അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
11 നീ സംവത്സരെത്ത നിെന്റ നന്മെകാണ്ടു

അലങ്കരിക്കുന്നു;
നിെന്റ പാതകൾ പുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു.
12 മരുഭൂമിയിെല പുലപ്ുറങ്ങൾ പുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു;
കുന്നുകൾ ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു.
13 േമച്ചലപ്ുറങ്ങൾ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾെകാണ്ടു

നിെറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
താഴവ്രകൾ ധാന്യംെകാണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു;
അവർ ആക്കൎ ുകയും പാടുകയും െചയ്യുന്നു.

൬൬൬൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ഒരു ഗീതം; ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
സവ്വൎ ഭൂമിയുമായുേള്ളാേവ, ൈദവത്തിന്നു
േഘാഷിപ്പിൻ;

2 അവെന്റ നാമത്തിെന്റ മഹത്വം കീത്തൎ ിപ്പിൻ;
അവെന്റ സ്തുതി മഹത്വീകരിപ്പിൻ.

3 നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എ്രത ഭയങ്കരം;
നിെന്റ ശക്തിയുെട വലിപ്പത്താൽ ശ്രതുക്കൾ നിനക്കു
കീഴടങ്ങും;

4 സവ്വൎ ഭൂമിയും നിെന്ന നമസ്കരിച്ചു പാടും;
അവർ നിെന്റ നാമത്തിന്നു കീത്തൎ നം പാടും
എന്നിങ്ങെന ൈദവേത്താടു പറവിൻ. േസലാ.

5 വന്നു ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള േനാക്കുവിൻ;
അവൻ മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടുള്ള തെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ
ഭയങ്കരൻ.

6 അവൻ സമു്രദെത്ത ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി;
അവർ കാൽനടയായി നദി കടന്നുേപായി;
അവിെട നാം അവനിൽ സേന്താഷിച്ചു.
7 അവൻ തെന്റ ശക്തിയാൽ എേന്നക്കും വാഴുന്നു;
അവെന്റ കണ്ണു ജാതികെള േനാക്കുന്നു;
മത്സരക്കാർ തങ്ങെള തേന്ന ഉയത്തൎ രുേത. േസലാ.
8 വംശങ്ങേള, നമ്മുെട ൈദവെത്ത വാഴത്്തുവിൻ;
അവെന്റ സ്തുതിെയ ഉച്ചത്തിൽ േകൾപ്പിപ്പിൻ.
9 അവൻ നെമ്മ ജീവേനാെട കാക്കുന്നു;
നമ്മുെട കാലടികൾ വഴുതുവാൻ
സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.

10 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള പരിേശാധിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുേമ്പാെല നീ ഞങ്ങെള
ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 നീ ഞങ്ങെള വലയിൽ അകെപ്പടുത്തി;
ഞങ്ങളുെട മുതുകത്തു ഒരു വലിയ ഭാരം
െവച്ചിരിക്കുന്നു.

12 നീ മനുഷ്യെര ഞങ്ങളുെട തലേമൽ കയറി
ഓടിക്കുമാറാക്കി;
ഞങ്ങൾ തീയിലും െവള്ളത്തിലും കൂടി
കടേക്കണ്ടിവന്നു;
എങ്കിലും നീ ഞങ്ങെള സമൃദ്ധിയിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

13 ഞാൻ േഹാമയാഗങ്ങളുംെകാണ്ടു നിെന്റ
ആലയത്തിേലക്കു വരും;
എെന്റ േനച്ചൎ കെള ഞാൻ നിനക്കു കഴിക്കും.
14 ഞാൻ കഷ്ടത്തിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
അവെയ എെന്റ അധരങ്ങളാൽ ഉച്ചരിച്ചു, എെന്റ
വായാൽ േനന്നൎ ു.

15 ഞാൻ ആട്ടുെകാറ്റന്മാരുെട െസൗരഭ്യവാസനേയാടു
കൂെട
തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെള നിനക്കു േഹാമയാഗം കഴിക്കും;
ഞാൻ കാളകെളയും േകാലാട്ടുെകാറ്റന്മാെരയും
അപ്പൎ ിക്കും. േസലാ.

16 സകലഭക്തന്മാരുമായുേള്ളാേര, വന്നു േകൾപ്പിൻ;
അവൻ എെന്റ ്രപാണന്നു േവണ്ടി െചയത്തു ഞാൻ
വിവരിക്കാം.

17 ഞാൻ എെന്റ വായ ്െകാണ്ട ്അവേനാടു
നിലവിളിച്ചു;
എെന്റ നാവിേന്മൽ അവെന്റ പുകഴച് ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം

കരുതിയിരുന്നുെവങ്കിൽ
കത്തൎ ാവു േകൾക്കയില്ലായിരുന്നു.
19 എന്നാൽ ൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാത്ഥൎ നാശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
20 എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന തള്ളിക്കളയാെതയും
തെന്റ ദയ എങ്കൽനിന്നു എടുത്തുകളയാെതയും
ഇരിക്കുന്ന ൈദവം വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
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൬൭൬൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ത്രന്തിനാദേത്താെട; ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം; ഒരു ഗീതം.

ൈദവം നേമ്മാടു കൃപ െചയത്ു നെമ്മ
അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട;
അവൻ തെന്റ മുഖെത്ത നമ്മുെടേമൽ

്രപകാശിപ്പിക്കുമാറാകെട്ട. േസലാ.
2 നിെന്റ വഴി ഭൂമിയിലും നിെന്റ രക്ഷ

സകലജാതികളുെട ഇടയിലും
അറിേയണ്ടതിന്നു തേന്ന.
3 ൈദവേമ, ജാതികൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കും;
സകലജാതികളും നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
4 ജാതികൾ സേന്താഷിച്ചു േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും;
നീ വംശങ്ങെള േനേരാെട വിധിച്ചു
ഭൂമിയിെല ജാതികെള ഭരിക്കുന്നുവേല്ലാ. േസലാ.
5 ൈദവേമ ജാതികൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കും;
സകല ജാതികളും നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
6 ഭൂമി അതിെന്റ അനുഭവം തന്നിരിക്കുന്നു;
ൈദവം, നമ്മുെട ൈദവം തേന്ന, നെമ്മ
അനു്രഗഹിക്കും.

7 ൈദവം നെമ്മ അനു്രഗഹിക്കും;
ഭൂമിയുെട അറുതികൾ ഒെക്കയും അവെന ഭയെപ്പടും.

൬൮൬൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം; ഒരു
ഗീതം.

ൈദവം എഴുേന്നല്ക്കുന്നു; അവെന്റ ശ്രതുക്കൾ
ചിതറിേപ്പാകുന്നു;
അവെന പെകക്കുന്നവരും അവെന്റ മുമ്പിൽ

നിന്നു ഓടിേപ്പാകുന്നു.
2 പുക പതറിേപ്പാകുന്നതുേപാെല നീ അവെര

പതറിക്കുന്നു;
തീയിങ്കൽ െമഴുകു ഉരുകുന്നതുേപാെല ദുഷ്ടന്മാർ
ൈദവസന്നിധിയിൽ നശിക്കുന്നു.

3 എങ്കിലും നീതിമാന്മാർ സേന്താഷിച്ചു ൈദവ
സന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിക്കും;
അേത, അവർ സേന്താഷേത്താെട ആനന്ദിക്കും.
4 ൈദവത്തിന്നു പാടുവിൻ, അവെന്റ നാമത്തിന്നു

സ്തുതി പാടുവിൻ;
മരുഭൂമിയിൽകൂടി വാഹനേമറി വരുന്നവന്നു വഴി
നിരത്തുവിൻ;
യാഹ ്എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം; അവെന്റ മുമ്പിൽ
ഉല്ലസിപ്പിൻ.

5 ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽ
അനാഥന്മാക്കൎ ു പിതാവും വിധവമാക്കൎ ു
ന്യായപാലകനും ആകുന്നു.

6 ൈദവം ഏകാകികെള കുടുംബത്തിൽ
വസിക്കുമാറാക്കുന്നു;
അവൻ ബദ്ധന്മാെര വിടുവിച്ചു
െസൗഭാഗ്യത്തിലാക്കുന്നു;
എന്നാൽ മത്സരികൾ വരണ്ട േദശത്തു പാക്കൎ ും.
7 ൈദവേമ, നീ നിെന്റ ജനത്തിന്നു മുമ്പായി

പുറെപ്പട്ടു
മരുഭൂമിയിൽകൂടി നടെകാണ്ടേപ്പാൾ - േസലാ -
8 ഭൂമി കുലുങ്ങി, ആകാശം ൈദവസന്നിധിയിൽ

െപാഴിഞ്ഞു;

ഈ സീനായി യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കുലുങ്ങിേപ്പായി.

9 ൈദവേമ, നീ ധാരാളം മഴ െപയ്യിച്ചു
ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന നിെന്റ അവകാശെത്ത തണുപ്പിച്ചു.
10 നിെന്റ കൂട്ടം അതിൽ പാത്തൎ ു;
ൈദവേമ, നിെന്റ ദയയാൽ നീ അതു
എളിയവക്കൎ ുേവണ്ടി ഒരുക്കിെവച്ചു.

11 കത്തൎ ാവു ആജ്ഞ െകാടുക്കുന്നു;
സുവാത്തൎ ാദൂതികൾ വലിേയാരു ഗണമാകുന്നു.
12 ൈസന്യങ്ങളുെട രാജാക്കന്മാർ ഓടുന്നു, ഓടുന്നു;
വീട്ടിൽ പാക്കൎ ുന്നവൾ കവച്ചൎ  പങ്കിടുന്നു.
13 നിങ്ങൾ െതാഴുത്തുകളുെട ഇടയിൽ

കിടക്കുേമ്പാൾ
്രപാവിെന്റ ചിറകു െവള്ളിെകാണ്ടും അതിെന്റ
തൂവലുകൾ ൈപെമ്പാന്നുെകാണ്ടും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു.
14 സവ്വൎ ശക്തൻ അവിെട രാജാക്കന്മാെര

ചിതറിച്ചേപ്പാൾ
സലേ്മാനിൽ ഹിമം െപയ്യുകയായിരുന്നു.
15 ബാശാൻപവ്വൎ തം ൈദവത്തിെന്റ പവ്വൎ തമാകുന്നു.
ബാശാൻ പവ്വൎ തം െകാടുമുടികേളറിയ
പവ്വൎ തമാകുന്നു.

16 െകാടുമുടികേളറിയ പവ്വൎ തങ്ങേള,
ൈദവം വസിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുന്ന പവ്വൎ തെത്ത
നിങ്ങൾ സപ്ദ്ധൎ ിച്ചുേനാക്കുന്നതു എന്തു?
യേഹാവ അതിൽ എേന്നക്കും വസിക്കും.
17 ൈദവത്തിെന്റ രഥങ്ങൾ ആയിരമായിരവും

േകാടിേകാടിയുമാകുന്നു;
കത്തൎ ാവു അവരുെട ഇടയിൽ,
സീനായിൽ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തേന്ന.
18 നീ ഉയരത്തിേലക്കു കയറി, ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ചു

െകാണ്ടുേപായി;
യാഹ ്എന്ന ൈദവം അവിെട വസിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ മനുഷ്യേരാടു, മത്സരികേളാടു തേന്ന, കാഴച്
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

19 നമ്മുെട രക്ഷയാകുന്ന ൈദവമായി,
നാൾേതാറും നമ്മുെട ഭാരങ്ങെള ചുമക്കുന്ന
കത്തൎ ാവു വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. േസലാ.

20 ൈദവം നമുക്കു ഉദ്ധാരണങ്ങളുെട ൈദവം
ആകുന്നു;
മരണത്തിൽനിന്നുള്ള നീക്കുേപാക്കുകൾ കത്തൎ ാവായ
യേഹാെവക്കുള്ളവ തേന്ന.

21 അേത, ൈദവം തെന്റ ശ്രതുക്കളുെട തലയും
തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ നടക്കുന്നവെന്റ േരാമമുള്ള
െനറുകയും തകത്തൎ ുകളയും.

22 നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കളുെട രക്തത്തിൽ കാൽ
മുേക്കണ്ടതിന്നും
അവരുെട മാംസത്തിൽ നിെന്റ നായ്ക്കളുെട നാവിന്നു
ഓഹരി കിേട്ടണ്ടതിന്നും

23 ഞാൻ അവെര ബാശാനിൽനിന്നു മടക്കിവരുത്തും;
സമു്രദത്തിെന്റ ആഴങ്ങളിൽനിന്നു അവെര
മടക്കിവരുത്തും.

24 ൈദവേമ, അവർ നിെന്റ എഴുെന്നള്ളത്തുകണ്ടു;
എെന്റ ൈദവവും രാജാവുമായവെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരേത്തക്കുള്ള എഴുെന്നള്ളത്തു തേന്ന.

25 സംഗീതക്കാർ മുമ്പിൽ നടന്നു; വീണക്കാർ പിമ്പിൽ
നടന്നു;
തപ്പുെകാട്ടുന്ന കന്യകമാർ ഇരുപുറവും നടന്നു.
26 യി്രസാേയലിെന്റ ഉറവിൽനിന്നുേള്ളാേര,
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സഭാേയാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കത്തൎ ാവായ ൈദവെത്ത
വാഴത്്തുവിൻ.

27 അവിെട അവരുെട നായകനായ െചറിയ
െബന്യാമീനും
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരും അവരുെട സംഘവും
െസബൂലൂൻ്രപഭുക്കന്മാരും നഫത്ാലി്രപഭുക്കന്മാരും
ഉണ്ടു.

28 നിെന്റ ൈദവം നിനക്കു ബലം കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രപവത്തൎ ിച്ചതു
സ്ഥിരെപ്പടുേത്തണേമ.

29 െയരൂശേലമിലുള്ള നിെന്റ മന്ദിരംനിമിത്തം
രാജാക്കന്മാർ നിനക്കു കാഴച് െകാണ്ടുവരും.
30 ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിെല ദുഷ്ടജന്തുവിെനയും
ജാതികൾ െവള്ളിവാളങ്ങേളാടുകൂെട വന്നു
കീഴടങ്ങുംവെര
അവരുെട കാളക്കൂട്ടെത്തയും പശുക്കിടാക്കെളയും
ശാസിേക്കണേമ;
യുദ്ധതലപ്രന്മാരായ ജാതികെള ചിതറിേക്കണേമ.
31 മി്രസയീമിൽനിന്നു മഹത്തുക്കൾ വരും;
കൂശ ്േവഗത്തിൽ തെന്റ ൈകകെള
ൈദവത്തിങ്കേലക്കു നീട്ടും.

32 ഭൂമിയിെല രാജ്യങ്ങെള ൈദവത്തിന്നു
പാട്ടുപാടുവിൻ;
കത്തൎ ാവിന്നു കീത്തൎ നം െചയവ്ിൻ. േസലാ.
33 പുരാതനസ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽ

വാഹനേമറുന്നവന്നു പാടുവിൻ!
ഇതാ, അവൻ തെന്റ ശബ്ദെത്ത,
ബലേമറിേയാരു ശബ്ദെത്ത േകൾപ്പിക്കുന്നു.
34 ൈദവത്തിന്നു ശക്തി െകാടുപ്പിൻ;
അവെന്റ മഹിമ യി്രസാേയലിേന്മലും അവെന്റ ബലം
േമഘങ്ങളിലും വിളങ്ങുന്നു.

35 ൈദവേമ, നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്നു നീ
ഭയങ്കരനായി വിളങ്ങുന്നു;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം തെന്റ ജനത്തിന്നു ശക്തിയും
ബലവും െകാടുക്കുന്നു.
ൈദവം വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

൬൯൬൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; സാരരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം.

ൈദവേമ, എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ;
െവള്ളം എെന്റ ്രപാണേനാളം
എത്തിയിരിക്കുന്നു.

2 ഞാൻ നിലയില്ലാത്ത ആഴമുള്ള േചറ്റിൽ താഴുന്നു;
ആഴമുള്ള െവള്ളത്തിൽ ഞാൻ മുങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾ എെന്ന കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
3 എെന്റ നിലവിളിയാൽ ഞാൻ തളന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
എെന്റ െതാണ്ട ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ എെന്റ ൈദവെത്ത ്രപതീക്ഷിച്ചു എെന്റ കണ്ണു
മങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

4 കാരണംകൂടാെത എെന്ന പെകക്കുന്നവർ എെന്റ
തലയിെല േരാമത്തിലും അധികമാകുന്നു;
വൃഥാ എനിക്കു ശ്രതുക്കളായി എെന്ന സംഹരിപ്പാൻ
ഭാവിക്കുന്നവർ െപരുകിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ കവച്ചൎ െചയ്യാത്തതു തിരിെക
െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു.

5 ൈദവേമ, നീ എെന്റ േഭാഷത്വം അറിയുന്നു;
എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ നിനക്കു മറവായിരിക്കുന്നില്ല.

6 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ,
നിങ്കൽ ്രപത്യാശെവക്കുന്നവർ എെന്റ നിമിത്തം
ലജ്ജിച്ചുേപാകരുേത;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ, നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നവർ എെന്റ നിമിത്തം
നാണിച്ചുേപാകരുേത.

7 നിെന്റനിമിത്തം ഞാൻ നിന്ദ വഹിച്ചു;
ലജ്ജ എെന്റ മുഖെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു.
8 എെന്റ സേഹാദരന്മാക്കൎ ു ഞാൻ പരേദശിയും
എെന്റ അമ്മയുെട മക്കൾക്കു അന്യനും ആയി
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

9 നിെന്റ ആലയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള എരിവു എെന്ന
തിന്നുകളഞ്ഞു;
നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റ േമൽ
വീണിരിക്കുന്നു.

10 ഞാൻ കരഞ്ഞു ഉപവാസത്താൽ ആത്മതപനം
െചയത്ു.
അതും എനിക്കു നിന്ദയായത്ീന്നൎ ു;
11 ഞാൻ രട്ടുശീല എെന്റ ഉടുപ്പാക്കി;
ഞാൻ അവക്കൎ ു പഴെഞ്ചാല്ലായത്ീന്നൎ ു.
12 പട്ടണവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നവർ എെന്നക്കുറിച്ചു

സല്ലാപിക്കുന്നു;
ഞാൻ മദ്യപന്മാരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു.
13 ഞാേനാ യേഹാേവ, ്രപസാദകാലത്തു നിേന്നാടു

്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു;
ൈദവേമ, നിെന്റ ദയയുെട ബഹുത്വത്താൽ,
നിെന്റ രക്ഷാവിശ്വസ്തതയാൽ തേന്ന,
എനിക്കുത്തരമരുേളണേമ.

14 േചറ്റിൽനിന്നു എെന്ന കയേറ്റണേമ; ഞാൻ
താണുേപാകരുേത;
എെന്ന പെകക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽനിന്നും ആഴമുള്ള
െവള്ളത്തിൽനിന്നും എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ.

15 ജല്രപവാഹം എെന്റ മീെത കവിയരുേത;
ആഴം എെന്ന വിഴുങ്ങരുേത;
കുഴി എെന്ന അെടച്ചുെകാള്ളുകയുമരുേത.
16 യേഹാേവ, എനിക്കുത്തരമരുേളണേമ;
നിെന്റ ദയ നല്ലതേല്ലാ;
നിെന്റ കരുണയുെട ബഹുത്വ്രപകാരം എങ്കേലക്കു
തിരിേയണേമ;

17 അടിയന്നു തിരുമുഖം മെറക്കരുേത;
ഞാൻ കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കയാൽ േവഗത്തിൽ എനിക്കു
ഉത്തരമരുേളണേമ.

18 എെന്റ ്രപാണേനാടു അടുത്തുവന്നു അതിെന
വീണ്ടുെകാേള്ളണേമ;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം എെന്ന
വീെണ്ടടുേക്കണേമ.

19 എനിക്കുള്ള നിന്ദയും ലജ്ജയും അപമാനവും നീ
അറിയുന്നു;
എെന്റ ൈവരികൾ എല്ലാവരും നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
ഇരിക്കുന്നു.

20 നിന്ദ എെന്റ ഹൃദയെത്ത തകത്തൎ ു,
ഞാൻ ഏറ്റവും വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
വല്ലവന്നും സഹതാപം േതാന്നുേമാ എന്നു ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ആക്കൎ ും േതാന്നിയില്ല;
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുേണ്ടാ എന്നും
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ആെരയും കണ്ടില്ലതാനും.

21 അവർ എനിക്കു തിന്നുവാൻ ൈകപ്പു തന്നു;
എെന്റ ദാഹത്തിന്നു അവർ എനിക്കു െചാറുക്ക
കുടിപ്പാൻ തന്നു.

22 അവരുെട േമശ അവരുെട മുമ്പിൽ കണിയായും
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അവർ സുഖേത്താടിരിക്കുേമ്പാൾ കുടുക്കായും
തീരെട്ട.

23 അവരുെട കണ്ണു കാണാതവണ്ണം
ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
അവരുെട അര എേപ്പാഴും ആടുമാറാേക്കണേമ.
24 നിെന്റ േ്രകാധം അവരുെടേമൽ പകേരണേമ;
നിെന്റ ഉ്രഗേകാപം അവെര പിടിക്കുമാറാകെട്ട.
25 അവരുെട വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായിേപ്പാകെട്ട;
അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ആരും പാക്കൎ ാതിരിക്കെട്ട.
26 നീ ദണ്ഡിപ്പിച്ചവെന അവർ ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
നീ മുറിേവലപ്ിച്ചവരുെട േവദനെയ അവർ
വിവരിക്കുന്നു.

27 അവരുെട അകൃത്യേത്താടു അകൃത്യം കൂേട്ടണേമ;
നിെന്റ നീതിെയ അവർ ്രപാപിക്കരുേത.
28 ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു അവെര

മായിച്ചുകളേയണേമ;
നീതിമാന്മാേരാടുകൂെട അവെര എഴുതരുേത.
29 ഞാേനാ എളിയവനും ദുഃഖിതനും ആകുന്നു;
ൈദവേമ, നിെന്റ രക്ഷ എെന്ന ഉയത്തൎ ുമാറാകെട്ട.
30 ഞാൻ പാേട്ടാെട ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത

സ്തുതിക്കും;
േസ്താ്രതേത്താെട അവെന മഹത്വെപ്പടുത്തും.
31 അതു യേഹാെവക്കു കാളെയക്കാളും
െകാമ്പും കുളമ്പും ഉള്ള മൂരിെയക്കാളും
്രപസാദകരമാകും.

32 െസൗമ്യതയുള്ളവർ അതു കണ്ടു സേന്താഷിക്കും;
ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവേര, നിങ്ങളുെട ഹൃദയം
ജീവിക്കെട്ട.

33 യേഹാവ ദരി്രദന്മാരുെട ്രപാത്ഥൎ ന േകൾക്കുന്നു;
തെന്റ ബദ്ധന്മാെര നിന്ദിക്കുന്നതുമില്ല;
34 ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദങ്ങളും
അവയിൽ ചരിക്കുന്ന സകലവും അവെന
സ്തുതിക്കെട്ട.

35 ൈദവം സീേയാെന രക്ഷിക്കും; അവൻ
െയഹൂദാനഗരങ്ങെള പണിയും;
അവർ അവിെട പാത്തൎ ു അതിെന ൈകവശമാക്കും.
36 അവെന്റ ദാസന്മാരുെട സന്തതി അതിെന

അവകാശമാക്കും;
അവെന്റ നാമെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവർ അതിൽ
വസിക്കും.

൭൦൭൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു
ജ്ഞാപകസങ്കീത്തൎ നം.

ൈദവേമ, എെന്ന വിടുവിപ്പാൻ,
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിപ്പാൻ േവഗം
വേരണേമ.

2 എനിക്കു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു ്രഭമിച്ചുേപാകെട്ട;
എെന്റ അനത്ഥൎ ത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ
പിന്തിരിഞ്ഞു അപമാനം ഏല്ക്കെട്ട.

3 നന്നായി നന്നായി എന്നു പറയുന്നവർ തങ്ങളുെട
നാണംനിമിത്തം പിന്തിരിഞ്ഞു േപാകെട്ട.

4 നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവെരാെക്കയും നിന്നിൽ
ആനന്ദിച്ചു സേന്താഷിക്കെട്ട;
നിെന്റ രക്ഷെയ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ: ൈദവം
മഹത്വമുള്ളവെനന്നു എേപ്പാഴും പറയെട്ട.

5 ഞാേനാ എളിയവനും ദരി്രദനും ആകുന്നു;

ൈദവേമ, എെന്റ അടുക്കൽ േവഗം വേരണേമ;
നീ തേന്ന എെന്റ സഹായവും എെന്ന
വിടുവിക്കുന്നവനും ആകുന്നു;
യേഹാേവ, താമസിക്കരുേത.

൭൧൭൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാേവ, ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഒരുനാളും ലജ്ജിച്ചുേപാകരുേത.
2 നിെന്റ നീതിനിമിത്തം എെന്ന ഉദ്ധരിച്ചു

വിടുവിേക്കണേമ;
നിെന്റ െചവി എങ്കേലക്കു ചായിച്ചു എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ.

3 ഞാൻ എേപ്പാഴും വന്നു പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു നീ
എനിക്കു ഉറപ്പുള്ള പാറയായിരിേക്കണേമ;
എെന്ന രക്ഷിപ്പാൻ നീ കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ എെന്റ പാറയും എെന്റ േകാട്ടയും ആകുന്നുവേല്ലാ.
4 എെന്റ ൈദവേമ, ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
നീതിേകടും ്രകൂരതയും ഉള്ളവെന്റ കയ്യിൽ നിന്നും
എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ.

5 യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, നീ എെന്റ
്രപത്യാശയാകുന്നു;
ബാല്യംമുതൽ നീ എെന്റ ആശ്രയം തേന്ന.
6 ഗഭൎ ംമുതൽ നീ എെന്ന താങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽനിന്നു എെന്ന
എടുത്തവൻ നീ തേന്ന;
എെന്റ സ്തുതി എേപ്പാഴും നിെന്നക്കുറിച്ചാകുന്നു;
7 ഞാൻ പലക്കൎ ും ഒരത്ഭുതം ആയിരിക്കുന്നു;
നീ എെന്റ ബലമുള്ള സേങ്കതമാകുന്നു.
8 എെന്റ വായ ്നിെന്റ സ്തുതിെകാണ്ടും ഇടവിടാെത

നിെന്റ ്രപശംസെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
9 വാദ്ധൎ ക്യകാലത്തു നീ എെന്ന തള്ളിക്കളയരുേത;
ബലം ക്ഷയിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കയുമരുേത.

10 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ചു
സംസാരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണഹാനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ
കൂടിയാേലാചിക്കുന്നു.

11 ൈദവം അവെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
പിന്തുടന്നൎ ു പിടിപ്പിൻ;
വിടുവിപ്പാൻ ആരുമില്ല എന്നു അവർ പറയുന്നു.
12 ൈദവേമ, എേന്നാടു അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്ന സഹായിപ്പാൻ േവഗം
വേരണേമ.

13 എെന്റ ്രപാണന്നു വിേരാധികളായവർ ലജ്ജിച്ചു
നശിച്ചുേപാകെട്ട;
എനിക്കു അനത്ഥൎ ം അേന്വഷിക്കുന്നവർ
നിന്ദെകാണ്ടും ലജ്ജെകാണ്ടും മൂടിേപ്പാകെട്ട.

14 ഞാേനാ എേപ്പാഴും ്രപത്യാശിക്കും;
ഞാൻ േമല്ക്കുേമൽ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
15 എെന്റ വായ ്ഇടവിടാെത നിെന്റ നീതിെയയും

രക്ഷെയയും വണ്ണൎ ിക്കും;
അവയുെട സംഖ്യ എനിക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ.
16 ഞാൻ യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ

വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികേളാടുകൂെട വരും;
നിെന്റ നീതിെയ മാ്രതം ഞാൻ കീത്തൎ ിക്കും.
17 ൈദവേമ, എെന്റ ബാല്യംമുതൽ നീ എെന്ന

ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇന്നുവെര ഞാൻ നിെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള
അറിയിച്ചുമിരിക്കുന്നു.
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18 ൈദവേമ, അടുത്ത തലമുറേയാടു ഞാൻ നിെന്റ
ഭുജെത്തയും
വരുവാനുള്ള എല്ലാവേരാടും നിെന്റ
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തിെയയും അറിയിക്കുേവാളം
വാദ്ധൎ ക്യവും നരയും ഉള്ള കാലത്തും എെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കരുേത.

19 ൈദവേമ, നിെന്റ നീതിയും
അത്യുന്നതമായിരിക്കുന്നു;
മഹാകായ്യൎ ങ്ങെള ്രപവത്തൎ ിച്ചിട്ടുള്ള ൈദവേമ,
നിേന്നാടു തുല്യൻ ആരുള്ളു?
20 അനവധി കഷ്ടങ്ങളും അനത്ഥൎ ങ്ങളും ഞങ്ങെള

കാണുമാറാക്കിയവേന,
നീ ഞങ്ങെള വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും;
ഭൂമിയുെട ആഴങ്ങളിൽനിന്നു ഞങ്ങെള തിരിെക
കയറ്റും.

21 നീ എെന്റ മഹത്വം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു എെന്ന വീണ്ടും
ആശ്വസിപ്പിേക്കണേമ.

22 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാനും വീണെകാണ്ടു
നിെന്നയും നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയയും സ്തുതിക്കും;
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനായുേള്ളാേവ,
ഞാൻ കിന്നരംെകാണ്ടു നിനക്കു സ്തുതിപാടും.
23 ഞാൻ നിനക്കു സ്തുതിപാടുേമ്പാൾ എെന്റ

അധരങ്ങളും
നീ വീെണ്ടടുത്ത എെന്റ ്രപാണനും
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.

24 എെന്റ നാവും ഇടവിടാെത നിെന്റ
നീതിെയക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കും;
എനിക്കു അനത്ഥൎ ം അേന്വഷിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു
്രഭമിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു.

൭൨൭൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ശലേമാെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവേമ, രാജാവിന്നു നിെന്റ ന്യായവും
രാജകുമാരന്നു നിെന്റ നീതിയും നേല്കണേമ.
2 അവൻ നിെന്റ ജനെത്ത നീതിേയാടും

നിെന്റ എളിയവെര ന്യായേത്താടും കൂെട
പരിപാലിക്കെട്ട.

3 നീതിയാൽ പവ്വൎ തങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും
ജനത്തിന്നു സമാധാനം വിളയെട്ട.

4 ജനത്തിൽ എളിയവക്കൎ ു അവൻ ന്യായം
പാലിച്ചുെകാടുക്കെട്ട;
ദരി്രദജനെത്ത അവൻ രക്ഷിക്കയും
പീഡിപ്പിക്കുന്നവെന തകത്തൎ ുകളകയും െചയ്യെട്ട;

5 സൂയ്യൎ ച്രന്ദന്മാരുള്ള കാലേത്താളവും
അവർ തലമുറതലമുറയായി നിെന്ന ഭയെപ്പടെട്ട.
6 അരിഞ്ഞ പുലപ്ുറത്തു െപയ്യുന്ന മഴേപാെലയും
ഭൂമിെയ നെനക്കുന്ന വന്മഴേപാെലയും അവൻ
ഇറങ്ങിവരെട്ട.

7 അവെന്റ കാലത്തു നീതിമാന്മാർ തെഴക്കെട്ട;
ച്രന്ദനുേള്ളടേത്താളം സമാധാനസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകെട്ട.
8 അവൻ സമു്രദംമുതൽ സമു്രദംവെരയും
നദിമുതൽ ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങൾവെരയും ഭരിക്കെട്ട.
9 മരുഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവർ അവെന്റ മുമ്പിൽ

വണങ്ങെട്ട;
അവെന്റ ശ്രതുക്കൾ െപാടിമണ്ണു നക്കെട്ട.
10 തശൎ ീശിെലയും ദ്വീപുകളിെലയും രാജാക്കന്മാർ

കാഴച് െകാണ്ടുവരെട്ട;

െശബയിെലയും െസബയിെലയും രാജാക്കന്മാർ
കപ്പം െകാടുക്കെട്ട.

11 സകലരാജാക്കന്മാരും അവെന നമസ്കരിക്കെട്ട;
സകലജാതികളും അവെന േസവിക്കെട്ട.
12 അവൻ നിലവിളിക്കുന്ന ദരി്രദെനയും
സഹായമില്ലാത്ത എളിയവെനയും വിടുവിക്കുമേല്ലാ.
13 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും അവൻ ആദരിക്കും;
ദരി്രദന്മാരുെട ജീവെന അവൻ രക്ഷിക്കും.
14 അവരുെട ്രപാണെന അവൻ പീഡയിൽ നിന്നും

സാഹസത്തിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കും;
അവരുെട രക്തം അവന്നു വിലേയറിയതായിരിക്കും.
15 അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും; െശബെപാന്നു അവന്നു

കാഴച്വരും;
അവന്നുേവണ്ടി എേപ്പാഴും ്രപാത്ഥൎ ന കഴിക്കും;
ഇടവിടാെത അവെന അനു്രഗഹിക്കും.
16 േദശത്തു പവ്വൎ തങ്ങളുെട മുകളിൽ

ധാന്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകും;
അതിെന്റ വിളവു െലബാേനാെനേപ്പാെല ഉലയും;
നഗരവാസികൾ ഭൂമിയിെല സസ്യംേപാെല തെഴക്കും.
17 അവെന്റ നാമം എേന്നക്കും ഇരിക്കും;
അവെന്റ നാമം സൂയ്യൎ ൻ ഉേള്ളടേത്താളം നിലനില്ക്കും;
മനുഷ്യർ അവെന്റ േപർ െചാല്ലി അേന്യാന്യം
അനു്രഗഹിക്കും;
സകലജാതികളും അവെന ഭാഗ്യവാൻ എന്നു
പറയും.

18 താൻ മാ്രതം അത്ഭുതങ്ങെള െചയ്യുന്നവനായി
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി യേഹാവയായ ൈദവം
വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

19 അവെന്റ മഹത്വമുള്ള നാമം എേന്നക്കും
വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ഭൂമി മുഴുവനും അവെന്റ മഹത്വംെകാണ്ടു
നിറയുമാറാകെട്ട. ആേമൻ, ആേമൻ.

20 യിശ്ശായിപു്രതനായ ദാവീദിെന്റ ്രപാത്ഥൎ നകൾ
അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂന്നാംമൂന്നാം പുസ്തകംപുസ്തകം.

൭൩൭൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവം യി്രസാേയലിന്നു,
നിമ്മൎ ലഹൃദയമുള്ളവർക്കു തേന്ന,
നല്ലവൻ ആകുന്നു നിശ്ചയം.

2 എന്നാൽ എെന്റ കാലുകൾ ഏകേദശം ഇടറി;
എെന്റ കാലടികൾ ഏറക്കുെറ വഴുതിേപ്പായി.
3 ദുഷ്ടന്മാരുെട െസൗഖ്യം കണ്ടിട്ടു
എനിക്കു അഹങ്കാരികേളാടു അസൂയ േതാന്നി.
4 അവക്കൎ ു േവദന ഒട്ടുമില്ലേല്ലാ;
അവരുെട േദഹം തടിച്ചുരുണ്ടിരിക്കുന്നു.
5 അവർ മതൎ ്യെരേപ്പാെല കഷ്ടത്തിൽ ആകുന്നില്ല;
മറ്റു മനുഷ്യെരേപ്പാെല ബാധിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല.
6 ആകയാൽ ഡംഭം അവക്കൎ ു മാലയായിരിക്കുന്നു;
ബലാല്ക്കാരം വ്രസ്തംേപാെല അവെര ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
7 അവരുെട കണ്ണുകൾ പുഷ്ടിെകാണ്ടു ഉന്തിനില്ക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയത്തിെല നിരൂപണങ്ങൾ
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.

8 അവർ പരിഹസിച്ചു ദുഷ്ടതേയാെട ഭീഷണി
പറയുന്നു;
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ഉന്നതഭാവേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു.
9 അവർ വായ ്ആകാശേത്താളം ഉയത്തൎ ുന്നു;
അവരുെട നാവു ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
10 അതുെകാണ്ടു അവൻതെന്റ ജനെത്ത ഇതിേലക്കു

തിരിക്കുന്നു;
അവർ ധാരാളം െവള്ളം വലിച്ചുകുടിക്കുന്നു.
11 ൈദവം എങ്ങെന അറിയുന്നു?
അത്യുന്നതന്നു അറിവുേണ്ടാ? എന്നു അവർ
പറയുന്നു.

12 ഇങ്ങെന ആകുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ;
അവർ നിത്യം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചു സമ്പത്തു
വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.

13 എന്നാൽ ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത
ശുദ്ധീകരിച്ചതും
എെന്റ ൈകകെള കുറ്റമില്ലായമ്യിൽ കഴുകിയതും
വ്യത്ഥൎ മേ്രത.

14 ഞാൻ ഇടവിടാെത ബാധിതനായിരുന്നു;
ഉഷസ്സുേതാറും ദണ്ഡിക്കെപ്പട്ടും ഇരുന്നു.
15 ഞാൻ ഇങ്ങെന സംസാരിപ്പാൻ വിചാരിെച്ചങ്കിൽ
ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ മക്കളുെട തലമുറേയാടു േ്രദാഹം
െചയ്യുമായിരുന്നു.

16 ഞാൻ ഇതു ്രഗഹിപ്പാൻ നിരൂപിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു
്രപയാസമായി േതാന്നി;

17 ഒടുവിൽ ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധ
മന്ദിരത്തിൽ െചന്നു
അവരുെട അന്തം എന്താകും എന്നു ചിന്തിച്ചു.
18 നിശ്ചയമായി നീ അവെര വഴുവഴുപ്പിൽ നിത്തൎ ുന്നു;
നീ അവെര നാശത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു.
19 എ്രത ക്ഷണത്തിൽ അവർ ശൂന്യമായേ്പായി!
അവർ െമരുൾചകളാൽ അേശഷം
മുടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

20 ഉണരുേമ്പാൾ ഒരു സ്വപന്െത്തേപ്പാെല കത്തൎ ാേവ,
നീ ഉണരുേമ്പാൾ അവരുെട രൂപെത്ത തുച്ഛീകരിക്കും.

21 ഇങ്ങെന എെന്റ ഹൃദയം വ്യസനിക്കയും എെന്റ
അന്തരംഗത്തിൽ കുത്തുെകാള്ളുകയും െചയത്േപ്പാൾ

22 ഞാൻ െപാട്ടനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും
ആയിരുന്നു;
നിെന്റ മുമ്പിൽ മൃഗംേപാെല ആയിരുന്നു.
23 എന്നിട്ടും ഞാൻ എേപ്പാഴും നിെന്റ അടുക്കൽ

ഇരിക്കുന്നു;
നീ എെന്ന വലൈങ്കക്കു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
24 നിെന്റ ആേലാചനയാൽ നീ എെന്ന നടത്തും;
പിെന്നേത്തതിൽ മഹത്വത്തിേലക്കു എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളും.

25 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ എനിക്കു ആരുള്ളു?
ഭൂമിയിലും നിെന്നയല്ലാെത ഞാൻ ഒന്നും
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.

26 എെന്റ മാംസവും ഹൃദയവും ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു;
ൈദവം എേന്നക്കും എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ പാറയും
എെന്റ ഓഹരിയും ആകുന്നു.

27 ഇതാ, നിേന്നാടു അകന്നിരിക്കുന്നവർ
നശിച്ചുേപാകും;
നിെന്ന വിട്ടു പരസംഗം െചയ്യുന്ന എല്ലാവെരയും നീ
സംഹരിക്കും.

28 എന്നാൽ ൈദവേത്താടു അടുത്തിരിക്കുന്നതു
എനിക്കു നല്ലതു;
നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികെളയും വണ്ണൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന എെന്റ
സേങ്കതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

൭൪൭൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള സദാകാലേത്തക്കും
തള്ളിക്കളഞ്ഞതു എന്തു?
നിെന്റ േമച്ചലപ്ുറെത്ത ആടുകളുെട േനെര

നിെന്റ േകാപം പുകയുന്നതു എന്തു?
2 നീ പണ്ടുപേണ്ട സമ്പാദിച്ച നിെന്റ സഭെയയും
നീ വീെണ്ടടുത്ത നിെന്റ അവകാശേഗാ്രതെത്തയും
നീ വസിച്ചുേപാന്ന സീേയാൻ പവ്വൎ തെത്തയും
ഓേക്കൎ ണേമ.

3 നിത്യശൂന്യങ്ങളിേലക്കു നിെന്റ കാലടി
െവേക്കണേമ;
ശ്രതു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സകലവും
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

4 നിെന്റ ൈവരികൾ നിെന്റ സമാഗമന സ്ഥലത്തിെന്റ
നടുവിൽ അലറുന്നു;
തങ്ങളുെട െകാടികെള അവർ അടയാളങ്ങളായി
നാട്ടിയിരിക്കുന്നു.

5 അവർ മരക്കൂട്ടത്തിേന്മൽ േകാടാലി
ഓങ്ങുന്നതുേപാെല േതാന്നി.

6 ഇതാ, അവർ മഴുെകാണ്ടും ചുറ്റിക െകാണ്ടും
അതിെന്റ ചി്രതപ്പണികെള ആകപ്പാെട
തകത്തൎ ുകളയുന്നു.

7 അവർ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു തീെവച്ചു;
തിരുനാമത്തിെന്റ നിവാസെത്ത അവർ ഇടിച്ചുനിരത്തി
അശുദ്ധമാക്കി.

8 നാം അവെര നശിപ്പിച്ചുകളക എന്നു അവർ
ഉള്ളംെകാണ്ടു പറഞ്ഞു,
േദശത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ എല്ലാപള്ളികെളയും
ചുട്ടുകളഞ്ഞു.

9 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട അടയാളങ്ങെള കാണുന്നില്ല;
യാെതാരു ്രപവാചകനും േശഷിച്ചിട്ടില്ല;
ഇതു എ്രതേത്താളം എന്നറിയുന്നവൻ ആരും
ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഇല്ല.

10 ൈദവേമ, ൈവരി എ്രതേത്താളം നിന്ദിക്കും?
ശ്രതു നിെന്റ നാമെത്ത എേന്നക്കും ദുഷിക്കുേമാ?
11 നിെന്റ ൈക, നിെന്റ വലൈങ്ക നീ

വലിച്ചുകളയുന്നതു എന്തു?
നിെന്റ മടിയിൽനിന്നു അതു എടുത്തു അവെര
മുടിേക്കണേമ.

12 ൈദവം പുരാതനേമ എെന്റ രാജാവാകുന്നു;
ഭൂമിയുെട മേദ്ധ്യ അവൻ രക്ഷ ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു.
13 നിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടു നീ സമു്രദെത്ത വിഭാഗിച്ചു;
െവള്ളത്തിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങളുെട തലകെള
ഉെടച്ചുകളഞ്ഞു.

14 ലിവ്യാഥാെന്റ തലകെള നീ തകത്തൎ ു;
മരുവാസികളായ ജനത്തിന്നു അതിെന ആഹാരമായി
െകാടുത്തു.

15 നീ ഉറവും ഒഴുക്കും തുറന്നുവിട്ടു,
മഹാനദികെള നീ വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു.
16 പകൽ നിനക്കുള്ളതു; രാവും നിനക്കുള്ളതു;
െവളിച്ചെത്തയും സൂയ്യൎ െനയും നീ ചെമച്ചിരിക്കുന്നു.
17 ഭൂസീമകെള ഒെക്കയും നീ സ്ഥാപിച്ചു;
നീ ഉഷണ്കാലവും ശീതകാലവും നിയമിച്ചു.
18 യേഹാേവ, ശ്രതു നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതും
മൂഢജാതി തിരുനാമെത്ത ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നതും
ഓേക്കൎ ണേമ.
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19 നിെന്റ കുറു്രപാവിെന ദുഷ്ടമൃഗത്തിന്നു
ഏലപ്ിക്കരുേത;
നിെന്റ എളിയവരുെട ജീവെന എേന്നക്കും
മറക്കരുേത.

20 നിെന്റ നിയമെത്ത കടാക്ഷിേക്കണേമ;
ഭൂമിയിെല അന്ധകാരസ്ഥലങ്ങൾ
സാഹസനിവാസങ്ങൾെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

21 പീഡിതൻ ലജ്ജിച്ചു പിന്തിരിയരുേത;
എളിയവനും ദരി്രദനും നിെന്റ നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട.
22 ൈദവേമ, എഴുേന്നറ്റു നിെന്റ വ്യവഹാരം

നടേത്തണേമ;
മൂഢൻ ഇടവിടാെത നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നതു
ഓേക്കൎ ണേമ.

23 നിെന്റ ൈവരികളുെട ആരവം മറക്കരുേത;
നിെന്റ എതിരാളികളുെട കലഹം എേപ്പാഴും
െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

൭൫൭൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം. ഒരു ഗീതം.

ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ നിനക്കു േസ്താ്രതം
െചയ്യുന്നു;
ഞങ്ങൾ നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു; നിെന്റ

നാമം അടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ നിെന്റ അതിശയ്രപവൃത്തികെള
േഘാഷിക്കുന്നു.

2 സമയം വരുേമ്പാൾ ഞാൻ േനേരാെട വിധിക്കും.
3 ഭൂമിയും അതിെല സകല നിവാസികളും

ഉരുകിേപ്പാകുേമ്പാൾ
ഞാൻ അതിെന്റ തൂണുകെള ഉറപ്പിക്കുന്നു. േസലാ.
4 ഡംഭം കാട്ടരുെതന്നു ഡംഭികേളാടും
െകാമ്പുയത്തൎ രുെതന്നു ദുഷ്ടന്മാേരാടും ഞാൻ
പറയുന്നു.

5 നിങ്ങളുെട െകാമ്പു േമേലാട്ടു ഉയത്തൎ രുതു;
ശാഠ്യേത്താെട സംസാരിക്കയുമരുതു.
6 കിഴക്കുനിന്നല്ല, പടിഞ്ഞാറുനിന്നല്ല,
െതക്കുനിന്നുമല്ല ഉയച്ചൎ വരുന്നതു.
7 ൈദവം ന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
അവൻ ഒരുത്തെന താഴത്്തുകയും മെറ്റാരുത്തെന
ഉയത്തൎ ുകയും െചയ്യുന്നു.

8 യേഹാവയുെട കയ്യിൽ ഒരു പാനപാ്രതം ഉണ്ടു;
വീഞ്ഞു നുെരക്കുന്നു; അതു മദ്യംെകാണ്ടു
നിെറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവൻ അതിൽനിന്നു പകരുന്നു;
ഭൂമിയിെല സകലദുഷ്ടന്മാരും അതിെന്റ മട്ടു
വലിച്ചുകുടിക്കും.

9 ഞാേനാ എേന്നക്കും ്രപസ്താവിക്കും;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിന്നു സ്തുതിപാടും.
10 ദുഷ്ടന്മാരുെട െകാമ്പുകെളാെക്കയും ഞാൻ

മുറിച്ചുകളയും;
നീതിമാന്മാരുെട െകാമ്പുകേളാ ഉയന്നൎ ിരിക്കും.

൭൬൭൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ത്രന്തിനാദേത്താെട;
ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം; ഒരു ഗീതം.

ൈദവം െയഹൂദയിൽ ്രപസിദ്ധനാകുന്നു;
അവെന്റ നാമം യി്രസാേയലിൽ
വലിയതാകുന്നു.

2 അവെന്റ കൂടാരം ശാേലമിലും
അവെന്റ വാസസ്ഥലം സീേയാനിലും ഇരിക്കുന്നു.
3 അവിെടെവച്ചു അവൻ വില്ലിെന്റ മിന്നുന്ന

അമ്പുകളും
പരിചയും വാളും യുദ്ധവും തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു.
േസലാ.

4 ശാശ്വതപവ്വൎ തങ്ങെളക്കാൾ നീ
േതജസ്സും മഹിമയും ഉള്ളവനാകുന്നു.
5 ൈധയ്യൎ ശാലികെള െകാള്ളയിട്ടു അവർ

നി്രദ്രപാപിച്ചു;
പരാ്രകമശാലികൾക്കു ആക്കൎ ും ൈകക്കരുത്തില്ലാെത
േപായി.

6 യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, നിെന്റ ശാസനയാൽ
േതരും കുതിരയും ഗാഢനി്രദയിൽ വീണു.
7 നീ ഭയങ്കരനാകുന്നു;
നീ ഒന്നു േകാപിച്ചാൽ തിരുമുമ്പാെക നില്ക്കാകുന്നവൻ
ആർ?

8 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു നീ വിധി േകൾപ്പിച്ചു;
ഭൂമിയിെല സാധുക്കെളെയാെക്കയും രക്ഷിപ്പാൻ
9 ൈദവം ന്യായവിസ്താരത്തിന്നു എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
ഭൂമി ഭയെപ്പട്ടു അമന്നൎ ിരുന്നു. േസലാ.
10 മനുഷ്യെന്റ േ്രകാധം നിെന്ന സ്തുതിക്കും നിശ്ചയം;
േ്രകാധശിഷ്ടെത്ത നീ അെരക്കു െകട്ടിെക്കാള്ളും.
11 നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു േനരുകയും

നിവത്തൎ ിക്കയും െചയവ്ിൻ;
അവെന്റ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കരനായവന്നു
കാഴച്െകാണ്ടുവരെട്ട.

12 അവൻ ്രപഭുക്കന്മാരുെട ്രപാണെന
േഛദിച്ചുകളയും;
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാക്കൎ ു അവൻ ഭയങ്കരനാകുന്നു.

൭൭൭൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ;
ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

ഞാൻ എെന്റ ശബ്ദം ഉയത്തൎ ി ൈദവേത്താടു,
എെന്റ ശബ്ദം ഉയത്തൎ ി ൈദവേത്താടു തേന്ന
നിലവിളിക്കും;

അവൻ എനിക്കു െചവിതരും.
2 കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ

അേന്വഷിച്ചു,
രാ്രതിയിൽ എെന്റ ൈക തളരാെത മലത്തൎ ിയിരുന്നു;
എെന്റ ഉള്ളം ആശ്വാസം നിരസിച്ചു.
3 ഞാൻ ൈദവെത്ത ഓത്തൎ ു വ്യാകുലെപ്പടുന്നു;
ഞാൻ ധ്യാനിച്ചു, എെന്റ ആത്മാവു വിഷാദിക്കുന്നു.
േസലാ.

4 നീ എെന്റ കണ്ണിന്നു ഉറക്കം തടുത്തിരിക്കുന്നു;
സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം ഞാൻ
വ്യാകുലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

5 ഞാൻ പൂവ്വൎ ദിവസങ്ങെളയും
പണ്ടെത്ത സംവത്സരങ്ങെളയും വിചാരിക്കുന്നു.
6 രാ്രതിയിൽ ഞാൻ എെന്റ സംഗീതം ഓക്കൎ ുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയംെകാണ്ടു ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു;
എെന്റ ആത്മാവും േശാധന കഴിക്കുന്നു.
7 കത്തൎ ാവു എേന്നക്കും തള്ളിക്കളയുേമാ?
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അവൻ ഇനി ഒരിക്കലും
അനുകൂലമായിരിക്കയില്ലേയാ?

8 അവെന്റ ദയ സദാകാലേത്തക്കും െപായേ്പാേയാ?
അവെന്റ വാഗദ്ാനം തലമുറതലമുറേയാളം
ഇല്ലാെതയായേ്പാേയാ?

9 ൈദവം കൃപ കാണിപ്പാൻ മറന്നിരിക്കുന്നുേവാ?
അവൻ േകാപത്തിൽ തെന്റ കരുണ
അെടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ? േസലാ.

10 എന്നാൽ അതു എെന്റ കഷ്ടതയാകുന്നു;
അത്യുന്നതെന്റ വലൈങ്ക വരുത്തിയ സംവത്സരങ്ങൾ
തേന്ന എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

11 ഞാൻ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെള വണ്ണൎ ിക്കും;
നിെന്റ പണ്ടെത്ത അത്ഭുതങ്ങെള ഞാൻ ഓക്കൎ ും.
12 ഞാൻ നിെന്റ സകല്രപവൃത്തിെയയും കുറിച്ചു

ധ്യാനിക്കും;
നിെന്റ ്രകിയകെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ ചിന്തിക്കും.
13 ൈദവേമ, നിെന്റ വഴി വിശുദ്ധമാകുന്നു;
നമ്മുെട ൈദവെത്തേപ്പാെല വലിയ ൈദവം
ആരുള്ളു?

14 നീ അത്ഭുതം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ൈദവം ആകുന്നു;
നിെന്റ ബലെത്ത നീ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

15 തൃൈക്കെകാണ്ടു നീ നിെന്റ ജനെത്ത
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു;
യാേക്കാബിെന്റയും േയാേസഫിെന്റയും മക്കെള
തേന്ന. േസലാ.

16 ൈദവേമ, െവള്ളങ്ങൾ നിെന്ന കണ്ടു,
െവള്ളങ്ങൾ നിെന്ന കണ്ടു ്രഭമിച്ചു,
ആഴികളും വിെറച്ചുേപായി.
17 േമഘങ്ങൾ െവള്ളം െചാരിഞ്ഞു;
ആകാശം നാദം മുഴക്കി;
നിെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ പരെക്ക പറന്നു.
18 നിെന്റ ഇടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മുഴങ്ങി;
മിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത ്രപകാശിപ്പിച്ചു;
ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിേപ്പായി.
19 നിെന്റ വഴി സമു്രദത്തിലും നിെന്റ പാതകൾ

െപരുെവള്ളത്തിലും ആയിരുന്നു;
നിെന്റ കാൽചുവടുകെള അറിയാെതയുമിരുന്നു.
20 േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും കയ്യാൽ നീ

നിെന്റ ജനെത്ത ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത േപാെല നടത്തി.

൭൮൭൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
എെന്റ ജനേമ, എെന്റ ഉപേദശം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ;
എെന്റ വായെ്മാഴികൾക്കു നിങ്ങളുെട
െചവി ചായിപ്പിൻ.

2 ഞാൻ ഉപമ ്രപസ്താവിപ്പാൻ വായ ്തുറക്കും;
പുരാതനകടങ്കഥകെള ഞാൻ പറയും.
3 നാം അവെയ േകട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ നേമ്മാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 നാം അവരുെട മക്കേളാടു അവെയ

മെറച്ചുെവക്കാെത
വരുവാനുള്ള തലമുറേയാടു യേഹാവയുെട സ്തുതിയും
ബലവും
അവൻ െചയത് അത്ഭുത്രപവൃത്തികളും
വിവരിച്ചുപറയും.

5 അവൻ യാേക്കാബിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം സ്ഥാപിച്ചു;
യി്രസാേയലിൽ ഒരു ന്യായ്രപമാണം നിയമിച്ചു;

നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടു അവെയ തങ്ങളുെട
മക്കെള അറിയിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു.

6 വരുവാനുള്ള തലമുറ, ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന മക്കൾ
തേന്ന,
അവെയ ്രഗഹിച്ചു എഴുേന്നറ്റു തങ്ങളുെട
മക്കേളാടറിയിക്കയും

7 അവർ തങ്ങളുെട ആശ്രയം ൈദവത്തിൽ
െവക്കുകയും
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള മറന്നുകളയാെത
അവെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിച്ചുനടക്കയും
8 തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെരേപാെല
ശാഠ്യവും മത്സരവും ഉള്ള തലമുറയായി
ഹൃദയെത്ത സ്ഥിരമാക്കാെത
ൈദവേത്താടു അവിശ്വസ്തമനസ്സുേള്ളാരു തലമുറയായി
തീരാതിരിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു തേന്ന.

9 ആയുധം ധരിച്ച വില്ലാളികളായ എ്രഫയീമ്യർ
യുദ്ധദിവസത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞുേപായി.
10 അവർ ൈദവത്തിെന്റ നിയമം ്രപമാണിച്ചില്ല;
അവെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു നടന്നു.
11 അവർ അവെന്റ ്രപവൃത്തികെളയും
അവെര കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങെളയും മറന്നു കളഞ്ഞു.
12 അവൻ മി്രസയീംേദശത്തു, േസാവാൻ

വയലിൽെവച്ചു
അവരുെട പിതാക്കന്മാർ കാൺെക, അത്ഭുതം
്രപവത്തൎ ിച്ചു.

13 അവൻ സമു്രദെത്ത വിഭാഗിച്ചു, അതിൽകൂടി
അവെര കടത്തി;
അവൻ െവള്ളെത്ത ചിറേപാെല നില്ക്കുമാറാക്കി.
14 പകൽസമയത്തു അവൻ േമഘംെകാണ്ടും
രാ്രതി മുഴുവനും അഗ്നി്രപകാശംെകാണ്ടും അവെര
നടത്തി.

15 അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാറകെള പിളന്നൎ ു
ആഴികളാൽ എന്നേപാെല അവക്കൎ ു ധാരാളം
കുടിപ്പാൻ െകാടുത്തു.

16 പാറയിൽനിന്നു അവൻ ഒഴുക്കുകെള
പുറെപ്പടുവിച്ചു;
െവള്ളം നദികെളേപ്പാെല ഒഴുകുമാറാക്കി.
17 എങ്കിലും അവർ അവേനാടു പാപം െചയത്ു;
അത്യുന്നതേനാടു മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
മത്സരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

18 തങ്ങളുെട െകാതിക്കു ഭക്ഷണം േചാദിച്ചു
െകാണ്ടു
അവർ ഹൃദയത്തിൽ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിച്ചു.
19 അവർ ൈദവത്തിന്നു വിേരാധമായി സംസാരിച്ചു:
മരുഭൂമിയിൽ േമശ ഒരുക്കുവാൻ ൈദവത്തിന്നു
കഴിയുേമാ?

20 അവൻ പാറെയ അടിച്ചു, െവള്ളം പുറെപ്പട്ടു,
േതാടുകളും കവിെഞ്ഞാഴുകി സത്യം;
എന്നാൽ അപ്പംകൂെട തരുവാൻ അവന്നു കഴിയുേമാ?
തെന്റ ജനത്തിന്നു അവൻ മാംസം വരുത്തി
െകാടുക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു.

21 ആകയാൽ യേഹാവ അതു േകട്ടു േകാപിച്ചു;
യാേക്കാബിെന്റ േനെര തീ ജ്വലിച്ചു;
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര േകാപവും െപാങ്ങി.
22 അവർ ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കയും
അവെന്റ രക്ഷയിൽ ആശ്രയിക്കയും െചയ്യായ്കയാൽ
തേന്ന.

23 അവൻ മീെത േമഘങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചു;
ആകാശത്തിെന്റ വാതിലുകെള തുറന്നു.
24 അവക്കൎ ു തിന്മാൻ മന്ന വഷൎ ിപ്പിച്ചു;
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സ്വഗ്ഗൎ ീയധാന്യം അവക്കൎ ു െകാടുത്തു.
25 മനുഷ്യർ ശക്തിമാന്മാരുെട അപ്പം തിന്നു;
അവൻ അവക്കൎ ു തൃപത്ിയാകുംവണ്ണം ആഹാരം
അയച്ചു.

26 അവൻ ആകാശത്തിൽ കിഴക്കൻകാറ്റു അടിപ്പിച്ചു;
തെന്റ ശക്തിയാൽ കിഴക്കൻ കാറ്റുവരുത്തി.
27 അവൻ അവക്കൎ ു െപാടിേപാെല മാംസെത്തയും
കടൽപുറെത്ത മണൽേപാെല പക്ഷികെളയും
വഷൎ ിപ്പിച്ചു;

28 അവരുെട പാളയത്തിെന്റ നടുവിലും
പാപ്പൎ ിടങ്ങളുെട ചുറ്റിലും അവെയ െപാഴിച്ചു.

29 അങ്ങെന അവർ തിന്നു തൃപത്രായത്ീന്നൎ ു;
അവർ ആ്രഗഹിച്ചതു അവൻ അവക്കൎ ു െകാടുത്തു.
30 അവരുെട െകാതിക്കു മതിവന്നില്ല;
ഭക്ഷണം അവരുെട വായിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന,
31 ൈദവത്തിെന്റ േകാപം അവരുെടേമൽ വന്നു;
അവരുെട അതിപുഷ്ടന്മാരിൽ ചിലെര െകാന്നു
യി്രസാേയലിെല െയൗവനക്കാെര സംഹരിച്ചു.
32 ഇെതല്ലാമായിട്ടും അവർ പിെന്നയും പാപം

െചയത്ു;
അവെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
33 അതുെകാണ്ടു അവൻ അവരുെട നാളുകെള

ശ്വാസംേപാെലയും
അവരുെട സംവത്സരങ്ങെള അതിേവഗത്തിലും
കഴിയുമാറാക്കി.

34 അവൻ അവെര െകാല്ലുേമ്പാൾ അവർ അവെന
അേന്വഷിക്കും;
അവർ തിരിഞ്ഞു ജാ്രഗതേയാെട ൈദവെത്ത തിരയും.
35 ൈദവം തങ്ങളുെട പാറ എന്നും
അത്യുന്നതനായ ൈദവം തങ്ങളുെട
വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ എന്നും അവർ ഓക്കൎ ും.

36 എങ്കിലും അവർ വാെയ്കാണ്ടു അവേനാടു കപടം
സംസാരിക്കും
നാവുെകാണ്ടു അവേനാടു േഭാഷ്കു പറയും.
37 അവരുെട ഹൃദയം അവങ്കൽ സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല;
അവെന്റ നിയമേത്താടു അവർ വിശ്വസ്തത
കാണിച്ചതുമില്ല.

38 എങ്കിലും അവൻ കരുണയുള്ളവനാകെകാണ്ടു
അവെര നശിപ്പിക്കാെത അവരുെട അകൃത്യം
ക്ഷമിച്ചു;
തെന്റ േ്രകാധെത്ത മുഴുവനും ജ്വലിപ്പിക്കാെത
തെന്റ േകാപെത്ത പലേപ്പാഴും അടക്കിക്കളഞ്ഞു.
39 അവർ ജഡമേ്രത എന്നും
മടങ്ങിവരാെത കടന്നുേപാകുന്ന കാറ്റു എന്നും
അവൻ ഓത്തൎ ു.

40 മരുഭൂമിയിൽ അവർ എ്രത ്രപാവശ്യം അവേനാടു
മത്സരിച്ചു!
ശൂന്യ്രപേദശത്തു എ്രത്രപാവശ്യം അവെന
ദുഃഖിപ്പിച്ചു!

41 അവർ പിെന്നയും പിെന്നയും ൈദവെത്ത
പരീക്ഷിച്ചു;
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന മുഷിപ്പിച്ചു.
42 മി്രസയീമിൽ അടയാളങ്ങെളയും
േസാവാൻവയലിൽ അത്ഭുതങ്ങെളയും െചയത്
അവെന്റ കയ്യും

43 അവൻ ശ്രതുവിൻ വശത്തുനിന്നു
അവെര വിടുവിച്ച ദിവസവും അവർ ഓത്തൎ ില്ല.
44 അവൻ അവരുെട നദികെളയും േതാടുകെളയും
അവക്കൎ ു കുടിപ്പാൻ വഹിയാതവണ്ണം
രക്തമാക്കിത്തീത്തൎ ു.

45 അവൻ അവരുെട ഇടയിൽ ഈച്ചെയ അയച്ചു;
അവ അവെര അരിച്ചുകളഞ്ഞു: തവളെയയും അയച്ചു
അവ അവക്കൎ ു നാശം െചയത്ു.

46 അവരുെട വിള അവൻ തുള്ളന്നും
അവരുെട ്രപയത്നം െവട്ടുക്കിളിക്കും െകാടുത്തു.
47 അവൻ അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികെള

കന്മഴെകാണ്ടും
അവരുെട കാട്ടത്തിവൃക്ഷങ്ങെള ആലിപ്പഴം െകാണ്ടും
നശിപ്പിച്ചു.

48 അവൻ അവരുെട കന്നുകാലികെള കന്മെഴക്കും
അവരുെട ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങെള ഇടിത്തീക്കും ഏലപ്ിച്ചു.
49 അവൻ അവരുെട ഇടയിൽ തെന്റ േകാപാഗ്നിയും
േ്രകാധവും േരാഷവും കഷ്ടവും അയച്ചു;
അനത്ഥൎ ദൂതന്മാരുെട ഒരു ഗണെത്ത തേന്ന.
50 അവൻ തെന്റ േകാപത്തിന്നു ഒരു പാത ഒരുക്കി,
അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നു
വിടുവിക്കാെത
അവരുെട ജീവെന മഹാമാരിക്കു ഏലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു.
51 അവൻ മി്രസയീമിെല എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലിെനയും
ഹാംകൂടാരങ്ങളിലുള്ളവരുെട വീയ്യൎ ത്തിെന്റ
്രപഥമഫലെത്തയും സംഹരിച്ചു.

52 എന്നാൽ തെന്റ ജനെത്ത അവൻ
ആടുകെളേപ്പാെല പുറെപ്പടുവിച്ചു;
മരുഭൂമിയിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്തേപ്പാെല അവെര
നടത്തി.

53 അവൻ അവെര നിഭൎയമായി നടത്തുകയാൽ
അവക്കൎ ു േപടിയുണ്ടായില്ല;
അവരുെട ശ്രതുക്കെള സമു്രദം മൂടിക്കളഞ്ഞു.
54 അവൻ അവെര തെന്റ വിശുദ്ധേദശത്തിേലക്കും
തെന്റ വലൈങ്ക സമ്പാദിച്ച ഈ പവ്വൎ തത്തിേലക്കും
െകാണ്ടുവന്നു.

55 അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു അവൻ ജാതികെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞു;
ചരടുെകാണ്ടു അളന്നു അവക്കൎ ു അവകാശം
പകുത്തുെകാടുത്തു;
യി്രസാേയലിെന്റ േഗാ്രതങ്ങെള അവരവരുെട
കൂടാരങ്ങളിൽ പാപ്പൎ ിച്ചു.

56 എങ്കിലും അവർ അത്യുന്നതനായ ൈദവെത്ത
പരീക്ഷിച്ചു മത്സരിച്ചു;
അവെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള ്രപമാണിച്ചതുമില്ല.
57 അവർ തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല

പിന്തിരിഞ്ഞു േ്രദാഹം െചയത്ു;
വഞ്ചനയുള്ള വില്ലുേപാെല അവർ മാറിക്കളഞ്ഞു.
58 അവർ തങ്ങളുെട പൂജാഗിരികെളെക്കാണ്ടു

അവെന േകാപിപ്പിച്ചു;
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടു അവന്നു തീക്ഷ്ണത
ജനിപ്പിച്ചു.

59 ൈദവം േകട്ടു ്രകുദ്ധിച്ചു; യി്രസാേയലിെന ഏറ്റവും
െവറുത്തു.

60 ആകയാൽ അവൻ ശീേലാവിെല തിരുനിവാസവും
താൻ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരവും
ഉേപക്ഷിച്ചു.

61 തെന്റ ബലെത്ത ്രപവാസത്തിലും
തെന്റ മഹത്വെത്ത ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിലും
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു.

62 അവൻ തെന്റ അവകാശേത്താടു േകാപിച്ചു;
തെന്റ ജനെത്ത വാളിന്നു വിട്ടുെകാടുത്തു.
63 അവരുെട െയൗവനക്കാർ തീക്കു ഇരയായിത്തീന്നൎ ു;
അവരുെട കന്യകമാക്കൎ ു വിവാഹഗീതം
ഉണ്ടായതുമില്ല.
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64 അവരുെട പുേരാഹിതന്മാർ വാൾെകാണ്ടു വീണു;
അവരുെട വിധവമാർ വിലാപം കഴിച്ചതുമില്ല.
65 അേപ്പാൾ കത്തൎ ാവു

ഉറക്കുണന്നൎ ുവരുന്നവെനേപ്പാെലയും
വീഞ്ഞുകുടിച്ചു അട്ടഹസിക്കുന്ന വീരെനേപ്പാെലയും
ഉണന്നൎ ു.

66 അവൻ തെന്റ ശ്രതുക്കെള പുറേകാട്ടു
അടിച്ചുകളഞ്ഞു;
അവക്കൎ ു നിത്യനിന്ദവരുത്തുകയും െചയത്ു.
67 എന്നാൽ അവൻ േയാേസഫിെന്റ കൂടാരെത്ത

ത്യജിച്ചു;
എ്രഫയീംേഗാ്രതെത്ത തിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
68 അവൻ െയഹൂദാേഗാ്രതെത്തയും
താൻ ്രപിയെപ്പട്ട സീേയാൻ പവ്വൎ തെത്തയും
തിരെഞ്ഞടുത്തു.

69 താൻ സദാകാലേത്തക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭൂമിെയേപ്പാെലയും
സ്വേഗ്ഗൎ ാന്നതികെളേപ്പാെലയും അവൻ തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത പണിതു.

70 അവൻ തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന
തിരെഞ്ഞടുത്തു;
ആട്ടിൻ െതാഴുത്തുകളിൽനിന്നു അവെന വരുത്തി.
71 തെന്റ ജനമായ യാേക്കാബിെനയും തെന്റ

അവകാശമായ യി്രസാേയലിെനയും
േമയിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ അവെന തള്ളയാടുകെള
േനാക്കുന്ന േവലയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു.

72 അങ്ങെന അവൻ പരമാത്ഥൎ ഹൃദയേത്താെട
അവെര േമയിച്ചു;
ൈകമിടുേക്കാെട അവെര നടത്തി.

൭൯൭൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവേമ, ജാതികൾ നിെന്റ
അവകാശത്തിേലക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത

അശുദ്ധമാക്കുകയും
െയരൂശേലമിെന കൽകുന്നുകളാക്കുകയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു.

2 അവർ നിെന്റ ദാസന്മാരുെട ശവങ്ങെള
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാരുെട മാംസെത്ത
കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

3 അവരുെട രക്തെത്ത െവള്ളംേപാെല അവർ
െയരൂശേലമിന്നു ചുറ്റും ചിന്തിക്കളഞ്ഞു;
അവെര കുഴിച്ചിടുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.
4 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട അയല്ക്കാക്കൎ ു അപമാനവും
ചുറ്റുമുള്ളവക്കൎ ു നിന്ദയും പരിഹാസവും ആയി
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

5 യേഹാേവ, നീ നിത്യം േകാപിക്കുന്നതും
നിെന്റ തീക്ഷ്ണത തീേപാെല ജ്വലിക്കുന്നതും
എ്രതേത്താളം?

6 നിെന്ന അറിയാത്ത ജാതികളുെടേമലും നിെന്റ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുെടേമലും
നിെന്റ േ്രകാധെത്ത പകേരണേമ.
7 അവർ യാേക്കാബിെന വിഴുങ്ങിക്കളകയും
അവെന്റ പുലപ്ുറെത്ത ശൂന്യമാക്കുകയും
െചയത്ുവേല്ലാ.

8 ഞങ്ങളുെട പൂവ്വൎ ന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങെള
ഞങ്ങൾക്കു കണക്കിടരുേത;
നിെന്റ കരുണ േവഗത്തിൽ ഞങ്ങെള
എതിേരല്ക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും എളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
9 ഞങ്ങളുെട രക്ഷയായ ൈദവേമ,
നിെന്റ നാമമഹത്വത്തിന്നായി ഞങ്ങെള
സഹായിേക്കണേമ;
നിെന്റ നാമംനിമിത്തം ഞങ്ങെള വിടുവിച്ചു,
ഞങ്ങളുെട പാപങ്ങെള പരിഹരിേക്കണേമ.
10 അവരുെട ൈദവം എവിെട എന്നു ജാതികൾ

പറയുന്നതു എന്തിന്നു?
നിെന്റ ദാസന്മാരുെട രക്തം ചിന്നിയതിെന്റ ്രപതികാരം
ഞങ്ങൾ കാൺെക ജാതികളുെട ഇടയിൽ
െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.

11 ബദ്ധന്മാരുെട ദീഘൎ ശ്വാസം നിെന്റ മുമ്പാെക
വരുമാറാകെട്ട;
മരണത്തിന്നു വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവെര നീ നിെന്റ
മഹാശക്തിയാൽ രക്ഷിേക്കണേമ.

12 കത്തൎ ാേവ, ഞങ്ങളുെട അയല്ക്കാർ നിെന്ന നിന്ദിച്ച
നിന്ദെയ
ഏഴിരട്ടിയായി അവരുെട മാവ്വൎ ിടത്തിേലക്കു പകരം
െകാടുേക്കണേമ.

13 എന്നാൽ നിെന്റ ജനവും നിെന്റ േമച്ചലപ്ുറെത്ത
ആടുകളുമായ ഞങ്ങൾ
എേന്നക്കും നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും.
തലമുറതലമുറേയാളം ഞങ്ങൾ നിെന്റ സ്തുതിെയ
്രപസ്താവിക്കും.

൮൦൮൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; സാരസസാക്ഷ്യം എന്ന
രാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്തേപ്പാെല േയാേസഫിെന
നടത്തുന്നവനായി
യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയനായുേള്ളാേവ,

െചവിെക്കാേള്ളണേമ;
െകരൂബുകളിേന്മൽ അധിവസിക്കുന്നവേന,
്രപകാശിേക്കണേമ.

2 എ്രഫയീമും െബന്യാമീനും മനെശ്ശയും കാൺെക
നിെന്റ വീയ്യൎ ബലം ഉണത്തൎ ി ഞങ്ങളുെട രെക്ഷക്കായി
വേരണേമ.

3 ൈദവേമ, ഞങ്ങെള യഥാസ്ഥാനെപ്പടുേത്തണേമ;
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം
്രപകാശിപ്പിേക്കണേമ.

4 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ,
നീ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപാത്ഥൎ െനക്കു േനെര
എ്രതേത്താളം േകാപിക്കും?

5 നീ അവക്കൎ ു കണ്ണുനീരിെന്റ അപ്പം തിന്മാൻ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
അനവധി കണ്ണുനീർ അവക്കൎ ു കുടിപ്പാനും
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

6 നീ ഞങ്ങെള ഞങ്ങളുെട അയല്ക്കാക്കൎ ു
വഴക്കാക്കിതീക്കൎ ുന്നു;
ഞങ്ങളുെട ശ്രതുക്കൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു
പരിഹസിക്കുന്നു.

7 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവേമ, ഞങ്ങെള
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുേത്തണേമ;
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ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം
്രപകാശിപ്പിേക്കണേമ.

8 നീ മി്രസയീമിൽനിന്നു ഒരു
മുന്തിരവള്ളിെകാണ്ടുവന്നു;
ജാതികെള നീക്കിക്കളഞ്ഞു അതിെന നട്ടു.
9 നീ അതിന്നു തടം എടുത്തു
അതു േവരൂന്നി േദശത്തു പടന്നൎ ു.
10 അതിെന്റ നിഴൽെകാണ്ടു പവ്വൎ തങ്ങൾ മൂടിയിരുന്നു;
അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ
ദിവ്യേദവദാരുക്കൾേപാെലയും ആയിരുന്നു.

11 അതു െകാമ്പുകെള സമു്രദംവെരയും
ചില്ലികെള നദിവെരയും നീട്ടിയിരുന്നു.
12 വഴിേപാകുന്നവെരാെക്കയും അതിെന പറിപ്പാൻ

തക്കവണ്ണം
നീ അതിെന്റ േവലികെള െപാളിച്ചുകളഞ്ഞതു എന്തു?
13 കാട്ടുപന്നി അതിെന മാന്തിക്കളയുന്നു;
വയലിെല മൃഗങ്ങൾ അതു തിന്നുകളയുന്നു.
14 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവേമ, തിരിഞ്ഞുവേരണേമ;
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േനാക്കി കടാക്ഷിച്ചു
ഈ മുന്തിരിവള്ളിെയ സന്ദശൎ ിേക്കണേമ.
15 നിെന്റ വലൈങ്ക നട്ടിട്ടുള്ളതിെനയും
നീ നിനക്കായി വളത്തൎ ിയ തെയ്യയും പാലിേക്കണേമ.
16 അതിെന തീ െവച്ചു ചുടുകയും െവട്ടിക്കളകയും

െചയത്ിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ മുഖത്തിെന്റ ഭത്സൎ നത്താൽ അവർ
നശിച്ചുേപാകുന്നു.

17 നിെന്റ ൈക നിെന്റ വലത്തുഭാഗെത്ത
പുരുഷെന്റേമൽ
നീ നിനക്കായി വളത്തൎ ിയ മനുഷ്യപു്രതെന്റ േമൽതേന്ന
ഇരിക്കെട്ട.

18 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന വിട്ടു പിന്മാറുകയില്ല;
ഞങ്ങെള ജീവിപ്പിേക്കണേമ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.

19 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങെള
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുേത്തണേമ;
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം
്രപകാശിപ്പിേക്കണേമ.

൮൧൮൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ
ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

നമ്മുെട ബലമായ ൈദവത്തിന്നു
േഘാഷിപ്പിൻ;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിന്നു ആപ്പൎ ിടുവിൻ.

2 തപ്പും ഇമ്പമായുള്ള കിന്നരവും
വീണയും എടുത്തു സംഗീതം തുടങ്ങുവിൻ.
3 അമാവാസ്യയിലും നമ്മുെട ഉത്സവദിവസമായ
െപൗണ്ണൎ മാസിയിലും കാഹളം ഊതുവിൻ.
4 ഇതു യി്രസാേയലിന്നു ഒരു ചട്ടവും
യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെന്റ ഒരു ്രപമാണവും
ആകുന്നു.

5 മി്രസയീംേദശത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ൈദവം അതു േയാേസഫിന്നു ഒരു സാക്ഷ്യമായി
നിയമിച്ചു;
അവിെട ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ േകട്ടു.
6 ഞാൻ അവെന്റ േതാളിൽനിന്നു ചുമടുനീക്കി;

അവെന്റ ൈകകൾ െകാട്ട വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞു.

7 കഷ്ടകാലത്തു നീ വിളിച്ചു, ഞാൻ നിെന്ന
വിടുവിച്ചു;
ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ മറവിൽനിന്നു ഞാൻ നിനക്കു
ഉത്തരമരുളി;
െമരീബാെവള്ളത്തിങ്കൽ ഞാൻ നിെന്ന പരീക്ഷിച്ചു.
േസലാ.

8 എെന്റ ജനേമ, േകൾക്ക, ഞാൻ നിേന്നാടു സാക്ഷ്യം
പറയും.
യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ വാക്കു േകെട്ടങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു.

9 അന്യൈദവം നിനക്കു ഉണ്ടാകരുതു;
യാെതാരു അന്യൈദവെത്തയും നീ നമസ്കരിക്കരുതു.
10 മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു;
നിെന്റ വായ ്വിസ്താരത്തിൽ തുറക്ക; ഞാൻ അതിെന
നിെറക്കും.

11 എന്നാൽ എെന്റ ജനം എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല;
യി്രസാേയൽ എെന്ന കൂട്ടാക്കിയതുമില്ല.
12 അതുെകാണ്ടു അവർ സ്വന്ത ആേലാചന്രപകാരം

നടേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ അവെര ഹൃദയകാഠിന്യത്തിന്നു
ഏലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞു.

13 അേയ്യാ എെന്റ ജനം എെന്റ വാക്കു േകൾക്കയും
യി്രസാേയൽ എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കയും
െചയത്ുെവങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു.

14 എന്നാൽ ഞാൻ േവഗത്തിൽ അവരുെട ശ്രതുക്കെള
കീഴടക്കുമായിരുന്നു;
അവരുെട ൈവരികളുെട േനെര എെന്റ ൈക
തിരിക്കുമായിരുന്നു.

15 യേഹാവെയ പെകക്കുന്നവർ അവന്നു
കീഴടങ്ങുമായിരുന്നു;
എന്നാൽ ഇവരുെട ശുഭകാലം എേന്നക്കും
നില്ക്കുമായിരുന്നു.

16 അവൻ േമത്തരമായ േകാതമ്പുെകാണ്ടു അവെര
േപാഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻ പാറയിൽനിന്നുള്ള േതൻെകാണ്ടു നിനക്കു
തൃപത്ിവരുത്തുമായിരുന്നു.

൮൨൮൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവം േദവസഭയിൽ നില്ക്കുന്നു;
അവൻ േദവന്മാരുെട ഇടയിൽ ന്യായം
വിധിക്കുന്നു.

2 നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം നീതിേകടായി വിധിക്കയും
ദുഷ്ടന്മാരുെട മുഖപക്ഷം പിടിക്കയും െചയ്യും?
േസലാ.

3 എളിയവന്നും അനാഥന്നും ന്യായം
പാലിച്ചുെകാടുപ്പിൻ;
പീഡിതന്നും അഗതിക്കും നീതി നടത്തിെക്കാടുപ്പിൻ.
4 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും രക്ഷിപ്പിൻ;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു അവെര വിടുവിപ്പിൻ.
5 അവക്കൎ ു അറിവില്ല, േബാധവുമില്ല; അവർ ഇരുട്ടിൽ

നടക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒെക്കയും
ഇളകിയിരിക്കുന്നു.

6 നിങ്ങൾ േദവന്മാർ ആകുന്നു എന്നും
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നിങ്ങൾ ഒെക്കയും അത്യുന്നതെന്റ പു്രതന്മാർ എന്നും
ഞാൻ പറഞ്ഞു.

7 എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനുഷ്യെരേപ്പാെല മരിക്കും;
്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തെനേപ്പാെല പട്ടുേപാകും.
8 ൈദവേമ, എഴുേന്നറ്റു ഭൂമിെയ വിധിേക്കണേമ;
നീ സകലജാതികെളയും
അവകാശമാക്കിെകാള്ളുമേല്ലാ.

൮൩൮൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം; ഒരു ഗീതം.
ൈദവേമ, മിണ്ടാെതയിരിക്കരുേത;
ൈദവേമ, െമൗനമായും സ്വസ്ഥമായും
ഇരിക്കരുേത.

2 ഇതാ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു;
നിെന്ന പെകക്കുന്നവർ തല ഉയത്തൎ ുന്നു.
3 അവർ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ േനെര ഉപായം

വിചാരിക്കയും
നിെന്റ ഗുപത്ന്മാരുെട േനെര ദുരാേലാചന
കഴിക്കയും െചയ്യുന്നു.

4 വരുവിൻ, യി്രസാേയൽ ഒരു
ജാതിയായിരിക്കാതവണ്ണം നാം അവെര മുടിച്ചുകളക.
അവരുെട േപർ ഇനി ആരും ഓക്കൎ രുതു എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു.

5 അവർ ഇങ്ങെന ഐകമത്യേത്താെട ആേലാചിച്ചു,
നിനക്കു വിേരാധമായി സഖ്യത െചയ്യുന്നു.
6 ഏേദാമ്യരുെടയും യിശമ്ാേയല്യരുെടയും

കൂടാരങ്ങളും
േമാവാബ്യരും ഹഗയ്യൎ രും കൂെട,
7 െഗബാലും അേമ്മാനും അമാേലക്കും,
െഫലിസ്ത്യേദശവും േസാർനിവാസികളും;
8 അശ്ശൂരും അവേരാടു േയാജിച്ചു;
അവർ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്കു സഹായമായിരുന്നു
േസലാ.

9 മിദ്യാന്യേരാടു െചയത്തുേപാെല അവേരാടു
െചേയ്യണേമ;
കീേശാൻേതാട്ടിങ്കൽെവച്ചു സീസരേയാടും
യാബീേനാടും െചയത്തുേപാെല തേന്ന.

10 അവർ എൻേദാരിൽെവച്ചു നശിച്ചുേപായി;
അവർ നിലത്തിന്നു വളമായി തീന്നൎ ു.
11 അവരുെട കുലീനന്മാെര ഓേരബ,് േസബ്

എന്നവെരേപ്പാെലയും
അവരുെട സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും േസബഹ,്
സലമ്ൂന്നാ എന്നവെരേപ്പാെലയും ആേക്കണേമ.

12 നാം ൈദവത്തിെന്റ നിവാസങ്ങെള
നമുക്കു അവകാശമാക്കിെക്കാള്ളുക എന്നു അവർ
പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

13 എെന്റ ൈദവേമ, അവെര ചുഴലിക്കാറ്റെത്ത
െപാടിേപാെലയും
കാറ്റത്തു പാറുന്ന പതിർേപാെലയും ആേക്കണേമ.
14 വനെത്ത ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീേപാെലയും
പവ്വൎ തങ്ങെള ചുട്ടുകളയുന്ന അഗ്നിജ്വാലേപാെലയും
15 നിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റുെകാണ്ടു അവെര

പിന്തുടേരണേമ;
നിെന്റ ചുഴലിക്കാറ്റുെകാണ്ടു അവെര
്രഭമിപ്പിേക്കണേമ.

16 യേഹാേവ, അവർ തിരുനാമെത്ത
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ അവരുെട മുഖെത്ത ലജ്ജാപൂണ്ണൎ മാേക്കണേമ.

17 അവർ എേന്നക്കും ലജ്ജിച്ചു ്രഭമിക്കയും
നാണിച്ചു നശിച്ചുേപാകയും െചയ്യെട്ട.
18 അങ്ങെന അവർ യേഹാവ എന്നു നാമമുള്ള നീ

മാ്രതം
സവ്വൎ ഭൂമിക്കുംമീെത അത്യുന്നതൻ എന്നു അറിയും.

൮൪൮൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ; േകാരഹ്
പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ,
തിരുനിവാസം എ്രത മേനാഹരം!
2 എെന്റ ഉള്ളം യേഹാവയുെട

്രപാകാരങ്ങെള വാഞഛ്ിച്ചു േമാഹിച്ചുേപാകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയവും എെന്റ മാംസവും ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത േനാക്കി േഘാഷിക്കുന്നു.

3 കുരികിൽ ഒരു വീടും, മീവൽപക്ഷി
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഒരു കൂടും കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രാജാവും എെന്റ ൈദവവുമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ, നിെന്റ യാഗപീഠങ്ങെള
തേന്ന.

4 നിെന്റ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർ നിെന്ന നിത്യം സ്തുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.
േസലാ.

5 ബലം നിന്നിൽ ഉള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
ഇങ്ങിെനയുള്ളവരുെട മനസ്സിൽ സീേയാനിേലക്കുള്ള
െപരുവഴികൾ ഉണ്ടു.

6 കണ്ണുനീർ താഴവ്രയിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ അവർ
അതിെന ജലാശയമാക്കിത്തീക്കൎ ുന്നു.
മുന്മഴയാൽ അതു അനു്രഗഹപൂണ്ണൎ മായത്ീരുന്നു.
7 അവർ േമല്ക്കുേമൽ ബലം ്രപാപിക്കുന്നു;
എല്ലാവരും സീേയാനിൽ ൈദവസന്നിധിയിൽ
െചെന്നത്തുന്നു.

8 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്റ
്രപാത്ഥൎ ന േകൾേക്കണേമ;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, െചവിെക്കാേള്ളണേമ.
േസലാ.

9 ഞങ്ങളുെട പരിചയായ ൈദവേമ, േനാേക്കണേമ;
നിെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ മുഖെത്ത കടാക്ഷിേക്കണേമ;
10 നിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം
േവെറ ആയിരം ദിവസെത്തക്കാൾ ഉത്തമമേല്ലാ;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്നതിെനക്കാൾ
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ വാതിൽ
കാവല്ക്കാരനായിരിക്കുന്നതു എനിക്കു ഏെറ ഇഷ്ടം.

11 യേഹാവയായ ൈദവം സൂയ്യൎ നും പരിചയും
ആകുന്നു;
യേഹാവ കൃപയും മഹത്വവും നല്കുന്നു;
േനേരാെട നടക്കുന്നവക്കൎ ു അവൻ ഒരു നന്മയും
മുടക്കുകയില്ല.

12 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ,
നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

൮൫൮൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീത്തൎ നം.

യേഹാേവ, നീ നിെന്റ േദശെത്ത
കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
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യാേക്കാബിെന്റ ്രപവാസികെള
തിരിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

2 നിെന്റ ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം നീ േമാചിച്ചു;
അവരുെട പാപം ഒെക്കയും നീ മൂടിക്കളഞ്ഞു. േസലാ.
3 നിെന്റ േ്രകാധം മുഴുവനും നീ അടക്കിക്കളഞ്ഞു;
നിെന്റ ഉ്രഗേകാപം നീ വിട്ടുതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 ഞങ്ങളുെട രക്ഷയുെട ൈദവേമ, ഞങ്ങെള

യഥാസ്ഥാനെപ്പടുേത്തണേമ;
ഞങ്ങേളാടുള്ള നിെന്റ നീരസം മതിയാേക്കണേമ.
5 നീ എന്നും ഞങ്ങേളാടു േകാപിക്കുേമാ?
തലമുറതലമുറേയാളം നിെന്റ േകാപം
ദീഘൎ ിച്ചിരിക്കുേമാ?

6 നിെന്റ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ ഞങ്ങെള വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കയില്ലേയാ?
7 യേഹാേവ, നിെന്റ ദയ ഞങ്ങെള കാണിേക്കണേമ;
നിെന്റ രക്ഷ ഞങ്ങൾക്കു നേല്കണേമ.
8 യേഹാവയായ ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു ഞാൻ

േകൾക്കും;
അവർ േഭാഷത്വത്തിേലക്കു വീണ്ടും
തിരിയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ തെന്റ ജനേത്താടും തെന്റ ഭക്തന്മാേരാടും
സമാധാനം അരുളും.

9 തിരുമഹത്വം നമ്മുെട േദശത്തിൽ
വസിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന്റ രക്ഷ അവെന്റ ഭക്തന്മാേരാടു
അടുത്തിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം.

10 ദയയും വിശ്വസ്തതയും തമ്മിൽ എതിേരറ്റിരിക്കുന്നു.
നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുംബിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 വിശ്വസ്തത ഭൂമിയിൽനിന്നു മുെളക്കുന്നു;
നീതി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േനാക്കുന്നു.
12 യേഹാവ നന്മ നല്കുകയും
നമ്മുെട േദശം വിളതരികയും െചയ്യും.
13 നീതി അവന്നു മുമ്പായി നടക്കയും
അവെന്റ കാൽചുവടുകളുെട വഴി േനാക്കുകയും
െചയ്യും.

൮൬൮൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാത്ഥൎ ന.
യേഹാേവ, െചവി ചായിേക്കണേമ;
എനിക്കുത്തരമരുേളണേമ;
ഞാൻ എളിയവനും ദരി്രദനും ആകുന്നു.

2 എെന്റ ്രപാണെന കാേക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ഭക്തനാകുന്നു;
എെന്റ ൈദവേമ, നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന അടിയെന
രക്ഷിേക്കണേമ.

3 കത്തൎ ാേവ, എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാേകണേമ;
ഇടവിടാെത ഞാൻ നിേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നു.
4 അടിയെന്റ ഉള്ളെത്ത സേന്താഷിപ്പിേക്കണേമ;
യേഹാേവ, നിങ്കേലക്കു ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളം
ഉയത്തൎ ുന്നു.

5 കത്തൎ ാേവ, നീ നല്ലവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും
നിേന്നാടു അേപക്ഷിക്കുന്നവേരാെടാെക്കയും
മഹാദയാലുവും ആകുന്നു.

6 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ നെയ
െചവിെക്കാേള്ളണേമ;
എെന്റ യാചനകെള ശ്രദ്ധിേക്കണേമ.
7 നീ എനിക്കുത്തരമരുളുകയാൽ

എെന്റ കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു.

8 കത്തൎ ാേവ, േദവന്മാരിൽ നിനക്കു തുല്യനായവനില്ല;
നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കു തുല്യമായ ഒരു
്രപവൃത്തിയുമില്ല.

9 കത്തൎ ാേവ, നീ ഉണ്ടാക്കിയ സകലജാതികളും
തിരുമുമ്പിൽ വന്നു നമസ്കരിക്കും;
അവർ നിെന്റ നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും.
10 നീ വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങെള

്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവനുമേല്ലാ;
നീ മാ്രതം ൈദവമാകുന്നു.
11 യേഹാേവ, നിെന്റ വഴി എനിക്കു

കാണിച്ചുതേരണേമ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ സത്യത്തിൽ നടക്കും;
നിെന്റ നാമെത്ത ഭയെപ്പടുവാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത
ഏകാ്രഗമാേക്കണേമ.

12 എെന്റ ൈദവമായ കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട നിെന്ന സ്തുതിക്കും;
നിെന്റ നാമെത്ത എേന്നക്കും മഹത്വെപ്പടുത്തും.
13 എേന്നാടുള്ള നിെന്റ ദയ വലിയതേല്ലാ;
നീ എെന്റ ്രപാണെന അധമപാതാളത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

14 ൈദവേമ, അഹങ്കാരികൾ എേന്നാടു
എതിത്തൎ ിരിക്കുന്നു.
േഘാരന്മാരുെട കൂട്ടം എനിക്കു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു.
അവർ നിെന്ന ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതുമില്ല.
15 നീേയാ കത്തൎ ാേവ, കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞ

ൈദവമാകുന്നു;
ദീഘൎ ക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ
തേന്ന.

16 എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു എേന്നാടു
കൃപയുണ്ടാേകണേമ;
നിെന്റ ദാസന്നു നിെന്റ ശക്തി തന്നു,
നിെന്റ ദാസിയുെട പു്രതെന രക്ഷിേക്കണേമ.
17 എെന്ന പെകക്കുന്നവർ കണ്ടു ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്നു
നെന്മക്കായി ഒരു അടയാളം എനിക്കു തേരണേമ;
യേഹാേവ, നീ എെന്ന സഹായിച്ചു
ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

൮൭൮൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീത്തൎ നം; ഒരു ഗീതം.
യേഹാവ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച
നഗരെത്ത,

2 സീേയാെന്റ പടിവാതിലുകെള തേന്ന,
യാേക്കാബിെന്റ സകലനിവാസങ്ങെളക്കാളും
അധികം േസ്നഹിക്കുന്നു.

3 ൈദവത്തിെന്റ നഗരേമ, നിെന്നക്കുറിച്ചു
മഹത്വമുള്ള കായ്യൎ ങ്ങൾ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.
േസലാ.

4 ഞാൻ എെന്റ പരിചയക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
രഹബിെനയും ബാേബലിെനയും െഫലിസ്ത്യർ, േസാർ,
കൂശ ്എന്നിവെരയും ്രപസ്താവിക്കും; ഇവൻ അവിെട
ജനിച്ചു.

5 ഇവനും അവനും അവിെട ജനിച്ചു എന്നും
സീേയാെനക്കുറിച്ചു പറയും;
അത്യുന്നതൻ തേന്ന അതിെന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 യേഹാവ വംശങ്ങെള എഴുതുേമ്പാൾ:
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ഇവൻ അവിെട ജനിച്ചു എന്നിങ്ങെന എണ്ണും േസലാ.
7 എെന്റ ഉറവുകൾ ഒെക്കയും നിന്നിൽ ആകുന്നു

എന്നു
സംഗീതക്കാരും നൃത്തം െചയ്യുന്നവരും ഒരുേപാെല
പറയും.

൮൮൮൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ഒരു ഗീതം; േകാരഹ ്പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീത്തൎ നം;
സംഗീത്രപമാണിക്കു; മഹലത്ത് രാഗത്തിൽ

്രപതിഗാനത്തിനായി; എ്രസാഹ്യനായ േഹമാെന്റ ഒരു
ധ്യാനം.

എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഞാൻ രാവും പകലും തിരുസന്നിധിയിൽ
നിലവിളിക്കുന്നു;

2 എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന നിെന്റ മുമ്പിൽ വരുമാറാകെട്ട;
എെന്റ നിലവിളിക്കു െചവി ചായിേക്കണേമ.
3 എെന്റ ്രപാണൻ കഷ്ടതെകാണ്ടു

നിെറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ജീവൻ പാതാളേത്താടു സമീപിക്കുന്നു.
4 കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ എെന്ന

എണ്ണിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ തുണയില്ലാത്ത മനുഷ്യെനേപ്പാെലയാകുന്നു.
5 ശവക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഹതന്മാെരേപ്പാെല

എെന്ന മരിച്ചവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെര നീ പിെന്ന ഓക്കൎ ുന്നില്ല;
അവർ നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു അറ്റുേപായിരിക്കുന്നു.
6 നീ എെന്ന ഏറ്റവും താണകുഴിയിലും ഇരുട്ടിലും

ആഴങ്ങളിലും ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
7 നിെന്റ േ്രകാധം എെന്റേമൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ എല്ലാതിരകളുംെകാണ്ടു നീ എെന്ന
വെലച്ചിരിക്കുന്നു. േസലാ.

8 എെന്റ പരിചയക്കാെര നീ എേന്നാടു അകറ്റി,
എെന്ന അവക്കൎ ു െവറുപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു;
പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം എെന്ന
അെടച്ചിരിക്കുന്നു.

9 എെന്റ കണ്ണു കഷ്ടതേഹതുവായി
ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ ദിവസം്രപതിയും നിെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കയും
എെന്റ ൈകകെള നിങ്കേലക്കു മലത്തൎ ുകയും
െചയ്യുന്നു.

10 നീ മരിച്ചവക്കൎ ു അത്ഭുതങ്ങൾ
കാണിച്ചുെകാടുക്കുേമാ?
മൃതന്മാർ എഴുേന്നറ്റു നിെന്ന സ്തുതിക്കുേമാ? േസലാ.
11 ശവക്കുഴിയിൽ നിെന്റ ദയെയയും
വിനാശത്തിൽ നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയയും വണ്ണൎ ിക്കുേമാ?
12 അന്ധകാരത്തിൽ നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങളും
വിസമ്ൃതിയുള്ള േദശത്തു നിെന്റ നീതിയും
െവളിെപ്പടുേമാ?

13 എന്നാൽ യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാടു
നിലവിളിക്കുന്നു;
രാവിെല എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന തിരുസന്നിധിയിൽ വരുന്നു.
14 യേഹാേവ, നീ എെന്റ ്രപാണെന

തള്ളിക്കളയുന്നെതന്തിന്നു?
നിെന്റ മുഖെത്ത എനിക്കു മെറച്ചുെവക്കുന്നതും
എന്തിന്നു?

15 ബാല്യംമുതൽ ഞാൻ അരിഷ്ടനും
മരിപ്പാറായവനും ആകുന്നു;

ഞാൻ നിെന്റ േഘാരത്വങ്ങെള സഹിച്ചു
വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

16 നിെന്റ ഉ്രഗേകാപം എെന്റ മീെത
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ േഘാരത്വങ്ങൾ എെന്ന സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 അവ ഇടവിടാെത െവള്ളംേപാെല എെന്ന

ചുറ്റുന്നു;
അവ ഒരുേപാെല എെന്ന വളയുന്നു.
18 േസ്നഹിതെനയും കൂട്ടാളിെയയും നീ

എേന്നാടകറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ പരിചയക്കാർ അന്ധകാരമേ്രത.

൮൯൮൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

എ്രസാഹ്യനായ ഏഥാെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
യേഹാവയുെട കൃപകെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ
എേന്നക്കും പാടും;
തലമുറതലമുറേയാളം എെന്റ വായ ്െകാണ്ടു

നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയ അറിയിക്കും.
2 ദയ എേന്നക്കും ഉറച്ചുനില്ക്കും എന്നു ഞാൻ

പറയുന്നു;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയ നീ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3 എെന്റ വൃതേനാടു ഞാൻ ഒരു നിയമവും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു സത്യവും
െചയത്ിരിക്കുന്നു.

4 നിെന്റ സന്തതിെയ ഞാൻ എേന്നക്കും
സ്ഥിരെപ്പടുത്തും;
നിെന്റ സിംഹാസനെത്ത തലമുറതലമുറേയാളം
ഉറപ്പിക്കും. േസലാ.

5 യേഹാേവ, സ്വഗ്ഗൎ ം നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെളയും
വിശുദ്ധന്മാരുെട സഭയിൽ നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയയും
സ്തുതിക്കും.

6 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ യേഹാവേയാടു സദൃശനായവൻ ആർ?
േദവപു്രതന്മാരിൽ യേഹാെവക്കു തുല്യനായവൻ
ആർ?

7 ൈദവം വിശുദ്ധന്മാരുെട സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും
ഭയങ്കരനും
അവെന്റ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവക്കൎ ും മീെത
ഭയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യനും ആകുന്നു.

8 ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ,
നിെന്നേപ്പാെല ബലവാൻ ആരുള്ളു?
യേഹാേവ, നിെന്റ വിശ്വസ്തത നിെന്ന
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.

9 നീ സമു്രദത്തിെന്റ ഗവ്വൎ െത്ത അടക്കിവാഴുന്നു;
അതിെല തിരകൾ െപാങ്ങുേമ്പാൾ നീ അവെയ
അമത്തൎ ുന്നു.

10 നീ രഹബിെന ഒരു ഹതെനേപ്പാെല തകത്തൎ ു;
നിെന്റ ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടു നിെന്റ ശ്രതുക്കെള
ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞു.

11 ആകാശം നിനക്കുള്ളതു, ഭൂമിയും നിനക്കുള്ളതു;
ഭൂതലവും അതിെന്റ പൂണ്ണൎ തയും നീ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 ദക്ഷിേണാത്തരദിക്കുകെള നീ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു;
താേബാരും െഹേമ്മൎ ാനും നിെന്റ നാമത്തിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു;

13 നിനക്കു വീയ്യൎ മുേള്ളാരു ഭുജം ഉണ്ടു;
നിെന്റ ൈക ബലമുള്ളതും നിെന്റ വലൈങ്ക ഉന്നതവും
ആകുന്നു.
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14 നീതിയും ന്യായവും നിെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനമാകുന്നു;
ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു.
15 ജയേഘാഷം അറിയുന്ന ജനത്തിന്നു ഭാഗ്യം;
യേഹാേവ, അവർ നിെന്റ മുഖ്രപകാശത്തിൽ നടക്കും.
16 അവർ ഇടവിടാെത നിെന്റ നാമത്തിൽ

േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കുന്നു;
നിെന്റ നീതിയിൽ അവർ ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
17 നീ അവരുെട ബലത്തിെന്റ മഹത്വമാകുന്നു;
നിെന്റ ്രപസാദത്താൽ ഞങ്ങളുെട െകാമ്പു
ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

18 നമ്മുെട പരിച യേഹാെവക്കുള്ളതും
നമ്മുെട രാജാവു യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധന്നുള്ളവന്നും ആകുന്നു.

19 അന്നു നീ ദശൎ നത്തിൽ നിെന്റ ഭക്തന്മാേരാടു
അരുളിെച്ചയത്തു;
ഞാൻ വീരനായ ഒരുത്തന്നു സഹായം നല്കുകയും
ജനത്തിൽനിന്നു ഒരു വൃതെന ഉയത്തൎ ുകയും െചയത്ു.
20 ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന കെണ്ടത്തി;
എെന്റ വിശുദ്ധൈതലംെകാണ്ടു അവെന അഭിേഷകം
െചയത്ു.

21 എെന്റ ൈക അവേനാടുകൂെട സ്ഥിരമായിരിക്കും;
എെന്റ ഭുജം അവെന ബലെപ്പടുത്തും.
22 ശ്രതു അവെന േതാലപ്ിക്കയില്ല;
വഷളൻ അവെന പീഡിപ്പിക്കയും ഇല്ല.
23 ഞാൻ അവെന്റ ൈവരികെള അവെന്റ മുമ്പിൽ

തകക്കൎ ും;
അവെന പെകക്കുന്നവെര സംഹരിക്കും,
24 എന്നാൽ എെന്റ വിശ്വസ്തതയും ദയയും

അവേനാടുകൂെട ഇരിക്കും;
എെന്റ നാമത്തിൽ അവെന്റ െകാമ്പു ഉയന്നൎ ിരിക്കും.
25 അവെന്റ കെയ്യ ഞാൻ സമു്രദത്തിേന്മലും
അവെന്റ വലങ്കെയ്യ നദികളുെടേമലും നീട്ടുമാറാക്കും.
26 അവൻ എേന്നാടു: നീ എെന്റ പിതാവു, എെന്റ

ൈദവം,
എെന്റ രക്ഷയുെട പാറ എന്നിങ്ങെന വിളിച്ചുപറയും.
27 ഞാൻ അവെന ആദ്യജാതനും
ഭൂരാജാക്കന്മാരിൽ േശ്രഷഠ്നുമാക്കും.
28 ഞാൻ അവന്നു എെന്റ ദയെയ എേന്നക്കും

കാണിക്കും;
എെന്റ നിയമം അവന്നു സ്ഥിരമായി നില്ക്കും.
29 ഞാൻ അവെന്റ സന്തതിെയ ശാശ്വതമായും
അവെന്റ സിംഹാസനെത്ത ആകാശമുള്ള
കാലേത്താളവും നിലനിത്തൎ ും.

30 അവെന്റ പു്രതന്മാർ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
ഉേപക്ഷിക്കയും
എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ചുനടക്കാതിരിക്കയും
31 എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ലംഘിക്കയും
എെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കാതിരിക്കയും
െചയത്ാൽ

32 ഞാൻ അവരുെട ലംഘനെത്ത വടിെകാണ്ടും
അവരുെട അകൃത്യെത്ത ദണ്ഡനംെകാണ്ടും
സന്ദശൎ ിക്കും.

33 എങ്കിലും എെന്റ ദയെയ ഞാൻ അവങ്കൽ നിന്നു
നീക്കിക്കളകയില്ല;
എെന്റ വിശ്വസ്തെതക്കു ഭംഗം വരുത്തുകയുമില്ല.
34 ഞാൻ എെന്റ നിയമെത്ത ലംഘിക്കേയാ
എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടതിന്നു േഭദം
വരുത്തുകേയാ െചയ്കയില്ല.

35 ഞാൻ ഒരിക്കൽ എെന്റ വിശുദ്ധിെയെക്കാണ്ടു
സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു;
ദാവീദിേനാടു ഞാൻ േഭാഷ്കുപറകയില്ല.
36 അവെന്റ സന്തതി ശാശ്വതമായും
അവെന്റ സിംഹാസനം എെന്റ മുമ്പിൽ
സൂയ്യൎ െനേപ്പാെലയും ഇരിക്കും.

37 അതു ച്രന്ദെനേപ്പാെലയും
ആകാശത്തിെല വിശ്വസ്തസാക്ഷിെയേപ്പാെലയും
എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും. േസലാ.
38 എങ്കിലും നീ ഉേപക്ഷിച്ചു തള്ളിക്കളകയും നിെന്റ

അഭിഷിക്തേനാടു േകാപിക്കയും െചയത്ു.
39 നിെന്റ ദാസേനാടുള്ള നിയമെത്ത നീ

െവറുത്തുകളഞ്ഞു;
അവെന്റ കിരീടെത്ത നീ നിലത്തിട്ടു
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

40 നീ അവെന്റ േവലി ഒെക്കയും െപാളിച്ചു;
അവെന്റ േകാട്ടകെളയും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു.
41 വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരും അവെന

െകാള്ളയിടുന്നു;
തെന്റ അയല്ക്കാക്കൎ ു അവൻ നിന്ദ
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

42 നീ അവെന്റ ൈവരികളുെട വലങ്കെയ്യ ഉയത്തൎ ി;
അവെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും സേന്താഷിപ്പിച്ചു.
43 അവെന്റ വാളിൻ വായത്്തലെയ നീ മടക്കി;
യുദ്ധത്തിൽ അവെന നില്ക്കുമാറാക്കിയതുമില്ല.
44 അവെന്റ േതജസ്സിെന നീ ഇല്ലാതാക്കി;
അവെന്റ സിംഹാസനെത്ത നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു.
45 അവെന്റ െയൗവനകാലെത്ത നീ ചുരുക്കി;
നീ അവെന ലജ്ജെകാണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു. േസലാ.
46 യേഹാേവ, നീ നിത്യം മറഞ്ഞുകളയുന്നതും
നിെന്റ േ്രകാധം തീേപാെല ജ്വലിക്കുന്നതും
എ്രതേത്താളം?

47 എെന്റ ആയുസ്സു എ്രതചുരുക്കം എന്നു
ഓേക്കൎ ണേമ;
എന്തു മിത്ഥ്യാത്വത്തിന്നായി നീ മനുഷ്യപു്രതന്മാെര
ഒെക്കയും സൃഷ്ടിച്ചു?

48 ജീവിച്ചിരുന്നു മരണം കാണാെതയിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ ആർ?
തെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
വിടുവിക്കുന്നവനും ആരുള്ളു? േസലാ.

49 കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ വിശ്വസ്തതയിൽ നി ദാവീദിേനാടു
സത്യംെചയത് നിെന്റ പണ്ടെത്ത കൃപകൾ എവിെട?
50 കത്തൎ ാേവ, അടിയങ്ങളുെട നിന്ദ ഓേക്കൎ ണേമ;
എെന്റ മാവ്വൎ ിടത്തിൽ ഞാൻ
സകലമഹാജാതികളുെടയും നിന്ദ വഹിക്കുന്നതു
തേന്ന.

51 യേഹാേവ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിന്ദിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അവർ നിെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ കാലടികെള
നിന്ദിക്കുന്നു.

52 യേഹാവ എെന്നേന്നക്കും
വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. ആേമൻ, ആേമൻ.

നാലാംനാലാം പുസ്തകംപുസ്തകം.

൯൦൯൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ൈദവപുരുഷനായ െമാെശയുെട ഒരു ്രപാത്ഥൎ ന.
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കത്തൎ ാേവ, നീ തലമുറതലമുറയായി
ഞങ്ങളുെട സേങ്കതമായിരിക്കുന്നു;

2 പവ്വൎ തങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്നും
നീ ഭൂമിെയയും ഭൂമണ്ഡലെത്തയും നിമ്മൎ ിച്ചതിന്നും
മുെമ്പ
നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ൈദവം ആകുന്നു.
3 നീ മതൎ ്യെന െപാടിയിേലക്കു

മടങ്ങിേച്ചരുമാറാക്കുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതന്മാെര, തിരിെക വരുവിൻ എന്നും
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

4 ആയിരം സംവത്സരം നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
ഇന്നെല കഴിഞ്ഞുേപായ ദിവസംേപാെലയും
രാ്രതിയിെല ഒരു യാമംേപാെലയും മാ്രതം ഇരിക്കുന്നു.
5 നീ അവെര ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു; അവർ

ഉറക്കംേപാെല അേ്രത;
അവർ രാവിെല മുെളച്ചുവരുന്ന പുല്ലുേപാെല
ആകുന്നു.

6 അതു രാവിെല തെഴച്ചുവളരുന്നു;
ൈവകുേന്നരം അതു അരിഞ്ഞു വാടിേപ്പാകുന്നു.
7 ഞങ്ങൾ നിെന്റ േകാപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിെന്റ

േ്രകാധത്താൽ ്രഭമിച്ചുംേപാകുന്നു.
8 നീ ഞങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങെള നിെന്റ മുമ്പിലും
ഞങ്ങളുെട രഹസ്യപാപങ്ങെള നിെന്റ
മുഖ്രപകാശത്തിലും െവച്ചിരിക്കുന്നു.

9 ഞങ്ങളുെട നാളുകെളാക്കയും നിെന്റ േ്രകാധത്തിൽ
കഴിഞ്ഞുേപായി;
ഞങ്ങളുെട സംവത്സരങ്ങെള ഞങ്ങൾ ഒരു
െനടുവീപ്പൎ ുേപാെല കഴിക്കുന്നു.

10 ഞങ്ങളുെട ആയുഷ്കാലം എഴുപതു സംവത്സരം;
ഏെറ ആയാൽ എണപ്തു സംവത്സരം;
അതിെന്റ ്രപതാപം ്രപയാസവും ദുഃഖവുമേ്രത;
അതു േവഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു േപാകയും
െചയ്യുന്നു.

11 നിെന്റ േകാപത്തിെന്റ ശക്തിെയയും നിെന്ന
ഭയെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം
നിെന്റ േ്രകാധെത്തയും ്രഗഹിക്കുന്നവൻ ആർ?
12 ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുേള്ളാരു ഹൃദയം

്രപാപിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങളുെട നാളുകെള എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങെള
ഉപേദശിേക്കണേമ.

13 യേഹാേവ, മടങ്ങിവേരണേമ; എ്രതേത്താളം
താമസം?
അടിയങ്ങേളാടു സഹതാപം േതാേന്നണേമ.
14 കാലത്തു തേന്ന ഞങ്ങെള നിെന്റ ദയെകാണ്ടു

തൃപത്രാേക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞങ്ങളുെട ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും ഞങ്ങൾ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.

15 നീ ഞങ്ങെള േക്ലശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ
അനത്ഥൎ ം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും
തക്കവണ്ണം ഞങ്ങെള സേന്താഷിപ്പിേക്കണേമ.
16 നിെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ു നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
അവരുെട മക്കൾക്കു നിെന്റ മഹത്വവും
െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.

17 ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ്രപസാദം
ഞങ്ങളുെടേമൽ ഇരിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങളുെട ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിെയ സാദ്ധ്യമാക്കി
തേരണേമ;
അേത, ഞങ്ങളുെട ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിെയ
സാദ്ധ്യമാക്കി തേരണേമ.

൯൧൯൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
അത്യുന്നതെന്റ മറവിൽ വസിക്കയും
സവ്വൎ ശക്തെന്റ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാക്കൎ യും
െചയ്യുന്നവൻ

2 യേഹാവെയക്കുറിച്ചു: അവൻ എെന്റ സേങ്കതവും
േകാട്ടയും
ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എെന്റ ൈദവവും എന്നു
പറയുന്നു.

3 അവൻ നിെന്ന േവട്ടക്കാരെന്റ കണിയിൽ നിന്നും
നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
4 തെന്റ തൂവലുകൾെകാണ്ടു അവൻ നിെന്ന

മെറക്കും;
അവെന്റ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം ്രപാപിക്കും;
അവെന്റ വിശ്വസ്തത നിനക്കു പരിചയും പലകയും
ആകുന്നു.

5 രാ്രതിയിെല ഭയെത്തയും
പകൽ പറക്കുന്ന അ്രസ്തെത്തയും
6 ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിെയയും
ഉെച്ചക്കു നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരെത്തയും നിനക്കു
േപടിപ്പാനില്ല.

7 നിെന്റ വശത്തു ആയിരം േപരും
നിെന്റ വലത്തുവശത്തു പതിനായിരം േപരും വീഴും,
എങ്കിലും അതു നിേന്നാടു അടുത്തുവരികയില്ല.
8 നിെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു തേന്ന നീ േനാക്കി ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു

വരുന്ന ്രപതിഫലം കാണും.
9 യേഹാേവ, നീ എെന്റ സേങ്കതമാകുന്നു;
നീ അത്യുന്നതെന നിെന്റ വാസസ്ഥലമാക്കി
ഇരിക്കുന്നു.

10 ഒരു അനത്ഥൎ വും നിനക്കു ഭവിക്കയില്ല;
ഒരു ബാധയും നിെന്റ കൂടാരത്തിന്നു അടുക്കയില്ല.
11 നിെന്റ എല്ലാവഴികളിലും നിെന്ന കാേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ നിെന്നക്കുറിച്ചു തെന്റ ദൂതന്മാേരാടു
കലപ്ിക്കും;

12 നിെന്റ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവർ നിെന്ന ൈകകളിൽ വഹിച്ചു െകാള്ളും.
13 സിംഹത്തിേന്മലും അണലിേമലും നീ ചവിട്ടും;
ബാലസിംഹെത്തയും െപരുമ്പാമ്പിെനയും നീ
െമതിച്ചുകളയും.

14 അവൻ എേന്നാടു പറ്റിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ
അവെന വിടുവിക്കും;
അവൻ എെന്റ നാമെത്ത അറികയാൽ ഞാൻ അവെന
ഉയത്തൎ ും.

15 അവൻ എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും; ഞാൻ
അവന്നു ഉത്തരമരുളും;
കഷ്ടകാലത്തു ഞാൻ അവേനാടുകൂെട ഇരിക്കും;
ഞാൻ അവെന വിടുവിച്ചു മഹത്വെപ്പടുത്തും.
16 ദീഘൎ ായുസ്സുെകാണ്ടു ഞാൻ അവന്നു

തൃപത്ിവരുത്തും;
എെന്റ രക്ഷെയ അവന്നു കാണിച്ചുെകാടുക്കും.

൯൨൯൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ശബത്ത് നാൾക്കുള്ള ഒരു ഗീതം; ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നതും
അത്യുന്നതനായുേള്ളാേവ, നിെന്റ നാമെത്ത
കീത്തൎ ിക്കുന്നതും
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2 പത്തു കമ്പിയുള്ള വാദി്രതംെകാണ്ടും
വീണെകാണ്ടും
ഗംഭീരസ്വരമുള്ള കിന്നരംെകാണ്ടും
3 രാവിെല നിെന്റ ദയേയയും
രാ്രതിേതാറും നിെന്റ വിശ്വസ്തതേയയും
വണ്ണൎ ിക്കുന്നതും നല്ലതു.

4 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തിെകാണ്ടു നീ എെന്ന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തികെള കുറിച്ചു
േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കുന്നു.

5 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എ്രത
വലിയവയാകുന്നു;
നിെന്റ വിചാരങ്ങൾ അത്യന്തം അഗാധമായവ തേന്ന.
6 മൃഗ്രപായനായ മനുഷ്യൻ അതു അറിയുന്നില്ല;
മൂഢൻ അതു ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല.
7 ദുഷ്ടന്മാർ പുല്ലുേപാെല മുെളക്കുന്നതും
നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെരാെക്കയും
തെഴക്കുന്നതും
എേന്നക്കും നശിച്ചുേപാേകണ്ടതിന്നാകുന്നു.
8 നീേയാ, യേഹാേവ, എേന്നക്കും

അത്യുന്നതനാകുന്നു.
9 യേഹാേവ, ഇതാ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ, ഇതാ, നിെന്റ

ശ്രതുക്കൾ നശിച്ചുേപാകുന്നു;
നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ഏവരും ചിതറിേപ്പാകും.
10 എങ്കിലും എെന്റ െകാമ്പു നീ കാട്ടുേപാത്തിെന്റ

െകാമ്പുേപാെല ഉയത്തൎ ും;
പുതിയ എണ്ണ എെന്ന േതപ്പിക്കുന്നു.
11 എെന്റ കണ്ണു എെന്റ ശ്രതുക്കെള കണ്ടും
എെന്റ െചവി എേന്നാടു എതിക്കൎ ുന്ന
ദുഷ്കമ്മൎ ികെളക്കുറിച്ചു േകട്ടും രസിക്കും.

12 നീതിമാൻ പനേപാെല തെഴക്കും;
െലബാേനാനിെല േദവദാരുേപാെല വളരും.
13 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നടുതലയായവർ
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ തെഴക്കും.
14 വാദ്ധൎ ക്യത്തിലും അവർ ഫലം

കായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും;
അവർ പുഷ്ടിെവച്ചും പച്ചപിടിച്ചും ഇരിക്കും.
15 യേഹാവ േനരുള്ളവൻ, അവൻ എെന്റ പാറ,

അവനിൽ നീതിേകടില്ല എന്നു കാണിേക്കണ്ടതിന്നു
തേന്ന.

൯൩൯൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവ വാഴുന്നു; അവൻ മഹിമ
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ ബലം ധരിച്ചു അെരക്കു

െകട്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഭൂേലാകം ഇളകാെത ഉെറച്ചുനില്ക്കുന്നു.
2 നിെന്റ സിംഹാസനം പുരാതനേമ

സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
നീ അനാദിയായുള്ളവൻ തേന്ന.
3 യേഹാേവ, ്രപവാഹങ്ങൾ ഉയത്തൎ ുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയത്തൎ ുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾ തിരമാലകെള ഉയത്തൎ ുന്നു.
4 സമു്രദത്തിെല വൻതിരകളായ െപരുെവള്ളങ്ങളുെട

മുഴക്കെത്തക്കാളും
ഉയരത്തിൽ യേഹാവ മഹിമയുള്ളവൻ.
5 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എ്രതയും നിശ്ചയമുള്ളവ;
യേഹാേവ, വിശുദ്ധി നിെന്റ ആലയത്തിന്നു
എേന്നക്കും ഉചിതം തേന്ന.

൯൪൯൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
്രപതികാരത്തിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
്രപതികാരത്തിെന്റ ൈദവേമ,
്രപകാശിേക്കണേമ.

2 ഭൂമിയുെട ന്യായാധിപതിേയ എഴുേന്നേല്ക്കണേമ;
ഡംഭികൾക്കു നീ ്രപതികാരം െചേയ്യണേമ.
3 യേഹാേവ, ദുഷ്ടന്മാർ എ്രതേത്താളം,
ദുഷ്ടന്മാർ എ്രതേത്താളം േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും?
4 അവർ ശകാരിച്ചു ധാഷ്ടൎ ്യം സംസാരിക്കുന്നു;
നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ഏവരും വമ്പു പറയുന്നു.
5 യേഹാേവ, അവർ നിെന്റ ജനെത്ത

തകത്തൎ ുകളയുന്നു;
നിെന്റ അവകാശെത്ത പീഡിപ്പിക്കുന്നു.
6 അവർ വിധവെയയും പരേദശിെയയും െകാല്ലുന്നു;
അനാഥന്മാെര അവർ ഹിംസിക്കുന്നു.
7 യേഹാവ കാണുകയില്ല എന്നും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം ്രഗഹിക്കയിെല്ലന്നും അവർ
പറയുന്നു.

8 ജനത്തിൽ മൃഗ്രപായരായവേര,
ചിന്തിച്ചുെകാൾവിൻ;
േഭാഷന്മാേര, നിങ്ങൾക്കു എേപ്പാൾ ബുദ്ധിവരും?
9 െചവിെയ നട്ടവൻ േകൾക്കയില്ലേയാ?
കണ്ണിെന നിമ്മൎ ിച്ചവൻ കാണുകയില്ലേയാ?
10 ജാതികെള ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ ശാസിക്കയില്ലേയാ?
അവൻ മനുഷ്യക്കൎ ു ജ്ഞാനം
ഉപേദശിച്ചുെകാടുക്കുന്നില്ലേയാ?

11 മനുഷ്യരുെട വിചാരങ്ങെള മായ എന്നു യേഹാവ
അറിയുന്നു.

12 യേഹാേവ, ദുഷ്ടന്നു കുഴി കുഴിക്കുേവാളം
അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ നീ അവെന
വിശ്രമിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു

13 നീ ശിക്ഷിക്കയും നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
നീ ഉപേദശിക്കയും െചയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
14 യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത തള്ളിക്കളകയില്ല;
തെന്റ അവകാശെത്ത ൈകവിടുകയുമില്ല.
15 ന്യായവിധി നീതിയിേലക്കു തിരിഞ്ഞുവരും;
പരമാത്ഥൎ ഹൃദയമുള്ളവെരാെക്കയും അതിേനാടു
േയാജിക്കും.

16 ദുഷ്കമ്മൎ ികളുെട േനെര ആർ എനിക്കു േവണ്ടി
എഴുേന്നല്ക്കും?
നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവേരാടു ആർ എനിക്കു
േവണ്ടി എതിത്തൎ ുനില്ക്കും?

17 യേഹാവ എനിക്കു സഹായമായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
എെന്റ ്രപാണൻ േവഗം െമൗനവാസം
െചയ്യുമായിരുന്നു.

18 എെന്റ കാൽ വഴുതുന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ
യേഹാേവ, നിെന്റ ദയ എെന്ന താങ്ങി.
19 എെന്റ ഉള്ളിെല വിചാരങ്ങളുെട ബഹുത്വത്തിൽ
നിെന്റ ആശ്വാസങ്ങൾ എെന്റ ്രപാണെന
തണുപ്പിക്കുന്നു.

20 നിയമത്തിന്നു വിേരാധമായി കഷ്ടത നിമ്മൎ ിക്കുന്ന
ദുഷ്ടസിംഹാസനത്തിന്നു നിേന്നാടു സഖ്യത
ഉണ്ടാകുേമാ?

21 നീതിമാെന്റ ്രപാണന്നു വിേരാധമായി അവർ
കൂട്ടംകൂടുന്നു;
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തെത്ത അവർ ശിെക്ഷക്കു
വിധിക്കുന്നു.
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22 എങ്കിലും യേഹാവ എനിക്കു േഗാപുരവും
എെന്റ ശരണൈശലമായ എെന്റ ൈദവവും
ആകുന്നു.

23 അവൻ അവരുെട നീതിേകടു അവരുെടേമൽ
തേന്ന വരുത്തും;
അവരുെട ദുഷ്ടതയിൽ തേന്ന അവെര സംഹരിക്കും;
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
സംഹരിച്ചുകളയും.

൯൫൯൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
വരുവിൻ, നാം യേഹാെവക്കു ഉല്ലസിച്ചു
േഘാഷിക്ക;
നമ്മുെട രക്ഷയുെട പാെറക്കു ആപ്പൎ ിടുക.

2 നാം േസ്താ്രതേത്താെട അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
െചല്ലുക;
സങ്കീത്തൎ നങ്ങേളാെട അവന്നു േഘാഷിക്ക.
3 യേഹാവ മഹാൈദവമേല്ലാ;
അവൻ സകലേദവന്മാക്കൎ ും മീെത മഹാരാജാവു
തേന്ന.

4 ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങൾ അവെന്റ കയ്യിൽ
ആകുന്നു;
പവ്വൎ തങ്ങളുെട ശിഖരങ്ങളും അവന്നുള്ളവ.
5 സമു്രദം അവന്നുള്ളതു; അവൻ അതിെന ഉണ്ടാക്കി;
കരെയയും അവെന്റ ൈകകൾ മെനഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
6 വരുവിൻ, നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്ക;
നെമ്മ നിമ്മൎ ിച്ച യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക.
7 അവൻ നമ്മുെട ൈദവമാകുന്നു;
നാേമാ അവൻ േമയിക്കുന്ന ജനവും അവെന്റ
ൈകക്കെല ആടുകളും തേന്ന.

8 ഇന്നു നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു
എങ്കിൽ,
െമരീബയിെലേപ്പാെലയും മരുഭൂമിയിൽ
മസ്സാനാളിെനേപ്പാെലയും
നിങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കരുതു.
9 അവിെടെവച്ചു നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്ന

പരീക്ഷിച്ചു;
എെന്റ ്രപവൃത്തി അവർ കണ്ടിട്ടും എെന്ന
േശാധനെചയത്ു.

10 നാലപ്തു ആണ്ടു എനിക്കു ആ തലമുറേയാടു
നീരസം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ െതറ്റിേപ്പാകുന്ന ഹൃദയമുേള്ളാരു ജനം എന്നും
എെന്റ വഴികെള അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവെരന്നും ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

11 ആകയാൽ അവർ എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ
്രപേവശിക്കയിെല്ലന്നു
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ സത്യം െചയത്ു.

൯൬൯൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാെവക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടു പാടുവിൻ;
സകലഭൂവാസികളുമായുേള്ളാേര,
യേഹാെവക്കു പാടുവിൻ.

2 യേഹാെവക്കു പാടി അവെന്റ നാമെത്ത
വാഴത്്തുവിൻ;
നാൾേതാറും അവെന്റ രക്ഷെയ ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ.
3 ജാതികളുെട ഇടയിൽ അവെന്റ മഹത്വവും
സകലവംശങ്ങളുെടയും ഇടയിൽ അവെന്റ
അത്ഭുതങ്ങളും വിവരിപ്പിൻ.

4 യേഹാവ വലിയവനും ഏറ്റവും സ്തുത്യനും
ആകുന്നു;
അവൻ സകലേദവന്മാെരക്കാളും ഭയെപ്പടുവാൻ
േയാഗ്യൻ.

5 ജാതികളുെട േദവന്മാെരാെക്കയും
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളേ്രത;
യേഹാവേയാ ആകാശെത്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
6 ബഹുമാനവും േതജസ്സും അവെന്റ മുമ്പിലും
ബലവും േശാഭയും അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലും
ഉണ്ടു.

7 ജാതികളുെട കുലങ്ങേള, യേഹാെവക്കു
െകാടുപ്പിൻ;
മഹത്വവും ബലവും യേഹാെവക്കു െകാടുപ്പിൻ.
8 യേഹാെവക്കു അവെന്റ നാമത്തിന്നു തക്കമഹത്വം

െകാടുപ്പിൻ;
തിരുമുൽകാഴച്യുമായി അവെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ
െചല്ലുവിൻ.

9 വിശുദ്ധ വ്രസ്താലങ്കാരേത്താെട യേഹാവെയ
നമസ്കരിപ്പിൻ;
സകല ഭൂവാസികളുമായുേള്ളാേര, അവെന്റ മുമ്പിൽ
നടുങ്ങുവിൻ.

10 യേഹാവ വാഴുന്നു എന്നു ജാതികളുെട ഇടയിൽ
പറവിൻ;
ഭൂേലാകവും ഇളകാെത ഉെറച്ചുനില്ക്കുന്നു; അവൻ
ജാതികെള േനേരാെട വിധിക്കും.

11 ആകാശം സേന്താഷിക്കയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കയും
സമു്രദവും അതിെന്റ നിെറവും മുഴങ്ങുകയും
െചയ്യെട്ട.

12 വയലും അതിലുള്ളെതാെക്കയും ആഹ്ലാദിക്കെട്ട;
അേപ്പാൾ കാട്ടിെല സകലവൃക്ഷങ്ങളും
ഉല്ലസിച്ചുേഘാഷിക്കും.

13 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തേന്ന;
അവൻ വരുന്നുവേല്ലാ; അവൻ ഭൂമിെയ വിധിപ്പാൻ
വരുന്നു;
അവൻ ഭൂേലാകെത്ത നീതിേയാടും ജാതികെള
വിശ്വസ്തതേയാടുംകൂെട വിധിക്കും.

൯൭൯൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവ വാഴുന്നു; ഭൂമി
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;
ബഹുദ്വീപുകളും സേന്താഷിക്കെട്ട.

2 േമഘവും അന്ധകാരവും അവെന്റ ചുറ്റും
ഇരിക്കുന്നു;
നീതിയും ന്യായവും അവെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനമാകുന്നു.

3 തീ അവന്നു മുമ്പായി േപാകുന്നു;
ചുറ്റുമുള്ള അവെന്റ ൈവരികെള ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
4 അവെന്റ മിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത

്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു;
ഭൂമി കണ്ടു വിെറക്കുന്നു.
5 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ, സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും

കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ,
പവ്വൎ തങ്ങൾ െമഴുകുേപാെല ഉരുകുന്നു.
6 ആകാശം അവെന്റ നീതിെയ ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു;
സകലജാതികളും അവെന്റ മഹത്വെത്ത കാണുന്നു.
7 വി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കയും ബിംബങ്ങളിൽ

്രപശംസിക്കയും െചയുന്നവെരാെക്കയും
ലജ്ജിച്ചുേപാകും;
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സകലേദവന്മാരുമായുേള്ളാേര, അവെന
നമസ്കരിപ്പിൻ.

8 സീേയാൻ േകട്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, നിെന്റ ന്യായവിധികൾ േഹതുവായി
െയഹൂദാപു്രതിമാർ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.

9 യേഹാേവ, നീ സവ്വൎ ഭൂമിക്കും മീെത അത്യുന്നതൻ;
സകലേദവന്മാക്കൎ ും മീെത ഉയന്നൎ വൻ തേന്ന.
10 യേഹാവെയ േസ്നഹിക്കുന്നവേര, േദാഷെത്ത

െവറുപ്പിൻ;
അവൻ തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ്രപാണങ്ങെള കാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു അവെര വിടുവിക്കുന്നു.
11 നീതിമാന്നു ്രപകാശവും

പരമാത്ഥൎ ഹൃദയമുള്ളവക്കൎ ു സേന്താഷവും ഉദിക്കും.
12 നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ സേന്താഷിപ്പിൻ;
അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ.

൯൮൯൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാെവക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടു പാടുവിൻ;
അവൻഅത്ഭുതങ്ങെള ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വലങ്കയ്യും അവെന്റ

വിശുദ്ധഭുജവും
അവന്നു ജയം േനടിയിരിക്കുന്നു.
2 യേഹാവ തെന്റ രക്ഷെയ അറിയിച്ചും ജാതികൾ

കാൺെക തെന്റ നീതിെയ
െവളിെപ്പടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു.

3 അവൻ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു തെന്റ ദയയും
വിശ്വസ്തതയും ഓത്തൎ ിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അറുതികെളാെക്കയും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷ കണ്ടിരിക്കുന്നു.

4 സകല ഭൂവാസികളുമായുേള്ളാേര, യേഹാെവക്കു
ആപ്പൎ ിടുവിൻ;
െപാട്ടിേഘാഷിച്ചു കീത്തൎ നം െചയവ്ിൻ.
5 കിന്നരേത്താെട യേഹാെവക്കു കീത്തൎ നം

െചയവ്ിൻ;
കിന്നരേത്താടും സംഗീതസ്വരേത്താടും കൂെട തേന്ന.
6 കാഹളങ്ങേളാടും തൂയ്യൎ നാദേത്താടുംകൂെട

രാജാവായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ േഘാഷിപ്പിൻ!
7 സമു്രദവും അതിെന്റ നിെറവും
ഭൂതലവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും മുഴങ്ങെട്ട.
8 ്രപവാഹങ്ങൾ ൈകെകാട്ടെട്ട;
പവ്വൎ തങ്ങൾ ഒരുേപാെല യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ഉല്ലസിച്ചു േഘാഷിക്കെട്ട.

9 അവൻ ഭൂമിെയ വിധിപ്പാൻ വരുന്നു;
ഭൂേലാകെത്ത നീതിേയാടും ജാതികെള
േനേരാടുംകൂെട വിധിക്കും.

൯൯൯൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവ വാഴുന്നു; ജാതികൾ വിെറക്കെട്ട;
അവൻ െകരൂബുകളുെട മീെത വസിക്കുന്നു;
ഭൂമി കുലുങ്ങെട്ട.

2 യേഹാവ സീേയാനിൽ വലിയവനും
സകലജാതികൾക്കും മീെത ഉന്നതനും ആകുന്നു.
3 അവൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നിങ്ങെന
അവർ നിെന്റ മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ നാമെത്ത
സ്തുതിക്കെട്ട.

4 ന്യായതലപ്രനായ രാജാവിെന്റ ബലെത്ത

നീ േനേരാെട സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
നീ യാേക്കാബിൽ നീതിയും ന്യായവും
നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

5 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ പുകഴത്്തുവിൻ;
അവെന്റ പാദപീഠത്തിങ്കൽ നമസ്കരിപ്പിൻ;
അവൻ പരിശുദ്ധൻ ആകുന്നു.
6 അവെന്റ പുേരാഹിതന്മാരിൽ േമാെശയും

അഹേരാനും,
അവെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവരിൽ
ശമൂേവലും;
ഇവർ യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിച്ചു; അവൻ അവക്കൎ ു
ഉത്തരമരുളി.

7 േമഘസ്തംഭത്തിൽനിന്നു അവൻ അവേരാടു
സംസാരിച്ചു;
അവർ അവെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളും അവൻ െകാടുത്ത
ചട്ടവും ്രപമാണിച്ചു.

8 ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
അവക്കൎ ുത്തരമരുളി;
നീ അവക്കൎ ു ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ൈദവവും അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കു ്രപതികാരകനും ആയിരുന്നു.

9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ പുകഴത്്തുവിൻ;
അവെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ നമസ്കരിപ്പിൻ;
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ പരിശുദ്ധനേല്ലാ.

൧൦൦൧൦൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ഒരു േസ്താ്രതസങ്കീത്തൎ നം.
സകല ഭൂവാസികളുമായുേള്ളാേര,
യേഹാെവക്കു ആപ്പൎ ിടുവിൻ.

2 സേന്താഷേത്താെട യേഹാവെയ
േസവിപ്പിൻ;
സംഗീതേത്താെട അവെന്റ സന്നിധിയിൽ വരുവിൻ.
3 യേഹാവ തേന്ന ൈദവം എന്നറിവിൻ;
അവൻ നെമ്മ ഉണ്ടാക്കി; നാം അവന്നുള്ളവർ
ആകുന്നു;
അവെന്റ ജനവും അവൻ േമയിക്കുന്ന ആടുകളും
തേന്ന.

4 അവെന്റ വാതിലുകളിൽ േസ്താ്രതേത്താടും അവെന്റ
്രപാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിേയാടും കൂെട വരുവിൻ;
അവന്നു േസ്താ്രതം െചയത്ു അവെന്റ നാമെത്ത
വാഴത്്തുവിൻ.

5 യേഹാവ നല്ലവനേല്ലാ,
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു;
അവെന്റ വിശ്വസ്തത തലമുറതലമുറയായും
ഇരിക്കുന്നു.

൧൦൧൧൦൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ഞാൻ ദയെയയും ന്യായെത്തയും കുറിച്ചു
പാടും;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിനക്കു കീത്തൎ നം

പാടും.
2 ഞാൻ നിഷ്കളങ്കമാഗ്ഗൎ ത്തിൽ ശ്രദ്ധെവക്കും;
എേപ്പാൾ നീ എെന്റ അടുക്കൽ വരും?
ഞാൻ എെന്റ വീട്ടിൽ നിഷ്കളങ്കഹൃദയേത്താെട
െപരുമാറും.

3 ഞാൻ ഒരു നീചകായ്യൎ ം എെന്റ കണ്ണിന്നു മുമ്പിൽ
െവക്കുകയില്ല;
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്രകമം െകട്ടവരുെട ്രപവൃത്തിെയ ഞാൻ െവറുക്കുന്നു;
അതു എേന്നാടു േചന്നൎ ു പറ്റുകയില്ല.
4 വ്രകഹൃദയം എേന്നാടു അകന്നിരിക്കും;
ദുഷ്ടതെയ ഞാൻ അറികയില്ല.
5 കൂട്ടുകാരെനക്കുറിച്ചു ഏഷണി പറയുന്നവെന

ഞാൻ നശിപ്പിക്കും;
ഉന്നതഭാവവും നിഗളഹൃദയവും ഉള്ളവെന ഞാൻ
സഹായിക്കയില്ല.

6 േദശത്തിെല വിശ്വസ്തന്മാർ എേന്നാടുകൂെട
വസിേക്കണ്ടതിന്നു
എെന്റ ദൃഷ്ടി അവരുെടേമൽ ഇരിക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കമാഗ്ഗൎ ത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ എെന്ന
ശുശ്രൂഷിക്കും.

7 വഞ്ചനെചയ്യുന്നവൻ എെന്റ വീട്ടിൽ വസിക്കയില്ല;
േഭാഷ്കു പറയുന്നവൻ എെന്റ മുമ്പിൽ
ഉെറച്ചുനില്ക്കയില്ല.

8 യേഹാവയുെട നഗരത്തിൽനിന്നു സകല
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെരയും േഛദിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നു
േദശത്തിെല ദുഷ്ടന്മാെര ഒെക്കയും ഞാൻ
രാവിെലേതാറും നശിപ്പിക്കും.

൧൦൨൧൦൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

അരിഷ്ടെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന; അവൻ ക്ഷീണിചു
യേഹാവയുെട മുൻപാെക തെന്റ സങ്കടെത്ത

പകരുെമ്പാൾ കഴിച്ചതു.
യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന
േകൾേക്കണേമ;
എെന്റ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ

വരുമാറാകെട്ട.
2 കഷ്ടദിവസത്തിൽ നിെന്റ മുഖം എനിക്കു

മെറക്കരുേത;
നിെന്റ െചവി എങ്കേലക്കു ചായിേക്കണേമ;
ഞാൻ വിളിക്കുന്ന നാളിൽ േവഗത്തിൽ എനിക്കു
ഉത്തരമരുേളണേമ.

3 എെന്റ നാളുകൾ പുകേപാെല
കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
എെന്റ അസ്ഥികൾ തീെക്കാള്ളിേപാെല
െവന്തിരിക്കുന്നു.

4 എെന്റ ഹൃദയം അരിഞ്ഞ പുല്ലുേപാെല
ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഭക്ഷണംകഴിപ്പാൻ മറന്നുേപാകുന്നു.
5 എെന്റ ഞരക്കത്തിെന്റ ഒച്ചനിമിത്തം എെന്റ

അസ്ഥികൾ മാംസേത്താടു പറ്റുന്നു.
6 ഞാൻ മരുഭൂമിയിെല േവഴാമ്പൽേപാെല ആകുന്നു;
ശൂന്യസ്ഥലെത്ത മൂങ്ങാേപാെല തേന്ന.
7 ഞാൻ ഉറക്കിെളച്ചിരിക്കുന്നു;
വീട്ടിന്മുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന കുരികിൽ േപാെല
ആകുന്നു.

8 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എെന്ന
നിന്ദിക്കുന്നു;
എേന്നാടു ചീറുന്നവർ എെന്റ േപർ െചാല്ലി
ശപിക്കുന്നു.

9 ഞാൻ അപ്പംേപാെല ചാരം തിന്നുന്നു;
എെന്റ പാനീയത്തിൽ കണ്ണുനീർ കലക്കുന്നു;
10 നിെന്റ േകാപവും േ്രകാധവും േഹതുവായിട്ടു

തേന്ന;
നീ എെന്ന എടുത്തു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവേല്ലാ.

11 എെന്റ ആയുസ്സു ചാഞ്ഞുേപാകുന്ന നിഴൽ
േപാെലയാകുന്നു;
ഞാൻ പുല്ലുേപാെല ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
12 നീേയാ, യേഹാേവ, എേന്നക്കുമുള്ളവൻ;
നിെന്റ നാമം തലമുറതലമുറയായി നിലനില്ക്കുന്നു.
13 നീ എഴുേന്നറ്റു സീേയാേനാടു കരുണ കാണിക്കും;
അവേളാടു കൃപ കാണിപ്പാനുള്ള കാലം, അേത,
അതിന്നു സമയം വന്നിരിക്കുന്നു.

14 നിെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ു അവളുെട കല്ലുകേളാടു
താലപ്യ്യൎ വും
അവളുെട പൂഴിേയാടു അലിവും േതാന്നുന്നു.
15 യേഹാവ സീേയാെന പണികയും തെന്റ

മഹത്വത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനാകയും
16 അവൻ അഗതികളുെട ്രപാത്ഥൎ ന കടാക്ഷിക്കയും
അവരുെട ്രപാത്ഥൎ ന നിരസിക്കാെതയിരിക്കയും
െചയത്തുെകാണ്ടു

17 ജാതികൾ യേഹാവയുെട നാമെത്തയും
ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും നിെന്റ
മഹത്വെത്തയും ഭയെപ്പടും.

18 വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുെറക്കു േവണ്ടി ഇതു
എഴുതിെവക്കും;
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുവാനുള്ള ജനം യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കും.

19 യേഹാവെയ േസവിപ്പാൻ ജാതികളും രാജ്യങ്ങളും
കൂടി വന്നേപ്പാൾ

20 സീേയാനിൽ യേഹാവയുെട നാമെത്തയും
െയരൂശേലമിൽ അവെന്റ സ്തുതിെയയും
്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്നു

21 ബദ്ധന്മാരുെട ഞരക്കം േകൾപ്പാനും
മരണത്തിന്നു നിയമിക്കെപ്പട്ടവെര വിടുവിപ്പാനും
22 യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധമായ ഉയരത്തിൽനിന്നു

േനാക്കി
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഭൂമിെയ തൃക്കൺപാത്തൎ ുവേല്ലാ.
23 അവൻ വഴിയിൽെവച്ചു എെന്റ ബലം ക്ഷയിപ്പിച്ചു;
അവൻ എെന്റ നാളുകെള ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
24 എെന്റ ൈദവേമ, ആയുസ്സിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ എെന്ന

എടുത്തുകളയരുേത എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു;
നിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി
ഇരിക്കുന്നു.

25 പൂവ്വൎ കാലത്തു നീ ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനമായിട്ടു;
ആകാശം നിെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തി ആകുന്നു.
26 അവ നശിക്കും നീേയാ നിലനില്ക്കും;
അവെയല്ലാം വ്രസ്തംേപാെല പഴകിേപ്പാകും;
ഉടുപ്പുേപാെല നീ അവെയ മാറ്റും; അവ
മാറിേപ്പാകയും െചയ്യും.

27 നീേയാ അനന്യനാകുന്നു;
നിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കയുമില്ല.
28 നിെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കൾ നിഭൎയം വസിക്കും;
അവരുെട സന്തതി നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിലനില്ക്കും.

൧൦൩൧൦൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക;
എെന്റ സവ്വൎ ാന്തരംഗവുേമ, അവെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത വാഴത്്തുക.

2 എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക;
അവെന്റ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുതു.
3 അവൻ നിെന്റ അകൃത്യം ഒെക്കയും േമാചിക്കുന്നു;
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നിെന്റ സകലേരാഗങ്ങെളയും െസൗഖ്യമാക്കുന്നു;
4 അവൻ നിെന്റ ജീവെന നാശത്തിൽനിന്നു

വീെണ്ടടുക്കുന്നു;
അവൻ ദയയും കരുണയും നിെന്ന അണിയിക്കുന്നു.
5 നിെന്റ െയൗവനം കഴുകെനേപ്പാെല

പുതുകിവരത്തക്കവണ്ണം
അവൻ നിെന്റ വായ്ക്കു നന്മെകാണ്ടു
തൃപത്ിവരുത്തുന്നു.

6 യേഹാവ സകലപീഡിതന്മാക്കൎ ും േവണ്ടി നീതിയും
ന്യായവും നടത്തുന്നു.

7 അവൻ തെന്റ വഴികെള േമാെശെയയും
തെന്റ ്രപവൃത്തികെള യി്രസാേയൽമക്കെളയും
അറിയിച്ചു.

8 യേഹാവ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവൻ
ആകുന്നു;
ദീഘൎ ക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻ തേന്ന.
9 അവൻ എല്ലായേ്പാഴും ഭത്സൎ ിക്കയില്ല;
എേന്നക്കും േകാപം സം്രഗഹിക്കയുമില്ല.
10 അവൻ നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം

നേമ്മാടു െചയ്യുന്നില്ല;
നമ്മുെട അകൃത്യങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം നേമ്മാടു
പകരം െചയ്യുന്നതുമില്ല.

11 ആകാശം ഭൂമിക്കുമീെത ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നതു
േപാെല
അവെന്റ ദയ അവെന്റ ഭക്തന്മാേരാടു
വലുതായിരിക്കുന്നു.

12 ഉദയം അസ്തമയേത്താടു
അകന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവൻ നമ്മുെട ലംഘനങ്ങെള നേമ്മാടു
അകറ്റിയിരിക്കുന്നു.

13 അപ്പന്നു മക്കേളാടു കരുണ േതാന്നുന്നതുേപാെല
യേഹാെവക്കു തെന്റ ഭക്തന്മാേരാടു കരുണ
േതാന്നുന്നു.

14 അവൻ നമ്മുെട ്രപകൃതി അറിയുന്നുവേല്ലാ;
നാം െപാടി എന്നു അവൻ ഓക്കൎ ുന്നു.
15 മനുഷ്യെന്റ ആയുസ്സു പുല്ലുേപാെലയാകുന്നു;
വയലിെല പൂേപാെല അവൻ പൂക്കുന്നു.
16 കാറ്റു അതിേന്മൽ അടിക്കുേമ്പാൾ അതു

ഇല്ലാെതേപാകുന്നു;
അതിെന്റ സ്ഥലം പിെന്ന അതിെന അറികയുമില്ല.
17 യേഹാവയുെട ദയേയാ എന്നും എേന്നക്കും

അവെന്റ ഭക്തന്മാക്കൎ ും
അവെന്റ നീതി മക്കളുെട മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും.
18 അവെന്റ നിയമെത്ത ്രപമാണിക്കുന്നവക്കൎ ും
അവെന്റ കലപ്നകെള ഓത്തൎ ു ആചരിക്കുന്നവക്കൎ ും
തേന്ന.

19 യേഹാവ തെന്റ സിംഹാസനെത്ത സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ രാജത്വം സകലെത്തയും ഭരിക്കുന്നു.
20 അവെന്റ വചനത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു അവെന്റ

ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി
അവെന്റ ദൂതന്മാരായുേള്ളാേര, യേഹാവെയ
വാഴത്്തുവിൻ.

21 അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരായി
അവെന്റ സകലൈസന്യങ്ങളുമായുേള്ളാേര,
യേഹാവെയ വാഴത്്തുവിൻ;

22 അവെന്റ ആധിപത്യത്തിെല
സകലസ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള
അവെന്റ സകല്രപവൃത്തികളുേമ, യേഹാവെയ
വാഴത്്തുവിൻ;

എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക.

൧൦൪൧൦൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക;
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഏറ്റവും
വലിയവൻ;

മഹത്വവും േതജസ്സും നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
2 വ്രസ്തം ധരിക്കുേമ്പാെല നീ ്രപകാശെത്ത

ധരിക്കുന്നു;
തിരശ്ശീലേപാെല നീ ആകാശെത്ത വിരിക്കുന്നു.
3 അവൻ തെന്റ മാളികകളുെട തുലാങ്ങെള

െവള്ളത്തിേന്മൽ നിരത്തുന്നു;
േമഘങ്ങെള തെന്റ േതരാക്കി, കാറ്റിൻ ചിറകിേന്മൽ
സഞ്ചരിക്കുന്നു.

4 അവൻ കാറ്റുകെള തെന്റ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലെയ
തെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു.

5 അവൻ ഭൂമിെയ അെതാരിക്കലും
ഇളകിേപ്പാകാതവണ്ണം
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നീ അതിെന വ്രസ്തംെകാെണ്ടന്നേപാെല

ആഴിെകാണ്ടു മൂടി;
െവള്ളം പവ്വൎ തങ്ങൾക്കു മീെത നിന്നു.
7 അവ നിെന്റ ശാസനയാൽ ഓടിേപ്പായി;
നിെന്റ ഇടിമുഴക്കത്താൽ അവ ബദ്ധെപ്പട്ടു -
8 മലകൾ െപാങ്ങി, താഴവ്രകൾ താണു -
നീ അെവക്കു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലേത്തക്കു
വാങ്ങിേപ്പായി;

9 ഭൂമിെയ മൂടുവാൻ മടങ്ങിവരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ അെവക്കു കടന്നുകൂടാത്ത ഒരു അതിർ ഇട്ടു.
10 അവൻ ഉറവുകെള താഴവ്രകളിേലക്കു

ഒഴുക്കുന്നു;
അവ മലകളുെട ഇടയിൽകൂടി ഒലിക്കുന്നു.
11 അവയിൽനിന്നു വയലിെല സകലമൃഗങ്ങളും

കുടിക്കുന്നു;
കാട്ടുകഴുതകളും തങ്ങളുെട ദാഹം തീക്കൎ ുന്നു;
12 അവയുെട തീരങ്ങളിൽ ആകാശത്തിെല പറവകൾ

വസിക്കയും
െകാമ്പുകളുെട ഇടയിൽ പാടുകയും െചയ്യുന്നു.
13 അവൻ തെന്റ മാളികകളിൽ നിന്നു മലകെള

നെനക്കുന്നു;
ഭൂമിക്കു നിെന്റ ്രപവൃത്തികളുെട ഫലത്താൽ
തൃപത്ിവരുന്നു.

14 അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കു പുല്ലും
മനുഷ്യെന്റ ഉപേയാഗത്തിന്നായി സസ്യവും
മുെളപ്പിക്കുന്നു;

15 അവൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു ആഹാരവും
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്ന
വീഞ്ഞും
അവെന്റ മുഖെത്ത മിനുക്കുവാൻ എണ്ണയും
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയെത്ത ബലെപ്പടുത്തുന്ന അപ്പവും
ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു.

16 യേഹാവയുെട വൃക്ഷങ്ങൾക്കു തൃപത്ിവരുന്നു;
അവൻ നട്ടിട്ടുള്ള െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കൾക്കു
തേന്ന.

17 അവിെട പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നു;
െപരുഞാെറക്കു സരളവൃക്ഷങ്ങൾ പാപ്പൎ ിടമാകുന്നു.
18 ഉയന്നൎ മലകൾ കാട്ടാടുകൾക്കും
പാറകൾ കുഴിമുയലുകൾക്കും സേങ്കതമാകുന്നു.
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19 അവൻ കാലനിണ്ണൎ യത്തിന്നായി ച്രന്ദെന
നിയമിച്ചു;
സൂയ്യൎ ൻ തെന്റ അസ്തമാനെത്ത അറിയുന്നു.
20 നീ ഇരുട്ടു വരുത്തുന്നു; രാ്രതി ഉണ്ടാകുന്നു;
അേപ്പാൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങെളാെക്കയും സഞ്ചാരം
തുടങ്ങുന്നു.

21 ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇെരക്കായി അലറുന്നു;
അവ ൈദവേത്താടു തങ്ങളുെട ആഹാരം
േചാദിക്കുന്നു.

22 സൂയ്യൎ ൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ അവ മടങ്ങുന്നു;
തങ്ങളുെട ഗുഹകളിൽ െചന്നു കിടക്കുന്നു.
23 മനുഷ്യൻ തെന്റ പണിക്കു പുറെപ്പടുന്നു;
സന്ധ്യവെരയുള്ള തെന്റ േവെലക്കായി തേന്ന.
24 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എ്രത

െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
ജ്ഞാനേത്താെട നീ അവെയ ഒെക്കയും
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഭൂമി നിെന്റ സൃഷ്ടികളാൽ നിെറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
25 വലിപ്പവും വിസ്താരവും ഉള്ള സമു്രദം അതാ

കിടക്കുന്നു!
അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന െചറിയതും വലിയതുമായ
അസംഖ്യജന്തുക്കൾ ഉണ്ടു.

26 അതിൽ കപ്പലുകൾ ഓടുന്നു;
അതിൽ കളിപ്പാൻ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ലിവ്യാഥാൻ ഉണ്ടു.
27 തക്കസമയത്തു തീൻ കിേട്ടണ്ടതിന്നു
ഇവ ഒെക്കയും നിെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നു.
28 നീ െകാടുക്കുന്നതിെന അവ െപറുക്കുന്നു
തൃൈക്ക തുറക്കുേമ്പാൾ
അെവക്കു നന്മെകാണ്ടു തൃപത്ിവരുന്നു.
29 തിരുമുഖെത്ത മെറക്കുേമ്പാൾ അവ ്രഭമിച്ചു

േപാകുന്നു;
നീ അവയുെട ശ്വാസം എടുക്കുേമ്പാൾ
അവ ചത്തു െപാടിയിേലക്കു തിരിെക േചരുന്നു;
30 നീ നിെന്റ ശ്വാസം അയക്കുേമ്പാൾ അവ

സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു;
നീ ഭൂമിയുെട മുഖെത്ത പുതുക്കുന്നു.
31 യേഹാവയുെട മഹത്വം എേന്നക്കും

നില്ക്കുമാറാകെട്ട;
യേഹാവ തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽ സേന്താഷിക്കെട്ട.
32 അവൻ ഭൂമിെയ േനാക്കുന്നു, അതു വിെറക്കുന്നു;
അവൻ മലകെള െതാടുന്നു, അവ പുകയുന്നു.
33 എെന്റ ആയുഷ്കാലെത്താെക്കയും ഞാൻ

യേഹാെവക്കു പാടും;
ഞാൻ ഉേള്ളടേത്താളം എെന്റ ൈദവത്തിന്നു
കിത്തൎ നം പാടും.

34 എെന്റ ധ്യാനം അവന്നു ്രപസാദകരമായിരിക്കെട്ട;
ഞാൻ യേഹാവയിൽ സേന്താഷിക്കും.
35 പാപികൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു മുടിഞ്ഞുേപാകെട്ട;
ദുഷ്ടന്മാർ ഇല്ലാെതയാകെട്ട;
എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക;
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൦൫൧൦൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതംെചയവ്ിൻ; തൻ
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ;
അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള ജാതികളുെട

ഇടയിൽ അറിയിപ്പിൻ.
2 അവന്നു പാടുവിൻ; അവന്നു കീത്തൎ നം പാടുവിൻ;

അവെന്റ സകല അത്ഭുതങ്ങെളയും കുറിച്ചു
സംസാരിപ്പിൻ.

3 അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ ്രപശംസിപ്പിൻ;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം
സേന്താഷിക്കെട്ട.

4 യേഹാവെയയും അവെന്റ ബലെത്തയും തിരവിൻ;
അവെന്റ മുഖെത്ത ഇടവിടാെത അേന്വഷിപ്പിൻ.
5 അവെന്റ ദാസനായ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയും
അവൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാബിൻ
മക്കളുമായുേള്ളാേര,

6 അവൻ െചയത് അത്ഭുതങ്ങളും അവെന്റ
അടയാളങ്ങളും
അവെന്റ വായുെട ന്യായവിധികളും
ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ.

7 അവൻ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു;
അവെന്റ ന്യായവിധികൾ സവ്വൎ ഭൂമിയിലും ഉണ്ടു.
8 അവൻ തെന്റ നിയമെത്ത എേന്നക്കും
താൻ കലപ്ിച്ച വചനെത്ത ആയിരം
തലമുറേയാളവും ഓക്കൎ ുന്നു.

9 അവൻ അ്രബാഹാമിേനാടു െചയത് നിയമവും
യിസഹ്ാക്കിേനാടു െചയത് സത്യവും തേന്ന.
10 അതിെന അവൻ യാേക്കാബിന്നു ഒരു ചട്ടമായും
യി്രസാേയലിന്നു ഒരു നിത്യനിയമമായും നിയമിച്ചു.
11 നിെന്റ അവകാശത്തിെന്റ ഓഹരിയായി
ഞാൻ നിനക്കു കനാൻേദശം തരും
എന്നരുളിെച്ചയത്ു.

12 അവർ അന്നു എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരും ആൾ
ചുരുങ്ങിയവരും
അവിെട പരേദശികളും ആയിരുന്നു.
13 അവർ ഒരു ജാതിെയ വിട്ടു മെറ്റാരു ജാതിയുെട

അടുക്കേലക്കും
ഒരു രാജ്യെത്ത വിട്ടു മെറ്റാരു ജനത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കും േപാകും.

14 അവെര പീഡിപ്പിപ്പാൻ അവൻ ആെരയും
സമ്മതിച്ചില്ല;
അവരുെടനിമിത്തം അവൻ രാജാക്കന്മാെര ശാസിച്ചു:
15 എെന്റ അഭിഷിക്തന്മാെര െതാടരുതു,
എെന്റ ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു ഒരു േദാഷവും െചയ്യരുതു
എന്നു പറഞ്ഞു.

16 അവൻ േദശത്തു ഒരു ക്ഷാമം വരുത്തി;
അപ്പെമന്ന േകാലിെന അേശഷം ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു.
17 അവക്കൎ ു മുമ്പായി അവൻ ഒരാെള അയച്ചു;
േയാേസഫിെന അവർ ദാസനായി വിറ്റുവേല്ലാ.
18 യേഹാവയുെട വചനം നിവൃത്തിയാകയും
അവെന്റ അരുളപ്പാടിനാൽ അവന്നു േശാധന
വരികയും െചയ്യുേവാളം

19 അവർ അവെന്റ കാലുകെള വിലങ്ങുെകാണ്ടു
ബന്ധിക്കയും
അവൻ ഇരിമ്പു ചങ്ങലയിൽ കുടുങ്ങുകയും െചയത്ു.
20 രാജാവു ആളയച്ചു അവെന വിടുവിച്ചു;
ജാതികളുെട അധിപതി അവെന സ്വത്രന്തനാക്കി.
21 അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെര ഇഷ്ട്രപകാരം

ബന്ധിച്ചുെകാൾവാനും
അവെന്റ മ്രന്തിമാക്കൎ ു ജ്ഞാനം
ഉപേദശിച്ചുെകാടുപ്പാനും

22 തെന്റ ഭവനത്തിന്നു അവെന കത്തൎ ാവായും
തെന്റ സവ്വൎ സമ്പത്തിന്നും അധിപതിയായും നിയമിച്ചു.
23 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മി്രസയീമിേലക്കു െചന്നു;
യാേക്കാബ ്ഹാമിെന്റ േദശത്തു വന്നു പാത്തൎ ു.
24 ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത ഏറ്റവും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കയും
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അവരുെട ൈവരികെളക്കാൾ അവെര
ബലവാന്മാരാക്കുകയും െചയത്ു.

25 തെന്റ ജനെത്ത പെകപ്പാനും തെന്റ ദാസന്മാേരാടു
ഉപായം ്രപേയാഗിപ്പാനും
അവൻ അവരുെട ഹൃദയെത്ത മറിച്ചുകളഞ്ഞു.
26 അവൻ തെന്റ ദാസനായ േമാെശെയയും
താൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത അഹേരാെനയും അയച്ചു.
27 ഇവർ അവരുെട ഇടയിൽ അവെന്റ അടയാളങ്ങളും
ഹാമിെന്റ േദശത്തു അത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ചു.
28 അവൻ ഇരുൾ അയച്ചു േദശെത്ത ഇരുട്ടാക്കി;
അവർ അവെന്റ വചനേത്താടു മറുത്തതുമില്ല;
29 അവൻ അവരുെട െവള്ളെത്ത രക്തമാക്കി,
അവരുെട മത്സ്യങ്ങെള െകാന്നുകളഞ്ഞു.
30 അവരുെട േദശത്തു തവള വ്യാപിച്ചു

രാജാക്കന്മാരുെട പള്ളിയറകളിൽേപാലും നിറഞ്ഞു.
31 അവൻ കലപ്ിച്ചേപ്പാൾ നായീച്ചയും
അവരുെട േദശെത്തല്ലാം േപനും വന്നു;
32 അവൻ അവക്കൎ ു മെഴക്കു പകരം കൽമഴയും
അവരുെട േദശത്തിൽ അഗ്നിജ്വാലയും അയച്ചു.
33 അവൻ അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികളും

അത്തിവൃക്ഷങ്ങളും തകത്തൎ ു;
അവരുെട േദശത്തിെല വൃക്ഷങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു.
34 അവൻ കലപ്ിച്ചേപ്പാൾ െവട്ടുക്കിളിയും തുള്ളനും

അനവധിയായി വന്നു,
35 അവരുെട േദശത്തിെല സസ്യം ഒെക്കയും

അവരുെട വയലിെല വിളയും തിന്നുകളഞ്ഞു.
36 അവൻ അവരുെട േദശത്തിെല

എല്ലാകടിഞ്ഞൂലിെനയും
അവരുെട സവ്വൎ വീയ്യൎ ത്തിൻ ആദ്യഫലെത്തയും
സംഹരിച്ചു.

37 അവൻ അവെര െവള്ളിേയാടും െപാന്നിേനാടും
കൂെട പുറെപ്പടുവിച്ചു;
അവരുെട േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഒരു ബലഹീനനും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

38 അവർ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ മി്രസയീം സേന്താഷിച്ചു;
അവെരയുള്ള േപടി അവരുെടേമൽ വീണിരുന്നു.
39 അവൻ തണലിന്നായി ഒരു േമഘം വിരിച്ചു;
രാ്രതിയിൽ െവളിച്ചത്തിന്നായി തീ നിറുത്തി.
40 അവർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവൻ കാടകെള

െകാടുത്തു;
സ്വഗ്ഗൎ ീയേഭാജനംെകാണ്ടും അവക്കൎ ു തൃപത്ിവരുത്തി.
41 അവൻ പാറെയ പിളന്നൎ ു, െവള്ളം ചാടി

പുറെപ്പട്ടു;
അതു ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നദിയായി ഒഴുകി.
42 അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധവചനെത്തയും തെന്റ

ദാസനായ അ്രബാഹാമിെനയും ഓത്തൎ ു.
43 അവൻ തെന്റ ജനെത്ത സേന്താഷേത്താടും
താൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവെര േഘാഷേത്താടും കൂെട
പുറെപ്പടുവിച്ചു.

44 അവർ തെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിക്കയും
തെന്റ ന്യായ്രപമാണങ്ങെള ആചരിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു

45 അവൻ ജാതികളുെട േദശങ്ങെള അവക്കൎ ു
െകാടുത്തു;
അവർ വംശങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനഫലം
ൈകവശമാക്കുകയും െചയത്ു.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൦൬൧൦൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ; യേഹാെവക്കു
േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ;

അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതു.
2 യേഹാവയുെട വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികെള ആർ

വണ്ണൎ ിക്കും?
അവെന്റ സ്തുതിെയ ഒെക്കയും ആർ വിവരിക്കും?
3 ന്യായെത്ത ്രപമാണിക്കുന്നവരും
എല്ലായേ്പാഴും നീതി ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവനും
ഭാഗ്യവാന്മാർ.

4 യേഹാേവ, നീ തിരെഞ്ഞടുത്തവരുെട നന്മ ഞാൻ
കാേണണ്ടതിന്നും
നിെന്റ ജനത്തിെന്റ സേന്താഷത്തിൽ
സേന്താഷിേക്കണ്ടതിന്നും
നിെന്റ അവകാശേത്താടുകൂെട പുകേഴണ്ടതിന്നും
5 നിെന്റ ജനേത്താടുള്ള കടാക്ഷ്രപകാരം എെന്ന

ഓത്തൎ ു,
നിെന്റ രക്ഷെകാണ്ടു എെന്ന സന്ദശൎ ിേക്കണേമ.
6 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല പാപം

െചയത്ു;
ഞങ്ങൾ അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും ്രപവത്തൎ ിച്ചു.
7 ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ മി്രസയീമിൽെവച്ചു നിെന്റ

അത്ഭുതങ്ങെള ്രഗഹിക്കാെതയും
നിെന്റ മഹാദയെയ ഓക്കൎ ാെതയും കടല്ക്കരയിൽ,
െചങ്കടല്ക്കരയിൽെവച്ചു തേന്ന മത്സരിച്ചു.

8 എന്നിട്ടും അവൻ തെന്റ മഹാശക്തി
െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്നു
തെന്റ നാമംനിമിത്തം അവെര രക്ഷിച്ചു.
9 അവൻ െചങ്കടലിെന ശാസിച്ചു, അതു

ഉണങ്ങിേപ്പായി;
അവൻ അവെര മരുഭൂമിയിൽകൂടി എന്നേപാെല
ആഴിയിൽകൂടി നടത്തി.

10 അവൻ പകയെന്റ കയ്യിൽനിന്നു അവെര രക്ഷിച്ചു;
ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു അവെര വീെണ്ടടുത്തു.
11 െവള്ളം അവരുെട ൈവരികെള മൂടിക്കളഞ്ഞു;
അവരിൽ ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.
12 അവർ അവെന്റ വചനങ്ങെള വിശ്വസിച്ചു;
അവന്നു സ്തുതിപാടുകയും െചയത്ു.
13 എങ്കിലും അവർ േവഗത്തിൽ അവെന്റ

്രപവൃത്തികെള മറന്നു;
അവെന്റ ആേലാചെനക്കു കാത്തിരുന്നതുമില്ല.
14 മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു അവർ ഏറ്റവും േമാഹിച്ചു;
നിജ്ജൎ ന്രപേദശത്തു അവർ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിച്ചു.
15 അവർ അേപക്ഷിച്ചതു അവൻ

അവക്കൎ ുെകാടുത്തു;
എങ്കിലും അവരുെട ്രപാണന്നു ക്ഷയം അയച്ചു.
16 പാളയത്തിൽെവച്ചു അവർ േമാെശേയാടും
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധനായ അഹേരാേനാടും
അസൂയെപ്പട്ടു.

17 ഭൂമി പിളന്നൎ ു ദാഥാെന വിഴുങ്ങി;
അബീരാമിെന്റ കൂട്ടെത്തയും മൂടിക്കളഞ്ഞു.
18 അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ തീ കത്തി;
അഗ്നിജ്വാല ദുഷ്ടന്മാെര ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.
19 അവർ േഹാേരബിൽെവച്ചു ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ

ഉണ്ടാക്കി;
വാത്തൎ ുണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹെത്ത നമസ്കരിച്ചു.
20 ഇങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട മഹത്വമായവെന

സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 105:25 494 സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 106:20



107

പുല്ലു തിന്നുന്ന കാളേയാടു സ്രദശനാക്കി തീത്തൎ ു.
21 മി്രസയീമിൽ വലിയ കായ്യൎ ങ്ങളും
ഹാമിെന്റ േദശത്തു അത്ഭുത്രപവൃത്തികളും
22 െചങ്കടലിങ്കൽ ഭയങ്കരകായ്യൎ ങ്ങളും െചയത്വനായി
തങ്ങളുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവെത്ത അവർ
മറന്നുകളഞ്ഞു.

23 ആകയാൽ അവെര നശിപ്പിക്കുെമന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയത്ു;
അവെന്റ വൃതനായ േമാെശ േകാപെത്ത ശമിപ്പിപ്പാൻ
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ പിളപ്പൎ ിൽ നിന്നിെല്ലങ്കിൽ
അവൻ അവെര നശിപ്പിച്ചുകളയുമായിരുന്നു.
24 അവർ മേനാഹരേദശെത്ത നിരസിച്ചു;
അവെന്റ വചനെത്ത വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
25 അവർ തങ്ങളുെട കൂടാരങ്ങളിൽെവച്ചു

പിറുപിറുത്തു;
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കാെതയിരുന്നു.
26 അതുെകാണ്ടു അവൻ: മരുഭൂമിയിൽ അവെര

വീഴിക്കുെമന്നും
അവരുെട സന്തതിെയ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
നശിപ്പിക്കുെമന്നും

27 അവെര േദശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയുെമന്നും
അവക്കൎ ു വിേരാധമായി തെന്റ ൈക ഉയത്തൎ ി
സത്യംെചയത്ു.

28 അനന്തരം അവർ ബാൽെപേയാരിേനാടു േചന്നൎ ു;
േ്രപതങ്ങൾക്കുള്ള ബലികെള തിന്നു.
29 ഇങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട ്രകിയകളാൽ അവെന

േകാപിപ്പിച്ചു;
െപെട്ടന്നു ഒരു ബാധ അവക്കൎ ു തട്ടി.
30 അേപ്പാൾ ഫീെനഹാസ ്എഴുേന്നറ്റു ശിക്ഷ നടത്തി;
ബാധ നിത്തൎ ലാകയും െചയത്ു.
31 അതു എേന്നക്കും തലമുറതലമുറയായി അവന്നു

നീതിയായിഎണ്ണിയിരിക്കുന്നു.
32 െമരീബാെവള്ളത്തിങ്കലും അവർ അവെന

േകാപിപ്പിച്ചു;
അവരുെടനിമിത്തം േമാെശക്കും േദാഷം ഭവിച്ചു.
33 അവർ അവെന്റ മനസ്സിെന േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു
അവൻ അധരങ്ങളാൽ അവിേവകം
സംസാരിച്ചുേപായി.

34 യേഹാവ തങ്ങേളാടു നശിപ്പിപ്പാൻ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല
അവർ ജാതികെള നശിപ്പിച്ചില്ല.
35 അവർ ജാതികേളാടു ഇടകലന്നൎ ു അവരുെട

്രപവൃത്തികെള പഠിച്ചു.
36 അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെളയും േസവിച്ചു;
അവ അവെക്കൎ ാരു കണിയായി തീന്നൎ ു.
37 തങ്ങളുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
അവർ ഭൂതങ്ങൾക്കു ബലികഴിച്ചു.
38 അവർ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം,
പു്രതീപു്രതന്മാരുെട രക്തം തേന്ന െചാരിഞ്ഞു;
അവെര അവർ കനാന്യവി്രഗഹങ്ങൾക്കു
ബലികഴിച്ചു,
േദശം രക്തപാതകംെകാണ്ടു അശുദ്ധമായത്ീന്നൎ ു.
39 ഇങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട ്രകിയകളാൽ

മലിനെപ്പട്ടു,
തങ്ങളുെട കമ്മൎ ങ്ങളാൽ പരസംഗം െചയത്ു.
40 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട േകാപം തെന്റ

ജനത്തിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ചു;
അവൻ തെന്റ അവകാശെത്ത െവറുത്തു.
41 അവൻ അവെര ജാതികളുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു;
അവെര പെകച്ചവർ അവെര ഭരിച്ചു.

42 അവരുെട ശ്രതുക്കൾ അവെര െഞരുക്കി;
അവർ അവക്കൎ ു കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നു.
43 പലേപ്പാഴും അവൻ അവെര വിടുവിച്ചു;
എങ്കിലും അവർ തങ്ങളുെട ആേലാചനയാൽ
അവേനാടു മത്സരിച്ചു;
തങ്ങളുെട അകൃത്യംനിമിത്തം അേധാഗതി ്രപാപിച്ചു.
44 എന്നാൽ അവരുെട നിലവിളി േകട്ടേപ്പാൾ
അവൻ അവരുെട കഷ്ടതെയ കടാക്ഷിച്ചു.
45 അവൻ അവക്കൎ ായി തെന്റ നിയമെത്ത ഓത്തൎ ു;
തെന്റ മഹാദയ്രപകാരം അനുതപിച്ചു.
46 അവെര ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായവെക്കൎ ല്ലാം
അവേരാടു കനിവു േതാന്നുമാറാക്കി.
47 ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങെള

രക്ഷിേക്കണേമ;
നിെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയവ്ാനും
നിെന്റ സ്തുതിയിൽ ്രപശംസിപ്പാനും
ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു ഞങ്ങെള
േശഖരിേക്കണേമ.

48 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എന്നും
എേന്നക്കും വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ജനെമല്ലാം ആേമൻ എന്നു പറയെട്ട.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

അഞ്ചാംഅഞ്ചാം പുസ്തകംപുസ്തകം

൧൦൭൧൦൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ അവെന്റ ദയ
എേന്നക്കുമുള്ളതു!

2 യേഹാവ ൈവരിയുെട കയ്യിൽനിന്നു
വീെണ്ടടുക്കയും
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും കടലിലും ഉള്ള
3 േദശങ്ങളിൽനിന്നു കൂട്ടിേച്ചക്കൎ യും െചയത്വരായ
അവെന്റ വിമുക്തന്മാർ അങ്ങെന പറയെട്ട.
4 അവർ മരുഭൂമിയിൽ ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത വഴിയിൽ

ഉഴന്നുനടന്നു;
പാപ്പൎ ാൻ ഒരു പട്ടണവും അവർ കെണ്ടത്തിയില്ല.
5 അവർ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരുന്നു;
അവരുെട ്രപാണൻ അവരുെട ഉള്ളിൽ തളന്നൎ ു.
6 അവർ തങ്ങളുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാടു

നിലവിളിച്ചു;
അവൻ അവെര അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നു
വിടുവിച്ചു.

7 അവർ പാപ്പൎ ാൻ തക്ക പട്ടണത്തിൽ െചേല്ലണ്ടതിന്നു
അവൻ അവെര െചാെവ്വയുള്ള വഴിയിൽ നടത്തി.
8 അവർ യേഹാവെയ അവെന്റ നന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയത് അത്ഭുതങ്ങെള
െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.

9 അവൻ ആത്തൎ ിയുള്ളവന്നു തൃപത്ിവരുത്തുകയും
വിശപ്പുള്ളവെന നന്മെകാണ്ടു നിെറക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

10 ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങേളാടു മത്സരിക്കയും
അത്യുന്നതെന്റ ആേലാചനെയ നിരസിക്കയും
െചയത്ിട്ടു
ഇരുളിലും അന്ധതമസ്സിലും ഇരുന്നു
11 അരിഷ്ടതയാലും ഇരുമ്പുചങ്ങലയാലും

ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവർ -
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12 അവരുെട ഹൃദയെത്ത അവൻ കഷ്ടതെകാണ്ടു
താഴത്്തി;
അവർ ഇടറിവീണു; സഹായിപ്പാൻ
ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

13 അവർ തങ്ങളുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു;
അവൻ അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു അവെര
രക്ഷിച്ചു.

14 അവൻ അവെര ഇരുട്ടിൽനിന്നും
അന്ധതമസ്സിൽനിന്നും പുറെപ്പടുവിച്ചു;
അവരുെട ബന്ധനങ്ങെള അറുത്തുകളഞ്ഞു.
15 അവർ യേഹാവെയ, അവെന്റ നന്മെയ െചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയത് അത്ഭുതങ്ങെള
െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.

16 അവൻ താ്രമകതകുകെള തകത്തൎ ു,
ഇരിേമ്പാടാമ്പലുകെള മുറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
17 േഭാഷന്മാർ തങ്ങളുെട ലംഘനങ്ങൾ േഹതുവായും
തങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തവും കഷ്ടെപ്പട്ടു.
18 അവക്കൎ ു സകലവിധ ഭക്ഷണേത്താടും

െവറുപ്പുേതാന്നി;
അവർ മരണവാതിലുകേളാടു സമീപിച്ചിരുന്നു.
19 അവർ തങ്ങളുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാടു

നിലവിളിച്ചു;
അവൻ അവെര അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു
രക്ഷിച്ചു. 20 അവൻ തെന്റ വചനെത്ത അയച്ചു
അവെര െസൗഖ്യമാക്കി;
അവരുെട കുഴികളിൽനിന്നു അവെര വിടുവിച്ചു.
21 അവർ യേഹാവെയ അവെന്റ നന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയത് അത്ഭുതങ്ങെള
െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.

22 അവർ േസ്താ്രതയാഗങ്ങെള കഴിക്കയും
സംഗീതേത്താടുകൂെട അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള
വണ്ണൎ ിക്കയും െചയ്യെട്ട.

23 കപ്പൽ കയറി സമു്രദത്തിൽ ഓടിയവർ,
െപരുെവള്ളങ്ങളിൽ വ്യാപാരം െചയത്വർ,
24 അവർ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളയും
ആഴിയിൽ അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങെളയും കണ്ടു.
25 അവൻ കലപ്ിച്ചു െകാടുങ്കാറ്റു അടിപ്പിച്ചു,
അതു അതിെല തിരകെള െപാങ്ങുമാറാക്കി.
26 അവർ ആകാശത്തിേലക്കു ഉയന്നൎ ു,
വീണ്ടും ആഴത്തിേലക്കു താണു,
അവരുെട ്രപാണൻ കഷ്ടത്താൽ ഉരുകിേപ്പായി.
27 അവർ മത്തെനേപ്പാെല തുള്ളി ചാഞ്ചാടിനടന്നു;
അവരുെട ബുദ്ധി െപായേ്പായിരുന്നു.
28 അവർ തങ്ങളുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാടു

നിലവിളിച്ചു;
അവൻ അവെര അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നു
വിടുവിച്ചു.

29 അവൻ െകാടുങ്കാറ്റിെന ശാന്തമാക്കി; തിരമാലകൾ
അടങ്ങി.

30 ശാന്തത വന്നതുെകാണ്ടു അവർ സേന്താഷിച്ചു;
അവർ ആ്രഗഹിച്ച തുറമുഖത്തു അവൻ അവെര
എത്തിച്ചു.

31 അവർ യേഹാവെയ അവെന്റ നന്മെയ െചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയത് അത്ഭുതങ്ങെള
െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.

32 അവർ ജനത്തിെന്റ സഭയിൽ അവെന
പുകഴത്്തുകയും
മൂപ്പന്മാരുെട സംഘത്തിൽ അവെന സ്തുതിക്കയും
െചയ്യെട്ട.

33 നിവാസികളുെട ദുഷ്ടതനിമിത്തം
അവൻ നദികെള മരുഭൂമിയും
34 നീരുറവുകെള വരണ്ട നിലവും
ഫല്രപദമായ ഭൂമിെയ ഉവന്നൎ ിലവും ആക്കി.
35 അവൻ മരുഭൂമിെയ ജലതടാകവും
വരണ്ട നിലെത്ത നീരുറവുകളും ആക്കി.
36 വിശന്നവെര അവൻ അവിെട പാപ്പൎ ിച്ചു;
അവർ പാപ്പൎ ാൻ പട്ടണം ഉണ്ടാക്കുകയും
നിലം വിെതക്കയും 37 മുന്തിരിേത്താട്ടം
നട്ടുണ്ടാക്കുകയും
സമൃദ്ധിയായി ഫലങ്ങെള അനുഭവിക്കയും െചയത്ു.
38 അവൻ അനു്രഗഹിച്ചിട്ടു അവർ അത്യന്തം

െപരുകി;
അവരുെട കന്നുകാലികൾ കുറഞ്ഞുേപാകുവാൻ
അവൻ ഇടവരുത്തിയില്ല.

39 പീഡനവും കഷ്ടതയും സങ്കടവും േഹതുവായി
അവർ പിെന്നയും കുറഞ്ഞു താണുേപായി.
40 അവൻ ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽ നിന്ദ പകരുകയും
വഴിയില്ലാത്ത ശൂന്യ്രപേദശത്തു അവെര
ഉഴലുമാറാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

41 അവൻ ദരി്രദെന പീഡയിൽനിന്നു ഉയത്തൎ ി
അവെന്റ കുലങ്ങെള ആട്ടിൻ കൂട്ടംേപാെല ആക്കി.
42 േനരുള്ളവർ ഇതു കണ്ടു സേന്താഷിക്കും;
നീതിെകട്ടവർ ഒെക്കയും വായെ്പാത്തും.
43 ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഇവെയ ശ്രദ്ധിക്കും;
അവർ യേഹാവയുെട കൃപകെള ചിന്തിക്കും.

൧൦൮൧൦൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ഒരു ഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ൈദവേമ, എെന്റ മനസ്സു ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പാടും; എെന്റ മനംെകാണ്ടു ഞാൻ
കീത്തൎ നം പാടും.

2 വീണയും കിന്നരവുമായുേള്ളാേവ, ഉണരുവിൻ;
ഞാൻ അതികാലെത്ത ഉണരും.
3 യേഹാേവ, വംശങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഞാൻ നിനക്കു

േസ്താ്രതം െചയ്യും;
ജാതികളുെട മേദ്ധ്യ ഞാൻ നിനക്കു കീത്തൎ നം പാടും.
4 നിെന്റ ദയ ആകാശത്തിന്നു മീെത വലുതാകുന്നു;
നിെന്റ വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം എത്തുന്നു.
5 ൈദവേമ, നീ ആകാശത്തിന്നു മീെത

ഉയന്നൎ ിരിേക്കണേമ;
നിെന്റ മഹത്വം സവ്വൎ ഭൂമിക്കും മീെത തേന്ന.
6 നിനക്കു ്രപിയമുള്ളവർ

വിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നുവ
നിെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ടു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു
ഉത്തരമരുേളണേമ.

7 ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധിയിൽ
അരുളിെച്ചയത്തുെകാണ്ടു ഞാൻ ആനന്ദിക്കും;
ഞാൻ െശേഖമിെന വിഭാഗിച്ചു സുേക്കാത്ത്
താഴവ്രെയ അളക്കും.

8 ഗിെലയാദ ്എനിക്കുള്ളതു; മനെശ്ശയും
എനിക്കുള്ളതു;
എ്രഫയീം എെന്റ തലേക്കാരികയും െയഹൂദാ എെന്റ
െചേങ്കാലും ആകുന്നു.

9 േമാവാബ ്എനിക്കു കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക;
ഏേദാമിേന്മൽ ഞാൻ എെന്റ െചരിപ്പു എറിയും;
െഫലിസ്ത േദശത്തിേന്മൽ ഞാൻ
ജയേഘാഷംെകാള്ളും.
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10 ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിേലക്കു എെന്ന ആർ
െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്കു എെന്ന ആർ വഴിനടത്തും?
11 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങളുെട ൈസന്യങ്ങേളാടു കൂെട
പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.

12 ൈവരിയുെട േനെര ഞങ്ങൾക്കു സഹായം
െചേയ്യണേമ;
മനുഷ്യെന്റ സഹായം വ്യത്ഥൎ മേല്ലാ.
13 ൈദവത്താൽ നാം വീയ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കും;
അവൻ തേന്ന നമ്മുെട ൈവരികെള െമതിച്ചുകളയും.

൧൦൯൧൦൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
എെന്റ പുകഴച്യായ ൈദവേമ,
െമൗനമായിരിക്കരുേത.

2 ദുഷ്ടെന്റ വായും വഞ്ചകെന്റ വായും
എെന്റ േനെര തുറന്നിരിക്കുന്നു;
േഭാഷ്കുള്ള നാവുെകാണ്ടു അവർ എേന്നാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.

3 അവർ േദ്വഷവാക്കുകൾെകാണ്ടു എെന്ന വളഞ്ഞു
കാരണംകൂടാെത എേന്നാടു െപാരുതിയിരിക്കുന്നു.
4 എെന്റ േസ്നഹത്തിന്നു പകരം അവർ ൈവരം

കാണിക്കുന്നു;
ഞാേനാ ്രപാത്ഥൎ ന െചയത്ുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
5 നെന്മക്കു പകരം തിന്മയും േസ്നഹത്തിന്നു പകരം

േദ്വഷവും
അവർ എേന്നാടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നീ അവെന്റേമൽ ഒരു ദുഷ്ടെന നിയമിേക്കണേമ;
എതിരാളി അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കെട്ട.
7 അവെന വിസ്തരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ

കുറ്റക്കാരെനന്നു െതളിയെട്ട;
അവെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന പാപമായി തീരെട്ട.
8 അവെന്റ നാളുകൾ ചുരുങ്ങിേപ്പാകെട്ട;
അവെന്റ സ്ഥാനം മെറ്റാരുത്തൻ ഏല്ക്കെട്ട.
9 അവെന്റ മക്കൾ അനാഥരും അവെന്റ ഭായ്യൎ

വിധവയും ആയി തീരെട്ട.
10 അവെന്റ മക്കൾ അലഞ്ഞു െതണ്ടിനടക്കെട്ട;
തങ്ങളുെട ശൂന്യഭവനങ്ങെള വിട്ടു ഇരന്നു നടക്കെട്ട;
11 കടക്കാരൻ അവന്നുള്ളെതാെക്കയും െകാണ്ടു

േപാകെട്ട;
അന്യജാതിക്കാർ അവെന്റ ്രപയത്നഫലം
െകാള്ളയിടെട്ട.

12 അവന്നു ദയ കാണിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാകരുേത;
അവെന്റ അനാഥേരാടു ആക്കൎ ും കൃപ േതാന്നരുേത.
13 അവെന്റ സന്തതി മുടിഞ്ഞുേപാകെട്ട;
അടുത്ത തലമുറയിൽ തേന്ന അവരുെട േപർ മാഞ്ഞു
േപാകെട്ട;

14 അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം യേഹാവ
ഓക്കൎ ുമാറാകെട്ട;
അവെന്റ അമ്മയുെട പാപം മാഞ്ഞുേപാകയുമരുേത.
15 അവ എല്ലായേ്പാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക

ഇരിക്കെട്ട;
അവരുെട ഓമ്മൎ  അവൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നു തേന്ന.

16 അവൻ ദയ കാണിപ്പാൻ മറന്നുകളഞ്ഞുവേല്ലാ;
എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും മനംതകന്നൎ വെനയും
മരണപയ്യൎ ന്തം ഉപ്രദവിച്ചു.

17 ശാപം അവന്നു ്രപിയമായിരുന്നു; അതു അവന്നു
ഭവിച്ചു;
അനു്രഗഹം അവന്നു അ്രപിയമായിരുന്നു; അതു
അവെന വിട്ടകന്നു േപായി.

18 അവൻ വ്രസ്തംേപാെല ശാപം ധരിച്ചു;
അതു െവള്ളംേപാെല അവെന്റ ഉള്ളിലും
എണ്ണേപാെല അവെന്റ അസ്ഥികളിലും െചന്നു.

19 അതു അവന്നു പുെതക്കുന്ന വ്രസ്തംേപാെലയും
നിത്യം അെരക്കു െകട്ടുന്ന കച്ചേപാെലയും
ഇരിക്കെട്ട.

20 ഇതു എെന്റ എതിരാളികൾക്കും എനിക്കു
വിേരാധമായി േദാഷം പറയുന്നവക്കൎ ും യേഹാവ
െകാടുക്കുന്ന ്രപതിഫലം ആകുന്നു.

21 നീേയാ കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, നിെന്റ
നാമത്തിന്നടുത്തവണ്ണം എേന്നാടു െചേയ്യണേമ;
നിെന്റ ദയ നല്ലതാകെകാണ്ടു എെന്ന
വിടുവിേക്കണേമ.

22 ഞാൻ അരിഷ്ടനും ദരി്രദനും ആകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
23 ചാഞ്ഞുേപാകുന്ന നിഴൽേപാെല ഞാൻ

കടന്നുേപാകുന്നു;
ഒരു െവട്ടുക്കിളിെയേപ്പാെല എെന്ന ചാടിക്കുന്നു.
24 എെന്റ മുഴങ്കാലുകൾ ഉപവാസംെകാണ്ടു

വിെറക്കുന്നു.
എെന്റ േദഹം പുഷ്ടിവിട്ടു ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
25 ഞാൻ അവക്കൎ ു ഒരു നിന്ദയായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
എെന്ന കാണുേമ്പാൾ അവർ തല കുലുക്കുന്നു.
26 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്ന

സഹായിേക്കണേമ;
നിെന്റ ദെയക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ.
27 യേഹാേവ, ഇതു നിെന്റ ൈക എന്നും നീ ഇതു

െചയത്ു എന്നും അവർ അറിേയണ്ടതിന്നു തേന്ന.
28 അവർ ശപിക്കെട്ട; നീേയാ അനു്രഗഹിേക്കണേമ;
അവർ എതിക്കൎ ുേമ്പാൾ ലജ്ജിച്ചുേപാകെട്ട;
അടിയേനാ സേന്താഷിക്കും;
29 എെന്റ എതിരാളികൾ നിന്ദ ധരിക്കും;
പുെതപ്പു പുെതക്കുംേപാെല അവർ ലജ്ജ പുെതക്കും.
30 ഞാൻ എെന്റ വാെയ്കാണ്ടു യേഹാവെയ അത്യന്തം

സ്തുതിക്കും;
അേത, ഞാൻ പുരുഷാരത്തിെന്റ നടുവിൽ അവെന
പുകഴത്്തും.

31 അവൻ എളിയവെന ശിെക്ഷക്കു
വിധിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാൻ
അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നു.

൧൧൦൧൧൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാവ എെന്റ കത്തൎ ാവിേനാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു:
ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ

പാദപീഠമാക്കുേവാളം
നീ എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക.
2 നിെന്റ ബലമുള്ള െചേങ്കാൽ യേഹാവ

സീേയാനിൽനിന്നു നീട്ടും;
നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കളുെട മേദ്ധ്യ വാഴുക.
3 നിെന്റ േസനാദിവസത്തിൽ നിെന്റ ജനം നിനക്കു

സ്വേമധാദാനമായിരിക്കുന്നു;
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വിശുദ്ധ വ്രസ്താലങ്കാരേത്താടുകൂെട ഉഷസ്സിെന്റ
ഉദരത്തിൽനിന്നു
യുവാക്കളായ മഞ്ഞു നിനക്കു വരുന്നു.
4 നീ മല്ക്കീേസെദക്കിെന്റ വിധത്തിൽ എേന്നക്കും ഒരു

പുേരാഹിതൻ
എന്നു യേഹാവ സത്യം െചയത്ു,
അനുതപിക്കയുമില്ല.

5 നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കത്തൎ ാവു തെന്റ
േ്രകാധദിവസത്തിൽ രാജാക്കന്മാെര തകത്തൎ ുകളയും.

6 അവൻ ജാതികളുെട ഇടയിൽ ന്യായംവിധിക്കും;
അവൻ എല്ലാടവും ശവങ്ങൾെകാണ്ടു നിെറക്കും;
അവൻ വിസ്താരമായ േദശത്തിെന്റ തലവെന
തകത്തൎ ുകളയും.

7 അവൻ വഴിയരിെകയുള്ള േതാട്ടിൽനിന്നു കുടിക്കും;
അതുെകാണ്ടു അവൻ തല ഉയത്തൎ ും.

൧൧൧൧൧൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.
ഞാൻ േനരുള്ളവരുെട സംഘത്തിലും
സഭയിലും

പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം
െചയ്യും.

2 യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾ വലിയവയും
അവയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവെരാെക്കയും േശാധന
െചേയ്യണ്ടിയവയും ആകുന്നു.

3 അവെന്റ ്രപവൃത്തി മഹത്വവും േതജസ്സും ഉള്ളതു;
അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4 അവൻ തെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾക്കു ഒരു ജ്ഞാപകം

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻ തേന്ന.
5 തെന്റ ഭക്തന്മാക്കൎ ു അവൻ ആഹാരം

െകാടുക്കുന്നു;
അവൻ തെന്റ നിയമെത്ത എേന്നക്കും ഓക്കൎ ുന്നു.
6 ജാതികളുെട അവകാശം അവൻ സ്വജനത്തിന്നു

െകാടുത്തതിൽ
തെന്റ ്രപവൃത്തികളുെട ശക്തി അവക്കൎ ു
്രപസിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

7 അവെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തികൾ സത്യവും
ന്യായവും ആകുന്നു;
അവെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ എല്ലാം വിശ്വാസ്യം തേന്ന.
8 അവ എെന്നേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവ വിശ്വസ്തതേയാടും േനേരാടുംകൂെട
അനുഷഠ്ിക്കെപ്പടുന്നു.

9 അവൻ തെന്റ ജനത്തിന്നു വീെണ്ടടുപ്പു അയച്ചു,
തെന്റ നിയമെത്ത എേന്നക്കുമായി
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ നാമം വിശുദ്ധവും ഭയങ്കരവും ആകുന്നു.
10 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ ആരംഭമാകുന്നു;
അവെയ ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും നല്ല ബുദ്ധി
ഉണ്ടു;
അവെന്റ സ്തുതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.

൧൧൨൧൧൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു, അവെന്റ
കലപ്നകളിൽ

ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
2 അവെന്റ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലെപ്പട്ടിരിക്കും;

േനരുള്ളവരുെട തലമുറ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
3 ഐശ്വയ്യൎ വും സമ്പത്തും അവെന്റ വീട്ടിൽ

ഉണ്ടാകും;
അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4 േനരുള്ളവക്കൎ ു ഇരുട്ടിൽ െവളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു;
അവൻ കൃപയും കരുണയും നീതിയും
ഉള്ളവനാകുന്നു.

5 കൃപേതാന്നി വായപ്െകാടുക്കുന്നവൻ
ശുഭമായിരിക്കും;
വ്യവഹാരത്തിൽ അവൻ തെന്റ കായ്യൎ ം േനടും.
6 അവൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല;
നീതിമാൻ എേന്നക്കും ഓമ്മൎ യിൽ ഇരിക്കും.
7 ദുവ്വൎ ത്തൎ മാനംനിമിത്തം അവൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല;
അവെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയിൽ ആശ്രയിച്ചു
ഉെറച്ചിരിക്കും.

8 അവെന്റ ഹൃദയം ഭയെപ്പടാെത
സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവൻ ശ്രതുക്കളിൽ തെന്റ ആ്രഗഹം
നിവത്തൎ ിച്ചുകാണും.

9 അവൻ വാരി വിതറി ദരി്രദന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
അവെന്റ െകാമ്പു ബഹുമാനേത്താെട ഉയന്നൎ ിരിക്കും.
10 ദുഷ്ടൻ അതു കണ്ടു വ്യസനിക്കും;
അവൻ പല്ലുകടിച്ചു ഉരുകിേപ്പാകും;
ദുഷ്ടെന്റ ആശ നശിച്ചുേപാകും.

൧൧൩൧൧൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാെര സ്തുതിപ്പിൻ;
യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിപ്പിൻ.

2 യേഹാവയുെട നാമം വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ഇന്നുമുതൽ എെന്നേന്നക്കും തേന്ന.
3 സൂയ്യൎ െന്റ ഉദയംമുതൽ അസ്തമാനംവെര
യേഹാവയുെട നാമം സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
4 യേഹാവ സകലജാതികൾക്കും മീെതയും
അവെന്റ മഹത്വം ആകാശത്തിന്നു മീെതയും
ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

5 ഉന്നതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനായി
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു സദൃശൻ
ആരുള്ളു?

6 ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവ അവൻ
കുനിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.

7 അവൻ എളിയവെന െപാടിയിൽനിന്നു
എഴുേന്നലപ്ിക്കയും
ദരി്രദെന കുപ്പയിൽനിന്നു ഉയത്തൎ ുകയും െചയത്ു;
8 ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട,
തെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട തേന്ന
ഇരുത്തുന്നു.

9 അവൻ വീട്ടിൽ മച്ചിയായവെള
മക്കളുെട അമ്മയായി സേന്താഷേത്താെട
വസിക്കുമാറാക്കുന്നു.

൧൧൪൧൧൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യി്രസാേയൽ മി്രസയീമിൽനിന്നും
യാേക്കാബിൻഗൃഹം അന്യഭാഷയുള്ള
ജാതിയുെട ഇടയിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ

2 െയഹൂദാ അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരവും
യി്രസാേയൽ അവെന്റ ആധിപത്യവുമായി തീന്നൎ ു.
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3 സമു്രദം കണ്ടു ഓടി; േയാദ്ദൎ ാൻ പിൻവാങ്ങിേപ്പായി.
4 പവ്വൎ തങ്ങൾ മുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകൾ കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും തുള്ളി.
5 സമു്രദേമ, നീ ഓടുന്നെതന്തു?
േയാദ്ദൎ ാേന, നീ പിൻവാങ്ങുന്നെതന്തു?
6 പവ്വൎ തങ്ങേള; നിങ്ങൾ മുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകേള, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും
തുള്ളുന്നതു എന്തു.

7 ഭൂമിേയ, നീ കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ,
യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ വിെറക്ക.
8 അവൻ പാറെയ ജലതടാകവും
തീക്കല്ലിെന നീരുറവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

൧൧൫൧൧൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
ഞങ്ങൾക്കല്ല, യേഹാേവ, ഞങ്ങൾക്കല്ല,
നിെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയുംനിമിത്തം
നിെന്റ നാമത്തിന്നു തേന്ന മഹത്വം

വരുേത്തണേമ.
2 അവരുെട ൈദവം ഇേപ്പാൾ എവിെട എന്നു

ജാതികൾ പറയുന്നെതന്തിന്നു?
3 നമ്മുെട ൈദവേമാ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഉണ്ടു;
തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും അവൻ െചയ്യുന്നു.
4 അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ െപാന്നും െവള്ളിയും

ആകുന്നു;
മനുഷ്യരുെട ൈകേവല തേന്ന.
5 അെവക്കു വായുെണ്ടങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണുെണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല.
6 അെവക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
മൂക്കുെണ്ടങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല.
7 അെവക്കു കയ്യുെണ്ടങ്കിലും സപ്ശൎ ിക്കുന്നില്ല;
കാലുെണ്ടങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല; െതാണ്ടെകാണ്ടു
സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല.

8 അവെയ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവെയേപ്പാെല
ആകുന്നു;
അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങെന തേന്ന.
9 യി്രസാേയേല, യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്ക;
അവൻ അവരുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു;
10 അഹേരാൻഗൃഹേമ, യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്ക;
അവൻ അവരുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു.
11 യേഹാവാഭക്തന്മാേര, യേഹാവയിൽ

ആശ്രയിപ്പിൻ;
അവൻ അവരുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു.
12 യേഹാവ നെമ്മ ഓത്തൎ ിരിക്കുന്നു; അവൻ

അനു്രഗഹിക്കും;
അവൻ യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത അനു്രഗഹിക്കും;
അവൻ അഹേരാൻഗൃഹെത്ത അനു്രഗഹിക്കും.
13 അവൻ യേഹാവാഭക്തന്മാരായ െചറിയവെരയും

വലിയവെരയും അനു്രഗഹിക്കും.
14 യേഹാവ നിങ്ങെള േമല്ക്കുേമൽ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കെട്ട;
നിങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട മക്കെളയും തേന്ന.
15 ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കിയ

യേഹാവയാൽ
നിങ്ങൾ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ആകുന്നു.
16 സ്വഗ്ഗൎ ം യേഹാവയുെട സ്വഗ്ഗൎ മാകുന്നു;
ഭൂമിെയ അവൻ മനുഷ്യക്കൎ ു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
17 മരിച്ചവരും െമൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവർ
ആരും യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുന്നില്ല.
18 നാേമാ, ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും യേഹാവെയ

വാഴത്്തും.

യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൧൬൧൧൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവ എെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയും യാചനകളും
േകട്ടതുെകാണ്ടു
ഞാൻ അവെന േസ്നഹിക്കുന്നു.

2 അവൻ തെന്റ െചവി എങ്കേലക്കു
ചായിച്ചതുെകാണ്ടു
ഞാൻ ജീവകാലെമാെക്കയും അവെന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും

3 മരണപാശങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റി, പാതാള േവദനകൾ
എെന്ന പിടിച്ചു;
ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു.
4 അേയ്യാ, യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാണെന

രക്ഷിേക്കണേമ
എന്നു ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചു.

5 യേഹാവ കൃപയും നീതിയും ഉള്ളവൻ;
നമ്മുെട ൈദവം കരുണയുള്ളവൻ തേന്ന.
6 യേഹാവ അലപ്ബുദ്ധികെള പാലിക്കുന്നു;
ഞാൻ എളിമെപ്പട്ടു, അവൻ എെന്ന രക്ഷിച്ചു.
7 എൻ മനേമ, നീ വീണ്ടും സ്വസ്ഥമായിരിക്ക;
യേഹാവ നിനക്കു ഉപകാരം െചയത്ിരിക്കുന്നു.
8 നീ എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നും
എെന്റ കണ്ണിെന കണ്ണുനീരിൽനിന്നും
എെന്റ കാലിെന വീഴച്യിൽനിന്നും
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നടക്കും.
10 ഞാൻ വലിയ കഷ്ടതയിൽ ആയി
എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു.
11 സകലമനുഷ്യരും േഭാഷ്കുപറയുന്നു
എന്നു ഞാൻ എെന്റ പരി്രഭമത്തിൽ പറഞ്ഞു.
12 യേഹാവ എനിക്കു െചയത്

സകലഉപകാരങ്ങൾക്കും
ഞാൻ അവന്നു എന്തു പകരം െകാടുക്കും?
13 ഞാൻ രക്ഷയുെട പാനപാ്രതം എടുത്തു

യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
14 യേഹാെവക്കു ഞാൻ എെന്റ േനച്ചൎ കെള അവെന്റ

സകലജനവും കാൺെക കഴിക്കും.
15 തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട മരണം
യേഹാെവക്കു വിലേയറിയതാകുന്നു.
16 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നു;
നിെന്റ ദാസനും നിെന്റ ദാസിയുെട മകനും തേന്ന;
നീ എെന്റ ബന്ധനങ്ങെള അഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 ഞാൻ നിനക്കു േസ്താ്രതയാഗം കഴിച്ചു
യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
18 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിലും
െയരൂശേലേമ, നിെന്റ നടുവിലും
19 ഞാൻ യേഹാെവക്കു എെന്റ േനച്ചൎ കെള അവെന്റ

സകലജനവും കാൺെക കഴിക്കും.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൧൭൧൧൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
സകല ജാതികളുമായുേള്ളാേര, യേഹാവെയ
സ്തുതിപ്പിൻ;
സകല വംശങ്ങളുമായുേള്ളാേര, അവെന

പുകഴത്്തുവിൻ.
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2 നേമ്മാടുള്ള അവെന്റ ദയ വലുതായിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വിശ്വസ്തത എേന്നക്കും ഉള്ളതു.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൧൮൧൧൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ; അവൻ
നല്ലവനേല്ലാ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.

2 അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു
എന്നു യി്രസാേയൽ പറയെട്ട.
3 അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു
എന്നു അഹേരാൻഗൃഹം പറയെട്ട.
4 അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു
എന്നു യേഹാവാഭക്തർ പറയെട്ട.
5 െഞരുക്കത്തിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചു,
യേഹാവ ഉത്തരമരുളി എെന്ന വിശാലസ്ഥലത്താക്കി.
6 യേഹാവ എെന്റ പക്ഷത്തുണ്ടു; ഞാൻ

േപടിക്കയില്ല;
മനുഷ്യൻ എേന്നാടു എന്തു െചയ്യും?
7 എെന്ന സഹായിക്കുന്നവേരാടുകൂെട യേഹാവ

എെന്റ പക്ഷത്തുണ്ടു;
ഞാൻ എെന്ന പെകക്കുന്നവെര കണ്ടു രസിക്കും.
8 മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതു നല്ലതു.
9 ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതു നല്ലതു.
10 സകലജാതികളും എെന്ന ചുറ്റിവളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര
േഛദിച്ചുകളയും.

11 അവർ എെന്ന വളഞ്ഞു; അേത, അവർ എെന്ന
വളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര
േഛദിച്ചുകളയും.

12 അവർ േതനീച്ചേപാെല എെന്ന ചുറ്റിവളഞ്ഞു;
മുൾതീേപാെല അവർ െകട്ടുേപായി;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര
േഛദിച്ചുകളയും.

13 ഞാൻ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ എെന്ന തള്ളി;
എങ്കിലും യേഹാവ എെന്ന സഹായിച്ചു.
14 യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ കീത്തൎ നവും

ആകുന്നു;
അവൻ എനിക്കു രക്ഷയായും തീന്നൎ ു.
15 ഉല്ലാസത്തിെന്റയും ജയത്തിെന്റയും േഘാഷം

നീതിമാന്മാരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടു;
യേഹാവയുെട വലൈങ്ക വീയ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു.
16 യേഹാവയുെട വലൈങ്ക ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വലൈങ്ക വീയ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു.
17 ഞാൻ മരിക്കയില്ല; ഞാൻ ജീവേനാെടയിരുന്നു

യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെള വണ്ണൎ ിക്കും.
18 യേഹാവ എെന്ന കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു;
എന്നാലും അവൻ എെന്ന മരണത്തിന്നു
ഏലപ്ിച്ചിട്ടില്ല.

19 നീതിയുെട വാതിലുകൾ എനിക്കു തുറന്നു
തരുവിൻ;
ഞാൻ അവയിൽകൂടി കടന്നു യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം
െചയ്യും.

20 യേഹാവയുെട വാതിൽ ഇതു തേന്ന;
നീതിമാന്മാർ അതിൽകൂടി കടക്കും.

21 നീ എനിക്കു ഉത്തരമരുളി എെന്റ രക്ഷയായി
തീന്നൎ ിരിക്കയാൽ
ഞാൻ നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യും.
22 വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു

മൂലക്കല്ലായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
23 ഇതു യേഹാവയാൽ സംഭവിച്ചു
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചയ്യൎ ം ആയിരിക്കുന്നു.
24 ഇതു യേഹാവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം;
ഇന്നു നാം സേന്താഷിച്ചു ആനന്ദിക്ക.
25 യേഹാേവ, ഞങ്ങെള രക്ഷിേക്കണേമ;
യേഹാേവ, ഞങ്ങൾക്കു ശുഭത നേല്കണേമ.
26 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ

വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ;
ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നു നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കുന്നു.

27 യേഹാവ തേന്ന ൈദവം; അവൻ നമുക്കു
്രപകാശം തന്നിരിക്കുന്നു;
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകേളാളം
യാഗപശുവിെന കയറുെകാണ്ടു െകട്ടുവിൻ.
28 നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ നിനക്കു

േസ്താ്രതം െചയ്യും;
നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
പുകഴത്്തും.

29 യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ; അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും
ഉള്ളതാകുന്നു.

൧൧൯൧൧൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേലഫ.്
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ചു
നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
2 അവെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള ്രപമാണിച്ചു

പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട അവെന അേന്വഷിക്കുന്നവർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ.

3 അവർ നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കാെത
അവെന്റ വഴികളിൽതേന്ന നടക്കുന്നു.
4 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള കൃത്യമായി

ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ അവെയ കലപ്ിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു.
5 നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു
എെന്റ നടപ്പു സ്ഥിരമാെയങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു.
6 നിെന്റ സകലകലപ്നകെളയും

സൂക്ഷിക്കുേന്നടേത്താളം
ഞാൻ ലജ്ജിച്ചുേപാകയില്ല.
7 നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികെള പഠിച്ചിട്ടു
ഞാൻ പരമാത്ഥൎ ഹൃദയേത്താെട നിനക്കു േസ്താ്രതം
െചയ്യും.

8 ഞാൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ആചരിക്കും;
എെന്ന അേശഷം ഉേപക്ഷിക്കരുേത.

േബത്ത്.
9 ബാലൻ തെന്റ നടപ്പിെന നിമ്മൎ ലമാക്കുന്നതു

എങ്ങെന?
നിെന്റ വചന്രപകാരം അതിെന സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ
തേന്ന.

10 ഞാൻ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നു;
നിെന്റ കലപ്നകൾ വിട്ടുനടപ്പാൻ എനിക്കു
ഇടവരരുേത.

11 ഞാൻ നിേന്നാടു പാപം െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു

സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 117:2 500 സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 119:11



നിെന്റ വചനെത്ത ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിക്കുന്നു.
12 യേഹാേവ, നീ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള എനിക്കു ഉപേദശിച്ചു തേരണേമ.
13 ഞാൻ എെന്റ അധരങ്ങൾെകാണ്ടു
നിെന്റ വായുെട വിധികെള ഒെക്കയും വണ്ണൎ ിക്കുന്നു.
14 ഞാൻ സവ്വൎ സമ്പത്തിലും എന്നേപാെല
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളുെട വഴിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു.
15 ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള ധ്യാനിക്കയും
നിെന്റ വഴികെള സൂക്ഷിക്കയും െചയ്യുന്നു.
16 ഞാൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ രസിക്കും;
നിെന്റ വചനെത്ത മറക്കയുമില്ല.

ഗീെമൽ.
17 ജീവച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു അടിയന്നു നന്മ

െചേയ്യണേമ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കും.
18 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിെല അത്ഭുതങ്ങെള

കാേണണ്ടതിന്നു
എെന്റ കണ്ണുകെള തുറേക്കണേമ.
19 ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പരേദശിയാകുന്നു;
നിെന്റ കലപ്നകെള എനിക്കു മെറച്ചുെവക്കരുേത.
20 നിെന്റ വിധികൾക്കായുള്ള നിത്യവാഞഛ്െകാണ്ടു
എെന്റ മനസ്സു തകന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
21 നിെന്റ കലപ്നകെള വിട്ടുനടക്കുന്നവരായി
ശപിക്കെപ്പട്ട അഹങ്കാരികെള നീ ഭത്സൎ ിക്കുന്നു.
22 നിന്ദയും അപമാനവും എേന്നാടു അകേറ്റണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള ്രപമാണിക്കുന്നു.
23 ്രപഭുക്കന്മാരും ഇരുന്നു എനിക്കു വിേരാധമായി

സംഭാഷിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അടിയൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ധ്യാനിക്കുന്നു.
24 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എെന്റ ്രപേമാദവും
എെന്റ ആേലാചനക്കാരും ആകുന്നു.

ദാെലത്ത്.
25 എെന്റ ്രപാണൻ െപാടിേയാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
തിരുവചന്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിേക്കണേമ.
26 എെന്റ വഴികെള ഞാൻ വിവരിച്ചേപ്പാൾ നീ

എനിക്കു ഉത്തരമരുളി;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള എനിക്കു ഉപേദശിച്ചുതേരണേമ.
27 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങളുെട വഴി എെന്ന

്രഗഹിപ്പിേക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള ധ്യാനിക്കും.
28 എെന്റ ്രപാണൻ വിഷാദംെകാണ്ടു ഉരുകുന്നു;
നിെന്റ വചന്രപകാരം എെന്ന നിവിേത്തൎ ണേമ.
29 േഭാഷ്കിെന്റ വഴി എേന്നാടു അകേറ്റണേമ;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എനിക്കു കൃപേയാെട
നേല്കണേമ.

30 വിശ്വസ്തതയുെട മാഗ്ഗൎ ം ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ വിധികെള എെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
31 ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങേളാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, എെന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കരുേത.
32 നീ എെന്റ ഹൃദയെത്ത വിശാലമാക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിെന്റ കലപ്നകളുെട വഴിയിൽ ഓടും.

േഹ.
33 യേഹാേവ, നിെന്റ ചട്ടങ്ങളുെട വഴി എെന്ന

ഉപേദശിേക്കണേമ;
ഞാൻ അതിെന അവസാനേത്താളം ്രപമാണിക്കും.
34 ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം കാേക്കണ്ടതിന്നും
അതിെന പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട
്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നും എനിക്കു ബുദ്ധി നേല്കണേമ.

35 നിെന്റ കലപ്നകളുെട പാതയിൽ എെന്ന
നടേത്തണേമ;
ഞാൻ അതിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.
36 ദുരാദായത്തിേലക്കല്ല, നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കു

തേന്ന
എെന്റ ഹൃദയം ചായുമാറാേക്കണേമ.
37 വ്യാജെത്ത േനാക്കാതവണ്ണം എെന്റ കണ്ണുകെള

തിരിച്ചു
നിെന്റ വഴികളിൽ എെന്ന ജീവിപ്പിേക്കണേമ.
38 നിേന്നാടുള്ള ഭക്തിെയ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നതായ
നിെന്റ വചനെത്ത അടിയന്നു നിവത്തൎ ിേക്കണേമ.
39 ഞാൻ േപടിക്കുന്ന നിന്ദെയ അകറ്റിക്കളേയണേമ;
നിെന്റ വിധികൾ നല്ലവയേല്ലാ.
40 ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള

വാഞഛ്ിക്കുന്നു;
നിെന്റ നീതിയാൽ എെന്ന ജീവിപ്പിേക്കണേമ.

െവൗ.
41 യേഹാേവ, നിെന്റ വചന്രപകാരം നിെന്റ ദയയും
നിെന്റ രക്ഷയും എങ്കേലക്കു വരുമാറാകെട്ട.
42 ഞാൻ നിെന്റ വചനത്തിൽ

ആശ്രയിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവേനാടു ഉത്തരം പറവാൻ ഞാൻ
്രപാപത്നാകും.

43 ഞാൻ നിെന്റ വിധികൾക്കായി കാത്തിരിക്കയാൽ
സത്യത്തിെന്റ വചനം എെന്റ വായിൽ നിന്നു
നീക്കിക്കളയരുേത.

44 അങ്ങെന ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
ഇടവിടാെത എേന്നക്കും ്രപമാണിക്കും.
45 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള ആരായുന്നതുെകാണ്ടു
ഞാൻ വിശാലതയിൽ നടക്കും.
46 ഞാൻ ലജ്ജിക്കാെത രാജാക്കന്മാരുെട മുമ്പിലും
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കും.
47 ഞാൻ നിെന്റ കലപ്നകളിൽ ്രപേമാദിക്കുന്നു;
അവ എനിക്കു ്രപിയമായിരിക്കുന്നു.
48 എനിക്കു ്രപിയമായിരിക്കുന്ന നിെന്റ

കലപ്നകളിേലക്കു ഞാൻ ൈകകെള ഉയത്തൎ ുന്നു;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു.

സയിൻ.
49 നീ എെന്ന ്രപത്യാശിക്കുമാറാക്കിയതുെകാണ്ടു
അടിയേനാടുള്ള വചനെത്ത ഓേക്കൎ ണേമ.
50 നിെന്റ വചനം എെന്ന ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു
എെന്റ കഷ്ടതയിൽ എനിക്കു ആശ്വാസമാകുന്നു.
51 അഹങ്കാരികൾ എെന്ന അത്യന്തം പരിഹസിച്ചു;
ഞാേനാ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത വിട്ടുമാറീട്ടില്ല.
52 യേഹാേവ, പേണ്ടയുള്ള നിെന്റ വിധികെള ഓത്തൎ ു
ഞാൻ എെന്നതേന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
53 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുന്ന

ദുഷ്ടന്മാർനിമിത്തം
എനിക്കു ഉ്രഗേകാപം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
54 ഞാൻ പരേദശിയായി പാക്കൎ ുന്ന വീട്ടിൽ നിെന്റ

ചട്ടങ്ങൾ എെന്റ കീത്തൎ നം ആകുന്നു.
55 യേഹാേവ, രാ്രതിയിൽ ഞാൻ തിരുനാമം

ഓക്കൎ ുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ ആചരിക്കുന്നു.
56 ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നതു
എനിക്കു വിഹിതമായിരിക്കുന്നു.

േഹത്ത്.
57 യേഹാേവ, നീ എെന്റ ഓഹരിയാകുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ വചനങ്ങെള ്രപമാണിക്കും എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു.
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58 പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താേട ഞാൻ നിെന്റ കൃെപക്കായി
യാചിക്കുന്നു;
നിെന്റ വാഗദ്ാന്രപകാരം എേന്നാടു
കൃപയുണ്ടാേകണേമ.

59 ഞാൻ എെന്റ വഴികെള വിചാരിച്ചു,
എെന്റ കാലുകെള നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കു
തിരിക്കുന്നു.

60 നിെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ താമസിയാെത ബദ്ധെപ്പടുന്നു;
61 ദുഷ്ടന്മാരുെട പാശങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത മറക്കുന്നില്ലതാനും.
62 നിെന്റ നീതിയുള്ള ന്യായവിധികൾ േഹതുവായി
നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ാൻ ഞാൻ അദ്ധൎ രാ്രതിയിൽ
എഴുേന്നല്ക്കും.

63 നിെന്ന ഭയെപ്പടുകയും നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള
അനുസരിക്കയും
െചയ്യുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും ഞാൻ കൂട്ടാളിയാകുന്നു.
64 യേഹാേവ, ഭൂമി നിെന്റ ദയെകാണ്ടു

നിെറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള എനിക്കുഉപേദശിച്ചു തേരണേമ.

േതത്ത്.
65 യേഹാേവ, തിരുവചന്രപകാരം
നീ അടിയന്നു നന്മ െചയത്ിരിക്കുന്നു.
66 നിെന്റ കലപ്നകെള ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കയാൽ
എനിക്കു നല്ല ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും
ഉപേദശിച്ചുതേരണേമ.

67 കഷ്ടതയിൽ ആകുന്നതിന്നു മുെമ്പ ഞാൻ
െതറ്റിേപ്പായി;
ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ നിെന്റ വചനെത്ത ്രപമാണിക്കുന്നു.
68 നീ നല്ലവനും നന്മ െചയ്യുന്നവനും ആകുന്നു;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള എനിക്കു ഉപേദശിച്ചുതേരണേമ.
69 അഹങ്കാരികൾ എെന്നെക്കാണ്ടു

നുണപറഞ്ഞുണ്ടാക്കി;
ഞാേനാ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള
അനുസരിക്കും.

70 അവരുെട ഹൃദയം െകാഴുപ്പുേപാെല
തടിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാേനാ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു.
71 നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ ആയിരുന്നതു എനിക്കു ഗുണമായി.
72 ആയിരം ആയിരം െപാൻെവള്ളി

നാണ്യെത്തക്കാൾ
നിെന്റ വായിൽനിന്നുള്ള ന്യായ്രപമാണം
എനിക്കുത്തമം.

േയാദ.്
73 തൃൈക്കകൾ എെന്ന

സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ കലപ്നകെള പഠിപ്പാൻ എനിക്കു ബുദ്ധി
നേല്കണേമ.

74 തിരുവചനത്തിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ
െവച്ചിരിക്കയാൽ
നിെന്റ ഭക്തന്മാർ എെന്ന കണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു.
75 യേഹാേവ, നിെന്റ വിധികൾ നീതിയുള്ളവെയന്നും
വിശ്വസ്തതേയാെട നീ എെന്ന താഴത്്തിയിരിക്കുന്നു
എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു.

76 അടിയേനാടുള്ള നിെന്റ വാഗദ്ാന്രപകാരം
നിെന്റ ദയ എെന്റ ആശ്വാസത്തിന്നായി
ഭവിക്കുമാറാകെട്ട.

77 ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ കരുണ
എനിക്കു വരുമാറാകെട്ട;

നിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഞാൻ രസിക്കുന്നു.
78 അഹങ്കാരികൾ എെന്ന െവറുെത

മറിച്ചിട്ടിരിക്കയാൽ ലജ്ജിച്ചുേപാകെട്ട;
ഞാേനാ നിെന്റ കലപ്നകെള ധ്യാനിക്കുന്നു.
79 നിെന്റ ഭക്തന്മാരും നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള

അറിയുന്നവരും
എെന്റ അടുക്കൽ വരെട്ട.
80 ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
എെന്റ ഹൃദയം നിെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ
നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കെട്ട.

കഫ.്
81 ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷെയ കാത്തു മൂച്ഛൎ ിക്കുന്നു;
നിെന്റ വാഗദ്ാനം ഞാൻ
്രപതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

82 എേപ്പാൾ നീ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കും
എന്നുെവച്ചു
എെന്റ കണ്ണു നിെന്റ വാഗദ്ാനം കാത്തു
ക്ഷീണിക്കുന്നു.

83 പുകയത്തു െവച്ച തുരുത്തിേപാെല ഞാൻ
ആകുന്നു.
എങ്കിലും നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള മറക്കുന്നില്ല.
84 അടിയെന്റ ജീവകാലം എന്തുള്ളു?
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവേരാടു നീ എേപ്പാൾ
ന്യായവിധി നടത്തും?

85 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത അനുസരിക്കാത്ത
അഹങ്കാരികൾ എനിക്കായി കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
86 നിെന്റ കലപ്നകെളല്ലം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു;
അവർ എെന്ന െവറുെത ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
എെന്ന സഹായിേക്കണേമ.
87 അവർ ഭൂമിയിൽ എെന്ന മിക്കവാറും

മുടിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ചില്ലതാനും.
88 നിെന്റ ദെയക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന

ജീവിപ്പിേക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ വായിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങെള
്രപമാണിക്കും.

ലാെമദ.്
89 യേഹാേവ, നിെന്റ വചനം
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു.
90 നിെന്റ വിശ്വസ്തത തലമുറതലമുറേയാളം

ഇരിക്കുന്നു;
നീ ഭൂമിെയ സ്ഥാപിച്ചു, അതു നിലനില്ക്കുന്നു.
91 അവ ഇന്നുവെര നിെന്റ നിയമ്രപകാരം

നിലനില്ക്കുന്നു;
സവ്വൎ സൃഷ്ടികളും നിെന്റ ദാസന്മാരേല്ലാ.
92 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ്രപേമാദം

ആയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ എെന്റ കഷ്ടതയിൽ നശിച്ചുേപാകുമായിരുന്നു.
93 ഞാൻ ഒരുനാളും നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള മറക്കയില്ല;
അവെയെക്കാണ്ടേല്ലാ നീ എെന്ന
ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു.

94 ഞാൻ നിനക്കുള്ളവനെ്രത; എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള അേന്വഷിക്കുന്നു.
95 ദുഷ്ടന്മാർ എെന്ന നശിപ്പിപ്പാൻ പതിയിരിക്കുന്നു;
ഞാേനാ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള ചിന്തിച്ചുെകാള്ളും.
96 സകലസമ്പൂത്തൎ ിക്കും ഞാൻ അവസാനം

കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ കലപ്നേയാ അത്യന്തം വിസ്തീണ്ണൎ മായിരിക്കുന്നു.

േമം.
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97 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എനിക്കു എ്രതേയാ ്രപിയം;
ഇടവിടാെത അതു എെന്റ ധ്യാനമാകുന്നു.
98 നിെന്റ കലപ്നകൾ എെന്ന എെന്റ

ശ്രതുക്കെളക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു;
അവ എേപ്പാഴും എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടു.
99 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എെന്റ

ധ്യാനമായിരിക്കെകാണ്ടു
എെന്റ സകല ഗുരുക്കന്മാരിലും ഞാൻ
ബുദ്ധിമാനാകുന്നു.

100 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള അനുസരിക്കയാൽ
ഞാൻ വേയാധികന്മാരിലും
വിേവകേമറിയവനാകുന്നു.

101 നിെന്റ വചനം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ സകല ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നും കാൽ
വിലക്കുന്നു.

102 നീ എെന്ന ഉപേദശിച്ചിരിക്കയാൽ
ഞാൻ നിെന്റ വിധികെള വിട്ടുമാറീട്ടില്ല.
103 തിരുവചനം എെന്റ അണ്ണാക്കിന്നു എ്രത മധുരം!
അവ എെന്റ വായിക്കു േതനിലും നല്ലതു.
104 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങളാൽ ഞാൻ

വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ സകലവ്യാജമാഗ്ഗൎ വും
െവറുക്കുന്നു.

നൂൻ.
105 നിെന്റ വചനം എെന്റ കാലിന്നു ദീപവും
എെന്റ പാെതക്കു ്രപകാശവും ആകുന്നു.
106 നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികെള ്രപമാണിക്കുെമന്നു
ഞാൻ സത്യം െചയത്ു; അതു ഞാൻ നിവത്തൎ ിക്കും.
107 ഞാൻ മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, നിെന്റ വാഗദ്ാന്രപകാരം എെന്ന
ജീവിപ്പിേക്കണേമ.

108 യേഹാേവ, എെന്റ വായുെട സ്വേമധാദാനങ്ങളിൽ
്രപസാദിേക്കണേമ;
നിെന്റ വിധികെള എനിക്കു ഉപേദശിച്ചു തേരണേമ.
109 ഞാൻ ്രപാണത്യാഗം െചയവ്ാൻ എല്ലായേ്പാഴും

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല.
110 ദുഷ്ടന്മാർ എനിക്കു കണി െവച്ചിരിക്കുന്നു;
എന്നാലും ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല.

111 ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള
ശാശ്വതാവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവ എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ആനന്ദമാകുന്നു.
112 നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ഇടവിടാെത എേന്നക്കും

ആചരിപ്പാൻ
ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത ചായിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാെമക്.
113 ഇരുമനസ്സുള്ളവെര ഞാൻ െവറുക്കുന്നു;
എന്നാൽ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എനിക്കു
്രപിയമാകുന്നു.

114 നീ എെന്റ മറവിടവും എെന്റ പരിചയും
ആകുന്നു;
ഞാൻ തിരുവചനത്തിൽ ്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
115 എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കലപ്നകെള ഞാൻ

്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നു
ദുഷ്കമ്മൎ ികേള, എെന്ന വിട്ടകന്നു േപാകുവിൻ.
116 ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ

വചന്രപകാരം എെന്ന താേങ്ങണേമ;
എെന്റ ്രപത്യാശയിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചുേപാകരുേത.
117 ഞാൻ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന്നു എെന്ന താേങ്ങണേമ;

നിെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ നിരന്തരം രസിക്കും.
118 നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള വിട്ടുേപാകുന്നവെര ഒെക്കയും

നീ നിരസിക്കുന്നു;
അവരുെട വഞ്ചന വ്യത്ഥൎ മാകുന്നു.
119 ഭൂമിയിെല സകലദുഷ്ടന്മാെരയും നീ

കീടെത്തേപ്പാെല നീക്കിക്കളയുന്നു;
അതുെകാണ്ടു നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്കു
്രപിയമാകുന്നു.

120 നിങ്കലുള്ള ഭയംനിമിത്തം എെന്റ േദഹം
േരാമാഞ്ചം െകാള്ളുന്നു;
നിെന്റ വിധികൾനിമിത്തം ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

അയിൻ.
121 ഞാൻ നീതിയും ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു;
എെന്റ പീഡകന്മാക്കൎ ു എെന്ന
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കരുേത.

122 അടിയെന്റ നെന്മക്കുേവണ്ടി ഉത്തരവാദി
ആയിരിേക്കണേമ;
അഹങ്കാരികൾ എെന്ന പീഡിപ്പിക്കരുേത.
123 എെന്റ കണ്ണു നിെന്റ രക്ഷെയയും
നിെന്റ നീതിയുെട വചനെത്തയും കാത്തിരുന്നു
ക്ഷീണിക്കുന്നു.

124 നിെന്റ ദയക്കു തക്കവണ്ണം അടിയേനാടു
്രപവത്തൎ ിച്ചു
നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള എനിക്കു ഉപേദശിച്ചുതേരണേമ.
125 ഞാൻ നിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നു;
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള ്രഗഹിപ്പാൻ എനിക്കു ബുദ്ധി
നേല്കണേമ.

126 യേഹാേവ, ഇതു നിനക്കു ്രപവത്തൎ ിപ്പാനുള്ള
സമയമാകുന്നു;
അവർ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
ദുബ്ബൎ ലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

127 അതുെകാണ്ടു നിെന്റ കലപ്നകൾ
എനിക്കു െപാന്നിലും തങ്കത്തിലും അധികം
്രപിയമാകുന്നു.

128 ആകയാൽ നിെന്റ സകല്രപമാണങ്ങളും
ഒത്തെതന്നു എണ്ണി,
ഞാൻ സകലവ്യാജമാഗ്ഗൎ േത്തയും െവറുക്കുന്നു.

േപ.
129 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതിശയകരമാകയാൽ
എെന്റ മനസ്സു അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നു.
130 നിെന്റ വചനങ്ങളുെട വികാശനം ്രപകാശ്രപദം

ആകുന്നു;
അതു അലപ്ബുദ്ധികെള ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു.
131 നിെന്റ കലപ്നകൾക്കായി വാഞഛ്ിക്കയാൽ
ഞാൻ എെന്റ വായ ്തുറന്നു കിെഴക്കുന്നു.
132 തിരുനാമെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ു

െചയ്യുന്നതുേപാെല
നീ എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു എേന്നാടു കൃപ
െചേയ്യണേമ.

133 എെന്റ കാലടികെള നിെന്റ വചനത്തിൽ
സ്ഥിരമാേക്കണേമ;
യാെതാരു നീതിേകടും എെന്ന ഭരിക്കരുേത.
134 മനുഷ്യെന്റ പീഡനത്തിൽനിന്നു എെന്ന

വിടുവിേക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള അനുസരിക്കും.
135 അടിയെന്റേമൽ നിെന്റ മുഖം ്രപകാശിപ്പിച്ചു
നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള എനിക്കു ഉപേദശിച്ചു തേരണേമ.
136 അവർ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത

അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ടു
എെന്റ കണ്ണിൽനിന്നു ജലനദികൾ ഒഴുകുന്നു.

സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 119:97 503 സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 119:136



സാെദ.
137 യേഹാേവ, നീ നീതിമാനാകുന്നു;
നിെന്റ വിധികൾ േനരുള്ളവ തേന്ന.
138 നീ നീതിേയാടും അത്യന്തവിശ്വസ്തതേയാടും കൂെട
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.
139 എെന്റ ൈവരികൾ തിരുവചനങ്ങെള

മറക്കുന്നതുെകാണ്ടു
എെന്റ എരിവു എെന്ന സംഹരിക്കുന്നു.
140 നിെന്റ വചനം അതിവിശുദ്ധമാകുന്നു;
അതുെകാണ്ടു അടിയന്നു അതു ്രപിയമാകുന്നു.
141 ഞാൻ അലപ്നും നിന്ദിതനും ആകുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള മറക്കുന്നില്ല.
142 നിെന്റ നീതി ശാശ്വതനീതിയും
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം സത്യവുമാകുന്നു.
143 കഷ്ടവും സങ്കടവും എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും നിെന്റ കലപ്നകൾ എെന്റ
്രപേമാദമാകുന്നു.

144 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എേന്നക്കും നീതിയുള്ളവ;
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു എനിക്കു ബുദ്ധി
നേല്കണേമ.

േകാഫ.്
145 ഞാൻ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; എനിക്കു ഉത്തരം അരുേളണേമ;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിക്കും.
146 ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; എെന്ന

രക്ഷിേക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള ്രപമാണിക്കും.
147 ഞാൻ ഉദയത്തിന്നു മുെമ്പ എഴുേന്നറ്റു

്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു;
നിെന്റ വചനത്തിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശെവക്കുന്നു.
148 തിരുവചനം ധ്യാനിേക്കണ്ടതിന്നു
എെന്റ കണ്ണു യാമങ്ങെള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
149 നിെന്റ ദയക്കു തക്കവണ്ണം എെന്റ അേപക്ഷ

േകൾേക്കണേമ;
യേഹാേവ, നിെന്റ ന്യായ്രപകാരം എെന്ന
ജീവിപ്പിേക്കണേമ.

150 ദുഷ്ടതെയ പിന്തുടരുന്നവർ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താടു അവർ
അകന്നിരിക്കുന്നു.

151 യേഹാേവ, നീ സമീപസ്ഥനാകുന്നു;
നിെന്റ കലപ്നകൾ ഒെക്കയും സത്യം തേന്ന.
152 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള നീ എേന്നക്കും

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നു ഞാൻ പണ്ടുതേന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

േരശ.്
153 എെന്റ അരിഷ്ടത കടാക്ഷിച്ചു എെന്ന

വിടുവിേക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത മറക്കുന്നില്ല.
154 എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി എെന്ന

വീെണ്ടടുേക്കണേമ;
നിെന്റ വാഗദ്ാന്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിേക്കണേമ.
155 രക്ഷ ദുഷ്ടന്മാേരാടു അകന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള അേന്വഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
156 യേഹാേവ, നിെന്റ കരുണ വലിയതാകുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിേക്കണേമ.
157 എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവരും എെന്റ ൈവരികളും

വളെരയാകുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള വിട്ടുമാറുന്നില്ല.
158 ഞാൻ േ്രദാഹികെള കണ്ടു വ്യസനിച്ചു;
അവർ നിെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.

159 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ എനിക്കു എ്രത ്രപിയം
എന്നു കണ്ടു,
യേഹാേവ, നിെന്റ ദെയക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന
ജീവപ്പിേക്കണേമ.

160 നിെന്റ വചനത്തിെന്റ സാരം സത്യം തേന്ന;
നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികൾ ഒെക്കയും
എേന്നക്കുമുള്ളവ.

ശീൻ.
161 ്രപഭുക്കന്മാർ െവറുെത എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
എങ്കിലും നിെന്റ വചനംനിമിത്തം എെന്റ ഹൃദയം
േപടിക്കുന്നു.

162 വലിയ െകാള്ള കണ്ടുകിട്ടിയവെനേപ്പാെല
ഞാൻ നിെന്റ വചനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു.
163 ഞാൻ േഭാഷ്കു പെകച്ചു െവറുക്കുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണേമാ എനിക്കു ്രപിയമാകുന്നു.
164 നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികൾനിമിത്തം
ഞാൻ ദിവസം ഏഴു ്രപാവശ്യം നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു.
165 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താടു ്രപിയം ഉള്ളവക്കൎ ു

മഹാസമാധാനം ഉണ്ടു;
അവക്കൎ ു വീഴെ്ചക്കു സംഗതി ഏതുമില്ല.
166 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയിൽ ്രപത്യാശ

െവക്കുന്നു;
നിെന്റ കലപ്നകെള ഞാൻ ആചരിക്കുന്നു.
167 എെന്റ മനസ്സു നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള

്രപമാണിക്കുന്നു;
അവ എനിക്കു അത്യന്തം ്രപിയമാകുന്നു.
168 ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെളയും

സാക്ഷ്യങ്ങെളയും ്രപമാണിക്കുന്നു;
എെന്റ വഴികെളല്ലാം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു.

െതൗ.
169 യേഹാേവ, എെന്റ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ

വരുമാറാകെട്ട;
നിെന്റ വചന്രപകാരം എനിക്കു ബുദ്ധി നേല്കണേമ.
170 എെന്റ യാചന തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകെട്ട;
നിെന്റ വാഗദ്ാന്രപകാരം എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ.
171 നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള എനിക്കു

ഉപേദശിച്ചുതരുന്നതുെകാണ്ടു
എെന്റ അധരങ്ങൾ സ്തുതി െപാഴിക്കെട്ട.
172 നിെന്റ കലപ്നകൾ ഒെക്കയും

നീതിയായിരിക്കയാൽ
എെന്റ നാവു നിെന്റ വാഗദ്ാനെത്തക്കുറിച്ചു പാടെട്ട.
173 നിെന്റ കലപ്നകെള ഞാൻ

തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കയാൽ
നിെന്റ ൈക എനിക്കു തുണയായിരിക്കെട്ട.
174 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ രെക്ഷക്കായി

വാഞഛ്ിക്കുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ്രപേമാദം ആകുന്നു.
175 നിെന്ന സ്തുതിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ ്രപാണൻ

ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട;
നിെന്റ വിധികൾ എനിക്കു തുണയായിരിക്കെട്ട.
176 കാണാെതേപായ ആടുേപാെല ഞാൻ

െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അടിയെന അേന്വഷിേക്കണേമ; നിെന്റ കലപ്നകെള
ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല.

൧൨൦൧൨൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
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എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു;
അവൻ എനിക്കു ഉത്തരം അരുളുകയും

െചയത്ു.
2 യേഹാേവ, വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങെളയും
വഞ്ചനയുള്ള നാവിെനയും തടുത്തു എെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിേക്കണേമ.

3 വഞ്ചനയുള്ള നാേവ, നിനക്കു എന്തു വരും?
നിനക്കു ഇനി എന്തു കിട്ടും?
4 വീരെന്റ മൂച്ചൎ യുള്ള അ്രസ്തങ്ങളും
പൂവത്തിൻ കനലും തേന്ന.
5 ഞാൻ േമെശക്കിൽ ്രപവാസം

െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടും
േകദാർകൂടാരങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്നതുെകാണ്ടും
എനിക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം!

6 സമാധാനേദ്വഷിേയാടുകൂെട പാക്കൎ ുന്നതു
എനിക്കു മതിമതിയായി.
7 ഞാൻ സമാധാന്രപിയനാകുന്നു;
ഞാൻ സംസാരിക്കുേമ്പാേഴാ അവർ കലശൽ
തുടങ്ങുന്നു.

൧൨൧൧൨൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
ഞാൻ എെന്റ കണ്ണു പവ്വൎ തങ്ങളിേലക്കു
ഉയത്തൎ ുന്നു;
എനിക്കു സഹായം എവിെടനിന്നു വരും?

2 എെന്റ സഹായം ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു.
3 നിെന്റ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല;
നിെന്ന കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയുമില്ല.
4 യി്രസാേയലിെന്റ പരിപാലകൻ
മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല.
5 യേഹാവ നിെന്റ പരിപാലകൻ;
യേഹാവ നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നിനക്കു തണൽ.
6 പകൽ സൂയ്യൎ െനങ്കിലും
രാ്രതി ച്രന്ദെനങ്കിലും നിെന്ന ബാധിക്കയില്ല.
7 യേഹാവ ഒരു േദാഷവും തട്ടാതവണ്ണം നിെന്ന

പരിപാലിക്കും.
അവൻ നിെന്റ ്രപാണെന പരിപാലിക്കും.
8 യേഹാവ നിെന്റ ഗമനെത്തയും ആഗമനെത്തയും
ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും പരിപാലിക്കും.

൧൨൨൧൨൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു നമുക്കു
േപാകാം എന്നു
അവർ എേന്നാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ

സേന്താഷിച്ചു.
2 െയരൂശേലേമ, ഞങ്ങളുെട കാലുകൾ
നിെന്റ വാതിലുകൾക്കകത്തു നില്ക്കുന്നു.
3 തമ്മിൽ ഇണക്കിയ നഗരമായി
പണിതിരിക്കുന്ന െയരൂശേലേമ!
4 അവിേടക്കു േഗാ്രതങ്ങൾ, യേഹാവയുെട

േഗാ്രതങ്ങൾ തേന്ന,
യി്രസാേയലിന്നു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി
യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയവ്ാൻ
കയറിെച്ചല്ലുന്നു.

5 അവിെട ന്യായാസനങ്ങൾ,
ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ ന്യായാസനങ്ങൾ തേന്ന
ഇരിക്കുന്നു.

6 െയരൂശേലമിെന്റ സമാധാനത്തിന്നായി ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ;
നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവർ ൈസ്വരമായിരിക്കെട്ട.
7 നിെന്റ െകാത്തളങ്ങളിൽ സമാധാനവും
നിെന്റ അരമനകളിൽ ൈസ്വരവും ഉണ്ടാകെട്ട.
8 എെന്റ സേഹാദരന്മാരും കൂട്ടാളികളും നിമിത്തം
നിന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട എന്നു ഞാൻ
പറയും.

9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയംനിമിത്തം
ഞാൻ നിെന്റ നന്മ അേന്വഷിക്കും.

൧൨൩൧൨൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായുേള്ളാേവ,
നിങ്കേലക്കു ഞാൻ എെന്റ കണ്ണു
ഉയത്തൎ ുന്നു.

2 ദാസന്മാരുെട കണ്ണു യജമാനെന്റ കയ്യിേലക്കും
ദാസിയുെട കണ്ണു യജമാനത്തിയുെട കയ്യിേലക്കും
എന്നേപാെല
ഞങ്ങളുെട കണ്ണു ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയിങ്കേലക്കു,
അവൻ ഞങ്ങേളാടു കൃപെചയ്യുേവാളം
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

3 യേഹാേവ, ഞങ്ങേളാടു കൃപ െചേയ്യണേമ,
ഞങ്ങേളാടു കൃപ െചേയ്യണേമ;
ഞങ്ങൾ നിന്ദ സഹിച്ചു മടുത്തിരിക്കുന്നു.
4 സുഖിയന്മാരുെട പരിഹാസവും
അഹങ്കാരികളുെട നിന്ദയും സഹിച്ചു
ഞങ്ങളുെട മനം ഏറ്റവും മടുത്തിരിക്കുന്നു.

൧൨൪൧൨൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
യി്രസാേയൽ പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ
യേഹാവ നമ്മുെട
പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ,

2 മനുഷ്യർ നേമ്മാടു എതിത്തൎ േപ്പാൾ,
യേഹാവ നമ്മുെട പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ,
3 അവരുെട േകാപം നമ്മുെടേനെര ജ്വലിച്ചേപ്പാൾ,
അവർ നെമ്മ ജീവേനാെട വിഴുങ്ങിക്കളയുമായിരുന്നു;
4 െവള്ളം നെമ്മ ഒഴുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു,
നദി നമ്മുെട ്രപാണന്നു മീെത കവിയുമായിരുന്നു;
5 െപാങ്ങിയിരുന്ന െവള്ളം
നമ്മുെട ്രപാണന്നു മീെത കവിയുമായിരുന്നു.
6 നെമ്മ അവരുെട പല്ലിന്നു ഇരയായി

െകാടുക്കായ്കയാൽ
യേഹാവ വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
7 േവട്ടക്കാരുെട കണിയിൽനിന്നു

പക്ഷിെയന്നേപാെല
നമ്മുെട ്രപാണൻ വഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു;
കണി െപാട്ടി നാം വഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു.
8 നമ്മുെട സഹായം ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
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൧൨൫൧൨൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ
കുലുങ്ങാെത
എേന്നക്കും നില്ക്കുന്ന സീേയാൻ പവ്വൎ തം

േപാെലയാകുന്നു.
2 പവ്വൎ തങ്ങൾ െയരൂശേലമിെന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും തെന്റ ജനെത്ത
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.

3 നീതിമാന്മാർ നീതിേകടിേലക്കു ൈക
നീട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ദുഷ്ടന്മാരുെട െചേങ്കാൽ നീതിമാന്മാരുെട
അവകാശത്തിേന്മൽ ഇരിക്കയില്ല.

4 യേഹാേവ, ഗുണവാന്മാക്കൎ ും
ഹൃദയപരമാത്ഥൎ ികൾക്കും നന്മ െചേയ്യണേമ.
5 എന്നാൽ വളഞ്ഞവഴികളിേലക്കു തിരിയുന്നവെര
യേഹാവ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂെട
േപാകുമാറാക്കെട്ട.
യി്രസാേയലിേന്മൽ സമാധാനം വരുമാറാകെട്ട.

൧൨൬൧൨൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
യേഹാവ സീേയാെന്റ ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തിയേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ സ്വപന്ം കാണുന്നവെരേപ്പാെല

ആയിരുന്നു.
2 അന്നു ഞങ്ങളുെട വായിൽ ചിരിയും
ഞങ്ങളുെട നാവിേന്മൽ ആപ്പൎ ും നിറഞ്ഞിരുന്നു.
യേഹാവ അവരിൽ വങ്കായ്യൎ ങ്ങെള െചയത്ിരിക്കുന്നു
എന്നു ജാതികളുെട ഇടയിൽ അന്നു പറഞ്ഞു.
3 യേഹാവ ഞങ്ങളിൽ വങ്കായ്യൎ ങ്ങെള

െചയത്ിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്നു.
4 യേഹാേവ, െതെക്കനാട്ടിെല േതാടുകെളേപ്പാെല
ഞങ്ങളുെട ്രപവാസികെള മടക്കിവരുേത്തണേമ.
5 കണ്ണുനീേരാെട വിെതക്കുന്നവർ
ആേപ്പൎ ാെട െകായ്യും.
6 വിത്തു ചുമന്നു കരഞ്ഞും വിെതച്ചുംെകാണ്ടു

നടക്കുന്നു;
കറ്റ ചുമന്നും ആത്തൎ ുംെകാണ്ടു വരുന്നു.

൧൨൭൧൨൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ശലേമാെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
യേഹാവ വീടു പണിയാതിരുന്നാൽ
പണിയുന്നവർ വൃഥാ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു;
യേഹാവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ

കാവല്ക്കാരൻ വൃഥാ ജാഗരിക്കുന്നു.
2 നിങ്ങൾ അതികാലത്തു എഴുേന്നല്ക്കുന്നതും
നന്നാ താമസിച്ചു കിടപ്പാൻ േപാകുന്നതും
കഠിന്രപയത്നം െചയത്ു ഉപജീവിക്കുന്നതും
വ്യത്ഥൎ മേ്രത;
തെന്റ ്രപിയേന്നാ, അവൻ അതു ഉറക്കത്തിൽ
െകാടുക്കുന്നു.

3 മക്കൾ, യേഹാവ നല്കുന്ന അവകാശവും

ഉദരഫലം, അവൻ തരുന്ന ്രപതിഫലവും തേന്ന.
4 വീരെന്റ കയ്യിെല അ്രസ്തങ്ങൾ എങ്ങെനേയാ
അങ്ങെനയാകുന്നു െയൗവനത്തിെല മക്കൾ.
5 അവെയെക്കാണ്ടു തെന്റ ആവനാഴിക
നിെറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ;
നഗരവാതില്ക്കൽെവച്ചു ശ്രതുക്കേളാടു
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
അങ്ങെനയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചുേപാകയില്ല.

൧൨൮൧൨൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു, അവെന്റ വഴികളിൽ
നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ;

2 നിെന്റ ൈകകളുെട അദ്ധ്വാനഫലം നീ
തിന്നും;
നീ ഭാഗ്യവാൻ; നിനക്കു നന്മ വരും.
3 നിെന്റ ഭായ്യൎ  നിെന്റ വീട്ടിന്നകത്തു ഫല്രപദമായ

മുന്തിരിവള്ളിേപാെലയും
നിെന്റ മക്കൾ നിെന്റ േമെശക്കു ചുറ്റും
ഒലിവുൈതകൾേപാെലയും ഇരിക്കും.

4 യേഹാവാഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങെന
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനാകും.

5 യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്നു നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും നീ െയരൂശേലമിെന്റ
നന്മെയ കാണും.

6 നിെന്റ മക്കളുെട മക്കെളയും നീ കാണും.
യി്രസാേയലിേന്മൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.

൧൨൯൧൨൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
യി്രസാേയൽ പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
അവർ എെന്റ ബാല്യംമുതൽ പലേപ്പാഴും
എെന്ന ഉപ്രദവിച്ചു;

2 അവർ എെന്റ ബാല്യംമുതൽ പലേപ്പാഴും എെന്ന
ഉപ്രദവിച്ചു;
എങ്കിലും അവർ എെന്ന ജയിച്ചില്ല.
3 ഉഴവുകാർ എെന്റ മുതുകിേന്മൽ ഉഴുതു;
ഉഴവു ചാലുകെള അവർ നീളത്തിൽ കീറി.
4 യേഹാവ നീതിമാനാകുന്നു;
അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുെട കയറുകെള
അറുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

5 സീേയാെന പെകക്കുന്നവെരാെക്കയും
ലജ്ജിച്ചു പിന്തിരിഞ്ഞുേപാകെട്ട.
6 വളരുന്നതിന്നുമുെമ്പ ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്ന
പുരപ്പുറെത്ത പുല്ലുേപാെല അവർ ആകെട്ട.
7 െകായ്യുന്നവൻ അതുെകാണ്ടു തെന്റ ൈകയാകെട്ട
കറ്റ െകട്ടുന്നവൻ തെന്റ മാവ്വൎ ിടം ആകെട്ട
നിെറക്കയില്ല.

8 യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകെട്ട;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെന വഴിേപാകുന്നവർ പറയുന്നതുമില്ല.

൧൩൦൧൩൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
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യേഹാേവ, ആഴത്തിൽനിന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നു;

2 കത്തൎ ാേവ, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന
േകൾേക്കണേമ;
നിെന്റ െചവി എെന്റ യാചനകൾക്കു
ശ്രദ്ധിച്ചിരിേക്കണേമ.

3 യേഹാേവ, നീ അകൃത്യങ്ങെള ഓമ്മൎ െവച്ചാൽ
കത്തൎ ാേവ, ആർ നിലനില്ക്കും?
4 എങ്കിലും നിെന്ന ഭയെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ പക്കൽ വിേമാചനം ഉണ്ടു.
5 ഞാൻ യേഹാെവക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഉള്ളം കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വചനത്തിൽ ഞാൻ
്രപത്യാശെവച്ചിരിക്കുന്നു.

6 ഉഷസ്സിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ,
ഉഷസ്സിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ
എെന്റ ഉള്ളം യേഹാെവക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
7 യി്രസാേയേല, യേഹാവയിൽ

്രപത്യാശെവച്ചുെകാൾക;
യേഹാെവക്കു കൃപയും
അവെന്റപക്കൽ ധാരാളം വീെണ്ടടുപ്പും ഉണ്ടു.
8 അവൻ യി്രസാേയലിെന അവെന്റ
അകൃത്യങ്ങളിൽനിെന്നാെക്കയും വീെണ്ടടുക്കും.

൧൩൧൧൩൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
യേഹാേവ, എെന്റ ഹൃദയം
ഗവ്വൎ ിച്ചിരിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻ നിഗളിച്ചുനടക്കുന്നില്ല;

എെന്റ ബുദ്ധിെക്കത്താത്ത വങ്കായ്യൎ ങ്ങളിലും
അത്ഭുതവിഷയങ്ങളിലും ഞാൻ ഇടെപടുന്നതുമില്ല.
2 ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന താേലാലിച്ചു

മിണ്ടാതാക്കിയിരിക്കുന്നു;
തെന്റ അമ്മയുെട അടുക്കൽ മുലകുടി മാറിയ
ൈപതൽ എന്നേപാെല
എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ അടുക്കൽ
മുലകുടി മാറിയതുേപാെല ആകുന്നു.
3 യി്രസാേയേല, ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും
യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശ െവച്ചുെകാൾക.

൧൩൨൧൩൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
യേഹാേവ, ദാവീദിെനയും
അവെന്റ സകലകഷ്ടതെയയും
ഓേക്കൎ ണേമ.

2 അവൻ യേഹാവേയാടു സത്യം െചയത്ു
യാേക്കാബിെന്റ വല്ലഭന്നു േനന്നൎ തു എെന്തന്നാൽ:
3 ഞാൻ യേഹാെവക്കു ഒരു സ്ഥലം,
യാേക്കാബിെന്റ വല്ലഭന്നു ഒരു നിവാസം
കെണ്ടത്തുംവെര

4 ഞാൻ എെന്റ കൂടാരവീട്ടിൽ കടക്കയില്ല;
എെന്റ ശയ്യേമൽ കയറി കിടക്കുകയുമില്ല.
5 ഞാൻ എെന്റ കണ്ണിന്നു ഉറക്കവും
എെന്റ കൺേപാെളക്കു മയക്കവും െകാടുക്കയില്ല.
6 നാം എ്രഫാത്തയിൽ അതിെനക്കുറിച്ചു േകട്ടു
വന്രപേദശത്തു അതിെന കെണ്ടത്തിയേല്ലാ.
7 നാം അവെന്റ തിരുനിവാസത്തിേലക്കുെചന്നു

അവെന്റ പാദപീഠത്തിങ്കൽ നമസ്കരിക്കുക.
8 യേഹാേവ, നീ നിെന്റ ബലത്തിെന്റ െപട്ടകവുമായി
നിെന്റ വിശ്രാമത്തിേലക്കു എഴുെന്നേള്ളണേമ.
9 നിെന്റ പുേരാഹിതന്മാർ നീതി ധരിക്കയും
നിെന്റ ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കയും െചയ്യെട്ട.
10 നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദിൻനിമിത്തം
നിെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ മുഖെത്ത തിരിച്ചു കളയരുേത.
11 ഞാൻ നിെന്റ ഉദരഫലെത്ത
നിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുെമന്നും
12 നിെന്റ മക്കൾ എെന്റ നിയമെത്തയും
ഞാൻ അവക്കൎ ു ഉപേദശിച്ച സാക്ഷ്യെത്തയും
്രപമാണിക്കുെമങ്കിൽ
അവരുെട മക്കളും എേന്നക്കും നിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്നും
യേഹാവ ദാവീദിേനാടു ആണയിട്ടു സത്യം; അവൻ
അതിൽനിന്നു മാറുകയില്ല.

13 യേഹാവ സീേയാെന തിരെഞ്ഞടുക്കയും
അതിെന തെന്റ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കയും
െചയത്ു.

14 അതു എേന്നക്കും എെന്റ വിശ്രാമം ആകുന്നു;
ഞാൻ അതിെന ഇച്ഛിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവിെട
വസിക്കും;

15 അതിെല ആഹാരം ഞാൻ സമൃദ്ധിയായി
അനു്രഗഹിക്കും;
അതിെല ദരി്രദന്മാക്കൎ ു അപ്പംെകാണ്ടു തൃപത്ി
വരുത്തും.

16 അതിെല പുേരാഹിതന്മാെരയും രക്ഷ ധരിപ്പിക്കും;
അതിെല ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും.
17 അവിെട ഞാൻ ദാവീദിന്നു ഒരു െകാമ്പു

മുെളപ്പിക്കും;
എെന്റ അഭിഷിക്തന്നു ഒരു ദീപം ഒരുക്കീട്ടുമുണ്ടു.
18 ഞാൻ അവെന്റ ശ്രതുക്കെള ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കും;
അവെന്റ തലയിേലാ കിരീടം േശാഭിക്കും.

൧൩൩൧൩൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
ഇതാ, സേഹാദരന്മാർ ഒെത്താരുമിച്ചു
വസിക്കുന്നതു
എ്രത ശുഭവും എ്രത മേനാഹരവും

ആകുന്നു!
2 അതു വ്രസ്തത്തിെന്റ വിളുമ്പിേലക്കു നീണ്ടു

കിടക്കുന്ന താടിയിേലക്കു,
അഹേരാെന്റ താടിയിേലക്കു തേന്ന, ഒഴുകുന്നതായി
അവെന്റ തലയിെല വിേശഷൈതലം േപാെലയും
3 സീേയാൻ പവ്വൎ തത്തിൽ െപയ്യുന്ന

െഹേമ്മൎ ാന്യമഞ്ഞുേപാെലയും ആകുന്നു;
അവിെടയേല്ലാ യേഹാവ അനു്രഗഹവും
ശാശ്വതമായുള്ള ജീവനും കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നതു.

൧൩൪൧൩൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ആേരാഹണഗീതം.
അല്ലേയാ, രാ്രതികാലങ്ങളിൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നില്ക്കുന്നവരായി
യേഹാവയുെട

സകലദാസന്മാരുമായുേള്ളാേര, യേഹാവെയ
വാഴത്്തുവിൻ.
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2 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിങ്കേലക്കു ൈക ഉയത്തൎ ി
യേഹാവെയ വാഴത്്തുവിൻ.

3 ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവ
സീേയാനിൽനിന്നു നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട.

൧൩൫൧൩൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ; യേഹാവയുെട
നാമെത്ത സ്തുതിപ്പിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാേര, അവെന

സ്തുതിപ്പിൻ.
2 യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൻ
്രപാകാരങ്ങളിലും നില്ക്കുന്നവേര,

3 യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ; യേഹാവ നല്ലവൻ അേല്ലാ;
അവെന്റ നാമത്തിന്നു കീത്തൎ നം െചയവ്ിൻ; അതു
മേനാഹരമേല്ലാ.

4 യേഹാവ യാേക്കാബിെന തനിക്കായിട്ടും
യി്രസാേയലിെന തെന്റ നിേക്ഷപമായിട്ടും
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

5 യേഹാവ വലിയവൻ എന്നും നമ്മുെട കത്തൎ ാവു
സകലേദവന്മാരിലും േശ്രഷഠ്ൻ എന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നു.

6 ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സമു്രദങ്ങളിലും എല്ലാ
ആഴങ്ങളിലും
യേഹാവ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും െചയ്യുന്നു.
7 അവൻ ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്നു നീരാവി

െപാങ്ങുമാറാക്കുന്നു;
അവൻ മെഴക്കായി മിന്നലുകെള ഉണ്ടാക്കുന്നു;
തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്നു കാറ്റു
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.

8 അവൻ മി്രസയീമിെല കടിഞ്ഞൂലുകെള
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും ഒരുേപാെല സംഹരിച്ചു.
9 മി്രസയീേമ, നിെന്റ മേദ്ധ്യ അവൻ

ഫറേവാെന്റേമലും
അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരുെടേമലും
അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അയച്ചു.
10 അവൻ വലിയ ജാതികെള സംഹരിച്ചു;
ബലമുള്ള രാജാക്കന്മാെര നി്രഗഹിച്ചു.
11 അേമായ്യൎ രുെട രാജാവായ സീേഹാെനയും
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും
സകല കനാന്യരാജ്യങ്ങെളയും തേന്ന.
12 അവരുെട േദശെത്ത അവൻ അവകാശമായിട്ടു,
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു അവകാശമായിട്ടു
െകാടുത്തു.

13 യേഹാേവ, നിെന്റ നാമം ശാശ്വതമായും
യേഹാേവ, നിെന്റ ജ്ഞാപകം തലമുറതലമുറയായും
ഇരിക്കുന്നു.

14 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം
െചയ്യും;
അവൻ തെന്റ ദാസന്മാേരാടു സഹതപിക്കും.
15 ജാതികളുെട വി്രഗഹങ്ങൾ െപാന്നും െവള്ളിയും
മനുഷ്യരുെട ൈകേവലയും ആകുന്നു.
16 അെവക്കു വായുെണ്ടങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണുെണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
17 അെവക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
അവയുെട വായിൽ ശ്വാസവുമില്ല.
18 അവെയ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ

അവെയേപ്പാെലയാകുന്നു;
അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങെന തേന്ന.

19 യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക;
അഹേരാെന്റ ഗൃഹേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക.
20 േലവിഗൃഹേമ, യേഹാവെയ വാഴത്്തുക;
യേഹാവാഭക്തന്മാേര, യേഹാവെയ വാഴത്്തുവിൻ.
21 െയരൂശേലമിൽ അധിവസിക്കുന്ന യേഹാവ
സിേയാനിൽനിന്നു വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൩൬൧൩൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ; അവെന്റ ദയ
എേന്നക്കുമുള്ളതു.

2 ൈദവാധിൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
3 കത്തൎ ാധികത്തൎ ാവിന്നു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
4 ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങെള ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവന്നു

-
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
5 ജ്ഞാനേത്താെട ആകാശങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിയവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
6 ഭൂമിെയ െവള്ളത്തിേന്മൽ വിരിച്ചവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
7 വലിയ െവളിച്ചങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിയവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
8 പകൽ വാഴുവാൻ സൂയ്യൎ െനയും -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
9 രാ്രതി വാഴുവാൻ ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും

ഉണ്ടാക്കിയവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
10 മി്രസയീമിെല കടിഞ്ഞൂലുകെള സംഹരിച്ചവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
11 അവരുെട ഇടയിൽനിന്നു യി്രസാേയലിെന

പുറെപ്പടുവിച്ചവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
12 ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും

തേന്ന-
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
13 െചങ്കടലിെന രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
14 അതിെന്റ നടുവിൽകൂടി യി്രസാേയലിെന

കടത്തിയവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
15 ഫറേവാെനയും ൈസന്യെത്തയും െചങ്കടലിൽ

തള്ളിയിട്ടവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
16 തെന്റ ജനെത്ത മരുഭൂമിയിൽകൂടി നടത്തിയവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
17 മഹാരാജാക്കന്മാെര സംഹരിച്ചവന്നു -- അവെന്റ

ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
18 േശ്രഷഠ്രാജാക്കന്മാെര നി്രഗഹിച്ചവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
19 അേമായ്യൎ രുെട രാജാവായ സീേഹാെനയും -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
20 ബാശാൻ രാജാവായ ഓഗിെനയും -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
21 അവരുെട േദശെത്ത അവകാശമായി െകാടുത്തു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
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22 തെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയലിന്നു അവകാശമായി
തേന്ന -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
23 നമ്മുെട താഴച്യിൽ നെമ്മ ഓത്തൎ വന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
24 നമ്മുെട ൈവരികളുെട കയ്യിൽനിന്നു നെമ്മ

വിടുവിച്ചവന്നു -
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
25 സകലജഡത്തിന്നും ആഹാരം െകാടുക്കുന്നവന്നു

-
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.
26 സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു.

൧൩൭൧൩൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
ബാേബൽനദികളുെട തീരത്തു ഞങ്ങൾ
ഇരുന്നു,
സീേയാെന ഓത്തൎ േപ്പാൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു.

2 അതിെന്റ നടുവിെല അലരിവൃക്ഷങ്ങളിേന്മൽ
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട കിന്നരങ്ങെള തൂക്കിയിട്ടു.
3 ഞങ്ങെള ബദ്ധരാക്കിെക്കാണ്ടുേപായവർ:
സീേയാൻഗീതങ്ങളിൽ ഒന്നു െചാല്ലുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു ഗീതങ്ങെളയും
ഞങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ചവർ സേന്താഷെത്തയും
ഞങ്ങേളാടു േചാദിച്ചു.

4 ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട ഗീതം അന്യേദശത്തു
പാടുന്നെതങ്ങെന?

5 െയരൂശേലേമ, നിെന്ന ഞാൻ മറക്കുന്നു എങ്കിൽ
എെന്റ വലൈങ്ക മറന്നുേപാകെട്ട.
6 നിെന്ന ഞാൻ ഓക്കൎ ാെത േപായാൽ,
െയരൂശേലമിെന എെന്റ മുഖ്യസേന്താഷെത്തക്കാൾ
വിലമതിക്കാെത േപായാൽ,
എെന്റ നാവു അണ്ണാക്കിേനാടു പറ്റിേപ്പാകെട്ട.
7 ഇടിച്ചുകളവിൻ, അടിസ്ഥാനംവെര അതിെന

ഇടിച്ചുകളവിൻ!
എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ ഏേദാമ്യക്കൎ ായി
യേഹാേവ, െയരൂശേലമിെന്റ നാൾ ഓേക്കൎ ണേമ.
8 നാശം അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാേബൽപു്രതിേയ,
നീ ഞങ്ങേളാടു െചയത്തുേപാെല നിേന്നാടു
െചയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.

9 നിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള പിടിച്ചു
പാറേമൽ അടിച്ചുകളയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.

൧൩൮൧൩൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
ഞാൻ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട നിനക്കു
േസ്താ്രതം െചയ്യും;
േദവന്മാരുെട മുമ്പാെക ഞാൻ നിെന്ന

കീത്തൎ ിക്കും.
2 ഞാൻ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത േനാക്കി

നമസ്കരിച്ചു,
നിെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയുംനിമിത്തം
തിരുനാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയ്യും;
നിെന്റ നാമത്തിന്നു മീെത ഒെക്കയും നീ
നിെന്റ വാഗദ്ാനം മഹിമെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
3 ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച നാളിൽ നീ എനിക്കുത്തരം

അരുളി;

എെന്റ ഉള്ളിൽ ബലം നല്കി എെന്ന
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

4 യേഹാേവ, ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും
നിെന്റ വായിൻവചനങ്ങെള േകട്ടിട്ടു നിനക്കു േസ്താ്രതം
െചയ്യും.

5 അേത, അവർ യേഹാവയുെട വഴികെളക്കുറിച്ചു
പാടും;
യേഹാവയുെട മഹത്വം വലിയതാകുന്നുവേല്ലാ.
6 യേഹാവ ഉന്നതെനങ്കിലും താഴമ്യുള്ളവെന

കടാക്ഷിക്കുന്നു;
ഗവ്വൎ ിെയേയാ അവൻ ദൂരത്തുനിന്നു അറിയുന്നു.
7 ഞാൻ കഷ്ടതയുെട നടുവിൽ നടന്നാലും നീ എെന്ന

ജീവിപ്പിക്കും;
എെന്റ ശ്രതുക്കളുെട േ്രകാധത്തിന്നു േനെര നീ ൈക
നീട്ടും;
നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന രക്ഷിക്കും.
8 യേഹാവ എനിക്കുേവണ്ടി സമാപത്ിവരുത്തും;
യേഹാേവ, നിെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു;
തൃൈക്കകളുെട ്രപവൃത്തിെയ ഉേപക്ഷിക്കരുേത.

൧൩൯൧൩൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, നീ എെന്ന േശാധന െചയത്ു
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

2 ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുേന്നല്ക്കുന്നതും
നീ അറിയുന്നു.
എെന്റ നിരൂപണം നീ ദൂരത്തുനിന്നു ്രഗഹിക്കുന്നു.
3 എെന്റ നടപ്പും കിടപ്പും നീ േശാധന െചയ്യുന്നു;
എെന്റ വഴികെളാെക്കയും നിനക്കു
മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു.

4 യേഹാേവ, നീ മുഴുവനും അറിയാെത ഒരു വാക്കും
എെന്റ നാവിേന്മൽ ഇല്ല.

5 നീ മുമ്പും പിമ്പും എെന്ന അെടച്ചു
നിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
6 ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്കു അത്യത്ഭുതമാകുന്നു;
അതു എനിക്കു ്രഗഹിച്ചുകൂടാതവണ്ണം
ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു.

7 നിെന്റ ആത്മാവിെന ഒളിച്ചു ഞാൻ എവിേടക്കു
േപാകും?
തിരുസന്നിധി വിട്ടു ഞാൻ എവിേടക്കു ഓടും?
8 ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിെട ഉണ്ടു;
പാതാളത്തിൽ എെന്റ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിെട
ഉണ്ടു.

9 ഞാൻ ഉഷസ്സിൻ ചിറകു ധരിച്ചു,
സമു്രദത്തിെന്റ അറ്റത്തു െചന്നു പാത്തൎ ാൽ
10 അവിെടയും നിെന്റ ൈക എെന്ന നടത്തും;
നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന പിടിക്കും.
11 ഇരുട്ടു എെന്ന മൂടിക്കളയെട്ട;
െവളിച്ചം എെന്റ ചുറ്റും രാ്രതിയായത്ീരെട്ട എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ

12 ഇരുട്ടുേപാലും നിനക്കു മറവായിരിക്കയില്ല;
രാ്രതി പകൽേപാെല ്രപകാശിക്കും;
ഇരുട്ടും െവളിച്ചവും നിനക്കു ഒരുേപാെല തേന്ന.
13 നീയേല്ലാ എെന്റ അന്തരംഗങ്ങെള നിമ്മൎ ിച്ചതു;
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽ നീ എെന്ന െമടഞ്ഞു.
14 ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എെന്ന

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കയാൽ
ഞാൻ നിനക്കു േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു;
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നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ അത്ഭുതകരമാകുന്നു;
അതു എെന്റ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു.
15 ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പടുകയും
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിൽ നിമ്മൎ ിക്കെപ്പടുകയും
െചയത്േപ്പാൾ
എെന്റ അസ്ഥിക്കുടം നിനക്കു മറവായിരുന്നില്ല.
16 ഞാൻ പിണ്ഡാകാരമായിരുന്നേപ്പാൾ നിെന്റ കണ്ണു

എെന്ന കണ്ടു;
നിയമിക്കെപ്പട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ
അവെയല്ലാം നിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു;
17 ൈദവേമ, നിെന്റ വിചാരങ്ങൾ എനിക്കു എ്രത

ഘനമായവ!
അവയുെട ആകത്തുകയും എ്രത വലിയതു!
18 അവെയ എണ്ണിയാൽ മണലിെനക്കാൾ അധികം;
ഞാൻ ഉണരുേമ്പാൾ ഇനിയും ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
ഇരിക്കുന്നു.

19 ൈദവേമ, നീ ദുഷ്ടെന നി്രഗഹിെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു;
രക്തപാതകന്മാേര, എെന്ന വിട്ടുേപാകുവിൻ.
20 അവർ േ്രദാഹമായി നിെന്നക്കുറിച്ചു

സംസാരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിെന്റ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നു.
21 യേഹാേവ, നിെന്ന പെകക്കുന്നവെര ഞാൻ

പകേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
നിേന്നാടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കുന്നവെര ഞാൻ
െവറുേക്കണ്ടതല്ലേയാ?

22 ഞാൻ പൂണ്ണൎ േദ്വഷേത്താെട അവെര േദ്വഷിക്കുന്നു;
അവെര എെന്റ ശ്രതുക്കളായി എണ്ണുന്നു.
23 ൈദവേമ, എെന്ന േശാധന െചയത്ു എെന്റ

ഹൃദയെത്ത അറിേയണേമ;
എെന്ന പരീക്ഷിച്ചു എെന്റ നിനവുകെള
അറിേയണേമ.

24 വ്യസനത്തിന്നുള്ള മാഗ്ഗൎ ം എന്നിൽ ഉേണ്ടാ എന്നു
േനാക്കി,
ശാശ്വതമാഗ്ഗൎ ത്തിൽ എെന്ന നടേത്തണേമ.

൧൪൦൧൪൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

സംഗീത്രപമാണിക്കു; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, ദുഷ്ടമനുഷ്യെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
എെന്ന വിടുവിച്ചു
സാഹസക്കാരെന്റ പക്കൽനിന്നു എെന്ന

പാലിേക്കണേമ.
2 അവർ ഹൃദയത്തിൽ അനത്ഥൎ ങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത യുദ്ധത്തിന്നു കൂട്ടം കൂടുന്നു;
3 അവർ സപ്പൎ ംേപാെല തങ്ങളുെട നാവുകെള

കൂപ്പൎ ിക്കുന്നു;
അവരുെട അധരങ്ങൾക്കു കീെഴ അണലിവിഷം ഉണ്ടു.
േസലാ.

4 യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന
കാേക്കണേമ;
സാഹസക്കാരെന്റ പക്കൽനിന്നു എെന്ന
പാലിേക്കണേമ;
അവർ എെന്റ കാലടികെള മറിച്ചുകളവാൻ
ഭാവിക്കുന്നു.

5 ഗവ്വൎ ികൾ എനിക്കായി കണിയും കയറും
മെറച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു;
വഴിയരിെക അവർ വല വിരിച്ചിരിക്കുന്നു;

അവർ എനിക്കായി കുടുക്കുകൾ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
േസലാ.

6 നീ എെന്റ ൈദവം എന്നു ഞാൻ യേഹാവേയാടു
പറഞ്ഞു;
യേഹാേവ, എെന്റ യാചനകെള േകൾേക്കണേമ.
7 എെന്റ രക്ഷയുെട ബലമായി കത്തൎ ാവായ

യേഹാേവ,
യുദ്ധദിവസത്തിൽ നീ എെന്റ തലയിൽ ശിര്രസ്തം
ഇടുന്നു.

8 യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന്റ ആ്രഗഹങ്ങെള നല്കരുേത;
നിഗളിച്ചുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന്റ ദുരുപായം സാധിപ്പിക്കയും അരുേത. േസലാ.
9 എെന്ന വളഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുെട തലേയാ, -
അവരുെട അധരങ്ങളുെട േ്രദാഹം അവെര
മൂടിക്കളയെട്ട.

10 തീക്കനൽ അവരുെട േമൽ വീഴെട്ട;
അവൻ അവെര തീയിലും
എഴുേന്നല്ക്കാതവണ്ണം കുഴിയിലും ഇട്ടുകളയെട്ട.
11 വാവിഷഠ്ാണക്കാരൻ ഭൂമിയിൽ നിലനില്ക്കയില്ല;
സാഹസക്കാരെന അനത്ഥൎ ം നായാടി ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തും.

12 യേഹാവ പീഡിതെന്റ വ്യവഹാരവും
ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായവും നടത്തും എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു.

13 അേത, നീതിമാന്മാർ നിെന്റ നാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം
െചയ്യും;
േനരുള്ളവർ നിെന്റ സന്നിധിയിൽ വസിക്കും.

൧൪൧൧൪൧. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റ അടുക്കേലക്കു േവഗം വേരണേമ;

ഞാൻ നിേന്നാടു അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ അേപക്ഷ േകൾേക്കണേമ.
2 എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന തിരുസന്നിധിയിൽ ധൂപമായും
എെന്റ ൈകകെള മലത്തൎ ുന്നതു സന്ധ്യായാഗമായും
തീരെട്ട.

3 യേഹാേവ, എെന്റ വായ്ക്കു ഒരു കാവൽ നിത്തൎ ി,
എെന്റ അധരദ്വാരം കാേക്കണേമ.
4 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂെട ദുഷ്്രപവൃത്തികളിൽ

ഇടെപടുവാൻ
എെന്റ ഹൃദയെത്ത ദുഷ്കായ്യൎ ത്തിന്നു ചായ്ക്കരുേത;
അവരുെട സ്വാദുേഭാജനം ഞാൻ കഴിക്കയുമരുേത.
5 നീതിമാൻ എെന്ന അടിക്കുന്നതു ദയ;
അവൻ എെന്ന ശാസിക്കുന്നതു തെലക്കു എണ്ണ;
എെന്റ തല അതിെന വിലക്കാതിരിക്കെട്ട;
ഇനി അവർ െചയ്യുന്ന േദാഷങ്ങൾെക്കതിെര
എനിക്കു ്രപാത്ഥൎ നേയയുള്ളു.

6 അവരുെട ന്യായാധിപന്മാെര പാറേമൽ നിന്നു
തള്ളിയിടും;
എെന്റ വാക്കുകൾ ഇമ്പമുള്ളവയാകയാൽ അവർ
അവെയ േകൾക്കും.

7 നിലം ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങളുെട അസ്ഥികൾ പാതാളത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.

8 കത്തൎ ാവായ യേഹാേവ, എെന്റ കണ്ണു നിങ്കേലക്കു
ആകുന്നു;

സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 139:15 510 സങ്കീത്തൎ നങ്ങൾ 141:8



142

143

144

ഞാൻ നിെന്ന ശരണമാക്കുന്നു; എെന്റ ്രപാണെന
തൂകിക്കളയരുേത.

9 അവർ എനിക്കു െവച്ചിരിക്കുന്ന കണിയിലും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട കുടുക്കുകളിലും
അകെപ്പടാതവണ്ണം എെന്ന കാേക്കണേമ.

10 ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാേഴക്കു
ദുഷ്ടന്മാർ സ്വന്തവലകളിൽ അകെപ്പടെട്ട.

൧൪൨൧൪൨. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം; അവൻ ഗുഹയിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ കഴിച്ച ്രപാത്ഥൎ ന.
ഞാൻ യേഹാവേയാടു ഉറെക്ക
നിലവിളിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ യേഹാവേയാടു

യാചിക്കുന്നു.
2 അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എെന്റ സങ്കടം

പകരുന്നു;
എെന്റ കഷ്ടത ഞാൻ അവെന േബാധിപ്പിക്കുന്നു.
3 എെന്റ ആത്മാവു എെന്റ ഉള്ളിൽ

വിഷാദിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
നീ എെന്റ പാതെയ അറിയുന്നു.
ഞാൻ നടക്കുന്ന പാതയിൽ അവർ എനിക്കു ഒരു
കണി ഒളിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു.

4 വലേത്താട്ടു േനാക്കി കാേണണേമ;
എെന്ന അറിയുന്നവൻ ആരുമില്ലേല്ലാ.
ശരണം എനിക്കു േപായേ്പായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണന്നു േവണ്ടി ആരും കരുതുന്നില്ല.
5 യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാടു നിലവിളിച്ചു;
നീ എെന്റ സേങ്കതവും ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു
എെന്റ ഓഹരിയും ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
6 എെന്റ നിലവിളിക്കു െചവി തേരണേമ.
ഞാൻ ഏറ്റവും എളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ എന്നിലും
ബലവാന്മാരാകയാൽ
അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ.
7 ഞാൻ നിെന്റ നാമത്തിന്നു േസ്താ്രതം

െചേയ്യണ്ടതിന്നു
എെന്റ ്രപാണെന കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിേക്കണേമ;
നീ എേന്നാടു ഉപകാരം െചയത്ിരിക്കയാൽ
നീതിമാന്മാർ എെന്റ ചുറ്റം വന്നുകൂടും.

൧൪൩൧൪൩. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു, എെന്റ
യാചനകൾക്കു െചവിതേരണേമ;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതയാലും നീതിയാലും

എനിക്കുത്തരമരുേളണേമ.
2 അടിയെന ന്യായവിസ്താരത്തിൽ

്രപേവശിപ്പിക്കരുെത;
ജീവനുള്ളവൻ ആരും തിരുസന്നിധിയിൽ
നീതിമാനാകയില്ലേല്ലാ.

3 ശ്രതു എെന്റ ്രപാണെന ഉപ്രദവിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്ന നിലത്തിട്ടു തകത്തൎ ിരിക്കുന്നു;
പേണ്ട മരിച്ചവെരേപ്പാെല അവൻ എെന്ന ഇരുട്ടിൽ
പാപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.

4 ആകയാൽ എെന്റ മനം എെന്റ ഉള്ളിൽ
വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 ഞാൻ പണ്ടെത്ത നാളുകെള ഓക്കൎ ുന്നു;
നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികെളയും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു;
നിെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിെയ ഞാൻ
ചിന്തിക്കുന്നു.

6 ഞാൻ എെന്റ ൈകകെള നിങ്കേലക്കു മലത്തൎ ുന്നു;
വരണ്ട നിലംേപാെല എെന്റ ്രപാണൻ നിനക്കായി
ദാഹിക്കുന്നു. േസലാ.

7 യേഹാേവ, േവഗം എനിക്കു ഉത്തരമരുേളണേമ;
എെന്റ ആത്മാവു കാംക്ഷിക്കുന്നു.
ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല
ആകാതിരിപ്പാൻ
നിെന്റ മുഖെത്ത എനിക്കു മെറക്കരുേത.
8 രാവിെല നിെന്റ ദയ എെന്ന

േകൾക്കുമാറാേക്കണേമ;
ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ഞാൻ നടേക്കണ്ടുന്ന വഴി എെന്ന അറിയിേക്കണേമ;
ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളം നിങ്കേലക്കു ഉയത്തൎ ുന്നുവേല്ലാ.
9 യേഹാേവ, എെന്റ ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു

എെന്ന വിടുവിേക്കണേമ;
നിെന്റ അടുക്കൽ ഞാൻ മറവിന്നായി വരുന്നു.
10 നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയവ്ാൻ എെന്ന

പഠിപ്പിേക്കണേമ.
നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
നിെന്റ നല്ല ആത്മാവു േനന്നൎ ിലത്തിൽ എെന്ന
നടത്തുമാറാകെട്ട.

11 യേഹാേവ, നിെന്റ നാമംനിമിത്തം എെന്ന
ജീവിപ്പിേക്കണേമ;
നിെന്റ നീതിയാൽ എെന്റ ്രപാണെന കഷ്ടതയിൽനിന്നു
ഉദ്ധരിേക്കണേമ.

12 നിെന്റ ദയയാൽ എെന്റ ശ്രതുക്കെള
സംഹരിേക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാണെന പീഡിപ്പിക്കുന്നവെര ഒെക്കയും
നശിപ്പിേക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നുവേല്ലാ.

൧൪൪൧൪൪. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
എെന്റ പാറയാകുന്ന യേഹാവ
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ;
അവൻ യുദ്ധത്തിന്നു എെന്റ ൈകകെളയും

േപാരിന്നു എെന്റ വിരലുകെളയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു.
2 എെന്റ ദയയും എെന്റ േകാട്ടയും
എെന്റ േഗാപുരവും എെന്റ രക്ഷകനും
എെന്റ പരിചയും ഞാൻ ശരണമാക്കിയവനും
എെന്റ ജനെത്ത എനിക്കു കീഴാക്കിത്തരുന്നവനും
അവൻ തേന്ന.

3 യേഹാേവ, മനുഷ്യെന നീ ഗണ്യമാക്കുവാൻ
അവൻ എന്തു?
മതൎ ്യപു്രതെന നീ വിചാരിപ്പാൻ അവൻ എന്തുമാ്രതം?
4 മനുഷ്യൻ ഒരു ശ്വാസത്തിന്നു തുല്യമെ്രത.
അവെന്റ ആയുഷ്കാലം കടന്നുേപാകുന്ന
നിഴൽേപാെലയാകുന്നു.

5 യേഹാേവ, ആകാശം ചായിച്ചു ഇറങ്ങിവേരണേമ;
പവ്വൎ തങ്ങൾ പുകയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവെയ
െതാേടണേമ.
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6 മിന്നലിെന അയച്ചു അവെര ചിതറിേക്കണേമ;
നിെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ എയത്ു അവെര
േതാലപ്ിേക്കണേമ.

7 ഉയരത്തിൽനിന്നു തൃൈക്ക നീട്ടി എെന്ന
വിടുവിേക്കണേമ;
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്നും അന്യജാതിക്കാരുെട
കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ!

8 അവരുെട വായ ്േഭാഷ്കു സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്ക വ്യാജമുള്ള വലങ്കയ്യാകുന്നു.
9 ൈദവേമ, ഞാൻ നിനക്കു പുതിേയാരു പാട്ടുപാടും;
പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണെകാണ്ടു ഞാൻ നിനക്കു
കീത്തൎ നം െചയ്യും.

10 നീ രാജാക്കന്മാക്കൎ ു ജയം നല്കുകയും
നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന േദാഷകരമായ
വാളിങ്കൽനിന്നു
രക്ഷിക്കയും െചയ്യുന്നുവേല്ലാ.
11 അന്യജാതിക്കാരുെട കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന

വിടുവിച്ചു രക്ഷിേക്കണേമ;
അവരുെട വായ ്േഭാഷ്കു സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്ക വ്യാജമുള്ള വലങ്കയ്യാകുന്നു.
12 ഞങ്ങളുെട പു്രതന്മാർ ബാല്യത്തിൽ തെഴച്ചു

വളരുന്ന ൈതകൾേപാെലയും
ഞങ്ങളുെട പു്രതിമാർ അരമനയുെട മാതിരിയായി
െകാത്തിയ മൂലത്തൂണുകൾേപാെലയും ഇരിക്കെട്ട.

13 ഞങ്ങളുെട കളപ്പുരകൾ വിവിധധാന്യം
നല്കുവാന്തക്കവണ്ണം നിറഞ്ഞിരിക്കെട്ട.
ഞങ്ങളുെട ആടുകൾ ഞങ്ങളുെട പുലപ്ുറങ്ങളിൽ
ആയിരമായും പതിനായിരമായും െപറ്റുെപരുകെട്ട.

14 ഞങ്ങളുെട കാളകൾ ചുമടു ചുമക്കെട്ട;
മതിൽ തകക്കൎ ുന്നതും പെടക്കു പുറെപ്പടുന്നതും
ഞങ്ങളുെട വീഥികളിൽ നിലവിളിയും ഇല്ലാതിരിക്കെട്ട.

15 ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളതു;
യേഹാവ ൈദവമായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളതു
തേന്ന.

൧൪൫൧൪൫. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
എെന്റ ൈദവമായ രാജാേവ, ഞാൻ നിെന്ന
പുകഴത്്തും;
ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും

വാഴത്്തും.
2 നാൾേതാറും ഞാൻ നിെന്ന വാഴത്്തും;
ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും സ്തുതിക്കും.
3 യേഹാവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും

ആകുന്നു;
അവെന്റ മഹിമ അേഗാചരമേ്രത.
4 തലമുറതലമുറേയാടു നിെന്റ ്രകിയകെള പുകഴത്്തി
നിെന്റ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികെള ്രപസ്താവിക്കും.
5 നിെന്റ ്രപതാപത്തിെന്റ േതജസ്സുള്ള മഹത്വെത്തയും
നിെന്റ അത്ഭുതകായ്യൎ ങ്ങെളയും ഞാൻ ധ്യാനിക്കും.
6 മനുഷ്യർ നിെന്റ ഭയങ്കര്രപവൃത്തികളുെട ബലം

്രപസ്താവിക്കും;
ഞാൻ നിെന്റ മഹിമെയ വണ്ണൎ ിക്കും.
7 അവർ നിെന്റ വലിയ നന്മയുെട ഓമ്മൎ െയ

്രപസിദ്ധമാക്കും;
നിെന്റ നീതിെയക്കുറിച്ചു േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും.
8 യേഹാവ കൃപയും കരുണയും
ദീഘൎ ക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻ.

9 യേഹാവ എല്ലാവക്കൎ ും നല്ലവൻ;
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികേളാടും അവന്നു കരുണ
േതാന്നുന്നു.

10 യേഹാേവ, നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികളും നിനക്കു
േസ്താ്രതം െചയ്യും;
നിെന്റ ഭക്തന്മാർ നിെന്ന വാഴത്്തും.
11 മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടു അവെന്റ

വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളും
അവെന്റ രാജത്വത്തിൻേതജസ്സുള്ള മഹത്വവും
്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്നു

12 അവർ നിെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ മഹത്വം
്രപസിദ്ധമാക്കി
നിെന്റ ശക്തിെയക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കും.
13 നിെന്റ രാജത്വം നിത്യരാജത്വം ആകുന്നു;
നിെന്റ ആധിപത്യം തലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു.
14 വീഴുന്നവെര ഒെക്കയും യേഹാവ താങ്ങുന്നു;
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര ഒെക്കയും അവൻ
നിവിത്തൎ ുന്നു.

15 എല്ലാവരുെടയും കണ്ണു നിെന്ന േനാക്കി
കാത്തിരിക്കുന്നു;
നീ തത്സമയത്തു അവക്കൎ ു ഭക്ഷണം െകാടുക്കുന്നു.
16 നീ തൃൈക്ക തുറന്നു
ജീവനുള്ളതിെന്നാെക്കയും ്രപസാദംെകാണ്ടു
തൃപത്ിവരുത്തുന്നു.

17 യേഹാവ തെന്റ സകലവഴികളിലും നീതിമാനും
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികളിലും ദയാലുവും ആകുന്നു.
18 യേഹാവ, തേന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും,
സത്യമായി തേന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും
സമീപസ്ഥനാകുന്നു.

19 തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ആ്രഗഹം അവൻ
സാധിപ്പിക്കും;
അവരുെട നിലവിളി േകട്ടു അവെര രക്ഷിക്കും.
20 യേഹാവ തേന്ന േസ്നഹിക്കുന്ന ഏവേരയും

പരിപാലിക്കുന്നു;
എന്നാൽ സകല ദുഷ്ടന്മാെരയും അവൻ നശിപ്പിക്കും;
21 എെന്റ വായ ്യേഹാവയുെട സ്തുതിെയ

്രപസ്താവിക്കും;
സകല ജഡവും അവെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
എെന്നേന്നക്കും വാഴത്്തെട്ട.

൧൪൬൧൪൬. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീത്തൎ നം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
എൻ മനേമ, യേഹാവെയ സ്തുതിക്ക.
2 ജീവനുള്ളന്നും ഞാൻ യേഹാവെയ

സ്തുതിക്കും;
ഞാൻ ഉള്ള കാലേത്താളം എെന്റ ൈദവത്തിന്നു
കീത്തൎ നം െചയ്യും.

3 നിങ്ങൾ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുതു;
സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപു്രതനിലും
അരുതു.

4 അവെന്റ ശ്വാസം േപാകുന്നു; അവൻ മണ്ണിേലക്കു
തിരിയുന്നു;
അന്നു തേന്ന അവെന്റ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു.
5 യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം സഹായമായി
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയുള്ളവൻ
ഭാഗ്യവാൻ.

6 അവൻ ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും
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അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കി;
അവൻ എേന്നക്കും വിശ്വസ്തത കാക്കുന്നു.
7 പീഡിതന്മാക്കൎ ു അവൻ ന്യായം പാലിച്ചു

െകാടുക്കുന്നു;
വിശപ്പുള്ളവക്കൎ ു അവൻ ആഹാരം നല്കുന്നു;
യേഹാവ ബദ്ധന്മാെര അഴിച്ചു വിടുന്നു.
8 യേഹാവ കുരുടന്മാക്കൎ ു കാഴച് െകാടുക്കുന്നു;
യേഹാവ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര നിവിത്തൎ ുന്നു;
യേഹാവ നീതിമാന്മാെര േസ്നഹിക്കുന്നു.
9 യേഹാവ പരേദശികെള പരിപാലിക്കുന്നു;
അവൻ അനാഥെനയും വിധവെയയും സംരക്ഷണ
െചയ്യുന്നു;
എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി അവൻ മറിച്ചുകളയുന്നു.
10 യേഹാവ എേന്നക്കും വാഴും;
സീേയാേന, നിെന്റ ൈദവം തലമുറതലമുറേയാളം
തേന്ന.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൪൭൧൪൭. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
നമ്മുെട ൈദവത്തിന്നു കീത്തൎ നം
പാടുന്നതു നല്ലതു;

അതു മേനാഹരവും സ്തുതി ഉചിതവും തേന്ന.
2 യേഹാവ െയരൂശേലമിെന പണിയുന്നു;
അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാെര കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ുന്നു.
3 മനംതകന്നൎ വെര അവൻ െസൗഖ്യമാക്കുകയും
അവരുെട മുറിവുകെള െകട്ടുകയും െചയ്യുന്നു.
4 അവൻ നക്ഷ്രതങ്ങളുെട എണ്ണം േനാക്കുന്നു;
അെവക്കു ഒെക്കയും േപർ വിളിക്കുന്നു.
5 നമ്മുെട കത്തൎ ാവു വലിയവനും

ശക്തിേയറിയവനും ആകുന്നു;
അവെന്റ വിേവകത്തിന്നു അന്തമില്ല.
6 യേഹാവ താഴമ്യുള്ളവെന ഉയത്തൎ ുന്നു;
അവൻ ദുഷ്ടന്മാെര നിലേത്താളം താഴത്്തുന്നു.
7 േസ്താ്രതേത്താെട യേഹാെവക്കു പാടുവിൻ;
കിന്നരേത്താെട നമ്മുെട ൈദവത്തിന്നു കീത്തൎ നം
െചയവ്ിൻ;

8 അവൻ ആകാശെത്ത േമഘംെകാണ്ടു മൂടുന്നു;
ഭൂമിക്കായി മഴ ഒരുക്കുന്നു;
അവൻ പവ്വൎ തങ്ങളിൽ പുല്ലു മുളപ്പിക്കുന്നു.
9 അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന

കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
അതതിെന്റ ആഹാരം െകാടുക്കുന്നു.
10 അശ്വബലത്തിൽ അവന്നു ഇഷ്ടം േതാന്നുന്നില്ല;
പുരുഷെന്റ ഊരുക്കളിൽ ്രപസാദിക്കുന്നതുമില്ല.
11 തേന്ന ഭയെപ്പടുകയും തെന്റ ദയയിൽ ്രപത്യാശ

െവക്കുകയും
െചയ്യുന്നവരിൽ യേഹാവ ്രപസാദിക്കുന്നു.
12 െയരൂശേലേമ, യേഹാവെയ പുകഴത്്തുക;
സീേയാേന, നിെന്റ ൈദവെത്ത സ്തുതിക്ക;
13 അവൻ നിെന്റ വാതിലുകളുെട ഓടാമ്പലുകെള

ഉറപ്പിച്ചു
നിെന്റ അകത്തു നിെന്റ മക്കെള
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

14 അവൻ നിെന്റ േദശത്തു സമാധാനം വരുത്തുന്നു;
വിേശഷമായ േകാതമ്പുെകാണ്ടു നിനക്കു
തൃപത്ിവരുത്തുന്നു.

15 അവൻ തെന്റ ആജ്ഞ ഭൂമിയിേലക്കു അയക്കുന്നു;
അവെന്റ വചനം അതിേവഗം ഓടുന്നു.

16 അവൻ പഞ്ഞിേപാെല മഞ്ഞു െപയ്യിക്കുന്നു;
ചാരംേപാെല നീഹാരം വിതറുന്നു.
17 അവൻ നീക്കൎ ട്ട കഷണംകഷണമായി എറിയുന്നു;
അവെന്റ കുളിർ സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവനാർ?
18 അവൻ തെന്റ വചനം അയച്ചു അവെയ

ഉരുക്കുന്നു;
കാറ്റു അടിപ്പിച്ചു െവള്ളെത്ത ഒഴുക്കുന്നു.
19 അവൻ യാേക്കാബിന്നു തെന്റ വചനവും
യി്രസാേയലിന്നു തെന്റ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

20 അങ്ങെന യാെതാരു ജാതിക്കും അവൻ
െചയത്ിട്ടില്ല;
അവെന്റ വിധികെള അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൪൮൧൪൮. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
ഉന്നതങ്ങളിൽ അവെന സ്തുതിപ്പിൻ.

2 അവെന്റ സകല ദൂതന്മാരുമായുേള്ളാേര, അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ;
അവെന്റ സവ്വൎ ൈസന്യവുേമ, അവെന സ്തുതിപ്പിൻ;
3 സൂയ്യൎ ച്രന്ദന്മാേര, അവെന സ്തുതിപ്പിൻ;
്രപകാശമുള്ള സകല നക്ഷ്രതങ്ങളുമായുേള്ളാേവ,
അവെന സ്തുതിപ്പിൻ.

4 സ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വഗ്ഗൎ വും ആകാശത്തിന്നു മീെതയുള്ള
െവള്ളവും
ആയുേള്ളാേവ, അവെന സ്തുതിപ്പിൻ.
5 അവൻ കലപ്ിച്ചിട്ടു അവ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാൽ
അവ യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട.
6 അവൻ അവെയ സദാകാലേത്തക്കും സ്ഥിരമാക്കി;
ലംഘിക്കരുതാത്ത ഒരു നിയമം െവച്ചുമിരിക്കുന്നു.
7 തിമിംഗലങ്ങളും എല്ലാ ആഴികളുമായുേള്ളാേവ,
ഭൂമിയിൽനിന്നു യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.
8 തീയും കലമ്ഴയും ഹിമവും ആവിയും,
അവെന്റ വചനം അനുഷഠ്ിക്കുന്ന െകാടുങ്കാറ്റും,
9 പവ്വൎ തങ്ങളും സകലകുന്നുകളും,
ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സകലേദവദാരുക്കളും,
10 മൃഗങ്ങളും സകലകന്നുകാലികളും,
ഇഴജന്തുക്കളും പറവജാതികളും,
11 ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും സകലവംശങ്ങളും,
ഭൂമിയിെല ്രപഭുക്കന്മാരും സകലന്യായാധിപന്മാരും,
12 യുവാക്കളും യുവതികളും,
വൃദ്ധന്മാരും ബാലന്മാരും,
13 ഇവെരാക്കയും യേഹാവയുെട നാമെത്ത

സ്തുതിക്കെട്ട;
അവെന്റ നാമം മാ്രതം ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നതു.
അവെന്റ മഹത്വം ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിന്നും
േമലായിരിക്കുന്നു.

14 തേന്നാടു അടുത്തിരിക്കുന്ന ജനമായി
യി്രസാേയൽമക്കളായ തെന്റ സകലഭക്തന്മാക്കൎ ും
പുകഴച്യായി
അവൻ സ്വജനത്തിന്നു ഒരു െകാമ്പിെന
ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.
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൧൪൯൧൪൯. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
യേഹാെവക്കു പുതിേയാരു പാട്ടും
ഭക്തന്മാരുെട സഭയിൽ അവെന്റ സ്തുതിയും

പാടുവിൻ.
2 യി്രസാേയൽ തേന്ന ഉണ്ടാക്കിയവനിൽ

സേന്താഷിക്കെട്ട;
സീേയാെന്റ മക്കൾ തങ്ങളുെട രാജാവിൽ
ആനന്ദിക്കെട്ട.

3 അവർ നൃത്തം െചയത്ുെകാണ്ടു അവെന്റ
നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട;
തപ്പിേനാടും കിന്നരേത്താടും കൂെട അവന്നു
കീത്തൎ നം െചയ്യെട്ട.

4 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു;
താഴമ്യുള്ളവെര അവൻ രക്ഷെകാണ്ടു അലങ്കരിക്കും.
5 ഭക്തന്മാർ മഹത്വത്തിൽ ആനന്ദിക്കെട്ട;
അവർ തങ്ങളുെട ശയ്യകളിൽ േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കെട്ട.
6 അവരുെട വായിൽ ൈദവത്തിെന്റ പുകഴച്കളും
അവരുെട കയ്യിൽ ഇരുവായത്്തലയുള്ള വാളും
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
ജാതികൾക്കു ്രപതികാരവും വംശങ്ങൾക്കു
ശിക്ഷയും നടേത്തണ്ടതിന്നും

7 അവരുെട രാജാക്കന്മാെര ചങ്ങലകളാലും
അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാെര ഇരിമ്പുവിലങ്ങുകളാലും
ബന്ധിേക്കണ്ടതിന്നും

8 എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി അവരുെടേമൽ
നടേത്തണ്ടതിന്നും തേന്ന.

9 അതു അവെന്റ സവ്വൎ ഭക്തന്മാക്കൎ ും ബഹുമാനം
ആകുന്നു.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.

൧൫൦൧൫൦. സങ്കീത്തസങ്കീത്തൎൎ നംനം.
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ;
ൈദവെത്ത അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
സ്തുതിപ്പിൻ;

അവെന്റ ബലമുള്ള ആകാശവിതാനത്തിൽ അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ.

2 അവെന്റ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ;
അവെന്റ മഹിമാധിക്യത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ.

3 കാഹളനാദേത്താെട അവെന സ്തുതിപ്പിൻ;
വീണേയാടും കിന്നരേത്താടും കൂെട അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ.

4 തപ്പിേനാടും നൃത്തേത്താടും കൂെട അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ;
ത്രന്തിനാദേത്താടും കുഴലിേനാടും കൂെട അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ.

5 ഉച്ചനാദമുള്ള ൈകത്താളങ്ങേളാെട അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ;
അത്യുച്ചനാദമുള്ള ൈകത്താളങ്ങേളാെട അവെന
സ്തുതിപ്പിൻ.

6 ജീവനുള്ളെതാെക്കയും യേഹാവെയ സ്തുതിക്കെട്ട;
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ.
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2

സദൃശവാക്യങ്ങൾസദൃശവാക്യങ്ങൾ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽരാജാവായി ദാവീദിെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന്റ സദൃശവാക്യങ്ങൾ.

2 ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും ്രപാപിപ്പാനും
വിേവകവചനങ്ങെള ്രഗഹിപ്പാനും
3 പരിജ്ഞാനം, നീതി, ന്യായം, േനർ എന്നിെവക്കായി

്രപേബാധനം ലഭിപ്പാനും
4 അലപ്ബുദ്ധികൾക്കു സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും
ബാലന്നു പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും നല്കുവാനും
5 ജ്ഞാനി േകട്ടിട്ടു വിദ്യാഭിവൃദ്ധി ്രപാപിപ്പാനും,
ബുദ്ധിമാൻ സദുപേദശം സമ്പാദിപ്പാനും
6 സദൃശവാക്യങ്ങളും അലങ്കാരവചനങ്ങളും
ജ്ഞാനികളുെട െമാഴികളും കടങ്കഥകളും
മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ ഉതകുന്നു.

7 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ ആരംഭമാകുന്നു;
േഭാഷന്മാേരാ ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും
നിരസിക്കുന്നു.

8 മകേന, അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം േകൾക്ക;
അമ്മയുെട ഉപേദശം ഉേപക്ഷിക്കയുമരുതു;
9 അവ നിെന്റ ശിരസ്സിന്നു അലങ്കാരമാലയും
നിെന്റ കഴുത്തിന്നു സരപ്പളിയും ആയിരിക്കും.
10 മകേന, പാപികൾ നിെന്ന വശീകരിച്ചാൽ

വഴിെപ്പട്ടുേപാകരുതു.
11 ഞങ്ങേളാടുകൂെട വരിക; നാം രക്തത്തിന്നായി

പതിയിരിക്ക;
നിേദ്ദൎ ാഷിെയ കാരണം കൂടാെത പിടിപ്പാൻ
ഒളിച്ചിരിക്ക.

12 പാതാളംേപാെല അവെര ജീവേനാെടയും
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല അവെര
സവ്വൎ ാംഗമായും വിഴുങ്ങിക്കളക.

13 നമുക്കു വിലേയറിയ സമ്പെത്താെക്കയും കിട്ടും;
നമ്മുെട വീടുകെള െകാള്ളെകാണ്ടു നിെറക്കാം.
14 നിനക്കു ഞങ്ങേളാടുകൂെട സമാംശം കിട്ടും;
നമുക്കു എല്ലാവക്കൎ ും സഞ്ചി ഒന്നായിരിക്കും;
എന്നിങ്ങെന അവർ പറഞ്ഞാൽ,

15 മകേന, നീ അവരുെട വഴിക്കു േപാകരുതു;
നിെന്റ കാൽ അവരുെട പാതയിൽ െവക്കയുമരുതു.
16 അവരുെട കാൽ േദാഷം െചയവ്ാൻ ഓടുന്നു;
രക്തം െചാരിയിപ്പാൻ അവർ ബദ്ധെപ്പടുന്നു.
17 പക്ഷി കാൺെക വലവിരിക്കുന്നതു വ്യത്ഥൎ മേല്ലാ.
18 അവർ സ്വന്ത രക്തത്തിന്നായി പതിയിരിക്കുന്നു;
സ്വന്ത്രപാണഹാനിക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.
19 ദുരാ്രഗഹികളായ ഏവരുെടയും വഴികൾ

അങ്ങെന തേന്ന;
അതു അവരുെട ജീവെന എടുത്തുകളയുന്നു.
20 ജ്ഞാനമായവൾ വീഥിയിൽ േഘാഷിക്കുന്നു;
വിശാലസ്ഥലത്തു സ്വരം േകൾപ്പിക്കുന്നു.
21 അവൾ ആരവമുള്ള െതരുക്കളുെട

തെലക്കൽനിന്നു വിളിക്കുന്നു;

നഗരദ്വാരങ്ങളിലും നഗരത്തിന്നകത്തും
്രപസ്താവിക്കുന്നതു:

22 ബുദ്ധിഹീനേര, നിങ്ങൾ ബുദ്ധീഹിനതയിൽ
രസിക്കയും
പരിഹാസികേള, നിങ്ങൾ പരിഹാസത്തിൽ
സേന്താഷിക്കയും
േഭാഷന്മാേര, നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനെത്ത െവറുക്കയും
െചയ്യുന്നതു എ്രതേത്താളം?

23 എെന്റ ശാസെനക്കു തിരിഞ്ഞുെകാൾവിൻ;
ഞാൻ എെന്റ മനസ്സു നിങ്ങൾക്കു െപാഴിച്ചു തരും;
എെന്റ വചനങ്ങൾ നിങ്ങെള അറിയിക്കും.
24 ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാെതയും
ഞാൻ ൈക നീട്ടീട്ടു ആരും കൂട്ടാക്കാെതയും
25 നിങ്ങൾ എെന്റ ആേലാചന ഒെക്കയും

ത്യജിച്ചുകളകയും
എെന്റ ശാസനെയ ഒട്ടും അനുസരിക്കാതിരിക്കയും
െചയത്തുെകാണ്ടു

26 ഞാനും നിങ്ങളുെട അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ
ചിരിക്കും;
നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്നതു നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കുേമ്പാൾ
പരിഹസിക്കും.

27 നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്നതു നിങ്ങൾക്കു
െകാടുങ്കാറ്റുേപാെലയും
നിങ്ങളുെട ആപത്തു ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെലയും
വരുേമ്പാൾ,
കഷ്ടവും സങ്കടവും നിങ്ങൾക്കു വരുേമ്പാൾ തേന്ന.
28 അേപ്പാൾ അവർ എെന്ന വിളിക്കും;
ഞാൻ ഉത്തരം പറകയില്ല.
എെന്ന ജാ്രഗതേയാെട അേന്വഷിക്കും;
കെണ്ടത്തുകയുമില്ല.

29 അവർ പരിജ്ഞാനെത്ത െവറുത്തേല്ലാ;
യേഹാവാഭക്തിെയ തിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
30 അവർ എെന്റ ആേലാചന അനുസരിക്കാെത
എെന്റ ശാസന ഒെക്കയും നിരസിച്ചു
കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു

31 അവർ സ്വന്തവഴിയുെട ഫലം അനുഭവിക്കയും
തങ്ങളുെട ആേലാചനകളാൽ തൃപത്ി ്രപാപിക്കയും
െചയ്യും.

32 ബുദ്ധിഹീനരുെട പിന്മാറ്റം അവെര െകാല്ലും;
േഭാഷന്മാരുെട നിശ്ചിന്ത അവെര നശിപ്പിക്കും.
33 എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്നവേനാ നിഭൎയം

വസിക്കയും
േദാഷഭയം കൂടാെത ൈസ്വരമായിരിക്കയും െചയ്യും.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മകേന, ജ്ഞാനത്തിന്നു െചവിെകാടുക്കയും
േബാധത്തിന്നു നിെന്റ ഹൃദയം ചായിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു

2 എെന്റ വചനങ്ങെള ൈകെക്കാണ്ടു
എെന്റ കലപ്നകെള നിെന്റ ഉള്ളിൽ സം്രഗഹിച്ചാൽ,
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3 നീ േബാധത്തിന്നായി വിളിച്ചു
വിേവകത്തിന്നായി ശബ്ദം ഉയത്തൎ ുന്നു എങ്കിൽ,
4 അതിെന െവള്ളിെയേപ്പാെല അേന്വഷിച്ചു
നിേക്ഷപങ്ങെളേപ്പാെല തിരയുന്നു എങ്കിൽ,
5 നീ യേഹാവാഭക്തി ്രഗഹിക്കയും
ൈദവപരിജ്ഞാനം കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യും.
6 യേഹാവയേല്ലാ ജ്ഞാനം നല്കുന്നതു;
അവെന്റ വായിൽനിന്നു പരിജ്ഞാനവും വിേവകവും
വരുന്നു.

7 അവൻ േനരുള്ളവക്കൎ ു രക്ഷ
സം്രഗഹിച്ചുെവക്കുന്നു:
നഷ്കളങ്കമായി നടക്കുന്നവക്കൎ ു അവൻ ഒരു പരിച
തേന്ന.

8 അവൻ ന്യായത്തിെന്റ പാതകെള കാക്കുന്നു;
തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരുെട വഴിെയ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
9 അങ്ങെന നീ നീതിയും ന്യായവും േനരും
സകലസന്മാഗ്ഗൎ വും ്രഗഹിക്കും.
10 ജ്ഞാനം നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ്രപേവശിക്കും;
പരിജ്ഞാനം നിെന്റ മനസ്സിന്നു ഇമ്പമായിരിക്കും.
11 വകതിരിവു നിെന്ന കാക്കും;
വിേവകം നിെന്ന സൂക്ഷിക്കും.
12 അതു നിെന്ന ദുഷ്ടെന്റ വഴിയിൽനിന്നും
വികടം പറയുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്നും
വിടുവിക്കും.

13 അവർ ഇരുട്ടുള്ള വഴികളിൽ നടേക്കണ്ടതിന്നു
േനെരയുള്ള പാത വിട്ടുകളകയും
14 േദാഷ്രപവൃത്തിയിൽ സേന്താഷിക്കയും
ദുഷ്ടെന്റ വികടങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കയും െചയ്യുന്നു.
15 അവർ വളഞ്ഞവഴിക്കു േപാകുന്നവരും
െചാവ്വല്ലാത്ത പാതയിൽ നടക്കുന്നവരും ആകുന്നു.
16 അതു നിെന്ന പര്രസ്തീയുെട കയ്യിൽനിന്നും
ചക്കരവാക്കു പറയുന്ന അന്യ്രസ്തീയുെട
വശത്തുനിന്നും വിടുവിക്കും.

17 അവൾ തെന്റ െയൗവനകാന്തെന ഉേപക്ഷിച്ചു
തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നിയമം
മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

18 അവളുെട വീടു മരണത്തിേലക്കും
അവളുെട പാതകൾ േ്രപതന്മാരുെട അടുക്കേലക്കും
ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

19 അവളുെട അടുക്കൽ െചല്ലുന്ന ഒരുത്തനും
മടങ്ങിവരുന്നില്ല;
ജീവെന്റ പാതകെള ്രപാപിക്കുന്നതുമില്ല.
20 അതുെകാണ്ടു നീ സജ്ജനത്തിെന്റ വഴിയിൽ നടന്നു
നീതിമാന്മാരുെട പാതകെള ്രപമാണിച്ചു െകാൾക.
21 േനരുള്ളവർ േദശത്തു വസിക്കും;
നിഷ്കളങ്കന്മാർ അതിൽ േശഷിച്ചിരിക്കും.
22 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ േദശത്തുനിന്നു

േഛദിക്കെപ്പടും;
േ്രദാഹികൾ അതിൽനിന്നു നിമ്മൎ ൂലമാകും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മകേന, എെന്റ ഉപേദശം മറക്കരുതു;
നിെന്റ ഹൃദയം എെന്റ കലപ്നകെള
കാത്തുെകാള്ളെട്ട.

2 അവ ദീഘൎ ായുസ്സും ജീവകാലവും
സമാധാനവും നിനക്കു വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചുതരും.
3 ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിെന്ന വിട്ടുേപാകരുതു;
അവെയ നിെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടിെക്കാൾക;
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ പലകയിൽ എഴുതിെക്കാൾക.

4 അങ്ങെന നീ ൈദവത്തിന്നും മനുഷ്യക്കൎ ും
േബാദ്ധ്യമായ
ലാവണ്യവും സൽബുദ്ധിയും ്രപാപിക്കും.
5 പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്ക;
സ്വന്ത വിേവകത്തിൽ ഊന്നരുതു.
6 നിെന്റ എല്ലാവഴികളിലും അവെന

നിെനച്ചുെകാൾക;
അവൻ നിെന്റ പാതകെള േനെരയാക്കും;
7 നിനക്കു തേന്ന നീ ജ്ഞാനിയായേ്താന്നരുതു;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു േദാഷം വിട്ടുമാറുക.
8 അതു നിെന്റ നാഭിക്കു ആേരാഗ്യവും
അസ്ഥികൾക്കു തണുപ്പും ആയിരിക്കും.
9 യേഹാവെയ നിെന്റ ധനംെകാണ്ടും
എല്ലാവിളവിെന്റയും ആദ്യഫലംെകാണ്ടും
ബഹുമാനിക്ക.

10 അങ്ങെന നിെന്റ കളപ്പുരകൾ സമൃദ്ധിയായി
നിറയും;
നിെന്റ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞു കവിെഞ്ഞാഴുകും.
11 മകേന, യേഹാവയുെട ശിക്ഷെയ നിരസിക്കരുതു;
അവെന്റ ശാസനയിങ്കൽ മുഷികയും അരുതു.
12 അപ്പൻ ഇഷ്ടപു്രതേനാടു െചയ്യുന്നതുേപാെല
യേഹാവ താൻ േസ്നഹിക്കുന്നവെന ശിക്ഷിക്കുന്നു.
13 ജ്ഞാനം ്രപാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനും
വിേവകം ലഭിക്കുന്ന നരനും ഭാഗ്യവാൻ.
14 അതിെന്റ സമ്പാദനം െവള്ളിയുെട

സമ്പാദനത്തിലും
അതിെന്റ ലാഭം തങ്കത്തിലും നല്ലതു.
15 അതു മുത്തുകളിലും വിലേയറിയതു;
നിെന്റ മേനാഹരവസ്തുക്കൾ ഒന്നും അതിന്നു
തുല്യമാകയില്ല.

16 അതിെന്റ വലങ്കയ്യിൽ ദീഘൎ ായുസ്സും
ഇടങ്കയ്യിൽ ധനവും മാനവും ഇരിക്കുന്നു.
17 അതിെന്റ വഴികൾ ഇമ്പമുള്ള വഴികളും
അതിെന്റ പാതകെളല്ലാം സമാധാനവും ആകുന്നു.
18 അതിെന പിടിച്ചുെകാള്ളുന്നവക്കൎ ു അതു ജീവ

വൃക്ഷം;
അതിെന കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
19 ജ്ഞാനത്താൽ യേഹാവ ഭൂമിെയ സ്ഥാപിച്ചു;
വിേവകത്താൽ അവൻ ആകാശെത്ത ഉറപ്പിച്ചു.
20 അവെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ ആഴങ്ങൾ പിളന്നൎ ു;
േമഘങ്ങൾ മഞ്ഞു െപാഴിക്കുന്നു.
21 മകേന, ജ്ഞാനവും വകതിരിവും

കാത്തുെകാൾക;
അവ നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകരുതു.
22 അവ നിനക്കു ജീവനും
നിെന്റ കഴുത്തിന്നു അലങ്കാരവും ആയിരിക്കും.
23 അങ്ങെന നീ നിഭൎയമായി വഴിയിൽ നടക്കും;
നിെന്റ കാൽ ഇടറുകയുമില്ല.
24 നീ കിടപ്പാൻ േപാകുേമ്പാൾ നിനക്കു േപടി

ഉണ്ടാകയില്ല;
കിടക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ ഉറക്കം സുഖകരമായിരിക്കും.
25 െപെട്ടന്നുള്ള േപടിേഹതുവായും
ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു വരുന്ന നാശംനിമിത്തവും നീ
ഭയെപ്പടുകയില്ല.

26 യേഹാവ നിെന്റ ആശ്രയമായിരിക്കും;
അവൻ നിെന്റ കാൽ കുടുങ്ങാതവണ്ണം കാക്കും.
27 നന്മ െചയവ്ാൻ നിനക്കു ്രപാപത്ിയുള്ളേപ്പാൾ
അതിന്നു േയാഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവക്കൎ ു
െചയ്യാതിരിക്കരുതു.

28 നിെന്റ കയ്യിൽ ഉള്ളേപ്പാൾ കൂട്ടുകാരേനാടു:
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േപായിവരിക, നാെളത്തരാം എന്നു പറയരുതു.
29 കൂട്ടുകാരൻ സമീേപ നിഭൎയം വസിക്കുേമ്പാൾ,
അവെന്റ േനെര േദാഷം നിരൂപിക്കരുതു.
30 നിനക്കു ഒരു േദാഷവും െചയ്യാത്ത മനുഷ്യേനാടു
നീ െവറുെത ശണഠ്യിടരുതു.
31 സാഹസക്കാരേനാടു നീ അസൂയെപ്പടരുതു;
അവെന്റ വഴികൾ ഒന്നും തിരെഞ്ഞടുക്കയുമരുതു.
32 വ്രകതയുള്ളവൻ യേഹാെവക്കു െവറുപ്പാകുന്നു;
നീതിമാന്മാേക്കൎ ാ അവെന്റ സഖ്യത ഉണ്ടു.
33 യേഹാവയുെട ശാപം ദുഷ്ടെന്റ വീട്ടിൽ ഉണ്ടു;
നീതിമാന്മാരുെട വാസസ്ഥലെത്തേയാ അവൻ
അനു്രഗഹിക്കുന്നു.

34 പരിഹാസികെള അവൻ പരിഹസിക്കുന്നു;
എളിയവേക്കൎ ാ അവൻ കൃപ നല്കുന്നു.
35 ജ്ഞാനികൾ ബഹുമാനെത്ത അവകാശമാക്കും;
േഭാഷന്മാരുെട ഉയച്ചൎ േയാ അപമാനം തേന്ന.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മക്കേള, അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം േകട്ടു
വിേവകം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു ശ്രദ്ധിപ്പിൻ.
2 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സൽബുദ്ധി

ഉപേദശിച്ചുതരുന്നു;
എെന്റ ഉപേദശം നിങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കരുതു.
3 ഞാൻ എെന്റ അപ്പന്നു മകനും
എെന്റ അെമ്മക്കു ഓമനയും ഏകപു്രതനും
ആയിരുന്നു;

4 അവൻ എെന്ന പഠിപ്പിച്ചു, എേന്നാടു പറഞ്ഞതു:
എെന്റ വചനങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ചുെകാൾക;
എെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിച്ചു ജീവിക്ക.
5 ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക: വിേവകം േനടുക;

മറക്കരുതു;
എെന്റ വചനങ്ങെള വിട്ടുമാറുകയുമരുതു.
6 അതിെന ഉേപക്ഷിക്കരുതു; അതു നിെന്ന കാക്കും;
അതിൽ ്രപിയം െവക്കുക; അതു നിെന്ന സൂക്ഷിക്കും;
7 ജ്ഞാനംതേന്ന ്രപധാനം; ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക;
നിെന്റ സകലസമ്പാദ്യത്താലും വിേവകം േനടുക.
8 അതിെന ഉയത്തൎ ുക; അതു നിെന്ന ഉയത്തൎ ും;
അതിെന ആലിംഗനം െചയത്ാൽ അതു നിനക്കു
മാനം വരുത്തും.

9 അതു നിെന്റ തലെയ അലങ്കാരമാല അണിയിക്കും;
അതു നിെന്ന ഒരു മഹത്വകിരീടം ചൂടിക്കും.
10 മകേന േകട്ടു എെന്റ വചനങ്ങെള ൈകെക്കാൾക;
എന്നാൽ നിനക്കു ദീഘൎ ായുസ്സുണ്ടാകും.
11 ജ്ഞാനത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎ ം ഞാൻ നിെന്ന

ഉപേദശിക്കുന്നു;
േനെരയുള്ള പാതയിൽ ഞാൻ നിെന്ന നടത്തുന്നു.
12 നടക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ കാലടിക്കു ഇടുക്കം

വരികയില്ല;
ഓടുേമ്പാൾ നീ ഇടറുകയുമില്ല.
13 ്രപേബാധനം മുറുെക പിടിക്ക; വിട്ടുകളയരുതു;
അതിെന കാത്തുെകാൾക, അതു നിെന്റ ജീവനേല്ലാ.
14 ദുഷ്ടന്മാരുെട പാതയിൽ നീ െചല്ലരുതു;
ദുജ്ജൎ നത്തിെന്റ വഴിയിൽ നടക്കയുമരുതു;
15 അതിേനാടു അകന്നുനില്ക്ക; അതിൽ നടക്കരുതു;
അതു വിട്ടുമാറി കടന്നുേപാക.
16 അവർ േദാഷം െചയത്ിട്ടല്ലാെത ഉറങ്ങുകയില്ല;
വല്ലവെരയും വീഴിച്ചിട്ടല്ലാെത അവക്കൎ ു ഉറക്കം
വരികയില്ല.

17 ദുഷ്ടതയുെട ആഹാരംെകാണ്ടു അവർ
ഉപജീവിക്കുന്നു;
ബലാല്ക്കാരത്തിെന്റ വീഞ്ഞു അവർ പാനം െചയ്യുന്നു.
18 നീതിമാന്മാരുെട പാതേയാ ്രപഭാതത്തിെന്റ

െവളിച്ചംേപാെല;
അതു നട്ടുച്ചവെര അധികമധികം േശാഭിച്ചു വരുന്നു.
19 ദുഷ്ടന്മാരുെടവഴി അന്ധകാരംേപാെലയാകുന്നു;
ഏതിങ്കൽ തട്ടി വീഴും എന്നു അവർ അറിയുന്നില്ല.
20 മകേന, എെന്റ വചനങ്ങൾക്കു ശ്രദ്ധതരിക;
എെന്റ െമാഴികൾക്കു നിെന്റ െചവി ചായിക്ക.
21 അവ നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകരുതു;
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ നടുവിൽ അവെയ
സൂക്ഷിച്ചുെവക്കുക.

22 അവെയ കിട്ടുന്നവക്കൎ ു അവ ജീവനും
അവരുെട സവ്വൎ േദഹത്തിന്നും െസൗഖ്യവും ആകുന്നു.
23 സകലജാ്രഗതേയാടുംകൂെട നിെന്റ ഹൃദയെത്ത

കാത്തുെകാൾക;
ജീവെന്റ ഉത്ഭവം അതിൽനിന്നേല്ലാ ആകുന്നതു.
24 വായുെട വ്രകത നിങ്കൽനിന്നു നീക്കിക്കളക;
അധരങ്ങളുെട വികടം നിങ്കൽനിന്നകറ്റുക.
25 നിെന്റ കണ്ണു േനെര േനാക്കെട്ട;
നിെന്റ കണ്ണിമ െചാെവ്വ മുേമ്പാട്ടു മിഴിക്കെട്ട.
26 നിെന്റ കാലുകളുെട പാതെയ നിരപ്പാക്കുക;
നിെന്റ വഴികെളല്ലാം സ്ഥിരമായിരിക്കെട്ട.
27 ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയരുതു;
നിെന്റ കാലിെന േദാഷം വിട്ടകലുമാറാക്കുക.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മകേന, വകതിരിവിെന
കാത്തുെകാേള്ളണ്ടതിന്നും
നിെന്റ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനെത്ത

പാലിേക്കണ്ടതിന്നും
2 ജ്ഞാനെത്ത ശ്രദ്ധിച്ചു
എെന്റ േബാധത്തിന്നു െചവി ചായിക്ക.
3 പര്രസ്തീയുെട അധരങ്ങളിൽനിന്നു േതൻ ഇറ്റിറ്റു

വീഴുന്നു;
അവളുെട അണ്ണാക്കു എണ്ണെയക്കാൾ മൃദുവാകുന്നു.
4 പിന്നേത്തതിേലാ അവൾ കാഞ്ഞിരംേപാെല

ൈകപ്പും
ഇരുവായത്്തലവാൾേപാെല മൂച്ചൎ യും ഉള്ളവൾ
തേന്ന.

5 അവളുെട കാലുകൾ മരണത്തിേലക്കു
ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നു;
അവളുെട കാലടികൾ പാതാളത്തിേലക്കു ഓടുന്നു.
6 ജീവെന്റ മാഗ്ഗൎ ത്തിൽ അവൾ െചല്ലാതവണ്ണം
അവളുെട പാതകൾ അസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു; അവൾ
അറിയുന്നതുമില്ല.

7 ആകയാൽ മക്കേള, എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ;
എെന്റ വായിെല െമാഴികെള വിട്ടുമാറരുതു.
8 നിെന്റ വഴിെയ അവേളാടു അകറ്റുക;
അവളുെട വീട്ടിെന്റ വാതിേലാടു അടുക്കരുതു.
9 നിെന്റ െയൗവനശക്തി അന്യന്മാക്കൎ ും
നിെന്റ ആണ്ടുകൾ ്രകൂരന്നും െകാടുക്കരുതു.
10 കണ്ടവർ നിെന്റ സമ്പത്തു തിന്നുകളയരുതു;
നിെന്റ ്രപയത്നഫലം വല്ലവെന്റയും വീട്ടിൽ
ആയേ്പാകരുതു.

11 നിെന്റ മാംസവും േദഹവും ക്ഷയിച്ചിട്ടു
നീ ഒടുവിൽ െനടുവീപ്പൎ ിട്ടുെകാണ്ടു:
12 അേയ്യാ! ഞാൻ ്രപേബാധനം െവറുക്കയും
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എെന്റ ഹൃദയം ശാസനെയ നിരസിക്കയും
െചയത്ുവേല്ലാ.

13 എെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട വാക്കു ഞാൻ
അനുസരിച്ചില്ല;
എെന്ന ്രപേബാധിപ്പിച്ചവക്കൎ ു ഞാൻ
െചവിെകാടുത്തില്ല.

14 സഭയുെടയും സംഘത്തിെന്റയും മേദ്ധ്യ ഞാൻ
ഏകേദശം സകലേദാഷത്തിലും അകെപ്പട്ടുേപായേല്ലാ
എന്നിങ്ങെന പറവാൻ സംഗതിവരരുതു.
15 നിെന്റ സ്വന്തജലാശയത്തിെല തണ്ണീരും
സ്വന്തകിണറ്റിൽനിന്നു ഒഴുകുന്ന െവള്ളവും കുടിക്ക.
16 നിെന്റ ഉറവുകൾ െവളിയിേലക്കും
നിെന്റ നീെരാഴുക്കുകൾ വീഥിയിേലക്കും
ഒഴുകിേപ്പാേകണേമാ?

17 അവ നിനക്കും അന്യന്മാക്കൎ ും കൂെടയല്ല
നിനക്കു മാ്രതേമ ഇരിക്കാവു.
18 നിെന്റ ഉറവു അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട;
നിെന്റ െയൗവനത്തിെല ഭായ്യൎ യിൽ
സേന്താഷിച്ചുെകാൾക.

19 െകൗതുകമുള്ള േപടമാനും മേനാഹരമായ
ഇളമാൻേപടയുംേപാെല
അവളുെട സ്തനങ്ങൾ എല്ലാകാലത്തും നിെന്ന
രമിപ്പിക്കെട്ട;
അവളുെട േ്രപമത്താൽ നീ എല്ലായേ്പാഴും
മത്തനായിരിക്ക.

20 മകേന, നീ പര്രസ്തീെയ കണ്ടു ്രഭമിക്കുന്നതും
അന്യ്രസ്തീയുെട മാറിടം തഴുകുന്നതും എന്തു?
21 മനുഷ്യെന്റ വഴികൾ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
അവെന്റ നടപ്പു ഒെക്കയും അവൻ തൂക്കിേനാക്കുന്നു.
22 ദുഷ്ടെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ അവെന പിടിക്കും;
തെന്റ പാപപാശങ്ങളാൽ അവൻ പിടിെപടും.
23 ്രപേബാധനം േകൾക്കായ്കയാൽ അവൻ മരിക്കും;
മഹാേഭാഷത്വത്താൽ അവൻ വഴിെതറ്റിേപ്പാകും.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മകേന, കൂട്ടുകാരന്നു േവണ്ടി നീ ജാമ്യം
നില്ക്കേയാ
അന്യന്നു േവണ്ടി കയ്യടിക്കേയാ

െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ,
2 നിെന്റ വായിെല വാക്കുകളാൽ നീ കുടുങ്ങിേപ്പായി;
നിെന്റ വായിെല െമാഴികളാൽ പിടിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
3 ആകയാൽ മകേന, ഇതു െചയ്ക; നിെന്നത്തേന്ന

വിടുവിക്ക;
കൂട്ടുകാരെന്റ കയ്യിൽ നീ അകെപ്പട്ടുേപായേല്ലാ;
നീ െചന്നു, താണുവീണു കൂട്ടുകാരേനാടു
മുട്ടിച്ചേപക്ഷിക്ക.

4 നിെന്റ കണ്ണിന്നു ഉറക്കവും
നിെന്റ കണ്ണിെമക്കു നി്രദയും െകാടുക്കരുതു.
5 മാൻ നായാട്ടുകാരെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
പക്ഷി േവട്ടക്കാരെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
എന്നേപാെല നീ നിെന്നത്തേന്ന വിടുവിക്ക,
6 മടിയാ, ഉറുമ്പിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുക;
അതിെന്റ വഴികെള േനാക്കി ബുദ്ധിപഠിക്ക.
7 അതിന്നു നായകനും േമൽവിചാരകനും
അധിപതിയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും
8 േവനല്ക്കാലത്തു തെന്റ ആഹാരം ഒരുക്കുന്നു;
െകായത്്തുകാലത്തു തെന്റ തീൻ േശഖരിക്കുന്നു.
9 മടിയാ, നീ എ്രതേനരം കിടന്നുറങ്ങും?

എേപ്പാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിെന്നഴുേന്നല്ക്കും?
10 കുേറക്കൂെട ഉറക്കം; കുേറക്കൂെട നി്രദ;
കുെറക്കൂെട ൈകെകട്ടിക്കിടക്ക.
11 അങ്ങെന നിെന്റ ദാരിദയ്്യൎ ം

വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
നിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടു ആയുധപാണിെയേപ്പാെലയും
വരും.

12 നിസ്സാരനും ദുഷ്കമ്മൎ ിയുമായവൻ
വായുെട വ്രകതേയാെട നടക്കുന്നു.
13 അവൻ കണ്ണിെമക്കുന്നു; കാൽെകാണ്ടു

പരണ്ടുന്നു;
വിരൽെകാണ്ടു ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു.
14 അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വ്രകതയുണ്ടു;
അവൻ എല്ലായേ്പാഴും േദാഷം നിരൂപിച്ചു
വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു.

15 അതുെകാണ്ടു അവെന്റ ആപത്തു െപെട്ടന്നു വരും;
ക്ഷണത്തിൽ അവൻ തകന്നൎ ുേപാകും;
്രപതിശാന്തിയുണ്ടാകയുമില്ല.

16 ആറു കായ്യൎ ം യേഹാവ െവറുക്കുന്നു;
ഏഴു കായ്യൎ ം അവന്നു അെറപ്പാകുന്നു:
17 ഗവ്വൎ മുള്ള കണ്ണും വ്യാജമുള്ള നാവും
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിയുന്ന കയ്യും
18 ദുരുപായം നിരൂപിക്കുന്ന ഹൃദയവും
േദാഷത്തിന്നു ബദ്ധെപ്പട്ടു ഓടുന്ന കാലും
19 േഭാഷ്കു പറയുന്ന കള്ളസാക്ഷിയും
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനും
തേന്ന.

20 മകേന, നിെന്റ അപ്പെന്റ കലപ്ന ്രപമാണിക്ക;
അമ്മയുെട ഉപേദശം ഉേപക്ഷിക്കയുമരുതു.
21 അതു എല്ലായേ്പാഴും നിെന്റ ഹൃദയേത്താടു

ബന്ധിച്ചുെകാൾക;
നിെന്റ കഴുത്തിൽ അതു െകട്ടിെക്കാൾക.
22 നീ നടക്കുേമ്പാൾ അതു നിനക്കു വഴികാണിക്കും.
നീ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ അതു നിെന്ന കാക്കും;
നീ ഉണരുേമ്പാൾ അതു നിേന്നാടു സംസാരിക്കും.
23 കലപ്ന ഒരു ദീപവും ഉപേദശം ഒരു െവളിച്ചവും
്രപേബാധനത്തിെന്റ ശാസനകൾ ജീവെന്റ മാഗ്ഗൎ വും
ആകുന്നു.

24 അവ ദുഷ്ട്രസ്തീയുെട വശീകരണത്തിൽ നിന്നും
പര്രസ്തീയുെട ചക്കരവാക്കുകളിൽനിന്നും നിെന്ന
രക്ഷിക്കും.

25 അവളുെട െസൗന്ദയ്യൎ െത്ത നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
േമാഹിക്കരുതു;
അവൾ കണ്ണിമെകാണ്ടു നിെന്ന വശീകരിക്കയുമരുതു.
26 േവശ്യാ്രസ്തീനിമിത്തം െപറുക്കിത്തിേന്നണ്ടിവരും;
വ്യഭിചാരിണി വിലേയറിയ ജീവെന േവട്ടയാടുന്നു.
27 ഒരു മനുഷ്യന്നു തെന്റ വ്രസ്തം െവന്തു േപാകാെത
മടിയിൽ തീ െകാണ്ടുവരാേമാ?
28 ഒരുത്തന്നു കാൽ െപാള്ളാെത
തീക്കനലിേന്മൽ നടക്കാേമാ?
29 കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ യുെട അടുക്കൽ െചല്ലുന്നവൻ

ഇങ്ങെന തേന്ന;
അവെള െതാടുന്ന ഒരുത്തനും
ശിക്ഷവരാെതയിരിക്കയില്ല.

30 കള്ളൻ വിശന്നിട്ടു വിശപ്പടക്കുവാൻ മാ്രതം കട്ടാൽ
ആരും അവെന നിരസിക്കുന്നില്ല.
31 അവെന പിടികിട്ടിയാൽ അവൻ ഏഴിരട്ടി

മടക്കിെക്കാടുക്കാം;
തെന്റ വീട്ടിെല വസ്തുവക ഒെക്കയും െകാടുക്കാം;

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 5:13 518 സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:31



7

8

32 ്രസ്തീേയാടു വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നവേനാ,
ബുദ്ധിഹീനൻ;
അങ്ങെന െചയ്യുന്നവൻ സ്വന്ത്രപാണെന
നശിപ്പിക്കുന്നു.

33 ്രപഹരവും അപമാനവും അവന്നു ലഭിക്കും;
അവെന്റ നിന്ദ മാഞ്ഞുേപാകയുമില്ല.
34 ജാരശങ്ക പുരുഷന്നു േ്രകാധേഹതുവാകുന്നു;
്രപതികാരദിവസത്തിൽ അവൻ ഇെളക്കുകയില്ല.
35 അവൻ യാെതാരു ്രപതിശാന്തിയും

ൈകെക്കാള്ളുകയില്ല;
എ്രത സമ്മാനം െകാടുത്താലും അവൻ
തൃപത്ിെപ്പടുകയുമില്ല.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മകേന, എെന്റ വചനങ്ങെള ്രപമാണിച്ചു
എെന്റ കലപ്നകെള നിെന്റ ഉള്ളിൽ
സം്രഗഹിച്ചുെകാൾക.

2 നീ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ കലപ്നകെളയും
ഉപേദശെത്തയും
നിെന്റ കണ്ണിെന്റ കൃഷണ്മണിെയേപ്പാെല
കാത്തുെകാൾക.

3 നിെന്റ വിരലിേന്മൽ അവെയ െകട്ടുക;
ഹൃദയത്തിെന്റ പലകയിൽ എഴുതുക.
4 ജ്ഞാനേത്താടു: നീ എെന്റ സേഹാദരി എന്നു

പറക;
വിേവകത്തിന്നു സഖി എന്നു േപർ വിളിക്ക.
5 അവ നിെന്ന പര്രസ്തീയുെട കയ്യിൽ നിന്നും
ചക്കരവാക്കു പറയുന്ന അന്യ്രസ്തീയുെട
വശത്തുനിന്നും കാക്കും.

6 ഞാൻ എെന്റ വീട്ടിെന്റ കിളിവാതില്ക്കൽ
അഴിക്കിടയിൽകൂടി േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
7 േഭാഷന്മാരുെട ഇടയിൽ ഒരുത്തെന കണ്ടു;
െയൗവനക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിഹീനനാേയാരു
യുവാവിെന കണ്ടറിഞ്ഞു.

8 അവൻ ൈവകുേന്നരം, സന്ധ്യാസമയത്തു,
ഇരുട്ടും അന്ധകാരവുമുള്ള ഒരു രാ്രതിയിൽ,
9 അവളുെട വീട്ടിെന്റ േകാണിന്നരിെക വീഥിയിൽകൂടി

കടന്നു,
അവളുെട വീട്ടിേലക്കുള്ള വഴിെയ നടന്നു െചല്ലുന്നു.
10 െപെട്ടന്നു ഇതാ, േവശ്യാവ്രസ്തം ധരിച്ചും
ഹൃദയത്തിൽ ഉപായം പൂണ്ടും ഉേള്ളാരു ്രസ്തീ അവെന
എതിേരറ്റുവരുന്നു.

11 അവൾ േമാഹപരവശയും തന്നിഷ്ടക്കാരത്തിയും
ആകുന്നു;
അവളുെട കാൽ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയില്ല.
12 ഇേപ്പാൾ അവെള വീഥിയിലും പിെന്ന

വിശാലസ്ഥലത്തും കാണാം;
ഓേരാ േകാണിലും അവൾ പതിയിരിക്കുന്നു.
13 അവൾ അവെന പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു,
ലജ്ജകൂടാെത അവേനാടു പറയുന്നതു:
14 എനിക്കു സമാധാനയാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇന്നു ഞാൻ എെന്റ േനച്ചൎ കെള കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന കാണ്മാൻ

ആ്രഗഹിച്ചു
നിെന്ന എതിേരലപ്ാൻ പുറെപ്പട്ടു നിെന്ന
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു.

16 ഞാൻ എെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ പരവതാനികളും
മി്രസയീമ്യനൂൽെകാണ്ടുള്ള വരിയൻ പടങ്ങളും
വിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

17 മൂറും അകിലും ലവംഗവുംെകാണ്ടു
ഞാൻ എെന്റ െമത്ത സുഗന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
18 വരിക; െവളുക്കുംവെര നമുക്കു േ്രപമത്തിൽ

രമിക്കാം;
കാമവിലാസങ്ങളാൽ നമുക്കു സുഖിക്കാം.
19 പുരുഷൻ വീട്ടിൽ ഇല്ല;
ദൂരയാ്രത േപായിരിക്കുന്നു;
20 പണമടിശ്ശീല കൂെട െകാണ്ടുേപായിട്ടുണ്ടു;
െപൗണ്ണൎ മാസിേക്ക വീട്ടിൽ വെന്നത്തുകയുള്ളു.
21 ഇങ്ങെന ഏറിേയാരു ഇമ്പവാക്കുകളാൽ അവൾ

അവെന വശീകരിച്ചു
അധരമാധുയ്യൎ ംെകാണ്ടു അവെന നിബ്ബൎ ന്ധിക്കുന്നു.
22 അറുക്കുേന്നടേത്തക്കു കാളയും ചങ്ങലയിേലക്കു

േഭാഷനും േപാകുന്നതുേപാെലയും,
23 പക്ഷി ജീവഹാനിക്കുള്ളെതന്നറിയാെത
കണിയിേലക്കു ബദ്ധെപ്പടുന്നതുേപാെലയും
കരളിൽ അ്രസ്തം തെറക്കുേവാളം അവൻ അവളുെട
പിന്നാെല െചല്ലുന്നു.

24 ആകയാൽ മക്കേള, എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ;
എെന്റ വായിെല വചനങ്ങെള ശ്രദ്ധിപ്പിൻ.
25 നിെന്റ മനസ്സു അവളുെട വഴിയിേലക്കു ചായരുതു;
അവളുെട പാതകളിേലക്കു നീ
െതറ്റിെച്ചല്ലുകയുമരുതു.

26 അവൾ വീഴിച്ച ഹതന്മാർ അേനകർ;
അവൾ െകാന്നുകളഞ്ഞവർ ആെക വലിേയാരു കൂട്ടം
ആകുന്നു.

27 അവളുെട വീടു പാതാളത്തിേലക്കുള്ള
വഴിയാകുന്നു;
അതു മരണത്തിെന്റ അറകളിേലക്കു െചല്ലുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജ്ഞാനമായവൾ വിളിച്ചുപറയുന്നില്ലേയാ?
ബുദ്ധിയായവൾ തെന്റ സ്വരം
േകൾപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ?

2 അവൾ വഴിയരിെക േമടുകളുെട മുകളിൽ
പാതകൾ കൂടുേന്നടത്തു നില്ക്കുന്നു.
3 അവൾ പടിവാതിലുകളുെട അരികത്തും

പട്ടണവാതില്ക്കലും
േഗാപുരദ്വാരത്തിങ്കലും േഘാഷിക്കുന്നതു: 4

പുരുഷന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു വിളിച്ചു പറയുന്നു;
എെന്റ സ്വരം മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട അടുക്കേലക്കു
വരുന്നു.

5 അലപ്ബുദ്ധികേള, സൂക്ഷ്മബുദ്ധി ്രഗഹിച്ചു
െകാൾവിൻ;
മൂഢന്മാേര, വിേവകഹൃദയന്മാരാകുവിൻ.
6 േകൾപ്പിൻ, ഞാൻ ഉൽകൃഷ്ടമായതു സംസാരിക്കും;
എെന്റ അധരങ്ങെള തുറക്കുന്നതു േനരിന്നു
ആയിരിക്കും.

7 എെന്റ വായ ്സത്യം സംസാരിക്കും;
ദുഷ്ടത എെന്റ അധരങ്ങൾക്കു അെറപ്പാകുന്നു.
8 എെന്റ വായിെല െമാഴി ഒെക്കയും നീതിയാകുന്നു;
അവയിൽ വ്രകവും വികടവുമായതു ഒന്നുമില്ല.
9 അവെയല്ലാം ബുദ്ധിമാന്നു െതളിവും
പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവക്കൎ ു േനരും ആകുന്നു.
10 െവള്ളിെയക്കാൾ എെന്റ ്രപേബാധനവും
േമത്തരമായ െപാന്നിെനക്കാൾ പരിജ്ഞാനവും
ൈകെക്കാൾവിൻ.

11 ജ്ഞാനം മുത്തുകെളക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു;
മേനാഹരമായെതാന്നും അതിന്നു തുല്യമാകയില്ല.
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12 ജ്ഞാനം എന്ന ഞാൻ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിെയ എെന്റ
പാപ്പൎ ിടമാക്കുന്നു;
പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും ഞാൻ കണ്ടു
പിടിക്കുന്നു.

13 യേഹാവാഭക്തി േദാഷെത്ത
െവറുക്കുന്നതാകുന്നു;
ഡംഭം, അഹങ്കാരം, ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം, വ്രകതയുള്ള വായ്
എന്നിവെയ ഞാൻ പെകക്കുന്നു.

14 ആേലാചനയും പരിജ്ഞാനവും എനിക്കുള്ളതു;
ഞാൻ തേന്ന വിേവകം; എനിക്കു വീയ്യൎ ബലം ഉണ്ടു.
15 ഞാൻ മുഖാന്തരം രാജാക്കന്മാർ വാഴുന്നു;
്രപഭുക്കന്മാർ നീതിെയ നടത്തുന്നു.
16 ഞാൻ മുഖാന്തരം അധിപതിമാരും ്രപധാനികളും
ഭൂമിയിെല ന്യായാധിപന്മാെരാെക്കയും ആധിപത്യം
നടത്തുന്നു.

17 എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവെര ഞാൻ േസ്നഹിക്കുന്നു;
എെന്ന ജാ്രഗതേയാെട അേന്വഷിക്കുന്നവർ എെന്ന
കെണ്ടത്തും.

18 എെന്റ പക്കൽ ധനവും മാനവും
പുരാതനസമ്പത്തും നീതിയും ഉണ്ടു.
19 എെന്റ ഫലം െപാന്നിലും തങ്കത്തിലും
എെന്റ ആദായം േമത്തരമായ െവള്ളിയിലും നല്ലതു.
20 എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ു വസ്തുവക

അവകാശമാക്കിെക്കാടുക്കയും
അവരുെട ഭണ്ഡാരങ്ങെള നിെറക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു

21 ഞാൻ നീതിയുെട മാഗ്ഗൎ ത്തിലും
ന്യായത്തിെന്റ പാതകളിലും നടക്കുന്നു.
22 യേഹാവ പണ്ടുപേണ്ട തെന്റ വഴിയുെട

ആരംഭമായി,
തെന്റ ്രപവൃത്തികളുെട ആദ്യമായി എെന്ന ഉളവാക്കി.
23 ഞാൻ പുരാതനേമ, ആദിയിൽ തേന്ന,
ഭൂമിയുെട ഉൽപത്തിക്കു മുെമ്പ
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

24 ആഴങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളം നിറഞ്ഞ ഉറവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ
തേന്ന.

25 പവ്വൎ തങ്ങെള സ്ഥാപിച്ചതിന്നു മുെമ്പയും
കുന്നുകൾക്കു മുെമ്പയും ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
26 അവൻ ഭൂമിെയയും വയലുകെളയും
ഭൂതലത്തിെന്റ െപാടിയുെട തുകെയയും
ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ലാത്ത സമയത്തു തേന്ന.
27 അവൻ ആകാശെത്ത ഉറപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ

അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ ആഴത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗത്തു വൃത്തം
വെരച്ചേപ്പാഴും

28 അവൻ മീെത േമഘങ്ങെള ഉറപ്പിച്ചേപ്പാഴും
ആഴത്തിെന്റ ഉറവുകൾ തടിച്ചേപ്പാഴും
29 െവള്ളം അവെന്റ കലപ്നെയ

അതി്രകമിക്കാതവണ്ണം
അവൻ സമു്രദത്തിന്നു അതിർ െവച്ചേപ്പാഴും
ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാഴും
30 ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ ശിലപ്ി ആയിരുന്നു;
ഇടവിടാെത അവെന്റ മുമ്പിൽ വിേനാദിച്ചുെകാണ്ടു
ദിനം്രപതി അവെന്റ ്രപേമാദമായിരുന്നു.
31 അവെന്റ ഭൂതലത്തിൽ ഞാൻ

വിേനാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു;
എെന്റ ്രപേമാദം മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടുകൂെട
ആയിരുന്നു.

32 ആകയാൽ മക്കേള, എെന്റ വാക്കു
േകട്ടുെകാൾവിൻ;
എെന്റ വഴികെള ്രപമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
33 ്രപേബാധനം േകട്ടു ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിപ്പിൻ;
അതിെന ത്യജിച്ചുകളയരുതു.
34 ദിവസം്രപതി എെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ ജാഗരിച്ചും
എെന്റ വാതില്ക്കട്ടെളക്കൽ കാത്തുെകാണ്ടും
എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ.

35 എെന്ന കെണ്ടത്തുന്നവൻ ജീവെന
കെണ്ടത്തുന്നു;
അവൻ യേഹാവയുെട കടാക്ഷം ്രപാപിക്കുന്നു.
36 എേന്നാടു പിെഴക്കുന്നവേനാ തനിക്കു

്രപാണഹാനി വരുത്തുന്നു;
എെന്ന േദ്വഷിക്കുന്നവെരാെക്കയും മരണെത്ത
ഇച്ഛിക്കുന്നു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജ്ഞാനമായവൾ തനിക്കു ഒരു വീടുപണിതു;
അതിന്നു ഏഴു തൂൺ തീത്തൎ ു.
2 അവൾ മൃഗങ്ങെള അറുത്തു, വീഞ്ഞു

കലക്കി,
തെന്റ േമശ ചമയിച്ചുമിരിക്കുന്നു.
3 അവൾ തെന്റ ദാസികെള അയച്ചു
പട്ടണത്തിെല േമടകളിൽനിന്നു വിളിച്ചു
പറയിക്കുന്നതു:

4 അലപ്ബുദ്ധിയായവൻ ഇേങ്ങാട്ടു വരെട്ട;
ബുദ്ധിഹീനേനാേടാ അവൾ പറയിക്കുന്നതു;
5 വരുവിൻ, എെന്റ അപ്പം തിന്നുകയും
ഞാൻ കലക്കിയ വീഞ്ഞു കുടിക്കയും െചയവ്ിൻ!
6 ബുദ്ധിഹീനേര, ബുദ്ധിഹീനത വിട്ടു ജീവിപ്പിൻ!
വിേവകത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎ ത്തിൽ നടന്നുെകാൾവിൻ.
7 പരിഹാസിെയ ശാസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജ

സമ്പാദിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെന ഭത്സൎ ിക്കുന്നവന്നു കറ പറ്റുന്നു.
8 പരിഹാസി നിെന്ന പെകക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു

അവെന ശാസിക്കരുതു;
ജ്ഞാനിെയ ശാസിക്ക; അവൻ നിെന്ന േസ്നഹിക്കും.
9 ജ്ഞാനിെയ ്രപേബാധിപ്പിക്ക, അവെന്റ ജ്ഞാനം

വദ്ധൎ ിക്കും;
നീതിമാെന ഉപേദശിക്ക അവൻ വിദ്യാഭിവൃദ്ധി
്രപാപിക്കും.

10 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ ആരംഭവും
പരിശുദ്ധെനക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വിേവകവും
ആകുന്നു.

11 ഞാൻ മുഖാന്തരം നിെന്റ നാളുകൾ െപരുകും;
നിനക്കു ദീഘൎ ായുസ്സു ഉണ്ടാകും.
12 നീ ജ്ഞാനിയാകുന്നുെവങ്കിൽ നിനക്കുേവണ്ടി

തേന്ന ജ്ഞാനിയായിരിക്കും;
പരിഹസിക്കുന്നു എങ്കിേലാ, നീ തേന്ന
സഹിേക്കണ്ടിവരും.

13 േഭാഷത്വമായവൾ േമാഹപരവശയായിരിക്കുന്നു;
അവൾ ബുദ്ധിഹീന തേന്ന, ഒന്നും അറിയുന്നതുമില്ല.
14 തങ്ങളുെട പാതയിൽ േനെര നടക്കുന്നവരായി
കടന്നുേപാകുന്നവെര വിളിേക്കണ്ടതിന്നു
15 അവൾ പട്ടണത്തിെല േമടകളിൽ
തെന്റ വീട്ടുവാതില്ക്കൽ ഒരു പീഠത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നു.
16 അലപ്ബുദ്ധിയായവൻ ഇേങ്ങാട്ടു വരെട്ട;
ബുദ്ധിഹീനേനാേടാ അവൾ പറയുന്നതു;
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17 േമാഷ്ടിച്ച െവള്ളം മധുരവും
ഒളിച്ചുതിന്നുന്ന അപ്പം രുചികരവും ആകുന്നു.
18 എങ്കിലും മൃതന്മാർ അവിെട ഉെണ്ടന്നും
അവളുെട വിരുന്നുകാർ പാതാളത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശേലാേമാെന്റ സദൃശവാക്യങ്ങൾ
ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പെന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;

േഭാഷനായ മകൻ അെമ്മക്കു
വ്യസനേഹതുവാകുന്നു.

2 ദുഷ്ടതയാൽ സമ്പാദിച്ച നിേക്ഷപങ്ങൾ
ഉപകരിക്കുന്നില്ല;
നീതിേയാ മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നു.
3 യേഹാവ നീതിമാെന പട്ടിണി കിടത്തുകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാരുെട െകാതിേയാ അവൻ തള്ളിക്കളയുന്നു.
4 മടിയുള്ള ൈകെകാണ്ടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവൻ

ദരി്രദനായത്ീരുന്നു;
ഉത്സാഹിയുെട കേയ്യാ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു.
5 േവനല്ക്കാലത്തു േശഖരിച്ചുെവക്കുന്നവൻ

ബുദ്ധിമാൻ;
െകായത്്തുകാലത്തു ഉറങ്ങുന്നവേനാ
നാണംെകട്ടവൻ.

6 നീതിമാെന്റ ശിരസ്സിേന്മൽ അനു്രഗഹങ്ങൾ വരുന്നു;
എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുെട വാെയ സാഹസംമൂടുന്നു.
7 നീതിമാെന്റ ഓമ്മൎ  അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടതു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട േപേരാ െകട്ടുേപാകും.
8 ജ്ഞാനഹൃദയൻ കലപ്നകെള ൈകെക്കാള്ളുന്നു;
വിടുവായനായ േഭാഷേനാ വീണുേപാകും.
9 േനരായി നടക്കുന്നവൻ നിഭൎയമായി നടക്കുന്നു;
നടപ്പിൽ വ്രകതയുള്ളവേനാ െവളിെപ്പട്ടുവരും.
10 കണ്ണുെകാണ്ടു ആംഗ്യം കാട്ടുന്നവൻ ദുഃഖം

വരുത്തുന്നു;
തുറന്നു ശാസിക്കുന്നവേനാ സമാധാനം
ഉണ്ടാക്കുന്നു.

11 നീതിമാെന്റ വായ ്ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു.
എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുെട വാെയ സാഹസംമൂടുന്നു.
12 പക വഴക്കുകൾക്കു കാരണം ആകുന്നു;
േസ്നഹേമാ, സകലലംഘനങ്ങെളയും മൂടുന്നു.
13 വിേവകിയുെട അധരങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടു;
ബുദ്ധിഹീനെന്റ മുതുകിേന്നാ വടി െകാള്ളാം.
14 ജ്ഞാനികൾ പരിജ്ഞാനം അടക്കിെവക്കുന്നു;
േഭാഷെന്റ വാേയാ അടുത്തിരിക്കുന്ന നാശം.
15 ധനവാെന്റ സമ്പത്തു, അവന്നു ഉറപ്പുേള്ളാരു

പട്ടണം;
എളിയവരുെട നാശേമാ അവരുെട ദാരിദയ്്യൎ ം തേന്ന.
16 നീതിമാെന്റ സമ്പാദ്യം ജീവേഹതുവും
ദുഷ്ടെന്റ ആദായം പാപകാരണവും ആകുന്നു.
17 ്രപേബാധനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ജീവമാഗ്ഗൎ ത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
ശാസന ത്യജിക്കുന്നവേനാ ഉഴന്നുനടക്കുന്നു;
18 പക മെറച്ചുെവക്കുന്നവൻ െപാളിവായൻ;
ഏഷണി പറയുന്നവൻ േഭാഷൻ.
19 വാക്കു െപരുകിയാൽ ലംഘനം ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല;
അധരങ്ങെള അടക്കുന്നവേനാ ബുദ്ധിമാൻ.
20 നീതിമാെന്റ നാവു േമത്തരമായ െവള്ളി;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ഹൃദയേമാ നിസ്സാരം.

21 നീതിമാെന്റ അധരങ്ങൾ പലെരയും
േപാഷിപ്പിക്കും;
േഭാഷന്മാേരാ ബുദ്ധിഹീനതയാൽ മരിക്കുന്നു.
22 യേഹാവയുെട അനു്രഗഹത്താൽ

സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു;
അദ്ധ്വാനത്താൽ അതിേനാടു ഒന്നും കൂടുന്നില്ല.
23 േദാഷം െചയ്യുന്നതു േഭാഷന്നു കളിയാകുന്നു;
ജ്ഞാനം വിേവകിക്കു അങ്ങെന തേന്ന.
24 ദുഷ്ടൻ േപടിക്കുന്നതു തേന്ന അവന്നു ഭവിക്കും;
നീതിമാന്മാരുെട ആ്രഗഹേമാ സാധിക്കും.
25 ചുഴലിക്കാറ്റു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ദുഷ്ടൻ

ഇല്ലാെതയായി;
നീതിമാേനാ ശാശ്വതമായ അടിസ്ഥാനം ഉള്ളവൻ.
26 െചാറുക്ക പല്ലിന്നും പുക കണ്ണിന്നും

ആകുന്നതുേപാെല
മടിയൻ തേന്ന അയക്കുന്നവക്കൎ ു ആകുന്നു.
27 യേഹാവാഭക്തി ആയുസ്സിെന ദീഘൎ മാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട സംവത്സരങ്ങേളാ കുറഞ്ഞുേപാകും.
28 നീതിമാന്മാരുെട ്രപത്യാശ സേന്താഷമാകുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപതീെക്ഷേക്കാ ഭംഗം വരും.
29 യേഹാവയുെട വഴി േനരുള്ളവന്നു ഒരു ദുഗ്ഗൎ ം;
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേക്കൎ ാ അതു നാശകരം.
30 നീതിമാൻ ഒരുനാളും കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാേരാ േദശത്തു വസിക്കയില്ല.
31 നീതിമാെന്റ വായ ്ജ്ഞാനം മുെളപ്പിക്കുന്നു;
വ്രകതയുള്ള നാേവാ േഛദിക്കെപ്പടും.
32 നീതിമാെന്റ അധരങ്ങൾ ്രപസാദകരമായതു

അറിയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വാേയാ വ്രകതയുള്ളതാകുന്നു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കള്ളത്തുലാസ്സു യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
ഒത്ത പടിേയാ അവന്നു ്രപസാദം.
2 അഹങ്കാരം വരുേമ്പാൾ ലജ്ജയും വരുന്നു;

താഴമ്യുള്ളവരുെട പക്കേലാ ജ്ഞാനമുണ്ടു.
3 േനരുള്ളവരുെട നിഷ്കളങ്കത്വം അവെര വഴിനടത്തും;
േ്രദാഹികളുെട വികടേമാ അവെര നശിപ്പിക്കും.
4 േ്രകാധദിവസത്തിൽ സമ്പത്തു ഉപകരിക്കുന്നില്ല;
നീതിേയാ മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നു.
5 നിഷ്കളങ്കെന്റ നീതി അവെന്റ വഴിെയ െചാവ്വാക്കും;
ദുഷ്ടേനാ തെന്റ ദുഷ്ടതെകാണ്ടു വീണു േപാകും.
6 േനരുള്ളവരുെട നീതി അവെര വിടുവിക്കും;
േ്രദാഹികേളാ തങ്ങളുെട േ്രദാഹത്താൽ പിടിെപടും.
7 ദുഷ്ടൻ മരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ ്രപതീക്ഷ

നശിക്കുന്നു;
നീതിെകട്ടവരുെട ആെശക്കു ഭംഗം വരുന്നു.
8 നീതിമാൻ കഷ്ടത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുന്നു;
ദുഷ്ടൻ അവന്നു പകരം അകെപ്പടുന്നു.
9 വഷളൻ വാെയ്കാണ്ടു കൂട്ടുകാരെന നശിപ്പിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാേരാ പരിജ്ഞാനത്താൽ
വിടുവിക്കെപ്പടുന്നു.

10 നീതിമാന്മാർ ശുഭമായിരിക്കുേമ്പാൾ പട്ടണം
സേന്താഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാർ നശിക്കുേമ്പാൾ ആപ്പൎ ുവിളി ഉണ്ടാകുന്നു.
11 േനരുള്ളവരുെട അനു്രഗഹംെകാണ്ടു പട്ടണം

അഭ്യുദയം ്രപാപിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വാെയ്കാേണ്ടാ അതു
ഇടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

12 കൂട്ടുകാരെന നിന്ദിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിഹീനൻ;
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വിേവകമുള്ളവേനാ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.
13 ഏഷണിക്കാരനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
വിശ്വസ്തമാനസേനാ കായ്യൎ ം മെറച്ചുെവക്കുന്നു.
14 പരിപാലനം ഇല്ലാേത്തടത്തു ജനം അേധാഗതി

്രപാപിക്കുന്നു;
മ്രന്തിമാരുെട ബഹുത്വത്തിേലാ രക്ഷയുണ്ടു.
15 അന്യന്നുേവണ്ടി ജാമ്യം നില്ക്കുന്നവൻ അത്യന്തം

വ്യസനിക്കും!
ജാമ്യം നിലപ്ാൻ േപാകാത്തവേനാ
നിഭൎയനായിരിക്കും.

16 ലാവണ്യമുള്ള ്രസ്തീ മാനം രക്ഷിക്കുന്നു;
വി്രകമന്മാർ സമ്പത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു.
17 ദയാലുവായവൻ സ്വന്ത്രപാണന്നു നന്മ െചയ്യുന്നു;
്രകൂരേനാ സ്വന്തജഡെത്ത ഉപ്രദവിക്കുന്നു.
18 ദുഷ്ടൻ വൃഥാലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു;
നീതി വിെതക്കുന്നവേനാ വാസ്തവമായ ്രപതിഫലം
കിട്ടും.

19 നീതിയിൽ സ്ഥിരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവൻ ജീവെന
്രപാപിക്കുന്നു;
േദാഷെത്ത പിന്തുടരുന്നവേനാ തെന്റ
മരണത്തിന്നായി ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു.

20 വ്രകബുദ്ധികൾ യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
നിഷ്കളങ്കമാഗ്ഗൎ ികേളാ അവന്നു ്രപസാദം.
21 ദുഷ്ടന്നു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല എന്നതിന്നു

ഞാൻ കയ്യടിക്കാം;
നീതിമാന്മാരുെട സന്തതിേയാ രക്ഷിക്കെപ്പടും.
22 വിേവകമില്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരി
പന്നിയുെട മൂക്കിൽ െപാൻമൂക്കുത്തിേപാെല.
23 നീതിമാന്മാരുെട ആ്രഗഹം നന്മ തേന്ന;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപതീക്ഷേയാ േ്രകാധമേ്രത.
24 ഒരുത്തൻ വാരിവിതറീട്ടും വദ്ധൎ ിച്ചുവരുന്നു;
മെറ്റാരുത്തൻ ന്യായവിരുദ്ധമായി േലാഭിച്ചിട്ടും
െഞരുക്കേമയുള്ളു.

25 ഔദായ്യൎ മാനസൻ പുഷ്ടി ്രപാപിക്കും;
തണുപ്പിക്കുന്നവന്നു തണുപ്പു കിട്ടും.
26 ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവെന ജനങ്ങൾ

ശപിക്കും;
അതു വില്ക്കുന്നവെന്റ തലേമേലാ അനു്രഗഹംവരും.
27 നെന്മക്കായി ഉത്സാഹിക്കുന്നവൻ രഞ്ജന

സമ്പാദിക്കുന്നു;
തിന്മെയ തിരയുന്നവേന്നാ അതു തേന്ന കിട്ടും.
28 തെന്റ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ വീഴും;
നീതിമാന്മാേരാ പച്ചയിലേപാെല തെഴക്കും.
29 സ്വഭവനെത്ത വെലക്കുന്നവെന്റ അനുഭവം

വായുവെ്രത;
േഭാഷൻ ജ്ഞാനഹൃദയന്നു ദാസനായത്ീരും.
30 നീതിമാന്നു ജീവവൃക്ഷം ്രപതിഫലം;
ജ്ഞാനിയായവൻ ഹൃദയങ്ങെള േനടുന്നു.
31 നീതിമാന്നു ഭൂമിയിൽ ്രപതിഫലം കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ
ദുഷ്ടന്നും പാപിക്കും എ്രത അധികം?

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപേബാധനം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവൻ പരിജ്ഞാനം
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
ശാസന െവറുക്കുന്നവേനാ മൃഗ്രപായൻ.

2 ഉത്തമൻ യേഹാവേയാടു ്രപസാദം ്രപാപിക്കുന്നു;
ദുരുപായിേക്കാ അവൻ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു.
3 ഒരു മനുഷ്യനും ദുഷ്ടതെകാണ്ടു സ്ഥിരെപ്പടുകയില്ല;

നീതിമാന്മാരുെട േവേരാ ഇളകിേപ്പാകയില്ല.
4 സാമത്ഥൎ ്യമുള്ള ്രസ്തീ ഭത്തൎ ാവിന്നു ഒരു കിരീടം;
നാണംെകട്ടവേളാ അവെന്റ അസ്ഥികൾക്കു ്രദവത്വം.
5 നീതിമാന്മാരുെട വിചാരങ്ങൾ ന്യായം,
ദുഷ്ടന്മാരുെട നിരൂപണങ്ങേളാ ചതിവെ്രത.
6 ദുഷ്ടന്മാർ ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ

പറെഞ്ഞാക്കുന്നു;
േനരുള്ളവരുെട വാേക്കാ അവെര വിടുവിക്കുന്നു.
7 ദുഷ്ടന്മാർ മറിഞ്ഞുവീണു ഇല്ലാെതയാകും;
നീതിമാന്മാരുെട ഭവനേമാ നിലനില്ക്കും.
8 മനുഷ്യൻ തെന്റ ബുദ്ധിക്കു ഒത്തവണ്ണം

ശ്ലാഘിക്കെപ്പടുന്നു;
വ്രകബുദ്ധിേയാ നിന്ദിക്കെപ്പടുന്നു.
9 മാന്യഭാവം നടിച്ചിട്ടും ഉപജീവനത്തിന്നു

മുട്ടുള്ളവെനക്കാൾ
ലഘുവായി മതിക്കെപ്പട്ടിട്ടും ഒരു ഭൃത്യനുള്ളവൻ
േശ്രഷഠ്ൻ ആകുന്നു.

10 നീതിമാൻ തെന്റ മൃഗത്തിെന്റ ്രപാണാനുഭവം
അറിയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ഉള്ളേമാ ്രകൂരമെ്രത.
11 നിലം കൃഷി െചയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം

സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും;
നിസ്സാരന്മാെര പിൻെചല്ലുന്നവേനാ ബുദ്ധിഹീനൻ.
12 ദുഷ്ടൻ േദാഷികളുെട കവച്ചൎ  ആ്രഗഹിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട േവേരാ ഫലം നല്കുന്നു.
13 അധരങ്ങളുെട ലംഘനത്തിൽ വല്ലാത്ത

കണിയുണ്ടു;
നീതിമാേനാ കഷ്ടത്തിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാരും.
14 തെന്റ വായുെട ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ

അനുഭവിച്ചു തൃപത്നാകും;
തെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം അവന്നു
കിട്ടും.

15 േഭാഷന്നു തെന്റ വഴി െചാവ്വായേ്താന്നുന്നു;
ജ്ഞാനിേയാ ആേലാചന േകട്ടനുസരിക്കുന്നു.
16 േഭാഷെന്റ നീരസം തൽക്ഷണം െവളിെപ്പടുന്നു;
വിേവകമുള്ളവേനാ ലജ്ജ അടക്കിെവക്കുന്നു.
17 സത്യം പറയുന്നവൻ നീതി അറിയിക്കുന്നു;
കള്ളസാക്ഷിേയാ വഞ്ചന അറിയിക്കുന്നു.
18 വാളുെകാണ്ടു കുത്തുംേപാെല മൂച്ചൎ യായി

സംസാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടു;
ജ്ഞാനികളുെട നാേവാ സുഖ്രപദം.
19 സത്യം പറയുന്ന അധരം എേന്നക്കും നിലനില്ക്കും;
വ്യാജം പറയുന്ന നാേവാ മാ്രതേനരേത്തേക്കയുള്ളു.
20 േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയത്തിൽ

ചതിവു ഉണ്ടു;
സമാധാനം ആേലാചിക്കുന്നവേക്കൎ ാ സേന്താഷം
ഉണ്ടു.

21 നീതിമാന്നു ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാേരാ അനത്ഥൎ ംെകാണ്ടു നിറയും.
22 വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങൾ യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
സത്യം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവേരാ അവന്നു ്രപസാദം.
23 വിേവകമുള്ള മനുഷ്യൻ പരിജ്ഞാനം

അടക്കിെവക്കുന്നു;
േഭാഷന്മാരുെട ഹൃദയേമാ േഭാഷത്വം
്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു.

24 ഉത്സാഹികളുെട ൈക അധികാരം നടത്തും;
മടിയേനാ ഊഴിയേവെലക്കു േപാേകണ്ടിവരും.
25 മേനാവ്യസനം േഹതുവായി മനുഷ്യെന്റ

മനസ്സിടിയുന്നു;
ഒരു നല്ല വാേക്കാ അതിെന സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
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26 നീതിമാൻ കൂട്ടുകാരന്നു വഴികാട്ടിയാകുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിേയാ അവെര െതറ്റി
നടക്കുമാറാക്കുന്നു.

27 മടിയൻ ഒന്നും േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല;
ഉത്സാഹേമാ മനുഷ്യന്നു വിലേയറിയ
സമ്പത്താകുന്നു.

28 നീതിയുെട മാഗ്ഗൎ ത്തിൽ ജീവനുണ്ടു;
അതിെന്റ പാതയിൽ മരണം ഇല്ല.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പെന്റ
്രപേബാധനഫലം;
പരിഹാസിേയാ ശാസന

േകട്ടനുസരിക്കുന്നില്ല.
2 തെന്റ വായുെട ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ

അനുഭവിക്കും;
േ്രദാഹികളുെട ആ്രഗഹേമാ സാഹസം തേന്ന.
3 വാെയ കാത്തുെകാള്ളുന്നവൻ ്രപാണെന

സൂക്ഷിക്കുന്നു;
അധരങ്ങെള പിളക്കൎ ുന്നവേന്നാ നാശം ഭവിക്കും.
4 മടിയൻ െകാതിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല;
ഉത്സാഹികളുെട ്രപാണേന്നാ പുഷ്ടിയുണ്ടാകും.
5 നീതിമാൻ േഭാഷ്കു െവറുക്കുന്നു;
ദുഷ്ടേനാ ലജ്ജയും നിന്ദയും വരുത്തുന്നു.
6 നീതി സന്മാഗ്ഗൎ ിെയ കാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടതേയാ പാപിെയ മറിച്ചുകളയുന്നു.
7 ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ധനികൻ എന്നു

നടിക്കുന്നവൻ ഉണ്ടു;
വളെര ധനം ഉണ്ടായിട്ടും ദരി്രദൻ എന്നു
നടിക്കുന്നവനും ഉണ്ടു;

8 മനുഷ്യെന്റ ജീവന്നു മറുവില അവെന്റ സമ്പത്തു
തേന്ന;
ദരി്രദേനാ ഭീഷണിേപാലും േകൾേക്കണ്ടിവരുന്നില്ല.
9 നീതിമാെന്റ െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വിളേക്കാ െകട്ടുേപാകും.
10 അഹങ്കാരംെകാണ്ടു വിവാദംമാ്രതം ഉണ്ടാകുന്നു;
ആേലാചന േകൾക്കുന്നവരുെട പക്കേലാ ജ്ഞാനം
ഉണ്ടു;

11 അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം കുറഞ്ഞു
കുറഞ്ഞു േപാകും;
അദ്ധ്വാനിച്ചു സമ്പാദിക്കുന്നവേനാ വദ്ധൎ ിച്ചു വദ്ധൎ ിച്ചു
വരും.

12 ആശാവിളംബനം ഹൃദയെത്ത ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു;
ഇച്ഛാനിവൃത്തിേയാ ജീവവൃക്ഷം തേന്ന.
13 വചനെത്ത നിന്ദിക്കുന്നവൻ അതിന്നു

ഉത്തരവാദി;
കലപ്നെയ ഭയെപ്പടുന്നവേനാ ്രപതിഫലം
്രപാപിക്കുന്നു.

14 ജ്ഞാനിയുെട ഉപേദശം ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
അതിനാൽ മരണത്തിെന്റ കണികെള
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.

15 സൽബുദ്ധിയാൽ രഞ്ജനയുണ്ടാകുന്നു;
േ്രദാഹിയുെട വഴിേയാ ദുഘൎ ടം.
16 സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയുള്ള ഏവനും

പരിജ്ഞാനേത്താെട ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു;
േഭാഷേനാ തെന്റ േഭാഷത്വം വിടത്തൎ ു കാണിക്കുന്നു.
17 ദുഷ്ടദൂതൻ േദാഷത്തിൽ അകെപ്പടുന്നു;
വിശ്വസ്തനായ സ്ഥാനാപതിേയാ സുഖം നല്കുന്നു.

18 ്രപേബാധനം ത്യജിക്കുന്നവന്നു ദാരിദയ്്യൎ വും
ലജ്ജയും വരും;
ശാസന കൂട്ടാക്കുന്നവേനാ ബഹുമാനം ലഭിക്കും.
19 ഇച്ഛാനിവൃത്തി മനസ്സിന്നു മധുരമാകുന്നു;
േദാഷം വിട്ടകലുന്നേതാ േഭാഷന്മാക്കൎ ു െവറുപ്പു.
20 ജ്ഞാനികേളാടുകൂെട നടക്ക; നീയും

ജ്ഞാനിയാകും;
േഭാഷന്മാക്കൎ ു കൂട്ടാളിയായവേനാ
വ്യസനിേക്കണ്ടിവരും.

21 േദാഷം പാപികെള പിന്തുടരുന്നു;
നീതിമാന്മാേക്കൎ ാ നന്മ ്രപതിഫലമായി വരും.
22 ഗുണവാൻ മക്കളുെട മക്കൾക്കു അവകാശം

െവേച്ചക്കുന്നു;
പാപിയുെട സമ്പേത്താ നീതിമാന്നു േവണ്ടി
സം്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.

23 സാധുക്കളുെട കൃഷി വളെര ആഹാരം നല്കുന്നു;
എന്നാൽ അന്യായം െചയത്ിട്ടു
നശിച്ചുേപാകുന്നവരും ഉണ്ടു.

24 വടി ഉപേയാഗിക്കാത്തവൻ തെന്റ മകെന
പെകക്കുന്നു;
അവെന േസ്നഹിക്കുന്നവേനാ െചറുപ്പത്തിേല
അവെന ശിക്ഷിക്കുന്നു.

25 നീതിമാൻ േവണ്ടുേവാളം ഭക്ഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വയേറാ വിശന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രസ്തീകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവൾ തെന്റ വീടു
പണിയുന്നു;
േഭാഷത്വമുള്ളവേളാ അതു സ്വന്തൈകകളാൽ

െപാളിച്ചുകളയുന്നു.
2 േനരായി നടക്കുന്നവൻ യേഹാവാഭക്തൻ;
നടപ്പിൽ വ്രകതയുള്ളവേനാ അവെന നിന്ദിക്കുന്നു.
3 േഭാഷെന്റവായിൽ ഡംഭത്തിെന്റ വടിയുണ്ടു;
ജ്ഞാനികളുെട അധരങ്ങേളാ അവെര
കാത്തുെകാള്ളുന്നു.

4 കാളകൾ ഇല്ലാെത്തടത്തു െതാഴുത്തു
െവടിപ്പുള്ളതു;
കാളയുെട ശക്തിെകാേണ്ടാ വളെര ആദായം ഉണ്ടു.
5 വിശ്വസ്തസാക്ഷി േഭാഷ്കു പറകയില്ല;
കള്ളസ്സാക്ഷിേയാ േഭാഷ്കു നിശ്വസിക്കുന്നു.
6 പരിഹാസി ജ്ഞാനം അേന്വഷിച്ചിട്ടും

കെണ്ടത്തുന്നില്ല;
വിേവകമുള്ളവേന്നാ പരിജ്ഞാനം എളുപ്പം.
7 മൂഢെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു മാറിേപ്പാക;
പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങൾ നീ അവനിൽ
കാണുകയില്ല.

8 വഴി തിരിച്ചറിയുന്നതു വിേവകിയുെട ജ്ഞാനം;
ചതിക്കുന്നേതാ േഭാഷന്മാരുെട േഭാഷത്വം.
9 േഭാഷന്മാെര അകൃത്യയാഗം പരിഹസിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവേക്കൎ ാ തമ്മിൽ ്രപീതി ഉണ്ടു.
10 ഹൃദയം സ്വന്തദുഃഖെത്ത അറിയുന്നു;
അതിെന്റ സേന്താഷത്തിലും അന്യൻ ഇടെപടുന്നില്ല.
11 ദുഷ്ടന്മാരുെട വീടു മുടിഞ്ഞുേപാകും;
നീതിമാെന്റ കൂടാരേമാ തെഴക്കും.
12 ചിലേപ്പാൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന്നു െചാവ്വായി

േതാന്നും;
അതിെന്റ അവസാനേമാ മരണവഴികൾ അേ്രത.
13 ചിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്നയും ഹൃദയം

ദുഃഖിച്ചിരിക്കാം;
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സേന്താഷത്തിെന്റ അവസാനം ദുഃഖമാകയുമാം.
14 ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗമുള്ളവന്നു തെന്റ

നടപ്പിൽ മടുപ്പുവരും;
നല്ല മനുഷ്യേനാ തെന്റ ്രപവൃത്തിയാൽ തേന്ന
തൃപത്ിവരും.

15 അലപ്ബുദ്ധി ഏതു വാക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു;
സൂക്ഷ്മബുദ്ധിേയാ തെന്റ നടപ്പു
സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളുന്നു.

16 ജ്ഞാനി ഭയെപ്പട്ടു േദാഷം അകറ്റിനടക്കുന്നു;
േഭാഷേനാ ധിക്കാരംപൂണ്ടു നിഭൎയനായി നടക്കുന്നു.
17 മുൻേകാപി േഭാഷത്വം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു;
ദുരുപായി േദ്വഷിക്കെപ്പടും.
18 അലപ്ബുദ്ധികൾ േഭാഷത്വം

അവകാശമാക്കിെക്കാള്ളുന്നു;
സൂക്ഷ്മബുദ്ധികേളാ പരിജ്ഞാനം അണിയുന്നു.
19 ദുജ്ജൎ നം സജ്ജനത്തിെന്റ മുമ്പിലും
ദുഷ്ടന്മാർ നീതിമാന്മാരുെട വാതില്ക്കലും
വണങ്ങിനില്ക്കുന്നു.

20 ദരി്രദെന കൂട്ടുകാരൻ േപാലും പെകക്കുന്നു;
ധനവാേന്നാ വളെര േസ്നഹിതന്മാർ ഉണ്ടു.
21 കൂട്ടുകാരെന നിന്ദിക്കുന്നവൻ പാപം െചയ്യുന്നു;
എളിയവേരാടു കൃപകാണിക്കുന്നവേനാ ഭാഗ്യവാൻ.
22 േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നവർ

ഉഴന്നുേപാകുന്നില്ലേയാ?
നന്മ നിരൂപിക്കുന്നവേക്കൎ ാ ദയയും വിശ്വസ്തതയും
ലഭിക്കുന്നു.

23 എല്ലാ െതാഴിലുംെകാണ്ടു ലാഭം വരും;
അധരചവ്വൎ ണംെകാേണ്ടാ െഞരുക്കേമ വരു.
24 ജ്ഞാനികളുെട ധനം അവക്കൎ ു കിരീടം;
മൂഢന്മാരുെട േഭാഷത്വേമാ േഭാഷത്വം തേന്ന.
25 സത്യസാക്ഷി ്രപാണരക്ഷ െചയ്യുന്നു;
േഭാഷ്കു നിശ്വസിക്കുന്നവേനാ വഞ്ചന െചയ്യുന്നു.
26 യേഹാവാഭക്തന്നു ദൃഢൈധയ്യൎ ം ഉണ്ടു;
അവെന്റ മക്കൾക്കും ശരണം ഉണ്ടാകും.
27 യേഹാവാഭക്തി ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
അതിനാൽ മരണത്തിെന്റ കണികെള
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.

28 ്രപജാബാഹുല്യം രാജാവിന്നു ബഹുമാനം;
്രപജാന്യൂനതേയാ ്രപഭുവിന്നു നാശം.
29 ദീഘൎ ക്ഷമയുള്ളവൻ മഹാബുദ്ധിമാൻ;
മുൻേകാപിേയാ േഭാഷത്വം ഉയത്തൎ ുന്നു.
30 ശാന്തമനസ്സു േദഹത്തിന്നു ജീവൻ;
അസൂയേയാ അസ്തികൾക്കു ്രദവത്വം.
31 എളിയവെന പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ അവെന്റ

്രസഷ്ടാവിെന നിന്ദിക്കുന്നു;
ദരി്രദേനാടു കൃപകാണിക്കുന്നവേനാ അവെന
ബഹുമാനിക്കുന്നു.

32 ദുഷ്ടന്നു തെന്റ ദുഷ്ടതയാൽ വീഴച് വരുന്നു;
നീതിമാേന്നാ മരണത്തിലും ്രപത്യാശയുണ്ടു.
33 വിേവകമുള്ളവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം

അടങ്ങിപ്പാക്കൎ ുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട അന്തരംഗത്തിൽ ഉള്ളേതാ
െവളിെപ്പട്ടുവരുന്നു.

34 നീതി ജാതിെയ ഉയത്തൎ ുന്നു;
പാപേമാ വംശങ്ങൾക്കു അപമാനം.
35 ബുദ്ധിമാനായ ദാസന്നു രാജാവിെന്റ ്രപീതി

ലഭിക്കുന്നു;
നാണംെകട്ടവേന്നാ അവെന്റ േകാപം േനരിടും.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മൃദുവായ ഉത്തരം േ്രകാധെത്ത
ശമിപ്പിക്കുന്നു;
കഠിനവാേക്കാ േകാപെത്ത ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.

2 ജ്ഞാനിയുെട നാവു നല്ല പരിജ്ഞാനം
്രപസ്താവിക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട വാേയാ േഭാഷത്വം െപാഴിക്കുന്നു.
3 യേഹാവയുെട കണ്ണു എല്ലാടവും ഉണ്ടു;
ആകാത്തവെരയും നല്ലവെരയും
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

4 നാവിെന്റ ശാന്തത ജീവവൃക്ഷം;
അതിെന്റ വ്രകതേയാ മേനാവ്യസനം.
5 േഭാഷൻ അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം നിരസിക്കുന്നു;
ശാസനെയ കൂട്ടാക്കുന്നവേനാ വിേവകിയായത്ീരും.
6 നീതിമാെന്റ വീട്ടിൽ വളെര നിേക്ഷപം ഉണ്ടു;
ദുഷ്ടെന്റ ആദായത്തിേലാ അനത്ഥൎ ം.
7 ജ്ഞാനികളുെട അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം

വിതറുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട ഹൃദയേമാ േനരുള്ളതല്ല.
8 ദുഷ്ടന്മാരുെട യാഗം യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
േനരുള്ളവരുെട ്രപാത്ഥൎ നേയാ അവന്നു ്രപസാദം.
9 ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
എന്നാൽ നീതിെയ പിന്തുടരുന്നവെന അവൻ
േസ്നഹിക്കുന്നു.

10 സന്മാഗ്ഗൎ ം ത്യജിക്കുന്നവന്നു കഠിനശിക്ഷ വരും;
ശാസന െവറുക്കുന്നവൻ മരിക്കും.
11 പാതാളവും നരകവും യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങൾ എ്രത അധികം!
12 പരിഹാസി ശാസന ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല;
ജ്ഞാനികളുെട അടുക്കൽ െചല്ലുന്നതുമില്ല.
13 സേന്താഷമുള്ള ഹൃദയം

മുഖ്രപസാദമുണ്ടാക്കുന്നു;
ഹൃദയത്തിെല വ്യസനംെകാേണ്ടാ ൈധയ്യൎ ം
ക്ഷയിക്കുന്നു.

14 വിേവകമുള്ളവെന്റ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം
അേന്വഷിക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട വാേയാ േഭാഷത്വം ആചരിക്കുന്നു.
15 അരിഷ്ടെന്റ ജീവനാൾ ഒെക്കയും കഷ്ടകാലം;
സന്തുഷ്ടഹൃദയേന്നാ നിത്യം ഉത്സവം.
16 ബഹു നിേക്ഷപവും അതിേനാടുകൂെട കഷ്ടതയും

ഉള്ളതിെനക്കാൾ
യേഹാവാഭക്തിേയാടുകൂെട അലപ്ധനം ഉള്ളതു
നന്നു.

17 േദ്വഷമുെള്ളടെത്ത തടിപ്പിച്ച കാളെയക്കാൾ
േസ്നഹമുെള്ളടെത്ത ശാകേഭാജനം നല്ലതു.
18 േ്രകാധമുള്ളവൻ കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ദീഘൎ ക്ഷമയുള്ളവേനാ കലഹം ശമിപ്പിക്കുന്നു.
19 മടിയെന്റ വഴി മുള്ളുേവലിേപാെലയാകുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട പാതേയാ െപരുവഴി തേന്ന.
20 ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പെന സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
മൂഢേനാ അമ്മെയ നിന്ദിക്കുന്നു.
21 േഭാഷത്വം ബുദ്ധിഹീനന്നു സേന്താഷം;
വിേവകിേയാ െചാവ്വായി നടക്കുന്നു.
22 ആേലാചന ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഉേദ്ദശങ്ങൾ

സാധിക്കാെത േപാകുന്നു;
ആേലാചനക്കാരുെട ബഹുത്വത്താേലാ അവ
സാധിക്കുന്നു.
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23 താൻ പറയുന്ന ഉത്തരം േഹതുവായി മനുഷ്യന്നു
സേന്താഷം വരും;
തക്കസമയത്തു പറയുന്ന വാക്കു എ്രത മേനാഹരം!
24 ബുദ്ധിമാെന്റ ജീവയാ്രത േമേലാട്ടാകുന്നു;
കീെഴയുള്ള പാതാളെത്ത അവൻ ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
25 അഹങ്കാരിയുെട വീടു യേഹാവ െപാളിച്ചുകളയും;
വിധവയുെട അതിേരാ അവൻ ഉറപ്പിക്കും.
26 ദുരുപായങ്ങൾ യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
ദയാവാേക്കാ നിമ്മൎ ലം.
27 ദുരാ്രഗഹി തെന്റ ഭവനെത്ത വെലക്കുന്നു;
േകാഴ െവറുക്കുന്നവേനാ ജീവിച്ചിരിക്കും.
28 നീതിമാൻ മനസ്സിൽ ആേലാചിച്ചു ഉത്തരം

പറയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വാേയാ േദാഷങ്ങെള െപാഴിക്കുന്നു.
29 യേഹാവ ദുഷ്ടന്മാേരാടു അകന്നിരിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട ്രപാത്ഥൎ നേയാ അവൻ േകൾക്കുന്നു.
30 കണ്ണിെന്റ േശാഭ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
നല്ല വത്തൎ മാനം അസ്ഥികെള തണുപ്പിക്കുന്നു.
31 ജീവാത്ഥൎ മായ ശാസന േകൾക്കുന്ന

െചവിയുള്ളവൻ
ജ്ഞാനികളുെട മേദ്ധ്യ വസിക്കും.
32 ്രപേബാധനം ത്യജിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണെന

നിരസിക്കുന്നു;
ശാസന േകട്ടനുസരിക്കുന്നവേനാ വിേവകം
സമ്പാദിക്കുന്നു.

33 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാേനാപേദശമാകുന്നു;
മാനത്തിന്നു വിനയം മുേന്നാടിയാകുന്നു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഹൃദയത്തിെല നിരൂപണങ്ങൾ
മനുഷ്യന്നുള്ളവ;
നാവിെന്റ ഉത്തരേമാ യേഹാവയാൽ

വരുന്നു.
2 മനുഷ്യന്നു തെന്റ വഴികെളാെക്കയും െവടിപ്പായി

േതാന്നുന്നു;
യേഹാവേയാ ആത്മാക്കെള തൂക്കിേനാക്കുന്നു.
3 നിെന്റ ്രപവൃത്തികെള യേഹാെവക്കു സമപ്പൎ ിക്ക;
എന്നാൽ നിെന്റ ഉേദ്ദശങ്ങൾ സാധിക്കും.
4 യേഹാവ സകലെത്തയും തെന്റ ഉേദ്ദശത്തിന്നായി

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അനത്ഥൎ ദിവസത്തിന്നായി ദുഷ്ടെനയും കൂെട.
5 ഗവ്വൎ മുള്ള ഏവനും യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
അവന്നു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല എന്നതിന്നു ഞാൻ
കയ്യടിക്കുന്നു.

6 ദയയും വിശ്വസ്തതയുംെകാണ്ടു അകൃത്യം
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നു;
യേഹാവാഭക്തിെകാണ്ടു മനുഷ്യർ േദാഷെത്ത
വിട്ടകലുന്നു.

7 ഒരുത്തെന്റ വഴികൾ യേഹാെവക്കു
ഇഷ്ടമായിരിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ അവെന്റ ശ്രതുക്കെളയും അവേനാടു
ഇണക്കുന്നു.

8 ന്യായരഹിതമായ വലിയ വരവിെനക്കാൾ
നീതിേയാെടയുള്ള അലപ്ം നല്ലതു.
9 മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയം തെന്റ വഴിെയ നിരൂപിക്കുന്നു;
അവെന്റ കാലടികെളേയാ യേഹാവ
്രകമെപ്പടുത്തുന്നു.

10 രാജാവിെന്റ അധരങ്ങളിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടു;
ന്യായവിധിയിൽ അവെന്റ വായ ്പിെഴക്കുന്നതുമില്ല.

11 ഒത്ത െവള്ളിേക്കാലും ്രതാസും
യേഹാെവക്കുള്ളവ;
സഞ്ചിയിെല പടി ഒെക്കയും അവെന്റ
്രപവൃത്തിയാകുന്നു.

12 ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു രാജാക്കന്മാക്കൎ ു
െവറുപ്പു;
നീതിെകാണ്ടേല്ലാ സിംഹാസനം സ്ഥിരെപ്പടുന്നതു.
13 നീതിയുള്ള അധരങ്ങൾ രാജാക്കന്മാക്കൎ ു ്രപസാദം;
േനർ പറയുന്നവെന അവർ േസ്നഹിക്കുന്നു.
14 രാജാവിെന്റ േ്രകാധം മരണദൂതന്നു തുല്യം;
ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യേനാ അതിെന ശമിപ്പിക്കും.
15 രാജാവിെന്റ മുഖ്രപകാശത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടു;
അവെന്റ ്രപസാദം പിന്മെഴക്കുള്ള
േമഘംേപാെലയാകുന്നു.

16 തങ്കെത്തക്കാൾ ജ്ഞാനെത്ത സമ്പാദിക്കുന്നതു
എ്രത നല്ലതു!
െവള്ളിെയക്കാൾ വിേവകം സമ്പാദിക്കുന്നതു എ്രത
ഉത്തമം!

17 േദാഷം അകറ്റിനടക്കുന്നതു േനരുള്ളവരുെട
െപരുവഴി;
തെന്റ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണെന
കാത്തുെകാള്ളുന്നു.

18 നാശത്തിന്നു മുെമ്പ ഗവ്വൎ ം;
വീഴച്ക്കു മുെമ്പ ഉന്നതഭാവം.
19 ഗവ്വൎ ികേളാടുകൂെട കവച്ചൎ  പങ്കിടുന്നതിെനക്കാൾ
താഴമ്യുള്ളവേരാടുകൂെട
താഴമ്യുള്ളവനായിരിക്കുന്നതു നല്ലതു.

20 തിരുവചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ നന്മ
കെണ്ടത്തും;
യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
21 ജ്ഞാനഹൃദയൻ വിേവകി എന്നു വിളിക്കെപ്പടും;
അധരമാധുയ്യൎ ം വിദ്യെയ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.
22 വിേവകം വിേവകിക്കു ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
േഭാഷന്മാരുെട ്രപേബാധനേമാ േഭാഷത്വം തേന്ന.
23 ജ്ഞാനിയുെട ഹൃദയം അവെന്റ വാെയ

പഠിപ്പിക്കുന്നു;
അവെന്റ അധരങ്ങൾക്കു വിദ്യ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.
24 ഇമ്പമുള്ള വാക്കു േതൻകട്ടയാകുന്നു;
മനസ്സിന്നു മധുരവും അസ്ഥികൾക്കു ഔഷധവും
തേന്ന;

25 ചിലേപ്പാൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന്നു െചാവ്വായി
േതാന്നുന്നു;
അതിെന്റ അവസാനേമാ മരണവഴികൾ അേ്രത.
26 പണിക്കാരെന്റ വിശപ്പു അവെനെക്കാണ്ടു പണി

െചയ്യിക്കുന്നു;
അവെന്റ വായ ്അവെന അതിന്നായി
നിബ്ബൎ ന്ധിക്കുന്നു.

27 നിസ്സാരമനുഷ്യൻ പാതകം എന്ന
കുഴികുഴിക്കുന്നു;
അവെന്റ അധരങ്ങളിൽ കത്തുന്ന തീ ഉണ്ടു.
28 വ്രകതയുള്ള മനുഷ്യൻ വഴക്കു ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ഏഷണിക്കാരൻ മി്രതങ്ങെള േഭദിപ്പിക്കുന്നു.
29 സഹാസക്കാരൻ കൂട്ടുകാരെന വശീകരിക്കയും
െകാള്ളരുതാത്ത വഴിയിൽ നടത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
30 കണ്ണു അെടക്കുന്നവൻ വ്രകത നിരൂപിക്കുന്നു;
വപ്പു കടിക്കുന്നവൻ േദാഷം നിവത്തൎ ിക്കുന്നു.
31 നരച്ച തല േശാഭയുള്ള കിരീടമാകുന്നു;
നീതിയുെട മാഗ്ഗൎ ത്തിൽ അതിെന ്രപാപിക്കാം.
32 ദീഘൎ ക്ഷമയുള്ളവൻ യുദ്ധവീരനിലും
ജിതമാനസൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനിലും േശ്രഷഠ്ൻ.
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33 ചീട്ടു മടിയിൽ ഇടുന്നു;
അതിെന്റ വിധാനേമാ യേഹാവയാലേ്രത.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കലഹേത്താടുകൂടി ഒരു വീടു നിറെയ
യാഗേഭാജനത്തിലും
സ്വസ്ഥതേയാടുകൂടി ഒരു കഷണം ഉണങ്ങിയ

അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതു.
2 നാണംെകട്ട മകെന്റേമൽ ബുദ്ധിമാനായ ദാസൻ

കത്തൎ ൃത്വം നടത്തും;
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ അവകാശം ്രപാപിക്കും.
3 െവള്ളിക്കു പുടം, െപാന്നിന്നു മൂശ;
ഹൃദയങ്ങെള േശാധന െചയ്യുന്നവേനാ യേഹാവ.
4 ദുഷ്കമ്മൎ ി നീതിെകട്ട അധരങ്ങൾക്കു

ശ്രദ്ധെകാടുക്കുന്നു;
വ്യാജം പറയുന്നവൻ വഷളത്വമുള്ള നാവിന്നു
െചവിെകാടുക്കുന്നു.

5 ദരി്രദെന പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവെന്റ
്രസഷ്ടാവിെന നിന്ദിക്കുന്നു;
ആപത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവന്നു ശിക്ഷ
വരാതിരിക്കയില്ല.

6 മക്കളുെട മക്കൾ വൃദ്ധന്മാക്കൎ ു കിരീടമാകുന്നു;
മക്കളുെട മഹത്വം അവരുെട അപ്പന്മാർ തേന്ന.
7 സുഭാഷിതം പറയുന്ന അധരം േഭാഷന്നു

േയാഗ്യമല്ല;
വ്യാജമുള്ള അധരം ഒരു ്രപഭുവിന്നു എങ്ങിെന?
8 സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവന്നു അതു രത്നമായി

േതാന്നും;
അതു െചല്ലുെന്നടെത്താെക്കയും കായ്യൎ ം സാധിക്കും.
9 േസ്നഹം േതടുന്നവൻ ലംഘനം മെറച്ചുെവക്കുന്നു;
കായ്യൎ ം പാട്ടാക്കുന്നവേനാ മി്രതങ്ങെള േഭദിപ്പിക്കുന്നു.
10 േഭാഷെന നൂറു അടിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ബുദ്ധിമാെന ഒന്നു ശാസിക്കുന്നതു അധികം
ഫലിക്കും.

11 മത്സരക്കാരൻ േദാഷം മാ്രതം അേന്വഷിക്കുന്നു;
്രകൂരനാേയാരു ദൂതെന അവെന്റ േനെര അയക്കും.
12 മൂഢെന അവെന്റ േഭാഷത്വത്തിൽ

എതിരിടുന്നതിെനക്കാൾ
കുട്ടികൾ കാണാെതേപായ കരടിെയ എതിരിടുന്നതു
േഭദം.

13 ഒരുത്തൻ നെന്മക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യുന്നു
എങ്കിൽ
അവെന്റ ഭവനെത്ത തിന്മ വിട്ടുമാറുകയില്ല.
14 കലഹത്തിെന്റ ആരംഭം മടെവട്ടി െവള്ളം

വിടുന്നതുേപാെല;
ആകയാൽ കലഹമാകുംമുെമ്പ തക്കൎ ം നിത്തൎ ിക്കളക.
15 ദുഷ്ടെന നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാെന കുറ്റം

വിധിക്കുന്നവനും
രണ്ടുേപരും യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു.
16 മൂഢന്നു ബുദ്ധിയില്ലാതിരിെക്ക
ജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാൻ അവെന്റ കയ്യിൽ ്രദവ്യം
എന്തിനു?

17 േസ്നഹിതൻ എല്ലാകാലത്തും േസ്നഹിക്കുന്നു;
അനത്ഥൎ കാലത്തു അവൻ സേഹാദരനായത്ീരുന്നു.
18 ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യൻ കയ്യടിച്ചു
കൂട്ടുകാരന്നു േവണ്ടി ജാമ്യം നില്ക്കുന്നു.
19 കലഹ്രപിയൻ ലംഘന്രപിയൻ ആകുന്നു;
പടിവാതിൽ െപാക്കത്തിൽ പണിയുന്നവൻ ഇടിവു
ഇച്ഛിക്കുന്നു.

20 വ്രകഹൃദയമുള്ളവൻ നന്മ കാണുകയില്ല;
വികടനാവുള്ളവൻ ആപത്തിൽ അകെപ്പടും.
21 േഭാഷെന ജനിപ്പിച്ചവന്നു അതു

േഖദകാരണമാകും;
മൂഢെന്റ അപ്പന്നു സേന്താഷം ഉണ്ടാകയില്ല.
22 സന്തുഷ്ടഹൃദയം നേല്ലാരു ഔഷധമാകുന്നു;
തകന്നൎ  മനേസ്സാ അസ്ഥികെള ഉണക്കുന്നു.
23 ദുഷ്ടൻ ന്യായത്തിെന്റ വഴികെള മറിേക്കണ്ടതിന്നു
ഒളിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം വാങ്ങുന്നു.
24 ജ്ഞാനം ബുദ്ധിമാെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു;
മൂഢെന്റ കേണ്ണാ ഭൂമിയുെട അറുതികളിേലക്കു
േനാക്കുന്നു.

25 മൂഢനായ മകൻ അപ്പന്നു വ്യസനവും തേന്ന
്രപസവിച്ചവൾക്കു ൈകപ്പും ആകുന്നു.
26 നീതിമാന്നു പിഴ കലപ്ിക്കുന്നതും
േശ്രഷഠ്ന്മാെര േനർനിമിത്തം അടിക്കുന്നതും നന്നല്ല.
27 വാക്കു അടക്കിെവക്കുന്നവൻ

പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ;
ശാന്തമാനസൻ ബുദ്ധിമാൻ തേന്ന.
28 മിണ്ടാതിരുന്നാൽ േഭാഷെനേപ്പാലും

ജ്ഞാനിയായും
അധരം അെടച്ചുെകാണ്ടാൽ വിേവകിയായും എണ്ണും.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കൂട്ടംവിട്ടു നടക്കുന്നവൻ േസ്വച്ഛെയ
അേന്വഷിക്കുന്നു;
സകലജ്ഞാനേത്താടും അവൻ കയക്കൎ ുന്നു.

2 തെന്റ മനസ്സു െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിൽ അല്ലാെത
മൂഢന്നു േബാധത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ല.
3 ദുഷ്ടേനാടുകൂെട അപമാനവും
ദുഷ്കീത്തൎ ിേയാടുകൂെട നിന്ദയും വരുന്നു.
4 മനുഷ്യെന്റ വായിെല വാക്കു ആഴമുള്ള െവള്ളവും
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവു ഒഴുക്കുള്ള േതാടും ആകുന്നു.
5 നീതിമാെന ന്യായവിസ്താരത്തിൽ

േതാലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു
ദുഷ്ടെന്റ പക്ഷം പിടിക്കുന്നതു നന്നല്ല.
6 മൂഢെന്റ അധരങ്ങൾ വഴക്കിന്നു ഇടയാക്കുന്നു;
അവെന്റ വായ ്തല്ലു വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു.
7 മൂഢെന്റ വായ ്അവന്നു നാശം;
അവെന്റ അധരങ്ങൾ അവെന്റ ്രപാണന്നു കണി.
8 ഏഷണിക്കാരെന്റ വാക്കു

സ്വാദുേഭാജനംേപാെലയിരിക്കുന്നു;
അതു വയറ്റിെന്റ അറകളിേലക്കു െചല്ലുന്നു.
9 േവലയിൽ മടിയനായവൻ
മുടിയെന്റ സേഹാദരൻ.
10 യേഹാവയുെട നാമം ബലമുള്ള േഗാപുരം;
നീതിമാൻ അതിേലക്കു ഓടിെച്ചന്നു അഭയം
്രപാപിക്കുന്നു.

11 ധനവാന്നു തെന്റ സമ്പത്തു ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം;
അതു അവന്നു ഉയന്നൎ  മതിൽ ആയിേത്താന്നുന്നു.
12 നാശത്തിന്നു മുെമ്പ മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയം

നിഗളിക്കുന്നു;
മാനത്തിന്നു മുെമ്പ താഴമ്.
13 േകൾക്കുംമുെമ്പ ഉത്തരം പറയുന്നവന്നു
അതു േഭാഷത്വവും ലജ്ജയും ആയത്ീരുന്നു.
14 പുരുഷെന്റ ധീരത അവെന്റ ദീനെത്ത സഹിക്കും;
തകന്നൎ  മനസ്സിെനേയാ ആക്കൎ ു സഹിക്കാം?
15 ബുദ്ധിമാെന്റ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം

സമ്പാദിക്കുന്നു;
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ജ്ഞാനികളുെട െചവി പരിജ്ഞാനം
അേന്വഷിക്കുന്നു.

16 മനുഷ്യൻ െവക്കുന്ന കാഴച്യാൽ അവന്നു
്രപേവശനം കിട്ടും;
അവൻ മഹാന്മാരുെട സന്നിധിയിൽ െചല്ലുവാൻ
ഇടയാകും.

17 തെന്റ അന്യായം ആദ്യം േബാധിപ്പിക്കുന്നവൻ
നീതിമാൻ എന്നു േതാന്നും;
എന്നാൽ അവെന്റ ്രപതിേയാഗി വന്നു അവെന
പരിേശാധിക്കും.

18 ചീട്ടു തക്കൎ ങ്ങെള തീക്കൎ യും
ബലവാന്മാെര തമ്മിൽ േവറുെപടുത്തുകയും
െചയ്യുന്നു.

19 േ്രദാഹിക്കെപ്പട്ട സേഹാദരൻ ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണെത്തക്കാൾ ദുജ്ജൎ യനാകുന്നു;
അങ്ങെനയുള്ള പിണക്കം അരമനയുെട
ഓടാമ്പൽേപാെല തേന്ന.

20 വായുെട ഫലത്താൽ മനുഷ്യെന്റ ഉദരം നിറയും;
അധരങ്ങളുെട വിളവുെകാണ്ടു അവന്നു തൃപത്ിവരും;
21 മരണവും ജീവനും നാവിെന്റ അധികാരത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
അതിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ അതിെന്റ ഫലം
അനുഭവിക്കും.

22 ഭായ്യൎ െയ കിട്ടുന്നവന്നു നന്മ കിട്ടുന്നു;
യേഹാവേയാടു ്രപസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു.
23 ദരി്രദൻ യാചനാരീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു;
ധനവാേനാ കഠിനമായി ഉത്തരം പറയുന്നു.
24 വളെര േസ്നഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യന്നു നാശം വരും;
എന്നാൽ സേഹാദരെനക്കാളും പറ്റുള്ള
േസ്നഹിതന്മാരും ഉണ്ടു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വികടാധരം ഉള്ള മൂഢെനക്കാൾ
പരമാത്ഥൎ തയിൽ നടക്കുന്ന ദരി്രദൻ
ഉത്തമൻ.

2 പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനസ്സു നന്നല്ല;
ത്രതെപ്പട്ടു കാൽ െവക്കുന്നവേനാ
പിെഴച്ചുേപാകുന്നു.

3 മനുഷ്യെന്റ േഭാഷത്വം അവെന്റ വഴിെയ
മറിച്ചുകളയുന്നു;
അവെന്റ ഹൃദയേമാ യേഹാവേയാടു
മുഷിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

4 സമ്പത്തു േസ്നഹിതന്മാെര വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു;
എളിയവേനാ കൂട്ടുകാരേനാടു അകന്നിരിക്കുന്നു.
5 കള്ളസ്സാക്ഷിക്കു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല;
േഭാഷ്കു നിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയുമില്ല.
6 ്രപഭുവിെന്റ ്രപീതി സമ്പാദിപ്പാൻ പലരും

േനാക്കുന്നു;
ദാനം െചയ്യുന്നവന്നു ഏവനും േസ്നഹിതൻ.
7 ദരി്രദെന്റ സേഹാദരന്മാെരല്ലാം അവെന

പെകക്കുന്നു;
അവെന്റ േസ്നഹിതന്മാർ എ്രത അധികം
അകന്നുനില്ക്കും?
അവൻ വാക്കു തിരയുേമ്പാേഴക്കു അവെര
കാണ്മാനില്ല.

8 ബുദ്ധി സമ്പാദിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണെന
േസ്നഹിക്കുന്നു;
േബാധം കാത്തുെകാള്ളുന്നവൻ നന്മ ്രപാപിക്കും.
9 കള്ളസ്സാക്ഷിക്കു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല;

േഭാഷ്കു നിശ്വസിക്കുന്നവൻ നശിച്ചുേപാകും.
10 സുഖജീവനം േഭാഷന്നു േയാഗ്യമല്ല;
്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽ കത്തൎ ൃത്വം നടത്തുന്നേതാ
ദാസന്നു എങ്ങെന?

11 വിേവകബുദ്ധിയാൽ മനുഷ്യന്നു
ദീഘൎ ക്ഷമവരുന്നു;
ലംഘനം ക്ഷമിക്കുന്നതു അവന്നു ഭൂഷണം.
12 രാജാവിെന്റ േ്രകാധം സിംഹഗജ്ജൎ നത്തിന്നു തുല്യം;
അവെന്റ ്രപസാദേമാ പുല്ലിേന്മലുള്ള മഞ്ഞുേപാെല.
13 മൂഢനായ മകൻ അപ്പന്നു നിഭൎ ാഗ്യം;
ഭായ്യൎ യുെട കലമ്പൽ തീരാത്ത േചാച്ചൎ  േപാെല.
14 ഭവനവും സമ്പത്തും പിതാക്കന്മാർ െവേച്ചക്കുന്ന

അവകാശം;
ബുദ്ധിയുള്ള ഭായ്യൎ േയാ യേഹാവയുെട ദാനം.
15 മടി ഗാഢനി്രദയിൽ വീഴിക്കുന്നു;
അലസചിത്തൻ പട്ടണികിടക്കും.
16 കലപ്ന ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ്രപാണെന

കാക്കുന്നു;
നടപ്പു സൂക്ഷിക്കാത്തവേനാ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കും.

17 എളിയവേനാടു കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യേഹാെവക്കു
വായപ് െകാടുക്കുന്നു;
അവൻ െചയത് നെന്മക്കു അവൻ പകരം
െകാടുക്കും.

18 ്രപത്യാശയുേള്ളടേത്താളം നിെന്റ മകെന ശിക്ഷിക്ക;
എങ്കിലും അവെന െകാല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഭാവിക്കരുതു.

19 മുൻേകാപി പിഴ െകാടുേക്കണ്ടിവരും;
നീ അവെന വിടുവിച്ചാൽ അതു പിെന്നയും
െചേയ്യണ്ടിവരും.

20 പിന്നേത്തതിൽ നീ ജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന്നു
ആേലാചന േകട്ടു ്രപേബാധനം ൈകെക്കാൾക.
21 മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടു;
യേഹാവയുെട ആേലാചനേയാ നിവൃത്തിയാകും.
22 മനുഷ്യൻ തെന്റ മനസ്സുേപാെല ദയ കാണിക്കും;
േഭാഷ്കു പറയുന്നവെനക്കാൾ ദരി്രദൻ ഉത്തമൻ.
23 യേഹാവാഭക്തി ജീവേഹതുകമാകുന്നു;
അതുള്ളവൻ തൃപത്നായി വസിക്കും;
അനത്ഥൎ ം അവന്നു േനരിടുകയില്ല.
24 മടിയൻ തെന്റ ൈക തളികയിൽ പൂത്തുന്നു;
വായിേലക്കു തിരിെക െകാണ്ടുവരികയില്ല.
25 പരിഹാസിെയ അടിച്ചാൽ അലപ്ബുദ്ധി വിേവകം

പഠിക്കും;
ബുദ്ധിമാെന ശാസിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം
്രപാപിക്കും.

26 അപ്പെന േഹമിക്കയും അമ്മെയ ഓടിച്ചുകളകയും
െചയ്യുന്നവൻ
ലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തുന്ന മകനാകുന്നു.
27 മകേന, പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനങ്ങെള
വിട്ടുമാേറണ്ടതിന്നുള്ള ഉപേദശം േകൾക്കുന്നതു
മതിയാക്കുക.

28 നിസ്സാരസാക്ഷി ന്യായെത്ത പരിഹസിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ ്അകൃത്യെത്ത വിഴുങ്ങുന്നു.
29 പരിഹാസികൾക്കായി ശിക്ഷാവിധിയും
മൂഢന്മാരുെട മുതുകിന്നു തല്ലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വീഞ്ഞു പരിഹാസിയും മദ്യം കലഹക്കാരനും
ആകുന്നു;
അതിനാൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന ആരും

ജ്ഞാനിയാകയില്ല.
2 രാജാവിെന്റ ഭീഷണം സിംഹഗജ്ജൎ നംേപാെല;
അവെന േകാപിപ്പിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണേനാടു
േ്രദാഹം െചയ്യുന്നു.

3 വ്യവഹാരം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പുരുഷന്നു മാനം;
എന്നാൽ ഏതു േഭാഷനും ശണഠ്കൂടും.
4 മടിയൻ ശീതംനിമിത്തം ഉഴാതിരിക്കുന്നു;
െകായത്്തുകാലത്തു അവൻ ഇരക്കും; ഒന്നും
കിട്ടുകയുമില്ല.

5 മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആേലാചന ആഴമുള്ള
െവള്ളം;
വിേവകമുള്ള പുരുഷേനാ അതു േകാരി എടുക്കും.
6 മിക്ക മനുഷ്യരും തങ്ങേളാടു ദയാലുവായ

ഒരുത്തെന കാണും;
എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരുത്തെന ആർ കെണ്ടത്തും?
7 പരമാത്ഥൎ തയിൽ നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ;
അവെന്റ േശഷം അവെന്റ മക്കളും ഭാഗ്യവാന്മാർ.
8 ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവു
തെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു സകലേദാഷെത്തയും
േപറ്റിക്കളയുന്നു.

9 ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ചു
പാപം ഒഴിഞ്ഞു നിമ്മൎ ലനായിരിക്കുന്നു എന്നു ആക്കൎ ു
പറയാം?

10 രണ്ടുതരം തൂക്കവും രണ്ടുതരം അളവും
രണ്ടും ഒരുേപാെല യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു.
11 ബാല്യത്തിെല ്രകിയകളാൽ തേന്ന ഒരുത്തെന്റ

്രപവൃത്തി
െവടിപ്പും േനരുമുള്ളതാകുേമാ എന്നു അറിയാം.
12 േകൾക്കുന്ന െചവി, കാണുന്ന കണ്ണു,
ഇവ രണ്ടും യേഹാവ ഉണ്ടാക്കി.
13 ദരി്രദനാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു

നി്രദാ്രപിയനാകരുതു;
നീ കണ്ണു തുറക്ക; നിനക്കു േവണ്ടുേവാളം ആഹാരം
ഉണ്ടാകും.

14 വിെലക്കു വാങ്ങുന്നവൻ ചീത്തചീത്ത എന്നു
പറയുന്നു;
വാങ്ങി തെന്റ വഴിക്കു േപാകുേമ്പാേഴാ അവൻ
്രപശംസിക്കുന്നു.

15 െപാന്നും അനവധി മുത്തുകളും ഉണ്ടേല്ലാ;
പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങേളാ വിലേയറിയ
ആഭരണം.

16 അന്യന്നു േവണ്ടി ജാമ്യം നില്ക്കുന്നവെന്റ വ്രസ്തം
എടുത്തുെകാൾക;
അന്യജാതിക്കാരന്നു േവണ്ടി ഉത്തരവാദി
ആകുന്നവേനാടു പണയം വാങ്ങുക.

17 വ്യാജത്താൽ േനടിയ ആഹാരം മനുഷ്യന്നു മധുരം;
പിന്നേത്തതിേലാ അവെന്റ വായിൽ ചരൽ നിറയും.
18 ഉേദ്ദശങ്ങൾ ആേലാചനെകാണ്ടു സാധിക്കുന്നു;
ആകയാൽ ഭരണസാമത്ഥൎ ്യേത്താെട യുദ്ധം െചയ്ക.
19 നുണയനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
ആകയാൽ വിടുവായേനാടു ഇടെപടരുതു.
20 ആെരങ്കിലും അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ

ദുഷിച്ചാൽ

അവെന്റ വിളക്കു കൂരിരുട്ടിൽ െകട്ടുേപാകും.
21 ഒരു അവകാശം ആദിയിൽ ബദ്ധെപ്പട്ടു

ൈകവശമാക്കാം;
അതിെന്റ അവസാനേമാ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയില്ല.

22 ഞാൻ േദാഷത്തിന്നു ്രപതികാരം െചയ്യുെമന്നു നീ
പറയരുതു;
യേഹാവെയ കാത്തിരിക്ക; അവൻ നിെന്ന രക്ഷിക്കും.
23 രണ്ടുതരം തൂക്കം യേഹാെവക്കു െവറുപ്പു;
കള്ളത്തുലാസും െകാള്ളരുതു.
24 മനുഷ്യെന്റ ഗതികൾ യേഹാവയാൽ

നിയമിക്കെപ്പടുന്നു;
പിെന്ന മനുഷ്യന്നു തെന്റ വഴി എങ്ങെന ്രഗഹിക്കാം?
25 “ഇതു നിേവദിതം” എന്നു ത്രതെപ്പട്ടു േനരുന്നതും
േനന്നൎ േശഷം നിരൂപിക്കുന്നതും മനുഷ്യന്നു ഒരു
കണി.

26 ജ്ഞാനമുള്ള രാജാവു ദുഷ്ടന്മാെര
േപറ്റിക്കളയുന്നു;
അവരുെട േമൽ അവൻ െമതിവണ്ടി ഉരുട്ടുന്നു.
27 മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവു യേഹാവയുെട ദീപം;
അതു ഉദരത്തിെന്റ അറകെള ഒെക്കയും
േശാധനെചയ്യുന്നു.

28 ദയയും വിശ്വസ്തതയും രാജാവിെന കാക്കുന്നു;
ദയെകാണ്ടു അവൻ തെന്റ സിംഹാസനെത്ത
ഉറപ്പിക്കുന്നു.

29 െയൗവനക്കാരുെട ശക്തി അവരുെട ്രപശംസ;
വൃദ്ധന്മാരുെട നര അവരുെട ഭൂഷണം.
30 ഉദരത്തിെന്റ അറകളിേലക്കു െചല്ലുന്ന തല്ലും
െപാട്ടിേപ്പാകത്തക്ക അടിയും േദാഷെത്ത
അടിച്ചുവാരിക്കളയുന്നു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രാജാവിെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയുെട കയ്യിൽ
നീേത്തൎ ാടുകണെക്ക ഇരിക്കുന്നു;
തനിക്കു ഇഷ്ടമുേള്ളടേത്തെക്കാെക്കയും

അവൻ അതിെന തിരിക്കുന്നു.
2 മനുഷ്യെന്റ വഴി ഒെക്കയും അവന്നു

െചാവ്വായിേത്താന്നുന്നു;
യേഹാവേയാ ഹൃദയങ്ങെള തൂക്കിേനാക്കുന്നു.
3 നീതിയും ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു
യേഹാെവക്കു ഹനനയാഗെത്തക്കാൾ ഇഷ്ടം.
4 ഗവ്വൎ മുള്ള കണ്ണും അഹങ്കാരഹൃദയവും
ദുഷ്ടന്മാരുെട ദീപവും പാപം തേന്ന.
5 ഉത്സാഹിയുെട വിചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധിേഹതുകങ്ങൾ

ആകുന്നു;
ബദ്ധപ്പാടുകാെരാെക്കയും ബുദ്ധിമുട്ടിേലക്കേ്രത
ബദ്ധെപ്പടുന്നതു.

6 കള്ളനാവുെകാണ്ടു ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതു
പാറിേപ്പാകുന്ന ആവിയാകുന്നു;
അതിെന അേന്വഷിക്കുന്നവർ മരണെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നു.

7 ദുഷ്ടന്മാരുെട സാഹസം അവക്കൎ ു
നാശേഹതുവാകുന്നു;
ന്യായം െചയവ്ാൻ അവക്കൎ ു മനസ്സില്ലേല്ലാ.
8 അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്നവെന്റ വഴി

വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നിമ്മൎ ലെന്റ ്രപവൃത്തിേയാ െചാവ്വുള്ളതു തേന്ന.
9 ശണഠ്കൂടുന്ന ്രസ്തീേയാടുകൂെട െപാതുവീട്ടിൽ

പാക്കൎ ുന്നതിെനക്കാൾ
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േമൽപുരയുെട ഒരു േകാണിൽ പാക്കൎ ുന്നതു നല്ലതു.
10 ദുഷ്ടെന്റ മനസ്സു േദാഷെത്ത ആ്രഗഹിക്കുന്നു;
അവന്നു കൂട്ടുകാരേനാടു ദയ േതാന്നുന്നതുമില്ല.
11 പരിഹാസിെയ ശിക്ഷിച്ചാൽ അലപ്ബുദ്ധി

ജ്ഞാനിയായത്ീരും;
ജ്ഞാനിെയ ഉപേദശിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം
്രപാപിക്കും.

12 നീതിമാനായവൻ ദുഷ്ടെന്റ ഭവനത്തിേന്മൽ
ദൃഷ്ടിെവക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാെര നാശത്തിേലക്കു മറിച്ചുകളയുന്നു.
13 എളിയവെന്റ നിലവിളിക്കു െചവി

െപാത്തിക്കളയുന്നവൻ
താനും വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും; ഉത്തരം ലഭിക്കയില്ല.
14 രഹസ്യത്തിൽ െചയ്യുന്ന ദാനം േകാപെത്തയും
മടിയിൽ െകാണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം
ഉ്രഗേകാപെത്തയും ശമിപ്പിക്കുന്നു.

15 ന്യായം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു നീതിമാന്നു
സേന്താഷവും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാക്കൎ ു ഭയങ്കരവും ആകുന്നു.
16 വിേവകമാഗ്ഗൎ ം വിട്ടുനടക്കുന്നവൻ
മൃതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ വിശ്രമിക്കും.
17 ഉല്ലാസ്രപിയൻ ദരി്രദനായത്ീരും;
വീഞ്ഞും ൈതലവും ്രപിയെപ്പടുന്നവൻ
ധനവാനാകയില്ല.

18 ദുഷ്ടൻ നീതിമാന്നു മറുവിലയാകും;
േ്രദാഹി േനരുള്ളവക്കൎ ു പകരമായത്ീരും.
19 ശണഠ്യും ദുശ്ശീലവുമുള്ള ്രസ്തീേയാടുകൂെട

പാക്കൎ ുന്നതിലും
നിജ്ജൎ ന്രപേദശത്തു േപായി പാക്കൎ ുന്നതു നല്ലതു.
20 ജ്ഞാനിയുെട പാപ്പൎ ിടത്തിൽ വിലേയറിയ

നിേക്ഷപവും ൈതലവും ഉണ്ടു;
മൂഢേനാ അവെയ ദുവൎ ്യയം െചയത്ുകളയുന്നു.
21 നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻ
ജീവനും നീതിയും മാനവും കെണ്ടത്തും.
22 ജ്ഞാനി വീരന്മാരുെട പട്ടണത്തിൽ കയറുകയും
അതിെന്റ ആശ്രയമായ േകാട്ടെയ ഇടിച്ചുകളകയും
െചയ്യുന്നു.

23 വായും നാവും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ
തെന്റ ്രപാണെന കഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു.
24 നിഗളവും ഗവ്വൎ വും ഉള്ളവന്നു പരിഹാസി എന്നു

േപർ;
അവൻ ഗവ്വൎ ത്തിെന്റ അഹങ്കാരേത്താെട
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു.

25 മടിയെന്റ െകാതി അവന്നു മരണേഹതു;
േവലെചയവ്ാൻ അവെന്റ ൈകകൾ
മടിക്കുന്നുവേല്ലാ.

26 ചിലർ നിത്യം അത്യാ്രഗഹേത്താെട ഇരിക്കുന്നു;
നീതിമാേനാ േലാഭിക്കാെത
െകാടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

27 ദുഷ്ടന്മാരുെട ഹനനയാഗം െവറുപ്പാകുന്നു;
അവൻ ദുരാന്തരേത്താെട അതു അപ്പൎ ിച്ചാൽ എ്രത
അധികം!

28 കള്ളസ്സാക്ഷി നശിച്ചുേപാകും;
ശ്രദ്ധിച്ചുേകൾക്കുന്നവേന്നാ എേപ്പാഴും
സംസാരിക്കാം.

29 ദുഷ്ടൻ മുഖധാഷ്ടൎ ്യം കാണിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവേനാ തെന്റ വഴി നന്നാക്കുന്നു.
30 യേഹാെവെക്കതിെര ജ്ഞാനവുമില്ല,
ബുദ്ധിയുമില്ല, ആേലാചനയുമില്ല.
31 കുതിരെയ യുദ്ധദിവസേത്തക്കു ചമയിക്കുന്നു;

ജയേമാ യേഹാവയുെട ൈകവശത്തിലിരിക്കുന്നു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനവധിസമ്പത്തിലും സൽകീത്തൎ ിയും
െവള്ളിയിലും െപാന്നിലും കൃപയും നല്ലതു.
2 ധനവാനും ദരി്രദനും തമ്മിൽ കാണുന്നു;

അവെര ഒെക്കയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ യേഹാവ തേന്ന.
3 വിേവകമുള്ളവൻ അനത്ഥൎ ം കണ്ടു

ഒളിച്ചുെകാള്ളുന്നു;
അലപ്ബുദ്ധികേളാ േനെര െചന്നു േചതെപ്പടുന്നു.
4 താഴെ്മക്കും യേഹാവഭക്തിക്കും ഉള്ള ്രപതിഫലം
ധനവും മാനവും ജീവനും ആകുന്നു.
5 വ്രകെന്റ വഴിയിൽ മുള്ളും കുടുക്കും ഉണ്ടു;
തെന്റ ്രപാണെന സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അവേയാടു
അകന്നിരിക്കെട്ട.

6 ബാലൻ നടേക്കണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവെന
അഭ്യസിപ്പിക്ക;
അവൻ വൃദ്ധനായാലും അതു വിട്ടുമാറുകയില്ല.
7 ധനവാൻ ദരി്രദന്മാെര ഭരിക്കുന്നു;
കടം േമടിക്കുന്നവൻ കടം െകാടുക്കുന്നവന്നു
ദാസൻ.

8 നീതിേകടു വിെതക്കുന്നവൻ ആപത്തു െകായ്യും;
അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ വടി ഇല്ലാെതയാകും.
9 ദയാകടാക്ഷമുള്ളവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും;
അവൻ തെന്റ ആഹാരത്തിൽനിന്നു അഗതിക്കു
െകാടുക്കുന്നുവേല്ലാ.

10 പരിഹാസിെയ നീക്കിക്കളക; അേപ്പാൾ പിണക്കം
േപാെയ്ക്കാള്ളും;
കലഹവും നിന്ദയും നിന്നുേപാകും.
11 ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവന്നു അധരലാവണ്യം

ഉണ്ടു;
രാജാവു അവെന്റ േസ്നഹിതൻ.
12 യേഹാവയുെട കണ്ണു പരിജ്ഞാനമുള്ളവെന

കാക്കുന്നു;
േ്രദാഹികളുെട വാേക്കാ അവൻ മറിച്ചുകളയുന്നു.
13 െവളിയിൽ സിംഹം ഉണ്ടു,
വീഥിയിൽ എനിക്കു ജീവഹാനി വരും എന്നു മടിയൻ
പറയുന്നു.

14 പര്രസ്തീയുെട വായ ്ആഴമുള്ള കുഴി ആകുന്നു;
യേഹാവയാൽ ത്യജിക്കെപ്പട്ടവൻ അതിൽ വീഴും.
15 ബാലെന്റ ഹൃദയേത്താടു േഭാഷത്വം

പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ശിെക്ഷക്കുള്ള വടി അതിെന അവനിൽ നിന്നു
അകറ്റിക്കളയും.

16 ആദായം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്നു എളിയവെന
പീഡിപ്പിക്കുന്നവനും
ധനവാന്നു െകാടുക്കുന്നവനും മുട്ടുള്ളവനായത്ീരും.
17 ജ്ഞാനികളുെട വചനങ്ങെള െചവിചായിച്ചു

േകൾക്കുക;
എെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിന്നു മനസ്സുെവക്കുക.
18 അവെയ നിെന്റ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും
നിെന്റ അധരങ്ങളിൽ അവ ഒെക്കയും
ഉെറച്ചിരിക്കുന്നതും മേനാഹരം.

19 നിെന്റ ആശ്രയം യേഹാവയിൽ
ആയിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാടു, നിേന്നാടു തേന്ന,
ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു.

20 നിെന്ന അയച്ചവക്കൎ ു നീ േനരുള്ള മറുപടി
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു
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നിനക്കു േനരുള്ള മറുപടിയുെട നിശ്ചയം
അറിയിച്ചുതരുവാൻ

21 ആേലാചനയും പരിജ്ഞാനവും അടങ്ങിയ
സാരസംഗതികെള
ഞാൻ നിനക്കു എഴുതീട്ടുണ്ടേല്ലാ.
22 എളിയവേനാടു അവൻ എളിയവനാകെകാണ്ടു

കവച്ചൎ  െചയ്യരുതു;
അരിഷ്ടെന പടിവാതില്ക്കൽെവച്ചു പീഡിപ്പിക്കയും
അരുതു.

23 യേഹാവ അവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തും;
അവെര െകാള്ളയിട്ടവരുെട ജീവെന െകാള്ളയിടും.
24 േകാപശീലേനാടു സഖിത്വമരുതു;
േ്രകാധമുള്ള മനുഷ്യേനാടുകൂെട നടക്കയും അരുതു.
25 നീ അവെന്റ വഴികെള പഠിപ്പാനും
നിെന്റ ്രപാണൻ കണിയിൽ അകെപ്പടുവാനും സംഗതി
വരരുതു.

26 നീ കയ്യടിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലും
കടത്തിന്നു ജാമ്യം നില്ക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലും
ആയേ്പാകരുതു.

27 വീട്ടുവാൻ നിനക്കു വകയില്ലാെത വന്നിട്ടു
നിെന്റ കീഴിൽനിന്നു നിെന്റ െമത്ത എടുത്തുകളവാൻ
ഇടവരുത്തുന്നതു എന്തിനു?

28 നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന
പണ്ടെത്ത അതിർ നീ മാറ്റരുതു.
29 ്രപവൃത്തിയിൽ സാമത്ഥൎ ്യമുള്ള പുരുഷെന നീ

കാണുന്നുേവാ?
അവൻ രാജാക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽ നില്ക്കും;
നീചന്മാരുെട മുമ്പിൽ അവൻ നില്ക്കയില്ല.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീ അധിപതിേയാടുകൂെട ഭക്ഷണത്തിന്നു
ഇരിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആെരന്നു

കരുതിെക്കാൾക.
2 നീ േഭാജന്രപിയൻ ആകുന്നുെവങ്കിൽ
നിെന്റ െതാെണ്ടക്കു ഒരു കത്തി െവച്ചുെകാൾക.
3 അവെന്റ സ്വാദുേഭാജനങ്ങെള െകാതിക്കരുതു;
അവ വഞ്ചിക്കുന്ന േഭാജനമേല്ലാ.
4 ധനവാനാേകണ്ടതിന്നു പണിെപ്പടരുതു;
അതിന്നായുള്ള ബുദ്ധി വിട്ടുകളക.
5 നിെന്റ ദൃഷ്ടി ധനത്തിേന്മൽ പതിക്കുന്നതു

എന്തിന്നു?
അതു ഇല്ലാെതയായേ്പാകുമേല്ലാ.
കഴുകൻ ആകാശേത്തക്കു എന്നേപാെല
അതു ചിറെകടുത്തു പറന്നുകളയും.
6 കണ്ണുകടിയുള്ളവെന്റ അപ്പം തിന്നരുതു;
അവെന്റ സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങെള ആ്രഗഹിക്കയുമരുതു.
7 അവൻ തെന്റ മനസ്സിൽ കണക്കു കൂട്ടുന്നതുേപാെല

ആകുന്നു;
തിന്നു കുടിച്ചുെകാൾക എന്നു അവൻ നിേന്നാടു
പറയും;
അവെന്റ ഹൃദയേമാ നിനക്കു അനുകൂലമല്ല.
8 നീ തിന്ന കഷണം ഛദ്ദൎ ിച്ചുേപാകും;
നിെന്റ മാധുയ്യൎ വാക്കു നഷ്ടമാെയന്നും വരും.
9 േഭാഷൻ േകൾെക്ക നീ സംസാരിക്കരുതു;
അവൻ നിെന്റ വാക്കുകളുെട ജ്ഞാനെത്ത
നിരസിച്ചുകളയും.

10 പേണ്ടയുള്ള അതിർ നീക്കരുതു;
അനാഥന്മാരുെട നിലം ആ്രകമിക്കയുമരുതു.

11 അവരുെട ്രപതികാരകൻ ബലവാനേല്ലാ;
അവക്കൎ ു നിേന്നാടുള്ള വ്യവഹാരം അവൻ നടത്തും.
12 നിെന്റ ഹൃദയം ്രപേബാധനത്തിന്നും
നിെന്റ െചവി പരിജ്ഞാനവചനങ്ങൾക്കും
സമപ്പൎ ിക്ക.

13 ബാലന്നു ശിക്ഷ െകാടുക്കാതിരിക്കരുതു;
വടിെകാണ്ടു അടിച്ചാൽ അവൻ ചത്തുേപാകയില്ല.
14 വടിെകാണ്ടു അവെന അടിക്കുന്നതിനാൽ
നീ അവെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽനിന്നു
വിടുവിക്കും.

15 മകേന, നിെന്റ ഹൃദയം ജ്ഞാനെത്ത പഠിച്ചാൽ
എെന്റ ഹൃദയവും സേന്താഷിക്കും.
16 നിെന്റ അധരം േനർ സംസാരിച്ചാൽ
എെന്റ അന്തരംഗങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും.
17 നിെന്റ ഹൃദയം പാപികേളാടു അസൂയെപ്പടരുതു;
നീ എല്ലായേ്പാഴും യേഹാവഭക്തിേയാടിരിക്ക.
18 ഒരു ്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം;
നിെന്റ ്രപത്യാെശക്കു ഭംഗം വരികയുമില്ല.
19 മകേന, േകട്ടു ജ്ഞാനം പഠിക്ക;
നിെന്റ ഹൃദയെത്ത േനർവഴിയിൽ നടത്തിെക്കാൾക.
20 നീ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലും
മാംസേഭാജന്രപിയരുെട ഇടയിലും ഇരിക്കരുതു.
21 കുടിയനും അതിഭക്ഷകനും ദരി്രദരായത്ീരും;
നി്രദാലുത്വം പഴന്തുണി ഉടുക്കുമാറാക്കും.
22 നിെന്ന ജനിപ്പിച്ച അപ്പെന്റ വാക്കു േകൾക്ക;
നിെന്റ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുേമ്പാൾ അവെള
നിന്ദിക്കരുതു.

23 നീ സത്യം വില്ക്കയല്ല വാങ്ങുകയേ്രത േവണ്ടതു;
ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും വിേവകവും അങ്ങെന
തേന്ന.

24 നീതിമാെന്റ അപ്പൻ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കും;
ജ്ഞാനിയുെട ജനകൻ അവനിൽ സേന്താഷിക്കും.
25 നിെന്റ അമ്മയപ്പന്മാർ സേന്താഷിക്കെട്ട;
നിെന്ന ്രപസവിച്ചവൾ ആനന്ദിക്കെട്ട.
26 മകേന, നിെന്റ ഹൃദയം എനിക്കു തരിക;
എെന്റ വഴി നിെന്റ കണ്ണിന്നു ഇമ്പമായിരിക്കെട്ട.
27 േവശ്യാ്രസ്തീ ആഴമുള്ള കുഴിയും
പര്രസ്തീ ഇടുക്കമുള്ള കിണറും ആകുന്നു.
28 അവൾ പിടിച്ചുപറിക്കാരെനേപ്പാെല

പതിയിരിക്കുന്നു;
മനുഷ്യരിൽ േ്രദാഹികെള വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.
29 ആക്കൎ ു കഷ്ടം, ആക്കൎ ു സങ്കടം, ആക്കൎ ു കലഹം?
ആക്കൎ ു ആവലാതി, ആക്കൎ ു അനാവശ്യമായ
മുറിവുകൾ, ആക്കൎ ു കൺചുവപ്പു?

30 വീഞ്ഞു കുടിച്ചുെകാണ്ടു േനരം
ൈവകിക്കുന്നവക്കൎ ും
മദ്യം രുചിേനാക്കുവാൻ േപാകുന്നവക്കൎ ും തേന്ന.
31 വീഞ്ഞു ചുവന്നു പാ്രതത്തിൽ തിളങ്ങുന്നതും
രസമായി ഇറക്കുന്നതും നീ േനാക്കരുതു.
32 ഒടുക്കം അതു സപ്പൎ ംേപാെല കടിക്കും;
അണലിേപാെല െകാത്തും.
33 നിെന്റ കണ്ണു പര്രസ്തീകെള േനാക്കും;
നിെന്റ ഹൃദയം വ്രകത പറയും.
34 നീ നടുക്കടലിൽ ശയിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
പാമരത്തിെന്റ മുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നവെനേപ്പാെലയും
ആകും.

35 അവർ എെന്ന അടിച്ചു എനിക്കു െനാന്തില്ല;
അവർ എെന്ന തല്ലി, ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല.
ഞാൻ എേപ്പാൾ ഉണരും? ഞാൻ ഇനിയും അതു
തേന്ന േതടും എന്നു നീ പറയും.
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൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദുഷ്ടന്മാേരാടു അസൂയെപ്പടരുതു;
അവേരാടുകൂെട ഇരിപ്പാൻ
ആ്രഗഹിക്കയുമരുതു.

2 അവരുെട ഹൃദയം സാഹസം ചിന്തിക്കുന്നു;
അവരുെട അധരം േവണ്ടാതനം പറയുന്നു.
3 ജ്ഞാനംെകാണ്ടു ഭവനം പണിയുന്നു;
വിേവകംെകാണ്ടു അതു സ്ഥിരമായിവരുന്നു.
4 പരിജ്ഞാനംെകാണ്ടു അതിെന്റ മുറികളിൽ
വലിേയറിയതും മേനാഹരവുമായ സകല സമ്പത്തും
നിറഞ്ഞുവരുന്നു.

5 ജ്ഞാനിയായ പുരുഷൻ ബലവാനാകുന്നു;
പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ ബലം വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.
6 ഭരണസാമത്ഥൎ ്യേത്താെട നീ യുദ്ധം നടത്തി

ജയിക്കും;
മ്രന്തിമാരുെട ബഹുത്വത്തിൽ രക്ഷയുണ്ടു.
7 ജ്ഞാനം േഭാഷന്നു അത്യുന്നതമായിരിക്കുന്നു;
അവൻ പട്ടണവാതില്ക്കൽ വായ ്തുറക്കുന്നില്ല.
8 േദാഷം െചയവ്ാൻ നിരൂപിക്കുന്നവെന
ദുഷ്കമ്മൎ ി എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു;
9 േഭാഷെന്റ നിരൂപണം പാപം തേന്ന;
പരിഹാസി മനുഷ്യക്കൎ ു െവറുപ്പാകുന്നു.
10 കഷ്ടകാലത്തു നീ കുഴഞ്ഞുേപായാൽ
നിെന്റ ബലം നഷ്ടം തേന്ന.
11 മരണത്തിന്നു െകാണ്ടുേപാകുന്നവെര വിടുവിക്ക;
കുെലക്കായി വിെറച്ചു െചല്ലുന്നവെര രക്ഷിപ്പാൻ
േനാക്കുക.

12 ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ എന്നു നീ പറഞ്ഞാൽ
ഹൃദയങ്ങെള തൂക്കിേനാക്കുന്നവൻ
്രഗഹിക്കയില്ലേയാ?
നിെന്റ ്രപാണെന കാക്കുന്നവൻ അറികയില്ലേയാ?
അവൻ മനുഷ്യന്നു ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം
െകാടുക്കയില്ലേയാ?

13 മകേന, േതൻ തിന്നുക; അതു നല്ലതേല്ലാ;
േതങ്കട്ട നിെന്റ അണ്ണാക്കിന്നു മധുരമേ്രത.
14 ജ്ഞാനവും നിെന്റ ഹൃദയത്തിന്നു അങ്ങെന തേന്ന

എന്നറിക;
നീ അതു ്രപാപിച്ചാൽ ്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും;
നിെന്റ ്രപത്യാെശക്കു ഭംഗം വരികയുമില്ല.
15 ദുഷ്ടാ, നീ നീതിമാെന്റ പാപ്പൎ ിടത്തിന്നു

പതിയിരിക്കരുതു;
അവെന്റ വിശ്രാമസ്ഥലെത്ത നശിപ്പിക്കയുമരുതു.
16 നീതിമാൻ ഏഴു്രപാവശ്യം വീണാലും എഴുേന്നല്ക്കും;
ദുഷ്ടന്മാേരാ അനത്ഥൎ ത്തിൽ നശിച്ചുേപാകും.
17 നിെന്റ ശ്രതു വീഴുേമ്പാൾ സേന്താഷിക്കരുതു;
അവൻ ഇടറുേമ്പാൾ നിെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കരുതു.
18 യേഹാവ കണ്ടിട്ടു അവന്നു ഇഷ്ടേക്കടാകുവാനും
തെന്റ േകാപം അവങ്കൽനിന്നു മാറ്റിക്കളവാനും മതി.
19 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർനിമിത്തം മുഷിയരുതു;
ദുഷ്ടന്മാേരാടു അസൂയെപ്പടുകയും അരുതു.
20 േദാഷിക്കു ്രപതിഫലമുണ്ടാകയില്ല;
ദുഷ്ടെന്റ വിളക്കു െകട്ടുേപാകും.
21 മകേന, യേഹാവെയയും രാജാവിെനയും

ഭയെപ്പടുക;
മത്സരികേളാടു ഇടെപടരുതു.
22 അവരുെട ആപത്തു െപെട്ടന്നു വരും;
രണ്ടു കൂട്ടക്കൎ ും വരുന്ന നാശം ആരറിയുന്നു?

23 ഇവയും ജ്ഞാനികളുെട വാക്യങ്ങൾ.

ന്യായവിസ്താരത്തിൽ മുഖദാക്ഷിണ്യം നന്നല്ല.
24 ദുഷ്ടേനാടു നീ നീതിമാൻ എന്നു പറയുന്നവെന
ജാതികൾ ശപിക്കയും വംശങ്ങൾ െവറുക്കുകയും
െചയ്യും.

25 അവെന ശാസിക്കുന്നവേക്കൎ ാ നന്മ ഉണ്ടാകും;
നേല്ലാരനു്രഗഹം അവരുെട േമൽ വരും.
26 േനരുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നവൻ
അധരങ്ങെള ചുംബനം െചയ്യുന്നു.
27 െവളിയിൽ നിെന്റ േവല െചയ്ക; വയലിൽ എല്ലാം

തീക്കൎ ുക;
പിെന്നേത്തതിൽ നിെന്റ വീടു പണിയുക.
28 കാരണം കൂടാെത കൂട്ടുകാരന്നു വിേരാധമായി

സാക്ഷിനില്ക്കരുതു;
നിെന്റ അധരംെകാണ്ടു ചതിക്കയും അരുതു.
29 അവൻ എേന്നാടു െചയത്തുേപാെല ഞാൻ

അവേനാടു െചയ്യുെമന്നും
ഞാൻ അവന്നു അവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു പകരം
െകാടുക്കും എന്നും നീ പറയരുതു.

30 ഞാൻ മടിയെന്റ കണ്ടത്തിന്നരിെകയും
ബുദ്ധിഹീനെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിന്നു സമീെപയും
കൂടി േപായി

31 അവിെട മുള്ളു പടന്നൎ ുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതും
തൂവ നിറഞ്ഞു നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതും
അതിെന്റ കന്മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും കണ്ടു.
32 ഞാൻ അതു േനാക്കി വിചാരിക്കയും
അതു കണ്ടു ഉപേദശം ്രപാപിക്കയും െചയത്ു.
33 കുെറക്കൂെട ഉറക്കം, കുെറക്കൂെട നി്രദ,
കുെറക്കൂെട ൈക െകട്ടി കിടക്ക.
34 അങ്ങെന നിെന്റ ദാരിദയ്്യൎ ം

വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
നിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടു ആയുധപാണിെയേപ്പാെലയും
വരും.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇവയും ശേലാേമാെന്റ സദൃശവാക്യങ്ങൾ;
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവിെന്റ
ആളുകൾ അവെയ േശഖരിച്ചിരിക്കുന്നു.

2 കായ്യൎ ം മെറച്ചുെവക്കുന്നതു ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വം;
കായ്യൎ ം ആരായുന്നേതാ രാജാക്കന്മാരുെട മഹത്വം.
3 ആകാശത്തിെന്റ ഉയരവും ഭൂമിയുെട ആഴവും
രാജാക്കന്മാരുെട ഹൃദയവും അേഗാചരം.
4 െവള്ളിയിൽനിന്നു കീടം നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ
തട്ടാന്നു ഒരു ഉരുപ്പടി കിട്ടും.
5 രാജസന്നിധിയിൽനിന്നു ദുഷ്ടെന നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ
അവെന്റ സിംഹാസനം നീതിയാൽ സ്ഥിരെപ്പടും.
6 രാജസന്നിധിയിൽ വമ്പു കാണിക്കരുതു;
മഹാന്മാരുെട സ്ഥാനത്തു നില്ക്കയും അരുതു.
7 നീ കണ്ടിരുന്ന ്രപഭുവിെന്റ മുമ്പിൽ നിനക്കു താഴച്

ഭവിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ഇവിെട കയറിവരിക എന്നു നിേന്നാടു പറയുന്നതു
നല്ലതു.

8 ബദ്ധെപ്പട്ടു വ്യവഹാരത്തിന്നു പുറെപ്പടരുതു;
അെല്ലങ്കിൽ ഒടുക്കം കൂട്ടുകാരൻ നിെന്ന
ലജ്ജിപ്പിച്ചാൽ നീ എന്തു െചയ്യും?

9 നിെന്റ വഴക്കു കൂട്ടുകാരനുമായി പറഞ്ഞു തീക്കൎ ;
എന്നാൽ മെറ്റാരുത്തെന്റ രഹസ്യം
െവളിെപ്പടുത്തരുതു.

10 േകൾക്കുന്നവൻ നിെന്ന നിന്ദിപ്പാനും
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നിനക്കു തീരാത്ത അപമാനം വരുവാനും ഇടവരരുതു.
11 തക്കസമയത്തു പറഞ്ഞ വാക്കു
െവള്ളിത്താലത്തിൽ െപാൻനാരങ്ങാ േപാെല.
12 േകട്ടനുസരിക്കുന്ന കാതിന്നു ജ്ഞാനിയാേയാരു

ശാസകൻ
െപാൻകടുക്കനും തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ആഭരണവും
ആകുന്നു.

13 വിശ്വസ്തനായ ദൂതൻ തേന്ന അയക്കുന്നവക്കൎ ു
െകായത്്തു കാലത്തു ഹിമത്തിെന്റ തണുപ്പുേപാെല;
അവൻ യജമാനന്മാരുെട ഉള്ളം തണുപ്പിക്കുന്നു.
14 ദാനങ്ങെളെച്ചാല്ലി െവറുെത ്രപശംസിക്കുന്നവൻ
മഴയില്ലാത്ത േമഘവും കാറ്റുംേപാെലയാകുന്നു.
15 ദീഘൎ ക്ഷാന്തിെകാണ്ടു ന്യായാധിപന്നു സമ്മതം

വരുന്നു;
മൃദുവായുള്ള നാവു അസ്ഥിെയ നുറുക്കുന്നു.
16 നിനക്കു േതൻ കിട്ടിയാൽ േവണ്ടുന്നേത

ഭുജിക്കാവു;
അധികം നിറഞ്ഞിട്ടു ഛദ്ദൎ ിപ്പാൻ ഇടവരരുതു.
17 കൂട്ടുകാരൻ നിെന്നെക്കാണ്ടു മടുത്തു നിെന്ന

െവറുക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന്റ വീട്ടിൽ കൂടക്കൂെട െചല്ലരുതു.
18 കൂട്ടുകാരന്നു വിേരാധമായി കള്ളസ്സാക്ഷ്യം

പറയുന്ന മനുഷ്യൻ
മുട്ടികയും വാളും കൂത്തൎ  അമ്പും ആകുന്നു.
19 കഷ്ടകാലത്തു വിശ്വാസപാതകെന

ആശ്രയിക്കുന്നതു
മുറിഞ്ഞ പല്ലും ഉളുക്കിയ കാലുംേപാെല ആകുന്നു.
20 വിഷാദമുള്ള ഹൃദയത്തിന്നു പാട്ടു പാടുന്നവൻ
ശീതകാലത്തു വ്രസ്തം കളയുന്നതുേപാെലയും
യവക്ഷാരത്തിേന്മൽ െചാറുക്ക
പകരുന്നതുേപാെലയും ആകുന്നു.

21 ശ്രതുവിന്നു വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു തിന്മാൻ
െകാടുക്ക;
ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ െകാടുക്ക.
22 അങ്ങെന നീ അവെന്റ തലേമൽ തീക്കനൽ

കുന്നിക്കും;
യേഹാവ നിനക്കു ്രപതിഫലം നല്കുകയും െചയ്യും.
23 വടതിക്കാറ്റു മഴ െകാണ്ടുവരുന്നു;
ഏഷണിവാക്കു േകാപഭാവെത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നു;
24 ശണഠ്കൂടുന്ന ്രസ്തീേയാടുകൂെട െപാതുവീട്ടിൽ

പാക്കൎ ുന്നതിെനക്കാൾ
േമൽപുരയുെട ഒരു േകാണിൽ പാക്കൎ ുന്നതു നല്ലതു.
25 ദാഹമുള്ളവന്നു തണ്ണീർ കിട്ടുന്നതും
ദൂരേദശത്തുനിന്നു നല്ല വത്തൎ മാനം വരുന്നതും
ഒരുേപാെല.

26 ദുഷ്ടെന്റ മുമ്പിൽ കുലുങ്ങിേപ്പായ നീതിമാൻ
കലങ്ങിയ കിണറ്റിന്നും മലിനമായ ഉറവിന്നും സമം.
27 േതൻ ഏെറ കുടിക്കുന്നതു നന്നല്ല;
്രപയാസമുള്ളതു ആരായുന്നേതാ മഹത്വം.
28 ആത്മസംയമം ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻ
മതിൽ ഇല്ലാെത ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
പട്ടണംേപാെലയാകുന്നു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േവനൽകാലത്തു ഹിമവും
െകായത്്തുകാലത്തു മഴയും എന്നേപാെല
േഭാഷന്നു ബഹുമാനം െപാരുത്തമല്ല.

2 കുരികിൽ പാറിേപ്പാകുന്നതും മീവൽപക്ഷി
പറന്നുേപാകുന്നതുംേപാെല

കാരണം കൂടാെത ശാപം പറ്റുകയില്ല.
3 കുതിെരക്കു ചമ്മട്ടി, കഴുെതക്കു കടിഞ്ഞാൺ,
മൂഢന്മാരുെട മുതുകിന്നു വടി.
4 നീയും മൂഢെനേപ്പാെല ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന്റ േഭാഷത്വംേപാെല അവേനാടു ഉത്തരം
പറയരുതു.

5 മൂഢന്നു താൻ ജ്ഞാനിെയന്നു
േതാന്നാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന്റ േഭാഷത്വത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവേനാടു
ഉത്തരം പറക.

6 മൂഢെന്റ ൈകവശം വത്തൎ മാനം അയക്കുന്നവൻ
സ്വന്തകാൽ മുറിച്ചുകളകയും അന്യായം കുടിക്കയും
െചയ്യുന്നു.

7 മൂഢന്മാരുെട വായിെല സദൃശവാക്യം
മുടന്തെന്റ കാൽ ഞാന്നു കിടക്കുന്നതുേപാെല.
8 മൂഢന്നു ബഹുമാനം െകാടുക്കുന്നതു
കവിണയിൽ കല്ലു െകട്ടി മുറുക്കുന്നതുേപാെല.
9 മൂഢന്മാരുെട വായിെല സദൃശവാക്യം
മത്തെന്റ കയ്യിെല മുള്ളുേപാെല.
10 എല്ലാവെരയും മുറിേവലപ്ിക്കുന്ന വില്ലാളിയും
മൂഢെന കൂലിക്കു നിത്തൎ ുന്നവനും
കണ്ടവെര കൂലിക്കു നിത്തൎ ുന്നവനും ഒരുേപാെല.
11 നായി ഛദ്ദൎ ിച്ചതിേലക്കു വീണ്ടും തിരിയുന്നതും
മൂഢൻ തെന്റ േഭാഷത്വം ആവത്തൎ ിക്കുന്നതും
ഒരുേപാെല.

12 തനിക്കുതേന്ന ജ്ഞാനിെയന്നു േതാന്നുന്ന
മനുഷ്യെന നീ കാണുന്നുേവാ?
അവെനക്കുറിച്ചുള്ളതിെനക്കാളും മൂഢെനക്കുറിച്ചു
അധികം ്രപത്യാശയുണ്ടു.

13 വഴിയിൽ േകസരി ഉണ്ടു, െതരുക്കളിൽ സിംഹം
ഉണ്ടു
എന്നിങ്ങെന മടിയൻ പറയുന്നു.
14 കതകു ചുഴിക്കുറ്റിയിൽ എന്നേപാെല
മടിയൻ തെന്റ കിടക്കയിൽ തിരിയുന്നു.
15 മടിയൻ തെന്റ ൈക തളികയിൽ പൂത്തുന്നു;
വായിേലക്കു തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്നതു അവന്നു
്രപയാസം.

16 ബുദ്ധിേയാെട ്രപതിവാദിപ്പാൻ ്രപാപത്ിയുള്ള
ഏഴു േപരിലും
താൻ ജ്ഞാനി എന്നു മടിയന്നു േതാന്നുന്നു.
17 തേന്ന സംബന്ധിക്കാത്ത വഴക്കിൽ

ഇടെപടുന്നവൻ
വഴിെയേപാകുന്ന നായുെട െചവിക്കു
പിടിക്കുന്നവെനേപ്പാെല.

18 കൂട്ടുകാരെന വഞ്ചിച്ചിട്ടു
അതു കളി എന്നു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ
19 തീെക്കാള്ളികളും അമ്പുകളും മരണവും
എറിയുന്ന ്രഭാന്തെനേപ്പാെലയാകുന്നു.
20 വിറകു ഇല്ലാഞ്ഞാൽ തീ െകട്ടു േപാകും;
നുണയൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വഴക്കും ഇല്ലാെതയാകും.
21 കരി കനലിന്നും വിറകു തീക്കും എന്നേപാെല
വഴക്കുകാരൻ കലഹം ജ്വലിക്കുന്നതിന്നു കാരണം.
22 ഏഷണിക്കാരെന്റ വാക്കു സ്വാദുേഭാജനംേപാെല;
അതു വയറ്റിെന്റ അറകളിേലക്കു െചല്ലുന്നു.
23 േസ്നഹം ജ്വലിക്കുന്ന അധരവും ദുഷ്ടഹൃദയവും
െവള്ളിക്കീടം െപാതിഞ്ഞ
മൺകുടംേപാെലയാകുന്നു.

24 പെകക്കുന്നവൻ അധരംെകാണ്ടു േവഷം
ധരിക്കുന്നു;
ഉള്ളിേലാ അവൻ ചതിവു സം്രഗഹിച്ചു െവക്കുന്നു.
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25 അവൻ ഇമ്പമായി സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവെന
വിശ്വസിക്കരുതു;
അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഏഴു െവറുപ്പു ഉണ്ടു.
26 അവെന്റ പക കപടംെകാണ്ടു മെറച്ചു െവച്ചാലും
അവെന്റ ദുഷ്ടത സഭയുെട മുമ്പിൽ െവളിെപ്പട്ടുവരും.
27 കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ വീഴും;
കല്ലു ഉരുട്ടുന്നവെന്റേമൽ അതു തിരിഞ്ഞുരുളും.
28 േഭാഷ്കു പറയുന്ന നാവു അതിനാൽ തകന്നൎ വെര

േദ്വഷിക്കുന്നു;
മുഖസ്തുതി പറയുന്ന വായി നാശം വരുത്തുന്നു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നാളെത്ത ദിവസംെചാല്ലി ്രപശംസിക്കരുതു;
ഒരു ദിവസത്തിൽ എെന്തല്ലാം സംഭവിക്കും
എന്നു അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.

2 നിെന്റ വായല്ല മെറ്റാരുത്തൻ,
നിെന്റ അധരമല്ല േവെറാരുത്തൻ നിെന്ന സ്തുതിക്കെട്ട.
3 കല്ലു ഘനമുള്ളതും മണൽ ഭാരമുള്ളതും ആകുന്നു;
ഒരു േഭാഷെന്റ നീരസേമാ ഇവ രണ്ടിലും
ഘനേമറിയതു.

4 േ്രകാധം ്രകൂരവും േകാപം ്രപളയവും ആകുന്നു;
ജാരശങ്കയുെട മുമ്പിേലാ ആക്കൎ ു നില്ക്കാം?
5 മറഞ്ഞ േസ്നഹത്തിലും തുറന്ന ശാസന നല്ലൂ.
6 േസ്നഹിതൻ വരുത്തുന്ന മുറിവുകൾ വിശ്വസ്തതയുെട

ഫലം;
ശ്രതുവിെന്റ ചുംബനങ്ങേളാ കണക്കിലധികം.
7 തിന്നു തൃപത്നായവൻ േതൻകട്ടയും

ചവിട്ടിക്കളയുന്നു;
വിശപ്പുള്ളവേന്നാ ൈകപ്പുള്ളെതാെക്കയും മധുരം.
8 കൂടുവിട്ടലയുന്ന പക്ഷിയും
നാടു വിട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുേപാെല.
9 ൈതലവും ധൂപവും ഹൃദയെത്ത

സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
ഹൃദ്യാേലാചനയുള്ള േസ്നഹിതെന്റ മാധുയ്യൎ വും
അങ്ങെന തേന്ന.

10 നിെന്റ േസ്നഹിതെനയും അപ്പെന്റ േസ്നഹിതെനയും
ഉേപക്ഷിക്കരുതു;
തെന്റ കഷ്ടകാലത്തു സേഹാദരെന്റ വീട്ടിൽ േപാകയും
അരുതു;
ദൂരെത്ത സേഹാദരനിലും സമീപെത്ത അയല്ക്കാരൻ
നല്ലതു.

11 മകേന, എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവേനാടു ഞാൻ
ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന്നു
നീ ജ്ഞാനിയായി എെന്റ ഹൃദയെത്ത
സേന്താഷിപ്പിക്ക.

12 വിേവകമുള്ളവൻ അനത്ഥൎ ം കണ്ടു
ഒളിച്ചുെകാള്ളുന്നു;
അലപ്ബുദ്ധികേളാ േനെര െചന്നു േചതെപ്പടുന്നു.
13 അന്യന്നുേവണ്ടി ജാമ്യം നില്ക്കുന്നവെന്റ വ്രസ്തം

എടുത്തുെകാൾക;
പര്രസ്തീക്കു േവണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നവേനാടു
പണയം വാങ്ങുക.

14 അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു േസ്നഹിതെന
ഉച്ചത്തിൽ അനു്രഗഹിക്കുന്നവന്നു അതു ശാപമായി
എണ്ണെപ്പടും.

15 െപരുമഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഇടവിടാത്ത
േചാച്ചൎ യും
കലഹക്കാരത്തിയായ ്രസ്തീയും ഒരുേപാെല.

16 അവെള ഒതുക്കുവാൻ േനാക്കുന്നവൻ കാറ്റിെന
ഒതുക്കുവാൻ േനാക്കുന്നു;
അവെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ടു എണ്ണെയ പിടിപ്പാൻ
േപാകുന്നു.

17 ഇരിമ്പു ഇരിമ്പിന്നു മൂച്ചൎ കൂട്ടുന്നു;
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്നു മൂച്ചൎ കൂട്ടുന്നു.
18 അത്തികാക്കുന്നവൻ അതിെന്റ പഴം തിന്നും;
യജമാനെന സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ബഹുമാനിക്കെപ്പടും.
19 െവള്ളത്തിൽ മുഖത്തിെന്നാത്തവണ്ണം മുഖെത്ത

കാണുന്നു;
മനുഷ്യൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിെന്നാത്തവണ്ണം
മനുഷ്യെന കാണുന്നു.

20 പാതാളത്തിന്നും നരകത്തിന്നും ഒരിക്കലും തൃപത്ി
വരുന്നില്ല;
മനുഷ്യെന്റ കണ്ണിന്നും ഒരിക്കലും തൃപത്ിവരുന്നില്ല.
21 െവള്ളിക്കു പുടവും െപാന്നിന്നു മൂശയും േശാധന;
മനുഷ്യേന്നാ അവെന്റ ്രപശംസ.
22 േഭാഷെന ഉരലിൽ ഇട്ടു ഉലക്കെകാണ്ടു

അവിൽേപാെല ഇടിച്ചാലും
അവെന്റ േഭാഷത്വം വിട്ടുമാറുകയില്ല.
23 നിെന്റ ആടുകളുെട അവസ്ഥ അറിവാൻ

ജാ്രഗതയായിരിക്ക;
നിെന്റ കന്നുകാലികളിൽ നന്നായി ദൃഷ്ടിെവക്കുക.
24 സമ്പത്തു എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ;
കിരീടം തലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കുേമാ?
25 പുല്ലു െചത്തി െകാണ്ടുേപാകുന്നു; ഇളമ്പുല്ലു

മുെളച്ചുവരുന്നു;
പവ്വൎ തങ്ങളിെല സസ്യങ്ങെള േശഖരിക്കുന്നു.
26 കുഞ്ഞാടുകൾ നിനക്കു ഉടുപ്പിന്നും
േകാലാടുകൾ നിലത്തിെന്റ വിെലക്കും ഉതകും.
27 േകാലാടുകളുെട പാൽ നിെന്റ ആഹാരത്തിന്നും
നിെന്റ ഭവനക്കാരുെട അേഹാവൃത്തിക്കും
നിെന്റ ദാസിമാരുെട ഉപജീവനത്തിന്നും മതിയാകും.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആരും ഓടിക്കാെത ദുഷ്ടന്മാർ
ഓടിേപ്പാകുന്നു;
നീതിമാന്മാേരാ ബാലസിംഹംേപാെല

നിഭൎയമായിരിക്കുന്നു.
2 േദശെത്ത അതി്രകമംനിമിത്തം അതിെല

്രപഭുക്കന്മാർ പലരായിരിക്കുന്നു;
ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ മുഖാന്തരേമാ
അതിെന്റ വ്യവസ്ഥ ദീഘൎ മായി നില്ക്കുന്നു.

3 അഗതികെള പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദരി്രദൻ
വിളവിെന െവേച്ചക്കാെത ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന
മഴേപാെലയാകുന്നു.

4 ന്യായ്രപമാണെത്ത ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടെന
്രപശംസിക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണെത്ത കാക്കുന്നവേരാ അവേരാടു
എതിക്കൎ ുന്നു.

5 ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവേരാ സകലവും
തിരിച്ചറിയുന്നു.

6 തെന്റ വഴികളിൽ വ്രകനായി നടക്കുന്ന
ധനവാെനക്കാൾ
പരമാത്ഥൎ തയിൽ നടക്കുന്ന ദരി്രദൻ ഉത്തമൻ.
7 ന്യായ്രപമാണെത്ത ്രപമാണിക്കുന്നവൻ

ബുദ്ധിയുള്ള മകൻ;
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അതിഭക്ഷകന്മാക്കൎ ു സഖിയായവേനാ അപ്പെന
അപമാനിക്കുന്നു.

8 പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി സമ്പത്തു
വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നവൻ
അഗതികേളാടു കൃപാലുവായവന്നു േവണ്ടി അതു
േശഖരിക്കുന്നു.

9 ന്യായ്രപമാണം േകൾക്കാെത െചവി
തിരിച്ചുകളഞ്ഞാൽ
അവെന്റ ്രപാത്ഥൎ നതേന്നയും െവറുപ്പാകുന്നു.
10 േനരുള്ളവെര ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു െതറ്റിക്കുന്നവൻ
താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തേന്ന വീഴും;
നിഷ്കളങ്കന്മാേരാ നന്മ അവകാശമാക്കും.
11 ധനവാൻ തനിക്കുതേന്ന ജ്ഞാനിയായി

േതാന്നുന്നു;
ബുദ്ധിയുള്ള അഗതിേയാ അവെന േശാധന
െചയ്യുന്നു.

12 നീതിമാന്മാർ ജയേഘാഷം കഴിക്കുേമ്പാൾ
മേഹാത്സവം;
ദുഷ്ടന്മാർ ഉയന്നൎ ുവരുേമ്പാേഴാ ആളുകൾ
ഒളിച്ചുെകാള്ളുന്നു.

13 തെന്റ ലംഘനങ്ങെള മെറക്കുന്നവന്നു ശുഭം
വരികയില്ല;
അവെയ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉേപക്ഷിക്കുന്നവേന്നാ
കരുണ ലഭിക്കും.

14 എേപ്പാഴും ഭയേത്താടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ;
ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കുന്നവേനാ അനത്ഥൎ ത്തിൽ
അകെപ്പടും.

15 അഗതികളിൽ കത്തൎ ൃത്വം നടത്തുന്ന ദുഷ്ടൻ
ഗജ്ജൎ ിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്നും ഇരേതടി നടക്കുന്ന
കരടിക്കും തുല്യൻ.

16 ബുദ്ധിഹീനനായ ്രപഭു മഹാ പീഡകനും
ആകുന്നു;
്രദവ്യാ്രഗഹം െവറുക്കുന്നവേനാ ദീഘൎ ായുേസ്സാെട
ഇരിക്കും.

17 രക്തപാതകഭാരം ചുമക്കുന്നവൻ കുഴിയിേലക്കു
ബദ്ധെപ്പടും;
അവെന ആരും തടുക്കരുതു.
18 നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കെപ്പടും;
നടപ്പിൽ വ്രകതയുള്ളവേനാ െപെട്ടന്നു വീഴും.
19 നിലം കൃഷിെചയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം

സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും;
നിസ്സാരന്മാെര പിൻെചല്ലുന്നവേനാ േവണ്ടുേവാളം
ദാരിദയ്്യൎ ം അനുഭവിക്കും.

20 വിശ്വസ്തപുരുഷൻ അനു്രഗഹസമ്പൂണ്ണൎ ൻ;
ധനവാനാേകണ്ടതിന്നു ബദ്ധെപ്പടുന്നവേന്നാ ശിക്ഷ
വരാതിരിക്കയില്ല.

21 മുഖദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുന്നതു നന്നല്ല;
ഒരു കഷണം അപ്പത്തിന്നായും മനുഷ്യൻ അന്യായം
െചയ്യും.

22 കണ്ണുകടിയുള്ളവൻ ധനവാനാകുവാൻ
ബദ്ധെപ്പടുന്നു;
ബുദ്ധിമുട്ടു വരുെമന്നു അവൻ അറിയുന്നതുമില്ല.
23 ചക്കരവാക്കു പറയുന്നവെനക്കാൾ
ശാസിക്കുന്നവന്നു പിന്നീടു ്രപീതി ലഭിക്കും.
24 അപ്പേനാേടാ അമ്മേയാേടാ പിടിച്ചുപറിച്ചിട്ടു
അതു അ്രകമമല്ല എന്നു പറയുന്നവൻ നാശകെന്റ
സഖി.

25 അത്യാ്രഗഹമുള്ളവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു;

യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവേനാ പുഷ്ടി
്രപാപിക്കും.

26 സ്വന്തഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ മൂഢൻ;
ജ്ഞാനേത്താെട നടക്കുന്നവേനാ രക്ഷിക്കെപ്പടും.
27 ദരി്രദന്നു െകാടുക്കുന്നവന്നു കുെറച്ചൽ

ഉണ്ടാകയില്ല;
കണ്ണു അെടച്ചുകളയുന്നവേന്നാ ഏറിെയാരു ശാപം
ഉണ്ടാകും.

28 ദുഷ്ടന്മാർ ഉയന്നൎ ുവരുേമ്പാൾ ആളുകൾ
ഒളിച്ചുെകാള്ളുന്നു;
അവർ നശിക്കുേമ്പാേഴാ നീതിമാന്മാർ വദ്ധൎ ിക്കുന്നു.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കൂടക്കൂെട ശാസന േകട്ടിട്ടും ശാഠ്യം
കാണിക്കുന്നവൻ
നീക്കുേപാക്കില്ലാെത െപെട്ടന്നു

നശിച്ചുേപാകും.
2 നീതിമാന്മാർ വദ്ധൎ ിക്കുേമ്പാൾ ജനം

സേന്താഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻ ആധിപത്യം നടത്തുേമ്പാേഴാ ജനം
െനടുവീപ്പൎ ിടുന്നു.

3 ജ്ഞാനത്തിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവൻ തെന്റ അപ്പെന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
േവശ്യകേളാടു സഹവാസം െചയ്യുന്നവേനാ തെന്റ
സമ്പത്തു നശിപ്പിക്കുന്നു.

4 രാജാവു ന്യായപാലനത്താൽ രാജ്യെത്ത
നിലനിത്തൎ ുന്നു;
നികുതി വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നവേനാ അതിെന
നശിപ്പിക്കുന്നു.

5 കൂട്ടുകാരേനാടു മുഖസ്തുതി പറയുന്നവൻ
അവെന്റ കാലിന്നു ഒരു വല വിരിക്കുന്നു.
6 ദുഷ്കമ്മൎ ി തെന്റ ലംഘനത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു;
നീതിമാേനാ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
7 നീതിമാൻ അഗതികളുെട കായ്യൎ ം അറിയുന്നു;
ദുഷ്ടേനാ പരിജ്ഞാനം ഇന്നെതന്നു അറിയുന്നില്ല.
8 പരിഹാസികൾ പട്ടണത്തിൽ േകാപാഗ്നി

ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു;
ജ്ഞാനികേളാ േ്രകാധെത്ത ശമിപ്പിക്കുന്നു.
9 ജ്ഞാനിക്കും േഭാഷന്നും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം

ഉണ്ടായിട്ടു
അവൻ േകാപിച്ചാേലാ ചിരിച്ചാേലാ ശമനം
വരികയില്ല.

10 രക്തപാതകന്മാർ നിഷ്കളങ്കെന േദ്വഷിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവേരാ അവെന്റ ്രപാണരക്ഷ അേന്വഷിക്കുന്നു.
11 മൂഢൻ തെന്റ േകാപെത്ത മുഴുവനും

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
ജ്ഞാനിേയാ അതിെന അടക്കി ശമിപ്പിക്കുന്നു.
12 അധിപതി നുണ േകൾപ്പാൻ തുടങ്ങിയാൽ
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാെരാെക്കയും ദുഷ്ടന്മാരാകും.
13 ദരി്രദനും പീഡകനും തമ്മിൽ എതിർെപടുന്നു;
ഇരുവരുെടയും കണ്ണു യേഹാവ ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു.
14 അഗതികൾക്കു വിശ്വസ്തതേയാെട ന്യായപാലനം

െചയ്യുന്ന
രാജാവിെന്റ സിംഹാസനം എേന്നക്കും
സ്ഥിരമായിരിക്കും.

15 വടിയും ശാസനയും ജ്ഞാനെത്ത നല്കുന്നു;
തന്നിഷ്ടത്തിന്നു വിട്ടിരുന്ന ബാലേനാ അെമ്മക്കു ലജ്ജ
വരുത്തുന്നു.

16 ദുഷ്ടന്മാർ െപരുകുേമ്പാൾ അതി്രകമം െപരുകുന്നു;
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നീതിമാന്മാേരാ അവരുെട വീഴച് കാണും.
17 നിെന്റ മകെന ശിക്ഷിക്ക; അവൻ നിനക്കു

ആശ്വാസമായത്ീരും;
അവൻ നിെന്റ മനസ്സിന്നു ്രപേമാദംവരുത്തും.
18 െവളിപ്പാടു ഇല്ലാെത്തടത്തു ജനം മയ്യൎ ാദവിട്ടു

നടക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണം കാത്തുെകാള്ളുന്നവേനാ ഭാഗ്യവാൻ.
19 ദാസെന ഗുണീകരിപ്പാൻ വാക്കു മാ്രതം േപാരാ;
അവൻ അതു ്രഗഹിച്ചാലും കൂട്ടാക്കുകയില്ലേല്ലാ.
20 വാക്കിൽ ബദ്ധപ്പാടുള്ള മനുഷ്യെന നീ

കാണുന്നുേവാ?
അവെനക്കാൾ മൂഢെനക്കുറിച്ചു അധികം
്രപത്യാശയുണ്ടു.

21 ദാസെന ബാല്യംമുതൽ
ലാളിച്ചുവളത്തൎ ുന്നവേനാടു
അവൻ ഒടുക്കം ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കും.
22 േകാപമുള്ളവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു;
േ്രകാധമുള്ളവൻ അതി്രകമം വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.
23 മനുഷ്യെന്റ ഗവ്വൎ ം അവെന താഴത്്തിക്കളയും;
മേനാവിനയമുള്ളവേനാ മാനം ്രപാപിക്കും.
24 കള്ളനുമായി പങ്കു കൂടുന്നവൻ സ്വന്ത ്രപാണെന

പെകക്കുന്നു;
അവൻ സത്യവാചകം േകൾക്കുന്നു; ഒന്നും
്രപസ്താവിക്കുന്നില്ലതാനും.

25 മാനുഷഭയം ഒരു കണി ആകുന്നു;
യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവേനാ
രക്ഷ്രപാപിക്കും.

26 അേനകർ അധിപതിയുെട മുഖ്രപസാദം
അേന്വഷിക്കുന്നു;
മനുഷ്യെന്റ ന്യായവിധിേയാ യേഹാവയാൽ വരുന്നു.
27 നീതിെകട്ടവൻ നീതിമാന്മാക്കൎ ു െവറുപ്പു;
സന്മാഗ്ഗൎ ി ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ും െവറുപ്പു.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യാേക്കയുെട മകനായ ആഗൂരിെന്റ
വചനങ്ങൾ;
ഒരു അരുളപ്പാടു; ആ പുരുഷെന്റ

വാക്യമാവിതു:
ൈദവേമ, ഞാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചു,
ൈദവേമ, ഞാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചു ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 ഞാൻ സകലമനുഷ്യരിലും മൃഗ്രപായനേ്രത;
മാനുഷബുദ്ധി എനിക്കില്ല;
3 ഞാൻ ജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല;
പരിശുദ്ധനായവെന്റ പരിജ്ഞാനം എനിക്കില്ല.
4 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങിവരികയും

െചയത്വൻ ആർ?
കാറ്റിെന തെന്റ മുഷ്ടിയിൽ പിടിച്ചടക്കിയവൻ ആർ?
െവള്ളങ്ങെള വ്രസ്തത്തിൽ െകട്ടിയവൻ ആർ?
ഭൂമിയുെട അറുതികെളെയാെക്കയും നിയമിച്ചവൻ
ആർ?
അവെന്റ േപെരന്തു? അവെന്റ മകെന്റ േപർ എന്തു?
നിനക്കറിയാേമാ?

5 ൈദവത്തിെന്റ സകലവചനവും
ശുദ്ധിെചയത്താകുന്നു;
തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവക്കൎ ു അവൻ പരിച തേന്ന.
6 അവെന്റ വചനങ്ങേളാടു നീ ഒന്നും കൂട്ടരുതു;
അവൻ നിെന്ന വിസ്തരിച്ചിട്ടു നീ കള്ളനാകുവാൻ ഇട
വരരുതു.

7 രണ്ടു കായ്യൎ ം ഞാൻ നിേന്നാടു അേപക്ഷിക്കുന്നു;

ജീവപയ്യൎ ന്തം അവ എനിക്കു നിേഷധിക്കരുേത;
8 വ്യാജവും േഭാഷ്കും എേന്നാടു അകേറ്റണേമ;
ദാരി്രദ്യവും സമ്പത്തും എനിക്കു തരാെത
നിത്യവൃത്തി തന്നു എെന്ന േപാഷിപ്പിേക്കണേമ.
9 ഞാൻ തൃപത്നായിത്തീന്നൎ ിട്ടു: യേഹാവ ആർ എന്നു

നിെന്ന നിേഷധിപ്പാനും
ദരി്രദനായിത്തീന്നൎ ിട്ടു േമാഷ്ടിച്ചു എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
നാമെത്ത തീണ്ടിപ്പാനും സംഗതി വരരുേത.

10 ദാസെനക്കുറിച്ചു യജമാനേനാടു ഏഷണി
പറയരുതു;
അവൻ നിെന്ന ശപിപ്പാനും നീ
കുറ്റക്കാരനായിത്തീരുവാനും ഇടവരരുതു.

11 അപ്പെന ശപിക്കയും അമ്മെയ
അനു്രഗഹിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യുേന്നാരു തലമുറ!

12 തങ്ങൾക്കു തേന്ന നിമ്മൎ ലരായിേത്താന്നുന്നവരും
അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാത്തവരുമാേയാരു തലമുറ!
13 അേയ്യാ ഈ തലമുറയുെട കണ്ണുകൾ എ്രത

ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു -
അവരുെട കണ്ണിമകൾ എ്രത െപാങ്ങിയിരിക്കുന്നു -
14 എളിയവെര ഭൂമിയിൽനിന്നും
ദരി്രദെര മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്നും തിന്നുകളവാൻ
തക്കവണ്ണം
മുമ്പല്ലു വാളായും അണപ്പല്ലു കത്തിയായും
ഇരിക്കുേന്നാരു തലമുറ!

15 കന്നെട്ടക്കു: തരിക, തരിക എന്ന രണ്ടു പു്രതിമാർ
ഉണ്ടു;
ഒരിക്കലും തൃപത്ിവരാത്തതു മൂന്നുണ്ടു;
മതി എന്നു പറയാത്തതു നാലുണ്ടു:
16 പാതാളവും വന്ധ്യയുെട ഗഭൎപാ്രതവും
െവള്ളം കുടിച്ചു തൃപത്ിവരാത്ത ഭൂമിയും
മതി എന്നു പറയാത്ത തീയും തേന്ന.
17 അപ്പെന പരിഹസിക്കയും
അമ്മെയ അനുസരിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യുന്ന
കണ്ണിെന
േതാട്ടരികെത്ത കാക്ക െകാത്തിപ്പറിക്കയും
കഴുകിൻ കുഞ്ഞുകൾ തിന്നുകയും െചയ്യും.
18 എനിക്കു അതിവിസമ്യമായി േതാന്നുന്നതു

മൂന്നുണ്ടു;
എനിക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു നാലുണ്ടു:
19 ആകാശത്തു കഴുകെന്റ വഴിയും
പാറേമൽ സപ്പൎ ത്തിെന്റ വഴിയും
സമു്രദമേദ്ധ്യ കപ്പലിെന്റ വഴിയും
കന്യകേയാടുകൂെട പുരുഷെന്റ വഴിയും തേന്ന.
20 വ്യഭിചാരിണിയുെട വഴിയും അങ്ങെന തേന്ന:
അവൾ തിന്നു വായ ്തുെടച്ചിട്ടു
ഞാൻ ഒരു േദാഷവും െചയത്ിട്ടിെല്ലന്നു പറയുന്നു.
21 മൂന്നിെന്റ നിമിത്തം ഭൂമി വിെറക്കുന്നു;
നാലിെന്റ നിമിത്തം അതിന്നു സഹിച്ചു കൂടാ:
22 ദാസൻ രാജാവായാൽ അവെന്റ നിമിത്തവും
േഭാഷൻ തിന്നു തൃപത്നായാൽ അവെന്റ നിമിത്തവും
23 വിലക്ഷെണക്കു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുെട

നിമിത്തവും
ദാസി യജമാനത്തിയുെട സ്ഥാനം ്രപാപിച്ചാൽ
അവളുെട നിമിത്തവും തേന്ന.

24 ഭൂമിയിൽ എ്രതയും െചറിയവെയങ്കിലും
അത്യന്തം ജ്ഞാനമുള്ളവയായിട്ടു നാലുണ്ടു:
25 ഉറുമ്പു ബലഹീനജാതി എങ്കിലും
അതു േവനല്ക്കാലത്തു ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു
െവക്കുന്നു.

26 കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതി എങ്കിലും
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അതു പാറയിൽ പാപ്പൎ ിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
27 െവട്ടുക്കിളിക്കു രാജാവില്ല എങ്കിലും
അെതാെക്കയും അണിയണിയായി പുറെപ്പടുന്നു.
28 പല്ലിെയ ൈകെകാണ്ടു പിടിക്കാം എങ്കിലും
അതു രാജാക്കന്മാരുെട അരമനകളിൽ പാക്കൎ ുന്നു.
29 ചന്തമായി നടെകാള്ളുന്നതു മൂന്നുണ്ടു;
ചന്തമായി നടക്കുന്നതു നാലുണ്ടു:
30 മൃഗങ്ങളിൽെവച്ചു ശക്തിേയറിയതും
ഒന്നിന്നും വഴിമാറാത്തതുമായ സിംഹവും
31 നായാട്ടുനായും േകാലാട്ടുെകാറ്റനും
ൈസന്യസേമതനായ രാജാവും തേന്ന.
32 നീ നിഗളിച്ചു േഭാഷത്വം ്രപവത്തൎ ിക്കേയാ
േദാഷം നിരൂപിക്കേയാ െചയത്ുേപാെയങ്കിൽ
ൈകെകാണ്ടു വായ ്െപാത്തിെക്കാൾക.
33 പാൽ കടഞ്ഞാൽ െവണ്ണയുണ്ടാകും;
മൂക്കു െഞക്കിയാൽ േചാര വരും;
േകാപം ഇളക്കിയാൽ വഴക്കുണ്ടാകും.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െലമൂേവൽരാജാവിെന്റ വചനങ്ങൾ;
അവെന്റ അമ്മ അവന്നു ഉപേദശിച്ചു
െകാടുത്ത അരുളപ്പാടു.

2 മകേന, എന്തു? ഞാൻ ്രപസവിച്ച മകേന എന്തു?
എെന്റ േനച്ചൎ കളുെട മകേന, എന്തു?
3 ്രസ്തീകൾക്കു നിെന്റ ബലെത്തയും
രാജാക്കന്മാെര നശിപ്പിക്കുന്നവക്കൎ ു നിെന്റ
വഴികെളയും െകാടുക്കരുതു.

4 വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതു രാജാക്കന്മാക്കൎ ു
െകാള്ളരുതു;
െലമൂേവേല, രാജാക്കന്മാക്കൎ ു അതു െകാള്ളരുതു;
മദ്യസക്തി ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ു െകാള്ളരുതു.
5 അവർ കുടിച്ചിട്ടു നിയമം മറന്നുേപാകുവാനും
അരിഷ്ടന്മാരുെട ന്യായം മറിച്ചുകളവാനും
ഇടവരരുതു.

6 നശിക്കുമാറായിരിക്കുന്നവന്നു മദ്യവും
മേനാവ്യസനമുള്ളവന്നു വീഞ്ഞും െകാടുക്ക.
7 അവൻ കുടിച്ചിട്ടു തെന്റ ദാരിദയ്്യൎ ം മറക്കയും
തെന്റ അരിഷ്ടത ഓക്കൎ ാതിരിക്കയും െചയ്യെട്ട.
8 ഊമന്നു േവണ്ടി നിെന്റ വായ ്തുറക്ക;
ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്ന ഏവരുെടയും കായ്യൎ ത്തിൽ തേന്ന.
9 നിെന്റ വായ ്തുറന്നു നീതിേയാെട ന്യായം വിധിക്ക;
എളിയവന്നും ദരി്രദന്നും ന്യായപാലനം
െചയത്ുെകാടുക്ക.

10 സാമത്ഥൎ ്യമുള്ള ഭായ്യൎ െയ ആക്കൎ ു കിട്ടും?
അവളുെട വില മുത്തുകളിലും ഏറും.
11 ഭത്തൎ ാവിെന്റ ഹൃദയം അവെള വിശ്വസിക്കുന്നു;
അവെന്റ ലാഭത്തിന്നു ഒരു കുറവുമില്ല.
12 അവൾ തെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും
അവന്നു തിന്മയല്ല നന്മ തേന്ന െചയ്യുന്നു.
13 അവൾ ആട്ടുേരാമവും ചണവും സമ്പാദിച്ചു

താലപ്യ്യൎ േത്താെട ൈകെകാണ്ടു േവലെചയ്യുന്നു.
14 അവൾ കച്ചവടക്കപ്പൽേപാെലയാകുന്നു;
ദൂരത്തുനിന്നു ആഹാരം െകാണ്ടുവരുന്നു.
15 അവൾ നന്നരാവിെല എഴുേന്നറ്റു, വീട്ടിലുള്ളവക്കൎ ു

ആഹാരവും
േവലക്കാരത്തികൾക്കു ഓഹരിയും െകാടുക്കുന്നു.
16 അവൾ ഒരു നിലത്തിേന്മൽ ദൃഷ്ടിെവച്ചു അതു

േമടിക്കുന്നു;
ൈകേനട്ടംെകാണ്ടു അവൾ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടാക്കുന്നു.

17 അവൾ ബലംെകാണ്ടു അര മുറക്കുകയും
ഭുജങ്ങെള ശക്തീകരിക്കയും െചയ്യുന്നു.
18 തെന്റ വ്യാപാരം ആദായമുള്ളെതന്നു അവൾ

്രഗഹിക്കുന്നു;
അവളുെട വിളക്കു രാ്രതിയിൽ െകട്ടുേപാകുന്നതുമില്ല.
19 അവൾ വിടുത്തെലക്കു ൈക നീട്ടുന്നു;
അവളുെട വിരൽ കതിർ പിടിക്കുന്നു.
20 അവൾ തെന്റ ൈക എളിയവക്കൎ ു തുറക്കുന്നു;
ദരി്രദന്മാരുെട അടുക്കേലക്കു ൈക നീട്ടുന്നു.
21 തെന്റ വീട്ടുകാെരെച്ചാല്ലി അവൾ ഹിമെത്ത

േപടിക്കുന്നില്ല;
അവളുെട വീട്ടിലുള്ളവെക്കൎ ാെക്കയും ചുവപ്പു കമ്പളി
ഉണ്ടേല്ലാ.

22 അവൾ തനിക്കു പരവതാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ശണപടവും ധൂ്രമവ്രസ്തവും അവളുെട ഉടുപ്പു.
23 േദശത്തിെല മൂപ്പന്മാേരാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവളുെട ഭത്തൎ ാവു പട്ടണവാതില്ക്കൽ
്രപസിദ്ധനാകുന്നു.

24 അവൾ ശണവ്രസ്തം ഉണ്ടാക്കി വില്ക്കുന്നു;
അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരെന ഏലപ്ിക്കുന്നു.
25 ബലവും മഹിമയും അവളുെട ഉടുപ്പു;
ഭാവികാലം ഓത്തൎ ു അവൾ പുഞ്ചിരിയിടുന്നു.
26 അവൾ ജ്ഞാനേത്താെട വായ ്തുറക്കുന്നു;
ദയയുള്ള ഉപേദശം അവളുെട നാവിേന്മൽ ഉണ്ടു.
27 വീട്ടുകാരുെട െപരുമാറ്റം അവൾ

സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു;
െവറുെത ഇരുന്നു അേഹാവൃത്തി കഴിക്കുന്നില്ല.
28 അവളുെട മക്കൾ എഴുേന്നറ്റു അവെള ഭാഗ്യവതി

എന്നു പുകഴത്്തുന്നു;
അവളുെട ഭത്തൎ ാവും അവെള ്രപശംസിക്കുന്നതു:
29 അേനകം തരുണികൾ സാമത്ഥൎ ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു;
നീേയാ അവെരല്ലാവരിലും േശ്രഷഠ്യായിരിക്കുന്നു.
30 ലാവണ്യം വ്യാജവും െസൗന്ദയ്യൎ ം വ്യത്ഥൎ വും

ആകുന്നു;
യേഹാവാഭക്തിയുള്ള ്രസ്തീേയാ ്രപശംസിക്കെപ്പടും.
31 അവളുെട ൈകകളുെട ഫലം അവൾക്കു

െകാടുപ്പിൻ;
അവളുെട സ്വന്ത്രപവൃത്തികൾ പട്ടണവാതില്ക്കൽ
അവെള ്രപശംസിക്കെട്ട.
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സഭാ്രപസംഗിസഭാ്രപസംഗി

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയരൂശേലമിെല രാജാവായി ദാവീദിെന്റ
മകനായ സഭാ്രപസംഗിയുെട വചനങ്ങൾ.

2 ഹാ മായ, മായ എന്നു സഭാ്രപസംഗി
പറയുന്നു; ഹാ മായ, മായ, സകലവും മായയേ്രത. 3

സൂയ്യൎ ന്നു കീഴിൽ ്രപയത്നിക്കുന്ന സകല്രപയത്നത്താലും
മനുഷ്യന്നു എന്തു ലാഭം? 4 ഒരു തലമുറ േപാകുന്നു;
മെറ്റാരു തലമുറ വരുന്നു; 5 ഭൂമിേയാ എേന്നക്കും
നില്ക്കുന്നു; സൂയ്യൎ ൻ ഉദിക്കുന്നു; സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കുന്നു;
ഉദിച്ച സ്ഥലേത്തക്കു തേന്ന ബദ്ധെപ്പട്ടു െചല്ലുന്നു. 6

കാറ്റു െതേക്കാട്ടു െചന്നു വടേക്കാട്ടു ചുറ്റിവരുന്നു;
അങ്ങെന കാറ്റു ചുറ്റിച്ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടു
പരിവത്തൎ നം െചയ്യുന്നു. 7 സകലനദികളും
സമു്രദത്തിേലക്കു ഒഴുകിവീഴുന്നു; എന്നിട്ടും സമു്രദം
നിറയുന്നില്ല; നദികൾ ഒഴുകിവീഴുന്ന ഇടേത്തക്കു
പിെന്നയും പിെന്നയും െചല്ലുന്നു. 8

സകലകായ്യൎ ങ്ങളും ശ്രമാവഹങ്ങളാകുന്നു; മനുഷ്യൻ
പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല; കണ്ടിട്ടു കണ്ണിന്നു തൃപത്ി
വരുന്നില്ല; േകട്ടിട്ടു െചവി നിറയുന്നതുമില്ല. 9

ഉണ്ടായിരുന്നതു ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും,
െചയത്ുകഴിഞ്ഞതു െചയവ്ാനുള്ളതും ആകുന്നു;
സൂയ്യൎ ന്നു കീഴിൽ പുതുതായി യാെതാന്നും ഇല്ല. 10 ഇതു
പുതിയതു എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം വല്ലതും ഉേണ്ടാ?
നമുക്കു മുെമ്പ, പണ്ടെത്ത കാലത്തു തേന്ന
അതുണ്ടായിരുന്നു. 11 പുരാതന ജനെത്തക്കുറിച്ചു
ഓമ്മൎ യില്ലേല്ലാ; വരുവാനുള്ളവെരക്കുറിച്ചു
പിന്നേത്തതിൽ വരുവാനുള്ളവക്കൎ ും
ഓമ്മൎ യുണ്ടാകയില്ല.

12 സഭാ്രപസംഗിയായ ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
യി്രസാേയലിന്നു രാജാവായിരുന്നു. 13 ആകാശത്തിൻ
കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്നെതാെക്കയും ജ്ഞാനേത്താെട
ആരാഞ്ഞറിേയണ്ടതിന്നു ഞാൻ മനസ്സുെവച്ചു; ഇതു
ൈദവം മനുഷ്യക്കൎ ു കഷ്ടെപ്പടുവാൻ െകാടുത്ത
വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടു തേന്ന. 14 സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ
നടക്കുന്ന സകല ്രപവൃത്തികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു;
അവെയാെക്കയും മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും അേ്രത.
15 വളവുള്ളതു േനെര ആക്കുവാൻ വഹിയാ;
കുറവുള്ളതു എണ്ണിത്തിെകപ്പാനും വഹിയാ. 16 ഞാൻ
മനസ്സിൽ ആേലാചിച്ചുപറഞ്ഞതു: െയരൂശേലമിൽ
എനിക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാളും
അധികം ജ്ഞാനം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ
ഹൃദയം ജ്ഞാനവും അറിവും ധാരാളം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 ജ്ഞാനം ്രഗഹിപ്പാനും ്രഭാന്തും
േഭാഷത്വവും അറിവാനും ഞാൻ മനസ്സുെവച്ചു; ഇതും
വൃഥാ്രപയത്നെമന്നു കണ്ടു. 18

ജ്ഞാനബാഹുല്യത്തിൽ വ്യസനബാഹുല്യം ഉണ്ടു;
അറിവു വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നവൻ ദുഃഖവും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ എേന്നാടു തേന്ന പറഞ്ഞു: വരിക;
ഞാൻ നിെന്ന സേന്താഷംെകാണ്ടു
പരീക്ഷിക്കും; സുഖം അനുഭവിച്ചുെകാൾക. 2

എന്നാൽ അതും മായ തേന്ന. ഞാൻ ചിരിെയക്കുറിച്ചു
അതു ്രഭാന്തു എന്നും സേന്താഷെത്തക്കുറിച്ചു
അതുെകാെണ്ടന്തു ഫലം എന്നും പറഞ്ഞു. 3

മനുഷ്യക്കൎ ു ആകാശത്തിൻ കീെഴ ജീവപയ്യൎ ന്തം
െചയവ്ാൻ നല്ലതു ഏെതന്നു ഞാൻ കാണുേവാളം
എെന്റ ഹൃദയം എെന്ന ജ്ഞാനേത്താെട
നടത്തിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, ഞാൻ എെന്റ േദഹെത്ത
വീഞ്ഞുെകാണ്ടു സേന്താഷിപ്പിപ്പാനും േഭാഷത്വം
പിടിച്ചു െകാൾവാനും എെന്റ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചു. 4

ഞാൻ മഹാ്രപവൃത്തികെള െചയത്ു; എനിക്കു
അരമനകെള പണിതു; മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി.
5 ഞാൻ േതാട്ടങ്ങെളയും ഉദ്യാനങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി;
അവയിൽ സകലവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങെളയും നട്ടു. 6

വൃക്ഷം െവച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരുന്ന േതാപ്പു നെനപ്പാൻ
കുളങ്ങളും കുഴിപ്പിച്ചു. 7 ഞാൻ ദാസന്മാെരയും
ദാസിമാെരയും വിെലക്കു വാങ്ങി; വീട്ടിൽ ജനിച്ച
ദാസന്മാരും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു; െയരൂശേലമിൽ
എനിക്കുമുമ്പു ഉണ്ടായിരുന്ന ഏവരിലും അധികം
ആടുമാടുകളായ ബഹുസമ്പത്തു
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 8 ഞാൻ െവള്ളിയും െപാന്നും
രാജാക്കന്മാക്കൎ ും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉള്ള
ഭണ്ഡാരവും സ്വരൂപിച്ചു; സംഗീതക്കാെരയും
സംഗീതക്കാരത്തികെളയും മനുഷ്യരുെട ്രപേമാദമായ
അനവധി ്രസ്തീജനെത്തയും സമ്പാദിച്ചു. 9 ഇങ്ങെന
ഞാൻ, എനിക്കുമുമ്പു െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവരിലും മഹാനായിത്തീന്നൎ ു അഭിവൃദ്ധി
്രപാപിച്ചു; ജ്ഞാനവും എന്നിൽ ഉെറച്ചുനിന്നു. 10

എെന്റ കണ്ണു ആ്രഗഹിച്ചെതാന്നും ഞാൻ അതിന്നു
നിേഷധിച്ചില്ല; എെന്റ ഹൃദയത്തിന്നു ഒരു
സേന്താഷവും വിലക്കിയില്ല; എെന്റ
സകല്രപയത്നവുംനിമിത്തം എെന്റ ഹൃദയം
സേന്താഷിച്ചു; എെന്റ സകല്രപയത്നത്തിലും
എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇതു തേന്ന. 11 ഞാൻ
എെന്റ ൈകകളുെട സകല്രപവൃത്തികെളയും ഞാൻ
െചയവ്ാൻ ശ്രമിച്ച സകലപരിശ്രമങ്ങെളയും േനാക്കി;
എല്ലാം മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും അേ്രത; സൂയ്യൎ െന്റ
കീഴിൽ യാെതാരു ലാഭവും ഇല്ല എന്നു കണ്ടു. 12

ഞാൻ ജ്ഞാനവും ്രഭാന്തും േഭാഷത്വവും േനാക്കുവാൻ
തിരിഞ്ഞു; രാജാവിെന്റ േശഷം വരുന്ന മനുഷ്യൻ
എന്തു െചയ്യും? പണ്ടു െചയത്തു തേന്ന. 13 െവളിച്ചം
ഇരുളിെനക്കാൾ േശ്രഷഠ്മായിരിക്കുന്നതുേപാെല
ജ്ഞാനം േഭാഷത്വെത്തക്കാൾ േശ്രഷഠ്മായിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ കണ്ടു. 14 ജ്ഞാനിക്കു തലയിൽ
കണ്ണുണ്ടു; േഭാഷൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു; എന്നാൽ
അവക്കൎ ു എല്ലാവക്കൎ ും ഗതി ഒന്നു തേന്ന എന്നു ഞാൻ
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്രഗഹിച്ചു. 15 ആകയാൽ ഞാൻ എേന്നാടു: േഭാഷന്നും
എനിക്കും ഗതി ഒന്നു തേന്ന; പിെന്ന ഞാൻ എന്തിന്നു
അധികം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതും മായയേ്രത എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. 16

േഭാഷെനക്കുറിച്ചാകെട്ട ജ്ഞാനിെയക്കുറിച്ചാകെട്ട
ശാശ്വതമായ ഓമ്മൎ യില്ല; വരുംകാലത്തും അവെര
ഒെക്കയും മറന്നുേപാകും; അേയ്യാ േഭാഷൻ
മരിക്കുന്നതുേപാെല ജ്ഞാനിയും മരിക്കുന്നു; 17

അങ്ങെന സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ നടക്കുന്ന കായ്യൎ ം എനിക്കു
അനിഷ്ടമായതുെകാണ്ടു ഞാൻ ജീവെന െവറുത്തു;
എല്ലാം മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും അേ്രത.

18 സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ ഞാൻ ്രപയത്നിച്ച ്രപയത്നം
ഒെക്കയും ഞാൻ െവറുത്തു; എെന്റ േശഷം
വരുവാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു ഞാൻ അതു
െവേച്ചേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ. 19 അവൻ
ജ്ഞാനിയായിരിക്കുേമാ േഭാഷനായിരിക്കുേമാ?
ആക്കൎ റിയാം? എന്തായാലും ഞാൻ സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ
്രപയത്നിച്ചതും ജ്ഞാനം വിളങ്ങിച്ചതും ആയ
സകല്രപയത്നഫലത്തിേന്മലും അവൻ അധികാരം
്രപാപിക്കും. അതും മായ അേ്രത. 20 ആകയാൽ
സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ ്രപയത്നിച്ച സവ്വൎ ്രപയത്നെത്തക്കുറിച്ചും
ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത നിരാശെപ്പടുത്തുവാൻ
തുടങ്ങി. 21 ഒരുത്തൻ ജ്ഞാനേത്താടും അറിേവാടും
സാമത്ഥൎ ്യേത്താടുംകൂെട ്രപയത്നിക്കുന്നു; എങ്കിലും
അതിൽ ്രപയത്നിക്കാത്ത ഒരുത്തന്നു അവൻ അതിെന
അവകാശമായി െവേച്ചേക്കണ്ടിവരുന്നു; അതും
മായയും വലിയ തിന്മയും അേ്രത. 22 സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ
്രപയത്നിക്കുന്ന സകല്രപയത്നംെകാണ്ടും
ഹൃദയപരിശ്രമംെകാണ്ടും മനുഷ്യന്നു എന്തു ഫലം?
23 അവെന്റ നാളുകൾ ഒെക്കയും ദുഃഖകരവും
അവെന്റ കഷ്ടപ്പാടു വ്യസനകരവും അേല്ലാ;
രാ്രതിയിലും അവെന്റ ഹൃദയത്തിന്നു സ്വസ്ഥതയില്ല;
അതും മായ അേ്രത. 24 തിന്നു കുടിച്ചു തെന്റ
്രപയത്നത്താൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാെത
മനുഷ്യന്നു മെറ്റാരു നന്മയുമില്ല; അതും ൈദവത്തിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നുള്ളതു എന്നു ഞാൻ കണ്ടു. 25 അവൻ
നല്കീട്ടല്ലാെത ആർ ഭക്ഷിക്കും ആർ അനുഭവിക്കും? 26

തനിക്കു ്രപസാദമുള്ള മനുഷ്യന്നു അവൻ ജ്ഞാനവും
അറിവും സേന്താഷവും െകാടുക്കുന്നു; പാപിേക്കാ
ൈദവം തനിക്കു ്രപസാദമുള്ളവന്നു
അനുഭവമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ധനം സമ്പാദിക്കയും
സ്വരൂപിക്കയും െചയവ്ാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടു
െകാടുക്കുന്നു. അതും മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും
അേ്രത.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എല്ലാറ്റിന്നും ഒരു സമയമുണ്ടു; ആകാശത്തിൻ
കീഴുള്ള സകലകായ്യൎ ത്തിന്നും ഒരു കാലം ഉണ്ടു.
2 ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം, മരിപ്പാൻ ഒരു കാലം;

നടുവാൻ ഒരു കാലം, നട്ടതു പറിപ്പാൻ ഒരു കാലം;
െകാല്ലുവാൻ ഒരു കാലം, െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഒരു
കാലം; 3 ഇടിച്ചുകളവാൻ ഒരു കാലം, പണിവാൻ
ഒരുകാലം, 4 കരവാൻ ഒരു കാലം ചിരിപ്പാൻ
ഒരുകാലം; വിലപിപ്പാൻ ഒരു കാലം, നൃത്തം
െചയവ്ാൻ ഒരു കാലം; 5 കല്ലു െപറുക്കിക്കളവാൻ
ഒരു കാലം, കല്ലു െപറുക്കിക്കൂട്ടുവാൻ ഒരു കാലം;
ആലിംഗനം െചയവ്ാൻ ഒരു കാലം, ആലിംഗനം
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം; 6 സമ്പാദിപ്പാൻ ഒരു
കാലം, നഷ്ടമാവാൻ ഒരു കാലം; സൂക്ഷിച്ചുെവപ്പാൻ

ഒരു കാലം, എറിഞ്ഞുകളവാൻ ഒരു കാലം; 7

കീറുവാൻ ഒരു കാലം, തുന്നുവാൻ ഒരു കാലം;
മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം, സംസാരിപ്പാൻ ഒരു കാലം;
8 േസ്നഹിപ്പാൻ ഒരു കാലം, േദ്വഷിപ്പാൻ ഒരു കാലം;
യുദ്ധത്തിന്നു ഒരു കാലവും സമാധാനത്തിന്നു ഒരു
കാലവും ഉണ്ടു. 9 ്രപയത്നിക്കുന്നവന്നു തെന്റ
്രപയത്നംെകാണ്ടു എന്തു ലാഭം? 10 ൈദവം മനുഷ്യക്കൎ ു
കഷ്ടെപ്പടുവാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടു ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു. 11 അവൻ സകലവും അതതിെന്റ
സമയത്തു ഭംഗിയായി െചയത്ു നിത്യതയും
മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും
ൈദവം ആദിേയാടന്തം െചയ്യുന്ന ്രപവൃത്തിെയ
്രഗഹിപ്പാൻ അവക്കൎ ു കഴിവില്ല. 12 ജീവപയ്യൎ ന്തം
സേന്താഷിക്കുന്നതും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും
അല്ലാെത ഒരു നന്മയും മനുഷ്യക്കൎ ു ഇല്ല എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു. 13 ഏതു മനുഷ്യനും തിന്നു കുടിച്ചു തെന്റ
സകല്രപയത്നംെകാണ്ടും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും
ൈദവത്തിെന്റ ദാനം ആകുന്നു. 14 ൈദവം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നെതാെക്കയും ശാശ്വതം എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു; അതിേനാടു ഒന്നും കൂട്ടുവാനും
അതിൽനിന്നു ഒന്നും കുെറപ്പാനും കഴിയുന്നതല്ല;
മനുഷ്യർ തേന്ന ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു ൈദവം അതു
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാഴുള്ളതു
പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു; ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും മുമ്പു
ഉണ്ടായിരുന്നതു തേന്ന; കഴിഞ്ഞുേപായതിെന ൈദവം
വീണ്ടും അേന്വഷിക്കുന്നു. 16 പിെന്നയും ഞാൻ
സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ ന്യായത്തിെന്റ സ്ഥലത്തു ന്യായേക്കടും
നീതിയുെട സ്ഥലത്തു നീതിേകടും കണ്ടു. 17 ഞാൻ
എെന്റ മനസ്സിൽ: ൈദവം നീതിമാെനയും ദുഷ്ടെനയും
ന്യായം വിധിക്കും; സകലകായ്യൎ ത്തിന്നും
സകല്രപവൃത്തിക്കും ഒരു കാലം ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു
വിചാരിച്ചു. 18 പിെന്നയും ഞാൻ മനസ്സിൽ
വിചാരിച്ചതു: ഇതു മനുഷ്യർനിമിത്തമേ്രത; ൈദവം
അവെര േശാധനകഴിേക്കണ്ടതിന്നും തങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ
മാ്രതം എന്നു അവർ കാേണണ്ടതിന്നും തേന്ന. 19

മനുഷ്യക്കൎ ു ഭവിക്കുന്നതു മൃഗങ്ങൾക്കും ഭവിക്കുന്നു;
രണ്ടിന്നും ഗതി ഒന്നു തേന്ന; അതു മരിക്കുന്നതുേപാെല
അവനും മരിക്കുന്നു; രണ്ടിന്നും ശ്വാസം ഒന്നേ്രത;
മനുഷ്യന്നു മൃഗെത്തക്കാൾ വിേശഷതയില്ല; സകലവും
മായയേല്ലാ. 20 എല്ലാം ഒരു സ്ഥലേത്തക്കു തേന്ന
േപാകുന്നു; എല്ലാം െപാടിയിൽ നിന്നുണ്ടായി, എല്ലാം
വീണ്ടും െപാടിയായത്ീരുന്നു. 21 മനുഷ്യരുെട
ആത്മാവു േമേലാട്ടു േപാകുന്നുേവാ? മൃഗങ്ങളുെട
ആത്മാവു കീേഴാട്ടു ഭൂമിയിേലക്കു േപാകുന്നുേവാ?
ആക്കൎ റിയാം? 22 അതുെകാണ്ടു മനുഷ്യൻ തെന്റ
്രപവൃത്തികളിൽ സേന്താഷിക്കുന്നതല്ലാെത മെറ്റാരു
നന്മയുമില്ല എന്നു ഞാൻ കണ്ടു; അതു തേന്ന അവെന്റ
ഓഹരി; തെന്റ േശഷം ഉണ്ടാവാനിരിക്കുന്നതു
കാണ്മാൻ ആർ അവെന മടക്കിവരുത്തും?

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്നയും ഞാൻ സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ നടക്കുന്ന
പീഡനങ്ങെളെയല്ലാം കണ്ടു; പീഡിതന്മാർ
കണ്ണുനീെരാഴുക്കുന്നു; അവക്കൎ ു

ആശ്വാസ്രപദൻ ഇല്ല; അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട
കയ്യാൽ അവർ ബലാല്ക്കാരം അനുഭവിക്കുന്നു;
എന്നിട്ടും ആശ്വാസ്രപദൻ അവക്കൎ ില്ല. 2 ആകയാൽ
ഇേപ്പാൾ ജീവേനാടിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളവെരക്കാൾ
മുെമ്പ തേന്ന മരിച്ചുേപായിരിക്കുന്ന മൃതന്മാെര ഞാൻ
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്രപശംസിച്ചു. 3 ഈ രണ്ടു വകക്കാെരക്കാളും
ഇതുവെര ജനിക്കാത്തവനും സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ നടക്കുന്ന
ദുഷ്്രപവൃത്തിെയ കാണാത്തവനുമായ മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ. 4 സകല്രപയത്നവും സാമത്ഥൎ ്യമുള്ള
്രപവൃത്തി ഒെക്കയും ഒരുവന്നു മറ്റവേനാടുള്ള
അസൂയയിൽനിന്നുളവാകുന്നു എന്നു ഞാൻ കണ്ടു;
അതും മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും അേ്രത. 5 മൂഢൻ
കയ്യും െകട്ടിയിരുന്നു സ്വന്തമാംസം തിന്നുന്നു. 6 രണ്ടു
കയ്യും നിറയ അദ്ധ്വാനവും വൃഥാ്രപയത്നവും
ഉള്ളതിെനക്കാൾ ഒരു ൈക നിറയ വിശ്രാമം അധികം
നല്ലതു. 7 ഞാൻ പിെന്നയും സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ മായ
കണ്ടു. 8 ഏകാകിയായ ഒരുത്തനുണ്ടു; അവന്നു
ആരുമില്ല, മകനില്ല, സേഹാദരനും ഇല്ല; എങ്കിലും
അവെന്റ ്രപയത്നത്തിന്നു ഒന്നിന്നും അവസാനമില്ല;
അവെന്റ കണ്ണിന്നു സമ്പത്തു കണ്ടു
തൃപത്ിവരുന്നതുമില്ല; എന്നാൽ താൻ ആക്കൎ ുേവണ്ടി
്രപയത്നിച്ചു സുഖാനുഭവം ത്യജിക്കുന്നു? ഇതും
മായയും വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടും അേ്രത. 9

ഒരുവെനക്കാൾ ഇരുവർ ഏെറ നല്ലതു; അവക്കൎ ു
തങ്ങളുെട ്രപയത്നത്താൽ നല്ല ്രപതിഫലം കിട്ടുന്നു. 10

വീണാൽ ഒരുവൻ മേറ്റവെന എഴുേന്നലപ്ിക്കും;
ഏകാകി വീണാേലാ അവെന എഴുേന്നലപ്ിപ്പാൻ
ആരുമില്ലായ്കെകാണ്ടു അവന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം! 11

രണ്ടുേപർ ഒന്നിച്ചു കിടന്നാൽ അവക്കൎ ു കുളിർ മാറും;
ഒരുത്തൻ തേന്ന ആയാേലാ എങ്ങെന കുളിർ മാറും? 12

ഒരുത്തെന ആെരങ്കിലും ആ്രകമിച്ചാൽ രണ്ടുേപക്കൎ ും
അവേനാടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കാം; മുപ്പിരിച്ചരടു േവഗത്തിൽ
അറ്റുേപാകയില്ല. 13 ്രപേബാധനം ൈകെക്കാള്ളാത്ത
വൃദ്ധനും മൂഢനുമായ ഒരു രാജാവിെനക്കാൾ
ദരി്രദനും ജ്ഞാനിയുമായ ഒരു ബാലൻ െകാള്ളാം. 14

അവൻ മേറ്റവെന്റ രാജ്യത്തിൽ ദരി്രദനായി ജനിച്ചിട്ടും
രാജാവായി വാേഴണ്ടതിന്നു കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു
വരുന്നു. 15 മേറ്റവന്നു പകരം എഴുേന്നറ്റ ബാലെന്റ
പക്ഷം സൂയ്യൎ ന്നുകീെഴ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളവർ
ഒെക്കയും േചന്നൎ ിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 16 അവൻ
അസംഖ്യജനത്തിന്നു ഒെക്കയും തലവനായിരുന്നു;
എങ്കിലും പിെന്നയുള്ളവർ അവനിൽ
സേന്താഷിക്കയില്ല. അതും മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും
അേ്രത.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവാലയത്തിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ കാൽ
സൂക്ഷിക്ക; മൂഢന്മാർ യാഗം
അപ്പൎ ിക്കുന്നതിെനക്കാൾ അടുത്തുെചന്നു

േകൾക്കുന്നതു നല്ലതു; പരിജ്ഞാനമില്ലായ്കയാലേല്ലാ
അവർ േദാഷം െചയ്യുന്നതു. 2 അതിേവഗത്തിൽ ഒന്നും
പറയരുതു; ൈദവസന്നിധിയിൽ ഒരു വാക്കു
ഉച്ചരിപ്പാൻ നിെന്റ ഹൃദയം ബദ്ധെപ്പടരുതു; ൈദവം
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും നീ ഭൂമിയിലും അേല്ലാ; ആകയാൽ നിെന്റ
വാക്കു ചുരുക്കമായിരിക്കെട്ട. 3 കഷ്ടപ്പാടിെന്റ
ആധിക്യംെകാണ്ടു സ്വപന്വും
വാക്കുെപരുപ്പംെകാണ്ടു േഭാഷെന്റ ജലപ്നവും
ജനിക്കുന്നു. 4 ൈദവത്തിന്നു േനച്ചൎ  േനന്നൎ ാൽ
കഴിപ്പാൻ താമസിക്കരുതു; മൂഢന്മാരിൽ അവന്നു
്രപസാദമില്ല; നീ േനന്നൎ തു കഴിക്ക. 5 േനന്നൎ ിട്ടു
കഴിക്കാെതയിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
േനരാെതയിരിക്കുന്നതു നല്ലതു. 6 നിെന്റ വായ ്നിെന്റ
േദഹത്തിന്നു പാപകാരണമാകരുതു; അബദ്ധവശാൽ
വന്നുേപായി എന്നു നീ ദൂതെന്റ സന്നിധിയിൽ

പറകയും അരുതു; ൈദവം നിെന്റ വാക്കുനിമിത്തം
േകാപിച്ചു നിെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിെയ
നശിപ്പിക്കുന്നതു എന്തിനു? 7 സ്വപന്ബഹുത്വത്തിലും
വാക്കുെപരുപ്പത്തിലും വ്യത്ഥൎ ത ഉണ്ടു; നീേയാ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക.

8 ഒരു സംസ്ഥാനത്തു ദരി്രദെന പീഡിപ്പിക്കുന്നതും
നീതിയും ന്യായവും എടുത്തുകളയുന്നതും കണ്ടാൽ നീ
വിസമ്യിച്ചുേപാകരുതു; ഉന്നതന്നു മീെത ഒരു
ഉന്നതനും അവക്കൎ ുമീെത അത്യുന്നതനും
ജാഗരിക്കുന്നു. 9 കൃഷിതലപ്രനായിരിക്കുന്ന ഒരു
രാജാവു േദശത്തിന്നു എല്ലാറ്റിലും
ഉപകാരമായിരിക്കും.

10 ്രദവ്യ്രപിയന്നു ്രദവ്യം കിട്ടീട്ടും ഐശ്വയ്യൎ ്രപിയന്നു
ആദായം കിട്ടീട്ടും തൃപത്ിവരുന്നില്ല. അതും മായ
അേ്രത. 11 വസ്തുവക െപരുകുേമ്പാൾ അതുെകാണ്ടു
ഉപജീവിക്കുന്നവരും െപരുകുന്നു; അതിെന്റ
ഉടമസ്ഥന്നു കണ്ണുെകാണ്ടു കാണുകയല്ലാെത മെറ്റന്തു
്രപേയാജനം? 12 േവലെചയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അലപ്േമാ
അധികേമാ ഭക്ഷിച്ചാലും അവെന്റ ഉറക്കം
സുഖകരമാകുന്നു; ധനവാെന്റ സമൃദ്ധിേയാ അവെന
ഉറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. 13 സൂയ്യൎ ന്നുകീെഴ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മയുണ്ടു: ഉടമസ്ഥൻ
തനിക്കു അനത്ഥൎ ത്തിന്നായിട്ടു സൂക്ഷിച്ചുെവക്കുന്ന
സമ്പത്തു തേന്ന. 14 ആ സമ്പത്തു നിഭൎ ാഗ്യവശാൽ
നശിച്ചു േപാകുന്നു; അവന്നു ഒരു മകൻ ജനിച്ചാൽ
അവെന്റ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകയില്ല. 15 അവൻ
അമ്മയുെട ഗഭൎത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നതുേപാെല
നഗ്നനായി തേന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും; തെന്റ
്രപയത്നത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടു അവൻ കയ്യിൽ ഒരു
വസ്തുവും െകാണ്ടുേപാകയില്ല. 16 അതും ഒരു വല്ലാത്ത
തിന്മ തേന്ന; അവൻ വന്നതുേപാെല തേന്ന േപാകുന്നു;
അവെന്റ വൃഥാ്രപയത്നത്താൽ അവന്നു എന്തു
്രപേയാജനം? 17 അവെന്റ ജീവകാലം ഒെക്കയും
ഇരുട്ടിലും വ്യസനത്തിലും ദീനത്തിലും േ്രകാധത്തിലും
കഴിയുന്നു. 18 ഞാൻ ശുഭവും ഭംഗിയുമായി കണ്ടതു:
ൈദവം ഒരുത്തന്നു െകാടുക്കുന്ന
ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും അവൻ തിന്നു കുടിച്ചു
സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ താൻ ്രപയത്നിക്കുന്ന തെന്റ
സകല്രപയത്നത്തിലും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതു
തേന്ന; അതേല്ലാ അവെന്റ ഓഹരി. 19 ൈദവം ധനവും
ഐശ്വയ്യൎ വും അതു അനുഭവിച്ചു തെന്റ ഓഹരി ലഭിച്ചു
തെന്റ ്രപയത്നത്തിൽ സേന്താഷിപ്പാൻ അധികാരവും
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യന്നും അതു
ൈദവത്തിെന്റ ദാനം തേന്ന. 20 ൈദവം അവന്നു
ഹൃദയസേന്താഷം അരുളുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ തെന്റ
ആയുഷ്കാലം ഏെറ ഓക്കൎ ുകയില്ല.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിന്മ
ഉണ്ടു; അതു മനുഷ്യക്കൎ ു ഭാരമുള്ളതാകുന്നു. 2

ൈദവം ഒരു മനുഷ്യന്നു ധനവും ഐശ്വയ്യൎ വും
മാനവും നല്കുന്നു; അവൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നതിന്നു
ഒന്നിന്നും അവന്നു കുറവില്ല; എങ്കിലും അതു
അനുഭവിപ്പാൻ ൈദവം അവന്നു അധികാരം
െകാടുക്കുന്നില്ല; ഒരു അന്യനേ്രത അതു
അനുഭവിക്കുന്നതു; അതു മായയും വല്ലാത്ത
വ്യാധിയും തേന്ന. 3 ഒരു മനുഷ്യൻ നൂറുമക്കെള
ജനിപ്പിക്കയും ഏറിയ സംവത്സരം ജീവിച്ചു
ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കയും െചയത്ിട്ടും അവൻ നന്മ
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അനുഭവിച്ചു തൃപത്നാകാെതയും ഒരു ശവസംസ്കാരം
്രപാപിക്കാെതയും േപായാൽ ഗഭൎ ം അലസിേപ്പായ
പിണ്ഡം അവെനക്കാൾ നന്നു എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.
4 അതു മായയിൽ വരുന്നു; അന്ധകാരത്തിേലക്കു
േപാകുന്നു; അതിെന്റ േപർ അന്ധകാരത്തിൽ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 സൂയ്യൎ െന അതു കണ്ടിട്ടില്ല
അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല; മേറ്റവെനക്കാൾ അധികം വിശ്രാമം
അതിന്നുണ്ടു. 6 അവൻ ഈരായിരത്താണ്ടു
ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും നന്മ അനുഭവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലേത്തക്കല്ലേയാ േപാകുന്നതു? 7

മനുഷ്യെന്റ ്രപയത്നെമാെക്കയും അവെന്റ
വായ്ക്കുേവണ്ടിയാകുന്നു; എങ്കിലും അവെന്റ െകാതിക്കു
മതിവരുന്നില്ല. 8 മൂഢെനക്കാൾ ജ്ഞാനിക്കു എന്തു
വിേശഷതയുള്ളു? പരിജ്ഞാനമുള്ള സാധുവിന്നു
ജീവനുള്ളവരുെട മുമ്പിൽ നടക്കുന്നതിൽ എന്തു
വിേശഷതയുള്ളു? 9 അഭിലാഷത്തിെന്റ
സഞ്ചാരെത്തക്കാൾ കണ്ണിെന്റ േനാട്ടം നല്ലതു; അതും
മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും അേ്രത.

10 ഒരുത്തൻ എന്തു തേന്ന ആയിരുന്നാലും അവന്നു
പേണ്ട തേന്ന േപർവിളിച്ചിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ
എന്താകും എന്നു വിധിച്ചുമിരിക്കുന്നു; തന്നിലും
ബലേമറിയവേനാടു വാദിപ്പാൻ അവന്നു കഴിവില്ല. 11

മായെയ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്ന വാക്കു െപരുക്കിയാലും
മനുഷ്യന്നു എന്തു ലാഭം? 12 മനുഷ്യെന്റ
ജീവിതകാലത്തു, അവൻ നിഴൽേപാെല കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന
വ്യത്ഥൎ മായുള്ള ആയുഷ്കാലെത്താെക്കയും അവന്നു
എന്താകുന്നു നല്ലതു എന്നു ആക്കൎ റിയാം? അവെന്റ
േശഷം സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നു
മനുഷ്യേനാടു ആർ അറിയിക്കും?

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നല്ല േപർ സുഗന്ധൈതലെത്തക്കാളും
മരണദിവസം ജനനദിവസെത്തക്കാളും
ഉത്തമം. 2 വിരുന്നുവീട്ടിൽ

േപാകുന്നതിെനക്കാൾ വിലാപഭവനത്തിൽ
േപാകുന്നതു നല്ലതു; അതേല്ലാ സകലമനുഷ്യരുെടയും
അവസാനം; ജീവച്ചിരിക്കുന്നവൻ അതു ഹൃദയത്തിൽ
കരുതിെക്കാള്ളും. 3 ചിരിെയക്കാൾ വ്യസനം നല്ലതു;
മുഖം വാടിയിരിക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയം സുഖമായിരിക്കും.
4 ജ്ഞാനികളുെട ഹൃദയം വിലാപഭവനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു; മൂഢന്മാരുെട ഹൃദയേമാ
സേന്താഷഭവനത്തിലേ്രത. 5 മൂഢെന്റ ഗീതം
േകൾക്കുന്നതിെനക്കാൾ ജ്ഞാനിയുെട ശാസന
േകൾക്കുന്നതു മനുഷ്യന്നു നല്ലതു. 6 മൂഢെന്റ ചിരി
കലത്തിെന്റ കീെഴ കത്തുന്ന മുള്ളിെന്റ
െപാടുെപാടുപ്പുേപാെല ആകുന്നു; അതും മായ അേ്രത.
7 േകാഴ ജ്ഞാനിെയ െപാട്ടനാക്കുന്നു; ൈകക്കൂലി
ഹൃദയെത്ത െകടുത്തുകളയുന്നു. 8 ഒരു കായ്യൎ ത്തിെന്റ
ആരംഭെത്തക്കാൾ അതിെന്റ അവസാനം നല്ലതു;
ഗവ്വൎ മാനസെനക്കാൾ ക്ഷമാമാനസൻ േശ്രഷഠ്ൻ. 9

നിെന്റ മനസ്സിൽ അ്രത േവഗം നീരസം ഉണ്ടാകരുതു;
മൂഢന്മാരുെട മാവ്വൎ ിൽ അേല്ലാ നീരസം വസിക്കുന്നതു.
10 പണ്ടേത്തകാലം ഇേപ്പാഴേത്തതിെനക്കാൾ
നന്നായിരുന്നതിെന്റ കാരണം എന്തു എന്നു നീ
േചാദിക്കരുതു; നീ അങ്ങെന േചാദിക്കുന്നതു
ജ്ഞാനമല്ലേല്ലാ. 11 ജ്ഞാനം ഒരു അവകാശംേപാെല
നല്ലതു; സകലഭൂവാസികൾക്കും അതു
ബഹുവിേശഷം. 12 ജ്ഞാനം ഒരു ശരണം, ്രദവ്യവും
ഒരു ശരണം; ജ്ഞാനേമാ ജ്ഞാനിയുെട ജീവെന

പാലിക്കുന്നു; ഇതേ്രത പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വിേശഷത.
13 ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ േനാക്കുക; അവൻ
വെളച്ചതിെന േനെരയാക്കുവാൻ ആക്കൎ ു കഴിയും? 14

സുഖകാലത്തു സുഖമായിരിക്ക; അനത്ഥൎ കാലേത്താ
ചിന്തിച്ചുെകാൾക; മനുഷ്യൻ തെന്റ േശഷം
വരുവാനുള്ളെതാന്നും
ആരാഞ്ഞറിയാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം
രണ്ടിെനയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

15 ഞാൻ എെന്റ മായാകാലത്തു ഇെതാെക്കയും
കണ്ടു: തെന്റ നീതിയിൽ നശിച്ചുേപാകുന്ന നീതിമാൻ
ഉണ്ടു; തെന്റ ദുഷ്ടതയിൽ ദിഘൎ ായുസ്സായിരിക്കുന്ന
ദുഷ്ടനും ഉണ്ടു. 16 അതിനീതിമാനായിരിക്കരുതു;
അതിജ്ഞാനിയായിരിക്കയും അരുതു; നിെന്ന നീ
എന്തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു? 17

അതിദുഷ്ടനായിരിക്കരുതു; മൂഢനായിരിക്കയുമരുതു;
കാലത്തിന്നു മുെമ്പ നീ എന്തിന്നു മരിക്കുന്നു? 18 നീ
ഇതു പിടിച്ചുെകാണ്ടാൽ െകാള്ളാം; അതിങ്കൽനിന്നു
നിെന്റ ൈക വലിച്ചുകളയരുതു; ൈദവഭക്തൻ ഇവ
എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുേപാരും. 19 ഒരു
പട്ടണത്തിൽ പത്തു ബലശാലികൾ ഉള്ളതിെനക്കാൾ
ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിക്കു അധികം ബലം. 20 പാപം
െചയ്യാെത നന്മ മാ്രതം െചയ്യുന്ന ഒരു നീതിമാനും
ഭൂമിയിൽ ഇല്ല. 21 പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്ന
സകലവാക്കിന്നും നീ ശ്രദ്ധെകാടുക്കരുതു; നിെന്റ
ദാസൻ നിെന്ന ശപിക്കുന്നതു നീ
േകൾക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 22 നീയും പല
്രപാവശ്യം മറ്റുള്ളവെര ശപിച്ച്രപകാരം നിനക്കു
മേനാേബാധമുണ്ടേല്ലാ.

23 ഇെതാെക്കയും ഞാൻ ജ്ഞാനംെകാണ്ടു
പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കി; ഞാൻ ജ്ഞാനം
സമ്പാദിക്കുെമന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അതു
എനിക്കു ദൂരമായിരുന്നു. 24 ഉള്ളതു ദൂരവും
അത്യഗാധവും ആയിരിക്കുന്നു; അതു കെണ്ടത്തുവാൻ
ആക്കൎ ു കഴിയും? 25 ഞാൻ തിരിഞ്ഞു, അറിവാനും
പരിേശാധിപ്പാനും ജ്ഞാനവും യുക്തിയും
അേന്വഷിപ്പാനും ദുഷ്ടത േഭാഷത്വെമന്നും മൂഢത
്രഭാന്തു എന്നും ്രഗഹിപ്പാനും മനസ്സുെവച്ചു. 26

മരണെത്തക്കാൾ ൈകപ്പായിരിക്കുന്ന ഒരു കായ്യൎ ം
ഞാൻ കണ്ടു: ഹൃദയത്തിൽ കണികളും വലകളും
കയ്യിൽ പാശങ്ങളും ഉള്ള ്രസ്തീെയ തേന്ന; ൈദവത്തിന്നു
്രപസാദമുള്ളവൻ അവെള ഒഴിഞ്ഞു രക്ഷെപ്പടും;
പാപിേയാ അവളാൽ പിടിെപടും. 27 കായ്യൎ ം
അറിേയണ്ടതിന്നു ഒേന്നാെടാന്നു േചത്തൎ ു
പരിേശാധിച്ചുേനാക്കീട്ടു ഞാൻ ഇതാകുന്നു കണ്ടതു
എന്നു സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു: 28 ഞാൻ
താലപ്യ്യൎ മായി
അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുെവങ്കിലും
കണ്ടുകിട്ടാത്തതു: ആയിരംേപരിൽ ഒരു പുരുഷെന
ഞാൻ കെണ്ടത്തി എങ്കിലും ഇ്രതയും േപരിൽ ഒരു
്രസ്തീെയ കെണ്ടത്തിയില്ല എന്നതേ്രത. 29 ഒരു കായ്യൎ ം
മാ്രതം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു: ൈദവം മനുഷ്യെന
േനരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു; അവേരാ അേനകം
സൂ്രതങ്ങെള അേന്വഷിച്ചു വരുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജ്ഞാനിക്കു തുല്യനായിട്ടു ആരുള്ളു?
കായ്യൎ ത്തിെന്റ െപാരുൾ അറിയുന്നവൻ ആർ?
മനുഷ്യെന്റ ജ്ഞാനം അവെന്റ മുഖെത്ത

്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു; അവെന്റ മുഖെത്ത കാഠിന്യം
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മാറിേപ്പാകുന്നു. 2 ൈദവസന്നിധിയിൽ െചയത് സത്യം
ഓത്തൎ ിട്ടു രാജാവിെന്റ കലപ്ന
്രപമാണിച്ചുെകാേള്ളണം എന്നു ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3 നീ അവെന്റ സന്നിധി
വിട്ടുേപാകുവാൻ ബദ്ധെപ്പടരുതു; ഒരു ദുഷ്കായ്യൎ ത്തിലും
ഇടെപടരുതു; അവൻ തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും
െചയ്യുമേല്ലാ. 4 രാജകലപ്ന ബലമുള്ളതു; നീ എന്തു
െചയ്യുന്നു എന്നു അവേനാടു ആർ േചാദിക്കും? 5

കലപ്ന ്രപമാണിക്കുന്നവന്നു ഒരു േദാഷവും
സംഭവിക്കയില്ല; ജ്ഞാനിയുെട ഹൃദയം കാലെത്തയും
ന്യായെത്തയും വിേവചിക്കുന്നു. 6 സകല
കായ്യൎ ത്തിന്നും കാലവും ന്യായവും ഉണ്ടേല്ലാ;
മനുഷ്യെന്റ അരിഷ്ടത അവന്നു ഭാരമായിരിക്കുന്നു. 7

സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതു അവൻ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ;
അതു എങ്ങെന സംഭവിക്കും എന്നു അവേനാടു ആർ
അറിയിക്കും? 8 ആത്മാവിെന തടുപ്പാൻ
ആത്മാവിേന്മൽ അധികാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല;
മരണദിവസത്തിേന്മൽ അധികാരമുള്ളവനുമില്ല;
യുദ്ധത്തിൽ േസവാവിേമാചനവുമില്ല; ദുഷ്ടത
ദുഷ്ടന്മാെര വിടുവിക്കയുമില്ല. 9 ഇെതാെക്കയും ഞാൻ
കണ്ടു; മനുഷ്യന്നു മനുഷ്യെന്റേമൽ അവെന്റ
േദാഷത്തിന്നായി അധികാരമുള്ള കാലത്തു സൂയ്യൎ ന്നു
കീെഴ നടക്കുന്ന സകല്രപവൃത്തിയിലും ഞാൻ
ദൃഷ്ടിെവച്ചു. ദുഷ്ടന്മാർ അടക്കം െചയ്യെപ്പട്ടു വിശ്രാമം
്രപാപിക്കുന്നതും 10 േനർ ്രപവത്തൎ ിച്ചവർ
വിശുദ്ധസ്ഥലം വിട്ടുേപാേകണ്ടിവരികയും
പട്ടണത്തിൽ മറക്കെപ്പടുകയും െചയത്ിരിക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടു; അതും മായ അേ്രത. 11

ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി തൽക്ഷണം
നടക്കായ്കെകാണ്ടു മനുഷ്യർ േദാഷം െചയവ്ാൻ
ൈധയ്യൎ െപ്പടുന്നു. 12 പാപി നൂറു ്രപാവശ്യം േദാഷം
െചയ്കയും ദീഘൎ ായുേസ്സാെട ഇരിക്കയും
െചയ്യുന്നുെണ്ടങ്കിലും ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്ന
ഭക്തന്മാക്കൎ ു നന്മ വരുെമന്നു ഞാൻ നിശ്ചയമായി
അറിയുന്നു. 13 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്നു നന്മ വരികയില്ല;
അവൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടായ്കയാൽ നിഴൽേപാെല
അവെന്റ ആയുസ്സു ദീഘൎ മാകയില്ല. 14 ഭൂമിയിൽ
നടക്കുന്ന ഒരു മായ ഉണ്ടു: നീതിമാന്മാക്കൎ ു ദുഷ്ടന്മാരുെട
്രപവൃത്തിക്കു േയാഗ്യമായതു ഭവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു
നീതിമാന്മാരുെട ്രപവൃത്തിക്കു േയാഗ്യമായതും
ഭവിക്കുന്നു; അതും മായ അേ്രത എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 15 ആകയാൽ ഞാൻ സേന്താഷെത്ത
്രപശംസിച്ചു; തിന്നു കുടിച്ചു സേന്താഷിക്കുന്നതല്ലാെത
മനുഷ്യന്നു സൂയ്യൎ െന്റ കീഴിൽ മെറ്റാരു നന്മയുമില്ലേല്ലാ;
ൈദവം സൂയ്യൎ െന്റ കീഴിൽ അവന്നു നല്കുന്ന
ആയുഷ്കാലത്തു അവെന്റ ്രപയത്നത്തിൽ
അവേനാടുകൂെട നിലനില്ക്കുന്നതു ഇതുമാ്രതേമയുള്ളു.
16 ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കായ്യൎ ം കാണ്മാനും - മനുഷ്യന്നു
രാവും പകലും കണ്ണിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേല്ലാ -
ജ്ഞാനം ്രഗഹിപ്പാനും ഞാൻ മനസ്സുെവച്ചേപ്പാൾ 17

സൂയ്യൎ െന്റ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ്രപവൃത്തി
ആരാഞ്ഞറിവാൻ മനുഷ്യന്നു കഴിവില്ല എന്നിങ്ങെന
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ സകല ്രപവൃത്തിെയയും കണ്ടു;
മനുഷ്യൻ എ്രത ്രപയാസെപ്പട്ടു അേന്വഷിച്ചാലും
അതിെന ്രഗഹിക്കയില്ല; ഒരു ജ്ഞാനി തേന്നയും
അതിെന ്രഗഹിപ്പാൻ നിരൂപിച്ചാൽ അവന്നു
സാധിക്കയില്ല.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇെതാെക്കയും, നീതിമാന്മാരും ജ്ഞാനികളും
അവരുെട ്രപവൃത്തികളും ൈദവത്തിെന്റ
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളെതാെക്കയും

തേന്ന, േശാധന െചയവ്ാൻ ഞാൻ മനസ്സുെവച്ചു;
േസ്നഹമാകെട്ട േദ്വഷമാകെട്ട ഒന്നും മനുഷ്യൻ
അറിയുന്നില്ല; സവ്വൎ വും അവരുെട മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു
താനും. 2 എല്ലാവക്കൎ ും എല്ലാം ഒരുേപാെല
സംഭവിക്കുന്നു; നീതിമാന്നും ദുഷ്ടന്നും നല്ലവന്നും
നിമ്മൎ ലന്നും മലിനന്നും യാഗം കഴിക്കുന്നവന്നും
യാഗം കഴിക്കാത്തവന്നും ഒേര ഗതി വരുന്നു;
പാപിയും നല്ലവനും ആണ േപടിക്കുന്നവനും
ആണയിടുന്നവനും ഒരുേപാെല ആകുന്നു. 3

എല്ലാവക്കൎ ും ഒേരഗതി വരുന്നു എന്നുള്ളതു സൂയ്യൎ െന്റ
കീഴിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഒരു തിന്മയേ്രത;
മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിലും േദാഷം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ജീവപയ്യൎ ന്തം അവരുെട
ഹൃദയത്തിൽ ്രഭാന്തു ഉണ്ടു; അതിെന്റ േശഷേമാ അവർ
മരിച്ചവരുെട അടുക്കേലക്കു േപാകുന്നു. 4

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉള്ളവെന്നാെക്കയും ്രപത്യാശയുണ്ടു; ചത്ത
സിംഹെത്തക്കാൾ ജീവനുള്ള നായ ്നല്ലതേല്ലാ. 5

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കും എന്നറിയുന്നു;
മരിച്ചവേരാ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല; േമലാൽ അവക്കൎ ു ഒരു
്രപതിഫലവും ഇല്ല; അവെര ഓമ്മൎ
വിട്ടുേപാകുന്നുവേല്ലാ. 6 അവരുെട േസ്നഹവും
േദ്വഷവും അസൂയയും നശിച്ചുേപായി; സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ
നടക്കുന്ന യാെതാന്നിലും അവക്കൎ ു ഇനി ഒരിക്കലും
ഓഹരിയില്ല.

7 നീ െചന്നു സേന്താഷേത്താടുകൂെട അപ്പം
തിന്നുക; ആനന്ദഹൃദയേത്താെട വീഞ്ഞു കുടിക്ക;
ൈദവം നിെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 നിെന്റ വ്രസ്തം
എല്ലായേ്പാഴും െവള്ളയായിരിക്കെട്ട; നിെന്റ തലയിൽ
എണ്ണ കുറയാതിരിക്കെട്ട. 9 സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ അവൻ
നിനക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന മായയായുള്ള
ആയുഷ്കാലെത്താെക്കയും നീ േസ്നഹിക്കുന്ന
ഭായ്യൎ േയാടുകൂെട മായയായുള്ള നിെന്റ
ആയുഷ്കാലെമല്ലാം സുഖിച്ചുെകാൾക; അതേല്ലാ ഈ
ആയുസ്സിലും സൂയ്യൎ െന്റ കീഴിൽ നീ െചയ്യുന്ന
്രപയത്നത്തിലും നിനക്കുള്ള ഓഹരി. 10 െചയവ്ാൻ
നിനക്കു സംഗതിവരുന്നെതാെക്കയും ശക്തിേയാെട
െചയ്ക; നീ െചല്ലുന്ന പാതാളത്തിൽ ്രപവൃത്തിേയാ
സൂ്രതേമാ, അറിേവാ, ജ്ഞാനേമാ ഒന്നും ഇല്ല.

11 പിെന്നയും ഞാൻ സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ കണ്ടതു:
േവഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിലും വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും
േനടുന്നില്ല; ജ്ഞാനികൾക്കു ആഹാരവും
വിേവകികൾക്കു സമ്പത്തും സാമത്ഥൎ ്യമുള്ളവർക്കു
്രപീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല; അവെക്കൎ ാെക്കയും കാലവും
ഗതിയും അേ്രത ലഭിക്കുന്നതു. 12 മനുഷ്യൻ തെന്റ
കാലം അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; വല്ലാത്ത വലയിൽ
പിടിെപടുന്ന മത്സ്യങ്ങെളേപ്പാെലയും കണിയിൽ
അകെപ്പടുന്ന പക്ഷികെളേപ്പാെലയും മനുഷ്യർ,
െപെട്ടന്നു വന്നു കൂടുന്ന ദുഷ്കാലത്തു കണിയിൽ
കുടുങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

13 ഞാൻ സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ ഇങ്ങെനയും ജ്ഞാനം
കണ്ടു; അതു എനിക്കു വലുതായി േതാന്നി: 14

െചറിേയാരു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ മനുഷ്യർ
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ചുരുക്കമായിരുന്നു; വലിേയാരു രാജാവു അതിെന്റ
േനെര വന്നു, അതിെന നിേരാധിച്ചു, അതിെന്നതിെര
വലിയ െകാത്തളങ്ങൾ പണിതു. 15 എന്നാൽ അവിെട
സാധുവാേയാരു ജ്ഞാനി പാത്തൎ ിരുന്നു; അവൻ തെന്റ
ജ്ഞാനത്താൽ പട്ടണെത്ത രക്ഷിച്ചു; എങ്കിലും ആ
സാധുമനുഷ്യെന ആരും ഓത്തൎ ില്ല. 16 ജ്ഞാനം
ബലെത്തക്കാൾ നല്ലതു തേന്ന, എങ്കിലും സാധുവിെന്റ
ജ്ഞാനം തുച്ഛീകരിക്കെപ്പടുന്നു; അവെന്റ വാക്കു
ആരും കൂട്ടാക്കുന്നതുമില്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

17 മൂഢന്മാെര ഭരിക്കുന്നവെന്റ
അട്ടഹാസെത്തക്കാൾ സാവധാനത്തിൽ പറയുന്ന
ജ്ഞാനികളുെട വചനങ്ങൾ നല്ലതു. 18

യുദ്ധായുധങ്ങെളക്കാളും ജ്ഞാനം നല്ലതു; എന്നാൽ
ഒെരാറ്റ പാപി വളെര നന്മ നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ചത്ത ഈച്ച ൈതലക്കാരെന്റ ൈതലം
നാറുമാറാക്കുന്നു; അലപ്േഭാഷത്വം
ജ്ഞാനമാനങ്ങെളക്കാൾ ഘനേമറുന്നു. 2

ജ്ഞാനിയുെട ബുദ്ധി അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്തും
മൂഢെന്റ ബുദ്ധി അവെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്തും
ഇരിക്കുന്നു. 3 േഭാഷൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അവെന്റ
ബുദ്ധി ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു; താൻ േഭാഷൻ എന്നു
എല്ലാവക്കൎ ും െവളിവാക്കും. 4 അധിപതിയുെട
േകാപം നിെന്റ േനെര െപാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ നീ നിെന്റ
സ്ഥലം വിട്ടുമാറരുതു; ക്ഷാന്തി മഹാപാതകങ്ങെള
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ കാരണമാകും. 5 അധിപതിയുെട
പക്കൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന െതറ്റുേപാെല ഞാൻ
സൂയ്യൎ ന്നു കീെഴ ഒരു തിന്മ കണ്ടു; 6 മൂഢന്മാർ
േശ്രഷഠ്പദവിയിൽ എത്തുകയും ധനവാന്മാർ
താണനിലയിൽ ഇരിക്കയും െചയ്യുന്നതു തേന്ന. 7

ദാസന്മാർ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതും ്രപഭുക്കന്മാർ
ദാസന്മാെരേപ്പാെല കാൽനടയായി നടക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടു. 8 കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ വീഴും;
മതിൽ െപാളിക്കുന്നവെന പാമ്പു കടിക്കും. 9 കല്ലു
െവട്ടുന്നവന്നു അതുെകാണ്ടു ദണ്ഡം തട്ടും; വിറകു
കീറുന്നവന്നു അതിനാൽ ആപത്തും വരും. 10

ഇരിമ്പായുധം മൂച്ചൎ യില്ലാഞ്ഞിട്ടു അതിെന്റ വായത്്തല
േതക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ അധികം ശക്തി
്രപേയാഗിേക്കണ്ടിവരും; ജ്ഞാനേമാ, കായ്യൎ സിദ്ധിക്കു
ഉപേയാഗമുള്ളതാകുന്നു. 11 മ്രന്ത്രപേയാഗം
െചയ്യുംമുെമ്പ സപ്പൎ ം കടിച്ചാൽ മ്രന്തവാദിെയ
വിളിച്ചിട്ടു ഉപകാരമില്ല. 12 ജ്ഞാനിയുെട വായിെല
വാക്കു ലാവണ്യമുള്ളതു; മൂഢെന്റ അധരേമാ
അവെനത്തേന്ന നശിപ്പിക്കും. 13 അവെന്റ വായിെല
വാക്കുകളുെട ആരംഭം േഭാഷത്വവും അവെന്റ
സംസാരത്തിെന്റ അവസാനം വല്ലാത്ത ്രഭാന്തും തേന്ന.
14 േഭാഷൻ വാക്കുകെള വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു;
സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതു മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല;
അവെന്റ േശഷം ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതു ആർ അവെന
അറിയിക്കും? 15 പട്ടണത്തിേലക്കു േപാകുന്ന വഴി
അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ തങ്ങളുെട ്രപയത്നത്താൽ
ക്ഷീണിച്ചുേപാകുന്നു. 16 ബാലനായ രാജാവും
അതികാലത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ്രപഭുക്കന്മാരും
ഉള്ള േദശേമ, നിനക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം! 17

കുലീനപു്രതനായ രാജാവും മദ്യപാനത്തിന്നല്ല
ബലത്തിന്നു േവണ്ടി മാ്രതം തക്കസമയത്തു ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്ന ്രപഭുക്കന്മാരും ഉള്ള േദശേമ, നിനക്കു
ഭാഗ്യം! 18 മടിവുെകാണ്ടു േമലപ്ുര വീണുേപാകുന്നു;

ൈകകളുെട ആലസ്യംെകാണ്ടു വീടു േചാരുന്നു. 19

സേന്താഷത്തിന്നായിട്ടു വിരുന്നു കഴിക്കുന്നു; വീഞ്ഞു
ജീവെന ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു; ്രദവ്യേമാ സകലത്തിന്നും
ഉതകുന്നു. 20 നിെന്റ മനസ്സിൽേപാലും രാജാവിെന
ശപിക്കരുതു; നിെന്റ ശയനഗൃഹത്തിൽെവച്ചുേപാലും
ധനവാെന ശപിക്കരുതു; ആകാശത്തിെല പക്ഷി ആ
ശബ്ദം െകാണ്ടുേപാകുവാനും പറവജാതി ആ കായ്യൎ ം
്രപസിദ്ധമാക്കുവാനും മതി.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ അപ്പെത്ത െവള്ളത്തിേന്മൽ എറിക;
ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു നിനക്കു അതു
കിട്ടും; 2 ഒരു ഓഹരിെയ ഏഴായിേട്ടാ

എട്ടായിേട്ടാ വിഭാഗിച്ചുെകാൾക; ഭൂമിയിൽ എന്തു
അനത്ഥൎ ം സംഭവിക്കും എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. 3

േമഘം െവള്ളംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഭൂമിയിൽ
െപയ്യും; വൃക്ഷം െതേക്കാേട്ടാ വടേക്കാേട്ടാ വീണാൽ
വീെണടത്തു തേന്ന കിടക്കും. 4 കാറ്റിെന
വിചാരിക്കുന്നവൻ വിെതക്കയില്ല; േമഘങ്ങെള
േനാക്കുന്നവൻ െകായ്കയുമില്ല. 5 കാറ്റിെന്റ ഗതി
എേങ്ങാെട്ടന്നും ഗഭൎ ിണിയുെട ഉദരത്തിൽ അസ്ഥികൾ
ഉരുവായി വരുന്നതു എങ്ങെന എന്നും നീ
അറിയാത്തതുേപാെല സകലവും ഉണ്ടാക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള നീ അറിയുന്നില്ല. 6

രാവിേല നിെന്റ വിത്തു വിെതക്ക; ൈവകുേന്നരത്തു
നിെന്റൈക ഇെളച്ചിരിക്കരുതു; ഇേതാ, അേതാ, ഏതു
സഫലമാകുംഎന്നും രണ്ടും ഒരുേപാെല
നന്നായിരിക്കുേമാ എന്നും നീ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. 7

െവളിച്ചം മേനാഹരവും സൂയ്യൎ െന കാണുന്നതു
കണ്ണിന്നു ഇമ്പവുമാകുന്നു. 8 മനുഷ്യൻ ബഹുകാലം
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ അതിൽ ഒെക്കയും
സേന്താഷിക്കെട്ട; എങ്കിലും അന്ധകാരകാലം
ദീഘൎ മായിരിക്കും എന്നും അവൻ ഓത്തൎ ുെകാള്ളെട്ട;
വരുന്നെതാെക്കയും മായ അേ്രത.

9 െയൗവനക്കാരാ, നിെന്റ െയൗവനത്തിൽ
സേന്താഷിക്ക; െയൗവനകാലത്തിൽ നിെന്റ ഹൃദയം
ആനന്ദിക്കെട്ട; നിനക്കു ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും നിനക്കു
േബാധിച്ചവണ്ണവും നടന്നുെകാൾക; എന്നാൽ ഇവ
ഒെക്കയും നിമിത്തം ൈദവം നിെന്ന
ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കു വരുത്തും എന്നറിക. 10

ആകയാൽ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വ്യസനം അകറ്റി,
നിെന്റ േദഹത്തിൽനിന്നു തിന്മ നീക്കിക്കളക;
ബാല്യവും െയൗവനവും മായ അേ്രത.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിെന്റ െയൗവനകാലത്തു നിെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന
ഓത്തൎ ുെകാൾക; ദുദ്ദൎ ിവസങ്ങൾ വരികയും
എനിക്കു ഇഷ്ടമില്ല എന്നു നീ പറയുന്ന കാലം

സമീപിക്കയും 2 സൂയ്യൎ നും െവളിച്ചവും ച്രന്ദനും
നക്ഷ്രതങ്ങളും ഇരുണ്ടുേപാകയും മഴ െപയത് േശഷം
േമഘങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയും െചയ്യുംമുെമ്പ തേന്ന. 3

അന്നു വീട്ടുകാവല്ക്കാർ വിെറക്കും; ബലവാന്മാർ
കുനിയും; അെരക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകയാൽ
അടങ്ങിയിരിക്കും; കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി
േനാക്കുന്നവർ അന്ധന്മാരാകും; 4 െതരുവിെല
കതകുകൾ അടയും; അെരക്കുന്ന ശബ്ദം മന്ദമാകും;
പക്ഷികളുെട ശബ്ദത്തിങ്കൽ ഉണന്നൎ ുേപാകും;
പാട്ടുകാരത്തികൾ ഒെക്കയും തളരുകയും െചയ്യും; 5
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അന്നു അവർ കയറ്റെത്ത േപടിക്കും; വഴിയിൽ
ഭീതികൾ ഉള്ളതായി േതാന്നും; ബദാംവൃക്ഷം പൂക്കും;
തുള്ളൻ ഇഴഞ്ഞുനടക്കും; േരാചനക്കുരു ഫലിക്കാെത
വരും; മനുഷ്യൻ തെന്റ ശാശ്വതഭവനത്തിേലക്കു
േപാകും; വിലാപം കഴിക്കുന്നവർ വീഥിയിൽ ചുറ്റി
സഞ്ചരിക്കും. 6 അന്നു െവള്ളിച്ചരടു അറ്റുേപാകും;
െപാൻകിണ്ണം തകരും; ഉറവിങ്കെല കുടം ഉടയും;
കിണറ്റിങ്കെല ച്രകം തകരും. 7 െപാടി പണ്ടു
ആയിരുന്നതുേപാെല ഭൂമിയിേലക്കു തിരിെക േചരും;
ആത്മാവു അതിെന നല്കിയ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും. 8 ഹാ മായ, മായ,
സകലവും മായ അേ്രത എന്നു സഭാ്രപസംഗി
പറയുന്നു. 9 സഭാ്രപസംഗി ജ്ഞാനിയായിരുന്നതു
കൂടാെത അവൻ ജനത്തിന്നു പരിജ്ഞാനം
ഉപേദശിച്ചുെകാടുക്കയും ചിന്തിച്ചു േശാധനകഴിച്ചു
അേനകം സദൃശവാക്യം ചെമക്കയും െചയത്ു. 10

ഇമ്പമായുള്ള വാക്കുകളും േനരായി
എഴുതിയിരിക്കുന്നവയും സത്യമായുള്ള വചനങ്ങളും
കെണ്ടത്തുവാൻ സഭാ്രപസംഗി ഉത്സാഹിച്ചു. 11

ജ്ഞാനികളുെട വചനങ്ങൾ മുടിേങ്കാൽേപാെലയും,
സഭാധിപന്മാരുെട വാക്കുകൾ തെറച്ചിരിക്കുന്ന
ആണികൾേപാെലയും ആകുന്നു; അവ ഒരു ഇടയനാൽ
തേന്ന നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 എന്നാൽ എെന്റ മകേന,
്രപേബാധനം ൈകെക്കാൾക; പുസ്തകം
ഓേരാന്നുണ്ടാക്കുന്നതിന്നു അവസാനമില്ല; അധികം
പഠിക്കുന്നതു ശരീരത്തിന്നു ക്ഷീണം തേന്ന.

13 എല്ലാറ്റിെന്റയും സാരം േകൾക്കുക; ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ടു അവെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിച്ചുെകാൾക;
അതു ആകുന്നു സകല മനുഷ്യക്കൎ ും േവണ്ടുന്നതു. 14

ൈദവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല്രപവൃത്തിെയയും
സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കു
വരുത്തുമേല്ലാ.
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1

2

ഉത്തമഗീതംഉത്തമഗീതം

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശേലാേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം.

2 അവൻ തെന്റ അധരങ്ങളാൽ എെന്ന
ചുംബിക്കെട്ട;

നിെന്റ േ്രപമം വീഞ്ഞിലും രസകരമാകുന്നു.
3 നിെന്റ ൈതലം െസൗരഭ്യമായതു;
നിെന്റ നാമം പകന്നൎ  ൈതലംേപാെല ഇരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു കന്യകമാർ നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു.
4 നിെന്റ പിന്നാെല എെന്ന വലിക്ക; നാം ഓടിേപ്പാക;
രാജാവു എെന്ന പള്ളിയറകളിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കും;
നിെന്റ േ്രപമെത്ത വീഞ്ഞിെനക്കാൾ ശ്ലാഘിക്കും;
നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നതു ഉചിതം തേന്ന.
5 െയരൂശേലംപു്രതിമാേര, ഞാൻ കറുത്തവൾ

എങ്കിലും
േകദായ്യൎ കൂടാരങ്ങെളേപ്പാെലയും
ശേലാേമാെന്റ തിരശ്ശീലകെളേപ്പാെലയും
അഴകുള്ളവൾ ആകുന്നു.

6 എനിക്കു ഇരുൾനിറം പറ്റിയിരിക്കയാലും
ഞാൻ െവയിൽെകാണ്ടു കറുത്തിരിക്കയാലും എെന്ന
തുറിച്ചുേനാക്കരുതു.
എെന്റ അമ്മയുെട പു്രതന്മാർ എേന്നാടു േകാപിച്ചു,
എെന്ന മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾക്കു കാവലാക്കി;
എെന്റ സ്വന്ത മുന്തിരിേത്താട്ടം ഞാൻ
കാത്തിട്ടില്ലതാനും.

7 എെന്റ ്രപാണ്രപിയേന, പറഞ്ഞുതരിക:
നീ ആടുകെള േമയിക്കുന്നതു എവിെട?
ഉെച്ചക്കു കിടത്തുന്നതു എവിെട?
നിെന്റ ചങ്ങാതിമാരുെട ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കരിെക
ഞാൻ മുഖം മൂടിയവെളേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു?

8 ്രസ്തീകളിൽ അതിസുന്ദരിേയ, നീ അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ആടുകളുെട കാൽചുവടു തുടന്നൎ ുെചന്നു
ഇടയന്മാരുെട കൂടാരങ്ങളുെട അരിെക നിെന്റ
കുഞ്ഞാടുകെള േമയിക്ക.

9 എെന്റ ്രപിേയ, ഫറേവാെന്റ രഥത്തിന്നു െകട്ടുന്ന
െപൺകുതിരേയാടു ഞാൻ നിെന്ന ഉപമിക്കുന്നു.
10 നിെന്റ കവിൾത്തടങ്ങൾ രത്നാവലിെകാണ്ടും
നിെന്റ കഴുത്തു മുത്തുമാലെകാണ്ടും
േശാഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 ഞങ്ങൾ നിനക്കു െവള്ളിമണികേളാടു കൂടിയ
സുവണ്ണൎ സരപ്പളി ഉണ്ടാക്കിത്തരാം.
12 രാജാവു ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ ജടാമാംസി സുഗന്ധം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
13 എെന്റ ്രപിയൻ എനിക്കു സ്തനങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ
കിടക്കുന്ന മൂറിൻ െകട്ടുേപാെലയാകുന്നു.
14 എെന്റ ്രപിയൻ എനിക്കു ഏൻെഗദി

മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിെല

മയിലാഞ്ചിപ്പൂക്കുലേപാെല ഇരിക്കുന്നു.
15 എെന്റ ്രപിേയ, നീ സുന്ദരി, നീ സുന്ദരി തേന്ന;
നിെന്റ കണ്ണു ്രപാവിെന്റ കണ്ണുേപാെല ഇരിക്കുന്നു.
16 എെന്റ ്രപിയേന, നീ സുന്ദരൻ, നീ മേനാഹരൻ;
നമ്മുെട കിടക്കയും പച്ചയാകുന്നു.
17 നമ്മുെട വീട്ടിെന്റ ഉത്തരം േദവദാരുവും
കഴുേക്കാൽ സരളവൃക്ഷവും ആകുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ ശാേരാനിെല പനിനീർപുഷപ്വും
താഴവ്രകളിെല താമരപ്പൂവും ആകുന്നു.
2 മുള്ളുകളുെട ഇടയിൽ താമരേപാെല

കന്യകമാരുെട ഇടയിൽ എെന്റ ്രപിയ ഇരിക്കുന്നു.
3 കാട്ടുമരങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു നാരകംേപാെല
െയൗവനക്കാരുെട ഇടയിൽ എെന്റ ്രപിയൻ
ഇരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ നിഴലിൽ ഞാൻ അതിേമാദേത്താെട ഇരുന്നു;
അതിെന്റ പഴം എെന്റ രുചിക്കു മധുരമായിരുന്നു.
4 അവൻ എെന്ന വീഞ്ഞുവീട്ടിേലക്കു

കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്നു;
എെന്റ മീെത അവൻ പിടിച്ചിരുന്ന െകാടി
േസ്നഹമായിരുന്നു.

5 ഞാൻ േ്രപമപരവശയായിരിക്കയാൽ
മുന്തിരിയട തന്നു എെന്ന ശക്തീകരിപ്പിൻ;
നാരങ്ങാ തന്നു എെന്ന തണുപ്പിപ്പിൻ.
6 അവെന്റ ഇടൈങ്ക എെന്റ തലയിൻ കീെഴ

ഇരിക്കെട്ട;
അവെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന ആേശ്ലഷിക്കെട്ട.
7 െയരൂശേലംപു്രതിമാേര, വയലിെല

െചറുമാനുകളാണ, േപടമാനുകളാണ,
േ്രപമത്തിന്നു ഇഷ്ടമാകുേവാളം
അതിെന ഇളക്കരുതു, ഉണത്തൎ ുകയുമരുതു.
8 അതാ, എെന്റ ്രപിയെന്റ സ്വരം!
അവൻ മലകളിേന്മൽ ചാടിയും കുന്നുകളിേന്മൽ
കുതിച്ചുംെകാണ്ടു വരുന്നു.

9 എെന്റ ്രപിയൻ െചറുമാനിന്നും കലക്കുട്ടിക്കും
തുല്യൻ;
ഇതാ, അവൻ നമ്മുെട മതില്ക്കു പുറേമ നില്ക്കുന്നു;
അവൻ കിളിവാതിലൂെട േനാക്കുന്നു;
അഴിക്കിടയിൽകൂടി ഉളിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.
10 എെന്റ ്രപിയൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു:
എെന്റ ്രപിേയ, എഴുേന്നല്ക്ക; എെന്റ സുന്ദരീ, വരിക.
11 ശീതകാലം കഴിഞ്ഞു; മഴയും മാറിേപ്പായേല്ലാ.
12 പുഷപ്ങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കാണായവ്രുന്നു;
വള്ളിത്തല മുറിക്കുംകാലം വന്നിരിക്കുന്നു;
കുറു്രപാവിെന്റ ശബ്ദവും നമ്മുെട നാട്ടിൽ
േകൾക്കുന്നു.

13 അത്തിക്കായ്കൾ പഴുക്കുന്നു;
മുന്തിരിവള്ളി പൂത്തു സുഗന്ധം വീശുന്നു;
എെന്റ ്രപിേയ, എഴുേന്നല്ക്ക; എെന്റ സുന്ദരീ, വരിക.
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14 പാറയുെട പിളപ്പൎ ിലും കടുന്തൂക്കിെന്റ മറവിലും
ഇരിക്കുന്ന എെന്റ ്രപാേവ,
ഞാൻ നിെന്റ മുഖം ഒന്നു കാണെട്ട;
നിെന്റ സ്വരം ഒന്നു േകൾക്കെട്ട;
നിെന്റ സ്വരം ഇമ്പമുള്ളതും മുഖം െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ളതും
ആകുന്നു.

15 ഞങ്ങളുെട മുന്തിരേത്താട്ടങ്ങൾ പൂത്തിരിക്കയാൽ
മുന്തിരിവള്ളി നശിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കന്മാെര,
െചറുകുറുക്കന്മാെര തേന്ന പിടിച്ചുതരുവിൻ.
16 എെന്റ ്രപിയൻ എനിക്കുള്ളവൻ; ഞാൻ

അവന്നുള്ളവൾ;
അവൻ താമരകളുെട ഇടയിൽ ആടുേമയ്ക്കുന്നു.
17 െവയിലാറി, നിഴൽ കാണാെതയാകുേവാളം,
എെന്റ ്രപിയേന, നീ മടങ്ങി ദുർഘടപവ്വൎ തങ്ങളിെല
െചറുമാനിന്നും കലക്കുട്ടിക്കും തുല്യനായിരിക്ക.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രാ്രതിസമയത്തു എെന്റ കിടക്കയിൽ
ഞാൻ എെന്റ ്രപാണ്രപിയെന അേന്വഷിച്ചു;
ഞാൻ അവെന അേന്വഷിച്ചു; കണ്ടില്ലതാനും.

2 ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു നഗരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു,
വീഥികളിലും വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും എെന്റ
്രപാണ്രപിയെന അേന്വഷിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു;
ഞാൻ അവെന അേന്വഷിച്ചു; കണ്ടില്ല താനും.
3 നഗരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവല്ക്കാർ എെന്ന

കണ്ടു;
എെന്റ ്രപാണ്രപിയെന കണ്ടുേവാ എന്നു ഞാൻ
അവേരാടു േചാദിച്ചു.

4 അവെര വിട്ടു കുെറ അേങ്ങാട്ടു െചന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ എെന്റ ്രപാണ്രപിയെന കണ്ടു.
ഞാൻ അവെന പിടിച്ചു, എെന്റ അമ്മയുെട
വീട്ടിേലക്കും
എെന്ന ്രപസവിച്ചവളുെട അറയിേലക്കും
െകാണ്ടുവരുന്നതുവെര അവെന വിട്ടില്ല.

5 െയരൂശേലംപു്രതിമാേര, െചറുമാനുകളാണ,
േപടമാനുകളാണ,
േ്രപമത്തിന്നു ഇഷ്ടമാകുേവാളം അതിെന ഇളക്കരുതു
ഉണത്തൎ ുകയുമരുതു.

6 മൂറും കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടും
കച്ചവടക്കാരെന്റ സകലവിധ
സുഗന്ധചൂണ്ണൎ ങ്ങൾെകാണ്ടും
പരിമളെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പുകത്തൂൺേപാെല
മരുഭൂമിയിൽനിന്നു കയറിവരുേന്നാരിവൻ ആർ?

7 ശേലാേമാെന്റ പല്ലക്കു തേന്ന;
യി്രസാേയൽ വീരന്മാരിൽ അറുപതു വീരന്മാർ അതിെന്റ
ചുറ്റും ഉണ്ടു.

8 അവെരല്ലാവരും വാെളടുത്ത യുദ്ധസമർത്ഥന്മാർ;
രാ്രതിയിെല ഭയം നിമിത്തം ഓേരാരുത്തൻ അെരക്കു
വാൾ െകട്ടിയിരിക്കുന്നു.

9 ശേലാേമാൻരാജാവു െലബാേനാനിെല
മരംെകാണ്ടു
തനിക്കു ഒരു പല്ലക്കു ഉണ്ടാക്കി.
10 അതിെന്റ േമക്കട്ടിക്കാൽ അവൻ െവള്ളി െകാണ്ടും
ചാരു െപാന്നുെകാണ്ടും ഇരിപ്പിടം
രക്താംബരംെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കി;
അതിെന്റ അന്തഭൎ ാഗം െയരൂശേലംപു്രതിമാരുെട
േ്രപമംെകാണ്ടു
വിചി്രതഖചിതമായിരിക്കുന്നു.
11 സീേയാൻ പു്രതിമാേര, നിങ്ങൾ പുറെപ്പട്ടു െചന്നു

ശേലാേമാൻരാജാവിെന അവെന്റ കല്യാണ
ദിവസത്തിൽ,
അവെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ആനന്ദദിവസത്തിൽ തേന്ന,
അവെന്റ അമ്മ അവെന ധരിപ്പിച്ച കിരീടേത്താടുകൂെട
കാണ്മിൻ.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ ്രപിേയ, നീ സുന്ദരി; നീ സുന്ദരി തേന്ന;
നിെന്റ മൂടുപടത്തിൻ നടുെവ നിെന്റ കണ്ണു
്രപാവിൻ കണ്ണുേപാെല ഇരിക്കുന്നു;

നിെന്റ തലമുടി ഗിെലയാദ ്മലെഞ്ചരിവിൽ
കിടക്കുന്ന േകാലാട്ടിൻകൂട്ടം േപാെലയാകുന്നു.
2 നിെന്റ പല്ലു, േരാമം ക്രതിച്ചിട്ടു കുളിച്ചു

കയറിവരുന്ന
ആടുകെളേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നു;
അവയിൽ ഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാെത
എല്ലാം ഇരട്ട്രപസവിക്കുന്നു.
3 നിെന്റ അധരം കടുംചുവപ്പുനൂൽേപാെലയും
നിെന്റ വായ ്മേനാഹരവും ആകുന്നു;
നിെന്റ െചന്നികൾ നിെന്റ മൂടുപടത്തിൻ ഉള്ളിൽ
മാതളപ്പഴത്തിൻ ഖണ്ഡംേപാെല ഇരിക്കുന്നു.
4 നിെന്റ കഴുത്തു ആയുധശാലയായി പണിതിരിക്കുന്ന

ദാവീദിൻ േഗാപുരേത്താടു ഒക്കും;
അതിൽ ആയിരം പരിച തൂക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവ ഒെക്കയും വീരന്മാരുെട പരിച തേന്ന.
5 നിെന്റ സ്തനം രണ്ടും താമെരക്കിടയിൽ േമയുന്ന
ഇരട്ട പിറന്ന രണ്ടു മാൻകുട്ടികൾക്കു സമം.
6 െവയലാറി നിഴൽ കാണാെതയാകുേവാളം
ഞാൻ മൂറിൻമലയിലും കുന്തുരുക്കക്കുന്നിലും
െചന്നിരിക്കാം.

7 എെന്റ ്രപിേയ, നീ സവ്വൎ ാംഗസുന്ദരി;
നിന്നിൽ യാെതാരു ഊനവും ഇല്ല.
8 കാേന്ത െലബാേനാെന വിട്ടു എേന്നാടുകൂെട,
െലബാേനാെന വിട്ടു എേന്നാടുകൂെട വരിക;
അമാനാമുകളും െശനീർ െഹേമ്മൎ ാൻ െകാടുമുടികളും
സിംഹങ്ങളുെട ഗുഹകളും
പുള്ളിപ്പുലികളുെട പവ്വൎ തങ്ങളും വിട്ടു േപാരിക.
9 എെന്റ സേഹാദരീ, എെന്റ കാേന്ത,
നീ എെന്റ ഹൃദയെത്ത അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഒരു േനാട്ടംെകാണ്ടും കഴുത്തിെല മാല െകാണ്ടും
നീ എെന്റ ഹൃദയെത്ത അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 എെന്റ സേഹാദരീ, എെന്റ കാേന്ത,
നിെന്റ േ്രപമം എ്രത മേനാഹരം!
വീഞ്ഞിെനക്കാൾ നിെന്റ േ്രപമവും
സകലവിധ സുഗന്ധവഗ്ഗൎ െത്തക്കാൾ നിെന്റ
ൈതലത്തിെന്റ പരിമളവും എ്രത രസകരം!

11 അല്ലേയാ കാേന്ത, നിെന്റ അധരം േതൻകട്ട
െപാഴിക്കുന്നു;
നിെന്റ നാവിൻ കീഴിൽ േതനും പാലും ഉണ്ടു;
നിെന്റ വ്രസ്തത്തിെന്റ വാസന െലബാേനാെന്റ
വാസനേപാെല ഇരിക്കുന്നു.

12 എെന്റ സേഹാദരി, എെന്റ കാന്ത െകട്ടി
അെടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു േതാട്ടം,
അെടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നീരുറവു,
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിണറു.
13 നിെന്റ ചിെനപ്പുകൾ വിശിഷ്ടഫലങ്ങേളാടു കൂടിയ

മാതളേത്താട്ടം;
മയിലാഞ്ചിേയാടുകൂെട ജടാമാംസിയും,
14 ജടാമാംസിയും കുങ്കുമവും, വയമ്പും ലവംഗവും,
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സകലവിധ കുന്തുരുക്കവൃക്ഷങ്ങളും,
മൂറും അകിലും സകല്രപധാനസുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും
തേന്ന.

15 നീ േതാട്ടങ്ങൾക്കു ഒരു നീരുറവും, വറ്റിേപ്പാകാത്ത
കിണറും
െലബാേനാനിൽനിന്നു ഒഴുകുന്ന ഒഴുക്കുകളും തേന്ന.
16 വടതിക്കാേറ്റ ഉണരുക; െതന്നിക്കാേറ്റ വരിക;
എെന്റ േതാട്ടത്തിൽനിന്നു സുഗന്ധം വീേശണ്ടതിന്നു
അതിേന്മൽ ഊതുക;
എെന്റ ്രപിയൻ തെന്റ േതാട്ടത്തിൽ വന്നു
അതിെല വിശിഷ്ടഫലം ഭുജിക്കെട്ട.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ സേഹാദരീ, എെന്റ കാേന്ത,
ഞാൻ എെന്റ േതാട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ എെന്റ മൂറും സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും

െപറുക്കി;
ഞാൻ എെന്റ േതൻകട്ട േതേനാടുകൂെട തിന്നും
എെന്റ വീഞ്ഞു പാേലാടുകൂെട കുടിച്ചും ഇരിക്കുന്നു;
േസ്നഹിതന്മാേര തിന്നുവിൻ; ്രപിയേര, കുടിച്ചു
മത്തരാകുവിൻ!

2 ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു എങ്കിലും എെന്റ ഹൃദയം
ഉണന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
വാതില്ക്കൽ മുട്ടുന്ന എെന്റ ്രപിയെന്റ സ്വരം:
എെന്റ സേഹാദരീ, എെന്റ ്രപിേയ,
എെന്റ ്രപാേവ, എെന്റ നിഷ്കളേങ്ക, തുറക്കുക;
എെന്റ ശിരസ്സു മഞ്ഞുെകാണ്ടും
കുറുനിരകൾ രാ്രതിയിൽ െപയ്യുന്ന തുള്ളിെകാണ്ടും
നെനഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

3 എെന്റ അങ്കി ഞാൻ ഊരിയിരിക്കുന്നു;
അതു വീണ്ടും ധരിക്കുന്നതു എങ്ങെന?
ഞാൻ കാലുകെള കഴുകിയിരിക്കുന്നു;
അവെയ മലിനമാക്കുന്നതു എങ്ങെന?
4 എെന്റ ്രപിയൻ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ൈക നീട്ടി;
എെന്റ ഉള്ളം അവെനെച്ചാല്ലി ഉരുകിേപ്പായി.
5 എെന്റ ്രപിയന്നു തുറേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ

എഴുേന്നറ്റു;
എെന്റ ൈക മൂറും, എെന്റ വിരൽ മൂറിൻ ൈതലവും
തഴുതുപിടികളിേന്മൽ െപാഴിച്ചു.
6 ഞാൻ എെന്റ ്രപിയന്നു േവണ്ടി തുറന്നു
എെന്റ ്രപിയേനാ െപായ്ക്കളഞ്ഞിരുന്നു;
അവൻ സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ വിവശയായിരുന്നു;
ഞാൻ അേന്വഷിച്ചു അവെന കണ്ടില്ല;
ഞാൻ അവെന വിളിച്ചു; അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.
7 നഗരത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവല്ക്കാർ എെന്ന

കണ്ടു;
അവർ എെന്ന അടിച്ചു, മുറിേവലപ്ിച്ചു;
മതിൽകാവല്ക്കാർ എെന്റ മൂടുപടം എടുത്തുകളഞ്ഞു.
8 െയരൂശേലംപു്രതിമാേര, നിങ്ങൾ എെന്റ ്രപിയെന

കെണ്ടങ്കിൽ
ഞാൻ േ്രപമപരവശയായിരിക്കുന്നു എന്നു
അവേനാടു അറിയിേക്കണം
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ആണയിടുന്നു.
9 ്രസ്തീകളിൽ അതി സുന്ദരിയായുേള്ളാേവ,
നിെന്റ ്രപിയന്നു മറ്റു ്രപിയന്മാെരക്കാൾ എന്തു
വിേശഷതയുള്ളു?
നീ ഇങ്ങെന ഞങ്ങേളാടു ആണയിേടണ്ടതിന്നു
നിെന്റ ്രപിയന്നു മറ്റു ്രപിയന്മാെരക്കാൾ എന്തു
വിേശഷതയുള്ളു.

10 എെന്റ ്രപിയൻ െവണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവൻ,
പതിനായിരംേപരിൽ അതിേശ്രഷഠ്ൻ തേന്ന.
11 അവെന്റ ശിരസ്സു അതിവിേശഷമായ തങ്കം;
അവെന്റ കുറുനിരകൾ ചുരുണ്ടും
കാക്കെയേപ്പാെല കറുത്തും ഇരിക്കുന്നു.
12 അവെന്റ കണ്ണു നീേത്തൎ ാടുകളുെട അരികത്തുള്ള

്രപാവുകൾക്കു തുല്യം;
അതു പാലുെകാണ്ടു കഴുകിയതും േചച്ചൎ യായി
പതിച്ചതും ആകുന്നു.

13 അവെന്റ കവിൾ സുഗന്ധസസ്യങ്ങളുെട തടവും
നറുൈന്തകളുെട വാരവും,
അവെന്റ അധരം താമരപ്പൂവുംേപാെല ഇരിക്കുന്നു;
അതു മൂറിൻ ൈതലം െപാഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
14 അവെന്റ ൈകകൾ േഗാേമദകം പതിച്ചിരിക്കുന്ന

സ്വണ്ണൎ നാളങ്ങൾ;
അവെന്റ ഉദരം നീലരത്നം പതിച്ച ദന്ത നിമ്മൎ ിതം.
15 അവെന്റ തുട തങ്കച്ചുവട്ടിൽ നിത്തൎ ിയ

െവൺകൽത്തൂൺ;
അവെന്റ രൂപം െലബാേനാെനേപ്പാെല,
േദവദാരുേപാെല തേന്ന ഉൽകൃഷ്ടമാകുന്നു.
16 അവെന്റ വായ ്ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതു;
അവൻ സവ്വൎ ാംഗസുന്ദരൻ തേന്ന;
െയരൂശേലംപു്രതിമാേര, ഇവനേ്രത എെന്റ ്രപിയൻ;
ഇവനേ്രത എെന്റ േസ്നഹിതൻ.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രസ്തീകളിൽ അതിസുന്ദരിയായുേള്ളാേവ,
നിെന്റ ്രപിയൻ എവിെട േപായിരിക്കുന്നു?
നിെന്റ ്രപിയൻ ഏതുവഴിക്കു

തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു?
ഞങ്ങൾ നിേന്നാടുകൂെട അവെന അേന്വഷിക്കാം.
2 േതാട്ടങ്ങളിൽ േമയിപ്പാനും തമാരപ്പൂക്കെള

പറിപ്പാനും
എെന്റ ്രപിയൻ തെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
സുഗന്ധസസ്യങ്ങളുെട തടങ്ങളിേലക്കു
ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

3 ഞാൻ എെന്റ ്രപിയന്നുള്ളവൾ;
എെന്റ ്രപിയൻ എനിക്കുള്ളവൻ;
അവൻ താമരകളുെട ഇടയിൽ േമയ്ക്കുന്നു.
4 എെന്റ ്രപിേയ, നീ തിസ്സൎ ാേപാെല

െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ളവൾ;
െയരൂശേലംേപാെല മേനാഹര,
െകാടികേളാടു കൂടിയ ൈസന്യംേപാെല ഭയങ്കര.
5 നിെന്റ കണ്ണു എങ്കൽനിന്നു തിരിക്ക;
അതു എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ തലമുടി ഗിെലയാദ ്മലെഞ്ചരിവിൽ
കിടക്കുന്ന േകാലാട്ടിൻകൂട്ടംേപാെലയാകുന്നു.
6 നിെന്റ പല്ലു കുളിച്ചു കയറിവരുന്ന

ആടുകെളേപ്പാെലയിരിക്കുന്നു;
അവയിൽ ഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാെത
എല്ലാം ഇരട്ട ്രപസവിക്കുന്നു.
7 നിെന്റ െചന്നികൾ നിെന്റ മൂടുപടത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ
മാതളപ്പഴത്തിെന്റ ഖണ്ഡംേപാെല ഇരിക്കുന്നു.
8 അറുപതു രാജ്ഞികളും എണപ്തു െവപ്പാട്ടികളും
അസംഖ്യം കന്യകമാരും ഉണ്ടേല്ലാ.
9 എെന്റ ്രപാവും എെന്റ നിഷ്കളങ്കയുമായവേളാ

ഒരുത്തി മാ്രതം;
അവൾ തെന്റ അെമ്മക്കു ഏകപു്രതിയും
തേന്ന ്രപസവിച്ചവൾക്കു ഓമനയും ആകുന്നു;
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കന്യകമാർ അവെള കണ്ടു ഭാഗ്യവതി എന്നു
വാഴത്്തും;
രാജ്ഞികളും െവപ്പാട്ടികളും കൂെട അവെള
പുകഴത്്തും.

10 അരുേണാദയംേപാെല േശാഭയും
ച്രന്ദെനേപ്പാെല െസൗന്ദയ്യൎ വും സൂയ്യൎ െനേപ്പാെല
നിമ്മൎ ലതയും
െകാടികേളാടു കൂടിയ ൈസന്യംേപാെല
ഭയങ്കരത്വവും ഉേള്ളാരിവൾ ആർ?

11 ഞാൻ േതാട്ടിന്നരിെകയുള്ള സസ്യങ്ങെള
കാേണണ്ടതിന്നും
മുന്തിരിവള്ളി തളിക്കൎ യും മാതളനാരകം പൂക്കയും
െചയത്ുേവാ
എന്നു േനാേക്കണ്ടതിന്നും
അേ്രകാത്ത്േതാട്ടത്തിേലക്കു ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.

12 എെന്റ അഭിലാഷം േഹതുവായി ഞാൻ അറിയാെത
എെന്റ ്രപഭുജനത്തിൻ രഥങ്ങളുെട ഇടയിൽ എത്തി.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മടങ്ങിവരിക, ശൂേലംകാരത്തീ, മടങ്ങിവരിക;
ഞങ്ങൾ നിെന്ന ഒന്നു കണ്ടുെകാള്ളെട്ട,
മടങ്ങിവരിക, മടങ്ങിവരിക;

നിങ്ങൾ മഹനയീമിെല നൃത്തെത്തേപ്പാെല
ശൂേലംകാരത്തിെയ കാണ്മാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു?

2 ്രപഭുകുമാരീ, െചരിപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന നിെന്റ കാൽ എ്രത
മേനാഹരം!
നിെന്റ ഉരുണ്ട നിതംബം തട്ടാെന്റ പണിയായ
ഭൂഷണംേപാെല ഇരിക്കുന്നു.

3 നിെന്റ നാഭി, വട്ടത്തിലുള്ള
പാനപാ്രതംേപാെലയാകുന്നു;
അതിൽ, കലക്കിയ വീഞ്ഞു ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല;
നിെന്റ ഉദരം താമരപ്പൂ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന
േകാതമ്പുകൂമ്പാരംേപാെല ആകുന്നു.

4 നിെന്റ സ്തനം രണ്ടും ഇരട്ടപിറന്ന രണ്ടു
മാൻകുട്ടികൾക്കു സമം.

5 നിെന്റ കഴുത്തു ദന്തേഗാപുരംേപാെലയും
നിെന്റ കണ്ണു െഹശേ്ബാനിൽ ബാത്ത്
റബ്ബീംവാതില്ക്കേല കുളങ്ങെളേപ്പാെലയും
നിെന്റ മൂക്കു ദേമ്മെശക്കിന്നു േനെരയുള്ള
െലബാേനാൻ േഗാപുരംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.
6 നിെന്റ ശിരസ്സു കേമ്മൎ ൽേപാെലയും
നിെന്റ തലമുടി രക്താംബരംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു;
രാജാവു നിെന്റ കുന്തളങ്ങളാൽ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു.
7 ്രപിേയ, േ്രപമേഭാഗങ്ങളിൽ നീ എ്രത സുന്ദരി, എ്രത

മേനാഹര!
8 നിെന്റ ശരീരാകൃതി പനേയാടും
നിെന്റ സ്തനങ്ങൾ മുന്തിരിക്കുലേയാടും ഒക്കുന്നു!
9 ഞാൻ പനേമൽ കയറും;
അതിെന്റ മടൽ പിടിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
നിെന്റ സ്തനങ്ങൾ മുന്തിരിക്കുലേപാെലയും
നിെന്റ മൂക്കിെന്റ വാസന നാരങ്ങയുെട
വാസനേപാെലയും ആകെട്ട.
നിെന്റ അണ്ണാേക്കാ േമത്തരമായ വീഞ്ഞു.
10 അതു എെന്റ ്രപിയന്നു മൃദുപാനമായി
അധരത്തിലും പല്ലിലും കൂടി കടക്കുന്നതും ആകുന്നു.
11 ഞാൻ എെന്റ ്രപിയന്നുള്ളവൾ;
അവെന്റ ആ്രഗഹം എേന്നാടാകുന്നു.
12 ്രപിയാ, വരിക; നാം െവളിം്രപേദശത്തു േപാക;

നമുക്കു ്രഗാമങ്ങളിൽ െചന്നു രാപാക്കൎ ാം.
13 അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ

േപായി
മുന്തിരിവള്ളി തളിത്തൎ ു പൂ വിടരുകയും
മാതളനാരകം പൂക്കയും െചയത്ുേവാ എന്നു
േനാക്കാം;
അവിെടെവച്ചു ഞാൻ നിനക്കു എെന്റ േ്രപമം തരും.
14 ദൂദായപ്ഴം സുഗന്ധം വീശുന്നു;
നമ്മുെട വാതില്ക്കൽ സകലവിധവിശിഷ്ട ഫലവും ഉണ്ടു;
എെന്റ ്രപിയാ, ഞാൻ നിനക്കായി പഴയതും
പുതിയതും സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീ എെന്റ അമ്മയുെട മുലകുടിച്ച സേഹാദരൻ
ആയിരുന്നുെവങ്കിൽ!
ഞാൻ നിെന്ന െവളിയിൽ കണ്ടു

ചുംബിക്കുമായിരുന്നു;
ആരും എെന്ന നിന്ദിക്കയില്ലായിരുന്നു.
2 നീ എനിക്കു ഉപേദശം തേരണ്ടതിന്നു
ഞാൻ നിെന്ന അമ്മയുെട വീട്ടിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു;
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം േചത്തൎ  വീഞ്ഞും എെന്റ
മാതളപ്പഴത്തിൻ ചാറും
ഞാൻ നിനക്കു കുടിപ്പാൻ തരുമായിരുന്നു.
3 അവെന്റ ഇടൈങ്ക എെന്റ തലയിൻ കീെഴ

ഇരിക്കെട്ട;
അവെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന ആേശ്ലഷിക്കെട്ട.
4 െയരൂശേലംപു്രതിമാേര, േ്രപമത്തിന്നു

ഇഷ്ടമാകുേവാളം
അതിെന ഇളക്കരുതു ഉണത്തൎ ുകയുമരുതു
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ആണയിട്ടേപക്ഷിക്കുന്നു.
5 മരുഭൂമിയിൽനിന്നു തെന്റ ്രപിയെന്റ േമൽ
ചാരിെക്കാണ്ടു വരുേന്നാരിവൾ ആർ?
നാരകത്തിൻ ചുവട്ടിൽെവച്ചു ഞാൻ നിെന്ന ഉണത്തൎ ി;
അവിെട െവച്ചേല്ലാ നിെന്റ അമ്മ നിെന്ന ്രപസവിച്ചതു;
അവിെടെവച്ചേല്ലാ നിെന്ന െപറ്റവൾക്കു
ഈറ്റുേനാവു കിട്ടിയതു.

6 എെന്ന ഒരു മു്രദേമാതിരമായി നിെന്റ
ഹൃദയത്തിേന്മലും
ഒരു മു്രദേമാതിരമായി നിെന്റ ഭുജത്തിേന്മലും
െവച്ചുെകാേള്ളണേമ;
േ്രപമം മരണംേപാെല ബലമുള്ളതും
പത്നീ്രവതശങ്ക പാതാളംേപാെല കടുപ്പമുള്ളതും
ആകുന്നു;
അതിെന്റ ജ്വലനം അഗ്നിജ്വലനവും ഒരു ദിവ്യജ്വാലയും
തേന്ന.

7 ഏറിയ െവള്ളങ്ങൾ േ്രപമെത്ത െകടുപ്പാൻ േപാരാ;
നദികൾ അതിെന മുക്കിക്കളകയില്ല.
ഒരുത്തൻ തെന്റ ഗൃഹത്തിലുള്ള സവ്വൎ സമ്പത്തും
േ്രപമത്തിന്നു േവണ്ടി െകാടുത്താലും അവെന
നിന്ദിച്ചുകളയും.

8 നമുക്കു ഒരു െചറിയ െപങ്ങൾ ഉണ്ടു;
അവൾക്കു സ്തനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല;
നമ്മുെട െപങ്ങൾക്കു കല്യാണം പറയുന്നനാളിൽ
നാം അവൾക്കു േവണ്ടി എന്തു െചയ്യും?
9 അവൾ ഒരു മതിൽ എങ്കിൽ അതിേന്മൽ
ഒരു െവള്ളിമകുടം പണിയാമായിരുന്നു;
ഒരു വാതിൽ എങ്കിൽ േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ടു
അെടക്കാമായിരുന്നു.
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10 ഞാൻ മതിലും എെന്റ സ്തനങ്ങൾ
േഗാപുരങ്ങൾേപാെലയും ആയിരുന്നു;
അന്നു ഞാൻ അവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ സമാധാനം
്രപാപിച്ചിരുന്നു.

11 ശേലാേമാന്നു ബാൽഹാേമാനിൽ ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആ മുന്തിരിേത്താട്ടം അവൻ കാവല്ക്കാെര ഏലപ്ിച്ചു;
അതിെന്റ പാട്ടമായിട്ടു, ഓേരാരുത്തൻ
ആയിരം പണം വീതം െകാണ്ടുവേരണ്ടിയിരുന്നു.

12 എെന്റ സ്വന്ത മുന്തിരിേത്താട്ടം എെന്റ ൈകവശം
ഇരിക്കുന്നു;
ശേലാേമാേന, നിനക്കു ആയിരവും
ഫലം കാക്കുന്നവക്കൎ ു ഇരുനൂറും ഇരിക്കെട്ട.
13 ഉദ്യാനനിവാസിനിേയ,
സഖിമാർ നിെന്റ സ്വരം ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾക്കുന്നു;
അതു എെന്നയും േകൾപ്പിേക്കണേമ.
14 എെന്റ ്രപിയാ നീ പരിമളപവ്വൎ തങ്ങളിെല
െചറുമാനിന്നും കലക്കുട്ടിക്കും തുല്യനായി
ഓടിേപ്പാക.
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െയശയ്യാവുെയശയ്യാവു

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവു
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരായ ഉസ്സീയാവു,
േയാഥാം, ആഹാസ,് െയഹിസ്കീയാവു

എന്നിവരുെട കാലത്തു െയഹൂദെയയും
െയരൂശേലമിെനയും പറ്റി ദശൎ ിച്ച ദശൎ നം. 2 ആകാശേമ,
േകൾക്ക; ഭൂമിേയ, െചവിതരിക; യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ മക്കെള േപാറ്റി വളത്തൎ ി;
അവേരാ എേന്നാടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 കാള തെന്റ
ഉടയവെനയും കഴുത തെന്റ യജമാനെന്റ
പുലെ്താട്ടിെയയും അറിയുന്നു; യി്രസാേയേലാ
അറിയുന്നില്ല; എെന്റ ജനം ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല. 4

അേയ്യാ പാപമുള്ള ജാതി! അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്ന
ജനം! ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട സന്തതി! വഷളായി
നടക്കുന്ന മക്കൾ! അവർ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന നിരസിച്ചു പുറേകാട്ടു
മാറിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 ഇനി നിങ്ങെള അടിച്ചിട്ടു
എന്തു? നിങ്ങൾ അധികം അധികം പിന്മാറുേകയുള്ളു;
തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും േരാഗവും
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അടിെതാട്ടു മുടിവെര ഒരു
സുഖവും ഇല്ല; മുറിവും ചതവും പഴുത്ത്രവണവും
മാ്രതേമ ഉള്ളു; അവെയ െഞക്കി കഴുകീട്ടില്ല,
െവച്ചുെകട്ടീട്ടില്ല, എണ്ണപുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. 7

നിങ്ങളുെട േദശം ശൂന്യമായി നിങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങൾ
തീക്കിരയായി; നിങ്ങൾ കാൺെക അന്യജാതിക്കാർ
നിങ്ങളുെട നാടു തിന്നുകളയുന്നു; അതു
അന്യജാതിക്കാർ ഉന്മൂലനാശം െചയത്തുേപാെല
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. 8 സീേയാൻപു്രതി,
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല കുടിൽേപാെലയും
െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല മാടംേപാെലയും നിേരാധിച്ച
പട്ടണംേപാെലയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 9

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ നമുക്കു അത്യലപ്മാേയാരു
േശഷിപ്പു െവച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ നാം െസാേദാംേപാെല
ആകുമായിരുന്നു; െഗാേമാെറക്കു
സദൃശമാകുമായിരുന്നു.

10 െസാേദാം അധിപതികേള, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾപ്പിൻ; െഗാേമാറജനേമ, നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ശ്രദ്ധിച്ചുെകാൾവിൻ.
11 നിങ്ങളുെട ഹനനയാഗങ്ങളുെട ബാഹുല്യം
എനിക്കു എന്തിന്നു എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; മുട്ടാടുകെളെക്കാണ്ടുള്ള
േഹാമയാഗവും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളുെട
േമദസ്സുംെകാണ്ടു എനിക്കു മതി വന്നിരിക്കുന്നു;
കാളകളുെടേയാ കുഞ്ഞാടുകളുെടേയാ
േകാലാട്ടുെകാറ്റന്മാരുെടേയാ രക്തം എനിക്കു ഇഷ്ടമല്ല.
12 നിങ്ങൾ എെന്റ സന്നിധിയിൽ വരുേമ്പാൾ എെന്റ
്രപാകാരങ്ങെള ചവിട്ടുവാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു
േചാദിച്ചതു ആർ? 13 ഇനി നിങ്ങൾ വ്യത്ഥൎ മായുള്ള
കാഴച് െകാണ്ടുവരരുതു; ധൂപം എനിക്കു

െവറുപ്പാകുന്നു; അമാവാസ്യയും ശബ്ബത്തും
സഭാേയാഗം കൂടുന്നതും - നീതിേകടും
ഉത്സവേയാഗവും എനിക്കു സഹിച്ചുകൂടാ. 14

നിങ്ങളുെട അമാവാസ്യകെളയും ഉത്സവങ്ങെളയും
ഞാൻ െവറുക്കുന്നു; അവ എനിക്കു അസഹ്യം; ഞാൻ
അവ സഹിച്ചു മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ
ൈകമലത്തൎ ുേമ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ കണ്ണു
മെറച്ചുകളയും; നിങ്ങൾ എ്രത തേന്ന ്രപാത്ഥൎ ന
കഴിച്ചാലും ഞാൻ േകൾക്കയില്ല; നിങ്ങളുെട ൈക
രക്തംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങെള കഴുകി
െവടിപ്പാക്കുവിൻ; നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തികളുെട
േദാഷെത്ത എെന്റ കണ്ണിന്മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളവിൻ; തിന്മ െചയ്യുന്നതു മതിയാക്കുവിൻ. 17

നന്മ െചയവ്ാൻ പഠിപ്പിൻ; ന്യായം അേന്വഷിപ്പിൻ;
പീഡിപ്പിക്കുന്നവെന േനവ്വൎ ഴിക്കാക്കുവിൻ; അനാഥന്നു
ന്യായം നടത്തിെക്കാടുപ്പിൻ; വിധെവക്കു േവണ്ടി
വ്യവഹരിപ്പിൻ. 18 വരുവിൻ, നമുക്കു തമ്മിൽ
വാദിക്കാം എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
നിങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും
ഹിമംേപാെല െവളുക്കും; രക്താംബരംേപാെല
ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞിേപാെല ആയിത്തീരും. 19

നിങ്ങൾ മനസ്സു െവച്ചു േകട്ടനുസരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
േദശത്തിെല നന്മ അനുഭവിക്കും. 20 മറുത്തു
മത്സരിക്കുന്നു എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
വാളിന്നിരയായത്ീരും; യേഹാവയുെട വായ്
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.

21 വിശ്വസ്തനഗരം േവശ്യയായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്നതു
എങ്ങെന! അതിൽ ന്യായം നിറഞ്ഞിരുന്നു; നീതി
വസിച്ചിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ, കുലപാതകന്മാർ. 22 നിെന്റ
െവള്ളി കീടമായും നിെന്റ വീഞ്ഞു െവള്ളം േചന്നൎ ും
ഇരിക്കുന്നു. 23 നിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ മത്സരികൾ;
കള്ളന്മാരുെട കൂട്ടാളികൾ തേന്ന; അവർ ഒെക്കയും
സമ്മാന്രപിയരും ്രപതിഫലം കാംക്ഷിക്കുന്നവരും
ആകുന്നു; അവർ അനാഥന്നു ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നില്ല; വിധവയുെട വ്യവഹാരം
അവരുെട അടുക്കൽ വരുന്നതുമില്ല.

24 അതുെകാണ്ടു യി്രസാേയലിെന്റ വല്ലഭനായി
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഹാ, ഞാൻ എെന്റ ൈവരികേളാടു
പകവീട്ടി എെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതികാരം നടത്തും.
25 ഞാൻ എെന്റ ൈക നിെന്റ േനെര തിരിച്ചു നിെന്റ
കീടം തീെര ഉരുക്കിക്കളകയും നിെന്റ െവള്ളീയം
ഒെക്കയും നീക്കിക്കളകയും െചയ്യും. 26 ഞാൻ നിെന്റ
ന്യായാധിപന്മാെര ആദിയിങ്കൽ എന്നേപാെലയും
നിെന്റ ആേലാചനക്കാെര ആരംഭത്തിങ്കൽ
എന്നേപാെലയും ആക്കും; അതിെന്റേശഷം നീ
നീതിപുരം എന്നും വിശ്വസ്തനഗരം എന്നും
വിളിക്കെപ്പടും. 27 സീേയാൻ ന്യായത്താലും അതിൽ
മനം തിരിയുന്നവർ നീതിയാലും വീെണ്ടടുക്കെപ്പടും.
28 എന്നാൽ അതി്രകമികൾക്കും പാപികൾക്കും
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ഒരുേപാെല നാശം ഭവിക്കും; യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർ മുടിഞ്ഞുേപാകും. 29 നിങ്ങൾ
താലപ്യ്യൎ ം െവച്ചിരുന്ന കരുേവലകങ്ങെളക്കുറിച്ചു
നാണിക്കും; നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
േതാട്ടങ്ങൾനിമിത്തം ലജ്ജിക്കും. 30 നിങ്ങൾ ഇല
െപാഴിഞ്ഞ കരുേവലകംേപാെലയും െവള്ളമില്ലാത്ത
േതാട്ടംേപാെലയും ഇരിക്കും. 31 ബലവാൻ
ചണനാരുേപാെലയും അവെന്റ പണി
തീെപ്പാരിേപാെലയും ആകും; െകടുത്തുവാൻ
ആരുമില്ലാെത രണ്ടും ഒരുമിച്ചു െവന്തുേപാകും.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവു
െയഹൂദെയയും െയരൂശേലമിെനയും പറ്റി
ദശൎ ിച്ച വചനം.

2 അന്ത്യകാലത്തു യേഹാവയുെട ആലയമുള്ള
പവ്വൎ തം പവ്വൎ തങ്ങളുെട ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും
കുന്നുകൾക്കു മീെത ഉന്നതവുമായിരിക്കും;
സകലജാതികളും അതിേലക്കു ഒഴുകിെച്ചല്ലും. 3

അേനകവംശങ്ങളും െചന്നു: വരുവിൻ, നമുക്കു
യേഹാവയുെട പവ്വൎ തത്തിേലക്കു, യാേക്കാബിൻ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലക്കു കയറിെച്ചല്ലാം;
അവൻ നമുക്കു തെന്റ വഴികെള ഉപേദശിച്ചുതരികയും
നാം അവെന്റ പാതകളിൽ നടക്കയും െചയ്യും എന്നു
പറയും. സീേയാനിൽനിന്നു ഉപേദശവും
െയരൂശേലമിൽനിന്നു യേഹാവയുെട വചനവും
പുറെപ്പടും. 4 അവൻ ജാതികളുെട ഇടയിൽ ന്യായം
വിധിക്കയും ബഹുവംശങ്ങൾക്കു വിധികലപ്ിക്കയും
െചയ്യും; അവർ തങ്ങളുെട വാളുകെള െകാഴുക്കളായും
കുന്തങ്ങെള വാക്കത്തികളായും അടിച്ചുതീക്കൎ ും; ജാതി
ജാതിക്കു േനെര വാേളാങ്ങുകയില്ല; അവർ ഇനി യുദ്ധം
അഭ്യസിക്കയും ഇല്ല.

5 യാേക്കാബ ്ഗൃഹേമ, വരുവിൻ; നമുക്കു
യേഹാവയുെട െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കാം. 6 എന്നാൽ നീ
യാേക്കാബ ്ഗൃഹമായ നിെന്റ ജനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവർ പൂവ്വൎ േദശക്കാരുെട
മയ്യൎ ാദകളാൽ നിറഞ്ഞും െഫലിസ്ത്യെരേപ്പാെല
്രപശന്ക്കാരായും അന്യജാതിക്കാേരാടു
കയ്യടിച്ചവരായും ഇരിക്കുന്നു. 7 അവരുെട േദശത്തു
െവള്ളിയും െപാന്നും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട
നിേക്ഷപങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല; അവരുെട േദശത്തു
കുതിരകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട
രഥങ്ങൾക്കും എണ്ണമില്ല. 8 അവരുെട േദശത്തു
വി്രഗഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
സ്വവിരൽെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ൈകപ്പണിെയ അവർ
നമസ്കരിക്കുന്നു. 9 മനുഷ്യൻ വണങ്ങുന്നു, പുരുഷൻ
കുനിയുന്നു; ആകയാൽ നീ അവേരാടു ക്ഷമിക്കരുേത.
10 യേഹാവയുെട ഭയങ്കരത്വംനിമിത്തവും അവെന്റ
മഹിമയുെട ്രപഭനിമിത്തവും നീ പാറയിൽ കടന്നു
മണ്ണിൽ ഒളിച്ചുെകാൾക. 11 മനുഷ്യരുെട നിഗളിച്ച
കണ്ണു താഴും; പുരുഷന്മാരുെട ഉന്നതഭാവം കുനിയും;
യേഹാവ മാ്രതം അന്നാളിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും. 12

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട നാൾ ഗവ്വൎ വും
ഉന്നതഭാവവും ഉള്ള എല്ലാറ്റിേന്മലും നിഗളമുള്ള
എല്ലാറ്റിേന്മലും വരും; അവ താണുേപാകും. 13

െലബാേനാനിെല െപാക്കവും ഉയരവും ഉള്ള സകല
േദവദാരുക്കളിേന്മലും ബാശാനിെല
എല്ലാകരുേവലകങ്ങളിേന്മലും ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്ന 14

സകലപവ്വൎ തങ്ങളിേന്മലും ഉയരമുള്ള

എല്ലാകുന്നുകളിേന്മലും 15 ഉന്നതമായ
സകലേഗാപുരത്തിേന്മലും 16 ഉറപ്പുള്ള
എല്ലാമതിലിേന്മലും എല്ലാ തശൎ ീശ ്കപ്പലിേന്മലും
മേനാഹരമായ സകലശൃംഗാരേഗാപുരത്തിേന്മലും
വരും. 17 അേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ ഗവ്വൎ ം കുനിയും;
പുരുഷന്മാരുെട ഉന്നതഭാവം താഴും; യേഹാവ മാ്രതം
അന്നാളിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും. 18 മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികേളാ
അേശഷം ഇല്ലാെതയാകും. 19 യേഹാവ ഭൂമിെയ
നടുക്കുവാൻ എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവർ അവെന്റ
ഭയങ്കരത്വംനിമിത്തവും അവെന്റ മഹിമയുെട
്രപഭനിമിത്തവും പാറകളുെട ഗുഹകളിലും മണ്ണിെല
േപാതുകളിലും കടക്കും. 20 യേഹാവ ഭൂമിെയ
നടുക്കുവാൻ എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
ഭയങ്കരത്വംനിമിത്തവും അവെന്റ മഹിമയുെട
്രപഭനിമിത്തവും പാറകളുെട ഗഹ്വരങ്ങളിലും െപാട്ടിയ
പാറകളുെട വിള്ളലുകളിലും കടേക്കണ്ടതിന്നു 21

തങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ െവള്ളിെകാണ്ടും
െപാന്നുെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികെള
മനുഷ്യർ ആ നാളിൽ തുരപ്പെനലിക്കും നരിച്ചീറിന്നും
എറിഞ്ഞുകളയും. 22 മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യെന
വിെട്ടാഴിവിൻ; അവെന എന്തു വിലമതിപ്പാനുള്ളു?

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
െയരൂശേലമിൽനിന്നും െയഹൂദയിൽനിന്നും
ആധാരവും ആശ്രയവും, അപ്പം എന്ന

ആധാരെമാെക്കയും െവള്ളം എന്ന
ആധാരെമാെക്കയും 2 വീരൻ, േയാദ്ധാവു,
ന്യായാധിപതി, ്രപവാചകൻ, ്രപശന്ക്കാരൻ, മൂപ്പൻ,
3 അമ്പതുേപക്കൎ ു അധിപതി, മാന്യൻ, മ്രന്തി,
െകൗശലപ്പണിക്കാരൻ, മ്രന്തവാദി എന്നിവെരയും
നീക്കിക്കളയും. 4 ഞാൻ ബാലന്മാെര അവക്കൎ ു
്രപഭുക്കന്മാരാക്കി െവക്കും; ശിശുക്കൾ അവെര വാഴും.
5 ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുവെനയും ഒരാൾ തെന്റ
കൂട്ടുകാരെനയും ഇങ്ങെന ജനം അേന്യാന്യം
പീഡിപ്പിക്കും; ബാലൻ വൃദ്ധേനാടും നീചൻ
മാന്യേനാടും കയക്കൎ ും. 6 ഒരുത്തൻ തെന്റ
പിതൃഭവനത്തിെല സേഹാദരെന പിടിച്ചു: നിനക്കു
േമലങ്കിയുണ്ടു; നീ ഞങ്ങളുെട അധിപതി ആയിരിക്ക;
ഈ ശൂന്യശിഷ്ടം നിെന്റ ൈകവശം ഇരിക്കെട്ട എന്നു
പറയും. 7 അവൻ അന്നു ൈക ഉയത്തൎ ിെക്കാണ്ടു:
ൈവദ്യനായിരിപ്പാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല; എെന്റ വീട്ടിൽ
ആഹാരവുമില്ല, വ്രസ്തവുമില്ല; എെന്ന ജനത്തിന്നു
അധിപതിയാക്കരുതു എന്നു പറയും. 8 യേഹാവയുെട
േതജസ്സുള്ള കണ്ണിന്നു െവറുപ്പുേതാന്നുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവരുെട നാവുകളും ്രപവൃത്തികളും
അവന്നു വിേരാധമായിരിക്കയാൽ െയരൂശേലം
ഇടിഞ്ഞുേപാകും; െയഹൂദാ വീണുേപാകും. 9

അവരുെട മുഖഭാവം അവക്കൎ ു വിേരാധമായി
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; അവർ െസാേദാംേപാെല
തങ്ങളുെട പാപെത്ത പരസ്യമാക്കുന്നു; അതിെന
മെറക്കുന്നതുമില്ല; അവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം! അവർ
തങ്ങൾക്കു തേന്ന േദാഷം വരുത്തുന്നു. 10

നീതിമാെനക്കുറിച്ചു: അവന്നു നന്മവരും എന്നു
പറവിൻ; തങ്ങളുെട ്രപവൃത്തികളുെട ഫലം അവർ
അനുഭവിക്കും. 11 ദുഷ്ടന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം! അവന്നു
േദാഷം വരും; അവെന്റ ്രപവൃത്തികളുെട ഫലം
അവനും അനുഭവിക്കും. 12 എെന്റ ജനേമാ, കുട്ടികൾ
അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നു; ്രസ്തീകൾ അവെര വാഴുന്നു;
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എെന്റ ജനേമ, നിെന്ന നടത്തുന്നവർ നിെന്ന
വഴിെതറ്റിക്കുന്നു; നീ നടേക്കണ്ടുന്ന വഴി അവർ
നശിപ്പിക്കുന്നു. 13 യേഹാവ വ്യവഹരിപ്പാൻ
എഴുേന്നറ്റു വംശങ്ങെള വിധിപ്പാൻ നില്ക്കുന്നു. 14

യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാേരാടും
്രപഭുക്കന്മാേരാടും ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ്രപേവശിക്കും;
നിങ്ങൾ മുന്തിരിേത്താട്ടം തിന്നുകളഞ്ഞു;
എളിയവേരാടു കവെന്നൎ ടുത്തതു നിങ്ങളുെട
വീടുകളിൽ ഉണ്ടു; 15 എെന്റ ജനെത്ത
തകത്തൎ ുകളവാനും എളിയവെര ദുഃഖിപ്പിപ്പാനും
നിങ്ങൾക്കു എന്തു കായ്യൎ ം എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

16 യേഹാവ പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: സീേയാൻ പു്രതിമാർ
നിഗളിച്ചു കഴുത്തു നീട്ടിയും എറികണ്ണിട്ടുംെകാണ്ടു
സഞ്ചരിക്കയും തത്തിത്തത്തി നടക്കയും കാൽെകാണ്ടു
ചിലെമ്പാലി േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 17

ഇതുനിമിത്തം യേഹാവ സീേയാൻ പു്രതിമാരുെട
െനറുെകക്കു െചാറി പിടിപ്പിക്കും; യേഹാവ അവരുെട
ഗുഹ്യ്രപേദശങ്ങെള നഗ്നമാക്കും. 18 അന്നു കത്തൎ ാവു
അവരുെട കാൽച്ചിലമ്പുകളുെട അലങ്കാരം, 19

അവരുെട െനറ്റിപ്പട്ടം, ച്രന്ദക്കല, കാതില, കടകം,
കവണി, 20 തലപ്പാവു, കാൽത്തള, പട്ടുകച്ച,
പരിമളെപ്പട്ടി, 21 തകിട്ടുകൂടു, േമാതിരം, മൂക്കുത്തി, 22

ഉത്സവ വ്രസ്തം, േമലാട, ശാലവ്ാ, െചറുസഞ്ചി,
ദപ്പൎ ണം, േക്ഷാമപടം, 23 കല്ലാവു, മൂടുപടം എന്നിവ
നീക്കിക്കളയും. 24 അേപ്പാൾ സുഗന്ധത്തിന്നു പകരം
ദുഗ്ഗൎ ന്ധവും അരക്കെച്ചക്കു പകരം കയറും
പുരികുഴലിന്നു പകരം കഷണ്ടിയും ഉടയാെടക്കു
പകരം രട്ടും െസൗന്ദയ്യൎ ത്തിന്നു പകരം കരിവാളിപ്പും
ഉണ്ടാകും. 25 നിെന്റ പുരുഷന്മാർ വാളിനാലും നിെന്റ
വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും വീഴും. 26 അതിെന്റ
വാതിലുകൾ വിലപിച്ചു ദുഃഖിക്കും; അതു ശൂന്യമായി
നിലത്തു കിടക്കും.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നു ഏഴു ്രസ്തീകൾ ഒരു പുരുഷെന പിടിച്ചു:
ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വകെകാണ്ടു അേഹാവൃത്തി
കഴിക്കയും സ്വന്തവ്രസ്തം ധരിക്കയും

െചയത്ുെകാള്ളാം; നിെന്റ േപർമാ്രതം ഞങ്ങൾക്കു
ഇരിക്കെട്ട; ഞങ്ങളുെട നിന്ദ നീക്കിക്കളേയണേമ എന്നു
പറയും.

2 അന്നാളിൽ യേഹാവയുെട മുള ഭംഗിയും
മഹത്വവും ഉള്ളതും ഭൂമിയുെട ഫലം യി്രസാേയലിെല
രക്ഷിതഗണത്തിന്നു മഹിമയും അഴകും ഉള്ളതും
ആയിരിക്കും. 3 കത്തൎ ാവു ന്യായവിധിയുെട
കാറ്റുെകാണ്ടും ദഹനത്തിെന്റ കാറ്റുെകാണ്ടും
സീേയാൻ പു്രതിമാരുെട മലിനത കഴുകിക്കളകയും
െയരൂശേലമിെന്റ രക്തപാതകം അതിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു നീക്കി െവടിപ്പാക്കുകയും
െചയത്േശഷം 4 സീേയാനിൽ മിഞ്ചീയിരിക്കുന്നവനും
െയരൂശേലമിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും, ഇങ്ങെന
െയരൂശേലമിൽ ജീവനുള്ളവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േപർ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏവനും തേന്ന, വിശുദ്ധൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും. 5 യേഹാവ സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിെല
സകലവാസസ്ഥലത്തിേന്മലും അതിെല
സഭാേയാഗങ്ങളിേന്മലും പകലിന്നു ഒരു േമഘവും
പുകയും രാ്രതിക്കു അഗ്നിജ്വാലയുെട ്രപകാശവും
സൃഷ്ടിക്കും; സകലേതജസ്സിന്നും മീെത ഒരു വിതാനം

ഉണ്ടായിരിക്കും. 6 പകൽ, െവയിൽ െകാള്ളാതിരിപ്പാൻ
തണലായും െകാടുങ്കാറ്റും മഴയും തട്ടാതിരിപ്പാൻ
സേങ്കതവും മറവിടവുമായും ഒരു കൂടാരം
ഉണ്ടായിരിക്കും.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ എെന്റ ്രപിയതമന്നു അവെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടെത്തക്കുറിച്ചു എെന്റ ്രപിയെന്റ
പാട്ടു പാടും; എെന്റ ്രപിയതമന്നു ഏറ്റവും

ഫലവത്താേയാരു കുന്നിേന്മൽ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവൻ അതിന്നു േവലി െകട്ടി,
അതിെല കല്ലു െപറുക്കിക്കളഞ്ഞു, അതിൽ നല്ലവക
മുന്തിരിവള്ളി നട്ടു, നടുവിൽ ഒരു േഗാപുരം പണിതു,
ഒരു ചക്കും ഇട്ടു; മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കും എന്നു അവൻ
കാത്തിരുന്നു; കായിച്ചേതാ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയേ്രത. 3

ആകയാൽ െയരൂശേലംനിവാസികളും
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും ആയുേള്ളാേര, എനിക്കും
എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിന്നും മേദ്ധ്യ വിധിപ്പിൻ. 4

ഞാൻ എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
െചയത്ിട്ടുള്ളതല്ലാെത ഇനി അതിൽ എന്തു
െചയവ്ാനുള്ളു? മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുെമന്നു ഞാൻ
കാത്തിരുന്നാെറ അതു കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായിച്ചതു
എന്തു? ആകയാൽ വരുവിൻ; 5 ഞാൻ എെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടേത്താടു എന്തു െചയ്യും എന്നു
നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കാം; ഞാൻ അതിെന്റ േവലി
െപാളിച്ചുകളയും; അതു തിന്നു േപാകും; ഞാൻ
അതിെന്റ മതിൽ ഇടിച്ചുകളയും; അതു ചവിട്ടി
െമതിച്ചുേപാകും. 6 ഞാൻ അതിെന ശൂന്യമാക്കും;
അതു വള്ളിത്തല മുറിക്കാെതയും കിെളക്കാെതയും
ഇരിക്കും; പറക്കാരയും മുള്ളും അതിൽ മുെളക്കും;
അതിൽ മഴ െപയ്യിക്കരുെതന്നു ഞാൻ േമഘങ്ങേളാടു
കലപ്ിക്കും. 7 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
മുന്തിരിേത്താട്ടം യി്രസാേയൽ ഗൃഹവും അവെന്റ
മേനാഹരമായ നടുതല െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
ആകുന്നു; അവൻ ന്യായത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു;
എന്നാൽ ഇതാ, അന്യായം! നീതിക്കായി
േനാക്കിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ ഭീതി! 8 തങ്ങൾ മാ്രതം
േദശമേദ്ധ്യ പാക്കൎ ത്തക്കവണ്ണം മറ്റാക്കൎ ും സ്ഥലം
ഇല്ലാതാകുേവാളവും വീേടാടു വീടു േചക്കൎ ുകയും
വയേലാടു വയൽ കൂട്ടുകയും െചയ്യുന്നവക്കൎ ു അേയ്യാ
കഷ്ടം! 9 ഞാൻ േകൾെക്ക ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തു: വലിയതും നല്ലതുമായിരിക്കുന്ന പല
വീടുകളും ആൾ പാപ്പൎ ില്ലാെത ശൂന്യമാകും നിശ്ചയം.
10 പത്തു കാണി മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരു
ബത്തും ഒരു േഹാമർ വിത്തിൽനിന്നു ഒരു ഏഫയും
മാ്രതം കിട്ടും. 11 അതികാലത്തു എഴുേന്നറ്റു മദ്യം േതടി
ഓടുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരായി
സന്ധ്യാസമയത്തു ൈവകി ഇരിക്കയും
െചയ്യുന്നവക്കൎ ും അേയ്യാ കഷ്ടം! 12 അവരുെട
വിരുന്നുകളിൽ കിന്നരവും വീണയും തപ്പും കുഴലും
വീഞ്ഞും ഉണ്ടു; എന്നാൽ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തിെയ
അവർ േനാക്കുന്നില്ല, അവെന്റ ൈകേവലെയ
വിചാരിക്കുന്നതുമില്ല. 13 അങ്ങെന എെന്റ ജനം
അറിവില്ലായ്കയാൽ ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകുന്നു;
അവരുെട മാന്യന്മാർ പട്ടിണികിടക്കുന്നു; അവരുെട
ജനസമൂഹം ദാഹത്താൽ വരണ്ടുേപാകുന്നു. 14

അതുെകാണ്ടു പാതാളം െതാണ്ട തുറന്നു, വിസ്താരമായി
വായ ്പിളന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അവരുെട മഹിമയും
ആരവവും േഘാഷവും അവയിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നവരും
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അതിേലക്കു ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു. 15 അങ്ങെന മനുഷ്യൻ
കുനിയുകയും പുരുഷൻ വണങ്ങുകയും നിഗളികളുെട
കണ്ണു താഴുകയും െചയ്യും. 16 എന്നാൽ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ന്യായവിധിയിൽ
ഉന്നതനായിരിക്കയും പരിശുദ്ധൈദവം നീതിയിൽ
തെന്നത്താൻ പരിശുദ്ധനായി കാണിക്കയും െചയ്യും.
17 അേപ്പാൾ കുഞ്ഞാടുകൾ
േമച്ചൽപുറെത്തന്നേപാെല േമയും; പുഷ്ടിയുള്ളവരുെട
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങെള സഞ്ചാരികൾ അനുഭവിക്കും.

18 വ്യാജപാശംെകാണ്ടു അകൃത്യെത്തയും
വണ്ടിക്കയറുെകാണ്ടു എന്നേപാെല പാപെത്തയും
വലിക്കയും 19 അവൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു തെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
േവഗത്തിൽ നിവത്തൎ ിക്കെട്ട; കാണാമേല്ലാ;
യി്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധെന്റ ആേലാചന
അടുത്തുവരെട്ട; നമുക്കു അറിയാമേല്ലാ എന്നു
പറകയും െചയ്യുന്നവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം!

20 തിെന്മക്കു നന്മ എന്നും നെന്മക്കു തിന്മ എന്നും
േപർ പറകയും ഇരുട്ടിെന െവളിച്ചവും െവളിച്ചെത്ത
ഇരുട്ടും ആക്കുകയും ൈകപ്പിെന മധുരവും മധുരെത്ത
ൈകപ്പും ആക്കുകയും െചയ്യുന്നവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം!

21 തങ്ങൾക്കുതേന്ന ജ്ഞാനികളായും തങ്ങൾക്കു
തേന്ന വിേവകികളായും േതാന്നുന്നവക്കൎ ു അേയ്യാ
കഷ്ടം! 22 വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ വീരന്മാരും മദ്യം
കലത്തൎ ുവാൻ ശൂരന്മാരും ആയുള്ളവക്കൎ ും 23

സമ്മാനംനിമിത്തം ദുഷ്ടെന നീതീകരിക്കയും
നീതിമാെന്റ നീതിെയ ഇല്ലാതാക്കുകയും
െചയ്യുന്നവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം! 24 അതുെകാണ്ടു
തീനാവു താളടിെയ തിന്നുകളകയും ൈവേക്കാൽ
ജ്വാലയാൽ ദഹിച്ചുേപാകയും െചയ്യുന്നതുേപാെല
അവരുെട േവരു െകട്ടുേപാകും; അവരുെട പുഷപ്ം
െപാടിേപാെല പറന്നു േപാകും; അവർ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ചു, യി്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധെന്റ വചനെത്ത
നിന്ദിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25 അതുനിമിത്തം
യേഹാവയുെട േകാപം തെന്റ ജനത്തിെന്റ േനെര
ജ്വലിക്കും; അവൻ അവരുെട േനെര ൈക നീട്ടി അവെര
ദണ്ഡിപ്പിക്കും; അേപ്പാൾ മലകൾ വിെറക്കയും
അവരുെട ശവങ്ങൾ വീഥികളുെട നടുവിൽ
ചവറുേപാെല ആയിത്തീരുകയും െചയ്യും;
ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവെന്റ േകാപം അടങ്ങാെത
അവെന്റ ൈക ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 26 അവൻ
ദൂരത്തുള്ള ജാതികൾക്കു ഒരു െകാടി ഉയത്തൎ ി,
ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്നു അവെര ചൂളകുത്തി
വിളിക്കും; അവർ ബദ്ധെപ്പട്ടു േവഗത്തിൽ വരും. 27

അവരിൽ ഒരുത്തനും ക്ഷീണിക്കേയാ ഇടറുകേയാ
െചയ്കയില്ല; ഒരുത്തനും ഉറക്കം തൂങ്ങുകയില്ല,
ഉറങ്ങുകയുമില്ല; അവരുെട അരക്കച്ച അഴികയില്ല,
െചരിപ്പുവാറു െപാട്ടുകയുമില്ല. 28 അവരുെട അമ്പു
കൂത്തൎ ും വില്ലു എല്ലാം കുെലച്ചും ഇരിക്കുന്നു;
അവരുെട കുതിരകളുെട കുളമ്പു തീക്കല്ലുേപാെലയും
അവരുെട രഥച്രകം ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെലയും
േതാന്നും. 29 അവരുെട ഗജ്ജൎ നം
സിംഹത്തിേന്റതുേപാെല ഇരിക്കും; അവർ
ബാലസിംഹങ്ങെളേപ്പാെല ഗജ്ജൎ ിക്കും; അവർ അലറി,
ഇര പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും; ആരും വിടുവിക്കയും
ഇല്ല. 30 അന്നാളിൽ അവർ കടലിെന്റ അലച്ചൎ േപാെല
അവരുെട േനെര അലറും; േദശത്തു േനാക്കിയാൽ
ഇതാ, അന്ധകാരവും കഷ്ടതയും തേന്ന; അതിെന്റ
േമഘങ്ങളിൽ െവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഉസ്സീയാരാജാവു മരിച്ച ആണ്ടിൽ കത്തൎ ാവു,
ഉയന്നൎ ും െപാങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവെന്റ

വ്രസ്തത്തിെന്റ വിളുമ്പുകൾ മന്ദിരെത്ത നിറച്ചിരുന്നു. 2

സാറാഫുകൾ അവന്നു ചുറ്റും നിന്നു; ഓേരാരുത്തന്നു
ആറാറു ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; രണ്ടുെകാണ്ടു അവർ
മൂഖം മൂടി; രണ്ടുെകാണ്ടു കാൽ മൂടി; രണ്ടുെകാണ്ടു
പറന്നു. 3 ഒരുത്തേനാടു ഒരുത്തൻ; ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ;
സവ്വൎ ഭൂമിയും അവെന്റ മഹത്വംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു ആത്തൎ ുപറഞ്ഞു. 4 അവർ
ആക്കൎ ുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരപ്പടികളുെട
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി, ആലയം പുകെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ ഞാൻ: എനിക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം;
ഞാൻ നശിച്ചു; ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ
ഉേള്ളാരു മനുഷ്യൻ; ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ള
ജനത്തിെന്റ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു; എെന്റ കണ്ണു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ രാജാവിെന
കണ്ടുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അേപ്പാൾ
സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽനിന്നു
െകാടിൽെകാണ്ടു ഒരു തീക്കനൽ എടുത്തു കയ്യിൽ
പിടിച്ചുെകാണ്ടു എെന്റ അടുക്കൽ പറന്നുവന്നു, 7

അതു എെന്റ വായ്ക്കു െതാടുവിച്ചു: ഇതാ, ഇതു നിെന്റ
അധരങ്ങെള െതാട്ടതിനാൽ നിെന്റ അകൃത്യം നീങ്ങി
നിെന്റ പാപത്തിന്നു പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അനന്തരം ഞാൻ ആെര അയേക്കണ്ടു?
ആർ നമുക്കു േവണ്ടി േപാകും? എന്നു േചാദിക്കുന്ന
കത്തൎ ാവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ടു: അടിയൻ ഇതാ അടിയെന
അയേക്കണേമ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ
അവൻ അരുളിെച്ചയത്തു: നീ െചന്നു, ഈ ജനേത്താടു
പറേയണ്ടതു: നിങ്ങൾ േകട്ടുെകാണ്ടിട്ടും
തിരിച്ചറികയില്ല; നിങ്ങൾ കണ്ടുെകാണ്ടിട്ടും
്രഗഹിക്കയുമില്ല. 10 ഈ ജനം കണ്ണുെകാണ്ടു
കാണുകേയാ െചവിെകാണ്ടു േകൾക്കേയാ
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കേയാ മനസ്സു തിരിഞ്ഞു
െസൗഖ്യം ്രപാപിക്കേയാ െചയ്യാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
നീ അവരുെട ഹൃദയം തടിപ്പിക്കയും അവരുെട െചവി
മന്ദമാക്കുകയും അവരുെട കണ്ണു അെടച്ചുകളകയും
െചയ്ക. 11 കത്തൎ ാേവ, എ്രതേത്താളം? എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: പട്ടണങ്ങൾ
നിവാസികളില്ലാെതയും വീടുകൾ ആളില്ലാെതയും
ശൂന്യമായി േദശം തീെര പാഴായിേപ്പാകയും 12

യേഹാവ മനുഷ്യെര ദൂരത്തു അകറ്റീട്ടു േദശത്തിെന്റ
നടുവിൽ വലിേയാരു നിജ്ജൎ ന്രപേദശം ഉണ്ടാകയും
െചയ്യുേവാളം തേന്ന എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 13

അതിൽ ഒരു ദശാംശം എങ്കിലും േശഷിച്ചാൽ അതു
വീണ്ടും നാശത്തിന്നു ഇരയായത്ീരും; എങ്കിലും
കരിമരവും കരുേവലവും െവട്ടിയിട്ടാൽ അവയുെട
കുറ്റി േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല വിശുദ്ധസന്തതി ഒരു
കുറ്റിയായി േശഷിക്കും.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഉസ്സീയാവിെന്റ മകനായ േയാഥാമിെന്റ
മകനായി െയഹൂദാരാജാവായ ആഹാസിെന്റ
കാലത്തു അരാമ്യരാജാവായ െരസീനും

െരമല്യാവിെന്റ മകനായി യി്രസാേയൽരാജാവായ
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േപക്കഹും െയരൂശേലമിെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടുവന്നു; അതിെന പിടിപ്പാൻ അവക്കൎ ു
കഴിഞ്ഞില്ലതാനും. 2 അരാം എ്രഫയീമിേനാടു
േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ദാവീദുഗൃഹത്തിന്നു
അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയവും അവെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഹൃദയവും കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങൾ
കാറ്റുെകാണ്ടു ഉലയുേമ്പാെല ഉലഞ്ഞുേപായി. 3

അേപ്പാൾ യേഹാവ െയശയ്യാേവാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: നീയും നിെന്റ മകൻ
െശയാർ-യാശൂബും അലക്കുകാരെന്റ വയലിെല
െപരുവഴിക്കൽ േമെലക്കുളത്തിെന്റ നീർപാത്തിയുെട
അറ്റത്തു ആഹാസിെന എതിേരലപ്ാൻ െചന്നു
അവേനാടു പറേയണ്ടതു: 4 സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക:
സാവധാനമായിരിക്ക; പുകയുന്ന ഈ രണ്ടു
മുറിെക്കാള്ളിനിമിത്തം, അരാമിെന്റയും െരസീെന്റയും
െരമല്യാവിൻ മകെന്റയും ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം നീ
ഭയെപ്പടരുതു; നിെന്റ ൈധയ്യൎ ം
ക്ഷയിച്ചുേപാകയുമരുതു. 5 നാം െയഹൂദയുെട േനെര
െചന്നു അതിെന വിഷമിപ്പിച്ചു മതിൽ ഇടിച്ചു കടന്നു
താെബയലിെന്റ മകെന അവിെട രാജാവായി
വാഴിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അരാമും എ്രഫയീമും
െരമല്യാവിെന്റ മകനും നിെന്റ േനെര ദുരാേലാചന
െചയ്കെകാണ്ടു 7 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അതു നടക്കയില്ല, സാധിക്കയുമില്ല. 8

അരാമിന്നു തല ദേമ്മെശക്; ദേമ്മശക്കിന്നു തല
െരസീൻ അറുപത്തഞ്ചു സംവത്സരത്തിന്നകം
എ്രഫയീം ജനമായിരിക്കാതവണ്ണം തകന്നൎ ുേപാകും. 9

എ്രഫയീമിന്നു തല ശമയ്യൎ ; ശമെയ്യൎ ക്കു തല
െരമല്യാവിെന്റ മകൻ; നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസം
ഇെല്ലങ്കിൽ സ്ഥിരവാസവുമില്ല. 10 യേഹാവ പിെന്നയും
ആഹാസിേനാടു: 11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
താെഴ പാതാളത്തിേലാ മീെത ഉയരത്തിേലാ ഒരു
അടയാളം േചാദിച്ചുെകാൾക എന്നു കലപ്ിച്ചതിന്നു
ആഹാസ:് 12 ഞാൻ േചാദിക്കയില്ല, യേഹാവെയ
പരീക്ഷിക്കയും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതിന്നു
അവൻ പറഞ്ഞതു: ദാവീദ ്ഗൃഹേമ, േകൾപ്പിൻ;
മനുഷ്യെര മുഷിപ്പിക്കുന്നതു േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ നിങ്ങൾ
എെന്റ ൈദവെത്തക്കൂെട മുഷിപ്പിക്കുന്നതു? 14

അതുെകാണ്ടു കത്തൎ ാവു തേന്ന നിങ്ങൾക്കു ഒരു
അടയാളം തരും: കന്യക ഗഭൎ ിണിയായി ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവന്നു ഇമ്മാനൂേവൽ എന്നു േപർ
വിളിക്കും. 15 തിന്മ തള്ളി നന്മ തിരെഞ്ഞടുപ്പാൻ
്രപായമാകുംവെര അവൻ ൈതരും േതനുംെകാണ്ടു
ഉപജീവിക്കും. 16 തിന്മ തള്ളി നന്മ തിരെഞ്ഞടുപ്പാൻ
ബാലന്നു ്രപായമാകുംമുെമ്പ, നീ െവറുക്കുന്ന രണ്ടു
രാജാക്കന്മാരുെടയും േദശം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
17 യേഹാവ നിെന്റേമലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും നിെന്റ
പിതൃഭവനത്തിേന്മലും എ്രഫയീം െയഹൂദെയ
വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നാൾമുതൽ വന്നിട്ടില്ലാെത്താരു കാലം
വരുത്തും; അശ്ശൂർരാജാവിെന തേന്ന.

18 അന്നാളിൽ യേഹാവ മി്രസയീമിെല നദികളുെട
അറ്റത്തുനിന്നു െകാതുകിെനയും അശ്ശൂർേദശത്തുനിന്നു
േതനീച്ചെയയും ചൂളകുത്തി വിളിക്കും. 19 അവ
ഒെക്കയും വന്നു ശൂന്യമായ താഴവ്രകളിലും
പാറപ്പിളപ്പൎ ുകളിലും എല്ലാമുൾപടപ്പൎ ുകളിലും എല്ലാ
േമച്ചൽപുറങ്ങളിലും പറ്റും 20 അന്നാളിൽ കത്തൎ ാവു
നദിക്കു അക്കെരനിന്നു കൂലിക്കു വാങ്ങിയ
െക്ഷൗരക്കത്തിെകാണ്ടു, അശ്ശൂർരാജാവിെനെക്കാണ്ടു
തേന്ന, തലയും കാലും െക്ഷൗരം െചയ്യും; അതു
താടിയും കൂെട നീക്കും. 21 അന്നാളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു

പശുക്കിടാവിെനയും രണ്ടു ആട്ടിെനയും വളത്തൎ ും. 22

അവെയ കറന്നു കിട്ടുന്ന പാലിെന്റ െപരുപ്പംെകാണ്ടു
അവൻ ൈതരു തേന്ന െകാറ്റുകഴിക്കും; േദശത്തു
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവരുെടയും ആഹാരം ൈതരും
േതനും ആയിരിക്കും.

23 അന്നാളിൽ ആയിരം െവള്ളിക്കാശു വിലയുള്ള
ആയിരം മുന്തിരിവള്ളി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലെമാെക്കയും
മുള്ളും പറക്കാരയും പിടിച്ചുകിടക്കും. 24

േദശെമാെക്കയും മുള്ളും പറക്കാരയും
പിടിച്ചുകിടക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർ അമ്പും വില്ലും
എടുത്തുെകാണ്ടു മാ്രതേമ അവിേടക്കു െചല്ലുകയുള്ളു.
25 തൂമ്പാെകാണ്ടു കിെളച്ചുവന്ന എല്ലാമലകളിലും
മുള്ളും പറക്കാരയും േപടിച്ചിട്ടു ആരും േപാകയില്ല;
അതു കാളകെള അഴിച്ചുവിടുവാനും ആടുകൾ
ചവിട്ടിക്കളവാനും മാ്രതം ഉതകും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ ഒരു
വലിയ പലക എടുത്തു,
സാമാന്യഅക്ഷരത്തിൽ: മേഹർ-ശാലാൽ ഹാശ-്

ബസ ്എന്നു എഴുതുക. 2 ഞാൻ
ഊരിയാപുേരാഹിതെനയും െയെബെരഖ്യാവിൻ
മകനായ സഖയ്യൎ ാെവയും എനിക്കു
വിശ്വസ്തസാക്ഷികളാക്കി െവക്കും. 3 ഞാൻ
്രപവാചകിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു; അവൾ ഗഭൎ ം
ധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. യേഹാവ എേന്നാടു:
അവന്നു മേഹർ-ശാലാൽ ഹാശ-്ബസ ്എന്നു േപർ
വിളിക്ക; 4 ഈ കുട്ടിക്കു അപ്പാ, അേമ്മ എന്നു
വിളിപ്പാൻ ്രപായമാകുംമുെമ്പ ദേമ്മെശക്കിെല ധനവും
ശമയ്യൎ യിെല െകാള്ളയും അശ്ശൂർ രാജാവിെന്റ
അടുക്കേലക്കു എടുത്തുെകാണ്ടു േപാകും
എന്നരുളിെച്ചയത്ു. 5 യേഹാവ പിെന്നയും എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: 6 ഈ ജനം
സാവധാനേത്താെട ഒഴുകുന്ന ശീേലാഹാെവള്ളെത്ത
നിരസിച്ചു െരസീനിലും െരമല്യാവിൻമകനിലും
സേന്താഷിക്കുന്നതുെകാണ്ടു, 7 അതുകാരണത്താൽ
തേന്ന, യേഹാവ നദിയിെല ബലേമറിയ
െപരുെവള്ളെത്ത, അശ്ശൂർരാജാവിെനയും അവെന്റ
സകലമഹത്വെത്തയും തേന്ന, അവരുെടേമൽ
വരുത്തും; അതു അതിെന്റ എല്ലാേതാടുകളിലും െപാങ്ങി
അതിെന്റ എല്ലാകരകെളയും കവിെഞ്ഞാഴുകും. 8

അതു െയഹൂദയിേലക്കു കടന്നു കവിെഞ്ഞാഴുകി
കഴുേത്താളം എത്തും; അതിെന്റ വിടന്നൎ  ചിറകു,
ഇമ്മാനൂേവേല, നിെന്റ േദശത്തിെന്റ വീതിെയ മൂടും.

9 ജാതികേള, കലഹിപ്പിൻ; തകന്നൎ ുേപാകുവിൻ!
സകല ദൂരദിക്കുകാരുമായുേള്ളാേര,
ശ്രദ്ധിച്ചുെകാൾവിൻ; അര െകട്ടിെക്കാൾവിൻ;
തകന്നൎ ുേപാകുവിൻ. അര െകട്ടിെക്കാൾവിൻ,
തകന്നൎ ുേപാകുവിൻ. 10 കൂടി
ആേലാചിച്ചുെകാൾവിൻ; അതു
നിഷഫ്ലമായിത്തീരും; കായ്യൎ ം പറഞ്ഞുെറപ്പിൻ;
സാദ്ധ്യം ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവം ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടു.
11 യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടു എെന്ന പിടിച്ചു
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്ു ഞാൻ ഈ ജനത്തിെന്റ
വഴിയിൽ നടക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു എനിക്കു
ഉപേദശിച്ചുതന്നെതെന്തന്നാൽ: 12 ഈ ജനം
കൂട്ടുെകട്ടു എന്നു പറയുന്നതിെന്നാെക്കയും
കൂട്ടുെകട്ടു എന്നു നിങ്ങൾ പറയരുതു; അവർ
ഭയെപ്പടുന്നതിെന നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടരുതു,

െയശയ്യാവു 7:2 553 െയശയ്യാവു 8:12
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്രഭമിച്ചുേപാകയുമരുതു. 13 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവെയ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ; അവൻ തേന്ന നിങ്ങളുെട
ഭയവും നിങ്ങളുെട ഭീതിയും ആയിരിക്കെട്ട. 14

എന്നാൽ അവൻ ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരിക്കും;
എങ്കിലും യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു രണ്ടിന്നും അവൻ
ഒരു ഇടച്ചൎ ക്കല്ലും തടങ്ങൽപാറയും െയരൂശേലം
നിവാസികൾക്കു ഒരു കുടുക്കും കണിയും
ആയിരിക്കും. 15 പലരും അതിേന്മൽ തട്ടിവീണു
തകന്നൎ ുേപാകയും കണിയിൽ കുടുങ്ങി
പിടിെപടുകയും െചയ്യും.

16 സാക്ഷ്യം െപാതിഞ്ഞുെകട്ടുക; എെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുെട ഇടയിൽ ഉപേദശം മു്രദയിട്ടു െവക്കുക.
17 ഞാേനാ യാേക്കാബ ്ഗൃഹത്തിന്നു തെന്റ മുഖം
മെറച്ചുകളഞ്ഞ യേഹാെവക്കായി കാത്തിരിക്കയും
്രപത്യാശിക്കയും െചയ്യും. 18 ഇതാ, ഞാനും യേഹാവ
എനിക്കു തന്ന മക്കളും സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിൽ
അധിവസിക്കുന്ന ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയാൽ
യി്രസാേയലിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും
ആയിരിക്കുന്നു. 19 െവളിച്ചപ്പാടന്മാേരാടു
ചിെലക്കുകയും ജപിക്കുകയും െചയ്യുന്നവരായ
ലക്ഷണവാദികേളാടും അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പിൻ എന്നു
അവർ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നുെവങ്കിൽ - ജനം
തങ്ങളുെട ൈദവേത്താടല്ലേയാ േചാദിേക്കണ്ടതു?
ജീവനുള്ളവക്കൎ ു േവണ്ടി മരിച്ചവേരാേടാ
േചാദിേക്കണ്ടതു? 20 ഉപേദശത്തിന്നും
സാക്ഷ്യത്തിന്നും വരുവിൻ! അവർ ഈ വാക്കുേപാെല
പറയുന്നിെല്ലങ്കിൽ - അവക്കൎ ു അരുേണാദയം
ഉണ്ടാകയില്ല. 21 അവർ ഏറ്റവും വലഞ്ഞും വിശന്നും
േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകും; അവക്കൎ ു
വിശക്കുേമ്പാൾ അവർ മുഷിഞ്ഞു തങ്ങളുെട
രാജാവിെനയും തങ്ങളുെട ൈദവെത്തയും ശപിച്ചു
മുഖം േമേലാട്ടു തിരിക്കും. 22 അവർ ഭൂമിയിൽ
േനാക്കുേമ്പാൾ കഷ്ടതയും അന്ധകാരവും സങ്കടമുള്ള
തിമിരവും കാണും; കൂരിരുട്ടിേലക്കു അവെര
തള്ളിക്കളയും.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ കഷ്ടതയിൽ ഇരുന്ന േദശത്തിന്നു
തിമിരം നില്ക്കയില്ല; പണ്ടു അവൻ
െസബൂലൂൻേദശത്തിന്നും

നഫത്ാലിേദശത്തിന്നും ഹീനത വരുത്തിെയങ്കിലും
പിന്നേത്തതിൽ അവൻ കടൽവഴിയായി
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരയുള്ള ജാതികളുെട മണ്ഡലത്തിന്നു
മഹത്വം വരുത്തും. 2 ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിെയാരു
െവളിച്ചം കണ്ടു; അന്ധതമസ്സുള്ള േദശത്തു
പാത്തൎ വരുെട േമൽ ്രപകാശം േശാഭിച്ചു. 3 നീ
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജാതിെയ വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു; അവർ
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിക്കുന്ന സേന്താഷം
െകായത്്തുകാലത്തിെല സേന്താഷംേപാെലയും
െകാള്ളപങ്കിടുേമ്പാൾ ആനന്ദിക്കുന്നതു േപാെലയും
ആകുന്നു. 4 അവൻ ചുമക്കുന്ന നുകവും അവെന്റ
ചുമലിെല േകാലും അവെന ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവെന്റ
വടിയും മിദ്യാെന്റ നാളിെലേപ്പാെല നീ
ഒടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 ഒച്ചേയാെട ചവിട്ടി
നടക്കുന്ന േയാദ്ധാവിെന്റ െചരിെപ്പാെക്കയും
രക്തംപിരണ്ട വ്രസ്തവും വിറകു േപാെല തീക്കു
ഇരയായിത്തീരും. 6 നമുക്കു ഒരു ശിശു
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു; നമുക്കു ഒരു മകൻ
നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആധിപത്യം അവെന്റ േതാളിൽ

ഇരിക്കും; അവന്നു അത്ഭുതമ്രന്തി, വീരനാം ൈദവം,
നിത്യപിതാവു, സമാധാന്രപഭു എന്നു േപർ
വിളിക്കെപ്പടും. 7 അവെന്റ ആധിപത്യത്തിെന്റ
വദ്ധൎ െനക്കും സമാധാനത്തിന്നും അവസാനം
ഉണ്ടാകയില്ല; ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിലും അവെന്റ
രാജത്വത്തിലും ഇന്നുമുതൽ എെന്നേന്നക്കും അവൻ
അതിെന ന്യായേത്താടും നീതിേയാടും കൂെട സ്ഥാപിച്ചു
നിലനിത്തൎ ും; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
തീക്ഷ്ണത അതിെന നിവത്തൎ ിക്കും. 8 കത്തൎ ാവു
യാേക്കാബിൽ ഒരു വചനം അയച്ചു; അതു
യി്രസാേയലിേന്മൽ വീണും ഇരിക്കുന്നു. 9 ഇഷ്ടികകൾ
വീണുേപായി എങ്കിലും ഞങ്ങൾ െവട്ടുകല്ലുെകാണ്ടു
പണിയും; കാട്ടത്തികെള െവട്ടിക്കളഞ്ഞു എങ്കിലും
ഞങ്ങൾ അെവക്കു പകരം േദവദാരുക്കെള
നട്ടുെകാള്ളും 10 എന്നിങ്ങെന ഡംഭേത്താടും
ഹൃദയഗവ്വൎ േത്താടുംകൂെട പറയുന്ന എ്രഫയീമും
ശമയ്യൎ നിവാസികളുമായ ജനെമാെക്കയും അതു
അറിയും. 11 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ െരസീെന്റ
ൈവരികെള അവെന്റ േനെര ഉയത്തൎ ി, അവെന്റ
ശ്രതുക്കെള ഇളക്കിവിട്ടിരിക്കുന്നു. 12 അരാമ്യർ
കിഴക്കും െഫലിസ്ത്യർ പടിഞ്ഞാറും തേന്ന; അവർ
യി്രസാേയലിെന വായ ്പിളന്നൎ ു വിഴുങ്ങിക്കളയും.
ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവെന്റ േകാപം അടങ്ങാെത
അവെന്റ ൈക ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 13 എന്നിട്ടും
ജനം തങ്ങെള അടിക്കുന്നവങ്കേലക്കു തിരിയുന്നില്ല;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നതുമില്ല.
14 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ യി്രസാേയലിൽനിന്നു
തലയും വാലും പനമ്പട്ടയും േപാട്ടപ്പുല്ലും ഒരു
ദിവസത്തിൽ തേന്ന േഛദിച്ചുകളയും. 15 മൂപ്പനും
മാന്യപുരുഷനും തേന്ന തല; അസത്യം ഉപേദശിക്കുന്ന
്രപവാചകൻ തേന്ന വാൽ. 16 ഈ ജനെത്ത
നടത്തുന്നവർ അവെര െതറ്റിച്ചുകളയുന്നു; അവരാൽ
നടത്തെപ്പടുന്നവർ നശിച്ചുേപാകുന്നു. 17

അതുെകാണ്ടു കത്തൎ ാവു അവരുെട െയൗവനക്കാരിൽ
സേന്താഷിക്കയില്ല; അവരുെട അനാഥന്മാേരാടും
വിധവമാേരാടും അവന്നു കരുണ േതാന്നുകയുമില്ല;
എല്ലാവരും വഷളന്മാരും ദുഷ്കമ്മൎ ികളും ആകുന്നു;
എല്ലാവായും േഭാഷത്വം സംസാരിക്കുന്നു. ഇതു എല്ലാം
െകാണ്ടും അവെന്റ േകാപം അടങ്ങാെത അവെന്റ ൈക
ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 18 ദുഷ്ടത തീേപാെല
ജ്വലിക്കുന്നു; അതു പറക്കാരയും മുള്ളും
ദഹിപ്പിക്കുന്നു; വനത്തിെല പള്ളക്കാടുകളിൽ
കത്തുന്നു; പുകത്തൂണുകളായി ഉരുണ്ടുെപാങ്ങും. 19

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട േകാപംനിമിത്തം
േദശം ദഹിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു; ജനവും തീക്കു
ഇരയായിരിക്കുന്നു; ഒരുത്തനും തെന്റ സേഹാദരെന
ആദരിക്കുന്നില്ല. 20 ഒരുത്തൻ വലത്തുഭാഗം
കടിച്ചുപറിച്ചിട്ടും വിശന്നിരിക്കും; ഇടത്തുഭാഗവും
തിന്നും; തൃപത്ിവരികയുമില്ല; ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ഭുജത്തിെന്റ മാംസം തിന്നുകളയുന്നു. 21

മനെശ്ശ എ്രഫയീമിെനയും എ്രഫയീം മനെശ്ശെയയും
തേന്ന; അവർ ഇരുവരും െയഹൂെദക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവെന്റ
േകാപം അടങ്ങാെത അവെന്റ ൈക ഇനിയും
നീട്ടിയിരിക്കും.
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൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായം മറിച്ചുകളവാനും
എെന്റ ജനത്തിെല എളിയവരുെട അവകാശം
ഇല്ലാതാക്കുവാനും വിധവമാർ തങ്ങൾക്കു

െകാള്ളയായത്ീരുവാനും അനാഥന്മാെര തങ്ങൾക്കു
ഇരയാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം 2 നീതിെകട്ട ചട്ടം
നിയമിക്കുന്നവക്കൎ ും അനത്ഥൎ ം എഴുതിെവക്കുന്ന
എഴുത്തുകാക്കൎ ും അേയ്യാ കഷ്ടം! 3

സന്ദശൎ നദിവസത്തിലും ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്ന
വിനാശത്തിങ്കലും നിങ്ങൾ എന്തു െചയ്യും?
സഹായത്തിന്നായിട്ടു നിങ്ങൾ ആരുെട അടുക്കൽ
ഓടിേപ്പാകും? നിങ്ങളുെട മഹത്വം നിങ്ങൾ എവിെട
െവച്ചുെകാള്ളും? 4 അവർ ബദ്ധന്മാരുെട കീെഴ
കുനികയും ഹതന്മാരുെട കീെഴ വീഴുകയും
െചേയ്കയുള്ളു. ഇെതല്ലാം െകാണ്ടും അവെന്റ േകാപം
അടങ്ങാെത അവെന്റ ൈക ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും.

5 എെന്റ േകാപത്തിെന്റ േകാലായ അശ്ശൂരിന്നു
അേയ്യാ കഷ്ടം! അവരുെട കയ്യിെല വടി എെന്റ േ്രകാധം
ആകുന്നു. 6 ഞാൻ അവെന അശുദ്ധമാേയാരു
ജാതിക്കു േനെര അയക്കും; എെന്റ േ്രകാധം
വഹിക്കുന്ന ജനത്തിന്നു വിേരാധമായി ഞാൻ അവന്നു
കലപ്ന െകാടുക്കും; അവെര െകാള്ളയിടുവാനും
കവച്ചൎ  െചയവ്ാനും െതരുവീഥിയിെല
െചളിെയേപ്പാെല ചവിട്ടിക്കളവാനും തേന്ന. 7

അവേനാ അങ്ങെനയല്ല നിരൂപിക്കുന്നതു; തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങെനയല്ല വിചാരിക്കുന്നതു;
നശിപ്പിപ്പാനും അേനകം ജാതികെള
േഛദിച്ചുകളവാനുമേ്രത അവെന്റ താലപ്യ്യൎ ം. 8

അവൻ പറയുന്നതു: എെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ ഒെക്കയും
രാജാക്കന്മാരല്ലേയാ? 9 കലേ്നാ
കെക്കൎ മീശിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ? ഹമാത്ത്
അപ്പൎ ാദിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ? ശമയ്യൎ
ദേമ്മെശക്കിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ? 10 െയരൂശേലമിലും
ശമയ്യൎ യിലും ഉള്ളവെയക്കാൾ വിേശഷമായ
ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളുെട
രാജ്യങ്ങെള എെന്റ ൈക എത്തിപ്പിടിച്ചിരിെക്ക, 11

ഞാൻ ശമയ്യൎ േയാടും അതിെല മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികേളാടും
െചയത്തുേപാെല ഞാൻ െയരൂശേലമിേനാടും
അതിെല വി്രഗഹങ്ങേളാടും െചയ്കയില്ലേയാ?

12 അതുെകാണ്ടു കത്തൎ ാവു സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിലും
െയരൂശേലമിലും തെന്റ ്രപവൃത്തിെയാെക്കയും
തീത്തൎ േശഷം, ഞാൻ അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ
അഹങ്കാരത്തിെന്റ ഫലെത്തയും അവെന്റ
ഉന്നതഭാവത്തിെന്റ മഹിമെയയും സന്ദശൎ ിക്കും. 13

എെന്റ കയ്യുെട ശക്തിെകാണ്ടും എെന്റ ജ്ഞാനം
െകാണ്ടും ഞാൻ ഇതു െചയത്ു; ഞാൻ ബുദ്ധിമാൻ;
ഞാൻ ജാതികളുെട അതിരുകെള മാറ്റുകയും അവരുെട
ഭണ്ഡാരങ്ങെള കവന്നൎ ുകളകയും പരാ്രകമിെയേപ്പാെല
സിംഹാസനസ്ഥന്മാെര താഴത്്തുകയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 14 എെന്റ ൈക ജാതികളുെട
ധനെത്ത ഒരു പക്ഷിക്കൂടിെനേപ്പാെല എത്തിപ്പിടിച്ചു;
ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞ മുട്ടകെള
േശഖരിക്കുന്നതുേപാെല, ഞാൻ സവ്വൎ ഭൂമിെയയും
കൂട്ടിേച്ചത്തൎ ു; ചിറകു അനക്കുകേയാ ചുണ്ടു
തുറക്കുകേയാ ചിെലക്കുകേയാ െചയവ്ാൻ ഒന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു അവൻ പറയുന്നുവേല്ലാ. 15

െവട്ടുന്നവേനാടു േകാടാലി വമ്പു പറയുേമാ?
വലിക്കുന്നവേനാടു ഈച്ചൎ വാൾ വലിപ്പം കാട്ടുേമാ?

അേതാ, പിടിക്കുന്നവെന വടി
െപാക്കുന്നതുേപാെലയും മരമല്ലാത്തവെന േകാൽ
െപാന്തിക്കുന്നതുേപാെലയും ആകുന്നു. 16

അതുെകാണ്ടു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു അവെന്റ പുഷ്ടന്മാരുെട ഇടയിൽ ക്ഷയം
അയക്കും; അവെന്റ മഹത്വത്തിൻ കീെഴ തീ
കത്തുംേപാെല ഒന്നു കത്തും. 17 യി്രസാേയലിെന്റ
െവളിച്ചം ഒരു തീയായും അവെന്റ പരിശുദ്ധൻ ഒരു
ജ്വാലയായും ഇരിക്കും; അതു കത്തി, ഒരു
ദിവസംെകാണ്ടു അവെന്റ മുള്ളും പറക്കാരയും
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 18 അവൻ അവെന്റ കാട്ടിെന്റയും
േതാട്ടത്തിെന്റയും മഹത്വെത്ത േദഹിേദഹവുമായി
നശിപ്പിക്കും; അതു ഒരു േരാഗി ക്ഷയിച്ചു േപാകുന്നതു
േപാെലയിരിക്കും. 19 അവെന്റ കാട്ടിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ചുരുക്കം ആയിരിക്കും;
ഒരു ബാലന്നു അവെയ എണ്ണി എഴുതാം. 20 അന്നാളിൽ
യി്രസാേയലിൽ േശഷിച്ചവരും യാേക്കാബ ്ഗൃഹത്തിെല
രക്ഷിതഗണവും തങ്ങെള അടിച്ചവെന ഇനി
ആശ്രയിക്കാെത, യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനായ
യേഹാവെയ പരമാത്ഥൎ മായി ആശ്രയിക്കും. 21 ഒരു
േശഷിപ്പു മടങ്ങിവരും (െശയാർ-യാശൂബ)്;
യാേക്കാബിെന്റ േശഷിപ്പു വീരനാം ൈദവത്തിങ്കേലക്കു
മടങ്ങിവരും. 22 യി്രസാേയേല, നിെന്റ ജനം
കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല ആയിരുന്നാലും അതിൽ
ഒരു േശഷിപ്പു മാ്രതം മടങ്ങിവരും; നീതിെയ
്രപവഹിക്കുന്നതാേയാരു സംഹാരം
നിണ്ണൎ യിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 23 എങ്ങെന എന്നാൽ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും മേദ്ധ്യ നിണ്ണൎ യിക്കെപ്പട്ട സംഹാരം
വരുത്തും. 24 അതുെകാണ്ടു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
സീേയാനിൽ വസിക്കുന്ന എെന്റ ജനേമ, അശ്ശൂർ
വടിെകാണ്ടു നിെന്ന അടിക്കയും മി്രസയീമിെല
വിധത്തിൽ നിെന്റ േനെര ചൂരൽ ഓങ്ങുകയും
െചയത്ാലും നീ അവെന ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 25 ഇനി
കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു എെന്റ േ്രകാധവും
അവരുെട സംഹാരേത്താെട എെന്റ േകാപവും
തിന്നൎ ുേപാകും. 26 ഓേറബ ്പാെറക്കരിെക െവച്ചുള്ള
മിദ്യാെന്റ സംഹാരത്തിൽ എന്നേപാെല
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അവെന്റ േനെര ഒരു
ചമ്മട്ടിെയ െപാക്കും; അവൻ തെന്റ വടി
സമു്രദത്തിേന്മൽ നീട്ടും; മി്രസയീമിൽ െചയത്തുേപാെല
അതിെന ഓങ്ങും. 27 അന്നാളിൽ അവെന്റ ചുമടു
നിെന്റ േതാളിൽനിന്നും അവെന്റ നുകം നിെന്റ
കഴുത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിേപ്പാകും; പുഷ്ടിനിമിത്തം
നുകം തകന്നൎ ുേപാകും. 28 അവൻ അയ്യാത്തിൽ
എത്തി, മിേ്രഗാനിൽകൂടി കടന്നു; മിക്മാശിൽ തെന്റ
പടേക്കാപ്പു െവച്ചിരിക്കുന്നു. 29 അവർ ചുരം കടന്നു;
േഗബയിൽ രാപാത്തൎ ു; റാമാ നടുങ്ങുന്നു; െശൗലിെന്റ
ഗിെബയാ ഓടിേപ്പായി. 30 ഗല്ലീംപു്രതീ, ഉറെക്ക
നിലവിളിക്ക; ലേയേശ, ശ്രദ്ധിച്ചുേകൾക്ക;
അനാേഥാേത്ത, ഉത്തരം പറക. 31 മദേ്മനാ ഓട്ടം
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; െഗബീംനിവാസികൾ ഓട്ടത്തിന്നു
വട്ടംകൂട്ടുന്നു. 32 ഇന്നു അവൻ േനാബിൽ
താമസിക്കും; െയരൂശേലംഗിരിയായ സീേയാൻ
പു്രതിയുെട പവ്വൎ തത്തിെന്റ േനെര അവൻ ൈക
കുലുക്കുന്നു. 33 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു െകാമ്പുകെള ഭയങ്കരമായി മുറിച്ചുകളയും;
െപാക്കത്തിൽ വളന്നൎ വെയ അവൻ െവട്ടിയിടുകയും
ഉയന്നൎ വെയ താഴത്്തുകയും െചയ്യും. 34 അവൻ
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വനത്തിെല പള്ളക്കാടുകെള ഇരിമ്പായുധംെകാണ്ടു
െവട്ടിക്കളയും; െലബാേനാനും ബലവാെന്റ കയ്യാൽ
വീണുേപാകും.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ യിശ്ശായിയുെട കുറ്റിയിൽനിന്നു ഒരു
മുള െപാട്ടി പുറെപ്പടും; അവെന്റ
േവരുകളിൽനിന്നുള്ള ഒരു െകാമ്പു ഫലം

കായിക്കും. 2 അവെന്റ േമൽ യേഹാവയുെട ആത്മാവു
ആവസിക്കും; ജ്ഞാനത്തിെന്റയും വിേവകത്തിെന്റയും
ആത്മാവു, ആേലാചനയുെടയും ബലത്തിെന്റയും
ആത്മാവു, പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയും
യേഹാവാഭക്തിയുെടയും ആത്മാവു തേന്ന. 3 അവെന്റ
്രപേമാദം യേഹാവാഭക്തിയിൽ ആയിരിക്കും; അവൻ
കണ്ണുെകാണ്ടു കാണുന്നതുേപാെല ന്യായപാലനം
െചയ്കയില്ല; െചവിെകാണ്ടു േകൾക്കുന്നതുേപാെല
വിധിക്കയുമില്ല. 4 അവൻ ദരി്രദന്മാക്കൎ ു നീതിേയാെട
ന്യായം പാലിച്ചുെകാടുക്കയും േദശത്തിെല
സാധുക്കൾക്കു േനേരാെട വിധികലപ്ിക്കയും െചയ്യും;
തെന്റ വായ ്എന്ന വടിെകാണ്ടു അവൻ ഭൂമിെയ
അടിക്കും; തെന്റ അധരങ്ങളുെട ശ്വാസംെകാണ്ടു
ദുഷ്ടെന െകാല്ലും. 5 നീതി അവെന്റ നടുെക്കട്ടും
വിശ്വസ്തത അവെന്റ അരക്കച്ചയും ആയിരിക്കും. 6

െചന്നായി കുഞ്ഞാടിേനാടുകൂെട പാക്കൎ ും; പുള്ളിപ്പുലി
േകാലാട്ടുകുട്ടിേയാടുകൂെട കിടക്കും; പശുക്കിടാവും
ബാലസിംഹവും തടിപ്പിച്ച മൃഗവും ഒരുമിച്ചു പാക്കൎ ും;
ഒരു െചറിയ കുട്ടി അവെയ നടത്തും. 7 പശു
കരടിേയാടുകൂെട േമയും; അവയുെട കുട്ടികൾ
ഒരുമിച്ചുകിടക്കും; സിംഹം കാള എന്നേപാെല
ൈവേക്കാൽ തിന്നും. 8 മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു
സപ്പൎ ത്തിെന്റ േപാതിങ്കൽ കളിക്കും; മുലകുടി മാറിയ
ൈപതൽ അണലിയുെട െപാത്തിൽ ൈക ഇടും. 9

സമു്രദം െവള്ളംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഭൂമി യേഹാവയുെട പരിജ്ഞാനംെകാണ്ടു
പൂണ്ണൎ മായിരിക്കയാൽ എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ
എങ്ങും ഒരു േദാഷേമാ നാശേമാ ആരും െചയ്കയില്ല. 10

അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്കു െകാടിയായി നില്ക്കുന്ന
യിശ്ശായിേവരായവെന ജാതികൾ അേന്വഷിച്ചുവരും;
അവെന്റ വിശ്രാമസ്ഥലം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും. 11

അന്നാളിൽ കത്തൎ ാവു തെന്റ ജനത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന േശഷിപ്പിെന അശ്ശൂരിൽനിന്നും
മി്രസയീമിൽനിന്നും പേ്രതാസിൽനിന്നും കൂശിൽനിന്നും
ഏലാമിൽനിന്നും ശിനാരിൽനിന്നും ഹമാത്തിൽനിന്നും
സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകളിൽനിന്നും വീണ്ടുെകാൾവാൻ
രണ്ടാം ്രപാവശ്യം ൈക നീട്ടും. 12 അവൻ
ജാതികൾക്കു ഒരു െകാടി ഉയത്തൎ ി, യി്രസാേയലിെന്റ
്രഭഷ്ടന്മാെര േചക്കൎ ുകയും െയഹൂദയുെട
ചിതറിേപ്പായവെര ഭൂമിയുെട നാലു
ദിക്കുകളിൽനിന്നും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുകയും െചയ്യും. 13

എ്രഫയീമിെന്റ അസൂയ നീങ്ങിേപ്പാകും; െയഹൂദെയ
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നവർ േഛദിക്കെപ്പടും; എ്രഫയീം
െയഹൂദേയാടു അസൂയെപ്പടുകയില്ല; െയഹൂദാ
എ്രഫയീമിെന അസഹ്യെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 14 അവർ
പടിഞ്ഞാറു െഫലിസ്ത്യരുെട മലഞ്ചരിവിേന്മൽ ചാടും;
കിഴക്കുള്ളവെര ഒെക്കയും െകാള്ളയിടും;
ഏേദാമിേന്മലും േമാവാബിേന്മലും ൈകെവക്കും;
അേമ്മാന്യർ അവെര അനുസരിക്കും. 15 യേഹാവ
മി്രസയീംകടലിെന്റ നാവിന്നു ഉന്മൂലനാശം വരുത്തും;
അവൻ ഉഷണ്ക്കാേറ്റാടുകൂെട നദിയുെട മീെത ൈക

ഓങ്ങി അതിെന അടിച്ചു ഏഴു ൈകവഴികളാക്കി
െചരിപ്പു നനയാെത കടക്കുമാറാക്കും. 16

മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട നാളിൽ
യി്രസാേയലിന്നുണ്ടായിരുന്നതുേപാെല, അശ്ശൂരിൽനിന്നു
അവെന്റ ജനത്തിൽ േശഷിക്കുന്ന േശഷിപ്പിന്നു ഒരു
െപരുവഴിയുണ്ടാകും.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നാളിൽ നീ പറയുന്നതു എെന്തന്നാൽ:
യേഹാേവ, നീ എേന്നാടു േകാപിച്ചു നിെന്റ
േകാപം മാറി, നീ എെന്ന

ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിനക്കു േസ്താ്രതം
െചയ്യുന്നു. 2 ഇതാ, ൈദവം എെന്റ രക്ഷ;
യേഹാവയായ യാഹ ്എെന്റ ബലവും എെന്റ ഗീതവും
ആയിരിക്കെകാണ്ടും അവൻ എെന്റ
രക്ഷയായത്ീന്നൎ ിരിക്കെകാണ്ടും ഞാൻ ഭയെപ്പടാെത
ആശ്രയിക്കും. 3 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
സേന്താഷേത്താെട രക്ഷയുെട ഉറവുകളിൽനിന്നു
െവള്ളം േകാരും. 4 അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതു:
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ; അവെന്റ
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ; ജാതികളുെട ഇടയിൽ
അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള അറിയിപ്പിൻ; അവെന്റ നാമം
ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു എന്നു ്രപസ്താവിപ്പിൻ. 5

യേഹാെവക്കു കീത്തൎ നം െചയവ്ിൻ; അവൻ
േശ്രഷഠ്മായതു െചയത്ിരിക്കുന്നു; ഇതു ഭൂമിയിൽ
എല്ലാടവും ്രപസിദ്ധമായവ്രെട്ട. 6 സീേയാൻ
നിവാസികേള, യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ നിങ്ങളുെട
മേദ്ധ്യ വലിയവനായിരിക്കയാൽ േഘാഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവു
ബാേബലിെനക്കുറിച്ചു ദശൎ ിച്ച ്രപവാചകം: 2

െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ െകാടി ഉയത്തൎ ുവിൻ;
അവർ ്രപഭുക്കന്മാരുെട വാതിലുകൾക്കകത്തു
കടേക്കണ്ടതിന്നു ശബ്ദം ഉയത്തൎ ി അവെര ൈക കാട്ടി
വിളിപ്പിൻ. 3 ഞാൻ എെന്റ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവേരാടു കലപ്ിച്ചു, ഗവ്വൎ േത്താെട
ഉല്ലസിക്കുന്ന എെന്റ വീരന്മാെര ഞാൻ എെന്റ
േകാപെത്ത നിവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 4

ബഹുജനത്തിെന്റ േഘാഷംേപാെല പവ്വൎ തങ്ങളിൽ
പുരുഷാരത്തിെന്റ ഒരു േഘാഷം! കൂടിയിരിക്കുന്ന
ജാതികളുെട രാജ്യങ്ങളുെട ആരവം! ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ യുദ്ധൈസന്യെത്ത പരിേശാധിക്കുന്നു. 5

േദശെത്ത ഒെക്കയും നശിപ്പിപ്പാൻ ദൂരേദശത്തുനിന്നും
ആകാശത്തിെന്റ അറ്റത്തുനിന്നും യേഹാവയും
അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ ആയുധങ്ങളും വരുന്നു. 6

യേഹാവയുെട ദിവസം സമീപിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു
മുറയിടുവിൻ; അതു സവ്വൎ ശക്തങ്കൽനിന്നു
സവ്വൎ നാശംേപാെല വരുന്നു. 7 അതുെകാണ്ടു
എല്ലാൈകകളും തളന്നൎ ുേപാകും; സകലഹൃദയവും
ഉരുകിേപ്പാകും. 8 അവർ ്രഭമിച്ചുേപാകും; േവദനയും
ദുഃഖവും അവക്കൎ ു പിടിെപടും; േനാവു കിട്ടിയ
്രസ്തീെയേപ്പാെല അവർ േവദനെപ്പടും; അവർ
അേന്യാന്യം തുറിച്ചുേനാക്കും; അവരുെട മുഖം
ജ്വലിച്ചിരിക്കും. 9 േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുവാനും
പാപികെള അതിൽനിന്നു മുടിച്ചുകളവാനും
യേഹാവയുെട ദിവസം ്രകൂരമായിട്ടു േ്രകാധേത്താടും
അതിേകാപേത്താടും കൂെട വരുന്നു. 10

െയശയ്യാവു 11:2 556 െയശയ്യാവു 13:10
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ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങളും നക്ഷ്രതരാശികളും
്രപകാശം തരികയില്ല; സൂയ്യൎ ൻ ഉദയത്തിങ്കൽ തേന്ന
ഇരുണ്ടു േപാകും; ച്രന്ദൻ ്രപകാശം നല്കുകയുമില്ല. 11

ഞാൻ ഭൂതലെത്ത േദാഷംനിമിത്തവും ദുഷ്ടന്മാെര
അവരുെട അകൃത്യംനിമിത്തവും സന്ദശൎ ിക്കും;
അഹങ്കാരികളുെട ഗവ്വൎ െത്ത ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും;
ഉ്രഗന്മാരുെട നിഗളെത്ത താഴത്്തും. 12 ഞാൻ ഒരു
പുരുഷെന തങ്കെത്തക്കാളും ഒരു മനുഷ്യെന
ഓഫീർതങ്കെത്തക്കാളും ദുല്ലൎ ഭമാക്കും. 13 അങ്ങെന
ഞാൻ ആകാശെത്ത നടുങ്ങുമാറാക്കും;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട േ്രകാധത്തിലും
അവെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിെന്റ നാളിലും ഭൂമി അതിെന്റ
സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇളകിേപ്പാകും; 14 ഓടിച്ചുവിട്ട
ഇളമാനിെനേപ്പാെലയും ആരും കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ാത്ത
ആടുകെളേപ്പാെലയും അവർ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ജാതിയുെട അടുക്കേലക്കു തിരിയും;
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സ്വേദശത്തിേലക്കു
ഓടിേപ്പാകും. 15 കണ്ടുകിട്ടുന്നവെന ഒെക്കയും
കുത്തിെക്കാല്ലും; പിടിെപടുന്നവെനാെക്കയും വാളാൽ
വീഴും. 16 അവർ കാൺെക അവരുെട ശിശുക്കെള
അടിച്ചു തകത്തൎ ുകളയും; അവരുെട വീടുകെള
െകാള്ളയിടും; അവരുെട ഭായ്യൎ മാെര അപമാനിക്കും. 17

ഞാൻ േമദ്യെര അവക്കൎ ു വിേരാധമായി ഉണത്തൎ ും;
അവർ െവള്ളിെയ കായ്യൎ മാക്കുകയില്ല; െപാന്നിൽ
അവക്കൎ ു താലപ്യ്യൎ വുമില്ല. 18 അവരുെട വില്ലുകൾ
യുവാക്കെള തകത്തൎ ുകളയും; ഗഭൎഫലേത്താടു അവക്കൎ ു
കരുണ േതാന്നുകയില്ല; ൈപതങ്ങെളയും അവർ
ആദരിക്കയില്ല. 19 രാജ്യങ്ങളുെട മഹത്വവും
കലദ്യരുെട ്രപശംസാലങ്കാരവുമായ ബാേബൽ,
ൈദവം െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറെയയും
മറിച്ചുകളഞ്ഞതുേപാെല ആയിത്തീരും. 20 അതിൽ
ഒരുനാളും കുടിപാപ്പൎ ുണ്ടാകയില്ല;
തലമുറതലമുറേയാളം അതിൽ ആരും വസിക്കയുമില്ല;
അറബിക്കാരൻ അവിെട കൂടാരം അടിക്കയില്ല;
ഇടയന്മാർ അവിെട ആടുകെള കിടത്തുകയും ഇല്ല. 21

മരുമൃഗങ്ങൾ അവിെട കിടക്കും; അവരുെട വീടുകളിൽ
മൂങ്ങാ നിറയും; ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾ അവിെട പാക്കൎ ും;
ഭൂതങ്ങൾ അവിെട നൃത്തംെചയ്യും. 22 അവരുെട
അരമനകളിൽ െചന്നായ്ക്കളും അവരുെട
മേനാഹരമന്ദിരങ്ങളിൽ കുറുനരികളും ഓളിയിടും;
അതിെന്റ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ കാലം
ദീഘൎ ിച്ചുേപാകയുമില്ല.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ യാേക്കാബിേനാടു മനസ്സലിഞ്ഞു
യി്രസാേയലിെന വീണ്ടും തിരെഞ്ഞടുത്തു
സ്വേദശത്തു അവെര പാപ്പൎ ിക്കും;

അന്യജാതിക്കാരും അവേരാടു േയാജിച്ചു യാേക്കാബ്
ഗൃഹേത്താടു േചന്നൎ ുെകാള്ളും. 2 ജാതികൾ അവെര
കൂട്ടി അവരുെട സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുവരും;
യി്രസാേയൽ ഗൃഹം അവെര യേഹാവയുെട േദശത്തു
ദാസന്മാരായും ദാസിമാരായും അടക്കിെക്കാള്ളും;
തങ്ങെള ബദ്ധന്മാരാക്കിയവെര അവർ
ബദ്ധന്മാരാക്കുകയും തങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ചവെര
വാഴുകയും െചയ്യും. 3 യേഹാവ നിെന്റ വ്യസനവും
നിെന്റ കഷ്ടതയും നീ െചേയ്യണ്ടിവന്ന നിെന്റ
കഠിനദാസ്യവും നീക്കി നിനക്കു വിശ്രാമം നല്കുന്ന
നാളിൽ 4 നീ ബാേബൽരാജാവിെനക്കുറിച്ചു ഈ പാട്ടു
െചാല്ലും: പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ എങ്ങെന

ഇല്ലാെതയായി! സ്വണ്ണൎ നഗരം എങ്ങെന
മുടിഞ്ഞുേപായി! 5 യേഹാവ ദുഷ്ടന്മാരുെട വടിയും
വാഴുന്നവരുെട െചേങ്കാലും ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു. 6

വംശങ്ങെള ഇടവിടാെത േ്രകാധേത്താെട അടിക്കയും
ആക്കൎ ും അടുത്തുകൂടാത്ത ഉപ്രദവത്താൽ ജാതികെള
േകാപേത്താെട ഭരിക്കയും െചയത്വെന തേന്ന. 7

സവ്വൎ ഭൂമിയും വിശ്രമിച്ചു സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു; അവർ
ആത്തൎ ുപാടുന്നു. 8 സരളവൃക്ഷങ്ങളും
െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കളും നിെന്നക്കുറിച്ചു
സേന്താഷിച്ചു: നീ വീണുകിടന്നതുമുതൽ ഒരു
െവട്ടുകാരനും ഞങ്ങളുെട േനെര കയറിവരുന്നില്ല
എന്നു പറയുന്നു. 9 നിെന്റ വരവിങ്കൽ നിെന്ന
എതിേരലപ്ാൻ താേഴ പാതാളം നിെന്റ നിമിത്തം
ഇളകിയിരിക്കുന്നു; അതു നിെന്നെച്ചാല്ലി
സകലഭൂപാലന്മാരുമായ േ്രപതന്മാെര ഉണത്തൎ ുകയും
ജാതികളുെട സകലരാജാക്കന്മാെരയും
സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിക്കയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 10 അവെരാെക്കയും നിേന്നാടു:
നീയും ഞങ്ങെളേപ്പാെല ബലഹീനനാേയാ? നീയും
ഞങ്ങൾക്കു തുല്യനായത്ീന്നൎ ുേവാ? എന്നു പറയും. 11

നിെന്റ ആഡംബരവും വാദ്യേഘാഷവും
പാതാളത്തിേലക്കു ഇറങ്ങിേപ്പായി; നിെന്റ കീെഴ
പുഴുക്കെള വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; കൃമികൾ നിനക്കു
പുെതപ്പായിരിക്കുന്നു. 12 അരുേണാദയപു്രതനായ
ശു്രകാ, നീ എങ്ങെന ആകാശത്തുനിന്നു വീണു!
ജാതികെള താഴത്്തിക്കളഞ്ഞവേന, നീ എങ്ങെന
െവേട്ടറ്റു നിലത്തു വീണു! 13 “ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
കയറും; എെന്റ സിംഹാസനം ൈദവത്തിെന്റ
നക്ഷ്രതങ്ങൾക്കു മീെത െവക്കും; ഉത്തരദിക്കിെന്റ
അതൃത്തിയിൽ സമാഗമപവ്വൎ തത്തിേന്മൽ ഞാൻ
ഇരുന്നരുളും; 14 ഞാൻ േമേഘാന്നതങ്ങൾക്കു മീെത
കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതേനാടു സമനാകും”
എന്നേല്ലാ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതു. 15 എന്നാൽ നീ
പാതാളത്തിേലക്കു, നാശകൂപത്തിെന്റ അടിയിേലക്കു
തേന്ന വീഴും. 16 നിെന്ന കാണുന്നവർ നിെന്ന
ഉറ്റുേനാക്കി: ഭൂമിെയ നടുക്കുകയും രാജ്യങ്ങെള
കുലുക്കുകയും 17 ഭൂതലെത്ത മരുഭൂമിേപാെല
ആക്കുകയും അതിെല പട്ടണങ്ങെള ഇടിച്ചുകളകയും
തെന്റ ബദ്ധന്മാെര വീട്ടിേലക്കു
അഴിച്ചുവിടാതിരിക്കയും െചയത്വൻ ഇവനല്ലേയാ
എന്നു നിരൂപിക്കും. 18 ജാതികളുെട
സകലരാജാക്കന്മാരും ഒെട്ടാഴിയാെത താന്താെന്റ
ഭവനത്തിൽ മഹത്വേത്താെട കിടന്നുറങ്ങുന്നു. 19

നിെന്നേയാ നിന്ദ്യമാേയാരു ചുള്ളിെയേപ്പാെലയും
വാൾെകാണ്ടു കുേത്തറ്റു മരിച്ചു കുഴിയിെല
കല്ലുകേളാളം ഇറങ്ങിയവെരെക്കാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായി ചവിട്ടിെമതിച്ച
ശവംേപാെലയും നിെന്റ കല്ലറയിൽനിന്നു
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 20 നീ നിെന്റ േദശെത്ത
നശിപ്പിച്ചു, നിെന്റ ജനെത്ത
െകാന്നുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു നിനക്കു അവെരേപ്പാെല
ശവസംസ്കാരം ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഷ്ടന്മാരുെട
സന്തതിയുെട േപർ എന്നും നിലനില്ക്കയില്ല. 21 അവെന്റ
മക്കൾ എഴുേന്നറ്റു ഭൂമിെയ ൈകവശമാക്കുകയും
ഭൂതലത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗെത്ത പട്ടണങ്ങൾെകാണ്ടു
നിെറക്കയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ു
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യംനിമിത്തം ഒരു
കുലനിലം ഒരുക്കിെക്കാൾവിൻ. 22 ഞാൻ അവക്കൎ ു
വിേരാധമായി എഴുേന്നല്ക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ബാേബലിൽനിന്നു
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േപരിെനയും േശഷിപ്പിെനയും പു്രതെനയും
െപൗ്രതെനയും േഛദിച്ചുകളയും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 23 ഞാൻ അതിെന മുള്ളൻ
പന്നിയുെട അവകാശവും നീെപ്പൎ ായ്കകളും ആക്കും;
ഞാൻ അതിെന നാശത്തിെന്റ ചൂലുെകാണ്ടു
തൂത്തുവാരും എന്നും ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 24 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ആണയിട്ടു അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: ഞാൻ
വിചാരിച്ചതുേപാെല സംഭവിക്കും; ഞാൻ
നിണ്ണൎ യിച്ചതുേപാെല നിവൃത്തിയാകും. 25 എെന്റ
േദശത്തുെവച്ചു ഞാൻ അശ്ശൂരിെന തകക്കൎ ും; എെന്റ
പവ്വൎ തങ്ങളിൽെവച്ചു അവെന ചവിട്ടിക്കളയും;
അങ്ങെന അവെന്റ നുകം അവരുെടേമൽനിന്നു
നീങ്ങും; അവെന്റ ചുമടു അവരുെട േതാളിൽനിന്നു
മാറിേപ്പാകും. 26 സവ്വൎ ഭൂമിെയയും കുറിച്ചു
നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്ന നിണ്ണൎ യം ഇതാകുന്നു;
സകലജാതികളുെടയും േമൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ൈക
ഇതു തേന്ന. 27 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു ദുർബ്ബലമാക്കുന്നവനാർ?
അവെന്റ ൈക നീട്ടിയിരിക്കുന്നു; അതു
മടക്കുന്നവനാർ?

28 ആഹാസര്ാജാവു മരിച്ച ആണ്ടിൽ ഈ
്രപവാചകം ഉണ്ടായി: 29 സകലെഫലിസ്ത്യ
േദശവുമായുേള്ളാേവ, നിെന്ന അടിച്ചവെന്റ വടി
ഒടിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടു നീ സേന്താഷിേക്കണ്ടാ;
സപ്പൎ ത്തിെന്റ േവരിൽനിന്നു ഒരു അണലി പുറെപ്പടും;
അതിെന്റ ഫലം, പറക്കുന്ന അഗ്നിസപ്പൎ മായിരിക്കും. 30

എളിയവരുെട ആദ്യജാതന്മാർ േമയും; ദരി്രദന്മാർ
നിഭൎയമായി കിടക്കും; എന്നാൽ നിെന്റ േവരിെന ഞാൻ
ക്ഷാമംെകാണ്ടു മരിക്കുമാറാക്കും; നിെന്റ േശഷിപ്പിെന
അവൻ െകാല്ലും. 31 വാതിേല, അലറുക; പട്ടണേമ
നിലവിളിക്ക; സകല െഫലിസ്ത്യേദശവുമായുേള്ളാേവ,
നീ അലിഞ്ഞുേപായി; വടക്കുനിന്നു ഒരു പുകവരുന്നു;
അവെന്റ ഗണങ്ങളിൽ ഉഴന്നുനടക്കുന്ന ഒരുത്തനും
ഇല്ല. 32 ജാതികളുെട ദൂതന്മാക്കൎ ു കിട്ടുന്ന മറുപടിേയാ:
യേഹാവ സീേയാെന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിെട
അവെന്റ ജനത്തിെല അരിഷ്ടന്മാർ ശരണം ്രപാപിക്കും
എന്നേ്രത.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാവാബിെനക്കുറിച്ചുള്ള ്രപവാചകം: ഒരു
രാ്രതിയിൽ േമാവാബിെല ആർപട്ടണം
നശിച്ചു ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു; ഒരു

രാ്രതിയിൽ േമാവാബിെല കീർപട്ടണം നശിച്ചു
ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 2 ബയീത്തും ദീേബാനും
കരേയണ്ടതിന്നു പൂജാഗിരികളിൽ
കയറിേപ്പായിരിക്കുന്നു; െനേബാവിലും േമെദബയിലും
േമാവാബ ്നിലവിളിക്കുന്നു; അവരുെട
തലെയാെക്കയും െമാട്ടയടിച്ചും താടിെയാെക്കയും
ക്രതിച്ചും ഇരിക്കന്നു. 3 അവരുെട വീഥികളിൽ അവർ
രട്ടുടുത്തു നടക്കുന്നു; അവരുെട പുരമുകളിലും
വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും മുറയിട്ടു കരയുന്നു.
4 െഹശേ്ബാനും എെലയാെലയും നിലവിളിക്കുന്നു;
അവരുെട ഒച്ച യഹസ ്വെര േകൾക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു േമാവാബിെന്റ ആയുധപാണികൾ
അലറുന്നു; അവെന്റ ്രപാണൻ അവെന്റ ഉള്ളിൽ
നടങ്ങുന്നു. 5 എെന്റ ഹൃദയം േമാവാബിെനക്കുറിച്ചു
നിലവിളിക്കുന്നു; അതിെല കുലീനന്മാർ
േസാവാരിേലക്കും എഗ്ലത്ത് െശളീശീയയിേലക്കും

ഓടിേപ്പാകുന്നു; ലൂഹീത്തിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിൽ കൂടി
അവർ കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു കയറിെച്ചല്ലുന്നു;
േഹാേരാനയീമിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ അവർ നാശത്തിെന്റ
നിലവിളി കൂട്ടുന്നു. 6 നി്രമീമിെല ജലാശയങ്ങൾ
വരണ്ടിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു പുല്ലുണങ്ങി, ഇളമ്പുല്ലു
വാടി, പച്ചയായെതാെക്കയും ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.
7 ആകയാൽ അവർ സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്തും
സം്രഗഹിച്ചുെവച്ചതും അലരിേത്താട്ടിന്നക്കെരക്കു
എടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 8 നിലവിളി
േമാവാബിെന്റ അതൃത്തികെള ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അലച്ചൎ  എഗ്ലയീംവെരയും കൂക്കൽ േബർ-
ഏലീംവെരയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. 9 ദീേമാനിെല
ജലാശയങ്ങൾ രക്തംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ദീേമാെന്റേമൽ ഇതിലധികം വരുത്തും;
േമാവാബിൽനിന്നു ചാടിേപ്പായവരുെടേമലും
േദശത്തിൽ േശഷിച്ചവരുെടേമലും ഞാൻ ഒരു
സിംഹെത്ത വരുത്തും.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ േദശാധിപതിക്കു േവണ്ടിയുള്ള
കുഞ്ഞാടുകെള േസലയിൽനിന്നു
മരുഭൂമിവഴിയായി സീേയാൻ പു്രതിയുെട

പവ്വൎ തത്തിേലക്കു െകാടുത്തയപ്പിൻ. 2 േമാവാബിെന്റ
പു്രതിമാർ കൂടു വിട്ടലയുന്ന പക്ഷികെളേപ്പാെല
അേന്നൎ ാെന്റ കടവുകളിൽ ഇരിക്കും. 3 ആേലാചന
പറഞ്ഞുതരിക; മദ്ധ്യസ്ഥം െചയ്ക; നിെന്റ നിഴലിെന
നട്ടുെച്ചക്കു രാ്രതിെയേപ്പാെല ആക്കുക; ്രഭഷ്ടന്മാെര
ഒളിപ്പിക്ക; അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവെന
കാണിച്ചുെകാടുക്കരുതു. 4 േമാവാബിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാർ
നിേന്നാടുകൂെട പാത്തൎ ുെകാള്ളെട്ട; കവച്ചൎ ക്കാരെന്റ
മുമ്പിൽ നീ അവക്കൎ ു ഒരു മറവായിരിക്ക; എന്നാൽ
പീഡകൻ ഇല്ലാെതയാകും; കവച്ചൎ  അവസാനിക്കും;
ചവിട്ടിക്കളയുന്നവർ േദശത്തുനിന്നു
മുടിഞ്ഞുേപാകും. 5 അങ്ങെന ദയയാൽ സിംഹാസനം
സ്ഥിരമായവ്രും; അതിേന്മൽ ദാവീദിെന്റ
കൂടാരത്തിൽനിന്നു ഒരുത്തൻ ന്യായപാലനം െചയത്ും
ന്യായതലപ്രനായും നീതിനടത്തുവാൻ
േവഗതയുള്ളവനായും േനേരാെട ഇരിക്കും. 6 ഞങ്ങൾ
േമാവാബിെന്റ ഗവ്വൎ െത്തക്കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടുണ്ടു; അവൻ
മഹാഗവ്വൎ ിയാകുന്നു; അവെന്റ നിഗളെത്തയും
ഡംഭെത്തയും േ്രകാധെത്തയും വ്യത്ഥൎ ്രപശംസെയയും
കുറിച്ചും േകട്ടിട്ടുണ്ടു. 7 അതുെകാണ്ടു
േമാവാബിെനപ്പറ്റി േമാവാബ ്തേന്ന മുറയിടും;
എല്ലാവരും മുറയിടും; കീർ-ഹേരെശത്തിെന്റ
മുന്തിരിയടകെളക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ േകവലം
ദുഃഖിതന്മാരായി വിലപിക്കും. 8 െഹശേ്ബാൻ
വയലുകളും ശിബമ്യിെല മുന്തിരിവള്ളിയും
ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; അതിെല േമത്തരമായ വള്ളിെയ
ജാതികളുെട ്രപഭുക്കന്മാർ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു; അതു
യേസർവെര നീണ്ടു മരുഭൂമിയിേലാളം പടന്നൎ ിരുന്നു;
അതിെന്റ ശാഖകൾ പടന്നൎ ു കടൽ കടന്നിരുന്നു. 9

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ യേസരിേനാടുകൂെട ശിബമ്യിെല
മുന്തിരിവള്ളിെയക്കുറിച്ചു കരയും; െഹശേ്ബാേന,
എെലയാേല, ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ കണ്ണുനീരുെകാണ്ടു
നെനക്കും; നിെന്റ േവനല്ക്കനികൾക്കും നിെന്റ
െകായത്്തിന്നും േപാർവിളി േനരിട്ടിരിക്കുന്നു. 10

സേന്താഷവും ആനന്ദവും വിളനിലത്തുനിന്നു
േപായേ്പായിരിക്കുന്നു; മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ പാട്ടില്ല,
ഉല്ലാസേഘാഷവുമില്ല; ചവിട്ടുകാർ ചക്കുകളിൽ
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മുന്തിരിങ്ങാ ചവിട്ടുകയുമില്ല; മുന്തിരിെക്കായത്്തിെന്റ
ആപ്പൎ ുവിളി ഞാൻ നിത്തൎ ിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 11

അതുെകാണ്ടു എെന്റ ഉള്ളം േമാവാബിെനക്കുറിച്ചും
എെന്റ അന്തരംഗം കീർേഹെരശിെനക്കുറിച്ചും
കിന്നരംേപാെല മുഴങ്ങുന്നു. 12 പിെന്ന േമാവാബ്
പൂജാഗിരിയിൽ െചന്നു പാടുെപട്ടു േക്ഷ്രതത്തിൽ
്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ കടന്നാൽ അവൻ കൃതാത്ഥൎ നാകയില്ല. 13

ഇതാകുന്നു യേഹാവ പണ്ടു തേന്ന
േമാവാബിെനക്കുറിച്ചു അരുളിെച്ചയത് വചനം. 14

ഇേപ്പാൾ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നേതാ:
കൂലിക്കാരെന്റ ആണ്ടുേപാെലയുള്ള മൂന്നു
ആണ്ടിന്നകം േമാവാബിെന്റ മഹത്വം അവെന്റ
സവ്വൎ മഹാപുരുഷാരേത്താടുകൂെട തുച്ഛീകരിക്കെപ്പടും;
അവെന്റ േശഷിപ്പു അത്യലപ്വും അഗണ്യവും
ആയിരിക്കും.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദേമ്മെശക്കിെനക്കുറിച്ചുള്ള ്രപവാചകം:
ഇതാ, ദേമ്മെശക്ക് ഒരു
പട്ടണമായിരിക്കാതവണ്ണം

നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അതു ശൂന്യകൂമ്പാരമായത്ീരും.
2 അേരാേവർപട്ടണങ്ങൾ നിജ്ജൎ നമായിരിക്കുന്നു; അവ
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കു ആയിരിക്കും; ആരും
േപടിപ്പിക്കാെത അവ അവിെട േമഞ്ഞുകിടക്കും. 3

എ്രഫയീമിൽ േകാട്ടയും ദേമ്മെശക്കിൽ രാജത്വവും
ഇല്ലാെതയാകും; അരാമിൽ േശഷിച്ചവർ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മഹത്വംേപാെലയാകും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

4 അന്നാളിൽ യാേക്കാബിെന്റ മഹത്വം ക്ഷയിക്കും;
അവെന്റ േദഹപുഷ്ടി െമലിഞ്ഞുേപാകും. 5 അതു
െകായത്്തുകാരൻ വിളേചത്തൎ ു പിടിച്ചു ൈകെകാണ്ടു
കതിരുകെള െകായ്യും േപാെലയും ഒരുത്തൻ
െറഫായീംതാഴവ്രയിൽ കതിരുകെള
െപറുക്കുംേപാെലയും ആയിരിക്കും. 6 ഒലിവു
തല്ലുേമ്പാൾ വൃക്ഷാ്രഗത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നു കാേയാ
ഫലവൃക്ഷത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ നാലഞ്ചു കാേയാ
ഇങ്ങെന കാലാ പറിപ്പാൻ ചിലതു േശഷിച്ചിരിക്കും
എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 7 അന്നാളിൽ മനുഷ്യൻ തെന്റ
ൈകപ്പണിയായ ബലിപീഠങ്ങളിേലക്കു തിരിയാെതയും
വിരലുകളാൽ ഉണ്ടാക്കിയ അേശരാവി്രഗഹങ്ങെളയും
സൂയ്യൎ സ്തംഭങ്ങെളയും േനാക്കാെതയും 8 തെന്റ
്രസഷ്ടാവിങ്കേലക്കു തിരികയും അവെന്റ കണ്ണു
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന േനാക്കുകയും െചയ്യും.
9 അന്നാളിൽ അവെന്റ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾ
അേമായ്യൎ രും ഹിവ്യരും യി്രസാേയൽമക്കളുെട മുമ്പിൽ
നിന്നു ഉേപക്ഷിച്ചുേപായ നിജ്ജൎ നേദശം
േപാെലയാകും; അവ ശൂന്യമായത്ീരും. 10 നിെന്റ
രക്ഷയുെട ൈദവെത്ത നീ മറന്നു നിെന്റ ബലമുള്ള
പാറെയ ഓക്കൎ ാെതയിരിക്കെകാണ്ടു നീ മേനാഹരമായ
േതാട്ടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി അവയിൽ
അന്യേദശത്തുനിന്നുള്ള വള്ളികെള നടുന്നു. 11 നടുന്ന
ദിവസത്തിൽ നീ അതിന്നു േവലി െകട്ടുകയും രാവിേല
നിെന്റ നടുതല പൂക്കുമാറാക്കുകയും െചയ്യുന്നു;
എങ്കിലും കഠിനമായ മുറിവും തീരാത്ത വ്യസനവും
തട്ടുന്ന ദിവസത്തിൽ െകായത്്തു േപായേ്പാകും. 12

അേയ്യാ, അേനകജാതികളുെട മുഴക്കം; അവർ
കടലിെന്റ മുഴക്കംേപാെല മുഴങ്ങുന്നു! അേയ്യാ,
വംശങ്ങളുെട ഇെരച്ചൽ! അവർ െപരുെവള്ളങ്ങളുെട

ഇെരച്ചൽേപാെല ഇെരക്കുന്നു. 13 വംശങ്ങൾ
െപരുെവള്ളങ്ങളുെട ഇെരച്ചൽ േപാെല ഇെരക്കുന്നു;
എങ്കിലും അവൻ അവെര ശാസിക്കും; അേപ്പാൾ
അവർ ദൂരേത്തക്കു ഓടിേപ്പാകും; കാറ്റിന്മുമ്പിൽ
പവ്വൎ തങ്ങളിെല പതിർേപാെലയും
െകാടുങ്കാറ്റിൻമുമ്പിൽ ചുഴന്നുപറക്കുന്ന
െപാടിേപാെലയും പാറിേപ്പാകും. 14

സന്ധ്യാസമയത്തു ഇതാ, ഭീതി! ്രപഭാതത്തിന്നു മുെമ്പ
അവൻ ഇല്ലാെതയായി! ഇതു നെമ്മ
െകാള്ളയിടുന്നവരുെട ഓഹരിയും നേമ്മാടു
പിടിച്ചുപറിക്കുന്നവരുെട പങ്കും ആകുന്നു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേയ്യാ, കൂശിെല നദികൾക്കരിെക ചിറകു
കിരുകിരുക്കുന്നതും കടൽവഴിയായി
െവള്ളത്തിേന്മൽ ഞാങ്ങണെകാണ്ടുള്ള

േതാണികളിൽ ദൂതന്മാെര അയക്കുന്നതും ആയേദശേമ!
2 ശീ്രഘദൂതന്മാേര, നിങ്ങൾ ദീഘൎ കായന്മാരും
മൃദുചമ്മൎ ികളുമായ ജാതിയുെട അടുക്കൽ,
ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന
ജാതിയുെട അടുക്കൽ, അളക്കുന്നതും
ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും നദികൾ േദശെത്ത
വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജാതിയുെട അടുക്കൽ തേന്ന
െചല്ലുവിൻ. 3 ഭൂതലത്തിെല സവ്വൎ നിവാസികളും
ഭൂമിയിൽ പാക്കൎ ുന്നവരും ആയുേള്ളാേര,
പവ്വൎ തത്തിേന്മൽ െകാടി ഉയത്തൎ ുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ
േനാക്കുവിൻ; കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ േകൾപ്പിൻ. 4

യേഹാവ എേന്നാടു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയത്ു:
െവയിൽ െതളിഞ്ഞു മൂക്കുേമ്പാൾ,
െകായത്്തുകാലെത്ത ഉഷണ്ത്തിൽ േമഘം മഞ്ഞു
െപാഴിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ എെന്റ നിവാസത്തിൽ
സ്വസ്ഥമായി േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും. 5 െകായത്്തിന്നു
മുെമ്പ, െമാട്ടിട്ടു കഴിഞ്ഞു, പൂ െപാഴിഞ്ഞു, മുന്തിരിങ്ങാ
മൂക്കുേമ്പാൾ, അവൻ അരിവാൾെകാണ്ടു വള്ളി
മുറിച്ചു ചില്ലി െചത്തിക്കളയും. 6 അതു ഒെക്കയും
മലയിെല കഴുകിന്നും ഭൂമിയിെല മൃഗത്തിന്നും
ഇട്ടുകളയും; കഴുകു അതുെകാണ്ടു േവനൽ കഴിക്കും;
ഭൂമിയിെല സകലമൃഗവും അതുെകാണ്ടു വഷൎ ം
കഴിക്കും. 7 ആ കാലത്തു ദീഘൎ കായന്മാരും
മൃദുചമ്മൎ ികളും ആയ ജാതി, ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര
ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ജാതി, അളക്കുന്നതും
ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും നദികൾ േദശെത്ത
വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജാതി തേന്ന, ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട നാമമുള്ള സ്ഥലമായ സീേയാൻ
പവ്വൎ തത്തിേലക്കു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാെവക്കു
തിരുമുല്ക്കാഴച് െകാണ്ടുവരും.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മി്രസയീമിെനക്കുറിച്ചുള്ള ്രപവാചകം:
യേഹാവ േവഗതയുേള്ളാരു േമഘെത്ത
വാഹനമാക്കി മി്രസയീമിേലക്കു വരുന്നു;

അേപ്പാൾ മി്രസയീമിെല മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികൾ അവെന്റ
സന്നിധിയിങ്കൽ നടുങ്ങുകയും മി്രസയീമിെന്റ ഹൃദയം
അതിെന്റ ഉള്ളിൽ ഉരുകുകയും െചയ്യും. 2 ഞാൻ
മി്രസയീമ്യെര മി്രസയീമ്യേരാടു കലഹിപ്പിക്കും; അവർ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സേഹാദരേനാടും
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടും പട്ടണം
പട്ടണേത്താടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും യുദ്ധം െചയ്യും.
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3 മി്രസയീമിെന്റ ൈചതന്യം അതിെന്റ ഉള്ളിൽ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; ഞാൻ അതിെന്റ ആേലാചനെയ
നശിപ്പിക്കും; അേപ്പാൾ അവർ മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികേളാടും
മ്രന്തവാദികേളാടും െവളിച്ചപ്പാടന്മാേരാടും ലക്ഷണം
പറയുന്നവേരാടും അരുളപ്പാടു േചാദിക്കും. 4 ഞാൻ
മി്രസയീമ്യെര ഒരു ്രകൂരയജമാനെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും; ഉ്രഗനായ ഒരു രാജാവു അവെര ഭരിക്കും
എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 5 സമു്രദത്തിൽ െവള്ളം
ഇല്ലാെതയാകും; നദി വറ്റി ഉണങ്ങിേപ്പാകും. 6

നദികൾക്കു നാറ്റം പിടിക്കും; മി്രസയീമിെല േതാടുകൾ
വറ്റി ഉണങ്ങും; ഞാങ്ങണയും േവഴവും വാടിേപ്പാകും.
7 നദിക്കരിെകയും നദീതീരത്തും ഉള്ള പുൽപുറങ്ങളും
നദീതീരത്തു വിെതച്ചെതാെക്കയും ഉണങ്ങി പറന്നു
ഇല്ലാെതേപാകും. 8 മീൻപിടിക്കുന്നവർ വിലപിക്കും;
നദിയിൽ ചൂണ്ടൽ ഇടുന്നവെരാെക്കയും ദുഃഖിക്കും;
െവള്ളത്തിൽ വല വീശുന്നവർ വിഷാദിക്കും. 9 ചീകി
െവടിപ്പാക്കിയ ചണംെകാണ്ടു േവല െചയ്യുന്നവരും
െവള്ളത്തുണി െനയ്യുന്നവരും ലജ്ജിച്ചു േപാകും. 10

രാജ്യത്തിെന്റ തൂണുകളായിരിക്കുന്നവർ
തകന്നൎ ുേപാകും; കൂലിേവലക്കാർ
മേനാവ്യസനേത്താെടയിരിക്കും. 11 േസാവനിെല
്രപഭുക്കന്മാർ േകവലം േഭാഷന്മാരേ്രത; ഫറേവാെന്റ
ജ്ഞാനേമറിയ മ്രന്തിമാരുെട ആേലാചന േഭാഷത്വമായി
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ജ്ഞാനികളുെട മകൻ,
പുരാതനരാജാക്കന്മാരുെട മകൻ എന്നി്രപകാരം
നിങ്ങൾ ഫറേവാേനാടു പറയുന്നതു എങ്ങിെന? 12

നിെന്റ ജ്ഞാനികൾ എവിെട? അവർ ഇേപ്പാൾ നിനക്കു
പറഞ്ഞുതരെട്ട; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
മി്രസയീമിെനക്കുറിച്ചു നിണ്ണൎ യിച്ചതു അവർ എെന്തന്നു
്രഗഹിക്കെട്ട. 13 േസാവനിെല ്രപഭുക്കന്മാർ
േഭാഷന്മാരായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; േനാഫിെല ്രപഭുക്കന്മാർ
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; മി്രസയീമിെല േഗാ്രതങ്ങളുെട
മൂലക്കല്ലായിരിക്കുന്നവർ അതിെന െതറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു.
14 യേഹാവ അതിെന്റ നടുവിൽ മേനാവി്രഭമം പകന്നൎ ു;
ലഹരിപിടിച്ചവൻ തെന്റ ഛദ്ദൎ ിയിൽ
ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നതുേപാെല അവർ മി്രസയീമിെന
അതിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിലും
െതറ്റിനടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 15 തലേയാ വാേലാ
പനമ്പട്ടേയാ േപാട്ടപ്പുേല്ലാ നിവ്വൎ ഹിേക്കണ്ടുന്ന ഒരു
്രപവൃത്തിയും മി്രസയീമിന്നുണ്ടായിരിക്കയില്ല. 16

അന്നാളിൽ മി്രസയീമ്യർ ്രസ്തീകൾക്കു തുല്യരായിരിക്കും;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അവരുെട േനെര ൈക
ഓങ്ങുന്നതുനിമിത്തം അവർ േപടിച്ചു വിെറക്കും. 17

െയഹൂദാേദശം മി്രസയീമിന്നു ഭയങ്കരമായിരിക്കും;
അതിെന്റ േപർ പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നവെരാെക്കയും
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അതിന്നു വിേരാധമായി
നിണ്ണൎ യിച്ച നിണ്ണൎ യംനിമിത്തം ഭയെപ്പടും. 18 അന്നാളിൽ
മി്രസയീംേദശത്തുള്ള അഞ്ചു പട്ടണങ്ങൾ കനാൻ ഭാഷ
സംസാരിച്ചു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവേയാടു സത്യം
െചയ്യും; ഒന്നിന്നു സൂയ്യൎ നഗരം (ഈർ ഹേഹെരസ)്
എന്നു േപർ വിളിക്കെപ്പടും. 19 അന്നാളിൽ
മി്രസയീംേദശത്തിെന്റ നടുവിൽ യേഹാെവക്കു ഒരു
യാഗപീഠവും അതിെന്റ അതൃത്തിയിൽ യേഹാെവക്കു
ഒരു തൂണും ഉണ്ടായിരിക്കും. 20 അതു
മി്രസയീംേദശത്തു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാെവക്കു ഒരു
അടയാളവും ഒരു സാക്ഷ്യവും ആയിരിക്കും;
പീഡകന്മാർ നിമിത്തം അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിക്കും; അവൻ അവക്കൎ ു ഒരു രക്ഷകെന
അയക്കും; അവൻ െപാരുതു അവെര വിടുവിക്കും. 21

അങ്ങെന യേഹാവ മി്രസയീമിന്നു തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും മി്രസയീമ്യർ അന്നു യേഹാവെയ
അറിഞ്ഞു യാഗവും വഴിപാടും കഴിക്കയും
യേഹാെവക്കു ഒരു േനച്ചൎ  േനന്നൎ ു അതിെന
നിവത്തൎ ിക്കയും െചയ്യും. 22 യേഹാവ മി്രസയീമിെന
അടിക്കും; അടിച്ചിട്ടു അവൻ വീണ്ടും അവെര
െസൗഖ്യമാക്കും; അവർ യേഹാവയിങ്കേലക്കു
തിരികയും അവൻ അവരുെട ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു അവെര
െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യും. 23 അന്നാളിൽ
മി്രസയീമിൽനിന്നു അശ്ശൂരിേലക്കു ഒരു െപരുവഴി
ഉണ്ടാകും; അശ്ശൂർയ്യർ മി്രസയീമിേലക്കും മി്രസയീമ്യർ
അശ്ശൂരിേലക്കും െചല്ലും; മി്രസയീമ്യർ
അശ്ശൂയ്യൎ േരാടുകൂെട ആരാധന കഴിക്കും. 24 അന്നാളിൽ
യി്രസാേയൽ ഭൂമിയുെട മേദ്ധ്യ ഒരു അനു്രഗഹമായി
മി്രസയീമിേനാടും അശ്ശൂരിേനാടുംകൂെട
മൂന്നാമതായിരിക്കും. 25 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അവെര അനു്രഗഹിച്ചു: എെന്റ ജനമായ മി്രസയീമും
എെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിയായ അശ്ശൂരും എെന്റ
അവകാശമായ യി്രസാേയലും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട എന്നു അരുളിെച്ചയ്യും.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അശ്ശൂർരാജാവായ സേഗ്ഗൎ ാെന്റ
കലപ്ന്രപകാരം തത്തൎ ാൻ അശേ്ദാദിേലക്കു
െചന്നു അശേ്ദാദിേനാടു യുദ്ധംെചയത്ു

അതിെന പിടിച്ച ആണ്ടിൽ, 2 ആ കാലത്തു തേന്ന,
യേഹാവ ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാേവാടു: നീ
െചന്നു നിെന്റ അരയിൽനിന്നു രട്ടുശീല അഴിച്ചുെവച്ചു
കാലിൽനിന്നു െചരിപ്പും ഊരിക്കളക എന്നു കലപ്ിച്ചു;
അവൻ അങ്ങെന െചയത്ു നഗ്നനായും
െചരിപ്പിടാെതയും നടന്നു. 3 പിെന്ന യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തു; എെന്റ ദാസനായ െയശയ്യാവു
മി്രസയീമിന്നും കൂശിന്നും അടയാളവും അത്ഭുതവും
ആയിട്ടു മൂന്നു സംവത്സരം നഗ്നനായും
െചരിപ്പിടാെതയും നടന്നതുേപാെല, 4 അശ്ശൂർരാജാവു
മി്രസയീമിൽനിന്നുള്ള ബദ്ധന്മാെരയും കൂശിൽനിന്നുള്ള
്രപവാസികെളയും ആബാലവൃദ്ധം മി്രസയീമിെന്റ
ലെജ്ജക്കായിട്ടു നഗ്നന്മാരും െചരിപ്പിടാത്തവരും
ആസനം മെറക്കാത്തവരും ആയി പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപാകും. 5 അങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട
്രപത്യാശയായിരുന്ന കൂശും തങ്ങളുെട
പുകഴച്യായിരുന്ന മി്രസയീമുംനിമിത്തം ്രഭമിച്ചു
ലജ്ജിക്കും. 6 ഈ കടല്ക്കരയിെല നിവാസികൾ അന്നു:
അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
വിടുവിക്കെപ്പടുവാൻ സഹായത്തിന്നായി നാം
ഓടിെച്ചന്നിരുന്ന നമ്മുെട ്രപത്യാശ ഇങ്ങെന ആയേല്ലാ;
ഇനി നാം എങ്ങെന രക്ഷെപ്പടും എന്നു പറയും.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സമു്രദതീരെത്ത മരുഭൂമിെയക്കുറിച്ചുള്ള
്രപവാചകം: െതക്കു ചുഴലിക്കാറ്റു
അടിക്കുന്നതുേപാെല, അതു

മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ഭയങ്കരേദശത്തുനിന്നു തേന്ന
വരുന്നു! 2 കഠിനമാേയാരു ദശൎ നം എനിക്കു
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; േ്രദാഹി േ്രദാഹം െചയ്യുന്നു;
കവച്ചൎ ക്കാരൻ കവച്ചൎ  െചയ്യുന്നു. ഏലാേമ,
കയറിെച്ചല്ലുക, േമദ്യേയ, നിേരാധിച്ചുെകാൾക;
അതിെന്റ ഞരക്കെമാെക്കയും ഞാൻ നിത്തൎ ിക്കളയും. 3
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അതുെകാണ്ടു എെന്റ അരയിൽ േവദന
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; േനാവു കിട്ടിയ ്രസ്തീയുെട
േനാവുേപാെലയുള്ള േവദന എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എനിക്കു െചവി േകട്ടുകൂടാതവണ്ണം ഞാൻ
അതിേവദനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; കണ്ണു കാണാതവണ്ണം
ഞാൻ പരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 എെന്റ ഹൃദയം
പതറുന്നു; ഭീതി എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
കാംക്ഷിച്ച സന്ധ്യാസമയം അവൻ എനിക്കു
വിറയലാക്കിത്തീത്തൎ ു. 5 േമശ ഒരുക്കുവിൻ; പരവതാനി
വിരിപ്പിൻ; ഭക്ഷിച്ചു പാനം െചയവ്ിൻ; ്രപഭുക്കന്മാേര,
എഴുേന്നലപ്ിൻ; പരിെചക്കു എണ്ണ പൂശുവിൻ. 6

കത്തൎ ാവു എേന്നാടു: നീ െചന്നു ഒരു കാവല്ക്കാരെന
നിത്തൎ ിെക്കാൾക; അവൻ കാണുന്നതു അറിയിക്കെട്ട. 7

ഈരണ്ടീരണ്ടായി വരുന്ന കുതിരപ്പടെയയും
കഴുതപ്പടെയയും ഒട്ടകപ്പടെയയും കാണുേമ്പാൾ
അവൻ ബഹുശ്രദ്ധേയാെട ശ്രദ്ധിക്കെട്ട എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 8 അവൻ ഒരു സിംഹംേപാെല അലറി:
കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ പകൽ ഇടവിടാെത
കാവൽനില്ക്കുന്നു; രാ്രതി മുഴുവനും ഞാൻ കാവൽ
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 9 ഇതാ, ഒരു കൂട്ടം
കുതിരേച്ചവകർ; ഈരണ്ടീരണ്ടായി കുതിരപ്പട വരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. വീണു, ബാേബൽ വീണു! അതിെല
േദവന്മാരുെട വി്രഗഹങ്ങെളാെക്കയും നിലത്തു വീണു
തകന്നൎ ുകിടക്കുന്നു എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 10

എെന്റ െമതിേയ, എെന്റ കളത്തിെല ധാന്യേമ,
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്ു ഞാൻ േകട്ടിട്ടുള്ളതു നിങ്ങേളാടു
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ദൂമെയക്കുറിച്ചുള്ള
്രപവാചകം: കാവല്ക്കാരാ, രാ്രതി എന്തായി? കാവല്ക്കാരാ,
രാ്രതി എന്തായി? എന്നു ഒരുത്തൻ േസയീരിൽനിന്നു
എേന്നാടു വിളിച്ചുേചാദിക്കുന്നു. 12 അതിന്നു
കാവല്ക്കാരൻ: ്രപഭാതവും രാ്രതിയും വന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾക്കു േചാദിേക്കണെമങ്കിൽ േചാദിച്ചു
െകാൾവിൻ; േപായി വരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

13 അരബിേദശെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ്രപവാചകം:
േദദാന്യരുെട സാത്ഥൎ ഗണങ്ങളായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾ
അരബിയിെല കാട്ടിൽ രാപാപ്പൎ ിൻ. 14

േതമാേദശനിവാസികേള, നിങ്ങൾ
ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു െവള്ളം െകാണ്ടുെചല്ലുവിൻ;
ഓടിേപ്പാകുന്നവെര അപ്പവുമായി െചന്നു
എതിേരലപ്ിൻ. 15 അവർ വാളിെന ഒഴിഞ്ഞു
ഓടിേപ്പാകുന്നവരാകുന്നു; ഊരിയ വാളിെനയും
കുെലച്ച വില്ലിെനയും യുദ്ധത്തിെന്റ െകാടുമെയയും
ഒഴിഞ്ഞു ഓടുന്നവർ തേന്ന. 16 കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്ു: കൂലിക്കാരെന്റ
ആണ്ടുേപാെലയുള്ള ഒരു ആണ്ടിന്നകം േകദാരിെന്റ
മഹത്വം ഒെക്കയും ക്ഷയിച്ചുേപാകും; 17 േകദായ്യൎ രിൽ
വീരന്മാരായ വില്ലാളികളുെട കൂട്ടത്തിൽ
േശഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയേല്ലാ
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദശൎ നത്താഴവ്രെയക്കുറിച്ചുള്ള ്രപവാചകം:
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളുെട മുകളിൽ
കയേറണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു എന്തു ഭവിച്ചു?

2 അേയ്യാ, േകാലാഹലം നിറഞ്ഞും ആരവപൂണ്ണൎ മായും
ഇരിക്കുന്ന പട്ടണേമ! ഉല്ലസിതനഗരേമ! നിെന്റ
ഹതന്മാർ വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരല്ല, പടയിൽ

പട്ടുേപായവരും അല്ല. 3 നിെന്റ അധിപതിമാർ
എല്ലാവരും ഒരുേപാെല ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അവർ
വില്ലില്ലാത്തവരായി ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിന്നിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നവെരാെക്കയും ദൂരത്തു ഓടിേപ്പായിട്ടും
ഒരുേപാെല ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. 4 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ പറഞ്ഞതു: എെന്ന േനാക്കരുതു; ഞാൻ
ൈകേപ്പാെട കരയെട്ട; എെന്റ ജനത്തിെന്റ
നാശെത്തെച്ചാല്ലി എെന്ന ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ
ബദ്ധെപ്പടരുതു. 5 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിങ്കൽനിന്നു ദശൎ നത്താഴവ്രയിൽ പരാഭവവും
സംഹാരവും പരി്രഭമവുമുേള്ളാരു നാൾ വരുന്നു;
മതിലുകെള ഇടിച്ചുകളയുന്നതും മലകേളാടു
നിലവിളിക്കുന്നതും ആയ നാൾ തേന്ന. 6 ഏലാം,
കാലാളും കുതിരപ്പടയും ഉള്ള ൈസന്യേത്താടുകൂെട
ആവനാഴിക എടുക്കയും കീർ പരിചയുെട ഉറ
നീക്കുകയും െചയത്ു. 7 അങ്ങെന നിെന്റ
മേനാഹരമായ താഴവ്രകൾ രഥങ്ങൾെകാണ്ടു നിറയും;
കുതിരപ്പട വാതില്ക്കൽ അണിനിരത്തും. 8 അവൻ
െയഹൂദയുെട മൂടുപടം നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അന്നു
നിങ്ങൾ വനഗൃഹത്തിെല ആയുധവഗ്ഗൎ െത്ത േനാക്കി, 9

ദാവീദിൻ നഗരത്തിെന്റ ഇടിവുകൾ അനവധിെയന്നു
കണ്ടു; താഴെത്ത കുളത്തിെല െവള്ളം െകട്ടി നിത്തൎ ി, 10

െയരൂശേലമിെല വീടുകൾ എണ്ണി, മതിൽ ഉറപ്പിപ്പാൻ
വീടുകെള െപാളിച്ചുകളഞ്ഞു. 11 പഴയ കുളത്തിെല
െവള്ളം സൂക്ഷിപ്പാൻ രണ്ടു മതിലുകളുെട മേദ്ധ്യ ഒരു
ജലാശയം ഉണ്ടാക്കി; എങ്കിലും അതു
വരുത്തിയവങ്കേലക്കു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞില്ല, പണ്ടു
പേണ്ട അതു നിരൂപിച്ചവെന ഓത്തൎ തുമില്ല. 12 അന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
കരച്ചലിന്നും വിലാപത്തിന്നും െമാട്ടയടിക്കുന്നതിന്നും
13 രട്ടുടുക്കുന്നതിന്നും വിളിച്ചേപ്പാൾ ആനന്ദവും
സേന്താഷവും കാള അറുക്കുക, ആടറുക്കുക,
ഇറച്ചിതിന്നുക, വീഞ്ഞു കുടിക്ക! നാം തിന്നുക,
കുടിക്ക; നാെള മരിക്കുമേല്ലാ എന്നിങ്ങെന ആയിരുന്നു.
14 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എനിക്കു
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നതു: നിങ്ങൾ മരിക്കുംവെര ഈ
അകൃത്യം നിങ്ങൾക്കു േമാചിക്കെപ്പടുകയില്ല എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

15 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു: നീ െചന്നു ഭണ്ഡാരപതിയും
രാജധാനിവിചാരകനുമായ െശബെ്നെയ കണ്ടു
പറേയണ്ടതു; 16 നീ എന്താകന്നു ഈ െചയ്യുന്നതു?
നിനക്കു ഇവിെട ആരുള്ളു? ഇവിെട നീ കല്ലറ
െവട്ടിക്കുന്നതു ആക്കൎ ായിട്ടു? ഉയേന്നൎ ാരു സ്ഥലത്തു
അവൻ തനിക്കു ഒരു കല്ലറ െവട്ടിക്കുന്നു; പാറയിൽ
തനിക്കു ഒരു പാപ്പൎ ിടം െകാത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. 17

എേടാ, നിെന്ന യേഹാവ തൂക്കിെയടുത്തു ചുഴറ്റി
എറിഞ്ഞുകളയും. 18 അവൻ നിെന്ന ഒരു
പന്തുേപാെല വിശാലമാേയാരു േദശത്തിേലക്കു
ഉരുട്ടിക്കളയും; നിെന്റ യജമാനെന്റ ഗൃഹത്തിെന്റ
ലജ്ജയായുേള്ളാേവ, അവിെട നീ മരിക്കും; നിെന്റ
മഹത്വമുള്ള രഥങ്ങളും അവിെടയാകും. 19 ഞാൻ
നിെന്ന നിെന്റ ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും;
നിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്നു അവൻ നിെന്ന
പറിച്ചുകളയും. 20 അന്നാളിൽ ഞാൻ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
മകനായി എെന്റ ദാസനായ എല്യാക്കീമിെന വിളിക്കും.
21 അവെന ഞാൻ നിെന്റ അങ്കി ധരിപ്പിക്കും; നിെന്റ
കച്ചെകാണ്ടു അവെന അര െകട്ടും; നിെന്റ അധികാരം
ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; അവൻ
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െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്നും
ഒരു അപ്പനായിരിക്കും. 22 ഞാൻ ദാവീദഗ്ൃഹത്തിെന്റ
താേക്കാൽ അവെന്റ േതാളിൽ െവക്കും; അവൻ
തുറന്നാൽ ആരും അെടക്കുകയില്ല; അവൻ അെടച്ചാൽ
ആരും തുറക്കുകയുമില്ല. 23 ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു ഒരു
ആണിേപാെല ഞാൻ അവെന തെറക്കും; അവൻ
തെന്റ പിതൃഭവനത്തിന്നു മഹത്വമുേള്ളാരു
സിംഹാസനം ആയിരിക്കും. 24 അവർ അവെന്റേമൽ
അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്റ സകലമഹത്വെത്തയും
സന്തതിെയയും ്രപജെയയും കിണ്ണംമുതൽ
തുരുത്തിവെരയുള്ള സകലവിധ െചറു പാ്രതങ്ങെളയും
തൂക്കിയിടും. 25 അന്നാളിൽ ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു
തെറച്ചിരുന്ന ആണി ഇളകിേപ്പാകും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; അതു
മുറിഞ്ഞുവീഴുകയും അതിേന്മലുള്ള ഭാരം
തകന്നൎ ുേപാകയും െചയ്യും; യേഹാവയേല്ലാ
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േസാരിെനക്കുറിച്ചുള്ള ്രപവാചകം:
തശൎ ീശ ്കപ്പലുകേള, മുറയിടുവിൻ; ഒരു

വീടും േശഷിക്കാതവണ്ണവും ്രപേവശനം
ഇല്ലാതവണ്ണവും അതു ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു;
കിത്തീംേദശത്തുെവച്ചു അവക്കൎ ു അറിവു
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 2 സമു്രദതീരനിവാസികേള,
മിണ്ടാെതയിരിപ്പിൻ; സമു്രദസഞ്ചാരം െചയ്യുന്ന
സീേദാന്യവർത്തകന്മാർ നിെന്ന
പരിപൂണ്ണൎ യാക്കിയേല്ലാ. 3 വലിയ െവള്ളത്തിേന്മൽ
സീേഹാർ്രപേദശെത്ത കൃഷിയും നീലനദിയിങ്കെല
െകായത്്തും അതിന്നു ആദായമായവ്ന്നു; അതു
ജാതികളുെട ചന്ത ആയിരുന്നു. 4 സീേദാേന,
ലജ്ജിച്ചുെകാൾക; എനിക്കു േനാവു കിട്ടീട്ടില്ല, ഞാൻ
്രപസവിച്ചിട്ടില്ല, ബാലന്മാെര േപാറ്റീട്ടില്ല, കന്യകമാെര
വളത്തൎ ീട്ടുമില്ല എന്നു സമു്രദം, സമു്രദദുഗ്ഗൎ ം തേന്ന,
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 േസാരിെന്റ വത്തൎ മാനം
മി്രസയീമിൽ എത്തുേമ്പാൾ അവർ ആ
വത്തൎ മാനത്താൽ ഏറ്റവും വ്യസനിക്കും. 6

തശൎ ീശിേലക്കു കടന്നുെചല്ലുവിൻ;
സമു്രദതീരനിവാസികേള, മുറയിടുവിൻ. 7

പുരാതനമായി പേണ്ടയുള്ള നിങ്ങളുെട ഉല്ലസിതനഗരം
ഇതാകുന്നുേവാ? സ്വന്തകാൽ അതിെന ദൂരത്തു
്രപവാസം െചയവ്ാൻ വഹിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും. 8

കിരീടം നല്കുന്നതും വർത്തകന്മാർ ്രപഭുക്കന്മാരും
വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിെല മഹാന്മാരുമായുള്ളതുമായ
േസാരിെനക്കുറിച്ചു അതു നിണ്ണൎ യിച്ചതാർ? 9 സകല
മഹത്വത്തിെന്റയും ഗവ്വൎ െത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന്നും
ഭൂമിയിെല സകലമഹാന്മാെരയും
അപമാനിേക്കണ്ടതിന്നും ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അതു നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 തശൎ ീശ ്പു്രതിേയ, ഇനി
ബന്ധനമില്ലായ്കയാൽ നീ നീലനദിേപാെല നിെന്റ
േദശെത്ത കവിെഞ്ഞാഴുകുക. 11 അവൻ
സമു്രദത്തിേന്മൽ ൈക നീട്ടി, രാജ്യങ്ങെള
നടുക്കിയിരിക്കുന്നു; യേഹാവ കനാെനക്കുറിച്ചു
അതിെന്റ േകാട്ടകെള നശിപ്പിപ്പാൻ കലപ്ന
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 12 ബലാല്ക്കാരം അനുഭവിച്ച
കന്യകയായ സീേദാൻപു്രതീ, ഇനി നീ ഉല്ലസിക്കയില്ല;
എഴുേന്നറ്റു കിത്തീമിേലക്കു കടന്നുേപാക;
അവിെടയും നിനക്കു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു
അവൻ കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 ഇതാ, കലദ്യരുെട

േദശം! ഈ ജനം ഇല്ലാെതയായി; അശ്ശൂർ അതിെന
മരുമൃഗങ്ങൾക്കായി നിയമിച്ചുകളഞ്ഞു; അവർ
തങ്ങളുെട കാവൽമാളികകെള പണിതു അതിെല
അരമനകെള ഇടിച്ചു, അതിെന
ശൂന്യകൂമ്പാരമാക്കിത്തീത്തൎ ു. 14 തശൎ ീശ ്കപ്പലുകേള,
മുറയിടുവിൻ; നിങ്ങളുെട േകാട്ട ശൂന്യമായിേപ്പായേല്ലാ.
15 അന്നാളിൽ േസാർ, ഒരു രാജാവിെന്റ
കാലത്തിെന്നാത്ത എഴുപതു സംവത്സരേത്തക്കു
മറന്നുകിടക്കും; എഴുപതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു
േസാരിന്നു േവശ്യയുെട പാട്ടുേപാെല സംഭവിക്കും:

16 മറന്നു കിടന്നിരുന്ന േവശ്യേയ,
വീണെയടുത്തു പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റിനടക്ക;
നിെന്ന ഓമ്മൎ  വേരണ്ടതിന്നു
നല്ല രാഗം മീട്ടി വളെര പാട്ടു പാടുക.

17 എഴുപതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു യേഹാവ
േസാരിെന സന്ദശൎ ിക്കും; അേപ്പാൾ അതു തെന്റ
ആദായത്തിന്നായി തിരിഞ്ഞു, ഭൂമിയിെല
സകലേലാകരാജ്യങ്ങേളാടും േവശ്യാവൃത്തി െചയ്യും.
18 എന്നാൽ അതിെന്റ വ്യാപാരവും ആദായവും
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധം ആയിരിക്കും; അതിെന
നിേക്ഷപിക്കേയാ സ്വരൂപിച്ചുെവക്കേയാ െചയ്കയില്ല;
അതിെന്റ വ്യാപാരം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വസിക്കുന്നവക്കൎ ു മതിയായ ഭക്ഷണത്തിന്നും
േമാടിയുള്ള ഉടുപ്പിനുമായി ഉതകും.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഭൂമിെയ നിജ്ജൎ നവും ശൂന്യവും
ആക്കി കീഴേ്മൽ മറിക്കയും അതിെല
നിവാസികെള ചിതറിക്കയും െചയ്യും. 2

ജനത്തിന്നും പുേരാഹിതന്നും, ദാസന്നും യജമാനന്നും,
ദാസിക്കും യജമാനത്തിക്കും, െകാള്ളുന്നവന്നും
വില്ക്കുന്നവന്നും, കടം െകാടുക്കുന്നവന്നും കടം
വാങ്ങുന്നവന്നും, പലിശ വാങ്ങുന്നവന്നും പലിശ
െകാടുക്കുന്നവന്നും ഒരുേപാെല ഭവിക്കും. 3 ഭൂമി
അേശഷം നിജ്ജൎ നമായും കവച്ചൎ യായും േപാകും;
യേഹാവയേല്ലാ ഈ വചനം
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു. 4 ഭൂമി ദുഃഖിച്ചു
വാടിേപ്പാകുന്നു; ഭൂതലം ക്ഷയിച്ചു വാടിേപ്പാകുന്നു; 5

ഭൂമിയിെല ഉന്നതന്മാർ ക്ഷീണിച്ചുേപാകുന്നു. ഭൂമി
അതിെല നിവാസികളാൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു; അവർ
്രപമാണങ്ങെള ലംഘിച്ചു ചട്ടെത്ത മറിച്ചു
നിത്യനിയമത്തിന്നു ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 6

അതുെകാണ്ടു ഭൂമി ശാപ്രഗസ്തമായി അതിൽ
പാക്കൎ ുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു
ഭൂവാസികൾ ദഹിച്ചുേപായി ചുരുക്കം േപർ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 പുതുവീഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നു;
മുന്തിരിവള്ളി വാടുന്നു;
സന്തുഷ്ടമാനസന്മാെരാെക്കയും െനടുവീപ്പൎ ിടുന്നു. 8

തപ്പുകളുെട ആനന്ദം നിന്നുേപാകുന്നു;
ഉല്ലസിക്കുന്നവരുെട േഘാഷം തീന്നൎ ുേപാകുന്നു;
കിന്നരത്തിെന്റ ആനന്ദം ഇല്ലാെതയാകുന്നു. 9 അവർ
പാട്ടു പാടിെക്കാണ്ടു വീഞ്ഞു കുടിക്കയില്ല; മദ്യം
കുടിക്കുന്നവക്കൎ ു അതു ൈകപ്പായിരിക്കും. 10

ശൂന്യപട്ടണം ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; ആക്കൎ ും കടന്നു
കൂടാതവണ്ണം എല്ലാവീടും അടഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.
11 വീഞ്ഞില്ലായ്കയാൽ വീഥികളിൽ
നിലവിളിേകൾക്കുന്നു; സേന്താഷം ഒെക്ക
ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു; േദശത്തിെല ആനന്ദം
െപായേ്പായിരിക്കുന്നു. 12 പട്ടണത്തിൽ ശൂന്യത
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മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; വാതിൽതകന്നൎ ു നാശമായി
കിടക്കുന്നു. 13 ഒലിവു തല്ലുംേപാെലയും മുന്തിരിപ്പഴം
പറിച്ചു തീന്നൎ ിട്ടു കാലാ െപറുക്കുംേപാെലയും
ഭൂമിയുെട മേദ്ധ്യ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
സംഭവിക്കുന്നു. 14 അവർ ഉച്ചത്തിൽ ആക്കൎ ും;
യേഹാവയുെട മഹിമനിമിത്തം അവർ
സമു്രദത്തിൽനിന്നു ഉറെക്ക ആക്കൎ ും. 15 അതുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ കിഴക്കു യേഹാവെയയും സമു്രദതീരങ്ങളിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമെത്തയും മഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ. 16 നീതിമാന്നു
മഹത്വം എന്നിങ്ങെന ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്നു
കീത്തൎ നം പാടുന്നതു ഞങ്ങൾ േകട്ടു; ഞാേനാ:
എനിക്കു ക്ഷയം, എനിക്കു ക്ഷയം, എനിക്കു അേയ്യാ
കഷ്ടം! എന്നു പറഞ്ഞു. േ്രദാഹികൾ േ്രദാഹം
െചയത്ിരിക്കുന്നു; േ്രദാഹികൾ മഹാേ്രദാഹം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 17 ഭൂവാസിേയ, േപടിയും കുഴിയും
കണിയും നിനക്കു േനരിട്ടിരിക്കുന്നു. 18 േപടി േകട്ടു
ഓടിേപ്പാകുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും; കുഴിയിൽനിന്നു
കയറുന്നവൻ കണിയിൽ അകെപ്പടും; ഉയരത്തിെല
കിളിവാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയുെട
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു. 19 ഭൂമി െപാടുെപാെട
െപാട്ടുന്നു; ഭൂമി കിറുകിെറ കീറുന്നു; ഭൂമി കിടുകിട
കിടുങ്ങുന്നു. 20 ഭൂമി മത്തെനേപ്പാെല ചാഞ്ചാടുന്നു;
കാവൽമാടംേപാെല ആടുന്നു; അതിെന്റ അകൃത്യം
അതിേന്മൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു; അതു വീഴും,
എഴുേന്നല്ക്കയുമില്ല.

21 അന്നാളിൽ യേഹാവ ഉയരത്തിൽ ഉന്നതന്മാരുെട
ൈസന്യെത്തയും ഭൂമിയിൽ ഭൂപാലന്മാെരയും
സന്ദശൎ ിക്കും. 22 കുണ്ടറയിൽ വിലങ്ങുകാെരേപ്പാെല
അവെര ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി കാരാഗൃഹത്തിൽ അെടക്കയും
ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു അവെര സന്ദശൎ ിക്കയും
െചയ്യും. 23 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിലും െയരൂശേലമിലും
വാഴുകയാലും അവെന്റ മൂപ്പന്മാരുെട മുമ്പിൽ
േതജസ്സുണ്ടാകയാലും ച്രന്ദൻ നാണിക്കയും സൂയ്യൎ ൻ
ലജ്ജിക്കയും െചയ്യും.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാേവ നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ
നിെന്ന പുകഴത്്തും; ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത
സ്തുതിക്കും; നീ അത്ഭുതമായി പേണ്ടയുള്ള

ആേലാചനകെള വിശ്വസ്തതേയാടും സത്യേത്താടും
കൂെട അനുഷഠ്ിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 2 നീ നഗരെത്ത
കല്ക്കുന്നും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണെത്ത ശൂന്യവും
അന്യന്മാരുെട അരമനകെള നഗരമല്ലാതവണ്ണവും
ആക്കിത്തീത്തൎ ു; അതു ഒരുനാളും പണികയില്ല. 3

അതുെകാണ്ടു ബലമുള്ള ജാതി നിെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തും; ഭയങ്കരജാതികളുെട പട്ടണം നിെന്ന
ഭയെപ്പടും. 4 ഭയങ്കരന്മാരുെട ചീറ്റൽ മതിലിെന്റ േനെര
െകാടുങ്കാറ്റുേപാെല അടിക്കുേമ്പാൾ, നീ എളിയവന്നു
ഒരു ദുഗ്ഗൎ വും ദരി്രദന്നു അവെന്റ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു
േകാട്ടയും െകാടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണവും ഉഷണ്ത്തിൽ
ഒരു തണലും ആയിരിക്കുന്നു. 5 വരണ്ട നിലത്തിെല
ഉഷണ്െത്തേപ്പാെല നീ അന്യന്മാരുെട ആരവെത്ത
അടക്കിക്കളയുന്നു; േമഘത്തിെന്റ തണൽെകാണ്ടു
ഉഷണ്ം എന്നേപാെല നിഷ്കണ്ടകന്മാരുെട പാട്ടു
ഒതുങ്ങിേപ്പാകും. 6 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഈ
പവ്വൎ തത്തിൽ സകലജാതികൾക്കും
മൃഷ്ടേഭാജനങ്ങൾെകാണ്ടും മട്ടൂറിയ വീഞ്ഞുെകാണ്ടും

ഒരു വിരുന്നു കഴിക്കും; േമദസ്സു നിറഞ്ഞ
മൃഷ്ടേഭാജനങ്ങൾ െകാണ്ടും മട്ടു നീക്കി െതളിെച്ചടുത്ത
വീഞ്ഞുെകാണ്ടും ഉള്ള വിരുന്നു തേന്ന. 7 സകല
വംശങ്ങൾക്കും ഉള്ള മൂടുപടവും
സകലജാതികളുെടയും േമൽ കിടക്കുന്ന മറവും
അവൻ ഈ പവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു നശിപ്പിച്ചുകളയും. 8

അവൻ മരണെത്ത സദാകാലേത്തക്കും നീക്കിക്കളയും;
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു സകലമുഖങ്ങളിലുംനിന്നു
കണ്ണുനീർ തുെടക്കയും തെന്റ ജനത്തിെന്റ നിന്ദ
സകലഭൂമിയിലുംനിന്നു നീക്കിക്കളകയും െചയ്യും.
യേഹാവയേല്ലാ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു. 9

അന്നാളിൽ: ഇതാ, നമ്മുെട ൈദവം; അവെനയേ്രത
നാം കാത്തിരുന്നതു; അവൻ നെമ്മ രക്ഷിക്കും; അവൻ
തേന്ന യേഹാവ; അവെനയേ്രത നാം കാത്തിരുന്നതു;
അവെന്റ രക്ഷയിൽ നമുക്കു ആനന്ദിച്ചു
സേന്താഷിക്കാം എന്നു അവർ പറയും. 10

യേഹാവയുെട ൈക ഈ പവ്വൎ തത്തിൽ
ആവസിക്കുമേല്ലാ; എന്നാൽ ൈവേക്കാൽ
ചാണകക്കുഴിയിെല െവള്ളത്തിൽ ഇട്ടു
ചവിട്ടുന്നതുേപാെല േമാവാബ ്സ്വസ്ഥാനത്തു തേന്ന
െമതിക്കെപ്പടും. 11 നീന്തുന്നവൻ നീന്തുവാൻ ൈക
നീട്ടുന്നതുേപാെല അവൻ അതിെന്റ നടുവിൽ ൈക
നീട്ടും; എങ്കിലും അവെന്റ ഗവ്വൎ വും ൈകമിടുക്കും
അവൻ താഴത്്തിക്കളയും. 12 നിെന്റ ഉറപ്പും ഉയരവും
ഉള്ള മതിലുകെള അവൻ താെഴ നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു
െപാടിയാക്കിക്കളയും.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നാളിൽ അവർ െയഹൂദാേദശത്തു ഈ
പാട്ടു പാടും: നമുക്കു ബലമുേള്ളാരു പട്ടണം
ഉണ്ടു; അവൻ രക്ഷെയ മതിലുകളും

െകാത്തളങ്ങളും ആക്കി െവക്കുന്നു. 2 വിശ്വസ്തത
കാണിക്കുന്ന നീതിയുള്ള ജാതി ്രപേവശിേക്കണ്ടതിന്നു
വാതിലുകെള തുറപ്പിൻ. 3 സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ
ആശ്രയം െവച്ചിരിക്കെകാണ്ടു നീ അവെന
പൂണ്ണൎ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. 4 യേഹാവയാം
യാഹിൽ ശാശ്വതമാേയാരു പാറ ഉള്ളതിനാൽ
യേഹാവയിൽ എേന്നക്കും ആശ്രയിപ്പിൻ. 5 അവൻ
ഉയരത്തിൽ പാക്കൎ ുന്നവെര ഉന്നതനഗരെത്തതേന്ന
താഴത്്തി തള്ളിയിട്ടു നിലംപരിചാക്കി െപാടിയിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6 കാൽ അതിെന
ചവിട്ടിക്കളയും; എളിയവരുെട കാലുകളും
ദരി്രദന്മാരുെട കാലടികളും തേന്ന. 7 നീതിമാെന്റ വഴി
െചാവ്വുള്ളതാകുന്നു; നീ നീതിമാെന്റ പാതെയ
െചാവ്വായി നിരത്തുന്നു. 8 അേത, യേഹാേവ, നിെന്റ
ന്യായവിധികളുെട പാതയിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
കാത്തിരിക്കുന്നു; നിെന്റ നാമത്തിന്നായിട്ടും നിെന്റ
സമ്രണക്കായിട്ടും ഞങ്ങളുെട ഉള്ളം വാഞഛ്ിക്കുന്നു.
9 എെന്റ ഉള്ളംെകാണ്ടു ഞാൻ രാ്രതിയിൽ നിെന്ന
ആ്രഗഹിച്ചു; എെന്റ ഉള്ളിൽ എെന്റ ആത്മാവുെകാണ്ടു
തേന്ന ഞാൻ ജാ്രഗതേയാെട നിെന്ന അേന്വഷിക്കും;
നിെന്റ ന്യായവിധികൾ ഭൂമിയിൽ നടക്കുേമ്പാൾ
ഭൂവാസികൾ നീതിെയ പഠിക്കും. 10 ദുഷ്ടന്നു കൃപ
കാണിച്ചാലും അവൻ നീതി പഠിക്കയില്ല; േനരുള്ള
േദശത്തു അവൻ അന്യായം ്രപവത്തൎ ിക്കും;
യേഹാവയുെട മഹത്വം അവൻ കാണുകയുമില്ല. 11

യേഹാേവ, നിെന്റ ൈക ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അവേരാ
കാണുന്നില്ല; എങ്കിലും ജനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നിെന്റ
തീക്ഷ്ണത അവർ കണ്ടു ലജ്ജിക്കും; നിെന്റ ശ്രതുക്കെള
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ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീ അവെര ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 12

യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങൾക്കായിട്ടു സമാധാനം
നിയമിക്കും; ഞങ്ങളുെട സകല്രപവൃത്തികെളയും നീ
ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 13

ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ, നീയല്ലാെത േവെറ
കർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളുെടേമൽ കത്തൎ ൃത്വം
നടത്തീട്ടുണ്ടു; എന്നാൽ നിെന്ന മാ്രതം, നിെന്റ
നാമെത്ത തേന്ന, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. 14

മരിച്ചവർ ജീവിക്കുന്നില്ല; മൃതന്മാർ എഴുേന്നല്ക്കുന്നില്ല;
അതിന്നായിട്ടേല്ലാ നീ അവെര സന്ദശൎ ിച്ചു
സംഹരിക്കയും അവരുെട ഓമ്മൎ െയ അേശഷം
ഇല്ലാതാക്കുകയും െചയത്തു. 15 നീ ജനെത്ത
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു; യേഹാേവ, ജനെത്ത നീ വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു; നീ
മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; േദശത്തിെന്റ
അതിരുകെളെയല്ലാം നീ വിസ്താരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 16

യേഹാേവ, കഷ്ടതയിൽ അവർ നിെന്ന േനാക്കുകയും
നിെന്റ ശിക്ഷ അവക്കൎ ു തട്ടിയേപ്പാൾ ജപം കഴിക്കയും
െചയത്ു. 17 യേഹാേവ, ്രപസവം അടുത്തിരിക്കുന്ന
ഗഭൎണി േനാവുകിട്ടി തെന്റ േവദനയിൽ
നിലവിളിക്കുന്നതുേപാെല ഞങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പാെക
ആയിരുന്നു. 18 ഞങ്ങൾ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു േനാവുകിട്ടി
്രപസവിച്ചാെറ, കാറ്റിെന ്രപസവിച്ചതുേപാെല
ഇരുന്നു; േദശത്തു ഒരു രക്ഷയും ഞങ്ങൾ
്രപവത്തൎ ിച്ചിട്ടില്ല; ഭൂവാസികൾ പിറന്നുവീണതുമില്ല. 19

നിെന്റ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും; എെന്റ ശവങ്ങൾ
എഴുേന്നല്ക്കും; െപാടിയിൽ കിടക്കുന്നവേര, ഉണന്നൎ ു
േഘാഷിപ്പിൻ; നിെന്റ മഞ്ഞു ്രപഭാതത്തിെല
മഞ്ഞുേപാെല ഇരിക്കുന്നു; ഭൂമി േ്രപതന്മാെര
്രപസവിക്കുമേല്ലാ. 20 എെന്റ ജനേമ, വന്നു നിെന്റ
അറകളിൽ കടന്നു വാതിലുകെള അെടക്ക; േ്രകാധം
കടന്നുേപാകുേവാളം അലപ്േനരേത്തക്കു ഒളിച്ചിരിക്ക.
21 യേഹാവ ഭൂവാസികെള അവരുെട
അകൃത്യംനിമിത്തം സന്ദശൎ ിപ്പാൻ തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു
ഇതാ, വരുന്നു. ഭൂമി താൻ കുടിച്ച രക്തം ഒെക്കയും
െവളിെപ്പടുത്തും; തന്നിലുള്ള ഹതന്മാെര ഇനി
മൂടിെവക്കയുമില്ല.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നാളിൽ യേഹാവ കടുപ്പവും വലിപ്പവും
ബലവും ഉള്ള തെന്റ വാൾെകാണ്ടു
വി്രദുതസപ്പൎ മായ ലിവ്യാഥാെനയും

വ്രകസപ്പൎ മായ ലിവ്യാഥാെനയും സന്ദശൎ ിക്കും;
സമു്രദത്തിെല മഹാസപ്പൎ െത്ത അവൻ െകാന്നുകളയും.
2 അന്നു നിങ്ങൾ മേനാഹരമാേയാരു
മുന്തിരിേത്താട്ടെത്തപ്പറ്റി പാട്ടു പാടുവിൻ. 3

യേഹാവയായ ഞാൻ അതിെന സൂക്ഷിക്കും;
ക്ഷണം്രപതി ഞാൻ അതിെന നെനക്കും; ആരും
അതിെന െതാടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിെന
രാവും പകലും സൂക്ഷിക്കും. 4 േ്രകാധം എനിക്കില്ല;
യുദ്ധത്തിൽ പറക്കാരയും മുൾപടപ്പൎ ും എനിക്കു
വിേരാധമായിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു; ഞാൻ
അവയുെട േനെര െചന്നു അവെയ ആകപ്പാെട
ചുട്ടുകളയുമായിരുന്നു. 5 അെല്ലങ്കിൽ അവൻ എെന്ന
അഭയം ്രപാപിച്ചു എേന്നാടു സമാധാനം
െചയത്ുെകാള്ളെട്ട; അേത, അവൻ എേന്നാടു
സമാധാനം െചയത്ുെകാള്ളെട്ട. 6 വരും കാലത്തു
യാേക്കാബ ്േവരൂന്നുകയും യി്രസാേയൽ
തളിത്തൎ ുപൂക്കുകയും അങ്ങെന ഭൂതലത്തിെന്റ
ഉപരിഭാഗം ഫലപൂണ്ണൎ മാകയും െചയ്യും. 7 അവെന

അടിച്ചവേര അടിച്ചതുേപാെലേയാ അവൻ അവെന
അടിച്ചതു? അവെന െകാന്നവെര
െകാന്നതുേപാെലേയാ അവൻ
െകാല്ലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു? 8 അവെര ഉേപക്ഷിച്ചതിനാൽ
നീ മിതമായിട്ടു അവേളാടു വാദിച്ചു; കിഴക്കൻ കാറ്റുള്ള
നാളിൽ അവൻ െകാടുങ്കാറ്റുെകാണ്ടു പാറ്റിക്കളഞ്ഞു.
9 ഇതുെകാണ്ടു യാേക്കാബിെന്റ അകൃത്യത്തിന്നു
പരിഹാരം വരും; അവെന്റ പാപെത്ത
നീക്കിക്കളഞ്ഞതിെന്റ ഫലെമല്ലാം ഇതാകുന്നു; അവൻ
ബലിപീഠത്തിെന്റ കല്ലു ഒെക്കയും ഇടിച്ചുതകത്തൎ
ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുേപാെല ആക്കുേമ്പാൾ
അേശരാ്രപതിഷഠ്കളും സൂയ്യൎ സ്തംഭങ്ങളും ഇനി
നിവിന്നൎ ുനില്ക്കയില്ല. 10 ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം ഏകാന്തവും
മരുഭൂമിേപാെല നിജ്ജൎ നവും ശൂന്യവും ആയിരിക്കും;
അവിെട കാളക്കിടാവു േമഞ്ഞുകിടന്നു അവിെടയുള്ള
തളിരുകെള തിന്നുകളയും. 11 അതിെല െകാമ്പുകൾ
ഉണങ്ങുേമ്പാൾ ഒടിഞ്ഞുവീഴും; ്രസ്തീകൾ വന്നു അതു
െപറുക്കി തീ കത്തിക്കും; അതു തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു
ജാതിയേല്ലാ; അതുെകാണ്ടു അവെര നിമ്മൎ ിച്ചവന്നു
അവേരാടു കരുണ േതാന്നുകയില്ല; അവെര
മെനഞ്ഞവൻ അവക്കൎ ു കൃപ കാണിക്കയുമില്ല. 12

അന്നാളിൽ യേഹാവ നദിമുതൽ മി്രസയീം േതാടുവെര
കറ്റ െമതിക്കും; യി്രസാേയൽ മക്കേള, നിങ്ങെള
ഓേരാന്നായി െപറുക്കി എടുക്കും.

13 അന്നാളിൽ മഹാകാഹളം ഊതും; അശ്ശൂർ
േദശത്തു നഷ്ടരായവരും മി്രസയീംേദശത്തു
്രഭഷ്ടരായവരും വന്നു െയരൂശേലമിെല
വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ യേഹാവെയ നമസ്കരിക്കും.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എ്രഫയീമിെല കുടിയാന്മാരുെട
ഡംഭകിരീടത്തിന്നും വീഞ്ഞുകുടിച്ചു
ലഹരിപിടിച്ചവരുെട ഫലവത്തായ

താഴവ്രയിെല കുന്നിേന്മൽ വാടിേപ്പാകുന്ന
പുഷപ്മായ അവെന്റ ഭംഗിയുള്ള അലങ്കാരത്തിന്നും
അേയ്യാ, കഷ്ടം! 2 ഇതാ, ശക്തിയും ബലവുമുള്ള
ഒരുത്തൻ കത്തൎ ാവിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു; തകത്തൎ
െകാടുങ്കാേറ്റാടുകൂടിയ കന്മഴേപാെലയും
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന മഹാ ജല്രപവാഹം േപാെലയും
അവൻ അവെര െവറുൈങ്കെകാണ്ടു നിലത്തു
തള്ളിയിടും. 3 എ്രഫയീമിെല കുടിയാന്മാരുെട
ഡംഭകിരീടം അവൻ കാൽെകാണ്ടു ചവിട്ടിക്കളയും. 4

ഫലവത്തായ താഴവ്രയിെല കുന്നിേന്മൽ
വാടിേപ്പാകുന്ന പുഷപ്മായ അവെന്റ ഭംഗിയുള്ള
അലങ്കാരം ഫലേശഖരകാലത്തിന്നു മുെമ്പ പഴുത്തതും
കാണുന്നവൻ ഉടെന പറിച്ചുതിന്നുകളയുന്നതുമായ
അത്തിപ്പഴംേപാെല ഇരിക്കും. 5 അന്നാളിൽ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ
േശഷിപ്പിന്നു മഹത്വമുേള്ളാരു കിരീടവും
ഭംഗിയുേള്ളാരു മുടിയും 6 ന്യായവിസ്താരം കഴിപ്പാൻ
ഇരിക്കുന്നവന്നു ന്യായത്തിെന്റ ആത്മാവും
പട്ടണവാതില്ക്കൽെവച്ചു പടെയ മടക്കിക്കളയുന്നവക്കൎ ു
വീയ്യൎ ബലവും ആയിരിക്കും.

7 എന്നാൽ ഇവരും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു
ചാഞ്ചാടുകയും മദ്യപിച്ചു ആടിനടക്കയും െചയ്യുന്നു;
പുേരാഹിതനും ്രപവാചകനും മദ്യപാനം െചയത്ു
ചാഞ്ചാടുകയും വീഞ്ഞുകുടിച്ചു മത്തരാകയും
മദ്യപിച്ചു ആടിനടക്കയും െചയ്യുന്നു; അവർ
ദശൎ നത്തിൽ പിെഴച്ചു ന്യായവിധിയിൽ
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െതറ്റിേപ്പാകുന്നു. 8 േമശകൾ ഒെക്കയും ഛദ്ദൎ ിയും
അഴുക്കുംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഒരു സ്ഥലവും
േശഷിപ്പില്ല. 9 “ആക്കൎ ാകുന്നു ഇവൻ പരിജ്ഞാനം
ഉപേദശിപ്പാൻ േപാകുന്നതു? ആെരയാകുന്നു അവൻ
്രപസംഗം ്രഗഹിപ്പിപ്പാൻ േപാകുന്നതു? പാലുകുടി
മാറിയവെരേയാ? മുലകുടി വിട്ടവെരേയാ? 10

ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം, ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം;
സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം, സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം;
ഇവിെട അലപ്ം, അവിെട അലപ്ം” എന്നു അവർ
പറയുന്നു അേത, 11 വിക്കിവിക്കി പറയുന്ന
അധരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും അവൻ ഈ
ജനേത്താടു സംസാരിക്കും. 12 ഇതാകുന്നു സ്വസ്ഥത;
ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു സ്വസ്ഥത െകാടുപ്പിൻ;
ഇതാകുന്നു വിശ്രാമം എന്നു അവൻ അവേരാടു
അരുളിെച്ചയത്ു എങ്കിലും േകൾപ്പാൻ അവക്കൎ ു
മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 13 ആകയാൽ അവർ െചന്നു
പിറേകാട്ടുവീണു തകന്നൎ ു കുടുക്കിൽ അകെപ്പട്ടു
പിടിെപേടണ്ടതിന്നു, യേഹാവയുെട വചനം അവക്കൎ ു
“ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം, ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം,
സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം, സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം,
ഇവിെട അലപ്ം അവിെട അലപ്ം” എന്നു
ആയിരിക്കും. 14 അതുെകാണ്ടു െയരൂശേലമിെല ഈ
ജനത്തിെന്റ അധിപതികളായ പരിഹാസികേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ. 15 ഞങ്ങൾ
മരണേത്താടു സഖ്യതയും പാതാളേത്താടു ഉടമ്പടിയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു; ്രപവഹിക്കുന്ന ബാധ
ആ്രകമിക്കുേമ്പാൾ അതു ഞങ്ങേളാടു അടുത്തു
വരികയില്ല; ഞങ്ങൾ േഭാഷ്കിെന ശരണമാക്കി
വ്യാജത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 16 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, ഞാൻ
സീേയാനിൽ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടു
േശാധനെചയത് കല്ലും വിലേയറിയ മൂലക്കല്ലും ആയി
ഒരു അടിസ്ഥാനക്കല്ലു ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിേപ്പാകയില്ല. 17 ഞാൻ
ന്യായെത്ത അളവുചരടും നീതിെയ തൂക്കുകട്ടയും
ആക്കിെവക്കും; കന്മഴ വ്യാജശരണെത്ത
നീക്കിക്കളയും; െവള്ളം ഒളിപ്പിടെത്ത ഒഴുക്കി
െകാണ്ടുേപാകും. 18 മരണേത്താടുള്ള നിങ്ങളുെട
സഖ്യത ദുബ്ബൎ ലമാകും; പാതാളേത്താടുള്ള നിങ്ങളുെട
ഉടമ്പടി നിലനില്ക്കയില്ല; ്രപവഹിക്കുന്ന ബാധ
ആ്രകമിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ തകന്നൎ ു േപാകും. 19 അതു
ആ്രകമിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും നിങ്ങെള പിടിക്കും; അതു
രാവിെലേതാറും രാവും പകലും ആ്രകമിക്കും;
അതിെന്റ ശ്രുതി േകൾക്കുന്ന മാെ്രതക്കു നടുക്കം
ഉണ്ടാകും. 20 കിടക്ക ഒരുത്തന്നു നിവിന്നൎ ു കിടപ്പാൻ
നിളം േപാരാത്തതും പുെതപ്പു പുെതപ്പാൻ വീതി
േപാരാത്തതും ആകും. 21 യേഹാവ തെന്റ
്രപവൃത്തിെയ തെന്റ ആശ്ചയ്യൎ ്രപവൃത്തിെയ തേന്ന,
െചേയ്യണ്ടതിന്നും തെന്റ ്രകിയെയ, തെന്റ
അപൂവ്വൎ ്രകിയെയ തേന്ന നടേത്തണ്ടതിന്നും
െപറാസീംമലയിൽ എന്നേപാെല എഴുേന്നല്ക്കയും
ഗിെബേയാൻതാഴവ്രയിൽ എന്നേപാെല
േകാപിക്കയും െചയ്യും. 22 ആകയാൽ നിങ്ങളുെട
ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകിേപ്പാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾ പരിഹാസികൾ ആയിരിക്കരുതു;
സവ്വൎ ഭൂമിയിലും വരുവാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
സംഹാരെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിങ്കൽനിന്നു േകട്ടിരിക്കുന്നു. 23

െചവി തന്നു എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ; ശ്രദ്ധെവച്ചു

എെന്റ വചനം േകൾപ്പിൻ. 24 വിെതപ്പാൻ ഉഴുന്നവൻ
ഇടവിടാെത ഉഴുതുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ? അവൻ
എല്ലായേ്പാഴും നിലം കീറി കട്ട
ഉെടച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ? 25 നിലം നിരപ്പാക്കീട്ടു
അവൻ കരിഞ്ജീരകം വിെതക്കയും ജീരകം
വിതറുകയും േകാതമ്പു ഉഴവു െപാളിയിലും യവം
അതിന്നുള്ള സ്ഥലത്തും െചറുേകാതമ്പു അതിെന്റ
അറ്റത്തും ഇടുകയും െചയ്യുന്നില്ലേയാ? 26 അങ്ങെന
അവെന്റ ൈദവം അവെന യഥാ്രകമം ഉപേദശിച്ചു
പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 27 കരിഞ്ജീരകം
െമതിവണ്ടിെകാണ്ടു െമതിക്കുന്നില്ല; ജീരകത്തിേന്മൽ
വണ്ടിയുെട ച്രകം ഉരുട്ടുന്നതുമില്ല; കരിഞ്ജീരകം
വടിെകാണ്ടും ജീരകം േകാൽെകാണ്ടും
തല്ലിെയടുക്കയേ്രത െചയ്യുന്നതു. 28 െമതിക്കയിൽ
ധാന്യം ചെതച്ചുകളയാറുേണ്ടാ? അവൻ അതിെന
എല്ലായേ്പാഴും െമതിക്കയും വണ്ടിയുെട
ച്രകെത്തയും കുതിരകെളയും അതിേന്മൽ
െതളിക്കയും െചയ്കയില്ലേല്ലാ; അവൻ അതിെന
ചെതച്ചുകളകയില്ല. 29 അതും ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു; അവൻ
ആേലാചനയിൽ അതിശയവും ജ്ഞാനത്തിൽ
ഉൽകൃഷ്ടതയും ഉള്ളവനാകുന്നു.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേയ്യാ, അരീേയേല, അരീേയേല! ദാവീദ്
പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന നഗരേമ! ആേണ്ടാടു
ആണ്ടു കൂട്ടുവിൻ; ഉത്സവങ്ങൾ മുെറക്കു

വന്നുെകാണ്ടിരിക്കെട്ട. 2 എന്നാൽ ഞാൻ
അരീേയലിെന െഞരുക്കും; ദുഃഖവും വിലാപവും
ഉണ്ടാകും; അതു എനിക്കു അരീേയലായി തേന്ന
ഇരിക്കും. 3 ഞാൻ നിനക്കു വിേരാധമായി ചുറ്റും
പാളയമിറങ്ങി വാടേകാരി നിെന്ന നിേരാധിക്കയും
നിെന്റ േനെര െകാത്തളം ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്യും. 4

അേപ്പാൾ നീ താണു, നിലത്തുനിന്നു സംസാരിക്കും;
നിെന്റ വാക്കു െപാടിയിൽനിന്നു പതുെക്ക വരും;
െവളിച്ചപ്പാടേന്റതുേപാെല നിെന്റ ഒച്ച നിലത്തുനിന്നു
വരും; നിെന്റ വാക്കു െപാടിയിൽനിന്നു ചിെലക്കും. 5

നിെന്റ ശ്രതുക്കളുെട സംഘം േനരിയ
െപാടിേപാെലയും നിഷ്കണ്ടകന്മാരുെട കൂട്ടം,
പാറിേപ്പാകുന്ന പതിർേപാെലയും ഇരിക്കും; അതു ഒരു
ക്ഷണമാ്രതെകാണ്ടു െപെട്ടന്നു സംഭവിക്കും. 6

ഇടിമുഴക്കേത്താടും ഭൂകമ്പേത്താടും
മഹാനാദേത്താടും കൂെട ചുഴലിക്കാറ്റും െകാടുങ്കാറ്റും
ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാലയുമായി അതു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയാൽ സന്ദശൎ ിക്കെപ്പടും. 7

അരീേയലിെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയ്യുന്ന
സകലജാതികളുെടയും കൂട്ടം അതിന്നും അതിെന്റ
േകാെട്ടക്കും േനെര യുദ്ധം െചയത്ു അതിെന
വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏവരും തേന്ന, ഒരു സ്വപന്ംേപാെല,
ഒരു രാ്രതിദശൎ നംേപാെല ആകും. 8

വിശന്നിരിക്കുന്നവൻ താൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
സ്വപന്ം കണ്ടിട്ടു ഉണരുേമ്പാൾ
വിശന്നിരിക്കുന്നതുേപാെലയും ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവൻ
താൻ പാനംെചയ്യുന്നു എന്നു സ്വപന്ം കണ്ടിട്ടു
ഉണരുേമ്പാൾ ക്ഷീണിച്ചും ദാഹിച്ചും
ഇരിക്കുന്നതുേപാെലയും സീേയാൻ പവ്വൎ തേത്താടു
യുദ്ധം െചയ്യുന്ന സകലജാതികളുെടയും കൂട്ടം
ഇരിക്കും. 9 വിസമ്യിച്ചു സ്തംഭിച്ചുേപാകുവിൻ;
അന്ധതപിടിച്ചു കുരുടരായിത്തീരുവിൻ; അവർ
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മത്തരായിരിക്കുന്നു. വീഞ്ഞുെകാണ്ടല്ലതാനും; അവർ
ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നു; മദ്യപാനംെകാണ്ടല്ലതാനും. 10

യേഹാവ ഗാഢനി്രദ നിങ്ങളുെടേമൽ പകന്നൎ ു
നിങ്ങളുെട കണ്ണുകെള അെടച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ
്രപവാചകന്മാക്കൎ ും നിങ്ങളുെട ദശൎ കന്മാരായ
തലവന്മാക്കൎ ും മൂടുപടം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. 11 അങ്ങെന
നിങ്ങൾക്കു സകലദശൎ നവും മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ േപാെല
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അതിെന അക്ഷരവിദ്യയുള്ള
ഒരുത്തെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു: ഇെതാന്നു
വായിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ: എനിക്കു
വഹിയാ; അതിന്നു മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറയും. 12 അല്ല, ആ പുസ്തകം
അക്ഷരവിദ്യയില്ലാത്തവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു:
ഇെതാന്നു വായിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ:
എനിക്കു അക്ഷര വിദ്യയില്ല എന്നു പറയും. 13 ഈ
ജനം അടുത്തു വന്നു വായ ്േകാണ്ടും അധരംെകാണ്ടും
എെന്ന ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും തങ്ങളുെട
ഹൃദയെത്ത അവർ എങ്കൽനിന്നു ദൂരത്തു അകറ്റി
െവച്ചിരിക്കുന്നു; എേന്നാടുള്ള അവരുെട ഭക്തി,
മനഃപാഠമാക്കിയ മാനുഷകലപ്നയെ്രത. 14 ഇതു
കാരണത്താൽ ഞാൻ ഈ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
ഇനിയും ഒരു അത്ഭുത്രപവൃത്തി, അത്ഭുതവും
ആശ്ചയ്യൎ വും ആേയാരു ്രപവൃത്തി തേന്ന, െചയ്യും;
അവരുെട ജ്ഞാനികളുെട ജ്ഞാനം നശിക്കും;
അവരുെട ബുദ്ധിമാന്മാരുെട ബുദ്ധിയും
മറഞ്ഞുേപാകും എന്നു കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയത്ു. 15

തങ്ങളുെട ആേലാചനെയ യേഹാെവക്കു അഗാധമായി
മെറച്ചുെവക്കുവാൻ േനാക്കുകയും തങ്ങളുെട
്രപവൃത്തികെള അന്ധകാരത്തിൽ െചയ്കയും: ഞങ്ങെള
ആർ കാണുന്നു? ഞങ്ങെള ആർ അറിയുന്നു എന്നു
പറകയും െചയ്യുന്നവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം! 16 അേയ്യാ,
ഇെതെന്താരു മറിവു! കുശവനും കളിമണ്ണും
ഒരുേപാെല എന്നു വിചാരിക്കാേമാ? ഉണ്ടായതു
ഉണ്ടാക്കിയവെനക്കുറിച്ചു: അവൻ എെന്ന
ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല എന്നും, ഉരുവായതു
ഉരുവാക്കിയവെനക്കുറിച്ചു: അവന്നു ബുദ്ധിയില്ല
എന്നും പറയുേമാ? 17 ഇനി അലപ്കാലംെകാണ്ടു
െലബാേനാൻ ഒരു ഉദ്യാനമായി തീരുകയും ഉദ്യാനം
വനമായി എണ്ണെപ്പടുകയും െചയ്കയില്ലേയാ? 18

അന്നാളിൽ െചകിടന്മാർ പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെള
േകൾക്കുകയും കരുടന്മാരുെട കണ്ണുകൾ ഇരുളും
അന്ധകാരവും നീങ്ങി കാണുകയും 19

െസൗമ്യതയുള്ളവക്കൎ ു യേഹാവയിൽ സേന്താഷം
വദ്ധൎ ിക്കയും മനുഷ്യരിൽ സാധുക്കളായവർ
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിൽ ആനന്ദിക്കയും
െചയ്യും. 20 നിഷ്കണ്ടകൻ നാസ്തിയായും പരിഹാസി
ഇല്ലാെതയായും ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 മനുഷ്യെര
വ്യവഹാരത്തിൽ കുറ്റക്കാരാക്കുകയും
പട്ടണവാതില്ക്കൽ ന്യായം വിസ്തരിക്കുന്നവന്നു
കണിെവക്കയും നീതിമാെന നിസ്സാരകായ്യൎ ംെകാണ്ടു
ബഹിഷ്കരിക്കയും െചയ്യുന്നവരായി നീതിേകടിന്നു
ജാ്രഗതയുള്ള ഏവരും േഛദിക്കെപ്പട്ടുമിരിക്കുന്നു. 22

ആകയാൽ അ്രബാഹാമിെന വീെണ്ടടുത്ത യേഹാവ
യേക്കാബ ്ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ചു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യാേക്കാബ ്ഇനി ലജ്ജിച്ചു
േപാകയില്ല; അവെന്റ മുഖം ഇനി വിളറിേപ്പാകയുമില്ല.
23 എന്നാൽ അവൻ, അവെന്റ മക്കൾ തേന്ന,
തങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ എെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തി
കാണുേമ്പാൾ അവർ എെന്റ നാമെത്ത

വിശുദ്ധീകരിക്കും; അേത അവർ യാേക്കാബിെന്റ
പരിശുദ്ധെന വിശുദ്ധീകരിക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയും െചയ്യും. 24

മേനാവി്രഭമമുള്ളവർ ജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കയും
പിറുപിറുക്കുന്നവർ ഉപേദശം പഠിക്കയും െചയ്യും.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പാപേത്താടു പാപം കൂട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം
എെന്ന കൂടാെത ആേലാചന കഴിക്കയും
എെന്റ ആത്മാവിെന കൂടാെത സഖ്യത

െചയ്കയും 2 ഫറേവാെന്റ സംരക്ഷണയിൽ
തങ്ങെളത്തേന്ന സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നും മി്രസയീമിെന്റ
നിഴലിൽ ശരണം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നും എെന്റ
അരുളപ്പാടു േചാദിക്കാെത മി്രസയീമിേലക്കു േപാകയും
െചയ്യുന്ന മത്സരമുള്ള മക്കൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 3 എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ
സംരക്ഷണ നിങ്ങൾക്കു നാണമായും മി്രസയീമിെന്റ
നിഴലിെല ശരണം ലജ്ജയായും ഭവിക്കും. 4 അവെന്റ
്രപഭുക്കന്മാർ േസാവനിൽ ആയി അവെന്റ ദൂതന്മാർ
ഹാേനസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5 അവർ ഒെക്കയും
തങ്ങൾക്കു ലജ്ജയും അപമാനവും അല്ലാെത
ഉപകാരേമാ സഹായേമാ ്രപേയാജനേമാ ഒന്നും
വരാത്ത ഒരു ജാതിനിമിത്തം ലജ്ജിച്ചുേപാകും.

6 െതെക്ക േദശത്തിെല മൃഗങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
്രപവാചകം: സിംഹി, േകസരി, അണലി, പറക്കുന്ന
അഗ്നിസപ്പൎ ം എന്നിവ വരുന്നതായി കഷ്ടവും േക്ലശവും
ഉള്ള േദശത്തുകൂടി, അവർ ഇളം കഴുതപ്പുറത്തു
തങ്ങളുെട സമ്പത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തു തങ്ങളുെട
നിേക്ഷപങ്ങളും കയറ്റി തങ്ങൾക്കു ഉപകാരം വരാത്ത
ഒരു ജാതിയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 7

മി്രസയീമ്യരുെട സഹായം വ്യത്ഥൎ വും
നിഷഫ്ലവുമെ്രത; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അതിന്നു:
അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന സാഹസക്കാർ എന്നു േപർ
വിളിക്കുന്നു. 8 നീ ഇേപ്പാൾ െചന്നു, വരുങ്കാലേത്തക്കു
ഒരു ശാശ്വതസാക്ഷ്യമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട
മുമ്പാെക അതിെന ഒരു പലകയിൽ എഴുതി ഒരു
േരഖയായി കുറിച്ചുെവക്കുക. 9 അവർ
മത്സരമുേള്ളാരു ജനവും േഭാഷ്കു പറയുന്ന മക്കളും
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കാത്ത
സന്തതിയുമേല്ലാ. 10 അവർ ദശൎ കന്മാേരാടു:
ദശൎ ിക്കരുതു; ്രപവാചകന്മാേരാടു: േനരുള്ളതു
ഞങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കരുതു; മധുരവാക്കു ഞങ്ങേളാടു
സംസാരിപ്പിൻ; വ്യാജങ്ങെള ്രപവചിപ്പിൻ; 11 വഴി വിട്ടു
നടപ്പിൻ; പാത െതറ്റി നടപ്പിൻ; യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധെന ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീങ്ങുമാറാക്കുവിൻ എന്നു പറയുന്നു. 12 ആകയാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ഈ വചനെത്ത
നിരസിച്ചുകളകയും പീഡനത്തിലും വ്രകതയിലും
ആശ്രയിച്ചു ചാരിനില്ക്കയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു, 13

ഈ അകൃത്യം നിങ്ങൾക്കു ഉയന്നൎ  ചുവരിൽ
ഉന്തിനില്ക്കുന്നതും െപട്ടന്നു ഒരു മാ്രതെകാണ്ടു
വീഴുന്നതും ആയ ഒരു െപാട്ടൽ േപാെല ആയിരിക്കും.
14 അടുപ്പിൽനിന്നു തീ എടുപ്പാേനാ കുളത്തിൽനിന്നു
െവള്ളം േകാരുവാേനാ െകാള്ളാകുന്ന ഒരു
കഷണംേപാലും േശഷിക്കാതവണ്ണം ഒരുവൻ
കുശവെന്റ െപാട്ടക്കലം ഗണ്യമാക്കാെത
ഉെടച്ചുകളയുന്നതു േപാെല അവൻ അതിെന
ഉെടച്ചുകളയും. 15 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനായി
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യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
മനംതിരിഞ്ഞു അടങ്ങിയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ
രക്ഷിക്കെപ്പടും. വിശ്രമിക്കുന്നതിലും
ആശ്രയിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുെട ബലം; എങ്കിലും
നിങ്ങൾക്കു മനസ്സാകാെത: അല്ല; 16 ഞങ്ങൾ
കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓടിേപ്പാകും എന്നു നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
ഓടിേപ്പാേകണ്ടിവരും; ഞങ്ങൾ തുരഗങ്ങളിേന്മൽ
കയറിേപ്പാകും എന്നും പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടു
നിങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവരും
േവഗതയുള്ളവരായിരിക്കും. 17 മലമുകളിൽ ഒരു
െകാടിമരംേപാെലയും കുന്നിമ്പുറത്തു ഒരു
െകാടിേപാെലയും നിങ്ങൾ േശഷിക്കുന്നതുവെര,
ഏകെന്റ ഭീഷണിയാൽ ആയിരം േപരും അഞ്ചു
േപരുെട ഭീഷണിയാൽ നിങ്ങൾ ഒെക്കയും
ഓടിേപ്പാകും. 18 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
കൃപ കാണിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു
അവൻ നിങ്ങേളാടു കരുണ കാണിക്കാതവണ്ണം
ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു; യേഹാവ ന്യായത്തിെന്റ ൈദവമേല്ലാ;
അവന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരാെക്കയും;
ഭാഗ്യവാന്മാർ. 19 െയരൂശേലമ്യരായ
സീേയാൻനിവാസികേള, ഇനി
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിേക്കണ്ടാ; നിങ്ങളുെട നിലവിളിയുെട
ശബ്ദത്തിങ്കൽ അവന്നു നിശ്ചയമായിട്ടു കരുണ
േതാന്നും; അതു േകൾക്കുേമ്പാൾ തേന്ന അവൻ
ഉത്തരം അരുളും. 20 കത്തൎ ാവു നിങ്ങൾക്കു
കഷ്ടത്തിെന്റ അപ്പവും െഞരുക്കത്തിെന്റ െവള്ളവും
മാ്രതം തന്നാലും ഇനി നിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവു
മറഞ്ഞിരിക്കയില്ല; നിെന്റ കണ്ണു നിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവിെന
കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും. 21 നിങ്ങൾ വലേത്താേട്ടാ
ഇടേത്താേട്ടാ തിരിയുേമ്പാൾ: വഴി ഇതാകുന്നു, ഇതിൽ
നടന്നുെകാൾവിൻ എെന്നാരു വാക്കു പിറകിൽനിന്നു
േകൾക്കും. 22 െവള്ളി െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ബിംബങ്ങെളയും െപാന്നു െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വി്രഗഹങ്ങെളയും നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കും; അവെയ
മലിനമാേയാരു വസ്തുേപാെല എറിഞ്ഞുകളകയും
െപാെയ്ക്കാ എന്നു പറകയും െചയ്യും. 23 നീ നിലത്തു
വിെതക്കുന്ന വിത്തിന്നു മഴയും നിലത്തിെല വിളവായ
അപ്പവും അവൻ നിനക്കു തരും; അതു പുഷ്ടിയും
സമൃദ്ധിയും ഉള്ളതായിരിക്കും; അന്നു നിെന്റ
കന്നുകാലികൾ വിസ്താരമായ േമച്ചൽപുറങ്ങളിൽ
േമയും. 24 നിലം ഉഴുന്ന കാളകളും കഴുതകളും
മുറംെകാണ്ടും പല്ലിെകാണ്ടും വീശി െവടിപ്പാക്കിയതും
ഉപ്പു േചത്തൎ തുമായ തീൻ തിന്നും. 25

മഹാസംഹാരദിവസത്തിൽ േഗാപുരങ്ങൾ വീഴുേമ്പാൾ,
ഉയരമുള്ള എല്ലാമലയിലും െപാക്കമുള്ള
എല്ലാകുന്നിേന്മലും േതാടുകളും നീെരാഴുക്കുകളും
ഉണ്ടാകും. 26 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ മുറിവു
െകട്ടുകയും അവരുെട അടിപ്പിണർ െപാറുപ്പിക്കയും
െചയ്യുന്ന നാളിൽ ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശം സൂയ്യൎ െന്റ
്രപകാശം േപാെലയാകും; സൂയ്യൎ െന്റ ്രപകാശം ഏഴു
പകലിെന്റ ്രപകാശംേപാെല ഏഴിരട്ടിയായിരിക്കും.

27 ഇതാ, േകാപം ജ്വലിച്ചും കനത്ത പുക
പുറെപ്പടുവിച്ചുംെകാണ്ടു യേഹാവയുെട നാമം
ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്നു; അവെന്റ അധരങ്ങളിൽ
ഉ്രഗേകാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെന്റ നാവു
ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു. 28

ജാതികെള നാശത്തിെന്റ അരിപ്പെകാണ്ടു
അരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ ശ്വാസം
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നതും കഴുേത്താളം െവള്ളമുള്ളതും

ആയ േതാടുേപാെലയും ജാതികളുെട വായിൽ അവെര
െതറ്റിച്ചുകളയുന്ന ഒരു കടിഞ്ഞാണായും ഇരിക്കുന്നു.
29 നിങ്ങൾ ഉത്സവാേഘാഷരാ്രതിയിൽ എന്നേപാെല
പാട്ടുപാടുകയും യേഹാവയുെട പവ്വൎ തത്തിൽ
യി്രസാേയലിൻ പാറയായവെന്റ അടുക്കൽ
െചേല്ലണ്ടതിന്നു കുഴേലാടുകൂെട േപാകുംേപാെല
ഹൃദയപൂവ്വൎ ം സേന്താഷിക്കയും െചയ്യും. 30 യേഹാവ
തെന്റ മഹത്വമുള്ള േമഘനാദം േകൾപ്പിക്കയും
ഉ്രഗേകാപേത്താടും ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാലേയാടും
െകാടുങ്കാറ്റു മഴേക്കാൾ, കന്മഴ എന്നിവേയാടും കൂെട
തെന്റ ഭുജത്തിെന്റ അവതരണം കാണിക്കയും െചയ്യും.
31 യേഹാവയുെട േമഘനാദത്താൽ അശ്ശൂർ
തകന്നൎ ുേപാകും; തെന്റ വടിെകാണ്ടു അവൻ അവെന
അടിക്കും. 32 യേഹാവ അവെന വിധിദണ്ഡുെകാണ്ടു
അടിക്കുന്ന ഓേരാ അടിേയാടും കൂെട തപ്പിെന്റയും
കിന്നരത്തിെന്റയും നാദം ഉണ്ടായിരിക്കും; അവൻ
അവേരാടു തകത്തൎ  പടെവട്ടും. 33 പണ്ടു തേന്ന ഒരു
ദഹനസ്ഥലം ഒരുക്കീട്ടുണ്ടേല്ലാ; അതു
രാജാവിന്നായിട്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു; അവൻ
അതിെന ആഴവും വിശാലവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ ചിതയിൽ വളെര തീയും വിറകും ഉണ്ടു;
യേഹാവയുെട ശ്വാസം ഒരു ഗന്ധകനദിേപാെല
അതിെന കത്തിക്കും.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധങ്കേലക്കു
േനാക്കുകേയാ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കേയാ െചയ്യാെത

സഹായത്തിന്നായി മി്രസയീമിൽ െചന്നു കുതിരകളിൽ
മനസ്സു ഊന്നി രഥം അനവധിയുള്ളതുെകാണ്ടു
അതിലും കുതിരേച്ചവകർ
മഹാബലവാന്മാരാകെകാണ്ടു അവരിലും
ആശ്രയിക്കുന്നവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം! 2 എന്നാൽ
അവനും ജ്ഞാനിയാകുന്നു; അവൻ അനത്ഥൎ ം
വരുത്തും; തെന്റ വചനം മാറ്റുകയില്ല; അവൻ
ദുഷ്കമ്മൎ ികളുെട ഗൃഹത്തിന്നും ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട
സഹായത്തിന്നും വിേരാധമായി എഴുേന്നല്ക്കും. 3

മി്രസയീമ്യർ ൈദവമല്ല, മനുഷ്യരേ്രത; അവരുെട
കുതിരകൾ ആത്മാവല്ല, ജഡമേ്രത; യേഹാവ തെന്റ
ൈക നീട്ടുേമ്പാൾ സഹായിക്കുന്നവൻ ഇടറുകയും
സഹായിക്കെപ്പടുന്നവൻ വീഴുകയും അവെരല്ലാവരും
ഒരുേപാെല നശിച്ചുേപാകയും െചയ്യും. 4 യേഹാവ
എേന്നാടു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു:
സിംഹേമാ, ബാലസിംഹേമാ ഇര കണ്ടു മുരളുേമ്പാൾ
ഇടയക്കൂട്ടെത്ത അതിെന്റ േനെര വിളിച്ചുകൂട്ടിയാലും
അതു അവരുെട കൂക്കുവിളിെകാണ്ടു േപടിക്കാെതയും
അവരുെട ആരവംെകാണ്ടു ചുളുങ്ങാെതയും
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
സീേയാൻ പവ്വൎ തത്തിലും അതിെന്റ ഗിരിയിലും യുദ്ധം
െചയവ്ാൻ ഇറങ്ങിവരും. 5 പക്ഷി ചുറ്റിപ്പറന്നു
കാക്കുന്നതുേപാെല ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
െയരൂശേലമിെന കാത്തുെകാള്ളും. അവൻ അതിെന
കാത്തുരക്ഷിക്കും; നശിപ്പിക്കാെത അതിെന
പരിപാലിക്കും. 6 യി്രസാേയൽമക്കേള, നിങ്ങൾ ഇ്രത
കഠിനമായി മത്സരിച്ചു ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞവെന്റ
അടുക്കേലക്കു തിരിവിൻ. 7 അന്നാളിൽ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തൻ നിങ്ങളുെട ൈകകൾ നിങ്ങൾക്കു
പാപത്തിന്നായി െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികെള ത്യജിച്ചുകളയും. 8
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എന്നാൽ അശ്ശൂർ പുരുഷേന്റതല്ലാത്ത വാളാൽ വീഴും;
മനുഷ്യേന്റതല്ലാത്ത വാളിന്നു ഇരയായിത്തീരും; അവർ
വാളിന്നു ഒഴിഞ്ഞു ഓടിേപ്പായാൽ അവരുെട
െയൗവനക്കാർ ഊഴിയേവലക്കാരായിത്തീരും. 9

ഭീതിേഹതുവായി അവരുെട പാറ െപായേ്പാകും;
അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ െകാടി കണ്ടു നടുങ്ങിേപ്പാകും
എന്നു സീേയാനിൽ തീയും െയരൂശേലമിൽ ചൂളയും
ഉള്ള യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരു രാജാവു നീതിേയാെട വാഴും;
്രപഭുക്കന്മാർ ന്യായേത്താെട അധികാരം
നടത്തും. 2 ഓേരാരുത്തൻ കാറ്റിന്നു ഒരു

മറവും പിശറിന്നു ഒരു സേങ്കതവും ആയി വരണ്ട
നിലത്തു നീേത്തൎ ാടുകൾേപാെലയും ക്ഷീണമുള്ള
േദശത്തു ഒരു വമ്പാറയുെട തണൽേപാെലയും
ഇരിക്കും. 3 കാണുന്നവരുെട കണ്ണു ഇനി മങ്ങുകയില്ല;
േകൾക്കുന്നവരുെട െചവി ശ്രദ്ധിക്കും. 4

അവിേവകികളുെട ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കും;
വിക്കന്മാരുെട നാവു തടവില്ലാെത വ്യക്തമായി
സംസാരിക്കും. 5 േഭാഷെന ഇനി ഉത്തമൻ എന്നു
വിളിക്കയില്ല; ആഭാസെന മഹാത്മാെവന്നു
പറകയുമില്ല. 6 േഭാഷൻ േഭാഷത്വം സംസാരിക്കും;
വഷളത്വം െചയത്ും യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി
അബദ്ധം സംസാരിച്ചും വിശപ്പുള്ളവെര പട്ടിണിയിട്ടും
ദാഹമുള്ളവക്കൎ ു പാനം മുടക്കിയുംെകാണ്ടു അവെന്റ
ഹൃദയം നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കും. 7 ആഭാസെന്റ
ആയുധങ്ങളും േദാഷമുള്ളവ; ദരി്രദൻ ന്യായമായി
സംസാരിച്ചാലും എളിയവെര വ്യാജവാക്കുെകാണ്ടു
നശിപ്പിപ്പാൻ അവൻ ദുരുപായങ്ങെള നിരൂപിക്കുന്നു. 8

ഉത്തമേനാ ഉത്തമകായ്യൎ ങ്ങെള ചിന്തിക്കന്നു;
ഉത്തമകായ്യൎ ങ്ങളിൽ അവൻ ഉറ്റുനില്ക്കുന്നു.

9 ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന ്രസ്തീകേള, എഴുേന്നറ്റു എെന്റ
വാക്കു േകൾപ്പിൻ; ചിന്തയില്ലാത്ത െപണ്ണുങ്ങേള,
എെന്റ വചനം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ. 10 ചിന്തയില്ലാത്ത
െപണ്ണുങ്ങേള, ഒരാണ്ടും കുെറ നാളും കഴിയുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ നടുങ്ങിേപ്പാകും; മുന്തിരിെക്കായത്്തു
നഷ്ടമാകും; ഫലേശഖരം ഉണ്ടാകയുമില്ല. 11

ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന ്രസ്തീകേള, വിെറപ്പിൻ;
ചിന്തയില്ലാത്ത െപണ്ണുങ്ങേള, നടുങ്ങുവിൻ; വ്രസ്തം
ഉരിഞ്ഞു നഗ്നമാരാകുവിൻ; അരയിൽ രട്ടു െകട്ടുവിൻ.
12 മേനാഹരമായ വയലുകേളയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള
മുന്തിരിവള്ളിേയയും ഓത്തൎ ു അവർ മാറത്തു അടിക്കും.
13 എെന്റ ജനത്തിെന്റ േദശത്തു ഉല്ലസിതനഗരത്തിെല
സകലസേന്താഷഭവനങ്ങളിലും മുള്ളും പറക്കാരയും
മുെളക്കും. 14 അരമന ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും;
ജനപുഷ്ടിയുള്ള നഗരം നിജ്ജൎ നമായിത്തീരും; കുന്നും
കാവൽമാളികയും സദാകാലേത്തക്കും ഗുഹകളായി
ഭവിക്കും; അവ കാട്ടുകഴുതകളുെട
സേന്താഷസ്ഥാനവും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളുെട
േമച്ചൽപുറവും ആയിരിക്കും. 15 ഉയരത്തിൽനിന്നു
ആത്മാവിെന നമ്മുെടേമൽ പകരുേവാളം തേന്ന;
അേപ്പാൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായിത്തീരും; ഉദ്യാനം
വനമായി എണ്ണെപ്പടും. 16 അന്നു മരുഭൂമിയിൽ ന്യായം
വസിക്കും; ഉദ്യാനത്തിൽ നീതി പാക്കൎ ും. 17 നീതിയുെട
്രപവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുെട ഫലം
ശാശ്വതവിശ്രാമവും നിഭൎയതയും ആയിരിക്കും. 18

എെന്റ ജനം സമാധാനനിവാസത്തിലും
നിഭൎയവസതികളിലും ൈസ്വരമുള്ള

വിശ്രാമസ്ഥലങ്ങളിലും പാക്കൎ ും. 19 എന്നാൽ
വനത്തിെന്റ വീഴെ്ചക്കു കന്മഴ െപയ്കയും നഗരം
അേശഷം നിലംപരിചാകയും െചയ്യും. 20

െവള്ളത്തിന്നരികെത്തല്ലാം വിെതക്കയും കാളെയയും
കഴുതെയയും അഴിച്ചുവിടുകയും െചയ്യുന്നവേര,
നിങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യം!

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സാഹസം അനുഭവിക്കാെത സാഹസം
െചയ്കയും നിേന്നാടു ആരും േ്രദാഹം
്രപവത്തൎ ിക്കാെത േ്രദാഹം ്രപവത്തൎ ിക്കയും

െചയ്യുന്നവേന, നിനക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം! നീ സാഹസം
െചയ്യുന്നതു നിത്തൎ ുേമ്പാൾ നിെന്നയും സാഹസം
െചയ്യും; നീ േ്രദാഹം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു
മതിയാക്കുേമ്പാൾ നിേന്നാടും േ്രദാഹം ്രപവത്തൎ ിക്കും.
2 യേഹാേവ, ഞങ്ങേളാടു കൃപയുണ്ടാേകണേമ;
ഞങ്ങൾ നിെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നു; രാവിെലേതാറും നീ
അവക്കൎ ു ഭുജവും കഷ്ടകാലത്തു ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷയും
ആയിരിേക്കണേമ. 3 േകാലാഹലം േഹതുവായി
വംശങ്ങൾ ഓടിേപ്പായി; നീ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
ജാതികൾ ചിതറിേപ്പായി. 4 നിങ്ങളുെട കവച്ചൎ  തുള്ളൻ
േശഖരിക്കുന്നതുേപാെല േശഖരിക്കെപ്പടും; െവട്ടുക്കിളി
ചാടി വീഴുന്നതുേപാെല അവർ അതിേന്മൽ
ചാടിവീഴും. 5 യേഹാവ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു;
ഉയരത്തിലേല്ലാ അവൻ വസിക്കുന്നതു; അവൻ
സീേയാെന ന്യായവും നീതിയുംെകാണ്ടു
നിെറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിെന്റ കാലത്തു സ്ഥിരതയും
രക്ഷാസമൃദ്ധിയും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും
ഉണ്ടാകും; യേഹാവാഭക്തി അവരുെട നിേക്ഷപം
ആയിരിക്കും. 7 ഇതാ അവരുെട െശൗർയ്യവാന്മാർ
പുറത്തു നിലവിളിക്കുന്നു; സമാധാനത്തിെന്റ ദൂതന്മാർ
അതിദുഃഖേത്താെട കരയുന്നു. 8 െപരുവഴികൾ
ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കുന്നു; വഴിേപാക്കർ
ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു; അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു,
പട്ടണങ്ങെള നിന്ദിച്ചു: ഒരു മനുഷ്യെനയും അവൻ
ആദരിക്കുന്നില്ല. 9 േദശം ദുഃഖിച്ചു ക്ഷയിക്കുന്നു;
െലബാേനാൻ ലജ്ജിച്ചു വാടിേപ്പാകുന്നു; ശാേരാൻ
മരുഭൂമിേപാെല ആയിരിക്കുന്നു; ബാശാനും കേമ്മൎ ലും
ഇലെപാഴിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എഴുേന്നല്ക്കും;
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്നത്തേന്ന ഉയത്തൎ ും; ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ ഉന്നതനായിരിക്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 11 നിങ്ങൾ ൈവേക്കാലിെന ഗഭൎ ം
ധരിച്ചു താളടിെയ ്രപസവിക്കും; നിങ്ങളുെട ശ്വാസം
തീയായി നിങ്ങെള ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 12 വംശങ്ങൾ
കുമ്മായം ചുടുന്നതുേപാെല ആകും; െവട്ടിക്കളഞ്ഞ
മുള്ളുേപാെല അവെര തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയും.

13 ദൂരസ്ഥന്മാേര, ഞാൻ െചയത്തു േകൾപ്പിൻ;
സമീപസ്ഥന്മാേര, എെന്റ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ
്രഗഹിപ്പിൻ. 14 സീേയാനിെല പാപികൾ േപടിക്കുന്നു;
വഷളന്മാരായവക്കൎ ു നടുക്കം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; നമ്മിൽ
ആർ ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയുെട അടുക്കൽ പാക്കൎ ും?
നമ്മിൽ ആർ നിത്യദഹനങ്ങളുെട അടുക്കൽ പാക്കൎ ും?
15 നീതിയായി നടന്നു േനർ പറകയും പീഡനത്താൽ
ഉള്ള ആദായം െവറുക്കയും ൈകക്കൂലിവാങ്ങാെത
ൈക കുടഞ്ഞുകളകയും രക്ത പാതകെത്തക്കുറിച്ചു
േകൾക്കാതവണ്ണം െചവി െപാത്തുകയും േദാഷെത്ത
കണ്ടു രസിക്കാതവണ്ണം കണ്ണു അെടച്ചുകളകയും
െചയ്യുന്നവൻ; 16 ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ ഉയരത്തിൽ
വസിക്കും; പാറേക്കാട്ടകൾ അവെന്റ
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അഭയസ്ഥാനമായിരിക്കും; അവെന്റ അപ്പം അവന്നു
കിട്ടും; അവന്നു െവള്ളം മുട്ടിേപ്പാകയുമില്ല. 17 നിെന്റ
കണ്ണു രാജാവിെന അവെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ േത്താെട
ദശൎ ിക്കും; വിശാലമാേയാരു േദശം കാണും. 18 പണം
എണ്ണുന്നവൻ എവിെട? തൂക്കിേനാക്കുന്നവൻ
എവിെട? േഗാപുരങ്ങെള എണ്ണുന്നവൻ എവിെട?
എന്നിങ്ങെന നിെന്റ ഹൃദയം ഭീതിെയക്കുറിച്ചു
ധ്യാനിക്കും. 19 നീ തിരിച്ചറിയാത്ത ്രപായസമുള്ള
വാക്കും നിനക്കു ്രഗഹിച്ചു കൂടാത്ത അന്യഭാഷയും
ഉള്ള ഉ്രഗജാതിെയ നീ കാണുകയില്ല. 20 നമ്മുെട
ഉത്സവങ്ങളുെട നഗരമായ സീേയാെന േനാക്കുക;
നിെന്റ കണ്ണു െയരൂശേലമിെന ൈസ്വരനിവാസമായും
ഒരിക്കലും നീങ്ങിേപ്പാകാത്തതും കുറ്റി ഒരുനാളും
ഇളകിേപ്പാകാത്തതും കയറു ഒന്നും
െപാട്ടിേപ്പാകാത്തതുമായ കൂടാരമായും കാണും. 21

അവിെട മഹിമയുള്ളവനായ യേഹാവ നമുക്കു
വീതിയുള്ള നദികൾക്കും േതാടുകൾക്കും
പകരമായിരിക്കും; തണ്ടുെവച്ച പടകു അതിൽ
നടക്കയില്ല; ്രപതാപമുള്ള കപ്പൽ അതിൽകൂടി
കടന്നുേപാകയുമില്ല. 22 യേഹാവ നമ്മുെട
ന്യായാധിപൻ; യേഹാവ നമ്മുെട ന്യായദാതാവു;
യേഹാവ നമ്മുെട രാജാവു; അവൻ നെമ്മ രക്ഷിക്കും.
23 നിെന്റ കയറു അഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; അതിനാൽ
പാമരെത്ത ചുവട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൂടാ; പായ്
നിവിത്തൎ ുകൂടാ. പിടിച്ചുപറിച്ച വലിയ െകാള്ള അന്നു
വിഭാഗിക്കെപ്പടും; മുടന്തരും െകാള്ളയിടും. 24

എനിക്കു ദീനം എന്നു യാെതാരു നിവാസിയും
പറകയില്ല; അതിൽ പാക്കൎ ുന്ന ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം
േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജാതികേള, അടുത്തുവന്നു േകൾപ്പിൻ;
വംശങ്ങേള, ശ്രദ്ധതരുവിൻ; ഭൂമിയും
അതിെന്റ നിറവും ഭൂതലവും അതിൽ

മുെളക്കുന്നെതാെക്കയും േകൾക്കെട്ട. 2

യേഹാെവക്കു സകലജാതികേളാടും േകാപവും
അവരുെട സവ്വൎ ൈസന്യേത്താടും േ്രകാധവും ഉണ്ടു;
അവൻ അവെര ശപഥാപ്പൎ ിതമായി െകാെലക്കു
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അവരുെട ഹതന്മാെര
എറിഞ്ഞുകളയും; അവരുെട ശവങ്ങളിൽനിന്നു നാറ്റം
പുറെപ്പടും; അവരുെട രക്തം െകാണ്ടു മലകൾ
ഒഴുകിേപ്പാകും. 4 ആകാശത്തിെല ൈസന്യെമല്ലാം
അലിഞ്ഞുേപാകും; ആകാശവും ഒരു ചുരുൾേപാെല
ചുരുണ്ടുേപാകും; അതിെല ൈസന്യെമാെക്കയും
മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഇല വാടി
െപാഴിയുന്നതുേപാെലയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റ കായ്
വാടി െപാഴിയുന്നതുേപാെലയും െപാഴിഞ്ഞുേപാകും.
5 എെന്റ വാൾ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ലഹരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു
എേദാമിേന്മലും എെന്റ ശപഥാപ്പൎ ിതജാതിയുെടേമലും
ന്യായവിധിക്കായി ഇറങ്ങിവരും. 6 യേഹാവയുെട
വാൾ രക്തം പുരണ്ടും െകാഴുപ്പു െപാതിഞ്ഞും
ഇരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞാടുകളുെടയും
േകാലാടുകളുെടയും രക്തം െകാണ്ടും
ആട്ടുെകാറ്റന്മാരുെട മൂ്രതപിണ്ഡങ്ങളുെട
െകാഴുപ്പുംെകാണ്ടും തേന്ന; യേഹാെവക്കു
െബാ്രസയിൽ ഒരു യാഗവും എേദാംേദശത്തു ഒരു
മഹാസംഹാരവും ഉണ്ടു. 7 അവേയാടുകൂെട
കാട്ടുേപാത്തുകളും കാളകേളാടുകൂെട മൂരികളും
വീഴും; അവരുെട േദശം രക്തം കുടിച്ചു ലഹരി

പിടിക്കും; അവരുെട നിലം െകാഴുപ്പുെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കും. 8 അതു യേഹാവ ്രപതികാരം
നടത്തുന്ന ദിവസവും സീേയാെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ
്രപതിഫലം െകാടുക്കുന്ന സംവത്സരവും ആകുന്നു. 9

അവിടെത്ത േതാടുകൾ കീലായും മണ്ണു ഗന്ധകമായും
നിലം കത്തുന്ന കീലായും ഭവിക്കും. 10 രാവും പകലും
അതു െകടുകയില്ല; അതിെന്റ പുക സദാകാലം
െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും; തലമുറതലമുറയായി അതു
ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കും; ഒരുത്തനും ഒരുനാളും അതിൽകൂടി
കടന്നു േപാകയുമില്ല. 11 േവഴാമ്പലും
മുള്ളൻപന്നിയും അതിെന ൈകവശമാക്കും; മൂങ്ങയും
മലങ്കാക്കയും അതിൽ പാക്കൎ ും; അവൻ അതിേന്മൽ
പാഴിെന്റ നൂലും ശൂന്യത്തിെന്റ തൂക്കുകട്ടിയും പിടിക്കും.
12 അതിെല കുലീനന്മാർ ആരും രാജത്വം
േഘാഷിക്കയില്ല; അതിെല ്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും
നാസ്തിയായേ്പാകും. 13 അതിെന്റ അരമനകളിൽ
മുള്ളും അതിെന്റ േകാട്ടകളിൽ തൂവയും െഞരിഞ്ഞിലും
മുെളക്കും; അതു കുറുക്കന്മാക്കൎ ു പാപ്പൎ ിടവും
ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്കു താവളവും ആകും. 14

മരുമൃഗങ്ങളും െചന്നായ്ക്കളും തമ്മിൽ എതിെപ്പൎ ടും;
വനഭൂതം വനഭൂതെത്ത വിളിക്കും; അവിെട േവതാളം
കിടക്കുകയും വിശ്രാമം ്രപാപിക്കയും െചയ്യും. 15

അവിെട അ്രസ്തനാഗം കൂടുണ്ടാക്കി മുട്ടയിട്ടു െപാരുന്നി
കുഞ്ഞുങ്ങെള തെന്റ നിഴലിൻ കീെഴ േചത്തൎ ുെകാള്ളും;
അവിെട പരുന്തു അതതിെന്റ ഇണേയാടു കൂടും. 16

യേഹാവയുെട പുസ്തകത്തിൽ അേന്വഷിച്ചു വായിച്ചു
േനാക്കുവിൻ; അവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കയില്ല;
ഒന്നിന്നും ഇണ ഇല്ലാതിരിക്കയുമില്ല; അവെന്റ
വായേല്ലാ കലപ്ിച്ചതു; അവെന്റ ആത്മാവേ്രത അവെയ
കൂട്ടിവരുത്തിയതു. 17 അവൻ അെവക്കായി ചീട്ടിട്ടു,
അവെന്റ ൈക അതിെന അെവക്കു ചരടുെകാണ്ടു
വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു; അവ സദാകാലേത്തക്കും
അതിെന ൈകവശമാക്കി തലമുറതലമുറയായി അതിൽ
പാക്കൎ ും.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും ആനന്ദിക്കും;
നിജ്ജൎ ന്രപേദശം ഉല്ലസിച്ചു
പനിനീർപുഷപ്ംേപാെല പൂക്കും. 2 അതു

മേനാഹരമായി പൂത്തു ഉല്ലാസേത്താടും
േഘാഷേത്താടും കൂെട ഉല്ലസിക്കും; െലബാേനാെന്റ
മഹത്വവും കേമ്മൎ ലിെന്റയും ശാേരാെന്റയും േശാഭയും
അതിന്നു െകാടുക്കെപ്പടും; അവർ യേഹാവയുെട
മഹത്വവും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സും കാണും.

3 തളന്നൎ  ൈകകെള ബലെപ്പടുത്തുവിൻ; കുഴഞ്ഞ
മുഴങ്കാലുകെള ഉറപ്പിപ്പിൻ. 4 മേനാഭീതിയുള്ളവേരാടു:
ൈധയ്യൎ െപ്പടുവിൻ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതാ, നിങ്ങളുെട
ൈദവം! ്രപതികാരവും ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിഫലവും
വരുന്നു! അവൻ വന്നു നിങ്ങെള രക്ഷിക്കും എന്നു
പറവിൻ. 5 അന്നു കുരുടന്മാരുെട കണ്ണു തുറന്നുവരും;
െചകിടന്മാരുെട െചവി അടഞ്ഞിരിക്കയുമില്ല. 6 അന്നു
മുടന്തൻ മാനിെനേപ്പാെല ചാടും; ഊമെന്റ നാവും
ഉല്ലസിച്ചു േഘാഷിക്കും; മരുഭൂമിയിൽ െവള്ളവും
നിജ്ജൎ ന്രപേദശത്തു േതാടുകളും െപാട്ടി പുറെപ്പടും. 7

മരീചിക ഒരു െപായ്കയായും വരണ്ടനിലം
നീരുറവുകളായും തീരും, കുറുക്കന്മാരുെട പാപ്പൎ ിടത്തു,
അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതെന്ന, പുല്ലും ഓടയും
ഞാങ്ങണയും വളരും. 8 അവിെട ഒരു െപരുവഴിയും
പാതയും ഉണ്ടാകും; അതിന്നു വിശുദ്ധവഴി എന്നു
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േപരാകും; ഒരു അശുദ്ധനും അതിൽകൂടി
കടന്നുേപാകയില്ല; അവൻ അവേരാടുകൂെട ഇരിക്കും;
വഴിേപാക്കർ, േഭാഷന്മാർേപാലും,
വഴിെതറ്റിേപ്പാകയില്ല. 9 ഒരു സിംഹവും അവിെട
ഉണ്ടാകയില്ല; ഒരു ദുഷ്ടമൃഗവും അവിെട കയറി
വരികയില്ല; ആ വകെയ അവിെട കാണുകയില്ല;
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ അവിെട നടക്കും. 10 അങ്ങെന
യേഹാവയാൽ വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ മടങ്ങി
ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട സീേയാനിേലക്കു വരും;
നിത്യാനന്ദം അവരുെട തലേമൽ ഉണ്ടായിരിക്കും; അവർ
ആനന്ദവും സേന്താഷവും ്രപാപിക്കും; ദുഃഖവും
െനടുവീപ്പൎ ും ഓടിേപ്പാകും.

൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ പതിന്നാലാം ആണ്ടിൽ,
അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബ്
െയഹൂദയിെല ഉറപ്പുള്ള

എല്ലാപട്ടണങ്ങളുേടയും േനെര പുറെപ്പട്ടുവന്നു
അവെയ പിടിച്ചു. 2 അന്നു അശ്ശൂർരാജാവു രബ-്
ശാേക്കെയ ലാഖീശിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു വലിയ
ൈസന്യേത്താടുകൂെട അയച്ചു; അവൻ
അലക്കുകാരെന്റ വയലിെല െപരുവഴിക്കലുള്ള
േമലെത്ത കുളത്തിെന്റ കലപ്ാത്തിക്കരിെക നിന്നു. 3

അേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ എല്യാക്കീം എന്ന
രാജധാനിവിചാരകനും രായസക്കാരൻ െശബന്യും
ആസാഫിെന്റ മകൻ േയാവാഹ ്എന്ന മ്രന്തിയും
അവെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നു. 4 രബ-്ശാേക്ക
അവേരാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ
ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടതു: അശ്ശൂർരാജാവായ
മഹാരാജാവു ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു: നീ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആശ്രയം എന്തു? 5

യുദ്ധത്തിന്നു േവണ്ടുന്ന ആേലാചനയും ബലവും
ഉണ്ടു എന്നുള്ള െവറും വാക്കു അേ്രത എന്നു ഞാൻ
പറയുന്നു; ആെര ആശ്രയിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ എേന്നാടു
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നതു? 6 ചെതഞ്ഞ ഓടേക്കാലായ
മി്രസയീമിലേല്ലാ നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു; അതു
ഒരുത്തൻ ഊന്നിയാൽ, അവെന്റ ഉള്ളങ്കയ്യിൽ
തെറച്ചുെകാള്ളും; മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാൻ
തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും അങ്ങെന
തേന്നയാകുന്നു. 7 അല്ല നീ എേന്നാടു: ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു
എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ അവെന്റ പൂജാഗിരികളും
യാഗപീഠങ്ങളും ഹിസ്കീയാവു നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടേല്ലാ
െയഹൂദേയാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും: നിങ്ങൾ ഈ
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നമസ്കരിപ്പിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചതു? 8 ആകെട്ട; എെന്റ യജമാനനായ
അശ്ശൂർരാജാവുമായി വാതു െകട്ടുക: തക്ക
കുതിരേച്ചവകെര കയറ്റുവാൻ നിനക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ
ഞാൻ രണ്ടായിരം കുതിരെയ നിനക്കു തരാം. 9 നീ
പിെന്ന എങ്ങെന എെന്റ യജമാനെന്റ എളിയ
ദാസന്മാരിൽ ഒരു പടനായകെനെയങ്കിലും മടക്കും?
രഥങ്ങൾക്കായിട്ടും കുതിരേച്ചവകക്കൎ ായിട്ടും നീ
മി്രസയീമിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
ഈ േദശം നശിപ്പിപ്പാൻ യേഹാവെയ കൂടാെതേയാ
അതിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു? യേഹാവ
എേന്നാടു: ഈ േദശത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടുെചന്നു
അതിെന നശിപ്പിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 11

അേപ്പാൾ എല്യാക്കീമും െശബന്യും േയാവാഹും

രബ-്ശാേക്കേയാടു: അടിയങ്ങേളാടു അരാംഭാഷയിൽ
സംസാരിേക്കണേമ; അതു ഞങ്ങൾക്കു അറിയാം;
മതിലിേന്മലുള്ള ജനം േകൾേക്ക ഞങ്ങേളാടു
െയഹൂദാഭാഷയിൽ സംസാരിക്കരുേത എന്നു പറഞ്ഞു.
12 അതിന്നു രബ-്ശാേക്ക: നിെന്റ യജമാനേനാടും
നിേന്നാടും ഈ വാക്കു പറവാേനാ എെന്റ യജമാനൻ
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നതു? നിങ്ങേളാടുകൂടി
സ്വന്തമലം തിന്നുകയും സ്വന്തമൂ്രതം കുടിക്കയും
െചയവ്ാൻ മതിലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുെട
അടുക്കൽ അല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അങ്ങെന
രബ-്ശാേക്ക നിന്നുെകാണ്ടു െയഹൂദാഭാഷയിൽ
ഉറെക്ക വിളിച്ചുപറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
മഹാരാജാവായ അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ വാക്കു
േകൾപ്പിൻ. 14 രാജാവു ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു:
ഹിസ്കീയാവു നിങ്ങെള ചതിക്കരുതു; അവന്നു നിങ്ങെള
വിടുവിപ്പാൻ കഴികയില്ല. 15 യേഹാവ നെമ്മ
നിശ്ചയമായി വിടുവിക്കും; ഈ നഗരം
അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു ഹിസ്കീയാവു നിങ്ങെള യേഹാവയിൽ
ആശ്രയിക്കുമാറാക്കുകയും അരുതു. 16

ഹിസ്കീയാവിന്നു നിങ്ങൾ െചവി െകാടുക്കരുതു;
അശ്ശൂർരാജാവു ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ
എേന്നാടു സന്ധിെചയത്ു എെന്റ അടുക്കൽ
പുറത്തുവരുവിൻ; നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും ഫലം
തിന്നുകയും താന്താെന്റ കിണറ്റിെല െവള്ളം
കുടിക്കയും െചയത്ുെകാൾവിൻ. 17 പിെന്ന ഞാൻ
വന്നു, നിങ്ങളുെട േദശത്തിന്നു തുല്യമായി ധാന്യവും
വീഞ്ഞും അപ്പവും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും ഉള്ള ഒരു
േദശേത്തക്കു നിങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകും. 18

യേഹാവ നെമ്മ വിടുവിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞു
ഹിസ്കീയാവു നിങ്ങെള ചതിക്കരുതു; ജാതികളുെട
േദവന്മാരിൽ ആെരങ്കിലും തെന്റ േദശെത്ത അശ്ശൂർ
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 19

ഹമാത്തിെലയും അപ്പൎ ാദിെലയും േദവന്മാർ എവിെട?
െസഫവ്വൎ യീമിെല േദവന്മാരും എവിെട? അവർ
ശമയ്യൎ െയ എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 20

യേഹാവ െയരൂശേലമിെന എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിപ്പാൻ ആ േദശങ്ങളിെല സകല േദവന്മാരിലും
െവച്ചു ഒരുത്തൻ തെന്റ േദശെത്ത എെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
വിടുവിച്ചുേവാ? 21 എന്നാൽ ജനം മിണ്ടാതിരുന്നു
അവേനാടു ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; അവേനാടു
ഉത്തരം പറയരുെതന്നു രാജകലപ്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. 22

ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ എല്യാക്കീം എന്ന
രാജധാനിവിചാരകനും രായസക്കാരൻ െശബന്യും
ആസാഫിെന്റ മകൻ േയാവാഹ ്എന്ന മ്രന്തിയും വ്രസ്തം
കീറി ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു രബ-്
ശാേക്കയുെട വാക്കു അവേനാടു അറിയിച്ചു.

൩൭൩൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഹിസ്കീയാരാജാവു അതു േകട്ടേപ്പാൾ വ്രസ്തം
കീറി രട്ടുടുത്തുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ െചന്നു. 2 പിെന്ന അവൻ

രാജധാനിവിചാരകൻ എല്യാക്കീമിെനയും
രായസക്കാരൻ െശബന്െയയും പുേരാഹിതന്മാരിൽ
മൂപ്പന്മാെരയും രട്ടുടുത്തവരായി ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു. 3

അവർ അവേനാടു പറഞ്ഞതു: ഹിസ്കീയാവു ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു: ഇതു കഷ്ടവും ശാസനയും നിന്ദയും ഉള്ള
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ദിവസമേ്രത; കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിപ്പാറായിരിക്കുന്നു;
്രപസവിപ്പാേനാ ശക്തിയില്ല. 4 ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത
നിന്ദിപ്പാൻ രബ-്ശാേക്കെയ അവെന്റ യജമാനനായ
അശ്ശൂർരാജാവു അയച്ചു പറയിക്കുന്ന വാക്കു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ പേക്ഷ േകൾക്കും; നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ േകട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കിന്നു
്രപതികാരം െചയ്യും; ആകയാൽ ഇനിയും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവക്കൎ ു േവണ്ടി പക്ഷവാദം
കഴിേക്കണേമ. 5 ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
െയശയ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ െയശയ്യാവു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: 6 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
യജമാനേനാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ എെന്ന നിന്ദിച്ചതായി നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന
വാക്കു നിമിത്തം ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 7 ഞാൻ അവന്നു ഒരു
മേനാവി്രഭമം വരുത്തും; അവൻ ഒരു ശ്രുതി േകട്ടിട്ടു
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ അവെന
അവെന്റ സ്വന്തേദശത്തുെവച്ചു വാൾെകാണ്ടു
വീഴുമാറാക്കും. 8 രബ-്ശാേക്ക മടങ്ങിെച്ചന്നു
അശ്ശൂർരാജാവു ലിബന്യുെട േനെര യുദ്ധം
െചയ്യുന്നതു കണ്ടു; അവൻ ലാക്കീശ ്വിട്ടുേപായി
എന്നു അവൻ േകട്ടിരുന്നു. 9 എന്നാൽ കൂശര്ാജാവയ
തിർഹാക്ക തെന്റ േനെര യുദ്ധംെചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടു അവൻ
ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു
കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 10 നിങ്ങൾ
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടതു:
െയരൂശേലം അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുകളകയില്ല എന്നു നീ ആശ്രയിക്കുന്ന നിെന്റ
ൈദവം നിെന്ന ചതിക്കരുതു. 11 അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാർ
സകലേദശങ്ങേളാടും െചയത്തും അെവക്കു
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയതും നീ േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ; നീ
വിടുവിക്കെപ്പടുേമാ? 12 േഗാസാൻ, ഹാരാൻ,
േരെസഫ, െതലസ്സാരിെല ഏേദന്യർ എന്നിങ്ങെന
എെന്റ പിതാക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ ജാതികളുെട
േദവന്മാർ അവെര വിടുവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 13 ഹമാത്ത്
രാജാവും അപ്പൎ ാദര്ാജാവും െസഫവ്വൎ യീംപട്ടണം,
േഹന, ഇവ്വ എന്നിെവക്കു രാജാവായിരുന്നവനും
എവിെട? 14 ഹിസ്കീയാവു ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു
എഴുത്തു വാങ്ങി വായിച്ചു; ഹിസ്കീയാവു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അതു വിടത്തൎ ു. 15 ഹിസ്കീയാവു
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 16

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി െകരൂബുകളുെട മീെത
അധിവസിക്കുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ,
നീ ഒരുത്തൻ മാ്രതം ഭൂമിയിെല സവ്വൎ രാജ്യങ്ങൾക്കും
ൈദവമാകുന്നു; നീ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കി. 17 യേഹാേവ, െചവി ചായിച്ചു
േകൾേക്കണേമ; യേഹാേവ, തൃക്കണ്ണു തുറന്നു
േനാേക്കണേമ; ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത നിന്ദിപ്പാൻ
ആളയച്ചിരിക്കുന്ന സൻേഹരീബിെന്റ വാക്കു ഒെക്കയും
േകൾേക്കണേമ. 18 യേഹാേവ, അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാർ
സവ്വൎ ജാതികെളയും അവരുെട േദശെത്തയും
ശൂന്യമാക്കി, 19 അവരുെട േദവന്മാെര തീയിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞതു സത്യം തേന്ന; അവ േദവന്മാരല്ല,
മനുഷ്യരുെട ൈകപ്പണിയായ മരവും കല്ലും മാ്രതം
ആയിരുന്നുവേല്ലാ; ആകയാൽ അവർ അവെയ
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 20 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഒരുത്തൻ മാ്രതം യേഹാവ
എന്നു ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങളും അറിേയണ്ടതിന്നു

ഞങ്ങെള അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിേക്കണേമ. 21

ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവു ഹിസ്കീയാവിെന്റ
അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചതു എെന്തന്നാൽ:
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബ്
നിമിത്തം എേന്നാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു, 22

അവെനക്കുറിച്ചു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത് വചനം
ആവിതു: സീേയാൻ പു്രതിയായ കന്യക നിെന്ന
നിന്ദിച്ചു പരിഹസിക്കുന്നു; െയരൂശേലംപു്രതി നിെന്റ
പിന്നാെല തല കുലുക്കുന്നു. 23 നീ ആെരയാകുന്നു
നിന്ദിച്ചു ദുഷിച്ചതു? ആക്കൎ ു വിേരാധമായിട്ടാകുന്നു നീ
ഒച്ച െപാക്കുകയും തല ഉന്നതമായി ഉയത്തൎ ുകയും
െചയത്തു? യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധന്നു
വിേരാധമായിട്ടു തെന്നയേല്ലാ? 24 നിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർമുഖാന്തരം നീ കത്തൎ ാവിെന നിന്ദിച്ചു; എെന്റ
അസംഖ്യരഥങ്ങേളാടു കൂെട ഞാൻ മലമുകളിലും
െലബാേനാെന്റ ശിഖരങ്ങളിലും കയറിയിരിക്കുന്നു;
അതിെല െപാക്കമുള്ള േദവദാരുക്കളും വിേശഷമായ
സരളവൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ മുറിക്കും; അതിെന്റ അറ്റെത്ത
െകാടുമുടിവെരയും അതിെന്റ െചഴിപ്പുള്ള
കാടുവെരയും ഞാൻ കടന്നുെചല്ലും; 25 ഞാൻ
െവള്ളം കുഴിെച്ചടുത്തു കുടിക്കും; എെന്റ
കാലടികളാൽ മി്രസയീമിെല സകലനദികെളയും
വറ്റിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 ഞാൻ പണ്ടുപേണ്ട
അതിെന ഉണ്ടാക്കി; പൂവ്വൎ കാലത്തു തേന്ന അതിെന
നിമ്മൎ ിച്ചു എന്നു നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? നീ ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങെള മുടിച്ചു ശൂന്യകൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27

അതുെകാണ്ടു അവയിെല നിവാസികൾ
ദുബ്ബൎ ലന്മാരായി വിരണ്ടു അമ്പരന്നുേപായി; അവർ
വയലിെല പുല്ലും പച്ചെച്ചടിയും പുരപ്പുറങ്ങളിെല
പുല്ലും വളരുംമുെമ്പ കരിഞ്ഞുേപായ
ധാന്യവുംേപാെല ആയിത്തീന്നൎ ു. 28 എന്നാൽ നിെന്റ
ഇരിപ്പും നിെന്റ ഗമനവും ആഗമനവും എെന്റ
േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തും ഞാൻ അറിയുന്നു.
29 എെന്റ േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തുെകാണ്ടും
നിെന്റ അഹങ്കാരം എെന്റ െചവിയിൽ
എത്തിയിരിക്കെകാണ്ടും ഞാൻ എെന്റ െകാളുത്തു
നിെന്റ മൂക്കിലും എെന്റ കടിഞ്ഞാൺ നിെന്റ
അധരങ്ങളിലും ഇട്ടു നീ വന്ന വഴിക്കു തേന്ന നിെന്ന
മടക്കി െകാണ്ടുേപാകും. 30 എന്നാൽ ഇതു നിനക്കു
അടയാളമാകും: നിങ്ങൾ ഈ ആണ്ടിൽ പടുവിത്തു
വിളയുന്നതും രണ്ടാം ആണ്ടിൽ താേന
കിളുത്തൎ ുവിളയുന്നതും തിന്നും; മൂന്നാം ആണ്ടിൽ
നിങ്ങൾ വിെതച്ചു െകായ്യുകയും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി അവയുെട പഴം തിന്നുകയും െചയ്യും. 31

െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ രക്ഷെപ്പട്ട ഒരു േശഷിപ്പു വീണ്ടും
താേഴ േവരൂന്നി മീെത ഫലം കായിക്കും. 32 ഒരു
േശഷിപ്പു െയരൂശേലമിൽനിന്നും ഒരു രക്ഷിതഗണം
സീേയാൻ പവ്വൎ തത്തിൽ നിന്നും പുറെപ്പട്ടുവരും;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട തീക്ഷ്ണത അതിെന
അനുഷഠ്ിക്കും. 33 ആകയാൽ യേഹാവ
അശ്ശൂർരാജാവിെനക്കുറിച്ചു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവൻ ഈ നഗരത്തിേലക്കു
വരികയില്ല; ഒരു അമ്പു അവിെട എയ്കയുമില്ല; അതിെന്റ
േനെര പരിചേയാടുകൂെട വരികയില്ല; അതിെന്നതിെര
വാട േകാരുകയുമില്ല. 34 അവൻ വന്ന വഴിക്കുതേന്ന
മടങ്ങിേപ്പാകും; ഈ നഗരത്തിേലക്കു വരികയുമില്ല; 35

എെന്റ നിമിത്തവും എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ
നിമിത്തവും ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത പാലിച്ചു രക്ഷിക്കും
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എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 36 എന്നാൽ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ പുറെപ്പട്ടു അശ്ശൂർപാളയത്തിൽ
നൂറ്റിെയണപ്ത്തയ്യായിരം േപെര െകാന്നു; ജനം
രാവിേല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അവർ എല്ലാവരും
ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 37 അങ്ങെന
അശ്ശൂർരാജാവായ സൻേഹരീബ ്യാ്രതപുറെപ്പട്ടു
മടങ്ങിേപ്പായി നീനേവയിൽ പാത്തൎ ു. 38 എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ േദവനായ നിേ്രസാക്കിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തു അവെന്റ പു്രതന്മാരായ
അ്രദേമ്മെലക്കും ശേരെസരും അവെന വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നിട്ടു അരാരാത്ത് േദശേത്തക്കു ഓടിെപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു;
അവെന്റ മകനായ ഏസഹൎ േദ്ദാൻ അവന്നു പകരം
രാജാവായിത്തീന്നൎ ു.

൩൮൩൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു ഹിസ്കീയാവിന്നു മരിക്കത്തക്ക
േരാഗം പിടിച്ചു; ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ അവെന്റ അടുക്കൽ

വന്നു അവേനാടു: നിെന്റ ഗൃഹകായ്യൎ ം
്രകമത്തിലാക്കുക; നീ മരിച്ചുേപാകും;
െസൗഖ്യമാകയില്ല എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ ഹിസ്കീയാവു മുഖം
ചുവരിെന്റ േനെര തിരിച്ചു യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു:
3 അേയ്യാ, യേഹാേവ, ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാടും
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടും കൂെട തിരുമുമ്പിൽ നടന്നു
നിനക്കു ്രപസാദമായുള്ളതു െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
ഓേക്കൎ ണേമ എന്നു പറഞ്ഞു; ഹിസ്കീയാവു ഏറ്റവും
കരഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ െയശയ്യാവിന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 നീ െചന്നു
ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടതു: നിെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു നിെന്റ
കണ്ണുനീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിെന്റ
ആയുസ്സിേനാടു പതിനഞ്ചു സംവത്സരം കൂട്ടും. 6

ഞാൻ നിെന്നയും ഈ നഗരെത്തയും
അശ്ശൂർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കും; ഈ
നഗരെത്ത ഞാൻ കാത്തുരക്ഷിക്കും. 7 യേഹാവ, താൻ
അരുളിെച്ചയത് ഈ കായ്യൎ ം നിവത്തൎ ിക്കും
എന്നുള്ളതിന്നു യേഹാവയുെട പക്കൽനിന്നു ഇതു
നിനക്കു ഒരു അടയാളം ആകും. 8 ആഹാസിെന്റ
ഘടികാരത്തിൽ സൂയ്യൎ ഗതി അനുസരിച്ചു
ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്ന നിഴലിെന ഞാൻ പത്തു പടി
പിേന്നാക്കം തിരിയുമാറാക്കും; ഇങ്ങെന സൂയ്യൎ ൻ
ഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന പത്തു പടി
തിരിഞ്ഞു േപാന്നു. 9 െയഹൂദാരാജാവായ
ഹിസ്കീയാവിന്നു േരാഗം പിടിച്ചിട്ടു അതു മാറി
സുഖമായ േശഷം അവൻ എഴുതിയ എഴുത്തു:

10 എെന്റ ആയുസ്സിൻ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ
പാതാളവാതിലകം പൂേകണ്ടിവരുന്നു;
എെന്റ ആണ്ടുകളുെട േശഷിപ്പും എനിക്കില്ലാെത
േപായി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

11 ഞാൻ യേഹാവെയ, ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്തുെവച്ചു യേഹാവെയ കാണുകയില്ല;
ഞാൻ ഭൂവാസികളുെട ഇടയിൽെവച്ചു ഇനി
മനുഷ്യെന കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

12 എെന്റ പാപ്പൎ ിടം നീങ്ങി ഒരു ഇടയക്കൂടാരം േപാെല
എെന്ന വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു;
െനയത്്തുകാരൻ തുണി ചുരുട്ടുംേപാെല ഞാൻ
എെന്റ ജീവെന ചുരുട്ടിെവക്കുന്നു;

അവൻ എെന്ന പാവിൽനിന്നു അറുത്തുകളയുന്നു;
ഒരു രാപകൽ കഴിയുംമുെമ്പ നീ എനിക്കു അന്തം
വരുത്തുന്നു.

13 ഉഷസ്സുവെര ഞാൻ എെന്നത്തേന്ന
അടക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
അവേനാ സിംഹംേപാെല എെന്റ അസ്ഥികെള എല്ലാം
തകത്തൎ ുകളയുന്നു;
ഒരു രാപകൽ കഴിയുംമുെമ്പ നീ എനിക്കു അന്തം
വരുത്തുന്നു.

14 മീവൽപക്ഷിേയാ െകാേക്കാ എന്ന േപാെല ഞാൻ
ചിെലച്ചു;
ഞാൻ ്രപാവുേപാെല കുറുകി എെന്റ കണ്ണു
ഉയരത്തിേലക്കു േനാക്കി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ ഞാൻ െഞരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; നീ എനിക്കു
ഇട നിേല്ക്കണേമ.

15 ഞാൻ എന്തു പറേയണ്ടു? അവൻ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്ു, അവൻ തേന്ന നിവത്തൎ ിച്ചും
ഇരിക്കുന്നു;
എെന്റ മേനാവ്യസനം േഹതുവായി ഞാൻ എെന്റ
കാലെമാെക്കയും സാവധാനേത്താെട നടക്കും.

16 കത്തൎ ാേവ, അതിനാൽ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു;
എെന്റ ജീവനും േകവലം അതിലേ്രത;
അങ്ങെന നീ എെന്ന െസൗഖ്യമാക്കി എെന്റ ജീവെന
രക്ഷിക്കും.

17 സമാധാനത്തിന്നായി എനിക്കു അത്യന്തം
ൈകപ്പായതു ഭവിച്ചു;
എങ്കിലും നീ എെന്റ സകലപാപങ്ങെളയും നിെന്റ
പിറകിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു
എെന്റ ്രപാണെന നാശകുഴിയിൽനിന്നു
േസ്നഹേത്താെട രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

18 പാതാളം നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നില്ല; മരണം നിെന്ന
വാഴത്്തുന്നില്ല;
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയ
്രപത്യാശിക്കുന്നതുമില്ല.

19 ഞാൻ ഇന്നു െചയ്യുന്നതുേപാെല ജീവനുള്ളവൻ,
ജീവനുള്ളവൻ മാ്രതം നിെന്ന സ്തുതിക്കും;
അപ്പൻ മക്കേളാടു നിെന്റ വിശ്വസ്തെയ അറിയിക്കും.
20 യേഹാവ എെന്ന രക്ഷിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ ജീവപയ്യൎ ന്തം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ
ത്രന്തിനാദേത്താെട എെന്റ ഗീതങ്ങെള പാടും.

21 എന്നാൽ അവന്നു െസൗഖ്യം വേരണ്ടതിന്നു
അത്തിപ്പഴക്കട്ട െകാണ്ടുവന്നു പരുവിേന്മൽ
പുരട്ടുവാൻ െയശയ്യാവു പറഞ്ഞിരുന്നു. 22 ഞാൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കയറിെച്ചല്ലും
എന്നതിന്നു അടയാളം എന്തു എന്നു ഹിസ്കീയാവു
േചാദിച്ചിരുന്നു.

൩൯൩൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു ബലദാെന്റ മകനായ
െമേരാദക്-ബലദാൻ എന്ന
ബാേബൽരാജാവു ഹിസ്കീയാവിന്നു േരാഗം

പിടിച്ചിട്ടു സുഖമായി എന്നു േകട്ടതുെകാണ്ടു അവന്നു
എഴുത്തും സമ്മാനവും െകാടുത്തയച്ചു. 2 ഹിസ്കീയാവു
അവെരക്കുറിച്ചു സേന്താഷിച്ചു തെന്റ
ഭണ്ഡാരഗൃഹവും െപാന്നും െവള്ളിയും
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും പരിമളൈതലവും ആയുധശാല
ഒെക്കയും തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിലുള്ള സകലവും അവെര
കാണിച്ചു; തെന്റ രാജധാനിയിലും തെന്റ
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ആധിപത്യത്തിൽ െപട്ട സകലത്തിലും ഹിസ്കീയാവു
അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഇല്ലായിരുന്നു. 3

അേപ്പാൾ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു: ഈ പുരുഷന്മാർ എന്തു
പറഞ്ഞു? അവർ എവിെടനിന്നു നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു ഹിസ്കീയാവു: അവർ ഒരു
ദൂരേദശത്തുനിന്നു, ബാേബലിൽനിന്നു തേന്ന; എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവർ
നിെന്റ രാജധാനിയിൽ എെന്തല്ലാം കണ്ടു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു ഹിസ്കീയാവു: എെന്റ രാജധാനിയിൽ
ഉള്ളെതാെക്കയും അവർ കണ്ടു; എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ
ഞാൻ അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ െയശയ്യാവു
ഹിസ്കീയാവിേനാടു പറഞ്ഞതു: ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട വചനം േകട്ടുെകാൾക: 6 നിെന്റ
രാജധാനിയിൽ ഉള്ളെതാെക്കയും നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ
ഇന്നുവെര േശഖരിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ളതും ഒെട്ടാഴിയാെത
ബാേബലിേലക്കു എടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുന്ന കാലം
വരുന്നു! 7 നീ ജനിപ്പിച്ചവരായി
നിന്നിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നിെന്റ പു്രതന്മാരിലും
ചിലെര അവർ െകാണ്ടുേപാകും; അവർ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ രാജധാനിയിൽ
ഷണ്ഡന്മാരായിരിക്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 8 അതിന്നു ഹിസ്കീയാവു
െയശയ്യാേവാടു: നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
വചനം നല്ലതു എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും എെന്റ
ജീവകാലത്തു സമാധാനവും സത്യവും
ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.

൪൦൪൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിപ്പിൻ,
ആശ്വസിപ്പിപ്പിൻ എന്നു നിങ്ങളുെട ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 2 െയരൂശേലമിേനാടു

ആദരേവാെട സംസാരിച്ചു: അവളുെട യുദ്ധ േസവ
കഴിഞ്ഞും അവളുെട അകൃത്യം േമാചിക്കെപ്പട്ടും
അവൾ തെന്റ സകലപാപങ്ങൾക്കും പകരം
യേഹാവയുെട കയ്യിൽനിന്നു ഇരട്ടിയായി
്രപാപിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു അവേളാടു
വിളിച്ചുപറവിൻ. 3 േകേട്ടാ ഒരുത്തൻ
വിളിച്ചുപറയുന്നതു: മരുഭൂമിയിൽ യേഹാെവക്കു വഴി
ഒരുക്കുവിൻ; നിജ്ജൎ ന്രപേദശത്തു നമ്മുെട
ൈദവത്തിന്നു ഒരു െപരുവഴി നിരപ്പാക്കുവിൻ. 4

എല്ലാ താഴവ്രയും നികന്നും എല്ലാമലയും കുന്നും
താണും വേരണം; വളഞ്ഞതു െചാവ്വായും ദുഘൎ ടങ്ങൾ
സമമായും തീേരണം. 5 യേഹാവയുെട മഹത്വം
െവളിെപ്പടും, സകലജഡവും ഒരുേപാെല അതിെന
കാണും; യേഹാവയുെട വായേല്ലാ
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു. 6 േകേട്ടാ, വിളിച്ചുപറക
എന്നു ഒരുത്തൻ പറയുന്നു; എന്തു വിളിച്ചുപറേയണ്ടു
എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചു; സകലജഡവും
പുല്ലുേപാെലയും അതിെന്റ ഭംഗിെയല്ലാം വയലിെല
പൂേപാെലയും ആകുന്നു. 7 യേഹാവയുെട ശ്വാസം
അതിേന്മൽ ഊതുകയാൽ പുല്ലുണങ്ങുന്നു. പൂ വാടുന്നു;
അേത ജനം പുല്ലുതേന്ന. 8 പുല്ലുണങ്ങുന്നു, പൂ
വാടുന്നു; നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ വചനേമാ
എേന്നക്കും നിലനില്ക്കും. 9 സുവാത്തൎ ാദൂതിയായ
സീേയാേന, നീ ഉയന്നൎ പവ്വൎ തത്തിേലക്കു കയറിെച്ചല്ലുക;
സുവാത്തൎ ാദൂതിയായ െയരൂശേലേമ, നിെന്റ ശബ്ദം
ശക്തിേയാെട ഉയത്തൎ ുക; ഭയെപ്പടാെത ഉയത്തൎ ുക;

െയഹൂദാനഗരങ്ങേളാടു: ഇതാ, നിങ്ങളുെട ൈദവം
എന്നു പറക. 10 ഇതാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ബലശാലിയായി വരുന്നു; അവെന്റ ഭുജം അവന്നു
േവണ്ടി ഭരണം െചയ്യുന്നു; ഇതാ, കൂലി അവെന്റ
പക്കലും ്രപതിഫലം അവെന്റ കയ്യിലും ഉണ്ടു. 11 ഒരു
ഇടയെനേപ്പാെല അവൻ തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
േമയിക്കയും കുഞ്ഞാടുകെള ഭുജത്തിൽ എടുത്തു
മാവ്വൎ ിടത്തിൽ േചത്തൎ ു വഹിക്കയും തള്ളകെള പതുെക്ക
നടത്തുകയും െചയ്യും.

12 തെന്റ ഉള്ളൈങ്കെകാണ്ടു െവള്ളം അളക്കുകയും
ചാണുെകാണ്ടു ആകാശത്തിെന്റ പരിമാണെമടുക്കയും
ഭൂമിയുെട െപാടി നാഴിയിൽ െകാള്ളിക്കയും
പവ്വൎ തങ്ങൾ െവള്ളിേക്കാൽെകാണ്ടും കുന്നുകൾ
തുലാസിലും തൂക്കുകയും െചയത്വൻ ആർ? 13

യേഹാവയുെട മനസ്സു ആരാഞ്ഞറികേയാ അവന്നു
മ്രന്തിയായി അവെന ്രഗഹിപ്പിക്കേയാ െചയത്വനാർ?
14 അവെന ഉപേദശിച്ചു ന്യായത്തിെന്റ പാതെയ
പഠിപ്പിക്കയും അവെന പരിജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ചു
വിേവകത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎ ം കാണിക്കയും
െചയത്ുെകാടുേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ ആേരാടാകുന്നു
ആേലാചന കഴിച്ചതു? 15 ഇതാ ജാതികൾ
തുലാെക്കാട്ടയിെല ഒരു തുള്ളിേപാെലയും, തുലാസിെല
ഒരു െപാടിേപാെലയും അവന്നു േതാന്നുന്നു; ഇതാ,
അവൻ ദ്വീപുകെള ഒരു മണൽതരിെയേപ്പാെല എടുത്തു
െപാക്കുന്നു. 16 െലബാേനാൻ വിറകിന്നു േപാരാ;
അതിെല മൃഗങ്ങൾ േഹാമയാഗത്തിന്നു മതിയാകുന്നില്ല.
17 സകലജാതികളും അവന്നു ഏതുമില്ലാത്തതുേപാെല
ഇരിക്കുന്നു; അവന്നു െവറുമയും ശൂന്യവുമായി
േതാന്നുന്നു. 18 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത
ആേരാടു ഉപമിക്കും? ഏതു ്രപതിമെയ നിങ്ങൾ
അവേനാടു സദൃശമാക്കും? 19 മൂശാരി വി്രഗഹം
വാക്കൎ ുന്നു; തട്ടാൻ െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതികയും
അതിന്നു െവള്ളിച്ചങ്ങല തീക്കൎ ുകയും െചയ്യുന്നു. 20

ഇങ്ങിെനയുള്ള ്രപതിഷെ്ഠക്കു വകയില്ലാത്തവൻ
്രദവിച്ചുേപാകാത്ത ഒരു മരക്കണ്ടം തിരെഞ്ഞടുക്കയും
ഇളകാത്ത വി്രഗഹം െകാത്തിയുണ്ടാക്കി നിത്തൎ ുവാൻ
ഒരു ശിലപ്ിെയ അേന്വഷിക്കയും െചയ്യുന്നു. 21

നിങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടേയാ? നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ?
ആദിമുതൽ നിങ്ങേളാടു അറിയിച്ചിട്ടില്ലേയാ? ഭൂമിയുെട
അടിസ്ഥാനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 22

അവൻ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്മീെത അധിവസിക്കുന്നു;
അതിെല നിവാസികൾ െവട്ടുക്കിളികെളേപ്പാെല
ഇരിക്കുന്നു; അവൻ ആകാശെത്ത ഒരു തിരശ്ശീലേപാെല
നിവക്കൎ ുകയും പാപ്പൎ ാനുള്ള ഒരു കൂടാരെത്തേപ്പാെല
വിരിക്കയും 23 ്രപഭുക്കന്മാെര ഇല്ലാെതയാക്കുകയും
ഭൂമിയിെല ന്യായാധിപന്മാെര ശൂന്യമാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. 24 അവെര നട്ട ഉടെന, അവെര വിെതച്ച
ഉടെന അവർ നിലത്തു േവരൂന്നിത്തുടങ്ങിയ ഉടെന
അവൻ അവരുെടേമൽ ഊതി അവർ വാടിേപ്പാകയും
ചുഴലിക്കാറ്റുെകാണ്ടു താളടിേപാെല പാറിേപ്പാകയും
െചയ്യുന്നു. 25 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആേരാടു
സദൃശമാക്കും? ഞാൻ ആേരാടു തുല്യനാകും എന്നു
പരിശുദ്ധനായവൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 26 നിങ്ങൾ
കണ്ണു േമേലാട്ടു ഉയത്തൎ ി േനാക്കുവിൻ; ഇവെയ
സൃഷ്ടിച്ചതാർ? അവൻ അവയുെട ൈസന്യെത്ത
സംഖ്യാ്രകമത്തിൽ പുറെപ്പടുവിക്കയും അവെയ
എല്ലാം േപർ െചാല്ലി വിളിക്കയും െചയ്യുന്നു; അവെന്റ
വീയ്യൎ മാഹാത്മ്യംനിമിത്തവും അവെന്റ ശക്തിയുെട
ആധിക്യംനിമിത്തവും അവയിൽ ഒന്നും കുറഞ്ഞു
കാണുകയില്ല. 27 എന്നാൽ എെന്റ വഴി യേഹാെവക്കു
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മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എെന്റ ന്യായം എെന്റ ൈദവം
കാണാെത കടന്നുേപായിരിക്കുന്നു എന്നു,
യാേക്കാേബ, നീ പറകയും യി്രസാേയേല, നീ
സംസാരിക്കയും െചയ്യുന്നെതന്തു? 28

നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടേയാ? നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? യേഹാവ
നിത്യൈദവം; ഭൂമിയുെട അറുതികെള സൃഷ്ടിച്ചവൻ
തേന്ന; അവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല,
തളന്നൎ ുേപാകുന്നതുമില്ല; അവെന്റ ബുദ്ധി
അ്രപേമയമേ്രത. 29 അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു
ശക്തി നല്കുന്നു; ബലമില്ലാത്തവന്നു ബലം
വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു. 30 ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ചു
തളന്നൎ ുേപാകും; െയൗവനക്കാരും ഇടറിവീഴും. 31

എങ്കിലും യേഹാവെയ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിെയ
പുതുക്കും; അവർ കഴുകന്മാെരേപ്പാെല ചിറകു
അടിച്ചു കയറും; അവർ തളന്നൎ ുേപാകാെത ഓടുകയും
ക്ഷീണിച്ചുേപാകാെത നടക്കുകയും െചയ്യും.

൪൧൪൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദ്വീപുകേള, എെന്റ മുമ്പിൽ മിണ്ടാെത
ഇരിപ്പിൻ; ജാതികൾ ശക്തിെയ പുതുക്കെട്ട;
അവർ അടുത്തുവന്നു സംസാരിക്കെട്ട; നാം

തമ്മിൽ ന്യായവാദം െചയ്യുന്നതിന്നു അടുത്തുവരിക. 2

െചല്ലുെന്നടെത്താെക്കയും നീതി എതിേരല്ക്കുന്നവെന
കിഴക്കുനിന്നു ഉണത്തൎ ിയതാർ? അവൻ ജാതികെള
അവെന്റ മുമ്പിൽ ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും അവെന
രാജാക്കന്മാരുെട േമൽ വാഴുമാറാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു; അവരുെട വാളിെന അവൻ
െപാടിേപാെലയും അവരുെട വില്ലിെന പാറിേപ്പാകുന്ന
താളടിേപാെലയും ആക്കിക്കളയുന്നു. 3 അവൻ
അവെര പിന്തുടന്നൎ ു നിഭൎയനായി കടന്നു െചല്ലുന്നു;
പാതയിൽ കാൽ െവച്ചല്ല അവൻ േപാകുന്നതു. 4 ആർ
അതു ്രപവത്തൎ ിക്കയും അനുഷഠ്ിക്കയും െചയത്ു?
ആദിമുതൽ തലമുറകെള വിളിച്ചവൻ; യേഹാവയായ
ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യന്മാേരാടുകൂെട അനന്യനും
ആകുന്നു. 5 ദ്വീപുകൾ കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു; ഭൂമിയുെട
അറുതികൾ വിെറച്ചു; അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി
അടുത്തുവന്നു; 6 അവർ അേന്യാന്യം സഹായിച്ചു;
ഒരുത്തൻ മേറ്റവേനാടു: ൈധയ്യൎ മായിരിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അങ്ങെന ആശാരി തട്ടാെനയും െകാല്ലൻ
കൂടം തല്ലുന്നവെനയും ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തി
കൂട്ടിവിളക്കുന്നതിന്നു േചലായി എന്നു പറഞ്ഞു,
ഇളകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ അതിെന
ആണിെകാണ്ടു ഉറപ്പിക്കുന്നു.

8 നീേയാ, എെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയേല, ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാേബ, എെന്റ േസ്നഹിതനായ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിേയ, നീ എെന്റ ദാസൻ, 9

ഞാൻ നിെന്ന നിരസിച്ചുകളയാെത
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നു എടുക്കയും അതിെന്റ
മൂലകളിൽനിന്നു വിളിച്ചു േചക്കൎ യും
െചയത്ിരിക്കുന്നവനായുേള്ളാേവ, നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
10 ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു; ്രഭമിച്ചുേനാേക്കണ്ടാ,
ഞാൻ നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
ശക്തീകരിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന സഹായിക്കും; എെന്റ
നീതിയുള്ള വലൈങ്കെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന താങ്ങും.
11 നിേന്നാടു േകാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ചു
അമ്പരന്നുേപാകും; നിേന്നാടു വിവാദിക്കുന്നവർ
നശിച്ചു ഇല്ലാെതയാകും. 12 നിേന്നാടു
േപാരാടുന്നവെര നീ അേന്വഷിക്കും;

കാണുകയില്ലതാനും; നിേന്നാടു യുദ്ധം െചയ്യുന്നവർ
നാസ്തിത്വവും ഇല്ലായമ്യുംേപാെല ആകും. 13 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ നിെന്റ വലൈങ്ക
പിടിച്ചു നിേന്നാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ നിെന്ന
സഹായിക്കും എന്നു പറയുന്നു. 14 പുഴുവായ
യാേക്കാേബ, യി്രസാേയൽപരിഷേയ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
ഞാൻ നിെന്ന സഹായിക്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ തേന്ന. 15 ഇതാ, ഞാൻ
നിെന്ന പുതിയതും മൂച്ചൎ യുള്ളതും പേല്ലറിയതും ആയ
െമതിവണ്ടിയാക്കി തീക്കൎ ുന്നു; നീ പവ്വൎ തങ്ങെള െമതിച്ചു
െപാടിക്കുകയും കുന്നുകെള പതിർ േപാെല
ആക്കുകയും െചയ്യും. 16 നീ അവെയ പാറ്റും; കാറ്റു
അവെയ പറപ്പിച്ചുെകാണ്ടുേപാകും; ചുഴലിക്കാറ്റു
അവെയ ചിതറിച്ചുകളയും; നീേയാ യേഹാവയിൽ
േഘാഷിച്ചുല്ലസിച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിൽ
പുകഴും. 17 എളിയവരും ദരി്രദന്മാരുമായവർ െവള്ളം
തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഒട്ടും കിട്ടായ്കയാൽ അവരുെട
നാവു ദാഹംെകാണ്ടു വരണ്ടുേപാകുന്നു.
യേഹാവയായ ഞാൻ അവക്കൎ ു ഉത്തരം അരുളും;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ഞാൻ അവെര
ൈകവിടുകയില്ല. 18 ഞാൻ പാഴമ്ലകളിൽ
നദികെളയും താഴവ്രകളുെട നടുവിൽ ഉറവുകെളയും
തുറക്കും; മരുഭൂമിെയ ഞാൻ നീർെപായ്കയും വരണ്ട
നിലെത്ത നീരുറവുകളും ആക്കും. 19 ഞാൻ
മരുഭൂമിയിൽ േദവദാരു, ഖദിരമരം, െകാഴുന്തു,
ഒലിവുവൃക്ഷം എന്നിവ നടും; ഞാൻ
നിജ്ജൎ ന്രപേദശത്തു സരളവൃക്ഷവും പയിൻമരവും
പുന്നയും െവച്ചുപിടിപ്പിക്കും. 20 യേഹാവയുെട ൈക
അതു െചയത്ു എന്നും യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ
അതു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അവെരല്ലാവരും കണ്ടു
അറിഞ്ഞു വിചാരിച്ചു ്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 21

നിങ്ങളുെട വ്യവഹാരം െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
യേഹാവ കലപ്ിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട ന്യായങ്ങെള
കാണിപ്പിൻ എന്നു യാേക്കാബിെന്റ രാജാവു
കലപ്ിക്കുന്നു. 22 സംഭവിപ്പാനുള്ളതു അവർ
കാണിച്ചു നേമ്മാടു ്രപസ്താവിക്കെട്ട; നാം വിചാരിച്ചു
അതിെന്റ അവസാനം അറിേയണ്ടതിന്നു
ആദ്യകായ്യൎ ങ്ങൾ ഇന്നിന്നവെയന്നു അവർ
്രപസ്താവിക്കെട്ട; അെല്ലങ്കിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതു നെമ്മ
േകൾപ്പിക്കെട്ട. 23 നിങ്ങൾ േദവന്മാർ എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന്നു േമലാൽ വരുവാനുള്ളതു
്രപസ്താവിപ്പിൻ; ഞങ്ങൾ കണ്ടു വിസമ്യിേക്കണ്ടതിന്നു
നന്മെയങ്കിലും തിന്മെയങ്കിലും ്രപവത്തൎ ിപ്പിൻ. 24

നിങ്ങൾ ഇല്ലായമ്യും നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തി നാസ്തിയും
ആകുന്നു; നിങ്ങെള വരിക്കുന്നവൻ കുത്സിതനേ്രത. 25

ഞാൻ ഒരുത്തെന വടക്കുനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിച്ചു;
അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു; സൂേയ്യൎ ാദയദിക്കിൽനിന്നു
അവെന എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; അവൻ എെന്റ നാമെത്ത
ആരാധിക്കും; അവൻ വന്നു െചളിെയേപ്പാെലയും
കുശവൻ കളിമണ്ണു ചവിട്ടുന്നതുേപാെലയും
േദശാധിപതികെള ചവിട്ടും. 26 ഞങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന്നു ആദിമുതലും അവൻ നീതിമാൻ
എന്നു ഞങ്ങൾ പറേയണ്ടതിന്നു പേണ്ടയും ആർ
്രപസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളു? ്രപസ്താവിപ്പാേനാ
കാണിച്ചുതരുവാേനാ നിങ്ങളുെട വാക്കു േകൾപ്പാേനാ
ആരും ഇല്ല. 27 ഞാൻ ആദ്യനായി സീേയാേനാടു: ഇതാ,
ഇതാ, അവർ വരുന്നു എന്നു പറയുന്നു;
െയരൂശേലമിന്നു ഞാൻ ഒരു സുവാത്തൎ ാദൂതെന
െകാടുക്കുന്നു. 28 ഞാൻ േനാക്കിയാെറ: ഒരുത്തനുമില്ല;
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ഞാൻ േചാദിച്ചാെറ; ഉത്തരം പറവാൻ അവരിൽ ഒരു
ആേലാചനക്കാരനും ഇല്ല. 29 അവെരല്ലാവരും
വ്യാജമാകുന്നു; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ നാസ്തിയേ്രത;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ കാറ്റും ശൂന്യവും തേന്ന.

൪൨൪൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇതാ, ഞാൻ താങ്ങുന്ന എെന്റ ദാസൻ; എെന്റ
ഉള്ളം ്രപസാദിക്കുന്ന എെന്റ വൃതൻ; ഞാൻ
എെന്റ ആത്മാവിെന അവെന്റ േമൽ

െവച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ ജാതികേളാടു ന്യായം
്രപസ്താവിക്കും. 2 അവൻ നിലവിളിക്കയില്ല,
ഒച്ചയുണ്ടാക്കുകയില്ല, െതരുവീഥിയിൽ തെന്റ ശബ്ദം
േകൾപ്പിക്കയുമില്ല. 3 ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ
ഒടിച്ചുകളകയില്ല; പുകയുന്ന തിരി
െകടുത്തുകളകയില്ല; അവൻ സത്യേത്താെട ന്യായം
്രപസ്താവിക്കും. 4 ഭൂമിയിൽ ന്യായം സ്ഥാപിക്കുംവെര
അവൻതളരുകയില്ല; അൈധയ്യൎ െപ്പടുകയുമില്ല; അവെന്റ
ഉപേദശത്തിന്നായി ദ്വീപുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. 5

ആകാശെത്ത സൃഷ്ടിച്ചു വിരിക്കയും ഭൂമിെയയും
അതിെല ഉലപ്ന്നങ്ങെളയും പരത്തുകയും അതിെല
ജനത്തിന്നു ശ്വാസെത്തയും അതിൽ നടക്കുന്നവക്കൎ ു
്രപാണെനയും െകാടുക്കയും െചയത് യേഹാവയായ
ൈദവം ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 6

കുരുട്ടുകണ്ണുകെള തുറപ്പാനും ബദ്ധന്മാെര
കുണ്ടറയിൽനിന്നും അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെര
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും വിടുവിപ്പാനും 7

യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്ന നീതിേയാെട
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ ൈക പിടിച്ചു നിെന്ന
കാക്കും; നിെന്ന ജനത്തിെന്റ നിയമവും ജാതികളുെട
്രപകാശവും ആക്കും. 8 ഞാൻ യേഹാവ; അതു തേന്ന
എെന്റ നാമം; ഞാൻ എെന്റ മഹത്വം മെറ്റാരുത്തന്നും
എെന്റ സ്തുതി വി്രഗഹങ്ങൾക്കും വിട്ടുെകാടുക്കയില്ല. 9

പണ്ടു ്രപസ്താവിച്ചതു ഇതാ, സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
പുതിയതു അറിയിക്കുന്നു; അതു ഉത്ഭവിക്കുമ്മുെമ്പ
ഞാൻ നിങ്ങെള േകൾപ്പിക്കുന്നു.

10 സമു്രദത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും അതിൽ ഉള്ള
സകലവും ദ്വീപുകളും അവയിെല നിവാസികളും
ആയുേള്ളാേര, യേഹാെവക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടും
ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്നു അവന്നു സ്തുതിയും
പാടുവിൻ. 11 മരുഭൂമിയും അതിെല പട്ടണങ്ങളും
േകദാർ പാക്കൎ ുന്ന ്രഗാമങ്ങളും ശബ്ദം ഉയത്തൎ െട്ട;
ൈശലനിവാസികൾ േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കയും
മലമുകളിൽ നിന്നു ആക്കൎ ുകയും െചയ്യെട്ട. 12 അവർ
യേഹാെവക്കു മഹത്വം െകാടുത്തു അവെന്റ സ്തുതിെയ
ദ്വീപുകളിൽ ്രപസ്താവിക്കെട്ട. 13 യേഹാവ ഒരു
വീരെനേപ്പാെല പുറെപ്പടും; ഒരു
േയാദ്ധാവിെനേപ്പാെല തീക്ഷ്ണതെയ ജ്വലിപ്പിക്കും;
അവൻ ആത്തൎ ുവിളിക്കും; അവൻ ഉച്ചത്തിൽ ആക്കൎ ും;
തെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു വീയ്യൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കും. 14 ഞാൻ
ബഹുകാലം മിണ്ടാെതയിരുന്നു; ഞാൻ െമൗനമായി
അടങ്ങിപ്പാത്തൎ ിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ േനാവുകിട്ടിയ
്രസ്തീെയേപ്പാെല ഞാൻ ഞരങ്ങി െനടുവീപ്പൎ ിട്ടു
കെതക്കും. 15 ഞാൻ മലകെളയും കുന്നുകെളയും
ശൂന്യമാക്കി അവയുെട സസ്യങ്ങെള എല്ലാം
ഉണക്കിക്കളയും; ഞാൻ നദികെള ദ്വീപുകളാക്കും;
െപായ്കകെള വറ്റിച്ചുകളയും. 16 ഞാൻ കുരുടന്മാെര
അവർ അറിയാത്ത വഴിയിൽ നടത്തും; അവർ
അറിയാത്ത പാതകളിൽ അവെര
സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും; ഞാൻ അവരുെട മുമ്പിൽ

ഇരുട്ടിെന െവളിച്ചവും ദുഘൎ ടങ്ങെള സമഭൂമിയും
ആക്കും; ഞാൻ ഈ വചനങ്ങെള വിട്ടുകളയാെത
നിവത്തൎ ിക്കും. 17 വി്രഗഹങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചു
ബിംബങ്ങേളാടു: നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട േദവന്മാെരന്നു
പറയുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞു ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചുേപാകും.
18 െചകിടന്മാേര, േകൾപ്പിൻ; കുരുടന്മാേര,
േനാക്കിക്കാണ്മിൻ! 19 എെന്റ ദാസനല്ലാെത കുരുടൻ
ആർ? ഞാൻ അയക്കുന്ന ദൂതെനേപ്പാെല െചകിടൻ
ആർ? എെന്റ ്രപിയെനേപ്പാെല കുരുടനും
യേഹാവയുെട ദാസെനേപ്പാെല അന്ധനുമായവൻ
ആർ? 20 പലതും കണ്ടിട്ടും നീ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല; െചവി
തുറന്നിരുന്നിട്ടും അവൻ േകൾക്കുന്നില്ല. 21 യേഹാവ
തെന്റ നീതി നിമിത്തം ഉപേദശെത്ത േശ്രഷഠ്മാക്കി
മഹത്വീകരിപ്പാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 എന്നാൽ
ഇതു േമാഷ്ടിച്ചും കവന്നൎ ും േപായിരിക്കുന്ന ഒരു
ജനമാകുന്നു; അവെരാെക്കയും കുഴികളിൽ
കുടുങ്ങിയും കാരാഗൃഹങ്ങളിൽ
അെടക്കെപ്പട്ടുമിരിക്കുന്നു; അവർ കവച്ചൎ യായേ്പായി,
ആരും വിടുവിക്കുന്നില്ല; അവർ െകാള്ളയായേ്പായി,
മടക്കിത്തരിക എന്നു ആരും പറയുന്നതുമില്ല. 23

നിങ്ങളിൽ ആർ അതിന്നു െചവിെകാടുക്കും?
ഭാവികാലേത്തക്കു ആർ ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾക്കും? 24

യാേക്കാബിെന െകാള്ളയായും യി്രസാേയലിെന
കവച്ചൎ ക്കാർക്കും ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തവൻ ആർ?
യേഹാവ തേന്നയേല്ലാ; അവേനാടു നാം പാപം
െചയത്ുേപായി അവെന്റ വഴികളിൽ നടപ്പാൻ
അവക്കൎ ു മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവർ അനുസരിച്ചിട്ടുമില്ല. 25 അതുെകാണ്ടു അവൻ
തെന്റ ഉ്രഗേകാപവും യുദ്ധകാഠിന്യവും അവരുെടേമൽ
പകന്നൎ ു; അതു അവരുെട ചുറ്റും ജ്വലിച്ചിട്ടും അവർ
അറിഞ്ഞില്ല; അതു അവെര ദഹിപ്പിച്ചിട്ടും അവർ
കൂട്ടാക്കിയില്ല.

൪൩൪൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേപ്പാേഴാ യാേക്കാേബ, നിെന്ന
സൃഷ്ടിച്ചവനും, യി്രസാേയേല, നിെന്ന
നിമ്മൎ ിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം

അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ നിെന്ന
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന േപർ െചാല്ലി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ എനിക്കുള്ളവൻ തേന്ന. 2 നീ
െവള്ളത്തിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിേന്നാടുകൂടി
ഇരിക്കും; നീ നദികളിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ അവ
നിെന്റമീെത കവികയില്ല; നീ തീയിൽകൂടി നടന്നാൽ
െവന്തു േപാകയില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിെന്ന
ദഹിപ്പിക്കയുമില്ല. 3 നിെന്റ ൈദവവും യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധനുമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ നിെന്റ
രക്ഷകൻ; നിെന്റ മറുവിലയായി ഞാൻ
മി്രസയീമിെനയും നിനക്കു പകരമായി കൂശിെനയും
െസബെയയും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 4 നീ എനിക്കു
വില ഏറിയവനും മാന്യനും ആയി ഞാൻ നിെന്ന
േസ്നഹിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിനക്കു പകരം
മനുഷ്യെരയും നിെന്റ ജീവന്നു പകരം ജാതികെളയും
െകാടുക്കുന്നു. 5 ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടു; നിെന്റ സന്തതിെയ ഞാൻ കിഴക്കുനിന്നു
വരുത്തുകയും പടിഞ്ഞാറു നിന്നു നിെന്ന
േശഖരിക്കയും െചയ്യും. 6 ഞാൻ വടക്കിേനാടു: തരിക
എന്നും െതക്കിേനാടു: തടുത്തുെവക്കരുെതന്നും
കലപ്ിക്കും; ദൂരത്തുനിന്നു എെന്റ പു്രതന്മാെരയും
ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്നു എെന്റ പു്രതിമാെരയും 7
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എെന്റ നാമത്തിൽ വിളിച്ചും എെന്റ മഹത്വത്തിന്നായി
സൃഷ്ടിച്ചു നിമ്മൎ ിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയും ഇരിക്കുന്ന
ഏവെരയും െകാണ്ടുവരിക എന്നു ഞാൻ കലപ്ിക്കും.
8 കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കുരുടന്മാരായും െചവിയുണ്ടായിട്ടും
െചകിടന്മാരായും ഇരിക്കുന്ന ജനെത്ത
പുറെപ്പടുവിച്ചു െകാണ്ടുവരുവിൻ. 9

സകലജാതികളും ഒന്നിച്ചുകൂടെട്ട, വംശങ്ങൾ
േചന്നൎ ുവരെട്ട; അവരിൽ ആർ ഇതു ്രപസ്താവിക്കയും,
പണ്ടു ്രപസ്താവിച്ചതു േകൾപ്പിച്ചുതരികയും െചയ്യുന്നു?
അവർ നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു സാക്ഷികെള
െകാണ്ടുവരെട്ട; അവർ േകട്ടിട്ടു സത്യം തേന്ന എന്നു
പറയെട്ട. 10 നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എെന്ന
വിശ്വസിക്കയും ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു ്രഗഹിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികളും ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ ദാസനും ആകുന്നു
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു: എനിക്കു മുെമ്പ
ഒരു ൈദവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എെന്റ േശഷം
ഉണ്ടാകയുമില്ല. 11 ഞാൻ, ഞാൻ തേന്ന, യേഹാവ;
ഞാനല്ലാെത ഒരു രക്ഷിതാവുമില്ല. 12 നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഒരു അന്യേദവനല്ല, ഞാൻ തേന്ന
്രപസ്താവിക്കയും രക്ഷിക്കയും േകൾപ്പിക്കയും
െചയത്തു; അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികൾ
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ ൈദവം
തേന്ന. 13 ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ തേന്ന; എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല; ഞാൻ
്രപവത്തൎ ിക്കും; ആർ അതു തടുക്കും? 14 നിങ്ങളുെട
വീെണ്ടടുപ്പുകാരനും യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനുമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട
നിമിത്തം ഞാൻ ബാേബലിേലക്കു ആളയച്ചു,
അവെരെയാെക്കയും, കലദ്യെര തേന്ന,
ഓടിേപ്പാകുന്നവരായി അവർ േഘാഷിച്ചുല്ലസിച്ചിരുന്ന
കപ്പലുകളിൽ താേഴാട്ടു ഓടുമാറാക്കും. 15 ഞാൻ
നിങ്ങളുെട പരിശുദ്ധനായ യേഹാവയും
യി്രസാേയലിെന്റ ്രസഷ്ടാവും നിങ്ങളുെട രാജാവും
ആകുന്നു. 16 സമു്രദത്തിൽ വഴിയും െപരുെവള്ളത്തിൽ
പാതയും ഉണ്ടാക്കുകയും 17 രഥം, കുതിര, ൈസന്യം,
ബലം എന്നിവെയ പുറെപ്പടുവിക്കയും െചയ്യുന്ന
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവർ
ഒരുേപാെല കിടക്കുന്നു, എഴുേന്നല്ക്കയില്ല; അവർ
െകട്ടുേപാകുന്നു; വിളക്കുതിരിേപാെല
െകട്ടുേപാകുന്നു. 18 മുമ്പുള്ളവെയ നിങ്ങൾ
ഓേക്കൎ ണ്ടാ; പണ്ടുള്ളവെയ നിരൂപിക്കയും േവണ്ടാ. 19

ഇതാ, ഞാൻ പുതിയെതാന്നു െചയ്യുന്നു; അതു
ഇേപ്പാൾ ഉത്ഭവിക്കും; നിങ്ങൾ അതു
അറിയുന്നില്ലേയാ? അേത, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു
വഴിയും നിജ്ജൎ ന്രപേദശത്തു നദികളും ഉണ്ടാക്കും. 20

ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ ജനത്തിന്നു
കുടിപ്പാൻ െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ
െവള്ളവും നിജ്ജൎ ന്രപേദശത്തു നദികളും
നല്കിയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു കാട്ടുമൃഗങ്ങളും
കുറക്കന്മാരും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും എെന്ന
ബഹുമാനിക്കും. 21 ഞാൻ എനിക്കു േവണ്ടി
നിമ്മൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം എെന്റ സ്തുതിെയ വിവരിക്കും.
22 എന്നാൽ യാേക്കാേബ, നീ എെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ
നിമിത്തം അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടുമില്ല. 23 നിെന്റ
േഹാമയാഗങ്ങളുെട കുഞ്ഞാടുകെള നീ എനിക്കു
െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങളാൽ നീ
എെന്ന ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല; േഭാജനയാഗങ്ങളാൽ ഞാൻ
നിെന്ന ഭാരെപ്പടുത്തീട്ടില്ല; ധൂപനംെകാണ്ടു ഞാൻ

നിെന്ന അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. 24 നീ എനിക്കായി
വയമ്പു വാങ്ങീട്ടില്ല; നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങളുെട
േമദസ്സുെകാണ്ടു എനിക്കു തൃപത്ിവരുത്തീട്ടുമില്ല;
നിെന്റ പാപങ്ങൾെകാണ്ടു നീ എെന്ന
അദ്ധ്വാനിപ്പിക്കയും നിെന്റ അകൃത്യങ്ങൾെകാണ്ടു
എെന്ന കഷ്ടെപ്പടുത്തുകയും െചയത്ു. 25 എെന്റ
നിമിത്തം ഞാൻ, ഞാൻ തേന്ന, നിെന്റ അതി്രകമങ്ങെള
മായിച്ചുകളയുന്നു; നിെന്റ പാപങ്ങെള ഞാൻ
ഓക്കൎ യുമില്ല. 26 എെന്ന ഓപ്പൎ ിക്ക; നാം തമ്മിൽ
വ്യവഹരിക്ക; നീ നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു
വാദിച്ചുെകാൾക. 27 നിെന്റ ആദ്യപിതാവു പാപം
െചയത്ു; നിെന്റ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ എേന്നാടു േ്രദാഹം
െചയത്ു. 28 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെര മലിനമാക്കി,
യാേക്കാബിെന ഉന്മൂലനാശത്തിന്നും, യി്രസാേയലിെന
നിെന്ദക്കും ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

൪൪൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേപ്പാേഴാ, എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ,
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത യി്രസാേയേല,
േകൾക്ക. 2 നിെന്ന ഉരുവാക്കിയവനും

ഗഭൎത്തിൽ നിെന്ന നിമ്മൎ ിച്ചവനും നിെന്ന
സഹായിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ,
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത െയശുരൂേന, നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ.
3 ദാഹിച്ചിരിക്കുെന്നടത്തു ഞാൻ െവള്ളവും വരണ്ട
നിലത്തു നീെരാഴുക്കുകളും പകരും; നിെന്റ
സന്തതിേമൽ എെന്റ ആത്മാവിെനയും നിെന്റ
സന്താനത്തിേന്മൽ എെന്റ അനു്രഗഹെത്തയും പകരും.
4 അവർ പുല്ലിെന്റ ഇടയിൽ
നീേത്തൎ ാടുകൾക്കരിെകയുള്ള അലരികൾേപാെല
മുെളച്ചുവരും. 5 ഞാൻ യേഹാെവക്കുള്ളവൻ എന്നു
ഒരുത്തൻ പറയും; മെറ്റാരുത്തൻ തനിക്കു
യാേക്കാബിെന്റ േപെരടുക്കും; േവെറാരുത്തൻ തെന്റ
ൈകേമൽ: യേഹാെവക്കുള്ളവൻ എന്നു എഴുതി,
യി്രസാേയൽ എന്നു മറുേപർ എടുക്കും. 6

യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായ യേഹാവ, അവെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരനായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ,
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ആദ്യനും
അന്ത്യനും ആകുന്നു; ഞാനല്ലാെത ഒരു ൈദവവുമില്ല.
7 ഞാൻ പുരാതനമാേയാരു ജനെത്ത
സ്ഥാപിച്ചതുമുതൽ ഞാൻ എന്നേപാെല
വിളിച്ചുപറകയും ്രപസ്താവിക്കയും എനിക്കുേവണ്ടി
ഒരുക്കിെവക്കയും െചയ്യുന്നവൻ ആർ?
സംഭവിക്കുന്നതും സംഭവിപ്പാനുള്ളതും അവർ
്രപസ്താവിക്കെട്ട. 8 നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; േപടിക്കയും
േവണ്ടാ; പണ്ടുതേന്ന ഞാൻ നിേന്നാടു ്രപസ്താവിച്ചു
േകൾപ്പിച്ചിട്ടില്ലേയാ? നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു; ഞാനല്ലാെത ഒരു ൈദവം ഉേണ്ടാ? ഒരു
പാറയും ഇല്ല; ഞാൻ ഒരുത്തെനയും അറിയുന്നില്ല. 9

വി്രഗഹെത്ത നിമ്മൎ ിക്കുന്ന ഏവനും ശൂന്യം; അവരുെട
മേനാഹരബിംബങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നില്ല; അവയുെട
സാക്ഷികേളാ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും
അറിയുന്നതുമില്ല; ലജ്ജിച്ചുേപാകുന്നേതയുള്ള. 10 ഒരു
േദവെന നിമ്മൎ ിക്കേയാ ഒന്നിന്നും െകാള്ളരുതാത്ത ഒരു
വി്രഗഹെത്ത വാക്കൎ ുകേയാ െചയ്യുന്നവൻ ആർ? 11

ഇതാ അവെന്റ കൂട്ടക്കാർ എല്ലാവരും
ലജ്ജിച്ചുേപാകുന്നു; െകൗശലപ്പണിക്കാേരാ
മനുഷ്യരേ്രത; അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി നില്ക്കെട്ട;
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അവർ ഒരുേപാെല വിെറച്ചു ലജ്ജിച്ചുേപാകും. 12

െകാല്ലൻ ഉളിെയ മൂച്ചൎ യാക്കി തീക്കനലിൽ േവല
െചയത്ു ചുറ്റികെകാണ്ടു അടിച്ചു രൂപമാക്കി
ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടു പണിതീക്കൎ ുന്നു; അവൻ
വിശന്നു ക്ഷീണിക്കുന്നു; െവള്ളം കുടിക്കാെത
തളന്നൎ ുേപാകുന്നു. 13 ആശാരി േതാതുപിടിച്ചു
ഈയേക്കാൽെകാണ്ടു അടയാളമിട്ടു ചീകുളിെകാണ്ടു
രൂപമാക്കുകയും വൃത്തയ്രന്തംെകാണ്ടു വെരക്കയും
െചയ്യുന്നു; ഇങ്ങെന അവൻ അതിെന
മനുഷ്യാകൃതിയിലും പുരുഷേകാമളത്വത്തിലും തീത്തൎ ു
േക്ഷ്രതത്തിൽ െവക്കുന്നു. 14 ഒരുവൻ േദവദാരുക്കെള
െവട്ടുകയും േതക്കും കരിേവലവും എടുക്കയും
കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങളിൽ അവെയ കണ്ടു ഉറപ്പിക്കയും
ഒരു അേശാകം നട്ടുപിടിപ്പിക്കയും, മഴ അതിെന
വളത്തൎ ുകയു െചയ്യുന്നു. 15 പിെന്ന അതു മനുഷ്യന്നു
തീ കത്തിപ്പാൻ ഉതകുന്നു; അവൻ അതിൽ കുെറ
എടുത്തു തീ കായുകയും അതു കത്തിച്ചു അപ്പം
ചുടുകയും അതുെകാണ്ടു ഒരു േദവെന ഉണ്ടാക്കി
നമസ്കരിക്കയും ഒരു വി്രഗഹം തീത്തൎ ു അതിെന്റ മുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും െചയ്യുന്നു. 16 അതിൽ
ഒരംശംെകാണ്ടു അവൻ തീ കത്തിക്കുന്നു; ഒരംശം
െകാണ്ടു ഇറച്ചി ചുട്ടുതിന്നുന്നു; അങ്ങെന അവൻ
ചുട്ടുതിന്നു തൃപത്നാകുന്നു; അവൻ തീ കാഞ്ഞു; നല്ല
തീ, കുളിർ മാറി എന്നു പറയുന്നു. 17 അതിെന്റ
േശഷിപ്പുെകാണ്ടു അവൻ ഒരു േദവെന, ഒരു
വി്രഗഹെത്ത തേന്ന, ഉണ്ടാക്കി അതിെന്റ മുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിക്കയും അതിേനാടു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ; നീ എെന്റ
േദവനേല്ലാ എന്നു പറകയും െചയ്യുന്നു. 18 അവർ
അറിയുന്നില്ല, ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല; കാണാതവണ്ണം
അവരുെട കണ്ണുകെളയും ്രഗഹിക്കാതവണ്ണം അവരുെട
ഹൃദയങ്ങെളയും അവൻ അെടച്ചിരിക്കുന്നു. 19

ഒരുത്തനും ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല: ഒരംശം
ഞാൻ കത്തിച്ചു കനലിൽ അപ്പം ചുട്ടു ഇറച്ചിയും ചുട്ടു
തിന്നു; േശഷിപ്പുെകാണ്ടു ഞാൻ ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം
ഉണ്ടാക്കുേമാ? ഒരു മരമുട്ടിയുെട മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം
വീഴുേമാ! എന്നിങ്ങെന പറവാൻ തക്കവണ്ണം
ഒരുത്തന്നും അറിവും ഇല്ല, േബാധവുമില്ല. 20 അവൻ
െവണ്ണീർ തിന്നുന്നു; വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട അവെന്റ ഹൃദയം
അവെന െതറ്റിച്ചുകളയുന്നു; അവൻ തെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിക്കുന്നില്ല; എെന്റ വലങ്കയ്യിൽ േഭാഷ്കില്ലേയാ?
എന്നു േചാദിക്കുന്നതുമില്ല. 21 യാേക്കാേബ, ഇതു
ഓത്തൎ ുെകാൾക; യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ ദാസനേല്ലാ;
ഞാൻ നിെന്ന നിമ്മൎ ിച്ചു; നീ എെന്റ ദാസൻ തേന്ന;
യി്രസാേയേല, ഞാൻ നിെന്ന മറന്നുകളകയില്ല. 22

ഞാൻ കാർമുകിലിെനേപ്പാെല നിെന്റ
ലംഘനങ്ങെളയും േമഘെത്തേപാെല നിെന്റ
പാപങ്ങെളയും മായിച്ചുകളയുന്നു; എങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞുെകാൾക; ഞാൻ നിെന്ന
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു. 23 ആകാശേമ,
േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്ക; യേഹാവ ഇതു െചയത്ിരിക്കുന്നു
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങേള, ആത്തൎ ുെകാൾവിൻ;
പവ്വൎ തങ്ങളും വനവും സകലവൃക്ഷങ്ങളും
ആയുേള്ളാേവ, െപാട്ടിയാക്കൎ ുവിൻ; യേഹാവ
യാേക്കാബിെന വീെണ്ടടുത്തു യി്രസാേയലിൽ
തെന്നത്താൻ മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നു. 24 നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരനും ഗഭൎത്തിൽ നിെന്ന
നിമ്മൎ ിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യേഹാവയായ ഞാൻ സകലവും
ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഞാൻ തേന്ന ആകാശെത്ത വിരിക്കയും

ഭൂമിെയ പരത്തുകയും െചയത്ിരിക്കുന്നു; ആർ
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു? 25 ഞാൻ
ജലപ്കന്മാരുെട ശകുനങ്ങെള വ്യത്ഥൎ മാക്കുകയും
്രപശന്ക്കാെര ്രഭാന്തന്മാരാക്കുകയും ജ്ഞാനികെള
മടക്കി അവരുെട ജ്ഞാനെത്ത േഭാഷത്വമാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. 26 ഞാൻ എെന്റ ദാസെന്റ വചനം
നിവത്തൎ ിച്ചു എെന്റ ദൂതന്മാരുെട ആേലാചന
അനുഷഠ്ിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിൽ നിവാസികൾ
ഉണ്ടാകുെമന്നും െയഹൂദാനഗരങ്ങൾ പണിയെപ്പടും,
ഞാൻ അവയുെട ഇടിവുകെള നന്നാക്കും എന്നും
കലപ്ിക്കുന്നു. 27 ഞാൻ ആഴിേയാടു ഉണങ്ങിേപ്പാക;
നിെന്റ നദികെള ഞാൻ വറ്റിച്ചുകളയും എന്നു
കലപ്ിക്കുന്നു. 28 േകാെരശ ്എെന്റ ഇടയൻ; അവൻ
എെന്റ ഹിതെമാെക്കയും നിവത്തൎ ിക്കും എന്നും
െയരൂശേലം പണിയെപ്പടും, മന്ദിരത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം
ഇടും എന്നും ഞാൻ കലപ്ിക്കുന്നു.

൪൫൪൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തനായ
േകാെരശിേനാടു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു
- അവന്നു ജാതികെള കീഴടക്കി

രാജാക്കന്മാരുെട അരക്കച്ചകെള അഴിേക്കണ്ടതിന്നും
കതകുകൾ അവന്നു തുറന്നിരിേക്കണ്ടതിന്നും
വാതിലുകൾ അടയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ
അവെന്റ വലൈങ്ക പിടിച്ചിരിക്കുന്നു: 2 ഞാൻ നിനക്കു
മുമ്പായി െചന്നു ദുഘൎ ടങ്ങെള നിരപ്പാക്കുകയും
താ്രമവാതിലുകെള തകത്തൎ ു ഇരിേമ്പാടാമ്പലുകെള
ഖണ്ഡിച്ചുകളകയും െചയ്യും. 3 നിെന്ന േപർ
െചാല്ലിവിളിക്കുന്ന ഞാൻ യേഹാവ, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവം തേന്ന എന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന്നു ഞാൻ
നിനക്കു ഇരുട്ടിെല നിേക്ഷപങ്ങെളയും മറവിടങ്ങളിെല
ഗുപത്നിധികെളയും 4 എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാബ്
നിമിത്തവും എെന്റ വൃതനായ യി്രസാേയൽനിമിത്തവും
ഞാൻ നിെന്ന േപർ െചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ
എെന്ന അറിയാെത ഇരിെക്ക ഞാൻ നിെന്ന ഓമനേപ്പർ
െചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 ഞാൻ യേഹാവയാകുന്നു;
മെറ്റാരുത്തനുമില്ല; ഞാനല്ലാെത ഒരു ൈദവവുമില്ല; നീ
എെന്ന അറിയാെതയിരിെക്ക ഞാൻ നിെന്റ അര
മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. 6 സൂേയ്യൎ ാദയത്തിങ്കലും
അസ്തമാനത്തിങ്കലും ഉള്ളവർ ഞാനല്ലാെത
മെറ്റാരുത്തനും ഇല്ല എന്നറിേയണ്ടതിന്നു തേന്ന; ഞാൻ
യേഹാവയാകുന്നു; മെറ്റാരുത്തനും ഇല്ല. 7 ഞാൻ
്രപകാശെത്ത നിമ്മൎ ിക്കുന്നു, അന്ധകാരെത്തയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഞാൻ നന്മെയ ഉണ്ടാക്കുന്നു,
തിന്മെയയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; യേഹാവയായ ഞാൻ
ഇെതാെക്കയും െചയ്യുന്നു. 8 ആകാശേമ,
േമലിൽനിന്നു െപാഴിക്കുക; േമഘങ്ങൾ നീതിെയ
വഷൎ ിക്കെട്ട; രക്ഷ വിളേയണ്ടതിന്നു ഭൂമി തുറന്നുവരെട്ട;
അതു നീതിെയ മുളപ്പിക്കെട്ട; യേഹാവയായ ഞാൻ
അതു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 നിലത്തിെല കലനുറുക്കുകളുെട ഇടയിൽ ഒരു
കലനുറുക്കായിരിെക്ക, തെന്ന നിമ്മൎ ിച്ചവേനാടു
തക്കൎ ിക്കുന്നവന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം; മനയുന്നവേനാടു
കളിമണ്ണു: നീ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും ൈകപ്പണി:
അവന്നു ൈക ഇല്ല എന്നും പറയുേമാ? 10 അപ്പേനാടു:
നീ ജനിപ്പിക്കുന്നതു എന്തു എന്നും ്രസ്തീേയാടു: നീ
്രപസവിക്കുന്നതു എന്തു എന്നും പറയുന്നവന്നു
അേയ്യാ കഷ്ടം! 11 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനും
അവെന നിമ്മൎ ിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: വരുവാനുള്ളതിെനക്കുറിച്ചു
എേന്നാടു േചാദിപ്പിൻ; എെന്റ മക്കെളയും എെന്റ
ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിെയയും കുറിച്ചു എേന്നാടു
കലപ്ിപ്പിൻ. 12 ഞാൻ ഭൂമിെയ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ
മനുഷ്യെനയും സൃഷ്ടിച്ചു; എെന്റ ൈക തേന്ന
ആകാശെത്ത വിരിച്ചു അതിെല
സകലൈസന്യെത്തയും ഞാൻ
കലപ്ിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു. 13 ഞാൻ നീതിയിൽ
അവെന ഉണത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു; അവെന്റ വഴികെള
ഒെക്കയും ഞാൻ നിരപ്പാക്കും; അവൻ എെന്റ നഗരം
പണിയും; വിലയും സമ്മാനവും വാങ്ങാെത അവൻ
എെന്റ ്രപവാസികെള വിട്ടയക്കും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 14

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മി്രസയീമിെന്റ
അദ്ധ്വാനഫലവും കൂശിെന്റ വ്യാപാരലാഭവും
ദീഘൎ കായന്മാരായ െസബായരും നിെന്റ അടുക്കൽ
കടന്നുവന്നു നിനക്കു ൈകവശമാകും; അവർ നിെന്റ
പിന്നാെല നടക്കും; ചങ്ങലയിട്ടവരായി അവർ
കടന്നുവരും; അവർ നിെന്ന വണങ്ങി; നിെന്റ മദ്ധ്യ
മാ്രതേമ ൈദവമുള്ളു; അവനല്ലാെത േവെറാരു
ൈദവവും ഇല്ല എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞു നിേന്നാടു
യാചിക്കും. 15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവവും
രക്ഷിതാവും ആയുേള്ളാേവ, നീ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ൈദവം ആകുന്നു സത്യം. 16 അവർ എല്ലാവരും
ലജ്ജിച്ചു അമ്പരന്നുേപാകും; വി്രഗഹങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഒരുേപാെല അമ്പരപ്പിൽ ആകും. 17

യി്രസാേയേലാ യേഹാവയാൽ നിത്യരക്ഷയായി
രക്ഷിക്കെപ്പടും; നിങ്ങൾ ഒരുനാളും ലജ്ജിക്കയില്ല,
അമ്പരന്നു േപാകയും ഇല്ല.

18 ആകാശെത്ത സൃഷ്ടിച്ച യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു - അവൻ തേന്ന ൈദവം; അവൻ
ഭൂമിെയ നിമ്മൎ ിച്ചുണ്ടാക്കി; അവൻ അതിെന ഉറപ്പിച്ചു;
വ്യത്ഥൎ മായിട്ടല്ല അവൻ അതിെന സൃഷ്ടിച്ചതു;
പാപ്പൎ ിന്നേ്രത അതിെന നിമ്മൎ ിച്ചതു: - ഞാൻ തേന്ന
യേഹാവ; േവെറാരുത്തനും ഇല്ല. 19 ഞാൻ
രഹസ്യത്തിൽ അന്ധകാര്രപേദശത്തുെവച്ചല്ല
സംസാരിച്ചതു; ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ സന്തതിേയാടു:
വ്യത്ഥൎ മായി എെന്ന അേന്വഷിപ്പിൻ എന്നല്ല
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നതു; യേഹാവയായ ഞാൻ നീതി
സംസാരിക്കുന്നു, േനരുള്ളതു ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 20

നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ; ജാതികളിൽെവച്ചു െതറ്റി
ഒഴിഞ്ഞവേര, ഒന്നിച്ചു അടുത്തു വരുവിൻ;
വി്രഗഹമാെയാരു മരം എടുത്തുെകാണ്ടു നടക്കയും
രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത േദവേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കയും
െചയ്യുന്നവക്കൎ ു അറിവില്ല. 21 നിങ്ങൾ ്രപസ്താവിച്ചു
കാണിച്ചുതരുവിൻ; അവർ കൂടി ആേലാചിക്കെട്ട;
പുരാതനേമ ഇതു േകൾപ്പിക്കയും പണ്ടു തേന്ന ഇതു
്രപസ്താവിക്കയും െചയത്വൻ ആർ? യേഹാവയായ
ഞാൻ അല്ലേയാ? ഞാൻ അല്ലാെത േവെറാരു ൈദവം
ഇല്ല; ഞാൻ അല്ലാെത നീതിമാനാെയാരു ൈദവവും
രക്ഷിതാവും ഇല്ല. 22

സകലഭൂസീമാവാസികളുമായുേള്ളാേര, എങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞു രക്ഷെപ്പടുവിൻ; ഞാനല്ലാെത േവെറാരു
ൈദവവും ഇല്ലേല്ലാ. 23 എന്നാണ, എെന്റ മുമ്പിൽ
ഏതു മുഴങ്കാലും മടങ്ങും; ഏതു നാവും സത്യം
െചയ്യും എന്നിങ്ങെന എെന്റ വായിൽനിന്നു നീതിയും
മടങ്ങാത്ത ഒരു വചനവും പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 24

യേഹാവയിൽ മാ്രതം നീതിയും ബലവും ഉണ്ടു എന്നു
ഓേരാരുത്തൻ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു അവെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ലും; അവേനാടു േകാപിക്കുന്നവെരാെക്കയും

ലജ്ജിച്ചുേപാകും. 25 യേഹാവയിൽ
യി്രസാേയൽസന്തതിെയല്ലാം നീതീകരിക്കെപ്പട്ടു
പുകഴും.

൪൬൪൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േബൽ വണങ്ങുന്നു; െനേബാ കുനിയുന്നു;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള മൃഗങ്ങളുെട
പുറത്തും കന്നുകാലികളുെട പുറത്തും

കയറ്റിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ എടുത്തുെകാണ്ടു
നടക്കുന്നവ ഒരു ചുമടും തളന്നൎ  മൃഗങ്ങൾക്കു ഭാരവും
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 2 അവ കുനിയുന്നു;
ഒരുേപാെല വണങ്ങുന്നു; ഭാരം ഒഴിപ്പാൻ കഴിയാെത
അവ തേന്ന ്രപവാസത്തിേലക്കു േപായിരിക്കുന്നു.

3 ഗഭൎ ംമുതൽ വഹിക്കെപ്പട്ടവരും ഉദരംമുതൽ
ചുമക്കെപ്പട്ടവരുമായി യാേക്കാബ ്ഗൃഹവും
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
എല്ലാവരുമായുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ. 4

നിങ്ങളുെട വാദ്ധൎ ക്യംവെര ഞാൻ അനന്യൻ തേന്ന;
നിങ്ങൾ നെരക്കുേവാളം ഞാൻ നിങ്ങെള ചുമക്കും;
ഞാൻ െചയത്ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ വഹിക്കയും ഞാൻ
ചുമന്നു വിടുവിക്കയും െചയ്യും. 5 നിങ്ങൾ എെന്ന
ആേരാടു ഉപമിച്ചു സദൃശമാക്കും? തമ്മിൽ
ഒത്തുവരത്തക്കവണ്ണം എെന്ന ആേരാടു തുല്യമാക്കും?
6 അവർ സഞ്ചിയിൽനിന്നു െപാന്നു കുടഞ്ഞിടുന്നു;
തുലാസ്സിൽ െവള്ളി തൂക്കുന്നു; തട്ടാെന കൂലിക്കു
െവക്കുന്നു; അവൻ അതുെകാണ്ടു ഒരു േദവെന
ഉണ്ടാക്കുന്നു; അവർ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിക്കുന്നു. 7 അവർ അതിെന േതാളിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടു േപായി അതിെന്റ സ്ഥലത്തു
നിത്തൎ ുന്നു; അതു തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു മാറാെത
നില്ക്കുന്നു; അതിേനാടു നിലവിളിച്ചാൽ അതു ഉത്തരം
പറയുന്നില്ല; കഷ്ടത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.

8 ഇതു ഓത്തൎ ു സ്ഥിരത കാണിപ്പിൻ; േ്രദാഹികെള,
ഇതു മനസ്സിലാക്കുവിൻ. 9 പണ്ടുള്ള പൂവ്വൎ കായ്യൎ ങ്ങെള
ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ; ഞാനല്ലാെത േവെറാരു ൈദവമില്ല;
ഞാൻ തേന്ന ൈദവം, എെന്നേപ്പാെല ഒരുത്തനുമില്ല.
10 ആരംഭത്തിങ്കൽ തേന്ന അവസാനവും
പൂവ്വൎ കാലത്തു തേന്ന േമലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്നു; എെന്റ ആേലാചന
നിവൃത്തിയാകും; ഞാൻ എെന്റ താലപ്യ്യൎ െമാെക്കയും
അനുഷ്ടിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 11 ഞാൻ
കിഴക്കുനിന്നു ഒരു റാഞ്ചൻപക്ഷിെയ,
ദൂരേദശത്തുനിന്നു, എെന്റ ആേലാചനെയ
അനുഷ്ടിക്കുന്ന പുരുഷെന തേന്ന വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ
്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിവത്തൎ ിക്കും; ഞാൻ
നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അനുഷഠ്ിക്കും. 12

നീതിേയാടു അകന്നിരിക്കുന്ന കഠിനഹൃദയന്മാേര,
എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ. 13 ഞാൻ എെന്റ നീതിെയ
അടുത്തു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; അതു
ദൂരമായിരിക്കുന്നില്ല; എെന്റ രക്ഷ താമസിക്കയുമില്ല;
ഞാൻ സീേയാനിൽ രക്ഷയും യി്രസാേയലിന്നു എെന്റ
മഹത്വവും നല്കും.

൪൭൪൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബാേബൽപു്രതിയായ കന്യേക, ഇറങ്ങി
െപാടിയിൽ ഇരിക്ക; കലദ്യപു്രതീ,
സിംഹാസനം കൂടാെത നിലത്തിരിക്ക; നിെന്ന

ഇനി തന്വംഗി എന്നും സുഖേഭാഗിനി എന്നും
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വിളിക്കയില്ല. 2 തിരികല്ലു എടുത്തു മാവു െപാടിക്ക;
നിെന്റ മൂടുപടം നീക്കുക; വ്രസ്താന്തം എടുത്തു കുത്തി
തുട മെറക്കാെത നദികെള കടക്ക. 3 നിെന്റ നഗ്നത
അനാവൃതമാകും; നിെന്റ നാണിടം കാണും; ഞാൻ ഒരു
മനുഷ്യെനയും ആദരിക്കാെത ്രപതികാരം നടത്തും. 4

ഞങ്ങളുെട വീെണ്ടടുപ്പുകാരേനാ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ, യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ എന്നാകുന്നു
അവെന്റ നാമം. 5 കലദ്യപു്രതീ, മിണ്ടാെതയിരിക്ക;
ഇരുട്ടത്തു േപാക; നിെന്ന ഇനി രാജ്യങ്ങളുെട തമ്പുരാട്ടി
എന്നു വിളിക്കയില്ല. 6 ഞാൻ എെന്റ ജനേത്താടു
്രകുദ്ധിച്ചു, എെന്റ അവകാശെത്ത അശുദ്ധമാക്കി,
അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചുതന്നു; നീ അവേരാടു
കനിവു കാണിക്കാെത വൃദ്ധന്മാരുെട േമൽേപാലും
നിെന്റ ഭാരമുള്ള നുകം െവച്ചിരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ
എേന്നക്കും തമ്പുരാട്ടി ആയിരിക്കും എന്നു നീ
പറഞ്ഞു അതു കൂട്ടാക്കാെതയും അതിെന്റ അവസാനം
ഓക്കൎ ാെതയും ഇരുന്നു. 8 ആകയാൽ: ഞാൻ മാ്രതം;
എനിക്കു തുല്യമായി മറ്റാരുമില്ല; ഞാൻ
വിധവയായിരിക്കയില്ല; പു്രതനഷ്ടം അറികയുമില്ല
എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന സുഖേഭാഗിനിയും
നിഭൎയവാസിനിയും ആയുള്ളവേള, ഇതു േകൾക്ക: 9

പു്രതനഷ്ടം, ൈവധവ്യം ഇവ രണ്ടും െപെട്ടന്നു ഒരു
ദിവസത്തിൽ തേന്ന നിനക്കു ഭവിക്കും; നിെന്റ
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങൾ എ്രത െപരുകിയിരുന്നാലും നിെന്റ
ആഭിചാരങ്ങൾ എ്രത അധികമായിരുന്നാലും അവ
നിനക്കു നിറപടിയായി ഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. 10 നീ
നിെന്റ ദുഷ്ടതയിൽ ആശ്രയിച്ചു, ആരും എെന്ന
കാണുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ; നിെന്റ ജ്ഞാനവും
നിെന്റ വിദ്യയും നിെന്ന െതറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു; ഞാൻ
മാ്രതം; എനിക്കു തുല്യമായി മറ്റാരും ഇല്ല എന്നു നീ
നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു. 11 അതുെകാണ്ടു
മ്രന്തവാദത്താൽ നീക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനത്ഥൎ ം
നിെന്റേമൽ വരും; നിന്നാൽ പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത
ആപത്തു നിനക്കു ഭവിക്കും; നീ അറിയാത്ത നാശം
െപെട്ടന്നു നിെന്റേമൽ വരും. 12 നീ ബാല്യംമുതൽ
അദ്ധ്വാനിച്ചു െചയ്യുന്ന നിെന്റ
മ്രന്തവാദങ്ങൾെകാണ്ടും ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങളുെട
െപരുപ്പംെകാണ്ടും ഇേപ്പാൾ നിന്നുെകാൾക; പേക്ഷ
ഫലിക്കും; പേക്ഷ നീ േപടിപ്പിക്കും! 13 നിെന്റ
ആേലാചനാബാഹുല്യംെകാണ്ടു നീ
വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു; േജ്യാതിഷക്കാരും നക്ഷ്രതം
േനാക്കുന്നവരും നിനക്കു വരുവാനുള്ള മാസാന്തരം
അറിയിക്കുന്നവരും ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റു നിെന്ന
രക്ഷിക്കെട്ട. 14 ഇതാ, അവർ താളടിേപാെല ആയി
തീക്കു ഇരയാകും; അവർ അഗ്നിജ്വാലയിൽനിന്നു
തങ്ങെള തേന്ന വിടുവിക്കയില്ല; അതു കുളിർ മാറ്റുവാൻ
തക്ക കനലും കായുവാൻ തക്ക തീയും അല്ല. 15

ഇങ്ങെനയാകും നീ അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിെന്റ
ബാല്യംമുതൽ നിേന്നാടുകൂെട വ്യാപാരം െചയത്വർ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദിക്കിേലക്കു
അലഞ്ഞുേപാകും; ആരും നിെന്ന രക്ഷിക്കയില്ല.

൪൮൪൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽ എന്ന േപർ വിളിക്കെപ്പട്ടവരും
െയഹൂദയുെട െവള്ളത്തിൽനിന്നു
ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നവരും യേഹാവയുെട

നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യുന്നവരും സത്യേത്താടും
നീതിേയാടും കൂെടയെല്ലങ്കിലും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവെത്ത കീത്തൎ ിക്കുന്നവരും ആയ യാേക്കാബ്

ഗൃഹേമ, ഇതു േകട്ടുെകാൾവിൻ. 2 അവർ തങ്ങെള
തേന്ന വിശുദ്ധനഗരം എന്നു വിളിച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവേല്ലാ; അവെന്റ നാമം
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എന്നാകുന്നു. 3

പൂവ്വൎ കായ്യൎ ങ്ങെള ഞാൻ പണ്ടുതേന്ന ്രപസ്താവിച്ചു; അവ
എെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു; ഞാൻ അവെയ
േകൾപ്പിച്ചു; െപെട്ടന്നു ഞാൻ ്രപവത്തൎ ിച്ചു; അവ
സംഭവിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 4 നീ കഠിനൻ എന്നും നിെന്റ
കഴുത്തു ഇരിമ്പുഞരമ്പുള്ളെതന്നും നിെന്റ െനറ്റി താ്രമം
എന്നും ഞാൻ അറികെകാണ്ടു 5 ഞാൻ പണ്ടുതേന്ന
നിേന്നാടു ്രപസ്താവിച്ചു; എെന്റ വി്രഗഹം അവെയ
െചയത്ു എന്നും എെന്റ വി്രഗഹവും ബിംബവും
അവെയ കലപ്ിച്ചു എന്നും നീ പറയാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു അവ സംഭവിക്കും മുെമ്പ ഞാൻ
നിെന്ന േകൾപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 6 നീ േകട്ടിട്ടുണ്ടു;
ഇേപ്പാൾ എല്ലാം കണ്ടുെകാൾക; നിങ്ങൾ തേന്ന അതു
്രപസ്താവിക്കയില്ലേയാ? ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ പുതിയതു,
നീ അറിയാെത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തേന്ന നിെന്ന
േകൾപ്പിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ അതു അറിഞ്ഞുവേല്ലാ
എന്നു നീ പറയാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു അതു പണ്ടല്ല,
ഇേപ്പാൾ തെന്ന സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഇേന്നദിവസത്തിന്നു മുമ്പു നീ അതിെനക്കുറിച്ചു ഒന്നും
േകട്ടിട്ടില്ല. 8 നീ േകൾക്കേയാ അറികേയാ നിെന്റ െചവി
അന്നു തുറക്കെപ്പടുകേയാ െചയത്ിട്ടില്ല. നീ വളെര
േ്രദാഹം െചയത്ു, ഗഭൎ ംമുതൽ വിശ്വാസവഞ്ചകൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു.
9 എെന്റ നാമംനിമിത്തം ഞാൻ എെന്റ േകാപെത്ത
താമസിപ്പിക്കുന്നു; നിെന്ന സംഹരിേക്കണ്ടതിന്നു
എെന്റ സ്തുതി നിമിത്തം ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10

ഇതാ, ഞാൻ നിെന്ന ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു,
െവള്ളിെയേപ്പാെല അല്ലതാനും; ഞാൻ നിെന്ന
കഷ്ടതയുെട ചൂളയിൽ ആകുന്നു േശാധന കഴിച്ചതു. 11

എെന്റ നിമിത്തം, എെന്റ നിമിത്തം തേന്ന, ഞാൻ അതു
െചയ്യും; എെന്റ നാമം അശുദ്ധമായത്ീരുന്നെതങ്ങെന?
ഞാൻ എെന്റ മഹത്വം മെറ്റാരുത്തന്നും െകാടുക്കയില്ല.
12 യാേക്കാേബ, ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയേല,
എെന്റ വാക്കു േകൾക്ക; ഞാൻ അനന്യൻ; ഞാൻ
ആദ്യനും ഞാൻ അന്ത്യനും ആകുന്നു. 13 എെന്റ ൈക
ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനമിട്ടു; എെന്റ വലൈങ്ക
ആകാശെത്ത വിരിച്ചു; ഞാൻ വിളിക്കുേമ്പാൾ അവ
ഒെക്കയും ഉളവായവ്രുന്നു. 14 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
കൂടിവന്നു േകട്ടുെകാൾവിൻ; അവരിൽ ആർ ഇതു
്രപസ്താവിച്ചു? യേഹാവ േസ്നഹിക്കുന്നവൻ
ബാേബലിേനാടു അവെന്റ ഹിതവും കലദ്യേരാടു
അവെന്റ ഭുജബലവും അനുഷഠ്ിക്കും. 15 ഞാൻ,
ഞാൻ തേന്ന ്രപസ്താവിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെന
വിളിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു; അവെന്റ വഴി
സാദ്ധ്യമാകും. 16 നിങ്ങൾ അടുത്തുവന്നു ഇതു
േകൾപ്പിൻ; ഞാൻ ആദിമുതൽ രഹസ്യത്തിലല്ല
്രപസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു; അതിെന്റ ഉത്ഭവകാലംമുതൽ
ഞാൻ അവിെട ഉണ്ടു; ഇേപ്പാേഴാ യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു എെന്നയും തെന്റ ആത്മാവിെനയും
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 17 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനും
നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുകാരനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ശുഭകരമായി ്രപവത്തൎ ിപ്പാൻ നിെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കയും നീ േപാേകണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിെന്ന
നടത്തുകയും െചയ്യുന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഞാൻ തേന്ന. 18 അേയ്യാ, നീ എെന്റ കലപ്നകെള
േകട്ടനുസരിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു! എന്നാൽ
നിെന്റ സമാധാനം നദിേപാെലയും നിെന്റ നീതി
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സമു്രദത്തിെല തിരേപാെലയും ആകുമായിരുന്നു. 19

നിെന്റ സന്തതി മണൽേപാെലയും നിെന്റ ഗഭൎഫലം
മണൽതരിേപാെലയും ആകുമായിരുന്നു. നിെന്റ േപർ
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു േഛദിക്കെപ്പടുകേയാ
നശിച്ചുേപാകേയാ െചയ്കയില്ലായിരുന്നു. 20

ബാേബലിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിൻ;
ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട കലദ്യെര വിട്ടു
ഓടിേപ്പാകുവിൻ: ഇതു ്രപസ്താവിച്ചു േകൾപ്പിപ്പിൻ;
ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളം ഇതു ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ;
യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ യാേക്കാബിെന
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. 21 അവൻ
അവെര ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിൽകൂടി നടത്തിയേപ്പാൾ
അവക്കൎ ു ദാഹിച്ചില്ല; അവൻ അവക്കൎ ുേവണ്ടി
പാറയിൽനിന്നു െവള്ളം ഒഴുകുമാറാക്കി; അവൻ പാറ
പിളന്നൎ േപ്പാൾ െവള്ളം ചാടിപുറെപ്പട്ടു. 22 ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു
സമാധാനം ഇല്ല എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൪൯൪൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദ്വീപുകേള, എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ;
ദൂരത്തുള്ള വംശങ്ങേള, ശ്രദ്ധിപ്പിൻ; യേഹാവ
എെന്ന ഗഭൎ ംമുതൽ വിളിച്ചു; എെന്റ

അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കയിൽ തേന്ന എെന്റ േപർ
്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 അവൻ എെന്റ വാെയ
മൂച്ചൎ യുള്ള വാൾേപാെലയാക്കി തെന്റ കയ്യുെട നിഴലിൽ
എെന്ന ഒളിപ്പിച്ചു; അവൻ എെന്ന മിനുക്കിയ
അമ്പാക്കി തെന്റ പൂണയിൽ മെറച്ചുെവച്ചു, എേന്നാടു:
3 യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ ദാസൻ; ഞാൻ നിന്നിൽ
മഹത്വീകരിക്കെപ്പടും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 4

ഞാേനാ; ഞാൻ െവറുെത അദ്ധ്വാനിച്ചു; എെന്റ
ശക്തിെയ വ്യത്ഥൎ മായും നിഷഫ്ലമായും
െചലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും
എെന്റ ന്യായം യേഹാവയുെട പക്കലും എെന്റ
്രപതിഫലം എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ പക്കലും ഇരിക്കുന്നു.
5 ഇേപ്പാേഴാ, യാേക്കാബിെന തെന്റ അടുക്കൽ
തിരിച്ചുവരുത്തുവാനും യി്രസാേയലിെന
തനിക്കുേവണ്ടി േശഖരിപ്പാനും എെന്ന ഗഭൎത്തിൽ തെന്റ
ദാസനായി നിമ്മൎ ിച്ചിട്ടുള്ള യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു -
ഞാൻ യേഹാെവക്കു മാന്യനും എെന്റ ൈദവം എെന്റ
ബലവും ആകുന്നു: 6 നീ യാേക്കാബിെന്റ േഗാ്രതങ്ങെള
എഴുേന്നലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നും യി്രസാേയലിൽ
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെര തിരിച്ചുവരുേത്തണ്ടതിന്നും
എനിക്കു ദാസനായിരിക്കുന്നതു േപാരാ; എെന്റ രക്ഷ
ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളം എേത്തണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ജാതികൾക്കു ്രപകാശമാക്കിെവച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു
അവൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 7 യി്രസാേയലിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരനും അവെന്റ പരിശുദ്ധനുമായ
യേഹാവ, സവ്വൎ നിന്ദിതനും ജാതിക്കു െവറുപ്പുള്ളവനും
അധിപതികളുെട ദാസനുമായവേനാടു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: വിശ്വസ്തനായ യേഹാവനിമിത്തവും
നിെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്ത യി്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധൻ
നിമിത്തവും രാജാക്കന്മാർ കണ്ടു എഴുേന്നല്ക്കയും
്രപഭുക്കന്മാർ കണ്ടു നമസ്കരിക്കയും െചയ്യും. 8

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
്രപസാദകാലത്തു ഞാൻ നിനക്കു ഉത്തരം അരുളി;
രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന സഹായിച്ചു;
േദശെത്ത ഉയത്തൎ ുവാനും ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന
അവകാശങ്ങെള ൈകവശമാക്കിെക്കാടുപ്പാനും
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവേരാടു: ഇറങ്ങിെപെയ്ക്കാൾവിൻ
എന്നും അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവേരാടു:

െവളിയിൽ വരുവിൻ എന്നും പറവാനും ഞാൻ നിെന്ന
കാത്തു, 9 നിെന്ന ജനത്തിെന്റ നിയമമാക്കി
െവച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ വഴികളിൽ േമയും;
എല്ലാപാഴക്ുന്നുകളിലും അവക്കൎ ു േമച്ചലുണ്ടാകും. 10

അവക്കൎ ു വിശക്കയില്ല, ദാഹിക്കയുമില്ല; മരീചികയും
െവയിലും അവെര ബാധിക്കയില്ല; അവേരാടു
കരുണയുള്ളവൻ അവെര വഴിനടത്തുകയും
നീരുറവുകൾക്കരിെക അവെര െകാണ്ടുേപാകയും
െചയ്യും. 11 ഞാൻ എെന്റ മലകെളെയാെക്കയും
വഴിയാക്കും; എെന്റ െപരുവഴികൾ െപാങ്ങിയിരിക്കും.
12 ഇതാ, ഇവർ ദൂരത്തുനിന്നും ഇവർ വടക്കുനിന്നും
പടിഞ്ഞാറുനിന്നും ഇവർ സീനീംേദശത്തുനിന്നും
വരുന്നു. 13 ആകാശേമ, േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്ക; ഭൂമിേയ,
ആനന്ദിക്ക; പവ്വൎ തങ്ങേള, െപാട്ടി ആക്കൎ ുവിൻ;
യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; തെന്റ
അരിഷ്ടന്മാേരാടു കരുണ കാണിക്കുന്നു. 14

സീേയാേനാ: യേഹാവ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു, കത്തൎ ാവു
എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നു. 15 ഒരു ്രസ്തീ
തെന്റ കുഞ്ഞിെന മറക്കുേമാ? താൻ ്രപസവിച്ച
മകേനാടു കരുണ, േതാന്നാതിരിക്കുേമാ? അവർ
മറന്നുകളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിെന്ന മറക്കയില്ല. 16 ഇതാ
ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ ഉള്ളങ്കയ്യിൽ വെരച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ മതിലുകൾ എല്ലായേ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരിക്കുന്നു. 17 നിെന്റ മക്കൾ ബദ്ധെപ്പട്ടു വരുന്നു;
നിെന്ന നശിപ്പിച്ചവരും ശൂന്യമാക്കിയവരും നിെന്ന
വിട്ടുേപാകുന്നു. 18 തലെപാക്കി ചുറ്റും േനാക്കുക;
ഇവർ എല്ലാവരും നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുന്നു.
എന്നാണ, നീ അവെര ഒെക്കയും ആഭരണംേപാെല
അണികയും ഒരു മണവാട്ടി എന്നേപാെല അവെര
അെരക്കു െകട്ടുകയും െചയ്യും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 19 നിെന്റ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളും
പാഴിടങ്ങളും നാശം ഭവിച്ച േദശവുേമാ ഇേപ്പാൾ
നിവാസികൾക്കു േപാരാെതവരും; നിെന്ന
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞവർ ദൂരത്തു അകന്നിരിക്കും. 20

നിെന്റ പു്രതഹീനതയിെല മക്കൾ: സ്ഥലം
േപാരാതിരിക്കുന്നു; പാപ്പൎ ാൻ സ്ഥലം തരിക എന്നു
നിേന്നാടു പറയും. 21 അേപ്പാൾ നീ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ: ഞാൻ പു്രതഹീനയും വന്ധ്യയും
്രപവാസിനിയും അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവളും ആയിരിേക്ക
ആർ ഇവെര ്രപസവിച്ചു വളത്തൎ ിത്തന്നിരിക്കുന്നു?
ഞാൻ ഏകാകിയായിരുന്നുവേല്ലാ; ഇവർ എവിെട
ആയിരുന്നു എന്നു പറയും.

22 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ജാതികൾക്കു എെന്റ ൈക
ഉയത്തൎ ുകയും വംശങ്ങൾക്കു എെന്റ െകാടി
കാണിക്കയും െചയ്യും; അവർ നിെന്റ പു്രതന്മാെര
തങ്ങളുെട മാവ്വൎ ിൽ അെണച്ചും പു്രതിമാെര േതാളിൽ
എടുത്തും െകാണ്ടു വരും. 23 രാജാക്കന്മാർ നിെന്റ
േപാറ്റപ്പന്മാരും അവരുെട രാജ്ഞികൾ നിെന്റ
േപാറ്റമ്മമാരും ആയിരിക്കും; അവർ നിെന്ന
സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി, നിെന്റ കാലിെല െപാടി നക്കും;
ഞാൻ യേഹാവ എന്നും എനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചുേപാകയില്ല എന്നും നീ
അറിയും. 24 ബലവാേനാടു അവെന്റ കവച്ചൎ
എടുത്തുകളയാേമാ? അല്ല, നിഷ്കണ്ടകെന്റ ബദ്ധന്മാെര
വിടുവിക്കാേമാ? 25 എന്നാൽ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ബലവാേനാടു ബദ്ധന്മാെര
എടുത്തുകളയാം; നിഷ്കണ്ടകെന്റ കവച്ചൎ െയയും
വിടുവിക്കാം; നിേന്നാടു േപാരാടുന്നവേനാടു ഞാൻ
േപാരാടുകയും നിെന്റ മക്കെള രക്ഷിക്കയും െചയ്യും.
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26 നിെന്ന െഞരുക്കുന്നവെര ഞാൻ അവരുെട
സ്വന്തമാംസം തീറ്റും; വീഞ്ഞുേപാെല സ്വന്തരക്തം
കുടിച്ചു അവക്കൎ ു ലഹരി പിടിക്കും; യേഹാവയായ
ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷിതാവും യാേക്കാബിെന്റ വീരൻ
നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുകാരനും ആകുന്നു എന്നു
സകലജഡവും അറിയും.

൫൦൫൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ നിങ്ങളുെട അമ്മെയ
ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞതിെന്റ ഉേപക്ഷണപ്രതം

എവിെട? അല്ല, എെന്റ കടക്കാരിൽ ആക്കൎ ാകുന്നു
ഞാൻ നിങ്ങെള വിറ്റുകളഞ്ഞതു! നിങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തേന്ന
വിറ്റുകളഞ്ഞും നിങ്ങളുെട ലംഘനങ്ങളാൽ നിങ്ങളുെട
അമ്മ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടുമിരിക്കുന്നു. 2 ഞാൻ
വന്നേപ്പാൾ ആരും ഇല്ലാതിരിപ്പാനും ഞാൻ
വിളിച്ചേപ്പാൾ ആരും ഉത്തരം പറയാതിരിപ്പാനും
സംഗതി എന്തു? വീെണ്ടടുപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം എെന്റ
ൈക വാസ്തവമായി കുറുകിയിരിക്കുന്നുേവാ? അല്ല,
വിടുവിപ്പാൻ എനിക്കു ശക്തിയില്ലേയാ? ഇതാ, എെന്റ
ശാസനെകാണ്ടു ഞാൻ സമു്രദെത്ത വറ്റിച്ചുകളയുന്നു;
നദികെള മരുഭൂമികളാക്കുന്നു; െവള്ളം ഇല്ലായ്കയാൽ
അവയിെല മത്സ്യം ദാഹംെകാണ്ടു ചത്തുനാറുന്നു. 3

ഞാൻ ആകാശെത്ത ഇരുട്ടുടുപ്പിക്കയും രട്ടു
പുെതപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നു. 4 തളന്നൎ ിരിക്കുന്നവെന
വാക്കുെകാണ്ടു താങ്ങുവാൻ അറിേയണ്ടതിന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എനിക്കു ശിഷ്യന്മാരുെട
നാവു തന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ രാവിെലേതാറും
ഉണത്തൎ ുന്നു; ശിഷ്യന്മാെരേപ്പാെല േകൾേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ എെന്റ െചവി ഉണത്തൎ ുന്നു. 5 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു എെന്റ െചവി തുറന്നു; ഞാേനാ
മറുത്തുനിന്നില്ല; പിന്തിരിഞ്ഞതുമില്ല. 6

അടിക്കുന്നവക്കൎ ു, ഞാൻ എെന്റ മുതുകും േരാമം
പറിക്കുന്നവക്കൎ ു, എെന്റ കവിളും
കാണിച്ചുെകാടുത്തു; എെന്റ മുഖം നിെന്ദക്കും
തുപ്പലിന്നും മെറച്ചിട്ടുമില്ല. 7 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
എെന്ന സഹായിക്കും; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
അമ്പരന്നുേപാകയില്ല; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ
മുഖം തീക്കല്ലുേപാെല ആക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
ലജ്ജിച്ചുേപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 8

എെന്ന നീതീകരിക്കുന്നവൻ സമീപത്തുണ്ടു; എേന്നാടു
വാദിക്കുന്നവൻ ആർ? നമുക്കു തമ്മിൽ ഒന്നു
േനാക്കാം; എെന്റ ്രപതിേയാഗി ആർ? അവൻ ഇങ്ങു
വരെട്ട. 9 ഇതാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എെന്ന
തുെണക്കുന്നു; എെന്ന കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ ആർ?
അവെരല്ലാവരും വ്രസ്തം േപാെല പഴകിേപ്പാകും? പുഴു
അവെര തിന്നുകളയും. 10 നിങ്ങളിൽ യേഹാവെയ
ഭയെപ്പടുകയും അവെന്റ ദാസെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ ആർ? തനിക്കു
്രപകാശം ഇല്ലാെത അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നാലും
അവൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു തെന്റ
ൈദവത്തിേന്മൽ ചാരിെക്കാള്ളെട്ട. 11 ഹാ, തീ
കത്തിച്ചു തീയമ്പുകൾ അെരക്കു െകട്ടുന്നവേര,
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുെട തീയുെട
െവളിച്ചത്തിലും നിങ്ങൾ െകാളുത്തിയിരിക്കുന്ന
തീയമ്പുകളുെട ഇടയിലും നടപ്പിൻ; എെന്റ കയ്യാൽ
ഇതു നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കും; നിങ്ങൾ വ്യസനേത്താെട
കിടേക്കണ്ടിവരും.

൫൨൫൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീതിെയ പിന്തുടരുന്നവരും യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുന്നവരും ആയുേള്ളാേര, എെന്റ
വാക്കു േകൾപ്പിൻ; നിങ്ങെള െവട്ടിെയടുത്ത

പാറയിേലക്കും നിങ്ങെള കുഴിെച്ചടുത്ത
ഖനിഗഭൎത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞുേനാക്കുവിൻ. 2

നിങ്ങളുെട പിതാവായ അ്രബാഹാമിങ്കേലക്കും
നിങ്ങെള ്രപസവിച്ച സാറായിങ്കേലക്കും
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുവിൻ; ഞാൻ അവെന ഏകനായിട്ടു
വിളിച്ചു അവെന അനു്രഗഹിച്ചു വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
3 യേഹാവ സീേയാെന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; അവൻ
അതിെന്റ സകലശൂന്യസ്ഥലങ്ങെളയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു,
അതിെന്റ മരുഭൂമിെയ ഏെദെനേപ്പാെലയും അതിെന്റ
നിജ്ജൎ ന്രപേദശെത്ത യേഹാവയുെട
േതാട്ടെത്തേപ്പാെലയും ആക്കുന്നു; ആനന്ദവും
സേന്താഷവും േസ്താ്രതവും സംഗീതേഘാഷവും അതിൽ
ഉണ്ടാകും. 4 എെന്റ ജനേമ, എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ;
എെന്റ ജാതിേയ, എനിക്കു െചവിതരുവിൻ; ഉപേദശം
എങ്കൽനിന്നു പുറെപ്പടും; ഞാൻ എെന്റ ന്യായെത്ത
വംശങ്ങൾക്കു ്രപകാശമായി സ്ഥാപിക്കും. 5 എെന്റ
നീതി സമീപമായിരിക്കുന്നു; എെന്റ രക്ഷ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; എെന്റ ഭുജങ്ങൾ വംശങ്ങൾക്കു
ന്യായം വിധിക്കും; ദ്വീപുകൾ എനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു; എെന്റ ഭുജത്തിൽ അവർ
ആശ്രയിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങളുെട കണ്ണു
ആകാശത്തിേലക്കു ഉയത്തൎ ുവിൻ; താെഴ ഭൂമിെയ
േനാക്കുവിൻ; ആകാശം പുകേപാെല േപായേ്പാകും;
ഭൂമി വ്രസ്തംേപാെല പഴകും; അതിെല നിവാസികൾ
െകാതുകുേപാെല ചത്തുേപാകും; എന്നാൽ എെന്റ
രക്ഷ എേന്നക്കും ഇരിക്കും; എെന്റ നീതിക്കു നീക്കം
വരികയുമില്ല. 7 നീതിെയ അറിയുന്നവരും
ഹൃദയത്തിൽ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഉള്ള ജനവും
ആയുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ; നിങ്ങൾ
മനുഷ്യരുെട നിന്ദെയ ഭയെപ്പടരുതു; അവരുെട
ദൂഷണങ്ങെള േപടിക്കയും അരുതു. 8 പുഴു അവെര
വ്രസ്തെത്തേപ്പാെല അരിച്ചുകളയും; കൃമി അവെര
കമ്പിളിെയേപ്പാെല തിന്നുകളയും; എന്നാൽ എെന്റ
നീതി ശാശ്വതമായും എെന്റ രക്ഷ
തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കും. 9 യേഹാവയുെട
ഭുജേമ ഉണരുക, ഉണരുക; ശക്തി ധരിച്ചുെകാൾക;
പൂവ്വൎ കാലത്തും പണ്ടെത്ത തലമുറകളിലും
എന്നേപാെല ഉണരുക; രഹബിെന െവട്ടി
മഹാസപ്പൎ െത്ത കുത്തിക്കളഞ്ഞതു നീ അല്ലേയാ? 10

സമു്രദെത്ത, വലിയ ആഴിയിെല െവള്ളങ്ങെള തേന്ന,
വറ്റിച്ചുകളകയും വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ
കടന്നുേപാേകണ്ടതിന്നു സമു്രദത്തിെന്റ ആഴെത്ത
വഴിയാക്കുകയും െചയത്തു നീയല്ലേയാ? 11

യേഹാവയുെട വിമുക്തന്മാർ ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട
സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവരും; നിത്യാനന്ദം അവരുെട
തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും; അവർ ആനന്ദവും
സേന്താഷവും ്രപാപിക്കും; ദുഃഖവും ഞരക്കവും
ഓടിേപ്പാകും. 12 ഞാൻ, ഞാൻ തേന്ന, നിങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ; എന്നാൽ മരിച്ചുേപാകുന്ന
മതൎ ്യെനയും പുല്ലുേപാെല ആയിത്തീരുന്ന
മനുഷ്യെനയും ഭയെപ്പടുവാൻ നീ ആർ? 13

ആകാശെത്ത വിരിച്ചു ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെള
ഇട്ടവനായി നിെന്റ ്രസഷ്ടാവായ യേഹാവെയ നീ
മറക്കയും പീഡകൻ നശിപ്പിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിവരുന്നു
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എന്നുെവച്ചു അവെന്റ േ്രകാധംനിമിത്തം ദിനം്രപതി
ഇടവിടാെത േപടിക്കയും െചയ്യുന്നെതന്തു? 14

പീഡകെന്റ േ്രകാധം എവിെട?
ബദ്ധനായിരിക്കുന്നവെന േവഗത്തിൽ അഴിച്ചുവിടും;
അവൻ കുണ്ടറയിൽ മരിക്കയില്ല; അവെന്റ
ആഹാരത്തിന്നു മുട്ടുവരികയുമില്ല. 15 തിരകൾ
അലറുവാൻ തക്കവണ്ണം സമു്രദെത്ത
േകാപിപ്പിക്കുന്നവനായി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഞാൻ ആകുന്നു; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
എന്നാകുന്നു എെന്റ നാമം. 16 ഞാൻ ആകാശെത്ത
ഉറപ്പിച്ചു ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും
സീേയാേനാടു: നീ എെന്റ ജനം എന്നു പറകയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങെള നിെന്റ
വായിൽ ആക്കി എെന്റ കയ്യുെട നിഴലിൽ നിെന്ന
മെറച്ചിരിക്കുന്നു. 17 യേഹാവയുെട കയ്യിൽ നിന്നു
അവെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിച്ചിട്ടുള്ള
െയരൂശേലേമ, ഉണരുക, ഉണരുക, എഴുേന്നറ്റുനില്ക്ക; നീ
പരി്രഭമത്തിെന്റ പാനപാ്രതപുടം കുടിച്ചു
വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 18 അവൾ ്രപസവിച്ച
സകലപു്രതന്മാരിലുംെവച്ചു അവെള
വഴിനടത്തുന്നതിന്നു ഒരുത്തനും ഇല്ല; അവൾ
വളത്തൎ ിയ എല്ലാമക്കളിലുംെവച്ചു അവെള
ൈകക്കുപിടിച്ചു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിന്നു
ആരുമില്ല. 19 ഇതു രണ്ടും നിനക്കു േനരിട്ടിരിക്കുന്നു;
നിേന്നാടു ആർ സഹതാപം കാണിക്കും? ശൂന്യവും
നാശവും ക്ഷാമവും വാളും േനരിട്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
നിെന്ന ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടെതങ്ങെന? 20 നിെന്റ മക്കൾ
േബാധംെകട്ടു വലയിൽ അകെപ്പട്ട മാൻ എന്നേപാെല
വീഥികളുെട തെലക്കെലല്ലാം കിടക്കുന്നു; അവർ
യേഹാവയുെട േ്രകാധവും നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ഭത്സൎ നവും െകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 21 ആകയാൽ
അരിഷ്ടയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാെത ലഹരിപിടിച്ചവളും
ആയുേള്ളാേവ, ഇതു േകട്ടുെകാൾക. 22 നിെന്റ
കത്തൎ ാവായ യേഹാവയും തെന്റ ജനത്തിെന്റ
വ്യവഹാരം നടത്തുന്ന നിെന്റ ൈദവവുമായവൻ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ പരി്രഭമത്തിെന്റ
പാനപാ്രതം, എെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ പാനപാ്രതപുടം
തെന്ന, നിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇനി നീ അതു
കുടിക്കയില്ല; 23 നിെന്ന േക്ലശിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ
ഞാൻ അതു െകാടുക്കും അവർ നിേന്നാടു: കുനിയുക;
ഞങ്ങൾ കടന്നുേപാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ;
അങ്ങെന കടന്നുേപാകുന്നവക്കൎ ു നീ നിെന്റ മുതുകിെന
നിലംേപാെലയും െതരുവീഥിേപാെലയും
ആക്കിെവേക്കണ്ടി വന്നു.

൫൨൫൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സീേയാേന, ഉണരുക, ഉണരുക, നിെന്റ ബലം
ധരിച്ചുെകാൾക; വിശുദ്ധനഗരമായ
െയരൂശേലേമ, നിെന്റ അലങ്കാരവ്രസ്തം

ധരിച്ചുെകാൾക; ഇനിേമലാൽ അ്രഗചമ്മൎ ിയും
അശുദ്ധനും നിന്നിേലക്കു വരികയില്ല. 2 െപാടി
കുടഞ്ഞുകളക; െയരൂശേലേമ, എഴുേന്നറ്റു ഇരിക്ക;
ബദ്ധയായ സീേയാൻ പു്രതീ, നിെന്റ കഴുത്തിെല
ബന്ധനങ്ങെള അഴിച്ചുകളക. 3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: വിലവാങ്ങാെത നിങ്ങെള
വിറ്റുകളഞ്ഞു; വിലെകാടുക്കാെത നിങ്ങെള
വീണ്ടുെകാള്ളും. 4 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്റ ജനം പണ്ടു

പരേദശവാസം െചയവ്ാൻ മി്രസയീമിേലക്കു
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു; അശ്ശൂരും അവെര െവറുെത
പീഡിപ്പിച്ചു. 5 ഇേപ്പാേഴാ എെന്റ ജനെത്ത െവറുെത
പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായിരിക്കെകാണ്ടു ഞാൻ ഇവിെട
എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
അവരുെട അധിപതിമാർ മുറയിടുന്നു; എെന്റ നാമം
ഇടവിടാെത എല്ലായേ്പാഴും ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു എന്നും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 6 അതുെകാണ്ടു എെന്റ
ജനം എെന്റ നാമെത്ത അറിയും; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ,
ഞാൻ തെന്നയാകുന്നു ്രപസ്താവിക്കുന്നവൻ എന്നു
അവർ അന്നു അറിയും.

7 സമാധാനെത്ത േഘാഷിച്ചു നന്മെയ
സുവിേശഷിക്കയും രക്ഷെയ ്രപസിദ്ധമാക്കുകയും
സീേയാേനാടു: നിെന്റ ൈദവം വാഴുന്നു എന്നു
പറകയും െചയ്യുന്ന സുവാത്തൎ ാദൂതെന്റ കാൽ
പവ്വൎ തങ്ങളിേന്മൽ എ്രത മേനാഹരം! 8 നിെന്റ
കാവല്ക്കാരുെട ശബ്ദം േകട്ടുേവാ? അവർ ശബ്ദം ഉയത്തൎ ി
ഒരുേപാെല ഉല്ലസിച്ചു േഘാഷിക്കുന്നു; യേഹാവ
സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ അവർ
അഭിമുഖമായി കാണും. 9 െയരൂശേലമിെന്റ
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങേള, െപാട്ടി ആത്തൎ ുെകാൾവിൻ;
യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിച്ചു,
െയരൂശേലമിെന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10

സകല ജാതികളും കാൺെക യേഹാവ തെന്റ
വിശുദ്ധഭുജെത്ത നഗ്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങെളാെക്കയും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷെയ
കാണും. 11 വിട്ടു േപാരുവിൻ; വിട്ടുേപാരുവിൻ;
അവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ടുേപാരുവിൻ;
അശുദ്ധമായെതാന്നും െതാടരുതു; അതിെന്റ നടുവിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ടുേപാരുവിൻ; യേഹാവയുെട
ഉപകരണങ്ങെള ചുമക്കുന്നവേര, നിങ്ങെളത്തേന്ന
നിമ്മൎ ലീകരിപ്പിൻ. 12 നിങ്ങൾ ബദ്ധപ്പാേടാെട
േപാകയില്ല, ഓടിേപ്പാകയുമില്ല; യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
മുമ്പായി നടക്കും; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം
നിങ്ങൾക്കു പിമ്പട ആയിരിക്കും.

13 എെന്റ ദാസൻ കൃതാത്ഥൎ നാകും; അവൻ
ഉയന്നൎ ുെപാങ്ങി അത്യന്തം ഉന്നതനായിരിക്കും. 14

അവെന്റ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവെന്റ
ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും േതാന്നുമാറു
വിരൂപമായിരിക്കെകാണ്ടു പലരും നിെന്ന കണ്ടു
സ്തംഭിച്ചുേപായതു േപാെല, 15 അവൻ പല
ജാതികെളയും കുതിച്ചുചാടുമാറാക്കും; രാജാക്കന്മാർ
അവെന കണ്ടു വായെ്പാത്തി നില്ക്കും; അവർ
ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതു കാണുകയും
ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതു ്രഗഹിക്കയും െചയ്യും.

൫൩൫൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചതു ആർ
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? യേഹാവയുെട ഭുജം
ആക്കൎ ു െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 2 അവൻ ഇളയ

ൈതേപാെലയും വരണ്ട നിലത്തുനിന്നു േവർ
മുെളക്കുന്നതുേപാെലയും അവെന്റ മുമ്പാെക വളരും;
അവന്നു രൂപഗുണം ഇല്ല, േകാമളത്വം ഇല്ല; കണ്ടാൽ
ആ്രഗഹിക്കത്തക്ക െസൗന്ദയ്യൎ വുമില്ല. 3 അവൻ
മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കെപ്പട്ടും ത്യജിക്കെപ്പട്ടും
വ്യസനപാ്രതമായും േരാഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു;
അവെന കാണുന്നവർ മുഖം
മെറച്ചുകളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു;
നാം അവെന ആദരിച്ചതുമില്ല. 4 സാക്ഷാൽ നമ്മുെട
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േരാഗങ്ങെള അവൻ വഹിച്ചു; നമ്മുെട േവദനകെള
അവൻ ചുമന്നു; നാേമാ, ൈദവം അവെന ശിക്ഷിച്ചും
അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു. 5

എന്നാൽ അവൻ നമ്മുെട അതി്രകമങ്ങൾനിമിത്തം
മുറിേവറ്റും നമ്മുെട അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകന്നൎ ും
ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുെട സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ
അവെന്റേമൽ ആയി അവെന്റ അടിപ്പിണരുകളാൽ
നമുക്കു െസൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. 6 നാം
എല്ലാവരും ആടുകെളേപ്പാെല െതറ്റിേപ്പായിരുന്നു; നാം
ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു;
എന്നാൽ യേഹാവ നമ്മുെട എല്ലാവരുെടയും
അകൃത്യം അവെന്റ േമൽ ചുമത്തി. 7 തെന്നത്താൻ
താഴത്്തി വാെയ തുറക്കാെതയിരുന്നിട്ടും അവൻ
പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടു; െകാല്ലുവാൻ െകാണ്ടുേപാകുന്ന
കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെലയും േരാമം ക്രതിക്കുന്നവരുെട
മുമ്പാെക മിണ്ടാെതയിരിക്കുന്ന ആടിെനേപ്പാെലയും
അവൻ വാെയ തുറക്കാതിരുന്നു. 8 അവൻ
പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കെപ്പട്ടു;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്നു അവൻ
േഛദിക്കെപ്പട്ടു എന്നും എെന്റ ജനത്തിെന്റ അതി്രകമം
നിമിത്തം അവന്നു ദണ്ഡനം വന്നു എന്നും അവെന്റ
തലമുറയിൽ ആർ വിചാരിച്ചു? 9 അവൻ സാഹസം
ഒന്നും െചയ്യാെതയും അവെന്റ വായിൽ
വഞ്ചനെയാന്നും ഇല്ലാെതയും ഇരുന്നിട്ടും അവർ
അവന്നു ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂെട ശവക്കുഴി െകാടുത്തു;
അവെന്റ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാേരാടുകൂെട
ആയിരുന്നു. 10 എന്നാൽ അവെന തകത്തൎ ുകളവാൻ
യേഹാെവക്കു ഇഷ്ടം േതാന്നി; അവൻ അവന്നു കഷ്ടം
വരുത്തി; അവെന്റ ്രപാണൻ ഒരു
അകൃത്യയാഗമായിത്തീന്നൎ ിട്ടു അവൻ സന്തതിെയ
കാണുകയും ദീഘൎ ായുസ്സു ്രപാപിക്കയും
യേഹാവയുെട ഇഷ്ടം അവെന്റ കയ്യാൽ സാധിക്കയും
െചയ്യും. 11 അവൻ തെന്റ ്രപയത്നഫലം കണ്ടു
തൃപത്നാകും; നീതിമാനായ എെന്റ ദാസൻ തെന്റ
പരിജ്ഞാനം െകാണ്ടു പലെരയും നീതീകരിക്കും;
അവരുെട അകൃത്യങ്ങെള അവൻ വഹിക്കും. 12

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവന്നു മഹാന്മാേരാടുകൂെട
ഓഹരി െകാടുക്കും; ബലവാന്മാേരാടുകൂെട അവൻ
െകാള്ള പങ്കിടും; അവൻ തെന്റ ്രപാണെന
മരണത്തിന്നു ഒഴുക്കിക്കളകയും അേനകരുെട പാപം
വഹിച്ചും അതി്രകമക്കാക്കൎ ു േവണ്ടി
ഇടനിന്നുംെകാണ്ടു അതി്രകമക്കാേരാടുകൂെട
എണ്ണെപ്പടുകയും െചയ്കയാൽ തേന്ന.

൫൪൫൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിേയ, േഘാഷിക്ക; േനാവു
കിട്ടീട്ടില്ലാത്തവേള, െപാട്ടി ആത്തൎ ു
േഘാഷിക്ക; ഏകാകിനിയുെട മക്കൾ

ഭത്തൎ ാവുള്ളവളുെട മക്കെളക്കാൾ അധികം എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 2 നിെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ
സ്ഥലെത്ത വിശാലമാക്കുക; നിെന്റ നിവാസങ്ങളുെട
തിരശ്ശീലകെള അവർ നിവിക്കൎ െട്ട; തടുത്തുകളയരുതു;
നിെന്റ കയറുകെള നീട്ടുക; നിെന്റ കുറ്റികെള ഉറപ്പിക്ക.
3 നീ ഇടേത്താട്ടും വലേത്താട്ടും പരക്കും; നിെന്റ
സന്തതി ജാതികളുെട േദശം ൈകവശമാക്കുകയും
ശൂന്യനഗരങ്ങളിൽ നിവാസികെള പാപ്പൎ ിക്കയും
െചയ്യും. 4 ഭയെപ്പേടണ്ട, നീ ലജ്ജിച്ചുേപാകയില്ല;
്രഭമിേക്കണ്ടാ, നീ നാണിച്ചുേപാകയില്ല; നിെന്റ
െയൗവനത്തിെല ലജ്ജ നീ മറക്കും; നിെന്റ

ൈവധവ്യത്തിെല നിന്ദ ഇനി ഓക്കൎ യുമില്ല. 5 നിെന്റ
്രസഷ്ടാവാകുന്നു നിെന്റ ഭത്തൎ ാവു; ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം;
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനാകുന്നു നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ; സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും ൈദവം എന്നു
അവൻ വിളിക്കെപ്പടുന്നു. 6 ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടു
മേനാവ്യസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ്രസ്തീെയ എന്നേപാെല
യേഹാവ നിെന്ന വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; െയൗവനത്തിൽ
വിവാഹം െചയത്ിട്ടു തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഭായ്യൎ െയ
എന്നേപാെല തേന്ന എന്നു നിെന്റ ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 7 അലപ്േനരെത്തക്കു മാ്രതം ഞാൻ
നിെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു; എങ്കിലും മഹാകരുണേയാെട
ഞാൻ നിെന്ന േചത്തൎ ുെകാള്ളും. 8 േ്രകാധാധിക്യത്തിൽ
ഞാൻ ക്ഷണേനരേത്തക്കു എെന്റ മുഖം നിനക്കു
മെറച്ചു; എങ്കിലും നിത്യദയേയാെട ഞാൻ നിേന്നാടു
കരുണകാണിക്കും എന്നു നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരനായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 9

ഇതു എനിക്കു േനാഹയുെട
െവള്ളങ്ങൾേപാെലയാകുന്നു; േനാഹയുെട
െവള്ളങ്ങൾ ഇനി ഭൂമിെയ മുക്കിക്കളകയില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യം െചയത്തുേപാെല ഞാൻ നിേന്നാടു
േകാപിക്കേയാ നിെന്ന ഭത്സൎ ിക്കേയാ ഇല്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 10 പവ്വൎ തങ്ങൾ
മാറിേപ്പാകും, കുന്നുകൾ നീങ്ങിേപ്പാകും; എങ്കിലും
എെന്റ ദയ നിെന്ന വിട്ടുമാറുകയില്ല; എെന്റ
സമാധാനനിയമം നീങ്ങിേപ്പാകയുമില്ല എന്നു നിേന്നാടു
കരുണയുള്ള യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 11

അരിഷ്ടയും െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ അടിക്കെപ്പട്ടു
ആശ്വാസമറ്റവളും ആയുേള്ളാേവ, ഞാൻ നിെന്റ കല്ലു
അഞ്ജനത്തിൽ പതിക്കയും നീലക്കല്ലുെകാണ്ടു നിെന്റ
അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും െചയ്യും. 12 ഞാൻ നിെന്റ
താഴികക്കുടങ്ങെള പത്മരാഗംെകാണ്ടും നിെന്റ
േഗാപുരങ്ങെള പുഷപ്രാഗംെകാണ്ടും നിെന്റ
അറ്റങ്ങെളെയാെക്കയും മേനാഹരമായ കല്ലുെകാണ്ടും
ഉണ്ടാക്കും. 13 നിെന്റ മക്കൾ എല്ലാവരും
യേഹാവയാൽ ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടവരും നിെന്റ മക്കളുെട
സമാധാനം വലിയതും ആയിരിക്കും. 14 നീതിയാൽ നീ
സ്ഥിരമായി നില്ക്കും; നീ പീഡനേത്താടു അകന്നിരിക്കും;
നിനക്കു ഭയെപ്പടുവാനില്ലേല്ലാ; ഭീഷണിേയാടു നീ
അകന്നിരിക്കും; അതു നിേന്നാടു അടുത്തുവരികയില്ല.
15 ഒരുത്തൻ നിേന്നാടു കലശൽ കൂടുന്നു എങ്കിൽ
അതു എെന്റ ഹിത്രപകാരമല്ല; ആെരങ്കിലും നിേന്നാടു
കലശൽ കൂടിയാൽ അവൻ നിെന്റ നിമിത്തം വീഴും. 16

തീക്കനൽ ഊതി പണിെചയത്ു ഓേരാ ആയുധം
തീക്കൎ ുന്ന െകാല്ലെന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു;
നശിപ്പിപ്പാൻ സംഹാരകെനയും ഞാൻ
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 നിനക്കു വിേരാധമായി
ഉണ്ടാക്കുന്ന യാെതാരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല;
ന്യായായവിസ്താരത്തിൽ നിനക്കു വിേരാധമായി
എഴുേന്നല്ക്കുന്ന എല്ലാ നാവിെനയും നീ കുറ്റം
വിധിക്കും; യേഹാവയുെട ദാസന്മാരുെട
അവകാശവും എെന്റ പക്കൽ നിന്നുള്ള അവരുെട
നീതിയും ഇതു തേന്ന ആകുന്നു എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൫൫൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അല്ലേയാ, ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും
്രദവ്യമില്ലാത്തവരുമായുേള്ളാേര
െവള്ളത്തിന്നു വരുവിൻ: വന്നു വാങ്ങി
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തിന്നുവിൻ; നിങ്ങൾ വന്നു ്രദവ്യവും വിലയും കൂടാെത
വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ. 2

അപ്പമല്ലാത്തതിന്നു ്രദവ്യവും തൃപത്ി
വരുത്താത്തതിന്നു നിങ്ങളുെട ്രപയത്നഫലവും
െചലവിടുന്നെതന്തിന്നു? എെന്റ വാക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു
േകട്ടു നന്മ അനുഭവിപ്പിൻ പുഷ്ടേഭാജനം കഴിച്ചു
േമാദിച്ചുെകാൾവിൻ. 3 നിങ്ങൾ െചവി ചായിച്ചു
എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ; നിങ്ങൾക്കു
ജീവനുണ്ടാേകണ്ടതിന്നു േകട്ടുെകാൾവിൻ; ദാവീദിെന്റ
നിശ്ചലകൃപകൾ എന്ന ഒരു ശാശ്വത നിയമം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു െചയ്യും. 4 ഞാൻ അവെന ജാതികൾക്കു
സാക്ഷിയും വംശങ്ങൾക്കു ്രപഭുവും അധിപതിയും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 5 നീ അറിയാത്ത ഒരു ജാതിെയ നീ
വിളിക്കും; നിെന്ന അറിയാത്ത ഒരു ജാതി നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവനിമിത്തവും യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധൻനിമിത്തവും അവൻ നിെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കയാൽ തേന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ
ഓടിവരും. 6 യേഹാവെയ കെണ്ടത്താകുന്ന
സമയത്തു അവെന അേന്വഷിപ്പിൻ; അവൻ
അടുത്തിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ. 7

ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴിെയയും നീതിെകട്ടവൻ തെന്റ
വിചാരങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിച്ചു യേഹാവയിങ്കേലക്കു
തിരിയെട്ട; അവൻ അവേനാടു കരുണകാണിക്കും;
നമ്മുെട ൈദവത്തിങ്കേലക്കു തിരിയെട്ട; അവൻ
ധാരാളം ക്ഷമിക്കും. 8 എെന്റ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
വിചാരങ്ങൾ അല്ല; നിങ്ങളുെട വഴികൾ എെന്റ
വഴികളുമല്ല എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 9

ആകാശം ഭൂമിക്കുമീെത ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നതുേപാെല
എെന്റ വഴികൾ നിങ്ങളുെട വഴികളിലും എെന്റ
വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുെട വിചാരങ്ങളിലും
ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 10 മഴയും ഹിമവും
ആകാശത്തുനിന്നു െപയ്യുകയും അവിേടക്കു
മടങ്ങാെത വിെതപ്പാൻ വിത്തും തിന്മാൻ ആഹാരവും
നല്കത്തക്കവണ്ണം ഭൂമിെയ നെനച്ചു ഫലവത്താക്കി
വിളയിക്കുന്നതുേപാെല 11 എെന്റ വായിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന എെന്റ വചനം ആയിരിക്കും; അതു
െവറുെത എെന്റ അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിവരാെത
എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതു നിവത്തൎ ിക്കയും ഞാൻ അയച്ച
കായ്യൎ ം സാധിപ്പിക്കയും െചയ്യും. 12 നിങ്ങൾ
സേന്താഷേത്താെട പുറെപ്പടും; സമാധാനേത്താെട
നിങ്ങെള പറഞ്ഞയക്കും; മലകളും കുന്നുകളും
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െപാട്ടി ആക്കൎ ും; േദശത്തിെല സകല
വൃക്ഷങ്ങളും ൈക െകാട്ടും. 13 മുള്ളിന്നു പകരം
സരളവൃക്ഷം മുെളക്കും; പറക്കാെരക്കു പകരം
െകാഴുന്തു മുെളക്കും; അതു യേഹാെവക്കു ഒരു
കീത്തൎ ിയായും േഛദിക്കെപ്പടാത്ത ശാശ്വതമാേയാരു
അടയാളമായും ഇരിക്കും.

൫൬൫൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
എെന്റ രക്ഷ വരുവാനും എെന്റ നീതി
െവളിെപ്പടുവാനും അടുത്തിരിക്കയാൽ

ന്യായം ്രപമാണിച്ചു നീതി ്രപവത്തൎ ിപ്പിൻ. 2

ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കാെത ്രപമാണിച്ചു േദാഷം
െചയ്യാതവണ്ണം തെന്റ ൈക സൂക്ഷിച്ചുംെകാണ്ടു ഇതു
െചയ്യുന്ന മതൎ ്യനും ഇതു മുറുെക പിടിക്കുന്ന
മനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ. 3 യേഹാവേയാടു േചന്നൎ ിട്ടുള്ള
അന്യജാതിക്കാരൻ; യേഹാവ എെന്ന തെന്റ ജനത്തിൽ
നിന്നു അേശഷം േവർെപടുത്തും എന്നു പറയരുതു;

ഷണ്ഡനും: ഞാൻ ഒരു ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷം എന്നു
പറയരുതു. 4 എെന്റ ശബ്ബത്തു ആചരിക്കയും
എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതു തിരെഞ്ഞടുക്കയും എെന്റ
നിയമം ്രപമാണിക്കയും െചയ്യുന്ന ഷണ്ഡന്മാേരാടു
യേഹാവയായ ഞാൻ ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: 5 ഞാൻ
അവക്കൎ ു എെന്റ ആലയത്തിലും എെന്റ
മതിലകങ്ങളിലും പു്രതീപു്രതന്മാെരക്കാൾ
വിേശഷമാേയാരു ജ്ഞാപകവും നാമവും െകാടുക്കും;
േഛദിക്കെപ്പടാത്ത ഒരു ശാശ്വതനാമം തേന്ന ഞാൻ
അവക്കൎ ു െകാടുക്കും. 6 യേഹാവെയ േസവിച്ചു,
അവെന്റ നാമെത്ത േസ്നഹിച്ചു, അവെന്റ
ദാസന്മാരായിരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവേയാടു
േചന്നൎ ുവരുന്ന അന്യജാതിക്കാെര, ശബ്ബത്തിെന
അശുദ്ധമാക്കാെത ആചരിക്കയും എെന്റ നിയമം
്രപമാണിച്ചു നടക്കയും െചയ്യുന്നവെര ഒെക്കയും
തേന്ന, 7 ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു, എെന്റ ്രപാത്ഥൎ നാലയത്തിൽ അവെര
സേന്താഷിപ്പിക്കും; അവരുെട േഹാമയാഗങ്ങളും
ഹനനയാഗങ്ങളും എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
്രപസാദകരമായിരിക്കും; എെന്റ ആലയം
സകലജാതികൾക്കും ഉള്ള ്രപാത്ഥൎ നാലയം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും. 8 ഞാൻ അവേരാടു, അവരുെട
േശഖരിക്കെപ്പട്ടവേരാടു തേന്ന, ഇനി മറ്റുള്ളവെരയും
കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ും എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാെര
േശഖരിക്കുന്ന ൈദവമായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
9 വയലിെല സകലമൃഗങ്ങളും കാട്ടിെല
സകലമൃഗങ്ങളും ആയുേള്ളാേവ, വന്നു
തിന്നുെകാൾവിൻ. 10 അവെന്റ കാവല്ക്കാർ കുരുടന്മാർ;
അവെരല്ലാവരും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ,
അവെരല്ലാവരും കുെരപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഊമനായ്ക്കൾ
തേന്ന; അവർ നി്രദാ്രപിയന്മാരായി സ്വപന്ം കണ്ടു
കിടന്നുറങ്ങുന്നു. 11 ഈ നായക്്കൾ ഒരിക്കലും
തൃപത്ിെപ്പടാത്ത െകാതിയന്മാർ തേന്ന; ഈ
ഇടയന്മാേരാ സൂക്ഷിപ്പാൻ അറിയാത്തവർ;
അവെരല്ലാവരും ഒെട്ടാഴിയാെത താന്താെന്റ വഴിക്കും
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ലാഭത്തിന്നും
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 വരുവിൻ: ഞാൻ േപായി
വീഞ്ഞു െകാണ്ടുവരാം; നമുക്കു മദ്യം കുടിക്കാം;
ഇന്നെത്തേപ്പാെല നാെളയും േകമത്തിൽ തേന്ന എന്നു
അവർ പറയുന്നു.

൫൭൫൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീതിമാൻ നശിക്കുന്നു; ആരും അതു
ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല; ഭക്തന്മാരും
കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു; നീതിമാൻ

അനത്ഥൎ ത്തിന്നു മുെമ്പ കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു എന്നു
ആരും ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 2 അവൻ സമാധാനത്തിേലക്കു
്രപേവശിക്കുന്നു; േനരായി നടക്കുന്നവെരാെക്കയും
താന്താെന്റ കിടക്കയിൽ വിശ്രാമം ്രപാപിക്കുന്നു. 3

ക്ഷു്രദക്കാരത്തിയുെട മക്കേള, വ്യഭിചാരിയുെടയും
േവശ്യയുെടയും സന്തതിേയ; ഇേങ്ങാട്ടു
അടുത്തുവരുവിൻ. 4 നിങ്ങൾ ആെരയാകുന്നു
കളിയാക്കുന്നതു? ആരുെടേനെരയാകുന്നു നിങ്ങൾ
വായപ്ിളന്നൎ ു നാക്കു നീട്ടുന്നതു? നിങ്ങൾ
അതി്രകമക്കാരും വ്യാജസന്തതിയും അല്ലേയാ? 5

നിങ്ങൾ കരുേവലങ്ങൾക്കരികത്തും ഓേരാ
പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും ജ്വലിച്ചു, പാറപ്പിളപ്പൎ ുകൾക്കു
താെഴ േതാട്ടുവക്കത്തുെവച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങെള
അറുക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 േതാട്ടിെല മിനുസമുള്ള കല്ലു
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നിെന്റ പങ്കു; അതു തേന്ന നിെന്റ ഓഹരി; അതിന്നേല്ലാ
നീ പാനീയ ബലി പകന്നൎ ു േഭാജനബലി
അപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്നതു? ഈ വക കണ്ടിട്ടു ഞാൻ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുേമാ? 7 െപാക്കവും ഉയരവും ഉള്ള
മലയിൽ നീ നിെന്റ കിടക്ക വിരിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിേടക്കു തേന്ന നീ ബലികഴിപ്പാൻ കയറിെച്ചന്നു. 8

കതകിന്നും കട്ടിെളക്കും പുറകിൽ നീ നിെന്റ അടയാളം
െവച്ചു, നീ എെന്ന വിട്ടു െചന്നു മറ്റുള്ളവക്കൎ ു
നിെന്നത്തേന്ന അനാവൃതയാക്കി കയറി നിെന്റ കിടക്ക
വിസ്താരമാക്കി അവരുമായി ഉടമ്പടിെചയത്ു അവരുെട
ശയനം െകാതിച്ചു ആംഗ്യം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9

നീ ൈതലവുംെകാണ്ടു േമാെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു, നിെന്റ പരിമളവഗ്ഗൎ ം ധാരാളം െചലവു
െചയത്ു, നിെന്റ ദൂതന്മാെര ദൂരത്തയച്ചു
പാതാളേത്താളം ഇറങ്ങിെച്ചന്നു. 10 വഴിയുെട
ദൂരംെകാണ്ടു നീ തളന്നൎ ുേപായിട്ടും അതു
നിഷഫ്ലെമന്നു നീ പറഞ്ഞില്ല; നിെന്റ ൈകവശം
ജീവശക്തി കണ്ടതുെകാണ്ടു നിനക്കു ക്ഷീണം
േതാന്നിയില്ല. 11 കപടം കാണിപ്പാനും എെന്ന
ഓക്കൎ േയാ കൂട്ടാക്കുകേയാ െചയ്യാതിരിപ്പാനും നീ
ആെരയാകുന്നു ശങ്കിച്ചു ഭയെപ്പട്ടതു? ഞാൻ
ബഹുകാലം മിണ്ടാെത ഇരുന്നിട്ടല്ലേയാ നീ എെന്ന
ഭയെപ്പടാതിരിക്കുന്നതു? 12 നിെന്റ നീതി ഞാൻ
െവളിച്ചത്താക്കും; നിെന്റ ്രപവൃത്തികേളാ നിനക്കു
്രപേയാജനമാകയില്ല. 13 നീ നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ
വി്രഗഹസമൂഹം നിെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട; എന്നാൽ
അവെയ ഒെക്കയും കാറ്റു പാറ്റിെക്കാണ്ടുേപാകും; ഒരു
ശ്വാസം അവെയ നീക്കിക്കളയും; എങ്കിലും എെന്ന
ആശ്രയിക്കുന്നവൻ േദശെത്ത അവകാശമാക്കി എെന്റ
വിശുദ്ധപവ്വൎ തെത്ത ൈകവശമാക്കും. 14

നികത്തുവിൻ, നികത്തുവിൻ, വഴി ഒരുക്കുവിൻ;
എെന്റ ജനത്തിെന്റ വഴിയിൽ നിന്നു ഇടച്ചൎ
നീക്കിക്കളവിൻ എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 15

ഉന്നതനും ഉയന്നൎ ിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും
പരിശുദ്ധൻ എന്നു നാമമുള്ളവനുമായവൻ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഉന്നതനും പരിശുദ്ധനുമായി
വസിക്കുന്നു; താഴമ്യുള്ളവരുെട മനസ്സിന്നും
മനസ്താപമുള്ളവരുെട ഹൃദയത്തിന്നും ൈചതന്യം
വരുത്തുവാൻ മനസ്താപവും
മേനാവിനയവുമുള്ളവേരാടു കൂെടയും വസിക്കുന്നു.
16 ഞാൻ എേന്നക്കും വാദിക്കയില്ല; എല്ലായേ്പാഴും
േകാപിക്കയുമില്ല; അെല്ലങ്കിൽ അവരുെട ആത്മാവും
ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള േദഹികളും എെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു
ക്ഷയിച്ചുേപാകുമേല്ലാ. 17 അവരുെട
അത്യാ്രഗഹത്തിെന്റ അകൃത്യംനിമിത്തം ഞാൻ
േകാപിച്ചു അവെര അടിച്ചു; ഞാൻ േകാപിച്ചു മുഖം
മെറച്ചു; എന്നാെറ അവർ തിരിഞ്ഞു തങ്ങൾക്കു
േതാന്നിയ വഴിയിൽ നടന്നു. 18 ഞാൻ അവരുെട
വഴികെള കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര
െസൗഖ്യമാക്കും; ഞാൻ അവെര നടത്തി അവക്കൎ ു,
അവരുെട ദുഃഖിതന്മാക്കൎ ു തേന്ന, വീണ്ടും ആശ്വാസം
വരുത്തും. 19 ഞാൻ അധരങ്ങളുെട ഫലം സൃഷ്ടിക്കും;
ദൂരസ്ഥന്നും സമീപസ്ഥന്നും സമാധാനം, സമാധാനം
എന്നും ഞാൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കും എന്നും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 20 ദുഷ്ടന്മാേരാ,
കലങ്ങിമറിയുന്ന കടൽേപാെലയാകുന്നു; അതിന്നു
അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല; അതിെല െവള്ളം േചറും
െചളിയും േമേലാട്ടു തള്ളുന്നു. 21 ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു
സമാധാനമില്ല എന്നു എെന്റ ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൫൮൫൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഉറെക്ക വിളിക്ക; അടങ്ങിയിരിക്കരുതു;
കാഹളംേപാെല നിെന്റ ശബ്ദം ഉയത്തൎ ി,
എെന്റ ജനത്തിന്നു അവരുെട

ലംഘനെത്തയും യാേക്കാബ ്ഗൃഹത്തിന്നു അവരുെട
പാപങ്ങെളയും അറിയിക്ക. 2 എങ്കിലും അവർ എെന്ന
ദിന്രമ്പതി അേന്വഷിച്ചു എെന്റ വഴികെള അറിവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു; നീതി ്രപവത്തൎ ിക്കയും തങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായം ഉേപക്ഷിക്കാെതയിരിക്കയും
െചയേ്താരു ജാതിെയേപ്പാെല അവർ നീതിയുള്ള
െവപ്പുകെള എേന്നാടു േചാദിച്ചു ൈദവേത്താടു
അടുപ്പാൻ വാഞഛ്ിക്കുന്നു. 3 ഞങ്ങൾ േനാമ്പു
േനാല്ക്കുന്നതു നീ േനാക്കാെതയിരിക്കുന്നെതന്തു?
ഞങ്ങൾ ആത്മതപനം െചയ്യുന്നതു നീ
അറിയാതിരിക്കുന്നെതന്തു? ഇതാ, നിങ്ങൾ േനാമ്പു
േനാക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ തേന്ന നിങ്ങളുെട
കായ്യൎ ാദികെള േനാക്കുകയും നിങ്ങളുെട
എല്ലാേവലക്കാെരയുംെകാണ്ടു അദ്ധ്വാനിപ്പിക്കയും
െചയ്യുന്നു. 4 നിങ്ങൾ വിവാദത്തിന്നും കലഹത്തിന്നും
്രകൂരമുഷ്ടിെകാണ്ടു അടിേക്കണ്ടതിന്നും േനാമ്പു
േനാല്ക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട ്രപാത്ഥൎ ന ഉയരത്തിൽ
േകൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നു േനാമ്പു
േനാല്ക്കുന്നതു. 5 എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള േനാമ്പും
മനുഷ്യൻ ആത്മതപനം െചയ്യുന്ന ദിവസവും
ഇങ്ങെനയുള്ളേതാ? തലെയ േവഴെത്തേപ്പാെല
കുനിയിക്കുക, രട്ടും െവണ്ണീരും വിരിച്ചു കിടക്കുക,
ഇതാകുന്നുേവാ ഉപവാസം? ഇതിേന്നാ നീ
േനാെമ്പന്നും യേഹാെവക്കു ്രപസാദമുള്ള
ദിവസെമന്നും േപർ പറയുന്നതു? 6

അന്യായബന്ധനങ്ങെള അഴിക്കുക; നുകത്തിെന്റ
അമിക്കയറുകെള അഴിക്കുക; പീഡിതെര സ്വത്രന്തരായി
വിട്ടയക്ക; എല്ലാനുകെത്തയും തകക്കൎ ുക; ഇതല്ലേയാ
എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം? 7 വിശപ്പുള്ളവന്നു
നിെന്റ അപ്പം നുറുക്കിെക്കാടുക്കുന്നതും
അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സാധുക്കെള നിെന്റ വീട്ടിൽ
േചത്തൎ ുെകാള്ളുന്നതും നഗ്നെന കണ്ടാൽ അവെന
ഉടുപ്പിക്കുന്നതും നിെന്റ
മാംസരക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നവക്കൎ ു നിെന്നത്തേന്ന
മെറക്കാെതയിരിക്കുന്നതും അല്ലേയാ? 8 അേപ്പാൾ
നിെന്റ െവളിച്ചം ഉഷസ്സുേപാെല ്രപകാശിക്കും; നിെന്റ
മുറിവുകൾക്കു േവഗത്തിൽ െപാറുതിവരും; നിെന്റ
നീതി നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കും; യേഹാവയുെട
മഹത്വം നിെന്റ പിമ്പട ആയിരിക്കും. 9 അേപ്പാൾ നീ
വിളിക്കും; യേഹാവ ഉത്തരം അരുളും; നീ
നിലവിളിക്കും, ഞാൻ വരുന്നു എന്നു അവൻ
അരുളിെച്ചയ്യും; നുകവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും
വഷളത്വം സംസാരിക്കുന്നതും നീ നിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു നീക്കിക്കളകയും 10

വിശപ്പുള്ളവേനാടു നീ താലപ്യ്യൎ ം കാണിക്കയും
കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്നു തൃപത്ിവരുത്തുകയും
െചയ്യുെമങ്കിൽ നിെന്റ ്രപകാശം ഇരുളിൽ ഉദിക്കും;
നിെന്റ അന്ധകാരം മദ്ധ്യാഹ്നം േപാെലയാകും. 11

യേഹാവ നിെന്ന എല്ലയേ്പാഴും നടത്തുകയും
വരണ്ടനിലത്തിലും നിെന്റ വിശപ്പു അടക്കി, നിെന്റ
അസ്ഥികെള ബലെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യും; നീ
നനവുള്ള േതാട്ടംേപാെലയും െവള്ളം വറ്റിേപ്പാകാത്ത
നീരുറവുേപാെലയും ആകും. 12 നിെന്റ സന്തതി
പുരാതനശൂന്യങ്ങെള പണിയും; തലമുറതലമുറയായി
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കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങെള നീ െകട്ടിെപ്പാക്കും;
േകടുതീക്കൎ ുന്നവെനന്നും കുടിയിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
പാതകെള യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നവെനന്നും നിനക്കു
േപർ പറയും. 13 നീ എെന്റ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ
നിെന്റ കായ്യൎ ാദികൾ േനാക്കാെത ശബ്ബത്തിൽ നിെന്റ
കാൽ അടക്കിെവച്ചു, ശബ്ബത്തിെന ഒരു സേന്താഷം
എന്നും യേഹാവയുെട വിശുദ്ധദിവസെത്ത
ബഹുമാനേയാഗ്യം എന്നും പറകയും നിെന്റ
േവെലക്കു േപാകേയാ നിെന്റ കായ്യൎ ാദികെള
േനാക്കുകേയാ വ്യത്ഥൎ സംസാരത്തിൽ േനരം
േപാക്കുകേയാ െചയ്യാതവണ്ണം അതിെന
ബഹുമാനിക്കയും െചയ്യുെമങ്കിൽ, നീ യേഹാവയിൽ
്രപേമാദിക്കും; 14 ഞാൻ നിെന്ന േദശത്തിെല
ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനേമറ്റി ഓടുമാറാക്കുകയും നിെന്റ
പിതാവായ യാേക്കാബിെന്റ അവകാശംെകാണ്ടു
നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കയും െചയ്യും; യേഹാവയുെട
വായേല്ലാ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു.

൫൯൫൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം യേഹാവയുെട
ൈക കുറുകീട്ടില്ല; േകൾപ്പാൻ
കഴിയാതവണ്ണം അവെന്റ െചവി

മന്ദമായിട്ടുമില്ല. 2 നിങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങൾ അേ്രത
നിങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട ൈദവെത്തയും തമ്മിൽ
ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ അേ്രത
അവൻ േകൾക്കാതവണ്ണം അവെന്റ മുഖെത്ത
നിങ്ങൾക്കു മെറക്കുമാറാക്കിയതു. 3 നിങ്ങളുെട
ൈകകൾ രക്തംെകാണ്ടും നിങ്ങളുെട വിരലുകൾ
അകൃത്യംെകാണ്ടും മലിനമായിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട
അധരങ്ങൾ േഭാഷ്കു സംസാരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട നാവു
നീതിേകടു ജപിക്കുന്നു. 4 ഒരുത്തനും നീതിേയാെട
വ്യവഹരിക്കുന്നില്ല; ഒരുത്തനും സത്യേത്താെട
്രപതിവാദിക്കുന്നില്ല; അവർ വ്യാജത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു
േഭാഷ്കു സംസാരിക്കുന്നു; അവർ കഷ്ടെത്ത ഗഭൎ ംധരിച്ചു
നീതിേകടിെന ്രപസവിക്കുന്നു. 5 അവർ അണലിമുട്ട
െപാരുന്നുകയും ചിലന്തിവല െനയ്യുകയും െചയ്യുന്നു;
ആ മുട്ട തിന്നുന്നവൻ മരിക്കും; െപാട്ടിച്ചാൽ അണലി
പുറത്തുവരുന്നു. 6 അവർ െനയത്തു വ്രസ്തത്തിന്നു
െകാള്ളുകയില്ല; അവരുെട പണി അവക്കൎ ു
പുതപ്പാകയും ഇല്ല; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ
നീതിെകട്ട ്രപവൃത്തികൾ; സാഹസകമ്മൎ ങ്ങൾ
അവരുെട ൈകക്കൽ ഉണ്ടു. 7 അവരുെട കാൽ
േദാഷത്തിന്നായി ഓടുന്നു; കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
ചിന്നുവാൻ അവർ ബദ്ധെപ്പടുന്നു; അവരുെട
നിരൂപണങ്ങൾ അന്യായനിരൂപണങ്ങൾ ആകുന്നു;
ശൂന്യവും നാശവും അവരുെട പാതകളിൽ ഉണ്ടു. 8

സമാധാനത്തിെന്റ വഴി അവർ അറിയുന്നില്ല; അവരുെട
നടപ്പിൽ ന്യായവും ഇല്ല; അവർ തങ്ങൾക്കായി വളഞ്ഞ
പാതകെള ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവയിൽ
നടക്കുന്നവെനാരുത്തനും സമാധാനം അറികയില്ല.

9 അതുെകാണ്ടു ന്യായം ഞങ്ങേളാടു അകന്നു
ദൂരമായിരിക്കുന്നു; നീതി ഞങ്ങേളാടു
എത്തിെക്കാള്ളുന്നതുമില്ല; ഞങ്ങൾ
്രപകാശത്തിന്നായിട്ടു കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ,
ഇരുട്ടു; െവളിച്ചത്തിന്നായിട്ടു കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ
ഇതാ അന്ധകാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു. 10

ഞങ്ങൾ കുരുടന്മാെരേപ്പാെല ചുവർ തപ്പിനടക്കുന്നു;
കണ്ണില്ലാത്തവെരേപ്പാെല തപ്പിത്തടഞ്ഞു നടക്കുന്നു;
സന്ധ്യാസമയത്തു എന്ന േപാെല ഞങ്ങൾ

മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ഇടറുന്നു; ആേരാഗ്യമുള്ളവരുെട
മേദ്ധ്യ ഞങ്ങൾ മരിച്ചവെരേപ്പാെല ആകുന്നു. 11

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കരടികെളേപ്പാെല അലറുന്നു;
്രപാവുകെളേപ്പാെല ഏറ്റവും കുറുകുന്നു; ഞങ്ങൾ
ന്യായത്തിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒട്ടുമില്ല;
രെക്ഷക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അതു
ഞങ്ങേളാടു അകന്നിരിക്കുന്നു. 12 ഞങ്ങളുെട
അതി്രകമങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പാെക െപരുകിയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട അതി്രകമങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കു േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങെള ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 13 അതി്രകമം
െചയത്ു യേഹാവെയ നിേഷധിക്കുക, ഞങ്ങളുെട
ൈദവെത്ത വിട്ടുമാറുക, പീഡനവും മത്സരവും
സംസാരിക്കുക, വ്യാജവാക്കുകെള ഗഭൎ ംധരിച്ചു
ഹൃദയത്തിൽനിന്നു ഉച്ചരിക്കുക എന്നിവ തേന്ന. 14

അങ്ങെന ന്യായം പിന്മാറി നീതി അകന്നുനില്ക്കുന്നു;
സത്യം വീഥിയിൽ ഇടറുന്നു; േനരിന്നു കടപ്പാൻ
കഴിയുന്നതുമില്ല. 15 സത്യം കാണാെതയായി; േദാഷം
വിട്ടകലുന്നവൻ കവച്ചൎ യായി ഭവിക്കുന്നു; യേഹാവ
അതു കണ്ടിട്ടു ന്യായം ഇല്ലായ്കനിമിത്തം അവന്നു
അനിഷ്ടം േതാന്നുന്നു. 16 ആരും ഇെല്ലന്നു അവൻ
കണ്ടു പക്ഷവാദം െചയവ്ാൻ ആരും ഇല്ലായ്കയാൽ
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു; അതുെകാണ്ടു അവെന്റ ഭുജം തേന്ന
അവന്നു രക്ഷവരുത്തി, അവെന്റ നീതി അവെന താങ്ങി.
17 അവൻ നീതി ഒരു കവചംേപാെല ധരിച്ചു രക്ഷ
എന്ന തലേക്കാരിക തലയിൽ ഇട്ടു; അവൻ
്രപതികാരവ്രസ്തങ്ങെള ഉടുത്തു, തീക്ഷ്ണത ഒരു
േമലങ്കിേപാെല പുെതച്ചു. 18 അവരുെട ്രകിയകൾക്കു
തക്കവണ്ണം അവൻ പകരം െചയ്യും; തെന്റ
ൈവരികൾക്കു േ്രകാധവും തെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു
്രപതികാരവും തേന്ന; ദ്വീപുവാസികേളാടു അവൻ
്രപതി്രകിയ െചയ്യും. 19 അങ്ങെന അവർ പടിഞ്ഞാറു
യേഹാവയുെട നാമെത്തയും കിഴക്കു അവെന്റ
മഹത്വെത്തയും ഭയെപ്പടും; െകട്ടിനിന്നതും
യേഹാവയുെട ശ്വാസം തള്ളിപ്പായിക്കുന്നതുമായ ഒരു
നദിേപാെല അവൻ വരും. 20 എന്നാൽ സീേയാന്നും
യാേക്കാബിൽ അതി്രകമം വിട്ടുതിരിയുന്നവക്കൎ ും
അവൻ വീെണ്ടടുപ്പുകാരനായി വരും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 21 ഞാൻ അവേരാടു
െചയത്ിരിക്കുന്ന നിയമേമാ ഇതാകുന്നു എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റേമലുള്ള എെന്റ
ആത്മാവും നിെന്റ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എെന്റ
വചനങ്ങളും നിെന്റ വായിൽനിന്നും നിെന്റ
സന്തതിയുെട വായിൽനിന്നും നിെന്റ സന്തതിയുെട
സന്തതിയുെട വായിൽനിന്നും ഇന്നുമുതൽ ഒരുനാളും
വിട്ടുേപാകയില്ല എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൬൦൬൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എഴുേന്നറ്റു ്രപകാശിക്ക; നിെന്റ ്രപകാശം
വന്നിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട േതജസ്സും
നിെന്റേമൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 അന്ധകാരം

ഭൂമിെയയും കൂരിരുട്ടു ജാതികെളയും മൂടുന്നു;
നിെന്റേമേലാ യേഹാവ ഉദിക്കും; അവെന്റ േതജസ്സും
നിെന്റേമൽ ്രപത്യക്ഷമാകും. 3 ജാതികൾ നിെന്റ
്രപകാശത്തിേലക്കും രാജാക്കന്മാർ നിെന്റ
ഉദയേശാഭയിേലക്കും വരും. 4 നീ തല െപാക്കി ചുറ്റും
േനാക്കുക; അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി നിെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നു; നിെന്റ പു്രതന്മാർ ദൂരത്തുനിന്നു
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വരും; നിെന്റ പു്രതിമാെര പാശൎ ്വത്തിങ്കൽ
വഹിച്ചുെകാണ്ടു വരും. 5 അേപ്പാൾ നീ കണ്ടു
േശാഭിക്കും; നിെന്റ ഹൃദയം പിെടച്ചു വികസിക്കും;
സമു്രദത്തിെന്റ ധനം നിെന്റ അടുക്കൽ േചരും;
ജാതികളുെട സമ്പത്തു നിെന്റ അടുക്കൽ വരും. 6

ഒട്ടകങ്ങളുെട കൂട്ടവും മിദ്യാനിെലയും ഏഫയിെലയും
ചിെറ്റാട്ടകങ്ങളും നിെന്ന മൂടും; േശബയിൽ നിന്നു
അവെരാെക്കയും വരും; െപാന്നും കുന്തുരുക്കവും
അവർ െകാണ്ടുവന്നു യേഹാവയുെട സ്തുതിെയ
േഘാഷിക്കും. 7 േകദാരിെല ആടുകൾ ഒെക്കയും
നിെന്റ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂടും; െനബാേയാത്തിെല
മുട്ടാടുകൾ നിനക്കു ശുശ്രൂഷ െചയ്യും; അവ
്രപസാദമുള്ള യാഗമായി എെന്റ പീഠത്തിേന്മൽ വരും;
അങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ മഹത്വമുള്ള ആലയെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തും 8 േമഘംേപാെലയും തങ്ങളുെട
കിളിവാതിലുകളിേലക്കു ്രപാവുകെളേപ്പാെലയും
പറന്നുവരുന്ന ഇവർ ആർ? 9 ദൂരത്തുനിന്നു നിെന്റ
മക്കെള അവരുെട െപാന്നും െവള്ളിയുമായി നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്നും അവൻ
നിെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കെകാണ്ടു
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധന്നും െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു
ദ്വീപുവാസികളും തശൎ ീശ ്കപ്പലുകൾ ആദ്യമായും
എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. 10 അന്യജാതിക്കാർ
നിെന്റ മതിലുകെള പണിയും; അവരുെട രാജാക്കന്മാർ
നിനക്കു ശുശ്രൂഷ െചയ്യും; എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ ഞാൻ
നിെന്ന അടിച്ചു; എങ്കിലും എെന്റ ്രപീതിയിൽ എനിക്കു
നിേന്നാടു കരുണ േതാന്നും. 11 ജാതികളുെട
സമ്പത്തിേനയും യാ്രതാസംഘത്തിൽ അവരുെട
രാജാക്കന്മാെരയും നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു നിെന്റ വാതിലുകൾ രാവും
പകലും അെടക്കെപ്പടാെത എല്ലായേ്പാഴും
തുറന്നിരിക്കും. 12 നിെന്ന േസവിക്കാത്ത ജാതിയും
രാജ്യവും നശിച്ചുേപാകും; ആ ജാതികൾ അേശഷം
ശൂന്യമായേ്പാകും. 13 എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരമുള്ള
സ്ഥലത്തിന്നു ഭംഗിവരുത്തുവാനായി െലബാേനാെന്റ
മഹത്വവും സരളവൃക്ഷവും പയിനും പുന്നയും
ഒരുേപാെല നിെന്റ അടുക്കൽ വരും; അങ്ങെന ഞാൻ
എെന്റ പാദസ്ഥാനെത്ത മഹത്വീകരിക്കും. 14 നിെന്ന
േക്ലശിപ്പിച്ചവരുെട പു്രതന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ
വണങ്ങിെക്കാണ്ടു വരും; നിെന്ന
നിന്ദിച്ചവെരാെക്കയും നിെന്റ കാൽ പിടിച്ചു
നമസ്കരിക്കും; അവർ നിെന്ന യേഹാവയുെട നഗരം
എന്നും യി്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധെന്റ സീേയാൻ
എന്നും വിളിക്കും. 15 ആരും കടന്നുേപാകാതവണ്ണം
നീ നിജ്ജൎ നവും േദ്വഷവിഷയവും ആയിരുന്നതിന്നു
പകരം ഞാൻ നിെന്ന നിത്യമാഹാത്മ്യവും
തലമുറതലമുറയായുള്ള ആനന്ദവും ആക്കിത്തീക്കൎ ും.
16 നീ ജാതികളുെട പാൽ കുടിക്കും; രാജാക്കന്മാരുെട
മുല കുടിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷകൻ
എന്നും യാേക്കാബിെന്റ വല്ലഭൻ നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ എന്നും നീ അറിയും. 17 ഞാൻ
താ്രമത്തിന്നു പകരം സ്വണ്ണൎ ം വരുത്തും; ഇരിമ്പിന്നു
പകരം െവള്ളിയും മരത്തിന്നു പകരം താ്രമവും
കല്ലിന്നു പകരം ഇരിമ്പും വരുത്തും; ഞാൻ
സമാധാനെത്ത നിനക്കു നായകന്മാരും നീതിെയ
നിനക്കു അധിപതിമാരും ആക്കും. 18 ഇനി നിെന്റ
േദശത്തു സാഹസവും നിെന്റ അതിരിന്നകത്തു
ശൂന്യവും നാശവും േകൾക്കയില്ല; നിെന്റ
മതിലുകൾക്കു രക്ഷ എന്നും നിെന്റ വാതിലുകൾക്കു
സ്തുതി എന്നും നീ േപർ പറയും. 19 ഇനി

പകൽേനരത്തു നിെന്റ െവളിച്ചം സൂയ്യൎ നല്ല; നിനക്കു
നിലാെവട്ടം തരുന്നതു ച്രന്ദനുമല്ല; യേഹാവ നിനക്കു
നിത്യ്രപകാശവും നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ േതജസ്സും
ആകുന്നു. 20 നിെന്റ സൂയ്യൎ ൻ ഇനി അസ്തമിക്കയില്ല;
നിെന്റ ച്രന്ദൻ മറഞ്ഞുേപാകയുമില്ല; യേഹാവ നിെന്റ
നിത്യ്രപകാശമായിരിക്കും; നിെന്റ ദുഃഖകാലം
തീന്നൎ ുേപാകും. 21 നിെന്റ ജനെമാെക്കയും
നീതിമാന്മാരാകും; ഞാൻ മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന്നു എെന്റ
നടുതലയുെട മുളയും എെന്റ ൈകകളുെട
്രപവൃത്തിയും ആയിട്ടു അവർ േദശെത്ത
സദാകാലേത്തക്കു ൈകവശമാക്കും. 22 കുറഞ്ഞവൻ
ആയിരവും െചറിയവൻ മഹാജാതിയും ആയിത്തീരും;
യേഹാവയായ ഞാൻ തക്ക സമയത്തു അതിെന
ശീ്രഘമായി നിവത്തൎ ിക്കും.

൬൧൬൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എളിയവേരാടു സദ്വത്തൎ മാനം േഘാഷിപ്പാൻ
യേഹാവ എെന്ന അഭിേഷകം
െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു യേഹാവയായ

കത്തൎ ാവിെന്റ ആത്മാവു എെന്റേമൽ ഇരിക്കുന്നു;
ഹൃദയം തകന്നൎ വെര മുറിെകട്ടുവാനും തടവുകാക്കൎ ു
വിടുതലും ബദ്ധന്മാക്കൎ ു സ്വാത്രന്ത്യവും അറിയിപ്പാനും
2 യേഹാവയുെട ്രപസാദവഷൎ വും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ ്രപതികാരദിവസവും
്രപസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാെരെയാെക്കയും
ആശ്വസിപ്പിപ്പാനും 3 സീേയാനിെല ദുഃഖിതന്മാക്കൎ ു
െവണ്ണീറിന്നു പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന്നു
പകരം ആനന്ദൈതലവും വിഷണ്ഡമനസ്സിന്നു പകരം
സ്തുതി എന്ന േമലാടയും െകാടുപ്പാനും അവൻ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ
മഹത്വീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ു
നീതിവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നും യേഹാവയുെട നടുതല
എന്നും േപരാകും. 4 അവർ പുരാതനശൂന്യങ്ങെള
പണികയും പൂവ്വൎ ന്മാരുെട നിജ്ജൎ നസ്ഥലങ്ങെള
നന്നാക്കുകയും തലമുറതലമുറയായി
നിജ്ജൎ നമായിരുന്ന ശൂന്യനഗരങ്ങെള േകടു
േപാക്കുകയും െചയ്യും. 5 അന്യജാതിക്കാർ നിന്നു
നിങ്ങളുെട ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങെള േമയ്ക്കും; പരേദശക്കാർ
നിങ്ങൾക്കു ഉഴുവുകാരും മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും
ആയിരിക്കും. 6 നിങ്ങേളാ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാർ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും; നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്നും നിങ്ങൾക്കു
േപരാകും; നിങ്ങൾ ജാതികളുെട സമ്പത്തു
അനുഭവിച്ചു, അവരുെട മഹത്വത്തിന്നു അവകാശികൾ
ആയിത്തീരും. 7 നാണത്തിന്നു പകരം നിങ്ങൾക്കു
ഇരട്ടിയായി ്രപതിഫലം കിട്ടും; ലെജ്ജക്കു പകരം അവർ
തങ്ങളുെട ഓഹരിയിൽ സേന്താഷിക്കും; അങ്ങെന
അവർ തങ്ങളുെട േദശത്തു ഇരട്ടി അവകാശം
്രപാപിക്കും; നിത്യാനന്ദം അവക്കൎ ു ഉണ്ടാകും. 8

യേഹാവയായ ഞാൻ ന്യായെത്ത ഇഷ്ടെപ്പടുകയും
അന്യായമായ കവച്ചൎ െയ െവറുക്കയും െചയ്യുന്നു;
ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാെട അവക്കൎ ു ്രപതിഫലം
െകാടുത്തു അവേരാടു ഒരു ശാശ്വതനിയമം െചയ്യും. 9

ജാതികളുെട ഇടയിൽ അവരുെട സന്തതിെയയും
വംശങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ അവരുെട ്രപജെയയും അറിയും;
അവെര കാണുന്നവർ ഒെക്കയും അവെര യേഹാവ
അനു്രഗഹിച്ച സന്തതി എന്നു അറിയും. 10 ഞാൻ
യേഹാവയിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കും; എെന്റ ഉള്ളം
എെന്റ ൈദവത്തിൽ േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും; മണവാളൻ

െയശയ്യാവു 60:5 587 െയശയ്യാവു 61:10



62

63

തലപ്പാവു അണിയുന്നതുേപാെലയും മണവാട്ടി
ആഭരണങ്ങളാൽ തെന്നത്താൻ
അലങ്കരിക്കുന്നതുേപാെലയും അവൻ എെന്ന
രക്ഷാവ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു നീതി എന്ന അങ്കി
ഇടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ഭൂമി ൈതകെള
മുളപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും േതാട്ടം അതിൽ വിെതച്ച
വിത്തിെന കിളിപ്പൎ ിക്കുന്നതുേപാെലയും യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു സകല ജാതികളും കാൺെക നീതിെയയും
സ്തുതിെയയും മുളപ്പിക്കും.

൬൨൬൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സീേയാെനക്കുറിച്ചു ഞാൻ മിണ്ടാെത
ഇരിക്കയില്ല, െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ചു ഞാൻ
അടങ്ങിയിരിക്കയുമില്ല; അതിെന്റ നീതി

്രപകാശംേപാെലയും അതിെന്റ രക്ഷ, കത്തുന്ന
വിളക്കുേപാെലയും വിളങ്ങിവരുേവാളം തേന്ന. 2

ജാതികൾ നിെന്റ നീതിെയയും സകലരാജാക്കന്മാരും
നിെന്റ മഹത്വെത്തയും കാണും; യേഹാവയുെട വായ്
കലപ്ിക്കുന്ന പുതിയ േപർ നിനക്കു വിളിക്കെപ്പടും. 3

യേഹാവയുെട കയ്യിൽ നീ ഭംഗിയുള്ള കിരീടവും നിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽ രാജമുടിയും ആയിരിക്കും. 4

നിെന്ന ഇനി അസൂബാ (ത്യക്ത) എന്നു വിളിക്കയില്ല;
നിെന്റ േദശെത്ത െശമാമാ (ശൂന്യം) എന്നു
പറകയുമില്ല; നിനക്കു െഹഫസ്ീബാ (ഇഷ്ട) എന്നും
നിെന്റ േദശത്തിന്നു െബയൂലാ (വിവാഹസ്ഥ) എന്നും
േപർ ആകും; യേഹാെവക്കു നിേന്നാടു ്രപിയമുണ്ടേല്ലാ;
നിെന്റ േദശത്തിന്നു വിവാഹം കഴിയും. 5

െയൗവനക്കാരൻ കന്യകെയ വിവാഹം
െചയ്യുന്നതുേപാെല നിെന്റ പു്രതന്മാർ നിെന്ന
വിവാഹം െചയ്യും; മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ
സേന്താഷിക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ ൈദവം നിന്നിൽ
സേന്താഷിക്കും. 6 െയരൂശേലേമ, ഞാൻ നിെന്റ
മതിലുകളിേന്മൽ കാവല്ക്കാെര ആക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവർ രാേവാ പകേലാ ഒരിക്കലും
മിണ്ടാെതയിരിക്കയില്ല; യേഹാവെയ ഓപ്പൎ ിക്കുന്നവേര,
നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുതു. 7 അവൻ
െയരൂശേലമിെന യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുേവാളവും
ഭൂമിയിൽ അതിെന ്രപശംസാവിഷയമാക്കുേവാളവും
അവന്നു സ്വസ്ഥത െകാടുക്കയുമരുതു. 8 ഇനി ഞാൻ
നിെന്റ ധാന്യം നിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു ആഹാരമായി
െകാടുക്കയില്ല; നീ അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞു
അന്യജാതിക്കാർ കുടിച്ചുകളകയുമില്ല എന്നു യേഹാവ
തെന്റ വലങ്കയ്യും തെന്റ ബലമുള്ള ഭുജവും െതാട്ടു
സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 9 അതിെന േശഖരിച്ചവർ
തേന്ന അതു ഭക്ഷിച്ചു യേഹാവെയ സ്തുതിക്കും;
അതിെന സംഭരിച്ചവർ തേന്ന എെന്റ
വിശുദ്ധ്രപാകാരങ്ങളിൽെവച്ചു അതു പാനം െചയ്യും.
10 കടപ്പിൻ; വാതിലുകളിൽകൂടി കടപ്പിൻ; ജനത്തിന്നു
വഴി ഒരുക്കുവിൻ; നികത്തുവിൻ െപരുവഴി
നികത്തുവിൻ; കല്ലു െപറുക്കിക്കളവിൻ;
ജാതികൾക്കായിട്ടു ഒരു െകാടി ഉയത്തൎ ുവിൻ. 11 ഇതാ,
നിെന്റ രക്ഷ വരുന്നു; കൂലി അവെന്റ പക്കലും
്രപതിഫലം അവെന്റ കയ്യിലും ഉണ്ടു എന്നു സീേയാൻ
പു്രതിേയാടു പറവിൻ എന്നിങ്ങെന യേഹാവ
ഭൂമിയുെട അറുതിേയാളം േഘാഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 12

അവർ അവെര വിശുദ്ധജനെമന്നും യേഹാവയുെട
വിമുക്തന്മാെരന്നും വിളിക്കും; നിനേക്കാ
അേന്വഷിക്കെപ്പട്ടവൾ എന്നും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടാത്ത
നഗരം എന്നും േപർ ആകും.

൬൩൬൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എേദാമിൽ നിന്നു, രക്താംബരം
ധരിച്ചുെകാണ്ടു െബാ്രസയിൽനിന്നു
വരുേന്നാരിവൻ ആർ? വ്രസ്താലംകൃതനായി

തെന്റ ശക്തിയുെട മാഹാത്മ്യത്തിൽ
നടെകാള്ളുേന്നാരിവൻ ആർ? നീതിെയ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നവനും രക്ഷിപ്പാൻ വല്ലഭനുമായ ഞാൻ
തേന്ന. 2 നിെന്റ ഉടുപ്പു ചുവന്നിരിക്കുന്നെതന്തു?
നിെന്റ വ്രസ്തം മുന്തിരിച്ചക്കു ചവിട്ടുന്നവേന്റതുേപാെല
ഇരിക്കുന്നെതന്തു? 3 ഞാൻ ഏകനായി മുന്തിരിച്ചക്കു
ചവിട്ടി; ജാതികളിൽ ആരും എേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എെന്റ േകാപത്തിൽ ഞാൻ അവെര
ചവിട്ടി, എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര
െമതിച്ചുകളഞ്ഞു; അവരുെട രക്തം എെന്റ വ്രസ്തത്തിൽ
െതറിച്ചു; എെന്റ ഉടുെപ്പാെക്കയും
മലിനമായിരിക്കുന്നു. 4 ഞാൻ ഒരു ്രപതികാരദിവസം
കരുതിയിരുന്നു; എെന്റ വിമുക്തന്മാരുെട സംവത്സരം
വന്നിരുന്നു. 5 ഞാൻ േനാക്കി എങ്കിലും സഹായിപ്പാൻ
ആരുമില്ലായിരുന്നു; ഞാൻ വിസമ്യിച്ചു േനാക്കി
എങ്കിലും തുെണപ്പാൻ ആെരയും കണ്ടില്ല;
അതുെകാണ്ടു എെന്റ ഭുജം തേന്ന എനിക്കു രക്ഷ
വരുത്തി; എെന്റ േ്രകാധം തേന്ന എനിക്കു തുണനിന്നു.
6 ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ ജാതികെള ചവിട്ടി,
എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര തകത്തൎ ു, അവരുെട
രക്തെത്ത ഞാൻ നിലത്തു വീഴത്്തിക്കളഞ്ഞു. 7

യേഹാവ നമുക്കു നല്കിയതുേപാെല ഒെക്കയും ഞാൻ
യേഹാവയുെട ്രപീതിവാത്സല്യെത്തയും യേഹാവയുെട
സ്തുതിെയയും അവെന്റ കരുണക്കും മഹാദെയക്കും
ഒത്തവണ്ണം അവൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിന്നു
കാണിച്ച വലിയ നന്മെയയും കീത്തൎ ിക്കും. 8 അവർ
എെന്റ ജനം, കപടം കാണിക്കാത്ത മക്കൾ തേന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ അവക്കൎ ു
രക്ഷിതാവായിത്തീന്നൎ ു. 9 അവരുെട കഷ്ടതയിൽ
ഒെക്കയും അവൻ കഷ്ടെപ്പട്ടു; അവെന്റ സമ്മുഖദൂതൻ
അവെര രക്ഷിച്ചു; തെന്റ േസ്നഹത്തിലും കനിവിലും
അവൻ അവെര വീെണ്ടടുത്തു;
പുരാതനകാലെത്താെക്കയും അവൻ അവെര
ചുമന്നുെകാണ്ടു നടന്നു. 10 എന്നാൽ അവർ
മത്സരിച്ചു അവെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ദുഃഖിപ്പിച്ചു;
അതുെകാണ്ടു അവൻ അവക്കൎ ു ശ്രതുവായത്ീന്നൎ ു താൻ
തേന്ന അവേരാടു യുദ്ധം െചയത്ു. 11 അേപ്പാൾ
അവെന്റ ജനം േമാെശയുെട കാലമായ പുരാതന
കാലം ഓത്തൎ ു പറഞ്ഞതു: അവെര തെന്റ ആടുകളുെട
ഇടയേനാടുകൂെട സമു്രദത്തിൽ നിന്നു
കേരറുമാറാക്കിയവൻ എവിെട? അവരുെട ഉള്ളിൽ
തെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന െകാടുത്തവൻ എവിെട?
12 തെന്റ മഹത്വമുള്ള ഭുജം േമാെശയുെട
വലൈങ്കക്കൽ െചല്ലുമാറാക്കി തനിക്കു ഒരു
ശാശ്വതനാമം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട മുമ്പിൽ
െവള്ളം വിഭാഗിക്കയും 13 അവർ ഇടറാതവണ്ണം
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കുതിരെയേപ്പാെല അവെര
ആഴങ്ങളിൽകൂടി നടത്തുകയും െചയത്വൻ എവിെട?
14 താഴവ്രയിേലക്കു ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്ന
കന്നുകാലികെളേപ്പാെല യേഹാവയുെട ആത്മാവു
അവെര തഞ്ചുമാറാക്കി; അങ്ങെന നീ നിനക്കു
മഹത്വമുേള്ളാരു നാമം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ
ജനെത്ത നടത്തി. 15 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േനാക്കി,
വിശുദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള നിെന്റ
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വാസസ്ഥലത്തുനിന്നു കടാക്ഷിേക്കണേമ! നിെന്റ
തീക്ഷ്ണതയും വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളും എവിെട? നിെന്റ
മനസ്സലിവും കരുണയും എേന്നാടു കാണിക്കാതവണ്ണം
നീ അടക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു. 16 നീയേല്ലാ ഞങ്ങളുെട
പിതാവു; അ്രബാഹാം ഞങ്ങെള അറിയുന്നില്ല;
യി്രസാേയലിന്നു ഞങ്ങെള തിരിയുന്നതുമില്ല; നീേയാ
യേഹാേവ, ഞങ്ങളുെട പിതാവാകുന്നു;
യുഗാരംഭംമുതൽ ഞങ്ങളുെട വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ
എന്നാകുന്നു നിെന്റ നാമം. 17 യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങെള
നിെന്റ വഴി വിട്ടു െതറ്റുമാറാക്കുന്നതും നിെന്ന
ഭയെപ്പടാതവണ്ണം ഞങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത
കഠിനമാക്കുന്നതും എന്തു? നിെന്റ
അവകാശേഗാ്രതങ്ങളായ നിെന്റ ദാസന്മാർനിമിത്തം
മടങ്ങിവേരണേമ. 18 നിെന്റ വിശുദ്ധജനത്തിന്നു
അലപ്കാലേത്തക്കു മാ്രതം ൈകവശമായ േശഷം
നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ഞങ്ങളുെട ൈവരികൾ
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 19 ഞങ്ങൾ ഇതാ, നീ ഒരിക്കലും
വാണിട്ടില്ലാത്തവരും നിെന്റ നാമം
വിളിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും എന്നേപാെല
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

൬൪൬൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേയ്യാ, ജാതികൾ തിരുമുമ്പിൽ
വിെറക്കത്തക്കവണ്ണം നിെന്റ നാമെത്ത നിെന്റ
ൈവരികൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ തീയിൽ

ചുള്ളി കത്തുന്നതു േപാെലയും 2 തീ െകാണ്ടു െവള്ളം
തിളക്കുന്നതു േപാെലയും മലകൾ നിെന്റ മുമ്പിൽ
ഉരുകിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം നീ ആകാശം കീറി
ഇറങ്ങിവെന്നങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു! 3 ഞങ്ങൾ
വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭയങ്കരകായ്യൎ ങ്ങെള നീ
്രപവത്തൎ ിച്ചേപ്പാൾ നീ ഇറങ്ങിവരികയും മലകൾ
തിരുമുമ്പിൽ ഉരുകിേപ്പാകയും െചയത്ുവേല്ലാ. 4

നീയല്ലാെത ഒരു ൈദവം തേന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവന്നു
േവണ്ടി ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു പണ്ടുമുതൽ ആരും
േകട്ടിട്ടില്ല, ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണുെകാണ്ടു കണ്ടിട്ടുമില്ല. 5

സേന്താഷിച്ചു നീതി ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെര നീ
എതിേരല്ക്കുന്നു; അവർ നിെന്റ വഴികളിൽ നിെന്ന
ഓക്കൎ ുന്നു; നീ േകാപിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ
അകെപ്പട്ടു; ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ബഹുകാലം കഴിച്ചു;
ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷ ഉണ്ടാകുേമാ? 6 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
അശുദ്ധെനേപ്പാെല ആയിത്തീന്നൎ ു; ഞങ്ങളുെട
നീതി്രപവത്തൎ ികൾ ഒെക്കയും കറപിരണ്ട
തുണിേപാെല; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇലേപാെല
വാടിേപ്പാകുന്നു; ഞങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങെള
കാറ്റുേപാെല പറപ്പിച്ചുകളയുന്നു. 7 നിെന്റ നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവനും നിെന്ന മുറുെക പിടിപ്പാൻ
ഉത്സാഹിക്കുന്നവനും ആരുമില്ല; നിെന്റ മുഖം ഞങ്ങൾ
കാണാതവണ്ണം നീ മെറച്ചുെവച്ചു ഞങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങൾക്കു ഞങ്ങെള ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 8

എങ്കിേലാ യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങളുെട പിതാവു; ഞങ്ങൾ
കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങെള മനയുന്നവനും ആകുന്നു;
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിെന്റ ൈകപ്പണിയേ്രത; 9

യേഹാേവ, ഉ്രഗമായി േകാപിക്കരുേത; അകൃത്യം
എേന്നക്കും ഓക്കൎ രുേത; അേയ്യാ, കടാക്ഷിേക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിെന്റ ജനമേല്ലാ. 10 നിെന്റ
വിശുദ്ധനഗരങ്ങൾ ഒരു മരുഭൂമിയായിരിക്കുന്നു;
സീേയാൻ മരുഭൂമിയും െയരൂശേലം നിജ്ജൎ ന്രപേദശവും
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 11 ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ
നിെന്ന സ്തുതിച്ചുേപാന്നിരുന്നതായി വിശുദ്ധിയും

ഭംഗിയും ഉള്ള ഞങ്ങളുെട ആലയം തീക്കു
ഇരയായിത്തീന്നൎ ു; ഞങ്ങൾക്കു
മേനാഹരമായിരുന്നെതാെക്കയും ശൂന്യമായി
കിടക്കുന്നു. 12 യേഹാേവ, നീ ഇതു കണ്ടു
അടങ്ങിയിരിക്കുേമാ? നീ മിണ്ടാെതയിരുന്നു ഞങ്ങെള
അതികഠിനമായി േക്ലശിപ്പിക്കുേമാ?

൬൫൬൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്ന ആ്രഗഹിക്കാത്തവർ എെന്ന
അേന്വഷിപ്പാൻ ഇടയായി; എെന്ന
അേന്വഷിക്കാത്തവക്കൎ ു എെന്ന

കെണ്ടത്തുവാൻ സംഗതി വന്നു; എെന്റ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത ജാതിേയാടു: ഇതാ ഞാൻ, ഇതാ
ഞാൻ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 2 സ്വന്ത വിചാരങ്ങെള
അനുസരിച്ചു ആകാത്ത വഴിയിൽ നടക്കുന്ന
മത്സരമുള്ള ജനത്തിങ്കേലക്കു ഞാൻ ഇടവിടാെത ൈക
നീട്ടുന്നു. 3 അവർ എെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി
എല്ലായേ്പാഴും എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുേന്നാരു ജനമായി
േതാട്ടങ്ങളിൽ ബലികഴിക്കയും ഇഷ്ടികേമൽ ധൂപം
കാണിക്കയും 4 കല്ലറകളിൽ കുത്തിയിരിക്കയും
ഗുഹകളിൽ രാപാക്കൎ യും പന്നിയിറച്ചി തിന്നുകയും
പാ്രതങ്ങളിൽ അെറപ്പായ ചാറു നിെറക്കയും മാറി
നില്ക്ക; ഇേങ്ങാട്ടു അടുക്കരുതു; 5 ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ
ശുദ്ധൻ എന്നു പറകയും െചയ്യുന്നു; അവർ എെന്റ
മൂക്കിൽ പുകയും ഇടവിടാെത കത്തുന്ന തീയും
ആകുന്നു. 6 അതു എെന്റ മുമ്പാെക
എഴുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ പകരം വീട്ടിയല്ലാെത
അടങ്ങിയിരിക്കയില്ല; അവരുെട മാവ്വൎ ിടത്തിേലക്കു
തേന്ന ഞാൻ പകരം വീട്ടും. 7 നിങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങൾക്കും മലകളിേന്മൽ ധൂപം കാട്ടുകയും
കുന്നുകളിേന്മൽ എെന്ന ദുഷിക്കയും െചയത്ിട്ടുള്ള
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങൾക്കും കൂെട
പകരം വീട്ടും; ഞാൻ ആദ്യം അവരുെട ്രപതിഫലം
അവരുെട മാവ്വൎ ിടത്തിേലക്കു അളന്നുെകാടുക്കും
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 8 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മുന്തിരിക്കുലയിൽ
പുതുവീഞ്ഞു കണ്ടിട്ടു; നശിപ്പിക്കരുതു; ഒരനു്രഗഹം
അതിൽ ഉണ്ടു എന്നു പറയുന്നതുേപാെല ഞാൻ എെന്റ
ദാസന്മാർനിമിത്തം ്രപവത്തൎ ിക്കും; എല്ലാവെരയും
നശിപ്പിക്കയില്ല. 9 ഞാൻ യാേക്കാബിൽനിന്നു ഒരു
സന്തതിെയയും െയഹൂദയിൽനിന്നു എെന്റ
പവ്വൎ തങ്ങൾക്കു ഒരു അവകാശിെയയും ഉത്ഭവിപ്പിക്കും;
എെന്റ വൃതന്മാർ അതിെന ൈകവശമാക്കുകയും
എെന്റ ദാസന്മാർ അവിെട വസിക്കയും െചയ്യും. 10

എെന്ന അേന്വഷിച്ചിട്ടുള്ള എെന്റ ജനത്തിന്നായി
ശാേരാൻ ആടുകൾക്കു േമച്ചൽപുറവും
ആേഖാർതാഴവ്ര കന്നുകാലികൾക്കു കിടപ്പിടവും
ആയിരിക്കും. 11 എന്നാൽ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിക്കയും എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തെത്ത മറക്കയും
ഗദ ്േദവന്നു ഒരു േമശ ഒരുക്കി െമനിേദവിക്കു വീഞ്ഞു
കലത്തൎ ി നിെറച്ചുെവക്കയും െചയ്യുന്നവേര, 12 ഞാൻ
വിളിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാെതയും ഞാൻ
അരുളിെച്ചയത്േപ്പാൾ േകൾക്കാെതയും എനിക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു ്രപവത്തൎ ിച്ചു എനിക്കു
്രപസാദമല്ലാത്തതു തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ടു ഞാൻ
നിങ്ങെള വാളിന്നു നിയമിച്ചുെകാടുക്കും; നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും കുെലക്കു കുനിേയണ്ടിവരും. 13

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, എെന്റ ദാസന്മാർ ഭക്ഷിക്കും;
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നിങ്ങേളാ വിശന്നിരിക്കും; എെന്റ ദാസന്മാർ
പാനംെചയ്യും; നിങ്ങേളാ ദാഹിച്ചിരിക്കും; എെന്റ
ദാസന്മാർ സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങേളാ ലജ്ജിച്ചിരിക്കും.
14 എെന്റ ദാസന്മാർ ഹൃദയാനന്ദംെകാണ്ടു
േഘാഷിക്കും; നിങ്ങേളാ മേനാവ്യസനംെകാണ്ടു
നിലവിളിച്ചു മേനാവ്യഥയാൽ മുറയിടും. 15 നിങ്ങളുെട
േപർ നിങ്ങൾ എെന്റ വൃതന്മാക്കൎ ു ഒരു ശാപവാക്കായി
െവേച്ചച്ചുേപാകും; യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു നിെന്ന
െകാന്നുകളയും; തെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ു അവൻ േവെറാരു
േപർ വിളിക്കും. 16 മുമ്പിലെത്ത കഷ്ടങ്ങൾ
മറന്നുേപാകയും അവ എെന്റ കണ്ണിന്നു
മറഞ്ഞിരിക്കയും െചയ്കെകാണ്ടു ഭൂമിയിൽ
തെന്നത്താൻ അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ
സത്യൈദവത്താൽ തെന്നത്താൻ അനു്രഗഹിക്കും;
ഭൂമിയിൽ സത്യം െചയ്യുന്നവൻ
സത്യൈദവെത്തെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്യും. 17 ഇതാ,
ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നു; മുമ്പിലെത്തവ ആരും ഓക്കൎ ുകയില്ല;
ആരുെടയും മനസ്സിൽ വരികയുമില്ല. 18 ഞാൻ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ സേന്താഷിച്ചു
എേന്നക്കും േഘാഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ; ഇതാ, ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന ഉല്ലാസ്രപദമായും അതിെല ജനെത്ത
ആനന്ദ്രപദമായും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 19 ഞാൻ
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ചു സേന്താഷിക്കയും എെന്റ
ജനെത്തക്കുറിച്ചു ആനന്ദിക്കയും െചയ്യും; കരച്ചലും
നിലവിളിയും ഇനി അതിൽ േകൾക്കയില്ല; 20 കുെറ
ദിവസം മാ്രതം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ്സു
തികയാത്ത വൃദ്ധനും അവിെട ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല;
ബാലൻ നൂറു വയസ്സു ്രപായമുള്ളവനായി മരിക്കും;
പാപിേയാ നൂറു വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നാലും
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എേന്ന വരൂ. 21 അവർ വീടുകെള
പണിതു പാക്കൎ ും; അവർ മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കി അവയിെല ഫലം അനുഭവിക്കും. 22 അവർ
പണിക, മെറ്റാരുത്തൻ പാക്കൎ  എന്നു വരികയില്ല;
അവർ നടുക, മെറ്റാരുത്തൻ തിന്നുക എന്നും
വരികയില്ല; എെന്റ ജനത്തിെന്റ ആയുസ്സു
വൃക്ഷത്തിെന്റ ആയുസ്സുേപാെല ആകും; എെന്റ
വൃതന്മാർ തേന്ന തങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനഫലം
അനുഭവിക്കും. 23 അവർ വൃഥാ അദ്ധ്വാനിക്കയില്ല;
ആപത്തിന്നായിട്ടു ്രപസവിക്കയുമില്ല; അവർ
യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവരുെട
സന്തതിയേല്ലാ; അവരുെട സന്താനം അവേരാടുകൂെട
ഇരിക്കും. 24 അവർ വിളിക്കുന്നതിന്നുമുെമ്പ ഞാൻ
ഉത്തരം അരുളും; അവർ
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഞാൻ
േകൾക്കും. 25 െചന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ചു
േമയും; സിംഹം കാള എന്നേപാെല ൈവേക്കാൽ
തിന്നും; സപ്പൎ ത്തിന്നു െപാടി ആഹാരമായിരിക്കും;
എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ എങ്ങും ഒരു േദാഷേമാ
നാശേമാ ആരും െചയ്കയില്ല എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൬൬൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
സ്വഗ്ഗൎ ം എെന്റ സിംഹാസനവും ഭൂമി എെന്റ
പാദപീഠവും ആകുന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്കു

പണിയുന്ന ആലയം ഏതുവിധം? എെന്റ
വിശ്രാമസ്ഥലവും ഏതു? 2 എെന്റ ൈക
ഇെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെനയാകുന്നു

ഇെതാെക്കയും ഉളവായതു എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സു
തകന്നൎ വനും എെന്റ വചനത്തിങ്കൽ
വിെറക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യെന ഞാൻ
കടാക്ഷിക്കും. 3 കാളെയ അറുക്കയും മനുഷ്യെന
െകാല്ലുകയും െചയ്യുന്നവൻ, കുഞ്ഞാടിെന യാഗം
കഴിക്കയും നായുെട കഴുത്തു ഒടിക്കയും
െചയ്യുന്നവൻ, േഭാജനയാഗം കഴിക്കയും പന്നിേച്ചാര
അപ്പൎ ിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ, ധൂപം കാണിക്കയും
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ിെയ വാഴത്്തുകയും െചയ്യുന്നവൻ, ഇവർ
സ്വന്തവഴികെള തിരെഞ്ഞടുക്കയും അവരുെട മനസ്സു
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുകയും
െചയ്യുന്നതുേപാെല ഞാനും അവെര
ഉപ്രദവിക്കുന്നതു തിരെഞ്ഞടുത്തു 4 അവർ
ഭയെപ്പടുന്നതു അവക്കൎ ു വരുത്തും; ഞാൻ
വിളിച്ചേപ്പാൾ ആരും ഉത്തരം പറയാെതയും ഞാൻ
അരുളിെച്ചയത്േപ്പാൾ േകൾക്കാെതയും അവർ
എനിക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു എനിക്കു
്രപസാദമല്ലാത്തതു തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ടു തേന്ന. 5

യേഹാവയുെട വചനത്തിങ്കൽ വിെറക്കുന്നവേര,
അവെന്റ വചനം േകട്ടുെകാൾവിൻ; നിങ്ങെള
പെകച്ചു, എെന്റ നാമംനിമിത്തം നിങ്ങെള
പുറത്താക്കിക്കളയുന്ന നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാർ:
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട സേന്താഷം കണ്ടു
രസിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ തെന്നത്താൻ
മഹത്വീകരിക്കെട്ട എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ
അവർ ലജ്ജിച്ചു േപാകും. 6 നഗരത്തിൽ നിന്നു ഒരു
മുഴക്കം േകൾക്കുന്നു; മന്ദിരത്തിൽ നിന്നു ഒരു നാദം
േകൾക്കുന്നു; തെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതി്രകിയ
െചയ്യുന്ന യേഹാവയുെട നാദം തേന്ന. 7 േനാവു
കിട്ടുംമുെമ്പ അവൾ ്രപസവിച്ചു; േവദന വരുംമുെമ്പ
അവൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചു. 8 ഈവക
ആർ േകട്ടിട്ടുള്ളു? ഇങ്ങെനയുള്ളതു ആർ കണ്ടിട്ടുള്ളു?
ഒരു േദശം ഒരു ദിവസംെകാണ്ടു പിറക്കുേമാ? ഒരു
ജാതി ഒന്നായിട്ടു തേന്ന ജനിക്കുേമാ? സീേയാേനാ
േനാവുകിട്ടിയ ഉടൻ തേന്ന മക്കേള
്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 ഞാൻ ്രപസവദ്വാരത്തിങ്കൽ
വരുത്തീട്ടു ്രപസവിപ്പിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ്രപസവിക്കുമാറാക്കീട്ടു
ഞാൻ ഗഭൎപാ്രതം അെടച്ചുകളയുേമാ എന്നു നിെന്റ
ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 10 െയരൂശേലമിെന
േസ്നഹിക്കുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര, അവേളാടുകൂെട
സേന്താഷിപ്പിൻ അവെളെച്ചാല്ലി േഘാഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ;
അവെളെച്ചാല്ലി ദുഃഖിക്കുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര,
അവേളാടുകൂെട അത്യന്തം ആനന്ദപ്പിൻ. 11 അവളുെട
സാന്ത്വനസ്തനങ്ങെള പാനം െചയത്ു തൃപത്രാകയും
അവളുെട േതജസ്സിൻ കുചാ്രഗങ്ങെള നുകന്നൎ ു
രമിക്കയും െചയവ്ിൻ. 12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾക്കു കുടിപ്പാൻ േവണ്ടി
ഞാൻ അവൾക്കു നദിേപാെല സമാധാനവും
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന േതാടുേപാെല ജാതികളുെട
മഹത്വവും നീട്ടിെക്കാടുക്കും; നിങ്ങെള പാശൎ ്വത്തിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടു നടക്കയും മുഴങ്കാലിേന്മൽ ഇരുത്തി
ലാളിക്കയും െചയ്യും. 13 അമ്മ
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിക്കും; നിങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ ആശ്വാസം
്രപാപിക്കും. 14 അതു കണ്ടിട്ടു നിങ്ങളുെട ഹൃദയം
സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങളുെട അസ്ഥികൾ
ഇളമ്പുല്ലുേപാെല തെഴക്കും; യേഹാവയുെട ൈക
തെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ു െവളിെപ്പടും; ശ്രതുക്കേളാേടാ
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അവൻ േ്രകാധം കാണിക്കും. 15 യേഹാവ തെന്റ
േകാപെത്ത ഉ്രഗതേയാടും തെന്റ ശാസനെയ
അഗ്നിജ്വാലകേളാടും കൂെട നടത്തുവാൻ അഗ്നിയിൽ
്രപത്യക്ഷമാകും; അവെന്റ രഥങ്ങൾ
ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെലയിരിക്കും. 16 യേഹാവ
അഗ്നിെകാണ്ടും വാൾെകാണ്ടും സകലജഡേത്താടും
വ്യവഹരിക്കും; യേഹാവയുെട നിഹതന്മാർ വളെര
ആയിരിക്കും. 17 േതാട്ടങ്ങളിൽ േപാേകണ്ടതിന്നു
നടുവെന അനുകരിച്ചു തങ്ങെള തേന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചു
െവടിപ്പാക്കുകയും പന്നിയിറച്ചി, അെറപ്പു, ചുെണ്ടലി
എന്നിവെയ തിന്നുകയും െചയ്യുന്നവർ ഒരുേപാെല
മുടിഞ്ഞുേപാകും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
18 ഞാൻ അവരുെട ്രപവൃത്തികെളയും
വിചാരങ്ങെളയും അറിയുന്നു; ഞാൻ സകല
ജാതികെളയും ഭാഷക്കാെരയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുന്ന കാലം
വരുന്നു; അവർ വന്നു എെന്റ മഹത്വം കാണും. 19

ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു അടയാളം
്രപവത്തൎ ിക്കും; അവരിൽ രക്ഷിക്കെപ്പട്ട ചിലെര ഞാൻ
തശൎ ീശ,് വില്ലാളികളായ പൂൽ, ലൂദ ്എന്നിവരും തൂബാൽ
യാവാൻ എന്നിവരുമായ ജാതികളുെട അടുക്കേലക്കും
എെന്റ കീത്തൎ ി േകൾക്കയും എെന്റ മഹത്വം
കാണുകയും െചയത്ിട്ടില്ലാത്ത ദൂരദ്വീപുകളിേലക്കും
അയക്കും; അവർ എെന്റ മഹത്വെത്ത ജാതികളുെട

ഇടയിൽ ്രപസ്താവിക്കും; 20 യി്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു െവടിപ്പുള്ള
പാ്രതങ്ങളിൽ വഴിപാടു െകാണ്ടുവരുന്നതുേപാെല
അവർ സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ നിന്നു
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാെര ഒെക്കയും
കുതിരപ്പുറത്തും രഥങ്ങളിലും പല്ലക്കുകളിലും
േകാവർകഴുതപ്പുറത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തും കയറ്റി എെന്റ
വിശുദ്ധപവ്വൎ തമായ െയരൂശേലമിേലക്കു യേഹാെവക്കു
വഴിപാടായി െകാണ്ടുവരും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 21 അവരിൽ നിന്നും ചിലെര ഞാൻ
പുേരാഹിതന്മാരായും േലവ്യരായും എടുക്കും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 22 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന
പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എെന്റ മുമ്പാെക
നിലനില്ക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങളുെട സന്തതിയും
നിങ്ങളുെട േപരും നിലനില്ക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 23 പിെന്ന അമാവാസിേതാറും
ശബ്ബത്തുേതാറും സകലജഡവും എെന്റ സന്നിധിയിൽ
നമസ്കരിപ്പാൻ വരും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 24 അവർ പുറെപ്പട്ടുെചന്നു,
എേന്നാടു അതി്രകമം െചയത് മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങെള
േനാക്കും; അവരുെട പുഴു ചാകയില്ല; അവരുെട തീ
െകട്ടുേപാകയില്ല; അവർ സകലജഡത്തിന്നും
അെറപ്പായിരിക്കും.
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യിെരമ്യാവുയിെരമ്യാവു

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െബന്യാമീൻേദശത്തു അനാേഥാത്തിെല
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങൾ. 2 അവന്നു

െയഹൂദാരാജാവായി ആേമാെന്റ മകനായ
േയാശീയാവിെന്റ കാലത്തു, അവെന്റ വാഴച്യുെട
പതിമൂന്നാം ആണ്ടിൽ, യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 3 െയഹൂദാരാജാവായി
േയാശീയാവിെന്റ മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
കാലത്തും െയഹൂദാരാജാവായി േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ സിെദക്കീയാവിെന്റ പതിെനാന്നാം ആണ്ടിെന്റ
അവസാനംവെരയും അഞ്ചാം മാസത്തിൽ
െയരൂശേലമ്യെര ്രപവാസത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായതുവെരയും തേന്ന, അങ്ങെന ഉണ്ടായി.
4 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 നിെന്ന ഉദരത്തിൽ
ഉരുവാക്കിയതിന്നു മുെമ്പ ഞാൻ നിെന്ന അറിഞ്ഞു; നീ
ഗഭൎപാ്രതത്തിൽനിന്നു പുറത്തു വന്നതിന്നു മുെമ്പ
ഞാൻ നിെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ചു, ജാതികൾക്കു
്രപവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 എന്നാൽ
ഞാൻ: അേയ്യാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, എനിക്കു
സംസാരിപ്പാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ; ഞാൻ ബാലനേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അതിന്നു യേഹാവ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: ഞാൻ ബാലൻ എന്നു നീ
പറയരുതു; ഞാൻ നിെന്ന അയക്കുന്ന ഏവരുെടയും
അടുക്കൽ നീ േപാകയും ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും സംസാരിക്കയും േവണം. 8

നീ അവെര ഭയെപ്പടരുതു; നിെന്ന വിടുവിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉെണ്ടന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 9 പിെന്ന യേഹാവ ൈക നീട്ടി എെന്റ
വാെയ െതാട്ടു: ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങെള നിെന്റ
വായിൽ തന്നിരിക്കുന്നു; 10 േനാക്കുക;
നിമ്മൎ ൂലമാക്കുവാനും െപാളിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും
ഇടിച്ചുകളവാനും പണിവാനും നടുവാനും േവണ്ടി
ഞാൻ നിെന്ന ഇന്നു ജാതികളുെടേമലും
രാജ്യങ്ങളുെടേമലും ആക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചു. 11 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായി: യിെരമ്യാേവ, നീ എന്തു
കാണുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. ബദാം (ജാ്രഗത)്
വൃക്ഷത്തിെന്റ ഒരു െകാമ്പു കാണുന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 12 യേഹാവ എേന്നാടു: നീ കണ്ടതു ശരി
തേന്ന; എെന്റ വചനം നിവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
ജാഗരിച്ചു െകാള്ളും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 13

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
എനിക്കുണ്ടായി: നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു. തിെളക്കുന്ന ഒരു കലം കാണുന്നു. അതു
വടക്കുനിന്നു ്രപത്യക്ഷമായി വരുന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവ എേന്നാടു: വടക്കുനിന്നു
േദശത്തിെല സവ്വൎ നിവാസികൾക്കും അനത്ഥൎ ം വരും.

15 ഞാൻ വടെക്ക രാജ്യങ്ങളിെല വംശങ്ങെള
ഒെക്കയും വിളിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു; അവർ വന്നു, ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
സിംഹാസനം െയരൂശേലമിെന്റ പടിവാതിലുകളുെട
്രപേവശനത്തിങ്കലും ചുറ്റും അതിെന്റ എല്ലാ
മതിലുകൾക്കും േനെരയും െയഹൂദയിെല
എല്ലാപട്ടണങ്ങൾക്കും േനെരയും െവക്കും. 16 അവർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കയും അന്യേദവന്മാക്കൎ ു ധൂപം കാട്ടി
തങ്ങളുെട ൈകപ്പണികെള നമസ്കരിക്കയും െചയത്
സകലേദാഷെത്തയും കുറിച്ചു ഞാൻ അവേരാടു
ന്യായവാദം കഴിക്കും. 17 ആകയാൽ നീ അരെകട്ടി
എഴുേന്നറ്റു ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും അവേരാടു ്രപസ്താവിക്ക;
ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട മുമ്പിൽ ്രഭമിപ്പിക്കാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ അവെര കണ്ടു
്രഭമിച്ചുേപാകരുതു. 18 ഞാൻ ഇന്നു നിെന്ന
സവ്വൎ േദശത്തിന്നും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാക്കൎ ും
്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും േദശത്തിെല
ജനത്തിന്നും േനെര ഉറപ്പുേള്ളാരു പട്ടണവും
ഇരിമ്പുതൂണും താ്രമമതിലുകളും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
19 അവർ നിേന്നാടു യുദ്ധം െചയ്യും; നിെന്ന
ജയിക്കയില്ലതാനും; നിെന്ന രക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 നീ െചന്നു
െയരൂശേലം േകൾെക്ക വിളിച്ചുപറേയണ്ടതു;

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മരുഭൂമിയിൽ,
വിെതക്കാത്ത േദശത്തു തേന്ന, നീ എെന്ന അനുഗമിച്ചു
നടന്ന നിെന്റ െയൗവനത്തിെല ഭക്തിയും വിവാഹം
നിശ്ചയിച്ച കാലത്തിെല േസ്നഹവും ഞാൻ ഓക്കൎ ുന്നു.
3 യി്രസാേയൽ യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധവും അവെന്റ
വിളവിെന്റ ആദ്യഫലവും ആകുന്നു; അവെന
തിന്നുകളയുന്നവെരാെക്കയും കുറ്റക്കാരായത്ീരും;
അവക്കൎ ു േദാഷം വന്നു ഭവിക്കും എന്നായിരുന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 4 യാേക്കാബ ്ഗൃഹവും
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല സകലവംശങ്ങളും
ആയുേള്ളാേര, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
േകട്ടുെകാൾവിൻ. 5 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്ന
വിട്ടകന്നു മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികേളാടു േചന്നൎ ു വ്യത്ഥൎ ന്മാർ
ആയിത്തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ എന്നിൽ
എെന്താരു അന്യായം കണ്ടു? 6 ഞങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു, പാഴന്ിലവും
കുഴികളും ഉള്ള േദശമായി വരൾചയും കൂരിരുളും ഉള്ള
േദശമായി മനുഷ്യസഞ്ചാരേമാ ആൾപാേപ്പൎ ാ ഇല്ലാത്ത
േദശമായ മരുഭൂമിയിൽകൂടി ഞങ്ങെള നടത്തി
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവ എവിെട എന്നു അവർ
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േചാദിച്ചില്ല. 7 ഞാൻ നിങ്ങെള ഫലവത്താേയാരു
േദശത്തു അതിെന്റ ഫലവും ഗുണവും അനുഭവിപ്പാൻ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ അവിെട എത്തിയ
േശഷം നിങ്ങൾ എെന്റ േദശെത്ത അശുദ്ധമാക്കി
എെന്റ അവകാശെത്ത അെറപ്പാക്കിക്കളഞ്ഞു. 8

യേഹാവ എവിെട എന്നു പുേരാഹിതന്മാർ
അേന്വഷിച്ചില്ല; ന്യായ്രപമാണജ്ഞന്മാർ എെന്ന
അറിഞ്ഞില്ല; ഇടയന്മാർ എേന്നാടു അതി്രകമം
െചയത്ു: ്രപവാചകന്മാർ ബാൽമുഖാന്തരം
്രപവചിച്ചു, ്രപേയാജനമില്ലാത്തവേയാടു
േചന്നൎ ുനടന്നു. 9 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ഇനിയും
നിങ്ങേളാടു വ്യവഹരിക്കും; നിങ്ങളുെട മക്കളുെട
മക്കേളാടും ഞാൻ വ്യവഹരിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10 നിങ്ങൾ കിത്തീയരുെട
ദ്വീപുകളിേലക്കു കടന്നുെചന്നു േനാക്കുവിൻ;
േകദാരിേലക്കു ആളയച്ചു നല്ലവണ്ണം അേന്വഷിച്ചു,
ഇതുേപാെല സംഭവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കുവിൻ.
11 ഒരു ജാതി തെന്റ േദവന്മാെര മാറ്റീട്ടുേണ്ടാ? അവ
േദവന്മാരല്ലതാനും; എന്നാൽ എെന്റ ജനം തെന്റ
മഹത്വമായവെന ്രപേയാജനമില്ലാത്തതിന്നു പകരം
മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 ആകാശേമ, ഇതിങ്കൽ
വിസമ്യിച്ചു ്രഭമിച്ചു ഏറ്റവും സ്തംഭിച്ചുേപാക എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 13 എെന്റ ജനം രണ്ടു
േദാഷം െചയത്ിരിക്കുന്നു: അവർ ജീവജലത്തിെന്റ
ഉറവായ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു, െവള്ളമില്ലാത്ത
കിണറുകെള, െപാട്ടക്കിണറുകെള തേന്ന,
കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 യി്രസാേയൽ ദാസേനാ? വീട്ടിൽ
പിറന്ന അടിമേയാ? അവൻ കവച്ചൎ യായി
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നെതന്തു? 15 ബാലസിംഹങ്ങൾ അവെന്റ
േനെര അലറി നാദം േകൾപ്പിച്ചു അവെന്റ േദശെത്ത
ശൂന്യമാക്കി; അവെന്റ പട്ടണങ്ങൾ െവന്തു
നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു. 16 േനാഫ്യരും
തഹപ്േനസ്യരും നിെന്റ െനറുകെയ തകത്തൎ ു
കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 17 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന വഴിനടത്തിയേപ്പാൾ അവെന
ഉേപക്ഷിക്കെകാണ്ടല്ലേയാ നീ ഇതു സമ്പാദിച്ചതു? 18

ഇേപ്പാേഴാ, മി്രസയീമിേലക്കുള്ള യാ്രത എന്തിന്നു?
ശീേഹാരിെല െവള്ളം കുടിപ്പാേനാ? അശ്ശൂരിേലക്കുള്ള
യാ്രത എന്തിന്നു? ആ നദിയിെല െവള്ളം കുടിപ്പാേനാ?
19 നിെന്റ ദുഷ്ടത തേന്ന നിനക്കു ശിക്ഷയും നിെന്റ
വിശ്വാസത്യാഗങ്ങൾ നിനക്കു ദണ്ഡനവുമാകും;
അതുെകാണ്ടു നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചതും എെന്റ ഭയം നിനക്കു
ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും എ്രത േദാഷവും ൈകപ്പും
ആയുള്ളെതന്നു അറിഞ്ഞു കണ്ടുെകാൾക എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 20 പണ്ടു തേന്ന നീ നുകം തകത്തൎ ു നിെന്റ
കയറു െപാട്ടിച്ചു: ഞാൻ അടിമേവല െചയ്കയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു; ഉയന്നൎ  കുന്നിേന്മൽ ഒെക്കയും പച്ചയായ
വൃക്ഷത്തിൻ കീെഴാെക്കയും നീ േവശ്യയായി കിടന്നു.
21 ഞാൻ നിെന്ന വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിയായി, നല്ല
ൈതയായി തേന്ന നട്ടിരിെക്ക നീ എനിക്കു
കാട്ടുമുന്തിരിവള്ളിയുെട ൈതയായത്ീന്നൎ തു എങ്ങെന?
22 നീ ധാരാളം ചവക്കൎ ാരം േതച്ചു
ചാരെവള്ളംെകാണ്ടു കഴുകിയാലും നിെന്റ അകൃത്യം
എെന്റ മുമ്പിൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 23 ഞാൻ
മലിനയായിട്ടില്ല; ഞാൻ ബാൽവി്രഗഹങ്ങേളാടു െചന്നു
േചന്നൎ ിട്ടില്ല എന്നു നിനക്കു എങ്ങെന പറയാം?
താഴവ്രയിെല നിെന്റ നടപ്പു വിചാരിക്ക; നീ െചയത്തു

ഓക്കൎ ുക; വഴിയിൽ അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും
വിെരേഞ്ഞാടുന്ന െപെണ്ണാട്ടകമല്ലേയാ നീ? 24 നീ
മരുഭൂമി ശീലിച്ചു അതിേമാഹം പൂണ്ടു കിെഴക്കുന്ന
കാട്ടുകഴുത തേന്ന; അതിെന്റ മദപ്പാടിൽ അതിെന
തടുക്കാകുന്നവൻ ആർ? ആരും അതിെന അേന്വഷിച്ചു
തളരുകയില്ല; അതിെന്റ മാസത്തിൽ അതിെന
കെണ്ടത്തും; 25 െചരിപ്പു ഊരിേപ്പാകാതവണ്ണം നിെന്റ
കാലും വരണ്ടു േപാകാതവണ്ണം െതാണ്ടയും
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക; നീേയാ അതു െവറുെത;
അങ്ങെനയല്ല; ഞാൻ അന്യന്മാെര േസ്നഹിക്കുന്നു;
അവരുെട പിന്നാെല ഞാൻ േപാകും എന്നു പറഞ്ഞു.
26 കള്ളെന കണ്ടുപിടിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
ലജ്ജിച്ചുേപാകുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽഗൃഹം
ലജ്ജിച്ചുേപാകും; അവരും അവരുെട രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും
തേന്ന. 27 അവർ മരേത്താടു: നീ എെന്റ അപ്പൻ
എന്നും കല്ലിേനാടു: നീ എെന്ന ്രപസവിച്ചവൾ എന്നും
പറയുന്നു; അവർ മുഖമല്ല മുതുകേ്രത എങ്കേലക്കു
തിരിച്ചിരിക്കുന്നതു; എന്നാൽ കഷ്ടകാലത്തു അവർ: നീ
എഴുേന്നറ്റു ഞങ്ങെള രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു പറയും.
28 നീ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള നിെന്റ േദവന്മാർ എവിെട?
കഷ്ടകാലത്തു നിെന്ന രക്ഷിപ്പാൻ അവക്കൎ ു
കഴിവുെണ്ടങ്കിൽ അവർ എഴുേന്നല്ക്കെട്ട; അേയ്യാ
െയഹൂദേയ, നിെന്റ പട്ടണങ്ങളുെട എണ്ണേത്താളം
നിനക്കു േദവന്മാരും ഉണ്ടേല്ലാ! 29 നിങ്ങൾ എേന്നാടു
വാദിക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എേന്നാടു
േ്രദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
30 ഞാൻ നിങ്ങളുെട മക്കെള അടിച്ചതു വ്യത്ഥൎ ം; അവർ
ബുദ്ധി പഠിച്ചില്ല; നശിപ്പിക്കുന്ന സിംഹെത്തേപ്പാെല
നിങ്ങളുെട വാൾ തേന്ന നിങ്ങളുെട ്രപവാചകന്മാെര
തിന്നുകളഞ്ഞു. 31 ഇേപ്പാഴെത്ത
തലമുറയായുേള്ളാേവ, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
േകൾപ്പിൻ: ഞാൻ യി്രസാേയലിന്നു ഒരു മരുഭൂമി
ആയിരുന്നുേവാ? അന്ധകാര്രപേദശമായിരുന്നുേവാ?
ഞങ്ങൾ െകട്ടഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നു; ഇനി നിെന്റ
അടുക്കൽ വരികയില്ല എന്നു എെന്റ ജനം പറയുന്നതു
എന്തു? 32 ഒരു കന്യക തെന്റ ആഭരണങ്ങളും ഒരു
മണവാട്ടി തെന്റ അരക്കച്ചയും മറക്കുേമാ? എന്നാൽ
എെന്റ ജനം എണ്ണമില്ലാത്ത നാളായി എെന്ന
മറന്നിരിക്കുന്നു. 33 േ്രപമം അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു നീ
നിെന്റ വഴി എ്രത േചലാക്കുന്നു! അതുെകാണ്ടു നീ
ദുന്നൎ ടപ്പുകാരത്തികെളയും നിെന്റ വഴികൾ
അഭ്യസപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 34 നിെന്റ ഉടുപ്പിെന്റ
വിളുമ്പിലും കുറ്റമില്ലാത്ത സാധുക്കളുെട രക്തം
കാണുന്നു; ഭവന േഭദനത്തിലല്ല നീ അവെര പിടിച്ചതു.
ഇവെയക്കുറിച്ചു ഒെക്കയും ഞാൻ ന്യായവാദം
കഴിക്കും. 35 നീേയാ: ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൾ;
അവെന്റ േകാപം എെന്ന വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു സത്യം
എന്നു പറയുന്നു; ഞാൻ പാപം െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു നീ
പറയുന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിേന്നാടു വ്യവഹരിക്കും.
36 നിെന്റ വഴിെയ മാേറ്റണ്ടതിന്നു നീ ഇ്രത
െതണ്ടിനടക്കുന്നെതന്തു? അശ്ശൂരിങ്കൽ നീ
ലജ്ജിച്ചതുേപാെല മി്രസയീമിങ്കലും ലജ്ജിച്ചുേപാകും.
37 അവിെടനിന്നും നീ തലയിൽ ൈക െവച്ചുംെകാണ്ടു
ഇറങ്ങിേപ്പാേരണ്ടിവരും; നീ ആശ്രയിച്ചവെര യേഹാവ
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെരെക്കാണ്ടു നിനക്കു
ഒരു ഗുണവും വരികയില്ല.
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൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ ഭായ്യൎ െയ ഉേപക്ഷിക്കയും
അവൾ അവെന വിട്ടുേപായി മെറ്റാരു
പുരുഷന്നു ഭായ്യൎ യായി തീരുകയും

െചയത്േശഷം അവൻ അവളുെട അടുക്കൽ വീണ്ടും
െചല്ലുേമാ? അങ്ങെനയുള്ള േദശം
മലിനമായേ്പാകയില്ലേയാ? നീേയാ, പല
ജാരന്മാരുമായി പരസംഗം െചയത്ിരിക്കുന്നു;
എന്നിട്ടും എെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുവാൻ നീ
വിചാരിക്കുന്നുേവാ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 2 െമാട്ടക്കുന്നുകളിേലക്കു തലെപാക്കി
േനാക്കുക; നീ പരസംഗം െചയ്യാത്ത സ്ഥലം ഏതുള്ളു?
മരുഭൂമിയിൽ അരാബ്യർ എന്നേപാെല നീ വഴികളിൽ
അവക്കൎ ായി പതിയിരുന്നു; നിെന്റ പരസംഗത്താലും
വഷളത്വത്താലും േദശെത്ത മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 3

അതുെകാണ്ടു മഴ നിന്നുേപായി; പിന്മഴ െപയത്തുമില്ല;
എന്നിട്ടും നീ േവശ്യയുെട െനറ്റി കാണിച്ചു,
നാണിക്കാെതയിരിക്കുന്നു. 4 നീ ഇന്നുമുതൽ
എേന്നാടു: എെന്റ പിതാേവ, നീ എെന്റ
െയൗവനത്തിെല സഖി എന്നു വിളിച്ചുപറകയില്ലേയാ?
5 അവൻ എേന്നക്കും േകാപം സം്രഗഹിക്കുേമാ?
അവൻ സദാകാലം േദ്വഷം െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമാ?
എന്നിങ്ങെന നീ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടതകെള ്രപവത്തൎ ിച്ചു
നിനക്കു സാധിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

6 േയാശീയാരാജാവിെന്റ കാലത്തു യേഹാവ
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു: വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ
യി്രസാേയൽ െചയത്ിരിക്കുന്നതു നീ കണ്ടുേവാ?
അവൾ ഉയരമുള്ള എല്ലാമലമുകളിലും
എല്ലാപച്ചമരത്തിൻകീഴിലും െചന്നു അവിെട
പരസംഗം െചയത്ു. 7 ഇെതാെക്കയും െചയത്േശഷം
അവൾ എെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും എന്നു ഞാൻ
വിചാരിച്ചു: എന്നാൽ അവൾ മടങ്ങിവന്നില്ല;
വിശ്വാസപാതകിയായ െയഹൂദാ എന്ന അവളുെട
സേഹാദരി അതു കണ്ടു. 8 വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ
യി്രസാേയൽ വ്യഭിചാരം െചയത് േഹതുവാൽ തേന്ന
ഞാൻ അവെള ഉേപക്ഷിച്ചു ഉേപക്ഷണപ്രതം
െകാടുത്തതു വിശ്വാസപാതകിയായ െയഹൂദാ എന്ന
അവളുെട സേഹാദരി കണ്ടിട്ടും ഭയെപ്പടാെത അവളും
െചന്നു പരസംഗം െചയത്ു. 9 മേനാലഘുത്വേത്താെട
െചയത് അവളുെട പരസംഗംേഹതുവായി േദശം
മലിനമായേ്പായി; കല്ലിേനാടും മരേത്താടും അവൾ
വ്യഭിചാരം െചയത്ു. 10 ഇെതല്ലാമായിട്ടും
വിശ്വാസപാതകിയായ സേഹാദരി െയഹൂദാ
കപടമായിട്ടല്ലാെത പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട എെന്റ
അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 11 വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യി്രസാേയൽ
വിശ്വാസപാതകിയായ െയഹൂദെയക്കാൾ
നീതിയുള്ളവെളന്നു യേഹാവ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്ു. 12 നീ െചന്നു വടേക്കാട്ടു േനാക്കി ഈ
വചനങ്ങെള വിളിച്ചുപറക: വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ
യി്രസാേയേല, മടങ്ങിവരിക എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു േകാപം കാണിക്കയില്ല;
ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ; എേന്നക്കും േകാപം
സം്രഗഹിക്കയുമില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
13 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു നീ േ്രദാഹം
െചയത്ു. പച്ചമരത്തിൻ കീഴിെലാെക്കയും
അന്യന്മാേരാടു ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ മായി നടന്നതും എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കാെത ഇരുന്നതുമായ നിെന്റ അകൃത്യം

സമ്മതിക്കമാ്രതം െചയ്ക എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 14 വിശ്വാസത്യാഗികളായ മക്കേള,
മടങ്ങിവരുവിൻ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
ഞാനേല്ലാ നിങ്ങളുെട ഭത്തൎ ാവു; ഞാൻ നിങ്ങെള
പട്ടണത്തിൽ ഒരുത്തെനയും വംശത്തിൽ
രണ്ടുേപെരയും വീതം എടുത്തു സീേയാനിേലക്കു
െകാണ്ടുവരും. 15 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എെന്റ
മനസ്സിെന്നാത്ത ഇടയന്മാെര നല്കും; അവർ നിങ്ങെള
ജ്ഞാനേത്താടും ബുദ്ധിേയാടും കൂെട േമയിക്കും. 16

അങ്ങെന നിങ്ങൾ േദശത്തു വദ്ധൎ ിച്ചുെപരുകുേമ്പാൾ
ആ കാലത്തു: യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം എന്നു
ഇനി പറകയില്ല, അതു മനസ്സിൽ വരികയില്ല, അതിെന
ഓക്കൎ യില്ല, െചന്നു കാണുകയില്ല, ഇനി അതു
ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
17 ആ കാലത്തു െയരൂശേലമിന്നു യേഹാവയുെട
സിംഹാസനം എന്നു േപരാകും; സകലജാതികളും
അവിേടക്കു, െയരൂശേലമിേലക്കു തേന്ന,
യേഹാവയുെട നാമംനിമിത്തം വന്നുേചരും;
തങ്ങളുെട ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റ ശാഠ്യ്രപകാരം ഇനി
നടക്കയുമില്ല. 18 ആ കാലത്തു െയഹൂദാഗൃഹം
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു േചന്നൎ ു, അവർ ഒന്നിച്ചു
വടെക്ക, ദിക്കിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു, ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു അവകാശമായി െകാടുത്ത
േദശേത്തക്കു വരും. 19 ഞാേനാ നിെന്ന ദെത്തടുത്തു,
നിനക്കു ജാതികളുെട അതിഭംഗിയുള്ള അവകാശമായ
മേനാഹരേദശം നേല്കണ്ടതു എങ്ങെന എന്നു
വിചാരിച്ചു; നീ എെന്ന: എെന്റ പിതാേവ എന്നു
വിളിക്കും, എെന്ന വിട്ടുമാറുകയുമില്ല എന്നും ഞാൻ
വിചാരിച്ചു. 20 യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഒരു ഭായ്യൎ
ഭത്തൎ ാവിേനാടു വിശ്വാസപാതകം െചയത്ു അവെന
വിട്ടുകളയുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ എേന്നാടു
വിശ്വാസപാതകം െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 21 യി്രസാേയൽമക്കൾ
വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു തങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ മറന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ അവർ
െമാട്ടക്കുന്നുകളിേന്മൽ കരഞ്ഞു യാചിക്കുന്നതു
േകൾക്കുന്നു! 22 വിശ്വാസത്യാഗികളായ മക്കേള,
മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്യാഗം
മാറ്റിത്തരാം. ഇതാ, ഞങ്ങൾ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു;
നീ ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയേല്ലാ. 23

കുന്നുകളും പവ്വൎ തങ്ങളിെല േകാലാഹലവും വ്യത്ഥൎ ം;
ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ മാ്രതേമ
യി്രസാേയലിന്നു രക്ഷയുള്ളു. 24 ലജ്ജാവി്രഗഹങ്ങേളാ
ഞങ്ങളുെട െയൗവനംമുതൽ ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട സമ്പാദ്യെത്തയും അവരുെട
ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും അവരുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
തിന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
ലജ്ജയിൽ തേന്ന കിടക്കെട്ട; ഞങ്ങളുെട നാണം
ഞങ്ങെള മൂടെട്ട; ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരും
െയൗവനംമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടുമില്ല.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയേല, നീ മനംതിരിയുെമങ്കിൽ എെന്റ
അടുക്കേലക്കു മടങ്ങി വന്നുെകാൾക എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; നിെന്റ
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േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയുെമങ്കിൽ നീ അലഞ്ഞു
നടേക്കണ്ടിവരികയില്ല. 2 യേഹാവയാണ എന്നു നീ
പരമാത്ഥൎ മായും ന്യായമായും നീതിയായും സത്യം
െചയ്കയും ജാതികൾ അവനിൽ തങ്ങെളത്തെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചു അവനിൽ പുകഴുകയും െചയ്യും. 3

െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
മുള്ളുകളുെട ഇടയിൽ വിെതക്കാെത തരിശുനിലം
ഉഴുവിൻ. 4 െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലംനിവാസികളും ആയുേള്ളാേര, നിങ്ങളുെട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം എെന്റ േകാപം തീേപാെല
ജ്വലിച്ചു ആക്കൎ ും െകടുത്തുകൂടാതവണ്ണം
കത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങെളത്തേന്ന
യേഹാെവക്കായി പരിേച്ഛദന െചയത്ു നിങ്ങളുെട
ഹൃദയത്തിെന്റ അ്രഗചമ്മൎ ം നീക്കിക്കളവിൻ. 5

െയഹൂദയിൽ അറിയിച്ചു െയരൂശേലമിൽ
്രപസിദ്ധമാക്കി േദശത്തു കാഹളം ഊതുവാൻ
പറവിൻ; കൂടിവരുവിൻ; നമുക്കു ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങളിേലക്കു േപാകാം എന്നു ഉറെക്ക
വിളിച്ചുപറവിൻ. 6 സീേയാന്നു െകാടി ഉയത്തൎ ുവിൻ;
നില്ക്കാെത ഓടിേപ്പാകുവിൻ; ഞാൻ വടക്കുനിന്നു
അനത്ഥൎ വും വലിയ നാശവും വരുത്തും. 7 സിംഹം
പള്ളക്കാട്ടിൽ നിന്നു ഇളകിയിരിക്കുന്നു; ജാതികളുെട
സംഹാരകൻ ഇതാ, നിെന്റ േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുവാൻ
തെന്റ സ്ഥലം വിട്ടു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ
പട്ടണങ്ങെള നിവാസികൾ ഇല്ലാതവണ്ണം നശിപ്പിക്കും.
8 ഇതുനിമിത്തം രട്ടുടുപ്പിൻ; വിലപിച്ചു മുറയിടുവിൻ;
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നെമ്മ വിട്ടുമാറീട്ടില്ലേല്ലാ. 9

അന്നാളിൽ രാജാവിെന്റ ൈധയ്യൎ വും ്രപഭുക്കന്മാരുെട
ൈധയ്യൎ വും ക്ഷയിക്കും; പുേരാഹിതന്മാർ ്രഭമിച്ചും
്രപവാചകന്മാർ സ്തംഭിച്ചും േപാകും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10 അതിന്നു ഞാൻ:
അേയ്യാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, ്രപാണനിൽ വാൾ
കടന്നിരിെക്ക നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു
നീ ഈ ജനെത്തയും െയരൂശേലമിെനയും ഏറ്റവും
വഞ്ചിച്ചുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ആ കാലത്തു ഈ
ജനേത്താടും െയരൂശേലമിേനാടും
പറവാനുള്ളെതെന്തന്നാൽ: മരുഭൂമിയിെല
െമാട്ടക്കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു ഉഷണ്ക്കാറ്റു
േപറ്റുവാനല്ല െകാഴിപ്പാനുമല്ല എെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതിക്കു േനെര ഊതും. 12 ഇതിലും െകാടുതാെയാരു
കാറ്റു എെന്റ കലപ്നയാൽ വരും; ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
തേന്ന അവേരാടു ന്യായവാദം കഴിക്കും. 13 ഇതാ,
അവൻ േമഘങ്ങെളേപ്പാെല കയറിവരുന്നു; അവെന്റ
രഥങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെല ആകുന്നു; അവെന്റ
കുതിരകൾ കഴുക്കെളക്കാളും േവഗതയുള്ളവ; അേയ്യാ
കഷ്ടം; നാം നശിച്ചേല്ലാ. 14 െയരൂശേലേമ, നീ
രക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ദുഷ്ടത
കഴുകിക്കളക; നിെന്റ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ എ്രതേത്താളം
നിെന്റ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും. 15 ദാനിൽനിന്നു ഉറെക്ക
േഘാഷിക്കുന്നു; എ്രഫയീംമലയിൽനിന്നു അനത്ഥൎ െത്ത
്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു. 16 ജാതികേളാടു ്രപസ്താവിപ്പിൻ;
ഇതാ, േകാട്ട വളയുന്നവർ ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്നു
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾക്കു േനെര ആപ്പൎ ുവിളിക്കുന്നു
എന്നു െയരൂശേലമിേനാടു അറിയിപ്പിൻ. 17 അവൾ
എേന്നാടു മത്സരിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു അവർ വയലിെല
കാവല്ക്കാെരേപ്പാെല അവളുെട േനെര വന്നു ചുറ്റും
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
18 നിെന്റ നടപ്പും ്രപവൃത്തികളും േഹതുവായിട്ടേ്രത

ഇവ നിനക്കു വന്നതു; ഇ്രത ൈകപ്പായിരിപ്പാനും നിെന്റ
ഹൃദയത്തിന്നു തട്ടുവാനും കാരണം നിെന്റ ദുഷ്ടത
തേന്ന.

19 അേയ്യാ എെന്റ ഉദരം, എെന്റ ഉദരം! എനിക്കു
േനാവു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു; അേയ്യാ എെന്റ
ഹൃദയഭിത്തികൾ! എെന്റ െനഞ്ചിടിക്കുന്നു; എനിക്കു
മിണ്ടാെത ഇരുന്നുകൂടാ; എെന്റ ഉള്ളം കാഹളനാദവും
യുദ്ധത്തിെന്റ ആപ്പൎ ുവിളിയും േകട്ടിരിക്കുന്നു. 20

നാശത്തിേന്മൽ നാശം വിളിച്ചു പറയുന്നു;
േദശെമാെക്കയും ശൂന്യമായി െപെട്ടന്നു എെന്റ
കൂടാരങ്ങളും ഒരു ക്ഷണത്തിൽ എെന്റ തിരശ്ശീലകളും
കവച്ചൎ യായേ്പായി. 21 എ്രതേത്താളം ഞാൻ െകാടി
കണ്ടു കാഹളധ്വനി േകൾേക്കണ്ടിവരും? 22 എെന്റ
ജനം േഭാഷന്മാർ; അവർ എെന്ന അറിയുന്നില്ല; അവർ
ബുദ്ധിെകട്ട മക്കൾ; അവക്കൎ ു ഒട്ടും േബാധമില്ല;
േദാഷം െചയവ്ാൻ അവർ സമർത്ഥന്മാർ; നന്മ
െചയവ്ാേനാ അവക്കൎ ു അറിഞ്ഞുകൂടാ. 23 ഞാൻ
ഭൂമിെയ േനാക്കി അതിെന പാഴും ശൂന്യമായി കണ്ടു;
ഞാൻ ആകാശെത്ത േനാക്കി; അതിന്നു ്രപകാശം
ഇല്ലാെതയിരുന്നു. 24 ഞാൻ പവ്വൎ തങ്ങെള േനാക്കി;
അവ വിെറക്കുന്നതു കണ്ടു; കുന്നുകൾ എല്ലാം
ആടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 25 ഞാൻ േനാക്കി, ഒരു
മനുഷ്യെനയും കണ്ടില്ല; ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
ഒെക്കയും പറന്നു േപായിരുന്നു. 26 ഞാൻ േനാക്കി
ഉദ്യാനം മരുഭൂമിയായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നതു കണ്ടു;
അതിെല പട്ടണങ്ങെളാെക്കയും യേഹാവയാൽ
അവെന്റ ഉ്രഗേകാപം േഹതുവായി
ഇടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. 27 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േദശെമാെക്കയും ശൂന്യമാകും;
എങ്കിലും ഞാൻ മുഴുവനായി മുടിച്ചുകളകയില്ല. 28

ഇതുനിമിത്തം ഭൂമി വിലപിക്കും; മീെത ആകാശം
കറുത്തുേപാകും; ഞാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അനുതപിക്കയില്ല,
പിൻമാറുകയുമില്ല. 29 കുതിരേച്ചവകരുെടയും
വില്ലാളികളുെടയും ആരവംേഹതുവായി സകല
നഗരവാസികളും ഓടിേപ്പാകുന്നു; അവർ
പള്ളക്കാടുകളിൽ െചന്നു പാറകളിേന്മൽ കയറുന്നു;
സകലനഗരവും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആരും
അവിെട പാക്കൎ ുന്നതുമില്ല. 30 ഇങ്ങെന
ശൂന്യമായേ്പാകുേമ്പാൾ നീ എന്തു െചയ്യും? നീ
രക്താംബരം ധരിച്ചാലും െപാന്നാഭരണം
അണിഞ്ഞാലും നിെന്റ കണ്ണിൽ മഷി എഴുതിയാലും
വ്യത്ഥൎ മായി നിനക്കു െസൗന്ദയ്യൎ ം വരുത്തുന്നു; നിെന്റ
ജാരന്മാർ നിെന്ന നിരസിച്ചു നിനക്കു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു. 31 ഈറ്റുേനാവു
കിട്ടിയവളുെട ഒച്ചേപാെലയും കടിഞ്ഞൂൽകുട്ടിെയ
്രപസവിക്കുന്നവളുെട ഞരക്കംേപാെലയും ഒരു ശബ്ദം
ഞാൻ േകട്ടു; െനടുവീപ്പൎ ിട്ടും ൈകമലത്തൎ ിയുംെകാണ്ടു:
അേയ്യാ കഷ്ടം! എെന്റ ്രപാണൻ കുലപാതകന്മാരുെട
മുമ്പിൽ ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു എന്നു പറയുന്ന
സീേയാൻ പു്രതിയുെട ശബ്ദം തേന്ന.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ന്യായം ്രപവത്തൎ ിക്കയും വിശ്വസ്തത
കാണിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ ഉേണ്ടാ?
ഒരുത്തെന കാണുേമാ എന്നു െയരൂശേലമിെന്റ

വീഥികളിൽ ചുറ്റിനടന്നു അേന്വഷിക്കയും അതിെന്റ
വിശാലസ്ഥലങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞു അറികയും െചയവ്ിൻ;
കണ്ടു എങ്കിൽ ഞാൻ അതിേനാടു ക്ഷമിക്കും. 2
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യേഹാവയാണ എന്നു പറഞ്ഞാലും അവർ
കപടമായിട്ടേ്രത സത്യം െചയ്യുന്നതു. 3 യേഹാേവ,
നിെന്റ കണ്ണു വിശ്വസ്തതയല്ലേയാ േനാക്കുന്നതു? നീ
അവെര അടിച്ചു എങ്കിലും അവർ േവദനെപ്പട്ടില്ല; നീ
അവെര ക്ഷയിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അവക്കൎ ു േബാധം
ൈകെക്കാൾവാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവർ
തങ്ങളുെട മുഖം പാറെയക്കാൾ കടുപ്പമാക്കി;
മടങ്ങിവരുവാൻ അവക്കൎ ു മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 4

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ: ഇവർ അലപ്ന്മാർ, ബുദ്ധിഹീനർ
തേന്ന; അവർ യേഹാവയുെട വഴിയും തങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായവും അറിയുന്നില്ല. 5 ഞാൻ
മഹാന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു അവേരാടു
സംസാരിക്കും; അവർ യേഹാവയുെട വഴിയും
തങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ന്യായവും അറിയും എന്നു
പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അവരും ഒരുേപാെല നുകം
തകത്തൎ ു കയറു െപാട്ടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6

അതുെകാണ്ടു കാട്ടിൽനിന്നു ഒരു സിംഹം വന്നു
അവെര െകാല്ലും; മരു്രപേദശത്തിെല െചന്നായ്
അവെര പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപാകും; പുള്ളിപ്പുലി
അവരുെട പട്ടണങ്ങൾെക്കതിെര പതിയിരിക്കും;
അവയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവരുന്ന എല്ലാവെരയും
പറിച്ചു കീറിക്കളയും; അവരുെട അതി്രകമങ്ങൾ
വളെരയേല്ലാ? അവരുെട പിൻമാറ്റങ്ങളും
െപരുകിയിരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ നിേന്നാടു
ക്ഷമിക്കുന്നതു എങ്ങെന? നിെന്റ മക്കൾ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ചു, ൈദവമല്ലാത്തവെയ െചാല്ലി സത്യം
െചയത്ുവരുന്നു; ഞാൻ അവെര േപാഷിപ്പിച്ച
സമയത്തു അവർ വ്യഭിചാരം െചയ്കയും
േവശ്യാഗൃഹങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി െചല്ലുകയും െചയത്ു.
8 തീറ്റിത്തടിപ്പിച്ച കുതിരകെളേപ്പാെല അവർ
മദിച്ചുനടന്നു, ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരെന്റ
ഭായ്യൎ െയ േനാക്കി ചിറാലിക്കുന്നു. 9 ഇവനിമിത്തം
ഞാൻ സന്ദശൎ ിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ? ഇങ്ങെനയുള്ള
ജാതിേയാടു ഞാൻ പകരം െചയ്യാതിരിക്കുേമാ എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10 അതിെന്റ
മതിലുകളിേന്മൽ കയറി നശിപ്പിപ്പിൻ; എങ്കിലും
മുടിച്ചുകളയരുതു; അതിെന്റ െകാമ്പുകെള
നീക്കിക്കളവിൻ; അവ യേഹാെവക്കുള്ളവയല്ലേല്ലാ. 11

യി്രസാേയൽഗൃഹവും െയഹൂദാഗൃഹവും എേന്നാടു
മഹാേ്രദാഹം െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 12 അവർ യേഹാവെയ നിേഷധിച്ചു
പറഞ്ഞതു: അതു അവനല്ല; നമുക്കു േദാഷം
വരികയില്ല; നാം വാേളാ ക്ഷാമേമാ കാണുകയുമില്ല. 13

്രപവാചകന്മാർ കാറ്റായത്ീരും; അവക്കൎ ു അരുളപ്പാടില്ല;
അവക്കൎ ു അങ്ങെന ഭവിക്കെട്ട. 14 അതുെകാണ്ടു
ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ഈ വാക്കു
പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു, ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ വായിൽ
എെന്റ വചനങ്ങെള തീയും ഈ ജനെത്ത വിറകും
ആക്കും; അവർ അതിന്നു ഇരയായി തീരും. 15

യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഞാൻ ദൂരത്തുനിന്നു ഒരു
ജാതിെയ നിങ്ങളുെട േനെര വരുത്തും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു: അതു സ്ഥിരതയുേള്ളാരു
ജാതി; പുരാതനമാേയാരു ജാതി, ഭാഷ നിനക്കു
അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതും വാക്കു നിനക്കു
തിരിയാത്തതുമാേയാരു ജാതി തേന്ന; 16 അവരുെട
ആവനാഴി തുറന്ന ശവക്കുഴി; അവർ എല്ലാവരും
വീരന്മാരേ്രത. 17 നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ഭക്ഷിേക്കണ്ടുന്ന നിെന്റ വിളവും നിെന്റ ആഹാരവും
അവർ ഭക്ഷിച്ചുകളയും; അവർ നിെന്റ ആടുകെളയും

കന്നുകാലികെളയും തിന്നുകളയും; അവർ നിെന്റ
മുന്തിരിവള്ളികെളയും അത്തിവൃക്ഷങ്ങെളയും
തിന്നുകളയും; നീ ആശ്രയിക്കുന്ന നിെന്റ ഉറപ്പുള്ള
പട്ടണങ്ങെള അവർ വാൾെകാണ്ടു
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 18 എന്നാൽ അന്നാളിലും ഞാൻ
നിങ്ങെള മുടിച്ചുകളകയില്ല എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 19 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഇവെയാെക്കയും നേമ്മാടു െചയവ്ാൻ സംഗതി
എെന്തന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ നീ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുെട േദശത്തു
അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലാത്ത േദശത്തു നിങ്ങൾ
അന്യജാതിക്കാെര േസവിേക്കണ്ടിവരും എന്നുത്തരം
പറേയണം.

20 നിങ്ങൾ യാേക്കാബ ്ഗൃഹത്തിൽ ്രപസ്താവിച്ചു
െയഹൂദയിൽ ്രപസിദ്ധമാേക്കണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 21

കണ്ണു ഉണ്ടായിട്ടും കാണാെതയും െചവി ഉണ്ടായിട്ടും
േകൾക്കാെതയും ഇരിക്കുന്ന മൂഢന്മാരും
ബുദ്ധിഹീനന്മാരുമായ ജനേമ, ഇതു േകൾപ്പിൻ! 22

നിങ്ങൾ എെന്ന ഭയെപ്പടുകയില്ലേയാ? എെന്റ
സന്നിധിയിൽ വിെറക്കയില്ലേയാ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു; ഞാൻ കടലിന്നു കവിഞ്ഞുകൂടാതവണ്ണം
നിത്യ്രപമാണമായി മണൽ അതിരാക്കി െവച്ചിരിക്കുന്നു;
തിരകൾ അെലച്ചാലും സാധിക്കയില്ല; എ്രതതേന്ന
ഇെരച്ചാലും അതിർ കടക്കയില്ല. 23 ഈ ജനത്തിേന്നാ
ശാഠ്യവും മത്സരവും ഉേള്ളാരു ഹൃദയം ഉണ്ടു; അവർ
ശഠിച്ചു േപായ്ക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 24 മുന്മഴയും
പിന്മഴയും ഇങ്ങെന നമുക്കു അതതു സമയത്തു
േവണ്ടുന്ന മഴ തരികയും െകായത്്തിന്നുള്ള കാലാവധി
പാലിച്ചുതരികയും െചയ്യുന്ന നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ നാം ഭയെപ്പടുക എന്നു അവർ
ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നതുമില്ല. 25 ഇവ
മാറിേപ്പാകുവാൻ നിങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങൾ അേ്രത
കാരണം; നിങ്ങളുെട പാപങ്ങളാൽ ഈ നെന്മക്കു
മുടക്കം വന്നിരിക്കുന്നു. 26 എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ദുഷ്ടന്മാെര കാണുന്നു; അവർ
േവടന്മാെരേപ്പാെല പതിയിരിക്കുന്നു; അവർ
കുടുക്കുെവച്ചു മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നു. 27 കൂട്ടിൽ
പക്ഷി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരുെട വീട്ടിൽ
വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അങ്ങെന അവർ
മഹാന്മാരും ധനവാന്മാരും ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 28

അവർ പുഷ്ടിെവച്ചു മിന്നുന്നു; ദുഷ്കായ്യൎ ങ്ങളിൽ അവർ
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവർ അനാഥന്മാക്കൎ ു ഗുണം
വരത്തക്കവണ്ണം അവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല;
ദരി്രദന്മാക്കൎ ു ന്യായപാലനം െചയ്യുന്നതുമില്ല. 29

ഇവനിമിത്തം ഞാൻ സന്ദശൎ ിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ?
ഇങ്ങെനയുള്ള ജാതിേയാടു ഞാൻ പകരം െചയ്യാെത
ഇരിക്കുേമാ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

30 വിസമ്യവും ഭയങ്കരവുമായുള്ളതു േദശത്തു
സംഭവിക്കുന്നു. 31 ്രപവാചകന്മാർ വ്യാജമായി
്രപവചിക്കുന്നു; പുേരാഹിതന്മാരും അവേരാടു ഒരു
കയ്യായി നിന്നു അധികാരം നടത്തുന്നു; എെന്റ
ജനത്തിേന്നാ അതു ഇഷ്ടം ആകുന്നു; എന്നാൽ ഒടുക്കം
നിങ്ങൾ എന്തു െചയ്യും?

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െബന്യാമീൻമക്കേള, െയരൂശേലമിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു ഓടിേപ്പാകുവിൻ;
െതേക്കാവയിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; േബത്ത്-
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ഹേക്കെരമിൽ ഒരു തീക്കുറി ഉയത്തൎ ുവിൻ; വടക്കു
നിന്നു അനത്ഥൎ വും മഹാ നാശവും കാണായവ്രുന്നു.
2 സുന്ദരിയും സുഖേഭാഗിനിയുമായ സീേയാൻ
പു്രതിെയ ഞാൻ മുടിച്ചുകളയും. 3 അവളുെട
അടുക്കൽ ഇടയന്മാർ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങേളാടുകൂെട വരും;
അവർ അവൾെക്കതിെര ചുറ്റിലും കൂടാരം അടിക്കും;
അവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ഭാഗത്തു േമയിക്കും.
4 അതിെന്റ േനെര പടെയാരുക്കുവിൻ! എഴുേന്നലപ്ിൻ
ഉെച്ചക്കു തേന്ന നമുക്കു കയറിെച്ചല്ലാം! അേയ്യാ
കഷ്ടം! േനരം ൈവകി നിഴൽ നീണ്ടുേപായി. 5

എഴുേന്നലപ്ിൻ! രാ്രതിയിൽ നാം കയറിെച്ചന്നു
അതിെല അരമനകെള നശിപ്പിക്കുക! 6

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം കലപ്ിക്കുന്നു:
വൃക്ഷം മുറിപ്പിൻ! െയരൂശേലമിന്നു േനെര വാട
േകാരുവിൻ! സന്ദശൎ ിക്കെപ്പടുവാനുള്ള നഗരം ഇതു
തേന്ന; അതിെന്റ അകം മുഴുവനും പീഡനം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 കിണറ്റിൽ പച്ചെവള്ളം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല അതിൽ എേപ്പാഴും
പുതിയ ദുഷ്ടത സംഭവിക്കുന്നു; സാഹസവും
കവച്ചൎ യുേമ അവിെട േകൾപ്പാനുള്ളു; എെന്റ മുമ്പിൽ
എേപ്പാഴും ദീനവും മുറിവും മാ്രതേമയുള്ളു. 8

െയരൂശേലേമ, എെന്റ ഉള്ളം നിെന്ന
വിട്ടുപിരിയാെതയും ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യവും
നിജ്ജൎ ന്രപേദശവും ആക്കാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
ഉപേദശം ൈകെക്കാൾക. 9 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പിെന മുന്തിരിപ്പഴംേപാെല
അരിച്ചുപറിക്കും; മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നവെനേപ്പാെല നിെന്റ ൈക വീണ്ടും
വള്ളികളിേലക്കു നീട്ടുക. 10 അവർ േകൾപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആേരാടു സംസാരിച്ചു
സാക്ഷീകരിേക്കണ്ടു? അവരുെട െചവിക്കു പരിേച്ഛദന
ഇല്ലായ്കയാൽ ശ്രദ്ധിപ്പാൻ അവക്കൎ ു കഴികയില്ല;
യേഹാവയുെട വചനം അവക്കൎ ു നിന്ദയായിരിക്കുന്നു;
അവക്കൎ ു അതിൽ ഇഷ്ടമില്ല. 11 ആകയാൽ ഞാൻ
യേഹാവയുെട േ്രകാധംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അതു അടക്കിെവച്ചു ഞാൻ തളന്നൎ ുേപായി; ഞാൻ
അതു വീഥികളിെല കുട്ടികളിേന്മലും െയൗവനക്കാരുെട
സംഘത്തിേന്മലും ഒരുേപാെല ഒഴിച്ചുകളയും;
ഭത്തൎ ാവും ഭായ്യൎ യും വൃദ്ധനും വേയാധികനും കൂെട
പിടിെപടും. 12 അവരുെട വീടുകളും നിലങ്ങളും
ഭായ്യൎ മാരും എല്ലാം അന്യന്മാക്കൎ ു ആയിേപ്പാകും; ഞാൻ
എെന്റ ൈക േദശത്തിെല നിവാസികളുെട േനെര നീട്ടും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 13

അവെരാെക്കയും ആബാലവൃദ്ധം ്രദവ്യാ്രഗഹികൾ
ആകുന്നു; ്രപവാചകന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
ഒരുേപാെല വ്യാജം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു. 14 സമാധാനം
ഇല്ലാതിരിെക്ക, സമാധാനം സമാധാനം എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു എെന്റ ജനത്തിെന്റ മുറിവിന്നു ലഘുവായി
ചികിത്സിക്കുന്നു. 15 േമ്ലച്ഛത ്രപവത്തൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു
അവർ ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരും; അവർ ലജ്ജിക്കേയാ
നാണം അറികേയാ െചയത്ിട്ടില്ല; അതുെകാണ്ടു
വീഴുന്നവരുെട ഇടയിൽ അവർ വീണുേപാകും; ഞാൻ
അവെര സന്ദശൎ ിക്കുന്ന കാലത്തു അവർ ഇടറി വീഴും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 16 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ വഴികളിൽ
െചന്നു നല്ലവഴി ഏെതന്നു പഴയ പാതകെള േനാക്കി
േചാദിച്ചു അതിൽ നടപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുെട
മനസ്സിന്നു വിശ്രാമം ലഭിക്കും. അവേരാ: ഞങ്ങൾ
അതിൽ നടക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 17 ഞാൻ

നിങ്ങൾക്കു കാവല്ക്കാെര ആക്കി: കാഹളനാദം
ശ്രദ്ധിപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു; എന്നാൽ അവർ:
ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 18

അതുെകാണ്ടു ജാതികേള, േകൾപ്പിൻ; സഭേയ,
അവരുെട ഇടയിൽ നടക്കുന്നതു അറിഞ്ഞുെകാൾക.
19 ഭൂമിേയ, േകൾക്ക; ഈ ജനം എെന്റ വചനങ്ങെള
ശ്രദ്ധിക്കാെത എെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത
നിരസിച്ചുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു, ഞാൻ അവരുെട
വിചാരങ്ങളുെട ഫലമായി അനത്ഥൎ ം അവരുെടേമൽ
വരുത്തും. 20 െശബയിൽനിന്നു കുന്തുരുക്കവും
ദൂരേദശത്തുനിന്നു വയമ്പും എനിക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നതു എന്തിനു? നിങ്ങളുെട
േഹാമയാഗങ്ങളിൽ എനിക്കു ്രപസാദമില്ല; നിങ്ങളുെട
ഹനനയാഗങ്ങളിൽ എനിക്കു ഇഷ്ടവുമില്ല. 21

ആകയാൽ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ ഈ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഇടച്ചൎ കെള െവക്കും;
പിതാക്കന്മാരും പു്രതന്മാരും ഒരുേപാെല അതിേന്മൽ
തട്ടി വീഴും; അയല്ക്കാരനും കൂട്ടുകാരനും
നശിച്ചുേപാകും. 22 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, വടക്കുേദശത്തുനിന്നു ഒരു
ജാതി വരുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു ഒരു
മഹാജാതി ഉണന്നൎ ുവരും. 23 അവർ വില്ലും കുന്തവും
എടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ ്രകൂരന്മാർ;
കരുണയില്ലാത്തവർ തേന്ന; അവരുെട ആരവം
കടൽേപാെല ഇെരക്കുന്നു; സീേയാൻ പു്രതീ, അവർ
നിെന്റ േനെര യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ഓേരാരുത്തരും
കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നു. 24

അതിെന്റ വത്തൎ മാനം േകട്ടിട്ടു ഞങ്ങളുെട ൈധയ്യൎ ം
ക്ഷയിച്ചു, േനാവു കിട്ടിയ ്രസ്തീെയേപ്പാെല
മഹാവ്യസനവും അതിേവദനയും ഞങ്ങെള
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 നിങ്ങൾ വയലിേലക്കു െചല്ലരുതു;
വഴിയിൽ നടക്കയുമരുതു; അവിെട ശ്രതുവിെന്റ വാളും
ചുറ്റും ഭയവും ഉണ്ടു. 26 എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതീ,
രട്ടുടുത്തു െവണ്ണീറിൽ ഉരുളുക; ഏകജാതെനക്കുറിച്ചു
എന്നേപാെലയുള്ള ദുഃഖവും കഠിനമായുള്ള
വിലാപവും കഴിച്ചുെകാൾക; സംഹാരകൻ െപെട്ടന്നു
നമ്മുെട േനെര വരും. 27 നീ എെന്റ ജനത്തിെന്റ നടപ്പു
പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട
ഇടയിൽ ഒരു പരീക്ഷകനും മാറ്റുേനാക്കുന്നവനും
ആക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു. 28 അവെരല്ലാവരും മഹാ
മത്സരികൾ, നുണപറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ; െചമ്പും
ഇരിമ്പും അേ്രത; അവെരല്ലാവരും വഷളത്വം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു. 29 തുരുത്തി ഊതുന്നു; തീയിൽനിന്നു
വരുന്നതു ഈയമേ്രത; ഊതിക്കഴിക്കുന്ന പണി
െവറുെത; ദുഷ്ടന്മാർ നീങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ലേല്ലാ. 30

യേഹാവ അവെര ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു
അവക്കൎ ു കറക്കൻെവള്ളി എന്നു േപരാകും.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു എെന്തന്നാൽ: 2 നീ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ടു:

യേഹാവെയ നമസ്കരിപ്പാൻ ഈ വാതിലുകളിൽകൂടി
കടക്കുന്നവരായ എല്ലാ െയഹൂദയുമായുേള്ളാേര,
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു േകൾപ്പിൻ എന്നീ വചനം
വിളിച്ചുപറക. 3 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട നടപ്പും ്രപവൃത്തികളും
നന്നാക്കുവിൻ; എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ഈ
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സ്ഥലത്തു വസിക്കുമാറാക്കും. 4 യേഹാവയുെട
മന്ദിരം, യേഹാവയുെട മന്ദിരം, യേഹാവയുെട മന്ദിരം
എന്നിങ്ങെനയുള്ള വ്യാജവാക്കുകളിൽ
ആശ്രയിക്കരുതു. 5 നിങ്ങളുെട നടപ്പും ്രപവൃത്തികളും
നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി നന്നാക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
തമ്മിൽതമ്മിൽ ന്യായം നടത്തുന്നുെവങ്കിൽ, 6

പരേദശിെയയും അനാഥെനയും വിധവെയയും
പീഡിപ്പിക്കാെതയും കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഈ സ്ഥലത്തു
ചിന്നിക്കാെതയും നിങ്ങൾക്കു ആപത്തിന്നായി
അന്യേദവന്മാേരാടു െചന്നു േചരാെതയും ഇരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, 7 ഞാൻ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
െകാടുത്ത േദശമായ ഈ സ്ഥലത്തു നിങ്ങെള എന്നും
എേന്നക്കും വസിക്കുമാറാക്കും. 8 നിങ്ങൾ
്രപേയാജനമില്ലാത്ത വ്യാജവാക്കുകളിൽ
ആശ്രയിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ േമാഷ്ടിക്കയും
െകാലെചയ്കയും വ്യഭിചരിക്കയും കള്ളസ്സത്യം
െചയ്കയും ബാലിന്നു ധൂപം കാട്ടുകയും നിങ്ങൾ
അറിയാത്ത േദവന്മാേരാടു െചന്നു േചരുകയും
െചയ്യുന്നു. 10 പിെന്ന വന്നു എെന്റ നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ എെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു: ഞങ്ങൾ
രക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു ഈ
േമ്ലച്ഛതകെളാെക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു തേന്നേയാ? 11

എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം
കള്ളന്മാരുെട ഗുഹ എന്നു നിങ്ങൾക്കു
േതാന്നുന്നുേവാ? എനിക്കും അതു അങ്ങിെന തേന്ന
േതാന്നുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12

എന്നാൽ ആദിയിൽ എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരുന്ന
ശീേലാവിൽ ഉള്ള എെന്റ വാസസ്ഥലത്തു നിങ്ങൾ
െചന്നു എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ അതിേനാടു െചയത്തു
േനാക്കുവിൻ! 13 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ
്രപവൃത്തികെള ഒെക്കയും െചയ്കയും ഞാൻ
അതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചുവന്നിട്ടും നിങ്ങൾ േകൾക്കാതിരിക്കയും
ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ഉത്തരം
പറയാതിരിക്കയും െചയ്കെകാണ്ടു, 14 എെന്റ നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ
ഈ ആലയേത്താടും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ും ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ
സ്ഥലേത്താടും ശീേലാേവാടു െചയത്തുേപാെല ഞാൻ
െചയ്യും. 15 നിങ്ങളുെട സകലസേഹാദരന്മാരുമായ
എ്രഫയീംസന്തതിെയ ഒെക്കയും ഞാൻ
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങെളയും എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു തള്ളിക്കളയും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 16 അതുെകാണ്ടു നീ ഈ ജനത്തിന്നു
േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിക്കരുതു; അവക്കൎ ു േവണ്ടി യാചനയും
്രപാത്ഥൎ നയും കഴിക്കരുതു; എേന്നാടു പക്ഷവാദം
െചയ്കയുമരുതു; ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കയില്ല.
17 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ
വീഥികളിലും അവർ െചയ്യുന്നതു നീ കാണുന്നില്ലേയാ?
18 എനിക്കു േകാപം വരത്തക്കവണ്ണം അവർ
ആകാശരാജ്ഞിക്കു അപ്പം ചുേടണ്ടതിന്നും
അന്യേദവന്മാക്കൎ ു പാനീയബലി പകേരണ്ടതിന്നും
മക്കൾ വിറകു െപറുക്കുകയും അപ്പന്മാർ തീ
കത്തിക്കയും ്രസ്തീകൾ മാവു കുെഴക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. 19 എന്നാൽ അവർ എെന്നേയാ
മുഷിപ്പിക്കുന്നതു? സ്വന്തലെജ്ജക്കായിട്ടു തങ്ങെള
തേന്നയല്ലേയാ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 20

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം

അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, എെന്റ േകാപവും എെന്റ
േ്രകാധവും ഈ സ്ഥലത്തു മനുഷ്യെന്റ േമലും
മൃഗത്തിേന്മലും പറമ്പിെല വൃക്ഷങ്ങളിേന്മലും
നിലത്തിെല വിളവിേന്മലും െചാരിയും; അതു
െകട്ടുേപാകാെത ജ്വലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. 21

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
ഹനനയാഗങ്ങേളാടു േഹാമയാഗങ്ങളും കൂട്ടി മാംസം
തിന്നുവിൻ. 22 ഞാൻ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ
േഹാമയാഗങ്ങെളക്കുറിച്ചാകെട്ട
ഹനനയാഗങ്ങെളക്കുറിച്ചാകെട്ട അവേരാടു
സംസാരിക്കേയാ കലപ്ിക്കേയാ െചയത്ിട്ടില്ല. 23

എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിപ്പിൻ; എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ൈദവമായും നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനമായും
ഇരിക്കും; നിങ്ങൾക്കു നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുള്ള വഴികളിെലാെക്കയും
നടപ്പിൻ എന്നീ കായ്യൎ മേ്രത ഞാൻ അവേരാടു
കലപ്ിച്ചതു. 24 എന്നാൽ അവർ അനുസരിക്കേയാ
ശ്രദ്ധിക്കേയാ െചയ്യാെത തങ്ങളുെട
ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റ ആേലാചനയിലും ദുശ്ശാഠ്യത്തിലും
നടന്നു മുേമ്പാട്ടല്ല പുറേകാട്ടു തേന്ന െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 25

നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ
അതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും ്രപവാചകന്മാരായ
എെന്റ സകലദാസന്മാെരയും നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചുവന്നു. 26 എന്നിട്ടും എെന്ന
േകട്ടനുസരിക്കേയാ ശ്രദ്ധിക്കേയാ െചയ്യാെത അവർ
ദുശ്ശാഠ്യം കാട്ടി തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ
അധികം േദാഷം െചയത്ു. 27 ഈ വചനങ്ങെള
ഒെക്കയും നീ അവേരാടു പറയുേമ്പാൾ അവർ നിനക്കു
െചവി തരികയില്ല; നീ അവെര വിളിക്കുേമ്പാൾ അവർ
ഉത്തരം പറകയില്ല; 28 എന്നാൽ നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടതു: തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കേയാ ഉപേദശം
ൈകെക്കാൾകേയാ െചയ്യാത്ത ജാതിയാകുന്നു ഇതു;
വിശ്വസ്തത നശിച്ചു അവരുെട വായിൽനിന്നും
നിമ്മൎ ൂലമായിരിക്കുന്നു. 29 നിെന്റ തലമുടി ക്രതിച്ചു
എറിഞ്ഞുകളക; െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ കയറി വിലാപം
കഴിക്ക; യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ സന്തതിെയ
ഉേപക്ഷിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 30

െയഹൂദാപു്രതന്മാർ എനിക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയത്ു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. എെന്റ
നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയെത്ത മലിനമാക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവർ തങ്ങളുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള
അതിൽ ്രപതിഷഠ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 തങ്ങളുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അഗ്നിയിൽ ഇട്ടു
ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ െബൻഹിേന്നാം
താഴവ്രയിലുള്ള േതാെഫത്തിെല പൂജാഗിരികെള
പണിതിരിക്കുന്നു; അതു ഞാൻ കലപ്ിച്ചതല്ല; എെന്റ
മനസ്സിൽ േതാന്നിയതുമല്ല. 32 അതുെകാണ്ടു ഇനി
അതിന്നു േതാെഫത്ത് എന്നും െബൻ
ഹിേന്നാംതാഴവ്ര എന്നും േപരു പറയാെത
െകാലത്താഴവ്ര എന്നു േപർ വിളിക്കുന്ന കാലം വരും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. േവെറ സ്ഥലം
ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അവർ േതാെഫത്തിൽ ശവം അടക്കും.
33 എന്നാൽ ഈ ജനത്തിെന്റ ശവങ്ങൾ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല
കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും; ആരും അവെയ
ആട്ടിക്കളകയുമില്ല. 34 അന്നു ഞാൻ
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െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും െയരൂശേലം
വീഥികളിൽനിന്നും ആനന്ദേഘാഷവും
സേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റ സ്വരവും
മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും നീക്കിക്കളയും; േദശേമാ
ശൂന്യമായിക്കിടക്കും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു അവർ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
അസ്ഥികെളയും ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അസ്ഥികെളയും പുേരാഹിതന്മാരുെട

അസ്ഥികെളയും ്രപവാചകന്മാരുെട അസ്ഥികെളയും
െയരൂശേലംനിവാസികളുെട അസ്ഥികെളയും
ശവക്കുഴികളിൽനിെന്നടുത്തു, 2 തങ്ങൾ േസ്നഹിച്ചതും
േസവിച്ചതും പിെഞ്ചന്നു അേന്വഷിച്ചതും
നമസ്കരിച്ചതുമായ സൂയ്യൎ ന്നും ച്രന്ദന്നും
ആകാശത്തിെല സവ്വൎ ൈസന്യത്തിന്നും മുമ്പാെക
അവെയ നിരത്തിെവക്കും; ആരും അവെയ
െപറുക്കിക്കൂട്ടുകേയാ കുഴിച്ചിടുകേയാ െചയ്കയില്ല;
അവ നിലത്തിന്നു വളമായിത്തീരും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 3 ഈ ദുഷ്ടവംശങ്ങളിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന േശഷിപ്പു ഒെക്കയും, ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ തേന്ന, ജീവെനയല്ല മരണെത്ത
തിരെഞ്ഞടുക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 4 നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഒരുത്തൻ വീണാൽ
എഴുനീല്ക്കയില്ലേയാ? ഒരുത്തൻ വഴി െതറ്റിേപ്പായാൽ
മടങ്ങിവരികയില്ലേയാ? 5 െയരൂശേലമിെല ഈ ജനേമാ
ഇടവിടാത്ത പിന്മാറ്റമായി പിന്മാറിയിരിക്കുന്നതും
വഞ്ചന മുറുെക പിടിച്ചുെകാണ്ടു മടങ്ങിവരുവാൻ
മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്നതും എന്തു? 6 ഞാൻ ശ്രദ്ധെവച്ചു
േകട്ടു; അവർ േനരു സംസാരിച്ചില്ല; അേയ്യാ ഞാൻ
എന്തു െചയത്ുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു ആരും തെന്റ
ദുഷ്ടതെയക്കുറിച്ചു അനുതപിച്ചില്ല; കുതിര പെടക്കു
പായുന്നതുേപാെല ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വഴിക്കു
തിരിയുന്നു. 7 ആകാശത്തിെല െപരുഞാറ തെന്റ കാലം
അറിയുന്നു; കുറു്രപാവും മീവൽപക്ഷിയും െകാക്കും
മടങ്ങിവരവിന്നുള്ള സമയം അനുസരിക്കുന്നു; എെന്റ
ജനേമാ യേഹാവയുെട ന്യായം അറിയുന്നില്ല. 8

ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ; യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഞങ്ങളുെട പക്കൽ ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു
എങ്ങെന? ശാ്രസ്തിമാരുെട കള്ളെയഴുത്തുേകാൽ
അതിെന വ്യാജമാക്കിത്തീത്തൎ ിരിക്കുന്നു. 9 ജ്ഞാനികൾ
ലജ്ജിച്ചു ്രഭമിച്ചു പിടിെപട്ടുേപാകും; അവർ
യേഹാവയുെട വചനം ധിക്കരിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ;
അവക്കൎ ു എെന്താരു ജ്ഞാനമുള്ളു? 10 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ അവരുെട ഭായ്യൎ മാെര അന്യന്മാക്കൎ ും അവരുെട
നിലങ്ങെള അവെയ ൈകവശമാക്കുന്നവക്കൎ ും
െകാടുക്കും; അവെരാെക്കയും ആബാലവൃദ്ധം
്രദവ്യാ്രഗഹികൾ ആകുന്നു; ്രപവാചകന്മാരും
പുേരാഹിതന്മാരും ഒരുേപാെല വ്യാജം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു. 11 സമാധാനം ഇല്ലാതിരിെക്ക
സമാധാനം സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു അവർ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട മുറിവിന്നു ലഘുവായി
ചികിത്സിക്കുന്നു. 12 േമ്ലച്ഛത ്രപവത്തൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു
അവർ ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരും; അവർ ഒരിക്കലും
ലജ്ജിച്ചിട്ടില്ല നാണം അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല; അതുെകാണ്ടു
വീഴുന്നവരുെട ഇടയിൽ അവർ വീണുേപാകും;

അവരുെട ദശൎ നകാലത്തു അവർ ഇടറി വീഴും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 13 ഞാൻ അവെര
സംഹരിച്ചുകളയും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
മുന്തിരിവള്ളിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴം ഉണ്ടാകയില്ല;
അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടാകയില്ല; ഇലയും
വാടിേപ്പാകും; അവെര ആ്രകമിക്കുന്നവെര ഞാൻ
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 നാം
അനങ്ങാതിരിക്കുന്നെതന്തു? കൂടിവരുവിൻ; നാം
ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ െചന്നു അവിെട
നശിച്ചുേപാക; നാം യേഹാവേയാടു പാപം
െചയ്കെകാണ്ടു നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ
നഞ്ചുെവള്ളം കുടിപ്പിച്ചു നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 നാം
സമാധാനത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഒരു
ഗുണവും വന്നില്ല; േരാഗശമനത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു;
എന്നാൽ ഇതാ, ഭീതി! 16 അവെന്റ കുതിരകളുെട
ചിറാലിപ്പു ദാനിൽനിന്നു േകൾക്കുന്നു; അവെന്റ
ആൺകുതിരകളുെട മദഗജ്ജൎ നംെകാണ്ടു
േദശെമാെക്കയും വിെറക്കുന്നു; അവ വന്നു
േദശെത്തയും അതിലുള്ള സകലെത്തയും
നഗരെത്തയും അതിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
വിഴുങ്ങിക്കളയും. 17 ഞാൻ സപ്പൎ ങ്ങെളയും മ്രന്തം
ഫലിക്കാത്ത അണലികെളയും നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
അയക്കും; അവ നിങ്ങെള കടിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 18 അേയ്യാ, എെന്റ
സങ്കടത്തിൽ എനിക്കു ആശ്വാസം വെന്നങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു; എെന്റ മനസ്സു വല്ലാെത ഇരിക്കുന്നു.
19 േകേട്ടാ, ദൂരേദശത്തുനിന്നു എെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതി: സീേയാനിൽ യേഹാവ വസിക്കുന്നില്ലേയാ?
അവളുെട രാജാവു അവിെട ഇല്ലേയാ എന്നു
നിലവിളിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുെട
വി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടും അന്യേദശങ്ങളിെല
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികൾെകാണ്ടും എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ചെതന്തിന്നു? 20 െകായത്്തുകഴിഞ്ഞു,
ഫലേശഖരവും കഴിഞ്ഞു; നാം രക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുമില്ല.
21 എെന്റ ജനത്തിൻ പു്രതിയുെട മുറിവു നിമിത്തം
ഞാനും മുറിെപ്പട്ടു ദുഃഖിച്ചുനടക്കുന്നു; സ്തംഭനം
എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 ഗിെലയാദിൽ
സുഗന്ധൈതലം ഇല്ലേയാ? അവിെട ൈവദ്യൻ
ഇല്ലേയാ? എെന്റ ജനത്തിൻ പു്രതിക്കു േരാഗശമനം
വരാെത ഇരിക്കുന്നെതന്തു?

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേയ്യാ, എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട
നിഹതന്മാർനിമിത്തം രാവും പകലും
കരേയണ്ടതിന്നു എെന്റ തല െവള്ളവും എെന്റ

കണ്ണു കണ്ണുനീരുറവും ആയിരുെന്നങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു! 2 അേയ്യാ, എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടു
േപായ്ക്കളേയണ്ടതിന്നു മരുഭൂമിയിൽ വഴിയാ്രതക്കാക്കൎ ുള്ള
ഒരു സ്രതം എനിക്കു കിട്ടിെയങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു!
അവെരല്ലാവരും വ്യഭിചാരികളും േ്രദാഹികളുെട
കൂട്ടവുമേല്ലാ. 3 അവർ വ്യാജത്തിന്നായിട്ടു നാവു
വില്ലുേപാെല െകാെലക്കുന്നു; അവർ
സത്യത്തിന്നായിട്ടല്ല േദശത്തു വീയ്യൎ ം കാണിക്കുന്നതു;
അവർ ഒരു േദാഷം വിട്ടു മെറ്റാരു േദാഷത്തിന്നു
പുറെപ്പടുന്നു; അവർ എെന്ന അറിയുന്നില്ല എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 4 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും
താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരെന സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; ഒരു
സേഹാദരനിലും നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കരുതു; ഏതു
സേഹാദരനും ഉപായം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു; ഏതു
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കൂട്ടുകാരനും നുണ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. 5 അവർ
ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരെന ചതിക്കും;
സത്യം സംസാരിക്കയുമില്ല; വ്യാജം സംസാരിപ്പാൻ
അവർ നാവിെന അഭ്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീതിേകടു
്രപവൃത്തിപ്പാൻ അവർ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. 6 നിെന്റ
വാസം വഞ്ചനയുെട നടുവിൽ ആകുന്നു;
വഞ്ചനനിമിത്തം അവർ എെന്ന അറിവാൻ
നിരസിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 7

അതുെകാണ്ടു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ ഞാൻ അവെര ഉരുക്കി
േശാധന കഴിക്കും; എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിെയ
വിചാരിച്ചു ഞാൻ മെറ്റന്തു െചേയ്യണ്ടു? 8 അവരുെട
നാവു മരണകരമായ അ്രസ്തമാകുന്നു; അതു വഞ്ചന
സംസാരിക്കുന്നു; വാെയ്കാണ്ടു ഓേരാരുത്തനും
താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു സമാധാനം
സംസാരിക്കുന്നു; ഉള്ളുെകാേണ്ടാ അവന്നായി
പതിയിരിക്കുന്നു. 9 ഇവനിമിത്തം ഞാൻ അവെര
സന്ദശൎ ിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ? ഇങ്ങെനയുള്ള
ജാതിേയാടു ഞാൻ പകരം െചയ്യാെത ഇരിക്കുേമാ
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10

പവ്വൎ തങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ കരച്ചലും വിലാപവും
മരുഭൂമിയിെല േമച്ചൽപുറങ്ങെളക്കുറിച്ചു ്രപലാപവും
തുടങ്ങും; ആരും വഴിേപാകാതവണ്ണം അവ
െവന്തുേപായിരിക്കുന്നു; കന്നുകാലികളുെട ഒച്ച
േകൾക്കുന്നില്ല; ആകാശത്തിെല പക്ഷികളും
മൃഗങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു. 11 ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന കൽകുന്നുകളും കുറുനരികളുെട
പാപ്പൎ ിടവും ആക്കും; ഞാൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെള
നിവാസികൾ ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം ശൂന്യമാക്കിക്കളയും.
12 ഇതു ്രഗഹിപ്പാൻ തക്ക ജ്ഞാനമുള്ളവൻ ആർ?
അവതിെന ്രപസ്താവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവയുെട
വായ ്ആേരാടു അരുളിെച്ചയത്ു? ആരും
വഴിേപാകാതവണ്ണം േദശം നശിച്ചു മരുഭൂമിേപാെല
െവന്തുേപാകുവാൻ സംഗതി എന്തു? 13 യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: ഞാൻ അവരുെട മുമ്പിൽ െവച്ച
ന്യായ്രപമാണം അവർ ഉേപക്ഷിച്ചു എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കേയാ അതു അനുസരിച്ചു നടക്കേയാ
െചയ്യാെത 14 തങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിെന്റ ശാഠ്യെത്തയും
തങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ തങ്ങെള അഭ്യസിപ്പിച്ച
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും അനുസരിച്ചു
നടന്നതുെകാണ്ടു, 15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ ജനെത്ത
കാഞ്ഞിരംെകാണ്ടു േപാഷിപ്പിച്ചു നഞ്ചുെവള്ളം
കുടിപ്പിക്കും. 16 അവരും അവരുെട പിതാക്കന്മാരും
അറിയാത്ത ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഞാൻ അവെര
ചിന്നിച്ചു, അവെര മുടിക്കുേവാളം അവരുെട
പിന്നാെല വാൾ അയക്കും. 17 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
ചിന്തിച്ചു വിലാപക്കാരത്തികെള വിളിച്ചു
വരുത്തുവിൻ; സാമത്ഥൎ ്യമുള്ള ്രസ്തീകെള ആളയച്ചു
വരുത്തുവിൻ. 18 നമ്മുെട കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണുനീർ
ഒഴുകത്തക്കവണ്ണവും നമ്മുെട കൺേപാളയിൽനിന്നു
െവള്ളം ചാടത്തക്കവണ്ണവും അവർ ബദ്ധെപ്പട്ടു
വിലാപം കഴിക്കെട്ട. 19 സീേയാനിൽനിന്നു ഒരു
വിലാപം േകൾക്കുന്നു; നാം എ്രത
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; നാം അത്യന്തം
നാണിച്ചിരിക്കുന്നു; നാം േദശെത്ത വിട്ടുേപായേല്ലാ;
നമ്മുെട നിവാസങ്ങെള അവർ
തള്ളിയിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 20 എന്നാൽ ്രസ്തീകേള,

യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട െചവി
അവെന്റ വായിെല വചനം ശ്രദ്ധിക്കെട്ട; നിങ്ങളുെട
പു്രതിമാെര വിലാപവും ഓേരാരുത്തി താന്താെന്റ
കൂട്ടുകാരത്തിെയ ്രപലാപവും അഭ്യസിപ്പിപ്പിൻ. 21

വിശാലസ്ഥലത്തുനിന്നു ൈപതങ്ങെളയും
വീഥികളിൽനിന്നു യുവാക്കെളയും
േഛദിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നു മരണം നമ്മുെട
കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി കയറി നമ്മുെട
അരമനകളിേലക്കു ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു. 22

മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങൾ വയലിെല
ചാണകംേപാെലയും െകായത്്തുകാരെന്റ പിമ്പിെല
അരിപ്പിടിേപാെലയും വീഴും; ആരും അവെയ
കൂട്ടിേച്ചക്കൎ യില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എന്നു പറക. 23 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ജ്ഞാനി തെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ
്രപശംസിക്കരുതു; ബലവാൻ തെന്റ ബലത്തിൽ
്രപശംസിക്കരുതു; ധനവാൻ തെന്റ ധനത്തിലും
്രപശംസിക്കരുതു. 24 ്രപശംസിക്കുന്നവേനാ:
യേഹാവയായ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും
നീതിയും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന എെന്ന
്രഗഹിച്ചറിയുന്നതിൽ തേന്ന ്രപശംസിക്കെട്ട; ഇതിൽ
അേല്ലാ എനിക്കു ്രപസാദമുള്ളതു എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 25 ഇതാ മി്രസയീം,
െയഹൂദാ, ഏേദാം, അേമ്മാന്യർ, േമാവാബ,് തലയുെട
അരികു വടിക്കുന്ന മരുവാസികൾ എന്നിങ്ങെന
അ്രഗചമ്മൎ േത്താടുകൂടിയ സകലപരിേച്ഛദനക്കാെരയും
ഞാൻ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള കാലം വരുന്നു. 26

സകലജാതികളും അ്രഗചമ്മൎ ികളേല്ലാ; എന്നാൽ
യി്രസാേയൽഗൃഹം ഒെക്കയും ഹൃദയത്തിൽ
അ്രഗചമ്മൎ ികളാകുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്ന വചനം േകൾപ്പിൻ! 2

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ജാതികളുെട വഴി പഠിക്കരുതു; ആകാശത്തിെല
ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു ്രഭമിക്കരുതു; ജാതികൾ അേല്ലാ
അവ കണ്ടു ്രഭമിക്കുന്നതു. 3 ജാതികളുെട ചട്ടങ്ങൾ
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ിെയ സംബന്ധിക്കുന്നു; അതു ഒരുവൻ
കാട്ടിൽനിന്നു െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന മരവും ആശാരി
വാച്ചിെകാണ്ടു െചയത് പണിയും അേ്രത. 4 അവർ
അതിെന െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ടു
അലങ്കരിക്കുന്നു; അതു ഇളകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവർ അതിെന ആണിയും ചുറ്റികയുംെകാണ്ടു
ഉറപ്പിക്കുന്നു. 5 അവ െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല
തൂണുേപാെലയാകുന്നു; അവ സംസാരിക്കുന്നില്ല;
അെവക്കു നടപ്പാൻ വഹിയായ്കെകാണ്ടു അവെയ
ചുമന്നുെകാണ്ടു േപാേകണം; അവെയ ഭയെപ്പടരുതു;
ഒരു േദാഷവും െചയവ്ാൻ അെവക്കു കഴികയില്ല;
ഗുണം െചയവ്ാനും അെവക്കു ്രപാപത്ിയില്ല. 6

യേഹാേവ, നിേന്നാടു തുല്യനായവൻ ആരുമില്ല; നീ
വലിയവനും നിെന്റ നാമം ബലത്തിൽ വലിയതും
ആകുന്നു. 7 ജാതികളുെട രാജാേവ, ആർ നിെന്ന
ഭയെപ്പടാെതയിരിക്കും? അതു നിനക്കു േയാഗ്യമേല്ലാ;
ജാതികളുെട സകല ജ്ഞാനികളിലും അവരുെട
സകലരാജ്യങ്ങളിലും നിേന്നാടു തുല്യനായവൻ ആരും
ഇല്ല. 8 അവർ ഒരുേപാെല മൃഗ്രപായരും േഭാഷന്മാരും
ആകുന്നു; മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളുെട ഉപേദശേമാ
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മരമുട്ടിയേ്രത. 9 തശൎ ീശിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
െവള്ളിയും ഊഫാസിൽനിന്നുള്ള െപാന്നും
അടിച്ചുപരത്തുന്നു; അതു െകൗശലപ്പണിക്കാരെന്റയും
തട്ടാെന്റയും ൈകപ്പണി തേന്ന; നീലവും
രക്താംബരവും അവയുെട ഉടുപ്പു; അവെയാെക്കയും
െകൗശലപ്പണിക്കാരുെട പണി അേ്രത. 10 യേഹാവേയാ
സത്യൈദവം; അവൻ ജീവനുള്ള ൈദവവും
ശാശ്വതരാജാവും തേന്ന; അവെന്റ േ്രകാധത്താൽ ഭൂമി
നടുങ്ങുന്നു; ജാതികൾക്കു അവെന്റ ഉ്രഗേകാപം
സഹിപ്പാൻ കഴികയുമില്ല. 11 ആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും നിമ്മൎ ിക്കാത്ത േദവന്മാേരാ ഭൂമിയിൽനിന്നും
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നും നശിച്ചുേപാകും
എന്നിങ്ങെന അവേരാടു പറവിൻ. 12 അവൻ തെന്റ
ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ചു, തെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ
ഭൂമണ്ഡലെത്ത സ്ഥാപിച്ചു, തെന്റ വിേവകത്താൽ
ആകാശെത്ത വിരിച്ചു. 13 അവൻ തെന്റ നാദം
പുറെപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾ ആകാശത്തു െവള്ളത്തിെന്റ
മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു
അവൻ ആവി കയറ്റുന്നു; മെഴക്കു മിന്നൽ ഉണ്ടാക്കി
തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്നു കാറ്റു പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
14 ഏതു മനുഷ്യനും മൃഗ്രപായനും
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും ആകുന്നു;
തട്ടാന്മാെരാെക്കയും വി്രഗഹംനിമിത്തം
ലജ്ജിച്ചുേപാകുന്നു; അവർ വാത്തൎ ുണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹം
വ്യാജമേ്രത; അവയിൽ ശ്വാസവുമില്ല. 15 അവ മായയും
വ്യത്ഥൎ  ്രപവൃത്തൎ ിയും തേന്ന; സന്ദശൎ നകാലത്തു അവ
നശിച്ചുേപാകും. 16 യാേക്കാബിെന്റ ഓഹരിയായവൻ
അവെയേപ്പാെലയല്ല; അവൻ സവ്വൎ െത്തയും
നിമ്മൎ ിച്ചവൻ; യി്രസാേയൽ അവെന്റ അവകാശേഗാ്രതം;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവെന്റ
നാമം. 17 നിേരാധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവേള,
നിലത്തുനിന്നു നിെന്റ ഭാണ്ഡം എടുത്തുെകാൾക. 18

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ
തവണ േദശത്തിെല നിവാസികെള കവിണയിൽ
െവെച്ചറിഞ്ഞുകളകയും അവക്കൎ ു പറ്റുവാന്തക്കവണ്ണം
അവെര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കയും െചയ്യും. 19 എെന്റ
പരിക്കുനിമിത്തം എനിക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം! എെന്റ
മുറിവു വ്യസനകരമാകുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ: അതു
എെന്റ ദീനം! ഞാൻ അതു സഹിേച്ച മതിയാവു എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 എെന്റ കൂടാരം
കവച്ചൎ യായേ്പായിരിക്കുന്നു; എെന്റ കയറു ഒെക്കയും
അറ്റിരിക്കുന്നു; എെന്റ മക്കൾ എെന്ന വിട്ടുേപായി;
അവർ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു; ഇനി എെന്റ കൂടാരം
അടിപ്പാനും തിരശ്ശീല നിവിക്കൎ ുവാനും ആരുമില്ല. 21

ഇടയന്മാർ മൃഗ്രപായരായത്ീന്നൎ ു; യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല; അതുെകാണ്ടു അവർ
കൃതാത്ഥൎ രായില്ല; അവരുെട ആട്ടിൻ കൂട്ടം ഒെക്കയും
ചിതറിേപ്പായി. 22 േകേട്ടാ, ഒരു ശ്രുതി: ഇതാ,
െയഹൂദപട്ടണങ്ങെള ശൂന്യവും കുറുക്കന്മാരുെട
പാപ്പൎ ിടവും ആേക്കണ്ടതിന്നു അതു വടക്കുനിന്നു ഒരു
മഹാേകാലാഹലവുമായി വരുന്നു. 23 യേഹാേവ,
മനുഷ്യന്നു തെന്റ വഴിയും നടക്കുന്നവന്നു തെന്റ
കാലടികെള േനെര ആക്കുന്നതും സ്വാധീനമല്ല എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു. 24 യേഹാേവ, ഞാൻ
ഇല്ലാെതയായേ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ എെന്ന
േകാപേത്താെടയല്ല ന്യായേത്താെടയേ്രത
ശിക്ഷിേക്കണേമ. 25 നിെന്ന അറിയാത്ത
ജാതികളുെടേമലും നിെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത
വംശങ്ങളുെടേമലും നിെന്റ േ്രകാധം പകേരണേമ;
അവർ യാേക്കാബിെന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുവേല്ലാ;

അവർ അവെന വിഴുങ്ങി നശിപ്പിച്ചു അവെന്റ
വാസസ്ഥലെത്ത ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു: 2 ഈ നിയമത്തിെന്റ
വചനങ്ങെള നിങ്ങൾ േകട്ടു

െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും
െയരൂശേലംനിവാസികേളാടും ്രപസ്താവിപ്പിൻ. 3 നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. ഈ നിയമത്തിൻ വചനങ്ങെള
േകട്ടനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 4

അവെയ ഞാൻ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു അവെര
ഇരിമ്പുചൂളയായ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ കലപ്ിച്ചു: നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും െചയവ്ിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
ൈദവവും ആയിരിക്കും എന്നരുളിെച്ചയത്ു. 5

ഇന്നുള്ളതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശം െകാടുക്കും
എന്നിങ്ങെന ഞാൻ അവേരാടു െചയത് സത്യം
നിവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. അതിന്നു ഞാൻ:
ആേമൻ, യേഹാേവ, എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6

അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു: നീ
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ
വീഥികളിലും ഈ വചനങ്ങെള ഒെക്കയും
വിളിച്ചുപറക: ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങെള േകട്ടു
െചയത്ുെകാൾവിൻ. 7 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാളിലും ഇന്നുവെരയും ഞാൻ അതികാലത്തും
ഇടവിടാെതയും അവേരാടു: എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 അവേരാ
അനുസരിക്കയും െചവി ചായ്ക്കയും െചയ്യാെത
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റ
ശാഠ്യ്രപകാരം നടന്നു; ആകയാൽ ഞാൻ അവേരാടു
െചയവ്ാൻ കലപ്ിച്ചതും അവർ
െചയ്യാെതയിരുന്നതുമായ ഈ നിയമത്തിെന്റ
വചനങ്ങെളേപ്പാെല ഒെക്കയും ഞാൻ അവരുെടേമൽ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 9 യേഹാവ പിെന്നയും
എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു: െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെട
ഇടയിലും െയരൂശേലംനിവാസികളുെട ഇടയിലും ഒരു
കൂട്ടുെകട്ടു കണ്ടിരിക്കുന്നു. 10 അവർ എെന്റ
വചനങ്ങെള േകട്ടനുസരിക്കാത്ത
പൂവ്വൎ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങളിേലക്കു തിരിഞ്ഞു,
അന്യേദവന്മാെര േസവിപ്പാൻ അവേരാടു
േചന്നൎ ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
െചയത് നിയമം യി്രസാേയൽഗൃഹവും
െയഹൂദാഗൃഹവും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. 11

അതുെകാണ്ടു യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരനത്ഥൎ ം ഞാൻ
അവക്കൎ ു വരുത്തും; അവർ എേന്നാടു നിലവിളിച്ചാലും
ഞാൻ േകൾക്കയില്ല. 12 അേപ്പാൾ
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളും െയരൂശേലംനിവാസികളും
െചന്നു, തങ്ങൾ ധൂപം കാട്ടിവന്ന േദവന്മാേരാടു
നിലവിളിക്കും; എങ്കിലും അവർ അവെര
അനത്ഥൎ കാലത്തു രക്ഷിക്കയില്ല. 13 െയഹൂദേയ, നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളുെട എണ്ണേത്താളം നിനക്കു േദവന്മാരുണ്ടു;
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െയരൂശേലമിെല വീഥികളുെട എണ്ണേത്താളം നിങ്ങൾ
ആ ലജ്ജാവി്രഗഹത്തിന്നു ബലിപീഠങ്ങെള, ബാലിന്നു
ധൂപം കാട്ടുവാനുള്ള പീഠങ്ങെള തേന്ന തീത്തൎ ിരിക്കുന്നു.
14 ആകയാൽ നീ ഈ ജനത്തിന്നു േവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിക്കരുതു; അവക്കൎ ു േവണ്ടി യാചനേയാ
പക്ഷവാദേമാ കഴിക്കയുമരുതു; അവർ
അനത്ഥൎ ംനിമിത്തം എേന്നാടു നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ േകൾക്കയില്ല. 15 എെന്റ ്രപിെയക്കു എെന്റ
ആലയത്തിൽ എന്തു കായ്യൎ ം? അവൾ പലേരാടുംകൂെട
ദുഷ്കമ്മൎ ം െചയത്ുവേല്ലാ; വിശുദ്ധമാംസം നിെന്ന
വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു; േദാഷം െചയ്യുേമ്പാൾ നീ
ഉല്ലസിക്കുന്നു. 16 മേനാഹര ഫലങ്ങളാൽ േശാഭിതമായ
പച്ച ഒലിവുവൃക്ഷം എന്നു യേഹാവ നിനക്കു
േപർവിളിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ മഹാേകാലാഹലേത്താെട
അവൻ അതിന്നു തീ െവച്ചുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ
െകാമ്പുകളും ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. 17

യി്രസാേയൽഗൃഹവും െയഹൂദാഗൃഹവും ബാലിന്നു
ധൂപം കാട്ടി എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചതിൽ േദാഷം
്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കയാൽ നിെന്ന നട്ടിരിക്കുന്ന
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ നിനക്കു അനത്ഥൎ ം
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 യേഹാവ എനിക്കു
െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അതു അറിഞ്ഞു;
അന്നു നീ അവരുെട ്രപവൃത്തികെള എനിക്കു
കാണിച്ചുതന്നു. 19 ഞാേനാ അറുപ്പാൻ
െകാണ്ടുേപാകുന്ന മരുക്കമുള്ള കുഞ്ഞാടുേപാെല
ആയിരുന്നു; അവെന്റ േപർ ആരും ഓക്കൎ ാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു നാം വൃക്ഷെത്ത ഫലേത്താടുകൂെട
നശിപ്പിച്ചു ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്നു
േഛദിച്ചുകളക എന്നിങ്ങെന അവർ എെന്റ േനെര
ഉപായം നിരൂപിച്ചതു ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല. 20

നീതിേയാെട ന്യായംവിധിക്കയും അന്തരംഗവും
ഹൃദയവും േശാധനകഴിക്കയും െചയ്യുന്ന
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ, നീ അവേരാടു െചയ്യുന്ന
്രപതികാരം ഞാൻ കാണുമാറാകെട്ട; ഞാൻ എെന്റ
വ്യവഹാരം നിെന്ന േബാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21

അതുെകാണ്ടു: നീ ഞങ്ങളുെട കയ്യാൽ
മരിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു നിനക്കു
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്ന
അനാേഥാത്തുകാെരക്കുറിച്ചു യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 22 ഞാൻ അവെര സന്ദശൎ ിക്കും;
െയൗവനക്കാർ വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും; അവരുെട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ക്ഷാമംെകാണ്ടു മരിക്കും. 23

ഞാൻ അനാേഥാത്തുകാെര സന്ദശൎ ിക്കുന്ന കാലത്തു
അവക്കൎ ു അനത്ഥൎ ം വരുത്തുന്നതുെകാണ്ടു അവരിൽ
ഒരു േശഷിപ്പും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാേവ ഞാൻ നിേന്നാടു വാദിച്ചാൽ നീ
നീതിമാനായിരിക്കും; എങ്കിലും
ന്യായങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഞാൻ നിേന്നാടു

േചാദിപ്പാൻ തുനിയുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി
ശുഭമായിരിപ്പാൻ സംഗതി എന്തു? േ്രദാഹം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെരാെക്കയും
നിഭൎയന്മാരായിരിക്കുന്നെതന്തു? 2 നീ അവെര നട്ടു,
അവർ േവരൂന്നി വളന്നൎ ു ഫലം കായ്ക്കുന്നു; അവരുെട
വായിൽ നീ സമീപസ്ഥനായും അന്തരംഗത്തിൽ
ദൂരസ്ഥനായും ഇരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ യേഹാേവ,

എെന്ന നീ അറിയുന്നു; നീ എെന്ന കണ്ടു നിെന്റ
സന്നിധിയിൽ എെന്റ ഹൃദയെത്ത േശാധനെചയ്യുന്നു;
അറുപ്പാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല അവെര
വലിച്ചിെഴേക്കണേമ; കുലദിവസത്തിന്നായി അവെര
േവറുതിരിേക്കണേമ. 4 േദശം ദുഃഖിക്കുന്നതും
നിലത്തിെല സസ്യെമാെക്കയും വാടുന്നതും
എ്രതേത്താളം? നിവാസികളുെട ദുഷ്ടത നിമിത്തം
മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും നശിച്ചുേപാകുന്നു; ഇവൻ
ഞങ്ങളുെട അന്ത്യാവസ്ഥ കാണുകയില്ല എന്നു അവർ
പറയുന്നു. 5 കാലാളുകേളാടുകൂെട ഓടീട്ടു നീ
ക്ഷീണിച്ചുേപായാൽ, കുതിരകേളാടു എങ്ങെന
മത്സരിേച്ചാടും? സമാധാനമുള്ള േദശത്തു നീ
നിഭൎയനായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ േയാദ്ദൎ ാെന്റ വൻകാട്ടിൽ
നീ എന്തു െചയ്യും? 6 നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും
പിതൃഭവനവും നിേന്നാടു േ്രദാഹം െചയത്ിരിക്കുന്നു,
അവരുംകൂെട നിെന്റ പിന്നാെല ആപ്പൎ ുവിളിക്കുന്നു;
അവർ നിേന്നാടു ചക്കരവാക്കു പറഞ്ഞാലും അവെര
വിശ്വസിക്കരുതു. 7 ഞാൻ എെന്റ ആലയെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ചു, എെന്റ അവകാശെത്ത ത്യജിച്ചു, എെന്റ
്രപാണ്രപിയെയ ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 8 എെന്റ അവകാശം
എനിക്കു കാട്ടിെല സിംഹംേപാെല ആയിരിക്കുന്നു;
അതു എെന്റ േനെര നാദം േകൾപ്പിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അതിെന െവറുക്കുന്നു. 9 എെന്റ
അവകാശം എനിക്കു പുള്ളിക്കഴുകെനേപ്പാെലേയാ?
കഴുകന്മാർ അതിെന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നുേവാ? െചന്നു
എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു തിന്മാൻ
വരുവിൻ. 10 അേനകം ഇടയന്മാർ എെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടം നശിപ്പിക്കയും എെന്റ ഓഹരിെയ
ചവിട്ടിക്കളകയും എെന്റ മേനാഹരമായ ഓഹരിെയ
ശൂന്യമരുഭൂമിയാക്കുകയും െചയത്ിരിക്കുന്നു. 11

അവർ അതിെന ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ശൂന്യമായിത്തീന്നൎ തിനാൽ അതു എേന്നാടു സങ്കടം
പറയുന്നു; ആരും ശ്രദ്ധെവക്കായ്കയാൽ േദശം
ഒെക്കയും ശൂന്യമായേ്പായിരിക്കുന്നു. 12

വിനാശകന്മാർ മരുഭൂമിയിെല
െമാട്ടക്കുന്നിേന്മെലാെക്കയും വന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വാൾ േദശെത്ത ഒരു അറ്റം മുതൽ മേറ്റ
അറ്റംവെര തിന്നുകളയുന്നു; ഒരു ജഡത്തിന്നും
സമാധാനം ഇല്ല. 13 അവർ േകാതമ്പു വിെതച്ചു മുള്ളു
െകായത്ു; അവർ ്രപയാസെപ്പട്ടു ഒരു ഫലവും
ഉണ്ടായില്ല; യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം
അവർ തങ്ങളുെട വിളവിെനക്കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കും. 14

ഞാൻ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന അവകാശെത്ത െതാടുന്ന
ദുഷ്ടന്മാരായ എെന്റ എല്ലാഅയല്ക്കാെരയും കുറിച്ചു
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ അവെര
അവരുെട േദശത്തുനിന്നു പറിച്ചുകളയും;
െയഹൂദാഗൃഹെത്ത ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽനിന്നു
പറിച്ചുകളയും. 15 അവെര പറിച്ചുകളഞ്ഞ േശഷം
ഞാൻ വീണ്ടും അവേരാടു കരുണ കാണിച്ചു
ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ അവകാശത്തിേലക്കും
േദശത്തിേലക്കും തിരിച്ചുവരുത്തും. 16 അവർ എെന്റ
ജനെത്ത ബാലിെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചയവ്ാൻ
പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല, യേഹാവയാണ എന്നു എെന്റ
നാമത്തിൽ സത്യം െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം എെന്റ
ജനത്തിെന്റ നടവടികെള താലപ്യ്യൎ േത്താെട
പഠിക്കുെമങ്കിൽ അവർ എെന്റ ജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ
അഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കും. 17 അവർ
േകട്ടനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിേലാ, ഞാൻ ആ ജാതിെയ
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പറിച്ചു നശിപ്പിച്ചുകളയും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ എേന്നാടു: നീ െചന്നു, ഒരു
ചണനൂല്ക്കച്ച വാങ്ങി നിെന്റ അെരക്കു
െകട്ടുക; അതിെന െവള്ളത്തിൽ ഇടരുതു

എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 അങ്ങെന ഞാൻ യേഹാവയുെട
കലപ്ന്രപകാരം ഒരു കച്ച വാങ്ങി അെരക്കു െകട്ടി. 3

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 4 നീ വാങ്ങി അെരക്കു
െകട്ടിയ കച്ച എടുത്തു പുറെപ്പട്ടു ്രഫാത്തിന്നരികത്തു
െചന്നു, അവിെട ഒരു പാറയുെട വിള്ളലിൽ ഒളിച്ചു
െവക്കുക. 5 യേഹാവ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു േപാെല
ഞാൻ െചന്നു അതു ്രഫാത്തിന്നരിെക ഒളിച്ചുെവച്ചു. 6

ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം യേഹാവ എേന്നാടു: നീ
പുറെപ്പട്ടു ്രഫാത്തിന്നരിെക െചന്നു, അവിെട
ഒളിച്ചുെവപ്പാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ച കച്ച
എടുത്തുെകാൾക എന്നരുളിെച്ചയത്ു. 7 അങ്ങെന
ഞാൻ ്രഫാത്തിന്നരിെക െചന്നു, ഒളിച്ചുെവച്ചിരുന്ന
സ്ഥലത്തു നിന്നു കച്ച മാന്തി എടുത്തു; എന്നാൽ കച്ച
േകടുപിടിച്ചു ഒന്നിന്നും െകാള്ളരുതാെത ആയിരുന്നു. 8

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇങ്ങെന ഞാൻ െയഹൂദയുെട
ഗവ്വൎ വും െയരൂശേലമിെന്റ മഹാഗവ്വൎ വും
െകടുത്തുകളയും. 10 എെന്റ വചനം േകൾപ്പാൻ
മനസ്സില്ലാെത ഹൃദയത്തിെന്റ ശാഠ്യംേപാെല നടക്കയും
അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ചു നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവേരാടു േചരുകയും െചയ്യുന്ന ഈ ദുഷ്ടജനം
ഒന്നിന്നും െകാള്ളരുതാത്ത ഈ കച്ചേപാെല
ആയിത്തീരും. 11 കച്ച ഒരു മനുഷ്യെന്റ അരേയാടു
പറ്റിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത മുഴുവനും െയഹൂദാഗൃഹെത്ത
മുഴുവനും എനിക്കു ജനവും കീത്തൎ ിയും ്രപശംസയും
അലങ്കാരവും ആേകണ്ടതിന്നു എേന്നാടു
പറ്റിയിരിക്കുമാറാക്കി; അവേക്കൎ ാ അനുസരിപ്പാൻ
മനസ്സായില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12

അതുെകാണ്ടു നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു:
എല്ലാതുരുത്തിയിലും വീഞ്ഞു നിറയും എന്നു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; എല്ലാതുരുത്തിയിലും വീഞ്ഞു
നിറയും എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു
അവർ നിേന്നാടു േചാദിക്കും. 13 അതിന്നു നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഈ േദശത്തിെല
സവ്വൎ നിവാസികെളയും ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപവാചകന്മാെരയും െയരൂശേലമിെല
സവ്വൎ നിവാസികെളയും ഞാൻ ലഹരിെകാണ്ടു
നിെറക്കും. 14 ഞാൻ അവെര അേന്യാന്യവും
പിതാക്കന്മാെരയും പു്രതന്മാെരയും തമ്മിലും മുട്ടി
നശിക്കുമാറാക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
അവെര നശിപ്പിക്കയല്ലാെത ഞാൻ അവേരാടു
കനിേവാ ക്ഷമേയാ കരുണേയാ കാണിക്കയില്ല. 15

നിങ്ങൾ േകൾപ്പിൻ, െചവിതരുവിൻ; ഗവ്വൎ ിക്കരുതു;
യേഹാവയേല്ലാ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു. 16

ഇരുട്ടാകുന്നതിന്നും നിങ്ങളുെട കാൽ
അന്ധകാരപവ്വൎ തങ്ങളിൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നതിന്നും

മുെമ്പ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാെവക്കു
ബഹുമാനം െകാടുപ്പിൻ; അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
്രപകാശത്തിന്നു കാത്തിരിെക്ക അവൻ അന്ധതമസ്സും
കൂരിരുട്ടും വരുത്തും. 17 നിങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിക്കയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ഗവ്വൎ ംനിമിത്തം രഹസ്യത്തിൽ കരയും; യേഹാവയുെട
ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായിരിക്കയാൽ
ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു കണ്ണുനീെരാഴുക്കും. 18 നീ
രാജാവിേനാടും രാജമാതാവിേനാടും: താെഴ ഇറങ്ങി
ഇരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട ചൂഡാമണിയായ ഭംഗിയുള്ള
കിരീടം നിലത്തു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു പറക. 19

െതക്കുള്ള പട്ടണങ്ങൾ അെടക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
തുറപ്പാൻ ആരുമില്ല; െയഹൂദെയ മുഴുവനും പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി, അേശഷം പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. 20

നീ തലെപാക്കി വടക്കു നിന്നു വരുന്നവെര േനാക്കുക;
നിനക്കു നല്കിയിരുന്ന കൂട്ടം, നിെന്റ മേനാഹരമായ
ആട്ടിൻ കൂട്ടം എവിെട? 21 നിനക്കു
സഖികളായിരിപ്പാൻ നീ തേന്ന ശീലിപ്പിച്ചവെര അവൻ
നിനക്കു തലവന്മാരായി നിയമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ
എന്തു പറയും? േനാവു കിട്ടിയ ്രസ്തീെയേപ്പാെല നിനക്കു
േവദന പിടിക്കയില്ലേയാ? 22 ഇങ്ങെന എനിക്കു
ഭവിപ്പാൻ സംഗതി എന്തു എന്നു നീ ഹൃദയത്തിൽ
േചാദിക്കുന്നുെവങ്കിൽ - നിെന്റ
അകൃത്യബഹുത്വംനിമിത്തം നിെന്റ വ്രസ്തത്തിെന്റ
വിളുമ്പു നീങ്ങിയും നിെന്റ കുതികാലിന്നു അപമാനം
വന്നും ഇരിക്കുന്നു. 23 കൂശ്യന്നു തെന്റ ത്വക്കും
പുള്ളിപ്പുലിക്കു തെന്റ പുള്ളിയും മാറ്റുവാൻ
കഴിയുേമാ? എന്നാൽ േദാഷം െചയവ്ാൻ
ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നന്മ െചയവ്ാൻ
കഴിയും. 24 ആകയാൽ ഞാൻ അവെര മരുഭൂമിയിെല
കാറ്റത്തു പാറിേപ്പാകുന്ന താളടിേപാെല
ചിതറിച്ചുകളയും. 25 നീ എെന്ന മറന്നു വ്യാജത്തിൽ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു ഇതു നിെന്റ ഓഹരിയും
ഞാൻ നിനക്കു അളന്നുതന്ന അംശവും ആകുന്നു
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 26 അതുെകാണ്ടു
ഞാനും നിെന്റ നഗ്നത ്രപത്യക്ഷമാേകണ്ടതിന്നു നിെന്റ
വ്രസ്തത്തിെന്റ വിളുമ്പു നിെന്റ മുഖത്തിന്നു മീെത
െപാക്കിെവക്കും. 27 നിെന്റ വ്യഭിചാരം, മദഗജ്ജൎ നം,
േവശ്യാവൃത്തിയുെട വഷളത്വം എന്നീ േമ്ലച്ഛതകെള
ഞാൻ വയലുകളിെല കുന്നുകളിേന്മൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലേമ, നിനക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം!
നിമ്മൎ ലയായിരിപ്പാൻ നിനക്കു മനസ്സില്ല; ഇങ്ങെന ഇനി
എ്രതേത്താളം?

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വരൾച്ചെയക്കുറിച്ചു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
യേഹാവയുെട വചനം. 2 െയഹൂദാ
ദുഃഖിക്കുന്നു; അതിെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ

ഇരിക്കുന്നവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ
കറുപ്പുടുത്തു നിലത്തിരിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിെന്റ
നിലവിളി െപാങ്ങുന്നു. 3 അവരുെട കുലീനന്മാർ
അടിയാെര െവള്ളത്തിന്നു അയക്കുന്നു; അവർ
കുളങ്ങളുെട അടുക്കൽ െചന്നിട്ടു െവള്ളം കാണാെത
െവറുമ്പാ്രതങ്ങേളാെട മടങ്ങി വരുന്നു; അവർ ലജ്ജിച്ചു
വിഷണ്ണരായി തല മൂടുന്നു. 4 േദശത്തു മഴയില്ലായ്കയാൽ
നിലം ഉണങ്ങി വിണ്ടിരിക്കുന്നു; ഉഴവുകാർ ലജ്ജിച്ചു
തല മൂടുന്നു. 5 മാൻേപട വയലിൽ ്രപസവിച്ചിട്ടു
പുല്ലില്ലായ്കയാൽ കുട്ടിെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നു. 6

കാട്ടുകഴുത െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ നിന്നു െകാണ്ടു
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കുറുനരികെളേപ്പാെല കിെഴക്കുന്നു; സസ്യങ്ങൾ
ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അതിെന്റ കണ്ണു മങ്ങിേപ്പാകുന്നു. 7

യേഹാവ, ഞങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിെന്റ
നാമംനിമിത്തം ്രപവത്തൎ ിേക്കണേമ; ഞങ്ങളുെട
പിന്മാറ്റങ്ങൾ വളെരയാകുന്നു; ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു
പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 8 യി്രസാേയലിെന്റ
്രപത്യാശയും കഷ്ടകാലത്തു അവെന്റ രക്ഷിതാവും
ആയുേള്ളാേവ, നീ േദശത്തു പരേദശിെയേപ്പാെലയും
ഒരു രാപാപ്പൎ ാൻ മാ്രതം കൂടാരം അടിക്കുന്ന
വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും ആയിരിക്കുന്നെതന്തു? 9

്രഭമിച്ചുേപായ പുരുഷെനേപ്പാെലയും രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയാത്ത വീരെനേപ്പാെലയും ആയിരിക്കുന്നെതന്തു?
എന്നാലും യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ടു;
നിെന്റ നാമം ഞങ്ങൾക്കു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കരുേത. 10 അവർ ഇങ്ങെന ഉഴന്നു നടപ്പാൻ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടു, കാൽ അടക്കിെവച്ചതുമില്ല എന്നു
യേഹാവ ഈ ജനെത്തക്കുറിച്ചു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
അതുെകാണ്ടു യേഹാെവക്കു അവരിൽ ്രപസാദമില്ല;
അവൻ ഇേപ്പാൾ തെന്ന അവരുെട അകൃത്യെത്ത
ഓത്തൎ ു അവരുെട പാപങ്ങെള സന്ദശൎ ിക്കും. 11

യേഹാവ എേന്നാടു: നീ ഈ ജനത്തിന്നുേവണ്ടി
അവരുെട നെന്മക്കായി ്രപാത്ഥൎ ിക്കരുതു; 12 അവർ
ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട നിലവിളി
േകൾക്കയില്ല; അവർ േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവയിൽ ്രപസാദിക്കയില്ല;
ഞാൻ അവെര വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മുടിച്ചുകളയും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 13 അതിന്നു ഞാൻ: അേയ്യാ,
യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, നിങ്ങൾ വാൾ
കാണുകയില്ല, നിങ്ങൾക്കു ക്ഷാമം ഉണ്ടാകയില്ല, ഞാൻ
ഈ സ്ഥലത്തു സ്ഥിരമായുള്ള സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു
നല്കും എന്നു ്രപവാചകന്മാർ അവേരാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: ്രപവാചകന്മാർ എെന്റ നാമത്തിൽ
േഭാഷ്കു ്രപവചിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല,
അവേരാടു കലപ്ിച്ചിട്ടില്ല, അവേരാടു
സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല; അവർ വ്യാജദശൎ നവും
്രപശന്വാക്യവും ഇല്ലാത്ത കായ്യൎ വും
സ്വന്തഹൃദയത്തിെല വഞ്ചനയും നിങ്ങേളാടു
്രപവചിക്കുന്നു. 15 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ: ഞാൻ
അയക്കാെത എെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കയും ഈ
േദശത്തു വാളും ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു
പറകയും െചയ്യുന്ന ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ചു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും ആ ്രപവാചകന്മാർ
മുടിഞ്ഞുേപാകും; 16 അവരുെട ്രപവചനം േകട്ട
ജനേമാ െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിൽ ക്ഷാമവും വാളും
േഹതുവായിട്ടു വീണുകിടക്കും; അവെരയും അവരുെട
ഭായ്യൎ മാെരയും പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
കുഴിച്ചിടുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല; ഇങ്ങെന ഞാൻ
അവരുെട ദുഷ്ടത അവരുെടേമൽ പകരും. 17 നീ ഈ
വചനം അവേരാടു പറേയണം: എെന്റ കണ്ണിൽനിന്നു
രാവും പകലും ഇടവിടാെത കണ്ണുനീർ ഒഴുകെട്ട;
എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയായ കന്യക കഠിനമായി
തകന്നൎ ും വ്യസനകരമായി മുറിേവറ്റും ഇരിക്കുന്നു. 18

വയലിൽ െചന്നാൽ ഇതാ, വാൾെകാണ്ടു
പട്ടുേപായവർ; പട്ടണത്തിൽ െചന്നാൽ ഇതാ,
ക്ഷാമംെകാണ്ടു പാടുെപടുന്നവർ ്രപവാചകനും
പുേരാഹിതനും ഒരുേപാെല തങ്ങൾ അറിയാത്ത

േദശത്തു അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു. 19 നീ െയഹൂദെയ
േകവലം ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞുേവാ? നിനക്കു സീേയാേനാടു
െവറുപ്പു േതാന്നുന്നുേവാ? െപാറുപ്പാകാതവണ്ണം നീ
ഞങ്ങെള മുറിേവലപ്ിച്ചെതന്തിന്നു? ഞങ്ങൾ
സമാധാനത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു; ഒരു ഗുണവും
വന്നില്ല! േരാഗശമനത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ
ഇതാ, ഭീതി! 20 യേഹാേവ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
ദുഷ്ടതയും ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യവും
അറിയുന്നു; ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 21 നിെന്റ നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങെള
തള്ളിക്കളയരുേത; നിെന്റ മഹത്വമുള്ള
സിംഹാസനത്തിന്നു ഹീനത വരുത്തരുേത;
ഓേക്കൎ ണേമ, ഞങ്ങേളാടുള്ള നിെന്റ നിയമത്തിന്നു
ഭംഗം വരുത്തരുേത. 22 ജാതികളുെട
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളിൽ മഴ െപയ്യിക്കുന്നവർ ഉേണ്ടാ?
അല്ല, ആകാശേമാ വഷൎ ം നല്കുന്നതു? ഞങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാേവ, അതു നീ തേന്ന അല്ലേയാ?
നിനക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു; ഇവെയ
ഒെക്കയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു നീയേല്ലാ.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
േമാെശയും ശമൂേവലും എെന്റ മുമ്പാെക
നിന്നാലും എെന്റ മനസ്സു ഈ

ജനത്തിങ്കേലക്കു ചായ്കയില്ല; ഇവെര എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ആട്ടിക്കളക; അവർ േപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട. 2

ഞങ്ങൾ എവിേടക്കു േപാേകണ്ടു എന്നു അവർ
നിേന്നാടു േചാദിച്ചാൽ നീ അവേരാടു:
മരണത്തിന്നുള്ളവർ മരണത്തിന്നും വാളിന്നുള്ളവർ
വാളിന്നും ക്ഷാമത്തിന്നുള്ളവർ ക്ഷാമത്തിന്നും
്രപവാസത്തിന്നുള്ളവർ ്രപവാസത്തിന്നും
െപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു
എന്നു പറക. 3 െകാന്നുകളവാൻ വാളും
പറിച്ചുകീറുവാൻ നായ്ക്കളും തിന്നു മുടിപ്പാൻ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികളും കാട്ടിെല മൃഗങ്ങളും
ഇങ്ങെന നാലു വകെയ ഞാൻ അവരുെട േനെര
നിയമിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 4

െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവിെന്റ മകൻ
മനെശ്ശനിമിത്തം, അവൻ െയരൂശേലമിൽ
െചയത്ിട്ടുള്ളതു നിമിത്തം തേന്ന, ഞാൻ അവെര
ഭൂമിയിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു
ഭീതിവിഷയമാക്കിത്തീക്കൎ ും. 5 െയരൂശേലേമ, ആക്കൎ ു
നിേന്നാടു കനിവുേതാന്നുന്നു? ആർ നിേന്നാടു
സഹതാപം കാണിക്കും? നിെന്റ േക്ഷമം േചാദിപ്പാൻ
ആർ കയറിവരും? 6 നീ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു
പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്റ േനെര
ൈക നീട്ടി നിെന്ന നശിപ്പിക്കും; ഞാൻ കരുണ
കാണിച്ചു മടുത്തിരിക്കുന്നു. 7 േദശത്തിെന്റ
പടിവാതിലുകളിൽ ഞാൻ അവെര വീശുമുറംെകാണ്ടു
വീശിക്കളഞ്ഞു; ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കി നശിപ്പിച്ചു: എങ്കിലും അവർ
തങ്ങളുെട വഴികെള വിട്ടുതിരിഞ്ഞില്ല. 8 അവരുെട
വിധവമാർ കടലപ്ുറെത്ത മണലിെനക്കാൾ
െപരുകിക്കാണുന്നു; െയൗവനക്കാരെന്റ അമ്മയുെട
േനെര ഞാൻ നട്ടുെച്ചക്കു ഒരു വിനാശകെന വരുത്തി
െപട്ടന്നു അവളുെട േമൽ നടുക്കവും ഭീതിയും
വീഴുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ഏഴു മക്കെള
്രപസവിച്ചവൾ ക്ഷീണിച്ചു ്രപാണെന വിട്ടിരിക്കുന്നു;
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അവളുെട സൂയ്യൎ ൻ പകൽ തീരുംമുെമ്പ
അസ്തമിച്ചുേപായി; അവൾ ലജ്ജിച്ചും നാണിച്ചും
േപായിരിക്കുന്നു; അവരിൽ േശഷിപ്പുള്ളവെര ഞാൻ
അവരുെട ശ്രതുക്കൾക്കു മുമ്പിൽ വാളിന്നു
ഏലപ്ിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10

എെന്റ അേമ്മ, സവ്വൎ േദശത്തിന്നും കലഹക്കാരനും
വിവാദക്കാരനും ആയിരിക്കുന്ന എെന്ന നീ
്രപസവിച്ചുവേല്ലാ, അേയ്യാ കഷ്ടം! ഞാൻ പലിെശക്കു
െകാടുത്തിട്ടില്ല; എനിക്കു ആരും പലിശ തന്നിട്ടുമില്ല;
എന്നിട്ടും അവെരല്ലാവരും എെന്ന ശപിക്കുന്നു. 11

യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തു: ഞാൻ നിെന്ന
നെന്മക്കായി രക്ഷിക്കും നിശ്ചയം; അനത്ഥൎ കാലത്തും
കഷ്ടകാലത്തും ഞാൻ ശ്രതുവിെനെക്കാണ്ടു നിേന്നാടു
യാചിപ്പിക്കും നിശ്ചയം.

12 താ്രമവും ഇരിമ്പും വടക്കൻഇരിമ്പും
ഒടിഞ്ഞുേപാകുേമാ? 13 നിെന്റ േദശെത്താെക്കയും
നിെന്റ സകലപാപങ്ങളുംനിമിത്തം നിെന്റ സമ്പത്തും
നിേക്ഷപങ്ങളും ഞാൻ വിലവാങ്ങാെത കവെച്ചൎ ക്കു
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും. 14 നീ അറിയാത്ത േദശത്തു
ഞാൻ നിെന്ന ശ്രതുക്കെള േസവിക്കുമാറാക്കും; എെന്റ
േകാപത്തിൽ ഒരു തീ ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു
നിങ്ങളുെടേമൽ കത്തും. 15 യേഹാേവ, നീ അറിയുന്നു;
എെന്ന ഓത്തൎ ു സന്ദശൎ ിേക്കണേമ; എെന്ന
ഉപ്രദവിക്കുന്നവേരാടു ്രപതികാരം െചേയ്യണേമ;
നിെന്റ ദീഘൎ ക്ഷമയിൽ എെന്ന എടുത്തുകളയരുേത;
നിെന്റനിമിത്തം ഞാൻ നിന്ദ സഹിക്കുന്നു എന്നു
ഓേക്കൎ ണേമ; 16 ഞാൻ നിെന്റ വചനങ്ങെള കെണ്ടത്തി
ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വചനങ്ങൾ എനിക്കു
സേന്താഷവും എെന്റ ഹൃദയത്തിന്നു ആനന്ദവും
ആയി; ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്റ
നാമം എനിക്കു വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17

കളിക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു ഉല്ലസിച്ചിട്ടില്ല;
നീ എെന്ന നീരസംെകാണ്ടു നിെറച്ചിരിക്കയാൽ നിെന്റ
ൈകനിമിത്തം ഞാൻ തനിച്ചിരുന്നു. 18 എെന്റ േവദന
നിരന്തരവും എെന്റ മുറിവു െപാറുക്കാതവണ്ണം
വിഷമവും ആയിരിക്കുന്നെതന്തു? നീ എനിക്കു
ചതിക്കുന്ന േതാടും വറ്റിേപ്പാകുന്ന െവള്ളവും േപാെല
ആയിരിക്കുേമാ? 19 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ മടങ്ങിവന്നാൽ ഞാൻ
നിെന്ന എെന്റ മുമ്പാെക നിലപ്ാൻ തക്കവണ്ണം
വീണ്ടും ൈകെക്കാള്ളും; നീ അധമമായതു ഒഴിച്ചു
ഉത്തമമായതു ്രപസ്താവിച്ചാൽ നീ എെന്റ വായേ്പാെല
ആകും; അവർ നിെന്റ പക്ഷം തിരിയും നീ അവരുെട
പക്ഷം തിരികയില്ല. 20 ഞാൻ നിെന്ന ഈ ജനത്തിന്നു
ഉറപ്പുള്ള താ്രമഭിത്തിയാക്കിെവക്കും; അവർ നിേന്നാടു
യുദ്ധം െചയ്യും, ജയിക്കയില്ല; നിെന്ന രക്ഷിപ്പാനും
വിടുവിപ്പാനും ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 21 ഞാൻ നിെന്ന
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കയും
നീഷ്കണ്ടകന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു വീണ്ടുെകാള്ളുകയും
െചയ്യും.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 ഈ
സ്ഥലത്തു നീ ഭായ്യൎ െയ പരി്രഗഹിക്കരുതു;

നിനക്കു പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഉണ്ടാകയും അരുതു.
3 ഈ സ്ഥലത്തു ജനിക്കുന്ന പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും കുറിച്ചും ഈ േദശത്തു അവെര

്രപസവിക്കുന്ന അമ്മമാെരക്കുറിച്ചും അവെര
ജനിപ്പിക്കുന്ന അപ്പന്മാെരക്കുറിച്ചും യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 4 അവർ െകാടിയ
വ്യാധികളാൽ മരിക്കും; ആരും അവെരക്കുറിച്ചു
വിലാപം കഴിക്കേയാ അവെര കുഴിച്ചിടുകേയാ
െചയ്യാെത അവർ നിലത്തിന്നു വളമായി കിടക്കും;
വാളാലും ക്ഷാമത്താലും അവർ മുടിഞ്ഞുേപാകും;
അവരുെട ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും. 5 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ ദുഃഖഭവനത്തിൽ
െചല്ലരുതു; വിലപിപ്പാൻ േപാകരുതു; അവേരാടു
സഹതാപം കാണിക്കയും അരുതു; ഞാൻ എെന്റ
സമാധാനവും ദയയും കരുണയും ഈ ജനത്തിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 6

വലിയവരും െചറിയവരും ഈ േദശത്തു മരിക്കും;
ആരും അവെര കുഴിച്ചിടുകയില്ല, അവെരക്കുറിച്ചു
വിലാപം കഴിക്കയില്ല, അവരുെടനിമിത്തം
മുറിേവലപ്ിക്കയില്ല, മുൻകഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകയുമില്ല.
7 മരിച്ചവെനക്കുറിച്ചു അവെര
ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു ആരും വിലാപത്തിങ്കൽ
അവക്കൎ ു അപ്പം നുറുക്കിെക്കാടുക്കയില്ല;
അപ്പെനെച്ചാല്ലിേയാ അമ്മെയെച്ചാല്ലിേയാ ആരും
അവക്കൎ ു ആശ്വാസത്തിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിപ്പാൻ
െകാടുക്കയുമില്ല. 8 അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നു
ഭക്ഷിപ്പാനും പാനം െചയവ്ാനും നീ
വിരുന്നുവീട്ടിേലക്കു േപാകരുതു. 9 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ കാൺെക ഞാൻ നിങ്ങളുെട
നാളുകളിൽ ആനന്ദേഘാഷവും സേന്താഷധ്വനിയും
മണവാളെന്റ സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും ഈ
സ്ഥലത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും. 10 നീ ഈ
വചനങ്ങെള ഒെക്കയും ഈ ജനേത്താടു
അറിയിക്കുേമ്പാഴും യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായി ഈ വലിയ അനത്ഥൎ ം ഒെക്കയും
കലപ്ിച്ചതു എന്തു? ഞങ്ങളുെട അകൃത്യം എന്തു?
ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ഞങ്ങൾ
െചയത് പാപം എന്തു എന്നു അവർ നിേന്നാടു
േചാദിക്കുേമ്പാഴും 11 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു
എെന്തന്നാൽ: നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്ന
ത്യജിച്ചു അന്യേദവന്മാേരാടു േചന്നൎ ു അവെര
േസവിച്ചു നമസ്കരിക്കയും എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു എെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ചു നടക്കാെതയിരിക്കയും
െചയ്കെകാണ്ടു തേന്ന എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 12 നിങ്ങേളാ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികം േദാഷം
െചയത്ിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും എെന്റ
വാക്കു േകൾക്കാെത താന്താെന്റ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല
ശാഠ്യം അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു. 13 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ നിങ്ങെള ഈ േദശത്തുനിന്നു നിങ്ങളും
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരും അറിയാത്ത ഒരു
േദശേത്തക്കു നീക്കിക്കളയും; അവിെട നിങ്ങൾ രാവും
പകലും അന്യേദവന്മാെര േസവിക്കും; അവിെട ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു കൃപ കാണിക്കയുമില്ല. 14 ആകയാൽ,
യി്രസാേയൽമക്കെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ എന്നു ഇനി പറയാെത,
15 യി്രസാേയൽമക്കെള വടെക്കേദശത്തുനിന്നും താൻ
അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയാണ എന്നു പറയുന്ന കാലം വരും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ അവരുെട
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പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുത്ത േദശത്തിേലക്കു ഞാൻ
അവെര വീണ്ടും െകാണ്ടുവരും. 16 ഇതാ, ഞാൻ
അേനകം മീൻപിടിക്കാെര വരുത്തും; അവർ അവെര
പിടിക്കും; അതിെന്റ േശഷം ഞാൻ അേനകം
നായാട്ടുകാെര വരുത്തും; അവർ അവെര
എല്ലാമലയിലുംനിന്നും എല്ലാകുന്നിലും നിന്നും
പാറപ്പിളപ്പൎ ുകളിൽനിന്നും നായാടിപ്പിടിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 17 എെന്റ ദൃഷ്ടി അവരുെട
എല്ലാവഴികളുെടയും േമൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു; അവ
എനിക്കു മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നില്ല; അവരുെട അകൃത്യം
എെന്റ കണ്ണിന്നു ഗുപത്മായിരിക്കുന്നതുമില്ല. 18 അവർ
എെന്റ േദശെത്ത തങ്ങളുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളാൽ
മലിനമാക്കി എെന്റ അവകാശെത്ത തങ്ങളുെട
അെറപ്പുകെളെക്കാണ്ടു നിെറച്ചിരിക്കയാൽ, ഞാൻ
ഒന്നാമതു അവരുെട അകൃത്യത്തിന്നും അവരുെട
പാപത്തിന്നും ഇരിട്ടിച്ചു പകരം െചയ്യും. 19 എെന്റ
ബലവും എെന്റ േകാട്ടയും കഷ്ടകാലത്തു എെന്റ
ശരണവുമായ യേഹാേവ, ജാതികൾ ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു അവകാശമായിരുന്നതു
മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികളായ െവറും േഭാഷ്കു അേ്രത; അവയിൽ
്രപേയാജനമുള്ളതു ഒന്നുമില്ല എന്നു പറയും. 20

തനിക്കു േദവന്മാെര ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനുഷ്യന്നു
കഴിയുേമാ? എന്നാൽ അവ േദവന്മാരല്ല. 21 ആകയാൽ
ഞാൻ ഈ ്രപാവശ്യം അവെര ഒന്നു പഠിപ്പിക്കും;
എെന്റ കയ്യും എെന്റ ബലവും ഞാൻ അവെര ഒന്നു
അനുഭവിപ്പിക്കും; എെന്റ നാമം യേഹാവ എന്നു
അവർ അറിയും.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദയുെട പാപം
ഇരിെമ്പഴുത്താണിെകാണ്ടും വ്രജത്തിെന്റ
മുനെകാണ്ടും എഴുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു; അതു

അവരുെട ഹൃദയത്തിെന്റ പലകയിലും നിങ്ങളുെട
ബലിപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിലും
െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. 2 ഉയന്നൎ  കുന്നുകളിൽ
പച്ചമരങ്ങൾക്കരിെകയുള്ള അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങെളയും അേശരാ്രപതിഷഠ്കെളയും
അവരുെട മക്കൾ ഓക്കൎ ുന്നുവേല്ലാ. 3

വയൽ്രപേദശത്തിെല എെന്റ പവ്വൎ തേമ, നിെന്റ
അതിക്കൎ കെത്താെക്കയും െചയത് പാപംനിമിത്തം
ഞാൻ നിെന്റ സമ്പത്തും സകലനിേക്ഷപങ്ങളും
പൂജാഗിരികളും കവെച്ചൎ ക്കു ഏലപ്ിക്കും. 4 ഞാൻ
നിനക്കു തന്ന അവകാശം നീ
ഒഴിഞ്ഞുേപാേകണ്ടിവരും; നീ അറിയാത്ത േദശത്തു
ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ ശ്രതുക്കെള േസവിക്കുമാറാക്കും
നിങ്ങൾ എെന്റ േകാപത്തിൽ തീ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതു എേന്നക്കും കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും; 5 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ചു
ജഡെത്ത തെന്റ ഭുജമാക്കി ഹൃദയംെകാണ്ടു
യേഹാവെയ വിട്ടുമാറുന്ന മനുഷ്യൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 6 അവൻ മരുഭൂമിയിെല
ചൂരെച്ചടിേപാെലയാകും; നന്മ വരുേമ്പാൾ അതിെന
കാണാെത മരുഭൂമിയിെല വരണ്ട ്രപേദശങ്ങളിലും
നിവാസികൾ ഇല്ലാത്ത ഉവർനിലത്തിലും പാക്കൎ ും. 7

യേഹാവയിൽ ആശ്രയിക്കയും യേഹാവ തേന്ന
ആശ്രയമായിരിക്കയും െചയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ. 8 അവൻ െവള്ളത്തിന്നരിെക
നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരിെക

േവരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷംേപാെലയാകും;
ഉഷണ്ം തട്ടുേമ്പാൾ അതു േപടിക്കയില്ല; അതിെന്റ ഇല
പച്ചയായിരിക്കും; വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം
തട്ടാെത ഫലം കായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. 9 ഹൃദയം
എല്ലാറ്റിെനക്കാളും കപടവും വിഷമവുമുള്ളതു; അതു
ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആർ? 10 യേഹാവയായ ഞാൻ
ഹൃദയെത്ത േശാധന െചയത്ു അന്തരംഗങ്ങെള
പരീക്ഷിച്ചു ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ നടപ്പിന്നും
്രപവൃത്തിയുെട ഫലത്തിന്നും തക്കവണ്ണം
െകാടുക്കുന്നു. 11 ന്യായമായിട്ടല്ലാെത ധനം
സമ്പാദിക്കുന്നവൻ, താൻ ഇടാത്ത മുട്ട
െപാരുന്നിരിക്കുന്ന
തിത്തിരിപ്പക്ഷിെയേപ്പാെലയാകുന്നു; അവെന്റ
മദ്ധ്യായുസ്സിങ്കൽ അതു അവെന വിട്ടുേപാകും: ഒടുക്കം
അവൻ േഭാഷനായിരിക്കും. 12 ആദിമുതൽ ഉന്നതമായി
മഹത്വമുള്ള സിംഹാസനേമ, ഞങ്ങളുെട
വിശുദ്ധമന്ദിരസ്ഥാനേമ, 13 യി്രസാേയലിെന്റ
്രപത്യാശയായ യേഹാേവ, നിെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏവരും ലജ്ജിച്ചുേപാകും, എെന്ന
വിട്ടുേപാകുന്നവെര മണ്ണിൽ എഴുതിെവക്കും; അവർ
ജീവനുള്ള െവള്ളത്തിെന്റ ഉറവായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 14 യേഹാേവ, എെന്ന
െസൗഖ്യമാേക്കണേമ, എന്നാൽ എനിക്കു െസൗഖ്യം
വരും; എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ, എന്നാൽ ഞാൻ
രക്ഷെപ്പടും; നീ എെന്റ പുകഴച്യേല്ലാ. 15 അവർ
എേന്നാടു: യേഹാവയുെട വചനം എവിെട? അതു
വരെട്ട എന്നു പറയുന്നു. 16 ഞാേനാ ഇടയനായി
നിെന്ന േസവിപ്പാൻ മടിച്ചില്ല; ദുദ്ദൎ ിനം ഞാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുമില്ല എന്നു നീ അറിയുന്നു; എെന്റ
അധരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചതു തിരുമുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. 17 നീ
എനിക്കു ഭയങ്കരനാകരുേത; അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ
എെന്റ ശരണം നീയേല്ലാ. 18 എെന്ന
ഉപ്രദവിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു േപാകെട്ട; ഞാൻ
ലജ്ജിച്ചുേപാകരുേത; അവർ ്രഭമിച്ചുേപാകെട്ട; ഞാൻ
്രഭമിച്ചുേപാകരുേത; അവക്കൎ ു അനത്ഥൎ ദിവസം
വരുത്തി, അവെര തകത്തൎ ു തകത്തൎ ു നശിപ്പിേക്കണേമ.
19 യേഹാവ എേന്നാടു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയത്ു: നീ
െചന്നു, െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ അകത്തു വരികയും
പുറത്തു േപാകയും െചയ്യുന്ന ജനത്തിെന്റ വാതില്ക്കലും
െയരൂശേലമിെന്റ എല്ലാവാതില്ക്കലും നിന്നുെകാണ്ടു
അവേരാടു പറക: 20 ഈ വാതിലുകളിൽകൂടി അകത്തു
കടക്കുന്ന െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും
എല്ലാെയഹൂദന്മാരും െയരൂശേലമിെല
സവ്വൎ നിവാസികളും ആയുേള്ളാേര, യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു േകൾപ്പിൻ! 21 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ;
ശബ്ബത്തുനാളിൽ യാെതാരു ചുമടും ചുമന്നു
െയരൂശേലമിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി അകത്തു
െകാണ്ടുവരരുതു. 22 ശബ്ബത്തുനാളിൽ നിങ്ങളുെട
വീടുകളിൽനിന്നു യാെതാരു ചുമടും പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകാെതയും യാെതാരു േവലയും
െചയ്യാെതയും ശബ്ബത്തുനാൾ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ.
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു ഞാൻ അങ്ങെന
കലപ്ിച്ചുവെല്ലാ. 23 എന്നാൽ അവർ േകട്ടില്ല, െചവി
ചായിച്ചതുമില്ല; േകട്ടനുസരിക്കേയാ ബുദ്ധ്യുപേദശം
ൈകെക്കാള്ളുകേയാ െചയ്യാെത അവർ ശാഠ്യം
കാണിച്ചു. 24 നിങ്ങേളാ ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ
നഗരത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി യാെതാരു ചുമടും
െകാണ്ടുവരാെതയും ശബ്ബത്തുനാളിൽ യാെതാരു
േവലയും െചയ്യാെതയും അതിെന
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വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ വാക്കു
ജാ്രഗതേയാെട േകട്ടനുസരിക്കുെമങ്കിൽ 25 ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും
കുതിരപ്പുറത്തും കയറുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും
രാജകുമാരന്മാരും അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാരായ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലം നിവാസികളും
ഈ നഗരത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കയും ഈ
നഗരം എേന്നക്കും നില്ക്കയും െചയ്യും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 26

െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും െയരൂശേലമിന്നു ചുറ്റും
ഉള്ള ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നും
െബന്യാമീൻേദശത്തുനിന്നും താഴവ്ീതിയിൽനിന്നും
മലനാടുകളിൽനിന്നും െതേക്ക ദിക്കിൽനിന്നും അവർ
േഹാമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും
േഭാജനയാഗങ്ങളും കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടുവരും;
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ അവർ േസ്താ്രതയാഗവും
അപ്പൎ ിക്കും. 27 എന്നാൽ ശബ്ബത്തുനാൾ
വിശുദ്ധീകരിപ്പാനും ശബ്ബത്തുനാളിൽ െയരൂശേലമിെന്റ
വാതിലുകളിൽകൂടി ചുമടു
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകാെത ഇരിപ്പാനും നിങ്ങൾ
എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
അതിെന്റ വാതിലുകളിൽ തീ െകാളുത്തും; അതു
െകട്ടുേപാകാെത െയരൂശേലമിെല അരമനകെള
ദഹിപ്പിക്കും.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു എെന്തന്നാൽ: 2 നീ എഴുേന്നറ്റു
കുശവെന്റ വീട്ടിേലക്കു െചല്ലുക;

അവിെടെവച്ചു ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ വചനങ്ങെള
േകൾപ്പിക്കും. 3 അങ്ങെന ഞാൻ കുശവെന്റ വീട്ടിൽ
െചന്നേപ്പാൾ അവൻ ച്രകത്തിേന്മൽ േവല
െചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു. 4 കുശവൻ കളിമണ്ണുെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കിയ പാ്രതം അവെന്റ കയ്യിൽ
ചീത്തയായിേപ്പായി; എന്നാൽ കുശവൻ അതിെന
തനിക്കു േതാന്നിയതുേപാെല മെറ്റാരു
പാ്രതമാക്കിത്തീത്തൎ ു. 5 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 6

യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഈ കുശവൻ െചയത്തുേപാെല
എനിക്കു നിങ്ങേളാടു െചയവ്ാൻ കഴികയില്ലേയാ
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, കളിമണ്ണു കുശവെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ എെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ ഒരു ജാതിെയക്കുറിേച്ചാ ഒരു
രാജ്യെത്തക്കുറിേച്ചാ അതിെന പറിച്ചു ഇടിച്ചു
നശിപ്പിച്ചുകളയും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ിട്ടു 8 ഞാൻ
അങ്ങെന അരുളിെച്ചയത് ജാതി തെന്റ ദുഷ്ടത
വിട്ടുതിരിയുന്നുെവങ്കിൽ അതിേനാടു െചയവ്ാൻ
നിരൂപിച്ച േദാഷെത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ അനുതപിക്കും.
9 ഒരു ജാതിെയക്കുറിേച്ചാ രാജ്യെത്തക്കുറിേച്ചാ ഞാൻ
അതിെന പണികയും നടുകയും െചയ്യും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ിട്ടു 10 അതു എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കാെത എനിക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയ്യുന്നുെവങ്കിൽ അവക്കൎ ു വരുത്തും എന്നു
അരുളിെച്ചയത് നന്മെയക്കുറിച്ചു ഞാൻ
അനുതപിക്കും. 11 ആകയാൽ നീ െചന്നു
െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും
െയരൂശേലംനിവാസികേളാടും പറേയണ്ടതു: യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു

ഒരനത്ഥൎ ം നിമ്മൎ ിച്ചു, നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി ഒരു
നിരൂപണം നിരൂപിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും
താന്താെന്റ ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുെട
നടപ്പും ്രപവൃത്തികളും നന്നാക്കുവിൻ. 12 അതിന്നു
അവർ: ഇതു െവറുെത; ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട സ്വന്ത
നിരൂപണങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടക്കും; ഞങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല ശാഠ്യം
്രപവത്തൎ ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ജാതികളുെട
ഇടയിൽ െചന്നു അേന്വഷിപ്പിൻ; ഇങ്ങെനയുള്ളതു
ആെരങ്കിലും േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ? യി്രസാേയൽകന്യക
അതിഭയങ്കരമായുള്ളതു െചയത്ിരിക്കുന്നു. 14

െലബാേനാനിെല ഹിമം വയലിെല പാറെയ
വിട്ടുേപാകുേമാ? അന്യേദശത്തുനിന്നു ഒഴുകിവരുന്ന
തണുത്ത െവള്ളം വറ്റിേപ്പാകുേമ? 15 എെന്റ ജനേമാ
എെന്ന മറന്നു മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികൾക്കു, ധൂപം കാട്ടുന്നു;
അവരുെട വഴികളിൽ, പുരാതന പാതകളിൽ തേന്ന,
അവർ അവെര ഇടറി വീഴുമാറാക്കി; അവർ
നിരപ്പില്ലാത്ത വഴികളിലും പാതകളിലും നടക്കുന്നു; 16

അവർ അവരുെട േദശെത്ത ശൂന്യവും
നിത്യപരിഹാസവും ആക്കുന്നു; അതിൽകൂടി കടന്നു
േപാകുന്ന ഏവനും സ്തംഭിച്ചു തലകുലുക്കും. 17

കിഴക്കൻ കാറ്റുെകാെണ്ടന്നേപാെല ഞാൻ അവെര
ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിൽ ചിതറിച്ചുകളയും; അവരുെട
അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവക്കൎ ു എെന്റ മുഖമല്ല,
പുറമേ്രത കാണിക്കും. 18 എന്നാൽ അവർ: വരുവിൻ,
നമുക്കു യിെരമ്യാവിെന്റ േനെര ഉപായങ്ങെള
ചിന്തിക്കാം; പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ ഉപേദശവും
ജ്ഞാനിയുെട പക്കൽ ആേലാചനയും ്രപവാചകെന്റ
പക്കൽ അരുളപ്പാടും ഇല്ലാെതേപാകയില്ല; വരുവിൻ
നാം അവെന നാവുെകാണ്ടു െകാന്നുകളക; അവെന്റ
വാക്കു ഒന്നും നാം ശ്രദ്ധിക്കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 19

യേഹാേവ, എനിക്കു െചവിതന്നു എെന്റ
്രപതിേയാഗികളുെട വാക്കു േകൾേക്കണേമ. 20

നെന്മക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യാേമാ? അവർ എെന്റ
്രപാണഹാനിക്കായിട്ടു ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ േകാപം അവെര വിട്ടുമാേറണ്ടതിന്നു ഞാൻ
അവക്കൎ ുേവണ്ടി നന്മ സംസാരിപ്പാൻ തിരുമുമ്പിൽ
നിന്നതു ഓേക്കൎ ണേമ. 21 അവരുെട മക്കെള
ക്ഷാമത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചു, വാളിന്നു ഇരയാേക്കണേമ;
അവരുെട ഭായ്യൎ മാർ മക്കളില്ലാത്തവരും വിധവമാരും
ആയിത്തീരെട്ട; അവരുെട പുരുഷന്മാർ മരണത്തിന്നു
ഇരയാകെട്ട; അവരുെട െയൗവനക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ
വാളിനാൽ പട്ടുേപാകെട്ട. 22 നീ െപെട്ടന്നു ഒരു
പടക്കൂട്ടെത്ത അവരുെട േമൽ വരുത്തീട്ടു അവരുെട
വീടുകളിൽനിന്നു നിലവിളി േകൾക്കുമാറാകെട്ട; അവർ
എെന്ന പിടിപ്പാൻ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു, എെന്റ കാലിന്നു
കണി മെറച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 23 യേഹാേവ,
എെന്റ മരണത്തിന്നായുള്ള അവരുെട
ആേലാചനെയാെക്കയും നീ അറിയുന്നു; അവരുെട
അകൃത്യം ക്ഷമിക്കരുേത; അവരുെട പാപം നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു മായിച്ചുകളയരുേത; അവർ തിരുമുമ്പിൽ
ഇടറിവീഴെട്ട; നിെന്റ േകാപത്തിെന്റ കാലത്തു തേന്ന
അവേരാടു ്രപവത്തൎ ിേക്കണേമ.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം കലപ്ിച്ചു: നീ േപായി
കുശവേനാടു ഒരു മൺകുടം വിെലക്കു
വാങ്ങി ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരിലും
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പുേരാഹിതന്മാരുെട മൂപ്പന്മാരിലും ചിലെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു 2 ഹർസീത്ത് (ഓട്ടുനുറുക്കു)
വാതിലിെന്റ പുറെമയുള്ള െബൻ-ഹിേന്നാം
താഴവ്രയിൽ െചന്നു, ഞാൻ നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്ന വാക്കുകെള അവിെട ്രപസ്താവിച്ചു
പറേയണ്ടതു: 3 െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും െയരൂശേലം
നിവസികളുമായുേള്ളാേര, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾപ്പിൻ! യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േകൾക്കുന്നവെന്റ
െചവി മുഴങ്ങത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്നു
ഒരനത്ഥൎ ം വരുത്തും. 4 അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു,
ഈ സ്ഥലെത്ത വഷളാക്കി, തങ്ങളും തങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യേദവന്മാക്കൎ ു അവിെടെവച്ചു
ധൂപംകാട്ടി, ഈ സ്ഥലെത്ത കുറ്റമില്ലാത്തവരുെട
രക്തംെകാണ്ടു നിെറക്കയും 5 ബാലിന്നു
േഹാമബലികളായി തങ്ങളുെട പു്രതന്മാെര തീയിൽ ഇട്ടു
ദഹിപ്പിപ്പാൻ ബാലിന്നു പൂജാഗിരികെള പണികയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. അതു ഞാൻ കലപ്ിച്ചിട്ടില്ല,
അരുളിെച്ചയത്ിട്ടില്ല, എെന്റ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുമില്ല. 6

അതുെകാണ്ടു ഈ സ്ഥലത്തിന്നു ഇനി േതാെഫത്ത്
എന്നും െബൻ-ഹിേന്നാംതാഴവ്ര എന്നും
േപരുപറയാെത കുലത്താഴവ്ര എന്നു േപരുപറയുന്ന
കാലം വരും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 7

അങ്ങെന ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ചു
െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും ആേലാചനെയ
നിഷഫ്ലമാക്കും; ഞാൻ അവെര ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിൽ
വാൾെകാണ്ടും അവക്കൎ ു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവരുെട ൈകെകാണ്ടും വീഴുമാറാക്കുകയും
അവരുെട ശവങ്ങെള ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കിെക്കാടുക്കയും
െചയ്യും. 8 ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത സ്തംഭനത്തിന്നും
പരിഹാസത്തിന്നും വിഷയമാക്കിത്തീക്കൎ ും;
അതിന്നരിെക കടന്നുേപാകുന്ന ഏവനും സ്തംഭിച്ചു
അതിന്നു േനരിട്ട സകലബാധകളുംനിമിത്തം
ചൂളകുത്തും. 9 അവരുെട ശ്രതുക്കളും അവക്കൎ ു
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരും അവെര
െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കത്തിലും നിേരാധത്തിലും ഞാൻ
അവെര സ്വന്ത പു്രതന്മാരുെട മാംസവും പു്രതിമാരുെട
മാംസവും തിന്നുമാറാക്കും; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂട്ടുകാരെന്റ മാംസം തിന്നും. 10 പിെന്ന
നിേന്നാടുകൂെട േപാന്ന പുരുഷന്മാർ കാൺെക നീ ആ
മൺകുടും ഉെടച്ചു അവേരാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 11 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നന്നാക്കിക്കൂടാതവണ്ണം
കുശവെന്റ പാ്രതം ഉെടച്ചുകളഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ
ഈ ജനെത്തയും ഈ നഗരെത്തയും ഉെടച്ചുകളയും.
അടക്കം െചയവ്ാൻ േവെറ സ്ഥലമില്ലായ്കെകാണ്ടു
അവെര േതാെഫത്തിൽ അടക്കംെചയ്യും. 12 ഇങ്ങെന
ഞാൻ ഈ സ്ഥലേത്താടും അതിെല നിവാസികേളാടും
െചയ്യും; ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത േതാെഫത്തിന്നു
സമമാക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 13

മലിനമായിരിക്കുന്ന െയരൂശേലംവീടുകളും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട അരമനകളും അവർ
േമലപ്ുരകളിൽെവച്ചു ആകാശത്തിെല
സവ്വൎ ൈസന്യത്തിന്നും ധൂപം കാണിക്കയും
അന്യേദവന്മാക്കൎ ു പാനീയബലി പകരുകയും െചയത്
എല്ലാ വീടുകളും തേന്ന േതാെഫത്ത് എന്ന
സ്ഥലംേപാെലയാകും. 14 അനന്തരം യിെരമ്യാവു
യേഹാവ തെന്ന ്രപവചിപ്പാൻ അയിച്ചിരുന്ന

േതാെഫത്തിൽനിന്നു വന്നു, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു
സകലജനേത്താടും: 15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവർ എെന്റ വചനങ്ങെള
േകൾക്കാെത ശാഠ്യംപിടിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു ഞാൻ ഈ
നഗരത്തിന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന അനത്ഥൎ ം ഒെക്കയും
അതിന്നു അതിന്നടുത്ത എല്ലാപട്ടണങ്ങൾക്കും
വരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ യിെരമ്യാവു ഈ കായ്യൎ ങ്ങെള
്രപവചിക്കുന്നതു ഇേമ്മരിെന്റ മകനും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നു

്രപധാനവിചാരകനുമായ 2 പശഹ്ൂർപുേരാഹിതൻ
േകട്ടിട്ടു യിെരമ്യാ്രപവാചകെന അടിച്ചു,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്നരിെകയുള്ള േമലെത്ത
െബന്യാമീൻ േഗാപുരത്തിങ്കെല ആമത്തിൽ ഇട്ടു. 3

പിെറ്റന്നാൾ പശഹ്ൂർ യിെരമ്യാെവ ആമത്തിൽനിന്നു
വിട്ടേപ്പാൾ യിെരമ്യാവു അവേനാടു പറഞ്ഞതു:
യേഹാവ നിനക്കു പശഹ്ൂർ എന്നല്ല,
മാേഗാർമിസ്സാബീബ ്(സവ്വൎ ്രതഭീതി) എന്നേ്രത േപർ
വിളിച്ചിരിക്കുന്നതു. 4 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്ന നിനക്കു തെന്നയും
നിെന്റ സകല േസ്നഹിതന്മാക്കൎ ും ഭീതിയാക്കിത്തീക്കൎ ും;
അവർ ശ്രതുക്കളുെട വാൾെകാണ്ടു വീഴും; നിെന്റ
കണ്ണു അതു കാണും; എല്ലാ െയഹൂദെയയും ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; അവൻ
അവെര പിടിച്ചു ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി
വാൾെകാണ്ടു െകാന്നുകളയും. 5 ഈ നഗരത്തിെല
സകലനിേക്ഷപങ്ങളും അതിെല സകലസമ്പാദ്യങ്ങളും
സകല വിശിഷ്ടവസ്തുക്കളും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
സകലഭണ്ഡാരങ്ങളും ഞാൻ ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും; അവർ അവെയ െകാള്ളയിട്ടു
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും. 6 എന്നാൽ
പശഹ്ൂേര, നീയും നിെന്റ വീട്ടിൽ പാക്കൎ ുന്ന എല്ലാവരും
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും; നീയും നിെന്റ
വ്യാജ്രപവചനം േകട്ട നിെന്റ സകലേസ്നഹിതന്മാരും
ബാേബലിേലക്കു െചന്നു അവിെടെവച്ചു മരിക്കയും
അവിെട അടക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും. 7 യേഹാേവ, നീ
എെന്ന സമ്മതിപ്പിക്കയും ഞാൻ സമ്മതിച്ചുേപാകയും
െചയത്ു നീ ബലം ്രപേയാഗിച്ചു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഇടവിടാെത പരിഹാസവിഷയമായിരിക്കുന്നു;
എല്ലാവരും എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നു. 8

സംസാരിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും ഞാൻ നിലവിളിച്ചു
സാഹസെത്തയും ബലാല്ക്കാരെത്തയും കുറിച്ചു
ആവലാധി പറേയണ്ടിവരുന്നു; അങ്ങെന
യേഹാവയുെട വചനം എനിക്കു ഇടവിടാെത
നിെന്ദക്കും പരിഹാസത്തിന്നും േഹതുവായിരിക്കുന്നു.
9 ഞാൻ ഇനി അവെന ഓക്കൎ ുകയില്ല, അവെന്റ
നാമത്തിൽ സംസാരിക്കയുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞാേലാ
അതു എെന്റ അസ്ഥികളിൽ അെടക്കെപ്പട്ടിട്ടു എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ തീ കത്തുംേപാെല ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ
സഹിച്ചു തളന്നൎ ു എനിക്കു വഹിയാെതയായി. 10

സവ്വൎ ്രതഭീതി; ഞാൻ പലരുെടയും ഏഷണി
േകട്ടിരിക്കുന്നു; കുറ്റം േബാധിപ്പിപ്പിൻ; ഞങ്ങളും
അവെനക്കുറിച്ചു കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കാം; നാം അവെന
േതാലപ്ിച്ചു അവേനാടു പക വീട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം
പെക്ഷ അവെന വശത്താക്കാം എന്നു എെന്റ
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വീഴെ്ചക്കു കാത്തിരിക്കുന്നവരായ എെന്റ
ചങ്ങാതിമാെരാെക്കയും പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ
യേഹാവ ഒരു മഹാവീരെനേപ്പാെല എേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടു; ആകയാൽ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ
ഇടറിവീഴും; അവർ ജയിക്കയില്ല; അവർ ബുദ്ധിേയാെട
്രപവത്തൎ ിക്കായ്കയാൽ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചുേപാകും;
ഒരിക്കലും മറന്നുേപാകാത്ത നിത്യലജ്ജേയാെട തേന്ന.
12 നീതിമാെന േശാധനെചയത്ു, അന്തരംഗങ്ങെളയും
ഹൃദയെത്തയും കാണുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാേവ, നീ അവേരാടു െചയ്യുന്ന ്രപതികാരം ഞാൻ
കാണുമാറാകെട്ട; എെന്റ വ്യവഹാരം ഞാൻ നിേന്നാടു
േബാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 13 യേഹാെവക്കു
പാട്ടുപാടുവിൻ! യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ! അവൻ
ദരി്രദെന്റ ്രപാണെന ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 ഞാൻ ജനിച്ചദിവസം
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട; എെന്റ അമ്മ എെന്ന ്രപസവിച്ച
ദിവസം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടാതിരിക്കെട്ട. 15 നിനക്കു
ഒരു മകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു എെന്റ അപ്പേനാടു
അറിയിച്ചു അവെന ഏറ്റവും സേന്താഷിപ്പിച്ച
മനുഷ്യൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 16 എെന്റ അമ്മ എെന്റ
ശവക്കുഴിയും അവളുെട ഗഭൎപാ്രതം എല്ലായേ്പാഴും
നിറഞ്ഞതും ആയിരിേക്കണ്ടതിന്നു ആ മനുഷ്യൻ
എെന്ന ഉദരത്തിൽെവച്ചു െകാന്നുകളയായ്കെകാണ്ടു
അവൻ, 17 യേഹാവ അനുതപിക്കാെത ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തിയ പട്ടണങ്ങെളേപ്പാെല ആയിത്തീരെട്ട;
രാവിെല അവൻ നിലവിളിയും ഉച്ചസമയത്തും
േപാവ്വൎ ിളിയും േകൾക്കുമാറാകെട്ട. 18 കഷ്ടവും
സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു ജീവകാലം ലജ്ജയിൽ
കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഉദരത്തൽനിന്നു
പുറത്തുവന്നതു എന്തിനു?

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സിെദക്കീയാരാജാവു മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ
പശഹ്ൂരിെനയും മയേസയാവിെന്റ മകനായ
െസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും യിെരമ്യാവിെന്റ

അടുക്കൽ അയച്ചു: 2 ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസർ ഞങ്ങേളാടു യുദ്ധം
െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു നീ ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
യേഹാവേയാടു അേപക്ഷിേക്കണേമ; അവൻ ഞങ്ങെള
വിട്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു യേഹാവ തെന്റ
സകലഅത്ഭുതങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണം പേക്ഷ
ഞങ്ങേളാടു ്രപവത്തൎ ിക്കും എന്നു പറയിച്ചേപ്പാൾ
യിെരമ്യാവിന്നു യേഹാവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു. 3 യിെരമ്യാവു അവേരാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ സിെദക്കീയാേവാടു
ഇ്രപകാരം പറേയണം: 4 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മതിലുകൾക്കു
പുറെമ നിങ്ങെള നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്ന
ബാേബൽരാജാവിേനാടും കലദ്യേരാടും
യുദ്ധംെചയവ്ാൻ നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന
ആയുധങ്ങെള ഞാൻ മടക്കിച്ചു ഈ നഗരത്തിെന്റ
നടുവിൽ കൂട്ടും. 5 ഞാൻ തേന്നയും നീട്ടിയ
ൈകെകാണ്ടും ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടും
േകാപേത്താടും േ്രകാധേത്താടും
അത്യു്രഗതേയാടുംകൂെട നിങ്ങേളാടു യുദ്ധംെചയ്യും. 6

ഈ നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും ഞാൻ സംഹരിക്കും; അവർ
മഹാമാരിയാൽ മരിക്കും. 7 അതിെന്റേശഷം
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാെവയും അവെന്റ

ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും ഈ നഗരത്തിൽ
മഹാമാരി, വാൾ, ക്ഷാമം എന്നിെവക്കു െതറ്റി
ഒഴിഞ്ഞവെര തേന്ന, ഞാൻ ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ കയ്യിലും അവരുെട
ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിലും അവക്കൎ ു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട കയ്യിലും
ഏലപ്ിക്കും; അവൻ അവേരാടു ക്ഷമേയാ കനിേവാ
കരുണേയാ കാണിക്കാെത, അവെര വാളിെന്റ
വായത്്തലെകാണ്ടു സംഹരിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 8 നീ ഈ ജനേത്താടു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഇതാ, ഞാൻ ജീവെന്റ വഴിയും മരണത്തിെന്റ വഴിയും
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവക്കുന്നു. 9 ഈ നഗരത്തിൽ
പാക്കൎ ുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങെള
നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്ന കലദ്യരുെട പക്ഷം
െചന്നുേചരുന്നവേനാ ജീവേനാെട ഇരിക്കും; അവെന്റ
ജീവൻ അവന്നു െകാള്ള കിട്ടിയതുേപാെല ഇരിക്കും.
10 ഞാൻ എെന്റ മുഖം ഈ നഗരത്തിന്നുേനെര
നെന്മക്കല്ല തിെന്മക്കേ്രത െവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. അതിെന
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; അവൻ
അതിെന തീെവച്ചു ചുട്ടുകളയും. 11

െയഹൂദാരാജഗൃഹേത്താടു നീ പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ! 12

ദാവീദുഗൃഹേമ, യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തികളുെട
േദാഷംനിമിത്തം എെന്റ േ്രകാധം തീേപാെല പാളി
ആക്കൎ ും െകടുത്തുകൂടാതവണ്ണം
കത്താെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ദിവസംേതാറും
ന്യായം പാലിക്കയും കവച്ചൎ യായി ഭവിച്ചവെന
പീഡകെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കയും െചയവ്ിൻ.
13 താഴവ്രയിലും സമഭൂമിയിെല പാറയിലും പാക്കൎ യും
ആർ ഞങ്ങളുെട േനെര വരും? ആർ ഞങ്ങളുെട
പാപ്പൎ ിടങ്ങളിൽ കടക്കും? എന്നു പറകയും
െചയ്യുന്നവേര, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 14 ഞാൻ നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തികളുെട
ഫലത്തിന്നു തക്കവണ്ണം നിങ്ങെള സന്ദശൎ ിക്കും; ഞാൻ
അവളുെട കാട്ടിന്നു തീ െവക്കും; അതു അവളുെട
ചുറ്റുമുള്ള സകലെത്തയും ദഹിപ്പിച്ചുകളയും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ
െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ െചന്നു,
അവിെട ഈ വചനം ്രപസ്താവിക്ക: 2

ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
െയഹൂദാരാജാേവ, നീയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ഈ
വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുന്ന നിെന്റ ജനവും
യേഹാവയുെട വചനം േകട്ടുെകാൾവിൻ! 3 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ നീതിയും
ന്യായവും നടത്തി, കവച്ചൎ യായി ഭവിച്ചവെന
പീഡകെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിപ്പിൻ;
പരേദശിേയാടും അനാഥേനാടും വിധവേയാടും
അന്യായവും ബലാല്ക്കാരവും െചയ്യരുതു; ഈ സ്ഥലത്തു
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരികയും അരുതു. 4 നിങ്ങൾ
ഈ വചനം അനുഷഠ്ിച്ചാൽ ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും
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കുതിരപ്പുറത്തും കയറുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും
അവരുെട ഭൃത്യന്മാരും ്രപജകളും ഈ അരമനയുെട
വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കും. 5 ഈ വചനം
േകട്ടനുസരിക്കയിെല്ലങ്കിേലാ, ഈ അരമന
ശൂന്യമായേ്പാകുെമന്നു ഞാൻ എെന്നെച്ചാല്ലി സത്യം
െചയ്യുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 6

െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനേയാടു യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ ഗിെലയാദും
െലബാേനാെന്റ ശിഖരവും ആകുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ
നിെന്ന ഒരു മരുഭൂമിയും നിവാസികളില്ലാത്ത
പട്ടണങ്ങളും ആക്കും. 7 ഞാൻ ആയുധപാണികളായ
സംഹാരകന്മാെര നിെന്റ േനെര സംഭരിക്കും; അവർ
നിെന്റ വിശിഷ്ടേദവദാരുക്കെള െവട്ടി തീയിൽ
ഇട്ടുകളയും. 8 അേനകം ജാതികളും ഈ നഗരംവഴി
കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂട്ടുകാരേനാടു: ഈ മഹാനഗരേത്താടു യേഹാവ
ഇങ്ങെന െചയത്െതന്തു എന്നു േചാദിക്കയും 9

അവർ തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമം
ഉേപക്ഷിച്ചു അന്യേദവന്മാെര നമസ്കരിച്ചു
േസവിച്ചതുെകാണ്ടു തേന്ന എന്നുത്തരം പറകയും
െചയ്യും.

10 മരിച്ചവെനക്കുറിച്ചു കരേയണ്ടാ,
അവെനക്കുറിച്ചു വിലപിക്കയും േവണ്ടാ; നാടുവിട്ടു
േപാേകണ്ടിവരുന്നവെനക്കുറിച്ചു തേന്നകരവിൻ;
അവൻ മടങ്ങിവരികയില്ല; ജന്മേദശം ഇനി
കാണുകയുമില്ല. 11 തെന്റ അപ്പനായ േയാശീയാവിന്നു
പകരം വാണിട്ടു ഈ സ്ഥലം വിട്ടുേപായവനായി
േയാശീയാവിെന്റ മകനും െയഹൂദാരാജാവുമായ
ശല്ലൂമിെനക്കുറിച്ചു യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവൻ ഇവിേടക്കു
മടങ്ങിവരികയില്ല. 12 അവെന ബദ്ധനാക്കി
െകാണ്ടുെചന്ന സ്ഥലത്തു െവച്ചു തേന്ന അവൻ
മരിക്കും; ഈ േദശം അവൻ ഇനി കാണുകയുമില്ല.

13 നീതിേകടുെകാണ്ടു അരമനയും അന്യായം
െകാണ്ടു മാളികയും പണിതു, കൂട്ടുകാരെനെക്കാണ്ടു
േവല െചയ്യിച്ചു കൂലി െകാടുക്കാതിരിക്കയും 14 ഞാൻ
വിസ്താരമുള്ള അരമനയും വിശാലമായ മാളികയും
പണിയും എന്നു പറഞ്ഞു കിളിവാതിലുകെള
വീതിയിൽ തീക്കൎ യും േദവദാരുെകാണ്ടു തട്ടിടുകയും
ചായില്യംെകാണ്ടു ചായം ഇടുകയും െചയ്യുന്നവന്നു
അേയ്യാ കഷ്ടം! 15 േദവദാരുെകാണ്ടു
മിെകച്ചവനാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നീ
രാജാവായി വാഴുേമാ? നിെന്റ അപ്പനും
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലേയാ? എന്നാൽ അവൻ
നീതിയും ന്യായവും നടത്താതിരുന്നില്ല; അന്നു അവന്നു
നന്നായിരുന്നു. 16 അവൻ എളിയവന്നും ദരി്രദന്നും
ന്യായം പാലിച്ചുെകാടുത്തു; അന്നു അവന്നു
നന്നായിരുന്നു; ഇതല്ലേയാ എെന്ന അറിക എന്നുള്ളതു?
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 17 എന്നാൽ നിെന്റ
കണ്ണും മനസ്സും അത്യാ്രഗഹം നിവത്തൎ ിക്ക,
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിക, പീഡനവും
സാഹസവും െചയ്ക എന്നിവയിേലക്കല്ലാെത
മെറ്റാന്നിേലക്കും െചല്ലുന്നില്ല. 18 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവ േയാശീയാവിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ചു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവെനക്കുറിച്ചു അവർ:
അേയ്യാ സേഹാദരാ, അേയ്യാ സേഹാദരീ എന്നു െചാല്ലി
വിലപിക്കയില്ല; അവെനക്കുറിച്ചു: അേയ്യാ തമ്പുരാേന,
അേയ്യാ തിരുേമനീ എന്നു െചാല്ലി വിലപിക്കയുമില്ല. 19

െയരൂശേലമിെന്റ പടിവാതിലുകൾക്കു പുറത്തു

അവെന വലിെച്ചറിഞ്ഞു ഒരു കഴുതെയ
കുഴിച്ചിടുന്നതുേപാെല അവെന കുഴിച്ചിടും. 20

െലബാേനാനിൽ കയറിെച്ചന്നു നിലവിളിക്ക;
ബാശാനിൽനിന്നു നിെന്റ ശബ്ദം ഉയത്തൎ ുക;
അബാരീമിൽനിന്നു നിലവിളിക്ക; നിെന്റ സകല
േസ്നഹിതന്മാരും തകന്നൎ ുകിടക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 നിെന്റ
ശുഭകാലത്തു ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിച്ചു; നീേയാ:
ഞാൻ േകൾക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; എെന്റ വാക്കു
അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതു ബാല്യംമുതൽ നിനക്കുള്ള
ശീലം. 22 നിെന്ന േമയിക്കുന്നവെര ഒെക്കയും
െകാടുങ്കാറ്റു േമയിക്കും; നിെന്റ േസ്നഹിതന്മാർ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും. അേപ്പാൾ നീ നിെന്റ
സകലദുഷ്ടതയുംനിമിത്തം ലജ്ജിച്ചു
അമ്പരന്നുേപാകും. 23 േദവദാരുക്കളിേന്മൽ
കൂടുെവച്ചു െലബാേനാനിൽ വസിക്കുന്നവേള,
നിനക്കു വ്യസനവും േനാവു കിട്ടിയവെളേപ്പാെല
േവദനയും ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ നീ എ്രത ഞരങ്ങും. 24

എന്നാണ, െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െകാന്യാവു എെന്റ വലൈങ്കക്കു
ഒരു മു്രദേമാതിരം ആയിരുന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന
ഊരിെയറിഞ്ഞുകളയും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 25 ഞാൻ നിെന്ന നിനക്കു
്രപാണഹാനിവരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട കയ്യിലും
നീ ഭയെപ്പടുന്നവരുെട കയ്യിലും ഏലപ്ിക്കും;
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ കയ്യിലും
കലദ്യരുെട കയ്യിലും തേന്ന. 26 ഞാൻ നിെന്നയും
നിെന്ന ്രപസവിച്ച അമ്മെയയും നിങ്ങൾ
ജനിച്ചതല്ലാത്ത അന്യേദശത്തിേലക്കു തള്ളിക്കളയും;
അവിെടെവച്ചു നിങ്ങൾ മരിക്കും. 27 അവർ
മടങ്ങിവരുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന േദശേത്തക്കു അവർ
മടങ്ങിവരികയില്ല. 28 െകാന്യാവു എന്ന ഈ ആൾ,
സാരമില്ല എന്നുെവച്ചു ഉെടച്ചുകളെഞ്ഞാരു കലേമാ?
ആക്കൎ ും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പാ്രതേമാ? അവെനയും
അവെന്റ സന്തതിെയയും ത്യജിച്ചു, അവർ അറിയാത്ത
േദശേത്തക്കു തള്ളിക്കളവാൻ സംഗതി എന്തു? 29

േദശേമ, േദശേമ, േദശേമ, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്ക! 30 ഈ ആെള മക്കളില്ലാത്തവൻ എന്നും
ആയുഷ്കാലത്തു ഒരിക്കലും ശുഭംവരാത്തവൻ എന്നും
എഴുതുവിൻ; ഇനി ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നു െയഹൂദയിൽ വാഴുവാൻ അവെന്റ
സന്തതിയിൽ യാെതാരുത്തന്നും ശുഭംവരികയില്ല
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ േമച്ചൽപുറെത്ത ആടുകെള
നശിപ്പിക്കയും ചിതറിക്കയും െചയ്യുന്ന
ഇടയന്മാക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം എന്നു

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 2 അതുെകാണ്ടു, തെന്റ
ജനെത്ത േമയിക്കുന്ന ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ എെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത
സൂക്ഷിക്കാെത അവെയ ചിതറിച്ചു
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുെട
്രപവൃത്തികളുെട േദാഷെത്തക്കുറിച്ചു നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 3

എെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവെയ
ഞാൻ അവെയ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും േശഖരിച്ചു അവയുെട
പുലപ്ുറങ്ങളിേലക്കു വീണ്ടും െകാണ്ടുവരും; അവ
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വദ്ധൎ ിച്ചു െപരുകും. 4 അവെയ േമയിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞാൻ ഇടയന്മാെര നിയമിക്കും; അവ ഇനി
േപടിക്കയില്ല, ്രഭമിക്കയില്ല, കാണാെതേപാകയുമില്ല
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 5 ഞാൻ
ദാവീദിന്നു നീതിയുേള്ളാരു മുളയായവെന
ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന കാലം വരും; അവൻ രാജാവായി
വാണു ബുദ്ധിേയാെട ്രപവത്തൎ ിച്ചു േദശത്തു നീതിയും
ന്യായവും നടത്തും. 6 അവെന്റ കാലത്തു െയഹൂദാ
രക്ഷിക്കെപ്പടും; യി്രസാേയൽ നിഭൎയമായി വസിക്കും;
അവന്നു യേഹാവ നമ്മുെട നീതി എന്നു േപർ പറയും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 7 ആകയാൽ
യി്രസാേയൽമക്കെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ എന്നു ഇനി പറയാെത,
8 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ സന്തതിെയ
വടക്കുേദശത്തുനിന്നും ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും
പുറെപ്പടുവിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ എന്നു
പറയുന്ന കാലം വരും; അവർ തങ്ങളുെട
സ്വന്തേദശത്തു വസിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

9 ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാടു: എെന്റ
ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എെന്റ
അസ്ഥികൾ ഒെക്കയും ഇളകുന്നു; യേഹാവ
നിമിത്തവും അവെന്റ വിശുദ്ധവചനങ്ങൾനിമിത്തവും
ഞാൻ, മത്തനായിരിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും വീഞ്ഞു
കുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചവെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നു. 10 േദശം വ്യഭിചാരികെളെക്കാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ശാപംനിമിത്തം േദശം
ദുഃഖിക്കുന്നു; മരുഭൂമിയിെല േമച്ചലപ്ുറങ്ങൾ
ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അവരുെട ഓട്ടം
േദാഷമുള്ളതും അവരുെട ബലം േനരുെകട്ടതും
ആകുന്നു. 11 ്രപവാചകനും പുേരാഹിതനും
ഒരുേപാെല വഷളന്മാരായിരിക്കുന്നു; എെന്റ
ആലയത്തിലും ഞാൻ അവരുെട ദുഷ്ടത കണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12 അതുെകാണ്ടു
അവരുെട വഴി അവക്കൎ ു ഇരുട്ടത്തു വഴുവഴുപ്പു
ആയിരിക്കും; അവർ അതിൽ കാൽ െതറ്റി വീഴും; ഞാൻ
അവക്കൎ ു അനത്ഥൎ ം, അവരുെട സന്ദശൎ നകാലം തേന്ന,
വരുത്തും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 13

ശമയ്യൎ യിെല ്രപവാചകന്മാരിൽ ഞാൻ േഭാഷത്വം
കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവർ ബാലിെന്റ നാമത്തിൽ
്രപവചിച്ചു എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
െതറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു. 14 െയരൂശേലമിെല
്രപവാചകന്മാരിേലാ ഞാൻ അതിഭയങ്കരമായുള്ളതു
കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവർ വ്യഭിചാരം െചയത്ു
വ്യാജത്തിൽ നടക്കുന്നു; ആരും തെന്റ ദുഷ്ടത
വിട്ടുതിരിയാതവണ്ണം അവർ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെര
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തുന്നു; അവെരല്ലാവരും എനിക്കു
െസാേദാംേപാെലയും, അതിെല നിവാസികൾ
െഗാേമാറേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു. 15 അതുെകാണ്ടു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ചു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ അവെര
കാഞ്ഞിരം തീറ്റി നഞ്ചുെവള്ളം കുടിപ്പിക്കും;
െയരൂശേലമിെല ്രപവാചകന്മാരിൽനിന്നേല്ലാ
വഷളത്വം േദശെത്തല്ലാടവും പരന്നിരിക്കുന്നതു. 16

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു േകൾക്കരുതു; അവർ
നിങ്ങെള വ്യാജം ഉപേദശിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട
വായിൽനിന്നുള്ളതല്ല സ്വന്തഹൃദയത്തിെല ദശൎ നമേ്രത

അവർ ്രപവചിക്കുന്നതു. 17 എെന്ന
നിരസിക്കുന്നവേരാടു അവർ: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം
ഉണ്ടാകും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു
എന്നു പറയുന്നു; തങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിെല
ശാഠ്യ്രപകാരം നടക്കുന്നവേരാെടാെക്കയും:
നിങ്ങൾക്കു ഒരു േദാഷവും വരികയില്ല എന്നും
പറയുന്നു. 18 യേഹാവയുെട വചനം
ദശൎ ിച്ചുേകൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവെന്റ
ആേലാചനസഭയിൽ നിന്നവൻ ആർ? അവെന്റ
വചനം ശ്രദ്ധിച്ചുേകട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആർ? 19

യേഹാവയുെട േ്രകാധം എന്ന െകാടുങ്കാറ്റു, വലിയ
ചുഴലിക്കാറ്റുതേന്ന, പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതു
ദുഷ്ടന്മാരുെട തലേമൽ ചുറ്റിയടിക്കും. 20 തെന്റ
ഹൃദയത്തിെല ഉേദ്ദശങ്ങെള നടത്തിത്തീരുേവാളം
യേഹാവയുെട േകാപം മാറുകയില്ല; ഭാവികാലത്തു
നിങ്ങൾ അതിെന പൂണ്ണൎ മായി ്രഗഹിക്കും. 21 ഞാൻ ഈ
്രപവാചകന്മാെര അയക്കാതിരുന്നിട്ടും അവർ ഓടി;
ഞാൻ അവേരാടു അരുളിെച്ചയ്യാതിരുന്നിട്ടും അവർ
്രപവചിച്ചു. 22 അവർ എെന്റ ആേലാചനസഭയിൽ
നിന്നിരുന്നുെവങ്കിൽ, എെന്റ വചനങ്ങെള എെന്റ
ജനെത്ത േകൾപ്പിച്ചു അവെര അവരുെട
ആകാത്തവഴിയിൽനിന്നും അവരുെട ്രപവൃത്തികളുെട
േദാഷത്തിൽനിന്നും തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. 23 ഞാൻ
സമീപസ്ഥനായ ൈദവം മാ്രതം ആകുന്നുേവാ?
ദൂരസ്ഥനായ ൈദവവുമല്ലേയാ? എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 24 ഞാൻ കാണാതവണ്ണം ആെക്കൎ ങ്കിലും
മറയത്തു ഒളിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു; ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനല്ലേയാ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 25 ഞാൻ സ്വപന്ം കണ്ടു, സ്വപന്ം കണ്ടു
എന്നു പറഞ്ഞു എെന്റ നാമത്തിൽ േഭാഷ്കു
്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 26 സ്വന്തഹൃദയത്തിെല വഞ്ചനയുെട
്രപവാചകന്മാരായി േഭാഷ്കു ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാക്കൎ ു ഈ താലപ്യ്യൎ ം എ്രതേത്താളം
ഉണ്ടായിരിക്കും? 27 അവരുെട പിതാക്കന്മാർ ബാൽ
നിമിത്തം എെന്റ നാമം മറന്നുകളഞ്ഞതുേപാെല
ഇവർ അേന്യാന്യം വിവരിച്ചു പറയുന്ന
സ്വപന്ങ്ങൾെകാണ്ടു എെന്റ ജനം എെന്റ നാമം
മറന്നുകളേയണ്ടതിന്നു ഇടവരുത്തുവാൻ
വിചാരിക്കുന്നു. 28 സ്വപന്ംകണ്ട ്രപവാചകൻ
സ്വപന്ം വിവരിക്കെട്ട; എെന്റ വചനം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എെന്റ വചനം വിശ്വസ്തതേയാെട
്രപസ്താവിക്കെട്ട; ൈവേക്കാലും േകാതമ്പും തമ്മിൽ
ഒക്കുേമാ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 29 എെന്റ
വചനം തീ േപാെലയും പാറെയ തകക്കൎ ുന്ന
ചുറ്റികേപാെലയും അല്ലേയാ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 30 അതുെകാണ്ടു ഒരുത്തേനാടു ഒരുത്തൻ
എെന്റ വചനങ്ങെള േമാഷ്ടിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു
ഞാൻ വിേരാധമാകുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 31 തങ്ങളുെട നാെവടുത്തു അരുളപ്പാടു
എന്നു പറയുന്ന ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു ഞാൻ
വിേരാധമാകുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
32 വ്യാജസ്വപന്ങ്ങെള ്രപവചിച്ചു വിവരിച്ചു
േഭാഷ്കുെകാണ്ടു വ്യത്ഥൎ ്രപശംസെകാണ്ടും എെന്റ
ജനെത്ത െതറ്റിച്ചുകളയുന്നവക്കൎ ു ഞാൻ
വിേരാധമാകുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല, അവേരാടു കലപ്ിച്ചിട്ടില്ല,
അവർ ഈ ജനത്തിന്നു ഒട്ടും
്രപേയാജനമായിരിക്കയുമില്ല എന്നു യേഹാവയുെട
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അരുളപ്പാടു. 33 ഈ ജനേമാ ഒരു ്രപവാചകേനാ
പുേരാഹിതേനാ യേഹാവയുെട ഭാരം (അരുളപ്പാടു)
എന്തു എന്നു നിേന്നാടു േചാദിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നീ
അവേരാടു; നിങ്ങൾ ആകുന്നു ഭാരം; ഞാൻ നിങ്ങെള
എറിഞ്ഞുകളയും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എന്നു പറക. 34 ്രപവാചകേനാ പുേരാഹിതേനാ
ജനേമാ; യേഹാവയുെട ഭാരം എന്നു
പറയുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ ആ മനുഷ്യെനയും അവെന്റ
ഭവനെത്തയും സന്ദശൎ ിക്കും. 35 യേഹാവ എന്തുത്തരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? യേഹാവ എന്തു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെനയേ്രത
ഒേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടും താന്താെന്റ
സേഹാദരേനാടും േചാദിേക്കണ്ടതു. 36 യേഹാവയുെട
ഭാരം എന്നു ഇനി മിണ്ടരുതു; അെല്ലങ്കിൽ അവനവെന്റ
വാക്കു അവനവന്നു ഭാരമായത്ീരും; നമ്മുെട
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എന്ന
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങെള നിങ്ങൾ
മറിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 37 യേഹാവ നിേന്നാടു
എന്തുത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? യേഹാവ
എന്തരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെനയേ്രത
്രപവാചകേനാടു േചാദിേക്കണ്ടതു. 38 യേഹാവയുെട
ഭാരം എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവങ്കിേലാ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; യേഹാവയുെട ഭാരം
എന്നു പറയരുതു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട ഭാരം എന്നീ
വാക്കു പറകെകാണ്ടു 39 ഞാൻ നിങ്ങെള എടുത്തു
നിങ്ങെളയും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും
ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള നഗരെത്തയും എെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു
എറിഞ്ഞുകളയും. 40 അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
നിത്യനിന്ദയും മറന്നുേപാകാത്ത നിത്യലജ്ജയും
വരുത്തും.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയെഖാന്യാെവയും

െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും ശിലപ്ികെളയും
െകാല്ലന്മാെരയും പിടിച്ചു െയരൂശേലമിൽനിന്നു
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ േശഷം, യേഹാവ
എെന്ന രണ്ടു െകാട്ട അത്തിപ്പഴം യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിൻ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നതു കാണിച്ചു. 2

ഒരു െകാട്ടയിൽ തലപ്പഴം േപാെല എ്രതയും നല്ല
അത്തിപ്പഴവും മെറ്റ െകാട്ടയിൽ എ്രതയും
ആകാത്തതും തിന്മാൻ പാടില്ലാതവണ്ണം ചീത്തയും
ആയ അത്തിപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 യേഹാവ
എേന്നാടു: യിെരമ്യാേവ, നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു; അതിന്നു ഞാൻ: അത്തിപ്പഴം; നല്ല
അത്തിപ്പഴം എ്രതേയാ നല്ലതും ആകാത്തേതാ എ്രതയും
ആകാത്തതും തിന്നുകൂടാതവണ്ണം ചീത്തയും ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു
കലദ്യരുെട േദശേത്തക്കു നെന്മക്കായി
അയച്ചിരിക്കുന്ന െയഹൂദാബദ്ധന്മാെര ഈ നല്ല
അത്തിപ്പഴംേപാെല ഞാൻ വിചാരിക്കും. 6 ഞാൻ
എെന്റ ദൃഷ്ടി നെന്മക്കായി അവരുെട േമൽെവച്ചു
അവെര ഈ േദശേത്തക്കു വീണ്ടും െകാണ്ടുവരും;
ഞാൻ അവെര പണിയും, െപാളിച്ചുകളകയില്ല;

അവെര നടും, പറിച്ചുകളകയുമില്ല. 7 ഞാൻ യേഹാവ
എന്നു എെന്ന അറിവാൻ തക്കഹൃദയം ഞാൻ
അവക്കൎ ു െകാടുക്കും; അവർ എനിക്കു ജനമായും
ഞാൻ അവക്കൎ ു ൈദവമായുമിരിക്കും; അവർ
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട എങ്കേലക്കു തിരിയും. 8

എന്നാൽ െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാെവയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും ഈ േദശത്തു േശഷിച്ച
െയരൂശേലമിെല േശഷിപ്പിെനയും മി്രസയീംേദശത്തു
പാക്കൎ ുന്നവെരയും ഞാൻ, ആകാത്തതും
തിന്നുകൂടാതവണ്ണം ചീത്തയുമായ അത്തിപ്പഴംേപാെല
ത്യജിച്ചുകളയും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 9

ഞാൻ അവെര ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും
ഭീതിയും അനത്ഥൎ വും ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളവാനിരിക്കുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിലും
നിന്ദയും പഴെഞ്ചാല്ലും പരിഹാസവും ശാപവാക്യവും
ആക്കിത്തീക്കൎ ും. 10 ഞാൻ അവക്കൎ ും അവരുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ും െകാടുത്ത േദശത്തുനിന്നു അവർ
നശിച്ചുേപാകുംവെര ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ വാളും
ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും അയക്കും.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
നാലാം ആണ്ടിൽ - ബാേബൽരാജാവായ

െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടു തേന്ന - സകല
െയഹൂദാജനെത്തയും കുറിച്ചു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു. 2 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അതു സകല
െയഹൂദാജനേത്താടും
സകലെയരൂശേലംനിവാസികേളാടും ്രപസ്താവിച്ചതു
എങ്ങെന എന്നാൽ: 3 ആേമാെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ പതിമൂന്നാം
ആണ്ടുമുതൽ ഇന്നുവെര ഈ ഇരുപത്തുമൂന്നു
സംവത്സരം യേഹാവയുെട വചനം
എനിക്കുണ്ടാകയും ഞാൻ ഇടവിടാെത നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കയും െചയത്ിട്ടും നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല. 4

യേഹാവ ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ സകല
ദാസന്മാെരയും ഇടവിടാെത നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
അയച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല; േകൾക്കത്തക്കവണ്ണം
നിങ്ങളുെട െചവി ചായിച്ചതുമില്ല. 5 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ വും
ദുഷ്്രപവൃത്തികളും വിട്ടുതിരിവിൻ; എന്നാൽ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും തന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ എന്നും എേന്നക്കും പാക്കൎ ും. 6

അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ചു നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവേരാടു േചരരുതു; നിങ്ങളുെട ൈകകളുെട
്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടു എെന്ന േകാപിപ്പിക്കയും
അരുതു; എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു അനത്ഥൎ ം
വരുത്തുകയില്ല എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 7 എങ്കിലും
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അനത്ഥൎ ത്തിന്നായി നിങ്ങളുെട
ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിെകാണ്ടു എെന്ന
േകാപിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാതിരുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
8 അതുെകാണ്ടു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ എെന്റ വചനങ്ങെള
േകൾക്കായ്കെകാണ്ടു 9 ഞാൻ ആളയച്ചു വടക്കുള്ള
സകലവംശങ്ങെളയും എെന്റ ദാസനായി
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിെനയും ഈ
േദശത്തിെന്റ േനെരയും അതിെല നിവാസികളുെട
േനെരയും ചുറ്റും വസിക്കുന്ന ഈ സകലജാതികളുെട
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േനെരയും വരുത്തി അവെര ഉന്മൂലനാശം െചയത്ു
സ്തംഭനേഹതുവും പരിഹാസവിഷയവും
ശാശ്വതശൂന്യവുമാക്കിത്തിക്കൎ ും. 10 ഞാൻ
ആനന്ദേഘാഷവും സേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റ
സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും തിരികല്ലിെന്റ
ഒച്ചയും വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചവും അവരുെട
ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും. 11 ഈ
േദശെമാെക്കയും ശൂന്യവും സ്തംഭനേഹതുവും ആകും;
ഈ ജാതികൾ ബാേബൽരാജാവിെന എഴുപതു
സംവത്സരം േസവിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 12 എഴുപതു സംവത്സരം തികയുേമ്പാൾ,
ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെനയും ആ ജാതിെയയും
കലദ്യരുെട േദശെത്തയും അവരുെട
അകൃത്യംനിമിത്തം സന്ദശൎ ിച്ചു അതിെന
ശാശ്വതശൂന്യമാക്കിത്തീക്കൎ ും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 13 അങ്ങെന ഞാൻ ആ േദശെത്തക്കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്ന സകല വചനങ്ങെളയും
യിെരമ്യാവു സകലജാതികെളയും കുറിച്ചു
്രപവചിച്ചതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ സകലെത്തയും ഞാൻ
അതിന്നു വരുത്തും. 14 അേനകം ജാതികളും വലിയ
രാജാക്കന്മാരും അവെരെക്കാണ്ടു േസവെചയ്യിക്കും.
ഞാൻ അവരുെട ്രകിയകൾക്കും അവരുെട
ൈകകളുെട ്രപവൃത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം അവക്കൎ ു
പകരം െചയ്യും.

15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എേന്നാടു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയത്ു: ഈ േ്രകാധമദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ
പാനപാ്രതം എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി ഞാൻ നിെന്ന
അയക്കുന്ന ജാതികെള ഒെക്കയും കുടിപ്പിക്ക. 16

അവർ കുടിച്ചു ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ അയക്കുന്ന
വാൾനിമിത്തം ചാഞ്ചാടി ്രഭാന്തന്മാരായിത്തീരും. 17

അങ്ങെന ഞാൻ പാനപാ്രതം യേഹാവയുെട
കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി, യേഹാവ എെന്ന അയച്ച
സകലജാതികെളയും കുടിപ്പിച്ചു. 18

ഇന്നുള്ളതുേപാെല ശൂന്യവും സ്തംഭനേഹതുവും
പരിഹാസവിഷയവും ശാപവാക്യവുമാേക്കണ്ടതിന്നു
െയരൂശേലമിെനയും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെളയും
രാജാക്കന്മാെരയും 19 ്രപഭുക്കന്മാെരയും
മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെനയും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാെരയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും 20

സകല്രപജകെളയും സവ്വൎ സമ്മിശ്രജാതിെയയും ഊസ്
േദശത്തിെല സകലരാജാക്കന്മാെരയും
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിെല സകലരാജാക്കന്മാെരയും
അസ്കേലാെനയും ഗസ്സെയയും എേ്രകാെനയും
അേസ്താദിൽ േശഷിപ്പുള്ളവെരയും 21 ഏേദാമിെനയും
േമാവാബിെനയും അേമ്മാന്യെരയും സകല േസാർ
രാജാക്കന്മാെരയും 22 സകല
സീേദാന്യരാജാക്കന്മാെരയും സമു്രദത്തിന്നക്കെരയുള്ള
ദ്വീപുകളിെല രാജാക്കന്മാെരയും 23 േദദാെനയും
േതമെയയും ബൂസിെനയും തലയുെട അരികു
വടിച്ചവെര ഒെക്കയും എല്ലാ
അരാബ്യരാജാക്കന്മാെരയും 24 മരുവാസികളായ
സമ്മിശ്രജാതിയുെട സകല രാജാക്കന്മാെരയും 25

സകല സി്രമിരാജാക്കന്മാെരയും ഏലാമിെല സകല
രാജാക്കന്മാെരയും േമദ്യരുെട സകല
രാജാക്കന്മാെരയും തമ്മിൽ അടുത്തും അകന്നും
ഇരിക്കുന്ന 26 എല്ലാവടെക്കരാജാക്കന്മാെരയും
ഭൂമിയിെല സകലേലാകരാജ്യങ്ങെളയും തേന്ന; േശശക്ക്
രാജാേവാ അവരുെട േശഷം കുടിേക്കണം. 27 നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടതു: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ കുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചു
ഛദ്ദൎ ിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ അയക്കുന്ന
വാളുെകാണ്ടു ഇനി എഴുേന്നല്ക്കാതവണ്ണം വീഴുവിൻ. 28

എന്നാൽ പാനപാ്രതം നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി
കുടിപ്പാൻ അവക്കൎ ു മനസ്സില്ലാഞ്ഞാൽ നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടതു: ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 29 നിങ്ങൾ കുടിേച്ച മതിയാവു.
എെന്റ നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നഗരത്തിന്നു
ഞാൻ അനത്ഥൎ ം വരുത്തുവാൻ തുടങ്ങുന്നു; പിെന്ന
നിങ്ങൾ േകവലം ശിക്ഷകൂടാെത േപാകുേമാ?
ശിക്ഷകൂടാെത േപാകയില്ല; ഞാൻ സകല
ഭൂവാസികളുെടയുംേമൽ വാളിെന വിളിച്ചുവരുത്തും
എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 30

ആകയാൽ നീ ഈ വചനങ്ങെള ഒെക്കയും അവേരാടു
്രപവചിച്ചു പറക: യേഹാവ ഉയരത്തിൽനിന്നു
ഗജ്ജൎ ിച്ചു, തെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്നു നാദം
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; അവൻ തെന്റ േമച്ചലപ്ുറെത്ത
േനാക്കി ഉറെക്ക ഗജ്ജൎ ിക്കുന്നു; മുന്തിരിച്ചക്കു
ചവിട്ടുന്നവെരേപ്പാെല അവൻ
സകലഭൂവാസികൾക്കും േനെര ആപ്പൎ ുവിളിക്കുന്നു. 31

ആരവം ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളം എത്തുന്നു;
യേഹാെവക്കു ജാതികേളാടു ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടു;
അവൻ സകലജഡേത്താടും വ്യവഹരിച്ചു ദുഷ്ടന്മാെര
വാളിന്നു ഏലപ്ിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 32 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അനത്ഥൎ ം ജാതിയിൽനിന്നു
ജാതിയിേലക്കു പുറെപ്പടുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽ
നിന്നു വലിയ െകാടുങ്കാറ്റു ഇളകിവരും. 33 അന്നാളിൽ
യേഹാവയുെട നിഹതന്മാർ ഭൂമിയുെട ഒരറ്റം മുതൽ
മെറ്റ അറ്റംവെര വീണു കിടക്കും; അവെരക്കുറിച്ചു
ആരും വിലപിക്കയില്ല; അവെര എടുത്തു
കുഴിച്ചിടുകയില്ല; അവർ നിലത്തിന്നു വളമായിത്തീരും.
34 ഇടയന്മാെര, മുറയിട്ടു നിലവിളിപ്പിൻ! ആട്ടിൻ
കൂട്ടത്തിെല േശ്രഷഠ്ന്മാേര, െവണ്ണീരിൽ
കിടന്നുരുളുവിൻ; നിങ്ങെള അറുപ്പാനുള്ള കാലം
തിെകഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള ഉെടച്ചുകളയും;
നിങ്ങൾ മേനാഹരമാേയാരു പാ്രതംേപാെല വീഴും; 35

ഇടയന്മാക്കൎ ു ശരണവും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിെല
േശ്രഷഠ്ന്മാക്കൎ ു ഉദ്ധാരണവും ഇല്ലാെതയാകും. 36

യേഹാവ േമച്ചലപ്ുറെത്ത
പാഴാക്കിക്കളയുന്നതുെകാണ്ടു ഇടയന്മാർ
നിലവിളിക്കുന്നതും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിെല േശ്രഷഠ്ന്മാർ
മുറയിടുന്നതും േകൾപ്പാറാകും. 37 സമാധാനമുള്ള
േമച്ചലപ്ുറങ്ങൾ യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം
നശിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു. 38 അവൻ ഒരു ബാലസിംഹം
എന്നേപാെല തെന്റ മുറ്റുകാടു വിട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു;
പീഡിപ്പിക്കുന്ന വാൾെകാണ്ടും, അവെന്റ
ഉ്രഗേകാപംെകാണ്ടും അവരുെട േദശം
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴച്യുെട ആരംഭത്തിങ്കൽ

യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടാവിതു: 2

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു, യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ

യിെരമ്യാവു 25:10 613 യിെരമ്യാവു 26:2
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നമസ്കരിപ്പാൻ വരുന്ന സകല െയഹൂദാപട്ടണങ്ങേളാടും
്രപസ്താവിപ്പാൻ ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്ന
സകലവചനങ്ങെളയും അവേരാടു ്രപസ്താവിക്ക; ഒരു
വാക്കും വിട്ടുകളയരുതു. 3 അവരുെട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം ഞാൻ അവക്കൎ ു
വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു
ഞാൻ അനുതപിക്കത്തക്കവണ്ണം പേക്ഷ അവർ േകട്ടു
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം
വിട്ടുതിരിയുമായിരിക്കും. 4 എന്നാൽ നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ ഇടവിടാെത നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ അയച്ചു
പറയിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന എെന്റ
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുെട വചനങ്ങെള
േകൾപ്പാനും 5 ഞാൻ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവച്ച
എെന്റ ന്യായ്രപമാണെത്ത അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും
നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കയിെല്ലങ്കിൽ, 6 ഞാൻ
ഈ ആലയെത്ത ശീേലാവിന്നു തുല്യമാക്കി ഈ
നഗരെത്ത ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികൾക്കും
ശാപവാക്യമാക്കിത്തീക്കൎ ും. 7 യിെരമ്യാവു ഈ
വാക്കുകെള യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ചു
പറയുന്നതു പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും
സകലജനവും േകട്ടു. 8 എന്നാൽ സകലജനേത്താടും
്രപസ്താവിപ്പാൻ യേഹാവ കലപ്ിച്ചിരുന്നെതാെക്കയും
യിെരമ്യാവു ്രപസ്താവിച്ചു തീന്നൎ േശഷം,
പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും സകലജനവും
അവെന പിടിച്ചു: നീ മരിേക്കണം നിശ്ചയം; 9 ഈ
ആലയം ശീേലാവിന്നു തുല്യമാകും, ഈ നഗരം
നിവാസികൾ ഇല്ലാെത ശൂന്യമാകും എന്നു നീ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നെതന്തു
എന്നു പറഞ്ഞു ജനെമാെക്കയും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ യിെരമ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി.
10 ഈ കായ്യൎ ം െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ േകട്ടാെറ, അവർ
രാജാവിെന്റ അരമനയിൽ നിന്നു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു കയറിെച്ചന്നു, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പുതിയ പടിവാതിലിെന്റ
്രപേവശനത്തിങ്കൽ ഇരുന്നു. 11 പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
സകലജനേത്താടും: ഈ മനുഷ്യൻ മരണേയാഗ്യൻ;
അവൻ ഈ നഗരത്തിന്നു വിേരാധമായി
്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ സ്വന്തെചവിെകാണ്ടു
േകട്ടുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അതിന്നു യിെരമ്യാവു
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും സവ്വൎ ജനേത്താടും പറഞ്ഞതു:
നിങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകെളാെക്കയും ഈ
ആലയത്തിന്നും ഈ നഗരത്തിന്നും വിേരാധമായി
്രപവചിപ്പാൻ യേഹാവ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു. 13

ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട നടപ്പും ്രപവൃത്തികളും
നന്നാക്കി, നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കു േകട്ടനുസരിപ്പിൻ; എന്നാൽ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്ന
അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കും. 14 ഞാേനാ
ഇതാ നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു
ഇഷ്ടവും ന്യായവും ആയി േതാന്നുന്നതുേപാെല
എേന്നാടു െചയത്ുെകാൾവിൻ. 15 എങ്കിലും നിങ്ങൾ
എെന്ന െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം നിങ്ങളുെട േമലും ഈ നഗരത്തിേന്മലും അതിെല
നിവാസികളുെട േമലും വരുത്തും എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; നിങ്ങൾ േകൾേക്ക ഈ
വാക്കുകെളാെക്കയും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ
എെന്ന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം.
16 അേപ്പാൾ ്രപഭുക്കന്മാരും സകലജനവും

പുേരാഹിതന്മാേരാടും ്രപവാചകന്മാേരാടും: ഈ
മനുഷ്യൻ മരണേയാഗ്യനല്ല; അവൻ നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അേല്ലാ
നേമ്മാടു സംസാരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അനന്തരം േദശത്തിെല മൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ എഴുേന്നറ്റു
ജനത്തിെന്റ സവ്വൎ സംഘേത്താടും പറഞ്ഞതു: 18

െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്തു
േമാരഷ്ട്യനായ മീഖായാവു
സകലെയഹൂദാജനേത്താടും ്രപവചിച്ചു: സീേയാേന
വയൽ േപാെല ഉഴുതുകളയും; െയരൂശേലം
കല്ക്കുന്നായും ഈ ആലയമുള്ള പവ്വൎ തം
വനാന്തരഗിരികളായും തീരും എന്നിങ്ങെന
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവും
സവ്വൎ െയഹൂദയും അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞുേവാ?
അവൻ യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ടു, യേഹാവേയാടു ക്ഷമ
യാചിക്കയും താൻ അവക്കൎ ു വരുത്തുെമന്നു
അരുളിെച്ചയത്ിരുന്ന അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു യേഹാവ
അനുതപിക്കയും െചയത്ില്ലേയാ? നാേമാ നമ്മുെട
്രപാണന്നു വലിേയാരു അനത്ഥൎ ം വരുത്തുവാൻ
േപാകുന്നു. 20 അങ്ങെന തേന്ന കിയ്യൎ ത്ത്-
െയയാരീമിൽനിന്നുള്ള െശമയ്യാവിെന്റ മകനായ
ഊരീയാവു എെന്നാരുത്തൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
്രപവചിച്ചു; അവൻ യിെരമ്യാവിെന്റ
സകലവാക്കുകെളയുംേപാെല ഈ നഗരത്തിന്നും ഈ
േദശത്തിന്നും വിേരാധമായി ്രപവചിച്ചു. 21

െയേഹായാക്കീംരാജാവു അവെന്റ
സകലയുദ്ധവീരന്മാരും സകല്രപഭുക്കന്മാരും അവെന്റ
വാക്കുകെള േകട്ടേപ്പാൾ, രാജാവു അവെന
െകാന്നുകളവാൻ വിചാരിച്ചു; ഊരീയാവു അതു േകട്ടു
ഭയെപ്പട്ടു മി്രസയീമിേലക്കു ഓടിേപ്പായി. 22

െയേഹായാക്കീംരാജാവു ചില ആളുകെള,
അഖേ്ബാരിെന്റ മകനായ എൽനാഥാെനയും
അവേനാടുകൂെട മറ്റു ചിലെരയും മി്രസയീമിേലക്കു
അയച്ചു. 23 അവർ ഊരീയാെവ മി്രസയീമിൽനിന്നു
െയേഹായാക്കീംരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അവൻ അവെന വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു അവെന്റ
ശവെത്ത സാമാന്യജനത്തിെന്റ ശമ്ശാനത്തിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 24 എന്നാൽ യിെരമ്യാെവ ജനത്തിെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാം അവന്നു
പിന്തുണയായിരുന്നു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴച്യുെട ആരംഭത്തിങ്കൽ

യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു എെന്തന്നാൽ: 2 യേഹാവ എേന്നാടു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയത്ു: നീ കയറും നുകവും
ഉണ്ടാക്കി നിെന്റ കഴുത്തിൽ െവക്കുക. 3 പിെന്ന
അവെയ െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്ന ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽ
എേദാംരാജാവിന്നും േമാവാബ ്രാജാവിന്നും
അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിന്നും േസാർരാജാവിന്നും
സീേദാൻ രാജാവിന്നും െകാടുത്തയച്ചു, 4 തങ്ങളുെട
യജമാനന്മാേരാടു പറവാൻ നീ അവേരാടു
കലപ്ിേക്കണ്ടതു: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട യജമാനന്മാേരാടു
ഇ്രപകാരം പറവിൻ: 5 ഞാൻ ഭൂമിെയയും
ഭൂതലത്തിെല മനുഷ്യെനയും മൃഗങ്ങെളയും എെന്റ
മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; എനിക്കു േബാധിച്ചവന്നു ഞാൻ
അതു െകാടുക്കും. 6 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ ഈ േദശങ്ങെള
ഒെക്കയും എെന്റ ദാസനായി ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവെന േസവിേക്കണ്ടതിന്നു വയലിെല മൃഗങ്ങെളയും
ഞാൻ അവന്നു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 7

സകലജാതികളും അവെനയും അവെന്റ മകെനയും
മകെന്റ മകെനയും അവെന്റ േദശത്തിെന്റ
കാലാവധിയാകുേവാളം േസവിക്കും; അതിെന്റ േശഷം
അേനകം ജാതികളും വലിയ രാജാക്കന്മാരും
അവെനെക്കാണ്ടും േസവ െചയ്യിക്കും. 8

ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിെന
േസവിക്കേയാ ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകത്തിന്നു
കഴുത്തു കീഴെ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യാത്ത ജാതിെയയും
രാജ്യെത്തയും ഞാൻ അവെന്റ ൈകെകാണ്ടു അവെര
മുടിച്ചുകളയുംവെര വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും സന്ദശൎ ിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 9 നിങ്ങൾ
ബാേബൽരാജാവിെന േസവിേക്കണ്ടിവരികയില്ല
എന്നു പറയുന്ന നിങ്ങളുെട ്രപവാചകന്മാക്കൎ ും
്രപശന്ക്കാക്കൎ ും നിങ്ങളുെട സ്വപന്ങ്ങൾക്കും
നിങ്ങളുെട ശകുനവാദികൾക്കും ക്ഷു്രദക്കാക്കൎ ും
െചവിെകാടുക്കരുതു. 10 നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട
േദശത്തുനിന്നു അകറ്റിക്കളവാനും ഞാൻ നിങ്ങെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ നശിച്ചുേപാകുവാനും
ഇടയാകത്തക്കവണ്ണം അവർ നിങ്ങേളാടു േഭാഷ്കു
്രപവചിക്കുന്നു. 11 എന്നാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
നുകത്തിന്നു കഴുത്തു കീഴെ്പടുത്തി അവെന
േസവിക്കുന്ന ജാതിെയ ഞാൻ അവരുെട േദശത്തു
തേന്ന വസിക്കുമാറാക്കും; അവർ അതിൽ
കൃഷിെചയത്ു അവിെട പാക്കൎ ും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12 ഞാൻ അങ്ങെന തേന്ന
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാേവാടും
്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകത്തിന്നു കഴുത്തു
കീഴെ്പടുത്തി അവെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും
േസവിച്ചു ജീവിച്ചുെകാൾവിൻ. 13

ബാേബൽരാജാവിെന േസവിക്കാത്ത
ജാതിെയക്കുറിച്ചു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തു േപാെല
നീയും നിെന്റ ്രപജകളും വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കുന്നതു
എന്തിനു? 14 നിങ്ങൾ ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിേക്കണ്ടിവരികയില്ല എന്നു പറയുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു േകൾക്കരുതു; അവർ
േഭാഷ്കേ്രത നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്നതു. 15 ഞാൻ
അവെര അയച്ചിട്ടില്ല; എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങെള
നീക്കിക്കളവാനും നിങ്ങളും നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാരും നശിച്ചുേപാകുവാനും തക്കവണ്ണം
അവർ എെന്റ നാമത്തിൽ േഭാഷ്കു ്രപവചിക്കുന്നു
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 16 പിെന്ന ഞാൻ
പുേരാഹിതന്മാേരാടും ഈ സകലജനേത്താടും
്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യേഹാവയുെട ആലയംവക
ഉപകരണങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ക്ഷണത്തിൽ
ബാേബലിൽനിന്നു തിരിെക െകാണ്ടുവരും
എന്നിങ്ങെന ്രപവചിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട

്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു േകൾക്കരുതു: അവർ
േഭാഷ്കേ്രത നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്നതു. 17 അവക്കൎ ു
െചവിെകാടുക്കരുതു; േബാേബൽരാജാവിെന
േസവിച്ചു ജീവിച്ചുെകാൾവിൻ; ഈ നഗരം
ശൂന്യമായത്ീരുന്നെതന്തിന്നു? 18 അവർ
്രപവാചകന്മാരാകുന്നു എങ്കിൽ, യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു അവക്കൎ ുെണ്ടങ്കിൽ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിലും
െയരൂശേലമിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവർ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവേയാടു പക്ഷവാദം
കഴിക്കെട്ട. 19 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ,
െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി െയഹൂദാരാജാവായ
െയെഖാന്യാെവയും െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
ഉള്ള സകലകുലീനന്മാെരയും െയരൂശേലമിൽനിന്നു
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ, 20

അവൻ എടുക്കാെത െവച്ചിരുന്ന സ്തംഭങ്ങെളയും
കടലിെനയും പീഠങ്ങെളയും ഈ നഗരത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന േശഷം ഉപകരണങ്ങെളയും കുറിച്ചു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 21 അേത, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിലും
െയരൂശേലമിലും േശഷിപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങെളക്കുറിച്ചു
തേന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 22 അവെയ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും; ഞാൻ അവെര
സന്ദശൎ ിക്കുന്ന നാൾവെര, അവ അവിെട ഇരിക്കും;
പിന്നേത്തതിൽ ഞാൻ അവെയ ഈ സ്ഥലത്തു
മടക്കിവരുത്തും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആയാണ്ടിൽ, െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെന്റ വാഴച്യുെട
ആരംഭത്തിങ്കൽ, നാലാം ആണ്ടിൽ അഞ്ചാം

മാസത്തിൽ, ഗിെബേയാന്യനായ അസ്സൂരിെന്റ മകൻ
ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും സവ്വൎ ജനത്തിെന്റയും
മുമ്പിൽെവച്ചു എേന്നാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 2

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകം ഒടിച്ചുകളയുന്നു. 3

ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ ഈ
സ്ഥലത്തുനിന്നു എടുത്തു ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട ആലയംവക
ഉപകരണങ്ങെള ഒെക്കയും ഞാൻ രണ്ടു
സംവത്സരത്തിന്നകം ഈ സ്ഥലേത്തക്കു
മടക്കിവരുത്തും; 4 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയെഖാന്യാെവയും
ബാേബലിേലക്കു േപായ
സകലെയഹൂദാബദ്ധന്മാെരയും ഞാൻ ഈ
സ്ഥലേത്തക്കു മടക്കിവരുത്തും; ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകം ഒടിച്ചുകളയും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 5 അേപ്പാൾ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ പുേരാഹിതന്മാരും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നില്ക്കുന്ന സകലജനവും
േകൾെക്ക ഹനന്യാ്രപവാചകേനാടു പറഞ്ഞതു: 6

ആേമൻ, യേഹാവ അങ്ങെന െചയ്യുമാറാകെട്ട;
യേഹാവയുെട ആലയം വക ഉപകരണങ്ങെളയും
സകലബദ്ധന്മാെരയും അവൻ ബാേബലിൽനിന്നു ഈ
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സ്ഥലേത്തക്കു മടക്കിവരുത്തുെമന്നു നീ
്രപവചിച്ചവാക്കുകെള യേഹാവ
നിവത്തൎ ിക്കുമാറാകെട്ട! 7 എങ്കിലും ഞാൻ നിേന്നാടും
സകലജനേത്താടും പറയുന്ന ഈ വചനം
േകട്ടുെകാൾക. 8 എനിക്കും നിനക്കും മുമ്പു
പേണ്ടയുണ്ടായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാർ അേനകം
േദശങ്ങൾക്കും വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി
യുദ്ധവും അനത്ഥൎ വും മഹാമാരിയും ്രപവചിച്ചു. 9

സമാധാനം ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകേനാ അവെന്റ
വചനം നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ, അവൻ സത്യമായിട്ടു
യേഹാവ അയച്ച ്രപവാചകൻ എന്നു െതളിയും
എന്നു യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞു; 10 അേപ്പാൾ
ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ
കഴുത്തിൽനിന്നു ആ നുകം എടുത്തു ഒടിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു,
11 സകലജനവും േകൾെക്ക; ഇങ്ങെന ഞാൻ രണ്ടു
സംവത്സരത്തിന്നകം ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ നുകം സകലജാതികളുെടയും
കഴുത്തിൽനിന്നു എടുത്തു ഒടിച്ചുകളയും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാ തെന്റ വഴിക്കു േപായി. 12

ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ
കഴുത്തിൽനിന്നു നുകം എടുത്തു ഒടിച്ചുകളഞ്ഞേശഷം
യിെരമ്യാവിന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 13 നീ െചന്നു
ഹനന്യാേവാടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു നീ മരം െകാണ്ടുള്ള നുകം
ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു; അതിന്നു പകരം നീ
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുെള്ളാരു നുകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
14 എങ്ങെനെയന്നാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസരിെന േസവിേക്കണ്ടതിന്നു
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുേള്ളാരു നുകം ഞാൻ ഈ
സകലജാതികളുെടയും കഴുത്തിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ അവെന േസവിേക്കണ്ടിവരും; വയലിെല
മൃഗങ്ങെളയും ഞാൻ അവന്നു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 15

പിെന്ന യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
ഹനന്യാ്രപവാചകേനാടു: ഹനന്യാേവ, േകൾക്ക!
യേഹാവ നിെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല; നീ ഈ ജനെത്ത
േഭാഷ്കിൽ ആശ്രയിക്കുമാറാക്കുന്നു. 16 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്ന
ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; ഈ ആണ്ടിൽ നീ
മരിക്കും; നീ യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി മത്സരം
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അങ്ങെന
ഹനന്യാ്രപവാചകൻ ആയാണ്ടിൽ തേന്ന ഏഴാം
മാസത്തിൽ മരിച്ചു.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയെഖാന്യാരാജാവും രാജമാതാവും
ഷണ്ഡന്മാരും െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
ഉള്ള ്രപഭുക്കന്മാരും ശിലപ്ികളും

െകാല്ലന്മാരും െയരൂശേലം വിട്ടു േപായേശഷം, 2

യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ ബദ്ധന്മാരുെട മൂപ്പന്മാരിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവക്കൎ ും പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
്രപവാചകന്മാക്കൎ ും െനബൂഖദേ്നസർ െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായിരുന്ന
സകലജനത്തിന്നും 3 െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവു ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ അടുക്കൽ ബാേബലിേലക്കു

അയച്ച ശാഫാെന്റ മകനായ എലാസയുെടയും
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ െഗമയ്യൎ ാവിെന്റയും
ൈകവശം െയരൂശേലമിൽനിന്നു െകാടുത്തയച്ചു
േലഖനത്തിെല വിവരം എെന്തന്നാൽ: 4

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ, താൻ െയരൂശേലമിൽനിന്നു
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുമാറാക്കിയ
സകലബദ്ധന്മാേരാടും ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 5

നിങ്ങൾ വീടുകെള പണിതു പാപ്പൎ ിൻ; േതാട്ടങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കി ഫലം അനുഭവിപ്പിൻ. 6 ഭായ്യൎ മാെര
പരി്രഗഹിച്ചു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിപ്പിൻ; നിങ്ങൾ അവിെട കുറഞ്ഞുേപാകാെത
െപരുേകണ്ടതിന്നു പു്രതന്മാക്കൎ ു ഭായ്യൎ മാെര എടുക്കയും
പു്രതിമാെര പുരുഷന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കയും െചയവ്ിൻ;
അവരും പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കെട്ട.
7 ഞാൻ നിങ്ങെള ബദ്ധന്മാരായി
െകാണ്ടുേപാകുമാറാക്കിയ പട്ടണത്തിെന്റ നന്മ
അേന്വഷിച്ചു അതിന്നുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ; അതിന്നു നന്മ ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും
നന്മ ഉണ്ടാകും. 8 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള നിങ്ങളുെട
്രപവാചകന്മാരും ്രപശന്ക്കാരും നിങ്ങെള
ചതിക്കരുതു; നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപന്ങ്ങെള
കൂട്ടാക്കുകയും അരുതു. 9 അവർ എെന്റ നാമത്തിൽ
നിങ്ങേളാടു േഭാഷ്കു ്രപവചിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര
അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ബാേബലിെല
എഴുപതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷേമ ഞാൻ
നിങ്ങെള സന്ദശൎ ിച്ചു ഈ സ്ഥലേത്തക്കു
മടക്കിവരുത്തുെമന്നു നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ വചനം
ഞാൻ നിവത്തൎ ിക്കയുള്ളു. 11 നിങ്ങൾ ്രപത്യാശിക്കുന്ന
ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ
ഇന്നവ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവ തിെന്മക്കല്ല
നെന്മക്കേ്രതയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12 നിങ്ങൾ എേന്നാടു
അേപക്ഷിച്ചു എെന്റ സന്നിധിയിൽവന്നു
്രപാത്ഥൎ ിക്കയും ഞാൻ നിങ്ങളുെട ്രപാത്ഥൎ ന
േകൾക്കയും െചയ്യും 13 നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും; പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട
അേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്ന കെണ്ടത്തും. 14

നിങ്ങൾ എെന്ന കെണ്ടത്തുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ നിങ്ങളുെട
്രപവാസം മാറ്റും; ഞാൻ നിങ്ങെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകലജാതികളിൽനിന്നും
എല്ലായിടങ്ങളിലുംനിന്നും നിങ്ങെള േശഖരിച്ചു ഞാൻ
നിങ്ങെള വിട്ടുേപാകുമാറാക്കിയ സ്ഥലേത്തക്കു തേന്ന
മടക്കിവരുത്തും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 15

യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു ബാേബലിൽ ്രപവാചകന്മാെര
എഴുേന്നലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നുവേല്ലാ. 16 ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന രാജാവിെനക്കുറിച്ചും ഈ നഗരത്തിൽ
പാക്കൎ ുന്ന സകലജനേത്തയുംകുറിച്ചും
നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രപവാസത്തിേലക്കു വരാത്ത
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാെരക്കുറിച്ചും യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 17 അേത,
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, ഞാൻ അവക്കൎ ു വാളും
ക്ഷമവും മഹാമാരിയും അയച്ചു, എ്രതയും
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ആകാത്തതും തിന്നുകൂടാതവണ്ണം ചീത്തയും ആയ
അത്തിപ്പഴത്തിന്നു അവെര സമമാക്കും. 18 ഞാൻ
അവെര വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും േവട്ടയാടി ഭൂതലത്തിെല
സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഭയേഹതുവും ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞ സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ ഒരു
ശാപവാക്യവും സ്തംഭനേഹതുവും
പരിഹാസവിഷയവും നിന്ദയും ആക്കും. 19

്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ ദാസന്മാർമുഖാന്തരം ഞാൻ
പറഞ്ഞയച്ച വചനങ്ങെള അവർ േകൾക്കായ്കെകാണ്ടു
തേന്ന എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ
ഇടവിടാെത അവെര അയച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 20 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ െയരൂശേലമിൽനിന്നു ബാേബലിേലക്കു
അയച്ചിരിക്കുന്ന സകല ്രപവാസികളുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ! 21 എെന്റ
നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാടു േഭാഷ്കു ്രപവചിക്കുന്ന
േകാലായാവിെന്റ മകനായ ആഹാബിെനക്കുറിച്ചും,
മയേസയാവിെന്റ മകനായ സിെദക്കിയാെവക്കുറിച്ചും,
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ അവെര
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും; നിങ്ങൾ കാൺെക അവൻ അവെര
െകാന്നുകളയും. 22 ബാേബൽരാജാവു തീയിൽ ഇട്ടു
ചുട്ടുകളഞ്ഞ സിെദക്കീയാെവേപ്പാെലയും
ആഹാബിെനേപ്പാെലയും യേഹാവ നിെന്ന ആക്കെട്ട
എന്നു ബാേബലിലുള്ള െയഹൂദാ്രപവാസിെളല്ലാം ഒരു
ശാപവാക്യം അവെരെച്ചാല്ലിപറയും. 23 അവർ
യി്രസാേയലിൽ വഷളത്വം ്രപവത്തൎ ിച്ചു തങ്ങളുെട
കൂട്ടുകാരുെട ഭായ്യൎ മാേരാടു വ്യഭിചാരം െചയ്കയും
ഞാൻ അവേരാടു കലപ്ിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വചനം
വ്യാജമായി എെന്റ നാമത്തിൽ ്രപസ്താവിക്കയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അതു അറിയുന്നു,
സാക്ഷിയും ആകുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 24 െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാേവാടു നീ
പറേയണ്ടതു: 25 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ െയരൂശേലമിെല
സകലജനത്തിന്നും മയേസയാവിെന്റ മകനായ
െസഫന്യാപുേരാഹിതന്നും സകലപുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
നിെന്റ േപരുെവച്ചു അയച്ച എഴുത്തുകളിൽ: 26

നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ്രഭാന്തുപിടിച്ചു
്രപവചിക്കുന്ന എതു മനുഷ്യെനയും പിടിച്ചു
ആമത്തിലും വിലങ്ങിലും ഇേടണ്ടതിന്നു യേഹാവ
നിെന്ന യേഹായാദാപുേരാഹിതന്നു പകരം
പുേരാഹിതനാക്കിയിരിക്കുന്നു. 27 ആകയാൽ
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന അനാേഥാത്തുകാരനായ
യിെരമ്യാെവ നീ ശാസിക്കാെത ഇരിക്കുന്നെതന്തു? 28

അതുെകാണ്ടേല്ലാ അവൻ ബാേബലിൽ ഞങ്ങൾക്കു
ആളയച്ചു: ഈ ്രപവാസം ദീഘൎ ം ആയിരിക്കും; നിങ്ങൾ
വീടുകെള പണിതു പാപ്പൎ ിൻ; േതാട്ടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി
ഫലം അനുഭവിപ്പിൻ എന്നു പറയിച്ചതു? എന്നു
്രപസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. 29 ഈ എഴുത്തു
െസഫന്യാപുേരാഹിതൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
േകൾെക്ക വായിച്ചിരുന്നു. 30 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 31 നീ
സകല്രപവാസികൾക്കും ആളയച്ചു, െനെഹലാമ്യനായ
െശമയ്യാെവക്കുറിച്ചു പറയിേക്കണ്ടതു; യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: െശമയ്യാെവ ഞാൻ
അയക്കാെത ഇരുന്നിട്ടും അവൻ നിങ്ങേളാടു

്രപവചിച്ചു നിങ്ങെള േഭാഷ്കിൽ
ആശ്രയിക്കുമാറാക്കിയതുെകാണ്ടു 32 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ െനെഹലാമ്യനായ
െശമയ്യാെവയും അവെന്റ സന്തതിെയയും സന്ദശൎ ിക്കും;
ഈ ജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ പാപ്പൎ ാൻ അവന്നു ആരും
ഉണ്ടാകയില്ല; എെന്റ ജനത്തിന്നു ഞാൻ
വരുത്തുവാനിരിക്കുന്ന നന്മ അവൻ
അനുഭവിക്കയുമില്ല; അവൻ യേഹാെവക്കു
വിേരാധമായി േ്രദാഹം സംസാരിച്ചുവേല്ലാ എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു എെന്തന്നാൽ: 2 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം

അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങെളയും ഒരു
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിെവക്കുക. 3 ഞാൻ
യി്രസാേയലും െയഹൂദയുമായ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
്രപവാസം മാറ്റുവാനുള്ള കാലം വരും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു: ഞാൻ അവരുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുത്ത േദശേത്തക്കു അവെര
മടക്കിവരുത്തും; അവർ അതിെന ൈകവശമാക്കും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 4 യേഹാവ
യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത് വചനങ്ങളാവിതു: 5 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നാം നടുക്കത്തിെന്റ
മുഴക്കം േകട്ടിരിക്കുന്നു; സമാധാനമല്ല, ഭയമെ്രത
ഉള്ളതു. 6 പുരുഷൻ ്രപസവിക്കുമാറുേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചുേനാക്കുവിൻ! ഏതു പുരുഷനും
േനാവുകിട്ടിയ ്രസ്തീെയേപ്പാെല ൈക നടുവിന്നു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നതും ഏതു മുഖവും
വിളറിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നതു എന്തു? 7 ആ
നാൾേപാെല േവെറ ഇല്ലാതവണ്ണം അതു
വലുതായിരിക്കുന്നു കഷ്ടം! അതു യാേക്കാബിന്നു
കഷ്ടകാലം തേന്ന; എങ്കിലും അവൻ അതിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കെപ്പടും. 8 അന്നു ഞാൻ അവെന്റ നുകം നിെന്റ
കഴുത്തിൽനിന്നു ഒടിച്ചു ബന്ധനങ്ങെള
അറുത്തുകളയും; അന്യന്മാർ ഇനി അവെനെക്കാണ്ടു
േസവ െചയ്യിക്കയുമില്ല എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 9 അവർ തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയയും ഞാൻ അവക്കൎ ു
എഴുേന്നലപ്ിപ്പാനുള്ള രാജാവായ ദാവീദിെനയും
േസവിക്കും. 10 ആകയാൽ എെന്റ ദാസനായ
യാേക്കാേബ, നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; യി്രസാേയേല, നീ
്രഭമിേക്കണ്ടാ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ
നിെന്ന ദൂരത്തുനിന്നും നിെന്റ സന്തതിെയ
്രപവാസേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; യാേക്കാബ്
മടങ്ങിവന്നു സ്വസ്ഥതമായും ൈസ്വരമായും ഇരിക്കും;
ആരും അവെന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല. 11 നിെന്ന
രക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ടു എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; നിെന്ന ഞാൻ
ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞ സകലജാതികെളയും ഞാൻ
മുടിച്ചുകളയും; എങ്കിലും, നിെന്ന ഞാൻ മുടിച്ചു
കളകയില്ല; ഞാൻ നിെന്ന ന്യായേത്താെട ശിക്ഷിക്കും;
ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ലതാനും. 12 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ പരുക്കു
മാറാത്തതും നിെന്റ മുറിവു വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു. 13

നിെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല; നിെന്റ
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മുറിവിന്നു ഇടുവാൻ മരുന്നും കുഴമ്പും ഇല്ല. 14 നിെന്റ
േസ്നഹിതന്മാർ ഒെക്കയും നിെന്ന മറന്നിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ ആധിക്യംനിമിത്തവും നിെന്റ
പാപത്തിെന്റ െപരുപ്പംനിമിത്തവും ഞാൻ നിെന്ന ശ്രതു
അടിക്കുന്നതുേപാെലയും ്രകൂരൻ
ശിക്ഷിക്കുന്നതുേപാെലയും അടിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു
അവർ നിെന്ന േനാക്കുന്നില്ല. 15 നിെന്റ പരുക്കിെനയും
മാറാത്ത േവദനെയയും കുറിച്ചു നിലവിളിക്കുന്നതു
എന്തിന്നു? നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ
ആധിക്യംനിമിത്തവും നിെന്റ പാപത്തിെന്റ
െപരുപ്പംനിമിത്തവും അേല്ലാ ഞാൻ ഇതു നിേന്നാടു
െചയത്ിരിക്കുന്നതു. 16 അതുെകാണ്ടു നിെന്ന
തിന്നുകളയുന്നവെരല്ലാവരും തിന്നുകളയെപ്പടും;
നിെന്റ സകല ൈവരികളും ഒെട്ടാഴിയാെത
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും; നിെന്ന
െകാള്ളയിടുന്നവർ െകാള്ളയായത്ീരും നിെന്ന കവച്ചൎ
െചയ്യുന്നവെരെയാെക്കയും ഞാൻ കവെച്ചൎ ക്കു
ഏലപ്ിക്കും. 17 അവർ നിെന്ന ്രഭഷ്ടെയന്നും ആരും
തിരിഞ്ഞു േനാക്കാത്ത സീേയാെനന്നും
വിളിക്കെകാണ്ടു, ഞാൻ നിെന്റ മുറിവുകെള
െപാറുപ്പിച്ചു നിനക്കു ആേരാഗ്യം വരുത്തും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 18 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ യാേക്കാബിൻകൂടാരങ്ങളുെട
്രപവാസം മാറ്റി അവെന്റ നിവാസങ്ങേളാടു കരുണ
കാണിക്കും; നഗരം അതിെന്റ കൽക്കുന്നിേന്മൽ
പണിയെപ്പടും; അരമനയും യഥാസ്ഥാനെപ്പടും. 19

അവയിൽനിന്നു േസ്താ്രതവും സേന്താഷിക്കുന്നവരുെട
േഘാഷവും പുറെപ്പടും; ഞാൻ അവെര വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും;
അവർ കുറഞ്ഞുേപാകയില്ല; ഞാൻ അവെര
മഹത്വീകരിക്കും; അവർ എളിമെപ്പടുകയുമില്ല. 20

അവരുെട മക്കളും പണ്ടെത്തേപ്പാെലയാകും;
അവരുെട സഭ എെന്റ മുമ്പാെക നിലനില്ക്കും; അവെര
ഉപ്രദവിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും ഞാൻ സന്ദശൎ ിക്കും. 21

അവരുെട ്രപഭു അവരിൽനിന്നു തേന്ന ഉണ്ടാകും;
അവരുെട അധിപതി അവരുെട നടുവിൽനിന്നു
ഉത്ഭവിക്കും; ഞാൻ അവെന അടുപ്പിക്കും; അവൻ
എേന്നാടു അടുക്കും; അല്ലാെത എേന്നാടു അടുപ്പാൻ
ൈധയ്യൎ െപ്പടുന്നവൻ ആർ? എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 22 അങ്ങെന നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനമായും
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ൈദവമായും ഇരിക്കും. 23

യേഹാവയുെട േ്രകാധം എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റു,
കടുപ്പമായി അടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റു തേന്ന,
പുറെപ്പടുന്നു; അതു ദുഷ്ടന്മാരുെട തലേമൽ
ചുഴന്നടിക്കും. 24 യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
അവെന്റ മനസ്സിെല നിണ്ണൎ യങ്ങെള നടത്തി
നിവത്തൎ ിക്കുേവാളം മടങ്ങുകയില്ല; ഭാവികാലത്തു
നിങ്ങൾ അതു ്രഗഹിക്കും.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ
സകലവംശങ്ങൾക്കും ൈദവമായും അവർ
എനിക്കു ജനമായും ഇരിക്കും എന്നു

യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: വാളിന്നു െതറ്റി േശഷിച്ച ജനം
മരുഭൂമിയിൽ കൃപ കെണ്ടത്തി; ഞാൻ യി്രസാേയലിന്നു
വിശ്രാമം വരുത്തുവാൻ േപാകുന്നു. 3 യേഹാവ
ദൂരത്തുനിന്നു എനിക്കു ്രപത്യക്ഷമായി
അരുളിെച്ചയത്തു: നിത്യേസ്നഹംെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന
േസ്നഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിനക്കു ദയ

ദീഘൎ മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 4 യി്രസാേയൽകന്യേക, ഞാൻ
നിനക്കു വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുകയും നീ
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കയും െചയ്യും; നീ ഇനിയും
േചേലാെട തപ്പു എടുത്തുെകാണ്ടു സേന്താഷിച്ചു,
നൃത്തംെചയ്യുന്നവരുെട നിരയിൽ പുറെപ്പടും. 5 നീ
ഇനിയും ശമയ്യൎ പവ്വൎ തങ്ങളിൽ മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടാക്കും; കൃഷിക്കാർ കൃഷിെചയത്ു ഫലം
അനുഭവിക്കും. 6 എഴുേന്നലപ്ിൻ; നാം
സീേയാനിേലക്കു, നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്കു, കയറിേപ്പാക എന്നു കാവല്ക്കാർ
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ വിളിച്ചുപറയുന്ന നാൾ വരും. 7

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യാേക്കാബിെനെച്ചാല്ലി േഘാഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ!
ജാതികളുെട തലവെനക്കുറിച്ചു സേന്താഷിച്ചു
ആപ്പൎ ിടുവിൻ! േഘാഷിച്ചും സ്തുതിച്ചുംെകാണ്ടു:
യേഹാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പായിരിക്കുന്ന
നിെന്റ ജനെത്ത രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു പറവിൻ! 8

ഞാൻ അവെര വടക്കുേദശത്തുനിന്നു വരുത്തുകയും
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു അവെരയും
അവേരാടുകൂെട കുരുടെനയും മുടന്തെനയും
ഗഭൎ ിണിെയയും േനാവുകിട്ടിയവെളയും എല്ലാം
േശഖരിക്കയും െചയ്യും; അങ്ങെന വലിേയാരു സംഘം
ഇവിേടക്കു മടങ്ങിവരും. 9 അവർ കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു
വരും; യാചിക്കുന്നവരായി ഞാൻ അവെര
െകാണ്ടുവരും; അവർ ഇടറിേപ്പാകാത്ത നിരപ്പുള്ള
വഴിയിൽ ഞാൻ അവെര നീേത്തൎ ാടുകൾക്കരിെക
നടത്തും; ഞാൻ യി്രസാേയലിന്നു പിതാവും എ്രഫയീം
എെന്റ ആദ്യജാതനുമേല്ലാ. 10 ജാതികേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ! ദൂരദ്വീപുകളിൽ
അതിെന ്രപസ്താവിപ്പിൻ! യി്രസാേയലിെന ചിതറിച്ചവൻ
അവെന കൂട്ടിേച്ചത്തൎ ു, ഒരിടയൻ തെന്റ കൂട്ടെത്ത
കാക്കുന്നതുേപാെല അവെന കാക്കും എന്നു
പറവിൻ. 11 യേഹാവ യാേക്കാബിെന വീെണ്ടടുത്തു
അവെനക്കാൾ ബലവാനായവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
അവെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 അവർ വന്നു
സീേയാൻമുകളിൽ കയറി േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും;
ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ, കുഞ്ഞാടുകൾ,
കാളക്കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള യേഹാവയുെട
നന്മയിേലക്കു ഓടിവരും; അവരുെട ്രപാണൻ
നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന േതാട്ടം േപാെലയാകും; അവർ ഇനി
ക്ഷീണിച്ചുേപാകയുമില്ല. 13 അന്നു കന്യകയും
െയൗവനക്കാരും വൃദ്ധന്മാരും ഒരുേപാെല
നൃത്തംെചയത്ു സേന്താഷിക്കും; ഞാൻ അവരുെട
ദുഃഖം മാറ്റി സേന്താഷമാക്കും; ഞാൻ അവെര
ആശ്വസിപ്പിച്ചു സങ്കടം േപാക്കി സേന്താഷിപ്പിക്കും. 14

ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാരുെട ്രപാണെന പുഷ്ടിെകാണ്ടു
തണുപ്പിക്കും; എെന്റ ജനം എെന്റ നന്മെകാണ്ടു
തൃപത്ി്രപാപിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
15 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: രാമയിൽ
ഒരു ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു! വിലാപവും കഠിനമായുള്ള
കരച്ചലും തേന്ന; റാേഹൽ തെന്റ മക്കെളക്കുറിച്ചു
കരയുന്നു; അവർ ഇല്ലായ്കയാൽ അവെരെച്ചാല്ലി
ആശ്വാസം ൈകെക്കാൾവാൻ അവൾക്കു മനസ്സില്ല. 16

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: കരയാെത
നിെന്റ ശബ്ദവും കണ്ണുനീർ വാക്കൎ ാെത നിെന്റ കണ്ണും
അടക്കിെക്കാൾക; നിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു
്രപതിഫലമുണ്ടാകും; അവർ ശ്രതുവിെന്റ
േദശത്തുനിന്നു മടങ്ങിവരും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 17 നിെന്റ ഭാവിെയക്കുറിച്ചു
്രപത്യാശയുണ്ടു; നിെന്റ മക്കൾ തങ്ങളുെട േദശേത്തക്കു
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മടങ്ങിവരും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 18 നീ
എെന്ന ശിക്ഷിച്ചു; മരുക്കമില്ലാത്ത
കാളക്കുട്ടിെയേപ്പാെല ഞാൻ ശിക്ഷ
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ മടങ്ങി വേരണ്ടതിന്നു
എെന്ന മടക്കിവരുേത്തണേമ; നീ എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയേല്ലാ. 19 ഞാൻ െതറ്റിേപ്പായേശഷം
അനുതപിച്ചും ഉപേദശം ലഭിച്ചേശഷം തുടേമൽ
അടിച്ചു നാണിച്ചും ലജ്ജിച്ചുമിരിക്കുന്നു; എെന്റ
െയൗവനത്തിെല നിന്ദയേല്ലാ ഞാൻ വഹിക്കുന്നതു
എന്നിങ്ങെന എ്രഫയീം വിലപിക്കുന്നതു ഞാൻ
നല്ലവണ്ണം േകട്ടിരിക്കുന്നു. 20 എ്രഫയീം എെന്റ
വാത്സല്യപു്രതേനാ? ഓമനക്കുട്ടിേയാ? ഞാൻ അവന്നു
വിേരാധമായി സംസാരിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും
അവെനക്കുറിച്ചു എെന്റ മനസ്സിൽ സ്ഥായി േതാന്നുന്നു;
അതുെകാണ്ടു എെന്റ ഉള്ളം അവെനെച്ചാല്ലി ഉരുകുന്നു;
ഞാൻ അവേനാടു കരുണ കാണിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

21 നിനക്കു അടയാളങ്ങെള െവക്കുക;
ൈകചൂണ്ടികെള നാട്ടുക; നീ േപായ െപരുവഴി
മനസ്സിൽ െവച്ചുെകാൾക; യി്രസാേയൽകന്യേക,
മടങ്ങിവരിക; നിെന്റ ഈ പട്ടണങ്ങളിേലക്കു തേന്ന
മടങ്ങിവരിക. 22 വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ മകേള! നീ
എ്രതേത്താളം ഉഴന്നുനടക്കും? യേഹാവ േദശത്തു ഒരു
പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നു: ്രസ്തീ പുരുഷെന ചുറ്റി
പരിപാലിക്കും. 23 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ അവരുെട ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾ അവർ ഇനിയും
െയഹൂദാേദശത്തും അതിെല പട്ടണങ്ങളിലും, നീതി
നിവാസേമ, വിശുദ്ധപവ്വൎ തേമ, യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട എന്നീ വാക്കു പറയും. 24

അതിൽ െയഹൂദയും അതിെന്റ സകല നഗരവാസികളും
കൃഷിക്കാരും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങേളാടുകൂെട
സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ഒരുേപാെല പാക്കൎ ും. 25

ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവെന ഞാൻ തണുപ്പിക്കും; വിശന്നു
ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവന്നും ഞാൻ തൃപത്ിവരുത്തും.
26 ഇതിങ്കൽ ഞാൻ ഉണന്നൎ ു എെന്റ നി്രദ എനിക്കു
സുഖകരമായിരുന്നു എന്നു കണ്ടു. 27 ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിലും െയഹൂദാഗൃഹത്തിലും
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും വിത്തു വിെതക്കുന്ന
കാലം വരും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 28

അന്നു ഞാൻ പറിപ്പാനും െപാളിപ്പാനും ഇടിപ്പാനും
നശിപ്പിപ്പാനും കഷ്ടെപ്പടുത്തുവാനും അവരുെട േമൽ
ജാഗരിച്ചിരുന്നതുേപാെല പണിവാനും നടുവാനും
അവരുെട േമൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 29 അപ്പന്മാർ
പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു മക്കളുെട പല്ലു പുളിച്ചു എന്നു
അവർ അന്നാളിൽ ഇനി പറകയില്ല. 30 ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ അകൃത്യംനിമിത്തമേ്രത മരിക്കുന്നതു;
പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നുന്നവെന്റ പേല്ല
പുളിക്കുകയുള്ളു. 31 ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും പുതിേയാരു നിയമം െചയ്യുന്ന
കാലം വരും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 32

ഞാൻ അവരുെട പിതാക്കന്മാെര ൈകക്കു പിടിച്ചു
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ
അവേരാടു െചയത് നിയമംേപാെലയല്ല; ഞാൻ
അവക്കൎ ു ഭത്തൎ ാവായിരുന്നിട്ടും അവർ എെന്റ നിയമം
ലംഘിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
33 എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു െചയവ്ാനിരിക്കുന്ന നിയമം

ഇങ്ങെനയാകുന്നു: ഞാൻ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
എഴുതും; ഞാൻ അവക്കൎ ു ൈദവമായും അവർ
എനിക്കു ജനമായും ഇരിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 34 ഇനി അവരിൽ ആരും തെന്റ
കൂട്ടുകാരെനയും തെന്റ സേഹാദരെനയും
യേഹാവെയ അറിക എന്നു ഉപേദശിക്കയില്ല; അവർ
ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും; ഞാൻ
അവരുെട അകൃത്യം േമാചിക്കും; അവരുെട പാപം
ഇനി ഓക്കൎ യും ഇല്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
35 സൂയ്യൎ െന പകൽ െവളിച്ചത്തിന്നും ച്രന്ദെന്റയും
നക്ഷ്രതങ്ങളുെടയും വ്യവസ്ഥെയ രാ്രതി
െവളിച്ചത്തിന്നും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നവനും കടലിെല
തിരകൾ അലറുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിെന
ഇളക്കുന്നവനും ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എന്നു
നാമമുള്ളവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 36 ഈ വ്യവസ്ഥ എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകുന്നുെവങ്കിൽ,
യി്രസാേയൽസന്തതിയും സദാകാലം എെന്റ മുമ്പിൽ
ഒരു ജാതിയാകാതവണ്ണം മുടിഞ്ഞുേപാകും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 37 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മീെത ആകാശെത്ത അളക്കുവാനും
താെഴ ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെള േശാധന
െചയവ്ാനും കഴിയുെമങ്കിൽ, ഞാനും
യി്രസാേയൽസന്തതിെയ ഒെക്കയും അവർ െചയത്
സകലവുംനിമിത്തം തള്ളിക്കളയും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 38 ഈ നഗരം
ഹനേനൽേഗാപുരംമുതൽ േകാൺവാതിൽവെര
യേഹാെവക്കായി പണിവാനുള്ള കാലം വരും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 39 അളവുചരടു
പിെന്നയും േനെര ഗാേരബ ്കുന്നിേലക്കു െചന്നു
േഗാവഹിേലക്കു തിരിയും. 40 ശവങ്ങൾക്കും
െവണ്ണീരിന്നും ഉള്ള താഴവ്ര മുഴുവനും കിേ്രദാൻ
േതാടുവെരയും കിഴേക്കാട്ടു കുതിരവാതിലിെന്റ
േകാണുവെരയും ഉള്ള നിലങ്ങൾ മുഴുവനും
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അതിെന ഇനി
ഒരുനാളും പറിച്ചുകളകയില്ല, ഇടിച്ചുകളയുമില്ല.

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
പത്താം ആണ്ടിൽ, െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ തേന്ന,

യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാടു. 2 അന്നു ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യം
െയരൂശേലമിെന നിേരാധിച്ചിരുന്നു;
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാ െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
അരമനയുെട കാവലപ്ുരമുറ്റത്തു അെടക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
3 ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും; അവൻ അതിെന പിടിക്കും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നും 4

െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവു കലദ്യരുെട
കയ്യിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാകാെത,
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടും;
അവൻ ഇവനുമായി വാേയാടുവായ ്സംസാരിക്കയും
കേണ്ണാടുകണ്ണു കാണുകയും െചയ്യും; 5 അവൻ
സിെദക്കീയാെവ ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും;
ഞാൻ അവെന സന്ദശൎ ിക്കുംവെര അവൻ അവിെട
ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ കലദ്യേരാടു യുദ്ധംെചയത്ാലും
നിങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യം ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു
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യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു എന്നും നീ ്രപവചിപ്പാൻ
എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവു അവെന അവിെട അെടച്ചിരുന്നു. 6

യിെരമ്യാവു പറഞ്ഞതു: യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 7 നിെന്റ ഇളയപ്പനായ
ശല്ലൂമിെന്റ മകൻ ഹനെമേയൽ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
അനാേഥാത്തിെല എെന്റ നിലം േമടിച്ചുെകാൾക; അതു
േമടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വീെണ്ടടുപ്പിെന്റ അവകാശം
നിനക്കുള്ളതേല്ലാ എന്നു പറയും. 8 യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല എെന്റ ഇളയപ്പെന്റ മകൻ
ഹനെമേയൽ കാവലപ്ുരമുറ്റത്തു എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: െബന്യാമീൻേദശത്തു അനാേഥാത്തിെല എെന്റ
നിലം േമടിേക്കണേമ; അവകാശം നിനക്കുള്ളതേല്ലാ,
വീെണ്ടടുപ്പും നിനക്കുള്ളതു; നീ അതു
േമടിച്ചുെകാേള്ളണം എന്നു എേന്നാടു പറഞ്ഞു; അതു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു എന്നു ഞാൻ ്രഗഹിച്ചു. 9

അങ്ങെന ഞാൻ ഇളയപ്പെന്റ മകൻ ഹനെമേയലിേനാടു
അനാേഥാത്തിെല നിലം േമടിച്ചു, വില പതിേനഴു
േശെക്കൽ െവള്ളി തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 10 ആധാരം
എഴുതി മു്രദയിട്ടു സാക്ഷികെളെക്കാണ്ടു ഒപ്പിടുവിച്ച
േശഷം ഞാൻ പണം അവന്നു തുലാസിൽ
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 11 ഇങ്ങെന ന്യായവും പതിവും
അനുസരിച്ചു മു്രദയിട്ടിരുന്നതും തുറന്നിരുന്നതുമായ
ആധാരങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങി, 12 ഇളയപ്പെന്റ മകനായ
ഹനെമേയലും ആധാരത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്ന സാക്ഷികളും
കാവലപ്ുരമുറ്റത്തു ഇരുന്നിരുന്ന
െയഹൂദന്മാെരാെക്കയും കാൺെക ആധാരം
മഹേസയാവിെന്റ മകനായ േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ
ബാരൂക്കിെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തു. 13 അവർ േകൾെക്ക
ഞാൻ ബാരൂക്കിേനാടു കലപ്ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 14

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നതും
തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ആധാരങ്ങെള േമടിച്ചു
അവ ഏറിയകാലം നിലപ്ാന്തക്കവണ്ണം ഒരു
മൺപാ്രതത്തിൽ െവക്കുക. 15 ഇനിയും ഈ േദശത്തു
വീടുകളും നിലങ്ങളും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
്രകയവി്രകയം െചയ്യും എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

16 അങ്ങെന ആധാരം േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്കിെന്റ പക്കൽ ഏലപ്ിച്ചേശഷം, ഞാൻ
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചതു എെന്തന്നാൽ: 17

അേയ്യാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ
മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം െകാണ്ടും നീ
ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കി; നിനക്കു
അസാദ്ധ്യമായതു ഒന്നുമില്ല. 18 നീ ആയിരം
തലമുറേയാളം ദയകാണിക്കയും പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യത്തിന്നു അവരുെട േശഷം അവരുെട മക്കളുെട
മാവ്വൎ ിടത്തിൽ പകരം െകാടുക്കയും െചയ്യുന്നു;
മഹത്വവും വല്ലഭത്വവുമുള്ള ൈദവേമ, ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ എന്നേല്ലാ നിെന്റ നാമം. 19 നീ
ആേലാചനയിൽ വലിയവനും ്രപവൃത്തിയിൽ
ശക്തിമാനും ആകുന്നു; ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ
നടപ്പിന്നും ്രപവൃത്തികളുെട ഫലത്തിന്നും തക്കവണ്ണം
െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു നീ മനുഷ്യരുെട
എല്ലാവഴികളിേന്മലും ദൃഷ്ടിെവക്കുന്നു. 20 നീ
മി്രസയീംേദശത്തും ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിലും
മറ്റു മനുഷ്യരുെട ഇടയിലും അടയാളങ്ങളും
അത്ഭുതങ്ങളും ്രപവത്തൎ ിച്ചു ഇന്നുള്ളതുേപാെല
നിനക്കു ഒരു നാമം സമ്പാദിക്കുകയും 21 നിെന്റ

ജനമായ യി്രസാേയലിെന അടയാളങ്ങൾെകാണ്ടും
അത്ഭുതങ്ങൾെകാണ്ടും ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും
നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും മഹാഭീതിെകാണ്ടും
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവരികയും 22

അവരുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുപ്പാൻ നീ അവേരാടു
സത്യം െചയത്തായി പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന ഈ
േദശെത്ത അവക്കൎ ു െകാടുക്കയും െചയത്ു. 23 അവർ
അതിൽ കടന്നു അതിെന ൈകവശമാക്കി; എങ്കിലും
അവർ നിെന്റ വാക്കു അനുസരിക്കേയാ നിെന്റ
ന്യായ്രപമാണംേപാെല നടക്കേയാ െചയത്ില്ല;
െചയവ്ാൻ നീ അവേരാടു കലപ്ിച്ചെതാന്നും അവർ
െചയത്ില്ല; അതുെകാണ്ടു ഈ അനത്ഥൎ ം ഒെക്കയും നീ
അവക്കൎ ു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 24 ഇതാ, വാടകൾ!
നഗരെത്ത പിടിേക്കണ്ടതിന്നു അടുത്തിരിക്കുന്നു!
വാളും ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും േഹതുവായി ഈ
നഗരം അതിന്നു േനെര യുദ്ധം െചയ്യുന്ന കലദ്യരുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നീ അരുളിെചയത്തു
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ അതു കാണുന്നുവേല്ലാ. 25

യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, നഗരം കലദ്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടിരിെക്ക, നിലം വിെലക്കു േമടിച്ചു
അതിന്നു സാക്ഷികെള െവക്കുവാൻ നീ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ. 26 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 27

ഞാൻ സകലജഡത്തിെന്റയും ൈദവമായ
യേഹാവയാകുന്നു; എനിക്കു കഴിയാത്ത വല്ല
കായ്യൎ വും ഉേണ്ടാ? 28 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത
കലദ്യരുെട കയ്യിലും ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ കയ്യിലും ഏലപ്ിക്കും; അവൻ
അതിെന പിടിക്കും. 29 ഈ നഗരത്തിെന്റ േനെര യുദ്ധം
െചയ്യുന്ന കലദ്യർ കടന്നു നഗരത്തിന്നു തീ െവച്ചു
അതിെന, എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
േമലപ്ുരകളിൽെവച്ചു ബാലിന്നു ധൂപംകാട്ടി
അന്യേദവന്മാക്കൎ ു പാനീയബലി പകന്നൎ ിരിക്കുന്ന
വീടുകേളാടുകൂെട ചുട്ടുകളയും. 30

യി്രസാേയൽമക്കളും െയഹൂദാമക്കളും ബാല്യംമുതൽ
എനിക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു മാ്രതം െചയത്ുവന്നു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങളുെട ൈകകളുെട
്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടു എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചേതയുള്ളു
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 31 അവർ ഈ
നഗരെത്ത പണിത നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ
അതിെന എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയത്തക്കവണ്ണം അതു എനിക്കു േകാപവും
േ്രകാധവും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 32 എെന്ന
േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു യി്രസാേയൽമക്കളും
െയഹൂദാമക്കളും അവരുെട രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലംനിവാസികളും
െചയത് സകലേദാഷവുംനിമിത്തം തേന്ന. 33 അവർ
മുഖമല്ല, പുറമേ്രത എങ്കേലക്കു തിരിച്ചിരിക്കുന്നതു;
ഞാൻ ഇടവിടാെത അവെര ഉപേദശിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിട്ടും
ഉപേദശം ൈകെക്കാൾവാൻ അവർ മനസ്സുെവച്ചില്ല.
34 എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയെത്ത
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ അതിൽ
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള ്രപതിഷഠ്ിച്ചു. 35 േമാെലക്കിന്നു
തങ്ങളുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
െബൻഹിേന്നാംതാഴവ്രയിൽ ബാലിെന്റ
പൂജാഗിരികെള പണിതു; ഈ േമ്ലച്ഛതകെള ്രപവത്തൎ ിച്ചു
െയഹൂദെയെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിപ്പാൻ ഞാൻ
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അവേരാടു കലപ്ിച്ചിട്ടില്ല; എെന്റ മനസ്സിൽ അതു
േതാന്നീട്ടുമില്ല. 36 ഇേപ്പാൾ, വാൾ, ക്ഷാമം, മഹാമാരി
എന്നിവയാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ
നഗരെത്തക്കുറിച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 37 എെന്റ
േകാപത്തിലും േ്രകാധത്തിലും മഹാേരാഷത്തിലും
ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞ
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും ഞാൻ അവെര േശഖരിക്കും;
ഞാൻ അവെര ഈ സ്ഥലേത്തക്കു മടക്കിവരുത്തി
അതിൽ നിഭൎയമായി വസിക്കുമാറാക്കും. 38 അവർ
എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ അവക്കൎ ു ൈദവമായും
ഇരിക്കും. 39 അവക്കൎ ും അവരുെട േശഷം അവരുെട
മക്കൾക്കും ഗുണംവരത്തക്കവണ്ണം അവർ എെന്ന
എേന്നക്കും ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവക്കൎ ു
ഏകമനസ്സും ഏകമാഗ്ഗൎ വും െകാടുക്കും. 40 ഞാൻ
അവെര വിട്ടുപിരിയാെത അവക്കൎ ു നന്മ
െചയത്ുെകാണ്ടിരിക്കും എന്നിങ്ങെന ഞാൻ
അവേരാടു ഒരു ശാശ്വതനിയമം െചയ്യും; അവർ എെന്ന
വിട്ടുമാറാെതയിരിപ്പാൻ എങ്കലുള്ള ഭക്തി ഞാൻ
അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ആക്കും. 41 ഞാൻ അവരിൽ
സേന്താഷിച്ചു അവക്കൎ ു ഗുണം െചയ്യും. ഞാൻ
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും കൂെട അവെര
ഈ േദശത്തു നടും. 42 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ ജനത്തിന്നു ഈ വലിയ
അനത്ഥൎ െമാെക്കയും വരുത്തിയതുേപാെല തേന്ന
ഞാൻ അവക്കൎ ു വാഗദ്ത്തം െചയത്ിരിക്കുന്ന
എല്ലാനന്മയും അവക്കൎ ു വരുത്തും. 43 മനുഷ്യനും
മൃഗവും ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു, കലദ്യരുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്ന ഈ േദശത്തു അവർ നിലങ്ങെള വിെലക്കു
േമടിക്കും. 44 ഞാൻ അവരുെട ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തുന്നതുെകാണ്ടു െബന്യാമീൻേദശത്തും
െയരൂശേലമിന്നു ചുറ്റുമുള്ള ്രപേദശങ്ങളിലും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങളിലും
താഴവ്ീതിയിെല പട്ടണങ്ങളിലും െതെക്ക
പട്ടണങ്ങളിലും ആളുകൾ നിലങ്ങെള വിെലക്കു േമടിച്ചു
ആധാരങ്ങൾ എഴുതി മു്രദയിട്ടു സാക്ഷികെളയും
െവക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യിെരമ്യാവു കാവലപ്ുരമുറ്റത്തു
അെടക്കെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു രണ്ടാം ്രപാവശ്യം

അവന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 അതിെന
അനുഷഠ്ിക്കുന്ന യേഹാവ, അതിെന നിവത്തൎ ിപ്പാൻ
നിണ്ണൎ യിക്കുന്ന യേഹാവ, യേഹാവ എന്നു നാമം
ഉള്ളവൻ തേന്ന, ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; 3

എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്ക; ഞാൻ നിനക്കുത്തരം
അരുളം; നീ അറിയാത്ത മഹത്തായും അേഗാചരമായും
ഉള്ള കായ്യൎ ങ്ങെള ഞാൻ നിെന്ന അറിയിക്കും. 4

വാടകൾക്കും വാളിന്നും എതിെര തടുത്തു
നിേല്ക്കണ്ടതിന്നായി ഈ നഗരത്തിൽ െപാളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന
വീടുകെളയും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
അരമനകെളയും കുറിച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 5 അവർ
കലദ്യേരാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ െചല്ലുന്നു; എന്നാൽ
അതു, ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിലും എെന്റ
േ്രകാധത്തിലും സംഹരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട

ശവങ്ങൾെകാണ്ടു അവെയ നിെറപ്പാനേ്രത; അവരുെട
സകലേദാഷവുംനിമിത്തം ഞാൻ എെന്റ മുഖെത്ത ഈ
നഗരത്തിന്നു മെറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഇതാ, ഞാൻ
േരാഗശാന്തിയും ആേരാഗ്യവും വരുത്തി അവെര
െസൗഖ്യമാക്കുകയും സമാധാനത്തിെന്റയും
സത്യത്തിെന്റയും സമൃദ്ധി അവക്കൎ ു
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യും. 7 ഞാൻ െയഹൂദയുെട
്രപവാസികെളയും യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാസികെളയും
മടക്കിവരുത്തി പണ്ടെത്തേപ്പാെല അവക്കൎ ു
അഭിവൃത്തി വരുത്തും. 8 അവർ എേന്നാടു
പിെഴച്ചതായ സകല അകൃത്യെത്തയും ഞാൻ നീക്കി
അവെര ശുദ്ധീകരിക്കയും അവർ പാപം െചയത്ു
എേന്നാടു േ്രദാഹിച്ചതായ സകല അകൃത്യങ്ങെളയും
േമാചിക്കയും െചയ്യും. 9 ഞാൻ അവക്കൎ ു െചയ്യുന്ന
എല്ലാനന്മെയയും കുറിച്ചു േകൾക്കുന്ന
സകലഭൂജാതികളുെടയും മുമ്പാെക അതു എനിക്കു
ആനന്ദനാമവും ്രപശംസയും മഹത്വവും ആയിരിക്കും;
ഞാൻ അതിന്നു വരുത്തുന്ന എല്ലാനന്മയും നിമിത്തവും
സവ്വൎ സമാധാനവുംനിമിത്തവും അവർ േപടിച്ചു
വിെറക്കും. 10 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
മനുഷ്യരും മൃഗവും ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും മനുഷ്യേനാ, നിവാസികേളാ,
മൃഗേമാ ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന
െയരൂശേലംവീഥികളിലും 11 ഇനിയും
ആനന്ദേഘാഷവും സേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റ
സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും: ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ, യേഹാവ നല്ലവനേല്ലാ,
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു എന്നു
പറയുന്നവരുെട ശബ്ദവും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േസ്താ്രതയാഗം െകാണ്ടുവരുന്നവരുെട
ശബ്ദവും േകൾക്കും; ഞാൻ േദശത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റി
പണ്ടെത്തേപ്പാെല ആക്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 12 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മനുഷ്യനും മൃഗവും
ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും അതിെന്റ
സകലപട്ടണങ്ങളിലും ആടുകെള കിടത്തുന്ന
ഇടയന്മാക്കൎ ു ഇനിയും േമച്ചൽപുറം ഉണ്ടാകും; 13

മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങളിലും താഴവ്ീതിയിെല
പട്ടണങ്ങളിലും െതെക്ക പട്ടണങ്ങളിലും
െബന്യാമീൻേദശത്തും െയരൂശേലമിെന്റ
ചുറ്റുവട്ടത്തിലും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും ആടുകൾ
എണ്ണുന്നവെന്റ ൈകക്കു കീെഴ ഇനിയും
കടന്നുേപാകും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 14

ഞാൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും അരുളിെച്ചയത് നല്ലവചനം
നിവത്തൎ ിക്കുന്ന കാലം വരും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 15 ആ നാളുകളിലും ആ കാലത്തും ഞാൻ
ദാവീദിന്നു നീതിയുേള്ളാരു മുളയായവെന
മുെളപ്പിക്കും; അവൻ േദശത്തു നീതിയും ന്യായവും
നടത്തും. 16 അന്നാളിൽ െയഹൂദാ രക്ഷിക്കെപ്പടും;
െയരൂശേലം നിഭൎയമായവ്സിക്കും; അതിന്നു യേഹാവ
നമ്മുെട നീതി എന്നു േപർ പറയും. 17 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ദാവീദിന്നു
ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത വരികയില്ല. 18 ദിനം്രപതി
േഹാമയാഗം കഴിപ്പാനും േഭാജനയാഗം ദഹിപ്പിപ്പാനും
ഹനനയാഗം അപ്പൎ ിപ്പാനും എെന്റ മുമ്പാെക േലവ്യ
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത
വരികയുമില്ല. 19 യിെരമ്യാവിന്നു യേഹാവയുെട
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അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 20 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: തക്കസമയത്തു പകലും
രാവും ഇല്ലാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം പകലിേനാടുള്ള
എെന്റ നിയമവും രാ്രതിേയാടുള്ള എെന്റ നിയമവും
ദുബ്ബൎ ലമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ, 21

എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിന്നു അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴുവാൻ ഒരു മകൻ
ഇല്ലാെത വരത്തക്കവണ്ണം അവേനാടും എെന്റ
ശുശ്രൂഷകന്മാരായ േലവ്യപുേരാഹിതന്മാേരാടും ഉള്ള
എെന്റ നിയമവും ദുബ്ബൎ ലമായവ്രാം. 22

ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്ത എണ്ണുവാനും
കടലപ്ുറെത്ത മണൽ അളക്കുവാനും
കഴിയാത്തതുേപാെല ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ സന്തതിെയയും എെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ
േലവ്യെരയും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും. 23 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 24

യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു
വംശങ്ങെളയും അവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നു ഈ
ജനം പറയുന്നതു നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേയാ? ഇങ്ങെന
അവൻ എെന്റ ജനെത്ത അതു ഇനി ഒരു ജാതിയല്ല
എന്നു ദുഷിച്ചു പറയുന്നു. 25 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; പകലിേനാടും രാ്രതിേയാടും ഉള്ള
എെന്റ നിയമം നിലനില്ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഞാൻ
ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും വ്യവസ്ഥ
നിയമിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, 26 ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റയും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റയും സന്തതിെയ
അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസഹ്ാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും സന്തതിക്കു
അധിപതിമാരായിരിപ്പാൻ അവെന്റ സന്തതിയിൽ നിന്നു
ഒരാെള എടുക്കാതവണ്ണം തള്ളിക്കളയും. അവരുെട
്രപവാസികെള ഞാൻ മടക്കിവരുത്തുകയും അവക്കൎ ു
കരുണ കാണിക്കയും െചയ്യും.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരും
അവെന്റ സകലൈസന്യവും അവെന്റ
ആധിപത്യത്തിൻ കീഴുള്ള

സകലഭൂരാജ്യങ്ങളും സകലജാതികളും
െയരൂശേലമിേനാടും അതിെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും
യുദ്ധം െചയത്ുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, യിെരമ്യാവിന്നു
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു
എെന്തന്നാൽ: 2 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ െചന്നു,
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാേവാടു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; അവൻ
അതിെന തീ െവച്ചു ചുട്ടുകളയും. 3 നീ അവെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാകാെത പിടിെപട്ടു അവെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടും; നീ ബാേബൽരാജാവിെന
കേണ്ണാടു കണ്ണു കാണുകയും അവൻ വാേയാടുവായ്
നിേന്നാടു സംസാരിക്കയും നീ ബാേബലിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരികയും െചയ്യും. 4 എങ്കിലും
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാേവ, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്ക! നിെന്നക്കുറിച്ചു യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 5 നീ വാളാൽ
മരിക്കയില്ല; നീ സമാധാനേത്താെട മരിക്കും; നിനക്കു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പണ്ടെത്ത രാജാക്കന്മാരായ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു േവണ്ടി സുഗന്ധദഹനം

കഴിച്ചതുേപാെല അവർ നിനക്കുേവണ്ടിയും കഴിക്കും;
അേയ്യാ തമ്പുരാേന! എന്നു െചാല്ലി അവർ
നിെന്നക്കുറിച്ചു വിലപിക്കും; അതു ഞാൻ കലപ്ിച്ച
വചനമേല്ലാ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 6

യിെരമ്യാ ്രപവാചകൻ ഈ വചനങ്ങെള ഒെക്കയും
െയരൂശേലമിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാേവാടു ്രപസ്താവിച്ചു. 7 അന്നു
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യം െയരൂശേലമിേനാടും
ലാക്കീശ,് അെസക്കാ എന്നിങ്ങെന െയഹൂദയിൽ
േശഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും യുദ്ധം
െചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു; െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽെവച്ചു
ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായി േശഷിച്ചിരുന്നതു ഇവയേ്രത.

8 ആരും തെന്റ സേഹാദരനായ ഒരു
െയഹൂദെനെക്കാണ്ടു അടിമേവല െചയ്യിക്കാെത
എ്രബായദാസെനയും എ്രബായദാസിെയയും 9

സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു വിേമാചനം
്രപസിദ്ധമാേക്കണെമന്നു സിെദക്കീയാരാജാവു
െയരൂശേലമിെല സകല ജനേത്താടും ഒരു നിയമം
െചയത്േശഷം, യിെരമ്യാവിന്നു
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു. 10 ആരും
തെന്റ ദാസെനെക്കാണ്ടും ദാസിെയെക്കാണ്ടും ഇനി
അടിമേവല െചയ്യിക്കാെത അവെര സ്വത്രന്തരായി
വിട്ടയേക്കണെമന്നുള്ള നിയമത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട
സകല്രപഭുക്കന്മാരും സവ്വൎ ജനവും അതു അനുസരിച്ചു
അവെര വിട്ടയച്ചിരുന്നു. 11 പിന്നീേടാ അവർ
വ്യത്യാസം കാണിച്ചു, സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയച്ചിരുന്ന
ദാസന്മാെരയും ദാസിമാെരയും മടക്കിവരുത്തി അവെര
വീണ്ടും ദാസീദാസന്മാരാക്കിത്തീത്തൎ ു. 12 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു യിെരമ്യാവിന്നു
യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 13

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര
അടിമവീടായ മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാളിൽ അവേരാടു ഒരു നിയമം െചയത്ു: 14

തെന്നത്താൻ നിനക്കു വില്ക്കയും ആറുസംവത്സരം
നിെന്ന േസവിക്കയും െചയത് എ്രബായസേഹാദരെന
ഒടുക്കം ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ വിട്ടയേക്കണം;
അവെന സ്വത്രന്തനായി നിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
വിട്ടയേക്കണം എന്നു കലപ്ിച്ചിരുന്നു; എങ്കിലും
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്റ കലപ്ന
അനുസരിച്ചില്ല, െചവി ചായിച്ചതുമില്ല. 15 നിങ്ങേളാ
ഇന്നു തിരിഞ്ഞു ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ കൂട്ടുകാരന്നു
വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കിയതിനാൽ എനിക്കു
ഹിതമായതു ്രപവത്തൎ ിച്ചു, എെന്റ നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയത്തിൽെവച്ചു എെന്റ മുമ്പാെക
ഒരു നിയമം െചയത്ു. 16 എങ്കിലും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം
കാണിച്ചു എെന്റ നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കി
ഓേരാരുത്തൻ ഇഷ്ടംേപാെല േപാെയ്ക്കാൾവാൻ
വിേമാചനം െകാടുത്തു അയച്ചിരുന്ന തെന്റ
ദാസെനയും ദാസിെയയും മടക്കിവരുത്തി
ദാസീദാസന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 17 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ സേഹാദരന്നും കൂട്ടുകാരന്നും വിേമാചനം
്രപസിദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്കു േകട്ടില്ലേല്ലാ; ഇതാ, ഞാൻ ഒരു വിേമാചനം
്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു; അതു വാളിന്നും മഹാമാരിക്കും
ക്ഷാമത്തിന്നുമേ്രത; ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങളിലും
ഞാൻ നിങ്ങെള ഭീതിവിഷയമാക്കിത്തീക്കൎ ും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 18 കാളക്കുട്ടിെയ രണ്ടായി
പിളന്നൎ ു അതിെന്റ പിളപ്പൎ ുകളുെട നടുെവ
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കടന്നുെകാണ്ടു എെന്റ മുമ്പാെക െചയത്
നിയമത്തിെല സംഗതികൾ നിവത്തൎ ിക്കാെത എെന്റ
നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നവെര, 19 കാളക്കുട്ടിയുെട
പിളപ്പൎ ുകളുെട നടുെവ കടന്നുേപായ
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും
െയരൂശേലം്രപഭുക്കന്മാെരയും ഷണ്ഡന്മാെരയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും േദശത്തിെല സകലജനെത്തയും
തേന്ന, ഞാൻ ഏലപ്ിക്കും. 20 അവരുെട ശ്രതുക്കളുെട
കയ്യിലും അവക്കൎ ു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവരുെട കയ്യിലും ഞാൻ അവെര
ഏലപ്ിക്കും; അവരുെട ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കും
ഇരയായത്ീരും. 21 െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാെവയും അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ഞാൻ അവരുെട ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിലും അവക്കൎ ു
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട
കയ്യിലും നിങ്ങെള വിട്ടുേപായിരിക്കുന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ കയ്യിലും
ഏലപ്ിക്കും. 22 ഞാൻ കലപ്ിച്ചു അവെര ഈ
നഗരത്തിേലക്കു മടക്കി വരുത്തും; അവർ അതിെന
യുദ്ധം െചയത്ു പിടിച്ചു തീ െവച്ചു ചുട്ടുകളയും;
ഞാൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെള നിവാസികളില്ലാെത
ശൂന്യമാക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
കാലത്തു യിെരമ്യാവിന്നു യേഹാവയിങ്കൽ

നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു എെന്തന്നാൽ: 2 നീ
േരഖാബ്യഗൃഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു, അവേരാടു
സംസാരിച്ചു അവെര യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
ഒരു മുറിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു അവക്കൎ ു
വീഞ്ഞുകുടിപ്പാൻ െകാടുക്ക. 3 അങ്ങെന ഞാൻ
ഹബസിന്യാവിെന്റ മകനായ യിെരമ്യാവിെന്റ മകൻ
യയസന്യാെവയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും
അവെന്റ സകലപു്രതന്മാെരയും േരഖാബ്യഗൃഹം
മുഴുവെനയും കൂട്ടി 4 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
്രപഭുക്കന്മാരുെട മുറിക്കരിെക ശല്ലൂമിെന്റ മകനായ
വാതിൽ കാവല്ക്കാരൻ മയേസയാവിെന്റ മുറിക്കു മീെത
ഇഗദ്ല്യാവിെന്റ മകനും ൈദവപുരുഷനുമായ
ഹാനാെന്റ പു്രതന്മാരുെട മുറിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 5

പിെന്ന ഞാൻ, േരഖാബ്യഗൃഹക്കാരുെട മുമ്പിൽ
വീഞ്ഞു നിെറച്ച കുടങ്ങളും പാനപാ്രതങ്ങളും െവച്ചു
അവേരാടു: വീഞ്ഞു കുടിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 6

അതിന്നു അവർ പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു
കുടിക്കയില്ല; േരഖാബിെന്റ മകനായി ഞങ്ങളുെട
പിതാവായ േയാനാദാബ ്ഞങ്ങേളാടു: നിങ്ങൾ െചന്നു
പാക്കൎ ുന്ന േദശത്തു ദീഘൎ യുേസ്സാെട ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
7 നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട മക്കളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു
കുടിക്കരുതു; വീടു പണിയരുതു; വിത്തു വിെതക്കരുതു;
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കരുതു; ഈവക ഒന്നും
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകയുമരുതു; നിങ്ങൾ ജീവപയ്യൎ ന്തം
കൂടാരങ്ങളിൽ പാേക്കൎ ണം എന്നിങ്ങെന
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 അങ്ങെന ഞങ്ങളും ഭായ്യൎ മാരും
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഞങ്ങളുെട
ജീവകാലെത്താരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കേയാ 9

പാപ്പൎ ാൻ വീടു പണികേയാ െചയ്യാെത േരഖാബിെന്റ
മകനായി ഞങ്ങളുെട പിതാവായ േയാനാദാബ്
ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച സകലത്തിലും അവെന്റ വാക്കു

േകട്ടനുസരിച്ചുവരുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു
മുന്തിരിേത്താട്ടവും വയലും വിത്തും ഇല്ല. 10 ഞങ്ങൾ
കൂടാരങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു, ഞങ്ങളുെട പിതാവായ
േയാനാദാബ ്ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു. 11 എന്നാൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ േദശെത്ത
ആ്രകമിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ: വരുവിൻ കലദ്യരുെട
ൈസന്യത്തിെന്റയും അരാമ്യരുെട ൈസന്യത്തിെന്റയും
മുമ്പിൽനിന്നു നമുക്കു െയരൂശേലമിേലക്കു
േപായ്ക്കളയാം എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന ഞങ്ങൾ
െയരൂശേലമിൽ പാത്തൎ ുവരുന്നു. 12 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 13

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ െചന്നു
െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും െയരൂശേലം
നിവാസികേളാടും പറേയണ്ടതു: എെന്റ വചനങ്ങെള
അനുസരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ്രപേബാധനം
ൈകെക്കാള്ളുന്നില്ലേയാ? എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 14 േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബ്
തെന്റ പു്രതന്മാേരാടു വീഞ്ഞു കുടിക്കരുെതന്നു
കലപ്ിച്ചതു അവർ നിവത്തൎ ിക്കുന്നു; അവർ
പിതാവിെന്റ കലപ്ന ്രപമാണിച്ചു ഇന്നുവെര
കുടിക്കാെത ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ ഇടവിടാെത
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എെന്ന
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. 15 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തികെള
നന്നാക്കുവിൻ; അന്യേദവന്മാേരാടു േചന്നൎ ു അവെര
േസവിക്കരുതു; അേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും തന്ന േദശത്തു നിങ്ങൾ
വസിക്കുെമന്നിങ്ങെന ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ
സകലദാസന്മാെരയും ഞാൻ ഇടവിടാെത നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ അയച്ചു പറയിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ െചവി
ചായിക്കേയാ എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കേയാ
െചയത്ിട്ടില്ല. 16 േരഖാബിെന്റ മകനായ
േയാനാദാബിെന്റ പു്രതന്മാർ അവരുെട പിതാവു
കലപ്ിച്ച കലപ്ന ്രപമാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ ജനേമാ,
എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല. 17 അതുെകാണ്ടു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി ൈസന്യങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവർ േകൾക്കേയാ വിളിച്ചിട്ടും
അവർ ഉത്തരം പറകേയാ െചയ്യായ്കെകാണ്ടു, ഞാൻ
െയഹൂദയുെട േമലും െയരൂശേലമിെല
സകലനിവാസികളുെട േമലും ഞാൻ അവക്കൎ ു
വിധിച്ചിരിക്കുന്ന അനത്ഥൎ െമാെക്കയും വരുത്തും. 18

പിെന്ന യിെരമ്യാവു േരഖാബ്യഗൃഹേത്താടു
പറഞ്ഞതു: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട പിതാവായ
േയാനാദാബിെന്റ കലപ്ന ്രപമാണിച്ചു അവെന്റ
ആജ്ഞെയാെക്കയും അനുസരിച്ചു അവൻ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു,
19 എെന്റ മുമ്പാെക നിലപ്ാൻ േരഖാബിെന്റ മകനായ
േയാനാദാബിന്നു ഒരു പുരുഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാെത
വരികയില്ല എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

യിെരമ്യാവു 34:19 623 യിെരമ്യാവു 35:19
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൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
നാലാം ആണ്ടിൽ യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു

യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടാവിതു: 2 നീ ഒരു
പുസ്തകച്ചുരുൾ േമടിച്ചു, ഞാൻ േയാശീയാവിെന്റ
കാലത്തു നിേന്നാടു സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയ നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും
സകലജാതികെളയുംകുറിച്ചു ഞാൻ നിേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത് വചനങ്ങെളാെക്കയും അതിൽ
എഴുതുക. 3 പേക്ഷ െയഹൂദാഗൃഹം ഞാൻ അവക്കൎ ു
വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന സകല അനത്ഥൎ െത്തയും
കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടു ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം
വിട്ടുതിരിവാനും ഞാൻ അവരുെട അകൃത്യവും
പാപവും ക്ഷമിപ്പാനും ഇടവരും. 4 അങ്ങെന
യിെരമ്യാവു േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്കിെന
വിളിച്ചു; യേഹാവ യിെരമ്യാേവാടു അരുളിെച്ചയത്
സകലവചനങ്ങെളയും അവെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം
ബാരൂക്ക് ഒരു പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എഴുതി. 5 യിെരമ്യാവു
ബാരൂക്കിേനാടു കലപ്ിച്ചതു: ഞാൻ
അെടക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; എനിക്കു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േപാകുവാൻ കഴിവില്ല. 6 ആകയാൽ നീ
െചന്നു എെന്റ വാെമാഴിേകട്ടു എഴുതിയ
ചുരുളിൽനിന്നു യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഉപവാസദിവസത്തിൽ
തേന്ന ജനം േകൾെക്ക വായിക്ക; അതതു
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന എല്ലാെയഹൂദയും
േകൾെക്ക നീ അതു വായിേക്കണം. 7 പെക്ഷ അവർ
യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ വീണു അേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം വിട്ടുതിരിയും;
യേഹാവ ഈ ജനത്തിന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന േകാപവും
േ്രകാധവും വലിയതേല്ലാ. 8 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെലെയാെക്കയും
േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്ക് െചയത്ു,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു
യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള വായിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു. 9

േയാശീയാവിെന്റ മകനായി െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ, ഒമ്പതാം
മാസത്തിൽ, അവർ െയരൂശേലമിെല സകല
ജനത്തിന്നും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു
െയരൂശേലമിൽ വന്ന സകലജനത്തിന്നും
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു ഉപവാസം
്രപസിദ്ധമാക്കി, 10 അേപ്പാൾ ബാരൂക്ക് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ, യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
പുതിയവാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ, േമലെത്ത
മുറ്റത്തു, ശാഫാെന്റ മകനായ െഗമയ്യൎ ാരായസക്കാരെന്റ
മുറിയിൽെവച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു
യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങെള സകലജനെത്തയും
വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചു. 11 ശാഫാെന്റ മകനായ
െഗമയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ മീഖായാവു യേഹാവയുെട
വചനങ്ങെളാെക്കയും പുസ്തകത്തിൽനിന്നു വായിച്ചു
േകട്ടേപ്പാൾ 12 അവൻ രാജഗൃഹത്തിൽ
രായസക്കാരെന്റ മുറിയിൽ െചന്നു; അവിെട
സകല്രപഭുക്കന്മാരും ഇരുന്നിരുന്നു; രായസക്കാരൻ
എലീശാമായും െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ െദലായാവും
അഖേ്ബാരിെന്റ മകൻ എൽനാഥാനും ശാഫാെന്റ
മകൻ െഗമയ്യൎ ാവും ഹനന്യാവിെന്റ മകൻ
സിെദക്കീയാവും േശഷം ്രപഭുക്കന്മാരും തേന്ന. 13

ബാരൂക്ക് ജനെത്ത പുസ്തകം
വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ, താൻ േകട്ടിരുന്ന
വചനങ്ങെളാെക്കയും മീഖായാവു അവേരാടു
്രപസ്താവിച്ചു. 14 അേപ്പാൾ സകല്രപഭുക്കന്മാരും
കൂശിയുെട മകനായ െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ
നഥന്യാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദിെയ ബാരൂക്കിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു: നീ ജനെത്ത വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ച
പുസ്തകച്ചുരുൾ എടുത്തുെകാണ്ടു വരിക എന്നു
പറയിച്ചു; അങ്ങെന േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്ക്
പുസ്തകച്ചുരുൾ എടുത്തുെകാണ്ടു അവരുെട അടുക്കൽ
വന്നു. 15 അവർ അവേനാടു: ഇവിെട ഇരുന്നു അതു
വായിച്ചുേകൾപ്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; ബാരൂക്ക്
വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചു. 16 ആ വചനങ്ങെളാെക്കയും
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഭയെപ്പട്ടു തമ്മിൽ തമ്മിൽ േനാക്കി,
ബാരൂക്കിേനാടു: ഈ വചനങ്ങെളാെക്കയും ഞങ്ങൾ
രാജാവിെന അറിയിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 നീ ഈ
വചനങ്ങെളാെക്കയും എങ്ങെനയാകുന്നു
എഴുതിയതു? അവൻ പറഞ്ഞുതന്നിേട്ടാ? ഞങ്ങേളാടു
പറക എന്നു അവർ ബാരൂക്കിേനാടു േചാദിച്ചു. 18

ബാരൂക്ക് അവേരാടു: അവൻ ഈ
വചനങ്ങെളാെക്കയും പറഞ്ഞുതന്നു, ഞാൻ
മഷിെകാണ്ടു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ ്രപഭുക്കന്മാർ ബാരൂക്കിേനാടു:
േപായി നീയും യിെരമ്യാവും കൂെട ഒളിച്ചുെകാൾവിൻ;
നിങ്ങൾ ഇേന്നടത്തു ഇരിക്കുന്നു എന്നു ആരും
അറിയരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അനന്തരം അവർ
പുസ്തകച്ചുരുൾ രായസക്കാരനായ എലീശാമയുെട
മുറിയിൽ െവേച്ചച്ചു, അരമനയിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു ആ വചനങ്ങെളാെക്കയും
രാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ചു. 21 രാജാവു ചുരുൾ
എടുത്തുെകാണ്ടു വരുവാൻ െയഹൂദിെയ അയച്ചു;
അവൻ രായസക്കാരനായ എലീശാമയുെട
മുറിയിൽനിന്നു അതു എടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു;
െയഹൂദി അതു രാജാവിെനയും രാജാവിെന്റ ചുറ്റും
നില്ക്കുന്ന സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും വായിച്ചു
േകൾപ്പിച്ചു. 22 അന്നു ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ രാജാവു
േഹമന്തഗൃഹത്തിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവെന്റ
മുമ്പാെക െനരിേപ്പാട്ടിൽ തീ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 23

െയഹൂദി മൂന്നു നാലു ഭാഗം വായിച്ചേശഷം രാജാവു
എഴുത്തുകാരെന്റ ഒരു കത്തിെകാണ്ടു അതു കണ്ടിച്ചു
ചുരുൾ മുഴുവനും െനരിേപ്പാട്ടിെല തീയിൽ
െവന്തുേപാകുംവെര െനരിേപ്പാട്ടിൽ ഇട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.
24 രാജാവാകെട്ട ആ വചനങ്ങെളാെക്കയും േകട്ട
ഭൃത്യന്മാരിൽ ആെരങ്കിലുമാകെട്ട ഭയെപ്പടുകേയാ
വ്രസ്തം കീറുകേയാ െചയത്ില്ല. 25 ചുരുൾ
ചുട്ടുകളയരുേത എന്നു എൽനാഥാനും െദലായാവും
െശമയ്യൎ ാവും രാജാവിേനാടു അേപക്ഷിച്ചു എങ്കിലും
അവൻ അവരുെട അേപക്ഷ േകട്ടില്ല. 26 അനന്തരം
ബാരൂക്ക് എന്ന എഴുത്തുകാരെനയും
യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും പിടിപ്പാൻ രാജാവു
രാജകുമാരനായ െയരെഹ്മേയലിേനാടും
അ്രസീേയലിെന്റ മകനായ െസരായാേവാടും
അേബ്ദലിെന്റ മകനായ െശെലമ്യാേവാടും കലപ്ിച്ചു;
എന്നാൽ യേഹാവ അവെര ഒളിപ്പിച്ചു; 27 ചുരുളും
ബാരൂക്ക് യിെരമ്യാവിെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം
എഴുതിയിരുന്ന വചനങ്ങളും രാജാവു
ചുട്ടുകളഞ്ഞേശഷം, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 28 നീ മെറ്റാരു
ചുരുൾ േമടിച്ചു െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീം
ചുട്ടുകളഞ്ഞ മുമ്പിലെത്ത ചുരുളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
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വചനങ്ങെളാെക്കയും അതിൽ എഴുതുക. 29 എന്നാൽ
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിേനാടു നീ
പറേയണ്ടതു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ബാേബൽരാജാവു വന്നു ഈ േദശെത്ത നശിപ്പിച്ചു,
മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും മുടിച്ചുകളയും എന്നു നീ
അതിൽ എഴുതിയതു എന്തിനു എന്നു പറഞ്ഞു നീ ആ
ചുരുൾ ചുട്ടുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 30 അതുെകാണ്ടു
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ചു
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവന്നു
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരുത്തനും
ഉണ്ടാകയില്ല; അവെന്റ ശവം പകൽ െവയിലും
രാ്രതിയിൽ മഞ്ഞു ഏലപ്ാൻ എറിഞ്ഞുകളയും. 31

ഞാൻ അവെനയും അവെന്റ സന്തതിെയയും
ഭൃത്യന്മാെരയും അവരുെട അകൃത്യംനിമിത്തം
സന്ദശൎ ിക്കും; അവക്കൎ ും െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും
െയഹൂദാപുരുഷന്മാക്കൎ ും വരുത്തുെമന്നു ഞാൻ
വിധിച്ചതും അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുമായ
അനത്ഥൎ െമാെക്കയും ഞാൻ അവക്കൎ ു വരുത്തും. 32

അങ്ങെന യിെരമ്യാവു മെറ്റാരു ചുരുൾ എടുത്തു
േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്ക് എന്ന എഴുത്തുകാരെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാക്കീം തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞ
പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെളാെക്കയും യിെരമ്യാവിെന്റ
വാെമാഴി്രപകാരം അതിൽ എഴുതി; അതുേപാെലയുള്ള
ഏറിയ വചനങ്ങളും േചെത്തൎ ഴുതുവാൻ
സംഗതിവന്നു.

൩൭൩൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായ
െകാന്യാവിന്നു പകരം േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ സിെദക്കീയാവു രാജാവായി;

അവെന ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
െയഹൂദാേദശത്തു രാജാവാക്കിയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ
അവനാകെട്ട അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരാകെട്ട േദശത്തിെല
ജനമാകെട്ട യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയത് വചനങ്ങെള
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 3 സിെദക്കീയാരാജാവു
െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ െയഹൂഖലിെനയും
മയേസയാവിെന്റ മകനായ
െസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു: നീ നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം
കഴിേക്കണം എന്നു പറയിച്ചു. 4 യിെരമ്യാവിേന്നാ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ വരത്തുേപാക്കുണ്ടായിരുന്നു;
അവെന തടവിലാക്കിയിരുന്നില്ല. 5 ഫറേവാെന്റ
ൈസന്യം മി്രസയീമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു എന്ന
വത്തൎ മാനം െയരൂശേലമിെന നിേരാധിച്ചുപാത്തൎ
കലദ്യർ േകട്ടേപ്പാൾ അവർ െയരൂശേലമിെന
വിട്ടുേപായി. 6 അന്നു യിെരമ്യാ്രപവാചകന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 7

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ നിങ്ങെള
എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാടു
നിങ്ങൾ പറേയണ്ടതു: നിങ്ങൾക്കു സഹായത്തിന്നായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഫറേവാെന്റ ൈസന്യം തങ്ങളുെട
േദശമായ മി്രസയീമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും. 8

കലദ്യേരാ മടങ്ങിവന്നു ഈ നഗരേത്താടു യുദ്ധം
െചയത്ു അതിെന പിടിച്ചു തീ െവച്ചു ചുട്ടുകളയും. 9

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: കലദ്യർ

നിശ്ചയമായിട്ടു നെമ്മ വിട്ടുേപാകും എന്നു പറഞ്ഞു
നിങ്ങെളത്തേന്ന വിഞ്ചിക്കരുതു; അവർ
വിട്ടുേപാകയില്ല. 10 നിങ്ങേളാടു യുദ്ധംെചയ്യുന്ന
കലദ്യരുെട സവ്വൎ  ൈസന്യേത്തയും നിങ്ങൾ
േതാലപ്ിച്ചിട്ടു, മുറിേവറ്റ ചിലർ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരുന്നാലും അവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂടാരത്തിൽ നിന്നു എഴുേന്നറ്റുവന്നു ഈ നഗരെത്ത
തീെവച്ചു ചുട്ടുകളയും.

11 ഫറേവാെന്റ ൈസന്യംനിമിത്തം കലദ്യരുെട
ൈസന്യം െയരൂശേലമിെന വിട്ടുേപായേപ്പാൾ 12

യിെരമ്യാവു െബന്യാമീൻേദശത്തു െചന്നു
സ്വജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ തെന്റ ഓഹരി വാങ്ങുവാൻ
െയരൂശേലമിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 13 അവൻ
െബന്യാമീൻവാതില്ക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ, അവിടെത്ത
കാവല്ക്കാരുെട അധിപതിയായി ഹനന്യാവിെന്റ മകനായ
െശെലമ്യാവിെന്റ മകൻ യിരീയാവു എന്നു
േപരുള്ളവൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന പിടിച്ചു: നീ
കലദ്യരുെട പക്ഷം േചരുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 അതിന്നു യിെരമ്യാവു: അതു േനരല്ല,
ഞാൻ കലദ്യരുെട പക്ഷം േചരുവാനല്ല േപാകുന്നതു
എന്നു പറഞ്ഞു; യിരീയാവു അതു കൂട്ടാക്കാെത
യിെരമ്യാെവ പിടിച്ചു ്രപഭുക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 15 ്രപഭുക്കന്മാർ യിെരമ്യാേവാടു
േകാപിച്ചു അവെന അടിച്ചു രായസക്കാരനായ
േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽ തടവിൽ െവച്ചു; അതിെന അവർ
കാരാഗൃഹമാക്കിയിരുന്നു. 16 അങ്ങെന യിെരമ്യാവു
കുണ്ടറയിെല നിലവറകളിൽ ആയി അവിെട
ഏെറനാൾ പാേക്കൎ ണ്ടിവന്നു. 17 അനന്തരം
സിെദക്കീയാരാജാവു ആളയച്ചു അവെന വരുത്തി:
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു വല്ല അരുളപ്പാടും ഉേണ്ടാ
എന്നു രാജാവു അരമനയിൽെവച്ചു അവേനാടു
രഹസ്യമായി േചാദിച്ചു; അതിന്നു യിെരമ്യാവു: ഉണ്ടു;
നീ ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടും
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 പിെന്ന യിെരമ്യാവു
സിെദക്കീയാരാജാവിേനാടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ
എെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഞാൻ നിേന്നാേടാ നിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാേടാ ഈ
ജനേത്താേടാ എന്തു കുറ്റം െചയത്ു. 19

ബാേബൽരാജാവു നിങ്ങളുെട േനെരയും ഈ
േദശത്തിെന്റ േനെരയും വരികയില്ല എന്നു നിങ്ങേളാടു
്രപവചിച്ച നിങ്ങളുെട ്രപവാചകന്മാർ ഇേപ്പാൾ
എവിെട? 20 ആകയാൽ യജമാനനായ രാജാേവ,
േകൾേക്കണേമ! എെന്റ അേപക്ഷ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു
ൈകെക്കാേള്ളണേമ! ഞാൻ രായസക്കാരനായ
േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽ കിടന്നു
മരിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്ന വീണ്ടും അവിെട
അയക്കരുേത. 21 അേപ്പാൾ സിെദക്കീയാരാജാവു:
യിെരമ്യാെവ കാവൽപുരമുറ്റത്തു ഏലപ്ിപ്പാനും
നഗരത്തിൽ ആഹാരം തീെര ഇല്ലാതാകുംവെര
അപ്പക്കാരുെട െതരുവിൽനിന്നു ദിവസം്രപതി ഒരു
അപ്പം അവന്നു െകാടുപ്പാനും കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന
യിെരമ്യാവു കാവൽപുരമുറ്റത്തു പാത്തൎ ു.

൩൮൩൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഈ
നഗരത്തിൽ പാക്കൎ ുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും

മരിക്കും; കലദ്യരുെട അടുക്കൽ െചന്നു
േചരുന്നവേനാ ജീവേനാെടയിരിക്കും; അവെന്റ ജീവൻ
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അവന്നു െകാള്ളകിട്ടിയതുേപാെലയിരിക്കും; അവൻ
ജീവേനാടിരിക്കും എന്നും യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 2 ഈ നഗരം നിശ്ചയമായി
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടും, അവൻ അതിെന പിടിക്കും എന്നും
3 യിെരമ്യാവു സകല ജനേത്താടും ്രപസ്താവിച്ച
വചനങ്ങെള മത്ഥാെന്റ മകനായ െശഫത്യാവും
പശഹ്ൂരിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവും െശെലമ്യാവിെന്റ
മകനായ യൂഖലും മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ പശഹ്ൂരും
േകട്ടിട്ടു 4 ്രപഭുക്കന്മാർ രാജാവിേനാടു: ഈ മനുഷ്യൻ
നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന പടയാളികൾക്കും
സവ്വൎ ജനത്തിന്നും ഇങ്ങെനയുള്ള വാക്കു പറഞ്ഞു
ൈധയ്യൎ ക്ഷയം വരുത്തുന്നതുെകാണ്ടു അവെന
െകാന്നുകളേയണേമ; ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ജനത്തിെന്റ
നന്മയല്ല തിന്മയേ്രത അേന്വഷിക്കുന്നതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 സിെദക്കീയാരാജാവു: ഇതാ, അവൻ
നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായി ഒന്നും െചയവ്ാൻ രാജാവിന്നു
കഴിവില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അവർ യിെരമ്യാെവ
പിടിച്ചു കാവൽപുരമുറ്റത്തു രാജകുമാരനായ
മല്ക്കീയാവിന്നുള്ള കുഴിയിൽ ഇറക്കി;
കയറുെകാണ്ടായിരുന്നു അവർ യിെരമ്യാെവ
ഇറക്കിയതു; കുഴിയിൽ െചളിയല്ലാെത
െവള്ളമില്ലായിരുന്നു; യിെരമ്യാവു െചളിയിൽ താണു. 7

അവർ യിെരമ്യാെവ കുഴിയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു എന്നു
രാജഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂശ്യനായ ഏെബദ-്-
േമെലക്ക് എന്ന ഷണ്ഡൻ േകട്ടു; അന്നു രാജാവു
െബന്യാമീൻവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു. 8 ഏെബദ-്
േമെലക്ക് രാജഗൃഹത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
രാജാവിേനാടു സംസാരിച്ചു: 9 യജമാനനായ രാജാേവ,
ഈ മനുഷ്യർ യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാടു
െചയത്െതാെക്കയും അന്യായമേ്രത; അവർ അവെന
കുഴിയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു; നഗരത്തിൽ അപ്പം
ഇല്ലായ്കയാൽ അവൻ അവിെട പട്ടിണികിടന്നു
ചാേകയുള്ള എന്നു പറഞ്ഞു. 10 രാജാവു കൂശ്യനായ
ഏെബദ-്േമെലക്കിേനാടു: നീ ഇവിെടനിന്നു മുപ്പതു
ആളുകെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്നു,
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മരിക്കുംമുെമ്പ അവെന
കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റിെക്കാൾക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 11

അങ്ങെന ഏെബദ-്േമെലക്ക് ആയാളുകെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു രാജഗൃഹത്തിൽ ഭണ്ഡാരമുറിക്കു കീെഴ
െചന്നു അവിെട നിന്നു പഴന്തുണിയും
കീറ്റുതുണിക്കണ്ടങ്ങളും എടുത്തു കുഴിയിൽ
യിെരമ്യാവിന്നു കയറുവഴി ഇറക്കിെക്കാടുത്തു. 12

കൂശ്യനായ ഏെബദ-്-േമെലക്ക് യിെരമ്യാേവാടു: ഈ
പഴന്തുണിയും കീറ്റുതുണിക്കണ്ടങ്ങളും നിെന്റ
കക്ഷങ്ങളിൽ െവച്ചു അതിന്നു പുറെമ
കയറിട്ടുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു; യിെരമ്യാവു
അങ്ങെന െചയത്ു. 13 അവർ യിെരമ്യാെവ
കയറുെകാണ്ടു കുഴിയിൽനിന്നു വലിച്ചുകയറ്റി;
യിെരമ്യാവു കാവൽപുരമുറ്റത്തു പാത്തൎ ു. 14 അതിെന്റ
േശഷം സിെദക്കീയാരാജാവു ആളയച്ചു
യിെരമ്യാ്രപവാചകെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
മൂന്നാം ്രപേവശനത്തിങ്കൽ തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തി;
രാജാവു യിെരമ്യാേവാടു: ഞാൻ നിേന്നാടു ഒരു കായ്യൎ ം
േചാദിക്കുന്നു; എേന്നാടു ഒന്നും മെറച്ചുെവക്കരുതു
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 15 അതിന്നു യിെരമ്യാവു
സിെദക്കീയാേവാടു: ഞാൻ അതു േബാധിപ്പിച്ചാൽ
എെന്ന െകാല്ലുകയില്ലേയാ? ഞാൻ ഒരു ആേലാചന
പറഞ്ഞു തന്നാൽ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കയില്ലേല്ലാ

എന്നു പറഞ്ഞു. 16 സിെദക്കീയാരാജാവു: ഈ
്രപാണെന സൃഷ്ടിച്ചുതന്ന യേഹാവയാണ, ഞാൻ
നിെന്ന െകാല്ലുകയില്ല; നിനക്കു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
ഞാൻ നിെന്ന ഏലപ്ിക്കയുമില്ല എന്നു യിെരമ്യാേവാടു
രഹസ്യമായി സത്യംെചയത്ു. 17 എന്നാെറ
യിെരമ്യാവു സിെദക്കീയാേവാടു: യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായി ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ബാേബൽരാജാവിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നാൽ
നിനക്കു ്രപാണരക്ഷയുണ്ടാകും; ഈ നഗരെത്ത തീ
െവച്ചു ചുട്ടുകളകയുമില്ല; നീയും നിെന്റ ഗൃഹവും
ജീവേനാെട ഇരിക്കും. 18 നീ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െചല്ലാഞ്ഞാേലാ
ഈ നഗരം കലദ്യരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടും;
അവർ അതിെന തീ െവച്ചു ചുട്ടുകളയും; നീ അവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു െതറ്റിെയാഴികയുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
19 സിെദക്കീയാരാജാവു യിെരമ്യാേവാടു: കലദ്യർ
എെന്ന അവരുെട പക്ഷം േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന
െയഹൂദന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കയും അവർ എെന്ന
അപമാനിക്കയും െചയ്യുെമന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അതിന്നു യിെരമ്യാവു പറഞ്ഞതു:
അവർ നിെന്ന ഏലപ്ിക്കയില്ല; ഞാൻ േബാധിപ്പിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട വചനം േകൾേക്കണേമ; എന്നാൽ
നിനക്കു നന്നായിരിക്കും; നിനക്കു
്രപാണരക്ഷയുണ്ടാകും. 21 പുറത്തു െചല്ലുവാൻ
നിനക്കു മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ, യേഹാവ
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്ന അരുളപ്പാടാവിതു: 22

െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
സകല്രസ്തീകളും പുറത്തു ബാേബൽരാജാവിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ േപാേകണ്ടിവരും; നിെന്റ
ചങ്ങാതിമാർ നിെന്ന വശീകരിച്ചു േതാലപ്ിച്ചു; നിെന്റ
കാൽ െചളിയിൽ താണേപ്പാൾ പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു
എന്നു അവർ പറയും. 23 നിെന്റ സകലഭായ്യൎ മാെരയും
മക്കെളയും പുറത്തു കലദ്യരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകും; നീയും അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു
ഒഴിഞ്ഞുേപാകാെത ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
അകെപ്പടും; ഈ നഗരെത്ത തീ െവച്ചു
ചുട്ടുകളയുന്നതിന്നു നീ േഹതുവാകും. 24

സിെദക്കീയാവു യിെരമ്യാേവാടു പറഞ്ഞതു: ഈ
കായ്യൎ ം ആരും അറിയരുതു: എന്നാൽ നീ മരിക്കയില്ല. 25

ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിച്ച്രപകാരം ്രപഭുക്കന്മാർ
േകട്ടിട്ടു നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നീ രാജാവിേനാടു
എന്തു സംസാരിച്ചു? ഞങ്ങേളാടു പറക; ഒന്നും
മെറച്ചുെവക്കരുതു; ഞങ്ങൾ നിെന്ന െകാല്ലുകയില്ല;
രാജാവു നിേന്നാടു എന്തു സംസാരിച്ചു എന്നിങ്ങെന
േചാദിച്ചാൽ, 26 നീ അവേരാടു: േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽ
കിടന്നു മരിക്കാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്ന വീണ്ടും
അവിെട അയക്കരുേത എന്നു ഞാൻ രാജസന്നിധിയിൽ
സങ്കടം േബാധിപ്പിക്കയായിരുന്നു എന്നു പറേയണം.
27 സകല്രപഭുക്കന്മാരും യിെരമ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചാെറ അവൻ, രാജാവു
കലപ്ിച്ച ഈ വാക്കുേപാെല ഒെക്കയും അവേരാടു
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന കായ്യൎ ം
െവളിവാകാഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവർ ഒന്നും മിണ്ടാെത
അവെന വിട്ടുേപായി. 28 െയരൂശേലം പിടിച്ച
നാൾവെര യിെരമ്യാവു കാവൽപുരമുറ്റത്തു പാത്തൎ ു;
െയരൂശേലം പിടിച്ചേപ്പാഴും അവൻ അവിെടത്തെന്ന
ആയിരുന്നു.
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൩൯൩൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ പത്താം മാസത്തിൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരും

അവെന്റ സകലൈസന്യവും െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
വന്നു അതിെന നിേരാധിച്ചു. 2 സിെദക്കീയാവിെന്റ
പതിെനാന്നാം ആണ്ടിൽ നാലാം മാസം ഒമ്പതാം
തിയ്യതി നഗരത്തിെന്റ മതിൽ ഒരിടം ഇടിച്ചുതുറന്നു. 3

ബാേബൽരാജാവിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാരുമായ
േനർഗ്ഗൽ-ശേരസരും സംഗർ-െനേബാവും സർ-
െസഖീമും രബ-്സാരീസും േനർഗ്ഗൽ-ശേരസരും രബ-്
മാഗും ബാേബൽരാജാവിെന്റ േശഷം
്രപഭുക്കന്മാെരാെക്കയും അകത്തു കടന്നു
നടുവിലെത്ത വാതില്ക്കൽ ഇരുന്നു. 4

െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവും എല്ലാ
പടയാളികളും അവെര കണ്ടേപ്പാൾ ഓടിേപ്പായി;
അവർ രാ്രതിയിൽ രാജാവിെന്റ േതാട്ടം വഴിയായി രണ്ടു
മതിലുകൾക്കും നടുവിലുള്ള വാതില്ക്കൽകൂടി
നഗരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു അരാബവഴിക്കു േപായി.
5 കലദ്യരുെട ൈസന്യം അവെര പിന്തുടന്നൎ ു,
െയരീേഹാ സമഭൂമിയിൽെവച്ചു
സിെദക്കീയാേവാെടാപ്പം എത്തി അവെന പിടിച്ചു,
ഹമാത്ത് േദശത്തിെല രിബള്യിൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ അവന്നു വിധി കലപ്ിച്ചു. 6

ബാേബൽരാജാവു രിബള്യിൽെവച്ചു
സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അവൻ കാൺെക
െകാന്നു; െയഹൂദാകുലീനന്മാെര ഒെക്കയും
ബാേബൽരാജാവു െകാന്നുകളഞ്ഞു. 7 അവൻ
സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണു െപാട്ടിച്ചു, അവെന
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു
ചങ്ങലയിട്ടു ബന്ധിച്ചു. 8 കലദ്യർ രാജഗൃഹെത്തയും
ജനത്തിെന്റ വീടുകെളയും തീ െവച്ചു ചുട്ടു,
െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകെള ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. 9

നഗരത്തിൽ േശഷിച്ച ജനെത്തയും തെന്റ പക്ഷം
േചരുവാൻ ഓടിവന്നവെരയും േശഷിച്ചിരുന്ന
ജനശിഷ്ടെത്തയും അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻ ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. 10

ജനത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത എളിയവെര അകമ്പടി
നായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ െയഹൂദാേദശത്തു
പാപ്പൎ ിച്ചു, അവക്കൎ ു അന്നു മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളും
നിലങ്ങളും െകാടുത്തു. 11 യിെരമ്യാെവക്കുറിച്ചു
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാേനാടു: 12 നീ
അവെന വരുത്തി, അവെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിെവച്ചു,
അവേനാടു ഒരു േദാഷവും െചയ്യാെത അവൻ
നിേന്നാടു ആവശ്യെപ്പടുന്നെതാെക്കയും
െചയത്ുെകാടുക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 13

അങ്ങെന അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാനും
െനബൂശസബ്ാനും രബ-്സാരീസും േനർഗ്ഗൽ-
ശേരസരും രബ-്മാഗും ബാേബൽരാജാവിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാരുംകൂെട ആളയച്ചു, 14 യിെരമ്യാെവ
കാവൽപുരമുറ്റത്തുനിന്നു വരുത്തി അവെന
വീട്ടിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു ശാഫാെന്റ
മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാെവ
ഏലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന അവൻ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
പാത്തൎ ു.

15 യിെരമ്യാവു കാവൽപുരമുറ്റത്തു
അെടക്കെപ്പട്ടിരുന്ന കാലത്തു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു അവന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 16 നീ
െചന്നു കൂശ്യനായ ഏെബദ-്േമെലക്കിേനാടു
പറേയണ്ടതു: യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങെള ഈ
നഗരത്തിേന്മൽ നെന്മക്കല്ല, തിെന്മക്കേ്രത
നിവൃത്തിക്കും; അന്നു നീ കാൺെക അവ
നിവൃത്തിയാകും. 17 അന്നു ഞാൻ നിെന്ന
വിടുവിക്കും; നീ ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ നീ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടുകയുമില്ല എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 18 ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിക്കും; നീ വാളാൽ
വീഴുകയില്ല; നിെന്റ ജീവൻ നിനക്കു െകാള്ള
കിട്ടിയതുേപാെല ഇരിക്കും; നീ എന്നിൽ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

൪൦൪൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
യിെരമ്യാെവ രാമയിൽനിന്നു വിട്ടയച്ചേശഷം
അവന്നു യേഹാവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ

അരുളപ്പാടു. ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ചു
െകാണ്ടുേപായവരായ െയരൂശേലമിെലയും
െയഹൂദയിെലയും സകലബദ്ധന്മാരുെടയും കൂട്ടത്തിൽ
അവെനയും ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ചിരുന്നു. 2

എന്നാൽ അകമ്പടിനായകൻ യിെരമ്യാെവ വരുത്തി
അവേനാടു പറഞ്ഞതു: നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഈ സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ചു ഈ അനത്ഥൎ ം അരുളിെച്ചയത്ു.
3 അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല യേഹാവ വരുത്തി
നിവത്തൎ ിച്ചുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടു
പാപം െചയത്ു അവെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടു ഈ കായ്യൎ ം നിങ്ങൾക്കു
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 ഇേപ്പാൾ, ഇതാ, നിെന്റ
ൈകേമലുള്ള ചങ്ങല ഞാൻ ഇന്നു അഴിച്ചു നിെന്ന
വിട്ടയക്കുന്നു; എേന്നാടു കൂെട ബാേബലിൽ
േപാരുവാൻ നിനക്കു ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ േപാരിക; ഞാൻ
നിെന്ന േനാക്കും എേന്നാടുകൂെട ബാേബലിൽ
േപാരുവാൻ അനിഷ്ടം േതാന്നിയാേലാ േപാേരണ്ടാ;
ഇതാ, േദശെമാെക്കയും നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു;
നിനക്കു ഇഷ്ടവും േയാഗ്യവുമായി േതാന്നുന്ന
ഇടേത്തക്കു െപാെയ്ക്കാൾക. 5 അവൻ
വിട്ടുേപാകുംമുെമ്പ അവൻ പിെന്നയും:
ബാേബൽരാജാവു െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾക്കു
അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ നീ
െചന്നു അവേനാടു കൂെട ജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ പാക്കൎ ;
അെല്ലങ്കിൽ നിനക്കു ഇഷ്ടമുള്ള ഇടേത്തക്കു
െപാെയ്ക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു അകമ്പടിനായകൻ
വഴിച്ചിലവും സമ്മാനവും െകാടുത്തു അവെന യാ്രത
അയച്ചു. 6 അങ്ങെന യിെരമ്യാവു മിസപ്യിൽ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽെചന്നു, അവേനാടുകൂെട േദശത്തു
േശഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ പാത്തൎ ു.

7 ബാേബൽരാജാവു അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാെവ േദശാധിപതിയാക്കിെയന്നും
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകാത്ത
േദശത്തിെല എളിയവരായ പുരുഷന്മാെരയും
്രസ്തീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും അവെന ഏലപ്ിച്ചു
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എന്നും നാട്ടുപുറത്തുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാപടത്തലവന്മാരും അവരുെട ആളുകളും
േകട്ടേപ്പാൾ, 8 അവർ മിസപ്യിൽ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശമ്ാേയൽ, കാേരഹിെന്റ പു്രതന്മാരായ
േയാഹാനാനും േയാനാഥാനും, തൻഹൂെമത്തിെന്റ
പു്രതനായ െസരായാവും െനേട്ടാഫാഥ്യനായ
എഫായിയുെട പു്രതന്മാർ, മയഖാഥ്യെന്റ മകനായ
െയസന്യാവു എന്നിവരും അവരുെട ആളുകളും തേന്ന.
9 ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ
െഗദല്യാവു അവേരാടും അവരുെട ആളുകേളാടും
സത്യം െചയത്ു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾ
കലദ്യെര േസവിപ്പാൻ ഭയെപ്പടരുതു; േദശത്തു പാത്തൎ ു
ബാേബൽരാജാവിെന േസവിപ്പിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കു നന്നായിരിക്കും; 10 ഞാൻ നമ്മുെട
അടുക്കൽ വരുന്ന കലദ്യക്കൎ ു ഉത്തരവാദിയായി
മിസപ്യിൽ വസിക്കും; നിങ്ങേളാ വീഞ്ഞും പഴവും
എണ്ണയും േശഖരിച്ചു, പാ്രതങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു, നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കിയ പട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തൎ ുെകാൾവിൻ.
11 അങ്ങെന തേന്ന േമാവാബിലും അേമ്മാന്യരുെട
ഇടയിലും എേദാമിലും മറ്റു േദശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും ബാേബൽരാജാവു െയഹൂദയിൽ
ഒരു േശഷിപ്പിെന െവച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ശാഫാെന്റ
മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാെവ അവക്കൎ ു
അധിപതിയാക്കീട്ടുെണ്ടന്നും േകട്ടേപ്പാൾ 12 സകല
െയഹൂദന്മാരും അവർ ചിതറിേപ്പായിരുന്ന
സകലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും മടങ്ങി െയഹൂദാേദശത്തു
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ മിസപ്യിൽ വന്നു വീഞ്ഞും
പഴവും അനവധിയായി േശഖരിച്ചു. 13 എന്നാൽ
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും നാട്ടുപുറത്തു
പാത്തൎ ിരുന്ന എല്ലാപടത്തലവന്മാരും മിസപ്യിൽ
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു: 14

നിെന്ന െകാന്നുകളേയണ്ടതിന്നു അേമ്മാന്യരുെട
രാജാവായ ബാലീസ ്െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശമ്ാേയലിെന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നീ
അറിയുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു; അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാേവാ അവരുെട വാക്കു
വിശ്വസിച്ചില്ല. 15 പിെന്ന കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാൻ മിസപ്യിൽെവച്ചു െഗദല്യാേവാടു
രഹസ്യമായി സംസാരിച്ചു: ഞാൻ െചന്നു ആരും
അറിയാെത െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശമ്ാേയലിെന
െകാന്നുകളയെട്ട; നിെന്റ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന
എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും ചിതറിേപ്പാകുവാനും
െയഹൂദയിൽ േശഷിച്ചവർ നശിച്ചുേപാകുവാനും
തക്കവണ്ണം അവൻ നിെന്ന െകാല്ലുന്നതു എന്തിന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ
െഗദല്യാവു കാേരഹിെന്റ മകൻ േയാഹാനാേനാടു: നീ
ഈ കായ്യൎ ം െചയ്യരുതു; നീ യിശമ്ാേയലിെനക്കുറിച്ചു
േഭാഷ്കു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൪൧൪൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഏഴാം മാസത്തിൽ
രാജവംശക്കാരനും രാജാവിെന്റ
മഹത്തുക്കളിൽ ഒരുവനുമായി

എലീശാമയുെട മകനായ െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ
യിശമ്ാേയൽ പത്തു ആളുമായി മിസപ്യിൽ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു; അവിെട മിസപ്യിൽെവച്ചു അവർ ഒന്നിച്ചു
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 2 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ

യിശമ്ാേയലും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തു ആളും
എഴുേന്നറ്റു, ബാേബൽരാജാവു
േദശാധിപതിയാക്കിയിരുന്ന ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാെവ വാൾെകാണ്ടു
െവട്ടിെക്കാന്നു. 3 മിസപ്യിൽ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാെരയും
അവിെട കണ്ട കലദ്യപടയാളികെളയും യിശമ്ാേയൽ
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 4 െഗദല്യാെവ െകാന്നിട്ടു രണ്ടാം
ദിവസം, അതു ആരും അറിയാതിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, 5

െശേഖമിൽനിന്നും ശീേലാവിൽനിന്നും
ശമയ്യൎ യിൽനിന്നും എണപ്തു പുരുഷന്മാർ താടി
ചിെരച്ചും വ്രസ്തം കീറിയും തങ്ങെളത്തേന്ന
മുറിേവലപ്ിച്ചുംെകാണ്ടു വഴിപാടും കുന്തുരുക്കവും
എടുത്തു യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
േപാകുംവഴി അവിെട എത്തി. 6 െനഥന്യാവിെന്റ
മകൻ യിശമ്ാേയൽ മിസപ്യിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു അവെര എതിേരറ്റു െചന്നു;
അവെര കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ അവേരാടു:
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അവർ പട്ടണത്തിെന്റ
നടുവിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശമ്ാേയലും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും അവെര
െകാന്നു ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ
അവരിൽ പത്തുേപർ യിശമ്ാേയലിേനാടു: ഞങ്ങെള
െകാല്ലരുേത; വയലിൽ േകാതമ്പു, യവം, എണ്ണ, േതൻ
എന്നീവക സംഭാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ടു
എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടു അവൻ സമ്മതിച്ചു
അവെര അവരുെട സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട
െകാല്ലാെതയിരുന്നു. 9 യിശമ്ാേയൽ െഗദല്യാെവയും
കൂട്ടെരയും െകാന്നു ശവങ്ങെള എല്ലാം ഇട്ടുകളഞ്ഞ
കുഴി ആസാരാജാവു യി്രസാേയൽരാജാവായ
ബയശാനിമിത്തം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു;
െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശമ്ാേയൽ അതിെന
നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിെറച്ചു. 10 പിെന്ന
യിശമ്ാേയൽ മിസപ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനശിഷ്ടെത്ത
ഒെക്കയും രാജകുമാരികെളയും അകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസർ-അദാൻ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാെവ ഏലപ്ിച്ചവരായി മിസപ്യിൽ
േശഷിച്ചിരുന്ന സകലജനെത്തയും ബദ്ധരാക്കി
െകാണ്ടുേപായി; െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശമ്ാേയൽ
അവെര ബദ്ധരാക്കി അേമ്മാന്യരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടു േപാകുവാൻ യാ്രത പുറെപ്പട്ടു. 11

െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശമ്ാേയൽ െചയത് േദാഷം
ഒെക്കയും കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന പടത്തലവന്മാരും േകട്ടേപ്പാൾ 12 അവർ
സകലപുരുഷന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശമ്ാേയലിേനാടു
യുദ്ധംെചയവ്ാൻ െചന്നു, ഗിെബേയാനിെല
െപരിങ്കളങ്ങെരെവച്ചു അവെന കെണ്ടത്തി. 13

യിശമ്ാേയലിേനാടു കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ജനെമാെക്കയും കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാെനയും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ
പടത്തലവന്മാെരയും കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷിച്ചു. 14

യിശമ്ാേയൽ മിസപ്യിൽനിന്നു ബദ്ധരാക്കി
െകാണ്ടുേപാന്നിരുന്ന സവ്വൎ ജനവും തിരിഞ്ഞു,
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെന്റ അടുക്കൽ
േചന്നൎ ു. 15 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശമ്ാേയേലാ എട്ടു
ആളുമായി േയാഹാനാെന വിട്ടു െതറ്റി അേമ്മാന്യരുെട
അടുക്കൽ െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 16 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ
യിശമ്ാേയൽ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാെവ
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െകാന്നുകളഞ്ഞേശഷം, അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാപടത്തലവന്മാരും വിടുവിച്ച
ജനശിഷ്ടെത്ത ഒെക്കയും, ഗിെബേയാനിൽനിന്നു
തിരിെക െകാണ്ടുവന്ന പടയാളികെളയും ്രസ്തീകെളയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ഷണ്ഡന്മാെരയും തേന്ന, അവർ
മിസപ്യിൽനിന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു, 17 കലദ്യെര
േപടിച്ചിട്ടു മി്രസയീമിൽ േപാകുവാൻ യാ്രതപുറെപ്പട്ടു
േബേത്ത്ലെഹമിന്നു സമീപത്തുള്ള േഗരൂത്ത്-കിംഹാമിൽ
െചന്നു താമസിച്ചു. 18 ബാേബൽരാജാവു
േദശാധിപതിയാക്കിയ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാെവ െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശമ്ാേയൽ
െകാന്നുകളകകാരണത്താൽ ആയിരുന്നു അവർ
കലദ്യെര േപടിച്ചതു.

൪൨൪൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം എല്ലാപടത്തലവന്മാരും
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
േഹാശയ്യാവിെന്റ മകനായ െയസന്യാവും

ആബാലവൃദ്ധം സവ്വൎ ജനവും അടുത്തുവന്നു
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാടു: 2 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങൾ നടേക്കണ്ടുന്ന വഴിയും ഞങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ടുന്ന കായ്യൎ വും ഞങ്ങൾക്കു
അറിയിച്ചുതേരണ്ടതിന്നു േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
സകലജനവുമായ ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം എന്നുള്ള
ഞങ്ങളുെട അേപക്ഷ അംഗീകരിേക്കണേമ. 3

അസംഖ്യജനമായിരുന്ന ഞങ്ങളിൽ അലപ്ംേപർ
മാ്രതേമ േശഷിപ്പുള്ളു എന്നു നീ സ്വന്തകണ്ണാൽ
കാണുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 4

യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അവേരാടു: ഞാൻ നിങ്ങളുെട
അേപക്ഷ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കും; യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
ഉത്തരമരുളുന്നെതല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കും;
ഒന്നും മെറച്ചുെവക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അവർ
യിെരമ്യാേവാടു: നീ മുഖാന്തരം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു അരുളിെച്ചയ്യുന്നതുേപാെല
ഒെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യാെത ഇരുന്നാൽ, യേഹാവ
നമ്മുെട മേദ്ധ്യ സത്യവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള
സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. 6 ഞങ്ങൾ നിെന്ന
പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടു ഞങ്ങൾക്കു
ഗുണം വേരണ്ടതിന്നു നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു ഗുണമായാലും േദാഷമായാലും
ഞങ്ങൾ േകട്ടനുസരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

7 പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞ േശഷം യിെരമ്യാവിന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 8 അവൻ
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെനയും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പടത്തലവന്മാെരയും
ആബാലവൃദ്ധം സകലജനെത്തയും വിളിച്ചു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: 9 നിങ്ങളുെട അേപക്ഷ
േബാധിപ്പിപ്പാൻ നിങ്ങൾ എെന്ന പറഞ്ഞയച്ച
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 10 നിങ്ങൾ ഈ േദശത്തു
പാത്തൎ ുെകാണ്ടിരിക്കുെമങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
െപാളിച്ചുകളയാെത പണികയും നിങ്ങെള
പറിച്ചുകളയാെത നടുകയും െചയ്യും; നിങ്ങൾക്കു
വരുത്തിയ അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു ഞാൻ

അനുതപിക്കുന്നു. 11 നിങ്ങൾ േപടിക്കുന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന േപടിേക്കണ്ടാ; നിങ്ങെള
രക്ഷിപ്പാനും അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു നിങ്ങെള
വിടുവിപ്പാനും ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ടു
അവെന േപടിേക്കണ്ടാ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 12 അവന്നു നിങ്ങേളാടു കരുണ
േതാന്നുവാനും നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട േദശേത്തക്കു
മടക്കി അയപ്പാനും തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
കരുണകാണിക്കും. 13 എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു അനുസരിക്കാെത
ഞങ്ങൾ ഈ േദശത്തു പാക്കൎ യില്ല; 14 യുദ്ധം
കാണ്മാനില്ലാത്തതും കാഹളനാദം
േകൾപ്പാനില്ലാത്തതും ആഹാരത്തിന്നു
മുട്ടില്ലാത്തതുമായ, മി്രസയീംേദശത്തു െചന്നു പാക്കൎ ും
എന്നു പറയുന്നു എങ്കിൽ - െയഹൂദയിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവേര, 15 ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട വചനം
േകൾപ്പിൻ! യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ മി്രസയീമിേലക്കു
േപാകുവാൻ മുഖം തിരിച്ചു അവിെട െചന്നു
പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു ഭാവിക്കുന്നു എങ്കിൽ - 16 നിങ്ങൾ
േപടിക്കുന്ന വാൾ അവിെട മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു
നിങ്ങെള പിടിക്കും; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്ന ക്ഷാമം
അവിെട മി്രസയീമിൽെവച്ചു നിങ്ങെള ബാധിക്കും;
അവിെടെവച്ചു നിങ്ങൾ മരിക്കും. 17 മി്രസയീമിൽ
െചന്നു പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു അവിെട േപാകുവാൻ മുഖം
തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവരും വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും; ഞാൻ
അവക്കൎ ു വരുത്തുന്ന അനത്ഥൎ ത്തിൽ അകെപ്പടാെത
അവരിൽ ആരും േശഷിക്കേയാ ഒഴിഞ്ഞുേപാകേയാ
െചയ്കയില്ല. 18 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്റ േകാപവും എെന്റ
േ്രകാധവും െയരൂശേലംനിവാസികളുെട േമൽ
പകന്നൎ ിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന, നിങ്ങൾ മി്രസയീമിൽ
െചല്ലുേമ്പാൾ എെന്റ േ്രകാധം നിങ്ങളുെട േമലും
പകരും; നിങ്ങൾ ്രപാക്കിന്നും സ്തംഭനത്തിന്നും
ശാപത്തിന്നും നിെന്ദക്കും വിഷയമായത്ീരും; ഈ
സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇനി കാണുകയുമില്ല. 19 െയഹൂദയിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവേര, നിങ്ങൾ മി്രസയീമിൽ േപാകരുതു
എന്നു യേഹാവ കലപ്ിക്കുന്നു; ഞാൻ അതു ഇന്നു
നിങ്ങേളാടു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 20 നീ ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം;
ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ ഞങ്ങേളാടു
അറിയിേക്കണം; ഞങ്ങൾ അതുേപാെല െചയ്യും എന്നു
പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എെന്ന നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അടുക്കൽ അയച്ചു. 21 ഞാൻ ഇന്നു
അതു നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കയും െചയത്ു; നിങ്ങേളാ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു, ഞാൻ
മുഖാന്തരം അവൻ നിങ്ങേളാടു അറിയിച്ച കായ്യൎ ം
ഒന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല; ഇതിൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളത്തേന്ന ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ െചന്നു പാപ്പൎ ാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ചു നിങ്ങൾ വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
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൪൩൪൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യിെരമ്യാവു സകലജനേത്താടും അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അവെന അവരുെട
അടുക്കൽ അയച്ചു പറയിച്ച ഈ

സകലവചനങ്ങളും, അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സകലവചനങ്ങളും തേന്ന, പറഞ്ഞു
തീന്നൎ േശഷം 2 േഹാശയ്യാവിെന്റ മകനായ അസയ്യൎ ാവും
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
അഹങ്കാരികളായ പുരുഷന്മാെരാെക്കയും
യിെരമ്യാേവാടു: നീ േഭാഷ്കു പറയുന്നു; മി്രസയീമിൽ
െചന്നു പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു അവിെട േപാകരുെതന്നു
പറവാൻ ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അയച്ചിട്ടില്ല. 3 കലദ്യർ ഞങ്ങെള
െകാന്നുകളേയണ്ടതിന്നും ഞങ്ങെള ബദ്ധരാക്കി
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നും ഞങ്ങെള
അവരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിപ്പാൻ േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്ക് നിെന്ന ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
എല്ലാപടത്തലവന്മാരും സകലജനവും
െയഹൂദാേദശത്തു പാേക്കൎ ണം എന്നുള്ള
യേഹാവയുെട വാക്കു അനുസരിച്ചില്ല. 5

സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ ചിതറിേപ്പായിട്ടു
െയഹൂദാേദശത്തു പാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു മടങ്ങിവന്ന
െയഹൂദാശിഷ്ടെത്ത ഒെക്കയും 6 പുരുഷന്മാെരയും
്രസ്തീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും രാജകുമാരികെളയും
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ ശാഫാെന്റ
മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാെവ
ഏലപ്ിച്ചിരുന്ന എല്ലാവെരയും
യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്കിെനയും കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു, 7 യേഹാവയുെട വാക്കു
അനുസരിക്കാെത മി്രസയീംേദശത്തു െചന്നു
തഹപ്േനസ ്വെര എത്തി. 8 തഹപ്േനസിൽെവച്ചു
യിെരമ്യാവിന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 നീ വലിയ
കല്ലുകെള എടുത്തു െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ കാൺെക
തഹപ്േനസിൽ ഫറേവാെന്റ അരമനയുെട പടിക്കലുള്ള
കളത്തിെല കളിമണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടു അവേരാടു
പറേയണ്ടതു: 10 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ
െനബൂഖദേ്നസർ എന്ന ബാേബൽരാജാവിെന
വരുത്തി ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ട ഈ കല്ലുകളിേന്മൽ അവെന്റ
സിംഹാസനം െവക്കും; അവൻ അവയുെടേമൽ തെന്റ
മണിപ്പന്തൽ നിത്തൎ ും. 11 അവൻ അന്നു മി്രസയീംേദശം
ജയിച്ചടക്കി മരണത്തിന്നുള്ളവെര മരണത്തിന്നും
്രപവാസത്തിന്നുള്ളവെര ്രപവാസത്തിന്നും
വാളിന്നുള്ളവെര വാളിന്നും ഏലപ്ിക്കും. 12 ഞാൻ
മി്രസയീമിെല േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതങ്ങൾക്കു തീ
െവക്കും; അവെയ ചുട്ടുകളഞ്ഞിട്ടു അവൻ അവെര
്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും; ഒരിടയൻ തെന്റ
പുെതപ്പു പുെതക്കുന്നതു േപാെല അവൻ
മി്രസയീംേദശെത്ത പുെതക്കയും അവിെടനിന്നു
സമാധാനേത്താെട പുറെപ്പട്ടുേപാകയും െചയ്യും. 13

അവൻ മി്രസയീംേദശത്തു േബത്ത്-േശെമശിെല

വി്രഗഹങ്ങെള തകത്തൎ ു മി്രസയീമ്യേദവന്മാരുെട
േക്ഷ്രതങ്ങെള തീെവച്ചു ചുട്ടുകളയും.

൪൪൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മി്രസയീംേദശത്തു മിഗേ്ദാലിലും
തഹപ്േനസിലും േനാഫിലും പേ്രതാസ്
േദശത്തും പാക്കൎ ുന്ന

സകലെയഹൂദന്മാെരയും കുറിച്ചു
യിെരമ്യാവിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു എെന്തന്നാൽ: 2

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ
െയരൂശേലമിേന്മലും സകലെയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിേന്മലും
വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അനത്ഥൎ ം ഒെക്കയും നിങ്ങൾ
കണ്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ; അവ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; ആരും
അവയിൽ വസിക്കുന്നതുമില്ല. 3 അതു, അവേരാ
നിങ്ങേളാ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാ അറിയാത്ത
അന്യേദവന്മാക്കൎ ു ധൂപംകാട്ടുവാനും അവെയ
േസവിപ്പാനും െചന്നു എെന്ന േകാപിപ്പിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവർ െചയത് േദാഷംനിമിത്തമേ്രത. 4

ഞാൻ ഇടവിടാെത ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ
ദാസന്മാെര ഒെക്കയും നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ അയച്ചു:
ഞാൻ െവറുക്കുന്ന ഈ േമ്ലച്ഛകായ്യൎ ം നിങ്ങൾ
െചയ്യരുെതന്നു പറയിച്ചു. 5 എന്നാൽ അവർ
അന്യേദവന്മാക്കൎ ു ധൂപംകാട്ടാതവണ്ണം തങ്ങളുെട
േദാഷം വിട്ടുതിരിേയണ്ടതിന്നു ശ്രദ്ധിക്കാെതയും
െചവി ചായിക്കാെതയും ഇരുന്നു. 6 അതുെകാണ്ടു
എെന്റ േ്രകാധവും േകാപവും െചാരിഞ്ഞു
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലംവീഥികളിലും
ജ്വലിച്ചു; അവ ഇന്നു ശൂന്യവും നാശവും ആയി
കിടക്കുന്നു. 7 ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി
ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾക്കു േശഷിപ്പായി ആരും
ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം െയഹൂദയുെട മേദ്ധ്യനിന്നു
പുരുഷെനയും ്രസ്തീെയയും ൈപതലിെനയും
മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിെനയും
േഛദിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നും 8 നിങ്ങൾ വന്നു പാക്കൎ ുന്ന
മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു അന്യേദവന്മാക്കൎ ു
ധൂപംകാണിച്ചു നിങ്ങളുെട ൈകകളുെട
്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടു എെന്ന
േകാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങെളത്തേന്ന
േഛദിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു സകലഭൂജാതികളുെടയും ഇടയിൽ
നിങ്ങൾ ശാപവും നിന്ദയും ആയത്ീേരണ്ടതിന്നും
നിങ്ങളുെട ്രപാണഹാനിക്കായി ഈ മഹാേദാഷം
െചയ്യുന്നെതന്തു? 9 െയഹൂദാേദശത്തും
െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാർ െചയത് േദാഷങ്ങളും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ െചയത് േദാഷങ്ങളും
അവരുെട ഭായ്യൎ മാർ െചയത് േദാഷങ്ങളും നിങ്ങൾ
െചയത് േദാഷങ്ങളും നിങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാർ െചയത്
േദാഷങ്ങളും നിങ്ങൾ മറന്നുേപാേയാ? 10 അവർ
ഇന്നുവെരയും തങ്ങെളത്തേന്ന താഴത്്തിയില്ല; അവർ
ഭയെപ്പടുകേയാ ഞാൻ നിങ്ങളുെട മുമ്പിലും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട മുമ്പിലും െവച്ച ന്യായ്രപമാണവും
ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചു നടക്കേയാ െചയത്തുമില്ല. 11

അതുെകാണ്ടു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ അനത്ഥൎ ത്തിന്നായിട്ടു,
െയഹൂദെയ മുഴുവനും േഛദിച്ചുകളവാനായിട്ടു തേന്ന,
എെന്റ മുഖം നിങ്ങൾക്കു എതിരായി െവക്കുന്നു. 12
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മി്രസയീംേദശത്തു െചന്നു പാപ്പൎ ാൻ അവിെട
േപാേകണ്ടതിന്നു മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന
െയഹൂദാശിഷ്ടെത്ത ഞാൻ പിടിക്കും; അവെരല്ലാവരും
മുടിഞ്ഞുേപാകും; മി്രസയീംേദശത്തു അവർ വീഴും;
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും അവർ
മുടിഞ്ഞുേപാകും; അവർ ആബാലവൃദ്ധം
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മരിക്കും; അവർ
്രപാക്കിന്നും സ്തംഭനത്തിന്നും ശാപത്തിന്നും നിെന്ദക്കും
വിഷയമായത്ീരും. 13 ഞാൻ െയരൂശേലമിെന
സന്ദശൎ ിച്ചതുേപാെല മി്രസയീംേദശത്തു
പാക്കൎ ുന്നവെരയും വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും സന്ദശൎ ിക്കും. 14 മി്രസയിംേദശത്തു
വന്നു പാക്കൎ ുന്ന െയഹൂദാശിഷ്ടത്തിൽ ആരും അവക്കൎ ു
മടങ്ങിെച്ചന്നു പാപ്പൎ ാൻ ആ്രഗഹമുള്ള
െയഹൂദാേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാവാന്തക്കവണ്ണം
ചാടിേപ്പാകയില്ല, േശഷിക്കയുമില്ല; വഴുതിേപ്പാകുന്ന
ചിലരല്ലാെത ആരും മടങ്ങിേപ്പാകയില്ല. 15 അതിന്നു
തങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാർ അന്യേദവന്മാക്കൎ ു ധൂപം
കാട്ടീട്ടുെണ്ടന്നു അറിഞ്ഞ സകലപുരുഷന്മാരും
മഹാസംഘമായി അരിെക നിന്ന സകല്രസ്തീകളും
മി്രസയീംേദശത്തു പേ്രതാസിൽ പാത്തൎ  സകലജനവും
യിെരമ്യാേവാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: 16 നീ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം സംബന്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ
നിെന്ന കൂട്ടാക്കുകയില്ല. 17 ആകാശരാജ്ഞിക്കു
ധൂപംകാട്ടുകയും അവൾക്കു പാനീയബലി
പകരുകയും െചയ്യും എന്നു ഞങ്ങൾ േനന്നൎ ിരിക്കുന്ന
േനച്ചൎ  ഒെക്കയും ഞങ്ങൾ നിവത്തൎ ിക്കും; ഞങ്ങളും
ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലം
വീഥികളിലും െചയത്തുേപാെല തേന്ന; അന്നു
ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടുേവാളം ആഹാരവും സുഖവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു അനത്ഥൎ വും േനരിട്ടിരുന്നില്ല. 18

എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം
കാട്ടുന്നതും പാനീയബലി പകരുന്നതും നിത്തൎ ിയതു
മുതൽ ഞങ്ങൾക്കു എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടു തേന്ന; ഞങ്ങൾ
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മുടിയുന്നു. 19

ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപംകാട്ടുകയും പാനീയബലി
പകരുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ അവളുെട
രൂപത്തിൽ അട ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവൾക്കു
പാനീയബലി പകരുന്നതും ഞങ്ങളുെട ഭത്തൎ ാക്കന്മാെര
കൂടാെതേയാ? 20 അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവു
സകലജനേത്താടും, പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളുമായി
തേന്നാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞ സകലജനേത്താടും തേന്ന,
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 21 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലും നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
േദശത്തുള്ള ജനവും ധൂപംകാട്ടിയതു യേഹാവ
ഓത്തൎ ില്ലേയാ? അവെന്റ മനസ്സിൽ അതു വന്നില്ലേയാ?
22 നിങ്ങളുെട ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തവും നിങ്ങൾ
്രപവത്തൎ ിച്ച േമ്ലച്ഛതനിമിത്തവും യേഹാെവക്കു
സഹിപ്പാൻ വഹിയാെതയായി; അതുെകാണ്ടു
നിങ്ങളുെട േദശം ഇന്നു നിവാസികൾ ഇല്ലാെത
ശൂന്യവും സ്തംഭനേഹതുവും ശാപവിഷയവും
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 23 നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
വാക്കു അനുസരിക്കാെതയും അവെന്റ
ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും
്രപമാണിച്ചു നടക്കാെതയും ധൂപംകാട്ടി
യേഹാവേയാടു പാപം െചയ്കെകാണ്ടു, ഇന്നു ഈ
അനത്ഥൎ ം നിങ്ങൾക്കു വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 24

പിെന്നയും യിെരമ്യാവു സകലജനേത്താടും
സകല്രസ്തീകേളാടും പറഞ്ഞതു:
മി്രസയീംേദശത്തിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരായ നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ! 25

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ആകാശരാജ്ഞിക്കു
ധൂപം കാട്ടുവാനും പാനീയബലി പകരുവാനും
േനന്നൎ ിക്കുന്ന േനച്ചൎ കെള ഞങ്ങൾ നിവത്തൎ ിക്കും എന്നു
നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാരും വാെയ്കാണ്ടു പറകയും
ൈകെകാണ്ടു അനുഷഠ്ിക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങളുെട േനച്ചൎ കെള ഉറപ്പാക്കിെക്കാൾവിൻ!
നിങ്ങളുെട േനച്ചൎ കെള അനുഷഠ്ിച്ചുെകാൾവിൻ! 26

അതുെകാണ്ടു മി്രസയീംേദശത്തു പാക്കൎ ുന്ന
സകലെയഹൂദന്മാരുമായുേള്ളാേര, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾപ്പിൻ! മി്രസയീംേദശെത്തയും ഒരു
െയഹൂദനും വാെയടുത്തു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവണ
എന്നിങ്ങെന എെന്റ നാമം ഇനി ഉച്ചരിക്കയില്ല എന്നു
ഞാൻ എെന്റ മഹത്തായ നാമം െചാല്ലി സത്യം
െചയ്യുന്നു എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 27

ഞാൻ അവരുെട നെന്മക്കായിട്ടല്ല, തിെന്മക്കായിട്ടേ്രത
ജാഗരിച്ചിരിക്കും; മി്രസയീംേദശത്തിെല
എല്ലാെയഹൂദന്മാരും വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
നശിച്ചു മുടിഞ്ഞുേപാകും. 28 എന്നാൽ വാളിന്നു
െതറ്റി ഒഴിയുന്ന ഏതാനും േപർ മി്രസയീംേദശത്തു
നിന്നു െയഹൂദാേദശേത്തക്കു മടങ്ങിവരും;
മി്രസയീംേദശത്തു വന്നു പാക്കൎ ുന്ന േശഷം
െയഹൂദന്മാർ ഒെക്കയും എെന്റ വചനേമാ
അവരുേടേതാ ഏതു നിവൃത്തിയായി എന്നറിയും. 29

എെന്റ വചനം നിങ്ങളുെട തിെന്മക്കായിട്ടു
നിവത്തൎ ിയായവ്രുെമന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നു
ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ചു നിങ്ങെള സന്ദശൎ ിക്കും
എന്നതു നിങ്ങൾക്കു ഒരു അടയാളം ആകും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 30 ഞാൻ
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാെവ അവെന്റ
ശ്രതുവും അവന്നു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കിയവനുമായ െനബൂഖദേ്നസർ എന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാൻ-േഹാ്രഫെയയും
അവെന്റ ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിലും അവന്നു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട കയ്യിലും ഏലപ്ിക്കും
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൪൫൪൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാശീയാവിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
നാലാം ആണ്ടിൽ, േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ

ബാരൂക്ക് ഈ വചനങ്ങെള യിെരമ്യാവിെന്റ
വാെമാഴി്രപകാരം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേപ്പാൾ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അവേനാടു പറഞ്ഞ വചനം
എെന്തന്നാൽ: 2 ബാരൂേക്ക, നിേന്നാടു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 3

യേഹാവ എെന്റ േവദനേയാടു ദുഃഖം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു;
അേയ്യാ കഷ്ടം! ഞാൻ എെന്റ ഞരക്കംെകാണ്ടു
തളന്നൎ ിരിക്കുന്നു; ഒരു ആശ്വാസവും കാണുന്നില്ല എന്നു
നീ പറയുന്നുവേല്ലാ. 4 ഞാൻ പണിതതു ഞാൻ തേന്ന
ഇടിച്ചുകളയുന്നു; ഞാൻ നട്ടതു ഞാൻ തേന്ന
പറിച്ചുകളയുന്നു; ഭൂമിയിൽ എങ്ങും അതു അങ്ങെന
തേന്ന. 5 എന്നാൽ നീ നിനക്കായിട്ടു വലിയ കായ്യൎ ങ്ങെള
ആ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ? ആ്രഗഹിക്കരുതു; ഞാൻ
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സവ്വൎ ജഡത്തിന്നും അനത്ഥൎ ം വരുത്തും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; എങ്കിലും നീ േപാകുന്ന
എല്ലാ ഇടത്തും ഞാൻ നിെന്റ ജീവെന നിനക്കു
െകാള്ളേപാെല തരും എന്നിങ്ങെന നീ അവേനാടു
പറേയണം എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൪൬൪൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജാതികെളക്കുറിച്ചു
യിെരമ്യാ്രപവാചകന്നുണ്ടായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 2 മി്രസയീമിെനക്കുറിച്ചുള്ളതു:

്രഫാത്ത് നദീതീരത്തു കെക്കൎ മീശിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
േയാശീയാവിെന്റ മകനായി െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ നാലാം ആണ്ടിൽ
േതാലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞതുമായ ഫറേവാൻ-െനേഖാ എന്ന
മി്രസയീംരാജാവിെന്റ ൈസന്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളതു
തേന്ന. 3 പരിചയും പലകയും ഒരുക്കി
യുദ്ധത്തിന്നടുത്തുെകാൾവിൻ! 4 കുതിരേച്ചവകേര,
കുതിരകൾക്കു േകാപ്പിട്ടു കയറുവിൻ!
തലേക്കാരികയുമായി അണിനിരപ്പിൻ; കുന്തങ്ങെള
മിനുക്കി കവചങ്ങെള ധരിപ്പിൻ. 5 അവർ ്രഭമിച്ചു
പിന്മാറിക്കാണുന്നെതന്തു? അവരുെട വീരന്മാർ
െവേട്ടറ്റു തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത മണ്ടുന്നു! സവ്വൎ ്രതഭീതി
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 6 േവഗവാൻ
ഓടിേപ്പാകയില്ല; വീരൻ ചാടിേപ്പാകയുമില്ല; വടക്കു
്രഫാത്ത് നദീതീരത്തു അവർ ഇടറിവീഴും. 7

നീലനദിേപാെല െപാങ്ങുകയും നദികളിെല
െവള്ളംേപാെല അെലക്കയും െചയ്യുേന്നാരിവനാർ? 8

മി്രസയീം നീലനദിേപാെല െപാങ്ങുകയും അതിെന്റ
െവള്ളം നദികൾേപാെല അെലക്കയും ഞാൻ െപരുകി
േദശെത്ത മൂടി നഗരെത്തയും അതിെല
നിവാസികെളയും നശിപ്പിക്കും എന്നു പറകയും
െചയ്യുന്നു. 9 കുതിരകേള, കുതിച്ചു ചാടുവിൻ;
രഥങ്ങേള, മുറുകി ഓടുവിൻ! വീരന്മാർ പുറെപ്പടെട്ട;
പരിച പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂശ്യരും പൂത്യരും
വിെല്ലടുത്തു കുെലക്കുന്ന ലൂദ്യരും കൂെട. 10 ആ
ദിവസം ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
തെന്റ ൈവരികേളാടു ്രപതികാരം െചയ്യുന്ന
്രപതികാരദിവസം ആകുന്നു; വാൾ േവണ്ടുേവാളം
തിന്നുകയും അവരുെട രക്തം കുടിച്ചു മദിക്കയും
െചയ്യും; വടക്കു ്രഫാത്ത് നദീതീരത്തു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിന്നു ഒരു
ഹനനയാഗമുണ്ടേല്ലാ. 11 മി്രസയീംപു്രതിയായ
കന്യേക! ഗിെലയാദിൽ െചന്നു ൈതലം വാങ്ങുക; നീ
വളെര ഔഷധം ്രപേയാഗിക്കുന്നതു െവറുെത! നിനക്കു
േരാഗശാന്തി ഉണ്ടാകയില്ല. 12 ജാതികൾ നിെന്റ
ലജ്ജെയക്കുറിച്ചു േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ നിലവിളി
േദശത്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; വീരൻ വീരേനാടു മുട്ടി
രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ചു വീണിരിക്കുന്നു!

13 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ വന്നു
മി്രസയീംേദശെത്ത ജയിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാടു യേഹാവ കലപ്ിച്ച
അരുളപ്പാടു. 14 മി്രസയീമിൽ ്രപസ്താവിച്ചു മിഗേ്ദാലിൽ
്രപസിദ്ധമാക്കി, േനാഫിലും തഹപ്േനസിലും
േകൾപ്പിപ്പിൻ! അണിനിരന്നു ഒരുങ്ങിനില്ക്ക എന്നു
പറവിൻ! വാൾ നിെന്റ ചുറ്റം തിന്നുകളയുന്നുവേല്ലാ.
15 നിെന്റ ബലവാന്മാർ വീണുകിടക്കുന്നെതന്തു?
യേഹാവ അവെര തള്ളിയിട്ടതുെകാണ്ടു അവക്കൎ ു
നിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 16 അവൻ പലെരയും ഇടറി

വീഴുമാറാക്കി; ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തെന്റ മീെത വീണു;
എഴുേന്നലപ്ിൻ; നശിപ്പിക്കുന്ന വാളിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നാം
സ്വജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കും ജന്മേദശേത്തക്കും
മടങ്ങിേപ്പാക എന്നു അവർ പറയും. 17

മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാന്നു: വിനാശം എന്നും
സമയം െതറ്റി വരുന്നവൻ എന്നും േപർ പറവിൻ! 18

എന്നാണ, പവ്വൎ തങ്ങളിൽെവച്ചു താേബാർേപാെലയും
കടലിന്നരിെകയുള്ള കേമ്മൎ ൽേപാെലയും
നിശ്ചയമായിട്ടു അവൻ വരുെമന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.
19 മി്രസയീമിൽ പാക്കൎ ുന്ന പു്രതീ, ്രപവാസത്തിന്നു
േപാകുവാൻ േകാപ്പുകൂട്ടുക; േനാഫ്
നിവാസികളില്ലാെത ശൂന്യമായി െവന്തുേപാകും. 20

മി്രസയീം ഏറ്റവും അഴകുള്ള പശുക്കിടാവാകുന്നു;
എന്നാൽ വടക്കുനിന്നു ഈച്ച അതിേന്മൽ വരുന്നു. 21

അതിെന്റ കൂലിേച്ചവകർ അതിെന്റ മേദ്ധ്യ തടിപ്പിച്ച
കാളക്കിടാക്കെളേപ്പാെലയാകുന്നു; അവരും
പിന്തിരിഞ്ഞു ഒരുേപാെല ഓടിേപ്പായി; അവരുെട
അപായദിവസവും സന്ദശൎ നകാലവും വന്നിരിക്കയാൽ
അവക്കൎ ു നിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 22 അതിെന്റ ശബ്ദം
പാമ്പു ഓടുന്ന ശബ്ദംേപാെല; അവർ
ൈസന്യേത്താടുകൂെട നടന്നു, മരം
മുറിക്കുന്നവെരേപ്പാെല േകാടാലികളുമായി അതിെന്റ
േനെര വരും. 23 അതിെന്റ കാടു
തിങ്ങിയതായിരുന്നാലും അവർ അതിെന െവട്ടിക്കളയും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; അവർ
െവട്ടുക്കിളികെളക്കാൾ അധികം; അവക്കൎ ു
സംഖ്യയുമില്ല. 24 മി്രസയീംപു്രതി ലജ്ജിച്ചുേപാകും;
അവൾ വടെക്ക ജാതിയുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടും.
25 ഞാൻ േനാവിെല അേമ്മാെനയും ഫറേവാെനയും
മി്രസയീമിെനയും അതിെന്റ േദവന്മാെരയും
രാജാക്കന്മാെരയും സന്ദശൎ ിക്കും; ഫറേവാെനയും
അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവെരയും സന്ദശൎ ിക്കും എന്നു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 26 ഞാൻ അവെര, അവക്കൎ ു
്രപാണഹാനിവരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട കയ്യിലും
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ കയ്യിലും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട കയ്യിലും ഏലപ്ിക്കും;
അതിെന്റേശഷം അതിന്നു
പുരാതനകാലെത്തന്നേപാെല നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 27 എന്നാൽ എെന്റ
ദാസനായ യാേക്കാേബ, നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
യി്രസാേയേല, നീ ്രഭമിേക്കണ്ടാ; ഞാൻ നിെന്ന
ദൂരത്തുനിന്നും നിെന്റ സന്തതിെയ അവരുെട
്രപവാസേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; യാേക്കാബ്
മടങ്ങിവന്നു സ്വസ്ഥമായും ൈസ്വരമായും ഇരിക്കും;
ആരും അവെന ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 28 എെന്റ
ദാസനായ യാേക്കാേബ നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഉെണ്ടന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
നിെന്ന ഞാൻ ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞ സകലജാതികെളയും
ഞാൻ മുടിച്ചുകളയും; എങ്കിലും നിെന്ന ഞാൻ
മുടിച്ചുകളകയില്ല; ഞാൻ നിെന്ന ന്യായമായി
ശിക്ഷിക്കും; നിെന്ന ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ലതാനും.

൪൭൪൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഫറേവാൻ ഗസ്സെയ േതാലപ്ിച്ചതിന്നുമുെമ്പ
െഫലിസ്ത്യെരക്കുറിച്ചു യിെരമ്യാ്രപവാചകന്നു
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു. 2

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: വടക്കുനിന്നു
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െവള്ളം െപാങ്ങി കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന നദിയാകും;
അതു േദശത്തിേന്മലും അതിലുള്ള സകലത്തിേന്മലും
പട്ടണത്തിേന്മലും അതിൽ പാക്കൎ ുന്നവരുെട േമലും
കവിെഞ്ഞാഴുകും; അേപ്പാൾ മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കും;
േദശനിവാസികൾ ഒെക്കയും മുറയിടും. 3 അവെന്റ
ബലമുള്ള കുതിരകളുെട കുളെമ്പാച്ചയും അവെന്റ
രഥങ്ങളുെട േഘാഷവും ച്രകങ്ങളുെട ആരവവും
നിമിത്തം ൈധയ്യൎ ം ക്ഷയിച്ചിട്ടു അപ്പന്മാർ മക്കെള
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുകയില്ല. 4 െഫലിസ്ത്യെര ഒെക്കയും
നശിപ്പിപ്പാനും േസാരിലും സീേദാനിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന സകലസഹായകന്മാെരയും
േഛദിച്ചുകളവാനും ഉള്ള ദിവസം വരുന്നതുെകാണ്ടു
തേന്ന; കഫേ്താർകടലപ്ുറത്തു േശഷിപ്പുള്ള
െഫലിസ്ത്യെര യേഹാവ നശിപ്പിക്കും. 5 ഗെസ്സക്കു
കഷണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട താഴവ്രയിെല
േശഷിപ്പായ അസ്കേലാൻ മുടിഞ്ഞുേപായി;
എ്രതേത്താളം നീ നിെന്നത്തേന്ന മുറിേവലപ്ിക്കും? 6

അേയ്യാ, യേഹാവയുെട വാേള, നീ എ്രതേത്താളം
വിശ്രമിക്കാെത ഇരിക്കും? നിെന്റ ഉറയിൽ കടക്ക;
വിശ്രമിച്ചു അടങ്ങിയിരിക്ക. 7 അസ്കേലാന്നും
സമു്രദതീരത്തിന്നും വിേരാധമായി യേഹാവ കലപ്ന
െകാടുത്തിരിെക്ക, അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ അതിന്നു
എങ്ങെന കഴിയും? അവിേടക്കു അവൻ അതിെന
നിേയാഗിച്ചുവേല്ലാ.

൪൮൪൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േമാവാബിെനക്കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാടു.
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:

െനേബാവിന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം! അതു
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; കിയ്യൎ ത്തയീമിന്നു ലജ്ജ ഭവിച്ചു;
അതു പിടിക്കെപ്പട്ടുേപായി; ഉയന്നൎ  േകാട്ട ലജ്ജിച്ചു
്രഭമിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു. 2 േമാവാബിെന്റ വമ്പു
ഒടുങ്ങിേപ്പായി; െഹശേ്ബാനിൽ അവർ അതിെന്റ േനെര
അനത്ഥൎ ം നിരൂപിക്കുന്നു; വരുവിൻ, അതു ഒരു ജാതി
ആയിരിക്കാതവണ്ണം നാം അതിെന നശിപ്പിച്ചുകളക;
മദേ്മേന, നീയും നശിച്ചുേപാകും; വാൾ നിെന്ന
പിന്തുടരും. 3 േഹാേരാനയീമിൽനിന്നു: നാശം,
മഹാസംഹാരം എന്നിങ്ങെന നിലവിളി േകൾക്കുന്നു. 4

േമാവാബ ്തകന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ കുഞ്ഞുകൾ
നിലവിളി കൂട്ടുന്നു. 5 ലൂഹീതിേലക്കുള്ള
കയറ്റത്തിൽകൂടി അവർ കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു
കയറിേപ്പാകുന്നു; േഹാേരാനയീമിേലക്കുള്ള
ഇറക്കത്തിൽ സംഹാരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിളിയുെട
സങ്കടശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. 6 ഓടിേപ്പാകുവിൻ!
്രപാണെന രക്ഷിപ്പിൻ! മരുഭൂമിയിെല
ചൂരൽെചടിേപാെല ആയിത്തീരുവിൻ! 7 നിെന്റ
േകാട്ടകളിലും ഭണ്ഡാരങ്ങളിലും
ആശ്രയിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു നീയും പിടിക്കെപ്പടും;
െകേമാശ ്തെന്റ പുേരാഹിതന്മാേരാടും
്രപഭുക്കന്മാേരാടും കൂെട ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും.
8 െകാള്ളയിടുന്നവൻ എല്ലാപട്ടണത്തിലും വരും; ഒരു
പട്ടണവും ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല; യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല താഴവ്ര നശിച്ചുേപാകും;
സമഭൂമി ശൂന്യമായത്ീരും. 9 േമാവാബ്
പറന്നുേപാേകണ്ടതിന്നു അതിന്നു ചിറകു െകാടുപ്പിൻ;
അതിെന്റ പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികൾ ഇല്ലാെത
ശൂന്യമായേ്പാകും. 10 യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തി
ഉദാസീനതേയാെട െചയ്യുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ;

രക്തം െചാരിയാെത വാൾ അടക്കിെവക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; 11 േമാവാബ ്ബാല്യം മുതൽ
ൈസ്വരമായി മട്ടിന്മീെത െതളിഞ്ഞുനിന്നു; അവെന
പാ്രതത്തിൽനിന്നു പാ്രതത്തിേലക്കു പകരുകേയാ
്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകേയാ െചയത്ിട്ടില്ല;
അതുെകാണ്ടു അവെന്റ സ്വാദു അവനിൽ തേന്ന
ഇരിക്കുന്നു; അവെന്റ മണം േപായേ്പായിട്ടുമില്ല. 12

ആകയാൽ പകരുന്നവെര ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
അയപ്പാനുള്ള കാലം വരുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു; അവർ അവെന പകന്നൎ ുകളകയും
അവെന്റ പാ്രതങ്ങെള ഒഴിച്ചു കുടങ്ങെള
ഉെടച്ചുകളകയും െചയ്യും. 13 യി്രസാേയൽഗൃഹം
തങ്ങളുെട ആശ്രയമായ േബേഥലിങ്കൽ
ലജ്ജിച്ചുേപായതുേപാെല േമാവാബും െകേമാശിങ്കൽ
ലജ്ജിച്ചുേപാകും. 14 ഞങ്ങൾ വീരന്മാരും
യുദ്ധസമത്ഥൎ ന്മാരും ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നെതങ്ങിെന? 15 േമാവാബ ്നശിച്ചു; അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങൾ പുകയായി െപാങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ േശ്രഷഠ്യുവാക്കൾ കുലനിലേത്തക്കു
ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നു എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 16

േമാവാബിന്നു ആപത്തു വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ അനത്ഥൎ ം ഏറ്റവും ബദ്ധെപ്പടുന്നു. 17

അവെന്റ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരുമായുേള്ളാേര.
അവെനക്കുറിച്ചു വിലപിപ്പിൻ! അവെന്റ േപർ
അറിയുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര, അേയ്യാ ബലമുള്ള
വടി, ഭംഗിയുള്ള േകാൽ എങ്ങെന ഒടിഞ്ഞു എന്നു
പറവിൻ. 18 ദീേബാൻനിവാസിനിയായ പു്രതീ, നിെന്റ
മഹത്വം വിട്ടിറങ്ങി ദാഹേത്താെട ഇരിക്ക;
േമാവാബിെന നശിപ്പിക്കുന്നവൻ നിെന്റ േനെര വന്നു
നിെന്റ േകാട്ടകെള നശിപ്പിക്കുമേല്ലാ. 19

അേരാേവർനിവാസിനിേയ, നീ വഴിയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു
േനാക്കുക; ഓടിേപ്പാകുന്നവേനാടും
ചാടിേപ്പാകുന്നവേളാടും സംഭവിച്ചെതന്തു എന്നു
േചാദിക്ക. 20 േമാവാബ ്തകന്നൎ ിരിക്കയാൽ ലജ്ജിച്ചു
േപായിരിക്കുന്നു; മുറയിട്ടു നിലവിളിപ്പിൻ; േമാവാബ്
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു എന്നു അേന്നൎ ാനിങ്കൽ
അറിയിപ്പിൻ. 21 സമഭൂമിക്കു ന്യായവിധി
വന്നിരിക്കുന്നു; േഹാേലാന്നും യഹെ്സക്കും
േമഫാഥിന്നും 22 ദീേബാന്നും െനേബാവിന്നും
േബത്ത്-ദിബള്ാത്തയീമിന്നും കിയ്യൎ ത്തയീമിന്നും 23

േബത്ത്--ഗാമൂലിന്നും േബത്ത്-െമേയാന്നും 24

െകരീേയാത്തിന്നും െബാെ്രസക്കും േമാവാബ ്േദശത്തു
ദൂരത്തും സമീപത്തും ഉള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും
തേന്ന. 25 േമാവാബിെന്റ െകാമ്പു
െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെന്റ ഭുജം
തകന്നൎ ുേപായിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 26 േമാവാബ ്യേഹാവയുെട േനെര വമ്പു
കാണിക്കെകാണ്ടു അവന്നു മത്തു പിടിപ്പിപ്പിൻ;
േമാവാബ ്തെന്റ ഛദ്ദൎ ിയിൽ കിടന്നുരുളും; അവൻ
പരിഹാസവിഷയമായത്ീരും. 27 അല്ല, യി്രസാേയൽ
നിനക്കു പരിഹാസവിഷയമായിരുന്നില്ലേയാ? നീ
അവെനക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാെഴാെക്കയും തല
കുലുക്കുവാൻ അവൻ കള്ളന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുേവാ? 28 േമാവാബ ്നിവാസികേള,
പട്ടണങ്ങെള വിട്ടു പാറ്രപേദശത്തു പാക്കൎ ുവിൻ;
ഗുഹയുെട പാശൎ ്വങ്ങളിൽ കൂടുെവക്കുന്ന
്രപാവിെനേപ്പാെലയാകുവിൻ. 29 േമാവാബ ്മഹാഗവ്വൎ ി;
അവെന്റ ഗവ്വൎ െത്തയും അഹമ്മതിെയയും
ഡംഭെത്തയും നിഗളെത്തയും ഉന്നതഭാവെത്തയും
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കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടു. 30 അവെന്റ േ്രകാധം
ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
അവെന്റ സംസാരം അസത്യം; അസത്യമായതു അവർ
്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
േമാവാബിെനക്കുറിച്ചു മുറയിടും;
എല്ലാേമാവാബിെനയും കുറിച്ചു ഞാൻ നിലവിളിക്കും;
കീർേഹെരസിെല ജനങ്ങെളക്കുറിച്ചു അവർ
വിലപിക്കും. 32 സിബമ്ാമുന്തിരിവള്ളിേയ,
യേസരിെനക്കുറിച്ചു കരയുന്നതിലും അധികം ഞാൻ
നിെന്നക്കുറിച്ചു കരയും; നിെന്റ വള്ളികൾ
കടലിന്നിക്കെര കടന്നിരിക്കുന്നു; അവ
യേസർകടൽവെര എത്തിയിരിക്കുന്നു;
ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ നിെന്റ കനികളിേന്മലും
മുന്തിരിെക്കായത്്തിേന്മലും ചാടി വീണിരിക്കുന്നു. 33

സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും വിളഭൂമിയിൽനിന്നും
േമാവാബ ്േദശത്തുനിന്നും നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
ചക്കുകളിൽനിന്നു വീഞ്ഞു ഞാൻ
ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു; ആപ്പൎ ുവിളിേയാെട ആരും
ചക്കു ചവിട്ടുകയില്ല; ആപ്പൎ ല്ലാത്ത
ആപ്പൎ ുണ്ടാകുംതാനും. 34 െഹശേ്ബാനിെല നിലവിളി
േഹതുവാൽ അവർ എലയാെലവെരയും യഹസ്
വെരയും േസാവാർമുതൽ േഹാേരാനയീംവെരയും
എഗ്ലത്ത്-െശലീശിയവെരയും നിലവിളികൂട്ടുന്നു;
നി്രമീമിെല ജലാശയങ്ങളും ശൂന്യമായത്ീരുമേല്ലാ. 35

പൂജാഗിരിയിൽ ബലികഴിക്കുന്നവെനയും േദവന്മാക്കൎ ു
ധൂപം കാട്ടുന്നവെനയും ഞാൻ േമാവാബിൽ
ഇല്ലാെതയാക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
36 േമാവാബ ്സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം
നശിച്ചുേപായിരിക്കയാൽ അവെനക്കുറിച്ചു എെന്റ
ഹൃദയം കുഴൽേപാെല ധ്വനിക്കുന്നു; കീർേഹെരസിെല
ജനങ്ങെളക്കുറിച്ചു എെന്റ ഹൃദയം കുഴൽേപാെല
ധ്വനിക്കുന്നു. 37 എല്ലാ തലയും കഷണ്ടിയായും
എല്ലാതാടിയും ക്രതിച്ചും ഇരിക്കുന്നു;
എല്ലാൈകകളിേന്മലും മുറിവും അരകളിൽ രട്ടും
കാണുന്നു. 38 ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പാ്രതെത്തേപ്പാെല ഞാൻ
േമാവാബിെന ഉെടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ
േമാവാബിെല എല്ലാപുരമുകളുകളിലും അതിെന്റ
െതരുക്കളിൽ എല്ലാടവും വിലാപം എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 39 അതു എങ്ങെന
ഉടഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു! മുറയിടുവിൻ! േമാവാബ്
എങ്ങെന ലജ്ജിച്ചു പുറന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! അങ്ങെന
േമാവാബ ്തെന്റ ചുറ്റുമുള്ളവെക്കൎ ാെക്കയും
പരിഹാസത്തിന്നും സ്തംഭനത്തിന്നും വിഷയമായത്ീരും.
40 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവൻ
കഴുകെനേപ്പാെല പറന്നു േമാവാബിേന്മൽ ചിറകു
വിടക്കൎ ും. 41 െകരീേയാത്ത് പിടിക്കെപ്പട്ടു; ദുഗ്ഗൎ ങ്ങൾ
കീഴടങ്ങിേപ്പായി; അന്നാളിൽ േമാവാബിെല
വീരന്മാരുെട ഹൃദയം േനാവുകിട്ടിയ ്രസ്തീയുെട
ഹൃദയംേപാെലയാകും. 42 യേഹാവയുെട േനെര
വമ്പു കാണിക്കയാൽ േമാവാബ ്ഒരു
ജാതിയായിരിക്കാതവണ്ണം നശിച്ചുേപാകും. 43

േമാവാബ ്നിവാസിേയ, േപടിയും കുഴിയും കണിയും
നിനക്കു വരും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 44

േപടി ഒഴിേഞ്ഞാടുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും;
കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ കണിയിൽ അകെപ്പടും;
ഞാൻ അതിന്നു, േമാവാബിന്നു തേന്ന, അവരുെട
സന്ദശൎ നകാലം വരുത്തും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 45 ഓടിേപ്പായവർ ബലമില്ലാെത
െഹശേ്ബാെന്റ നിഴലിൽ നില്ക്കുന്നു; എന്നാൽ
െഹശേ്ബാനിൽനിന്നു തീയും സീേഹാെന്റ

നടുവിൽനിന്നു ജ്വാലയും പുറെപ്പട്ടു േമാവാബിെന്റ
െചന്നിയും തുമുലപു്രതന്മാരുെട െനറുകയും
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 46 േമാവാേബ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം!
െകേമാശിെന്റ ജനം നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
പു്രതന്മാെര ബദ്ധന്മാരായും നിെന്റ പു്രതിമാെര
്രപവാസത്തിേലക്കും െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 47

എങ്കിലും ഒടുക്കം ഞാൻ േമാവാബിെന്റ ്രപവാസം
മാറ്റും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
ഇ്രതേത്താളമാകുന്നു േമാവാബിെനക്കുറിച്ചുള്ള
ന്യായവിധി.

൪൯൪൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാടു.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയലിന്നു പു്രതന്മാരില്ലേയാ? അവന്നു

അവകാശിയില്ലേയാ? പിെന്ന മേല്ക്കാം ഗാദിെന
ൈകവശമാക്കി, അവെന്റ ജനം അതിെല പട്ടണങ്ങളിൽ
പാക്കൎ ുന്നെതന്തു? 2 ആകയാൽ ഞാൻ അേമ്മാന്യരുെട
രബ്ബയിൽ യുദ്ധത്തിെന്റ ആപ്പൎ ുവിളി േകൾപ്പിക്കുന്ന
കാലം വരുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
അന്നു അതു ശൂന്യമായി കല്ക്കുന്നാകും; അതിെന്റ
പു്രതീനഗരങ്ങളും തീ പിടിച്ചു െവന്തുേപാകും;
യി്രസാേയൽ തേന്ന ൈകവശമാക്കിയവെര
ൈകവശമാക്കും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 3

െഹശേ്ബാേന, മുറയിടുക; ഹായി
ശൂന്യമായേ്പായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; രബ്ബയുെട
പു്രതീനഗരങ്ങേള, നിലവിളിപ്പിൻ;
രട്ടുടുത്തുെകാൾവിൻ; വിലപിച്ചുെകാണ്ടു
േവലികൾക്കരിെക ഉഴന്നുനടപ്പിൻ! മേല്ക്കാമും അവെന്റ
പുേരാഹിതന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും എല്ലാം
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും. 4 ആർ എെന്റ േനെര
വരും എന്നു പറഞ്ഞു തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ
ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ
പു്രതീ, താഴവ്രകളിൽ നീ ്രപശംസിക്കുന്നെതന്തിന്നു?
നിെന്റ താഴവ്രകൾ ഒഴുകിേപ്പാകുന്നു. 5 ഇതാ നിെന്റ
ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരാലും ഞാൻ നിനക്കു ഭയം
വരുത്തും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ െചാവ്വിന്നു ചിതറിേപ്പാകും;
ഉഴന്നുനടക്കുന്നവെര കൂട്ടിേച്ചപ്പൎ ാൻ ആരും
ഉണ്ടാകയില്ല. 6 എന്നാൽ ഒടുക്കം ഞാൻ
അേമ്മാന്യരുെട ്രപവാസം മാറ്റും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

7 എേദാമിെനക്കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാടു.
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േതമാനിൽ ഇനി ജ്ഞാനമില്ലേയാ?
ആേലാചന വിേവകികെള വിട്ടു നശിച്ചുേപാേയാ?
അവരുെട ജ്ഞാനം ക്ഷയിച്ചുേപാേയാ? 8

െദദാൻനിവാസികേള, ഓടിേപ്പാകുവിൻ; പിന്തിരിഞ്ഞു
കുഴികളിൽ പാത്തൎ ുെകാൾവിൻ; ഞാൻ ഏശാവിെന്റ
ആപത്തു, അവെന്റ ദശൎ നകാലം തേന്ന, അവന്നു
വരുത്തും. 9 മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ നിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നാൽ കാലാ പറിപ്പാൻ ചിലതു
േശഷിപ്പിക്കയില്ലേയാ? രാ്രതിയിൽ കള്ളന്മാർ വന്നാൽ
തങ്ങൾക്കു മതിയാകുേവാളം മാ്രതമേല്ലാ
നശിപ്പിക്കുന്നതു? 10 എന്നാൽ ഏശാവിെന ഞാൻ
നഗ്നമാക്കി അവെന്റ ഗൂഢസ്ഥലങ്ങെള
അനാവൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവന്നു
ഒളിച്ചുെകാൾവാൻ കഴികയില്ല; അവെന്റ സന്തതിയും
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സേഹാദരന്മാരും അയല്ക്കാരും നശിച്ചുേപായി; അവനും
ഇല്ലാെത ആയിരിക്കുന്നു. 11 നിെന്റ അനാഥന്മാെര
ഉേപക്ഷിക്ക; ഞാൻ അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിക്കും;
നിെന്റ വിധവമാർ എന്നിൽ ആശ്രയിക്കെട്ട. 12

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: പാനപാ്രതം
കുടിപ്പാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർ കുടിേക്കണ്ടിവന്നു;
പിെന്ന നിനക്കു ശിക്ഷ വരാെത േപാകുേമാ? നിനക്കു
ശിക്ഷ വരാെത േപാകയില്ല; നീയും കുടിേക്കണ്ടിവരും.
13 െബാ്രസാ സ്തംഭനവും നിന്ദയും ശൂന്യവും
ശാപവുമായി ഭവിക്കും; അതിെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങളും
നിത്യശൂന്യങ്ങളായത്ീരും എന്നു ഞാൻ
എെന്നെക്കാണ്ടു തേന്ന സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 14 നിങ്ങൾ
ഒരുമിച്ചുകൂടി അതിെന്റ േനെര െചല്ലുവിൻ;
യുദ്ധത്തിന്നായി എഴുേന്നലപ്ിൻ! എന്നിങ്ങെന
വിളിച്ചുപറവാൻ ഒരു ദൂതെന ജാതികളുെട
അടുക്കേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു എെന്നാരു
വത്തൎ മാനം ഞാൻ യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു േകട്ടു. 15

ഞാൻ നിെന്ന ജാതികളുെട ഇടയിൽ െചറിയവനും
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നിന്ദിതനും ആക്കും. 16

പാറപ്പിളപ്പൎ ുകളിൽ പാത്തൎ ു കുന്നുകളുെട മുകൾ
പിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവേന, നിെന്റ ഭയങ്കരത്വം
വിചാരിച്ചാൽ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല അഹങ്കാരം
നിെന്ന ചതിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ കഴുകെനേപ്പാെല നിെന്റ
കൂടു ഉയരത്തിൽ െവച്ചാലും അവിെടനിന്നു ഞാൻ
നിെന്ന താെഴ ഇറങ്ങുമാറാക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 17 എേദാം സ്തംഭനവിഷയമായത്ീരും;
അതിന്നരികത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരും
സ്തംഭിച്ചു അതിെന്റ സകലബാധകളും നിമിത്തം
ചൂളകുത്തും. 18 െസാേദാമിെന്റയും
െഗാേമാരയുെടയും അവയുെട
അയൽപട്ടണങ്ങളുെടയും ഉന്മൂലനാശേശഷം
എന്നേപാെല അവിെടയും ആരും പാക്കൎ യില്ല; ഒരു
മനുഷ്യനും അവിെട വസിക്കയില്ല എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 19 േയാദ്ദൎ ാെന്റ വൻകാട്ടിൽനിന്നു ഒരു
സിംഹം എന്നേപാെല അവൻ എേപ്പാഴും
പച്ചയായിരിക്കുന്ന േമച്ചൽപുറങ്ങളിേലക്കു
കയറിവരുന്നു; ഞാൻ അവെര െപട്ടന്നു അതിൽനിന്നു
ഓടിച്ചുകളയും; ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരാെള
അതിന്നു നിയമിക്കും; എനിക്കു സമനായവൻ ആർ?
എനിക്കു േനരം കുറിക്കുന്നവൻ ആർ? എെന്റ
മുമ്പാെക നില്ക്കാകുന്ന ഇടയൻ ആർ? 20 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവ എേദാമിെനക്കുറിച്ചു ആേലാചിച്ച
ആേലാചനയും േതമാൻ നിവാസികെളക്കുറിച്ചു
നിരൂപിച്ച നിരൂപണങ്ങളും േകൾപ്പിൻ: ആട്ടിൻ
കൂട്ടത്തിൽ െചറിയവെര അവർ
ഇെഴച്ചുെകാണ്ടുേപാകും; അവൻ അവരുെട
േമച്ചൽപുറങ്ങെള അവേരാടുകൂെട ശൂന്യമാക്കും. 21

അവരുെട വീഴച്യുെട മുഴക്കത്തിങ്കൽ ഭൂമി
നടുങ്ങുന്നു; ഒരു നിലവിളി; അതിെന്റ ഒച്ച െചങ്കടലിൽ
േകൾക്കുന്നു! 22 അവൻ കഴുകെനേപ്പാെല െപാങ്ങി
പറന്നുവന്നു െബാ്രസയുെടേമൽ ചിറകു വിടക്കൎ ും;
അന്നാളിൽ എേദാമിെല വീരന്മാരുെട ഹൃദയം
േനാവുകിട്ടിയ ്രസ്തീയുെട ഹൃദയം േപാെലയാകും.

23 ദേമ്മെശക്കിെനക്കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാടു.
ഹമാത്തും അപ്പൎ ാദും േദാഷവത്തൎ മാനം േകട്ടതു
െകാണ്ടു ലജ്ജിച്ചു ഉരുകിേപ്പായിരിക്കുന്നു; കടൽവെര
ദുഃഖം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിന്നു അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ
കഴിവില്ല. 24 ദേമ്മെശക്ക് ക്ഷീണിച്ചു ഓടിേപ്പാകുവാൻ
തിരിയുന്നു; നടുക്കം അതിന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;

േനാവു കിട്ടിയ ്രസ്തീക്കു എന്നേപാെല അതിന്നു
അതിവ്യസനവും േവദനയും പിടിെപട്ടിരിക്കുന്നു. 25

കീത്തൎ ിയുള്ള പട്ടണം എെന്റ ആനന്ദപുരം
ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന? 26 അതുെകാണ്ടു
അതിെല െയൗവനക്കാർ അതിെന്റ വീഥികളിൽ
വീഴുകയും സകലേയാദ്ധാക്കളും അന്നു
നശിച്ചുേപാകയും െചയ്യും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 27 ഞാൻ ദേമ്മെശക്കിെന്റ
മതിലുകൾക്കു തീെവക്കും; അതു െബൻ-ഹദദിെന്റ
അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 28

ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ ജയിച്ചടക്കിയ
േകദാരിെനയും ഹാേസാർരാജ്യങ്ങെളയും കുറിച്ചുള്ള
അരുളപ്പാടു. യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
നിങ്ങൾ പുറെപ്പട്ടു േകദാരിൽ െചന്നു കിഴക്കെര
നശിപ്പിച്ചുകളവിൻ. 29 അവരുെട കൂടാരങ്ങെളയും
ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങെളയും അവർ അപഹരിക്കും;
അവരുെട തിരശ്ശീലകെളയും
സകലഉപകരണങ്ങെളയും ഒട്ടകങ്ങെളയും അവർ
െകാണ്ടുേപാകും; സവ്വൎ ്രതഭീതി എന്നു അവർ
അവേരാടു വിളിച്ചുപറയും. 30

ഹാേസാർനിവാസികേള, ഓടിേപ്പാകുവിൻ;
അതിദൂരത്തു െചന്നു കുഴിയിൽ പാത്തൎ ുെകാൾവിൻ
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഒരു ആേലചന ആേലാചിച്ചു ഒരു
നിരൂപണം നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 വാതിലുകളും
ഓടാമ്പലുകളും ഇല്ലാെത തനിച്ചു പാക്കൎ ുന്നവരും
ൈസ്വരവും നിഭൎയവുമായി വസിക്കുന്നവരുമായ
ജാതിയുെട അടുക്കൽ പുറെപ്പട്ടുെചല്ലുവിൻ എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 32 അവരുെട ഒട്ടകങ്ങൾ
കവച്ചൎ യും അവരുെട കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ
െകാള്ളയും ആയിത്തീരും; തലയുെട അരികു
വടിച്ചുവെര ഞാൻ എല്ലാകാറ്റുകളിേലക്കും
ചിന്നിച്ചുകളകയും നാലു പുറത്തുനിന്നും അവക്കൎ ു
ആപത്തു വരുത്തുകയും െചയ്യും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 33 ഹാേസാർ
കുറുനരികളുെട പാപ്പൎ ിടവും നിത്യശൂന്യവും
ആയിത്തീരും; ആരും അവിെട പാക്കൎ യില്ല; ഒരു
മനുഷ്യനും അവിെട വസിക്കയുമില്ല.

34 െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
വാഴച്യുെട ആരംഭത്തിങ്കൽ ഏലാമിെനക്കുറിച്ചു
യിെരമ്യാ്രപവാചകന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു
എെന്തന്നാൽ: 35 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഏലാമിെന്റ
മുഖ്യബലമായ അവരുെട വില്ലു ഒടിച്ചുകളയും. 36

ഞാൻ ഏലാമിെന്റ േനെര ആകാശത്തിെന്റ നാലു
ദിക്കിൽനിന്നും നാലു കാറ്റുവരുത്തി ഈ
എല്ലാകാറ്റുകളിേലക്കും അവെര ചിന്നിച്ചുകളയും;
ഏലാമിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാർ െചല്ലാത്ത ഒരു ജാതിയും
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. 37 ഞാൻ ഏലാമ്യെര അവരുെട
ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിലും അവക്കൎ ു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട മുമ്പിലും
്രഭമിപ്പിക്കും; ഞാൻ അവക്കൎ ു അനത്ഥൎ ം, എെന്റ
ഉ്രഗേകാപം തേന്ന, വരുത്തും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു; ഞാൻ അവരുെട പിന്നാെല വാൾ അയച്ചു
അവെര മുടിച്ചുകളയും. 38 ഞാൻ എെന്റ
സിംഹാസനെത്ത ഏലാമിൽ സ്ഥാപിച്ചു അവിെട
നിന്നു രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും നശിപ്പിച്ചു
കളയും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 39
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എന്നാൽ ഒടുക്കം ഞാൻ ഏലാമിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൫൦൫൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം യേഹാവ
ബാേബലിെനക്കുറിച്ചും
കലദ്യേദശെത്തക്കുറിച്ചും കലപ്ിച്ച

അരുളപ്പാടു: 2 ജാതികളുെട ഇടയിൽ ്രപസ്താവിച്ചു
്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ; െകാടി ഉയത്തൎ ുവിൻ;
മെറച്ചുെവക്കാെത േഘാഷിപ്പിൻ; ബാേബൽ
പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; േബൽ ലജ്ജിച്ചുേപായി,
േമേരാദാക്ക് തകന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അതിെല വി്രഗഹങ്ങൾ
ലജ്ജിച്ചുേപായി, അതിെല ബിംബങ്ങൾ
തകന്നൎ ിരിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. 3 വടക്കുനിന്നു ഒരു
ജാതി അതിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടുവരുന്നു; അതു ആ
േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുന്നു; അതിൽ ആരും
വസിക്കുന്നില്ല; മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും
ഓടിേപ്പായ്ക്കളയുന്നു. 4 ആ നാളുകളിൽ, ആ കാലത്തു,
യി്രസാേയൽമക്കളും െയഹൂദാമക്കളും ഒരുമിച്ചു
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു വന്നു തങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 5 അവർ സീേയാനിേലക്കു മുഖം തിരിച്ചു
അതിെനക്കുറിച്ചു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു: വരുവിൻ;
മറന്നുേപാകാത്തതായ ഒരു ശാശ്വത നിയമത്താൽ
നമുക്കു യേഹാവേയാടു േചന്നൎ ുെകാള്ളാം എന്നു
പറയും. 6 എെന്റ ജനം കാണാെതേപായ ആടുകൾ
ആയീത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അവരുെട ഇടയന്മാർ അവെര
െതറ്റിച്ചു മലകളിൽ ഉഴന്നുനടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവർ മലയിൽനിന്നു കുന്നിേന്മൽ േപായി തങ്ങളുെട
കിടപ്പിടം മറന്നുകളഞ്ഞു. 7 അവെര
കാണുന്നവെരാെക്കയും അവെര തിന്നുകളയുന്നു;
അവരുെട ൈവരികൾ: നാം കുറ്റം െചയ്യുന്നില്ല; അവർ
നീതിനിവാസമായ യേഹാവേയാടു, അവരുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ്രപത്യാശയായ യേഹാവേയാടു
തേന്ന, പാപം െചയത്ുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 8

ബാേബലിൽനിന്നു ഓടി കലദ്യേദശം വിട്ടു
േപാകുവിൻ; ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന്നു മുമ്പായി നടക്കുന്ന
മുട്ടാടുകെളേപ്പാെല ആയിരിപ്പിൻ. 9 ഞാൻ
ബാേബലിെന്റ േനെര വടെക്ക േദശത്തുനിന്നു
മഹാജാതികളുെട കൂട്ടെത്ത ഉണത്തൎ ിവരുത്തും; അവർ
അതിെന്റ േനെര അണി നിരത്തും; അവിെടെവച്ചു അതു
പിടിക്കെപ്പടും; അവരുെട അമ്പുകൾ െവറുെത
മടങ്ങാെത സമത്ഥൎ വീരെന്റ അമ്പുകൾ േപാെല
ഇരിക്കും. 10 കലദ്യേദശം െകാള്ളയിട്ടുേപാകും;
അതിെന െകാള്ളയിടുന്നവക്കൎ ു ഏവക്കൎ ും തൃപത്ിവരും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 11 എെന്റ
അവകാശം െകാള്ളയിട്ടവേര, നിങ്ങൾ
സേന്താഷിക്കുന്നതുെകാണ്ടു, നിങ്ങൾ
ഉല്ലസിക്കുന്നതുെകാണ്ടു, ധാന്യം െമതിക്കുന്ന
പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല
തുള്ളിക്കളിക്കുന്നതുെകാണ്ടു, ബലമുള്ള
കുതിരെയേപ്പാെല നിങ്ങൾ ചിറാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടു,
12 നിങ്ങളുെട അമ്മ ഏറ്റവും ലജ്ജിക്കും; നിങ്ങെള
്രപസവിച്ചവൾ നാണിച്ചുേപാകും; അവൾ ജാതികളിൽ
അന്ത്യജാതിയും മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും
ശൂന്യേദശവും ആകും. 13 യേഹാവയുെട േ്രകാധം
േഹതുവായി അതു നിവാസികൾ ഇല്ലാെത അേശഷം
ശൂന്യമായിത്തീരും; ബാേബലിന്നരികത്തു കൂടി
കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരും സ്തംഭിച്ചു അതിെന്റ

സകലബാധകളുംനിമിത്തം ചൂളുകുത്തും. 14

ബാേബലിെന്റ േനെര ചുറ്റം അണിനിരത്തുവിൻ; എല്ലാ
വില്ലാളികളുമായുേള്ളാേര, അമ്പുകെള േലാഭിക്കാെത
അതിേലക്കു എയത്ുവിടുവിൻ; അതു യേഹാവേയാടു
പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 അതിന്നുചുറ്റും
നിന്നു ആപ്പൎ ിടുവിൻ; അതു കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ െകാത്തളങ്ങൾ വീണുേപായി; അതിെന്റ
മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇതു യേഹാവയുെട
്രപതികാരമേല്ലാ; അതിേനാടു ്രപതികാരം െചയവ്ിൻ;
അതു െചയത്തുേപാെല അതിേനാടും െചയവ്ിൻ. 16

വിെതക്കുന്നവെനയും െകായത്്തുകാലത്തു അരിവാൾ
പിടിക്കുന്നവെനയും ബാേബലിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളവിൻ; നശിപ്പിക്കുന്ന വാൾ േപടിച്ചു
ഓേരാരുത്തൻ സ്വജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിേപ്പാകയും സ്വേദശേത്തക്കു ഓടിേപ്പാകയും
െചയ്യും.

17 യി്രസാേയൽ ചിന്നിേപ്പായ ആട്ടിൻ കൂട്ടം
ആകുന്നു; സിംഹങ്ങൾ അതിെന ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു;
ആദ്യം അശ്ശൂർരാജാവു അതിെന തിന്നു; ഒടുക്കം
ഇേപ്പാൾ ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
അതിെന്റ അസ്ഥികെള ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു. 18

അതുെകാണ്ടു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ അശ്ശൂർരാജാവിെന
സന്ദശൎ ിച്ചതുേപാെല ബാേബൽ രാജാവിെനയും
അവെന്റ രാജ്യെത്തയും സന്ദശൎ ിക്കും. 19 പിെന്ന ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന അവെന്റ േമച്ചൽപുറേത്തക്കു
മടക്കിവരുത്തും; അവൻ കേമ്മൎ ലിലും ബാശാനിലും
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും; എ്രഫയീംമലനാട്ടിലും
ഗിെലയാദിലും േമഞ്ഞു അവന്നു തൃപത്ിവരും. 20

ഞാൻ േശഷിപ്പിച്ചുെവക്കുന്നവേരാടു ക്ഷമിക്കയാൽ
ആ നാളുകളിൽ, ആ കാലത്തു, യി്രസാേയലിെന്റ
അകൃത്യം അേന്വഷിച്ചാൽ അതു ഇല്ലാെത ഇരിക്കും;
െയഹൂദയുെട പാപങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചാൽ
കാണുകയില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

21 ദ്വിമത്സരം (െമറാഥയീം) എന്ന േദശത്തിെന്റ േനെര
െചല്ലുക; അതിെന്റ േനെരയും സന്ദശൎ നം (െപേക്കാദ)്
എന്ന പട്ടണത്തിെല നിവാസികളുെട േനെരയും തേന്ന;
നീ അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു െവട്ടി നിമ്മൎ ൂലനാശം
വരുത്തി ഞാൻ കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്ക
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 22 യുദ്ധത്തിെന്റ
ആരവവും മഹാസംഹാരവും േദശത്തിൽ ഉണ്ടു. 23

സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും ചുറ്റിക പിളന്നൎ ു
തകന്നൎ ുേപായെതങ്ങെന? ജാതികളുെട ഇടയിൽ
ബാേബൽ ശൂന്യമായിത്തീന്നൎ െതങ്ങെന? 24

ബാേബേല, ഞാൻ നിനക്കു കണിെവച്ചു, നീ
അറിയാെത അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്ന കെണ്ടത്തി
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവേയാടേല്ലാ നീ
െപാരുതിയതു. 25 യേഹാവ തെന്റ ആയുധശാല
തുറന്നു തെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ ആയുധങ്ങെള എടുത്തു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു; ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിന്നു കലദ്യേദശത്തു ഒരു
്രപവൃത്തി െചയവ്ാനുണ്ടു. 26 സകലദിക്കുകളിലും
നിന്നു അതിെന്റ േനെര വന്നു അതിെന്റ കളപ്പുരകെള
തുറപ്പിൻ; അതിെന കറ്റേപാെല കൂമ്പാരം കൂട്ടുവിൻ;
അതിൽ ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കാെത നിമ്മൎ ൂലനാശം
വരുത്തുവിൻ; 27 അതിെല കാളെയ ഒെക്കയും
െകാല്ലുവിൻ; അവ കുെലക്കു ഇറങ്ങിേപ്പാകെട്ട;
അവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം; അവരുെട നാൾ, അവരുെട
സന്ദശൎ നകാലം വന്നിരിക്കുന്നു. 28 നമ്മുെട
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ൈദവമായ യേഹാവയുെട ്രപതികാരം, തെന്റ
മന്ദിരത്തിന്നു േവണ്ടിയുള്ള ്രപതികാരം തേന്ന,
സീേയാനിൽ അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
ബാേബൽേദശത്തുനിന്നു രക്ഷെപ്പട്ടു
ഓടിേപ്പാകുന്നവരുെട േഘാഷം! 29 ബാേബലിെന്റ
േനെര വില്ലാളികെള വിളിച്ചുകൂട്ടുവിൻ; വില്ലു
കുെലക്കുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര, അതിെന്റ േനെര
ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങുവിൻ; ആരും അതിൽ നിന്നു
ചാടിേപ്പാകരുതു; അതിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം
അതിന്നു പകരം െകാടുപ്പിൻ; അതു െചയത്തുേപാെല
ഒെക്കയും അതിേനാടും െചയവ്ിൻ; അതു
യേഹാവേയാടു, യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേനാടു
തേന്ന, അഹങ്കാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 30

അതുെകാണ്ടു അതിെല െയൗവനക്കാർ അതിെന്റ
വീഥികളിൽ വീഴും; അതിെല േയാദ്ധാക്കാൾ ഒെക്കയും
അന്നു നശിച്ചുേപാകും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 31 അഹങ്കാരിേയ, ഞാൻ നിനക്കു
വിേരാധിയായിരിക്കുന്നു എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; നിെന്റ നാൾ,
ഞാൻ നിെന്ന സന്ദശൎ ിക്കുന്ന കാലം, വന്നിരിക്കുന്നു. 32

അഹങ്കാരി ഇടറി വീഴും; ആരും അവെന
എഴുേന്നലപ്ിക്കയില്ല; ഞാൻ അവെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്കു
തീ െവക്കും; അതു അവെന്റ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവെരയും
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 33 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽമക്കളും
െയഹൂദാമക്കളും ഒരുേപാെല പീഡിതരായിരിക്കുന്നു;
അവെര ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായവെരാെക്കയും
അവെര വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത മുറുെക
പിടിച്ചുെകാള്ളുന്നു. 34 എന്നാൽ അവരുെട
വീെണ്ടടുപ്പുകാരൻ ശക്തിമാൻ; ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം; ഭൂമിക്കു
സ്വസ്ഥത വരുേത്തണ്ടതിന്നും
ബാേബൽനിവാസികൾക്കു സ്വസ്ഥത
വരുേത്തണ്ടതിന്നും അവരുെട വ്യവഹാരം അവൻ
ശ്രദ്ധേയാെട നടത്തും. 35 കലദ്യരുെടേമലും
ബാേബൽനിവാസികളുെടേമലും അതിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെടേമലും ജ്ഞാനികളുെടേമലും വാൾ
വരുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 36 വമ്പു
പറയുന്നവർ േഭാഷന്മാരാകത്തക്കവണ്ണം അവരുെട
േമൽ വാൾ വരും; അതിെല വീരന്മാർ
്രഭമിച്ചുേപാകത്തക്കവണ്ണം അവരുെട േമലും വാൾ
വരും. 37 അവരുെട കുതിരകളുെടേമലും
രഥങ്ങളുെടേമലും അതിെന്റ നടുവിെല
സവ്വൎ സമ്മിശ്രജാതിയും ്രസ്തീകെളേപ്പാെല
ആയിത്തീരത്തക്കവണ്ണം അവരുെട േമലും വാൾ വരും;
അതിെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കവന്നൎ ുേപാകത്തക്കവണ്ണം
അവയുെട േമലും വാൾവരും. 38 അതിെല െവള്ളം
വറ്റിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ അതിേന്മൽ വറുതി
വരുത്തും; അതു വി്രഗഹങ്ങളുെട േദശമേല്ലാ;
േഘാരബിംബങ്ങൾ നിമിത്തം അവർ
്രഭാന്തന്മാരായിരിക്കുന്നു. 39 ആകയാൽ അവിെട
മരുമൃഗങ്ങൾ കുറുനരികേളാടുകൂെട പാക്കൎ ും;
ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും അവിെട വസിക്കും; ഇനി അതിൽ ഒരു
നാളും കുടിപാപ്പൎ ുണ്ടാകയില്ല; തലമുറതലമുറയായി
അതു നിവാസികൾ ഇല്ലാെത കിടക്കും. 40 ൈദവം
െസാേദാമും െഗാേമാരയും അവയുെട അയൽ
പട്ടണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞേശഷം എന്നേപാെല
അവിെടയും ആരും പാക്കൎ യില്ല; ഒരു മനുഷ്യനും
അവിെട വസിക്കയില്ല എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 41 വടക്കുനിന്നു ഒരു ജാതി വരുന്നു;

ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു ഒരു മഹാജാതിയും
അേനകം രാജാക്കന്മാരും ഇളകിവരുന്നു. 42 അവർ
വില്ലും കുന്തവും എടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ ്രകൂരന്മാർ,
കരുണയില്ലാത്തവർ തേന്ന; അവരുെട ആരവം
കടൽേപാെല ഇെരക്കുന്നു; ബാേബൽപു്രതീ, അവർ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ഓേരാരുത്തനും കുതിരപ്പുറത്തു
കയറി നിെന്റ േനെര അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നു. 43

ബാേബൽരാജാവു അവരുെട വത്തൎ മാനം േകട്ടിട്ടു
അവെന്റ ൈധയ്യൎ ം ക്ഷയിച്ചുേപായി; േനാവുകിട്ടിയ
്രസ്തീെയേപ്പാെല അവെന അതിവ്യസനവും േവദനയും
പിടിച്ചു. 44 േയാദ്ദൎ ാെന്റ വൻകാട്ടിൽനിന്നു ഒരു സിംഹം
എന്നേപാെല അവൻ, എേപ്പാഴും പച്ചയായിരിക്കുന്ന
േമച്ചൽ പുറങ്ങളിേലക്കു കയറിവരുന്നു; ഞാൻ അവെര
െപെട്ടന്നു അതിൽനിന്നു ഓടിച്ചുകളയും; ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരാെള അതിന്നു നിയമിക്കും;
എനിക്കു സമനായവൻ ആർ? എനിക്കു േനരം
കുറിക്കുന്നവൻ ആർ? എെന്റ മുമ്പാെക നില്ക്കാകുന്ന
ഇടയൻ ആർ? 45 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
ബാേബലിെനക്കുറിച്ചു ആേലാചിച്ച ആേലചനയും
കലദ്യരുെട േദശെത്തക്കുറിച്ചു നിരൂപിച്ച
നിരൂപണങ്ങളും േകൾപ്പിൻ! ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ
െചറിയവെര അവർ ഇെഴച്ചുെകാണ്ടുേപാകും; അവൻ
അവരുെട േമച്ചൽപുറങ്ങെള അവേരാടുകൂെട
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 46 ബാേബൽ പിടിക്കെപ്പട്ടു
എന്ന േഘാഷംെകാണ്ടു ഭൂമി നടുങ്ങുന്നു; അതിെന്റ
നിലവിളി ജാതികളുെട ഇടയിൽ േകൾക്കുന്നു.

൫൧൫൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ ബാേബലിെന്റ േനെരയും എെന്റ
എതിരാളികളുെട ഹൃദയത്തിെന്റ േനെരയും

സംഹാരകെന്റ മനസ്സു ഉണത്തൎ ും. 2 പാറ്റുന്നവെര
ഞാൻ ബാേബലിേലക്കു അയക്കും; അവർ അതിെന
പാറ്റി േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കും; അനത്ഥൎ ദിവസത്തിൽ
അവർ അതിെന നാലുപുറവും വളയും. 3 വില്ലാളി
വില്ലു കുെലക്കാതിരിക്കെട്ട; അവൻ കവചം ധരിച്ചു
നിവിന്നൎ ുനില്ക്കാതിരിക്കെട്ട; അതിെല െയൗവനക്കാെര
ആദരിക്കാെത സവ്വൎ ൈസന്യെത്തയും
നിമ്മൎ ൂലമാക്കിക്കളവിൻ. 4 അങ്ങെന കലദ്യരുെട
േദശത്തു നിഹതന്മാരും അതിെന്റ വീഥികളിൽ
കുത്തിത്തുളക്കെപ്പട്ടവരും വീഴും. 5

യി്രസാേയലിെന്റയും െയഹൂദയുെടയും േദശങ്ങൾ
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേനാടുള്ള അകൃത്യംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ അവയുെട ൈദവം അവെയ
വിധവമാരായി വിട്ടിട്ടില്ല. 6 ബാേബലിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു ഓടി ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
്രപാണെന രക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; നിങ്ങൾ അതിെന്റ
അകൃത്യത്തിൽ നശിച്ചുേപാകരുതു; ഇതു
യേഹാവയുെട ്രപതികാരകാലമേല്ലാ; അതിെന്റ
്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം അവൻ അതിേനാടു പകരം
െചയ്യും; 7 ബാേബൽ യേഹാവയുെട കയ്യിൽ
സവ്വൎ ഭൂമിെയയും ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്ന
െപാൻപാനപാ്രതം ആയിരുന്നു; ജാതികൾ അതിെല
വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടു അവക്കൎ ു ്രഭാന്തു പിടിച്ചു. 8

െപെട്ടന്നു ബാേബൽ വീണു തകന്നൎ ുേപായി;
അതിെനക്കുറിച്ചു മുറയിടുവിൻ; അതിെന്റ േവദെനക്കു
ൈതലം െകാണ്ടുവരുവിൻ; പേക്ഷ അതിന്നു െസൗഖ്യം
വരും. 9 ഞങ്ങൾ ബാേബലിന്നു ചികിത്സ െചയത്ു
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എങ്കിലും െസൗഖ്യം വന്നില്ല; അതിെന
ഉേപക്ഷിച്ചുകളവിൻ; നാം ഓേരാരുത്തനും നമ്മുെട
സ്വേദശേത്തക്കു േപാക; അതിെന്റ ശിക്ഷാവിധി
സ്വഗ്ഗൎ േത്താളം എത്തി ആകാശേത്താളം
െപാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10 യേഹാവ നമ്മുെട നീതി
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; വരുവിൻ, നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തിെയ സീേയാനിൽ
്രപസ്താവിക്കുക. 11 അമ്പു മിനുക്കുവിൻ; പരിച
ധരിപ്പിൻ; യേഹാവ േമദ്യരാജാക്കന്മാരുെട മനസ്സു
ഉണത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു; ബാേബലിെന നശിപ്പിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവെന്റ നിരൂപണം അതിന്നു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഇതു യേഹാവയുെട
്രപതികാരം, തെന്റ മന്ദിരത്തിന്നു േവണ്ടിയുള്ള
്രപതികാരം തേന്ന. 12 ബാേബലിെന്റ മതിലുകൾക്കു
േനെര െകാടി ഉയത്തൎ ുവിൻ; കാവൽ ഉറപ്പിപ്പിൻ;
കാവല്ക്കാെര നിത്തൎ ുവിൻ; പതിയിരിപ്പുകാെര
ഒരുക്കുവിൻ; യേഹാവ
ബാേബൽനിവാസികെളക്കുറിച്ചു അരുളിെച്ചയത്തു
നിണ്ണൎ യിച്ചും അനുഷഠ്ിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 13 വലിയ
െവള്ളങ്ങൾക്കരിെക വസിക്കുന്നവളായി വളെര
നിേക്ഷപങ്ങൾ ഉള്ളവേള, നിെന്റ അവസാനം നിെന്ന
േഛദിച്ചുകളവാനുള്ള അവധി, വന്നിരിക്കുന്നു. 14

ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടു
വിട്ടിലുകെളെക്കാെണ്ടന്നേപാെല മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടു
നിെന്ന നിെറക്കും; അവർ നിെന്റ േനെര ആപ്പൎ ിടും
എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ തെന്നെക്കാണ്ടു
തേന്ന സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 15 അവൻ തെന്റ
ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ചു; തെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ
ഭൂമണ്ഡലെത്ത സ്ഥാപിച്ചു, തെന്റ വിേവകത്താൽ
ആകാശെത്ത വിരിച്ചു. 16 അവൻ തെന്റ നാദം
പുറെപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾ ആകാശത്തു െവള്ളത്തിെന്റ
മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു
അവൻ ആവി കയറ്റുന്നു; മെഴക്കു മിന്നൽ ഉണ്ടാക്കി
തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്നു കാറ്റു പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
17 ഏതു മനുഷ്യനും മൃഗ്രപായനും
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. തട്ടാന്മാർ
ഒെക്കയും വി്രഗഹംനിമിത്തം ലജ്ജിച്ചുേപാകുന്നു;
അവർ വാത്തൎ ുണ്ടാക്കിയ ബിംബം വ്യാജമേ്രത. 18

അവയിൽ ശ്വാസവും ഇല്ല. അവ മായയും
വ്യത്ഥൎ ്രപവൃത്തിയും തേന്ന; സന്ദശൎ നകാലത്തു അവ
നശിച്ചുേപാകും. 19 യാേക്കാബിെന്റ ഓഹരിയായവൻ
ഇവെയേപ്പാെലയല്ല; അവൻ സവ്വൎ െത്തയും
നിമ്മൎ ിച്ചവൻ; യി്രസാേയൽ അവെന്റ അവകാശേഗാ്രതം;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവെന്റ
നാമം. 20 നീ എെന്റ െവണ്മഴുവും യുദ്ധത്തിന്നുള്ള
ആയുധങ്ങളും ആകുന്നു; ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ടു
ജാതികെള തകക്കൎ യും നിെന്നെക്കാണ്ടു രാജ്യങ്ങെള
നശിപ്പിക്കയും െചയ്യും. 21 നിെന്നെക്കാണ്ടു ഞാൻ
കുതിരെയയും അതിെന്റ പുറത്തു
കയറിയിരിക്കുന്നവെനയും തകക്കൎ ും; നിെന്നെക്കാണ്ടു
ഞാൻ രഥെത്തയും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവെനയും
തകക്കൎ ും; 22 നിെന്നെക്കാണ്ടു ഞാൻ പുരുഷെനയും
്രസ്തീെയയും തകക്കൎ ും; നിെന്നെക്കാണ്ടു ഞാൻ
വൃദ്ധെനയും ബാലെനയും തകക്കൎ ും; നിെന്നെക്കാണ്ടു
ഞാൻ യുവാവിെനയും യുവതിെയയും തകക്കൎ ും. 23

നിെന്നെക്കാണ്ടു ഞാൻ ഇടയെനയും
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തയും തകക്കൎ ും; നിെന്നെക്കാണ്ടു ഞാൻ
കൃഷിക്കാരെനയും അവെന്റ ഏർകാളെയയും
തകക്കൎ ും; നിെന്നെക്കാണ്ടു ഞാൻ
േദശാധിപതികെളയും സ്ഥാനാപതികെളയും തകക്കൎ ും.

24 നിങ്ങൾ കാൺെക ഞാൻ ബാേബലിന്നും സകല
കലദ്യനിവാസികൾക്കും അവർ സീേയാനിൽ
െചയത്ിരിക്കുന്ന സകലേദാഷത്തിന്നും തക്കവണ്ണം
പകരം വീട്ടുെമന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 25

സകലഭൂമിെയയും നശിപ്പിക്കുന്ന വിനാശകപവ്വൎ തേമ,
ഞാൻ നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ
േമൽ ൈക നീട്ടി നിെന്ന പാറകളിൽനിന്നു ഉരുട്ടി
ദഹനപവ്വൎ തം ആക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 26 നിന്നിൽനിന്നു അവർ മൂലക്കല്ലായിേട്ടാ
അടിസ്ഥാനക്കല്ലായിേട്ടാ ഒരു കല്ലും എടുക്കാതവണ്ണം
നീ നിത്യശൂന്യമായി ഭവിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 27 േദശത്തു ഒരു െകാടി ഉയത്തൎ ുവിൻ;
ജാതികളുെട ഇടയിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; ജാതികെള
അതിെന്റ േനെര സംസ്കരിപ്പിൻ; അറാറാത്ത്, മിന്നി,
അെസ്കനാസ,് എന്നീ രാജ്യങ്ങെള അതിന്നു
വിേരാധമായി വിളിച്ചുകൂട്ടുവിൻ; അതിെന്നതിെര ഒരു
േസനാപതിെയ നിയമിപ്പിൻ; പരുപരുത്ത
വിട്ടിലുകെളേപ്പാെല കുതിരകെള
പുറെപ്പടുമാറാക്കുവിൻ. 28 േമദ്യരുെട രാജാക്കന്മാരും
േദശാധിപതിമാരും സകല സ്ഥാനാപതിമാരും അവെന്റ
ആധിപത്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട സകലേദശക്കാരുമായ
ജാതികെള അതിന്നു വിേരാധമായി സംസ്കരിപ്പിൻ; 29

ബാേബൽേദശെത്ത നിവാസികളില്ലാെത
ശൂന്യമാേക്കണ്ടതിന്നു ബാേബലിെനക്കുറിച്ചുള്ള
യേഹാവയുെട നിരൂപണങ്ങൾ
നിവൃത്തിയായവ്രുന്നതുെകാണ്ടു േദശം നടുങ്ങി
സങ്കടെപ്പടുന്നു. 30 ബാേബലിെല വീരന്മാർ യുദ്ധം
മതിയാക്കി േകാട്ടകളിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവരുെട ശക്തി
ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ ്രസ്തീകെളേപ്പാെല
ആയിരിക്കുന്നു; അതിെല വീടുകൾക്കു തീ
െവച്ചുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ ഓടാമ്പലുകൾ
തകന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 31 പട്ടണം നാലുപുറവും
പിടിെപട്ടുേപായി, കടവുകൾ ശ്രതുവശമായി, കളങ്ങൾ
തീ പിടിച്ചു ദഹിച്ചിരിക്കുന്നു, േയാദ്ധാക്കൾ
ഭയപരവശരായിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന
ബാേബൽരാജാവിേനാടു അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു 32

ഓട്ടാളൻ ഓട്ടാളന്നും ദൂതൻ ദൂതന്നും എതിെര
ഓടുന്നു. 33 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ബാേബൽപു്രതി െമതികാലെത്ത
െമതിക്കളംേപാെലയായിരിക്കുന്നു; ഇനി
കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു അതിെന്റ െകായത്്തുകാലം
വരും. 34 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ
എെന്ന തിന്നുമുടിച്ചുകളഞ്ഞു, അവൻ എെന്ന
െവറുമ്പാ്രതമാക്കി, മഹാസപ്പൎ ം എന്നേപാെല അവൻ
എെന്ന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു, എെന്റ
സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങെളെക്കാണ്ടു വയറു നിെറച്ചു, എെന്ന
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 35 ഞാൻ സഹിച്ച സാഹസവും
േദഹപീഡയും ബാേബലിേന്മൽ വരെട്ട എന്നു
സീേയാൻനിവാസിനി പറയും; എെന്റ രക്തം കലദ്യ
നിവാസികളുെടേമൽ വരെട്ട എന്നു െയരൂശേലം
പറയും. 36 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ വ്യവഹാരം
നടത്തി, നിനക്കു േവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്യും; അതിെന്റ
കടൽ ഞാൻ ഉണക്കി, അതിെന്റ ഉറവുകൾ
വറ്റിച്ചുകളയും. 37 ബാേബൽ, നിവാസികൾ ഇല്ലാെത
കല്ക്കുന്നുകളും കുറുനരികളുെട പാപ്പൎ ിടവും
വിസമ്യത്തിന്നും ചൂളകുത്തുന്നതിന്നും
വിഷയവുമായത്ീരും. 38 അവർ ഒെക്കയും
ബാലസിംഹങ്ങെളേപ്പാെല ഗജ്ജൎ ിക്കും; അവർ

യിെരമ്യാവു 51:10 638 യിെരമ്യാവു 51:38



52

സിംഹികളുെട കുട്ടികെളേപ്പാെല മുരളും. 39 അവർ
ജയമത്തരായിരിക്കുേമ്പാൾ ഉല്ലസിച്ചു ഉണരാതവണ്ണം
നിത്യനി്രദ െകാേള്ളണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവക്കൎ ു ഒരു
പാനീയം ഒരുക്കി അവെര ലഹരി പിടിപ്പിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 40 ഞാൻ അവെര
കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും മുട്ടാടുകേളാടുകൂടി
ആട്ടുെകാറ്റന്മാെരേപ്പാെലയും െകാലനിലേത്തക്കു
ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരും. 41 േശശക്ക്
പിടിക്കെപ്പട്ടുേപായെതങ്ങെന? സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും
്രപശംസയായിരുന്നതു ശ്രതുവശമായേ്പായെതങ്ങെന?
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ബാേബൽ ഒരു
സ്തംഭനവിഷയമായത്ീന്നൎ െതങ്ങെന? 42

ബാേബലിേന്മൽ കടൽ കവിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ തിരകളുെട െപരുപ്പംെകാണ്ടു അതു
മൂടിയിരിക്കുന്നു. 43 അതിെന്റ പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യവും
വരണ്ടനിലവും മരുഭൂമിയും ആരും പാക്കൎ ാത്തതും
വഴിനടക്കാത്തതും ആയ േദശവും
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 44 ഞാൻ ബാേബലിൽെവച്ചു
േബലിെന സന്ദശൎ ിച്ചു, അവൻ വിഴുങ്ങിയതിെന
അവെന്റ വായിൽനിന്നു പുറത്തിറക്കും; ജാതികൾ
ഇനി അവെന്റ അടുക്കൽ ഓടിെച്ചല്ലുകയില്ല;
ബാേബലിെന്റ മതിൽ വീണുേപാകും. 45 എെന്റ
ജനേമ, അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിൻ;
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 46 േദശത്തു േകൾക്കുന്ന
വത്തൎ മാനംെകാണ്ടും ഒരു ആണ്ടിൽ ഒരു വത്തൎ മാനവും
പിെറ്റയാണ്ടിൽ മെറ്റാരു വത്തൎ മാനവും
േകൾക്കുേമ്പാഴും സാഹസകൃത്യങ്ങൾ േദശത്തു
നടക്കുേമ്പാഴും അധിപതി അധിപതിക്കു വിേരാധമായി
എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങളുെട ൈധയ്യൎ ം
ക്ഷയിച്ചുേപാകരുതു; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുകയും അരുതു.
47 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ബാേബലിെല വി്രഗഹങ്ങെള
സന്ദശൎ ിപ്പാനുള്ള കാലം വരും; അന്നു േദശെമല്ലാം
ലജ്ജിച്ചുേപാകും; അതിെല നിഹതന്മാർ ഒെക്കയും
അതിെന്റ നടുവിൽ വീഴും. 48 ആകാശവും ഭൂമിയും
അവയിലുള്ളെതാെക്കയും ബാേബലിെനെച്ചാല്ലി
േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും; വടക്കുനിന്നു വിനാശകന്മാർ
അതിേലക്കു വരും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
49 യി്രസാേയൽ നിഹതന്മാേര, ബാേബൽ
വീേഴണ്ടതാകുന്നു; ബാേബലിേനാടുകൂെട
സവ്വൎ േദശവും തേന്ന. 50 വാളിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപായവേര,
നില്ക്കാെത െചല്ലുവിൻ; ദൂരത്തുനിന്നു യേഹാവെയ
ഓപ്പൎ ിൻ; െയരൂശേലം നിങ്ങൾക്കു ഓമ്മൎ  വരെട്ട! 51

ഞങ്ങൾ നിന്ദ േകട്ടു ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു; അന്യന്മാർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു വന്നിരിക്കയാൽ ലജ്ജ
ഞങ്ങളുെട മുഖം മൂടിയിരിക്കുന്നു. 52 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ അതിെല വി്രഗഹങ്ങെള സന്ദശൎ ിപ്പാനുള്ള കാലം
വരും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; അന്നു
േദശെത്തല്ലാടവും നിഹതന്മാർ കിടന്നു ഞരങ്ങും. 53

ബാേബൽ ആകാശേത്താളം കയറിയാലും േകാട്ട
ഉയത്തൎ ി ഉറപ്പിച്ചാലും, ഞാൻ വിനാശകന്മാെര
അതിേലക്കു അയക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 54 ബാേബലിൽനിന്നു നിലവിളിയും
കലദ്യേദശത്തുനിന്നു മഹാനാശവും േകൾക്കുന്നു. 55

യേഹാവ ബാേബലിെന നശിപ്പിച്ചു അതിൽ നിന്നു
മഹാേഘാഷം ഇല്ലാെതയാക്കുന്നു; അവരുെട തിരകൾ
െപരുെവള്ളംേപാെല ഇെരക്കുന്നു; അവരുെട
ആരവത്തിെന്റ മുഴക്കം േകൾക്കുന്നു. 56 അതിെന്റ

േനെര, ബാേബലിെന്റ േനെര തേന്ന, വിനാശകൻ
വന്നിരിക്കുന്നു; അതിെല വീരന്മാർ പിടിെപട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട വില്ലു എല്ലാം ഒടിഞ്ഞുേപായി; യേഹാവ
്രപതികാരത്തിെന്റ ൈദവമാകുന്നു; അവൻ പകരം
െചയ്യും. 57 ഞാൻ അതിെല ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ജ്ഞാനികെളയും േദശാധിപതിമാെരയും
സ്ഥാനാപതികെളയും വീരന്മാെരയും
മത്തുപിടിപ്പിക്കും; അവർ ഉണരാതവണ്ണം
നിത്യനി്രദെകാള്ളും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 58

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ബാേബലിെന്റ വിശാലമായ
മതിലുകൾ അേശഷം ഇടിഞ്ഞുേപാകും; അതിെന്റ
ഉയന്നൎ  വാതിലുകൾ തീ പിടിച്ചു െവന്തുേപാകും;
അങ്ങെന വംശങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനം വ്യത്ഥൎ മായും
ജാതികളുെട ്രപയത്നം തീക്കിരയായും തീരുകയും
അവർ ക്ഷീണിച്ചുേപാകയും െചയ്യും.

59 െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
വാഴച്യുെട നാലം ആണ്ടിൽ, അവേനാടുകൂെട,
മഹേ്സയാവിെന്റ മകനായ േനയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ
െസരായാവു ്രപയാണാദ്ധ്യക്ഷനായി ബാേബലിേലക്കു
േപാകുേമ്പാൾ യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ െസരായാേവാടു
കലപ്ിച്ചു വചനം - 60 ബാേബലിന്നു
വരുവാനിരിക്കുന്ന അനത്ഥൎ െമാെക്കയും,
ബാേബലിെനക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്ന
സകലവചനങ്ങളും തേന്ന, യിെരമ്യാവു ഒരു
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി - 61 യിെരമ്യാവു
െസരായാേവാടു പറഞ്ഞതു: നീ ബാേബലിൽ
എത്തിയേശഷം ഈ വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും േനാക്കി
വായിച്ചിട്ടു: 62 യേഹാേവ, ഈ സ്ഥലത്തു മനുഷ്യേനാ
മൃഗേമാ ഒന്നും േശഷിക്കാെത അതു
ശാശ്വതശൂന്യമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നീ അതിെന
നശിപ്പിച്ചുകളയുെമന്നു അതിെനക്കുറിച്ചു
അരുളിെച്ചയത്ുവേല്ലാ എന്നു പറേയണം. 63 പിെന്ന
ഈ പുസ്തകം വായിച്ചേശഷം നീ അതിന്നു ഒരു കല്ലു
െകട്ടി ്രഫാത്തിെന്റ നടുവിേലക്കു എറിഞ്ഞു; 64

ഇങ്ങെന ബാേബൽ ആണ്ടുേപാകും; ഞാൻ അതിന്നു
വരുത്തുന്ന അനത്ഥൎ ത്തിൽനിന്നു അതു
െപാങ്ങിവരികയില്ല; അവർ ക്ഷയിച്ചുേപാകും എന്നു
പറേയണം.
ഇ്രതേത്താളം യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങൾ.

൫൨൫൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം
സിെദക്കീയാവു വാണുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന്നു ഇരുപെത്താന്നു വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ പതിെനാന്നു സംവത്സരം

െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അെമ്മക്കു ഹമൂതൽ
എന്നു േപർ; അവൾ ലിബന്ക്കാരനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 2 െയേഹായാക്കീം
െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും അവൻ യേഹാെവക്കു
അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയത്ു. 3 യേഹാവയുെട േകാപം
േഹതുവായി െയരൂശേലമിന്നും െയഹൂെദക്കും
അങ്ങെന ഭവിച്ചു; അവൻ ഒടുവിൽ അവെര തെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ
സിെദക്കീയാവു ബാേബൽരാജാവിേനാടു മത്സരിച്ചു. 4

അവെന്റ വാഴച്യുെട ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ പത്താം
മാസം പത്താം തിയ്യതി, ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസർ തെന്റ സവ്വൎ ൈസന്യവുമായി
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്നു പാളയമിറങ്ങി
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അതിെന്നതിെര ചുറ്റും െകാത്തളങ്ങൾ പണിതു. 5

അങ്ങെന സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ പതിെനാന്നാം
ആണ്ടുവെര നഗരം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 6 നാലാം
മാസം ഒമ്പതാം തിയ്യതി ക്ഷാമം നഗരത്തിൽ
കലശലായി േദശെത്ത ജനത്തിന്നു ആഹാരമില്ലാെത
ഭവിച്ചു. 7 അേപ്പാൾ നഗരത്തിെന്റ മതിൽ ഒരിടം
െപാളിച്ചുതുറന്നു; കലദ്യർ നഗരം വളഞ്ഞിരിെക്ക
പടയാളികൾ ഒെക്കയും രാ്രതിസമയത്തു രാജാവിെന്റ
േതാട്ടത്തിന്നരിെക രണ്ടു മതിലുകളുെട മേദ്ധ്യയുള്ള
പടിവാതില്ക്കൽകൂടി നഗരം വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു
അരാബയിേലക്കുള്ള വഴിയായി ഓടിേപ്പായി. 8

എന്നാൽ കലദ്യരുെട ൈസന്യം രാജാവിെന
പിന്തുടന്നൎ ു, െയരീേഹാസമഭൂമിയിൽെവച്ചു
സിെദക്കീയാേവാടു എത്തി; അവെന്റ
ൈസന്യെമാെക്കയും അവെന വിട്ടു ചിതറിേപ്പായി. 9

അവർ രാജാവിെന പിടിച്ചു, ഹമാത്ത് േദശത്തിെല
രിബള്യിൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ അവന്നു വിധി കലപ്ിച്ചു. 10

ബാേബൽരാജാവു സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര
അവൻ കാൺെക െകാന്നു; െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെര
ഒെക്കയും അവൻ രിബള്യിൽെവച്ചു
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 11 പിെന്ന അവൻ
സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണു െപാട്ടിച്ചു;
ബാേബൽരാജാവു അവെന ചങ്ങലെകാണ്ടു
ബന്ധിച്ചു ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു
ജീവപയ്യൎ ന്തം കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 12 അഞ്ചാം
മാസം പത്താം തിയ്യതി, ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ തേന്ന,
ബാേബൽരാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നവനും
അകമ്പടിനായകനുമായ െനബൂസർ-അദാൻ
െയരൂശേലമിേലക്കു വന്നു. 13 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയവും രാജധാനിയും ചുട്ടു, െയരൂശേലമിെല
എല്ലാ വീടുകളും ്രപധാനഭവനങ്ങെളാെക്കയും തീ
െവച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 14 അകമ്പടിനായകേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന കലദ്യൈസന്യെമാെക്കയും
െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകെളല്ലാം
ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. 15 ജനത്തിൽ എളിയവരായ
ചിലെരയും നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന
ജനശിഷ്ടെത്തയും ബാേബൽരാജാവിെന െചന്നു
ശരണം്രപാപിച്ചവെരയും പുരുഷാരത്തിൽ
േശഷിച്ചവെരയും അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻ ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായി. 16 എന്നാൽ
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ േദശെത്ത
എളിയവരിൽ ചിലെര മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരായും
കൃഷിക്കാരായും വിേട്ടച്ചുേപായി. 17 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല താ്രമസ്തംഭങ്ങളും പീഠങ്ങളും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല താ്രമംെകാണ്ടുള്ള
കടലും കലദ്യർ ഉെടച്ചു താ്രമം ഒെക്കയും
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 18 കലങ്ങളും
ചട്ടുകങ്ങളും ക്രതികകളും കിണ്ണങ്ങളും തവികളും
ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള സകല താേ്രമാപകരണങ്ങളും അവർ
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 19 പാനപാ്രതങ്ങളും
തീച്ചട്ടികളും കിണ്ണങ്ങളും കലങ്ങളും
വിളക്കുതണ്ടുകളും തവികളും കുടങ്ങളും
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളതും െവള്ളിെകാണ്ടുള്ളതും എല്ലാം
അകമ്പടിനായകൻ െകാണ്ടുേപായി. 20

ശേലാേമാൻരാജാവു യേഹാവയുെട ആലയംവെകക്കു

ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടു സ്തംഭവും ഒരു കടലും പീഠങ്ങളുെട
കീെഴ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രന്തണ്ടു താ്രമക്കാളയും തേന്ന;
ഈ സകല സാധനങ്ങളുെടയും താ്രമത്തിന്നു
തൂക്കമില്ലാെതയിരുന്നു. 21 സ്തംഭങ്ങേളാ, ഓേരാന്നു
പതിെനട്ടു മുഴം ഉയരവും പ്രന്തണ്ടു മുഴം ചുറ്റളവും
നാലു വിരൽ കനവും ഉള്ളതായിരുന്നു; അതു
െപാള്ളയുമായിരുന്നു. 22 അതിേന്മൽ താ്രമംെകാണ്ടു
ഒരു േപാതിക ഉണ്ടായിരുന്നു; േപാതികയുെട ഉയരം
അഞ്ചു മുഴം; േപാതികേമൽ ചുറ്റും വലപ്പണിയും
മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു; സകലവും
താ്രമംെകാണ്ടായിരുന്നു; രണ്ടാമെത്ത സ്തംഭത്തിന്നു
ഇതുേപാെലയുള്ള പണിയും മാതളപ്പഴവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 നാലുപുറത്തുംകൂെട െതാണ്ണൂറ്റാറു
മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു: വലപ്പണിയിൽ ചുറ്റുമുള്ള
മാതളപ്പഴം ആെക നൂറു ആയിരുന്നു. 24

അകമ്പടിനായകൻ മഹാപുേരാഹിതനായ
െസരായാെവയും രണ്ടാം പുേരാഹിതനായ
െസഫന്യാെവയും മൂന്നു വാതിൽകാവല്ക്കാെരയും
പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. 25 നഗരത്തിൽനിന്നു അവൻ
േയാദ്ധാക്കളുെട വിചാരകനായ ഒരു ഷണ്ഡെനയും
നഗരത്തിൽെവച്ചു കണ്ട ഏഴു
രാജപരിചാരകന്മാെരയും േദശത്തിെല ജനെത്ത
പെടക്കു േശഖരിക്കുന്ന േസനാപതിയുെട
രായസക്കാരെനയും നഗരത്തിൽ കണ്ട അറുപതു
നാട്ടുപുറക്കാെരയും പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. 26

ഇവെര അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
പിടിച്ചു രിബള്യിൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 27 ബാേബൽരാജാവു ഹമാത്ത്
േദശത്തിെല രിബള്യിൽെവച്ചു അവെര
െവട്ടിെക്കാന്നു; ഇങ്ങെന െയഹൂദാ സ്വേദശം വിട്ടു
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു. 28

െനബൂഖദേ്നസർ ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ
ജനം: ഏഴാം ആണ്ടിൽ മൂവായിരത്തിരുപത്തുമൂന്നു
െയഹൂദന്മാർ; 29 െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ അവൻ െയരൂശേലമിൽനിന്നു
്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ
എണ്ണൂറ്റിമുപ്പത്തുരണ്ടുേപർ; 30 െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ
ഇരുപത്തുമൂന്നാം ആണ്ടിൽ, അകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസർ-അദാൻ ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ
െയഹൂദന്മാർ എഴുനൂറ്റി നാലപ്ത്തഞ്ചുേപർ; ഇങ്ങെന
ആെക നാലായിരത്തറുനൂറു േപരായിരുന്നു. 31

െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ
്രപവാസത്തിെന്റ മുപ്പേത്തഴാമാണ്ടിൽ പ്രന്തണ്ടാം
മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തിയ്യതി ബാേബൽരാജാവായ
എവീൽ-െമേരാദക്ക് തെന്റ വാഴച്യുെട ഒന്നാം
ആണ്ടിൽ െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന
കടാക്ഷിച്ചു കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു, 32

അവേനാടു ആദരവായി സംസാരിച്ചു, അവെന്റ
ആസനെത്ത തേന്നാടു കൂെട ബാേബലിൽ ഉള്ള
രാജാക്കന്മാരുെട ആസനങ്ങൾക്കു േമലായി െവച്ചു, 33

അവെന്റ കാരാഗൃഹവ്രസ്തം മാറ്റി, അവൻ ജീവപയ്യൎ ന്തം
നിത്യവും അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ചുേപാന്നു. 34 അവെന്റ അേഹാവൃത്തിേയാ
ബാേബൽരാജാവു അവന്നു അവെന്റ
മരണദിവസംവെര അവെന്റ ജീവകാലെമാെക്കയും
നിത്യവൃത്തിക്കു ദിവസം ്രപതിയുള്ള ഓഹരി
െകാടുത്തു േപാന്നു.
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വിലാപങ്ങൾവിലാപങ്ങൾ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേയ്യാ, ജനപൂണ്ണൎ യായിരുന്ന നഗരം
ഏകാന്തയായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
ജാതികളിൽ മഹതിയായിരുന്നവൾ

വിധവെയേപ്പാെല ആയെതങ്ങെന?
സംസ്ഥാനങ്ങളുെട നായകിയായിരുന്നവൾ
ഊഴിയേവലക്കാരത്തിയായെതങ്ങെന?

2 രാ്രതിയിൽ അവൾ കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
അവളുെട കവിൾത്തടങ്ങളിൽ കണ്ണുനീർ കാണുന്നു;
അവളുെട സകല്രപിയന്മാരിലും അവെള
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ആരുമില്ല;
അവളുെട േസ്നഹിതന്മാെരാെക്കയും അവൾക്കു
ശ്രതുക്കളായി േ്രദാഹം െചയത്ിരിക്കുന്നു.

3 കഷ്ടതയും കഠിനദാസ്യവുംനിമിത്തം െയഹൂദാ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു;
അവൾ ജാതികളുെട ഇടയിൽ പാക്കൎ ുന്നു; വിശ്രാമം
കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല;
അവെള പിന്തുടരുന്നവെരാെക്കയും
ഇടുക്കിടങ്ങളിൽെവച്ചു അവെള എത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

4 ഉത്സവത്തിന്നു ആരും വരായ്കെകാണ്ടു
സീേയാനിേലക്കുള്ള വഴികൾ ദുഃഖിക്കുന്നു;
അവളുെട വാതിലുകെളാെക്കയും ശൂന്യമായി.
പുേരാഹിതന്മാർ െനടുവീപ്പൎ ിടുന്നു;
അവളുെട കന്യകമാർ േഖദിക്കുന്നു; അവൾക്കും
വ്യസനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 അവളുെട
അതി്രകമബാഹുല്യംനിമിത്തം യേഹാവ അവൾക്കു
സങ്കടം വരുത്തിയതിനാൽ
അവളുെട ൈവരികൾക്കു ്രപാധാന്യം ലഭിച്ചു,
അവളുെട ശ്രതുക്കൾ ശുഭമായിരിക്കുന്നു;
അവളുെട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ൈവരിയുെട മുമ്പായി
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു.

6 സീേയാൻ പു്രതിയുെട മഹത്വെമാെക്കയും അവെള
വിട്ടുേപായി;
അവളുെട ്രപഭുക്കന്മാർ േമച്ചൽ കാണാത്ത
മാനുകെളേപ്പാെല ആയി;
പിന്തുടരുന്നവെന്റ മുമ്പിൽ അവർ ശക്തിയില്ലാെത
നടക്കുന്നു.

7 കഷ്ടാരിഷ്ടതകളുെട കാലത്തു െയരൂശേലം
പണ്ടെത്ത മേനാഹരവസ്തുക്കെളെയാെക്കയും
ഓക്കൎ ുന്നു;
സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ലാെത അവളുെട ജനം
ൈവരിയുെട കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടേപ്പാൾ,
ൈവരികൾ അവെള േനാക്കി അവളുെട
നാശെത്തക്കുറിച്ചു ചിരിച്ചു.

8 െയരൂശേലം കഠിനപാപം െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു
മലിനയായിരിക്കുന്നു;
അവെള ബഹുമാനിച്ചവെരാെക്കയും അവളുെട
നഗ്നത കണ്ടിട്ടു അവെള നിന്ദിക്കുന്നു;

അവേളാ െനടുവീപ്പൎ ിട്ടുെകാണ്ടു പിേന്നാക്കം
തിരിയുന്നു.

9 അവളുെട മലിനത ഉടുപ്പിെന്റ വിളുമ്പിൽ കാണുന്നു;
അവൾ ഭാവികാലം ഓത്തൎ ില്ല;
അവൾ അതിശയമാംവണ്ണം വീണുേപായി; അവെള
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ആരുമില്ല;
യേഹാേവ, ശ്രതു വമ്പു പറയുന്നു; എെന്റ സങ്കടം
േനാേക്കണേമ.

10 അവളുെട സകലമേനാഹരവസ്തുക്കളിേന്മലും
ൈവരി ൈകെവച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുെതന്നു നീ കലപ്ിച്ച
ജാതികൾ
അവളുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നതു അവൾ
കണ്ടുവേല്ലാ.

11 അവളുെട സവ്വൎ ജനവും െനടുവീപ്പൎ ിട്ടുെകാണ്ടു
ആഹാരം തിരയുന്നു;
വിശപ്പടക്കുവാൻ ആഹാരത്തിന്നു േവണ്ടി അവർ
തങ്ങളുെട മേനാഹര വസ്തുക്കെള െകാടുത്തുകളയുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിന്ദിതയായിരിക്കുന്നതു
കടാക്ഷിേക്കണേമ.

12 കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര, ഇതു
നിങ്ങൾക്കു ഏതുമില്ലേയാ?
യേഹാവ തെന്റ ഉ്രഗേകാപദിവസത്തിൽ
ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്കു
അവൻ വരുത്തിയ വ്യസനം േപാെല ഒരു വ്യസനം
ഉേണ്ടാ എന്നു േനാക്കുവിൻ!

13 ഉയരത്തിൽനിന്നു അവൻ എെന്റ അസ്ഥികളിൽ തീ
അയച്ചിരിക്കുന്നു; അതു കടന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കാലിന്നു അവൻ വല വിരിച്ചു, എെന്ന
മടക്കിക്കളഞ്ഞു;
അവൻ എെന്ന ശൂന്യയും നിത്യേരാഗിണിയും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

14 എെന്റ അതി്രകമങ്ങളുെട നുകം അവൻ
സ്വന്തകയ്യാൽ പിെണച്ചിരിക്കുന്നു;
അവ എെന്റ കഴുത്തിൽ പിെണഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവൻ
എെന്റ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു;
എനിക്കു എതിത്തൎ ുനിലപ്ാൻ കഴിയാത്തവരുെട
കയ്യിൽ കത്തൎ ാവു എെന്ന ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 എെന്റ നടുവിെല സകലബലവാന്മാെരയും
കത്തൎ ാവു നിരസിച്ചുകളഞ്ഞു;
എെന്റ െയൗവനക്കാെര തകത്തൎ ുകളേയണ്ടതിന്നു
അവൻ എെന്റ േനെര ഒരു ഉത്സവേയാഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി;
െയഹൂദാപു്രതിയായ കന്യകെയ കത്തൎ ാവു ചക്കിൽ
ഇട്ടു ചിവിട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

16 ഇതുനിമിത്തം ഞാൻ കരയുന്നു; എെന്റ കണ്ണു
കണ്ണുനീെരാഴുക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണെന തണുപ്പിേക്കണ്ടുന്ന ആശ്വാസ്രപദൻ
എേന്നാടു അകന്നിരിക്കുന്നു;
ശ്രതു ്രപബലനായിരിക്കയാൽ എെന്റ മക്കൾ
നശിച്ചിരിക്കുന്നു.
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17 സീേയാൻ ൈക മലത്തൎ ുന്നു; അവെള
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ആരുമില്ല;
യേഹാവ യാേക്കാബിന്നു അവെന്റ ചുറ്റും
ൈവരികെള കലപ്ിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലം അവരുെട ഇടയിൽ മലിനയായിരിക്കുന്നു.
18 യേഹാവ നീതിമാൻ; ഞാൻ അവെന്റ

കലപ്നേയാടു മത്സരിച്ചു;
സകലജാതികളുമായുേള്ളാേര, േകൾേക്കണേമ, എെന്റ
വ്യസനം കാേണണേമ;
എെന്റ കന്യകമാരും െയൗവനക്കാരും
്രപവാസത്തിേലക്കു േപായിരിക്കുന്നു.

19 ഞാൻ എെന്റ ്രപിയന്മാെര വിളിച്ചു; അവേരാ
എെന്ന ചതിച്ചു;
എെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
വിശപ്പടേക്കണ്ടതിന്നു
ആഹാരം തിരഞ്ഞുനടക്കുേമ്പാൾ നഗരത്തിൽെവച്ചു
്രപാണെന വിട്ടു.

20 യേഹാേവ, േനാേക്കണേമ; ഞാൻ
വിഷമത്തിലായി, എെന്റ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ കഠിനമായി മത്സരിക്കെകാണ്ടു എെന്റ ഹൃദയം
എെന്റ ഉള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
പുറേമ വാൾ സന്തതിനാശം വരുത്തുന്നു; വീട്ടിേലാ
മരണം തേന്ന.

21 ഞാൻ െനടുവീപ്പൎ ിടുന്നതു അവർ േകട്ടു; എെന്ന
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ആരുമില്ല;
എെന്റ ശ്രതുക്കെളാെക്കയും എെന്റ അനത്ഥൎ ം േകട്ടു,
നീ അതു വരുത്തിയതുെകാണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു;
നീ കലപ്ിച്ച ദിവസം നീ വരുത്തും; അന്നു അവരും
എെന്നേപ്പാെലയാകും.

22 അവരുെട ദുഷ്ടതെയാെക്കയും തിരുമുമ്പിൽ
വരെട്ട; എെന്റ സകല അതി്രകമങ്ങളും നിമിത്തം നീ
എേന്നാടു െചയത്തുേപാെല അവേരാടും
െചേയ്യണേമ;
എെന്റ െനടുവീപ്പൎ ു വളെരയേല്ലാ; എെന്റ ഹൃദയം
േരാഗാത്തൎ മായിരിക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേയ്യാ! യേഹാവ സീേയാൻ പു്രതിെയ തെന്റ
േകാപത്തിൽ േമഘംെകാണ്ടു
മെറച്ചെതങ്ങെന?

അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വം ആകാശത്തുനിന്നു
ഭൂമിയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു;
തെന്റ േകാപദിവസത്തിൽ അവൻ തെന്റ
പാദപീഠെത്ത ഓത്തൎ തുമില്ല.

2 കത്തൎ ാവു കരുണ കാണിക്കാെത യാേക്കാബിെന്റ
േമച്ചൽപുറങ്ങെളെയാെക്കയും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
തെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവൻ െയഹൂദാപു്രതിയുെട
േകാട്ടകെള ഇടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
രാജ്യെത്തയും അതിെല ്രപഭുക്കന്മാെരയും അവൻ
നിലത്തിട്ടു അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3 തെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിൽ അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
െകാമ്പു ഒെക്കയും െവട്ടിക്കളഞ്ഞു;
തെന്റ വലങ്കെയ്യ അവൻ ശ്രതുവിൻ മുമ്പിൽ നിന്നു
പിൻവലിച്ചുകളഞ്ഞു;
ചുറ്റും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ജ്വാലേപാെല അവൻ
യാേക്കാബിെന ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.

4 ശ്രതു എന്നേപാെല അവൻ വില്ലു കുെലച്ചു, ൈവരി
എന്നേപാെല അവൻ വലൈങ്ക ഓങ്ങി;

കണ്ണിന്നു െകൗതുകമുള്ളതു ഒെക്കയും
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു;
സീേയാൻ പു്രതിയുെട കൂടാരത്തിൽ തെന്റ േ്രകാധം
തീേപാെല െചാരിഞ്ഞു;

5 കത്തൎ ാവു ശ്രതുെവേപ്പാെല ആയി, യി്രസാേയലിെന
മുടിച്ചുകളഞ്ഞു;
അവളുെട അരമനകെള ഒെക്കയും മുടിച്ചു, അവളുെട
േകാട്ടകെള നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു;
െയഹൂദാപു്രതിക്കു ദുഃഖവും വിലാപവും
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 അവൻ തിരുനിവാസം ഒരു േതാട്ടംേപാെല
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; തെന്റ ഉത്സവസ്ഥലം
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ സീേയാനിൽ ഉത്സവവും ശബ്ബത്തും
മറക്കുമാറാക്കി,
തെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിൽ രാജാവിെനയും
പുേരാഹിതെനയും നിരസിച്ചുകളഞ്ഞു.

7 കത്തൎ ാവു തെന്റ യാഗപീഠം തള്ളിക്കളഞ്ഞു, തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം െവറുത്തിരിക്കുന്നു;
അവളുെട അരമനമതിലുകെള അവൻ ശ്രതുവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു;
അവർ ഉത്സവത്തിൽ എന്നേപാെല യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ആരവം ഉണ്ടാക്കി.

8 യേഹാവ സീേയാൻ പു്രതിയുെട മതിൽ
നശിപ്പിപ്പാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചു;
അവൻ അളന്നു നശിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു ൈക
പിൻവലിച്ചില്ല;
അവൻ േകാട്ടയും മതിലും ദുഃഖത്തിലാക്കി; അവ
ഒരുേപാെല ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 അവളുെട വാതിലുകൾ മണ്ണിൽ
പൂണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു;
അവളുെട ഓടാമ്പൽ അവൻ തകത്തൎ ു
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവളുെട രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാത്ത ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നു;
അവളുെട ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നു
ദശൎ നം ഉണ്ടാകുന്നതുമില്ല.

10 സീേയാൻപു്രതിയുെട മൂപ്പന്മാർ മിണ്ടാെത
നിലത്തിരിക്കുന്നു;
അവർ തലയിൽ െപാടി വാരിയിട്ടു രട്ടുടുത്തിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലം കന്യകമാർ നിലേത്താളം തല
താഴത്്തുന്നു.

11 എെന്റ ജനത്തിൻ പു്രതിയുെട നാശംനിമിത്തം
ഞാൻ കണ്ണുനീർ വാത്തൎ ു കണ്ണു മങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റ ഉള്ളം കലങ്ങി കരൾ നിലത്തു
െചാരിഞ്ഞുവീഴുന്നു;
ൈപതങ്ങളും ശിശുക്കളും നഗരവീഥികളിൽ
തളന്നൎ ുകിടക്കുന്നു.

12 അവർ നിഹതന്മാെരേപ്പാെല നഗരവീഥികളിൽ
തളന്നൎ ുകിടക്കുേമ്പാഴും
അമ്മമാരുെട മാവ്വൎ ിൽെവച്ചു ്രപാണൻ വിടുേമ്പാഴും
ആഹാരവും വീഞ്ഞും എവിെട എന്നു അമ്മമാേരാടു
േചാദിക്കുന്നു.

13 െയരൂശേലംപു്രതിേയ, ഞാൻ നിേന്നാടു എന്തു
സാക്ഷീകരിേക്കണ്ടു? എെന്താന്നിെന നിേന്നാടു
സദൃശമാേക്കണ്ടു?
സീേയാൻ പു്രതിയായ കന്യേക, ഞാൻ നിെന്ന
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ എെന്താന്നു നിേന്നാടുപമിേക്കണ്ടു?
നിെന്റ മുറിവു സമു്രദംേപാെല വലുതായിരിക്കുന്നു;
ആർ നിനക്കു െസൗഖ്യം വരുത്തും?
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14 നിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ നിനക്കു േഭാഷത്വവും
വ്യാജവും ദശൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ നിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ
അകൃത്യം െവളിെപ്പടുത്താെത
വ്യാജവും ്രപവാസകാരണവുമായ ്രപവാചകം
ദശൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരും നിെന്ന േനാക്കി ൈക
െകാട്ടുന്നു;
അവർ െയരൂശേലംപു്രതിെയെച്ചാല്ലി ചൂളകുത്തി
തലകുലുക്കി:
െസൗന്ദയ്യൎ പൂത്തൎ ി എന്നും സവ്വൎ മഹീതലേമാദം എന്നും
വിളിച്ചുവന്ന നഗരം ഇതു തേന്നേയാ എന്നു
േചാദിക്കുന്നു.

16 നിെന്റ ശ്രതുക്കെളാെക്കയും നിെന്റ േനെര
വായപ്ിളക്കൎ ുന്നു;
അവർ ചൂളകുത്തി, പല്ലുകടിച്ചു: നാം അവെള
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു,
നാം കാത്തിരുന്ന ദിവസം ഇതുതേന്ന, നമുക്കു
സാദ്ധ്യമായി നാം കണ്ടു രസിപ്പാൻ ഇടയായേല്ലാ
എന്നു പറയുന്നു.

17 യേഹാവ നിണ്ണൎ യിച്ചതു അനുഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു;
പുരാതനകാലത്തു അരുളിെച്ചയത്തു
നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.
കരുണകൂടാെത അവൻ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു; അവൻ
ശ്രതുവിെന
നിെന്നെച്ചാല്ലി സേന്താഷിപ്പിച്ചു ൈവരികളുെട
െകാമ്പു ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു.

18 അവരുെട ഹൃദയം കത്തൎ ാവിേനാടു നിലവിളിച്ചു;
സീേയാൻ പു്രതിയുെട മതിേല, രാവും പകലും
ഓേലാല കണ്ണുനീെരാഴുക്കുക;
നിനക്കുതേന്ന സ്വസ്ഥത നല്കരുതു; നിെന്റ കണ്മണി
വിശ്രമിക്കയുമരുതു.

19 രാ്രതിയിൽ, യാമാരംഭത്തിങ്കൽ എഴുേന്നറ്റു
നിലവിളിക്ക;
നിെന്റ ഹൃദയെത്ത െവള്ളംേപാെല കത്തൎ ൃ
സന്നിധിയിൽ പകരുക;
വീഥികളുെട തെലക്കെലാെക്കയും വിശപ്പുെകാണ്ടു
തളന്നൎ ുകിടക്കുന്ന
നിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങളുെട ജീവരെക്ഷക്കായി
അവങ്കേലക്കു ൈക മലത്തൎ ുക.

20 യേഹാേവ, ആേരാടാകുന്നു നീ ഇങ്ങെന
െചയത്െതന്നു ഓത്തൎ ു കടാക്ഷിേക്കണേമ!
്രസ്തീകൾ ഗഭൎഫലെത്ത, കയ്യിൽ താേലാലിച്ചു േപാരുന്ന
കുഞ്ഞുെള തേന്ന തിേന്നണേമാ?
കത്തൎ ാവിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ പുേരാഹിതനും
്രപവാചകനും െകാല്ലെപ്പേടണേമാ?

21 വീഥികളിൽ ബാലനും വൃദ്ധനും നിലത്തു
കിടക്കുന്നു;
എെന്റ കന്യകമാരും െയൗവനക്കാരും വാൾെകാണ്ടു
വീണിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ േകാപദിവസത്തിൽ നീ അവെര െകാന്നു,
കരുണകൂടാെത അറുത്തുകളഞ്ഞു.

22 ഉത്സവത്തിന്നു വിളിച്ചുകൂട്ടുംേപാെല നീ എനിക്കു
സവ്വൎ ്രതഭീതികെള വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട േകാപദിവസത്തിൽ ആരും
ചാടിേപ്പാകയില്ല; ആരും േശഷിച്ചതുമില്ല;
ഞാൻ കയ്യിൽ താേലാലിച്ചു വളത്തൎ ിയവെര എെന്റ
ശ്രതു മുടിച്ചിരിക്കുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ വടിെകാണ്ടു
കഷ്ടം കണ്ട പുരുഷനാകുന്നു.

2 അവൻ എെന്ന െവളിച്ചത്തിലല്ല,
ഇരുട്ടിലേ്രത നടത്തിെക്കാണ്ടു േപാന്നിരിക്കുന്നതു.

3 അേത, അവൻ ഇടവിടാെത പിെന്നയും പിെന്നയും
തെന്റ ൈക എെന്റ േനെര തിരിക്കുന്നു.

4 എെന്റ മാംസെത്തയും ത്വക്കിെനയും അവൻ
ജീണ്ണൎ മാക്കി, എെന്റ അസ്ഥികെള തകത്തൎ ിരിക്കുന്നു.

5 അവൻ എെന്റ േനെര പണിതു, നഞ്ചും ്രപയാസവും
എെന്ന ചുറ്റുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

6 ശാശ്വതമൃതന്മാെരേപ്പാെല അവൻ എെന്ന ഇരുട്ടിൽ
പാപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 പുറത്തു േപാകുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവൻ
എെന്ന േവലിെകട്ടിയടച്ചു എെന്റ ചങ്ങലെയ
ഭാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

8 ഞാൻ കൂകി നിലവിളിച്ചാലും അവൻ എെന്റ
്രപാത്ഥൎ ന തടുത്തുകളയുന്നു.

9 െവട്ടുകല്ലുെകാണ്ടു അവൻ എെന്റ വഴി അെടച്ചു,
എെന്റ പാതകെള വികടമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

10 അവൻ എനിക്കു പതിയിരിക്കുന്ന
കരടിെയേപ്പാെലയും മറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന
സിംഹെത്തേപ്പാെലയും ആകുന്നു.

11 അവൻ എെന്റ വഴികെള െതറ്റിച്ചു എെന്ന
കടിച്ചുകീറി ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

12 അവൻ വില്ലു കുെലച്ചു എെന്ന അമ്പിന്നു
ലാക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

13 അവൻ തെന്റ പൂണിയിെല അമ്പുകെള എെന്റ
അന്തരംഗങ്ങളിൽ തെറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

14 ഞാൻ എെന്റ സവ്വൎ ജനത്തിന്നും പരിഹാസവും
ഇടവിടാെത അവരുെട പാട്ടും ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

15 അവൻ എെന്ന ൈകപ്പുെകാണ്ടു നിെറച്ചു,
കാഞ്ഞിരംെകാണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

16 അവൻ കല്ലുെകാണ്ടു എെന്റ പല്ലു തകത്തൎ ു,
എെന്ന െവണ്ണീരിൽ ഇട്ടുരുട്ടിയിരിക്കുന്നു.

17 നീ എെന്റ ്രപാണെന സമാധാനത്തിൽനിന്നു നീക്കി;
ഞാൻ സുഖം മറന്നിരിക്കുന്നു.

18 എെന്റ മഹത്വവും യേഹാവയിങ്കലുള്ള എെന്റ
്രപത്യാശയും െപായേ്പായേല്ലാ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

19 നീ എെന്റ കഷ്ടതയും അരിഷ്ടതയും കാഞ്ഞിരവും
ൈകപ്പും ഓേക്കൎ ണേമ.

20 എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ എേപ്പാഴും
അവെയ ഓത്തൎ ു ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.

21 ഇതു ഞാൻ ഓക്കൎ ും; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
്രപത്യാശിക്കും.

22 നാം മുടിഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുന്നതു
യേഹാവയുെട ദയ ആകുന്നു; അവെന്റ കരുണ തീന്നൎ ു
േപായിട്ടില്ലേല്ലാ;

23 അതു രാവിെലേതാറും പുതിയതും നിെന്റ
വിശ്വസ്ഥത വലിയതും ആകുന്നു.

24 യേഹാവ എെന്റ ഓഹരി എന്നു എെന്റ ഉള്ളം
പറയുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവനിൽ
്രപത്യാശെവക്കുന്നു.

25 തെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവക്കൎ ും തെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നവന്നും യേഹാവ നല്ലവൻ.

26 യേഹാവയുെട രെക്ഷക്കായി മിണ്ടാെത
കാത്തിരിക്കുന്നതു നല്ലതു.
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27 ബാല്യത്തിൽ നുകം ചുമക്കുന്നതു ഒരു പുരുഷന്നു
നല്ലതു.

28 അവൻ അതു അവെന്റ േമൽ െവച്ചിരിക്ക െകാണ്ടു
അവൻ തനിച്ചു െമൗനം ആയിരിക്കെട്ട.

29 അവൻ തെന്റ മുഖെത്ത െപാടിേയാളം താഴത്്തെട്ട;
പെക്ഷ ്രപത്യാശ േശഷിക്കും.

30 തെന്ന അടിക്കുന്നവന്നു അവൻ കവിൾ
കാണിക്കെട്ട; അവൻ േവണ്ടുേവാളം നിന്ദ
അനുഭവിക്കെട്ട.

31 കത്തൎ ാവു എേന്നക്കും തള്ളിക്കളകയില്ലേല്ലാ.
32 അവൻ ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും തെന്റ മഹാദെയക്കു

ഒത്തവണ്ണം അവന്നു കരുണേതാന്നും.
33 മനേസ്സാെടയല്ലേല്ലാ അവൻ മനുഷ്യപു്രതന്മാെര

ദുഃഖിപ്പിച്ചു വ്യസനിപ്പിക്കുന്നതു.
34 ഭൂമിയിെല സകലബദ്ധന്മാെരയും കാല്കീഴിട്ടു

െമതിക്കുന്നതും
35 അത്യുന്നതെന്റ സന്നിധിയിൽ മനുഷ്യെന്റ ന്യായം

മറിച്ചുകളയുന്നതും
36 മനുഷ്യെന വ്യവഹാരത്തിൽ

െതറ്റിച്ചുകളയുന്നതും കത്തൎ ാവു കാണുകയില്ലേയാ?
37 കത്തൎ ാവു കലപ്ിക്കാെത ആർ പറഞ്ഞിട്ടാകുന്നു

വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നതു?
38 അത്യുന്നതെന്റ വായിൽനിന്നു നന്മയും തിന്മയും

പുറെപ്പടുന്നില്ലേയാ?
39 മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളന്നു െനടുവീപ്പൎ ിടുന്നെതന്തു?
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ പാപങ്ങെളക്കുറിച്ചു
െനടുവീപ്പൎ ിടെട്ട.

40 നാം നമ്മുെട നടപ്പു ആരാഞ്ഞു േശാധന െചയത്ു
യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു തിരിയുക.

41 നാം ൈകകെളയും ഹൃദയെത്തയും സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ
ൈദവത്തിങ്കേലക്കു ഉയത്തൎ ുക.

42 ഞങ്ങൾ അതി്രകമം െചയത്ു മത്സരിച്ചു; നീ
ക്ഷമിച്ചതുമില്ല.

43 നീ േകാപം പുെതച്ചു ഞങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ ു,
കരുണകൂടാെത െകാന്നുകളഞ്ഞു.

44 ഞങ്ങളുെട ്രപാത്ഥൎ ന കടക്കാതവണ്ണം നീ
േമഘംെകാണ്ടു നിെന്നത്തേന്ന മെറച്ചു.

45 നീ ഞങ്ങെള ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചവറും
എച്ചിലും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

46 ഞങ്ങളുെട ശ്രതുക്കെളാെക്കയും ഞങ്ങളുെട േനെര
വായപ്ിളന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

47 േപടിയും കണിയും ശൂന്യവും നാശവും
ഞങ്ങൾക്കു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

48 എെന്റ ജനത്തിൻപു്രതിയുെട നാശം നിമിത്തം
നീേത്തൎ ാടുകൾ എെന്റ കണ്ണിൽനിെന്നാഴുകുന്നു.

49 യേഹാവ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു േനാക്കി
കടാക്ഷിക്കുേവാളം

50 എെന്റ കണ്ണു ഇടവിടാെത െപാഴിക്കുന്നു;
ഇെളക്കുന്നതുമില്ല.

51 എെന്റ നഗരത്തിെല സകല്രസ്തീജനെത്തയും
കുറിച്ചു എെന്റ കണ്ണു എെന്റ ്രപാണെന
വ്യസനിപ്പിക്കുന്നു.

52 കാരണംകൂടാെത എെന്റ ശ്രതുക്കളായവർ എെന്ന
ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെല േവട്ടയാടിയിരിക്കുന്നു.

53 അവർ എെന്റ ജീവെന കുണ്ടറയിൽ ഇട്ടു
നശിപ്പിച്ചു, എെന്റ േമൽ കല്ലു എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

54 െവള്ളം എെന്റ തെലക്കുമീെത കവിെഞ്ഞാഴുകി;
ഞാൻ നശിച്ചുേപായി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

55 യേഹാേവ, ഞാൻ ആഴമുള്ള കുണ്ടറയിൽനിന്നു
നിെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

56 എെന്റ െനടുവീപ്പൎ ിന്നും എെന്റ നിലവിളിക്കും
െചവി െപാത്തിക്കളയരുേത എന്നുള്ള എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന
നീ േകട്ടിരിക്കുന്നു.

57 ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച നാളിൽ നീ
അടുത്തുവന്നു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു.

58 കത്തൎ ാേവ, നീ എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി, എെന്റ
ജീവെന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.

59 യേഹാേവ, ഞാൻ അനുഭവിച്ച അന്യായം നീ
കണ്ടിരിക്കുന്നു; എെന്റ വ്യവഹാരം തീത്തൎ ുതേരണേമ.

60 അവർ െചയത് സകല്രപതികാരവും എനിക്കു
വിേരാധമായുള്ള അവരുെട സകലനിരൂപണങ്ങളും നീ
കണ്ടിരിക്കുന്നു.

61 യേഹാേവ, അവരുെട നിന്ദയും എനിക്കു
വിേരാധമായുള്ള അവരുെട സകലനിരൂപണങ്ങളും

62 എെന്റ എതിരികളുെട വാക്കുകളും ഇടവിടാെത
എനിക്കു വിേരാധമായുള്ള നിനവും നീ േകട്ടിരിക്കുന്നു.

63 അവരുെട ഇരിപ്പും എഴുേന്നലപ്ും േനാേക്കണേമ;
ഞാൻ അവരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു.

64 യേഹാേവ, അവരുെട ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം
അവക്കൎ ു പകരം െചേയ്യണേമ;

65 നീ അവക്കൎ ു ഹൃദയകാഠിന്യം വരുത്തും; നിെന്റ
ശാപം അവക്കൎ ു വരെട്ട.

66 നീ അവെര േകാപേത്താെട പിന്തുടന്നൎ ു,
യേഹാവയുെട ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നു
നശിപ്പിച്ചുകളയും.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേയ്യാ, െപാന്നു മങ്ങിേപ്പായി, നിമ്മൎ ല തങ്കം
മാറിേപ്പായി,
വിശുദ്ധരത്നങ്ങൾ സകലവീഥികളുെടയും

തെലക്കൽ െചാരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
2 തങ്കേത്താടു തുല്യരായിരുന്ന സീേയാെന്റ

വിശിഷ്ടപു്രതന്മാെര
കുശവെന്റ പണിയായ മൺപാ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
എണ്ണിയിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?

3 കുറുനരികൾേപാലും മുലകാണിച്ചു കുട്ടികെള
കുടിപ്പിക്കുന്നു;
എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിേയാ മരുഭൂമിയിെല
ഒട്ടകപ്പക്ഷിെയേപ്പാെല ്രകൂരയായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

4 മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിെന്റ നാവു ദാഹംെകാണ്ടു
അണ്ണാേക്കാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ൈപതങ്ങൾ അപ്പം േചാദിക്കുന്നു; ആരും
നുറുക്കിെക്കാടുക്കുന്നതുമില്ല.

5 സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങെള അനുഭവിച്ചുവന്നവർ
വീഥികളിൽ പട്ടിണികിടക്കുന്നു;
ധൂ്രമവ്രസ്തം ധരിച്ചു വളന്നൎ വർ കുപ്പകെള ആലിംഗനം
െചയ്യുന്നു.

6 ൈക െതാടാെത െപെട്ടന്നു മറിഞ്ഞുേപായ
െസാേദാമിെന്റ പാപെത്തക്കാൾ
എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട അകൃത്യം
വലുതാകുന്നു.

7 അവളുെട ്രപഭുക്കന്മാർ ഹിമത്തിലും നിമ്മൎ ലന്മാരും
പാലിലും െവളുത്തവരുമായിരുന്നു;
അവരുെട േദഹം പവിഴത്തിലും ചുവപ്പുള്ളതും
അവരുെട േശാഭ നീലക്കല്ലുേപാെലയും ആയിരുന്നു.

8 അവരുെട മുഖം കരിക്കട്ടെയക്കാൾ
കറുത്തിരിക്കുന്നു;
വീഥികളിൽ അവെര കണ്ടിട്ടു ആരും അറിയുന്നില്ല;
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അവരുെട ത്വക്ക് അസ്ഥികേളാടു പറ്റി ഉണങ്ങി
മരംേപാെല ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

9 വാൾെകാണ്ടു മരിക്കുന്നവർ വിശപ്പുെകാണ്ടു
മരിക്കുന്നവരിലും ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർ നിലത്തിെല അനുഭവമില്ലയാകയാൽ
ബാധിതരായി ക്ഷീണിച്ചുേപാകുന്നു.

10 കരുണയുള്ള ്രസ്തീകൾ തങ്ങളുെട ൈപതങ്ങെള
സ്വന്തൈകെകാണ്ടു പാകം െചയത്ു;
അവർ എെന്റ ജനത്തിൻ പു്രതിയുെട നാശത്തിങ്കൽ
അവക്കൎ ു ആഹാരമായിരുന്നു.

11 യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധം നിവത്തൎ ിച്ചു, തെന്റ
ഉ്രഗേകാപം െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവൻ സീേയാനിൽ തീ കത്തിച്ചു: അതു അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനങ്ങെള ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.

12 ൈവരിയും ശ്രതുവും െയരൂശേലമിെന്റ
വാതിലുകൾക്കകത്തു കടക്കും എന്നു
ഭൂരാജാക്കന്മാരും ഭൂവാസികൾ ആരും
വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.

13 അതിെന്റ നടുവിൽ നീതിമാന്മാരുെട രക്തം
െചാരിഞ്ഞിട്ടുള്ള
്രപവാചകന്മാരുെട പാപങ്ങളും പുേരാഹിതന്മാരുെട
അകൃത്യങ്ങളും േഹതുവായി.

14 അവർ കുരടന്മാരായി വീഥികളിൽ ഉഴന്നു രക്തം
പുരണ്ടു നടക്കുന്നു;
അവരുെട വ്രസ്തം ആക്കൎ ും െതാട്ടുകൂടാ.
15 മാറുവിൻ! അശുദ്ധൻ! മാറുവിൻ! മാറുവിൻ!

െതാടരുതു! എന്നു അവേരാടു വിളിച്ചുപറയും;
അവർ ഓടി ഉഴലുേമ്പാൾ: അവർ ഇനി ഇവിെട വന്നു
പാക്കൎ യില്ല എന്നു ജാതികളുെട ഇടയിൽ പറയും.

16 യേഹാവയുെട േനാട്ടം അവെര ചിതറിച്ചു; അവൻ
അവെര കടാക്ഷിക്കയില്ല;
അവർ പുേരാഹിതന്മാെര ആദരിച്ചില്ല, വൃദ്ധന്മാേരാടു
കൃപ കാണിച്ചതുമില്ല.

17 വ്യത്ഥൎ സഹായത്തിന്നായി േനാക്കി ഞങ്ങളുെട
കണ്ണു ഇേപ്പാഴും മങ്ങുന്നു;
രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ജാതിക്കായി ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളുെട കാവൽമാളികയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു.

18 ഞങ്ങളുെട വീഥികളിൽ ഞങ്ങൾക്കു നടന്നു
കൂടാതവണ്ണം അവർ ഞങ്ങളുെട കാലടികൾക്കു
പതിയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങളുെട അവസാനം അടുത്തു, ഞങ്ങളുെട കാലം
തികഞ്ഞു, ഞങ്ങളുെട അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു.

19 ഞങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ വർ ആകാശത്തിെല
കഴുക്കളിലും േവഗമുള്ളവർ;
അവർ മലകളിൽ ഞങ്ങെള പിന്തുടന്നൎ ു,
മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്കായി പതിയിരുന്നു.
20 ഞങ്ങളുെട ജീവശ്വാസമായി, യേഹാവയുെട

അഭിഷിക്തനായവൻ അവരുെട കുഴികളിൽ
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ നിഴലിൽ നാം ജാതികളുെട മേദ്ധ്യ ജിവിക്കും
എന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു.

21 ഊസ ്േദശത്തു പാക്കൎ ുന്ന എേദാംപു്രതിേയ,
സേന്താഷിച്ചു ആനന്ദിക്ക;
പാനപാ്രതം നിെന്റ അടുക്കേലക്കും വരും; നീ
ലഹരിപിടിച്ചു നിെന്നത്തേന്ന നഗ്നയാക്കും.

22 സീേയാൻപു്രതിേയ, നിെന്റ അകൃത്യം
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; ഇനി അവൻ നിെന്ന
്രപവാസത്തിേലക്കു അയക്കയില്ല;

എേദാംപു്രതിേയ, അവൻ നിെന്റ അകൃത്യം
സന്ദശൎ ിക്കയും നിെന്റ പാപങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യും.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാേവ, ഞങ്ങൾക്കു എന്തു ഭവിക്കുന്നു
എന്നു ഓേക്കൎ ണേമ;
ഞങ്ങൾക്കു േനരിട്ടിരിക്കുന്ന നിന്ദ

േനാേക്കണേമ.
2 ഞങ്ങളുെട അവകാശം അന്യന്മാക്കൎ ും ഞങ്ങളുെട

വീടുകൾ അന്യജാതിക്കാക്കൎ ും ആയേ്പായിരിക്കുന്നു.
3 ഞങ്ങൾ അനാഥന്മാരും അപ്പനില്ലാത്തവരും

ആയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങളുെട അമ്മമാർ വിധവമാരായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
4 ഞങ്ങളുെട െവള്ളം ഞങ്ങൾ വിെലക്കു വാങ്ങി

കുടിക്കുന്നു;
ഞങ്ങളുെട വിറകു ഞങ്ങൾ വിലെകാടുത്തു
േമടിക്കുന്നു.

5 ഞങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവർ ഞങ്ങളുെട കഴുത്തിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ തളന്നൎ ിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു
വിശ്രാമവുമില്ല.

6 അപ്പം തിന്നു തൃപത്രാേകണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ
മി്രസയീമ്യക്കൎ ും അശ്ശൂയ്യൎ ക്കൎ ും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

7 ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ പാപം െചയത്ു
ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
അവരുെട അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുമക്കുന്നു.
8 ദാസന്മാർ ഞങ്ങെള ഭരിക്കുന്നു;
അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു ഞങ്ങെള വിടുവിപ്പാൻ
ആരുമില്ല.

9 മരുഭൂമിയിെല വാൾനിമിത്തം ്രപാണഭയേത്താെട
ഞങ്ങൾ ആഹാരം െചന്നു െകാണ്ടുവരുന്നു.
10 ക്ഷാമത്തിെന്റ കാഠിന്യം നിമിത്തം ഞങ്ങളുെട

ത്വക്ക് അടുപ്പുേപാെല കറുത്തിരിക്കുന്നു.
11 അവർ സീേയാനിൽ ്രസ്തീകെളയും

െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽ കന്യകമാെരയും
വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു.

12 അവൻ സ്വന്തൈകെകാണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാെര
തൂക്കിക്കളഞ്ഞു;
വൃദ്ധന്മാരുെട മുഖം ആദരിച്ചതുമില്ല.
13 െയൗവനക്കാർ തിരികല്ലു ചുമക്കുന്നു; ബാലന്മാർ

വിറകുചുമടുംെകാണ്ടു വീഴുന്നു.
14 വൃദ്ധന്മാെര പട്ടണവാതില്ക്കലും
െയൗവനക്കാെര സംഗീതത്തിന്നും കാണുന്നില്ല.
15 ഞങ്ങളുെട ഹൃദയസേന്താഷം ഇല്ലാെതയായി;
ഞങ്ങളുെട നൃത്തം വിലാപമായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.
16 ഞങ്ങളുെട തലയിെല കിരീടം വീണുേപായി;
ഞങ്ങൾ പാപം െചയ്കെകാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു അേയ്യാ
കഷ്ടം!

17 ഇതുെകാണ്ടു ഞങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിന്നു േരാഗം
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇതുനിമിത്തം ഞങ്ങളുെട കണ്ണു മങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
18 സീേയാൻപവ്വൎ തം ശൂന്യമായി കുറുക്കന്മാർ

അവിെട സഞ്ചരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന.
19 യേഹാേവ, നീ ശാശ്വതനായും നിെന്റ സിംഹാസനം

തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു.
20 നീ സദാകാലം ഞങ്ങെള മറക്കുന്നതും ദീഘൎ കാലം

ഞങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കുന്നതും എന്തു?

വിലാപങ്ങൾ 4:9 645 വിലാപങ്ങൾ 5:20



21 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ മടങ്ങിവേരണ്ടതിന്നു ഞങ്ങെള
നിങ്കേലക്കു മടക്കിവരുേത്തണേമ;
ഞങ്ങൾക്കു പണ്ടെത്തേപ്പാെല ഒരു നല്ല കാലം
വരുേത്തണേമ;

22 അല്ല, നീ ഞങ്ങെള അേശഷം
ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ?
ഞങ്ങേളാടു നീ അതികഠിനമായി
േകാപിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?

വിലാപങ്ങൾ 5:21 646 വിലാപങ്ങൾ 5:22
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െയെഹേസ്കൽെയെഹേസ്കൽ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മുപ്പതാം ആണ്ടു നാലാം മാസം അഞ്ചാം
തിയ്യതി ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തു
്രപവാസികളുെട ഇടയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ,

സ്വഗ്ഗൎ ം തുറന്നു ഞാൻ ദിവ്യദശൎ നങ്ങെള കണ്ടു. 2

െയേഹായാഖീൻരാജാവിെന്റ ്രപവാസത്തിെന്റ അഞ്ചാം
ആണ്ടിൽ േമലപ്റഞ്ഞ മാസം അഞ്ചാം തിയ്യതി തേന്ന,
3 കലദ്യേദശത്തു െകബാർനദീതീരത്തുെവച്ചു
ബൂസിയുെട മകൻ െയെഹേസ്കൽ പുേരാഹിതന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായി; അവിെട
യേഹാവയുെട കയ്യും അവെന്റേമൽ വന്നു. 4 ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ വടക്കുനിന്നു ഒരു െകാടുങ്കാറ്റും
വലിേയാരു േമഘവും പാളിക്കത്തുന്ന തീയും വരുന്നതു
കണ്ടു; അതിെന്റ ചുറ്റും ഒരു ്രപകാശവും അതിെന്റ
നടുവിൽ നിന്നു, തീയുെട നടുവിൽനിന്നു തേന്ന,
ശുക്ലസ്വണ്ണൎ ംേപാെല ഒരു കാഴച്യും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5

അതിെന്റ നടുവിൽ നാലു ജീവികളുെട സാദൃശ്യം കണ്ടു;
അവയുെട രൂപേമാ: അെവക്കു മനുഷ്യസാദൃശ്യം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ഓേരാന്നിന്നു നന്നാലു മുഖവും
നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവയുെട കാൽ
െചാവ്വുള്ളതും കാലടി കാളക്കിടാവിെന്റ
കുളമ്പുേപാെലയും ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ
താ്രമംേപാെല അവ മിന്നിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 8 അെവക്കു
നാലു ഭാഗത്തും ചിറകിെന്റ കീഴായി മനുഷ്യൈക്ക
ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിന്നും മുഖങ്ങളും ചിറകുകളും
ഇങ്ങെന ആയിരുന്നു. 9 അവയുെട ചിറകുകൾ
ഒേന്നാെടാന്നു െതാട്ടിരുന്നു; േപാകുേമ്പാൾ അവ
തിരിയാെത ഓേരാന്നും േനെര മുേമ്പാട്ടു േപാകും. 10

അവയുെട മുഖരൂപേമാ: അെവക്കു മനുഷ്യമുഖം
ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിന്നും വലത്തുഭാഗത്തു
സിംഹമുഖവും ഇടത്തുഭാഗത്തു കാളമുഖവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിന്നും കഴുകുമുഖവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 ഇങ്ങെനയായിരുന്നു അവയുെട
മുഖങ്ങൾ; അവയുെട ചിറകുകൾ േമൽഭാഗം
വിടന്നൎ ിരുന്നു; ഈരണ്ടു ചിറകു തമ്മിൽ െതാട്ടും
ഈരണ്ടു ചിറകുെകാണ്ടു ശരീരം മെറച്ചും ഇരുന്നു. 12

അവ ഓേരാന്നും േനെര മുേമ്പാട്ടു േപാകും;
േപാകുേമ്പാൾ അവ തിരിയാെത ആത്മാവിന്നു
േപാേകണ്ടിയ ഇടേത്തക്കു തേന്ന േപാകും. 13

ജീവികളുെട നടുവിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
തീക്കനൽേപാെലയും പന്തങ്ങൾ േപാെലയും ഒരു
കാഴച് ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു ജീവികളുെട ഇടയിൽ
സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; ആ തീ
േതജസ്സുള്ളതായിരുന്നു. തീയിൽനിന്നു മിന്നൽ
പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. 14 ജീവികൾ മിന്നൽേപാെല
അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 15 ഞാൻ
ജീവികെള േനാക്കിയേപ്പാൾ നിലത്തു ജീവികളുെട
അരിെക നാലു മുഖത്തിന്നും േനെര ഓേരാ ച്രകം
കണ്ടു. 16 ച്രകങ്ങളുെട കാഴച്യും പണിയും

പുഷപ്രാഗത്തിെന്റ കാഴച്േപാെല ആയിരുന്നു;
അെവക്കു നാലിന്നും ഒരു ഭാഷ തേന്ന ആയിരുന്നു;
അവയുെട കാഴച്യും പണിയും ച്രകത്തിൽകൂടി
മെറ്റാരു ച്രകം ഉള്ളതുേപാെല ആയിരുന്നു. 17

അെവക്കു നാലുഭാഗേത്തക്കും േപാകാം; തിരിവാൻ
ആവശ്യമില്ല. 18 അവയുെട വട്ടു െപാക്കേമറിയതും
ഭയങ്കരവും ആയിരുന്നു; നാലിെന്റയും വട്ടുകൾക്കു
ചുറ്റും അടുത്തടുത്തു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. 19 ജീവികൾ
േപാകുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങളും േചരത്തേന്ന േപാകും;
ജീവകൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു െപാങ്ങുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങളും
െപാങ്ങും. 20 ആത്മാവിന്നു േപാേകണ്ടിയ
ഇടെത്താെക്കയും അവ േപാകും; ജീവികളുെട
ആത്മാവു ച്രകങ്ങളിൽ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു
ച്രകങ്ങൾ അവേയാടുകൂെട െപാങ്ങും. 21

ജീവികളുെട ആത്മാവു ച്രകങ്ങളിൽ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു, അവ േപാകുേമ്പാൾ ഇവയും
േപാകും; അവ നില്ക്കുേമ്പാൾ ഇവയും നില്ക്കും; അവ
ഭൂമിയിൽനിന്നു െപാങ്ങുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങളും
അവേയാടുകൂെട െപാങ്ങും. 22 ജീവികളുെട തെലക്കു
മീെത ഭയങ്കരമാേയാരു പളുങ്കുേപാെലയുള്ള ഒരു
വിതാനത്തിെന്റ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു അവയുെട
തെലക്കു മീെത വിരിഞ്ഞിരുന്നു. 23 വിതാനത്തിെന്റ
കീെഴ അവയുെട ചിറകുകൾ േനക്കുേനെര
വിടന്നൎ ിരുന്നു; അതതിെന്റ ശരീരെത്ത ഈ ഭാഗവും ആ
ഭാഗവും മൂടുവാൻ ഓേരാന്നിന്നും
ഈരണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. 24 അവ േപാകുേമ്പാൾ
ചിറകുകളുെട ഇെരച്ചൽ വലിയ െവള്ളത്തിെന്റ
ഇെരച്ചൽേപാെലയും സവ്വൎ ശക്തെന്റ നാദംേപാെലയും
ഒരു ൈസന്യത്തിെന്റ ആരവം േപാെലയും ഉള്ള
മുഴക്കമായി ഞാൻ േകട്ടു; നില്ക്കുേമ്പാൾ അവ ചിറകു
താഴത്്തും. 25 അവയുെട തെലക്കു മീെതയുള്ള
വിതാനത്തിേന്മൽ നിന്നു ഒരു നാദം പുറെപ്പട്ടു;
നില്ക്കുേമ്പാൾ അവ ചിറകു താഴത്്തും. 26 അവയുെട
തെലക്കു മീെതയുള്ള വിതാനത്തിന്നു മീെത
നീലക്കല്ലിെന്റ കാഴച്േപാെല സിംഹാസനത്തിെന്റ
രൂപവും സിംഹാസനത്തിെന്റ രൂപത്തിേന്മൽ അതിന്നു
മീെത മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു രൂപവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അവെന്റ അരമുതൽ േമേലാട്ടു
അതിന്നകത്തു ചുറ്റും തീെക്കാത്ത ശുക്ലസ്വണ്ണൎ ംേപാെല
ഞാൻ കണ്ടു; അവെന്റ അരമുതൽ കീേഴാട്ടു തീ േപാെല
ഞാൻ കണ്ടു; അതിെന്റ ചുറ്റും ്രപകാശവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 അതിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള ്രപകാശം
മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ േമഘത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലിെന്റ
കാഴച്േപാെല ആയിരുന്നു. യേഹാവയുെട
മഹത്വത്തിെന്റ ്രപത്യക്ഷത ഇങ്ങെന ആയിരുന്നു
കണ്ടതു; അതു കണ്ടിട്ടു ഞാൻ കവിണ്ണുവീണു;
സംസാരിക്കുന്ന ഒരുത്തെന്റ ശബ്ദവും ഞാൻ േകട്ടു.
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൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ എേന്നാടു: മനുഷ്യപു്രതാ,
നിവിന്നൎ ുനില്ക്ക; ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിക്കും
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 അവൻ എേന്നാടു

സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ആത്മാവു എന്നിൽ വന്നു എെന്ന
നിവിന്നൎ ുനില്ക്കുമാറാക്കി; അവൻ എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 3 അവൻ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: മനുഷ്യപു്രതാ, എേന്നാടു
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സരികളായ യി്രസാേയൽമക്കളുെട
അടുക്കൽ ഞാൻ നിെന്ന അയക്കുന്നു; അവരും
അവരുെട പിതാക്കന്മാരും ഇന്നുവെര എേന്നാടു
അതി്രകമം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 4 മക്കേളാ ധാഷ്ടൎ ്യവും
ദുശ്ശാഠ്യവും ഉള്ളവരെ്രത; അവരുെട അടുക്കലാകുന്നു
ഞാൻ നിെന്ന അയക്കുന്നതു; യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു നീ അവേരാടു
പറേയണം. 5 േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും - അവർ
മത്സരഗൃഹമേല്ലാ - തങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു
്രപവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു അവർ
അറിേയണം. 6 നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, അവെര
േപടിക്കരുതു; പറക്കാരയും മുള്ളും നിെന്റ അരിെക
ഉണ്ടായിരുന്നാലും േതളുകളുെട ഇടയിൽ നീ പാത്തൎ ാലും
അവരുെട വാക്കു േപടിക്കരുതു; അവർ
മത്സരഗൃഹമേല്ലാ; നീ അവരുെട വാക്കു േപടിക്കരുതു;
അവരുെട േനാട്ടം കണ്ടു ്രഭമിക്കയുമരുതു. 7 അവർ
േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും നീ എെന്റ വചനങ്ങെള
അവേരാടു ്രപസ്താവിേക്കണം; അവർ മഹാമത്സരികൾ
അേല്ലാ. 8 നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നതു േകൾക്ക; നീ ആ
മത്സരഗൃഹംേപാെല മത്സരക്കാരനായിരിക്കരുതു;
ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നതു നീ വായത്ുറന്നു തിന്നുക. 9

ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ: ഒരു ൈക എങ്കേലക്കു
നീട്ടിയിരിക്കുന്നതും അതിൽ ഒരു പുസ്തകച്ചുരുൾ
ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 10 അവൻ അതിെന എെന്റ
മുമ്പിൽ വിടത്തൎ ി: അതിൽ അകത്തും പുറത്തും
എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു; വിലാപങ്ങളും സങ്കടവും
കഷ്ടവും അതിൽ എഴുതിയിരുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ എേന്നാടു: മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
കാണുന്നതു തിന്നുക: ഈ ചുരുൾ തിന്നിട്ടു
െചന്നു യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു സംസാരിക്ക

എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 ഞാൻ വായത്ുറന്നു, അവൻ ആ
ചുരുൾ എനിക്കു തിന്മാൻ തന്നു എേന്നാടു: 3

മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിനക്കു തരുന്ന ഈ ചുരുൾ നീ
വയറ്റിൽ ആക്കി ഉദരം നിെറക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു;
അങ്ങെന ഞാൻ അതു തിന്നു; അതു വായിൽ
േതൻേപാെല മധുരമായിരുന്നു. 4 പിെന്ന അവൻ
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു എെന്റ
വചനങ്ങെള അവേരാടു ്രപസ്താവിക്ക. 5

അവ്യക്തവാക്കും കനത്ത നാവും ഉള്ള ജാതിയുെട
അടുക്കൽ അല്ല, യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
അടുക്കലേ്രത നിെന്ന അയക്കുന്നതു; 6

അവ്യക്തവാക്കും കനത്ത നാവും ഉള്ളവരായി,
നിനക്കു വാക്കു ്രഗഹിച്ചുകൂടാത്ത അേനകം
ജാതികളുെട അടുക്കലല്ല; അവരുെട അടുക്കൽ ഞാൻ
നിെന്ന അയെച്ചങ്കിൽ അവർ നിെന്റ വാക്കു

േകൾക്കുമായിരുന്നു. 7 യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ നിെന്റ
വാക്കു േകൾക്കയില്ല; എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പാൻ
അവക്കൎ ു മനസ്സില്ലേല്ലാ; യി്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും
കടുത്ത െനറ്റിയും കഠിനഹൃദയവും ഉള്ളവരെ്രത. 8

എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ മുഖം അവരുെട മുഖത്തിന്നു
േനെര കഠിനവും നിെന്റ െനറ്റി അവരുെട െനറ്റിക്കു
േനെര കടുപ്പവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ഞാൻ നിെന്റ
െനറ്റി തീക്കല്ലിെനക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള വ്രജംേപാെല
ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർ മത്സരഗൃഹെമങ്കിലും നീ
അവെര േപടിക്കരുതു; അവരുെട േനാട്ടം കണ്ടു
്രഭമിക്കയുമരുതു. 10 അവൻ പിെന്നയും എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതു: മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങെളാെക്കയും െചവിെകാണ്ടു
േകട്ടു ഹൃദയത്തിൽ ൈകെക്കാൾക. 11 നീ നിെന്റ
ജനത്തിൻ പു്രതന്മാരായ ്രപവാസികളുെട അടുക്കൽ
െചന്നു, അവർ േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും
അവേരാടു സംസാരിച്ചു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറക. 12

അേപ്പാൾ ആത്മാവു എെന്ന എടുത്തു: യേഹാവയുെട
മഹത്വം സ്വസ്ഥലത്തുനിന്നു
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട എന്നു ഞാൻ വലിയ
മുഴക്കേത്താെട ഒരു ശബ്ദം എെന്റ പിറകിൽ േകട്ടു. 13

ജീവികളുെട ചിറകു തമ്മിൽ തട്ടുന്ന ഒച്ചയും
അവയുെട അരിെകയുള്ള ച്രകങ്ങളുെട ഇെരച്ചലും
വലിയ മുഴക്കമുേള്ളാരു ശബ്ദവും ഞാൻ േകട്ടു. 14

ആത്മാവു എെന്ന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; ഞാൻ
വ്യസനേത്താടും മനസ്സിെന്റ ഉഷണ്േത്താടും കൂെട
േപായി, യേഹാവയുെട ൈക ശക്തിേയാെട
എെന്റേമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 അങ്ങെന ഞാൻ
െകബാർനദീതീരത്തു പാത്തൎ  േതൽ-ആബീബിെല
്രപവാസികളുെട അടുക്കൽ, അവർ പാെത്തൎ ടത്തുതേന്ന
എത്തി, അവരുെട മേദ്ധ്യ ഏഴു ദിവസം
സ്തംഭിച്ചുെകാണ്ടു പാത്തൎ ു. 16 ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതു
എെന്തന്നാൽ: 17 മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു കാവല്ക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
നീ എെന്റ വായിൽനിന്നു വചനം േകട്ടു എെന്റ
നാമത്തിൽ അവെര ്രപേബാധിപ്പിേക്കണം. 18 ഞാൻ
ദുഷ്ടേനാടു: നീ മരിക്കും എന്നു കലപ്ിക്കുേമ്പാൾ നീ
അവെന ഓപ്പൎ ിക്കേയാ ദുഷ്ടെന ജീവേനാെട
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ തെന്റ ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം വിടുവാൻ
അവെന ഓപ്പൎ ിച്ചുെകാണ്ടും ഒന്നും പറകേയാ
െചയ്യാഞ്ഞാൽ, ദുഷ്ടൻ തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കും;
അവെന്റ രക്തേമാ ഞാൻ നിേന്നാടു േചാദിക്കും. 19

എന്നാൽ നീ ദുഷ്ടെന ഓപ്പൎ ിച്ചിട്ടും അവൻ തെന്റ
ദുഷ്ടതയും ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ വും വിട്ടുതിരിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ
തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കും; നീേയാ നിെന്റ
്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 അഥവാ, നീതിമാൻ
തെന്റ നീതി വിട്ടുമാറി നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിച്ചിട്ടു ഞാൻ
അവെന്റ മുമ്പിൽ ഇടച്ചൎ  െവക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ
മരിക്കും; നീ അവെന ഓപ്പൎ ിക്കായ്കെകാണ്ടു അവൻ
തെന്റ പാപത്തിൽ മരിക്കും; അവൻ െചയത് നീതി
അവന്നു കണക്കിടുകയുമില്ല; അവെന്റ രക്തേമാ ഞാൻ
നിേന്നാടു േചാദിക്കും. 21 എന്നാൽ നീതിമാൻ പാപം
െചയ്യാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ നീതിമാെന ഓപ്പൎ ിച്ചിട്ടു
അവൻ പാപം െചയ്യാെത ഇരുന്നാൽ, അവൻ
്രപേബാധനം ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കയാൽ അവൻ
ജീവിക്കും; നീയും നിെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

22 യേഹാവയുെട ൈക അവിെട പിെന്നയും
എെന്റേമൽ വന്നു; അവൻ എേന്നാടു: നീ എഴുേന്നറ്റു
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സമഭൂമിയിേലക്കു േപാക; അവിെടെവച്ചു ഞാൻ
നിേന്നാടു സംസാരിക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 23

അങ്ങെന ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു സമഭൂമിയിേലക്കു േപായി;
ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തു കണ്ട മഹത്വംേപാെല
അവിെട യേഹാവയുെട മഹത്വം നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു
ഞാൻ കവിണ്ണുവീണു. 24 അേപ്പാൾ ആത്മാവു
എന്നിൽ വന്നു എെന്ന നിവന്നൎ ുനില്ക്കുമാറാക്കി,
എേന്നാടു സംസാരിച്ചു: നീ െചന്നു നിെന്റ
വീട്ടിന്നകത്തു കതകെടച്ചു പാക്കൎ . 25 എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതാ, നിനക്കു അവരുെട ഇടയിൽ
െപരുമാറുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവർ നിെന്ന
കയറുെകാണ്ടു െകട്ടും. 26 നീ ഊമനായി അവക്കൎ ു
ശാസകനാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്റ
നാവിെന നിെന്റ അണ്ണാേക്കാടു പറ്റുമാറാക്കും; അവർ
മത്സരഗൃഹമേല്ലാ. 27 ഞാൻ നിേന്നാടു
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ വായ ്തുറക്കും; നീ
അവേരാടു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു പറേയണം; േകൾക്കുന്നവൻ
േകൾക്കെട്ട; േകൾക്കാത്തവൻ േകൾക്കാെത
ഇരിക്കെട്ട; അവർ മത്സരഗൃഹമേല്ലാ.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തു നിെന്റ
മുമ്പിൽ െവച്ചു അതിൽ െയരൂശേലംനഗരം
വെരച്ചു, അതിെന നിേരാധിച്ചു, 2

അതിെന്റേനെര െകാത്തളം പണിതു വാടേകാരി
പാളയം അടിച്ചു ചുറ്റും യ്രന്തമുട്ടികെള െവക്കുക. 3

പിെന്ന ഒരു ഇരുമ്പുചട്ടി എടുത്തു നിനക്കും
നഗരത്തിന്നും മേദ്ധ്യ ഇരിമ്പുമതിലായി െവക്കുക;
നിെന്റ മുഖം അതിെന്റേനെര െവച്ചു, അതു
നിേരാധത്തിൽ ആേകണ്ടതിന്നു അതിെന നിേരാധിക്ക;
ഇതു യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു ഒരടയാളം
ആയിരിക്കെട്ട.

4 പിെന്ന നീ ഇടത്തുവശം ചരിഞ്ഞുകിടന്നു
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ അകൃത്യം അതിേന്മൽ
ചുമത്തുക; നീ ആ വശം കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുെട
എണ്ണേത്താളം അവരുെട അകൃത്യം വഹിേക്കണം. 5

ഞാൻ അവരുെട അകൃത്യത്തിെന്റ സംവത്സരങ്ങെള
നിനക്കു ദിവസങ്ങളായി എണ്ണും; അങ്ങെന
മുന്നൂറ്റിേത്താണ്ണൂറു ദിവസം നീ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ അകൃത്യം വഹിേക്കണം. 6

ഇതു തിെകച്ചിട്ടു നീ വലത്തുവശം ചരിഞ്ഞു കിടന്നു
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ അകൃത്യം നാലപ്തു ദിവസം
വഹിേക്കണം; ഒരു സംവത്സരത്തിന്നു ഒരു
ദിവസംവീതം ഞാൻ നിനക്കു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 നീ
െയരൂശേലമിെന്റ നിേരാധത്തിന്നുേനെര നിെന്റ മുഖവും
നഗ്നമായ ഭുജവും െവച്ചു അതിന്നു വിേരാധമായി
്രപവചിേക്കണം. 8 നിെന്റ നിേരാധകാലം
തികയുേവാളം നീ ഒരു വശത്തുനിന്നു മറുവശേത്തക്കു
തിരിയാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇതാ,
കയറുെകാണ്ടു നിെന്ന െകട്ടുന്നു. 9 നീ േകാതമ്പും
യവവും അമരയും െചറുപയറും തിനയും േചാളവും
എടുത്തു ഒരു പാ്രതത്തിൽ ഇട്ടു അവെകാണ്ടു അപ്പം
ഉണ്ടാക്കുക; നീ വശംചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
ദിവസങ്ങളുെട എണ്ണത്തിെന്നാത്തവണ്ണം
മുന്നൂറ്റിെതാണ്ണൂറു ദിവസം അതു തിേന്നണം. 10 നീ
ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു ദിവസേത്തക്കു ഇരുപതു
േശെക്കൽ തൂക്കമായിരിേക്കണം; േനരേത്താടു േനരം നീ
അതുെകാണ്ടു ഉപജീവിച്ചുെകാേള്ളണം. 11 െവള്ളവും

അളവു്രപകാരം ഹീനിൽ ആറിൽ ഒരു ഓഹരി നീ
കുടിേക്കണം; േനരേത്താടുേനരം നീ അതു
കുടിേക്കണം. 12 നീ അതു യവേദാശേപാെല
തിേന്നണം; അവർ കാൺെക നീ മാനുഷമലമായ
കാഷഠ്ം കത്തിച്ചു അതു ചുേടണം. 13 ഇങ്ങെന തേന്ന
യി്രസാേയൽമക്കൾ, ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളയുന്ന
ജാതികളുെട ഇടയിൽ തങ്ങളുെട ആഹാരം മലിനമായി
ഭക്ഷിക്കും എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്ു. 14

അതിന്നു ഞാൻ: അേയ്യാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ,
എനിക്കു ഒരിക്കലും ഒരു മാലിന്യവും ഭവിച്ചിട്ടില്ല;
ഞാൻ ബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവെര താേന
ചത്തതിെനേയാ പറിച്ചുകീറിേപ്പായതിെനേയാ
തിന്നിട്ടില്ല; അെറപ്പായുള്ള മാംസം എെന്റ വായിൽ
െവച്ചിട്ടുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അവൻ എേന്നാടു:
േനാക്കുക മാനുഷകാഷഠ്ത്തിന്നു പകരം ഞാൻ
നിനക്കു പശുവിൻചാണകം അനുവദിക്കുന്നു; അതു
കത്തിച്ചു നിെന്റ അപ്പം ചുട്ടുെകാൾക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 16 മനുഷ്യപു്രതാ, അപ്പവും െവള്ളവും
അവക്കൎ ു മുട്ടിേപ്പാേകണ്ടതിന്നും ഓേരാരുത്തനും
സ്തംഭിച്ചു അകൃത്യം നിമിത്തം
ക്ഷയിച്ചുേപാേകണ്ടതിന്നും 17 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
അപ്പം എന്ന േകാൽ ഒടിച്ചുകളയും; അവർ
തൂക്ക്രപകാരവും േപടിേയാെടയും അപ്പം തിന്നും;
അവർ അളവു ്രപകാരവും സ്തംഭനേത്താെടയും െവള്ളം
കുടിക്കും എന്നു അവൻ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്ു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മൂച്ചൎ യുേള്ളാരു വാൾ
എടുത്തു െക്ഷൗരക്കത്തിയായി ്രപേയാഗിച്ചു
നിെന്റ തലയും താടിയും െക്ഷൗരംെചയ്ക;

പിെന്ന തുലാസ്സു എടുത്തു േരാമം തൂക്കി വിഭാഗിക്ക. 2

നിേരാധകാലം തികയുേമ്പാൾ മൂന്നിൽ ഒന്നു നീ
നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം;
മൂന്നിൽ ഒന്നു എടുത്തു അതിെന്റ ചുറ്റും വാൾെകാണ്ടു
അടിേക്കണം; മൂന്നിൽ ഒന്നു കാറ്റത്തു
ചിതറിച്ചുകളേയണം; അവയുെട പിന്നാെല ഞാൻ
വാളൂരും. 3 അതിൽനിന്നു കുറേഞ്ഞാരു സംഖ്യ നീ
എടുത്തു നിെന്റ വ്രസ്തത്തിെന്റ േകാന്തെലക്കൽ
െകേട്ടണം. 4 ഇതിൽനിന്നു പിെന്നയും നീ അലപ്ം
എടുത്തു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളേയണം; അതിൽനിന്നു
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിേലെക്കല്ലാം ഒരു തീ പുറെപ്പടും.
5 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതു െയരൂശേലം ആകുന്നു; ഞാൻ
അതിെന ജാതികളുെട മേദ്ധ്യ െവച്ചിരിക്കുന്നു;
അതിന്നു ചുറ്റും രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടു 6 അതു
ദുഷ്്രപവൃത്തിയിൽ ജാതികെളക്കാൾ എെന്റ
ന്യായങ്ങേളാടും, ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങെളക്കാൾ എെന്റ
ചട്ടങ്ങേളാടും മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ ന്യായങ്ങെള
അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എെന്റ ചട്ടങ്ങെള അവർ
അനുസരിച്ചുനടന്നിട്ടുമില്ല. 7 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ചുറ്റുമുള്ള ജാതികെളക്കാൾ
അധികം മത്സരിച്ചു, എെന്റ ചട്ടങ്ങെള
അനുസരിച്ചുനടക്കാെതയും എെന്റ ന്യായങ്ങെള
്രപമാണിക്കാെതയും ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുെട
ന്യായങ്ങെളേപ്പാലും ആചരിക്കാെതയും
ഇരിക്കെകാണ്ടു, 8 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, ഞാൻ തേന്ന
നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ജാതികൾ കാൺെക
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ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ ന്യായവിധികെള നടത്തും. 9

ഞാൻ െചയത്ിട്ടില്ലാത്തതും േമലാൽ ഒരിക്കലും
െചയ്യാത്തതും ആയ കായ്യൎ ം നിെന്റ സകല േമ്ലച്ഛതകളും
നിമിത്തം ഞാൻ നിന്നിൽ ്രപവത്തൎ ിക്കും. 10 ആകയാൽ
നിെന്റ മേദ്ധ്യ അപ്പന്മാർ മക്കെള തിന്നും; മക്കൾ
അപ്പന്മാെരയും തിന്നും; ഞാൻ നിന്നിൽ ന്യായവിധി
നടത്തും; നിന്നിലുള്ള േശഷിപ്പിെന ഒെക്കയും ഞാൻ
എല്ലാകാറ്റുകളിേലക്കും ചിതറിച്ചുകളയും. 11

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: നിെന്റ എല്ലാെവറുപ്പുകളാലും
സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത നീ
അശുദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ടു, എന്നാണ, ഞാനും
നിെന്ന ആദരിയാെത എെന്റ കടാക്ഷം നിങ്കൽനിന്നു
മാറ്റിക്കളയും; ഞാൻ കരുണ കാണിക്കയുമില്ല. 12

നിന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നു മഹാമാരിെകാണ്ടു മരിക്കും;
ക്ഷാമംെകാണ്ടും അവർ നിെന്റ നടുവിൽ
മുടിഞ്ഞുേപാകും; മൂന്നിൽ ഒന്നു നിെന്റ ചുറ്റും വാൾ
െകാണ്ടു വീഴും; മൂന്നിൽ ഒന്നു ഞാൻ എല്ലാ
കാറ്റുകളിേലക്കും ചിതറിച്ചുകളകയും അവരുെട
പിന്നാെല വാളൂരുകയും െചയ്യും. 13 അങ്ങെന എെന്റ
േകാപത്തിന്നു നിവൃത്തി വരും; ഞാൻ അവേരാടു
എെന്റ േ്രകാധം തീത്തൎ ു തൃപത്നാകും; എെന്റ േ്രകാധം
അവരിൽ നിവത്തൎ ിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയായ ഞാൻ
എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിൽ അതിെന അരുളിെച്ചയത്ു
എന്നു അവർ അറിയും. 14

വഴിേപാകുന്നവെരാെക്കയും കാൺെക ഞാൻ നിെന്ന
നിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുെട ഇടയിൽ ശൂന്യവും
നിന്ദയുമാക്കും. 15 ഞാൻ േകാപേത്താടും
േ്രകാധേത്താടും കഠിനശിക്ഷകേളാടും കൂെട നിന്നിൽ
ന്യായവിധി നടത്തുേമ്പാൾ നീ നിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള
ജാതികൾക്കു നിന്ദയും ആേക്ഷപവും
ബുദ്ധിയുപേദശവും സ്തംഭനേഹതുവും ആയിരിക്കും;
യേഹാവയായ ഞാൻ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു. 16

നിങ്ങെള നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു ക്ഷാമം എന്ന
നാശകരമായ ദുര്രസ്തങ്ങൾ ഞാൻ എയ്യുേമ്പാൾ,
നിങ്ങൾക്കു ക്ഷാമം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുെട അപ്പം
എന്ന േകാൽ ഒടിച്ചുകളയും. 17 നിെന്ന
മക്കളില്ലാെതയാേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ക്ഷാമെത്തയും
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ അയക്കും;
മഹാമാരിയും െകാലയും നിന്നിൽ കടക്കും; ഞാൻ
വാളും നിെന്റേനെര വരുത്തും; യേഹാവയായ ഞാൻ
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങളുെട
േനെര മുഖം തിരിച്ചു അവക്കൎ ു വിേരാധമായി
്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടതു: 3 യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങേള,
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം േകൾപ്പിൻ!
മലകേളാടും കുന്നുകേളാടും നീെരാഴുക്കുകേളാടും
താഴവ്രേയാടും യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളുെടേനെര വാൾ
വരുത്തും: ഞാൻ നിങ്ങളുെട പൂജാഗിരികെള
നശിപ്പിക്കും. 4 നിങ്ങളുെട ബലിപീഠങ്ങൾ ശൂന്യമാകും;
നിങ്ങളുെട സൂയ്യൎ സ്തംഭങ്ങൾ തകന്നൎ ുേപാകും;
നിങ്ങളുെട നിഹതന്മാെര ഞാൻ നിങ്ങളുെട
വി്രഗഹങ്ങളുെട മുമ്പിൽ വീഴിക്കും. 5 ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ശവങ്ങെള അവരുെട

വി്രഗഹങ്ങളുെട മുമ്പിൽ ഇടും; ഞാൻ നിങ്ങളുെട
അസ്ഥികെള നിങ്ങളുെട ബലിപീഠങ്ങൾക്കു ചുറ്റും
ചിതറിക്കും. 6 നിങ്ങളുെട ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു
ശൂന്യമാകയും നിങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങൾ തകന്നൎ ു
മുടിഞ്ഞുേപാകയും നിങ്ങളുെട സൂയ്യൎ സ്തംഭങ്ങെള
െവട്ടിക്കളയുകയും നിങ്ങളുെട പണികൾ
നശിച്ചുേപാകയും െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ
പാക്കൎ ുേന്നടെത്താെക്കയും പട്ടണങ്ങൾ പാഴായും
പൂജാഗിരികൾ ശൂന്യമായും തീരും. 7 നിഹതന്മാർ
നിങ്ങളുെട നടുവിൽ വീഴും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയും. 8 എങ്കിലും നിങ്ങൾ േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിേപ്പാകുേമ്പാൾ വാളിന്നു െതറ്റിേപ്പായവർ
ജാതികളുെട ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു
ഞാൻ ഒരു േശഷിപ്പിെന െവേച്ചക്കും. 9 എെന്ന
വിട്ടകന്നു പരസംഗം െചയ്യുന്ന അവരുെട
ഹൃദയെത്തയും വി്രഗഹങ്ങേളാടു േചന്നൎ ു പരസംഗം
െചയ്യുന്ന അവരുെട കണ്ണുകെളയും ഞാൻ
തകത്തൎ ുകളഞ്ഞേശഷം, നിങ്ങളിൽ ചാടിേപ്പായവർ,
അവെര പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായ ജാതികളുെട
ഇടയിൽെവച്ചു എെന്ന ഓക്കൎ ും; അവരുെട
സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും െചയത് േദാഷങ്ങൾ നിമിത്തം
അവക്കൎ ു തങ്ങേളാടു തേന്ന െവറുപ്പുേതാന്നും. 10

ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും; ഈ അനത്ഥൎ ം
അവക്കൎ ു വരുത്തുെമന്നു െവറുെതയല്ല ഞാൻ
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു. 11 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ േദാഷകരമായ
സകലേമ്ലച്ഛതകളുംനിമിത്തം നീ ൈകെകാണ്ടടിച്ചു,
കാൽെകാണ്ടു ചവിട്ടി, അേയ്യാ കഷ്ടം! എന്നു പറക;
അവർ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും വീഴും; 12 ദൂരത്തുള്ളവൻ
മഹാമാരിെകാണ്ടു മരിക്കും; സമീപത്തുള്ളവൻ
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും
രക്ഷെപ്പട്ടവനും ക്ഷാമംെകാണ്ടു മരിക്കും; ഇങ്ങെന
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം അവരിൽ നിവത്തൎ ിക്കും. 13

അവർ തങ്ങളുെട സകലവി്രഗഹങ്ങൾക്കും
െസൗരഭ്യവാസന അപ്പൎ ിച്ച സ്ഥലമായി ഉയരമുള്ള എല്ലാ
കുന്നിേന്മലും സകലപവ്വൎ തശിഖരങ്ങളിലും
എല്ലാപച്ചമരത്തിൻകീഴിലും തെഴച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ
കരുേവലകത്തിൻകീഴിലും അവരുെട നിഹതന്മാർ
അവരുെട ബലിപീഠങ്ങളുെട ചുറ്റും അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങളുെട ഇടയിൽ വീണു കിടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 14 ഞാൻ
അവരുെട േനെര ൈക നീട്ടി, അവരുെട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും േദശെത്ത
രിബള്ാമരുഭൂമിെയക്കാൾ അധികം നിജ്ജൎ നവും
ശൂന്യവുമാക്കും; അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയന്നു
അവർ അറിയും.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
യി്രസാേയൽേദശേത്താടു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
അവസാനം! േദശത്തിെന്റ നാലുഭാഗത്തും അവസാനം
വന്നിരിക്കുന്നു. 3 ഇേപ്പാൾ നിനക്കു അവസാനം
വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ േകാപം നിെന്റേമൽ
അയച്ചു നിെന്റ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം നിെന്ന
ന്യായംവിധിച്ചു നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും
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8

നിേന്നാടു പകരം െചയ്യും. 4 എെന്റ കണ്ണു നിെന്ന
ആദരിക്കാെതയും ഞാൻ കരുണ കാണിക്കാെതയും
നിെന്റ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം നിേന്നാടു പകരം
െചയ്യും; നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾ നിെന്റ നടുവിൽ
െവളിെപ്പട്ടുവരും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും.

5 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഒരു അനത്ഥൎ ം ഒരു അനത്ഥൎ ം ഇതാ,
വരുന്നു! 6 അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു! അവസാനം
വന്നിരിക്കുന്നു! അതു നിെന്റ േനെര ഉണന്നൎ ുവരുന്നു!
ഇതാ, അതു വരുന്നു. 7 േദശനിവാസിേയ, ആപത്തു
നിനക്കു വന്നിരിക്കുന്നു; കാലമായി, നാൾ അടുത്തു;
മലകളിൽ ആപ്പൎ ുവിളി; സേന്താഷത്തിെന്റ
ആപ്പൎ ുവിളിയല്ല. 8 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ േവഗത്തിൽ എെന്റ
േ്രകാധം നിെന്റേമൽ പകന്നൎ ു, എെന്റ േകാപം നിന്നിൽ
നിവത്തൎ ിക്കും; ഞാൻ നിെന്റ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം
നിെന്ന ന്യായം വിധിച്ചു നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും
നിേന്നാടു പകരം െചയ്യും. 9 എെന്റ കണ്ണു
ആദരിക്കാെതയും ഞാൻ കരുണ കാണിക്കാെതയും
നിെന്റ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാടു പകരം
െചയ്യും; നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾ നിെന്റ നടുവിൽ
െവളിെപ്പട്ടുവരും; യേഹാവയായ ഞാനാകുന്നു
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 10 ഇതാ,
നാൾ; ഇതാ, അതു വരുന്നു; നിെന്റ ആപത്തു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; വടി പൂത്തു അഹങ്കാരം
തളിത്തൎ ിരിക്കുന്നു. 11 സാഹസം ദുഷ്ടതയുെട
വടിയായിട്ടു വളന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അവരിേലാ അവരുെട
േകാലാഹലത്തിേലാ അവരുെട സമ്പത്തിേലാ ഒന്നും
േശഷിക്കയില്ല; അവെരക്കുറിച്ചു വിലാപം
ഉണ്ടാകയുമില്ല. 12 കാലം വന്നിരിക്കുന്നു; നാൾ
അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ സകല
േകാലാഹലത്തിേന്മലും േ്രകാധം വന്നിരിക്കയാൽ
വാങ്ങുന്നവൻ സേന്താഷിക്കയും വില്ക്കുന്നവൻ
ദുഃഖിക്കയും േവണ്ടാ. 13 അവർ ജീവിച്ചിരുന്നാലും
വില്ക്കുന്നവന്നു വിറ്റതു മടക്കിക്കിട്ടുകയില്ല; ദശൎ നം
അതിെന്റ സകലേകാലാഹലെത്തയും
കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു; ആരും മടങ്ങിവരികയില്ല;
അകൃത്യത്തിൽ ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ശക്തി
്രപാപിക്കയില്ല. 14 അവർ കാഹളം ഊതി സകലവും
ഒരുക്കുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ േ്രകാധം അതിെന്റ സകല
േകാലാഹലത്തിേന്മലും വന്നിരിക്കയാൽ ആരും
യുദ്ധത്തിന്നു േപാകുന്നില്ല, 15 പുറത്തു വാൾ,
അകത്തു മഹാമാരിയും ക്ഷാമവും; വയലിൽ
ഇരിക്കുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും; പട്ടണത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവൻ ക്ഷാമത്തിന്നും മഹാമാരിക്കും
ഇരയായിത്തീരും. 16 എന്നാൽ അവരിൽെവച്ചു
ചാടിേപ്പാകുന്നവർ ചാടിേപ്പാകയും ഓേരാരുത്തനും
താന്താെന്റ അകൃത്യെത്തക്കുറിച്ചു താഴവ്രകളിെല
്രപാവുകെളേപ്പാെല മലകളിൽ ഇരുന്നു കുറുകുകയും
െചയ്യും. 17 എല്ലാൈകകളും തളരും;
എല്ലാമുഴങ്കാലുകളും െവള്ളംേപാെല ഒഴുകും. 18

അവർ രട്ടുടുക്കും; ഭീതി അവെര മൂടും;
സകലമുഖങ്ങളിലും ലജ്ജയും എല്ലാതലകളിലും
കഷണ്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 19 അവർ തങ്ങളുെട
െവള്ളി വീഥികളിൽ എറിഞ്ഞുകളയും; െപാന്നു
അവക്കൎ ു മലമായി േതാന്നും; അവരുെട െവള്ളിക്കും
െപാന്നിന്നും യേഹാവയുെട േകാപദിവസത്തിൽ
അവെര വിടുവിപ്പാൻ കഴികയില്ല; അതിനാൽ
അവരുെട വിശപ്പടങ്ങുകയില്ല, അവരുെട വയറു
നിറകയും ഇല്ല; അതു അവക്കൎ ു അകൃത്യേഹതു

ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 20 അതുെകാണ്ടുള്ള
ആഭരണങ്ങളുെട ഭംഗി അവർ ഡംഭത്തിന്നായി
്രപേയാഗിച്ചു; അതുെകാണ്ടു അവർ തങ്ങൾക്കു
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും മലിനബിംബങ്ങെളയും
ഉണ്ടാക്കി; ആകയാൽ ഞാൻ അതു അവക്കൎ ു
മലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 21 ഞാൻ അതു അന്യന്മാരുെട
കയ്യിൽ കവച്ചൎ യായും ഭൂമിയിെല ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു
െകാള്ളയായും െകാടുക്കും; അവർ അതു
അശുദ്ധമാക്കും. 22 ഞാൻ എെന്റ മുഖം
അവരിൽനിന്നു തിരിക്കും. അവർ എെന്റ നിധിെയ
അശുദ്ധമാക്കും; കവച്ചൎ ക്കാർ അതിന്നകത്തു കടന്നു
അതിെന അശുദ്ധമാക്കും. 23 േദശം
രക്തപാതകംെകാണ്ടും നഗരം സാഹസംെകാണ്ടും
നിറഞ്ഞിരിക്കയാൽ നീ ഒരു ചങ്ങല ഉണ്ടാക്കുക. 24

ഞാൻ ജാതികളിൽ അതിദുഷ്ടന്മാരായവെര വരുത്തും;
അവർ അവരുെട വീടുകെള ൈകവശമാക്കും; ഞാൻ
ബലവാന്മാരുെട ്രപതാപം ഇല്ലാെതയാക്കും; അവരുെട
വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങൾ അശുദ്ധമായിത്തീരും. 25 നാശം
വരുന്നു! അവർ സമാധാനം അേന്വഷിക്കും; എന്നാൽ
അതു ഇല്ലാെത ഇരിക്കും. 26 അപകടത്തിേന്മൽ
അപകടവും ശ്രുതിേമൽ ശ്രുതിയും
വന്നുെകാണ്ടിരിക്കും; അവർ ്രപവാചകേനാടു ദശൎ നം
അേന്വഷിക്കും; എന്നാൽ പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽനിന്നു
ഉപേദശവും മൂപ്പന്മാരുെട പക്കൽനിന്നു
ആേലാചനയും െപായേ്പാകും. 27 രാജാവു
ദുഃഖിക്കും; ്രപഭു സ്തംഭനം ധരിക്കും; േദശെത്ത
ജനത്തിെന്റ ൈകകൾ വിെറക്കും; ഞാൻ അവരുെട
നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം അവേരാടു പകരം െചയ്യും;
അവക്കൎ ു ന്യായമായതുേപാെല അവെര വിധിക്കും;
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആറാം ആണ്ടു ആറാം മാസം അഞ്ചാം തിയ്യതി,
ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കയും െയഹൂദാമൂപ്പന്മാർ
എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കയും െചയത്േപ്പാൾ

അവിെട യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ ൈക
എെന്റേമൽ വന്നു. 2 അേപ്പാൾ ഞാൻ
മനുഷ്യസാദൃശത്തിൽ ഒരു രൂപം കണ്ടു; അവെന്റ
അരമുതൽ കീേഴാട്ടു തീേപാെലയും അരമുതൽ േമേലാട്ടു
ശുക്ലസ്വണ്ണൎ ത്തിെന്റ ്രപഭേപാെലയും ആയിരുന്നു. 3

അവൻ ൈകേപാെല ഒന്നു നീട്ടി എെന്ന തലമുടിക്കു
പിടിച്ചു; ആത്മാവു എെന്ന ഭൂമിയുെടയും
ആകാശത്തിെന്റയും മേദ്ധ്യ ഉയത്തൎ ി ദിവ്യദശൎ നങ്ങളിൽ
െയരൂശേലമിൽ വടേക്കാട്ടുള്ള അകെത്ത വാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട തീഷണ്ത ജനിപ്പിക്കുന്ന
തീക്ഷ്ണതാ ബിംബത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 4

അവിെട ഞാൻ സമഭൂമിയിൽ കണ്ട ദശൎ നംേപാെല
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു.
5 അവൻ എേന്നാടു: മനുഷ്യപു്രതാ, തലെപാക്കി
വടേക്കാട്ടു േനാക്കുക എന്നു കലപ്ിച്ചു; ഞാൻ
തലെപാക്കി വടേക്കാട്ടു േനാക്കി; യാഗപീഠത്തിെന്റ
വാതിലിന്നു വടേക്കാട്ടു, ്രപേവശനത്തിങ്കൽ തേന്ന, ആ
തിക്ഷ്ണതാബിംബെത്ത കണ്ടു. 6 അവൻ എേന്നാടു:
മനുഷ്യപു്രതാ, അവർ െചയ്യുന്നതു, ഞാൻ എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ടു േപാേകണ്ടതിന്നു
യി്രസാേയൽഗൃഹം ഇവിെട െചയ്യുന്ന
മഹാേമ്ലച്ഛതകൾ തേന്ന, നീ കാണുന്നുേവാ? ഇതിലും
വലിയ േമ്ലച്ഛതകെള നീ കാണും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 7 അവൻ എെന്ന ്രപാകാരത്തിെന്റ
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വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുേപായി; ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു. 8 അവൻ എേന്നാടു:
മനുഷ്യപു്രതാ, ചുവർ കുത്തിത്തുരക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു; ഞാൻ ചുവർ കുത്തിത്തുരന്നാെറ ഒരു
വാതിൽ കണ്ടു. 9 അവൻ എേന്നാടു: അകത്തു
െചന്നു, അവർ ഇവിെട െചയ്യുന്ന വല്ലാത്ത
േമ്ലച്ഛതകെള േനാക്കുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 10 അങ്ങെന
ഞാൻ അകത്തു െചന്നു: െവറുപ്പായുള്ള ഓേരാ തരം
ഇഴജാതികെളയും മൃഗങ്ങെളയും
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും
ചുറ്റും ചുവരിേന്മൽ വെരച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 11

അവയുെട മുമ്പിൽ യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപതുേപരും ശാഫാെന്റ മകനായ
യയസന്യാവു അവരുെട നടുവിലും ഓേരാരുത്തൻ
കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചുെകാണ്ടു നിന്നു;
ധൂപേമഘത്തിെന്റ വാസന െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 12

അേപ്പാൾ അവൻ എേന്നാടു: മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാർ ഇരുട്ടത്തു
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ബിംബങ്ങളുെട അറകളിൽ
െചയ്യുന്നതു നീ കാണുന്നുേവാ? യേഹാവ നെമ്മ
കാണുന്നില്ല, യേഹാവ േദശെത്ത വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു
എന്നു അവർ പറയുന്നു എന്നരുളിെച്ചയത്ു. 13 അവർ
ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകെള െചയ്യുന്നതു നീ കാണും
എന്നും അവൻ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്ു. 14 അവൻ
എെന്ന യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ വടേക്കാട്ടുള്ള
വാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ െകാണ്ടുേപായി;
അവിെട ്രസ്തീകൾ തമ്മൂസിെനക്കുറിച്ചു
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു ഇരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 15

അവൻ എേന്നാടു: മനുഷ്യപു്രതാ, നീ കാണുന്നുേവാ?
ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകെള ഇനിയും കാണും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 16 അവൻ എെന്ന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി, യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ മണ്ഡപത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും നടുെവ
ഏകേദശം ഇരുപത്തഞ്ചു പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുെട
മുതുകു യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ േനെരയും മുഖം
കിഴേക്കാട്ടും തിരിച്ചുെകാണ്ടു നിന്നിരുന്നു; അവർ
കിഴേക്കാട്ടു േനാക്കി സൂയ്യൎ െന നമസ്കരിക്കയായിരുന്നു.
17 അേപ്പാൾ അവൻ എേന്നാടു: മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
കാണുന്നുേവാ? െയഹൂദാഗൃഹം ഇവിെട െചയ്യുന്ന
േമ്ലച്ഛതകൾ േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ, അവർ എെന്ന
അധികമധികം േകാപിപ്പിപ്പാൻ േദശെത്ത
സാഹസംെകാണ്ടു നിെറക്കുന്നതു? കണ്ടിേല്ല അവർ
ചുള്ളി മൂക്കിന്നു െതാടുവിക്കുന്നതു? 18 ആകയാൽ
ഞാനും േ്രകാധേത്താെട ്രപവത്തൎ ിക്കും; എെന്റ കണ്ണു
ആദരിക്കയില്ല; ഞാൻ കരുണ കാണിക്കയുമില്ല; അവർ
അത്യുച്ചത്തിൽ എേന്നാടു നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ
അേപക്ഷ േകൾക്കയില്ല എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഞാൻ േകൾെക്ക അവൻ
അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു: നഗരത്തിെന്റ
സന്ദശൎ നങ്ങെള അടുത്തു വരുമാറാക്കുവിൻ;

ഓേരാരുത്തനും നാശകരമായ ആയുധം കയ്യിൽ
എടുക്കെട്ട എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 അേപ്പാൾ ആറു
പുരുഷന്മാർ, ഓേരാരുത്തനും െവണ്മഴു കയ്യിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടു വടേക്കാട്ടുള്ള േമലെത്ത
പടിവാതിലിെന്റ വഴിയായി വന്നു; അവരുെട നടുവിൽ
ശണവ്രസ്തം ധരിച്ചു അരയിൽ എഴുത്തുകാരെന്റ

മഷിക്കുപ്പിയുമായി ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
അകത്തു െചന്നു താ്രമയാഗപീഠത്തിെന്റ അരിെക
നിന്നു. 3 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം,
അതു ഇരുന്നിരുന്ന െകരൂബിേന്മൽനിന്നു
ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ വന്നിരുന്നു; പിെന്ന
അവൻ, ശണവ്രസ്തം ധരിച്ചു അരയിൽ
എഴുത്തുകാരെന്റ മഷിക്കുപ്പിയുമായി നിന്നിരുന്ന
പുരുഷെന വിളിച്ചു. 4 അവേനാടു യേഹാവ: നീ
നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ, െയരൂശേലമിെന്റ നടുവിൽകൂടി
െചന്നു, അതിൽ നടക്കുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതകളും
നിമിത്തം െനടുവീപ്പൎ ിട്ടു കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുെട
െനറ്റികളിൽ ഒരു അടയാളം ഇടുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 5

മേറ്റവേരാടു ഞാൻ േകൾെക്ക അവൻ: നിങ്ങൾ
അവെന്റ പിന്നാെല നഗരത്തിൽകൂടി െചന്നു
െവട്ടുവിൻ! നിങ്ങളുെട കണ്ണിന്നു ആദരവു േതാന്നരുതു;
നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കയുമരുതു. 6 വൃദ്ധന്മാെരയും
െയൗവനക്കാെരയും കന്യകമാെരയും
ൈപതങ്ങെളയും ്രസ്തീകെളയും െകാന്നുകളവിൻ!
എന്നാൽ അടയാളമുള്ള ഒരുത്തെനയും െതാടരുതു;
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തേന്ന തുടങ്ങുവിൻ എന്നു
കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന അവർ ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന മൂപ്പന്മാരുെട ഇടയിൽ തുടങ്ങി. 7 അവൻ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ ആലയെത്ത അശുദ്ധമാക്കി,
്രപാകാരങ്ങെള നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിെറപ്പിൻ;
പുറെപ്പടുവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. അങ്ങെന അവർ
പുറെപ്പട്ടു, നഗരത്തിൽ സംഹാരം നടത്തി. 8 അവെര
െകാന്നുകളഞ്ഞേശഷം ഞാൻ മാ്രതം േശഷിച്ചു; ഞാൻ
കവിണ്ണുവീണു; അേയ്യാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ,
െയരൂശേലമിേന്മൽ നിെന്റ േ്രകാധം പകരുന്നതിനാൽ
യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പുള്ളവെര ഒെക്കയും
സംഹരിക്കുേമാ? എന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 9

അതിന്നു അവൻ എേന്നാടു:
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റയും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റയും അകൃത്യം ഏറ്റവും
വലുതായിരിക്കുന്നു; േദശം രക്തപാതകംെകാണ്ടും
നഗരം അന്യായംെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ േദശെത്ത വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു; യേഹാവ
കാണുന്നില്ല എന്നു അവർ പറയുന്നുവേല്ലാ. 10

ഞാേനാ എെന്റ കണ്ണിന്നു ആദരവു േതാന്നാെതയും
ഞാൻ കരുണ കാണിക്കാെതയും അവരുെട നടപ്പിന്നു
തക്കവണ്ണം അവരുെട തലേമൽ പകരം െകാടുക്കും
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 11 ശണവ്രസ്തം ധരിച്ചു
അരയിൽ മഷിക്കുപ്പിയുമായുള്ള പുരുഷൻ: എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞാൻ െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
വസ്തുത േബാധിപ്പിച്ചു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
െകരൂബുകളുെട തെലക്കുമീെത ഉണ്ടായിരുന്ന
വിതാനത്തിൽ നീലക്കല്ലുേപാെല

സിംഹാസനത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു രൂപം
അവയുെടേമൽ കാണായവ്ന്നു. 2 അവൻ ശണവ്രസ്തം
ധരിച്ച പുരുഷേനാടു സംസാരിച്ചു: നീ െകരൂബിെന്റ
കീെഴ തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ച്രകങ്ങളുെട
നടുവിൽ െചന്നു െകരൂബുകളുെട ഇടയിൽനിന്നു
നിെന്റ ൈക നിറയ തീക്കനൽ എടുത്തു നഗരത്തിേന്മൽ
വിതറുക എന്നു കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന ഞാൻ കാൺെക
അവൻ െചന്നു. 3 ആ പുരുഷൻ അകത്തു
െചല്ലുേമ്പാൾ െകരൂബുകൾ ആലയത്തിെന്റ
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വലത്തുഭാഗത്തുനിന്നു, േമഘവും അകെത്ത
്രപകാരത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. 4 എന്നാൽ
യേഹാവയുെട മഹത്വം െകരൂബിേന്മൽനിന്നു െപാങ്ങി
ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിക്കു മീെത നിന്നു; ആലയം
േമഘംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു; ്രപാകാരവും
യേഹാവയുെട മഹത്വത്തിെന്റ േശാഭെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരുന്നു. 5 െകരൂബുകളുെട ചിറകുകളുെട
ഇെരച്ചൽ പുറെത്ത ്രപാകാരംവെര സവ്വൎ ശക്തനായ
ൈദവം സംസാരിക്കുന്ന നാദംേപാെല
േകൾപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു. 6 എന്നാൽ അവൻ
ശണവ്രസ്തം ധരിച്ച പുരുഷേനാടു: നീ െകരൂബുകളുെട
ഇടയിൽ നിന്നു, തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ച്രകങ്ങളുെട നടുവിൽനിന്നു തേന്ന, തീ എടുക്ക എന്നു
കലപ്ിച്ചേപ്പാൾ അവൻ െചന്നു ച്രകങ്ങളുെട അരിെക
നിന്നു. 7 ഒരു െകരൂബ ്െകരൂബുകളുെട ഇടയിൽനിന്നു
തെന്റ ൈക െകരൂബുകളുെട നടുവിലുള്ള തീയിേലക്കു
നീട്ടി കുെറ എടുത്തു ശണവ്രസ്തം ധരിച്ചവെന്റ കയ്യിൽ
െകാടുത്തു; അവൻ അതു വാങ്ങി പുറെപ്പട്ടുേപായി. 8

െകരൂബുകളിൽ ചിറകുകൾക്കു കീെഴ മനുഷ്യെന്റ
ൈകേപാെല ഒന്നു കാണായവ്ന്നു. 9 ഞാൻ
െകരൂബുകളുെട അരിെക നാലു ച്രകം കണ്ടു; ഓേരാ
െകരൂബിന്നരിെക ഓേരാ ച്രകം ഉണ്ടായിരുന്നു;
ച്രകങ്ങളുെട കാഴച് പുഷപ്രാഗംേപാെല
ആയിരുന്നു. 10 അവയുെട കാഴച്േയാ നാലിന്നും ഒരു
ഭാഷ ആയിരുന്നു; ച്രകത്തിൽകൂടി മെറ്റാരു ച്രകം
ഉള്ളതുേപാെല തേന്ന. 11 അെവക്കു നാലു
ഭാഗേത്തക്കും േപാകാം; തിരിവാൻ ആവശ്യമില്ലാെത
തലേനാക്കുന്ന ഇടേത്തക്കു അതിെന്റ പിന്നാെല അവ
േപാകും; േപാകുേമ്പാൾ തിരികയുമില്ല. 12 അവയുെട
േദഹത്തിൽ എങ്ങും മുതുകിലും കയ്യിലും ചിറകിലും
ച്രകത്തിലും, നാലിന്നും ഉള്ള ച്രകത്തിൽ തേന്ന,
ചുറ്റും അടുത്തടുത്തു കണ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു. 13

ച്രകങ്ങൾേക്കാ, ഞാൻ േകൾെക്ക ചുഴലികൾ എന്നു
േപർ വിളിച്ചു. 14 ഓേരാന്നിന്നും നന്നാലു മുഖം
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നാമെത്ത മുഖം െകരൂബ ്മുഖവും
രണ്ടാമേത്തതു മാനുഷമുഖവും മൂന്നാമേത്തതു
സിംഹമുഖവും നാലാമേത്തതു കഴുകുമുഖവും
ആയിരുന്നു. 15 െകരൂബുകൾ േമേലാട്ടുെപാങ്ങി; ഇതു
ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തുെവച്ചു കണ്ട ജീവി തേന്ന.
16 െകരൂബുകൾ േപാകുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങളും
േചരത്തേന്ന േപാകും; ഭൂമിയിൽനിന്നു െപാങ്ങുവാൻ
െകരൂബുകൾ ചിറകു വിടത്തൎ ുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങൾ
അവയുെട പാശൎ ്വം വിട്ടുമാറുകയില്ല. 17 ജീവിയുെട
ആത്മാവു ച്രകങ്ങളിൽ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവ
നില്ക്കുേമ്പാൾ ഇവയും നില്ക്കും; അവ െപാങ്ങുേമ്പാൾ
ഇവയും െപാങ്ങും. 18 പിെന്ന യേഹാവയുെട മഹത്വം
ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടി വിട്ടു പുറെപ്പട്ടു
െകരൂബുകളിൻ മീെത വന്നുനിന്നു. 19 അേപ്പാൾ
െകരൂബുകൾ ചിറകു വിടത്തൎ ി, ഞാൻ കാൺെക
ഭൂമിയിൽനിന്നു േമേലാട്ടു െപാങ്ങി; അവ
െപാങ്ങിയേപ്പാൾ ച്രകങ്ങളും േചരത്തേന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാംകൂെട യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ കിഴെക്ക പടിവാതില്ക്കൽ െചന്നുനിന്നു;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വവും േമെല,
അെവക്കു മീെത നിന്നു. 20 ഇതു ഞാൻ
െകബാർനദീതീരത്തുെവച്ചു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ കീെഴ കണ്ട ജീവി തേന്ന; അവ
െകരൂബുകൾ എന്നു ഞാൻ ്രഗഹിച്ചു. 21

ഓേരാന്നിന്നും നന്നാലു മുഖവും നന്നാലു ചിറകും
ഉണ്ടായിരുന്നു; ചിറകിൻ കീെഴ മാനുഷൈകേപാെല

ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു; 22 അവയുെട മുഖരൂപം
വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തുെവച്ചു
കണ്ട മുഖങ്ങൾ തെന്ന ആയിരുന്നു; അവയുെട
ഭാഷയും അവ ഒെക്കയും തേന്ന അവ ഓേരാന്നും
േനെര മുേമ്പാട്ടു തേന്ന േപാകും.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ആത്മാവു എെന്ന എടുത്തു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കിഴേക്കാട്ടു
ദശൎ നമുള്ള കിഴെക്ക പടിവാതില്ക്കൽ

െകാണ്ടുേപായി; പടിവാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ
ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു പുരുഷന്മാെരയും അവരുെട
നടുവിൽ ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരായ അസ്സൂരിെന്റ
മകൻ യയസന്യാെവയും െബനായാവിെന്റ മകൻ
െപലത്യാെവയും കണ്ടു. 2 അവൻ എേന്നാടു:
മനുഷ്യപു്രതാ, ഇവർ ഈ നഗരത്തിൽ നീതിേകടു
നിരൂപിച്ചു ദൂരാേലാചന കഴിക്കുന്ന
പുരുഷന്മാരാകുന്നു. 3 വീടുകെള പണിവാൻ സമയം
അടുത്തിട്ടില്ല; ഈ നഗരം കുട്ടകവും നാം
മാംസവുമാകുന്നു എന്നു അവർ പറയുന്നു. 4

അതുെകാണ്ടു അവെരക്കുറിച്ചു ്രപവചിക്ക,
മനുഷ്യപു്രതാ, ്രപവചിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 5

അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവു എെന്റേമൽ വീണു
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ പറേയണ്ടതു എെന്തന്നാൽ:
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ ഇന്നിന്നതു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ േതാന്നുന്ന
കായ്യൎ ങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നു. 6 നിങ്ങൾ ഈ
നഗരത്തിൽ നിഹതന്മാെര വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു വീഥികെള
നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിെറച്ചുമിരിക്കുന്നു. 7

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞ നിഹതന്മാർ മാംസവും ഈ നഗരം
കുട്ടകവും ആകുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങെള ഞാൻ
അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കും. 8 നിങ്ങൾ
വാളിെന േപടിക്കുന്നു; വാളിെന തേന്ന ഞാൻ
നിങ്ങളുെട േനെര വരുത്തും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 9 ഞാൻ നിങ്ങെള
അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു
അന്യന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ന്യായവിധി നടത്തും. 10 നിങ്ങൾ വാളാൽ വീഴും;
യി്രസാേയലിെന്റ അതിരിങ്കൽെവച്ചു ഞാൻ നിങ്ങെള
ന്യായം വിധിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും. 11 ഈ നഗരം നിങ്ങൾക്കു കുട്ടകം
ആയിരിക്കയില്ല; നിങ്ങൾ അതിന്നകത്തു
മാംസവുമായിരിക്കയില്ല; യി്രസാേയലിെന്റ
അതിരിങ്കൽെവച്ചു തേന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള ന്യായം
വിധിക്കും. 12 എെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കേയാ എെന്റ
ന്യായങ്ങെള ആചരിക്കേയാ െചയ്യാെത ചുറ്റുമുള്ള
ജാതികളുെട ന്യായങ്ങെള ്രപമാണിച്ചുനടന്ന നിങ്ങൾ,
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അറിയും. 13 ഞാൻ
്രപവചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
െബനായാവിെന്റ മകനായ െപലത്യാവു മരിച്ചു;
അേപ്പാൾ ഞാൻ കവിണ്ണുവീണു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു:
അേയ്യാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, യി്രസാേയലിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവെര നീ അേശഷം മുടിച്ചു കളയുേമാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 15 മനുഷ്യപു്രതാ,
യേഹാവേയാടു അകന്നുനിലപ്ിൻ! ഞങ്ങൾക്കാകുന്നു
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ഈ േദശം അവകാശമായി നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു
എന്നേല്ലാ െയരൂശേലം നിവാസികൾ, നിെന്റ
ചാച്ചൎ ക്കാരായ നിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടും
ഒെട്ടാഴിയാെത യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവേനാടും
പറയുന്നതു. 16 അതുെകാണ്ടു നീ പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ അവെര ദൂരത്തു ജാതികളുെട ഇടയിേലക്കു
നീക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞുെവങ്കിലും,
അവർ േപായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അവക്കൎ ു
കുറയകാലേത്തക്കു ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരിക്കും. 17

ആകയാൽ നീ പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങെള
ജാതികളിൽനിന്നു േശഖരിച്ചു, നിങ്ങൾ
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കൂട്ടിേച്ചത്തൎ ു
യി്രസാേയൽേദശം നിങ്ങൾക്കു തരും. 18 അവർ
അവിെട വന്നു, അതിെല
സകലമലിനബിംബങ്ങെളയും േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും
അവിെടനിന്നു നീക്കിക്കളയും. 19 അവർ എെന്റ
ചട്ടങ്ങളിൽ നടന്നു എെന്റ വിധികെള ്രപമാണിച്ചു
ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവക്കൎ ു േവെറാരു
ഹൃദയെത്ത നല്കുകയും പുതിെയാരു ആത്മാവിെന
ഉള്ളിൽ ആക്കുകയും െചയ്യും; കല്ലായുള്ള ഹൃദയം
ഞാൻ അവരുെട ജഡത്തിൽനിന്നു നീക്കി
മാംസമായുള്ള ഹൃദയം അവക്കൎ ു െകാടുക്കും. 20

അവർ എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ അവക്കൎ ു
ൈദവമായും ഇരിക്കും. 21 എന്നാൽ തങ്ങളുെട
മലിനബിംബങ്ങളുെടയും േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളുെടയും
ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നവക്കൎ ു ഞാൻ അവരുെട
നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം അവരുെട തലേമൽ പകരം
െകാടുക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 22 അനന്തരം െകരൂബുകൾ ചിറകു
വിടത്തൎ ു; ച്രകങ്ങളും േചരത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വവും േമെല,
അെവക്കുമീെത ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 യേഹാവയുെട
മഹത്വം നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു േമാേലാട്ടു
െപാങ്ങി നഗരത്തിന്നു കിഴക്കുവശത്തുള്ള
പവ്വൎ തത്തിേന്മൽ നിന്നു. 24 എന്നാൽ ആത്മാവു എെന്ന
എടുത്തു, ദശൎ നത്തിൽ ൈദവാത്മാവിനാൽ തേന്ന,
കലദ്യേദശത്തു ്രപവാസികളുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; ഞാൻ കണ്ട ദശൎ നം എെന്ന വിട്ടു
െപാങ്ങിേപ്പായി. 25 ഞാേനാ യേഹാവ എനിക്കു
െവളിെപ്പടുത്തിയ അവെന്റ സകലവചനങ്ങളും
്രപവാസികേളാടു ്രപസ്താവിച്ചു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മത്സരഗൃഹത്തിെന്റ
നടുവിൽ പാക്കൎ ുന്നു; കാണ്മാൻ കണ്ണുെണ്ടങ്കിലു അവർ
കാണുന്നില്ല; േകൾപ്പാൻ െചവിയുെണ്ടങ്കിലും അവർ
േകൾക്കുന്നില്ല; അവർ മത്സരഗൃഹമേല്ലാ. 3 ആകയാൽ
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യാ്രതേക്കാപ്പു ഒരുക്കി
പകൽസമയത്തു അവർ കാൺെക പുറെപ്പടുക;
അവർ കാൺെക നിെന്റ സ്ഥലം വിട്ടു മെറ്റാരു
സ്ഥലേത്തക്കു യാ്രത പുറെപ്പടുക;
മത്സരഗൃഹെമങ്കിലും പേക്ഷ അവർ കണ്ടു
്രഗഹിക്കുമായിരിക്കും. 4 യാ്രതേക്കാപ്പുേപാെല നിെന്റ
സാമാനം നീ പകൽസമയത്തു അവർ കാൺെക
പുറത്തു െകാണ്ടുവേരണം; ൈവകുേന്നരത്തു അവർ

കാൺെക ്രപവാസത്തിന്നു േപാകുന്നവെരേപ്പാെല നീ
പുറെപ്പേടണം. 5 അവർ കാൺെക നീ മതിൽ
കുത്തിത്തുരന്നു അതിൽകൂടി അതു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാേകണം. 6 അവർ കാൺെക നീ അതു
േതാളിൽ ചുമന്നുെകാണ്ടു ഇരുട്ടത്തു
യാ്രതപുറെപ്പേടണം; നിലം കാണാതവണ്ണം നിെന്റ
മുഖം മൂടിെക്കാേള്ളണം; ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു ഒരു അടയാളം
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 7 എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ െചയത്ു; യാ്രതേക്കാപ്പുേപാെല ഞാൻ എെന്റ
സാമാനം പകൽസമയത്തു പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു,
ൈവകുേന്നരത്തു ഞാൻ എെന്റ ൈകെകാണ്ടു മതിൽ
കുത്തിത്തുരന്നു ഇരുട്ടത്തു അതു പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു, അവർ കാൺെക േതാളിൽ ചുമന്നു. 8

എന്നാൽ രാവിെല യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 മനുഷ്യപു്രതാ,
മത്സരഗൃഹമായ യി്രസാേയൽഗൃഹം നിേന്നാടു: നീ
എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നു േചാദിച്ചില്ലേയാ? 10 ഈ
അരുളപ്പാടു െയരൂശേലമിെല ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ും
അവരുെട ചുറ്റും പാക്കൎ ുന്ന യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്നാെക്കയും ഉള്ളതു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു നീ അവേരാടു
പറക. 11 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരടയാളമാകുന്നു എന്നു
നീ പറക; ഞാൻ െചയത്തുേപാെല അവക്കൎ ു
ഭവിക്കും; അവർ നാടുകടന്നു ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരും. 12 അവരുെട ഇടയിലുള്ള ്രപഭു
ഇരുട്ടത്തു േതാളിൽ ചുമടുമായി പുറെപ്പടും; അതു
പുറത്തു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്നു അവർ മതിൽ
കുത്തിത്തുരക്കും; കണ്ണുെകാണ്ടു നിലം
കാണാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ മുഖം മൂടും. 13

ഞാൻ എെന്റ വല അവെന്റേമൽ വീശും; അവൻ
എെന്റ കണിയിൽ അകെപ്പടും; ഞാൻ അവെന
കലദ്യരുെട േദശത്തു ബാേബലിൽ െകാണ്ടുേപാകും;
എങ്കിലും അവൻ അതിെന കാണാെത അവിെടെവച്ചു
മരിക്കും. 14 അവെന്റ ചുറ്റുമുള്ള സഹായക്കാെര
ഒെക്കയും അവെന്റ പടക്കൂട്ടങ്ങെള ഒെക്കയും ഞാൻ
നാലു ദിക്കിേലക്കും ചിതറിച്ചുകളയും അവരുെട
പിന്നാെല വാളൂരുകയും െചയ്യും. 15 ഞാൻ അവെര
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു േദശങ്ങളിൽ
ചിന്നിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ
അറിയും. 16 എന്നാൽ അവർ േപായിരിക്കുന്ന
ജാതികളുെട ഇടയിൽ തങ്ങളുെട
സകലേമ്ലച്ഛതകെളയും വിവരിച്ചു പറേയണ്ടതിന്നു
ഞാൻ അവരിൽ ഏതാനുംേപെര വാൾ, ക്ഷാമം,
മഹാമാരി എന്നിവയിൽനിന്നു േശഷിപ്പിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും.

17 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ; 18 മനുഷ്യപു്രതാ,
നടുക്കേത്താെട അപ്പം തിന്നുകയും വിറയേലാടും
േപടിേയാടുംകൂെട െവള്ളം കുടിക്കയും െചയ്ക. 19

േദശത്തിെല ജനേത്താടു നീ പറേയണ്ടതു:
െയരൂശേലംനിവാസികെളയും യി്രസാേയൽ
േദശെത്തയും കുറിച്ചു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവരുെട േദശം
അതിെല സകലനിവാസികളുെടയും
സാഹസംനിമിത്തം അതിെന്റ നിറേവാടുകൂെട
ശൂന്യമായേ്പാകുന്നതുെകാണ്ടു അവർ േപടിേയാെട
അപ്പം തിന്നുകയും സ്തംഭനേത്താെട െവള്ളം
കുടിക്കയും െചയ്യും. 20 ജനപുഷ്ടിയുള്ള പട്ടണങ്ങൾ
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ശൂന്യവും േദശം നിജ്ജൎ നവും ആയിത്തീരും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.

21 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 22 മനുഷ്യപു്രതാ,
കാലം നീണ്ടുേപാകും; ദശൎ നെമാെക്കയും
ഒക്കാെതേപാകും എന്നു നിങ്ങൾക്കു യി്രസാേയൽ
േദശത്തു ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലുള്ളതു എന്തു? 23

അതുെകാണ്ടു നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
ഞാൻ ഈ പഴെഞ്ചാല്ലു നിത്തൎ ലാക്കും; അവർ
യി്രസാേയലിൽ ഇനി അതു ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലായി
ഉപേയാഗിക്കയില്ല; കാലവും സകലദശൎ നത്തിെന്റയും
നിവൃത്തിയും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവേരാടു
്രപസ്താവിക്ക. 24 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ഇനി
മിത്ഥ്യാദശൎ നവും വ്യാജ്രപശന്വും ഉണ്ടാകയില്ല. 25

യേഹാവയായ ഞാൻ ്രപസ്താവിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന
വചനം ്രപസ്താവിക്കും; അതു താമസിയാെത
നിവൃത്തിയാകും; മത്സരഗൃഹേമ, നിങ്ങളുെട കാലത്തു
തേന്ന ഞാൻ വചനം ്രപസ്താവിക്കയും നിവത്തൎ ിക്കയും
െചയ്യും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു.

26 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 27 മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽഗൃഹം: ഇവൻ ദശൎ ിക്കുന്ന ദശൎ നം
വളെരനാളേത്തക്കുള്ളതും ഇവൻ ്രപവചിക്കുന്നതു
ദീഘൎ കാലേത്തക്കുള്ളതും ആകുന്നു എന്നു പറയുന്നു.
28 അതുെകാണ്ടു നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
എെന്റ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇനി താമസിക്കയില്ല;
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും
എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയലിൽ
്രപവചിച്ചുേപാരുന്ന ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ചു നീ
്രപവചിച്ചു, സ്വന്തഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു
്രപവചിക്കുന്നവേരാടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവയുെട
വചനം േകൾപ്പിൻ! 3 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: സ്വന്തമനസ്സിെനയും
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കായ്യൎ ങ്ങെളയും പിന്തുടരുന്ന
ബുദ്ധിെകട്ട ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം! 4

യി്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിെല കുറക്കന്മാെരേപ്പാെല
ആയിരിക്കുന്നു. 5 യേഹാവയുെട നാളിൽ യുദ്ധത്തിൽ
ഉെറച്ചുനിേല്ക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ഇടിവുകളിൽ
കയറീട്ടില്ല, യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു േവണ്ടി മതിൽ
െകട്ടീട്ടുമില്ല. 6 അവർ വ്യാജവും കള്ള്രപശന്വും
ദശൎ ിച്ചിട്ടു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു എന്നു പറയുന്നു;
യേഹാവ അവെര അയച്ചിെല്ലങ്കിലും വചനം
നിവൃത്തിയായവ്രുെമന്നു അവർ ആശിക്കുന്നു. 7

ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്യാതിരിെക്ക യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
മിത്ഥ്യാദശൎ നം ദശൎ ിക്കയും വ്യാജ്രപശന്ം പറകയും
അല്ലേയാ െചയത്ിരിക്കുന്നതു?

8 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ വ്യാജം ്രപസ്താവിച്ചു േഭാഷ്കു
ദശൎ ിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു

വിേരാധമായിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 9 വ്യാജം ദശൎ ിക്കയും
കള്ള്രപശന്ം പറകയും െചയ്യുന്ന ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു
എെന്റ ൈക വിേരാധമായിരിക്കും; എെന്റ ജനത്തിെന്റ
മ്രന്തിസഭയിൽ അവർ ഇരിക്കയില്ല;
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ േപർവഴിച്ചാത്തൎ ിൽ അവെര
എഴുതുകയില്ല; യി്രസാേയൽേദശത്തിൽ അവർ
കടക്കയുമില്ല; ഞാൻ യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയും. 10 സമാധാനം ഇല്ലാെതയിരിെക്ക
സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു അവർ എെന്റ ജനെത്ത
ചതിച്ചിരിക്കെകാണ്ടും അതു ചുവർ പണിതാൽ അവർ
കുമ്മായം പൂശിക്കളയുന്നതുെകാണ്ടും 11

അടന്നൎ ുവീഴുംവണ്ണം കുമ്മായം പൂശുന്നവേരാടു നീ
പറേയണ്ടതു: െപരുമഴ െചാരിയും; ഞാൻ ആലിപ്പഴം
െപാഴിയിച്ചു െകാടുങ്കാറ്റടിപ്പിക്കും. 12 ചുവർ
വീണിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ പൂശിയ കുമ്മായം
എവിെടേപ്പായി എന്നു നിങ്ങേളാടു പറകയില്ലേയാ? 13

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ ഒരു
െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുമാറാക്കും; എെന്റ േകാപത്തിൽ
െപരുമഴ െപയ്യിക്കും; എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ
മുടിച്ചുകളയുന്ന വലിയ ആലിപ്പഴം െപാഴിക്കും. 14

നിങ്ങൾ കുമ്മായം പൂശിയ ചുവരിെന ഞാൻ ഇങ്ങെന
ഇടിച്ചു നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം
െവളിെപ്പടുത്തും; അതു വീഴും; നിങ്ങൾ അതിെന്റ
നടുവിൽ മുടിഞ്ഞു േപാകും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയും. 15 അങ്ങെന ഞാൻ ചുവരിേന്മലും
അതിന്നു കുമ്മായം പൂശിയവരുെടേമലും എെന്റ
േ്രകാധെത്ത നിവൃത്തിയാക്കീട്ടു നിങ്ങേളാടു: 16 ഇനി
ചുവരില്ല; അതിന്നു കുമ്മായം പൂശിയവരായി,
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ചു ്രപവചിച്ചു,
സമാധാനമില്ലാതിരിെക്ക അതിന്നു
സമാധാനദശൎ നങ്ങെള ദശൎ ിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
്രപവാചകന്മാരും ഇല്ല എന്നു പറയും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

17 നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, സ്വന്തവിചാരം
്രപവചിക്കുന്നവരായ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതിമാരുെടേനെര നിെന്റ മുഖം തിരിച്ചു അവക്കൎ ു
വിേരാധമായി ്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 18

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
േദഹികെള േവട്ടയാേടണ്ടതിന്നു കേയ്യപ്പുകൾക്കു
ഒെക്കയും രക്ഷകളും ഏതു െപാക്കത്തിലും
ഉള്ളവരുെട തെലക്കുതക്ക മൂടുപടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന
്രസ്തീകൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ എെന്റ ജനത്തിൽ
ചില േദഹികെള േവട്ടയാടി െകാല്ലുകയും നിങ്ങളുെട
ആദായത്തിന്നായി ചില േദഹികെള ജീവേനാെട
രക്ഷിക്കയും െചയ്യുന്നു. 19 മരിക്കരുതാത്ത േദഹികെള
െകാേല്ലണ്ടതിന്നും ജീവിച്ചിരിക്കരുതാത്ത േദഹികെള
ജീവേനാെട രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾ, േഭാഷ്കു
േകൾക്കുന്ന എെന്റ ജനേത്താടു
േഭാഷ്കുപറയുന്നതിനാൽ എെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
ഒരു പിടി യവത്തിന്നും ഒരു അപ്പക്കഷണത്തിന്നും
േവണ്ടി എെന്ന അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 20

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േദഹികെള പറവ ജാതികെളേപ്പാെല
േവട്ടയാടുന്ന നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾക്കു ഞാൻ
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെയ നിങ്ങളുെട
ഭുജങ്ങളിൽനിന്നു പറിച്ചുകീറി, േദഹികേള, നിങ്ങൾ
പറവജാതികെളേപ്പാെല േവട്ടയാടുന്ന േദഹികെള
തേന്ന, വിടുവിക്കും 21 നിങ്ങളുെട മൂടുപടങ്ങെളയും
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ഞാൻ പറിച്ചുകീറി എെന്റ ജനെത്ത നിങ്ങളുെട
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കും; അവർ ഇനി നിങ്ങളുെട
ൈകക്കൽ േവട്ടയായിരിക്കയില്ല; ഞാൻ യേഹാവ
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 22 ഞാൻ ദുഃഖിപ്പിക്കാത്ത
നീതിമാെന്റ ഹൃദയെത്ത നിങ്ങൾ വ്യാജങ്ങെളെക്കാണ്ടു
ദുഃഖിപ്പിക്കയും തെന്റ ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു
ജീവരക്ഷ ്രപാപിക്കാതവണ്ണം ദുഷ്ടെന നിങ്ങൾ
ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു 23

നിങ്ങൾ ഇനി വ്യാജം ദശൎ ിക്കേയാ ്രപശന്ം പറകേയാ
െചയ്കയില്ല; ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത നിങ്ങളുെട
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയും.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. 2

അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 3 മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ
പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ
സമ്രിച്ചു തങ്ങളുെട അകൃത്യേഹതു തങ്ങളുെട മുമ്പിൽ
െവച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ
ഉത്തരമരുളുേമാ? 4 അതുെകാണ്ടു നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ തെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ സമ്രിച്ചും തെന്റ
അകൃത്യേഹതു തെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചുംെകാണ്ടു
്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ വരുന്ന ഏവേനാടും 5

യേഹാവയായ ഞാൻ തേന്ന യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത
അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ പിടിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ
വി്രഗഹങ്ങളുെട ബാഹുല്യത്തിന്നു തക്കവണ്ണം ഉത്തരം
അരുളും; അവർ എല്ലാവരും തങ്ങളുെട
വി്രഗഹങ്ങൾനിമിത്തം എെന്ന
വിട്ടകന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 ആകയാൽ നീ
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
അനുതപിച്ചു നിങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങെള വിട്ടുതിരിവിൻ;
നിങ്ങളുെട സകലേമ്ലച്ഛബിംബങ്ങളിലുംനിന്നു
നിങ്ങളുെട മുഖം തിരിപ്പിൻ. 7

യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിലും യി്രസാേയലിൽ വന്നു
പാക്കൎ ുന്ന പരേദശികളിലും എെന്ന വിട്ടകന്നു തെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ സമ്രിച്ചും തെന്റ
അകൃത്യേഹതു മുമ്പിൽ െവച്ചുെകാണ്ടു ്രപവാചകെന്റ
അടുക്കൽ അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ വരുന്ന
ഏവേനാടും യേഹാവയായ ഞാൻ തേന്ന ഉത്തരം
അരുളും. 8 ഞാൻ ആ മനുഷ്യെന്റേനെര മുഖംതിരിച്ചു
അവെന ഒരടയാളവും പഴെഞ്ചാല്ലും ആക്കും; ഞാൻ
അവെന എെന്റ ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളയും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും. 9 എന്നാൽ ്രപവാചകൻ
വശീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടു ഒരു വാക്കു ്രപസ്താവിച്ചാൽ
യേഹാവയായ ഞാൻ ആ ്രപവാചകെന
വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെന്റ േനെര ൈക
നീട്ടി അവെന യി്രസാേയൽജനത്തിൽനിന്നു
സംഹരിച്ചുകളയും. 10 യി്രസാേയൽഗൃഹം ഇനിേമൽ
എെന്നവിട്ടു െതറ്റിേപ്പാകയും സകലവിധ
ലംഘനങ്ങളുംെകാണ്ടു അശുദ്ധരായിത്തീരുകയും
െചയ്യാെത അവർ എനിക്കു ജനവും ഞാൻ അവക്കൎ ു
ൈദവവും ആയിരിേക്കണ്ടതിന്നു 11 അവർ തങ്ങളുെട
അകൃത്യം വഹിക്കും; േചാദിക്കുന്നവെന്റ അകൃത്യവും

്രപവാചകെന്റ അകൃത്യവും ഒരുേപാെല ആയിരിക്കും
എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

12 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 13 മനുഷ്യപു്രതാ ഒരു
േദശം എേന്നാടു േ്രദാഹിച്ചു പാപം െചയ്യുേമ്പാൾ
ഞാൻ അതിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി, അപ്പം എന്ന േകാൽ
ഒടിച്ചു, ക്ഷാമം വരുത്തി, മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും
അതിൽ നിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 14 േനാഹ,
ദാനീേയൽ, ഇേയ്യാബ ്എന്നീ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ
അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവർ തങ്ങളുെട നീതിയാൽ
സ്വന്തജീവെന മാ്രതേമ രക്ഷിക്കയുള്ളു എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 15 ഞാൻ
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േദശത്തു വരുത്തുകയും ആ മൃഗങ്ങെള
േപടിച്ചു ആരും വഴിേപാകാതവണ്ണം അവ അതിെന
നിജ്ജൎ നമാക്കീട്ടു അതു ശൂന്യമാകയും െചയത്ാൽ, 16

ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും
എന്നാണ, അവർ പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
രക്ഷിക്കാെത അവർ മാ്രതേമ രക്ഷെപ്പടുകയുള്ളു;
േദശേമാ ശൂന്യമായിേപ്പാകുെമന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 17 അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ആ
േദശത്തിൽ വാൾ വരുത്തി വാേള, നീ േദശത്തുകൂടി
കടക്കുക എന്നു കലപ്ിച്ചു മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും 18 അതിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളഞ്ഞാൽ
ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും,
എന്നാണ, അവർ പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
രക്ഷിക്കാെത, അവർ മാ്രതേമ രക്ഷെപ്പടുകയുള്ളു
എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 19

അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ആ േദശത്തു മഹാമാരി അയച്ചു,
അതിൽനിന്നു മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
േഛദിച്ചുകളവാൻ തക്കവണ്ണം എെന്റ േ്രകാധം
രക്തരൂേപണ അതിേന്മൽ പകന്നൎ ാൽ 20 േനാഹയും
ദാനീേയലും ഇേയ്യാബും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും,
എന്നാണ, അവർ പു്രതെനേയാ പു്രതിെയേയാ
രക്ഷിക്കാെത തങ്ങളുെട നീതിയാൽ സ്വന്ത ജീവെന
മാ്രതേമ രക്ഷിക്കയുള്ളു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 21 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ
െയരൂശേലമിൽനിന്നു മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
േഛദിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നു വാൾ, ക്ഷാമം ദുഷ്ടമൃഗം,
മഹാമാരി എന്നിങ്ങെന അനത്ഥൎ കരമായ
ന്യായവിധികൾ നാലും കൂെട അയച്ചാേലാ? 22

എന്നാൽ പുറെപ്പട്ടു േപാരുവാനുള്ള പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ആയ ഒരു രക്ഷിതഗണം അതിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കും; അവർ പുറെപ്പട്ടു നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വരും; നിങ്ങൾ അവരുെട നടപ്പും
്രപവൃത്തികളും കണ്ടു, ഞാൻ െയരൂശേലമിന്നു
വരുത്തിയ അനത്ഥൎ വും അതിന്നു വരുത്തിയ സകലവും
െചാല്ലി ആശ്വാസം ്രപാപിക്കും. 23 നിങ്ങൾ അവരുെട
നടപ്പും ്രപവൃത്തികളും കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു
ആശ്വാസമായിരിക്കും; ഞാൻ അതിൽ
െചയത്ിരിക്കുന്നെതാെക്കയും െവറുെതയല്ല
െചയത്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഒരു െചടിയായിരിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിക്കു മറ്റു
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മരെത്തക്കാൾ എന്തു വിേശഷതയുള്ളു? 3 വല്ല
പണിക്കും െകാള്ളിപ്പാൻ അതിൽനിന്നു മരം
എടുക്കാേമാ? വല്ല സാധനവും തൂക്കിയിേടണ്ടതിന്നു
അതുെകാണ്ടു ഒരാണി ഉണ്ടാക്കാേമാ? 4 അതിെന
തീക്കു ഇരയായി െകാടുക്കുന്നു; തീ അതിെന്റ രണ്ടു
അറ്റവും ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ നടുമുറിയും
െവന്തിരിക്കുന്നു; ഇനി അതു വല്ല പണിക്കും
െകാള്ളുേമാ? 5 അതു മുഴുവനായിരുന്നേപ്പാൾതേന്ന
ഒരു പണിക്കും െകാള്ളാതിരുന്നു; തീ അതിെന
ദഹിപ്പിക്കയും അതു ദഹിച്ചുേപാകയും െചയത്േശഷം
വല്ല പണിക്കും െകാള്ളുേമാ? 6 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഞാൻ
തീക്കിരിയാക്കിെക്കാടുത്ത മുന്തിരിവള്ളിെയേപ്പാെല
ഞാൻ െയരൂശേലംനിവാസികെളയും ആക്കും. 7 ഞാൻ
അവക്കൎ ു വിേരാധമായി മുഖം തിരിക്കും; അവർ
തീയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവർ
തീക്കു ഇരയായിത്തീരും; ഞാൻ അവക്കൎ ു വിേരാധമായി
മുഖം തിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും. 8 അവർ േ്രദാഹം െചയ്കെകാണ്ടു ഞാൻ
േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ െയരൂശേലമിേനാടു
അതിെന്റ േമ്ലച്ഛതകെള അറിയിച്ചു പറേയണ്ടതു; 3

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു െയരൂശേലമിേനാടു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ ഉലപ്ത്തിയും
നിെന്റ ജനനവും കനാൻേദശത്താകുന്നു; നിെന്റ
അപ്പൻ അേമായ്യൎ നും അമ്മ ഹിത്യ്രസ്തീയും അേ്രത. 4

നിെന്റ ജനനവസ്തുതേയാ - ജനിച്ചനാളിൽ നിെന്റ
െപാക്കിൾ മുറിച്ചില്ല; നിെന്ന െവള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചു
െവടിപ്പാക്കിയില്ല; ഉപ്പു േതച്ചില്ല, തുണി ചുറ്റിയതുമില്ല.
5 നിേന്നാടു മനസ്സലിവു േതാന്നീട്ടു ഇവയിൽ
ഒെന്നങ്കിലും നിനക്കു െചയത്ുതരുവാൻ ഒരു
കണ്ണിന്നും നിേന്നാടു കനിവുണ്ടായില്ല; നീ
ജനിച്ചനാളിൽ തേന്ന അവക്കൎ ു നിേന്നാടു
െവറുപ്പുേതാന്നിയതുെകാണ്ടു നിെന്ന
െവളി്രമ്പേദശത്തു ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ ഞാൻ
നിെന്റ സമീപത്തു കൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ നീ
രക്തത്തിൽ കിടന്നുരുളുന്നതു കണ്ടു നിേന്നാടു: നീ
രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്നു എങ്കിലും ജീവിക്ക എന്നു
കലപ്ിച്ചു; അേത, നീ രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്നു എങ്കിലും
ജീവിക്ക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചു. 7

വയലിെല സസ്യംേപാെല ഞാൻ നിെന്ന
െപരുകുമാറാക്കി; നീ വളന്നൎ ു വലിയവളായി
അതിെസൗന്ദയ്യൎ ം ്രപാപിച്ചു; നിനക്കു ഉന്നതസ്തനവും
ദീഘൎ േകശവും ഉണ്ടായി; എങ്കിലും നീ നഗ്നയും
അനാവൃതയും ആയിരുന്നു. 8 ഞാൻ നിെന്റ അരിെക
കൂടി കടന്നു നിെന്ന േനാക്കിയേപ്പാൾ നിനക്കു
േ്രപമത്തിെന്റ സമയമായി എന്നു കണ്ടിട്ടു എെന്റ വ്രസ്തം
നിെന്റേമൽ വിരിച്ചു നിെന്റ നഗ്നത മെറച്ചു; ഞാൻ
നിേന്നാടു സത്യവും നിയമവും െചയത്ു നീ
എനിക്കുള്ളവൾ ആയിത്തീന്നൎ ു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 9 പിെന്ന ഞാൻ നിെന്ന
െവള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചു, രക്തം കഴുകിക്കളഞ്ഞു
എണ്ണപൂശി. 10 ഞാൻ നിെന്ന വിചി്രതവ്രസ്തം

ധരിപ്പിച്ചു, തഹശുേതാൽെകാണ്ടുള്ള െചരിപ്പിടുവിച്ചു,
ശണപടംെകാണ്ടു ചുറ്റി പട്ടു പുെതപ്പിച്ചു. 11 ഞാൻ
നിെന്ന ആഭരണം അണിയിച്ചു നിെന്റ ൈകക്കു വളയും
കഴുത്തിൽ മാലയും ഇട്ടു. 12 ഞാൻ നിെന്റ മൂക്കിന്നു
മൂക്കുത്തിയും കാതിൽ കുണുക്കും ഇട്ടു, തലയിൽ
ഭംഗിയുേള്ളാരു കിരീടവും െവച്ചു. 13 ഇങ്ങെന നീ
െപാന്നും െവള്ളിയും അണിഞ്ഞു; നിെന്റ ഉടുപ്പു
ശണപടവും പട്ടും വിചി്രതവ്രസ്തവും ആയിരുന്നു; നീ
േനരിയ മാവും േതനും എണ്ണയും ഉപജീവിച്ചു ഏറ്റവും
െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ളവളായിത്തീന്നൎ ു; നിനക്കു രാജത്വവും
സിദ്ധിച്ചു. 14 ഞാൻ നിെന്ന അണിയിച്ച
അലങ്കാരംെകാണ്ടു നിെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ ം
പരിപൂണ്ണൎ മായതിനാൽ നിെന്റ കീത്തൎ ി ജാതികളിൽ
പരന്നു എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 15 എന്നാൽ നീ നിെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ ത്തിൽ
ആശ്രയിച്ചു, നിെന്റ കീത്തൎ ിേഹതുവായി പരസംഗം
െചയത്ു, വഴിേപാകുന്ന ഏവെന്റേമലും നിെന്റ
പരസംഗം െചലവഴിച്ചു; അതു അവന്നുള്ളതായിരുന്നു.
16 നിെന്റ വ്രസ്തങ്ങളിൽ ചിലതു നീ എടുത്തു, പല
നിറത്തിൽ പൂജാഗിരികെള തീത്തൎ ലങ്കരിച്ചു,
അവയുെടേമൽ പരസംഗം െചയത്ു; ഈവക
സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവിക്കയും ഇല്ല. 17 ഞാൻ നിനക്കു
തന്ന െപാന്നും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങെള
നീ എടുത്തു, പുരുഷരൂപങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി അവേയാടു
പരസംഗം െചയത്ു. 18 നിെന്റ വിചി്രതവ്രസ്തങ്ങെള നീ
എടുത്തു അവെയ പുതപ്പിച്ചു, എെന്റ എണ്ണയും
കുന്തുരുക്കവും അവയുെട മുമ്പിൽ െവച്ചു. 19 ഞാൻ
നിനക്കു തന്ന ആഹാരമായി, നിെന്റ
േപാഷണത്തിന്നുള്ള േനരിയ മാവും എണ്ണയും േതനും
നീ അവയുെട മുമ്പിൽ െസൗരഭ്യവാസനയായി
നിേവദിച്ചു; കായ്യൎ ം ഇങ്ങെനയായി എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 20 നീ
എനിക്കു ്രപസവിച്ച നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും നീ എടുത്തു അെവക്കു
േഭാജനബലിയായി അപ്പൎ ിച്ചു. 21 നിെന്റ പരസംഗം
േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ നീ എെന്റ മക്കെള അറുത്തു
അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ചു അെവക്കു
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തതു? 22 എന്നാൽ നിെന്റ
സകലേമ്ലച്ഛതകളിലും പരസംഗങ്ങളിലും നീ മുെമ്പ
നഗ്നയും അനാവൃതയും ആയി രക്തത്തിൽ
കിടന്നുരുണ്ട നിെന്റ െയൗവനകാലം ഓത്തൎ ില്ല. 23

നിെന്റ ദുഷ്ടതെയാെക്കയും ്രപവത്തൎ ിച്ചേശഷേമാ -
നിനക്കുകഷ്ടം, കഷ്ടം! എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു - 24 നീ ഒരു കമാനം
പണിതു, സകലവീഥിയിലും ഓേരാ പൂജാഗിരി
ഉണ്ടാക്കി. 25 എല്ലാ വഴിത്തലക്കലും പൂജാഗിരി
പണിതു, നീ നിെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ െത്ത വഷളാക്കി,
വഴിേപാകുന്ന ഏവന്നും നിെന്റ കാലുകെള അകത്തി
നിെന്റ പരസംഗം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു. 26 മാംസപുഷ്ടിയുള്ള
മി്രസയീമ്യരായ നിെന്റ അയല്ക്കാേരാടും നീ
പരസംഗംെചയത്ു, എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
നിെന്റ പരസംഗം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു. 27 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
നിെന്റ േനെര ൈക നീട്ടി, നിെന്റ നിത്യെച്ചലവു
കുെറച്ചു, നിെന്ന േദ്വഷിക്കയും നിെന്റ
ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ െത്തക്കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കയും െചയ്യുന്ന
െഫലിസ്ത്യ പു്രതിമാരുെട ഇഷ്ടത്തിന്നു നിെന്ന
ഏലപ്ിച്ചു. 28 മതിവാരാത്തവളാകയാൽ നീ
അശ്ശൂയ്യൎ േരാടും പരസംഗം െചയത്ു; അവരുമായി
പരസംഗം െചയത്ിട്ടും നിനക്കു തൃപത്ിവന്നില്ല. 29 നീ
കനാൻേദശത്തും കലദ്യേദശംവെരയും നിെന്റ
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പരസംഗം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു; എന്നിട്ടും അതിനാലും നിനക്കു
തൃപത്ിവന്നില്ല. 30 നാണം െകട്ട േവശ്യയുെട
്രപവൃത്തിയായിരിക്കുന്ന ഇെതാെക്കയും െചയത്തിൽ,
നീ എല്ലാവഴിത്തെലക്കലും കമാനം പണിതു,
സകലവീഥിയിലും പൂജാഗിരി ഉണ്ടാക്കിയതിൽ, 31

നിെന്റ ഹൃദയം എ്രത മാരമാൽ പൂണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; നീ കൂലി
നിരസിക്കുന്നതുെകാണ്ടു േവശ്യെയേപ്പാെലയല്ല. 32

ഭത്തൎ ാവിന്നു പകരം അന്യന്മാെര പരി്രഗഹിച്ചു
വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്ന ്രസ്തീേയ! 33

സകലേവശ്യാ്രസ്തീകളും സമ്മാനം വാങ്ങുന്നു; നീേയാ
നിെന്റ സകലജാരന്മാക്കൎ ും സമ്മാനം നല്കുകയും
നീയുമായി പരസംഗം െചേയ്യണ്ടതിന്നു
നാലുപുറത്തുനിന്നും നിെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
അവക്കൎ ു ൈകക്കൂലി െകാടുക്കയും െചയ്യുന്നു. 34

നിെന്റ പരസംഗത്തിൽ നിനക്കു മറ്റു ്രസ്തീകളുമായി ഒരു
ൈവപരീത്യം ഉണ്ടു; നിെന്റ അടുക്കൽ പരസംഗത്തിന്നു
ആരും വരുന്നില്ല; നീ സമ്മാനം വാങ്ങുകയല്ല, സമ്മാനം
െകാടുക്കുകയേ്രത െചയ്യുന്നതു; അതിലാകുന്നു
ൈവപരീത്യം ഉള്ളതു. 35 ആകയാൽ േവശ്യാ്രസ്തീേയ,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്ക. 36 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ജാരന്മാരുമായുള്ള നിെന്റ പരസംഗങ്ങളാൽ നിെന്റ
പണം െചലവഴിക്കയും നിെന്റ നഗ്നത
അനാവൃതമാകയും െചയ്കെകാണ്ടു നിെന്റ
സകലേമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളുംനിമിത്തവും നീ അെവക്കു
െകാടുത്ത നിെന്റ മക്കളുെട രക്തംനിമിത്തവും 37 നീ
രമിച്ച നിെന്റ സകലജാരന്മാെരയും നീ േസ്നഹിച്ച
ഏവെരയും നീ പെകച്ച ഏവെരയും ഞാൻ
കൂട്ടിവരുത്തും; ഞാൻ അവെര നിനക്കു വിേരാധമായി
ചുറ്റും കൂട്ടിവരുത്തി, അവർ നിെന്റ നഗ്നത ഒെക്കയും
കാണത്തക്കവണ്ണം നിെന്റ നഗ്നത അവരുെട മുമ്പിൽ
അനാവൃതമാക്കും. 38 വ്യഭിചരിക്കയും രക്തം
ചിന്നുകയും െചയ്യുന്ന ്രസ്തീകെള
വിധിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിെന്ന ന്യായം വിധിച്ചു
േ്രകാധത്തിെന്റയും ജാരശങ്കയുെടയും രക്തം
നിെന്റേമൽ െചാരിയും. 39 ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കും; അവർ നിെന്റ കമാനം െപാളിച്ചു,
നിെന്റ പൂജാഗിരികെള ഇടിച്ചുകളയും അവർ നിെന്റ
വ്രസ്തം അഴിച്ചു ആഭരണങ്ങെള എടുത്തു, നിെന്ന
നഗ്നയും അനാവൃതയും ആക്കിവിടും. 40 അവർ
നിനക്കു വിേരാധമായി ഒരു സഭെയ കൂട്ടിവരുത്തി
നിെന്ന കെല്ലറിഞ്ഞു വാൾെകാണ്ടു െവട്ടിക്കളയും. 41

അവർ നിെന്റ വീടുകെള തീെവച്ചു ചുട്ടുകളയും;
അേനകം ്രസ്തീകൾ കാൺെക നിെന്റേമൽ ന്യായവിധി
നടത്തും; നിെന്റ പരസംഗം ഞാൻ നിത്തൎ ലാക്കും; നീ
ഇനി ആക്കൎ ും കൂലി െകാടുക്കയില്ല. 42 ഇങ്ങെന ഞാൻ
എെന്റ േ്രകാധം നിന്നിൽ നിവത്തൎ ിച്ചിട്ടു എെന്റ
തീക്ഷ്ണത നിെന്ന വിട്ടുമാറും; പിെന്ന ഞാൻ
േകാപിക്കാെത അടങ്ങിയിരിക്കും. 43 നീ നിെന്റ
െയൗവനകാലം ഓക്കൎ ാെത ഇവയാൽ ഒെക്കയും
എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു, ഞാനും നിെന്റ
നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം നിനക്കു പകരം െചയ്യും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; നിെന്റ
സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും പുറെമ നീ ഈ ദുഷ്കമ്മൎ വും
െചയത്ിട്ടില്ലേയാ. 44 പഴെഞ്ചാല്ലു
പറയുന്നവെനാെക്കയും: യഥാമാതാതഥാപു്രതീ
എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാല്ലു നിെന്നക്കുറിച്ചു പറയും. 45 നീ
ഭത്തൎ ാവിെനയും മക്കെളയും െവറുക്കുന്ന അമ്മയുെട
മകളും ഭത്തൎ ാക്കന്മാെരയും മക്കെളയും

െവറുത്തിരിക്കുന്ന സേഹാദരിമാക്കൎ ു നീ
സേഹാദരിയുമാകുന്നു; നിങ്ങളുെട അമ്മ ഹിത്യ്രസ്തീയും
അപ്പൻ അേമായ്യൎ നും അേ്രത. 46 നിെന്റ േജ്യഷഠ്ത്തി
നിെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്തു തെന്റ പു്രതിമാരുമായി
പാക്കൎ ുന്ന ശമയ്യൎ ; നിെന്റ അനുജത്തി നിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തു തെന്റ പു്രതിമാരുമായി പാക്കൎ ുന്ന
െസാേദാം. 47 നീ അവരുെട വഴികളിൽ നടന്നില്ല;
അവരുെട േമ്ലച്ഛതകൾേപാെല െചയത്ില്ല; അതു
േപാരാ എന്നുെവച്ചു നീ നിെന്റ എല്ലാവഴികളിലും
അവെരക്കാൾ അധികം വഷളത്വം ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 48

എന്നാണ, നീയും നിെന്റ പു്രതിമാരും
െചയത്ിരിക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ സേഹാദരിയായ
െസാേദാമും അവളുെട പു്രതിമാരും െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 49 നിെന്റ
സേഹാദരിയായ െസാേദാമിെന്റ അകൃത്യേമാ: ഗവ്വൎ വും
തീൻ പുെളപ്പും നിഭൎയൈസ്വരവും അവൾക്കും
അവളുെട പു്രതിമാക്കൎ ും ഉണ്ടായിരുന്നു;
എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും അവൾ
സഹായിച്ചതുമില്ല. 50 അവർ അഹങ്കാരികളായി എെന്റ
മുമ്പിൽ േമ്ലച്ഛത െചയത്ു; അതുെകാണ്ടു എനിക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
51 ശമയ്യൎ യും നിെന്റ പാപങ്ങളിൽ പാതിേയാളം
െചയത്ിട്ടില്ല; നീ അവെരക്കാൾ നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകെള
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു, നീ െചയത്ിരിക്കുന്ന
സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും നിെന്റ സേഹാദരിമാെര
നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 52 സേഹാദരിമാെര ന്യായം
വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നീയും നിെന്റ ലജ്ജ വഹിക്ക; നീ
അവെരക്കാൾ അധികം േമ്ലച്ഛതയായി
്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ പാപങ്ങളാൽ അവർ
നിെന്നക്കാൾ നീതിയുള്ളവരേല്ലാ; അേത, നീ നിെന്റ
സേഹാദരിമാെര നീതീകരിച്ചതിൽ നാണിച്ചു നിെന്റ
ലജ്ജ വഹിച്ചുെകാൾക. 53 നീ അവക്കൎ ു ആശ്വാസമായി
നിെന്റ ലജ്ജ വഹിേക്കണ്ടതിന്നും നീ െചയത്ിട്ടുള്ള
എല്ലാവെറ്റയും കുറിച്ചു ലജ്ജിേക്കണ്ടതിനും 54 ഞാൻ
െസാേദാമിെന്റയും അവളുെട പു്രതിമാരുെടയും
സ്ഥിതിയും ശമയ്യൎ യുെടയും അവളുെട പു്രതിമാരുെടയും
സ്ഥിതിയും അവരുെട നടുവിൽ ഉള്ള നിെന്റ
്രപവാസികളുെട സ്ഥിതിയും മാറ്റും. 55 നിെന്റ
സേഹാദരിയായ െസാേദാമും അവളുെട പു്രതിമാരും
തങ്ങളുെട പൂവ്വൎ ാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും;
ശമയ്യൎ യും അവളുെട പു്രതിമാരും തങ്ങളുെട
പൂവ്വൎ ാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും; നീയും നിെന്റ
പു്രതിമാരും നിങ്ങളുെട പൂവ്വൎ ാവസ്ഥയിേലക്കു
മടങ്ങിവരും. 56 അരാമിെന്റ പു്രതിമാരും അവളുെട
ചുറ്റുമുള്ളവെരാെക്കയും നിെന്റ ചുറ്റും നിന്നു നിെന്ന
നിന്ദിക്കുന്ന െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാരും നിെന്ന നിന്ദിച്ച
കാലത്തു എന്നേപാെല നിെന്റ ദുഷ്ടത
െവളിെപ്പടുന്നതിന്നു മുെമ്പ 57 നിെന്റ ഗവ്വൎ ത്തിെന്റ
നാളിൽ നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമിെന്റ
േപരുേപാലും നീ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല. 58 നിെന്റ ദുഷ്കമ്മൎ വും
നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകളും നീ വഹിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 59 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിയമം
ലംഘിച്ചു സത്യം തുച്ഛീകരിക്കുന്ന നീ
െചയത്തുേപാെല ഞാൻ നിേന്നാടും െചയ്യും. 60

എങ്കിലും നിെന്റ െയൗവനകാലത്തു നിേന്നാടുള്ള
എെന്റ നിയമം ഞാൻ ഓത്തൎ ു ഒരു ശാശ്വതനിയമം
നിേന്നാടു െചയ്യും. 61 നിെന്റ േജ്യഷഠ്ത്തിമാരും
അനുജത്തിമാരുമായ സേഹാദരിമാെര നീ
ൈകെക്കാള്ളുേമ്പാൾ, അന്നു നീ നിെന്റ വഴികെള
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ഓത്തൎ ു നാണിക്കും; ഞാൻ അവെര നിനക്കു
പു്രതിമാരായി തരും; നിെന്റ നിയമ്രപകാരമല്ലതാനും. 62

നീ െചയത്െതാെക്കയും ഞാൻ നിേന്നാടു
ക്ഷമിക്കുേമ്പാൾ നീ ഓത്തൎ ു ലജ്ജിച്ചു നാണംനിമിത്തം
ഇനി ഒരിക്കലും വായ ്തുറക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു 63

ഞാൻ നിേന്നാടു എെന്റ നിയമം െചയ്യും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു നീ അറിയും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
ഒരു കടങ്കഥ പറഞ്ഞു ഒരു ഉപമ ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതു; 3

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
വലിയ ചിറകും നീണ്ട തൂവലും ഉള്ളതും പലനിറമായ
പപ്പു നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു വലിയ കഴുകൻ
െലബേനാനിൽ വന്നു ഒരു േദവദാരുവിെന്റ ശിഖരം
എടുത്തു. 4 അവൻ അതിെന്റ ഇളഞ്ചില്ലികളുെട അറ്റം
മുറിച്ചു കച്ചവടമുേള്ളാരു േദശത്തു െകാണ്ടുെചന്നു,
കച്ചവടക്കാരുെട പട്ടണത്തിൽ നട്ടു. 5 അവൻ
േദശത്തിെല ൈതകളിൽ ഒന്നു എടുത്തു ഒരു
വിളനിലത്തു നട്ടു; അവൻ അതിെന വളെര
െവള്ളത്തിന്നരിെക െകാണ്ടുെചന്നു
അലരിവൃക്ഷംേപാെല നട്ടു. 6 അതു വളന്നൎ ു, െപാക്കം
കുറഞ്ഞു പടരുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയായിത്തീന്നൎ ു;
അതിെന്റ വള്ളി അവങ്കേലക്കു തിരിേയണ്ടതും അതിെന്റ
േവർ അവന്നു കിഴെ്പേടണ്ടതും ആയിരുന്നു; ഇങ്ങെന
അതു മുന്തിരിവള്ളിയായി െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിക്കയും ചില്ലികെള നീട്ടുകയും െചയത്ു. 7

എന്നാൽ വലിയ ചിറകും വളെര പപ്പും ഉള്ള മെറ്റാരു
വലിയ കഴുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അതു
നെനേക്കണ്ടതിന്നു ആ മുന്തിരിവള്ളി തെന്റ
തടത്തിൽനിന്നു േവരുകെള അവങ്കേലക്കു തിരിച്ചു
െകാമ്പുകെള അവങ്കേലക്കു നീട്ടി. 8 െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിച്ചു ഫലം കായിപ്പാനും നല്ലമുന്തിരിവള്ളി
ആയിത്തീരുവാനും തക്കവണ്ണം അതിെന വളെര
െവള്ളത്തിന്നരിെക നല്ലനിലത്തു നട്ടിരുന്നു. 9 ഇതു
സാധിക്കുേമാ? അതു വാടിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം,
അതിെന്റ തളിത്തൎ  ഇലകെളാെക്കയും
വാടിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം തേന്ന, അവൻ അതിെന്റ
േവരുകെള മാന്തുകയും കായി പറിച്ചുകളകയും
െചയ്കില്ലേയാ? അതിെന േവേരാെട
പിഴുതുകളേയണ്ടതിന്നു വലിയ ബലേമാ വളെര
ജനേമാ ആവശ്യമില്ല. 10 അതു നട്ടിരിക്കുന്നു സത്യം;
അതു തെഴക്കുേമാ? കിഴക്കൻ കാറ്റു തട്ടുേമ്പാൾ അതു
തീെര വാടിേപ്പാകയില്ലേയാ? വളന്നൎ  തടത്തിൽ തേന്ന
അതു ഉണങ്ങിേപ്പാകും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു എന്നു നീ പറക.

11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 12 ഇതിെന്റ അത്ഥൎ ം
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു നീ ആ
മത്സരഗൃഹേത്താടു േചാദിച്ചിട്ടു അവേരാടു
പറേയണ്ടതു: ബാേബൽരാജാവു െയരൂശേലമിേലക്കു
വന്നു അതിെന്റ രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
പിടിച്ചു തേന്നാടുകൂെട ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി; 13 രാജസന്തതിയിൽ ഒരുത്തെന
അവൻ എടുത്തു അവനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി െചയത്ു
അവെനെക്കാണ്ടു സത്യം െചയ്യിച്ചു; 14 രാജ്യം

തെന്നത്താൻ ഉയത്തൎ ാെത താണിരുന്നു അവെന്റ
ഉടമ്പടി ്രപമാണിച്ചു നിലനിന്നുേപാേരണ്ടതിന്നു അവൻ
േദശത്തിെല ബലവാന്മാെര െകാണ്ടുേപായി. 15

എങ്കിലും അവേനാടു മത്സരിച്ചു ഇവൻ തനിക്കു
കുതിരകെളയും വളെര പടജ്ജനെത്തയും
അയച്ചുതേരണെമന്നു പറവാൻ ദൂതന്മാെര
മി്രസയീമിേലക്കു അയച്ചു: അവൻ കൃതാത്ഥൎ നാകുേമാ?
ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നവൻ െതറ്റി ഒഴിയുേമാ? അല്ല,
അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിട്ടു വഴുതിേപ്പാകുേമാ? 16

എന്നാണ, അവെന രാജാവാക്കിയ രാജാവിെന്റ
സ്ഥലമായ ബാേബലിൽ, അവെന്റ അരിെക െവച്ചു
തേന്ന, അവൻ മരിക്കും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; അവേനാടു െചയത് സത്യം
അവൻ ധിക്കരിക്കയും അവനുമായുള്ള ഉടമ്പടി
ലംഘിക്കയും െചയത്ുവേല്ലാ. 17 ബഹുജനെത്ത
നശിപ്പിച്ചുകളവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ വാടേകാരി
െകാത്തളം പണിയുേമ്പാൾ ഫറേവാൻ
മഹാൈസന്യേത്താടും വലിയ കൂട്ടേത്താടും കൂെട
അവന്നുേവണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ്രപവത്തൎ ിക്കയില്ല.
18 അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു സത്യം
ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ കയ്യടിച്ചിട്ടും
ഇെതാെക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ അവൻ
ഒഴിഞ്ഞു േപാകയില്ല. 19 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എന്നാണ,
അവൻ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ സത്യവും
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ഉടമ്പടിയും ഞാൻ അവെന്റ
തലേമൽ വരുത്തും. 20 ഞാൻ എെന്റ വല
അവെന്റേമൽ വീശും; അവൻ എെന്റ കണിയിൽ
അകെപ്പടും; ഞാൻ അവെന ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു, അവൻ എേന്നാടു െചയത്ിരിക്കുന്ന
േ്രദാഹെത്തക്കുറിച്ചു അവിെടെവച്ചു അവേനാടു
വ്യവഹരിക്കും. 21 അവെന്റ േശ്രഷഠ്േയാദ്ധാക്കൾ
ഒെക്കയും അവെന്റ എല്ലാപടക്കൂട്ടങ്ങളും വാളാൽ
വീഴും; േശഷിപ്പുള്ളവേരാ നാലു ദിക്കിേലക്കും
ചിതറിേപ്പാകും; യേഹാവയായ ഞാൻ അതു
അരുളിെച്ചയത്ു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 22

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാനും ഉയരമുള്ള േദവദാരുവിെന്റ ഒരു ശിഖരം
എടുത്തു നടും; അതിെന്റ ഇളഞ്ചില്ലികളുെട
അറ്റത്തുനിന്നു ഇളയതായിരിക്കുന്ന ഒന്നു ഞാൻ
മുറിെച്ചടുത്തു ഉയരവും ഉന്നതവുമായുള്ള ഒരു
പവ്വൎ തത്തിൽ നടും. 23 യി്രസാേയലിെന്റ ഉയന്നൎ
പവ്വൎ തത്തിൽ ഞാൻ അതു നടും; അതു െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിച്ചു ഫലം കായിച്ചു ഭംഗിയുേള്ളാരു
േദവദാരുവായിത്തീരും; അതിെന്റ കീഴിൽ പലവിധം
ചിറകുള്ള പക്ഷികെളാെക്കയും പാക്കൎ ും; അതിെന്റ
െകാമ്പുകളുെട നിഴലിൽ അവ വസിക്കും. 24

യേഹാവയായ ഞാൻ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷെത്ത താഴത്്തി
താണിരുന്ന വൃക്ഷെത്ത ഉയത്തൎ ുകയും പച്ചയായുള്ള
വൃക്ഷെത്ത ഉണക്കി ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷെത്ത
തെഴപ്പിക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു കാട്ടിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങളും അറിയും; യേഹാവയായ ഞാൻ
അതു ്രപസ്താവിച്ചും അനുഷഠ്ിച്ചും ഇരിക്കുന്നു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 അപ്പന്മാർ
പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു മക്കളുെട പല്ലു

പുളിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽേദശത്തു ഒരു
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പഴെഞ്ചാല്ലു പറയുന്നതു എന്തു? 3 എന്നാണ, നിങ്ങൾ
ഇനി യി്രസാേയലിൽ ഈ പഴെഞ്ചാല്ലു പറവാൻ
ഇടവരികയില്ല എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 4 സകല േദഹികളും എനിക്കുള്ളവർ;
അപ്പെന്റ ്രപാണനും മകെന്റ ്രപാണനും ഒരുേപാെല
എനിക്കുള്ളതു; പാപം െചയ്യുന്ന േദഹി മരിക്കും. 5

എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നീതിമാനായിരുന്നു നീതിയും
ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ - 6

പൂജാഗിരികളിൽെവച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കേയാ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി
നമസ്കരിക്കേയാ കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ െയ
വഷളാക്കുകേയാ ഋതുവായ ്രസ്തീയുെട അടുക്കൽ
െചല്ലുകേയാ ആേരാടും അന്യായം ്രപവത്തൎ ിക്കേയാ
െചയ്യാെത 7 കടം വാങ്ങിയവന്നു പണയം
മടക്കിെക്കാടുക്കയും ആേരാടും പിടിച്ചുപറിക്കാെത
തെന്റ അപ്പം വിശപ്പുള്ളവന്നു െകാടുക്കയും നഗ്നെന
ഉടുപ്പിക്കയും 8 പലിെശക്കു െകാടുക്കേയാ ലാഭം
വാങ്ങുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കയും നീതിേകടു
െചയ്യാതവണ്ണം ൈക മടക്കിെക്കാൾകയും മനുഷ്യക്കൎ ു
തമ്മിലുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ േനേരാെട വിധിക്കയും 9

എെന്റ ചട്ടങ്ങെള അനുസരിക്കയും എെന്റ ന്യായങ്ങെള
്രപമാണിക്കയും െചയത്ുെകാണ്ടു േനേരാേട
നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ - അവൻ നിശ്ചയമായി
ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 10 എന്നാൽ അവന്നു ഒരു മകൻ ജനിച്ചിട്ടു
അവൻ നിഷ്കണ്ടകനായിരുന്നു രക്തം െചാരിക,
അവയിൽ ഏെതങ്കിലും െചയ്ക, 11 െചേയ്യണ്ടെതാന്നും
െചയ്യാതിരിക്ക, പൂജാഗിരികളിൽ െവച്ചു ഭക്ഷണം
കഴിക്ക, 12 കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ െയ വഷളാക്കുക,
എളിയവേനാടും ദരി്രദേനാടും അന്യായം െചയ്ക,
പിടിച്ചുപറിക്ക, പണയം മടക്കിെക്കാടുക്കാതിരിക്ക,
വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി നമസ്കരിക്ക, 13 േമ്ലച്ഛത
്രപവത്തൎ ിക്ക, പലിെശക്കു െകാടുക്ക, ലാഭം വാങ്ങുക
എന്നീവക െചയ്യുന്നവനായാൽ അവൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല; അവൻ
ഈ േമ്ലച്ഛതകെളാെക്കയും െചയത്ുവേല്ലാ; അവൻ
മരിക്കും; അവെന്റ രക്തം അവെന്റ േമൽ വരും. 14

എന്നാൽ അവന്നു ഒരു മകൻ ജനിച്ചിട്ടു അവൻ തെന്റ
അപ്പൻ െചയത് സകലപാപങ്ങളും കണ്ടു േപടിച്ചു
അങ്ങെനയുള്ളതിെന െചയ്യാെത പവ്വൎ തങ്ങളിൽെവച്ചു
ഭക്ഷണം കഴിക്ക, 15 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി നമസ്കരിക്ക, കൂട്ടുകാരെന്റ
ഭായ്യൎ െയ വഷളാക്കുക, 16 ആേരാെടങ്കിലും അന്യായം
െചയ്ക, പണയം ൈകവശം െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്ക,
പിടിച്ചുപറിക്ക, എന്നീവകെയാന്നും െചയ്യാെത
വിശപ്പുള്ളവന്നു അപ്പം െകാടുക്കയും നഗ്നെന
ഉടുപ്പിക്കയും 17 നീതിേകടു െചയ്യാതവണ്ണം ൈക
മടക്കിെക്കാൾകയും പലിശയും ലാഭവും
വാങ്ങാതിരിക്കയും എെന്റ വിധികെള നടത്തി, എെന്റ
ചട്ടങ്ങെള അനുസരിക്കയും െചയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
അപ്പെന്റ അകൃത്യംനിമിത്തം മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിക്കും. 18 അവെന്റ അപ്പേനാ
്രകൂരപീഡനംെചയത്ു, സേഹാദരേനാടു
പിടിച്ചുപറിച്ചു, തെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
െകാള്ളരുതാത്തതു ്രപവത്തൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു തെന്റ
അകൃത്യത്താൽ മരിക്കും. 19 എന്നാൽ മകൻ അപ്പെന്റ
അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ടതല്ലേയാ എന്നു നിങ്ങൾ
േചാദിക്കുന്നു; മകൻ നീതിയും ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിച്ചു
എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിച്ചു നടക്കുന്നു എങ്കിൽ,
അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. 20 പാപം െചയ്യുന്ന േദഹി

മരിക്കും; മകൻ അപ്പെന്റ അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ട;
അപ്പൻ മകെന്റ അകൃത്യവും വഹിേക്കണ്ട; നീതിമാെന്റ
നീതി അവെന്റേമലും ദുഷ്ടെന്റ ദുഷ്ടത അവെന്റേമലും
ഇരിക്കും. 21 എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ താൻ െചയത്
സകലപാപങ്ങെളയും വിട്ടുതിരിഞ്ഞു എെന്റ
ചട്ടങ്ങെളെയാെക്കയും ്രപമാണിച്ചു, നീതിയും
ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ
മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും. 22 അവൻ െചയത്
അതി്രകമങ്ങളിൽ ഒന്നിെനയും അവന്നു
കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ െചയത് നീതിയാൽ അവൻ
ജീവിക്കും. 23 ദുഷ്ടെന്റ മരണത്തിൽ എനിക്കു
അലപ്െമങ്കിലും താലപ്യ്യൎ ം ഉേണ്ടാ? അവൻ തെന്റ
വഴികെള വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവിേക്കണെമന്നല്ലേയാ
എെന്റ താലപ്യ്യൎ ം എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 24 എന്നാൽ നീതിമാൻ തെന്റ നീതി
വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിച്ചു, ദുഷ്ടൻ
െചയ്യുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതകെളയുംേപാെല െചയ്യുന്നു
എങ്കിൽ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? അവൻ െചയത്
നീതിെയാന്നും കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ െചയത്
േ്രദാഹത്താലും അവൻ െചയത് പാപത്താലും അവൻ
മരിക്കും. 25 എന്നാൽ നിങ്ങൾ: കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി
െചാവ്വുള്ളതല്ല എന്നു പറയുന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹേമ,
േകൾപ്പിൻ; എെന്റ വഴി െചാവ്വുള്ളതല്ലേയാ നിങ്ങളുെട
വഴികൾ െചാവ്വില്ലാത്തവയല്ലേയാ? 26 നീതിമാൻ തെന്റ
നീതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിേകടു
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ അതുനിമിത്തം
മരിക്കും; അവൻ െചയത് നീതിേകടുനിമിത്തം തേന്ന
അവൻ മരിക്കും. 27 ദുഷ്ടൻ താൻ െചയത് ദുഷ്ടത
വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിയും ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അവൻ തെന്നത്താൻ ജീവേനാെട രക്ഷിക്കും.
28 അവൻ ഓത്തൎ ു താൻ െചയത്
അതി്രകമങ്ങെളെയാെക്കയും
വിട്ടുതിരിയുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിക്കും 29 എന്നാൽ യി്രസാേയൽഗൃഹം:
കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി െചാവ്വുള്ളതല്ല എന്നു പറയുന്നു;
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, എെന്റ വഴികൾ
െചാവ്വുള്ളവയല്ലേയാ? നിങ്ങളുെട വഴികൾ
െചാവ്വില്ലാത്തവയല്ലേയാ? 30 അതുെകാണ്ടു
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തന്നും അവനവെന്റ വഴിക്കു തക്കവണ്ണം
ന്യായം വിധിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു: അകൃത്യം നിങ്ങൾക്കു നാശകരമായി
ഭവിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ മനന്തിരിഞ്ഞു
നിങ്ങളുെട അതി്രകമങ്ങെളാെക്കയും വിട്ടുതിരിവിൻ. 31

നിങ്ങൾ െചയത്ിരിക്കുന്ന അതി്രകമങ്ങെളാെക്കയും
നിങ്ങളിൽനിന്നു എറിഞ്ഞുകളവിൻ; നിങ്ങൾക്കു
പുതിേയാരു ഹൃദയെത്തയും പുതിേയാരു
ആത്മാവിെനയും സമ്പാദിച്ചുെകാൾവിൻ;
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ നിങ്ങൾ എന്തിനു മരിക്കുന്നു? 32

മരിക്കുന്നവെന്റ മരണത്തിൽ എനിക്കു ഇഷ്ടമില്ല എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; ആകയാൽ
നിങ്ങൾ മനന്തിരിഞ്ഞു ജീവിച്ചുെകാൾവിൻ.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീ യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുവിെനക്കുറിച്ചു ഒരു
വിലാപം െചാേല്ലണ്ടതു: 2 നിെന്റ അമ്മ
ആരായിരുന്നു; ഒരു സിംഹി തേന്ന; അവൾ

സിംഹങ്ങളുെട ഇടയിൽ കിടന്നു തെന്റ കുട്ടികെള
ബാലസിംഹങ്ങളുെട ഇടയിൽ വളത്തൎ ി. 3 അവൾ തെന്റ
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കുട്ടികളിൽ ഒന്നിെന വളത്തൎ ി; അതു ഒരു
ബാലസിംഹമായിത്തീന്നൎ ു; അതു ഇര േതടി പിടിപ്പാൻ
ശീലിച്ചു, മനുഷ്യെര തിന്നുകളഞ്ഞു. 4 ജാതികൾ
അവെന്റ വസ്തുത േകട്ടു; അവരുെട കുഴിയിൽ അവൻ
അകെപ്പട്ടു; അവർ അവെന െകാളുത്തിട്ടു
മി്രസയീംേദശത്തു െകാണ്ടുേപായി. 5 എന്നാൽ അവൾ
താൻ െവച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ആെശക്കു ഭംഗംവന്നു
എന്നു കണ്ടിട്ടു തെന്റ കുട്ടികളിൽ മെറ്റാന്നിെന
എടുത്തു ബാലസിംഹമാക്കി. 6 അവനും
സിംഹങ്ങളുെട ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു
ബാലസിംഹമായിത്തീന്നൎ ു, ഇര േതടിപ്പിടിപ്പാൻ ശീലിച്ചു,
മനുഷ്യെര തിന്നുകളഞ്ഞു. 7 അവൻ അവരുെട
രാജധാനികെള അറിഞ്ഞു, അവരുെട പട്ടണങ്ങെള
ശൂന്യമാക്കി; അവെന്റ ഗജ്ജൎ നം േഹതുവായി േദശവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും ശൂന്യമായേ്പായി. 8 അേപ്പാൾ
ജാതികൾ ചുറ്റുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു അവെന്റ
േനെര വന്നു അവെന്റേമൽ വലവീശി അവൻ
അവരുെട കുഴിയിൽ അകെപ്പട്ടു. 9 അവർ അവെന
െകാളുത്തിട്ടു ഒരു കൂട്ടിൽ ആക്കി ബാേബൽരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി; ഇനി അവെന്റ നാദം
യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങളിൽ
േകൾക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ അവെന
ദുഗ്ഗൎ ങ്ങളിൽ െകാണ്ടുേപായി. 10 നിെന്റ അമ്മ,
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ െവള്ളത്തിന്നരിെക നട്ടിരിക്കുന്ന
മുന്തിരിവള്ളിേപാെലയാകുന്നു; വളെര
െവള്ളമുള്ളതുെകാണ്ടു അതു ഫല്രപദവും
തെഴച്ചതുമായിരുന്നു. 11 അതിൽ അധിപതികളുെട
െചേങ്കാലുകൾക്കായി ബലമുള്ള െകാമ്പുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു തിങ്ങിയ െകാമ്പുകളുെട ഇടയിൽ
വളന്നൎ ു െപാങ്ങിയിരുന്നു; അതു െപാക്കംെകാണ്ടും
െകാമ്പുകളുെട െപരുപ്പംെകാണ്ടും
്രപസിദ്ധമായിരുന്നു. 12 എന്നാൽ അതിെന
േ്രകാധേത്താെട പറിച്ചു നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു; കിഴക്കൻ
കാറ്റു അതിെന്റ ഫലം ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു; അതിെന്റ
ബലമുള്ള െകാമ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞു ഉണങ്ങിേപ്പായി
തീക്കിരയായിത്തീന്നൎ ു. 13 ഇേപ്പാൾ അതിെന
മരുഭൂമിയിൽ ഉണങ്ങിവരണ്ട നിലത്തു നട്ടിരിക്കുന്നു. 14

അതിെന്റ െകാമ്പുകളിെല ഒരു േകാലിൽനിന്നു തീ
പുറെപ്പട്ടു അതിെന്റ ഫലം ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു;
അതുെകാണ്ടു ആധിപത്യത്തിന്നു െചേങ്കാലായിരിപ്പാൻ
തക്ക ബലമുള്ള േകാൽ അതിൽനിെന്നടുപ്പാൻ
ഇല്ലാെതേപായി; ഇതു ഒരു വിലാപം; ഒരു
വിലാപമായിത്തീന്നൎ ുമിരിക്കുന്നു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏഴാം ആണ്ടു അഞ്ചാം മാസം പത്താം
തിയ്യതി യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ
യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ

വന്നു എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 3 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടു സംസാരിച്ചു: യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
എേന്നാടു അരുളപ്പാടു േചാദിപ്പാൻ
വന്നിരിക്കുന്നുേവാ? നിങ്ങൾ എേന്നാടു േചാദിച്ചാൽ,
എന്നാണ, ഞാൻ ഉത്തരമരുളുകയില്ല എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു എന്നു
അവേരാടു പറേയണം. 4 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ അവെര
ന്യായം വിധിക്കുേമാ? നീ അവെര ന്യായം

വിധിക്കുേമാ? നീ അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട
േമ്ലച്ഛതകെള അവേരാടു അറിയിച്ചുപറേയണ്ടതു: 5

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ യി്രസാേയലിെന തിരെഞ്ഞടുത്തു, യാേക്കാബ്
ഗൃഹത്തിെന്റ സന്തതിേയാടു ൈക ഉയത്തൎ ി
സത്യംെചയത്ു, മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു
എെന്നത്തേന്ന അവക്കൎ ു െവളിെപ്പടുത്തിയ നാളിൽ:
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു
എന്നു ൈക ഉയത്തൎ ിയുംെകാണ്ടു അവേരാടു
അരുളിെച്ചയത്ു. 6 ഞാൻ അവെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കുെമന്നും
ഞാൻ അവക്കൎ ുേവണ്ടി േനാക്കിെവച്ചിരുന്നതും പാലും
േതനും ഒഴുകുന്നതും സവ്വൎ േദശങ്ങളുെടയും
മഹത്വമായിരിക്കുന്നതുമായ േദശത്തിേലക്കു അവെര
െകാണ്ടുവരുെമന്നും ആ നാളിൽ ൈക ഉയത്തൎ ി
സത്യംെചയത്ു. 7 അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും
താന്താെന്റ കണ്ണിന്മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള എറിഞ്ഞുകളവിൻ; മി്രസയീമ്യ
ബിംബങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിങ്ങെള മലിനമാക്കരുതു,
ഞാനേ്രത നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 8 അവേരാ എേന്നാടു മത്സരിച്ചു, എെന്റ
വാക്കു േകൾപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത ഇരുന്നു; അവരിൽ
ഒരുത്തനും തെന്റ കണ്ണിന്മുമ്പിൽ ഇരുന്ന
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള എറിഞ്ഞുകളകേയാ
മി്രസയീമ്യബിംബങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കേയാ െചയത്ില്ല;
ആകയാൽ ഞാൻ: മി്രസയീംേദശത്തിെന്റ
നടുവിൽെവച്ചു എെന്റ േ്രകാധം അവരുെടേമൽ
പകന്നൎ ു എെന്റ േകാപം അവരിൽ നിവത്തൎ ിക്കും
എന്നും അരുളിെച്ചയത്ു. 9 എങ്കിലും അവരുെട ചുറ്റും
പാക്കൎ യും ഞാൻ അവെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു എെന്നത്തേന്ന െവളിെപ്പടുത്തിയതു
കാണുകയും െചയത് ജാതികളുെട മുമ്പാെക എെന്റ
നാമം അശുദ്ധമാകാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
എെന്റ നാമംനിമിത്തം ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 10 അങ്ങെന
ഞാൻ അവെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 11 ഞാൻ
എെന്റ ചട്ടങ്ങെള അവക്കൎ ു െകാടുത്തു, എെന്റ
വിധികെള അവെര അറിയിച്ചു; അവെയ െചയ്യുന്ന
മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും. 12 ഞാൻ അവെര
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ എന്നു അവർ
അറിേയണ്ടതിന്നു എനിക്കും അവക്കൎ ു ഇടയിൽ
അടയാളമായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെളയും ഞാൻ അവക്കൎ ു െകാടുത്തു. 13

യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു എേന്നാടു
മത്സരിച്ചു; അവർ എെന്റ ചട്ടങ്ങെള
അനുസരിച്ചുനടക്കാെത എെന്റ വിധികെള ധിക്കരിച്ചു;
അവെയ െചയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും;
എെന്റ ശബ്ബത്തുകെളയും അവർ ഏറ്റവും
അശുദ്ധമാക്കി; ആകയാൽ ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
എെന്റ േ്രകാധം അവരുെടേമൽ പകന്നൎ ു അവെര
സംഹരിക്കുെമന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 14 എങ്കിലും
ഞാൻ അവെര പുറെപ്പടുവിച്ചതു കണ്ട ജാതികളുെട
മുമ്പാെക എെന്റ നാമം
അശുദ്ധമാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിൻ
നിമിത്തം ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 15 അവരുെട ഹൃദയം
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങേളാടു േചന്നൎ ിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവർ എെന്റ വിധികെള ധിക്കരിച്ചു എെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ
നടക്കാെത എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
അശുദ്ധമാക്കുകയാൽ 16 ഞാൻ അവക്കൎ ു
െകാടുത്തിരുന്നതും പാലും േതനും ഒഴുകുന്നതും
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സവ്വൎ േദശങ്ങളുെടയും മഹത്വമായിരിക്കുന്നതും ആയ
േദശേത്തക്കു അവെര െകാണ്ടുവരികയില്ല എന്നു
ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു ൈക ഉയത്തൎ ി സത്യം
െചയത്ു. 17 എങ്കിലും അവെര നശിപ്പിക്കയും
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു അവെര മുടിച്ചുകളകയും
െചയ്യാതവണ്ണം എനിക്കു അവേരാടു അേയ്യാഭാവം
േതാന്നി. 18 ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു അവരുെട
മക്കേളാടു: നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ചട്ടങ്ങളിൽ
നടക്കരുതു; അവരുെട വിധികെള ്രപമാണിക്കരുതു;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിങ്ങെളത്തേന്ന
അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുതു; 19 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്റ
ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ചു നടന്നു എെന്റ വിധികെള
്രപമാണിച്ചു അനുഷഠ്ിപ്പിൻ; 20 എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നു അവ
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അടയാളമായിരിക്കെട്ട
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 21 എന്നാൽ മക്കളും എേന്നാടു
മത്സരിച്ചു; അവർ എെന്റ ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ചില്ല;
എെന്റ വിധികെള ്രപമാണിച്ചുനടന്നതുമില്ല; അവെയ
െചയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും; അവർ
എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കി; ആകയാൽ
ഞാൻ: മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു എെന്റ േ്രകാധം
അവരുെടേമൽ പകന്നൎ ു എെന്റ േകാപം അവരിൽ
നിവത്തൎ ിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 22 എങ്കിലും
ഞാൻ എെന്റ ൈക പിൻവലിക്കയും ഞാൻ അവെര
പുറെപ്പടുവിച്ചതു കണ്ട ജാതികളുെട മുമ്പാെക എെന്റ
നാമം അശുദ്ധമാകാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
അതുനിമിത്തം ്രപവത്തൎ ിക്കയും െചയത്ു. 23 അവർ
എെന്റ വിധികെള അനുഷഠ്ിക്കാെത എെന്റ ചട്ടങ്ങെള
ധിക്കരിച്ചു എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കുകയും
അവരുെട കണ്ണു അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട
വി്രഗഹങ്ങളിേലക്കു െചല്ലുകയും െചയത്തുെകാണ്ടു,
24 ഞാൻ അവെര ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു
രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയുെമന്നു
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു ൈക ഉയത്തൎ ി അവേരാടു സത്യം
െചയത്ു. 25 ഞാൻ അവക്കൎ ു െകാള്ളരുതാത്ത
ചട്ടങ്ങെളയും ജീവരക്ഷ ്രപാപിപ്പാൻ ഉതകാത്ത
വിധികെളയും െകാടുത്തു. 26 ഞാൻ യേഹാവ എന്നു
അവർ അറിവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെര
ശൂന്യമാേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകെളയും അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിച്ചതിൽ ഞാൻ അവെര അവരുെട
സ്വന്തവഴിപാടുകളാൽ അശുദ്ധമാക്കി. 27

അതുെകാണ്ടു മരുഷ്യപു്രതാ നീ
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ എേന്നാടു േ്രദാഹം
െചയത്ിരിക്കുന്നതിൽ എെന്ന ദുഷിക്കയുംകൂെട
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 28 അവക്കൎ ു െകാടുക്കുെമന്നു
ഞാൻ ൈക ഉയത്തൎ ി സത്യംെചയത് േദശേത്തക്കു
ഞാൻ അവെര െകാണ്ടുവന്നേശഷം അവർ: ഉയന്നൎ
എല്ലാകുന്നും തെഴച്ച സകലവൃക്ഷവും േനാക്കി,
അവിെട ഹനനബലികെള അപ്പൎ ിക്കയും
േകാപേഹതുകമായ വഴിപാടു കഴിക്കയും
െസൗരഭ്യവാസന നിേവദിക്കയും പാനിയബലികെള
പകരുകയും െചയത്ു. 29 നിങ്ങൾ േപാകുന്ന
പൂജാഗിരി എന്തു എന്നു ഞാൻ അവേരാടു േചാദിച്ചു;
ഇന്നുവെരയും അതിന്നു പൂജാഗിരി എന്നു േപർ
പറഞ്ഞുവരുന്നു. 30 അതുെകാണ്ടു നീ

യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട മയ്യൎ ാദ്രപകാരം
നിങ്ങെളത്തേന്ന അശുദ്ധമാക്കുവാനും അവരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങേളാടു േചന്നൎ ു പരസംഗം െചയവ്ാനും
േപാകുന്നുേവാ? 31 നിങ്ങളുെട വഴിപാടുകെള
കഴിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങളുെട മക്കെള
അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങൾ
ഇന്നുവെര നിങ്ങളുെട സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും
െകാണ്ടു നിങ്ങെളത്തേന്ന അശുദ്ധമാക്കുന്നു;
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ
ഉത്തരമരുളുേമാ? നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ, എന്നാണ
ഞാൻ ഉത്തരമരുളുകയില്ല എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 32 നാം മരെത്തയും
കല്ലിെനയും േസവിച്ചു, ജാതികെളേപ്പാെലയും
േദശങ്ങളിെല വംശങ്ങെളേപ്പാെലയും ആയിത്തീരുക
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതായി നിങ്ങളുെട മനസ്സിെല
വിചാരം ഒരിക്കലും നടക്കയില്ല. 33 എന്നാണ,
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
െചാരിയുന്ന േ്രകാധംെകാണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങെള
ഭരിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 34 ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ
ഭുജംെകാണ്ടും െചാരിയുന്ന േ്രകാധംെകാണ്ടും ഞാൻ
നിങ്ങെള ജാതികളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കയും
നിങ്ങൾ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു
േശഖരിക്കയും െചയ്യും. 35 ഞാൻ നിങ്ങെള
ജാതികളുെട മരുഭൂമിയിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു
അവിെടെവച്ചു മുഖാമുഖമായി നിങ്ങേളാടു
വ്യവഹരിക്കും. 36 മി്രസയീംേദശത്തിെന്റ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
ഞാൻ വ്യവഹരിച്ചതുേപാെല നിങ്ങേളാടും
വ്യവഹരിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 37 ഞാൻ നിങ്ങെള േകാലിൻകീെഴ കടത്തി
നിയമത്തിെന്റ ബന്ധനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തും. 38

എേന്നാടു മത്സരിച്ചു അതി്രകമിക്കുന്നവെര ഞാൻ
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; അവർ
െചന്നു പാക്കൎ ുന്ന രാജ്യത്തുനിന്നു ഞാൻ അവെര
പുറെപ്പടുവിക്കും; എങ്കിലും യി്രസാേയൽേദശത്തു
അവർ കടക്കയില്ല; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും. 39 യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
െചന്നു ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള
േസവിച്ചുെകാൾവിൻ; എന്നാൽ പിെന്നേത്തതിൽ
നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കും; എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത നിങ്ങളുെട വഴിപാടുകെളെക്കാണ്ടും
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടും ഇനി അശുദ്ധമാക്കുകയും
ഇല്ല. 40 എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ, യി്രസാേയലിെന്റ
ഉന്നത പവ്വൎ തത്തിൽ തേന്ന,
യി്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും ഒെട്ടാഴിയാെത അവിെട
േദശത്തുെവച്ചു എെന്ന േസവിക്കുെമന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; അവിെട
ഞാൻ അവെര സ്വീകരിക്കും; അവിെട ഞാൻ
നിങ്ങളുെട വഴിപാടുകെളയും ആദ്യദാനങ്ങെളയും
സകലനിേവദ്യങ്ങെളയും ആ്രഗഹിക്കും. 41 ഞാൻ
നിങ്ങെള ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു,
നിങ്ങൾ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്നരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു
േശഖരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള
െസൗരഭ്യവാസനയായി സ്വീകരിക്കും; അങ്ങെന ഞാൻ
ജാതികൾ കാൺെക നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും.
42 നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കുെമന്നു ഞാൻ
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ൈക ഉയത്തൎ ി സത്യംെചയത് േദശമായ
യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും. 43 അവിെടെവച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
വഴികെളയും നിങ്ങെളത്തേന്ന മലിനമാക്കിയ
സകല്രകിയകെളയും ഓക്കൎ ും; നിങ്ങൾ െചയത്
സകലേദാഷവുംനിമിത്തം നിങ്ങൾക്കു
നിങ്ങേളാടുതേന്ന െവറുപ്പുേതാന്നും. 44

യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങളുെട േദാഷമായുള്ള
വഴികൾക്കു തക്കവണ്ണമല്ല, നിങ്ങളുെട വഷളായുള്ള
്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണവുമല്ല, എെന്റ
നാമംനിമിത്തം തേന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
്രപവത്തൎ ിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 45 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 46 മനുഷ്യപു്രതാ,
നിെന്റ മുഖം െതേക്കാട്ടു തിരിച്ചു ദക്ഷിണേദശേത്താടു
്രപസംഗിച്ചു െതെക്കദിക്കിെല കാട്ടിേനാടു ്രപവചിച്ചു
െതക്കുള്ള കാട്ടിേനാടു പറേയണ്ടതു: 47 യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്ക; യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിനക്കു തീ െവക്കും; അതു
നിന്നിൽ പച്ചയായുള്ള സകലവൃക്ഷെത്തയും
ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷെത്തയും
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വാല െകട്ടുേപാകയില്ല;
െതക്കുമുതൽ വടക്കുവെരയുള്ള മുഖങ്ങെളാെക്കയും
അതിനാൽ കരിഞ്ഞുേപാകും. 48 യേഹാവയായ ഞാൻ
അതു കത്തിച്ചു എന്നു സകലജഡവും കാണും; അതു
െകട്ടുേപാകയുമില്ല. 49 അേപ്പാൾ ഞാൻ: അേയ്യാ,
യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, ഇവൻ മറെപാരുൾ അേല്ലാ
പറയുന്നതു എന്നു അവർ എെന്നക്കുറിച്ചു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ മുഖം െയരൂശേലമിന്നു
േനെര തിരിച്ചു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു വിേരാധമായി
്രപസംഗിച്ചു യി്രസാേയൽേദശത്തിന്നു വിേരാധമായി
്രപവചിച്ചു യി്രസാേയൽേദശേത്താടു പറേയണ്ടതു: 3

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ നിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ടു എെന്റ വാൾ
ഉറയിൽനിന്നു ഊരി നീതിമാെനയും ദുഷ്ടെനയും
നിന്നിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 4 ഞാൻ
നീതിമാെനയും ദുഷ്ടെനയും നിന്നിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളവാൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ടു,
െതക്കുമുതൽ വടക്കുവെര സകലജഡത്തിന്നും
വിേരാധമായി എെന്റ വാൾ ഉറയിൽനിന്നു പുറെപ്പടും.
5 യേഹാവയായ ഞാൻ എെന്റ വാൾ ഉറയിൽനിന്നു
ഊരിെയന്നു സകലജഡവും അറിയും. 6 അതു ഇനി
മടങ്ങിേപ്പാരികയില്ല. നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ നടു
ഒടിെക െനടുവീപ്പൎ ിടുക; അവർ കാൺെക കഠിനമായി
െനടുവീപ്പൎ ിടുക. 7 എന്തിന്നു െനടുവീപ്പൎ ിടുന്നു എന്നു
അവർ നിേന്നാടു േചാദിച്ചാൽ നീ ഉത്തരം പറേയണ്ടതു:
ഒരു വത്തൎ മാനംനിമിത്തം തേന്ന; അതു
സംഭവിക്കുേമ്പാൾ സകലഹൃദയവും ഉരുകിേപ്പാകും,
എല്ലാൈകകളും കുഴഞ്ഞുേപാകും, ഏതു മനസ്സും
കലങ്ങിേപ്പാകും; എല്ലാ മുഴങ്കാലും െവള്ളംേപാെല
ഒഴുകിേപ്പാകും; അതു വന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 8

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടതു: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഒരു വാൾ; ഒരു വാൾ; അതു
മൂച്ചൎ കൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറക. 10 കുല
നടത്തുവാൻ അതിന്നു മൂച്ചൎ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു;
മിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിെന മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ നമുക്കു സേന്താഷിക്കാേമാ? അതു എെന്റ
മകെന്റ െചേങ്കാലിെനയും സകലവൃക്ഷെത്തയും
നിരസിക്കുന്നു. 11 ഉപേയാഗിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ
അതു മിനുക്കുവാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
െകാല്ലുന്നവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുപ്പാൻ ഈ വാൾ
മൂച്ചൎ കൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു. 12 മനുഷ്യപു്രതാ,
നിലവിളിച്ചു മുറയിടുക! അതു എെന്റ ജനത്തിേന്മലും
യി്രസാേയലിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാരുെട േമലും വരും
അവർ എെന്റ ജനേത്താടുകൂെട വാളിന്നു
ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു; ആകയാൽ നീ തുടയിൽ
അടിക്ക. 13 അെതാരു പരീക്ഷയേല്ലാ; എന്നാൽ
നിരസിക്കുന്ന െചേങ്കാൽ തേന്ന ഇല്ലാെതേപായാൽ
എന്തു എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 14 നീേയാ മനുഷ്യപു്രതാ, ്രപവചിച്ചു
ൈകെകാട്ടുക; വാൾ, നിഹതന്മാരുെട വാൾ തേന്ന,
മുമ്മടങ്ങായി ഭവിക്കെട്ട; നിഹതെന്റ വലിയ വാൾ
അവെര ചുറ്റുന്നു. 15 അവരുെട ഹൃദയം
ഉരുകിേപ്പാേകണ്ടതിന്നും അവരിൽ പട്ടുേപായവർ
െപരുേകണ്ടതിന്നും ഞാൻ വാളിൻമുനെയ അവരുെട
എല്ലാ വാതിലുകൾക്കും േനെര െവച്ചിരിക്കുന്നു;
അേയ്യാ, അതു മിന്നൽേപാെലയിരിക്കുന്നു; അതു
കുെലക്കായി കൂപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 പുറേകാേട്ടാ
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ നിെന്റ വായത്്തല
തിരിയുെന്നടേത്തക്കു തേന്ന പുറെപ്പടുക. 17 ഞാനും
ൈക െകാട്ടി, എെന്റ േ്രകാധെത്ത ശമിപ്പിക്കും;
യേഹാവയായ ഞാൻ അതു അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.

18 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 19 മനുഷ്യപു്രതാ,
ബാേബൽരാജാവിെന്റ വാൾ വേരണ്ടതിന്നു നീ രണ്ടു
വഴി നിയമിക്ക; രണ്ടും ഒരു േദശത്തുനിന്നു തേന്ന
പുറെപ്പേടണം; ഒരു ൈകചൂണ്ടി ഉണ്ടാക്കി
നഗരത്തിേലക്കുള്ള വഴിയുെട തെലക്കൽ നാട്ടുക. 20

അങ്ങെന വാൾ അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിലും
െയഹൂദയിൽ ഉറപ്പുള്ള െയരൂശേലമിലും വേരണ്ടതിന്നു
നീ വഴി നിയമിക്ക. 21 ബാേബൽരാജാവു
ഇരുവഴിത്തെലക്കൽ, വഴിത്തിരിവിങ്കൽ തേന്ന, ്രപശന്ം
േനാക്കുവാൻ നില്ക്കുന്നു; അവൻ തെന്റ അമ്പുകെള
കുലുക്കി െകാലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കയും കരൾ
േനാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 22 യ്രന്തമുട്ടികെള
െവേക്കണ്ടതിന്നും വൻെകാെലക്കായി വായപ്ിളന്നൎ ു
ആപ്പൎ ുവിളിേക്കണ്ടതിന്നും വാതിലുകളുെട േനെര
യ്രന്തമുട്ടികെള െവേക്കണ്ടതിന്നും വാട േകാരി
െകാത്തളം പണിേയണ്ടതിന്നും
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ചുള്ള ്രപശന്ം അവെന്റ
വലങ്കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 23 എന്നാൽ അതു
അവക്കൎ ു വ്യാജലക്ഷണമായി േതാന്നുന്നു; അവർ
ആണ ഇടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ അവർ
പിടിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു അവൻ അകൃത്യം ഓപ്പൎ ിക്കുന്നു.
24 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട സകല്രപവൃത്തികളിലും
നിങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ്രപത്യക്ഷമാകത്തക്കവണ്ണം
നിങ്ങളുെട അതി്രകമങ്ങൾ െവളിെപ്പട്ടുവരുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അകൃത്യം
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ഓപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങെളയും
ഓത്തൎ ിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങെള കയ്യാൽ
പിടിക്കും. 25 നിഹതനും ദുഷ്ടനുമായി യി്രസാേയലിെന്റ
്രപഭുവായുേള്ളാേവ, അന്ത്യാകൃത്യത്തിെന്റ കാലത്തു
നിെന്റ നാൾ വന്നിരിക്കുന്നു. 26 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ മകുടം
നീക്കി കിരീടം എടുത്തുകളയും; അതു അങ്ങെന
ഇരിക്കയില്ല; ഞാൻ താണതിെന ഉയത്തൎ ുകയും
ഉയന്നൎ തിെന താഴത്്തുകയും െചയ്യും. 27 ഞാൻ
അതിന്നു ഉന്മൂലനാശം, ഉന്മൂലനാശം, ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തും; അതിന്നു അവകാശമുള്ളവൻ വരുേവാളം
അതു ഇല്ലാെതയിരിക്കും; അവന്നു ഞാൻ അതു
െകാടുക്കും.

28 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടതു:
അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ചും അവരുെട നിന്ദെയക്കുറിച്ചും
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
29 അന്ത്യാകൃത്യത്തിെന്റ കാലത്തു, നാൾ വന്നവരായി
ദുഷ്ടന്മാരായ നിഹതന്മാരുെട കഴുത്തിൽ
െവേക്കണ്ടതിന്നു അവർ നിനക്കു വ്യാജം ദശൎ ിക്കുന്ന
േനരത്തും നിനക്കു േഭാഷ്കുലക്ഷണം പറയുന്ന
േനരത്തും ഒരു വാൾ, ഒരു വാൾ ഊരിയിരിക്കുന്നു;
അതു മിന്നൽേപാെല മിേന്നണ്ടതിന്നും
തിന്നുകളേയണ്ടതിന്നും െകാെലക്കായി
മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറക. 30 അതിെന
ഉറയിൽ ഇടുക; നീ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട സ്ഥലത്തു, നിെന്റ
ജന്മേദശത്തു തേന്ന ഞാൻ നിെന്ന ന്യായം വിധിക്കും,
31 ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം നിെന്റേമൽ പകന്നൎ ു എെന്റ
േകാപാഗ്നി നിെന്റേമൽ ഊതി, മൃഗ്രപായരും
നശിപ്പിപ്പാൻ മിടുക്കന്മാരുമായ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
നിെന്ന ഏലപ്ിക്കും. 32 നീ തീക്കിരയായത്ീരും; നിെന്റ
രക്തം നിെന്റ േദശത്തിെന്റ നടുവിൽ ഇരിക്കും; നിെന്ന
ഇനി ആരും ഓക്കൎ യില്ല; യേഹാവയായ ഞാൻ അതു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
രക്തപാതകമുള്ള പട്ടണെത്ത നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
എന്നാൽ നീ അതിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകെളയും
അതിേനാടു അറിയിച്ചു പറേയണ്ടതു: 3 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ കാലം
വരുവൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ നടുവിൽ രക്തം
െചാരിഞ്ഞു നിെന്നത്തേന്ന മലിനമാേക്കണ്ടതിന്നു
വി്രഗഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കുന്ന നഗരേമ! 4 നീ െചാരിഞ്ഞ
രക്തത്താൽ നീ കുറ്റക്കാരത്തിയായത്ീന്നൎ ു; നീ
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വി്രഗഹങ്ങളാൽ നീ
നിെന്നത്തേന്ന മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
നാളുകെള നീ സമീപിക്കുമാറാക്കി; നിെന്റ ആണ്ടുകൾ
നിനക്കു വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
നിെന്ന ജാതികൾക്കു നിന്ദയും സകലേദശങ്ങൾക്കും
പരിഹാസവിഷയവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 5 നിനക്കു
സമീപസ്ഥന്മാരും ദൂരസ്ഥന്മാരും ആയിരിക്കുന്നവർ
ദുഷ്കീത്തൎ ിയും ബഹുതുമുലവും ഉള്ള നിെന്ന
പരിഹസിക്കും. 6 യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാർ
ഓേരാരുത്തനും തന്നാൽ കഴിയുെന്നടേത്താളം രക്തം
െചാരിവാനേ്രത നിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതു. 7 നിെന്റ
മേദ്ധ്യ അവർ അപ്പെനയും അമ്മെയയും പുച്ഛിക്കുന്നു;
നിെന്റ മേദ്ധ്യ അവർ പരേദശിെയ പീഡിപ്പിക്കുന്നു;

നിന്നിൽെവച്ചു അവർ അനാഥെനയും വിധവെയയും
ഉപ്രദവിക്കുന്നു. 8 എെന്റ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കെള നീ
ധിക്കരിച്ചു എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 9

രക്തം െചാരിേയണ്ടതിന്നു ഏഷണി പറയുന്നവർ
നിന്നിൽ ഉണ്ടു; പൂജാഗിരികളിൽ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ ഉണ്ടു; നിെന്റ നടുവിൽ അവർ
ദുഷ്കമ്മൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു. 10 നിന്നിൽ അവർ അപ്പെന്റ
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു; നിന്നിൽെവച്ചു അവർ
ഋതുമാലിന്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെള വഷളാക്കുന്നു. 11

ഒരുത്തൻ തെന്റ കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ യുമായി േമ്ലച്ഛത
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു; മെറ്റാരുത്തൻ തെന്റ മരുമകെള
ദുമ്മൎ യ്യൎ ാദ ്രപവത്തൎ ിച്ചു മലിനയാക്കുന്നു;
േവെറാരുത്തൻ നിന്നിൽെവച്ചു തെന്റ അപ്പെന്റ
മകളായ സേഹാദരിെയ വഷളാക്കുന്നു. 12

രക്തംെചാരിേയണ്ടതിന്നു അവർ നിന്നിൽ ൈകക്കൂലി
വാങ്ങുന്നു; പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി നീ കൂട്ടുകാെര
െഞരുക്കി സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി എെന്ന
മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 13 നീ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന
ലാഭെത്തയും നിെന്റ നടുവിലുണ്ടായ
രക്തപാതകെത്തയും കുറിച്ചു ഞാൻ ൈകെകാട്ടും: 14

ഞാൻ നിേന്നാടു കായ്യൎ ം തീക്കൎ ുന്ന നാളിൽ നീ
ൈധയ്യൎ േത്താെട നില്ക്കുേമാ? നിെന്റ ൈകകൾ
ബലെപ്പട്ടിരിക്കുേമാ? യേഹാവയായ ഞാൻ അതു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിവൃത്തിക്കയും
െചയ്യും. 15 ഞാൻ നിെന്ന ജാതികളുെട ഇടയിൽ
ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചു നിെന്റ മലിനത
നിങ്കൽനിന്നു നീക്കും. 16 ജാതികൾ കാൺെക നീ
നിന്നിൽത്തേന്ന മലിനയായത്ീരും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്നു നീ അറിയും.

17 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 18 മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽഗൃഹം എനിക്കു കിട്ടമായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
അവെരല്ലാവരും ഉലയുെട നടുവിൽ താ്രമവും
െവളുത്തീയവും ഇരിമ്പും കറുത്തീയവും തെന്ന;
അവർ െവള്ളിയുെട കിട്ടമായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; 19

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
കിട്ടമായത്ീന്നൎ ിരിക്കെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള
െയരൂശേലമിെന്റ നടുവിൽ കൂട്ടും. 20 െവള്ളിയും
താ്രമവും ഇരിമ്പും കറുത്തീയവും െവളുത്തീയവും
ഉലയുെട നടുവിൽ ഇട്ടു ഊതി ഉരുക്കുന്നതുേപാെല,
ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിലും എെന്റ േ്രകാധത്തിലും
നിങ്ങെളയും കൂട്ടിയുരുക്കും. 21 ഞാൻ നിങ്ങെള കൂട്ടി
എെന്റ േ്രകാധാഗ്നിെയ നിങ്ങളുെട േമൽ ഊതും;
അങ്ങെന നിങ്ങൾ അതിെന്റ നടുവിൽ ഉരുകിേപ്പാകും.
22 ഉലയുെട നടുവിൽ െവള്ളി ഉരുകിേപ്പാകുന്നതു
േപാെല, നിങ്ങൾ അതിെന്റ നടുവിൽ ഉരുകിേപ്പാകും;
യേഹാവയായ ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം നിങ്ങളുെടേമൽ
പകന്നൎ ിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.

23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 24 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
അതിേനാടു പറേയണ്ടതു: േ്രകാധദിവസത്തിൽ നീ
ശുദ്ധിയില്ലാത്തതും മഴയില്ലാത്തതുമായ
േദശമായിരിക്കും. 25 അതിെന്റ നടുവിൽ അതിെല
്രപവാചകന്മാരുെട ഒരു കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടു; അലറി ഇര
കടിച്ചുകീറുന്ന ഒരു സിംഹംേപാെല അവർ േദഹികെള
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു; നിേക്ഷപങ്ങെളയും വിലേയറിയ
വസ്തുക്കെളയും അപഹരിച്ചുെകാണ്ടു അവർ അതിെന്റ
നടുവിൽ വിധവമാെര വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു. 26 അതിെല
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പുേരാഹിതന്മാർ എെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താടു േ്രദാഹം
െചയത്ു എെന്റ വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും
തമ്മിൽ േവറുതിരിക്കുന്നില്ല; മലിനവും നിമ്മൎ ലിനവും
തമ്മിലുള്ള േഭദം കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നതുമില്ല; ഞാൻ
അവരുെട മേദ്ധ്യ അശുദ്ധനായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവർ എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള േനാക്കാെത കണ്ണു
മെറച്ചുകളയുന്നു. 27 അതിെന്റ നടുവിെല ്രപഭുക്കന്മാർ
ലാഭം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്നു ഇര കടിച്ചുകീറുന്ന
െചന്നായ്ക്കെളേപ്പാെല രക്തം െചാരിവാനും േദഹികെള
നശിപ്പിപ്പാനും േനാക്കുന്നു. 28 അതിെല
്രപവാചകന്മാർ വ്യാജം ദശൎ ിച്ചും കള്ള്രപശന്ം
പറഞ്ഞും യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യാതിരിെക്ക,
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞുംെകാണ്ടു അവക്കൎ ു കുമ്മായം
േതക്കുന്നു. 29 േദശത്തിെല ജനം െഞരുക്കം െചയ്കയും
പിടിച്ചുപറിക്കയും എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും
ഉപ്രദവിക്കയും പരേദശിെയ അന്യായമായി
പീഡിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നു. 30 ഞാൻ േദശെത്ത
നശിപ്പിക്കാതവണ്ണം അതിന്നു മതിൽ െകട്ടി എെന്റ
മുമ്പാെക ഇടിവിൽ നിേല്ക്കണ്ടതിന്നു ഒരു പുരുഷെന
ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ അേന്വഷിച്ചു; ആെരയും
കണ്ടില്ലതാനും. 31 ആകയാൽ ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
അവരുെടേമൽ പകന്നൎ ു എെന്റ േകാപാഗ്നിെകാണ്ടു
അവെര മുടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട നടപ്പിന്നു
തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവക്കൎ ു പകരം
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, ഒരമ്മയുെട മക്കളായ രണ്ടു
്രസ്തീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 അവർ മി്രസയീമിൽെവച്ചു
പരസംഗം െചയത്ു; െയൗവനത്തിൽ തേന്ന അവർ
പരസംഗം െചയത്ു; അവിെട അവരുെട മുല പിടിച്ചു
അവരുെട കന്യാകുചാ്രഗം െഞക്കി. 4 അവരിൽ
മൂത്തവൾക്കു ഒെഹാലാ എന്നും ഇളയവക്കൎ ു
ഒെഹാലീബാ എന്നും േപരായിരുന്നു; അവർ
എനിക്കുള്ളവരായിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ്രപസവിച്ചു; അവരുെട േപേരാ
ഒെഹാലാ എന്നതു ശമയ്യൎ യും ഒെഹാലീബാ എന്നതു
െയരൂശേലമും ആകുന്നു. 5 എന്നാൽ ഒെഹാലാ
എെന്ന വിട്ടു പരസംഗം െചയത്ു; 6 അവൾ
ധൂ്രമവ്രസ്തം ധരിച്ച േദശാധിപതികളും
സ്ഥാനാപതികളും ഒെട്ടാഴിയാെത
മേനാഹരയുവാക്കളും കുതിരപ്പുറത്തു കയറി
ഓടിക്കുന്നവരുമായ സമീപസ്ഥരായ അശ്ശൂയ്യൎ ജാരന്മാെര
േമാഹിച്ചു. 7 അശ്ശൂയ്യൎ േശ്രഷഠ്ന്മാരായവേരാടു
ഒെക്കയും തെന്റ േവശ്യാവിദ്യകെള െചലവഴിച്ചു, താൻ
േമാഹിച്ചുേപാന്ന ഏവരുെടയും
സകലവി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടും തെന്നത്താൻ
മലിനയാക്കി. 8 മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന തെന്റ
േവശ്യാവൃത്തിയും അവൾ വിട്ടില്ല; അവർ അവളുെട
െയൗവനത്തിൽ അവേളാടുകൂെട ശയിച്ചു, അവളുെട
കന്യാകുചാ്രഗം െഞക്കി തങ്ങളുെട പരസംഗം
അവളുെടേമൽ െചാരിഞ്ഞു. 9 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
അവെള അവളുെട ജാരന്മാരുെട കയ്യിൽ, അവൾ
േമാഹിച്ചിരുന്ന അശ്ശൂയ്യൎ രുെട കയ്യിൽ തേന്ന, ഏലപ്ിച്ചു.

10 അവർ അവളുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി,
അവളുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും പിടിക്കയും
അവെള വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലുകയും െചയത്ു; അവർ
അവളുെടേമൽ വിധി നടത്തിയതുെകാണ്ടു അവൾ
്രസ്തീകളുെട ഇടയിൽ ഒരു നിന്ദാപാ്രതമായിത്തീന്നൎ ു. 11

എന്നാൽ അവളുെട സേഹാദരിയായ ഒെഹാലീബാ
ഇതു കണ്ടിട്ടും തെന്റ കാമവികാരത്തിൽ
അവെളക്കാളും തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയിൽ
സേഹാദരിയുെട േവശ്യവൃത്തിെയക്കാളും അധികം
വഷളത്വം ്രപവത്തൎ ിച്ചു. 12 േമാടിയായി
ഉടുത്തുചമഞ്ഞ േദശാധിപതികളും സ്ഥാനാപതികളും
കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരും ഒെട്ടാഴിയാെത
മേനാഹരയുവാക്കളുമായി സമീപസ്ഥരായ അശ്ശൂയ്യൎ െര
േമാഹിച്ചു, 13 അവളും തെന്നത്താൻ മലിനയാക്കി
എന്നു ഞാൻ കണ്ടു; ഇരുവരും ഒരു വഴിയിൽ തേന്ന
നടന്നു. 14 അവൾ പിെന്നയും പരസംഗം
െചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു; ചായില്യംെകാണ്ടു എഴുതിയ
കലദ്യരുെട ചി്രതങ്ങെള, 15 കലദ്യേദശം
ജന്മഭൂമിയായുള്ള ബാേബല്ക്കാരുെട രൂപത്തിൽ അെരക്കു
കച്ചെകട്ടി തലയിൽ തലപ്പാവു ചുറ്റി കാഴെ്ചക്കു
ഒെട്ടാഴിയാെത ്രപഭുക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന
പുരുഷന്മാരുെട ചി്രതങ്ങെള തേന്ന ചുവരിേന്മൽ
വെരച്ചിരിക്കുന്നതു അവൾ കണ്ടു. 16 കണ്ട ഉടെന
അവൾ അവെര േമാഹിച്ചു, കലദ്യേദശത്തിേലക്കു
അവരുെട അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ചു. 17 അങ്ങെന
ബാേബല്ക്കാർ േ്രപമശയനത്തിന്നായി അവളുെട
അടുക്കൽ വന്നു പരസംഗംെകാണ്ടു അവെള
മലിനയാക്കി; അവൾ അവരാൽ മലിനയായത്ീന്നൎ ു;
പിെന്ന അവൾക്കു അവേരാടു െവറുപ്പുേതാന്നി. 18

ഇങ്ങെന അവൾ തെന്റ പരസംഗം െവളിെപ്പടുത്തി
തെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കിയേപ്പാൾ, എനിക്കു
അവളുെട സേഹാദരിേയാടു െവറുപ്പു
േതാന്നിയതുേപാെല അവേളാടും െവറുപ്പു േതാന്നി. 19

എന്നിട്ടും അവൾ മി്രസയീംേദശത്തുെവച്ചു പരസംഗം
െചയത് തെന്റ െയൗവനകാലം ഓത്തൎ ു പരസംഗം
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു. 20 കഴുതകളുെട ലിംഗംേപാെല ലിംഗവും
കുതിരകളുെട ബീജ്രസവണംേപാെല
ബീജ്രസവണവും ഉള്ള ജാരന്മാെര അവൾ േമാഹിച്ചു.
21 ഇങ്ങെന നിെന്റ െയൗവനസ്തനങ്ങൾ നിമിത്തം
മി്രസയീമ്യർ നിെന്റ കുജാ്രഗങ്ങെള െഞക്കിയതായ
നിെന്റ െയൗവനത്തിെല ദുഷ്കമ്മൎ ം നീ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
22 അതുെകാണ്ടു ഒെഹാലീബേയ, യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ബാേബല്ക്കാർ,
കലദ്യർ ഒെക്കയും, െപേക്കാദ്യർ, േശാവ്യർ, 23

േകാവ്യർ, അശ്ശൂർയ്യർ ഒെക്കയും എന്നിങ്ങെന
മേനാഹരയുവാക്കളും േദശാധിപതികളും
സ്ഥാനാപതികളും ഒെട്ടാഴിയാെത ്രപഭുക്കന്മാരും
വിശ്രുതന്മാരും കുതിരപ്പുറത്തു കയറി
ഓടിക്കുന്നവരുമായി, നിനക്കു െവറുപ്പു
േതാന്നിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ ജാരന്മാെര ഞാൻ നിനക്കു
വിേരാധമായി ഉണത്തൎ ി ചുറ്റും നിെന്റ േനെര വരുത്തും.
24 അവർ അനവധി രഥങ്ങളും വണ്ടികളും ഒരു
ജനസമൂഹവുമായി നിെന്റ േനെര വരും; അവർ
പരിചയും പലകയും പിടിച്ചു തലേക്കാരിക
ഇട്ടുംെകാണ്ടു നിെന്ന വന്നു വളയും; ഞാൻ
ന്യായവിധി അവക്കൎ ു ഭരേമലപ്ിക്കും; അവർ തങ്ങളുെട
ന്യായങ്ങൾക്കു അനുസാരമായി നിെന്ന ന്യായം
വിധിക്കും. 25 ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണത നിെന്റ േനെര
്രപേയാഗിക്കും; അവർ േ്രകാധേത്താെട നിേന്നാടു
െപരുമാറും; അവർ നിെന്റ മൂക്കും െചവിയും
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െചത്തിക്കളയും; നിനക്കു േശഷിപ്പുള്ളവർ
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; അവർ നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും; നിനക്കു
േശഷിപ്പുള്ളവർ തീക്കിരയാകും. 26 അവർ നിെന്റ
വ്രസ്തം ഉരിഞ്ഞു ആഭരണങ്ങെള എടുത്തുകളയും. 27

ഇങ്ങെന ഞാൻ നിെന്റ ദുമ്മൎ യ്യൎ ാദയും,
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ
േവശ്യാവൃത്തിയും നിത്തൎ ലാക്കും; നീ ഇനി അവെര
തലെപാക്കി േനാക്കുകയില്ല, മി്രസയീമിെന
ഓക്കൎ ുകയുമില്ല. 28 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്ന നീ
പെകക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ, നിനക്കു െവറുപ്പു
േതാന്നുന്നവരുെട കയ്യിൽ തേന്ന, ഏലപ്ിക്കും. 29

അവർ പകേയാെട നിേന്നാടു െപരുമാറി, നിെന്റ
സമ്പാദ്യം ഒെക്കയും എടുത്തു, നിെന്ന നഗ്നയും
അനാവൃതയും ആക്കിവിടും; അങ്ങെന നിെന്റ
േവശ്യാവൃത്തിയുെട നഗ്നതയും നിെന്റ ദുമ്മൎ യ്യൎ ാദയും
പരസംഗങ്ങളും െവളിെപ്പട്ടുവരും. 30 നീ ജാതികേളാടു
േചന്നു പരസംഗം െചയത്തുെകാണ്ടും അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങളാൽ നിെന്നത്തേന്ന
മലിനയാക്കിയതുെകാണ്ടും ഇതു നിനക്കു ഭവിക്കും. 31

നീ സേഹാദരിയുെട വഴിയിൽ നടന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ
അവളുെട പാനപാ്രതം നിെന്റ കയ്യിൽ തരും. 32

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
നീ സേഹാദരിയുെട കുഴിയും വട്ടവും ഉള്ള
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നു കുടിച്ചു നിെന്ദക്കും
പരിഹാസത്തിന്നും വിഷയമായത്ീരും; അതിൽ വളെര
െകാള്ളുമേല്ലാ. 33 സ്തംഭനവും ശൂന്യതയുമുള്ള
പാനപാ്രതമായി നിെന്റ സേഹാദരി ശമയ്യൎ രുെട
പാനപാ്രതമായ ലഹരിയും ദുഃഖവുംെകാണ്ടു നീ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 34 നീ അതു കുടിച്ചു വറ്റിച്ചു
ഉെടച്ചു കഷണങ്ങെള നക്കി നിെന്റ മുലകെള
കീറിക്കളയും; ഞാൻ അതു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 35

ആകയാൽ യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ എെന്ന മറന്നു എെന്ന നിെന്റ
പിറകിൽ എറിഞ്ഞുകളകെകാണ്ടു നീ നിെന്റ
ദുമ്മൎ യ്യൎ ാദയും പരസംഗവും വഹിക്ക. 36 പിെന്നയും
യേഹാവ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു: മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ഒെഹാലെയയും ഒെഹാലീബെയയും
ന്യായംവിധിക്കുേമാ? എന്നാൽ അവരുെട േമ്ലച്ഛതകെള
അവേരാടു അറിയിക്ക. 37 അവർ വ്യഭിചാരം െചയത്ു,
അവരുെട കയ്യിൽ രക്തം ഉണ്ടു; തങ്ങളുെട
വി്രഗഹങ്ങേളാടു അവർ വ്യഭിചാരം െചയത്ു; അവർ
എനിക്കു ്രപസവിച്ച മക്കെള അെവക്കു േഭാജനമായി
അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ചു. 38 ഒന്നുകൂെട അവർ
എേന്നാടു െചയത്ിരിക്കുന്നു: അന്നാളിൽ തേന്ന അവർ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത തീണ്ടിച്ചു എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കി. 39 അവർ തങ്ങളുെട
മക്കെള വി്രഗഹങ്ങൾക്കു േവണ്ടി െകാന്ന േശഷം
അന്നു തേന്ന അവർ എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന്നു അതിേലക്കു വന്നു;
ഇങ്ങെനയേ്രത അവർ എെന്റ ആലയത്തിെന്റ നടുവിൽ
െചയത്തു. 40 ഇതുകൂടാെത, ദൂരത്തുനിന്നു വന്ന
പുരുഷന്മാക്കൎ ു അവർ ആളയച്ചു; ഒരു ദൂതൻ അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന ഉടെന അവർ വന്നു; അവക്കൎ ു
േവണ്ടി നീ കുളിച്ചു, കണ്ണിൽ മഷി എഴുതി, ആഭരണം
അണിഞ്ഞു, 41 ഭംഗിയുേള്ളാരു കട്ടിലിേന്മൽ ഇരുന്നു,
അതിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു േമശ ഒരുക്കി, അതിേന്മൽ എെന്റ
കുന്തുരുക്കവും എണ്ണയും െവച്ചു. 42

നിഭൎയമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷാരത്തിെന്റ േഘാഷം
അവേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; ജനസമൂഹത്തിെല
പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ അവർ ആളയച്ചു,
മരുഭൂമിയിൽനിന്നു കുടിയന്മാെര െകാണ്ടുവന്നു; അവർ
അവരുെട ൈകക്കു വളയിടുകയും തലയിൽ ഭംഗിയുള്ള
കിരീടങ്ങൾ െവക്കയും െചയത്ു. 43 അേപ്പാൾ ഞാൻ:
കിഴവിയായവൾ വ്യഭിചാരം െചയ്യും; ഇേപ്പാൾ അവർ
അവേളാടും അവൾ അവേരാടും പരസംഗം െചയ്യും
എന്നു പറഞ്ഞു. 44 അങ്ങെന േവശ്യയുെട അടുക്കൽ
െചല്ലുന്നതുേപാെല അവർ അവളുെട അടുക്കൽ
െചന്നു; അെത അവർ കാമുകികളായ ഒെഹാലയുെട
അടുക്കലും ഒെഹാലീബയുെട അടുക്കലും െചന്നു. 45

എന്നാൽ നീതിമാന്മാരായ പുരുഷന്മാർ
വ്യഭിചാരിണികൾക്കു തക്ക ന്യായ്രപകാരവും
രക്തപാതകികൾക്കു തക്ക ന്യായ്രപകാരവും അവെര
ന്യായം വിധിക്കും; അവർ വ്യഭിചാരിണികളേല്ലാ;
അവരുെട കയ്യിൽ രക്തവും ഉണ്ടു. 46 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ
അവരുെട േനെര ഒരു സഭ കൂട്ടി അവെര
പരി്രഭമത്തിന്നും കവെച്ചൎ ക്കും ഏലപ്ിക്കും. 47 ആ
സഭ അവെര കെല്ലറിഞ്ഞു വാൾെകാണ്ടു
െവട്ടിക്കളയും; അവരുെട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും അവർ െകാന്നു അവരുെട വീടുകെള
തീെവച്ചു ചുട്ടുകളയും. 48 ഇങ്ങെന നിങ്ങളുെട
ദുമ്മൎ യ്യൎ ാദേപാെല െചയ്യാതിരിപ്പാൻ സകല്രസ്തീകളും
ഒരു പാഠം പഠിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ദുമ്മൎ യ്യൎ ാദ
േദശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും. 49 അങ്ങെന അവർ
നിങ്ങളുെട ദുമ്മൎ യ്യൎ ാെദക്കു തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്കു
പകരം െചയ്യും; നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങളുെട
പാപങ്ങെള ചുമേക്കണ്ടിവരും; ഞാൻ യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒമ്പതാം ആണ്ടു പത്താം മാസം, പത്താം
തിയ്യതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ തിയ്യതി ഇന്നെത്ത തിയ്യതി തേന്ന,
എഴുതിെവക്കുക; ഇന്നുതേന്ന ബാേബൽരാജാവു
െയരൂശേലമിെന ആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 നീ
മത്സരഗൃഹേത്താടു ഒരു ഉപമ ്രപസ്താവിച്ചു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ ഒരു കുട്ടകം അടുപ്പത്തു െവക്ക;
െവച്ചു അതിൽ െവള്ളം ഒഴിക്ക. 4 മാംസകഷണങ്ങൾ,
തുട, ൈകക്കുറകു മുതലായ നല്ല കഷണങ്ങൾ
ഒെക്കയും തേന്ന എടുത്തു അതിൽ ഇടുക; ഉത്തമമായ
അസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾെകാണ്ടു അതിെന നിെറക്കുക. 5

ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു വിേശഷമായതിെന
പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു, അതിെന്റ കീെഴ വിറകു അടുക്കി
അതിെന നല്ലവണ്ണം പുഴുങ്ങുക; അതിെന്റ അസ്ഥികൾ
അതിന്നകത്തു കിടന്നു േവകെട്ട. 6 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
അകത്തു ക്ലാവുള്ളതും ക്ലാവു വിട്ടുേപാകാത്തതുമായ
കുട്ടകത്തിന്നു, രക്തപാതകമുള്ള നഗരത്തിന്നു തേന്ന,
അേയ്യാ കഷ്ടം! അതിെന ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി
പുറെത്തടുക്ക; ചീട്ടു അതിേന്മൽ വീണിട്ടില്ല. 7 അവൾ
െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം അവളുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ടു;
അവൾ അതു െവറും പാറേമലേ്രത െചാരിഞ്ഞതു;
മണ്ണുെകാണ്ടു മൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം അതു നിലത്തു
ഒഴിച്ചില്ല. 8 േ്രകാധം വരുേത്തണ്ടതിന്നും ്രപതികാരം
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െചേയ്യണ്ടതിന്നും ഞാൻ, അവൾ െചാരിഞ്ഞ രക്തം
മൂടിേപ്പാകാതവണ്ണം അതിെന െവറും പാറേമൽ തേന്ന
നിത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു. 9 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
രക്തപാതകങ്ങളുെട നഗരത്തിന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം!
ഞാൻ വിറകുകൂമ്പാരം വലുതാക്കും. 10 വിറകു
കൂട്ടുക; തീ കത്തിക്ക; മാംസം േവകെട്ട; ചാറു
കുറുകെട്ട; അസ്ഥികൾ െവന്തുേപാകെട്ട. 11 അതിെന്റ
താ്രമം കാഞ്ഞു െവന്തുേപാേകണ്ടതിന്നു അതിെന്റ കറ
അതിൽ ഉരുേകണ്ടതിന്നും അതിെന്റ ക്ലാവു
ഇല്ലാെതയാേകണ്ടതിന്നും അതു ഒഴിെച്ചടുത്തു
കനലിേന്മൽ െവക്കുക. 12 അവൾ അദ്ധ്വാനംെകാണ്ടു
തളന്നൎ ുേപായി; അവളുെട കനത്ത ക്ലാവു അവെള
വിട്ടുേപാകുന്നില്ല. അവളുെട ക്ലാവു തീയാലും
വിട്ടുേപാകുന്നില്ല. 13 നിെന്റ മലിനമായ
ദുമ്മൎ യ്യൎ ാദനിമിത്തം ഞാൻ നിെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടും നീ
ശുദ്ധമാകായ്കയാൽ ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം നിെന്റേമൽ
തീക്കൎ ുേവാളം ഇനി നിെന്റ മലിനത നീങ്ങി നീ
ശുദ്ധയായത്ീരുകയില്ല. 14 യേഹാവയായ ഞാൻ അതു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു; അതു സംഭവിക്കും; ഞാൻ
അതു അനുഷഠ്ിക്കും; ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല,
ആദരിക്കയില്ല, സഹതപിക്കയുമില്ല, നിെന്റ നടപ്പിന്നും
്രകിയകൾക്കും തക്കവണ്ണം അവർ നിെന്ന ന്യായം
വിധിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു.

15 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 16 മനുഷ്യപു്രതാ,
ഞാൻ നിെന്റ കണ്ണിെന്റ ആനന്ദമായവെള ഒേര
അടിയാൽ നിങ്കൽനിന്നു എടുത്തുകളയും; നീ
വിലപിക്കേയാ കരകേയാ കണ്ണുനീർ വാക്കൎ ുകേയാ
െചയ്യരുതു. 17 നീ െമൗനമായി െനടുവീപ്പൎ ിട്ടുെകാൾക;
മൃതവിലാപം കഴിക്കരുതു; തെലക്കു തലപ്പാവു െകട്ടി
കാലിന്നു െചരിപ്പിടുക; അധരം മൂടരുതു; മറ്റുള്ളവർ
െകാടുത്തയക്കുന്ന അപ്പം തിന്നുകയും അരുതു. 18

അങ്ങെന ഞാൻ രാവിെല ജനേത്താടു സംസാരിച്ചു;
ൈവകുേന്നരത്തു എെന്റ ഭായ്യൎ  മരിച്ചു; എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞാൻ പിെറ്റ രാവിെല െചയത്ു. 19

അേപ്പാൾ ജനം എേന്നാടു: നീ ഈ െചയ്യുന്നതിെന്റ
അത്ഥൎ ം എന്തു? ഞങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരികയില്ലേയാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 20 അതിന്നു ഞാൻ അവേരാടു
ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 21 നീ
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
ഗവ്വൎ ിക്കുന്ന ശരണവും നിങ്ങളുെട കണ്ണിെന്റ
ആനന്ദവും നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിെന്റ വാഞഛ്യും
ആയിരിക്കുന്ന എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ഞാൻ
അശുദ്ധമാക്കും; നിങ്ങൾ വിേട്ടച്ചുേപാകുന്ന
നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും വാൾെകാണ്ടു
വീഴും. 22 ഞാൻ െചയത്തുേപാെല നിങ്ങളും അന്നു
െചയ്യും; നിങ്ങൾ അധരം മൂടാെതയും മറ്റുള്ളവർ
െകാടുത്തയക്കുന്ന അപ്പം തിന്നാെതയും ഇരിക്കും. 23

നിങ്ങളുെട തലപ്പാവു തലയിലും െചരിപ്പു കാലിലും
ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ വിലപിക്കേയാ കരകേയാ
െചയ്യാെത നിങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങളിൽ തേന്ന ക്ഷയിച്ചു
തമ്മിൽ തമ്മിൽ േനാക്കി ഞരങ്ങും. 24 ഇങ്ങെന
െയെഹേസ്കൽ നിങ്ങൾക്കു ഒരടയാളം ആയിരിക്കും;
അവൻ െചയത്തുേപാെല ഒെക്കയും നിങ്ങളും
െചയ്യും; അതു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.

25 മനുഷ്യപു്രതാ, അവരുെട ശരണവും അവരുെട
മഹത്വമുള്ള സേന്താഷവും അവരുെട കണ്ണിെന്റ
ആനന്ദവും അവരുെട ഹൃദയവാഞഛ്യും
ആയിരിക്കുന്നതിെനയും അവരുെട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ഞാൻ അവരിൽനിന്നു
എടുത്തുകളയുന്ന നാളിൽ, 26 ആ നാളിൽ തേന്ന,
ചാടിേപ്പാകുന്ന ഒരുത്തൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
വസ്തുത നിെന്ന പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കും; 27

ചാടിേപ്പായവേനാടു സംസാരിപ്പാൻ അന്നു നിെന്റ
വായ ്തുറക്കും; നീ ഇനി െമൗനമായിരിക്കാെത
സംസാരിക്കും; അങ്ങെന നീ അവക്കൎ ു ഒരു
അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ
അറിയും.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ അേമ്മാന്യരുെടേനെര
മുഖംതിരിച്ചു അവെരക്കുറിച്ചു ്രപവചിച്ചു
അേമ്മാന്യേരാടു പറേയണ്ടതു: 3 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം േകൾപ്പിൻ; യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമായത്ീന്നൎ േപ്പാൾ നീ
അതിെനയും, യി്രസാേയൽേദശം ശൂന്യമായത്ീന്നൎ േപ്പാൾ
അതിെനയും, െയഹൂദാഗൃഹം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപായേപ്പാൾ അവെരയും െചാല്ലി നന്നായി എന്നു
പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു 4 ഞാൻ നിെന്ന കിഴക്കുള്ളവക്കൎ ു
ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കും; അവർ നിങ്കൽ
പാളയമടിച്ചു, നിവാസങ്ങെള ഉണ്ടാക്കും; അവർ നിെന്റ
ഫലം തിന്നുകയും നിെന്റ പാൽ കുടിക്കയും െചയ്യും. 5

ഞാൻ രബ്ബെയ ഒട്ടകങ്ങൾക്കു കിടപ്പിടവും
അേമ്മാന്യെര ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു താവളവും
ആക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 6

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയൽേദശെത്തക്കുറിച്ചു നീ ൈകെകാട്ടി
കാൽെകാണ്ടു ചവിട്ടി സവ്വൎ നിന്ദേയാടുംകൂെട
ഹൃദയപൂവ്വൎ ം സേന്താഷിച്ചതുെകാണ്ടു, 7 ഞാൻ നിെന്റ
േനെര ൈക നീട്ടി നിെന്ന ജാതികൾക്കു കവച്ചൎ യായി
െകാടുക്കും; ഞാൻ നിെന്ന വംശങ്ങളിൽനിന്നു
േഛദിച്ചു േദശങ്ങളിൽ നിന്നു മുടിച്ചു നശപ്പിച്ചുകളയും;
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നീ അറിയും. 8 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
െയഹൂദാഗൃഹം സകല ജാതികെളയുംേപാെലയേ്രത
എന്നു േമാവാബും േസയീരും പറയുന്നതുെകാണ്ടു, 9

ഞാൻ േമാവാബിെന്റ പാശൎ ്വെത്ത അതിെന്റ
അതൃത്തികളിലുള്ള പട്ടണങ്ങളായി േദശത്തിെന്റ
മഹത്വമായ േബത്ത്-െയശീേമാത്ത്, ബാൽ-െമേയാൻ,
കീയ്യൎ ഥയീം എന്നീ പട്ടണങ്ങൾമുതൽ തുറന്നുെവച്ചു 10

അവെയ അേമ്മാന്യർ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
ഓക്കൎ െപ്പടാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
അേമ്മാന്യേരാടുകൂെട കിഴക്കുള്ളവക്കൎ ു
ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കും. 11 ഇങ്ങെന ഞാൻ
േമാവാബിൽ ന്യായവിധി നടത്തും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്നു അവർ അറിയും.

12 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഏേദാം െയഹൂദാഗൃഹേത്താടു
്രപതികാരം െചയത്ു പകരം വീട്ടി ഏറ്റവും കുറ്റം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 13 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ഞാൻ
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ഏേദാമിേന്റ േനെര ൈക നീട്ടി അതിൽനിന്നു
മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും േഛദിച്ചു അതിെന
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും; േതമാൻ മുതൽ േദദാൻ വെര
അവർ വാളിനാൽ വീഴും. 14 ഞാൻ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയൽമുഖാന്തരം എേദാമിേനാടു ്രപതികാരം
നടത്തും; അവർ എെന്റ േകാപത്തിന്നും എെന്റ
േ്രകാധത്തിന്നും തക്കവണ്ണം എേദാമിേനാടു െചയ്യും;
അേപ്പാൾ അവർ എെന്റ ്രപതികാരം അറിയും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

15 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: െഫലിസ്ത്യർ ്രപതികാരം െചയത്ു
പൂവ്വൎ േദ്വഷേത്താടും നാശം വരുത്തുവാൻ
നിന്ദാഹൃദയേത്താടും കൂെട പകരം
വീട്ടിയിരിക്കെകാണ്ടു 16 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട
േനെര ൈക നീട്ടി േ്രകത്യെര സംഹരിച്ചു കടല്ക്കരയിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവെര നശിപ്പിച്ചുകളയും. 17 ഞാൻ
േ്രകാധശിക്ഷകേളാടുകൂെട അവേരാടു മഹാ്രപതികാരം
നടത്തും; ഞാൻ ്രപതികാരം അവേരാടു നടത്തുേമ്പാൾ,
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പതിെനാന്നാം ആണ്ടു ഒന്നാം തിയ്യതി
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ചു: നന്നായി,
ജാതികളുെട വാതിലായിരുന്നവൾ തകന്നൎ ുേപായി;
അവൾ എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവൾ
ശൂന്യമായത്ീന്നൎ ിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിറയും എന്നു
േസാർ പറയുന്നതുെകാണ്ടു 3 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േസാേര, ഞാൻ
നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; സമു്രദം തെന്റ
തിരകെള കയറിവരുമാറാക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ
അേനകം ജാതികെള നിെന്റ േനെര
പുറെപ്പട്ടുവരുമാറാക്കും. 4 അവർ േസാരിെന്റ
മതിലുകെള നശിപ്പിച്ചു, അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങെള
ഇടിച്ചുകളയും; ഞാൻ അതിെന്റ െപാടി
അടിച്ചുവാരിക്കളഞ്ഞു അതിെന െവറും പാറയാക്കും.
5 അതു സമു്രദത്തിെന്റ നടുവിൽ
വലവിരിക്കുന്നതിന്നുള്ള സ്ഥലമായത്ീരും; ഞാൻ അതു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; അതു ജാതികൾക്കു
കവച്ചൎ യായത്ീരും. 6 നാട്ടുപുറത്തുള്ള അതിെന്റ
പു്രതിമാെര വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്നു അവർ അറിയും. 7 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ വടക്കുനിന്നു
രാജാധിരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ എന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന കുതിരകേളാടും രഥങ്ങേളാടും
കുതിരേച്ചവകേരാടും ജനസമൂഹേത്താടും വളെര
പടജ്ജനേത്താടും കൂെട േസാരിന്നുേനെര വരുത്തും. 8

അവൻ നാട്ടുപുറത്തുള്ള നിെന്റ പു്രതിമാെര
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലും; അവൻ നിെന്റ േനെര
െകാത്തളം പണിതു വാടേകാരി നിെന്റ േനെര ഒരു മറ
നിത്തൎ ും. 9 അവൻ നിെന്റ മതിലുകളുെട േനെര
യ്രന്തമുട്ടികെള െവച്ചു േകാടാലിെകാണ്ടു നിെന്റ
േഗാപുരങ്ങെള തകത്തൎ ുകളയും. 10 അവെന്റ
കുതിരകളുെട െപരുപ്പംെകാണ്ടു കിളരുന്ന െപാടി
നിെന്ന മൂടും; മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
പട്ടണത്തിേലക്കു കടക്കുന്നതുേപാെല അവൻ നിെന്റ

േഗാപുരങ്ങളിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ
കുതിരേച്ചവകരുെടയും ച്രകങ്ങളുെടയും
രഥങ്ങളുെടയും മുഴക്കംെകാണ്ടു നിെന്റ മതിലുകൾ
കുലുങ്ങിേപ്പാകും. 11 തെന്റ കുതിരകളുെട
കുളമ്പുെകാണ്ടു അവൻ നിെന്റ സകലവീഥികെളയും
െമതിച്ചുകളയും; നിെന്റ ജനെത്ത അവൻ
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലും; നിെന്റ ബലമുള്ള തൂണുകൾ
നിലത്തു വീണുകിടക്കും. 12 അവർ നിെന്റ സമ്പത്തു
കവന്നൎ ു നിെന്റ ചരക്കു െകാള്ളയിട്ടു നിെന്റ മതിലുകൾ
ഇടിച്ചു നിെന്റ മേനാഹരഭവനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും;
നിെന്റ കല്ലും മരവും മണ്ണും എല്ലാം അവർ
െവള്ളത്തിൽ ഇട്ടുകളയും. 13 നിെന്റ പാട്ടുകളുെട
േഘാഷം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും; നിെന്റ വീണകളുെട
നാദം ഇനി േകൾക്കയുമില്ല. 14 ഞാൻ നിെന്ന
െവറുമ്പാറയാക്കും; നീ വലവിരിപ്പാനുള്ള
സ്ഥലമായത്ീരും; നിെന്ന ഇനി പണികയില്ല;
യേഹാവയായ ഞാൻ അതു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

15 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു േസാരിേനാടു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിഹതന്മാർ ഞരങ്ങുേമ്പാഴും നിെന്റ
നടുവിൽ സംഹാരം നടക്കുേമ്പാഴും നിെന്റ
വീഴച്യുെട ഒച്ചയാൽ ദ്വീപുകൾ
നടുങ്ങിേപ്പാകയില്ലേയാ? 16 അേപ്പാൾ സമു്രദത്തിെല
സകല്രപഭുക്കന്മാരും സിംഹാസനം വിട്ടിറങ്ങി,
അങ്കികെള നീക്കി വിചി്രതവ്രസ്തങ്ങെള
അഴിച്ചുെവക്കും; അവർ വിറയൽപൂണ്ടു നിലത്തിരുന്നു
മാ്രതേതാറും വിെറച്ചുെകാണ്ടു നിെന്നക്കുറിച്ചു
സ്തംഭിച്ചുേപാകും. 17 അവർ നിെന്നെച്ചാല്ലി ഒരു
വിലാപം തുടങ്ങി നിെന്നക്കുറിച്ചു പറയും:
സമു്രദസഞ്ചാരികൾ പാത്തൎ തും കീത്തൎ ിെപ്പട്ടതുമായ
പട്ടണേമ, നീ എങ്ങെന നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നീയും നിെന്റ
നിവാസികളും സമു്രദത്തിൽ ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചിരുന്നു
അതിെല സകലനിവാസികൾക്കും നിങ്ങെള
േപടിയായിരുന്നുവേല്ലാ! 18 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
വീഴച്യുെട നാളിൽ ദ്വീപുകൾ വിെറക്കും; അെത,
സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകൾ നിെന്റ നിയ്യൎ ാണത്തിങ്കൽ
്രഭമിച്ചുേപാകും. 19 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്ന
നിവാസികൾ ഇല്ലാത്ത പട്ടണങ്ങെളേപ്പാെല
ശൂന്യപട്ടണം ആക്കുേമ്പാഴും ഞാൻ നിെന്റേമൽ
ആഴിെയ വരുത്തി െപരുെവള്ളം നിെന്ന മൂടുേമ്പാഴും,
20 ഞാൻ നിെന്ന കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട
പുരാതനജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ ഇറക്കുകയും നിനക്കു
നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നും നീ
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു
നിലനില്ക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ നിെന്ന
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിൽ, പുരാതനശൂന്യങ്ങളിൽ
തേന്ന, കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട പാപ്പൎ ിക്കയും
െചയ്യും. 21 ഞാൻ നിെന്ന ശീ്രഘനാശത്തിന്നു
ഏലപ്ിക്കും; നീ ഇല്ലാെത ആയേ്പാകും; നിെന്ന
അേന്വഷിച്ചാലും ഇനി ഒരിക്കലും നിെന്ന
കെണ്ടത്തുകയില്ല എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ േസാരിെനക്കുറിച്ചു ഒരു
വിലാപം തുടങ്ങി േസാരിേനാടു പറേയണ്ടതു: 3
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തുറമുഖങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്നവളും ഏറിയ ദ്വീപുകളിെല
ജാതികളുെട വ്യാപാരിയും ആയുേള്ളാേവ,
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
േസാേര, ഞാൻ പൂണ്ണൎ സുന്ദരിയാകുന്നു എന്നു നീ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 നിെന്റ രാജ്യം സമു്രദമേദ്ധ്യ
ഇരിക്കുന്നു; നിെന്ന പണിതവർ നിെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ െത്ത
പരിപൂണ്ണൎ മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 5 െസനീരിെല
സരളമരംെകാണ്ടു അവർ നിെന്റ പാശൎ ്വം ഒെക്കയും
പണിതു; നിനക്കു പാമരം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
െലബാേനാനിൽനിന്നു േദവദാരുക്കെള െകാണ്ടുവന്നു.
6 ബാശാനിെല കരുേവലംെകാണ്ടു അവർ നിെന്റ
തണ്ടുകെള ഉണ്ടാക്കി; കിത്തീംദ്വീപുകളിൽനിന്നുള്ള
പുന്നമരത്തിൽ ആനെക്കാമ്പു പതിച്ചു നിനക്കു
തട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 7 നിനക്കു
െകാടിയായിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിെന്റ കപ്പൽപായ്
മി്രസയീമിൽനിന്നുള്ള വിചി്രതശണപടംെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു; എലീശാദ്വീപുകളിൽനിന്നുള്ള
ധൂ്രമപടവും രക്താംബരവും നിെന്റ
വിതാനമായിരുന്നു. 8 സീേദാനിെലയും സവ്വൎ ാദിെലയും
നിവാസികൾ നിെന്റ തേണ്ടലന്മാരായിരുന്നു; േസാേര,
നിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനികൾ നിെന്റ മാലുമികൾ
ആയിരുന്നു. 9 െഗബലിെല മൂപ്പന്മാരും അതിെല
ജ്ഞാനികളും നിെന്റ ഓരായപ്പണിക്കാരായിരുന്നു;
സമു്രദത്തിെല എല്ലാകപ്പലുകളും അവയുെട
കപ്പല്ക്കാരും നിെന്റ കച്ചവടം നടേത്തണ്ടതിന്നു നിന്നിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 പാസൎ ികളും ലൂദ്യരും പൂത്യരും
േയാദ്ധാക്കളായി നിെന്റ ൈസന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ പരിചയും തലേക്കാരികയും നിന്നിൽ തൂക്കി
നിനക്കു ഭംഗിപിടിപ്പിച്ചു. 11 അർവ്വാദ്യർ നിെന്റ
ൈസന്യേത്താടുകൂെട ചുറ്റും നിെന്റ മതിലുകളിേന്മലും
ഗമ്മാദ്യർ നിെന്റ േഗാപുരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ നിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ ചുറ്റും പരിച തൂക്കി
നിെന്റ െസൗന്ദയ്യൎ െത്ത പരിപൂണ്ണൎ മാക്കി. 12 തശൎ ീശ്
സകലവിധസമ്പത്തിെന്റയും െപരുപ്പംനിമിത്തം നിെന്റ
വ്യാപാരിയായിരുന്നു; െവള്ളി, ഇരിമ്പു, െവള്ളീയം,
കാരീയം എന്നിവ അവർ നിെന്റ ചരക്കിന്നു പകരം
തന്നു. 13 യാവാൻ, തൂബാൽ, േമശക്ക് എന്നിവർ
നിെന്റ വ്യാപാരികൾ ആയിരുന്നു; അവർ
ആളുകെളയും താ്രമസാധനങ്ങെളയും നിെന്റ
ചരക്കിന്നു പകരം തന്നു. 14 േതാഗമ്മൎ ാഗൃഹക്കാർ
നിെന്റ ചരക്കിന്നു പകരം കുതിരകെളയും
പടക്കുതിരകെളയും േകാവർകഴുതകെളയും തന്നു. 15

െദദാന്യർ നിെന്റ വ്യാപാരികളായിരുന്നു; അേനകം
ദ്വീപുകൾ നിെന്റ അധീനത്തിെല
വ്യാപാരേദശങ്ങളായിരുന്നു; അവർ ആനെക്കാമ്പും
കരിമരവും നിനക്കു കപ്പം െകാണ്ടുവന്നു. 16 നിെന്റ
പണിത്തരങ്ങളുെട െപരുപ്പംനിമിത്തം അരാം നിെന്റ
വ്യാപാരി ആയിരുന്നു; അവർ മരതകവും
ധൂ്രമവ്രസ്തവും വിചി്രതവ്രസ്തവും ശണപടവും
പവിഴവും പത്മരാഗവും നിെന്റ ചരക്കിന്നു പകരം
തന്നു. 17 െയഹൂദയും യി്രസാേയൽേദശവും നിെന്റ
വ്യാപാരികളായിരുന്നു; അവർ മിന്നീത്തിെല
േകാതമ്പും പലഹാരവും േതനും എണ്ണയും
പരിമളൈതലവും നിെന്റ ചരക്കിന്നു പകരം തന്നു. 18

ദേമ്മേശക്ക് നിെന്റ പണിത്തരങ്ങളുെട
െപരുപ്പംനിമിത്തവും സകലവിധസമ്പത്തിെന്റയും
െപരുപ്പംനിമിത്തവും െഹൽേബാനിെല വീഞ്ഞും
െവളുത്ത ആട്ടുേരാമവുംെകാണ്ടു നിെന്റ വ്യാപാരി
ആയിരുന്നു. 19 െവദാന്യരും ഊസാലിെല യാവാന്യരും
നിെന്റ ചരക്കുെകാണ്ടു വ്യാപാരം െചയത്ു;

മിനുസമുള്ള ഇരിമ്പും വഴനേത്താലും വയമ്പും നിെന്റ
ചരക്കിെന്റ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 െദദാൻ
കുതിരപ്പുറത്തിടുന്ന വിശിഷ്ടപടംെകാണ്ടു നിെന്റ
വ്യാപാരിയായിരുന്നു; 21 അരബികളും
േകദാ്രപൎ ഭുക്കന്മാെരാെക്കയും നിനക്കധീനരായ
വ്യാപാരികൾ ആയിരുന്നു; കുഞ്ഞാടുകൾ,
ആട്ടുെകാറ്റന്മാർ, േകാലാടുകൾ എന്നിവെകാണ്ടു
അവർ നിെന്റ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. 22

െശബയിെലയും രമയിെലയും വ്യാപാരികൾ നിെന്റ
കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു; അവർ േമത്തരമായ
സകലവിധപരിമളൈതലവും സകലവിധരത്നങ്ങളും
െപാന്നും നിെന്റ ചരക്കിന്നു പകരം തന്നു. 23

ഹാരാനും കലെ്നയും ഏെദനും
െശബാവ്യാപാരികളും അശ്ശൂരും കിലമ്ദും നിെന്റ
കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. 24 അവർ
വിശിഷ്ടസാധനങ്ങളും ചി്രതത്തയ്യലുള്ള
ധൂ്രമപ്പുെതപ്പുകളും പരവതാനികളും ബലത്തിൽ
പിരിച്ച കയറുകളും നിെന്റ ചരക്കിന്നു പകരം തന്നു.
25 തശൎ ീശ ്കപ്പലുകൾ നിനക്കു ചരക്കു െകാണ്ടുവന്നു;
നീ പരിപൂണ്ണൎ യും സമു്രദമേദ്ധ്യ അതിധനികയും
ആയിത്തീന്നൎ ു. 26 നിെന്റ തേണ്ടലന്മാർ നിെന്ന
പുറങ്കടലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി; കിഴക്കൻ കാറ്റു
സമു്രദമേദ്ധ്യെവച്ചു നിെന്ന ഉെടച്ചുകളഞ്ഞു. 27 നിെന്റ
സമ്പത്തും ചരക്കും കച്ചവടവും കപ്പല്ക്കാരും
മാലുമികളും ഓരായപ്പണിക്കാരും കുറ്റിക്കാരും
നിന്നിലുള്ള സകലേയാദ്ധാക്കളും നിെന്റ അകത്തുള്ള
സവ്വൎ ജനസമൂഹേത്താടും കൂെട നിെന്റ വീഴച്യുെട
നാളിൽ സമു്രദമേദ്ധ്യ വീഴും. 28 നിെന്റ മാലുമികളുെട
നിലവിളിെകാണ്ടു കപ്പൽകൂട്ടങ്ങൾ നടുങ്ങിേപ്പാകും. 29

തേണ്ടലന്മാെരാെക്കയും കപ്പല്ക്കാരും കടലിെല
മാലുമികൾ എല്ലാവരും കപ്പലുകളിൽനിന്നു ഇറങ്ങി
കരയിൽ നില്ക്കും. 30 അവർ ൈകേപ്പാെട ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചു തലയൽ പൂഴി വാരിയിട്ടു ചാരത്തിൽ
കിടന്നുരുളുകയും 31 നിെന്നെച്ചാല്ലി െമാട്ടയടിച്ച
രട്ടുടുക്കയും നിെന്നക്കുറിച്ചു മേനാവ്യസനേത്താടും
ൈകപ്പുള്ള വിലാപേത്താടും കൂെട കരകയും െചയ്യും.
32 തങ്ങളുെട ദുഃഖത്തിൽ അവർ നിെന്നെച്ചാല്ലി ഒരു
വിലാപം തുടങ്ങി നിെന്നക്കുറിച്ചു വിലപിക്കുന്നതു:
സമു്രദമേദ്ധ്യ നശിച്ചുേപായ േസാരിെനേപ്പാെല
ഏെതാരു നഗരമുള്ളു? 33 നിെന്റ ചരക്കു സമു്രദത്തിൽ
നിന്നു കയറിവന്നേപ്പാൾ, നീ ഏറിയ വംശങ്ങൾക്കു
തൃപത്ിവരുത്തി നിെന്റ സമ്പത്തിെന്റയും
വ്യാപാരത്തിെന്റയും െപരുപ്പംെകാണ്ടു ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാെര സമ്പന്നന്മാരാക്കി. 34 ഇേപ്പാൾ നീ
സമു്രദത്തിൽനിന്നു തകന്നൎ ു െപായേ്പായി; നിെന്റ
വ്യാപാരസമ്പത്തും നിെന്റ അകത്തുള്ള
ജനസമൂഹെമാെക്കയും െവള്ളത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ
വീണിരിക്കുന്നു. 35 ദ്വീപുവാസികെളാെക്കയും
നിെന്നക്കുറിച്ചു സ്തംഭിച്ചുേപാകുന്നു; അവരുെട
രാജാക്കന്മാർ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു മുഖം വാടി നില്ക്കുന്നു.
36 ജാതികളിെല വ്യാപാരികൾ നിെന്നക്കുറിച്ചു
ചൂളകുത്തുന്നു: നിനക്കു ശീ്രഘനാശം ഭവിച്ചു നീ
സദാകാലേത്തക്കും ഇല്ലാെതയാകും.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ േസാ്രപൎ ഭുവിേനാടു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ ഹൃദയം നിഗളിച്ചുേപായി; നീ
ൈദവമല്ല മനുഷ്യൻ മാ്രതമായിരിെക്ക: ഞാൻ
ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ സമു്രദമേദ്ധ്യ
ൈദവാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 3 നീ
ൈദവഭാവം നടിച്ചതുെകാണ്ടു - നീ ദാനീേയലിലും
ജ്ഞാനിയേല്ലാ; നീ അറിയാതവണ്ണം
മെറച്ചുെവക്കാകുന്ന ഒരു രഹസ്യവുമില്ല; 4 നിെന്റ
ജ്ഞാനംെകാണ്ടും വിേവകംെകാണ്ടും നീ ധനം
സമ്പാദിച്ചു െപാന്നും െവള്ളിയും നിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ചു െവച്ചു; 5 നീ മഹാജ്ഞാനംെകാണ്ടു
കച്ചവടത്താൽ ധനം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു; നിെന്റ ഹൃദയം
ധനംനിമിത്തം ഗവ്വൎ ിച്ചുമിരിക്കുന്നു - 6 അതുെകാണ്ടു
തേന്ന യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 7 നീ ൈദവഭാവം നടിക്കയാൽ
ഞാൻ ജാതികളിൽ ഉ്രഗന്മാരായ അന്യജാതിക്കാെര
നിെന്റ േനെര വരുത്തും; അവർ നിെന്റ
ജ്ഞാനേശാഭയുെട േനെര വാളൂരി നിെന്റ ്രപഭെയ
അശുദ്ധമാക്കും. 8 അവർ നിെന്ന കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുമാറാക്കും; നീ സമു്രദമേദ്ധ്യ
നിഹതന്മാെരേപ്പാെല മരിക്കും. 9 നിെന്ന
കുത്തിെക്കാല്ലുന്നവെന്റ കയ്യിൽ നീ ൈദവമല്ല,
മനുഷ്യൻ മാ്രതം ആയിരിെക്ക, നിെന്ന െകാല്ലുന്നവെന്റ
മുമ്പിൽ: ഞാൻ ൈദവം എന്നു നീ പറയുേമാ? 10

അന്യജാതിക്കാരുെട കയ്യാൽ നീ
അ്രഗചമ്മൎ ികെളേപ്പാെല മരിക്കും; ഞാൻ അതു
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 12 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
േസാർരാജാവിെനക്കുറിച്ചു ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി
അവേനാടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു! നീ മാതൃകാ
മു്രദയാകുന്നു; നീ ജ്ഞാനസമ്പൂണ്ണൎ നും
െസൗന്ദയ്യൎ സമ്പൂണ്ണൎ നും തേന്ന. 13 നീ ൈദവത്തിെന്റ
േതാട്ടമായ ഏെദനിൽ ആയിരുന്നു; താ്രമമണി,
പീതരത്നം, വ്രജം, പുഷപ്രാഗം, േഗാേമദകം,
സൂയ്യൎ കാന്തം, നീലക്കല്ലു, മാണിക്യം, മരതകം മുതലായ
സകലരത്നങ്ങളും നിെന്ന മൂടിയിരുന്നു; നിെന്ന
തീത്തൎ നാളിൽ നിന്നിൽ ഉള്ള തടങ്ങളുെടയും
കൂടുകളുെടയും പണി െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു.
14 നീ ചിറകു വിടത്തൎ ു മെറക്കുന്ന െകരൂബ ്ആകുന്നു;
ഞാൻ നിെന്ന വിശുദ്ധേദവപവ്വൎ തത്തിൽ
ഇരുത്തിയിരുന്നു; നീ അഗ്നിമയരഥങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ
സഞ്ചരിച്ചുേപാന്നു. 15 നിെന്ന സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ
നിങ്കൽ നീതിേകടു കണ്ടതുവെര നീ നടപ്പിൽ
നഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. 16 നിെന്റ വ്യാപാരത്തിെന്റ
െപരുപ്പംനിമിത്തം നിെന്റ അന്തഭൎ ാഗം
സാഹസംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു നീ പാപം െചയത്ു;
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന അശുദ്ധൻ എന്നു എണ്ണി
േദവപവ്വൎ തത്തിൽ നിന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; മെറക്കുന്ന
െകരൂേബ, ഞാൻ നിെന്ന അഗ്നിമയരഥങ്ങളുെട
മേദ്ധ്യനിന്നു മുടിച്ചുകളഞ്ഞു. 17 നിെന്റ
െസൗന്ദയ്യൎ ംനിമിത്തം നിെന്റ ഹൃദയം ഗവ്വൎ ിച്ചു, നിെന്റ
്രപഭനിമിത്തം നീ നിെന്റ ജ്ഞാനെത്ത വഷളാക്കി;
ഞാൻ നിെന്ന നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു, രാജാക്കന്മാർ
നിെന്ന കണ്ടു രസിക്കത്തക്കവണ്ണം നിെന്ന അവരുെട
മുമ്പിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 18 നിെന്റ
അകൃത്യബാഹുല്യംെകാണ്ടും നിെന്റ വ്യാപാരത്തിെന്റ
നീതിേകടുെകാണ്ടും നീ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങെള
അശുദ്ധമാക്കി; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്റ

നടുവിൽനിന്നു ഒരു തീ പുറെപ്പടുവിക്കും; അതു നിെന്ന
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; നിെന്ന കാണുന്ന ഏവരുെടയും
മുമ്പിൽ ഞാൻ നിെന്ന നിലത്തു ഭസമ്മാക്കിക്കളയും.
19 ജാതികളിൽ നിെന്ന അറിയുന്നവെരല്ലാവരും നിെന്ന
കണ്ടു സ്തംഭിച്ചുേപാകും; നിനക്കു ശി്രഘനാശം
ഭവിച്ചിട്ടു നീ സദാകാലേത്തക്കും ഇല്ലാെതയാകും.

20 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 21 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
സീേദാന്നു േനെര മുഖംതിരിച്ചു അതിെനക്കുറിച്ചു
്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടതു:

22 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: സീേദാേന, ഞാൻ നിനക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ
എെന്നത്തേന്ന മഹത്വീകരിക്കും; ഞാൻ അതിൽ
ന്യായവിധികെള നടത്തി എെന്നത്തേന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ
അറിയും. 23 ഞാൻ അതിൽ മഹാമാരിയും അതിെന്റ
വീഥികളിൽ രക്തവും അയക്കും; ചുറ്റിലും നിന്നു
അതിെന്റ േനെര വരുന്ന വാൾെകാണ്ടു
നിഹതന്മാരായവർ അതിെന്റ നടുവിൽ വീഴും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും. 24

യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത നിന്ദിച്ചവരായി അവരുെട
ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരിലുംനിന്നു കുത്തുന്ന
പറക്കാരയും േനാവിക്കുന്ന മുള്ളും ഇനി
അവക്കൎ ുണ്ടാകയില്ല; ഞാൻ യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
എന്നു അവർ അറിയും.

25 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത അവർ
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു
േശഖരിച്ചു. ജാതികൾ കാൺെക എെന്നത്തേന്ന
അവരിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ എെന്റ
ദാസനായ യാേക്കാബിന്നു െകാടുത്ത േദശത്തു അവർ
പാക്കൎ ും. 26 അവർ അതിൽ നിഭൎയമായി വസിക്കും;
അെത, അവർ വീടുകെള പണിതു മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കും; അവരുെട ചുറ്റുമുള്ളവരായി അവെര
നിന്ദിക്കുന്ന ഏവരിലും ഞാൻ ന്യായവിധികെള
നടത്തുേമ്പാൾ അവർ നിഭൎയമായി വസിക്കും; ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ എന്നു അവർ
അറിയും.

൨൯൨൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പത്താം ആണ്ടു, പത്താം മാസം, പ്രന്തണ്ടാം
തിയ്യതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാെന്റേനെര മുഖംതിരിച്ചു അവെനക്കുറിച്ചും
എല്ലാമി്രസയീമിെനക്കുറിച്ചും ്രപവചിച്ചു
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 3 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാേന, തെന്റ നദികളുെട നടുവിൽ കിടന്നു: ഈ
നദി എനിക്കുള്ളതാകുന്നു; ഞാൻ അതിെന
എനിക്കായിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന
മഹാന്രകേമ, ഞാൻ നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു.
4 ഞാൻ നിെന്റ െചകിളയിൽ ചൂണ്ടൽ െകാളുത്തി
നിെന്റ നദികളിെല മത്സ്യങ്ങെള നിെന്റ െചതുമ്പലിൽ
പറ്റുമാറാക്കി നിെന്ന നിെന്റ നദികളുെട നടുവിൽനിന്നു
വലിച്ചുകയറ്റും; നിെന്റ നദികളിെല മത്സ്യം ഒെക്കയും
നിെന്റ െചതുമ്പലിൽ പറ്റിയിരിക്കും. 5 ഞാൻ
നിെന്നയും നിെന്റ നദികളിെല മത്സ്യങ്ങെള ഒെക്കയും
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മരുഭൂമിയിൽ എറിഞ്ഞുകളയും; നീ െവളി്രമ്പേദശത്തു
വീഴും; ആരും നിെന്ന െപറുക്കുകേയാ േശഖരിക്കേയാ
െചയ്കയില്ല; ഞാൻ നിെന്ന കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും ഇരയായി െകാടുക്കും.
6 മി്രസയീംനിവാസികൾ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു ഒരു
ഓടേക്കാലായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവെരാെക്കയും
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അറിയും. 7 അവർ നിെന്ന
കയ്യിൽ പിടിച്ചേപ്പാേഴക്കു നീ ഒടിഞ്ഞു അവരുെട
േതാൾ ഒെക്കയും കീറിക്കളഞ്ഞു; അവർ
ഊന്നിയേപ്പാേഴക്കു നീ ഒടിഞ്ഞു അവരുെട
നടുെവാെക്കയും കുലുങ്ങുമാറാക്കി. 8 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ നിെന്റ േനെര വാൾ വരുത്തി നിങ്കൽനിന്നു
മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും േഛദിച്ചുകളയും. 9

മി്രസയീംേദശം പാഴും ശൂന്യവുമായത്ീരും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും; നദി
എനിക്കുള്ളതാകുന്നു; ഞാൻ അതിെന
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
10 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ നദികൾക്കും
വിേരാധമായിരുന്നു മി്രസയീംേദശെത്ത
െസേവെനേഗാപുരം മുതൽ കൂശിെന്റ അതൃത്തിവെര
അേശഷം പാഴും ശൂന്യവുമാക്കും. 11 മനുഷ്യെന്റ
കാൽ അതിൽകൂടി കടന്നുേപാകയില്ല; മൃഗത്തിെന്റ
കാൽ അതിൽ ചവിട്ടുകയുമില്ല; നാലപ്തു
സംവത്സരേത്തക്കു അതിൽ നിവാസികൾ
ഇല്ലാെതയിരിക്കും. 12 ഞാൻ മി്രസയീംേദശെത്ത
ശൂന്യേദശങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ശൂന്യമാക്കും; അതിെല
പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യപട്ടണങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ നാലപ്തു
സംവത്സരേത്തക്കു ശൂന്യമായിരിക്കും; ഞാൻ
മി്രസയീമ്യെര ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു
േദശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയും. 13 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നാലപ്തു
സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ മി്രസയീമ്യെര അവർ
ചിന്നിേപ്പായിരിക്കുന്ന ജാതികളിൽനിന്നു േശഖരിക്കും.
14 ഞാൻ മി്രസയീമിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റി അവെര
അവരുെട ജന്മേദശമായ പേ്രതാസ ്േദശേത്തക്കു
മടക്കിവരുത്തും; അവിെട അവർ ഒരു
ഹീനരാജ്യമായിരിക്കും. 15 അതു രാജ്യങ്ങളിൽെവച്ചു
അതിഹീനമായിരിക്കും; ഇനി ജാതികൾക്കു േമലായി
അതു തെന്നത്താൻ ഉയത്തൎ ുകയും ഇല്ല; അവർ
ജാതികളുെടേമൽ വാഴാതവണ്ണം ഞാൻ അവെര
കുെറച്ചുകളയും. 16 യി്രസാേയൽഗൃഹം തിരിഞ്ഞു
അവെര േനാക്കുേമ്പാൾ, അതു ഇനി അവരുെട
അകൃത്യം ഓപ്പൎ ിക്കുന്നതാേയാരു ശരണമായിരിക്കയില്ല;
ഞാൻ യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എന്നു അവർ
അറിയും.

17 ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടു, ഒന്നാം മാസം, ഒന്നാം
തിയ്യതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 18 മനുഷ്യപു്രതാ,
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസർ േസാരിെന്റ
േനെര തെന്റ ൈസന്യെത്തെക്കാണ്ടു വലിയ േവല
െചയ്യിച്ചു; എല്ലാതലയും കഷണ്ടിയായി എല്ലാചുമലും
േതാലുരിഞ്ഞുേപായി; എങ്കിലും േസാരിന്നു
വിേരാധമായി െചയത് േവെലക്കു അവേന്നാ അവെന്റ
ൈസന്യത്തിേന്നാ അവിെടനിന്നു ്രപതിഫലം കിട്ടിയില്ല.
19 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ മി്രസയീംേദശെത്ത
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിന്നു
െകാടുക്കും; അവൻ അതിെല സമ്പത്തു എടുത്തു
അതിെന െകാള്ളയിട്ടു കവച്ചൎ െചയ്യും; അതു അവെന്റ

ൈസന്യത്തിന്നു ്രപതിഫലമായിരിക്കും. 20 ഞാൻ
അവന്നു മി്രസയീംേദശെത്ത അവൻ െചയത്േവെലക്കു
്രപതിഫലമായി െകാടുക്കുന്നു; അവർ
എനിക്കായിട്ടേല്ലാ ്രപവത്തൎ ിച്ചതു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 21 അന്നാളിൽ ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു ഒരു െകാമ്പു
മുെളക്കുമാറാക്കി അവരുെട നടുവിൽ നിനക്കു തുറന്ന
വായ ്നല്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും.

൩൦൩൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ചുപറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
അേയ്യാ, കഷ്ടദിവസം! എന്നു മുറയിടുവിൻ. 3 നാൾ
അടുത്തിരിക്കുന്നു! അേത, യേഹാവയുെട നാൾ
അടുത്തിരിക്കുന്നു! അതു േമഘമുള്ള ദിവസം,
ജാതികളുെട കാലം തേന്ന ആയിരിക്കും. 4

മി്രസയീമിെന്റ േനെര വാൾ വരും; മി്രസയീമിൽ
നിഹതന്മാർ വീഴുകയും അവർ അതിെല സമ്പത്തു
അപഹരിക്കയും അതിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടിക്കയും
െചയ്യുേമ്പാൾ കൂശിൽ അതിേവദനയുണ്ടാകും. 5

കൂശ്യരും പൂത്യരും ലൂദ്യരും
സമ്മിശ്രജാതികെളാെക്കയും കൂബ്യരും
സഖ്യതയിൽെപട്ട േദശക്കാരും അവേരാടുകൂെട
വാൾെകാണ്ടു വീഴും. 6 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മി്രസയീമിെന താങ്ങുന്നവർ വീഴും;
അതിെന്റ ബലത്തിെന്റ ്രപതാപം താണുേപാകും;
െസേവേനേഗാപുരംമുതൽ അവർ വാൾെകാണ്ടു
വീഴും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.
7 അവർ ശൂന്യേദശങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ ശൂന്യമായേ്പാകും;
അതിെല പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യപട്ടണങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ആയിരിക്കും. 8 ഞാൻ മി്രസയീമിന്നു തീ െവച്ചിട്ടു
അതിെന്റ സഹായക്കാെരാെക്കയും
തകന്നൎ ുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയന്നു അവർ
അറിയും. 9 ആ നാളിൽ ദൂതന്മാർ നിശ്ചിന്തന്മാരായ
കൂശ്യെര ഭയെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്നു കപ്പലുകളിൽ കയറി
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു പുറെപ്പടും; അേപ്പാൾ
മി്രസയീമിെന്റ നാളിൽ എന്നേപാെല അവക്കൎ ു
അതിേവദന ഉണ്ടാകും; ഇതാ, അതു വരുന്നു. 10

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ ബാേബൽ രാജാവായ െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ
കയ്യാൽ മി്രസയീമിെന്റ പുരുഷാരെത്ത ഇല്ലാതാക്കും. 11

േദശെത്ത നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവെനയും
അവേനാടുകൂെട ജാതികളിൽ ഭയങ്കരന്മാരായ അവെന്റ
ജനെത്തയും വരുത്തും; അവർ മി്രസയീമിെന്റ േനെര
വാൾ ഊരി േദശെത്ത നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു
നിെറക്കും. 12 ഞാൻ നദികെള വറ്റിച്ചു േദശെത്ത
ദുഷ്ടന്മാക്കൎ ു വിറ്റുകളയും; േദശെത്തയും അതിലുള്ള
സകലെത്തയും ഞാൻ അന്യജാതികളുെട കയ്യാൽ
ശൂന്യമാക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ അതു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു. 13 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ വി്രഗഹങ്ങെള
നശിപ്പിച്ചു അവരുെട മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികെള
േനാഫിൽനിന്നു ഇല്ലാതാക്കും; ഇനി
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു ഒരു ്രപഭു ഉത്ഭവിക്കയില്ല;
ഞാൻ മി്രസയീംേദശത്തു ഭയം വരുത്തും. 14 ഞാൻ
പേ്രതാസിെന ശൂന്യമാക്കും; േസാവാന്നു തീ െവക്കും,
േനാവിൽ ന്യായവിധി നടത്തും. 15 മി്രസയീമിെന്റ
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േകാട്ടയായ സീനിൽ ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം പകരും;
ഞാൻ േനാവിെല പുരുഷാരെത്ത േഛദിച്ചുകളയും. 16

ഞാൻ മി്രസയീമിന്നു തീ െവക്കും; സീൻ
അതിേവദനയിൽ ആകും; േനാവ ്പിളന്നൎ ുേപാകും;
േനാഫിന്നു പകൽസമയത്തു ൈവരികൾ ഉണ്ടാകും. 17

ആെവനിെലയും പി-േബെസത്തിെലയും
െയൗവനക്കാർ വാൾെകാണ്ടു വീഴും; അവേയാ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും. 18 ഞാൻ
മി്രസയീമിെന്റ നുകം ഒടിച്ചു അവളുെട ബലത്തിെന്റ
്രപതാപം ഇല്ലാതാക്കുേമ്പാൾ തഹഫേ്നെഹസിൽ
പകൽ ഇരുണ്ടുേപാകും; അവെളേയാ ഒരു േമഘം
മൂടും; അവളുെട പു്രതിമാർ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരും. 19 ഇങ്ങെന ഞാൻ മി്രസയീമിൽ
ന്യായവിധികെള നടത്തും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു
അവർ അറിയും.

20 പതിെനാന്നാമാണ്ടു, ഒന്നാം മാസം ഏഴാം തിയ്യതി
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 21 മനുഷ്യപു്രതാ,
മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ ഭുജെത്ത ഞാൻ
ഒടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു വാൾ പിടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
ശക്തി ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു അതിന്നു മരുന്നുെവച്ചു
െകട്ടുകയില്ല, ചികിത്സ െചയ്കയുമില്ല. 22 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാന്നു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെന്റ ഭുജങ്ങെള,
ബലമുള്ളതിെനയും ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിെനയും തേന്ന,
ഒടിച്ചുകളയും; വാളിെന ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
വീഴിച്ചുകളകയും െചയ്യും. 23 ഞാൻ മി്രസയീമ്യെര
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ചുകളയും. 24 ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ഭുജങ്ങെള ബലെപ്പടുത്തി എെന്റ വാളിെന അവെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുക്കും; ഫറേവാെന്റ ഭുജങ്ങെളേയാ ഞാൻ
ഒടിച്ചുകളയും; മുറിേവറ്റവൻ ഞരങ്ങുന്നതുേപാെല
അവൻഅവെന്റ മുമ്പിൽ ഞരങ്ങും. 25 ഇങ്ങെന ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ഭുജങ്ങെള ബലെപ്പടുത്തും;
ഫറേവാെന്റ ഭുജങ്ങൾ വീണുേപാകും; ഞാൻ എെന്റ
വാളിെന ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തിട്ടു
അവൻ അതിെന മി്രസയീംേദശത്തിെന്റ േനെര
ഓങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും.
26 ഞാൻ മി്രസയീമ്യെര ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു
േദശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു
അവർ അറിയും.

൩൧൩൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പതിെനാന്നാം ആണ്ടു, മൂന്നാം മാസം, ഒന്നാം
തിയ്യതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാേനാടും
അവെന്റ പുരുഷാരേത്താടും പറേയണ്ടതു: നിെന്റ
മഹത്വത്തിൽ നീ ആക്കൎ ു സമൻ? 3 അശ്ശൂർ
െലബാേനാനിൽ ഭംഗിയുള്ള െകാമ്പുകേളാടും
തണലുള്ള ഇലകേളാടും െപാക്കത്തിലുള്ള
വളച്ചൎ േയാടും കൂടിയ ഒരു േദവദാരുവായിരുന്നുവേല്ലാ;
അതിെന്റ തുഞ്ചം േമഘങ്ങേളാളം എത്തിയിരുന്നു. 4

െവള്ളം അതിെന വളത്തൎ ി ആഴി അതിെന
ഉയരുമാറാക്കി; അതിെന്റ നദികൾ േതാട്ടെത്ത ചുറ്റി
ഒഴുകി, അതു തെന്റ ഒഴുക്കുകെള വയലിെല സകല
വൃക്ഷങ്ങളുെടയും അടുക്കേലക്കു അയച്ചുെകാടുത്തു.
5 അതുെകാണ്ടു അതു വളന്നൎ ു വയലിെല

സകലവൃക്ഷങ്ങെളക്കാളും െപാങ്ങി; അതു
െവള്ളത്തിെന്റ െപരുപ്പംെകാണ്ടു പടന്നൎ ു തെന്റ
െകാമ്പുകെള െപരുക്കി ചില്ലികെള നീട്ടി. 6 അതിെന്റ
ചില്ലികളിൽ ആകാശത്തിെല പറവ ഒെക്കയും
കൂടുണ്ടാക്കി; അതിെന്റ െകാമ്പുകളുെട കീെഴ
കാട്ടുമൃഗം ഒെക്കയും െപറ്റുകിടന്നു; അതിെന്റ
തണലിൽ വലിയ ജാതികെളാെക്കയും പാത്തൎ ു. 7

ഇങ്ങെന അതിെന്റ േവർ വളെര െവള്ളത്തിന്നരിെക
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു അതു വലുതായി െകാമ്പുകെള
നീട്ടി േശാഭിച്ചിരുന്നു. 8 ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിെല
േദവദാരുക്കൾക്കു അതിെന മെറപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
സരളവൃക്ഷങ്ങൾ അതിെന്റ െകാമ്പുകേളാടു
തുല്യമായിരുന്നില്ല; അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷങ്ങൾ അതിെന്റ
ചില്ലികേളാടു ഒത്തിരുന്നില്ല; ൈദവത്തിെന്റ
േതാട്ടത്തിെല ഒരു വൃക്ഷവും ഭംഗിയിൽ അതിേനാടു
സമമായിരുന്നതുമില്ല. 9 െകാമ്പുകളുെട െപരുപ്പം
െകാണ്ടു ഞാൻ അതിന്നു ഭംഗിവരുത്തിയതിനാൽ
ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടമായ ഏെദനിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങളും അതിേനാടു അസൂയെപ്പട്ടു. 10

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അതു വളന്നൎ ുെപാങ്ങി തുഞ്ചം
േമഘങ്ങേളാളം നീട്ടി അതിെന്റ ഹൃദയം തെന്റ
വളച്ചൎ യിങ്കൽ ഗവ്വൎ ിച്ചുേപായതുെകാണ്ടു 11 ഞാൻ
അതിെന ജാതികളിൽ ബലവാനായവെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും; അവൻ അതിേനാടു ഇടെപടും; അതിെന്റ
ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ അതിെന
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 ജാതികളിൽ ഉ്രഗന്മാരായ
അന്യജാതിക്കാർ അതിെന െവട്ടി തള്ളിയിട്ടു; അതിെന്റ
െകാമ്പുകൾ മലകളിലും എല്ലാ താഴവ്രകളിലും വീണു;
അതിെന്റ ശാഖകൾ േദശത്തിെല
എല്ലാേതാടുകളുെടയും അരികത്തു
ഒടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; ഭൂമിയിെല സകലജാതികളും
അതിെന്റ തണൽ വിട്ടിറങ്ങി അതിെന
ഉേപക്ഷിച്ചുേപായി. 13 വീണുകിടക്കുന്ന അതിെന്റ
തടിേമൽ ആകാശത്തിെല പറവ ഒെക്കയും പാക്കൎ ും;
അതിെന്റ െകാമ്പുകളുെട ഇടയിേലക്കു കാട്ടുമൃഗം
ഒെക്കയും വരും. 14 െവള്ളത്തിന്നരിെകയുള്ള
സകലവൃക്ഷങ്ങളും ഉയരം േഹതുവായി ഗവ്വൎ ിക്കേയാ
തുഞ്ചം േമഘങ്ങേളാളം നീട്ടുകേയാ െവള്ളം
കുടിക്കുന്നവരായ അവരുെട സകലബലശാലികളും
തങ്ങളുെട ഉയച്ചൎ യിങ്കൽ നിഗളിച്ചു നില്ക്കേയാ
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന; അവെരാെക്കയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്തു
മരണത്തിന്നു ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

15 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അതു പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങിേപ്പായനാളിൽ ഞാൻ ഒരു വിലാപം കഴിപ്പിച്ചു;
അതിന്നു േവണ്ടി ആഴെത്ത മൂടി െപരുെവള്ളം
െകട്ടിനിലപ്ാൻ തക്കവണ്ണം അതിെന്റ നദികെള
തടുത്തു; അതുനിമിത്തം ഞാൻ െലബാേനാെന
കറുപ്പുടുപ്പിച്ചു; കാട്ടിെല സകലവൃക്ഷങ്ങളും
അതുനിമിത്തം ക്ഷീണിച്ചുേപായി. 16 ഞാൻ അതിെന
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട പാതാളത്തിൽ
തള്ളിയിട്ടേപ്പാൾ, അതിെന്റ വീഴച്യുെട മുഴക്കത്തിങ്കൽ
ഞാൻ ജാതികെള നടുങ്ങുമാറാക്കി; ഏെദനിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങളും െലബാേനാനിെല േശ്രഷഠ്വും
ഉത്തമവുമായി െവള്ളം കുടിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങളും
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്തു ആശ്വാസം ്രപാപിച്ചു. 17

അവയും അതിേനാടുകൂെട വാളാൽ
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നിഹതന്മാരായവരുെട അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങിേപ്പായി; അതിെന്റ തുണയായി അതിെന്റ നിഴലിൽ
ജാതികളുെട മേദ്ധ്യ പാത്തൎ വർ തേന്ന. 18 അങ്ങെന നീ
മഹത്വത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ഏെദനിെല
വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏതിേനാടു തുല്യമാകുന്നു? എന്നാൽ നീ
ഏെദനിെല വൃക്ഷങ്ങേളാടുകൂെട ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗത്തു ഇറങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവരും; വാളാൽ
നിഹതന്മാരായവേരാടുകൂെട നീ അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട
ഇടയിൽ കിടക്കും. ഇതു ഫറേവാനും അവെന്റ
സകലപുരുഷാരവും തേന്ന എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൩൨൩൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടു, പ്രന്തണ്ടാം മാസം, ഒന്നാം
തിയ്യതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാെനക്കുറിച്ചു ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി അവേനാടു
പറേയണ്ടതു: ജാതികളിൽ ബാലസിംഹമായുേള്ളാേവ,
നീ നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ കടലിെല ന്രകംേപാെല
ആയിരുന്നു; നീ നദികളിൽ ചാടി കാൽെകാണ്ടു
െവള്ളം കലക്കി നദികെള അഴുക്കാക്കിക്കളഞ്ഞു. 3

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ അേനകം ജാതികളുെട കൂട്ടെത്തെക്കാണ്ടു
നിെന്റേമൽ എെന്റ വലെയ വീശിക്കും; അവർ എെന്റ
വലയിൽ നിെന്ന വലിെച്ചടുക്കും; 4 ഞാൻ നിെന്ന
കെരക്കു വലിച്ചിടും; നിെന്ന െവളി്രമ്പേദശത്തു
എറിഞ്ഞുകളയും; ആകാശത്തിെല പറവ ഒെക്കയും
നിെന്റേമൽ ഇരിക്കുമാറാക്കി സവ്വൎ ഭൂമിയിെലയും
മൃഗങ്ങൾക്കു നിെന്ന ഇരയാക്കി തൃപത്ിവരുത്തും. 5

ഞാൻ നിെന്റ മാംസെത്ത പവ്വൎ തങ്ങളിേന്മൽ കൂട്ടി നിെന്റ
പിണംെകാണ്ടു താഴവ്രകെള നിെറക്കും. 6 ഞാൻ
നിെന്റ െചളിനിലെത്ത മലകേളാളം നിെന്റ
രക്തംെകാണ്ടു നെനക്കും; നീച്ചൎ ാലുകൾ നിന്നാൽ
നിറയും. 7 നിെന്ന െകടുത്തുകളയുേമ്പാൾ ഞാൻ
ആകാശെത്ത മൂടി അതിെല നക്ഷ്രതങ്ങെള
കറുപ്പുടുപ്പിക്കും; ഞാൻ സൂയ്യൎ െന േമഘംെകാണ്ടു
മെറക്കും; ച്രന്ദൻ ്രപകാശം നല്കുകയും ഇല്ല. 8

ആകാശത്തിെല േശാഭയുള്ള േജ്യാതിസ്സുകെള ഒെക്കയും
ഞാൻ നിെന്റ നിമിത്തം കറുപ്പുടുപ്പിക്കയും നിെന്റ
േദശത്തിൽ അന്ധകാരം വരുത്തുകയും െചയ്യും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 9 നിെന്റ
നാശം ജാതികളുെട ഇടയിലും നീ അറിയാത്ത
േദശങ്ങേളാളവും ്രപസിദ്ധമാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
അേനക ജാതികളുെട ഹൃദയങ്ങെള വ്യസനിപ്പിക്കും. 10

ഞാൻ അേനകം ജാതികെള നിെന്നെച്ചാല്ലി
സ്തംഭിക്കുമാറാക്കും; അവരുെട രാജാക്കന്മാർ
കാൺെക ഞാൻ എെന്റ വാൾ വീശുേമ്പാൾ, അവർ
നിെന്റനിമിത്തം അത്യന്തം േപടിച്ചുേപാകും; നിെന്റ
വീഴച്യുെട നാളിൽ അവർ ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ
്രപാണെന ഓത്തൎ ു മാ്രതേതാറും വിെറക്കും. 11

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ബാേബൽരാജാവിെന്റ വാൾ നിെന്റ േനെര വരും. 12

വീരന്മാരുെട വാൾെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്റ
പുരുഷാരെത്ത വീഴുമാറാക്കും; അവെരല്ലാവരും
ജാതികളിൽെവച്ചു ഉ്രഗന്മാർ; അവർ മി്രസയീമിെന്റ
്രപതാപെത്ത ശൂന്യമാക്കും; അതിെല
പുരുഷാരെമാെക്കയും നശിച്ചുേപാകും. 13 വളെര
െവള്ളത്തിന്നരിെകനിന്നു ഞാൻ അതിെല

സകലമൃഗങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കും; ഇനിേമൽ
മനുഷ്യെന്റ കാൽ അതിെന കലക്കുകയില്ല; മൃഗങ്ങളുെട
കുളമ്പും അതിെന കലക്കുകയില്ല. 14 ആ കാലത്തു
ഞാൻ അവരുെട െവള്ളം െതളിയുമാറാക്കി അവരുെട
നദികെള എണ്ണേപാെല ഒഴുകുമാറാക്കും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 15 ഞാൻ
മി്രസയീംേദശെത്ത പാഴാക്കി േദശം ശൂന്യമായി
അതിലുള്ളെതാെക്കയും ഇല്ലാതാകുേമ്പാഴും ഞാൻ
അതിെല നിവാസികെള ഒെക്കയും നശിപ്പിക്കുേമ്പാഴും,
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും. 16 അവർ
അതിെനക്കുറിച്ചു വിലപിക്കുന്ന വിലാപം ഇതേ്രത;
ജാതികളുെട പു്രതിമാർ ഇതു െചാല്ലി വിലപിക്കും;
അവർ മി്രസയീമിെനക്കുറിച്ചും അതിെല
സകലപുരുഷന്മാെരക്കുറിച്ചും ഇതു െചാല്ലി
വിലപിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു.

17 പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടു, ആ മാസം, പതിനഞ്ചാം
തിയ്യതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 18 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
മി്രസയീമിെല പുരുഷാരെത്തക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു
അതിെനയും ശ്രുതിെപ്പട്ട ജാതികളുെട പു്രതിമാെരയും
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടു കൂെട ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗത്തു തള്ളിയിടുക. 19 െസൗന്ദയ്യൎ ത്തിൽ നീ
ആെരക്കാൾ വിേശഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നീ
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട കൂട്ടത്തിൽ
കിടക്കുക. 20 വാളാൽ നിഹതന്മാരായവരുെട നടുവിൽ
അവർ വീഴും; വാൾ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അതിെനയും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരെത്തയും
വലിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 21 വീരന്മാരിൽ
ബലവാന്മാരായവർ അവെന്റ സഹായക്കാേരാടുകൂെട
പാതാളത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു അവേനാടു
സംസാരിക്കും; അ്രഗചമ്മൎ ികളായി വാളാൽ
നിഹതന്മാരയവർ ഇറങ്ങിെച്ചന്നു അവിെട കിടക്കുന്നു.
22 അവിെട അശ്ശൂരും അതിെന്റ സവ്വൎ സമൂഹവും ഉണ്ടു;
അവെന്റ ശവക്കുഴികൾ അവെന്റ ചുറ്റും കിടക്കുന്നു;
അവെരല്ലാവരും വാളാൽ നിഹതന്മാരായി വീണവർ
തേന്ന. 23 അവരുെട ശവക്കുഴികൾ പാതാളത്തിെന്റ
അെങ്ങയറ്റത്തിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ സമൂഹം അതിെന്റ
ശവക്കുഴിയുെട ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നു; ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്തു ഭീതിപരത്തിയ അവെരല്ലാവരും വാളാൽ
നിഹതന്മാരായി വീണിരിക്കുന്നു. 24 അവിെട ഏലാമും
അതിെന്റ ശവക്കുഴിയുെട ചുറ്റും അതിെന്റ
സകലപുരുഷാരവും ഉണ്ടു; അവർ എല്ലാവരും വാളാൽ
നിഹതന്മാരായി വീണു അ്രഗചമ്മൎ ികളായി ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗത്തു ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു അവർ നീതി പരത്തി;
എങ്കിലും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട അവർ
ലജ്ജ വഹിക്കുന്നു. 25 നിഹതന്മാരുെട മേദ്ധ്യ അവർ
അതിന്നും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരത്തിന്നും ഒരു
കിടക്ക വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ ശവക്കുഴികൾ
അതിെന്റ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നു; അവെരാെക്കയും
അ്രഗചമ്മൎ ികളായി വാളാൽ നിഹതന്മാരാകുന്നു;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു അവർ ഭീതി
പരത്തിയിരിക്കയാൽ കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ലജ്ജ വഹിക്കുന്നു;
നിഹതന്മാരുെട മേദ്ധ്യ അതു കിടക്കുന്നു. 26 അവിെട
േമെശക്കും തൂബലും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരവും
ഉണ്ടു; അതിെന്റ ശവക്കുഴികൾ അതിെന്റ ചുറ്റും
ഇരിക്കുന്നു; അവർ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു ഭീതി
പരത്തിയിരിക്കയാൽ അവെരാെക്കയും
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അ്രഗചമ്മൎ ികളായി വാളാൽ നിഹതന്മാരായിരിക്കുന്നു.
27 അവർ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു വീരന്മാക്കൎ ു ഭീതി
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു തങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങെള
അസ്ഥികളിേന്മൽ ചുമന്നും തങ്ങളുെട വാളുകെള
തെലക്കു കീെഴ െവച്ചുംെകാണ്ടു അ്രഗചമ്മൎ ികളിൽ
പട്ടുേപായ വീരന്മാരായി പടേക്കാേപ്പാടുകൂെട
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
കിടേക്കണ്ടതല്ലേയാ? 28 നീേയാ അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ തകന്നൎ ുേപാകയും വാളാൽ
നിഹതന്മാരായവേരാടുകൂെട കിടക്കുകയും െചയ്യും.
29 അവിെട ഏേദാമും അതിെന്റ രാജാക്കന്മാരും
സകല്രപഭുക്കന്മാരും ഉണ്ടു; അവർ തങ്ങളുെട
വല്ലഭത്വത്തിൽ വാളാൽ നിഹതന്മാരായവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ കിടേക്കണ്ടിവന്നു; അവർ
അ്രഗചമ്മൎ ികേളാടും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടും
കൂെട കിടക്കുന്നു. 30 അവിെട വടെക്ക
്രപഭുക്കന്മാെരല്ലാവരും നിഹതന്മാേരാടു കൂെട
ഇറങ്ങിേപ്പായ സകലസീേദാന്യരും ഉണ്ടു; അവർ
തങ്ങളുെട വല്ലഭത്വത്താൽ പരത്തിയ ഭീതിനിമിത്തം
ലജ്ജിക്കുന്നു; അവർ അ്രഗചമ്മൎ ികളായി വാളാൽ
നിഹതന്മാരായവേരാടുകൂെട കിടക്കുകയും കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ലജ്ജ വഹിക്കയും െചയ്യുന്നു.
31 അവെര ഫറേവാൻ കണ്ടു തെന്റ
സകലപുരുഷാരെത്തയും കുറിച്ചു ആശ്വസിക്കും;
ഫറേവാനും അവെന്റ സകലൈസന്യവും വാളാൽ
നിഹതന്മാരായിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 32 ഞാനേല്ലാ അവെന്റ ഭീതി
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു പരത്തിയതു; ഫറേവാനും
അവെന്റ പുരുഷാരെമാെക്കയും വാളാൽ
നിഹതന്മാരായവേരാടുകൂെട അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ കിടേക്കണ്ടിവരും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൩൩൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ; 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ നിെന്റ സ്വജാതിക്കാേരാടു
്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടതു: ഞാൻ ഒരു േദശത്തിെന്റ
േനെര വാൾ വരുത്തുേമ്പാൾ, ആ േദശത്തിെല ജനം
തങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരു പുരുഷെന
തിരെഞ്ഞടുത്തു കാവല്ക്കാരനായിെവച്ചാൽ, 3

േദശത്തിെന്റ േനെര വാൾ വരുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവൻ
കാഹളം ഊതി ജനെത്ത ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ 4

ആെരങ്കിലും കാഹളനാദം േകട്ടു കരുതിെക്കാള്ളാെത
ഇരുന്നാൽ, വാൾ വന്നു അവെന േഛദിച്ചുകളയുന്നു
എങ്കിൽ അവെന്റ രക്തം അവെന്റ തലേമൽ തേന്ന
ഇരിക്കും. 5 അവൻ കാഹളനാദം േകട്ടിട്ടു
കരുതിെക്കാണ്ടില്ല; അവെന്റ രക്തം അവെന്റേമൽ
ഇരിക്കും; കരുതിെക്കാണ്ടിരുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ തെന്റ
്രപാണെന രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. 6 എന്നാൽ
കാവല്ക്കാരൻ വാൾ വരുന്നതു കണ്ടു കാഹളം
ഊതാെതയും ജനം കരുതിെക്കാള്ളാെതയും ഇരുന്നിട്ടു
വാൾ വന്നു അവരുെട ഇടയിൽനിന്നു ഒരുത്തെന
േഛദിച്ചുകളയുന്നു എങ്കിൽ, ഇവൻ തെന്റ
അകൃത്യംനിമിത്തം േഛദിക്കെപ്പട്ടുേപായി എങ്കിലും
അവെന്റ രക്തം ഞാൻ കാവല്ക്കാരേനാടു േചാദിക്കും. 7

അതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു കാവല്ക്കാരനാക്കി
െവച്ചിരിക്കുന്നു, നീ എെന്റ വായിൽനിന്നു വചനം

േകട്ടു എെന്റ നാമത്തിൽ അവെര ഓമ്മൎ െപ്പടുേത്തണം.
8 ഞാൻ ദുഷ്ടേനാടു: ദുഷ്ടാ, നീ മരിക്കും എന്നു
കലപ്ിക്കുേമ്പാൾ ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴി വിട്ടുതിരിവാൻ
കരുതിെക്കാള്ളത്തക്കവണ്ണം നീ അവെന
്രപേബാധിപ്പിക്കാെതയിരുന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ
അകൃത്യംനിമിത്തം മരിക്കും; അവെന്റ രക്തേമാ ഞാൻ
നിേന്നാടു േചാദിക്കും. 9 എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴി
വിട്ടുതിരിേയണ്ടതിന്നു നീ അവെന ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തീട്ടും
അവൻ തെന്റ വഴി വിട്ടുതിരിയാഞ്ഞാൽ, അവൻ തെന്റ
അകൃത്യംനിമിത്തം മരിക്കും; നീേയാ, നിെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 അതുെകാണ്ടു മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടു പറേയണ്ടതു: ഞങ്ങളുെട
അതി്രകമങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുെടേമൽ
ഇരിക്കുന്നു; അവയാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു;
ഞങ്ങൾ എങ്ങെന ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 11 എന്നാണ, ദുഷ്ടെന്റ മരണത്തിൽ അല്ല,
ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതിൽ
അേ്രത എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളെതന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു; നിങ്ങളുെട ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ ങ്ങെള
വിട്ടുതിരിവിൻ, തിരിവിൻ; യി്രസാേയൽഗൃഹേമ,
നിങ്ങൾ എന്തിന്നു മരിക്കുന്നു എന്നു അവേരാടു
പറക. 12 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ നിെന്റ സ്വജാതിക്കാേരാടു
പറേയണ്ടതു: നീതിമാൻ അതി്രകമം െചയ്യുന്ന നാളിൽ
അവെന്റ നീതി അവെന രക്ഷിക്കയില്ല; ദുഷ്ടൻ തെന്റ
ദുഷ്ടത വിട്ടുതിരിയുന്ന നാളിൽ തെന്റ ദുഷ്ടതയാൽ
ഇടറിവീഴുകയില്ല; നീതിമാൻ പാപം െചയ്യുന്ന നാളിൽ,
അവന്നു തെന്റ നീതിയാൽ ജീവിപ്പാൻ കഴികയുമില്ല. 13

നീതിമാൻ ജീവിക്കുെമന്നു ഞാൻ അവേനാടു
പറയുേമ്പാൾ, അവൻ തെന്റ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചു
അകൃത്യം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവെന്റ
നീതി്രപവൃത്തികൾ ഒന്നും അവന്നു കണക്കിടുകയില്ല;
അവൻ െചയത് നീതിേകടുനിമിത്തം അവൻ മരിക്കും.
14 എന്നാൽ ഞാൻ ദുഷ്ടേനാടു: നീ മരിക്കും എന്നു
പറയുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ പാപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു
നീതിയും ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിക്കയും 15 പണയം
തിരിെക െകാടുക്കയും അപഹരിച്ചതു
മടക്കിെക്കാടുക്കയും നീതിേകടു ഒന്നും െചയ്യാെത
ജീവെന്റ ചട്ടങ്ങെള അനുസരിക്കയും െചയത്ാൽ
അവൻ മരിക്കാെത ജീവിക്കും. 16 അവൻ െചയത്
പാപം ഒന്നും അവന്നു കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ
നീതിയും ന്യായവും ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ
ജീവിക്കും. 17 എന്നാൽ നിെന്റ സ്വജാതിക്കാർ:
കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി െചാവ്വുള്ളതല്ല എന്നു പറയുന്നു;
അവരുെട വഴിയേ്രത െചാവ്വില്ലാെതയിരിക്കുന്നതു. 18

നീതിമാൻ തെന്റ നീതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിേകടു
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ അതിനാൽ തേന്ന
മരിക്കും. 19 എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ ദുഷ്ടത
വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിയും ന്യായവും
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ അതിനാൽ
ജീവിക്കും. 20 എന്നിട്ടും കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി
െചാവ്വുള്ളതല്ല എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു;
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തെനയും അവനവെന്റ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം
ന്യായം വിധിക്കും.

21 ഞങ്ങളുെട ്രപവാസത്തിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടു,
പത്താം മാസം, അഞ്ചാം തിയ്യതി, െയരൂശേലമിൽനിന്നു
ചാടിേപ്പായ ഒരുത്തൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നഗരം
പിടിക്കെപ്പട്ടുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു. 22

ചാടിേപ്പായവൻ വരുന്നതിെന്റ തെലനാൾ
ൈവകുേന്നരം യേഹാവയുെട ൈക എെന്റേമൽ
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വന്നു; രാവിെല അവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വരുേമ്പാേഴക്കു യേഹാവ എെന്റ വായ ്തുറന്നിരുന്നു;
അങ്ങെന എെന്റ വായ ്തുറന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ
പിെന്ന മിണ്ടാെത ഇരുന്നില്ല. 23 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
മനുഷ്യപു്രതാ, 24 യി്രസാേയൽേദശത്തിെല
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്നവർ: അ്രബഹാം
ഏകനായിരിെക്ക അവന്നു േദശം അവകാശമായി
ലഭിച്ചു; ഞങ്ങേളാ പലരാകുന്നു; ഈ േദശം ഞങ്ങൾക്കു
അവകാശമായി ലഭിക്കും എന്നു പറയുന്നു. 25

അതുെകാണ്ടു നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
നിങ്ങൾ മാംസം രക്തേത്താടുകൂെട തിന്നുകയും
നിങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി നമസ്കരിക്കയും
രക്തം െചാരികയും െചയ്യുന്നു; 26 നിങ്ങൾ േദശെത്ത
ൈകവശമാക്കുേമാ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട വാളിൽ
ആശ്രയിക്കയും േമ്ലച്ഛത ്രപവത്തൎ ിക്കയും
ഓേരാരുത്തനും തെന്റ കൂട്ടുകാരെന്റ ഭായ്യൎ െയ
വഷളാക്കുകയും െചയ്യുന്നു; നിങ്ങൾ േദശെത്ത
ൈകവശമാക്കുേമാ? 27 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
എന്നാണ, ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പാക്കൎ ുന്നവർ
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; െവളി്രമ്പേദശത്തുള്ളവെര ഞാൻ
മൃഗങ്ങൾക്കു ഇരയായി െകാടുക്കും; ദുഗ്ഗൎ ങ്ങളിലും
ഗുഹകളിലും ഉള്ളവേരാ മഹാമാരിെകാണ്ടു മരിക്കും.
28 ഞാൻ േദശെത്ത പാഴും ശൂന്യവും ആക്കും;
അതിെന്റ ബലത്തിെന്റ ്രപതാപം നിന്നുേപാകും;
യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങൾ ആരും വഴിേപാകാതവണ്ണം
ശൂന്യമായിത്തീരും. 29 അവർ െചയത്
സകലേമ്ലച്ഛതകളുംനിമിത്തം ഞാൻ േദശെത്ത പാഴും
ശൂന്യവുമാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ
അറിയും. 30 മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ സ്വജാതിക്കാർ
മതിലുകൾക്കരികത്തും വീട്ടുവാതില്ക്കലുംെവച്ചു
നിെന്നക്കുറിച്ചു സംഭാഷിച്ചു:
യേഹാവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു എെന്തന്നു
വന്നു േകൾപ്പിൻ എന്നു തമ്മിൽതമ്മിലും
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സേഹാദരേനാടും പറയുന്നു.
31 സംഘം കൂടിവരുന്നതുേപാെല അവർ നിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു എെന്റ ജനമായിട്ടു നിെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരുന്നു നിെന്റ വചനങ്ങെള േകൾക്കുന്നു; എന്നാൽ
അവർ അവെയ െചയ്യുന്നില്ല; വാെയ്കാണ്ടു അവർ
വളെര േസ്നഹം കാണിക്കുന്നു; ഹൃദയേമാ,
ദുരാ്രഗഹെത്ത പിന്തുടരുന്നു. 32 നീ അവക്കൎ ു
മധുരസ്വരവും വാദ്യൈനപുണ്യവും ഉള്ള ഒരുത്തെന്റ
േ്രപമഗീതംേപാെല ഇരിക്കുന്നു; അവർ നിെന്റ
വചനങ്ങെള േകൾക്കുന്നു; െചയ്യുന്നില്ലതാനും. 33

എന്നാൽ അതു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ - ഇതാ, അതു
വരുന്നു - അവർ തങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു അറിയും.

൩൪൩൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയലിെന്റ
ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ചു ്രപവചിക്ക; നീ ്രപവചിച്ചു
അവേരാടു, ഇടയന്മാേരാടു തേന്ന, പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
തങ്ങെളത്തേന്ന േമയിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ഇടയന്മാക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം! ആടുകെള അല്ലേയാ

ഇടയന്മാർ േമയിേക്കണ്ടതു? 3 നിങ്ങൾ േമദസ്സു
തിന്നുകയും ആട്ടുേരാമം ഉടുക്കയും
തടിച്ചിരിക്കുന്നവെയ അറുക്കയും െചയ്യുന്നു;
ആടുകെള നിങ്ങൾ േമയിക്കുന്നില്ലതാനും. 4 നിങ്ങൾ
ബലഹീനമായതിെന ശക്തീകരിക്കേയാ ദീനം
പിടിച്ചതിെന ചികിത്സിക്കേയാ ഒടിഞ്ഞതിെന
മുറിവുെകട്ടുകേയാ ചിതറിേപ്പായതിെന
തിരിച്ചുവരുത്തുകേയാ കാണാെതേപായതിെന
അേന്വഷിക്കേയാ െചയ്യാെത കഠിനതേയാടും
്രകൂരതേയാടും കൂെട അവെയ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. 5

ഇടയൻ ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അവ ചിതറിേപ്പായി;
ചിതറിേപ്പായിട്ടു അവ കാട്ടിെല സകലമൃഗങ്ങൾക്കും
ഇരയായിത്തീന്നൎ ു. 6 എെന്റ ആടുകൾ എല്ലാമലകളിലും
ഉയരമുള്ള എല്ലാകുന്നിേന്മലും ഉഴന്നുനടന്നു;
ഭൂതലത്തിൽ ഒെക്കയും എെന്റ ആടുകൾ
ചിതറിേപ്പായി; ആരും അവെയ തിരകേയാ
അേന്വഷിക്കേയാ െചയത്ിട്ടില്ല. 7 അതുെകാണ്ടു
ഇടയന്മാേര, യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ; 8

എന്നാണ ഇടയനില്ലായ്കെകാണ്ടേ്രത എെന്റ ആടുകൾ
കവച്ചൎ യായിേപ്പാകയും എെന്റ ആടുകൾ കാട്ടിെല
സകലമൃഗത്തിന്നും ഇരയായിത്തീരുകയും െചയത്തു
എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു;
എെന്റ ഇടയന്മാർ എെന്റ ആടുകെള അേന്വഷിക്കാെത
തങ്ങെളത്തേന്ന േമയിക്കയും ആടുകെള
േമയിക്കാെതയിരിക്കയും െചയ്കെകാണ്ടു, 9

ഇടയന്മാേര, യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ: 10

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ ഇടയന്മാക്കൎ ു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
എെന്റ ആടുകെള അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു േചാദിച്ചു,
ആടുകെള േമയിക്കുന്ന േവലയിൽനിന്നു അവെര
നീക്കിക്കളയും; ഇടയന്മാർ ഇനി തങ്ങെളത്തേന്ന
േമയിക്കയില്ല; എെന്റ ആടുകൾ അവക്കൎ ു
ഇരയാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവെയ
അവരുെട വായിൽനിന്നു വിടുവിക്കും. 11

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ തേന്ന എെന്റ ആടുകെള തിരഞ്ഞുേനാക്കും. 12

ഒരു ഇടയൻ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന തെന്റ ആടുകളുെട
ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന നാളിൽ തെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ എെന്റ ആടുകെള
അേന്വഷിച്ചു, അവ കാറും കറുപ്പുമുള്ള ദിവസത്തിൽ
ചിതറിേപ്പായ സകലസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്നു അവെയ
വിടുവിക്കും. 13 ഞാൻ അവെയ ജാതികളുെട
ഇടയിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു േദശങ്ങളിൽ നിന്നു
േശഖരിച്ചു സ്വേദശത്തു െകാണ്ടുവന്നു
യി്രസാേയൽമലകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും േദശത്തിെല
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും േമയിക്കും. 14 നല്ല
േമച്ചൽപുറത്തു ഞാൻ അവെയ േമയിക്കും;
യി്രസാേയലിെന്റ ഉയന്നൎ  മലകൾ അെവക്കു കിടപ്പിടം
ആയിരിക്കും; അവിെട അവ നല്ല കിടപ്പിടത്തു
കിടക്കുകയും യി്രസാേയൽമലകളിെല പുഷ്ടിയുള്ള
േമച്ചൽപുറത്തു േമയുകയും െചയ്യും. 15 ഞാൻ തേന്ന
എെന്റ ആടുകെള േമയിക്കയും കിടത്തുകയും െചയ്യും
എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 16

കാണാെതേപായതിെന ഞാൻ അേന്വഷിക്കയും
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞതിെന തിരിച്ചു വരുത്തുകയും
ഒടിഞ്ഞതിെന മുറിവുെകട്ടുകയും ദീനം പിടിച്ചതിെന
ശക്തീകരിക്കയും െചയ്യും; എന്നാൽ
െകാഴുത്തതിെനയും ഉരത്തതിെനയും ഞാൻ
നശിപ്പിക്കും; ഞാൻ ന്യായേത്താെട അവെയ
േമയിക്കും. 17 നിങ്ങേളാ, എെന്റ ആടുകേള,
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യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഞാൻ ആടിന്നും ആടിന്നും മേദ്ധ്യയും
ആട്ടുെകാറ്റന്മാക്കൎ ും േകാലാട്ടുെകാറ്റന്മാക്കൎ ും
മേദ്ധ്യയും ന്യായം വിധിക്കുന്നു. 18 നിങ്ങൾ നല്ല
േമച്ചൽ േമഞ്ഞിട്ടു േമച്ചലിെന്റ േശഷിപ്പിെന
കാൽെകാണ്ടു ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും െതളിഞ്ഞെവള്ളം
കുടിച്ചിട്ടു േശഷിപ്പുള്ളതിെന കാൽെകാണ്ടു
കലക്കിക്കളയുന്നതും നിങ്ങൾക്കു േപാരാേയാ? 19

നിങ്ങൾ കാൽെകാണ്ടു ചവിട്ടിയതു എെന്റ ആടുകൾ
തിന്നുകയും നിങ്ങൾ കാൽെകാണ്ടു കലക്കിയതു അവ
കുടിക്കയും െചേയ്യണേമാ? 20 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു അവേയാടു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ തേന്ന തടിച്ച ആടുകൾക്കും
െമലിഞ്ഞ ആടുകൾക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായംവിധിക്കും. 21

ദീനം പിടിച്ചവെയ നിങ്ങൾ പരെക്ക ചിതറിക്കുേവാളം
പാശൎ ്വംെകാണ്ടും േതാൾെകാണ്ടും ഉന്തി അവെയ
ഒെക്കയും െകാമ്പുെകാണ്ടു ഇടിക്കുന്നതിനാൽ 22

ഞാൻ എെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത രക്ഷിക്കും; അവ ഇനി
ഇരയായിത്തീരുകയില്ല; ഞാൻ ആടിന്നും ആടിന്നും
മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കും. 23 അവെയ
േമയിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഒേര ഇടയെന അെവക്കായി
നിയമിക്കും; എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന തേന്ന;
അവൻ അവെയ േമയിച്ചു അെവക്കു
ഇടയനായിരിക്കും. 24 അങ്ങെന യേഹാവയായ ഞാൻ
അവക്കൎ ു ൈദവവും എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ്
അവരുെട മേദ്ധ്യ ്രപഭുവും ആയിരിക്കും;
യേഹാവയായ ഞാൻ അതു അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.
25 ഞാൻ അവേയാടു ഒരു സമാധാനനിയമം െചയത്ു
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േദശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും;
അങ്ങെന അവ മരുഭൂമിയിൽ നിഭൎയമായി വസിക്കയും
കാടുകളിൽ ഉറങ്ങുകയും െചയ്യും. 26 ഞാൻ
അവെയയും എെന്റ കുന്നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള
സ്ഥലങ്ങെളയും ഒരു അനു്രഗഹമാക്കിെവക്കും; ഞാൻ
തക്ക സമയത്തു മഴെപയ്യിക്കും; അതു
അനു്രഗഹകരമായ മഴ ആയിരിക്കും. 27 വയലിെല
വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കയും നിലം നന്നായി വിളകയും
അവർ തങ്ങളുെട േദശത്തു നിഭൎയമായി വസിക്കയും
ഞാൻ അവരുെട നുകക്കഴികെള െപാട്ടിച്ചു,
അവെരെക്കാണ്ടു പണി എടുപ്പിച്ചവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു അവെര വിടുവിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും. 28 അവർ
ഇനി ജാതികൾക്കു കവച്ചൎ  ആയിത്തീരുകയില്ല;
കാട്ടുമൃഗം അവെര കടിച്ചു കീറുകയില്ല; അവർ
നിഭൎയമായി വസിക്കും; ആരും അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 29 ഞാൻ അവക്കൎ ു
കീത്തൎ ിയുേള്ളാരു നടുതല െവച്ചുണ്ടാക്കും; അവർ ഇനി
േദശത്തു പട്ടണി കിടന്നു നശിക്കയില്ല; ജാതികളുെട
നിന്ദ ഇനി വഹിക്കയുമില്ല. 30 ഇങ്ങെന അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ അവേരാടുകൂെട
ഉെണ്ടന്നും യി്രസാേയൽഗൃഹമായിരിക്കുന്ന അവർ
എെന്റ ജനമാകുന്നു എന്നും അവർ അറിയും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 31 എന്നാൽ
എെന്റ േമച്ചൽപുറെത്ത ആടുകളായി എെന്റ
ആടുകളായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരേ്രത; ഞാേനാ
നിങ്ങളുെട ൈദവം എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൩൫൩൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, നീ െസയീർപവ്വൎ തത്തിന്നു
േനെര മുഖംതിരിച്ചു അതിെനക്കുറിച്ചു ്രപവചിച്ചു
അതിേനാടു പറേയണ്ടതു: 3 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: െസയീർപവ്വൎ തേമ, ഞാൻ
നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ േനെര
ൈക നീട്ടി നിെന്ന പാഴും ശൂന്യവുമാക്കും. 4 ഞാൻ
നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള ശൂന്യമാക്കും; നീ പാഴായിത്തീരും;
ഞാൻ യേഹാവെയന്നു നീ അറിയും. 5 നീ
നിത്യൈവരം ഭാവിച്ചു, യി്രസാേയൽമക്കളുെട
അന്ത്യാകൃത്യകാലമായ അവരുെട ആപത്തുകാലത്തു
അവെര വാളിന്നു ഏലപ്ിച്ചുവേല്ലാ. 6 അതുെകാണ്ടു:
എന്നാണ, ഞാൻ നിെന്ന രക്തമാക്കിത്തീക്കൎ ുകയും
രക്തം നിെന്ന പിന്തുടരുകയും െചയ്യും; അേത രക്തം
നീ െവറുത്തിരിക്കുന്നു; രക്തം നിെന്ന പിന്തുടരും
എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 7

അങ്ങെന ഞാൻ െസയീർപവ്വൎ തെത്ത പാഴും
ശൂന്യവുമാക്കി, ഗതാഗതം െചയ്യുന്നവെര അതിൽ
നിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 8 ഞാൻ അതിെന്റ മലകെള
നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിെറക്കും നിെന്റ
കുന്നുകളിലും താഴവ്രകളിലും നിെന്റ
സകലനദികളിലും വാളാൽ നിഹതന്മാരായവർ വീഴും.
9 ഞാൻ നിെന്ന ശാശ്വതശൂന്യങ്ങളാക്കും; നിെന്റ
പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയിരിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 10 യേഹാവ
അവിെട ഉണ്ടായിരിെക്ക: ഈ ജാതി രണ്ടും ഈ േദശം
രണ്ടും എനിക്കുള്ളവയാകും; ഞങ്ങൾ അതു
ൈകവശമാക്കും എന്നു നീ പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടു 11

എന്നാണ, നീ അവേരാടു നിെന്റ േദ്വഷം േഹതുവായി
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന േകാപത്തിന്നും അസൂെയക്കും
ഒത്തവണ്ണം ഞാനും ്രപവത്തൎ ിക്കും; ഞാൻ നിനക്കു
ന്യായം വിധിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ
എെന്നത്തേന്ന െവളിെപ്പടുത്തും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 12 യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങൾ
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; അവ ഞങ്ങൾക്കു ഇരയായി
നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന അവെയക്കുറിച്ചു നീ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂഷണങ്ങെള ഒെക്കയും
യേഹാവയായ ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നീ
അറിയും. 13 നിങ്ങൾ വാെയ്കാണ്ടു എെന്റേനെര വമ്പു
പറഞ്ഞു എനിക്കു വിേരാധമായി നിങ്ങളുെട
വാക്കുകെള െപരുക്കി; ഞാൻ അതു േകട്ടിരിക്കുന്നു. 14

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
സവ്വൎ ഭൂമിയും സേന്താഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യമാക്കും. 15

യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ അവകാശം ശൂന്യമായതിൽ
നീ സേന്താഷിച്ചുവേല്ലാ; ഞാൻ നിേന്നാടും
അതുേപാെല െചയ്യും; െസയീർപവ്വൎ തവും
എല്ലാഏേദാമുമായുള്ളാേവ, നീ ശൂന്യമായേ്പാകും;
ഞാൻ യേഹാവെയന്നു അവർ അറിയും.

൩൬൩൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങേളാടു
്രപവചിച്ചുപറേയണ്ടതു:

യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങേള, യേഹാവയുെട വചനം
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േകൾപ്പിൻ! 2 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ശ്രതു നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു: നന്നായി;
പുരാതനഗിരികൾ ഞങ്ങൾക്കു ൈകവശം
ആയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു. 3 അതുെകാണ്ടു നീ
്രപവചിച്ചുപറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ജാതികളിൽ
േശഷിച്ചവക്കൎ ു ൈകവശമായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം
അവർ നിങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി നിങ്ങെള ചുറ്റും നിന്നു
കപ്പിക്കളയുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങൾ വായാളികളുെട
അധരങ്ങളിൽ അകെപ്പട്ടു േലാകരുെട
അപവാദവിഷയമായിത്തീന്നൎ ിരിക്കെകാണ്ടും
യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങേള, 4 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം േകൾപ്പിൻ! മലകേളാടും
കുന്നുകേളാടും േതാടുകേളാടും താഴവ്രകേളാടും
പാഴായിരിക്കുന്ന ശൂന്യ്രപേദശങ്ങേളാടും നിജ്ജൎ നവും
ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളിൽ േശഷിച്ചവക്കൎ ു കവച്ചൎ യും
പരിഹാസവും ആയി ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങേളാടും
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
5 അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ജാതികളിൽ േശഷിച്ചവേരാടും
എല്ലാ ഏേദാമിേനാടും ഞാൻ നിശ്ചയമായി എെന്റ
തീക്ഷ്ണതാഗ്നിേയാെട സംസാരിക്കും; അവർ എെന്റ
േദശെത്ത കവച്ചൎ ക്കായി തള്ളിക്കളവാൻ തക്കവണ്ണം
അതിെന പൂണ്ണൎ ഹൃദയസേന്താഷേത്താടും
നിന്ദാഭാവേത്താടും കൂെട തങ്ങൾക്കു അവകാശമായി
നിയമിച്ചുവേല്ലാ. 6 അതുെകാണ്ടു നീ യി്രസാേയൽ
േദശെത്തക്കുറിച്ചു ്രപവചിച്ചു മലകേളാടും
കുന്നുകേളാടും േതാടുകേളാടും താഴവ്രകേളാടും
പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ജാതികളുെട നിന്ദെയ
വഹിച്ചതുെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണതേയാടും
എെന്റ േ്രകാധേത്താടും കൂെട സംസാരിക്കുന്നു. 7

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ
നിശ്ചയമായി തങ്ങളുെട ലജ്ജ വഹിക്കും എന്നു ഞാൻ
ൈക ഉയത്തൎ ി സത്യം െചയ്യുന്നു. 8 നിങ്ങേളാ,
യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങേള, എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ
വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കെകാണ്ടു െകാമ്പുകെള നീട്ടി
അവക്കൎ ു േവണ്ടി ഫലം കായപ്ിൻ. 9 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
നിങ്ങളുെട അടുക്കേലക്കു തിരിയും; നിങ്ങളിൽ
കൃഷിയും വിതയും നടക്കും. 10 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
മനുഷ്യെര, യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവെനയും തേന്ന,
വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും;
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങെളയും പണിയും. 11 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും; അവർ
െപരുകി സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാകും; ഞാൻ
നിങ്ങളിൽ പണ്ടെത്തേപ്പാെല ആെള പാപ്പൎ ിക്കും;
നിങ്ങളുെട ആദികാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിെനക്കാൾ
അധികം നന്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു െചയ്യും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 12 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
മനുഷ്യെര, എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന തേന്ന,
സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും; അവർ നിെന്ന
ൈകവശമാക്കും; നീ അവക്കൎ ു അവകാശമായിരിക്കും;
നീ അവെര ഇനി മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല. 13

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
അവർ നിേന്നാടു: നീ മനുഷ്യെര തിന്നുകളകയും നിെന്റ
ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും െചയത്
േദശമാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതുെകാണ്ടു, 14 നീ
ഇനിേമൽ മനുഷ്യെര തിന്നുകളകയില്ല; നിെന്റ ജനെത്ത

മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല; എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 15 ഞാൻ ഇനി നിെന്ന
ജാതികളുെട നിന്ദ േകൾപ്പിക്കയില്ല; വംശങ്ങളുെട
അപമാനം നീ ഇനി വഹിക്കയില്ല; നീ ഇനി നിെന്റ
ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

16 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 17 മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽ ഗൃഹം തങ്ങളുെട േദശത്തു
പാത്തൎ ിരുന്നേപ്പാൾ, അവർ അതിെന തങ്ങളുെട
നടപ്പുെകാണ്ടും ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടും മലിനമാക്കി;
എെന്റ മുമ്പാെക അവരുെട നടപ്പു ഋതുവാേയാരു
്രസ്തീയുെട മാലിന്യംേപാെല ആയിരുന്നു. 18 അവർ
േദശത്തു െചാരിഞ്ഞ രക്തംനിമിത്തവും അതിെന
തങ്ങളുെട വി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടു
മലിനമാക്കിയതുനിമിത്തവും ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
അവരുെടേമൽ പകന്നൎ ു. 19 ഞാൻ അവെര
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു; അവർ േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിേപ്പായി; അവരുെട നടപ്പിന്നും
്രപവൃത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെര ന്യായം
വിധിച്ചു. 20 അവർ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
െചന്നുേചന്നൎ േപ്പാൾ, ഇവർ യേഹാവയുെട ജനം,
അവെന്റ േദശം വിട്ടുേപാേകണ്ടിവന്നവർ എന്നു
അവർ അവെരക്കുറിച്ചു പറയുമാറാക്കിയതിനാൽ
അവർ എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കി. 21

എങ്കിലും യി്രസാേയൽഗൃഹം െചന്നുേചന്നൎ
ജാതികളുെട ഇടയിൽ അശുദ്ധമാക്കിയ എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്തക്കുറിച്ചു എനിക്കു അേയ്യാഭാവം
േതാന്നി. 22 അതുെകാണ്ടു നീ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങളുെട
നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങൾ െചന്നുേചന്നൎ  ജാതികളുെട
ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന എെന്റ
വിശുദ്ധ നാമംനിമിത്തം അേ്രത ഞാൻ അങ്ങെന
െചയ്യുന്നതു. 23 ജാതികളുെട ഇടയിൽ നിങ്ങൾ
അശുദ്ധമാക്കിയതായി അവരുെട ഇടയിൽ
അശുദ്ധമായേ്പായിരിക്കുന്ന എെന്റ മഹത്തായ
നാമെത്ത ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കും; ജാതികൾ
കാൺെക ഞാൻ എെന്നത്തേന്ന നിങ്ങളിൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ
അറിയും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 24 ഞാൻ നിങ്ങെള ജാതികളുെട
ഇടയിൽനിന്നു കൂട്ടി സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങെള
േശഖരിച്ചു സ്വന്തേദശേത്തക്കു വരുത്തും. 25 ഞാൻ
നിങ്ങളുെടേമൽ നിമ്മൎ ലജലം തളിക്കും; നിങ്ങൾ
നിമ്മൎ ലരായി തീരും, ഞാൻ നിങ്ങളുെട
സകലമലിനതെയയും സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും നീക്കി
നിങ്ങെള നിമ്മൎ ലീകരിക്കും. 26 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
പുതിേയാരു ഹൃദയം തരും; പുതിേയാരു ആത്മാവിെന
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ ആക്കും; കല്ലായുള്ള ഹൃദയം
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ജഡത്തിൽനിന്നു നീക്കി
മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കു തരും. 27 ഞാൻ
എെന്റ ആത്മാവിെന നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ ആക്കി
നിങ്ങെള എെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ
എെന്റ വിധികെള ്രപമാണിച്ചു അനുഷഠ്ിക്കും. 28

ഞാൻ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു െകാടുത്ത േദശത്തു
നിങ്ങൾ പാക്കൎ ും; നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ൈദവമായും ഇരിക്കും. 29 ഞാൻ
നിങ്ങളുെട സകല മലിനതകളും നീക്കി നിങ്ങെള
രക്ഷിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങളുെടേമൽ ക്ഷാമം വരുത്താെത
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ധാന്യം വിളിച്ചുവരുത്തി വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും. 30 നിങ്ങൾ
ഇനിേമൽ ജാതികളുെട ഇടയിൽ ക്ഷാമത്തിെന്റ നിന്ദ
അനുഭവിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങളുെട
ഫലവും നിലത്തിെന്റ വിളവും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും. 31

അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ ങ്ങെളയും
നന്നല്ലാത്ത ്രപവൃത്തികെളയും ഓത്തൎ ു നിങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തവും േമ്ലച്ഛതകൾ നിമിത്തവും
നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങേളാടു തേന്ന െവറുപ്പു േതാന്നും. 32

നിങ്ങളുെടനിമിത്തമല്ല ഞാൻ ഇതു െചയ്യുന്നതു എന്നു
നിങ്ങൾക്കു േബാധ്യമായിരിക്കെട്ട എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങളുെട നടപ്പുനിമിത്തം
ലജ്ജിച്ചു നാണിപ്പിൻ. 33 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളുെട
അകൃത്യങ്ങെളാെക്കയും നീക്കി നിങ്ങെള
നിമ്മൎ ലീകരിക്കുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങളിൽ
ഞാൻ ആെള പാപ്പൎ ിക്കും; ശൂന്യസ്ഥലങ്ങെളയും
പണിയും. 34 വഴിേപാകുന്ന ഏവരുെടയും
കാഴെ്ചക്കു ശൂന്യമായ്ക്കിടന്നിരുന്ന ്രപേദശത്തു കൃഷി
നടക്കും. 35 ശൂന്യമായ്ക്കിടന്നിരുന്ന േദശം ഏെദൻേതാട്ടം
േപാെലയായത്ീന്നൎ ുവേല്ലാ; പാഴും ശൂന്യവുമായി
ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ഉറപ്പും
നിവാസികളും ഉള്ളവ ആയിത്തീന്നൎ ുവേല്ലാ എന്നു
അവർ പറയും. 36 ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങെള
യേഹാവയായ ഞാൻ പണിതു, ശൂന്യ്രപേദശത്തു
നടുതല െവച്ചുണ്ടാക്കി എന്നു നിങ്ങളുെട ചുറ്റും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികൾ അന്നു അറിയും;
യേഹാവയായ ഞാൻ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
നിവത്തൎ ിക്കയും െചയ്യും. 37 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽഗൃഹം
എേന്നാടു അേപക്ഷിച്ചിട്ടു ഞാൻ ഒന്നുകൂെട െചയ്യും:
ഞാൻ അവക്കൎ ു ആളുകെള ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്തേപ്പാെല
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചുെകാടുക്കും. 38 ശൂന്യമായേ്പായിരുന്ന
പട്ടണങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ആട്ടിൻ കൂട്ടംേപാെല,
ഉത്സവങ്ങളിൽ െയരൂശേലമിെല ആട്ടിൻ കൂട്ടംേപാെല
തേന്ന, മനുഷ്യരാകുന്ന ആട്ടിൻ കൂട്ടം െകാണ്ടു
നിറയും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും.

൩൭൩൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട ൈക എെന്റേമൽ വന്നു
യേഹാവയുെട ആത്മാവിൽ എെന്ന
പുറെപ്പടുവിച്ചു താഴവ്രയുെട നടുവിൽ

നിറുത്തി; അതു അസ്ഥികൾെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. 2

അവൻ എെന്ന അവയുെട ഇടയിൽ കൂടി ചുറ്റിച്ചുറ്റി
നടക്കുമാറാക്കി; അവ താഴവ്രയുെട പരപ്പിൽ
എ്രതയും അധികമായിരുന്നു; അവ ഏറ്റവും
ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു. 3 അവൻ എേന്നാടു:
മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു; അതിന്നു ഞാൻ: യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ,
നീ അറിയുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4 അവൻ
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: നീ ഈ അസ്ഥികെളക്കുറിച്ചു
്രപവചിച്ചു അവേയാടു പറേയണ്ടതു: ഉണങ്ങിയ
അസ്ഥികേള, യേഹാവയുെട വചനം േകൾപ്പിൻ! 5

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഈ അസ്ഥികേളാടു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും.
6 ഞാൻ നിങ്ങളുെടേമൽ ഞരമ്പുെവച്ചു മാംസം
പിടിപ്പിച്ചു നിങ്ങെള ത്വക്കുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു
നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം

വരുത്തും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 7

എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞാൻ ്രപവചിച്ചു;
ഞാൻ ്രപവചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു മുഴക്കം
േകട്ടു; ഉടെന ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, അസ്ഥി
അസ്ഥിേയാടു വന്നുേചന്നൎ ു. 8 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കി:
അവയുെട േമൽ ഞരമ്പും മാംസവും വന്നതും
അവയുെടേമൽ ത്വക്കുെപാതിഞ്ഞതും കണ്ടു; എന്നാൽ
ശ്വാസം അവയിൽ ഇല്ലാെതയിരുന്നു. 9 അേപ്പാൾ
അവൻ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: കാറ്റിേനാടു
്രപവചിക്ക; മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ചു കാറ്റിേനാടു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ശ്വാസേമ, നീ നാലു
കാറ്റുകളിൽനിന്നും വന്നു ഈ നിഹതന്മാർ
ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട േമൽ ഊതുക. 10 അവൻ
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞാൻ ്രപവചിച്ചേപ്പാൾ
ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു; അവർ ജീവിച്ചു ഏറ്റവും
വലിയ ൈസന്യമായി നിവിന്നൎ ുനിന്നു. 11 പിെന്ന
അവൻ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു: മനുഷ്യപു്രതാ,
ഈ അസ്ഥികൾ ഇ്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും
ആകുന്നു; ഞങ്ങളുെട അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി, ഞങ്ങളുെട
്രപത്യാെശക്കു ഭംഗം വന്നു, ഞങ്ങൾ തീേര
മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു അവർ പറയുന്നു. 12

അതുെകാണ്ടു നീ ്രപവചിച്ചു അവേരാടു പറേയണ്ടതു:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ നിങ്ങളുെട ശവക്കുഴി തുറന്നു
നിങ്ങെള ശവക്കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റി
യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകും. 13

അങ്ങെന എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ നിങ്ങളുെട ശവക്കുഴി
തുറന്നു നിങ്ങെള ശവക്കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 14 നിങ്ങൾ
ജീവേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന
നിങ്ങളിൽ ആക്കും; ഞാൻ നിങ്ങെള സ്വേദശത്തു
പാപ്പൎ ിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ അരുളിെച്ചയത്ു
നിവത്തൎ ിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

15 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 16 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
ഒരു േകാൽ എടുത്തു അതിേന്മൽ: െയഹൂെദക്കും
അവേനാടു േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും
എന്നു എഴുതിെവക്ക; പിെന്ന മെറ്റാരു േകാൽ
എടുത്തു അതിേന്മൽ: എ്രഫയീമിെന്റ േകാലായ
േയാേസഫിന്നും അവേനാടു േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്നാെക്കക്കും എന്നു
എഴുതിെവക്ക. 17 പിെന്ന നീ അവെയ ഒരു േകാലായി
ഒേന്നാെടാന്നു േചക്കൎ ുക; അവ നിെന്റ കയ്യിൽ
ഒന്നായിത്തീരും. 18 ഇതിെന്റ താലപ്യ്യൎ ം എെന്തന്നു നീ
ഞങ്ങെള അറിയിക്കയില്ലേയാ എന്നു നിെന്റ
സ്വജാതിക്കാർ നിേന്നാടു േചാദിക്കുേമ്പാൾ, നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടതു: 19 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ എ്രഫയീമിെന്റ
കയ്യിലുള്ള േയാേസഫിൻ േകാലിെനയും അവേനാടു
േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങെളയും എടുത്തു
അവെര അവേനാടു, െയഹൂദയുെട േകാലിേനാടു
തേന്ന, േചത്തൎ ു ഒരു േകാലാക്കും; അവർ എെന്റ കയ്യിൽ
ഒന്നായിരിക്കും. 20 നീ എഴുതിയ േകാലുകൾ അവർ
കാൺെക നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിേക്കണം. 21 പിെന്ന നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കെള അവർ െചന്നു േചന്നൎ ിരിക്കുന്ന ജാതികളുെട
ഇടയിൽനിന്നു കൂട്ടി നാലുപുറത്തുനിന്നും സ്വരൂപിച്ചു
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സ്വേദശേത്തക്കു െകാണ്ടുവരും. 22 ഞാൻ അവെര
േദശത്തു, യി്രസാേയൽ പവ്വൎ തങ്ങളിൽ തേന്ന,
ഏകജാതിയാക്കും; ഒേര രാജാവു അവെക്കൎ ല്ലാവക്കൎ ും
രാജാവായിരിക്കും; അവർ ഇനി രണ്ടു
ജാതിയായിരിക്കയില്ല, രണ്ടു രാജ്യമായി പിരികയുമില്ല.
23 അവർ ഇനി വി്രഗഹങ്ങളാലും േമ്ലച്ഛതകളാലും
യാെതാരു അതി്രകമത്താലും തങ്ങെളത്തേന്ന
മലിനമാക്കുകയില്ല; അവർ പാപം െചയത് അവരുെട
സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്നു ഞാൻ അവെര
രക്ഷിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കും; അങ്ങെന അവർ എനിക്കു
ജനമായും ഞാൻ അവക്കൎ ു ൈദവമായും ഇരിക്കും. 24

എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ ്അവക്കൎ ു രാജാവായിരിക്കും;
അവെക്കൎ ല്ലാവക്കൎ ും ഒേര ഇടയൻ ഉണ്ടാകും; അവർ
എെന്റ വിധികളിൽ നടന്നു എെന്റ ചട്ടങ്ങെള
്രപമാണിച്ചനുഷഠ്ിക്കും. 25 എെന്റ ദാസനായ
യാേക്കാബിന്നു ഞാൻ െകാടുത്തതും നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാർ പാത്തൎ ിരുന്നതും ആയ േദശത്തു അവർ
പാക്കൎ ും; അവരും മക്കളും മക്കളുെട മക്കളും
എേന്നക്കും അവിെട വസിക്കും; എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദ ്എേന്നക്കും അവക്കൎ ു ്രപഭുവായിരിക്കും. 26

ഞാൻ അവേരാടു ഒരു സമാധാനനിയമം െചയ്യും; അതു
അവക്കൎ ു ഒരു ശാശ്വതനിയമമായിരിക്കും; ഞാൻ
അവെര ഉറപ്പിച്ചു െപരുക്കി അവരുെട നടുവിൽ എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത സദാകാലേത്തക്കും സ്ഥാപിക്കും.
27 എെന്റ നിവാസം അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടാകും; ഞാൻ
അവക്കൎ ു ൈദവമായും അവർ എനിക്കു ജനമായും
ഇരിക്കും. 28 എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
സദാകാലേത്തക്കും അവരുെട നടുവിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവെയന്നു ജാതികൾ
അറിയും.

൩൮൩൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

മനുഷ്യപു്രതാ, േരാശ,് േമെശക്, തൂബൽ
എന്നിവയുെട ്രപഭുവായി മാേഗാഗ ്േദശത്തിലുള്ള
േഗാഗിെന്റ േനെര നീ മുഖംതിരിച്ചു അവെനക്കുറിച്ചു
്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടതു: 3 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േരാശ,് േമെശക്, തൂബൽ
എന്നിവയുെട ്രപഭുവായ േഗാേഗ, ഞാൻ നിനക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 4 ഞാൻ നിെന്ന വഴിെതറ്റിച്ചു
നിെന്റ താടിെയല്ലിൽ ചൂണ്ടൽ െകാളുത്തി നിെന്നയും
നിെന്റ സകല ൈസന്യെത്തയും കുതിരകെളയും
ഒെട്ടാഴിയാെത സവ്വൎ ായുധം ധരിച്ച
കുതിരേച്ചവകെരയും ഒെട്ടാഴിയാെത വാളും പരിചയും
പലകയും എടുത്ത ഒരു മഹാസമൂഹെത്തയും 5

അവേരാടുകൂെട ഒെട്ടാഴിയാെത പരിചയും
തലേക്കാരികയും ധരിച്ച പാസൎ ികൾ, കൂശ്യർ, പൂത്യർ,
േഗാെമരും 6 അവെന്റ എല്ലാപടക്കൂട്ടങ്ങളും വടെക്ക
അറ്റത്തുള്ള േതാഗമ്മൎ ാഗൃഹവും അതിെന്റ എല്ലാ
പടക്കൂട്ടങ്ങളും എന്നിങ്ങെന പല ജാതികെളയും
നിേന്നാടുകൂെട പുറെപ്പടുമാറാക്കും. 7

ഒരുങ്ങിെക്കാൾക! നീയും നിെന്റ അടുക്കൽ
കൂടിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ സമൂഹെമാെക്കയും
ഒരുങ്ങിെക്കാൾവിൻ! നീ അവക്കൎ ു േമധാവി ആയിരിക്ക.
8 ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു നീ സന്ദശൎ ിക്കെപ്പടും;
വാളിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാന്നതും പല ജാതികളിൽനിന്നും
േശഖരിക്കെപ്പട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യത്തിേലക്കു നീ

ഒടുക്കം വന്നുേചരും; നിരന്തരശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന
യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങളിൽ തേന്ന; എന്നാൽ അവർ
ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു വന്നു എല്ലാവരും
നിഭൎയമായി വസിക്കും. 9 നീ മഴേക്കാൾേപാെല
കയറിവരും; നീയും നിെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പല ജാതികളും േമഘംേപാെല
േദശെത്ത മൂടും. 10 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അന്നാളിൽ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ ചില ആേലാചനകൾ േതാന്നും; 11 നീ
ഒരു ദുരുപായം നിരൂപിക്കും; മതിലില്ലാത്ത ്രഗാമങ്ങൾ
ഉള്ള േദശത്തു ഞാൻ െചല്ലും; െകാള്ളയിേടണ്ടതിന്നും
കവച്ചൎ  െചേയ്യണ്ടതിന്നും ശൂന്യമായ്ക്കിടന്നിട്ടു വീണ്ടും
നിവാസികളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കു േനെരയും
ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു േശഖരിക്കെപ്പട്ടും
കന്നുകാലികെളയും ധനെത്തയും സമ്പാദിച്ചും
ഭൂമിയുെട മേദ്ധ്യ വസിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിെന്റ
േനെരയും ൈക നീേട്ടണ്ടതിന്നും 12 ഒെട്ടാഴിയാെത
മതിലും ഓടാമ്പലും കതകും കൂടാെത നിഭൎയം വസിച്ചു
ൈസ്വരമായിരിക്കുന്നവരുെട േനെര ഞാൻ െചല്ലും
എന്നും നീ പറയും. 13 െശബയും െദദാനും തശൎ ീശ്
വത്തൎ കന്മാരും അതിെല സകലബാലസിംഹങ്ങളും
നിേന്നാടു: നീ െകാള്ളയിടുവാേനാ വന്നതു?
കവച്ചൎ െചയവ്ാനും െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്തു
െകാണ്ടുേപാകുവാനും കന്നുകാലികെളയും
ധനെത്തയും അപഹരിപ്പാനും ഏറ്റവും വലിയ െകാള്ള
നടത്തുവാനും ആകുന്നുേവാ നീ നിെന്റ സമൂഹെത്ത
കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതു എന്നു പറയും. 14 ആകയാൽ
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ചു േഗാഗിേനാടു
പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ
നിഭൎയമായി വസിക്കുന്ന അന്നാളിൽ നീ അതു
അറികയില്ലേയാ? 15 നീയും നിേന്നാടുകൂെട
പലജാതികളും ഒെട്ടാഴിയാെത കുതിരപ്പുറത്തു കയറി
ഒരു മഹാസമൂഹവും മഹാൈസന്യവുമായി നിെന്റ
ദിക്കിൽനിന്നു, വടെക്ക അറ്റത്തുനിന്നു തേന്ന, വരും.
16 േദശെത്ത മെറേക്കണ്ടതിന്നുള്ള ഒരു േമഘംേപാെല
നീ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ േനെര വരും;
േഗാേഗ, അന്ത്യകാലത്തു ജാതികൾ കാൺെക ഞാൻ
എെന്നത്തേന്ന നിങ്കൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ അവർ
എെന്ന അറിേയണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ
േദശത്തിെന്റ േനെര വരുത്തും. 17 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയലിന്നു വിേരാധമായി വരുത്തും എന്നു
പണ്ടെത്ത കാലത്തു അേനകം സംവത്സരങ്ങളായി
്രപവചിച്ചുേപാന്ന അവരുെട ്രപവാചകന്മാരായ
എെന്റ ദാസന്മാർമുഖാന്തരം ഞാൻ അന്നു
അരുളിെച്ചയത്തു നിെന്നക്കുറിച്ചല്ലേയാ? 18

യി്രസാേയൽേദശത്തിന്നു വിേരാധമായി േഗാഗ ്വരുന്ന
അന്നാളിൽ എെന്റ േ്രകാധം എെന്റ മൂക്കിൽ
ഉജ്ജ്വലിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 19 അന്നാളിൽ നിശ്ചയമായിട്ടു
യി്രസാേയൽേദശത്തു ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും
എന്നു ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിലും എെന്റ
േകാപാഗ്നിയിലും അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു. 20

അങ്ങെന സമു്രദത്തിെല മത്സ്യവും ആകാശത്തിെല
പറവയും കാട്ടിെല മൃഗവും നിലത്തിഴയുന്ന
ഇഴജാതിെയാെക്കയും ഭൂതലത്തിെല സകലമനുഷ്യരും
എെന്റ സന്നിധിയിൽ വിെറക്കും; മലകൾ
ഇടിഞ്ഞുേപാകും; കടുന്തൂക്കങ്ങൾ വീണുേപാകും;
എല്ലാ മതിലും നിലംപരിചാകും. 21 ഞാൻ എെന്റ
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സകലപവ്വൎ തങ്ങേളാടും അവെന്റ േനെര വാെളടുപ്പാൻ
കലപ്ിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു; ഓേരാരുത്തെന്റ വാൾ അവനവെന്റ
സേഹാദരന്നു വിേരാധമായിരിക്കും. 22 ഞാൻ
മഹാമാരിെകാണ്ടും രക്തംെകാണ്ടും അവെന
ന്യായംവിധിക്കും; ഞാൻ അവെന്റേമലും അവെന്റ
പടക്കൂട്ടങ്ങളുെടേമലും അവേനാടുകൂെടയുള്ള പല
ജാതികളുെടേമലും െപരുമഴയും വലിയ ആലിപ്പഴവും
തീയും ഗന്ധകവും വഷൎ ിപ്പിക്കും. 23 ഇങ്ങെന ഞാൻ
എെന്നത്തേന്ന മഹത്വീകരിക്കയും എെന്നത്തേന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കയും പല ജാതികളും കാൺെക
എെന്നത്തേന്ന െവളിെപ്പടുത്തുകയും ഞാൻ യേഹാവ
എന്നു അവർ അറികയും െചയ്യും.

൩൯൩൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, േഗാഗിെനക്കുറിച്ചു
്രപവചിച്ചു പറേയണ്ടതു; യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:

േരാശ,് േമെശക്, തൂബൽ എന്നിവയുെട ്രപഭുവായ
േഗാേഗ, ഞാൻ നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 2

ഞാൻ നിെന്ന വഴിെതറ്റിച്ചു നിന്നിൽ ആറിെലാന്നു
േശഷിപ്പിച്ചു നിെന്ന വടെക്ക അറ്റത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു, യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങളിൽ വരുത്തും.
3 നിെന്റ ഇടങ്കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ നിെന്റ വില്ലു
െതറിപ്പിച്ചു വലങ്കയ്യിൽനിന്നു നിെന്റ അമ്പു വീഴിക്കും.
4 നീയും നിെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ജാതികളും
യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങളിൽ വീഴും; ഞാൻ നിെന്ന
കഴുകുമുതലായ പറെവെക്കാെക്കയും
കാട്ടുമൃഗത്തിന്നും ഇരയായി െകാടുക്കും. 5 നീ
െവളി്രമ്പേദശത്തു വീഴും; ഞാനേല്ലാ അതു
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 6 മാേഗാഗിലും
തീര്രപേദശങ്ങളിൽ നിഭൎയം വസിക്കുന്നവരുെട
ഇടയിലും ഞാൻ തീ അയക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നു
അവർ അറിയും 7 ഇങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ
വിശുദ്ധനാമം എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
നടുവിൽ െവളിെപ്പടുത്തും; ഇനി എെന്റ വിശുദ്ധനാമം
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല; ഞാൻ
യി്രസാേയലിൽ പരിശുദ്ധനായ യേഹാവയാകുന്നു
എന്നു ജാതികൾ അറിയും. 8 ഇതാ, അതു വരുന്നു;
അതു സംഭവിക്കും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു; ഇതേ്രത ഞാൻ അരുളിെച്ചയത് ദിവസം. 9

യി്രസാേയലിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ
പുറെപ്പട്ടു പരിച, പലക, വില്ലു, അമ്പു, കുറുവടി,
കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങെള എടുത്തു തീ
കത്തിക്കും; അവർ അവെയെക്കാണ്ടു ഏഴു
സംവത്സരം തീ കത്തിക്കും. 10 പറമ്പിൽനിന്നു വിറകു
െപറുക്കുകേയാ കാട്ടിൽനിന്നു ഒന്നും െവട്ടുകേയാ
െചയ്യാെത ആയുധങ്ങെള തേന്ന അവർ കത്തിക്കും;
തങ്ങെള െകാള്ളയിട്ടവെര അവർ െകാള്ളയിടുകയും
തങ്ങെള കവച്ചൎ  െചയത്വെര കവച്ചൎ  െചയ്കയും
െചയ്യും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 11 അന്നു ഞാൻ േഗാഗിന്നു യി്രസാേയലിൽ
ഒരു ശമ്ശാനഭൂമി െകാടുക്കും. കടലിന്നു
കിഴക്കുവശത്തു വഴിേപാക്കരുെട താഴവ്ര തേന്ന;
വഴിേപാക്കക്കൎ ു അതു വഴിമുടക്കമായത്ീരും; അവിെട
അവർ േഗാഗിെനയും അവെന്റ സകല
പുരുഷാരെത്തയും അടക്കം െചയ്യും; അവർ അതിന്നു

ഹാേമാൻ-േഗാഗ ്(േഗാഗ ്പുരുഷാരത്തിെന്റ) താഴവ്ര
എന്നു േപർ വിളിക്കും. 12 യി്രസാേയൽഗൃഹം അവെര
അടക്കം െചയത്ുതീത്തൎ ു േദശെത്ത െവടിപ്പാക്കുവാൻ
ഏഴു മാസം േവണ്ടിവരും. 13 േദശത്തിെല ജനം
എല്ലാംകൂടി അവെര അടക്കംെചയ്യും; ഞാൻ
എെന്നത്തേന്ന മഹത്വീകരിക്കുന്ന നാളിൽ അതു
അവക്കൎ ു കീത്തൎ ിയായിരിക്കും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 14 േദശെമല്ലാം
െവടിപ്പാേക്കണ്ടതിന്നു അതിൽ േശഷിച്ച ശവങ്ങെള
അടക്കുവാൻ േദശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന
നിത്യ്രപവൃത്തിക്കാെര നിയമിക്കും; ഏഴുമാസം
കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ പരിേശാധന കഴിക്കും. 15

േദശത്തു ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ
അവരിൽ ഒരുവൻ ഒരു മനുഷ്യാസ്ഥി കണ്ടാൽ
അതിന്നരിെക ഒരു അടയാളം െവക്കും; അടക്കം
െചയ്യുന്നവർ അതു ഹാേമാൻ-േഗാഗ ്താഴവ്രയിൽ
െകാണ്ടുേപായി അടക്കം െചയ്യും. 16 ഒരു
നഗരത്തിന്നും ഹേമാനാ (പുരുഷാരം) എന്നു
േപരുണ്ടാകും; ഇങ്ങെന അവർ േദശെത്ത
െവടിപ്പാക്കും. 17 മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: സകലവിധ
പക്ഷികേളാടും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങേളാടും നീ
പറേയണ്ടുന്നതു: നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ; നിങ്ങൾ
മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഞാൻ യി്രസാേയൽപവ്വൎ തങ്ങളിൽ ഒരു
മഹായാഗമായി നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അറുപ്പാൻ
േപാകുന്ന എെന്റ യാഗത്തിന്നു നാലുപുറത്തുനിന്നും
വന്നുകൂടുവിൻ. 18 നിങ്ങൾ വീരന്മാരുെട മാംസം
തിന്നു ഭൂമിയിെല ്രപഭുക്കന്മാരുെട രക്തം കുടിേക്കണം;
അവെരാെക്കയും ബാശാനിെല തടിപ്പിച്ച
ആട്ടുെകാറ്റന്മാരും കുഞ്ഞാടുകളും
േകാലാട്ടുെകാറ്റന്മാരും കാളകളും തേന്ന. 19 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അറുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ
യാഗത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ തൃപത്രാകുേവാളം േമദസ്സു
തിന്നുകയും ലഹരിയാകുേവാളം രക്തം കുടിക്കുകയും
െചയ്യും. 20 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ േമശയിങ്കൽ
കുതിരകെളയും വാഹനമൃഗങ്ങെളയും വീരന്മാെരയും
സകലേയാദ്ധാക്കെളയും തിന്നു തൃപത്രാകും എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 21 ഞാൻ
എെന്റ മഹത്വെത്ത ജാതികളുെട ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കും;
ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എെന്റ ന്യായവിധിയും ഞാൻ
അവരുെടേമൽ െവച്ച എെന്റ കയ്യും സകലജാതികളും
കാണും. 22 അങ്ങെന അന്നുമുതൽ േമലാൽ, ഞാൻ
തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയന്നു
യി്രസാേയൽഗൃഹം അറിയും. 23 യി്രസാേയൽഗൃഹം
തങ്ങളുെട അകൃത്യംനിമിത്തം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവന്നു എന്നും അവർ എേന്നാടു േ്രദാഹം
െചയത്തുെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ മുഖം അവക്കൎ ു
മെറച്ചു, അവെരാെക്കയും വാൾെകാണ്ടു
വീേഴണ്ടതിന്നു അവെര അവരുെട ൈവരികളുെട
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു എന്നും ജാതികൾ അറിയും. 24

അവരുെട അശുദ്ധിക്കും അവരുെട
അതി്രകമങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവേരാടു
്രപവത്തൎ ിച്ചു എെന്റ മുഖം അവക്കൎ ു മെറച്ചു. 25

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ
്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തി
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താെടാെക്കയും കരുണ െചയത്ു
എെന്റ വിശുദ്ധനാമംനിമിത്തം തീക്ഷ്ണത കാണിക്കും.
26 ഞാൻ അവെര ജാതികളുെട ഇടയിൽനിന്നു
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മടക്കിവരുത്തി അവരുെട ശ്രതുക്കളുെട േദശങ്ങളിൽ
നിന്നു അവെര േശഖരിച്ചു പല ജാതികളും കാൺെക
എെന്നത്തേന്ന അവരിൽ വിശുദ്ധീകരിച്ചേശഷം 27

ആരും അവെര ഭയെപ്പടുത്താെത അവർ തങ്ങളുെട
േദശത്തു നിഭൎയമായി വസിക്കുേമ്പാൾ, തങ്ങളുെട
ലജ്ജയും എേന്നാടു െചയത്ിരിക്കുന്ന
സവ്വൎ േ്രദാഹങ്ങളും മറക്കും. 28 ഞാൻ അവെര
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ബദ്ധരായി
െകാണ്ടുേപാകുമാറാക്കുകയും അവരിൽ ആെരയും
അവിെട വിേട്ടക്കാെത അവരുെട േദശേത്തക്കു
കൂട്ടിവരുത്തുകയും െചയത്തിനാൽ ഞാൻ അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എന്നു അവർ അറിയും. 29

ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേന്മൽ എെന്റ
ആത്മാവിെന പകന്നൎ ിരിക്കയാൽ ഇനി എെന്റ മുഖം
അവക്കൎ ു മെറക്കയുമില്ല എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.

൪൦൪൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞങ്ങളുെട ്രപവാസത്തിെന്റ ഇരുപത്തഞ്ചാം
ആണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിങ്കൽ പത്താം തിയ്യതി,
നഗരം പിടിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ പതിനാലാം

ആണ്ടിൽ, അേന്ന തിയ്യതി തേന്ന, യേഹാവയുെട ൈക
എെന്റ േമൽ വന്നു എെന്ന അവിേടക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 2 ദിവ്യദശൎ നങ്ങളിൽ അവൻ എെന്ന
യി്രസാേയൽേദശത്തു െകാണ്ടുെചന്നു ഏറ്റവും ഉയന്നൎ
ഒരു പവ്വൎ തത്തിേന്മൽ നിത്തൎ ി; അതിേന്മൽ െതക്കുമാറി
ഒരു നഗരത്തിെന്റ രൂപംേപാെല ഒന്നു
കാണ്മാനുണ്ടായിരുന്നു. 3 അവൻ എെന്ന അവിെട
െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട ഒരു പുരുഷൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ കാഴെ്ചക്കു താ്രമംേപാെല
ആയിരുന്നു; അവെന്റ കയ്യിൽ ഒരു ചണച്ചരടും
അളവുദണ്ഡും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
പടിവാതില്ക്കൽനിന്നു. 4 ആ പുരുഷൻ എേന്നാടു:
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ കണ്ണുെകാണ്ടു േനാക്കി
െചവിെകാണ്ടു േകട്ടു ഞാൻ നിെന്ന കാണിപ്പാൻ
േപാകുന്ന എല്ലാറ്റിലും ശ്രദ്ധെവക്കുക; ഞാൻ അവ
നിനക്കു കാണിച്ചുതരുവാനായിട്ടാകുന്നു നിെന്ന
ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നതു; നീ കാണുന്നെതാെക്കയും
യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു അറിയിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു.
5 എന്നാൽ ആലയത്തിന്നു പുറെമ ചുറ്റും ഒരു മതിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ ആറു മുഴം
നീളമുള്ള ഒരു അളവുദണ്ഡു ഉണ്ടായിരുന്നു; മുഴേമാ ഒരു
മുഴവും നാലു വിരലും അേ്രത; അവൻ മതിൽ അളന്നു;
വീതി ഒരു ദണ്ഡു, ഉയരം ഒരു ദണ്ഡു; 6 പിെന്ന അവൻ
കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള േഗാപുരത്തിങ്കൽ െചന്നു
അതിെന്റ പതനങ്ങളിൽ കയറി േഗാപുരത്തിെന്റ
ഉമ്മരപ്പടി അളന്നു; അതിെന്റ വീതി ഒരു ദണ്ഡു; മെറ്റ
ഉമ്മരപ്പടിയുെട വീതിയും ഒരു ദണ്ഡു; 7 ഓേരാ
മാടത്തിന്നും ഒരു ദണ്ഡു നീളവും ഒരു ദണ്ഡു വീതിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു; മാടങ്ങൾ തമ്മിൽ അയ്യഞ്ചു മുഴം
അകന്നിരുന്നു; േഗാപുരത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടി അകത്തു
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിന്നരിെക ഒരു
ദണ്ഡായിരുന്നു. 8 അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖം
അകത്തു വശം അളന്നു; ഒരു ദണ്ഡു. 9 അവൻ
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖം അളന്നു; അതു എട്ടു മുഴവും
അതിെന്റ കട്ടളക്കാലുകൾ ഈരണ്ടു മുഴവും
ആയിരുന്നു; േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖം
അകേത്താട്ടായിരുന്നു. 10 കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള
േഗാപുരത്തിെന്റ മാടങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തു മൂന്നും

അപ്പുറത്തു മൂന്നും ആയിരുന്നു; മൂന്നിന്നും ഒേര
അളവും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഉള്ള
കട്ടളക്കാലുകൾക്കു ഒേര അളവും ആയിരുന്നു. 11

അവൻ േഗാപുര്രപേവശനത്തിെന്റ വീതി അളന്നു;
പത്തു മുഴം; േഗാപുരത്തിെന്റ നീളം അളന്നു: പതിമൂന്നു
മുഴം. 12 മാടങ്ങളുെട മുമ്പിൽ ഇപ്പുറത്തു ഒരു
മുഴമുേള്ളാരു അതിരഴിയും അപ്പുറത്തു ഒരു
മുഴമുേള്ളാരു അതിരഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇപ്പുറത്തും
അപ്പുറത്തും ഓേരാ മാടവും ആറാറു മുഴം
ഉള്ളതായിരുന്നു. 13 അവൻ ഒരു മാടത്തിെന്റ
േമലപ്ുരമുതൽ മേറ്റതിെന്റ േമലപ്ുരവെര അളന്നു;
വാതിേലാടു വാതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു മുഴമായിരുന്നു. 14

അവൻ പൂമുഖം അളന്നു: ഇരുപതു മുഴം;
േഗാപുരത്തിെന്റ മാടങ്ങൾ ചുറ്റും ്രപാകാരത്തിേലക്കു
തുറന്നിരുന്നു. 15 ്രപേവശനവാതിലിെന്റ
മുൻഭാഗംതുടങ്ങി അകെത്ത വാതില്ക്കെല
പൂമുഖത്തിെന്റ മുൻഭാഗംവെര അമ്പതു
മുഴമായിരുന്നു. 16 േഗാപുരത്തിന്നും പൂമുഖത്തിന്നും
അകേത്തക്കു ചുറ്റിലും മാടങ്ങളിലും
ഇടത്തൂണുകളിലും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ ജാലകങ്ങൾ അകത്തു ചുറ്റും
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഓേരാ ഇടത്തൂണിേന്മലും
ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 പിെന്ന അവൻ
എെന്ന പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു;
അവിെട ്രപാകാരത്തിന്നു ചുറ്റും മണ്ഡപങ്ങളും ഓേരാ
കലത്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നു; കലത്ളത്തിങ്കൽ മുപ്പതു
മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 കലത്ളം േഗാപുരങ്ങളുെട
നീളത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം േഗാപുരങ്ങളുെട പാശൎ ്വത്തിൽ
ആയിരുന്നു; അതു താഴെത്ത കലത്ളം. 19 പിെന്ന
അവൻ താഴെത്ത േഗാപുരത്തിെന്റ മുൻഭാഗം മുതൽ
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ പുറെത്ത
മുൻഭാഗംവെരയുള്ള അകലം അളന്നു; കിഴേക്കാട്ടും
വടേക്കാട്ടും നൂറീതു മുഴമായിരുന്നു. 20 വടേക്കാട്ടു
ദശൎ നമുള്ള പുറെത്ത ്രപാകാരേഗാപുരത്തിെന്റ നീളവും
വീതിയും അവൻ അളന്നു. 21 അതിെന്റ മാടങ്ങൾ
ഇപ്പുറത്തു മൂന്നും അപ്പുറത്തു മൂന്നും ആയിരുന്നു;
അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും ഒന്നാമെത്ത
േഗാപുരത്തിെന്റ അളവുേപാെല ആയിരുന്നു; അതിെന്റ
നീളം അമ്പതു മുഴവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ചു
മുഴവുമായിരുന്നു. 22 അതിെന്റ ജാലകങ്ങളും
പൂമുഖവും ഈന്തപ്പനകളും കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള
േഗാപുരത്തിെന്റ അളവുേപാെല ആയിരുന്നു; ഏഴു
പതനത്താൽ അതിേലക്കു കയറാം; അതിെന്റ പൂമുഖം
അതിെന്റ അകത്തു ഭാഗത്തായിരുന്നു. 23 അകെത്ത
്രപാകാരത്തിന്നു വടേക്കാട്ടും കിഴേക്കാട്ടും ഉള്ള
േഗാപുരത്തിന്നു േനെര ഒരു േഗാപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഒരു േഗാപുരംമുതൽ മെറ്റ േഗാപുരംവെര അവൻ
അളന്നു: നൂറു മുഴം. 24 പിെന്ന അവൻ എെന്ന
െതേക്കാട്ടു െകാണ്ടുെചന്നു; െതേക്കാട്ടു ഒരു േഗാപുരം;
അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും അവൻ ഈ
അളവുേപാെല തേന്ന അളന്നു. 25 ആ
ജാലകങ്ങൾേപാെല ഇതിന്നും അതിെന്റ
പൂമുഖത്തിന്നും ചുറ്റും ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
നീളം അമ്പതു മുഴവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ചു മുഴവും
ആയിരുന്നു. 26 അതിേലക്കു കയറുവാൻ ഏഴു പതനം
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ പൂമുഖം അതിെന്റ
അകത്തുഭാഗത്തായിരുന്നു; അതിന്നു അതിെന്റ
ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഈന്തപ്പനകൾ ഇപ്പുറെത്താന്നും
അപ്പുറെത്താന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അകെത്ത
്രപാകാരത്തിന്നു െതേക്കാട്ടു ഒരു േഗാപുരം
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ഉണ്ടായിരുന്നു; െതേക്കാട്ടു ഒരു േഗാപുരം മുതൽ
മെറ്റേഗാപുരംവെര അവൻ അളന്നു: നൂറു മുഴം. 28

പിെന്ന അവൻ െതെക്ക േഗാപുരത്തിൽകൂടി എെന്ന
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ
െതെക്ക േഗാപുരവും ഈ അളവുേപാെല തേന്ന
അളന്നു. 29 അതിെന്റ മാടങ്ങളും ഇടത്തൂണുകളും
പൂമുഖവും ഈ അളവുേപാെല തേന്ന ആയിരുന്നു;
അതിന്നും അതിെന്റ പൂമുഖത്തിന്നും ചുറ്റും
ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു അമ്പതു മുഴം
നീളവും ഇരുപത്തഞ്ചു മുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു.
30 പൂമുഖങ്ങൾ ചുറ്റും ഇരുപത്തഞ്ചു മുഴം നീളവും
അഞ്ചുമുഴം വീതിയും ഉള്ളവയായിരുന്നു. 31 അതിെന്റ
പൂമുഖം പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ േനെര ആയിരുന്നു;
അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഈന്തപ്പനകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്കു കയറുവാൻ എട്ടു പതനം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 32 പിെന്ന അവൻ എെന്ന കിഴക്കു
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു;
അവൻ േഗാപുരെത്ത ഈ അളവുേപാെല തേന്ന
അളന്നു. 33 അതിെന്റ മാടങ്ങളും ഇടത്തൂണുകളും
പൂമുഖവും ഈ അളവുേപാെല തേന്ന ആയിരുന്നു;
അതിന്നു അതിെന്റ പൂമുഖത്തിന്നും ചുറ്റും ജാലകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു അമ്പതു മുഴം നീളവും
ഇരുപത്തഞ്ചു മുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു; 34

അതിെന്റ പൂമുഖം പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിന്നു േനെര
ആയിരുന്നു; അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ
ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഈന്തപ്പനകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്കു കയറുവാൻ എട്ടു പതനം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 35 പിെന്ന അവൻ എെന്ന വടെക്ക
േഗാപുരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു, ഈ
അളവുേപാെല തേന്ന അതും അളന്നു. 36 അവൻ
അതിെന്റ മാടങ്ങളും ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും
അളന്നു; ചുറ്റും അതിന്നു ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിെന്റ നീളം അമ്പതു മുഴവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ചു
മുഴവും ആയിരുന്നു. 37 അതിെന്റ പൂമുഖം പുറെത്ത
്രപാകാരത്തിന്നു േനെര ആയിരുന്നു;
ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും
ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്കു
കയറുവാൻ എട്ടു പതനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 38 അവിെട
ഒരു അറ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്കുള്ള ്രപേവശനം
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിൽകൂടി ആയിരുന്നു;
അവിെട അവർ േഹാമയാഗം കഴുകും. 39

േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തു ഇപ്പുറത്തു രണ്ടു േമശയും
അപ്പുറത്തു രണ്ടു േമശയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട
േമൽ േഹാമയാഗവും പാപയാഗവും
അകൃത്യയാഗവും അറുക്കും. 40

േഗാപുര്രപേവശനത്തിങ്കൽ കയറുേമ്പാൾ പുറെമ
വടക്കുവശത്തു രണ്ടുേമശയും പൂമുഖത്തിെന്റ
മറുവശത്തു രണ്ടുേമശയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 41

േഗാപുരത്തിെന്റ പാശൎ ്വഭാഗത്തു ഇപ്പുറത്തു നാലും
അപ്പുറത്തു നാലും ഇങ്ങിെന എട്ടു േമശ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവയുെട േമൽ അവർ യാഗങ്ങെള അറുക്കും. 42

േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള നാലു േമശയും െചത്തിയ
കല്ലുെകാണ്ടു ഒന്നര മുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം
വീതിയും ഒരു മുഴം ഉയരവുമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു;
അവയുെട േമൽ അവർ േഹാമയാഗവും
ഹനനയാഗവും അറുപ്പാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ െവക്കും.
43 അകത്തു ചുറ്റിലും നാലു വിരൽ നീളമുള്ള
െകാളുത്തുകൾ തെറച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ േമശകളുെട
േമൽ നിേവദിതമാംസം െവക്കും. 44 അകെത്ത
േഗാപുരത്തിന്നു പുറത്തു, അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ

തേന്ന, രണ്ടു മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നു
വടെക്കേഗാപുരത്തിെന്റ പാശൎ ്വത്തു െതേക്കാട്ടു
ദശൎ നമുള്ളതായിരുന്നു; മേറ്റതു െതെക്കേഗാപുരത്തിെന്റ
പാശൎ ്വത്തു വടേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ളതായിരുന്നു. 45

അവൻ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: െതേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള
ഈ മണ്ഡപം ആലയത്തിെന്റ വിചാരകരായ
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ുള്ളതു. 46 വടേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള
മണ്ഡപം യാഗപീഠത്തിെന്റ വിചാരകരായ
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ുള്ളതു; ഇവർ യേഹാെവക്കു
ശുശ്രൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്നു അടുത്തുെചല്ലുന്ന
േലവ്യരിൽ സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരാകുന്നു. 47

അവൻ ്രപാകാരെത്ത അളന്നു; അതു നൂറു മുഴം
നീളവും നൂറു മുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന
ചതുരശ്രമായിരുന്നു; യാഗപീഠേമാ ആലയത്തിെന്റ
മുൻവശത്തായിരുന്നു. 48 പിെന്ന അവൻ എെന്ന
ആലയത്തിെന്റ പൂമുഖത്തു െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ
പൂമുഖത്തിെന്റ മുറിച്ചുവർ അളന്നു, ഇപ്പുറത്തുള്ളതു
അഞ്ചു മുഴം; അപ്പുറത്തുള്ളതു അഞ്ചു മുഴം;
മുറിച്ചുവരിെന്റ വീതിേയാ ഇപ്പുറത്തു മൂന്നു മുഴവും
അപ്പുറത്തു മൂന്നു മുഴവും ആയിരുന്നു. 49

പൂമുഖത്തിെന്റ നീളം ഇരുപതു മുഴം, വീതി പ്രന്തണ്ടു
മുഴം, അതിേലക്കു കയറുവാനുള്ള പതനം പത്തു;
മുറിച്ചുവരുകൾക്കരിെക ഇപ്പുറത്തു ഒന്നും അപ്പുറത്തു
ഒന്നുമായി തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൪൧൪൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ എെന്ന മന്ദിരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു, മുറിച്ചുവരുകെള അളന്നു;
മുറിച്ചുവരുകളുെട വീതി ഇപ്പുറത്തു ആറു

മുഴവും അപ്പുറത്തു ആറു മുഴവും ആയിരുന്നു. 2

്രപേവശനത്തിെന്റ വീതി പത്തു മുഴവും
്രപേവശനത്തിെന്റ പാശൎ ്വഭിത്തികൾ ഇപ്പുറത്തു അഞ്ചു
മുഴവും അപ്പുറത്തു അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു;
അവൻ മന്ദിരം അളന്നു: അതിെന്റ നീളം നാലപ്തു മുഴം,
വീതി ഇരുപതു മുഴം. 3 പിെന്ന അവൻ അകേത്തക്കു
െചന്നു, ്രപേവശനത്തിെന്റ മുറിച്ചുവരുകെള അളന്നു:
കനം രണ്ടു മുഴവും ്രപേവശനത്തിെന്റ വീതി ആറു
മുഴവും മുറിച്ചുവരുകളുെട വീതി ഏേഴഴു
മുഴവുമായിരുന്നു. 4 അവൻ അതിെന്റ നീളം അളന്നു:
ഇരുപതുമുഴം; വീതി മന്ദിരത്തിെന്നാത്തവണ്ണം
ഇരുപതു മുഴം; ഇതു അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം എന്നു
അവൻ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചു, 5 പിെന്ന അവൻ
ആലയത്തിെന്റ ചുവർ അളന്നു: കനം ആറു മുഴം:
ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള പുറവാരത്തിെന്റ വീതി നാലു
മുഴം. 6 എന്നാൽ പുറവാരമുറികൾ ഒന്നിെന്റ േമൽ
ഒന്നായി മൂന്നു നിലയായും നിലയിൽ മുപ്പതു വീതവും
ആയിരുന്നു; അവ ചുറ്റും ആലയത്തിന്നും
പുറവാരമുറികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ചുവരിേന്മൽ
പിടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം േചന്നൎ ിരുന്നു; എന്നാൽ
തുലാങ്ങൾ ആലയഭിത്തിക്കകത്തു െചന്നില്ല. 7

പുറവാരമുറികൾ ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടും േമേലാട്ടു
േമേലാട്ടു വിസ്താരം ഏറും; ആലയത്തിന്നു ചുറ്റും
മുറിക്കകത്തു േമേലാട്ടുേമേലാട്ടു വീതി കൂടും;
അതുെകാണ്ടു പുറവാരത്തിെന്റ വിസ്താരം േമേലാട്ടു
േമേലാട്ടു ഏറും; താഴെത്ത നിലയിൽനിന്നു
നടുവിലേത്തതിൽകൂടി േമലെത്ത നിലയിൽ കയറാം. 8

ഞാൻ ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും െപാക്കമുേള്ളാരു തറ
കണ്ടു; പുറവാരമുറികളുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു
മുഴുദണ്ഡായിരുന്നു; പരിഗളംവെര ആറു മുഴം. 9
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പുറവാരത്തിെന്റ പുറെമയുള്ള ചുവരിെന്റ കനം
അഞ്ചു മുഴമായിരുന്നു; 10 എന്നാൽ ആലയത്തിെന്റ
പുറവാരമുറികൾക്കും മണ്ഡപങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ
ആലയത്തിന്നു ചുറ്റും ഇരുപതുമുഴം വീതിയുള്ള മുറ്റം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 പുറവാരത്തിെന്റ വാതിലുകൾ
തിെണ്ണക്കു േനെര ഒരു വാതിൽ വടേക്കാട്ടും ഒരു
വാതിൽ െതേക്കാട്ടും ആയിരുന്നു; തിണ്ണയുെട വീതി
ചുറ്റും അഞ്ചു മുഴമായിരുന്നു. 12 മുറ്റത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
പടിഞ്ഞാേറാട്ടുള്ള െകട്ടിടം എഴുപതു മുഴം
വീതിയുള്ളതും െകട്ടിടത്തിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള ചുവർ
അഞ്ചു മുഴം കനമുള്ളതും െതാണ്ണൂറു മുഴം
നീളമുള്ളതും ആയിരുന്നു. 13 അവൻ ആലയം അളന്നു:
നീളം നൂറു മുഴം; മുറ്റവും െകട്ടിടവും അതിെന്റ
ചുവരുകളും അളന്നു; അതിന്നും നൂറു മുഴം നീളം. 14

ആലയത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തിെന്റയും കിഴക്കുള്ള
മുറ്റത്തിെന്റയും വീതിയും നൂറുമുഴമായിരുന്നു. 15

പിെന്ന അവൻ മുറ്റത്തിെന്റ പിൻപുറത്തു
അതിെന്നതിെരയുള്ള െകട്ടിടത്തിെന്റ നീളവും അതിന്നു
ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഉള്ള നടപ്പുരകളും അളന്നു;
നൂറുമുഴം; അകെത്ത മന്ദിരത്തിന്നും ്രപാകാരത്തിെന്റ
പൂമുഖങ്ങൾക്കും 16 ഉമ്മരപ്പടികൾക്കും അഴിയുള്ള
ജാലകങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടിക്കു േമൽ മൂന്നു നിലയായി
ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പുരകൾക്കും നിലംെതാട്ട്
ജാലകങ്ങേളാളവും പലകയടിച്ചിരുന്നു; ജാലകങ്ങേളാ
മൂടിയിരുന്നു. 17 അകെത്ത ആലയത്തിൻ വാതിലിെന്റ
േമൽഭാഗംവെരയും പുറെമയും ചുറ്റും
എല്ലാചുവരിേന്മലും അകത്തും പുറത്തും ചി്രതപ്പണി
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 െകരൂബുകളും ഈന്തപ്പനകളും
അതിേന്മൽ െകാത്തിയിരുന്നു; െകരൂബിന്നും
െകരൂബിന്നും ഇടയിൽ ഓേരാ ഈന്തപ്പനയും ഓേരാ
െകരൂബിന്നു ഈരണ്ടു മുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 19

മനുഷ്യമുഖം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുെട േനെരയും
ബാലസിംഹമുഖം അപ്പുറത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുെട
േനെരയും ആയിരുന്നു; ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റും
എല്ലാടവും ഇങ്ങെന ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 20 നിലംമുതൽ
വാതിലിെന്റ േമലറ്റംവെര െകരൂബുകളും
ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങെന ആയിരുന്നു
മന്ദിരത്തിെന്റ ഭിത്തി. 21 മന്ദിരത്തിന്നു ചതുരമായുള്ള
മുറിച്ചുവരുകളും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
യാഗപീഠംേപാെലയുെള്ളാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. 22

യാഗപീഠം മരംെകാണ്ടുള്ളതും മൂന്നു മുഴം ഉയരവും
രണ്ടുമുഴം നീളവും ഉള്ളതുമായിരുന്നു; അതിെന്റ
േകാണുകളും ചുവടും വശങ്ങളും
മരംെകാണ്ടായിരുന്നു; അവൻ എേന്നാടു: ഇതു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിെല േമശയാകുന്നു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 23 മന്ദിരത്തിന്നും
അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നും ഈരണ്ടു കതകു
ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 കതകുകൾക്കു ഈരണ്ടു
മടക്കുകതകു ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു കതകിന്നു രണ്ടു
മടക്കുകതകു; മെറ്റ കതകിന്നു രണ്ടു മടക്കുകതകു. 25

ചുവരുകളിൽ എന്നേപാെല മന്ദിരത്തിെന്റ
കതകുകളിേന്മലും െകരൂബുകളും ഈന്തപ്പനകളും
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു; പുറെമ പൂമുഖത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു
കനത്ത മരത്തുലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 പൂമുഖത്തിെന്റ
പാശൎ ്വങ്ങളിൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും അഴിയുള്ള
ജാലകങ്ങളും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇങ്ങെനയായിരുന്നു ആലയത്തിെന്റ
പുറവാരമുറികളുെടയും തുലാങ്ങളുെടയും പണി.

൪൨൪൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ എെന്ന വടേക്കാട്ടുള്ള
വഴിയായി പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി; മുറ്റത്തിന്നു േനെരയും

വടേക്കാട്ടുള്ള െകട്ടിടത്തിെന്നതിെരയും ഉണ്ടായിരുന്ന
മണ്ഡപത്തിേലക്കു എെന്ന െകാണ്ടുെചന്നു. 2

അതിെന്റ മുൻഭാഗത്തിന്നു നൂറു മുഴം നീളവും
വടേക്കാട്ടു വാതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു; വീതി അമ്പതു
മുഴം. 3 അകെത്ത ്രപാകാരത്തിന്നുള്ള ഇരുപതു
മുഴത്തിെന്നതിെരയും പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിന്നുള്ള
കലത്്തളത്തിെന്നതിെരയും മൂന്നു നിലയായി
നടപ്പുെരക്കു േനെര നടപ്പുര ഉണ്ടായിരുന്നു. 4

മണ്ഡപങ്ങളുെട മുമ്പിൽ അകേത്താട്ടു പത്തു മുഴം
വീതിയും നൂറു മുഴം നീളവുമുേള്ളാരു നടപ്പുര
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട വാതിലുകൾ
വടേക്കാട്ടായിരുന്നു. 5 െകട്ടിടത്തിെന്റ താഴെത്ത
മണ്ഡപങ്ങളിൽനിന്നും നടുവിലേത്തവയിൽനിന്നും
എടുത്തതിെനക്കാൾ അധികം സ്ഥലം മുകളിലെത്ത
മണ്ഡപങ്ങളിൽനിന്നു നടപ്പുരകൾക്കു
എടുത്തുേപായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവ നീളം
കുറഞ്ഞവ ആയിരുന്നു. 6 അവ മൂന്നു നിലയായിരുന്നു;
എന്നാൽ അെവക്കു ്രപാകാരങ്ങളുെട
തൂണുകൾേപാെല തൂണുകൾ ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു
താഴേത്തതിെനക്കാളും നടുവിലേത്തതിെനക്കാളും
േമലേത്തതിെന്റ നിലം ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. 7 പുറെമ
മണ്ഡപങ്ങളുെട നീളത്തിൽ പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
േനെര മണ്ഡപങ്ങളുെട മുൻവശെത്ത മതിലിെന്റ നീളം
അമ്പതു മുഴം ആയിരുന്നു. 8 പുറെത്ത
്രപാകാരത്തിേലക്കു ദശൎ നമുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുെട നീളം
അമ്പതു മുഴമായിരുന്നു; എന്നാൽ
മന്ദിരത്തിെന്നതിെരയുള്ള നീളം നൂറു മുഴമായിരുന്നു; 9

പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിൽനിന്നു ഇവയിേലക്കു
കടന്നാൽ കിഴേക്കാട്ടു ഈ മണ്ഡപങ്ങൾക്കു താെഴ ഒരു
്രപേവശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 കിഴേക്കാട്ടുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ മതിലിെന്റ തെലക്കൽ
മുറ്റത്തിെന്നതിരായും െകട്ടിടത്തിെന്നതിരായും
മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 അവയുെട മുമ്പിലുള്ള
വഴി വടേക്കാട്ടുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുെട അളവുേപാെല
ആയിരുന്നു; അവയുെട നീളത്തിെന്നാത്ത നീളവും
വീതിെക്കാത്ത വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട
എല്ലാപുറപ്പാടുകളും വിധാനങ്ങളും അവയുെട
്രപേവശനങ്ങളും ഒരുേപാെല തേന്ന. 12 െതേക്കാട്ടുള്ള
മണ്ഡപങ്ങളുെട ്രപേവശനങ്ങൾ േപാെല ഒരു
്രപേവശനം വഴിയുെട തെലക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവയിേലക്കു കടന്നാൽ കിഴേക്കാട്ടുള്ള മതിലിന്നു
േനെര മുമ്പിലുള്ള വഴിയുെട തെലക്കൽ തേന്ന. 13

പിെന്ന അവൻ എേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു: മുറ്റത്തിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള വടെക്ക മണ്ഡപങ്ങളും െതെക്ക
മണ്ഡപങ്ങളും യേഹാവേയാടു അടുത്തുെചല്ലുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
തിന്നുവാനുള്ള വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളാകുന്നു; അവിെട
അവർ അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കളും േഭാജനയാഗവും
പാപയാഗവും അകൃത്യയാഗവും െവേക്കണം. ആ
സ്ഥലം വിശുദ്ധമേല്ലാ. 14 പുേരാഹിതന്മാർ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തുനിന്നു പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െചല്ലാെത േവണം അതിൽ ്രപേവശിപ്പാൻ;
ശുശ്രൂെഷക്കുള്ള തങ്ങളുെട വ്രസ്തം അവർ അവിെട
െവേച്ചേക്കണം; അവ വിശുദ്ധമേല്ലാ; േവെറ വ്രസ്തം
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ധരിച്ചിേട്ട അവർ ജനത്തിന്നുള്ള സ്ഥലത്തു െചല്ലാവു.
15 അവൻ അകെത്ത ആലയം അളന്നു തീന്നൎ േശഷം,
കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള വാതില്ക്കൽ കൂടി എെന്ന
െകാണ്ടു െചന്നു അവിടം ചുറ്റും അളന്നു. 16 അവൻ
കിഴക്കുഭാഗം ദണ്ഡുെകാണ്ടു അളന്നു; ആെക
അഞ്ഞൂറു മുഴം. 17 അവൻ വടക്കുഭാഗം
ദണ്ഡുെകാണ്ടു അളന്നു; ആെക അഞ്ഞൂറു മുഴം. 18

അവൻ െതക്കുഭാഗം ദണ്ഡുെകാണ്ടു അളന്നു; ആെക
അഞ്ഞൂറു മുഴം. 19 അവൻ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു തിരിഞ്ഞു
ദണ്ഡുെകാണ്ടു അളന്നു; അഞ്ഞൂറു മുഴം. 20 ഇങ്ങെന
അവൻ നാലുപുറവും അളന്നു; വിശുദ്ധമായതും
സാമാന്യമായതും തമ്മിൽ േവറുതിരിപ്പാൻ
തവക്കവണ്ണം അഞ്ഞൂറു മുഴം നീളത്തിലും
അഞ്ഞൂറുമുഴം വീതിയിലും ഒരു മതിൽ അതിന്നു ചുറ്റും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

൪൩൪൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ എെന്ന
േഗാപുരത്തിേലക്കു, കിഴേക്കാട്ടുള്ള
േഗാപുരത്തിേലക്കു തേന്ന, െകാണ്ടുെചന്നു;

2 അേപ്പാൾ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സു
കിഴക്കുവഴിയായി വന്നു; അതിെന്റ മുഴക്കം
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇെരച്ചൽേപാെല ആയിരുന്നു;
ഭൂമി അവെന്റ േതജസ്സുെകാണ്ടു ്രപകാശിച്ചു. 3 ഇതു
ഞാൻ കണ്ട ദശൎ നംേപാെല ആയിരുന്നു; നഗരെത്ത
നശിപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നേപ്പാൾ കണ്ട ദശൎ നംേപാെല
തേന്ന; ഈ ദശൎ നങ്ങൾ െകബാർ നദീതീരത്തുെവച്ചു
ഞാൻ കണ്ട ദശൎ നംേപാെല ആയിരുന്നു; അേപ്പാൾ
ഞാൻ കവിണ്ണുവീണു. 4 യേഹാവയുെട േതജസ്സു
കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള േഗാപുരത്തിൽ കൂടി
ആലയത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ചു. 5 ആത്മാവു എെന്ന
എടുത്തു അകെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു; യേഹാവയുെട േതജസ്സു ആലയെത്ത
നിെറച്ചിരുന്നു. 6 ആ പുരുഷൻ എെന്റ അടുക്കൽ
നില്ക്കുേമ്പാൾ, ആലയത്തിൽ നിന്നു ഒരുത്തൻ എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 7 അവൻ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: മനുഷ്യപു്രതാ, ഇതു ഞാൻ
എേന്നക്കും യി്രസാേയൽമക്കളുെട മേദ്ധ്യ വസിക്കുന്ന
എെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ സ്ഥലവും എെന്റ
കാലടികളുെട സ്ഥലവും ആകുന്നു;
യി്രസാേയൽഗൃഹെമങ്കിലും അവരുെട
രാജാക്കന്മാെരങ്കിലും തങ്ങളുെട പരസംഗംെകാണ്ടും
പൂജാഗിരികളിെല തങ്ങളുെട രാജാക്കന്മാരുെട
ശവങ്ങൾെകാണ്ടും 8 എനിക്കും അവക്കൎ ും ഇടയിൽ
ഒരു ചുവർ മാ്രതം ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
തങ്ങളുെട ഉമ്മരപ്പടി എെന്റ ഉമ്മരപ്പടിയും തങ്ങളുെട
കട്ടള എെന്റ കട്ടളയും ആക്കുന്നതുെകാണ്ടും എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത ഇനി അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതല്ല; അവർ
െചയത് േമ്ലച്ഛതകളാൽ അവർ എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ അവെര
നശിപ്പിച്ചു. 9 ഇേപ്പാൾ അവർ തങ്ങളുെട പരസംഗവും
രാജാക്കന്മാരുെട ശവങ്ങളും എങ്കൽനിന്നു
ദൂരത്താക്കിക്കളയെട്ട; എന്നാൽ ഞാൻ അവരുെട
മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും വസിക്കും. 10 മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽഗൃഹം തങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്നു നീ ഈ ആലയം അവെര കാണിക്ക;
അവർ അതിെന്റ മാതൃക അളക്കെട്ട. 11 അവർ െചയത്
സകലെത്തയും കുറിച്ചു അവർ ലജ്ജിച്ചാൽ നീ

ആലയത്തിെന്റ ആകൃതിയും വിധാനവും
പുറപ്പാടുകളും ്രപേവശനങ്ങളും അതിെന്റ ആകൃതി
ഒെക്കയും സകലവ്യവസ്ഥകളും അതിെന്റ
രൂപെമാെക്കയും അതിെന്റ സകലനിയമങ്ങളും അവെര
അറിയിച്ചു, അവർ അതിെന്റ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും
വ്യവസ്ഥകളും ്രപമാണിച്ചു അനുഷഠ്ിേക്കണ്ടതിന്നു
അതിെന ഒെക്കയും അവർ കാൺെക
എഴുതിെവക്കുക. 12 ഇതാകുന്നു
ആലയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ്രപമാണം; പവ്വൎ തത്തിെന്റ
മുകളിൽ അതിെന്റ അതൃത്തിക്കകെമല്ലാം
അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണം; അേത, ഇതാകുന്നു
ആലയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ്രപമാണം.

13 മുഴ്രപകാരം യാഗപീഠത്തിെന്റ അളവു ആവിതു -
മുഴം ഒന്നിന്നു ഒരു മുഴവും നാലു വിരലും: ചുവടു ഒരു
മുഴം; വീതി ഒരു മുഴം; അതിെന്റ അകത്തു ചുറ്റുമുള്ള
വക്കു ഒരു ചാൺ. യാഗപീഠത്തിെന്റ ഉയരമാവിതു: 14

നിലെത്ത ചുവടുമുതൽ താഴെത്ത തട്ടുവെര രണ്ടു
മുഴവും വീതി ഒരു മുഴവും; താഴെത്ത തട്ടുമുതൽ വലിയ
തട്ടുവെര നാലു മുഴവും വീതി ഒരു മുഴവും
ആയിരിേക്കണം. 15 ഇങ്ങെന േമലെത്ത യാഗപീഠം
നാലു മുഴം; യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുപ്പിൽനിന്നു േമേലാട്ടു
നാലു െകാമ്പു ഉണ്ടായിരിേക്കണം; 16 യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുപ്പിെന്റ നീളം പ്രന്തണ്ടു മുഴവും വീതി പ്രന്തണ്ടു
മുഴവുമായി സമചതുരമായിരിേക്കണം. 17 അതിെന്റ
നാലു പുറവുമുള്ള തട്ടു പതിന്നാലു മുഴം നീളവും
പതിന്നാലു മുഴം വീതിയും അതിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള വക്കു
അര മുഴവും ചുവടു ചുറ്റും ഒരു മുഴവും
ആയിരിേക്കണം; അതിെന്റ പതനങ്ങൾ
കിഴേക്കാട്ടായിരിേക്കണം. 18 പിെന്ന അവൻ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതു: മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവർ യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളിൽ അതിേന്മൽ േഹാമയാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിന്നും രക്തം തളിേക്കണ്ടതിന്നും
അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ആവിതു: 19 എനിക്കു
ശുശ്രൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്നു എേന്നാടു അടുത്തു വരുന്ന
സാേദാക്കിെന്റ സന്തതിയിലുള്ള േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു നീ പാപയാഗമായി ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയ െകാടുേക്കണം എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 20 നീ അതിെന്റ രക്തത്തിൽ
കുെറ എടുത്തു യാഗപീഠത്തിെന്റ നാലു െകാമ്പിലും
തട്ടിെന്റ നാലു േകാണിലും ചുറ്റുമുള്ള വക്കിലും പുരട്ടി
അതിന്നു പാപപരിഹാരവും ്രപായശ്ചിത്തവും
വരുേത്തണം. 21 പിെന്ന നീ പാപയാഗത്തിന്നു
കാളെയ എടുത്തു ആലയത്തിൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട
സ്ഥലത്തു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ പുറെമ െവച്ചു
ദഹിപ്പിേക്കണം. 22 രണ്ടാം ദിവസം നീ ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റെന പാപയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം;
അവർ കാളെയെക്കാണ്ടു യാഗപീഠത്തിന്നു
പാപപരിഹാരം വരുത്തിയതുേപാെല
ഇതിെനെക്കാണ്ടും അതിന്നു പാപപരിഹാരം
വരുേത്തണം. 23 അതിന്നു പാപപരിഹാരം
വരുത്തിത്തീന്നൎ േശഷം, നീ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയയും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുെകാറ്റെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം.
24 നീ അവെയ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവേരണം; പുേരാഹിതന്മാർ അവയുെടേമൽ
ഉപ്പു വിതറിയേശഷം അവെയ യേഹാെവക്കു
േഹാമയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം. 25 ഏഴു ദിവസം നീ
ദിനം്രപതി പാപയാഗമായി ഓേരാ േകാലാട്ടിെന
അപ്പൎ ിേക്കണം; അവർ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
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കാളക്കുട്ടിെയയും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം. 26 അങ്ങെന അവർ
ഏഴു ദിവസം യാഗപീഠത്തിന്നു ്രപായശ്ചിത്തം
വരുത്തിയും അതിെന നിമ്മൎ ലീകരിച്ചുംെകാണ്ടു
്രപതിഷഠ് കഴിേക്കണം. 27 ഈ ദിവസങ്ങൾ
തിെകച്ചേശഷം എട്ടാം ദിവസവും മുേമ്പാട്ടും
പുേരാഹിതന്മാർ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിങ്ങളുെട
േഹാമയാഗങ്ങെളയും സമാധാനയാഗങ്ങെളയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. അങ്ങെന എനിക്കു നിങ്ങളിൽ
്രപസാദമുണ്ടാകും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു.

൪൪൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ എെന്ന
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള
പുറെത്ത േഗാപുരത്തിേലക്കു

മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ അതു അെടച്ചിരുന്നു.
2 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
ഈ േഗാപുരം തുറക്കാെത അെടച്ചിരിേക്കണം; ആരും
അതിൽകൂടി കടക്കരുതു; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അതിൽകൂടി അകത്തു കടന്നതുെകാണ്ടു
അതു അെടച്ചിരിേക്കണം. 3 ്രപഭുേവാ അവൻ
്രപഭുവായിരിക്കയാൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
േഭാജനം കഴിപ്പാൻ അവിെട ഇരിേക്കണം; അവൻ ആ
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തുകൂടി അകത്തു കടക്കയും
അതിൽകൂടി പുറത്തു േപാകയും േവണം. 4 പിെന്ന
അവൻ എെന്ന വടെക്കേഗാപുരംവഴിയായി
ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചന്നു; ഞാൻ
േനാക്കി, യേഹാവയുെട േതജസ്സു യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു
കവിണ്ണുവീണു. 5 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തു: മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ സകലവ്യവസ്ഥകെളയും
നിയമങ്ങെളയും കുറിച്ചു ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധെവച്ചു
കണ്ണുെകാണ്ടു േനാക്കി െചവിെകാണ്ടു േകൾക്ക;
ആലയത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനെത്തയും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നുള്ള പുറപ്പാടുകെളയും നീ
നല്ലവണ്ണം കുറിെക്കാൾക. 6 യി്രസാേയൽഗൃഹക്കരായ
മത്സരികേളാടു നീ പറേയണ്ടതു: യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങളുെട സകല േമ്ലച്ഛതകളും
മതിയാക്കുവിൻ. 7 നിങ്ങൾ എെന്റ ആഹാരമായ
േമദസ്സും രക്തവും അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ, എെന്റ
ആലയെത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിലും മാംസത്തിലും അ്രഗചമ്മൎ ികളായ
അന്യജാതിക്കാെര എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
ഇരിപ്പാൻ െകാണ്ടുവന്നതിനാൽ നിങ്ങളുെട
സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും പുറെമ നിങ്ങൾ എെന്റ
നിയമവും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ എെന്റ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കളുെട കായ്യൎ ം വിചാരിക്കാെത അവെര
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കായ്യൎ വിചാരെണക്കു
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യി്രസാേയൽമക്കളുെട
ഇടയിലുള്ള യാെതാരു അന്യജാതിക്കാരനും,
ഹൃദയത്തിലും മാംസത്തിലും അ്രഗചമ്മൎ ിയായ
യാെതാരു അന്യജാതിക്കാരനും തേന്ന, എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിക്കരുതു. 10 യി്രസാേയൽ
െതറ്റിേപ്പായ കാലത്തു എെന്ന വിട്ടകന്നു േപായവരും

എെന്ന വിട്ടു െതറ്റി വി്രഗഹങ്ങേളാടു േചന്നൎ വരുമായ
േലവ്യർ തേന്ന തങ്ങളുെട അകൃത്യം വഹിേക്കണം. 11

അവർ എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ആലയത്തിെന്റ
പടിവാതില്ക്കൽ എല്ലാം ശുശ്രൂഷകന്മാരായി
കാവൽനിന്നു ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ െചേയ്യണം;
അവർ ജനത്തിന്നുേവണ്ടി േഹാമയാഗവും
ഹനനയാഗവും അറുത്തു അവക്കൎ ു ശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവരുെട മുമ്പിൽ നിേല്ക്കണം. 12

അവർ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങളുെട മുമ്പാെക
ശുശ്രൂഷെചയത്ു, യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു
അകൃത്യേഹതുവായത്ീന്നൎ തുെകാണ്ടു ഞാൻ അവക്കൎ ു
വിേരാധമായി ൈക ഉയത്തൎ ി സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങളുെട അകൃത്യം വഹിേക്കണം എന്നു
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 13 അവർ
എനിക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചയവ്ാനും
അതിവിശുദ്ധങ്ങളായ എെന്റ
സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും െതാടുവാനും
എേന്നാടു അടുത്തുവരാെത തങ്ങളുെട ലജ്ജയും
തങ്ങൾ െചയത് േമ്ലച്ഛതകളും വഹിേക്കണം. 14

എന്നാൽ ആലയത്തിെന്റ എല്ലാ േവെലക്കും അതിൽ
െചയവ്ാനുള്ള എല്ലാറ്റിന്നും ഞാൻ അവെര അതിൽ
കായ്യൎ വിചാരകന്മാരാക്കിെവക്കും. 15

യി്രസാേയൽമക്കൾ എെന്ന വിട്ടു െതറ്റിേപ്പായ കാലത്തു
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ കായ്യൎ വിചാരണ
നടത്തിയിരുന്ന സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായ
േലവ്യപുേരാഹിതന്മാർ എനിക്കു ശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു എേന്നാടു അടുത്തുവരികയും
േമദസ്സും രക്തവും എനിക്കു അപ്പൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ
മുമ്പാെക നില്ക്കയും േവണം എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 16 അവർ എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നു എനിക്കു ശുശ്രൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്നു എെന്റ േമശയുെട അടുക്കൽ
വരികയും എെന്റ കായ്യൎ വിചാരണ നടത്തുകയും
േവണം. 17 എന്നാൽ അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
വാതിലുകൾക്കകത്തു കടക്കുേമ്പാൾ അവർ
ശണവ്രസ്തം ധരിേക്കണം; അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കലും ആലയത്തിന്നകത്തും
ശുശ്രൂഷെചയ്യുേമ്പാൾ ആട്ടിൻ േരാമംെകാണ്ടുള്ള
വ്രസ്തം ധരിക്കരുതു. 18 അവരുെട തലയിൽ
ശണംെകാണ്ടുള്ള തലപ്പാവും അരയിൽ
ശണംെകാണ്ടുള്ള കാല്ക്കുപ്പായവും ഉണ്ടായിരിേക്കണം;
വിയപ്പൎ ുണ്ടാകുന്ന യാെതാന്നും അവർ ധരിക്കരുതു. 19

അവർ പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു, പുറെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കു തേന്ന,
െചല്ലുേമ്പാൾ തങ്ങളുെട വ്രസ്തത്താൽ ജനെത്ത
വിശുദ്ധീകരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തങ്ങൾ
ശുശ്രൂഷെചയത് സമയം ധരിച്ചിരുന്ന വ്രസ്തം നീക്കി
വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിൽ െവച്ചിട്ടു േവെറ വ്രസ്തം
ധരിേക്കണം. 20 അവർ തല െക്ഷൗരം െചയ്കേയാ
തലമുടി നീട്ടുകേയാ െചയ്യാെത ക്രതിക്ക മാ്രതേമ
െചയ്യാവു. 21 യാെതാരു പുേരാഹിതനും വീഞ്ഞു
കുടിച്ചു അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ കടക്കരുതു. 22

വിധവെയേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെളേയാ ഭായ്യൎ യായി
എടുക്കാെത അവർ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെല
സന്തതിയിലുള്ള കന്യകമാെരേയാ ഒരു പുേരാഹിതെന്റ
ഭായ്യൎ യായിരുന്ന വിധവെയേയാ വിവാഹം
കഴിേക്കണം. 23 അവർ വിശുദ്ധമായതിന്നും
സാമാന്യമായതിന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എെന്റ
ജനത്തിന്നു ഉപേദശിച്ചു, മലിനമായതും
നിമ്മൎ ലമായതും അവെര തിരിച്ചറിയുമാറാേക്കണം. 24
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വ്യവഹാരത്തിൽ അവർ ന്യായം വിധിപ്പാൻ നിേല്ക്കണം;
എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ചു അവർ ന്യായം
വിധിേക്കണം; അവർ ഉത്സവങ്ങളിെലാെക്കയും എെന്റ
്രപമാണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആചരിക്കയും എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള വിശുദ്ധീകരിക്കയും േവണം. 25 അവർ
മരിച്ച ആളുെട അടുക്കൽ െചന്നു അശുദ്ധരാകരുതു;
എങ്കിലും അപ്പൻ, അമ്മ, മകൻ, മകൾ, സേഹാദരൻ,
ഭത്തൎ ാവില്ലാത്ത സേഹാദരി എന്നിവക്കൎ ുേവണ്ടി
അശുദ്ധരാകാം. 26 അവെന്റ ശുദ്ധീകരണം
കഴിഞ്ഞേശഷം ഏഴു ദിവസം എേണ്ണണം. 27

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷെചേയ്യണ്ടതിന്നു അവൻ
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു
േപാകുന്ന ദിവസത്തിൽ അവൻ പാപയാഗം
അപ്പൎ ിേക്കണം എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 28 അവരുെട അവകാശേമാ, ഞാൻ തേന്ന
അവരുെട അവകാശം; നിങ്ങൾ അവക്കൎ ു
യി്രസാേയലിൽ സ്വത്തു ഒന്നും െകാടുക്കരുതു; ഞാൻ
തേന്ന അവരുെട സ്വത്താകുന്നു. 29 അവർ
േഭാജനയാഗം, പാപയാഗം, അകൃത്യയാഗം
എന്നിവെകാണ്ടു ഉപജീവനം കഴിേക്കണം;
യി്രസാേയലിൽ നിേവദിതമായെതാെക്കയും
അവക്കൎ ുള്ളതായിരിേക്കണം. 30 സകലവിധ
ആദ്യഫലങ്ങളിലും ഉത്തമമായതും വഴിപാടായി വരുന്ന
എല്ലാവക വഴിപാടും
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ുള്ളതായിരിേക്കണം; നിെന്റ
വീട്ടിേന്മൽ അനു്രഗഹം വരുേത്തണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട
തരിമാവിെന്റ ആദ്യഭാഗവും പുേരാഹിതന്നു
െകാടുേക്കണം. 31 താേന ചത്തതും
പറിച്ചുകീറിേപ്പായതുമായ പക്ഷിെയേയാ
മൃഗെത്തേയാ ഒന്നിെനയും പുേരാഹിതൻ തിന്നരുതു.

൪൫൪൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േദശെത്ത അവകാശമായി ചീട്ടിട്ടു
വിഭാഗിക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ േദശത്തിെന്റ ഒരു
വിശുദ്ധാംശം യേഹാെവക്കു വഴിപാടായി

അപ്പൎ ിേക്കണം; അതു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
ഇരുപതിനായിരം മുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരിേക്കണം;
അതു ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ അതിേരാളവും
വിശുദ്ധമായിരിേക്കണം. 2 അതിൽ അഞ്ഞൂറു മുഴം
നീളവും അഞ്ഞൂറു മുഴം വീതിയും ആയി
ചതുരശ്രമാേയാരു ഇടം വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്നു
ആയിരിേക്കണം; അതിന്നു ചുറ്റുപാടു അമ്പതു മുഴം
സ്ഥലം െവളി്രമ്പേദശം ആയികിടേക്കണം. 3 ആ
അളവിൽ നിന്നു നീ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
പതിനായിരം മുഴം വീതിയും അളേക്കണം; അതിൽ
അതിവിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ടായിരിേക്കണം;
4 അതു േദശത്തിെന്റ വിശുദ്ധാംശമാകുന്നു; അതു
യേഹാെവക്കു ശുശ്രൂഷെചയവ്ാൻ അടുത്തു
വരുന്നവരായി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശുശ്രൂഷകന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ുള്ളതായിരിേക്കണം; അതു അവരുെട
വീടുകൾക്കുള്ള സ്ഥലവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നുള്ള
വിശുദ്ധസ്ഥലവുമായിരിേക്കണം. 5 പിെന്ന
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും പതിനായിരം മുഴം
വീതിയും ഉള്ളതു ആലയത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ
േലവ്യക്കൎ ു പാപ്പൎ ാൻ ്രഗാമങ്ങൾക്കായുള്ള
സ്വത്തായിരിേക്കണം. 6 വിശുദ്ധാംശമായ വഴിപാടിെന്റ
പാശൎ ്വത്തിൽ നഗരസ്വത്തായി അയ്യായിരം മുഴം
വീതിയിലും ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളത്തിലും ഒരു

സ്ഥലം നിയമിേക്കണം; അതു
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്നാെക്കയും
ഉള്ളതായിരിേക്കണം. 7 ്രപഭുവിന്നുള്ളേതാ
വിശുദ്ധവഴിപാടിടത്തിന്നും നഗരസ്വത്തിന്നും
ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും വിശുദ്ധവഴിപാടിടത്തിന്നും
നഗരസ്വത്തിന്നും മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറുവശത്തു
പടിഞ്ഞാേറാട്ടും കിഴക്കുവശത്തു കിഴേക്കാട്ടും
ആയിരിേക്കണം; അതിെന്റ നീളം േദശത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ അതിരുമുതൽ കിഴെക്ക അതിരുവെരയുള്ള
അംശങ്ങളിൽ ഒന്നിേനാടു ഒത്തിരിേക്കണം. 8 അതു
യി്രസാേയലിൽ അവന്നുള്ള സ്വത്തായിരിേക്കണം;
എെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ ഇനി എെന്റ ജനെത്ത
പീഡിപ്പിക്കാെത േദശെത്ത യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെല
അതതു േഗാ്രതത്തിന്നു െകാടുേക്കണം. 9

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാേര, മതിയാക്കുവിൻ!
സാഹസവും കവച്ചൎ യും അകറ്റി നീതിയും ന്യായവും
നടത്തുവിൻ; എെന്റ ജനേത്താടു പിടിച്ചുപറിക്കുന്നതു
നിത്തൎ ുവിൻ എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 10 ഒത്ത തുലാസ്സും ഒത്ത ഏഫയും ഒത്ത
ബത്തും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിേക്കണം. 11 ഏഫയും
ബത്തും ഒരു ്രപമാണമായിരിേക്കണം; ബത്തു
േഹാെമരിെന്റ പത്തിൽ ഒന്നും ഏഫാ േഹാെമരിെന്റ
പത്തിൽ ഒന്നും ആയിരിേക്കണം; അതിെന്റ ്രപമാണം
േഹാെമരിെന്നാത്തതായിരിേക്കണം. 12 േശെക്കൽ
ഒന്നിന്നു ഇരുപതു േഗരാ ആയിരിേക്കണം; അഞ്ചു
േശെക്കൽ അഞ്ചേ്രത, പത്തു േശെക്കൽ പത്തേ്രത,
അമ്പതു േശെക്കൽ ഒരു മാേന എന്നിങ്ങെന
ആയിരിേക്കണം; 13 നിങ്ങൾ വഴിപാടു കഴിേക്കണ്ടതു
എങ്ങിെന എന്നാൽ: ഒരു േഹാെമർ േകാതമ്പിൽനിന്നു
ഏഫയുെട ആറിെലാന്നും ഒരു േഹാെമർ
യവത്തിൽനിന്നു ഏഫയുെട ആറിെലാന്നും
െകാടുേക്കണം. 14 എെണ്ണക്കുള്ള ്രപമാണം: പത്തു
ബത്ത് െകാള്ളുന്ന േഹാെമരായ ഒരു േകാരിൽനിന്നു
ബത്തിെന്റ പത്തിെലാന്നു െകാടുേക്കണം; പത്തു
ബത്ത് ഒരു േഹാെമർ. 15 ്രപായശ്ചിത്തം
വരുേത്തണ്ടതിന്നു േഭാജനയാഗമായും
േഹാമയാഗമായും സമാധാനയാഗങ്ങളായും
യി്രസാേയലിെന്റ പുഷ്ടിയുള്ള േമച്ചൽപുറങ്ങളിെല
ഇരുനൂറു ആടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരു
കുഞ്ഞാടിെന െകാടുേക്കണം എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 16 േദശെത്ത സകലജനവും
യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുവിന്നു േവണ്ടിയുള്ള ഈ
വഴിപാടിന്നായി െകാടുേക്കണം. 17 ഉത്സവങ്ങളിലും
അമാവാസികളിലും ശബ്ബത്തുകളിലും
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
ഉത്സവസമയങ്ങളിെലാെക്കയും േഹാമയാഗങ്ങളും
േഭാജനയാഗങ്ങളും പാനീയയാഗങ്ങളും കഴിപ്പാൻ ്രപഭു
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാകുന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്നു
്രപായശ്ചിത്തം വരുേത്തണ്ടതിന്നു അവൻ
പാപയാഗവും േഭാജനയാഗവും േഹാമയാഗവും
സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിേക്കണം. 18

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി നീ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയ എടുത്തു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു
പാപപരിഹാരം വരുേത്തണം. 19 പുേരാഹിതൻ
പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തത്തിൽ കുെറ എടുത്തു
ആലയത്തിെന്റ മുറിച്ചുവരിലും യാഗപീഠത്തിെന്റ
തട്ടിെന്റ നാലു േകാണിലും അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
േഗാപുരത്തിെന്റ മുറിച്ചുവരിലും പുരേട്ടണം. 20
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അങ്ങെന തേന്ന നീ ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതിയും
അബദ്ധത്താലും ബുദ്ധിഹീനതയാലും പിെഴച്ചു
േപായവന്നു േവണ്ടി െചേയ്യണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
ആലയത്തിന്നു ്രപായശ്ചിത്തം വരുേത്തണം. 21 ഒന്നാം
മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതിമുതൽ നിങ്ങൾ ഏഴു
ദിവസേത്തക്കു െപസഹെപരുനാൾ ആചരിച്ചു
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം. 22 അന്നു ്രപഭു
തനിക്കു േവണ്ടിയും േദശത്തിെല സകലജനത്തിന്നു
േവണ്ടിയും പാപയാഗമായി ഒരു കാളെയ
അപ്പൎ ിേക്കണം. 23 ഉത്സവത്തിെന്റ ഏഴു ദിവസവും
അവൻ യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത
ഏഴു കാളെയയും ഏഴു ആട്ടുെകാറ്റെനയും ആ ഏഴു
ദിവസവും ദിനം്രപതി അപ്പൎ ിേക്കണം; പാപയാഗമായി
ദിനം്രപതി ഓേരാ േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 24 കാള ഒന്നിന്നു ഒരു ഏഫയും
ആട്ടുെകാറ്റൻ ഒന്നിന്നു ഒരു ഏഫയും ഏഫ ഒന്നിന്നു
ഒരു ഹീൻ എണ്ണയും വീതം അവൻ േഭാജനയാഗം
അപ്പൎ ിേക്കണം. 25 ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തിയ്യതിക്കുള്ള ഉത്സവത്തിൽ അവൻ ഈ ഏഴു ദിവസം
എന്നേപാെല പാപയാഗത്തിന്നും േഹാമയാഗത്തിന്നും
േഭാജനയാഗത്തിന്നും എെണ്ണക്കും തക്കവണ്ണം
അപ്പൎ ിേക്കണം.

൪൬൪൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള േഗാപുരം േവലയുള്ള

ആറു ദിവസവും അെടച്ചിരിേക്കണം;
ശബ്ബത്തുനാളിേലാ അതു തുറന്നിരിേക്കണം;
അമാവാസ്യദിവസത്തിലും അതു തുറന്നിരിേക്കണം. 2

എന്നാൽ ്രപഭു പുറത്തുനിന്നു ആ േഗാപുരത്തിെന്റ
പൂമുഖംവഴിയായി കടന്നു െചന്നു, േഗാപുരത്തിെന്റ
മുറിച്ചുവരിന്നരിെക നിേല്ക്കണം; പുേരാഹിതൻ അവെന്റ
േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ
നമസ്കരിേക്കണം; പിെന്ന അവൻ പുറേത്തക്കു
േപാേകണം: എന്നാൽ േഗാപുരം സന്ധ്യവെര
അെടക്കാെതയിരിേക്കണം. 3 േദശെത്ത ജനം
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും ഈ
േഗാപുര്രപേവശനത്തിങ്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിേക്കണം. 4 ്രപഭു
ശബ്ബത്തുനാളിൽ യേഹാെവക്കു േഹാമയാഗമായി
ഊനമില്ലാത്ത ആറു കുഞ്ഞാടിെനയും ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു മുട്ടാടിെനയും അപ്പൎ ിേക്കണം. 5 േഭാജനയാഗമായി
അവൻ മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്കു
തെന്റ ്രപാപത്ിേപാെലയുള്ള േഭാജനയാഗവും ഏഫ
ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീൻ എണ്ണവീതവും അപ്പൎ ിേക്കണം. 6

അമാവാസിദിവസത്തിേലാ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയയും ആറു കുഞ്ഞാടിെനയും ഒരു
മുട്ടാടിേനയും അപ്പൎ ിേക്കണം; ഇവയും ഊനമില്ലാത്തവ
ആയിരിേക്കണം. 7 േഭാജനയാഗമായി അവൻ
കാെളക്കു ഒരു ഏഫയും മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും
കുഞ്ഞാടുകൾക്കു തെന്റ ്രപാപത്ിേപാെലയുള്ളതും
ഏഫ ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീൻ എണ്ണവീതവും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 8 ്രപഭു വരുേമ്പാൾ അവൻ
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖംവഴിയായി കടക്കയും ആ
വഴിയായി തേന്ന പുറേത്തക്കു േപാകയും േവണം. 9

എന്നാൽ േദശെത്ത ജനം ഉത്സവങ്ങളിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വരുേമ്പാൾ

വടെക്കേഗാപുരംവഴിയായി നമസ്കരിപ്പാൻ വരുന്നവൻ
െതെക്കേഗാപുരം വഴിയായി പുറേത്തക്കു േപാകയും
െതെക്ക േഗാപുരംവഴിയായി വരുന്നവൻ വടെക്ക
േഗാപുരം വഴിയായി പുറേത്തക്കു േപാകയും േവണം;
താൻ വന്ന േഗാപുരംവഴിയായി മടങ്ങിേപ്പാകാെത
അതിെന്നതിെരയുള്ളതിൽകൂടി പുറേത്തക്കു
േപാേകണം. 10 അവർ വരുേമ്പാൾ ്രപഭുവും
അവരുെട മേദ്ധ്യ വരികയും അവർ േപാകുേമ്പാൾ
അവനുംകൂെട േപാകയും േവണം. 11

വിേശഷദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും േഭാജനയാഗം
കാെളക്കു ഒരു ഏഫയും മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും
കുഞ്ഞാടുകൾക്കു തെന്റ ്രപാപത്ിേപാെലയുള്ളതും
ഏെഫക്കു ഒരു ഹീൻ എണ്ണയും വീതം ആയിരിേക്കണം.
12 എന്നാൽ ്രപഭു സ്വേമധാദാനമായ േഹാമയാഗേമാ
സ്വേമധാദാനമായ സമാധാനയാഗങ്ങേളാ
യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിക്കുേമ്പാൾ കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള
േഗാപുരം അവന്നു തുറന്നുെകാടുേക്കണം; അവൻ
ശബ്ബത്തുനാളിൽ െചയ്യുന്നതുേപാെല തെന്റ
േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിേക്കണം;
പിെന്ന അവൻ പുറേത്തക്കു േപാേകണം; അവൻ
പുറേത്തക്കു േപായ േശഷം േഗാപുരം അെടേക്കണം.
13 ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ളതും ഊനമില്ലാത്തതുമായ
ഒരു കുഞ്ഞാടിെന നീ ദിനം്രപതി യേഹാെവക്കു
േഹാമയാഗമായി അപ്പൎ ിേക്കണം; രാവിെലേതാറും
അതിെന അപ്പൎ ിേക്കണം. 14 അതിെന്റ േഭാജനയാഗമായി
നീ രാവിെലേതാറും ഏഫയിൽ ആറിെലാന്നും േനരിയ
മാവു കുഴേക്കണ്ടതിന്നു ഹീനിൽ മൂന്നിെലാന്നു
എണ്ണയും അപ്പൎ ിേക്കണം; അതു ഒരു ശാശ്വതനിയമമായി
യേഹാെവക്കുള്ള നിരന്തരേഭാജനയാഗം. 15 ഇങ്ങെന
അവർ രാവിെലേതാറും നിരന്തരേഹാമയാഗമായി
കുഞ്ഞാടിെനയും േഭാജനയാഗെത്തയും എണ്ണെയയും
അപ്പൎ ിേക്കണം. 16 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ്രപഭു തെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഒരുത്തന്നു
ഒരു ദാനം െകാടുക്കുന്നുെവങ്കിൽ അതു അവെന്റ
അവകാശമായി അവെന്റ
പു്രതന്മാക്കൎ ുള്ളതായിരിേക്കണം; അതു അവകാശമായി
അവരുെട ൈകവശം ഇരിേക്കണം. 17 എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ ദാസന്മാരിൽ ഒരുത്തന്നു തെന്റ
അവകാശത്തിൽനിന്നു ഒരു ദാനം
െകാടുക്കുന്നുെവങ്കിൽ അതു വിടുതലാണ്ടുവെര
അവന്നുള്ളതായിരിേക്കണം; പിന്നേത്തതിൽ അതു
്രപഭുവിന്നു തിരിെക േചേരണം; അതിെന്റ അവകാശം
അവെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു തേന്ന ഇരിേക്കണം. 18 ്രപഭു
ജനെത്ത അവരുെട അവകാശത്തിൽനിന്നു നീക്കി
അവരുെട അവകാശത്തിെലാന്നും അപഹരിക്കരുതു;
എെന്റ ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ
അവകാശം വിട്ടു ചിന്നിേപ്പാകാെതയിരിപ്പാൻ അവൻ
സ്വന്തഅവകാശത്തിൽനിന്നു തേന്ന തെന്റ പു്രതന്മാക്കൎ ു
അവകാശം െകാടുേക്കണം.

19 പിെന്ന അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ പാശൎ ്വത്തിലുള്ള
്രപേവശനത്തിൽകൂടി എെന്ന വടേക്കാട്ടു
ദശൎ നമുള്ളതായി, പുേരാഹിതന്മാരുെട
വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട
ഞാൻ പടിഞ്ഞാെറ അറ്റത്തു ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. 20

അവൻ എേന്നാടു: പുേരാഹിതന്മാർ അകൃത്യയാഗവും
പാപയാഗവും പാകം െചയ്യുന്നതും േഭാജനയാഗം
ചുടുന്നതുമായ സ്ഥലം ഇതു ആകുന്നു; അവർ
ജനെത്ത വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെയ പുറത്തു,
പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടു
േപാകാെതയിരിപ്പാൻ തേന്ന എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 21
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പിെന്ന അവൻ എെന്ന പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി, ്രപാകാരത്തിെന്റ നാലു മൂെലക്കലും
െചല്ലുമാറാക്കി; ്രപാകാരത്തിെന്റ ഓേരാ മൂലയിലും
ഓേരാ മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 ്രപാകാരത്തിെന്റ നാലു
മൂലയിലും നാലപ്തു മുഴം നീളവും മുപ്പതു മുഴം
വീതിയും ഉള്ള അെടക്കെപ്പട്ട മുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
നാലു മൂലയിലും ഉള്ള അവ നാലിന്നും ഒേര
അളവായിരുന്നു. 23 അെവക്കു നാലിന്നും ചുറ്റും ഒരു
പന്തി കല്ലു െകട്ടിയിരുന്നു; ഈ കൽനിരകളുെട കീെഴ
ചുറ്റും അടുപ്പു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 24 അവൻ
എേന്നാടു: ഇവ ആലയത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാർ
ജനത്തിെന്റ ഹനനയാഗം പാകം െചയ്യുന്ന
െവപ്പുപുരയാകുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.

൪൭൪൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ എെന്ന ആലയത്തിെന്റ
്രപേവശനത്തിങ്കൽ
മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ ആലയത്തിെന്റ

ഉമ്മരപ്പടിയുെട കീെഴ നിന്നു െവള്ളം കിഴേക്കാട്ടു
പുറെപ്പടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ആലയത്തിെന്റ മുഖം
കിഴേക്കാട്ടേല്ലാ; ആ െവള്ളം ആലയത്തിെന്റ വലത്തു
ഭാഗത്തു കീെഴനിന്നു യാഗപീഠത്തിന്നു
െതക്കുവശമായി ഒഴുകി. 2 അവൻ വടേക്കാട്ടുള്ള
േഗാപുരത്തിൽകൂടി എെന്ന പുറത്തു െകാണ്ടു െചന്നു
പുറെത്ത വഴിയായി കിഴേക്കാട്ടു ദശൎ നമുള്ള
േഗാപുരത്തിൽകൂടി പുറെത്ത േഗാപുരത്തിേലക്കു
ചുറ്റിനടത്തി െകാണ്ടുേപായി; െവള്ളം
വലത്തുഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 3 ആ
പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി കിഴേക്കാട്ടു നടന്നു,
ആയിരം മുഴം അളന്നു, എെന്ന െവള്ളത്തിൽ കൂടി
കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം നരിയാണിേയാളം ആയി. 4

അവൻ പിെന്നയും ആയിരം മുഴം അളന്നു, എെന്ന
െവള്ളത്തിൽകൂടി കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം മുേട്ടാളം
ആയി; അവൻ പിെന്നയും ആയിരം മുഴം അളന്നു,
എെന്ന കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം അരേയാളം ആയി. 5

അവൻ പിെന്നയും ആയിരം മുഴം അളന്നു; അതു
എനിക്കു കടപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഒരു നദിയായി;
െവള്ളം െപാങ്ങി, നീന്തീട്ടല്ലാെത കടപ്പാൻ വഹിയാത്ത
ഒരു നദിയായിത്തീന്നൎ ു. 6 അവൻ എേന്നാടു:
മനുഷ്യപു്രതാ, കണ്ടുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു; പിെന്ന
അവൻ എെന്ന നദീതീരത്തു മടങ്ങിെച്ചല്ലുമാറാക്കി. 7

ഞാൻ മടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ നദീതീരത്തു ഇക്കെരയും
അക്കെരയും അനവധി വൃക്ഷം നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 8

അേപ്പാൾ അവൻ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു: ഈ
െവള്ളം കിഴെക്ക ഗലീലയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു
അരാബയിേലക്കു ഒഴുകി കടലിൽ വീഴുന്നു;
ഒഴുകിെച്ചന്നു െവള്ളം കടലിൽ വീണിട്ടു അതിെല
െവള്ളം പത്ഥ്യമായത്ീരും. 9 എന്നാൽ ഈ നദി
െചന്നുേചരുെന്നടെത്താെക്കയും ചലിക്കുന്ന
സകല്രപാണികളും ജീവിച്ചിരിക്കും; ഈ െവള്ളം
അവിെട വന്നതുെകാണ്ടു ഏറ്റവും വളെര മത്സ്യം
ഉണ്ടാകും; ഈ നദി െചന്നു േചരുേന്നടെത്താെക്കയും
അതു പത്ഥ്യമായത്ീന്നൎ ിട്ടു സകലവും ജീവിക്കും. 10

അതിെന്റ കരയിൽ ഏൻ-ഗതി മുതൽ ഏൻ-
എഗ്ലയീംവെര മീൻപിടിക്കാർ നിന്നു വല വീശും;
അതിെല മത്സ്യം മഹാസമു്രദത്തിെല മത്സ്യംേപാെല
വിവിധജാതിയായി അസംഖ്യമായിരിക്കും. 11 എന്നാൽ
അതിെന്റ േചറ്റുകണ്ടങ്ങളും കുഴിനിലങ്ങളും
പത്ഥ്യമായവ്രാെത ഉപ്പുപടെനക്കായി വിേട്ടക്കും. 12

നദീതീരത്തു ഇക്കെരയും അക്കെരയും തിന്മാൻ തക്ക
ഫലമുള്ള സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങളും വളരും; അവയുെട
ഇല വാടുകയില്ല, ഫലം ഇല്ലാെതേപാകയുമില്ല;
അതിെല െവള്ളം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു
ഒഴുകിവരുന്നതുെകാണ്ടു അവ മാസംേതാറും പുതിയ
ഫലം കായ്ക്കും; അവയുെട ഫലം തിന്മാനും അവയുെട
ഇല ചികിത്സക്കും ഉതകും.

13 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ േദശെത്ത യി്രസാേയലിെന്റ
പ്രന്തണ്ടു േഗാ്രതങ്ങൾക്കും അവകാശമായി
വിഭാഗിേക്കണ്ടുന്ന അതിർവിവരം: േയാേസഫിന്നു
രണ്ടു പങ്കു ഇരിേക്കണം. 14 നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാക്കൎ ു നല്കുെമന്നു ഞാൻ ൈക ഉയത്തൎ ി
സത്യം െചയത്ിരിക്കെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു
എല്ലാവക്കൎ ും േഭദംകൂടാെത അതു അവകാശമായി
ലഭിേക്കണം; ഈ േദശം നിങ്ങൾക്കു അവകാശമായി
വരും. 15 േദശത്തിെന്റ അതിർ ഇങ്ങെന
ആയിരിേക്കണം: വടക്കുഭാഗത്തു മഹാസമു്രദംമുതൽ
െഹേത്ലാൻവഴിയായി 16 െസദാദ ്വെരയും ഹമാത്തും
േബേരാത്തയും ദേമ്മെശക്കിെന്റ അതിരിന്നും
ഹമാത്തിെന്റ അതിരിന്നും ഇടയിലുള്ള സി്രബയീമും
െഹൗറാെന്റ അതിരിങ്കലുള്ള നടുഹാേസരും 17 ഇങ്ങെന
അതിർ സമു്രദംമുതൽ ദേമ്മെശക്കിെന്റ അതിരിങ്കലും
ഹസർ-ഏനാൻ വെര വടെക്കഭാഗത്തു വടേക്കാട്ടുള്ള
ഹമാത്തിെന്റ അതിരിങ്കലും ആയിരിേക്കണം; അതു
വടേക്കഭാഗം. 18 കിഴക്കു ഭാഗേമാ െഹൗറാൻ,
ദേമ്മെശക്, ഗിെലയാദ ്എന്നിെവക്കും
യി്രസാേയൽേദശത്തിന്നും ഇടയിൽ േയാദ്ദൎ ാൻ
ആയിരിേക്കണം; വടെക്കഅതിർമുതൽ
കിഴെക്കകടൽവെര നിങ്ങൾ അളേക്കണം; അതു
കിഴെക്കഭാഗം. 19 െതക്കുഭാഗേമാ െതേക്കാട്ടു
താമാർമുതൽ െമരീേബാത്ത്-കാേദശ ്െവള്ളംവെരയും
മി്രസയീംേതാടുവെരയും മഹാസമു്രദംവെരയും
ആയിരിേക്കണം; അതു െതേക്കാട്ടു െതേക്കഭാഗം. 20

പടിഞ്ഞാറുഭാഗേമാ: െതെക്ക അതിർമുതൽ
ഹമാത്തിേലക്കുള്ള തിരിവിെന്റ അറ്റംവെരയും
മഹാസമു്രദം ആയിരിേക്കണം; അതു പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗം. 21 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഈ േദശെത്ത
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം
വിഭാഗിച്ചുെകാേള്ളണം. 22 നിങ്ങൾ അതിെന
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ വന്നു
പാക്കൎ ുന്നവരായി നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ മക്കെള
ജനിപ്പിക്കുന്ന പരേദശികൾക്കും അവകാശമായി
ചീട്ടിട്ടു വിഭാഗിേക്കണം; അവർ നിങ്ങൾക്കു
യി്രസാേയൽമക്കളുെട ഇടയിൽ സ്വേദശികെളേപ്പാെല
ആയിരിേക്കണം; നിങ്ങേളാടുകൂെട അവക്കൎ ും
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളുെട ഇടയിൽ അവകാശം
ലഭിേക്കണം. 23 പരേദശി വന്നു പാക്കൎ ുന്ന
േഗാ്രതത്തിൽ തേന്ന നിങ്ങൾ അവന്നു അവകാശം
െകാടുേക്കണം എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു.

൪൮൪൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ േഗാ്രതങ്ങളുെട േപരുകൾ ആവിതു:
വടെക്ക അറ്റംമുതൽ െഹേത്ലാൻ
വഴിക്കരിെകയുള്ള ഹമാത്ത്വെര വടേക്കാട്ടു

ദേമ്മെശക്കിെന്റ അതിരിങ്കലുള്ള ഹസർ-ഏനാനും
ഇങ്ങെന വടക്കു ഹമാത്തിെന്റ പാശൎ ്വത്തിൽ കിഴക്കും
പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളായി ദാെന്റ ഓഹരി ഒന്നു. 2
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ദാെന്റ അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര ആേശരിെന്റ ഓഹരി ഒന്നു. 3

ആേശരിെന്റ അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര നഫത്ാലിയുെട ഓഹരി ഒന്നു.
4 നഫത്ാലിയുെട അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര മനെശ്ശയുെട ഓഹരി ഒന്നു. 5

മനെശ്ശയുെട അതിരിങ്കൽ കിഴക്കുഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര എ്രഫയീമിെന്റ ഓഹരി ഒന്നു. 6

എ്രഫയീമിെന്റ അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗം മുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര രൂേബെന്റ ഓഹരി ഒന്നു. 7

രൂേബെന്റ അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര െയഹൂദയുെട ഓഹരി ഒന്നു. 8

െയഹൂദയുെട അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം
വീതിയും കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെരയുള്ള മെറ്റ ഓഹരികളിൽ
ഒന്നിെനേപ്പാെല നീളവും ഉള്ളതു നിങ്ങൾ
അപ്പൎ ിേക്കണ്ടുന്ന വഴിപാടായിരിേക്കണം;
വിശുദ്ധമന്ദിരം അതിെന്റ നടുവിൽ ആയിരിേക്കണം. 9

നിങ്ങൾ യേഹാെവക്കു അപ്പൎ ിേക്കണ്ടുന്ന വഴിപാടു
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും പതിനായിരം മുഴം
വീതിയും ആയിരിേക്കണം. 10 ഈ വിശുദ്ധവഴിപാടു
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു ഉള്ളതായിരിേക്കണം; അതു വടക്കു
ഇരുപത്തയ്യായിരംമുഴം നീളവും പടിഞ്ഞാറു
പതിനായിരം മുഴം വീതിയും കിഴക്കു പതിനായിരം
മുഴം വീതിയും െതക്കു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം
നീളവും ഉള്ളതു തേന്ന; യേഹാവയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരം
അതിെന്റ നടുവിൽ ആയിരിേക്കണം. 11 അതു എെന്റ
കായ്യൎ വിചാരണ നടത്തുകയും യി്രസാേയൽമക്കൾ
െതറ്റിേപ്പായ കാലത്തു േലവ്യർ െതറ്റിേപ്പായതു േപാെല
െതറ്റിേപ്പാകാതിരിക്കയും െചയത് സാേദാക്കിെന്റ
പു്രതന്മാരായി വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ുള്ളതായിരിേക്കണം. 12 അങ്ങെന
അതു അവക്കൎ ു േലവ്യരുെട അതിരിങ്കൽ േദശത്തിെന്റ
വഴിപാടിൽനിന്നു ഒരു വഴിപാടും
അതിപരിശുദ്ധവുമായിരിേക്കണം. 13

പുേരാഹിതന്മാരുെട അതിരിെന്നാത്തവണ്ണം േലവ്യക്കൎ ും
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും പതിനായിരം മുഴം
വീതിയും ഉള്ള ഒരംശം ഉണ്ടായിരിേക്കണം; ആെക
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും ഇരുപതിനായിരം
മുഴം വീതിയും തേന്ന. 14 അവർ അതിൽ ഒട്ടും
വില്ക്കരുതു; ൈകമാറ്റം െചയ്യരുതു; േദശത്തിെന്റ
ആദ്യഫലമായ ഇതു അന്യക്കൎ ു ൈകവശം
െകാടുക്കയുമരുതു; അതു യേഹാെവക്കു
വിശുദ്ധമേല്ലാ. 15 എന്നാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരംമുഴം
വീതിയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം മുഴം
നഗരത്തിന്നു വാസസ്ഥലവും െവളി്രമ്പേദശവുമായ
സാമാന്യഭൂമിയും നഗരം അതിെന്റ നടുവിലും
ആയിരിേക്കണം. 16 അതിെന്റ അളവു ആവിതു:
വടെക്കഭാഗം നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും െതെക്കഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും കിഴെക്കഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും പടിഞ്ഞാെറഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും മുഴം. 17 നഗരത്തിന്നുള്ള
െവളി്രമ്പേദശേമാ; വടേക്കാട്ടു ഇരുനൂറ്റമ്പതും
െതേക്കാട്ടു ഇരുനൂറ്റമ്പതും കിഴേക്കാട്ടു ഇരുനൂറ്റമ്പതും
പടിഞ്ഞാേറാട്ടു ഇരുനൂറ്റമ്പതും മുഴം. 18 എന്നാൽ
വിശുദ്ധവഴിപാടിന്നു ഒത്ത നീളത്തിൽ കിഴേക്കാട്ടു
പതിനായിരവും പടിഞ്ഞാേറാട്ടു പതിനായിരവും മുഴം;
േശഷിപ്പുള്ളതു വിശുദ്ധവഴിപാടിന്നു ഒത്തവണ്ണം തേന്ന

ആയിരിേക്കണം; അതിെന്റ അനുഭവം നഗരത്തിെല
കൃഷിക്കാരുെട ഉപജീവനം ആയിരിേക്കണം. 19

യി്രസാേയലിെന്റ സവ്വൎ േഗാ്രതങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരായ
നഗരത്തിെല കൃഷിക്കാർ അതിൽ കൃഷിെചേയ്യണം. 20

വഴിപാടിടം മുഴുവനും ഇരുപത്തയ്യായിരം നീളവും
ഇരുപത്തയ്യായിരം വീതിയും ആയിരിേക്കണം.
നഗരസ്വേത്താടുകൂെട ഈ വിശുദ്ധവഴിപാടിടം
സമചതുരമായി നിങ്ങൾ അപ്പൎ ിേക്കണം. 21 േശഷിേപ്പാ
്രപഭുവിന്നുള്ളതായിരിേക്കണം;
വിശുദ്ധവഴിപാടിടത്തിന്നും നഗരസ്വത്തിന്നും
ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും വഴിപാടിടത്തിെന്റ
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴത്തിെന്നതിെര കിഴെക്ക
അതിരിങ്കലും പടിഞ്ഞാറു ഇരുപത്തയ്യായിരം
മുഴത്തിെന്നതിെര പടിഞ്ഞാേറ അതിരിങ്കലും
േഗാ്രതങ്ങളുെട ഓഹരികൾെക്കാത്തവണ്ണം തേന്ന;
ഇതു ്രപഭുവിന്നുള്ളതായിരിേക്കണം;
വിശുദ്ധവഴിപാടിടവും വിശുദ്ധമന്ദിരമായ ആലയവും
അതിെന്റ നടുവിൽ ആയിരിേക്കണം; 22

്രപഭുവിന്നുള്ളതിെന്റ നടുവിൽ േലവ്യക്കൎ ുള്ള
സ്വത്തുമുതല്ക്കും നഗരസ്വത്തുമുതല്ക്കും െയഹൂദയുെട
അതിരിന്നും െബന്യാമീെന്റ അതിരിന്നും ഇടയിൽ
ഉള്ളതു ്രപഭുവിന്നുള്ളതായിരിേക്കണം. 23 േശഷമുള്ള
േഗാ്രതങ്ങൾേക്കാ: കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര െബന്യാമിന്നു ഓഹരി ഒന്നു.
24 െബന്യാമീെന്റ അതിരിങ്കൽ കഴിെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര ശിെമേയാന്നു ഓഹരി ഒന്നു.
25 ശിെമെയാെന്റ അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗം മുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര യിസ്സാഖാരിന്നു ഓഹരി ഒന്നു.
26 യിസ്സാഖാരിെന്റ അതിരിങ്കൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര െസബൂലൂന്നു ഓഹരി ഒന്നു.
27 െസബൂലൂെന്റ അതിരിങ്കൽ കിഴേക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെര ഗാദിന്നു ഓഹരി ഒന്നു. 28

ഗാദിെന്റ അതിരിങ്കൽ െതേക്കാട്ടു െതെക്ക ഭാഗത്തു
അതിർ താമാർമുതൽ െമരീബത്ത്-കാേദശ്
െവള്ളംവെരയും മി്രസയീംേതാടുവെരയും
മഹാസമു്രദംവെരയും ആയിരിേക്കണം. 29 നിങ്ങൾ
ചീട്ടിട്ടു യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾക്കു അവകാശമായി
വിഭാഗിേക്കണ്ടുന്ന േദശം ഇതു തേന്ന; അവരുെട
ഓഹരികൾ ഇവതേന്ന എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 30 നഗരത്തിെന്റ
പരിമാണമാവിതു: വടക്കുഭാഗെത്ത അളവു
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം. 31 നഗരത്തിെന്റ
േഗാപുരങ്ങൾ യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളുെട
േപരുകൾക്കു ഒത്തവണ്ണമായിരിേക്കണം; വടേക്കാട്ടു
മൂന്നു േഗാപുരം; രൂേബെന്റ േഗാപുരം ഒന്നു;
െയഹൂദയുെട േഗാപുരം ഒന്നു; േലവിയുെട േഗാപുരം
ഒന്നു. 32 കിഴക്കുഭാഗത്തു നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം;
േഗാപുരം മൂന്നു: േയാേസഫിെന്റ േഗാപുരം ഒന്നു;
െബന്യാമീെന്റ േഗാപുരം ഒന്നു; ദാെന്റ േഗാപുരം ഒന്നു.
33 െതക്കുഭാഗെത്ത അളവു നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു
മുഴം; േഗാപുരം മൂന്നു; ശിെമേയാെന്റ േഗാപുരം ഒന്നു;
യിസ്സാഖാരിെന്റ േഗാപുരം ഒന്നു; െസബൂലൂെന്റ
േഗാപുരം ഒന്നു. 34 പടിഞ്ഞാെറഭാഗത്തു
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം; േഗാപുരം മൂന്നു: ഗാദിെന്റ
േഗാപുരം ഒന്നു; ആേശരിെന്റ േഗാപുരം ഒന്നു;
നഫത്ാലിയുെട േഗാപുരം ഒന്നു. 35 അതിെന്റ ചുറ്റളവു
പതിെനണ്ണായിരം മുഴം. അന്നുമുതൽ നഗരത്തിന്നു
യേഹാവശമ്മാ (യേഹാവ അവിെട) എന്നു േപരാകും.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴച്യുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ ബാേബൽ
രാജാവായ െനബൂഖദ-്േനസർ

െയരൂശേലമിേലക്കു വന്നു അതിെന നിേരാധിച്ചു. 2

കത്തൎ ാവു െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിെനയും ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
പാ്രതങ്ങളിൽ ചിലതിെനയും അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു; അവൻ അവെയ ശിനാർേദശത്തു തെന്റ
േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി; ആ
പാ്രതങ്ങെള അവൻ തെന്റ േദവെന്റ
ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽ െവച്ചു. 3 അനന്തരം രാജാവു
തെന്റ ഷണ്ഡന്മാരിൽ ്രപധാനിയായ
അശെ്പനാസിേനാടു: യി്രസാേയൽമക്കളിൽ
രാജസന്തതിയിലും കുലീനന്മാരിലും െവച്ചു 4

അംഗഭംഗമില്ലാത്തവരും സുന്ദരന്മാരും
സകലജ്ഞാനത്തിലും നിപുണന്മാരും അറിവിൽ
സമത്ഥൎ ന്മാരും വിദ്യാപരിജ്ഞാനികളും രാജധാനിയിൽ
പരിചരിപ്പാൻ േയാഗ്യന്മാരും ആയ ചില ബാലന്മാെര
വരുത്തുവാനും അവെര കലദ്യരുെട വിദ്യയും
ഭാഷയും അഭ്യസിപ്പിപ്പാനും കലപ്ിച്ചു. 5 രാജാവു
അവക്കൎ ു രാജേഭാജനത്തിൽനിന്നും താൻ കുടിക്കുന്ന
വീഞ്ഞിൽനിന്നും നിത്യവൃത്തി നിയമിച്ചു; ഇങ്ങെന
അവെര മൂന്നു സംവത്സരം വളത്തൎ ീട്ടു അവർ
രാജസന്നിധിയിൽ നിേല്ക്കണം എന്നു കലപ്ിച്ചു. 6

അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ദാനീേയൽ, ഹനന്യാവു,
മീശാേയൽ, അസയ്യൎ ാവു എന്നീ െയഹൂദാപു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ഷണ്ഡാധിപൻ അവക്കൎ ു േപരിട്ടു;
ദാനീേയലിന്നു അവൻ േബലത്്ത്ശസ്സർ എന്നും
ഹനന്യവിന്നു ശ്രദക്ക് എന്നും മീശാേയലിന്നു േമശക്ക്
എന്നും അസയ്യൎ ാവിന്നു അേബദ-്െനേഗാ എന്നും
േപരുവിളിച്ചു. 8 എന്നാൽ രാജാവിെന്റ
േഭാജനംെകാണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന
വീഞ്ഞുെകാണ്ടും തെന്നത്താൻ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല
എന്നു ദാനീേയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു, തനിക്കു
അശുദ്ധി ഭവിപ്പാൻ ഇടവരുത്തരുെതന്നു
ഷണ്ഡാധിപേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 9 ൈദവം
ദാനീേയലിന്നു ഷണ്ഡാധിപെന്റ മുമ്പിൽ ദയയും
കരുണയും ലഭിപ്പാൻ ഇടവരുത്തി. 10 ഷണ്ഡാധിപൻ
ദാനീേയലിേനാടു: നിങ്ങളുെട ഭക്ഷണവും പാനീയവും
നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു; അവൻ നിങ്ങളുെട മുഖം നിങ്ങളുെട
സമ്രപായക്കാരായ ബാലന്മാരുേടതിേനാടു
ഒത്തുേനാക്കിയാൽ െമലിഞ്ഞുകാണുന്നതു എന്തിന്നു?
അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങൾ രാജസന്നിധിയിൽ എെന്റ
തെലക്കു അപകടം വരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു. 11

ദാനീേയേലാ ഷണ്ഡാധിപൻ ദാനീേയലിന്നും
ഹനന്യാവിന്നും മീശാേയലിന്നും അസയ്യൎ ാവിന്നും
വിചാരകനായി നിയമിച്ചിരുന്ന െമൽസറിേനാടു: 12

അടിയങ്ങെള പത്തു ദിവസം
പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കിയാലും; അവർ ഞങ്ങൾക്കു തിന്മാൻ
ശാകപദാത്ഥൎ വും കുടിപ്പാൻ പച്ചെവള്ളവും തന്നു
േനാക്കെട്ട. 13 അതിെന്റ േശഷം ഞങ്ങളുെട മുഖവും
രാജേഭാജനം കഴിക്കുന്ന ബാലന്മാരുെട മുഖവും
തമ്മിൽ നീ ഒത്തു േനാക്കുക; പിെന്ന
കാണുന്നതുേപാെല അടിയങ്ങേളാടു െചയത്ുെകാൾക
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അവൻ ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ അവരുെട
അേപക്ഷ േകട്ടു പത്തു ദിവസം അവെര പരീക്ഷിച്ചു.
15 പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം അവരുെട മുഖം
രാജേഭാജനം കഴിച്ചുവന്ന സകലബാലന്മാരുേടതിലും
അഴകുള്ളതും അവർ മാംസപുഷ്ടിയുള്ളവരും എന്നു
കണ്ടു. 16 അങ്ങെന െമൽസർ അവരുെട േഭാജനവും
അവർ കുടിേക്കണ്ടുന്ന വീഞ്ഞും നീക്കി അവക്കൎ ു
ശാകപദാത്ഥൎ ം െകാടുത്തു. 17 ഈ നാലു
ബാലന്മാേക്കൎ ാ ൈദവം സകലവിദ്യയിലും
ജ്ഞാനത്തിലും നീപുണതയും സമാത്ഥൎ ്യവും
െകാടുത്തു; ദാനീേയൽ സകലദശൎ നങ്ങെളയും
സ്വപന്ങ്ങെളയും സംബന്ധിച്ചു വിേവകിയായിരുന്നു.
18 അവെര സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ രാജാവു
കലപ്ിച്ചിരുന്ന കാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ ഷണ്ഡാധിപൻ
അവെര െനബൂഖദേ്നസരിെന്റ സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 19 രാജാവു അവേരാടു
സംസാരിച്ചാെറ അവരിൽ എല്ലാവരിലും െവച്ചു
ദാനീേയൽ, ഹനന്യാവു, മീശാേയൽ, അസയ്യൎ ാവു
എന്നിവക്കൎ ു തുല്യമായി ഒരുത്തെനയും കണ്ടില്ല; അവർ
രാജസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂെഷക്കു നിന്നു. 20 രാജാവു
അവേരാടു ജ്ഞാനവിേവകസംബന്ധമായി
േചാദിച്ചതിൽ ഒെക്കയും അവെര തെന്റ
രാജ്യെത്തല്ലാടവുമുള്ള സകലമ്രന്തവാദികളിലും
ആഭിചാരകന്മാരിലും പത്തിരട്ടി വിശിഷ്ടന്മാെരന്നു
കണ്ടു. 21 ദാനീേയേലാ േകാെരശര്ാജാവിെന്റ ഒന്നാം
ആണ്ടുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െനബൂഖദ-്േനസരിെന്റ വാഴച്യുെട രണ്ടാം
ആണ്ടിൽ െനബൂഖദ-്േനസർ സ്വപന്ം കണ്ടു;
അവെന്റ മനസ്സു വ്യാകുലെപ്പട്ടു; അവന്നു

ഉറക്കമില്ലാെതയായി. 2 രാജാവിേനാടു സ്വപന്ം
അറിയിപ്പാൻ മ്രന്തവാദികെളയും
ആഭിചാരകന്മാെരയും ക്ഷു്രദക്കാെരയും
കലദ്യെരയും വിളിപ്പാൻ രാജാവു കലപ്ിച്ചു; അവർ
വന്നു രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നു. 3 രാജാവു അവേരാടു:
ഞാൻ ഒരു സ്വപന്ംകണ്ടു; സ്വപന്ം ഓക്കൎ ാഞ്ഞിട്ടു
എെന്റ മനസ്സു വ്യാകുലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 4 അതിന്നു കലദ്യർ അരാമ്യഭാഷയിൽ
രാജാവിേനാടു: രാജാവു ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കെട്ട;
സ്വപന്ം അടിയങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചാലും; അത്ഥൎ ം
േബാധിപ്പിക്കാം എന്നുണത്തൎ ിച്ചു. 5 രാജാവു
കലദ്യേരാടു ഉത്തരം അരുളിയതു: വിധി കലപ്ിച്ചു
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േപായി; സ്വപന്വും അത്ഥൎ വും അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ
നിങ്ങെള കഷണംകഷണമായി ശകലിക്കയും
വീടുകെള കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും െചയ്യും, 6

സ്വപന്വും അത്ഥൎ വും അറിയിച്ചാേലാ നിങ്ങൾക്കു
സമ്മാനവും ്രപതിഫലവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും;
അതുെകാണ്ടു സ്വപന്വും അത്ഥൎ വും അറിയിപ്പിൻ. 7

അവർ പിെന്നയും: രാജാവു സ്വപന്ം അടിയങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചാലും; അത്ഥൎ ം േബാധിപ്പിക്കാം എന്നു
ഉണത്തൎ ിച്ചു. 8 അതിന്നു രാജാവു മറുപടി കലപ്ിച്ചതു:
വിധി കലപ്ിച്ചുേപായി എന്നു കണ്ടിട്ടു നിങ്ങൾ
കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു എന്നു
എനിക്കു മനസ്സിലായി. 9 നിങ്ങൾ സ്വപന്ം
അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു ഒരു വിധി
മാ്രതേമയുള്ളു; സമയം മാറുേവാളം എെന്റ മുമ്പിൽ
വ്യാജവും െപാളിവാക്കും പറവാൻ നിങ്ങൾ
േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വപന്ം പറവിൻ; എന്നാൽ
അത്ഥൎ വും അറിയിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും എന്നു
എനിക്കു േബാധ്യമാകും. 10 കലദ്യർ
രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം േബാധിപ്പിച്ചതു: രാജാവിെന്റ
കായ്യൎ ം അറിയിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും
ഭൂമിയിൽ ഇല്ല; എ്രതയും മഹാനും ബലവാനുമായ
ഏെതാരു രാജാവും ഇങ്ങിെനയുള്ള കായ്യൎ ം ഒരു
മ്രന്തവാദിേയാേടാ ആഭിചാരകേനാേടാ
കലദ്യേനാേടാ ഒരിക്കലും േചാദിച്ചിട്ടില്ല. 11 രാജാവു
േചാദിക്കുന്ന കായ്യൎ ം ്രപയാസമുള്ളതാകുന്നു;
തിരുമുമ്പിൽ അതു അറിയിപ്പാൻ ജഡവാസമില്ലാത്ത
േദവന്മാക്കൎ ല്ലാെത മറ്റാക്കൎ ും കഴികയില്ല. 12 ഇതു
േഹതുവായിട്ടു രാജാവു േകാപിച്ചു അത്യന്തം ്രകുദ്ധിച്ചു
ബാേബലിെല സകല വിദ്വാന്മെരയും നശിപ്പിപ്പാൻ
കലപ്ന െകാടുത്തു. 13 അങ്ങെന വിദ്വാന്മാെര
െകാല്ലുവാനുള്ള തീപ്പൎ ു പുറെപ്പട്ടു; അവർ
ദാനീേയലിെനയും കൂട്ടുകാെരയും കൂെട െകാല്ലുവാൻ
അേന്വഷിച്ചു. 14 എന്നാൽ രാജാവിെന്റ
അകമ്പടിനായകനായി ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര
െകാന്നുകളവാൻ പുറെപ്പട്ടു അേയ്യൎ ാക്കിേനാടു
ദാനീേയൽ ബുദ്ധിേയാടും വിേവകേത്താടും കൂെട
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 രാജസന്നിധിയിൽനിന്നു ഇ്രത
കഠിനകലപ്ന പുറെപ്പടുവാൻ സംഗതി എന്തു എന്നു
അവൻ രാജാവിെന്റ േസനാപതിയായ അേയ്യൎ ാക്കിേനാടു
േചാദിച്ചു; അേയ്യൎ ാക്ക് ദാനീേയലിേനാടു കായ്യൎ ം
അറിയിച്ചു; 16 ദാനീേയൽ അകത്തു െചന്നു
രാജാവിേനാടു തനിക്കു സമയം തേരണം എന്നും താൻ
രാജാവിേനാടു അത്ഥൎ ം അറിയിക്കാെമന്നും
േബാധിപ്പിച്ചു. 17 പിെന്ന ദാനീേയൽ വീട്ടിൽ െചന്നു,
താനും കൂട്ടുകാരും ബാേബലിെല േശഷം
വിദ്വാന്മാേരാടുകൂെട നശിച്ചുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
18 ഈ രഹസ്യെത്തക്കുറിച്ചു സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ
ൈദവത്തിെന്റ കരുണ അേപക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
കൂട്ടുകാരായ ഹനന്യാേവാടും മീശാേയലിേനാടും
അസയ്യൎ ാേവാടും കായ്യൎ ം അറിയിച്ചു. 19 അങ്ങെന ആ
രഹസ്യം ദാനീേയലിന്നു രാ്രതിദശൎ നത്തിൽ െവളിെപ്പട്ടു;
ദാനീേയൽ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ചുപറഞ്ഞതു: 20 ൈദവത്തിെന്റ നാമം എന്നും
എേന്നക്കും സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട; ജ്ഞാനവും
ബലവും അവന്നുള്ളതേല്ലാ. 21 അവൻ കാലങ്ങെളയും
സമയങ്ങെളയും മാറ്റുന്നു; അവൻ രാജാക്കന്മാെര
നീക്കുകയും രാജാക്കന്മാെര വാഴിക്കയും െചയ്യുന്നു;
അവൻ ജ്ഞാനികൾക്കു ജ്ഞാനവും വിേവകികൾക്കു
ബുദ്ധിയും െകാടുക്കുന്നു. 22 അവൻ അഗാധവും
ഗൂഢവുമായതു െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; അവൻ ഇരുട്ടിൽ

ഉള്ളതു അറിയുന്നു; െവളിച്ചം അവേനാടുകൂെട
വസിക്കുന്നു. 23 എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായുേള്ളാേവ, നീ എനിക്കു ജ്ഞാനവും
ബലവും തന്നു, ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു അേപക്ഷിച്ചതു
ഇേപ്പാൾ എെന്ന അറിയിച്ചു രാജാവിെന്റ കായ്യൎ ം
ഞങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കെകാണ്ടു
ഞാൻ നിെന്ന വാഴത്്തിസ്തുതിക്കുന്നു. 24 അതുെകാണ്ടു
ദാനീേയൽ, ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര നിശിപ്പിപ്പാൻ
രാജാവു നിേയാഗിച്ചിരുന്ന അേയ്യൎ ാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു അവേനാടു: ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര
നശിപ്പിക്കരുതു; എെന്ന രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുേപാേകണം; ഞാൻ രാജാവിെന അത്ഥൎ ം
േബാധിപ്പിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അേയ്യൎ ാക്ക്
ദാനീേയലിെന േവഗം രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു: രാജാവിെന അത്ഥൎ ം
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ
ഒരുത്തെന ഞാൻ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു
ഉണത്തൎ ിച്ചു. 26 േബലത്്ത് ശസ്സർ എന്നും േപരുള്ള
ദാനീേയലിേനാടു രാജാവു: ഞാൻ കണ്ട സ്വപന്വും
അത്ഥൎ വും അറിയിപ്പാൻ നിനക്കു കഴിയുേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 27 ദാനീേയൽ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം
േബാധിപ്പിച്ചതു: രാജാവു േചാദിച്ച ഗുപത്കായ്യൎ ം
വിദ്വാന്മാക്കൎ ും ആഭിചാരകന്മാക്കൎ ും
മ്രന്തവാദികൾക്കും ശകുനവാദികൾക്കും രാജാവിെന
അറിയിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. 28 എങ്കിലും രഹസ്യങ്ങെള
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ൈദവം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഉണ്ടു;
അവൻ ഭാവികാലത്തു സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതു
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവിെന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്വപന്വും പള്ളിെമത്തയിൽെവച്ചു തിരുമനസ്സിൽ
ഉണ്ടായ ദശൎ നങ്ങളും ആവിതു: 29 രാജാേവ, ഇനിേമൽ
സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതു എെന്തന്നുള്ള വിചാരം
പള്ളിെമത്തയിൽെവച്ചു തിരുമനസ്സിൽ ഉണ്ടായി;
രഹസ്യങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നവൻ
സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതു അറിയിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 30

എനിേക്കാ ജീവേനാടിരിക്കുന്ന
യാെതാരുത്തെനക്കാളും അധികമായ ജ്ഞാനം ഒന്നും
ഉണ്ടായിട്ടല്ല, രാജാവിേനാടു അത്ഥൎ ം
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നും തിരുമനസ്സിെല വിചാരം
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു അറിേയണ്ടതിന്നും അേ്രത ഈ
രഹസ്യം എനിക്കു െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു. 31 രാജാവു
കണ്ട ദശൎ നേമാ: വലിെയാരു ബിംബം;
വലിപ്പേമറിയതും വിേശഷേശാഭയുള്ളതുമായ ആ
ബിംബം തിരുമുമ്പിൽ നിന്നു; അതിെന്റ രൂപം
ഭയങ്കരമായിരുന്നു. 32 ബിംബത്തിെന്റ തല
തങ്കംെകാണ്ടും െനഞ്ചും കയ്യും െവള്ളിെകാണ്ടും
വയറും അരയും താ്രമംെകാണ്ടും തുട ഇരിമ്പു
െകാണ്ടും 33 കാൽ പാതി ഇരിമ്പുെകാണ്ടും പാതി
കളിമണ്ണുെകാണ്ടും ആയിരുന്നു. 34

തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ൈക െതാടാെത ഒരു കല്ലു പറിഞ്ഞുവന്നു ബിംബെത്ത
ഇരിമ്പും കളിമണ്ണുംെകാണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ചു
തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു. 35 ഇരിമ്പും കളിമണ്ണും താ്രമവും
െവള്ളിയും െപാന്നും ഒരുേപാെല തകന്നൎ ു
േവനല്ക്കാലത്തു കളത്തിെല പതിർേപാെല ആയിത്തീന്നൎ ു;
ഒരിടത്തും തങ്ങാതവണ്ണം കാറ്റു അവെയ പറപ്പിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി; ബിംബെത്ത അടിച്ച കല്ലു ഒരു
മഹാപവ്വൎ തമായിത്തീന്നൎ ു ഭൂമിയിൽ ഒെക്കയും
നിറഞ്ഞു. 36 ഇതേ്രത സ്വപന്ം; അത്ഥൎ വും അടിയങ്ങൾ
തിരുമനസ്സു അറിയിക്കാം. 37 രാജാേവ,
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു രാജാധിരാജാവാകുന്നു;
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സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ ൈദവം തിരുമനസ്സിേലക്കു രാജത്വവും
ഐശ്വയ്യൎ വും ശക്തിയും മഹത്വവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
38 മനുഷ്യർ പാക്കൎ ുേന്നടെത്താെക്കയും അവെരയും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങെളയും ആകാശത്തിെല
പക്ഷികെളയും അവൻ തൃക്കയ്യിൽ തന്നു, എല്ലാറ്റിന്നും
തിരുമനസ്സിെല അധിപതി ആക്കിയിരിക്കുന്നു;
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള തല തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു തേന്ന.
39 തിരുമനസ്സിെല േശഷം തിരുേമനിെയക്കാൾ
താണതായ മെറ്റാരു രാജത്വവും സവ്വൎ ഭൂമിയിലും
വാഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താ്രമംെകാണ്ടുള്ള
മൂന്നാമെതാരു രാജത്വവും ഉത്ഭവിക്കും. 40

നാലാമെത്ത രാജത്വം ഇരിമ്പുേപാെല
ബലമുള്ളതായിരിക്കും; ഇരിമ്പു സകലെത്തയും
തകത്തൎ ു കീഴടക്കുന്നുവേല്ലാ. തകക്കൎ ുന്ന
ഇരിമ്പുേപാെല അതു അവെയ ഒെക്കയും ഇടിച്ചു
തകത്തൎ ുകളയും. 41 കാലും കാൽ വിരലും പാതി
കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പുംെകാണ്ടുള്ളതായി
കണ്ടതിെന്റ താലപ്യ്യൎ േമാ: അതു ഒരു ഭിന്നരാജത്വം
ആയിരിക്കും; എങ്കിലും ഇരിമ്പും കളിമണ്ണും
ഇടകലന്നൎ തായി കണ്ടതുേപാെല അതിൽ ഇരിമ്പിന്നുള്ള
ബലം കുെറ ഉണ്ടായിരിക്കും. 42 കാൽവിരൽ പാതി
ഇരിമ്പും പാതി കളിമണ്ണുംെകാണ്ടു
ആയിരുന്നതുേപാെല രാജത്വം ഒട്ടു ബലമുള്ളതും ഒട്ടു
ഉടഞ്ഞുേപാകുന്നതും ആയിരിക്കും. 43 ഇരിമ്പും
കളിമണ്ണും ഇടകലന്നൎ തായി കണ്ടതിെന്റ താലപ്യ്യൎ േമാ:
അവർ മനുഷ്യബീജത്താൽ തമ്മിൽ ഇടകലരുെമങ്കിലും
ഇരിമ്പും കളിമണ്ണും തമ്മിൽ
േചരാതിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ തമ്മിൽ
േചരുകയില്ല. 44 ഈ രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തു
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ ൈദവം ഒരുനാളും നശിച്ചുേപാകാത്ത
ഒരു രാജത്വം സ്ഥാപിക്കും; ആ രാജത്വം േവെറ ഒരു
ജാതിക്കു ഏലപ്ിക്കെപ്പടുകയില്ല; അതു ഈ
രാജത്വങ്ങെള ഒെക്കയും തകത്തൎ ു നശിപ്പിക്കയും
എേന്നക്കും നിലനില്ക്കയും െചയ്യും. 45 ൈക െതാടാെത
ഒരു കല്ലു പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നു പറിഞ്ഞുവന്നു ഇരിമ്പും
താ്രമവും കളിമണ്ണും െവള്ളിയും െപാന്നും
തകത്തൎ ുകളഞ്ഞതായി കണ്ടതിെന്റ താലപ്യ്യൎ േമാ:
മഹാൈദവം േമലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതു രാജാവിെന
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വപന്ം നിശ്ചയവും അത്ഥൎ ം
സത്യവും ആകുന്നു. 46 അേപ്പാൾ
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു സാഷ്ടാംഗം വീണു
ദാനീേയലിെന നമസ്കരിച്ചു, അവന്നു ഒരു വഴിപാടും
െസൗരഭ്യവാസനയും അപ്പൎ ിേക്കണെമന്നു കലപ്ിച്ചു.
രാജാവു ദാനീേയലിേനാടു: 47 നീ ഈ രഹസ്യം
െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ്രപാപത്നായതുെകാണ്ടു
നിങ്ങളുെട ൈദവം ൈദവാധി ൈദവവും
രാജാധികത്തൎ ാവും രഹസ്യങ്ങെള
െവളിെപ്പടുത്തുന്നവനും ആകുന്നു സത്യം എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 48 രാജാവു ദാനീേയലിെന മഹാനാക്കി,
അവന്നു അേനകം വലിയ സമ്മാനങ്ങളും െകാടുത്തു,
അവെന ബാേബൽസംസ്ഥാനത്തിെന്നാെക്കയും
അധിപതിയും ബാേബലിെല സകലവിദ്വാന്മാക്കൎ ും
്രപധാനവിചാരകനും ആക്കിെവച്ചു. 49 ദാനീേയലിെന്റ
അേപക്ഷ്രപകാരം രാജാവു ശ്രദക്കിെനയും
േമശക്കിെനയും അേബദെ്നേഗാെവയും ബാേബൽ
സംസ്ഥാനത്തിെല കായ്യൎ ാദികൾക്കു
േമൽവിചാരകരാക്കി; ദാനീേയേലാ രാജാവിെന്റ
േകാവിലകത്തു പാത്തൎ ു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു െപാന്നുെകാണ്ടു
ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ ഉയരം
അറുപതു മുഴവും വണ്ണം ആറു മുഴവും

ആയിരുന്നു; അവൻ അതിെന ബാേബൽസംസ്ഥാനത്തു
ദൂരാസമഭൂമിയിൽ നിത്തൎ ി. 2 െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു
്രപധാനേദശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും
േദശാധിപന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും,
ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാരും മ്രന്തിമാരും
നഗരാധിപന്മാരും സകലസംസ്ഥാനപാലകന്മാരും
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു നിത്തൎ ിയ ബിംബത്തിെന്റ
്രപതിഷെ്ഠക്കു വന്നുകൂടുവാൻ ആളയച്ചു. 3 അങ്ങെന
്രപധാനേദശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും
േദശാധിപന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും
ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാരും മ്രന്തിമാരും
നഗരാധിപന്മാരും സകലസംസ്ഥാനപാലകന്മാരും
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു നിത്തൎ ിയ ബിംബത്തിെന്റ
്രപതിഷെ്ഠക്കു വന്നുകൂടി, െനബൂഖദേ്നസർ നിത്തൎ ിയ
ബിംബത്തിെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു. 4 അേപ്പാൾ
േഘാഷകൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു:
വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ: 5 കാഹളം,
കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ
സകലവിധവാദ്യനാദവും േകൾക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ
വീണു, െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു നിത്തൎ ിയിരിക്കുന്ന
സ്വണ്ണൎ ബിംബെത്ത നമസ്കരിേക്കണം. 6 ആെരങ്കിലും
വീണു നമസ്കരിക്കാെത ഇരുന്നാൽ, അവെന ആ
നാഴികയിൽ തേന്ന, എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ
ഇട്ടുകളയും. 7 അതുെകാണ്ടു സകലവംശങ്ങളും
കാഹളം, കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ മുതലായ
സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകട്ടേപ്പാൾ
സകലവംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും വീണു
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു നിത്തൎ ിയ സ്വണ്ണൎ ബിംബെത്ത
നമസ്കരിച്ചു. 8 എന്നാൽ ആ സമയത്തു ചില കലദ്യർ
അടുത്തുവന്നു െയഹൂദന്മാെര കുറ്റം ചുമത്തി. 9

അവർ െനബൂഖദേ്നസർരാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ചതു:
രാജാവു ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കെട്ട! 10 രാജാേവ,
കാഹളം കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം
മുതലായ സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകൾക്കുന്ന
ഏവനും വീണു സ്വണ്ണൎ ബിംബെത്ത
നമസ്കരിേക്കണെമന്നും 11 ആെരങ്കിലും വീണു
നമസ്കരിക്കാെതയിരുന്നാൽ അവെന എരിയുന്ന
തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയുെമന്നും ഒരു തീപ്പൎ ു
കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ. 12 ബാേബൽസംസ്ഥാനത്തിെല
കായ്യൎ ാദികൾക്കു േമൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ച
ശ്രദക്, േമശക്, അേബദെ്നേഗാ എന്ന ചില
െയഹൂദന്മാരുണ്ടേല്ലാ: ഈ പുരുഷന്മാർ രാജാവിെന
കൂട്ടാക്കിയില്ല; അവർ തിരുമനസ്സിെല േദവന്മാെര
േസവിക്കേയാ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു നിത്തൎ ിയ സ്വണ്ണൎ
ബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കേയാ െചയ്യുന്നില്ല. 13

അേപ്പാൾ െനബൂഖദേ്നസർ ഉ്രഗേകാപവും
േ്രകാധവും പൂണ്ടു ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദെ്നേഗാവിെനയും െകാണ്ടുവരുവാൻ
കലപ്ിച്ചു; അവർ ആ പുരുഷന്മാെര രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 14 െനബൂഖദേ്നസർ അവേരാടു
കലപ്ിച്ചതു: ശ്രദേക്ക, േമശേക്ക, അേബദെ്നേഗാേവ,
നിങ്ങൾ എെന്റ േദവന്മാെര േസവിക്കേയാ ഞാൻ
നിത്തൎ ിയ സ്വണ്ണൎ ബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കേയാ
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െചയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതു േനർതേന്നേയാ? 15 ഇേപ്പാൾ
കാഹളം, കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം
മുതലായ സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകൾക്കുന്ന
സമയത്തു നിങ്ങൾ, ഞാൻ ്രപതിഷഠ്ിച്ച ബിംബെത്ത
വീണു നമസ്കരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നാൽ നന്നു;
നമസ്കരിക്കാെതയിരുന്നാേലാ ഈ നാഴികയിൽതേന്ന
നിങ്ങെള എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും; നിങ്ങെള
എെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കാകുന്ന േദവൻ ആർ?
16 ശ്രദക്കും േമശക്കും അേബദെ്നേഗാവും
രാജാവിേനാടു: െനബൂഖദേ്നസേര, ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ
ഉത്തരം പറവാൻ ആവശ്യമില്ല. 17 ഞങ്ങൾ
േസവിക്കുന്ന ൈദവത്തിന്നു ഞങ്ങെള വിടുവിപ്പാൻ
കഴിയുെമങ്കിൽ, അവൻ ഞങ്ങെള എരിയുന്ന
തീച്ചൂളയിൽനിന്നും രാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
വിടുവിക്കും. 18 അെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിെന്റ
േദവന്മാെര േസവിക്കയില്ല. രാജാവു നിത്തൎ ിയ
സ്വണ്ണൎ ബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കയുമില്ല എന്നു
അറിഞ്ഞാലും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ
െനബൂഖദേ്നസരിന്നു േകാപം മുഴുത്തു
ശ്രദക്കിെന്റയും േമശക്കിെന്റയും
അേബദെ്നേഗാവിെന്റയും േനെര മുഖഭാവം മാറി;
ചൂള പതിവായി ചൂടുപിടിപ്പിച്ചതിൽ ഏഴുമടങ്ങു
ചൂടുപിടിപ്പിപ്പാൻ അവൻ കലപ്ിച്ചു. 20 അവൻ തെന്റ
ൈസന്യത്തിെല മഹാബലവാന്മാരായ ചില
പുരുഷന്മാേരാടു ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദെ്നേഗാെവയും ബന്ധിച്ചു എരിയുന്ന
തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളവാൻ കലപ്ിച്ചു. 21 അങ്ങെന
അവർ ആ പുരുഷന്മാെര, അവരുെട കാൽചട്ട,
കുപ്പായം, േമലാട മുതലായ വ്രസ്തങ്ങേളാടുകൂെട
ബന്ധിച്ചു എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 22

രാജകലപ്ന കശൎ നമായിരിക്കെകാണ്ടും ചൂള അത്യന്തം
ചൂടായിരിക്കെകാണ്ടും ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദെ്നേഗാെവയും എടുത്തു െകാണ്ടുേപായ
പുരുഷന്മാെര അഗ്നിജ്വാല ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 23

ശ്രദക്, േമശക്, അേബദെ്നേഗാ എന്നീ മൂന്നു
പുരുഷന്മാേരാ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവരായി എരിയുന്ന
തീച്ചൂളയിൽ വീണു. 24 െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു
്രഭമിച്ചു േവഗത്തിൽ എഴുേന്നറ്റു മ്രന്തിമാേരാടു: നാം
മൂന്നു പുരുഷന്മാെര അല്ലേയാ ബന്ധിച്ചു തീയിൽ ഇട്ടതു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവർ: സത്യം തേന്ന രാജാേവ
എന്നു രാജാവിേനാടു ഉണത്തൎ ിച്ചു. 25 അതിന്നു
അവൻ: നാലു പുരുഷന്മാർ െകട്ടഴിഞ്ഞു തീയിൽ
നടക്കുന്നതു ഞാൻ കാണുന്നു; അവക്കൎ ു ഒരു േകടും
തട്ടീട്ടില്ല; നാലാമത്തവെന്റ രൂപം ഒരു ൈദവപു്രതേനാടു
ഒത്തിരിക്കുന്നു എന്നു കലപ്ിച്ചു. 26 െനബൂഖദേ്നസർ
എരിയുന്ന തീച്ചൂളയുെട വാതില്ക്കൽ അടുത്തു െചന്നു:
അത്യുന്നതൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരായ ശ്രദേക്ക,
േമശേക്ക, അേബദ ്െനേഗാേവ, പുറത്തുവരുവിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന ശ്രദക്കും േമശക്കും
അേബദെ്നേഗാവും തീയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നു. 27

്രപധാനേദശാധിപതിമാരും സ്ഥാനാപതിമാരും
േദശാധിപതിമാരും രാജമ്രന്തിമാരും വന്നുകൂടി, ആ
പുരുഷന്മാരുെട േദഹത്തിന്നു തീ പിടിക്കാെതയും
അവരുെട തലമുടി കരിയാെതയും കാൽചെട്ടക്കു േകടു
പറ്റാെതയും അവക്കൎ ു തീയുെട മണംേപാലും
തട്ടാെതയും ഇരുന്നതു കണ്ടു. 28 അേപ്പാൾ
െനബൂഖദേ്നസർ കലപ്ിച്ചതു: ശ്രദക്കിെന്റയും
േമശക്കിെന്റയും അേബദെ്നേഗാവിെന്റയും ൈദവം
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; തങ്കൽ ആശ്രയിക്കയും
സ്വന്തൈദവെത്തയല്ലാെത േവെറാരു ൈദവെത്തയും

േസവിക്കേയാ നമസ്കരിക്കേയാ
െചയ്യാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം രാജകലപ്നകൂെട മറുത്തു
തങ്ങളുെട േദഹെത്ത ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും െചയത്
തെന്റ ദാസന്മാെര അവൻ സ്വദൂതെന അയച്ചു
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29 ഈ വിധത്തിൽ
വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റാരു ൈദവവും
ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു ഏതു ജാതിക്കാരിലും വംശക്കാരിലും
ഭാഷക്കാരിലും ആെരങ്കിലും ശ്രദക്കിെന്റയും
േമശക്കിെന്റയും അേബദെ്നേഗാവിെന്റയും
ൈദവത്തിന്നു വിേരാധമായി വല്ല െതറ്റും പറഞ്ഞാൽ
അവെന കഷണംകഷണമായി ശകലിക്കയും അവെന്റ
വീടു കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും െചയ്യുെമന്നു ഞാൻ ഒരു
വിധി കലപ്ിക്കുന്നു. 30 പിെന്ന രാജാവു ശ്രദക്കിന്നും
േമശക്കിന്നും അേബദെ്നേഗാവിന്നും
ബാേബൽസംസ്ഥാനത്തു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ
കലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു സവ്വൎ ഭൂമിയിലും
പാക്കൎ ുന്ന സകലവംശങ്ങൾക്കും
ജാതികൾക്കും ഭാഷക്കാക്കൎ ും എഴുതുന്നതു:

നിങ്ങൾക്കു ശുഭം വദ്ധൎ ിച്ചുവരെട്ട. 2 അത്യുന്നതനായ
ൈദവം എങ്കൽ ്രപവത്തൎ ിച്ച അടയാളങ്ങളും
അത്ഭുതങ്ങളും ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നതു നെന്നന്നു
എനിക്കു േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. 3 അവെന്റ
അടയാളങ്ങൾ എ്രത വലിയവ! അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ
എ്രത േശ്രഷഠ്മായവ! അവെന്റ രാജത്വം
എേന്നക്കുമുള്ള രാജത്വവും അവെന്റ ആധിപത്യം
തലമുറതലമുറയായുള്ളതും ആകുന്നു. 4

െനബൂഖദേ്നസർ എന്ന ഞാൻ എെന്റ അരമനയിൽ
ൈസ്വരമായും എെന്റ രാജധാനിയിൽ സുഖമായും
വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടു, 5

അതുനിമിത്തം ഭയെപ്പട്ടു, കിടക്കയിൽെവച്ചു
എനിക്കുണ്ടായ നിരൂപണങ്ങളാലും ദശൎ നങ്ങളാലും
വ്യാകുലെപ്പട്ടു. 6 സ്വപന്ത്തിെന്റ അത്ഥൎ ം
അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു ബാേബലിെല
സകലവിദ്വാന്മാെരയും എെന്റ മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ കലപ്ിച്ചു. 7 അങ്ങെന
മ്രന്തവാദികളും ആഭിചാരകന്മാരും കലദ്യരും
ശകുനവാദികളും അകത്തു വന്നു; ഞാൻ സ്വപന്ം
അവേരാടു വിവരിച്ചുപറഞ്ഞു; അവർ അത്ഥൎ ം
അറിയിച്ചില്ല താനും. 8 ഒടുവിൽ എെന്റ േദവെന്റ
നാമേധയ്രപകാരം േബലത്്ത് ശസ്സർ എന്നു
േപരുള്ളവനും വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട
ആത്മാവുള്ളവനുമായ ദാനീേയൽ എെന്റ മുമ്പിൽ
വന്നു; അവേനാടു ഞാൻ സ്വപന്ം
വിവരിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 9 മ്രന്തവാദിേശ്രഷഠ്നായ
േബലത്്ത് ശസ്സേര, വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട ആത്മാവു
നിന്നിൽ ഉെണ്ടന്നും ഒരു രഹസ്യവും നിനക്കു
വിഷമമെല്ലന്നും ഞാൻ അറിയുന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ
കണ്ട സ്വപന്ത്തിെന്റ താലപ്യ്യൎ വും അത്ഥൎ വും പറക.
10 കിടക്കയിൽെവച്ചു എനിക്കു ഉണ്ടായ ദശൎ നമാവിതു:
ഭൂമിയുെട നടുവിൽ ഞാൻ ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടു; അതു
ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. 11 ആ വൃക്ഷം വളന്നൎ ു
ബലെപ്പട്ടു; അതു ആകാശേത്താളം ഉയരമുള്ളതും
സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും അറ്റേത്താളം കാണാകുന്നതും
ആയിരുന്നു. 12 അതിെന്റ ഇല ഭംഗിയുള്ളതും ഫലം
അനവധിയും ആയിരുന്നു; എല്ലാവക്കൎ ും അതിൽ
ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിെന്റ
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കീെഴ തണലിെളച്ചുവന്നു; ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ വസിച്ചു; സകലജഡവും
അതുെകാണ്ടു ഉപജീവനം കഴിച്ചുേപാന്നു. 13

കിടക്കയിൽെവച്ചു എനിക്കു ഉണ്ടായ ദശൎ നത്തിൽ ഒരു
ദൂതൻ, ഒരു പരിശുദ്ധൻ തേന്ന, സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 14 അവൻ ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു: വൃക്ഷം െവട്ടിയിട്ടു, അതിെന്റ
െകാമ്പു മുറിച്ചു, ഇല കുടഞ്ഞു, കായി
ചിതറിച്ചുകളവിൻ; അതിെന്റ കീഴിൽനിന്നു മൃഗങ്ങളും
െകാമ്പുകളിൽനിന്നു പക്ഷികളും െപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട. 15

അതിെന്റ തായ ്േവേരാ വയലിെല ഇളമ്പുല്ലിൽ ഇരിമ്പും
താ്രമവുംെകാണ്ടുള്ള ബന്ധനേത്താെട ഭൂമിയിൽ
െവേച്ചക്കുവിൻ; അവൻ ആകാശത്തിെല
മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനയെട്ട; അവന്നു മൃഗങ്ങേളാടുകൂെട
നിലെത്ത പുല്ലു ഉപജീവനം ആയിരിക്കെട്ട. 16 അവെന്റ
മാനുഷസ്വഭാവം മാറി മൃഗസ്വഭാവമായിത്തീരെട്ട;
അങ്ങെന അവന്നു ഏഴു കാലം കഴിയെട്ട. 17

അത്യുന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽ
വാഴുകയും അതിെന തനിക്കു േബാധിച്ചവന്നു
െകാടുക്കയും മനുഷ്യരിൽ അധമനായവെന
അതിേന്മൽ വാഴിക്കയും െചയ്യുന്നു എന്നു
ജീവേനാടിരിക്കുന്നവർ അറിേയണ്ടതിന്നു ഈ വിധി
ദൂതന്മാരുെട നിണ്ണൎ യവും കായ്യൎ ം വിശുദ്ധന്മാരുെട
കലപ്നയും ആകുന്നു. 18

െനബൂഖദേ്നസർരാജാവായ ഞാൻ ഈ സ്വപന്ം
കണ്ടു; എന്നാൽ േബലത്്ത് ശസ്സേര, എെന്റ
രാജ്യത്തിെല വിദ്വാന്മാക്കൎ ു ആക്കൎ ും അതിെന്റ അത്ഥൎ ം
അറിയിപ്പാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ടു നീ അതിെന്റ അത്ഥൎ ം
അറിയിച്ചുതേരണം; വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട ആത്മാവു
നിന്നിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ടു നീ അതിന്നു
്രപാപത്നാകുന്നു.

19 അേപ്പാൾ േബലത്്ത് ശസ്സർ എന്നും േപരുള്ള
ദാനീേയൽ കുെറ േനരേത്തക്കു സ്തംഭിച്ചിരുന്നു; അവൻ
വിചാരങ്ങളാൽ പരവശനായി. രാജാവു അവേനാടു:
േബലത്്ത് ശസ്സേര, സ്വപന്വും അതിെന്റ
അത്ഥൎ വുംനിമിത്തം നീ പരവശനാകരുേത എന്നു
കലപ്ിച്ചു. േബലത്്ത ശസ്സർ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
യജമാനേന, സ്വപന്ം തിരുമനസ്സിെല ശ്രതുക്കൾക്കും
അതിെന്റ അത്ഥൎ ം തിരുമനസ്സിെല ൈവരികൾക്കും
ഭവിക്കെട്ട. 20 വളന്നൎ ു ബലെപ്പട്ടതും ആകാശേത്താളം
ഉയരമുള്ളതും ഭൂമിയിൽ എല്ലാടത്തുനിന്നും
കാണാകുന്നതും 21 ഭംഗിയുള്ള ഇലയും അനവധി
ഫലവും എല്ലാവക്കൎ ും ആഹാരവും ഉള്ളതും കീെഴ
കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വസിച്ചതും െകാമ്പുകളിൽ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കു പാപ്പൎ ിടം
ഉണ്ടായിരുന്നതുമായി കണ്ട വൃക്ഷം, 22 രാജാേവ,
വദ്ധൎ ിച്ചു ബലവാനായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്ന തിരുേമനി
തേന്ന; തിരുമനസ്സിെല മഹത്വം വദ്ധൎ ിച്ചു
ആകാശംവെരയും ആധിപത്യം ഭൂമിയുെട
അറുതിവെരയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. 23 ഒരു ദൂതൻ,
ഒരു പരിശുദ്ധൻ തേന്ന, സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിവന്നു: വൃക്ഷെത്ത െവട്ടിയിട്ടു
നശിപ്പിച്ചുകളവിൻ; എങ്കിലും അതിെന്റ തായ ്േവർ
വയലിെല ഇളമ്പുല്ലിൽ ഇരിമ്പും താ്രമവും െകാണ്ടുള്ള
ബന്ധനേത്താടുകൂെട ഭൂമിയിൽ െവേച്ചക്കുവിൻ;
അവൻ ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനയെട്ട;
അവന്നു ഏഴുകാലം കഴിയുന്നതുവെര അവെന്റ
ഉപജീവനം കാട്ടുമൃഗങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരിക്കെട്ട
എന്നിങ്ങെന പറയുന്നതു രാജാവു കണ്ടുവേല്ലാ. 24

രാജാേവ, അതിെന്റ അത്ഥൎ ം ഇതാകുന്നു; എെന്റ

യജമാനനായ രാജാവിെന്റേമൽ വരുന്ന
അത്യുന്നതനായവെന്റ വിധി ഇതു തേന്ന; 25

തിരുേമനിെയ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയും; തിരുമനസ്സിെല വാസം
കാട്ടുമൃഗങ്ങേളാടുകൂെടയാകും. തിരുേമനിെയ
കാളെയേപ്പാെല പുല്ലു തീറ്റും; തിരുേമനി
ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനയും; മനുഷ്യരുെട
രാജത്വത്തിേന്മൽ അത്യുന്നതനായവൻ വാഴുകയും
അതിെന തനിക്കു േബാധിച്ചവന്നു െകാടുക്കയും
െചയ്യുന്നുെവന്നു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു
അറിയുന്നതുവെര ഏഴു കാലം കഴിയും. 26

വൃക്ഷത്തിെന്റ തായ ്േവർ െവേച്ചക്കുവാൻ അവർ
കലപ്ിച്ചേതാ: വാഴുന്നതു സ്വഗ്ഗൎ മാകുന്നു എന്നു
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു ്രഗഹിച്ചേശഷം രാജത്വം
തിരുേമനിക്കു സ്ഥിരമാകും എന്നേ്രത. 27 ആകയാൽ
രാജാേവ, എെന്റ ആേലാചന തിരുമനസ്സിേലക്കു
്രപസാദമായിരിക്കെട്ട; നീതിയാൽ പാപങ്ങെളയും
ദരി്രദന്മാക്കൎ ു കൃപകാട്ടുന്നതിനാൽ അകൃത്യങ്ങെളയും
പരിഹരിച്ചുെകാൾക; അതിനാൽ പേക്ഷ
തിരുമനസ്സിെല സുഖകാലം ദീഘൎ മായി നില്ക്കും. 28

ഇെതല്ലാം െനബൂഖദേ്നസർരാജാവിന്നു വന്നുഭവിച്ചു.
29 പ്രന്തണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ ബാേബലിെല
രാജമന്ദിരത്തിേന്മൽ ഉലാവിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 30 ഇതു
ഞാൻ എെന്റ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ എെന്റ
്രപതാപമഹത്വത്തിന്നായിട്ടു രാജധാനിയായി പണിത
മഹതിയാം ബാേബൽ അല്ലേയാ എന്നു രാജാവു
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 31 ഈ വാക്കു രാജാവിെന്റ വായിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദം
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: െനബൂഖദേ്നസർരാജാേവ,
നിേന്നാടു ഇതു കലപ്ിക്കുന്നു: രാജത്വം നിെന്ന വിട്ടു
നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 32 നിെന്ന മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; നിെന്റ പാപ്പൎ ു കാട്ടിെല
മൃഗങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരിക്കും; നിെന്ന
കാളെയേപ്പാെല പുല്ലു തീറ്റും; അത്യുന്നതനായവൻ
മനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽ വാഴുകയും അതിെന
തനിക്കു േബാധിച്ചവന്നു െകാടുക്കയും െചയ്യുന്നു
എന്നു നീ അറിയുന്നതുവെര നിനക്കു ഏഴു കാലം
കഴിയും. 33 ഉടൻ തേന്ന ആ വാക്കു
െനബൂഖദേ്നസരിന്നു നിവൃത്തിയായി; അവെന
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അവെന്റ
േരാമം കഴുകെന്റ തൂവൽേപാെലയും അവെന്റ നഖം
പക്ഷിയുെട നഖംേപാെലയും വളരുന്നതുവെര,
അവൻ കാള എന്നേപാെല പുല്ലു തിന്നുകയും അവെന്റ
േദഹം ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനയുകയും
െചയത്ു. 34 ആ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു െനബൂഖദേ്നസർ
എന്ന ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കു കണ്ണുയത്തൎ ി എെന്റ
ബുദ്ധിയും എനിക്കു മടങ്ങിവന്നു; ഞാൻ
അത്യുന്നതനായവെന വാഴത്്തി, എേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന സമ്രിച്ചു ബഹുമാനിക്കയും
െചയത്ു; അവെന്റ ആധിപത്യം എേന്നക്കുമുള്ള
ആധിപത്യവും അവെന്റ രാജത്വം
തലമുറതലമുറയായുള്ളതും അേല്ലാ. 35 അവൻ
സവ്വൎ ഭൂവാസികെളയും നാസ്തിയായി എണ്ണുന്നു; സ്വഗ്ഗൎ ീയ
ൈസന്യേത്താടും ഭൂവാസികേളാടും ഇഷ്ടംേപാെല
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു; അവെന്റ ൈക തടുപ്പാേനാ നീ എന്തു
െചയ്യുന്നു എന്നു അവേനാടു േചാദിപ്പാേനാ ആക്കൎ ും
കഴികയില്ല. 36 ആ േനരത്തു തേന്ന എെന്റ ബുദ്ധി
മടങ്ങിവന്നു; എെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ മഹത്വത്തിന്നായി
എെന്റ മഹിമയും മുഖ്രപകാശവും മടങ്ങിവന്നു;
എെന്റ മ്രന്തിമാരും മഹത്തുക്കളും എെന്ന
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അേന്വഷിച്ചു; ഞാൻ എെന്റ രാജത്വത്തിൽ
യഥാസ്ഥാനെപ്പട്ടു, േശ്രഷഠ്മഹത്വം എനിക്കു
അധികമായി സിദ്ധിച്ചു. 37 ഇേപ്പാൾ െനബൂഖദേ്നസർ
എന്ന ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ രാജാവിെന സ്തുതിച്ചു
പുകഴത്്തി ബഹുമാനിക്കുന്നു; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
ഒെക്കയും സത്യവും അവെന്റ വഴികൾ ന്യായവും
ആകുന്നു; നിഗളിച്ചുനടക്കുന്നവെര താഴത്്തുവാനും
അവൻ ്രപാപത്ൻ തേന്ന.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േബൽശസ്സർരാജാവു തെന്റ മഹത്തുക്കളിൽ
ആയിരം േപക്കൎ ു ഒരു വലിയ വിരുന്നു ഒരുക്കി
അവർ കാൺെക വീഞ്ഞു കുടിച്ചു. 2

േബൽശസ്സർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു രസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ,
തെന്റ അപ്പനായ െനബൂഖദേ്നസർ െയരൂശേലമിെല
മന്ദിരത്തിൽനിന്നു എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നിരുന്ന
െപാൻ, െവള്ളി പാ്രതങ്ങെള, രാജാവും മഹത്തുക്കളും
അവെന്റ ഭായ്യൎ മാരും െവപ്പാട്ടികളും അവയിൽ
കുടിേക്കണ്ടതിന്നായി െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 3

അങ്ങെന അവർ െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയത്തിെന്റ
മന്ദിരത്തിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന
െപാൻപാ്രതങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നു രാജാവും
മഹത്തുക്കളും അവെന്റ ഭായ്യൎ മാരും െവപ്പാട്ടികളും
അവയിൽ കുടിച്ചു. 4 അവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു
െപാന്നും െവള്ളിയും താ്രമവും ഇരിമ്പും മരവും കല്ലും
െകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെര സ്തുതിച്ചു. 5 തൽക്ഷണം ഒരു
മനുഷ്യെന്റ ൈകവിരലുകൾ പുറെപ്പട്ടു വിളക്കിന്നു
േനെര രാജധാനിയുെട ചുവരിെന്റ െവള്ളേമൽ എഴുതി;
എഴുതിയ ൈകപ്പത്തി രാജാവു കണ്ടു. 6 ഉടെന
രാജാവിെന്റ മുഖഭാവം മാറി; അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ
പരവശനായി: അരയുെട ഏപ്പു അഴിഞ്ഞു
കാൽമുട്ടുകൾ ആടിേപ്പായി. 7 രാജാവു ഉറെക്ക
വിളിച്ചു: ആഭിചാരകന്മാെരയും കലദ്യെരയും
ശകുനവാദികെളയും െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു.
രാജാവു ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാേരാടു: ആെരങ്കിലും
ഈ എഴുത്തു വായിച്ചു അത്ഥൎ ം അറിയിച്ചാൽ, അവൻ
ധൂ്രമവ്രസ്തവും കഴുത്തിൽ െപാൻമാലയും ധരിച്ചു,
രാജ്യത്തിൽ മൂന്നാമനായി വാഴും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 8

അങ്ങെന രാജാവിെന്റ വിദ്വാന്മാെരാെക്കയും
അകത്തുവന്നു; എങ്കിലും എഴുത്തു വായിപ്പാനും
രാജാവിെന അത്ഥൎ ം അറിയിപ്പാനും അവക്കൎ ു
കഴിഞ്ഞില്ല. 9 അേപ്പാൾ േബൽശസ്സർരാജാവു
അത്യന്തം വ്യാകുലെപ്പട്ടു, അവെന്റ മുഖഭാവം മാറി,
അവെന്റ മഹത്തുക്കൾ അമ്പരന്നു േപായി. 10

രാജാവിെന്റ മഹത്തുക്കളുെടയും വാക്കു േഹതുവായി
രാജ്ഞി േഭാജനശാലയിൽ വന്നു: രാജാവു
ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കെട്ട; തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു
വിചാരങ്ങളാൽ പരവശനാകരുതു; മുഖഭാവം
മാറുകയും അരുതു. 11 വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട
ആത്മാവുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തിരുമനസ്സിെല
രാജ്യത്തുണ്ടു; തിരുേമനിയുെട അപ്പെന്റ കാലത്തു
്രപകാശവും ബുദ്ധിയും േദവന്മാരുെട
ജ്ഞാനംേപാെലയുള്ള ജ്ഞാനവും അവനിൽ
കണ്ടിരുന്നു; തിരുേമനിയുെട അപ്പനായ
െനബൂഖദേ്നസർരാജാവു, രാജാേവ, തിരുേമനിയുെട
അപ്പൻ തേന്ന, 12 േബലത്്ത് ശസ്സർ എന്നു േപരുവിളിച്ച
ദാനീേയലിൽ ഉൽകൃഷ്ടമനസ്സും അറിവും ബുദ്ധിയും
സ്വപന്വ്യാഖ്യാനവും ഗൂഢാത്ഥൎ വാക്യ ്രപദശൎ നവും
സംശയേച്ഛദനവും കണ്ടിരിക്കയാൽ, രാജാവു അവെന

മ്രന്തവാദികൾക്കും ആഭിചാരകന്മാക്കൎ ും കലദ്യക്കൎ ും
ശകുനവാദികൾക്കും അധിപതിയാക്കിെവച്ചു;
ഇേപ്പാൾ ദാനീേയലിെന വിളിക്കെട്ട; അവൻ അത്ഥൎ ം
േബാധിപ്പിക്കും എന്നു ഉണത്തൎ ിച്ചു. 13 അങ്ങെന
അവർ ദാനീേയലിെന രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
രാജാവു ദാനീേയലിേനാടു കലപ്ിച്ചതു: എെന്റ
അപ്പനായ രാജാവു െയഹൂദയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ ഉള്ളവനായ ദാനീേയൽ നീ
തേന്നേയാ? 14 േദവന്മാരുെട ആത്മാവു നിന്നിൽ
ഉെണ്ടന്നും ്രപകാശവും ബുദ്ധിയും
വിേശഷജ്ഞാനവും നിന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും
ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ചു േകട്ടിരിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാൾ
ഈ എഴുത്തു വായിച്ചു അത്ഥൎ ം അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
വിദ്വാന്മാെരയും ആഭിചാരകന്മാെരയും എെന്റ
മുമ്പാെക വരുത്തിയിരുന്നു; എങ്കിലും കായ്യൎ ത്തിെന്റ
അത്ഥൎ ം അറിയിപ്പാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 16

എന്നാൽ അത്ഥൎ ം പറവാനും സംശയേച്ഛദനം
െചയവ്ാനും നീ ്രപാപത്െനന്നു ഞാൻ
നിെന്നക്കുറിച്ചു േകട്ടിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ ഈ
എഴുത്തു വായിച്ചു, അതിെന്റ അത്ഥൎ ം അറിയിപ്പാൻ
നിനക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ നീ ധൂ്രമവ്രസ്തവും കഴുത്തിൽ
െപാന്മാലയും ധരിച്ചു, രാജ്യത്തിെല മൂന്നാമനായി
വാഴും. 17 ദാനീേയൽ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം
ഉണത്തൎ ിച്ചതു: ദാനങ്ങൾ തിരുേമനിക്കു തേന്ന
ഇരിക്കെട്ട; സമ്മാനങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തന്നു
െകാടുത്താലും; എഴുത്തു ഞാൻ രാജാവിെന വായിച്ചു
േകൾപ്പിച്ചു അത്ഥൎ ം േബാധിപ്പിക്കാം; 18 രാജാേവ,
അത്യുന്നതനായ ൈദവം തിരുേമനിയുെട അപ്പനായ
െനബൂഖദേ്നസരിന്നു രാജത്വവും മഹത്വവും
്രപതാപവും ബഹുമാനവും നല്കി. 19 അവന്നു നല്കിയ
മഹത്വം േഹതുവായി സകലവംശങ്ങളും ജാതികളും
ഭാഷക്കാരും അവെന്റ മുമ്പിൽ ഭയെപ്പട്ടു വിെറച്ചു;
തനിക്കു േബാധിച്ചവെന അവൻ െകാല്ലുകയും
േബാധിച്ചവെന ജീവേനാെടെവക്കയും
േബാധിച്ചവെന ഉയത്തൎ ുകയും േബാധിച്ചവെന
താഴത്്തുകയും െചയത്ുവന്നു. 20 എന്നാൽ അവെന്റ
ഹൃദയം ഗവ്വൎ ിച്ചു, അവെന്റ മനസ്സു അഹങ്കാരത്താൽ
കഠിനമായിേപ്പായ േശഷം അവൻ
രാജാസനത്തിൽനിന്നു നീങ്ങിേപ്പായി; അവർ അവെന്റ
മഹത്വം അവങ്കൽനിന്നു എടുത്തുകളഞ്ഞു. 21

അങ്ങെന അവൻ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്നു നീങ്ങി;
അവെന്റ ഹൃദയം മൃഗ്രപായമായത്ീന്നൎ ു; അവെന്റ
പാപ്പൎ ു കാട്ടുകഴുതകേളാടുകൂെട ആയിരുന്നു; അവെന
കാളെയേപ്പാെല പുല്ലു തീറ്റി; മനുഷ്യരുെട
രാജത്വത്തിേന്മൽ അത്യുന്നതനായ ൈദവം വാഴുകയും
തനിക്കു േബാധിച്ചവെന അതിന്നു നിയമിക്കയും
െചയ്യുന്നു എന്നു അവൻ അറിഞ്ഞതുവെര അവെന്റ
േദഹം ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനഞ്ഞു. 22

അവെന്റ മകനായ േബൽശസ്സേര, ഇെതാെക്കയും
അറിഞ്ഞിട്ടു തിരുേമനിയുെട ഹൃദയെത്ത താഴത്്താെത
23 സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ കത്തൎ ാവിെന്റ േനെര തെന്നത്താൻ
ഉയത്തൎ ി അവെന്റ ആലയത്തിെല പാ്രതങ്ങെള അവർ
തിരുമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു; തിരുേമനിയും
മഹത്തുക്കളും തിരുമനസ്സിെല ഭായ്യൎ മാരും
െവപ്പാട്ടികളും അവയിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു; കാണ്മാനും
േകൾപ്പാനും അറിവാനും വഹിയാത്ത െപാന്നു,
െവള്ളി, താ്രമം, ഇരിമ്പു, മരം, കല്ലു
എന്നിവെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെര സ്തുതിച്ചു;
തിരുമനസ്സിെല ശ്വാസവും എല്ലാവഴികളും
ൈകവശമുള്ളവനായ ൈദവെത്ത
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മഹത്വീകരിച്ചതുമില്ല. 24 ആകയാൽ അവൻ ആ
ൈകപ്പത്തി അയച്ചു ഈ എഴുത്തു എഴുതിച്ചു. 25

എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുേത്താ: െമേന, െമേന,
െതേക്കൽ, ഊഫസൎ ീൻ. 26 കായ്യൎ ത്തിെന്റ അത്ഥൎ മാവിതു:
െമേന എന്നുെവച്ചാൽ: ൈദവം നിെന്റ രാജത്വം എണ്ണി,
അതിന്നു അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27 െതേക്കൽ
എന്നുെവച്ചാൽ: തുലാസിൽ നിെന്ന തൂക്കി,
കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. 28 െപേറസ്
എന്നുെവച്ചാൽ: നിെന്റ രാജ്യം വിഭാഗിച്ചു േമദ്യക്കൎ ും
പാസൎ ികൾക്കും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 29 അേപ്പാൾ
േബൽശസ്സരിെന്റ കലപ്നയാൽ അവർ ദാനീേയലിെന
ധൂ്രമവ്രസ്തവും കഴുത്തിൽ െപാന്മാലയും ധരിപ്പിച്ചു;
അവൻ രാജ്യത്തിെല മൂന്നാമനായി വാഴും എന്നു
അവെനക്കുറിച്ചു ്രപസിദ്ധമാക്കി. 30 ആ രാ്രതിയിൽ
തെന്ന കലദ്യരാജാവായ േബൽശസ്സർ െകാല്ലെപ്പട്ടു.
31 േമദ്യനായ ദായ്യൎ ാേവശ ്അറുപത്തുരണ്ടു
വയസ്സുള്ളവനായി രാജത്വം ്രപാപിച്ചു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രാജ്യം ഒെക്കയും ഭരിേക്കണ്ടതിന്നു
രാജ്യത്തിേന്മൽ നൂറ്റിരുപതു ്രപധാന
േദശാധിപതികെളയും 2 അവരുെടേമൽ മൂന്നു

അദ്ധ്യക്ഷന്മാെരയും നിയമിപ്പാൻ ദായ്യൎ ാേവശിന്നു
ഇഷ്ടം േതാന്നി; ഈ മൂവരിൽ ദാനീേയൽ
ഒരുവനായിരുന്നു. രാജാവിന്നു നഷ്ടം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ്രപധാനേദശാധിപതികൾ
ഇവക്കൎ ു കണക്കു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 3

എന്നാൽ ദാനീേയൽ
ഉൾകൃഷ്ടമാനസനായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
അദ്ധ്യക്ഷന്മാരിലും ്രപധാനേദശാധിപന്മാരിലും
വിശിഷ്ടനായ ്വിളങ്ങി; രാജാവു അവെന
സവ്വൎ രാജ്യത്തിന്നും അധികാരിയാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചു.
4 ആകയാൽ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും ്രപധാന
േദശാധിപന്മാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ചു ദാനീേയലിന്നു
വിേരാധമായി കാരണം കെണ്ടത്തുവാൻ അേന്വഷിച്ചു;
എന്നാൽ യാെതാരു കാരണവും കുറ്റവും
കെണ്ടത്തുവാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല; അവൻ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുെകാണ്ടു ഒരു െതറ്റും കുറ്റുവും
അവനിൽ കെണ്ടത്തിയില്ല. 5 അേപ്പാൾ ആ
പുരുഷന്മാർ: നാം ഈ ദാനീേയലിെന്റ േനെര അവെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ലാെത മെറ്റാരു കാരണവും
കെണ്ടത്തുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന
അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും ്രപധാനേദശാധിപന്മാരും രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ബദ്ധെപ്പട്ടു െചന്നു
ഉണത്തൎ ിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവു
ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കെട്ട. 7 രാജാേവ, മുപ്പതു
ദിവസേത്തക്കു തിരുേമനിേയാടല്ലാെത യാെതാരു
േദവേനാേടാ മനുഷ്യേനാേടാ ആെരങ്കിലും അേപക്ഷ
കഴിച്ചാൽ, അവെന സിംഹങ്ങളുെട ഗുഹയിൽ
ഇട്ടുകളയും എെന്നാരു രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കയും
ഖണ്ഡിതമാേയാരു വിേരാധം കലപ്ിക്കയും
െചേയ്യണെമന്നു രാജ്യത്തിെല സകലഅദ്ധ്യക്ഷന്മാരും
സ്ഥാനാപതികളും ്രപധാനേദശാധിപന്മാരും
മ്രന്തിമാരും േദശാധിപന്മാരും കൂടി
ആേലാചിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 ആകയാൽ രാജാേവ,
േമദ്യരുെടയും പാസൎ ികളുെടയും നീക്കം വരാത്ത
നിയമ്രപകാരം മാറ്റം വരാതവണ്ണം ആ
വിേരാധകലപ്ന ഉറപ്പിച്ചു േരഖ എഴുതിേക്കണേമ. 9

അങ്ങെന ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവു േരഖയും
വിേരാധകലപ്നയും എഴുതിച്ചു. 10 എന്നാൽ േരഖ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ദാനീേയൽ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൻ വീട്ടിൽ െചന്നു, - അവെന്റ മാളികമുറിയുെട
കിളിവാതിൽ െയരൂശേലമിന്നു േനെര തുറന്നിരുന്നു -
താൻ മുെമ്പ െചയത്ുവന്നതുേപാെല ദിവസം മൂന്നു
്രപാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു േസ്താ്രതം െചയത്ു. 11

അേപ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ ബദ്ധെപ്പട്ടു വന്നു,
ദാനീേയൽ തെന്റ ൈദവത്തിൻ സന്നിധിയിൽ
്രപാത്ഥൎ ിച്ചു അേപക്ഷിക്കുന്നതു കണ്ടു. 12 ഉടെന
അവർ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്നു രാജാവിെന്റ
വിേരാധകലപ്നെയക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു: രാജാേവ,
മുപ്പതു ദിവസേത്തക്കു തിരുേമനിേയാടല്ലാെത
യാെതാരു േദവേനാേടാ മനുഷ്യേനാേടാ അേപക്ഷ
കഴിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യെനയും സിംഹങ്ങളുെട
ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളയും എന്നിങ്ങെന ഒരു കലപ്ന
എഴുതിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചു; അതിന്നു
രാജാവു: േമദ്യരുെടയും പാസൎ ികളുെടയും നീക്കം
വരാത്ത നിയമ്രപകാരം ആ കായ്യൎ ം ഉറപ്പുതേന്ന
എന്നുത്തരം കലപ്ിച്ചു. 13 അതിന്നു അവർ
രാജസന്നിധിയിൽ: രാജാേവ, െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ
ഒരുത്തനായ ദാനീേയൽ തിരുേമനിെയയാകെട്ട
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു എഴുതിച്ച
വിേരാധകലപ്നയാകെട്ട കൂട്ടാക്കാെത, ദിവസം മൂന്നു
്രപാവശ്യം അേപക്ഷ കഴിച്ചുവരുന്നു എന്നു
ഉണത്തൎ ിച്ചു. 14 രാജാവു ഈ വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ
അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു, ദാനീേയലിെന രക്ഷിപ്പാൻ
മനസ്സുെവച്ചു അവെന രക്ഷിപ്പാൻ സൂയ്യൎ ൻ
അസ്തമിക്കുേവാളം ്രപയത്നം െചയത്ു. 15 എന്നാൽ ആ
പുരുഷന്മാർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ബദ്ധെപ്പട്ടു
െചന്നു: രാജാേവ, രാജാവു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു
വിേരാധകലപ്നേയാ നിയമേമാ മാറ്റിക്കൂടാ
എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു േമദ്യരുെടയും പാസൎ ികളുെടയും
നിയമം എന്നു േബാദ്ധ്യമായിരിേക്കണം എന്നു
രാജാേവാടു ഉണത്തൎ ിച്ചു. 16 അങ്ങെന രാജാവിെന്റ
കലപ്നയാൽ അവർ ദാനീേയലിെന െകാണ്ടുവന്നു
സിംഹങ്ങളുെട ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു; രാജാവു
ദാനീേയലിേനാടു സംസാരിച്ചു: നീ ഇടവിടാെത
േസവിച്ചുവരുന്ന നിെന്റ ൈദവം നിെന്ന രക്ഷിക്കും
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 17 അവർ ഒരു കല്ലു െകാണ്ടുവന്നു
ഗുഹയുെട വാതില്ക്കൽ െവച്ചു,
ദാനീേയലിെനക്കുറിച്ചുള്ള നിണ്ണൎ യത്തിന്നു മാറ്റം
വരാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു രാജാവു തെന്റ
േമാതിരംെകാണ്ടും മഹത്തുക്കളുെട േമാതിരംെകാണ്ടും
അതിന്നു മു്രദയിട്ടു. 18 പിെന്ന രാജാവു രാജധാനിയിൽ
െചന്നു ഉപവസിച്ചു രാ്രതി കഴിച്ചു; അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ െവപ്പാട്ടികെള െകാണ്ടുവന്നില്ല; ഉറക്കം
അവെന വിട്ടുേപായി. 19 രാജാവു അതികാലത്തു
എഴുേന്നറ്റു ബദ്ധെപ്പട്ടു സിംഹഗുഹയുെട അരിെക
െചന്നു. 20 ഗുഹയുെട അരിെക എത്തിയേപ്പാൾ
അവൻ ദുഃഖശബ്ദേത്താെട ദാനീേയലിെന വിളിച്ചു.
രാജാവു ദാനീേയലിേനാടു സംസാരിച്ചു: ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ ദാനീേയേല, നീ ഇടവിടാെത
േസവിച്ചുവരുന്ന നിെന്റ ൈദവം സിംഹങ്ങളിൽനിന്നു
നിെന്ന രക്ഷിപ്പാൻ ്രപാപത്നാേയാ എന്നു േചാദിച്ചു.
21 ദാനീേയൽ രാജാവിേനാടു: രാജാവു
ദീഘൎ ായുസ്സായിരിക്കെട്ട. 22 സിംഹങ്ങൾ എനിക്കു
േകടുവരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ ൈദവം തെന്റ
ദൂതെന അയച്ചു അവയുെട വായെടച്ചുകളഞ്ഞു;
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അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ;
രാജാേവ, തിരുമുമ്പിലും ഞാൻ ഒരു േദാഷവും
െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു ഉണത്തൎ ിച്ചു. 23 അേപ്പാൾ രാജാവു
അത്യന്തം സേന്താഷിച്ചു, ദാനീേയലിെന
ഗുഹയിൽനിന്നു കയറ്റുവാൻ കലപ്ിച്ചു; അവർ
ദാനീേയലിെന ഗുഹയിൽനിന്നു കയറ്റി; അവൻ തെന്റ
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു അവന്നു
യാെതാരു േകടും പറ്റിയതായി കണ്ടില്ല. 24 പിെന്ന
രാജാവിെന്റ കലപ്നയാൽ, അവർ ദാനീേയലിെന കുറ്റം
ചുമത്തിയവെര െകാണ്ടുവന്നു, അവെരയും
മക്കെളയും ഭായ്യൎ മാെരയും സിംഹങ്ങളുെട ഗുഹയിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞു; അവർ ഗുഹയുെട അടിയിൽ
എത്തുമ്മുെമ്പ സിംഹങ്ങൾ അവെര പിടിച്ചു,
അവരുെട അസ്ഥികെളാെക്കയും തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു. 25

അന്നു ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവു സവ്വൎ ഭൂമിയിലും വസിക്കുന്ന
സകലവംശങ്ങൾക്കും ഭാഷക്കാക്കൎ ും
എഴുതിയെതെന്തന്നാൽ: നിങ്ങൾക്കു ശുഭം
വദ്ധൎ ിച്ചുവരെട്ട. 26 എെന്റ രാജാധിപത്യത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ട ഏവരും ദാനീേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക ഭയഭക്തിേയാടിരിേക്കണെമന്നു ഞാൻ ഒരു
തീപ്പൎ ു കലപ്ിക്കുന്നു; അവൻ ജീവനുള്ള ൈദവവും
എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നവനും അവെന്റ രാജത്വം
നശിച്ചു േപാകാത്തതും അവെന്റ ആധിപത്യം
അവസാനംവരാത്തതും ആകുന്നു. 27 അവൻ
രക്ഷിക്കയും വിടുവിക്കയും െചയ്യുന്നു; അവൻ
ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അടയാളങ്ങളും
അത്ഭുതങ്ങളും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു; അവൻ ദാനീേയലിെന
സിംഹവായിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 28 എന്നാൽ
ദാനീേയൽ ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ വാഴച്യിലും
പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ വാഴച്യിലും
ശുഭെപ്പട്ടിരുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബാേബൽരാജാവായ േബൽശസ്സരിെന്റ ഒന്നാം
ആണ്ടിൽ ദാനീേയൽ ഒരു സ്വപന്ം കണ്ടു,
അവന്നു കിടക്കയിൽെവച്ചു ദശൎ നങ്ങൾ

ഉണ്ടായി; അവൻ സ്വപന്ം എഴുതി കായ്യൎ ത്തിെന്റ സാരം
വിവരിച്ചു. 2 ദാനീേയൽ
വിവരിച്ചുപറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ഞാൻ രാ്രതിയിൽ
എെന്റ ദശൎ നത്തിൽ കണ്ടതു: ആകാശത്തിെല നാലു
കാറ്റും മഹാസമു്രദത്തിെന്റ േനെര അടിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 3 അേപ്പാൾ തമ്മിൽ േഭദിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു
മഹാമൃഗങ്ങൾ സമു്രദത്തിൽനിന്നു കേരറിവന്നു. 4

ഒന്നാമേത്തതു സിംഹേത്താടു സദൃശവും കഴുകിൻ
ചിറകുള്ളതുമായിരുന്നു; ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അതിെന്റ ചിറകു
പറിഞ്ഞുേപായി; അതിെന നിലത്തുനിന്നു െപാക്കി,
മനുഷ്യെനേപ്പാെല നിവിത്തൎ ുനിത്തൎ ി, അതിന്നു
മാനുഷഹൃദയവും െകാടുത്തു. 5 രണ്ടാമതു
കരടിേയാടു സദൃശമായ മെറ്റാരു മൃഗെത്ത കണ്ടു;
അതു ഒരു പാശൎ ്വം ഉയത്തൎ ിയും വായിൽ പല്ലിെന്റ
ഇടയിൽ മൂന്നു വാരിെയല്ലു കടിച്ചുപിടിച്ചുംെകാണ്ടു
നിന്നു; അവർ അതിേനാടു: എഴുേന്നറ്റു മാംസം
ധാരാളം തിന്നുക എന്നു പറഞ്ഞു. 6 പിെന്ന
പുള്ളിപ്പുലിക്കു സദൃശമായ മെറ്റാന്നിെന കണ്ടു;
അതിെന്റ മുതുകത്തു പക്ഷിയുെട നാലു
ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; മൃഗത്തിന്നു നാലു തലയും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്നു ആധിപത്യം ലഭിച്ചു. 7

രാ്രതിദശൎ നത്തിൽ ഞാൻ പിെന്നയും േഘാരവും

ഭയങ്കരവും അതിബലവും ഉള്ള നാലാമെതാരു
മൃഗെത്ത കണ്ടു; അതിന്നു വലിയ ഇരിമ്പുപല്ലു
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു തിന്നുകയും തകക്കൎ ുകയും
െചയത്ിട്ടു േശഷമുള്ളതിെന കാൽെകാണ്ടു
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു; മുെമ്പ കണ്ട
സകലമൃഗങ്ങളിലുംെവച്ചു ഇതു
വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു; അതിന്നു പത്തു െകാമ്പു
ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 ഞാൻ ആ െകാമ്പുകെള
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, അവയുെട ഇടയിൽ
മെറ്റാരു െചറിയ െകാമ്പു മുെളച്ചുവന്നു; അതിനാൽ
മുമ്പിലെത്ത െകാമ്പുകളിൽ മൂന്നു േവേരാെട
പറിഞ്ഞുേപായി; ഈ െകാമ്പിൽ മനുഷ്യെന്റ
കണ്ണുേപാെല കണ്ണും വമ്പു പറയുന്ന വായും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അവർ
ന്യായാസനങ്ങെള െവച്ചു. വേയാധികനായ ഒരുത്തൻ
ഇരുന്നു. അവെന്റ വ്രസ്തം ഹിമംേപാെല െവളുത്തതും
അവെന്റ തലമുടി നിമ്മൎ ലമായ ആട്ടുേരാമംേപാെലയും
അവെന്റ സിംഹാസനം അഗ്നിജ്വാലയും അവെന്റ
രഥച്രകങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയും ആയിരുന്നു. 10 ഒരു
അഗ്നിനദി അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു ഒഴുകി;
ആയിരമായിരം േപർ അവന്നു ശുശ്രൂഷെചയത്ു;
പതിനായിരം പതിനായിരം േപർ അവെന്റ മുമ്പാെക
നിന്നു; ന്യായവിസ്താരസഭ ഇരുന്നു; പുസ്തകങ്ങൾ
തുറന്നു. 11 െകാമ്പു സംസാരിച്ച വലിയ വാക്കുകളുെട
ശബ്ദംനിമിത്തം ഞാൻ അേന്നരം േനാക്കി; അവർ
മൃഗെത്ത െകാല്ലുകയും അതിെന്റ ഉടലിെന നശിപ്പിച്ചു
തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും െചയ്യുേവാളം ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 12 േശഷം മൃഗങ്ങേളാ -
അവയുെട ആധിപത്യത്തിന്നു നീക്കം ഭവിച്ചു;
എന്നിട്ടും അവയുെട ആയുസ്സു ഒരു സമയേത്തക്കും
കാലേത്തക്കും നീണ്ടുനിന്നു. 13 രാ്രതിദശൎ നങ്ങളിൽ
മനുഷ്യപു്രതേനാടു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ
ആകാശേമഘങ്ങേളാെട വരുന്നതു കണ്ടു; അവൻ
വേയാധികെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അവർ അവെന
അവെന്റ മുമ്പിൽ അടുത്തുവരുമാറാക്കി. 14

സകലവംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവെന
േസവിേക്കണ്ടതിന്നു അവന്നു ആധിപത്യവും
മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു; അവെന്റ ആധിപത്യം
നീങ്ങിേപ്പാകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവെന്റ രാജത്വം
നശിച്ചുേപാകാത്തതും ആകുന്നു. 15 ദാനീേയൽ എന്ന
ഞാേനാ എെന്റ ഉള്ളിൽ എെന്റ മനസ്സു വ്യസനിച്ചു:
എനിക്കു ഉണ്ടായ ദശൎ നങ്ങളാൽ ഞാൻ പരവശനായി.
16 ഞാൻ അരിെക നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുത്തെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു ഈ എല്ലാറ്റിെന്റയും
സാരം േചാദിച്ചു; അവൻ കായ്യൎ ങ്ങളുെട അത്ഥൎ ം
പറഞ്ഞുതന്നു. 17 ആ നാലു മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന നാലു രാജാക്കന്മാരാകുന്നു. 18

എന്നാൽ അത്യുന്നതനായവെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ രാജത്വം
്രപാപിച്ചു എേന്നക്കും സദാകാലേത്തക്കും രാജത്വം
അനുഭവിക്കും. 19 എന്നാൽ മെറ്റ
സകലമൃഗങ്ങളിലുംെവച്ചു വ്യത്യാസമുള്ളതും
ഇരിമ്പുപല്ലും താ്രമനഖങ്ങളും ഉള്ളതായി
അതിഭയങ്കരമായതും തിന്നുകയും തകക്കൎ യും
േശഷിച്ചതിെന കാൽെകാണ്ടു ചവിട്ടിക്കളകയും
െചയത്തുമായ നാലാമെത്ത മൃഗെത്തക്കുറിച്ചും 20

അതിെന്റ തലയിലുള്ള പത്തു െകാമ്പുകെളക്കുറിച്ചു
മുെളച്ചുവന്നതും മൂന്നു െകാമ്പു വീഴിച്ചതും കണ്ണും
വമ്പു പറയുന്ന വായും ഉള്ളതും
കൂട്ടുെകാമ്പുകെളക്കാൾ കാഴെ്ചക്കു
വണ്ണേമറിയതുമായ മെറ്റ െകാമ്പിെനക്കുറിച്ചും ഉള്ള
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വിവരം അറിവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിച്ചു. 21

വേയാധികനായവൻ വന്നു അത്യുന്നതനായവെന്റ
വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു ന്യായാധിപത്യം നല്കുകയും
വിശുദ്ധന്മാർ രാജത്വം ൈകവശമാക്കുന്ന കാലം
വരികയും െചയ്യുേവാളം 22 ആ െകാമ്പു
വിശുദ്ധന്മാേരാടു യുദ്ധം െചയത്ു അവെര
ജയിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 23 അവൻ പറഞ്ഞേതാ:
നാലാമെത്ത മൃഗം ഭൂമിയിൽ നാലാമതായി
ഉത്ഭവിപ്പാനുള്ള രാജ്യം തേന്ന; അതു
സകലരാജ്യങ്ങളിലുംെവച്ചു വ്യത്യാസമുള്ളതായി
സവ്വൎ ഭൂമിെയയും തിന്നു ചവിട്ടിത്തകത്തൎ ുകളയും. 24

ഈ രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള പത്തു െകാമ്പുകേളാ
എഴുേന്നലപ്ാനിരിക്കുന്ന പത്തു രാജാക്കന്മാരാകുന്നു;
അവരുെട േശഷം മെറ്റാരുത്തൻ എഴുേന്നല്ക്കും; അവൻ
മുമ്പിലത്തവേരാടു വ്യത്യാസമുള്ളവനായി മൂന്നു
രാജാക്കന്മാെര വീഴിച്ചുകളയും. 25 അവൻ
അത്യുന്നതനായവന്നു വിേരാധമായി വമ്പു പറകയും
അത്യുന്നതനായവെന്റ വിശുദ്ധന്മാെര
ഒടുക്കിക്കളകയും സമയങ്ങെളയും നിയമങ്ങെളയും
മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കയും െചയ്യും; കാലവും കാലങ്ങളും
കാലാംശവും അവർ അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 26 എന്നാൽ ന്യായവിസ്താരസഭ
ഇരുന്നുെകാണ്ടു അവെന്റ ആധിപത്യം
എടുത്തുകളഞ്ഞു അന്തംവെര നശിപ്പിച്ചു മുടിക്കും. 27

പിെന്ന രാജത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിൻ
കീെഴല്ലാടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുെട മഹത്വവും
അത്യുന്നതെന്റ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന്നു ലഭിക്കും;
അവെന്റ രാജത്വം നിത്യരാജത്വം ആകുന്നു; സകല
ആധിപത്യങ്ങളും അവെന േസവിച്ചനുസരിക്കും. 28

ഇങ്ങെനയാകുന്നു കായ്യൎ ത്തിെന്റ സമാപത്ി; ദാനീേയൽ
എന്ന ഞാേനാ എെന്റ വിചാരങ്ങളാൽ അത്യന്തം
പരവശനായി എെന്റ മുഖഭാവവും മാറി; എങ്കിലും
ഞാൻ ആ കായ്യൎ ം എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ചുെവച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദാനീേയൽ എന്ന എനിക്കു ആദിയിൽ
ഉണ്ടായതിെന്റ േശഷം, േബൽശസ്സർരാജാവിെന്റ
വാഴച്യുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ ഒരു ദശൎ നം

ഉണ്ടായി. 2 ഞാൻ ഒരു ദശൎ നം കണ്ടു,
ഏലാംസംസ്ഥാനത്തിെല ശൂശൻരാജധാനിയിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ അതു കണ്ടു; ഞാൻ
ഊലായിനദീതീരത്തു നില്ക്കുന്നതായി ദശൎ നത്തിൽ കണ്ടു.
3 ഞാൻ തലെപാക്കിയേപ്പാൾ, രണ്ടു െകാമ്പുള്ള ഒരു
ആട്ടുെകാറ്റൻ നദീതീരത്തു നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു; ആ
െകാമ്പുകൾ നീണ്ടവയായിരുന്നു; ഒന്നു
മേറ്റതിെനക്കാൾ അധികം നീണ്ടതു; അധികം നീണ്ടതു
ഒടുക്കം മുെളച്ചുവന്നതായിരുന്നു. 4 ആ ആട്ടുെകാറ്റൻ
പടിഞ്ഞാേറാട്ടും വടേക്കാട്ടും െതേക്കാട്ടും
ഇടിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു മൃഗത്തിന്നും അതിെന്റ
മുമ്പാെക നിലപ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാകുന്നവനും ആരുമില്ല; അതു
ഇഷ്ടംേപാെല െചയത്ു വമ്പു കാട്ടിേപ്പാന്നു. 5 ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ
പടിഞ്ഞാറു നിന്നു നിലം െതാടാെത സവ്വൎ ഭൂതലത്തിലും
കൂടിവന്നു; ആ േകാലാട്ടുെകാറ്റന്നു കണ്ണുകളുെട
നടുവിൽ വിേശഷമാെയാരു െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. 6

അതു നദീതീരത്തു നില്ക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ട രണ്ടു
െകാമ്പുള്ള ആട്ടുെകാറ്റെന്റ േനെര ഉ്രഗേ്രകാധേത്താെട

പാഞ്ഞുെചന്നു. 7 അതു ആട്ടുെകാറ്റേനാടു
അടുക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അതു ആട്ടുെകാറ്റേനാടു
്രകുദ്ധിച്ചു, അതിെന ഇടിച്ചു അതിെന്റ െകാമ്പു രണ്ടും
തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ മുമ്പിൽ നിലപ്ാൻ
ആട്ടുെകാറ്റന്നു ശക്തിയില്ലാെതയിരുന്നു; അതു അതിെന
നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു; അതിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു ആട്ടുെകാറ്റെന രക്ഷിപ്പാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 8 േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ ഏറ്റവും
വലുതായിത്തീന്നൎ ു; എന്നാൽ അതു ബലെപ്പട്ടേപ്പാൾ
വലിയ െകാമ്പു തകന്നൎ ുേപായി; അതിന്നു പകരം
ആകാശത്തിെല നാലു കാറ്റിന്നു േനെര ഭംഗിയുള്ള
നാലു െകാമ്പു മുെളച്ചുവന്നു. 9 അവയിൽ
ഒന്നിൽനിന്നു ഒരു െചറിയ െകാമ്പു പുറെപ്പട്ടു; അതു
െതേക്കാട്ടും കിഴേക്കാട്ടും മേനാഹരേദശത്തിന്നു
േനെരയും ഏറ്റവും വലുതായിത്തീന്നൎ ു. 10 അതു
ആകാശത്തിെല ൈസന്യേത്താളം വലുതായിത്തീന്നൎ ു,
ൈസന്യത്തിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും ചിലതിെന നിലത്തു
തള്ളിയിട്ടു ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 11 അതു ൈസന്യത്തിെന്റ
അധിപതിേയാളം തെന്നത്താൻ വലുതാക്കി,
അവന്നുള്ള നിരന്തരേഹാമയാഗം അപഹരിക്കയും
അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം ഇടിച്ചുകളകയും െചയത്ു. 12

അതി്രകമം േഹതുവായി
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിെന്നതിരായി ഒരു േസന
നിയമിക്കെപ്പടും; അതു സത്യെത്ത നിലത്തു
തള്ളിയിടുകയും കായ്യൎ ം നടത്തി സാധിപ്പിക്കയും
െചയ്യും. 13 അനന്തരം ഒരു വിശുദ്ധൻ
സംസാരിക്കുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു;
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന വിശുദ്ധേനാടു മെറ്റാരു
വിശുദ്ധൻ: വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തയും േസനെയയും
ചവിട്ടിക്കളേയണ്ടതിന്നു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം നിരന്തരേഹാമയാഗെത്തയും
ശൂന്യമാക്കുന്ന അതി്രകമെത്തയും കുറിച്ചു ദശൎ നത്തിൽ
കണ്ടിരിക്കുന്നതു എ്രതേത്താളം നില്ക്കും എന്നു
േചാദിച്ചു. 14 അതിന്നു അവൻ അവേനാടു:
രണ്ടായിരത്തിമുന്നൂറു സന്ധ്യയും ഉഷസ്സും
തികയുേവാളം തേന്ന; പിെന്ന വിശുദ്ധമന്ദിരം
യഥാസ്ഥാനെപ്പടും. 15 എന്നാൽ ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ
ഈ ദശൎ നം കണ്ടിട്ടു അത്ഥൎ ം
ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു പുരുഷരൂപം
എെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 16 ഗ്രബീേയേല,
ഇവന്നു ഈ ദശൎ നം ്രഗഹിപ്പിച്ചുെകാടുക്ക എന്നു
ഊലായിതീരത്തുനിന്നു വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരു
മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ടു. 17 അേപ്പാൾ ഞാൻ
നിെന്നടത്തു അവൻ അടുത്തുവന്നു; അവൻ
വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടു സാഷ്ടാംഗം വീണു;
എന്നാൽ അവൻ എേന്നാടു: മനുഷ്യപു്രതാ,
്രഗഹിച്ചുെകാൾക; ഈ ദശൎ നം
അന്ത്യകാലേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 18

അവൻ എേന്നാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ േബാധംെകട്ടു നിലത്തു കവിണ്ണു വീണു; അവൻ
എെന്ന െതാട്ടു എഴുേന്നലപ്ിച്ചുനിത്തൎ ി. 19 പിെന്ന
അവൻ പറഞ്ഞതു: േകാപത്തിെന്റ അന്ത്യകാലത്തിങ്കൽ
സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതു ഞാൻ നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കും;
അതു അന്ത്യകാലേത്തക്കുള്ളതേല്ലാ. 20

രണ്ടുെകാമ്പുള്ളതായി നീ കണ്ട ആട്ടുെകാറ്റൻ
പാസൎ ്യരാജാക്കന്മാെര കുറിക്കുന്നു. 21 പരുപരുത്ത
േകാലാട്ടുെകാറ്റൻ യവനരാജാവും അതിെന്റ
കണ്ണുകളുെട നടുവിലുള്ള വലിയ െകാമ്പു ഒന്നാമെത്ത
രാജാവും ആകുന്നു. 22 അതു തകന്നൎ  േശഷം അതിന്നു
പകരം നാലു െകാമ്പു മുെളച്ചേതാ: നാലു രാജ്യം ആ
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ജാതിയിൽനിന്നുത്ഭവിക്കും; അതിെന്റ ശക്തിേയാെട
അല്ലതാനും. 23 എന്നാൽ അവരുെട രാജത്വത്തിെന്റ
അന്ത്യകാലത്തു അതി്രകമക്കാരുെട അതി്രകമം
തികയുേമ്പാൾ, ഉ്രഗഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയും
ഉേള്ളാരു രാജാവു എഴുേന്നല്ക്കും. 24 അവെന്റ
അധികാരം വലുതായിരിക്കും; സ്വന്തശക്തിയാൽ
അല്ലതാനും; അവൻ അതിശയമാംവണ്ണം നാശം
്രപവത്തൎ ിക്കയും കൃതാത്ഥൎ നായി അതു അനുഷഠ്ിക്കയും
പലെരയും വിശുദ്ധജനെത്തയും നശിപ്പിക്കയും
െചയ്യും. 25 അവൻ നയബുദ്ധിയാൽ തെന്റ ഉപായം
സാധിപ്പിക്കയും സ്വഹൃദയത്തിൽ വമ്പു ഭാവിച്ചു,
നിശ്ചിന്തേയാെടയിരിക്കുന്ന പലെരയും നശിപ്പിക്കയും
കത്തൎ ാധികത്തൎ ാവിേനാടു എതിത്തൎ ുനിന്നു ൈക
െതാടാെത തകന്നൎ ുേപാകയും െചയ്യും. 26

സന്ധ്യകെളയും ഉഷസ്സുകെളയും കുറിച്ചു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദശൎ നം സത്യമാകുന്നു; ദശൎ നം
ബഹുകാലേത്തക്കുള്ളതാകയാൽ അതിെന
അെടച്ചുെവക്ക. 27 എന്നാൽ ദാനിേയെലന്ന ഞാൻ
േബാധംെകട്ടു, കുെറ ദിവസം ദീനമായ്ക്കിടന്നു; അതിെന്റ
േശഷം ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു രാജാവിെന്റ
്രപവൃത്തിേനാക്കി; ഞാൻ ദശൎ നെത്തക്കുറിച്ചു
വിസമ്യിച്ചു; ആക്കൎ ും അതു മനസ്സിലായില്ലതാനും.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കലദ്യരാജ്യത്തിന്നു രാജാവായിത്തീന്നൎ വനും
േമദ്യസന്തതിയിൽ ഉള്ള അഹേശ്വേരാശിെന്റ
മകനുമായ ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, 2

അവെന്റ വാഴച്യുെട ഒന്നാം ആണ്ടിൽ തേന്ന,
ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ: െയരൂശേലമിെന്റ ശൂന്യാവസ്ഥ
എഴുപതു സംവത്സരംെകാണ്ടു തീരും എന്നിങ്ങെന
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
യിെരമ്യാ്രപവാചകന്നുണ്ടായ ്രപകാരം ഒരു
കാലസംഖ്യ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു ്രഗഹിച്ചു. 3

അേപ്പാൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ചും രട്ടുടുത്തും െവണ്ണീരിൽ
ഇരുന്നുംെകാണ്ടു ്രപാത്ഥൎ നേയാടും യാചനകേളാടും
കൂെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവമായ
കത്തൎ ാവിങ്കേലക്കു മുഖം തിരിച്ചു. 4 എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ഞാൻ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു
ഏറ്റുപറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: തെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ും തെന്റ കലപ്നകെള
്രപമാണിക്കുന്നവക്കൎ ും നിയമവും ദയയും
പരിപാലിക്കുന്നവനായി മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ
ൈദവമായ കത്തൎ ാേവ, 5 ഞങ്ങൾ പാപം െചയത്ു,
വികടമായി നടന്നു, ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിച്ചു; ഞങ്ങൾ
മത്സരിച്ചു നിെന്റ കലപ്നകളും വിധികളും
വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു. 6 ഞങ്ങളുെട രാജാക്കന്മാേരാടും
്രപഭുക്കന്മാേരാടും പിതാക്കന്മാേരാടും േദശത്തിെല
സകലജനേത്താടും നിെന്റ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച
നിെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു
ഞങ്ങൾ േകട്ടനുസരിച്ചതുമില്ല. 7 കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ
പക്കൽ നീതിയുണ്ടു; ഞങ്ങൾേക്കാ ഇന്നുള്ളതു േപാെല
ലജ്ജയേ്രത; നിേന്നാടു േ്രദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന േ്രദാഹം
േഹതുവായി നീ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന
സകലേദശങ്ങളിലും സമീപസ്ഥരും ദൂരസ്ഥരുമായ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാക്കൎ ും െയരൂശേലം
നിവാസികൾക്കും എല്ലായി്രസാേയലിന്നും തേന്ന. 8

കത്തൎ ാേവ, ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു പാപം
െചയത്ിരിക്കയാൽ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുെട
രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാരും

ലജ്ജിേക്കണ്ടതു തേന്ന. 9 ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
കത്തൎ ാവിെന്റ പക്കൽ കരുണയും േമാചനവും ഉണ്ടു;
ഞങ്ങേളാ അവേനാടു മത്സരിച്ചു. 10 അവൻ തെന്റ
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ഞങ്ങളുെട
മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
നടപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വചനം േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 11

യി്രസാേയെലാെക്കയും നിെന്റ വചനം
േകട്ടനുസരിക്കാെത വിട്ടുമാറി നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ അവേനാടു
പാപം െചയത്ിരിക്കയാൽ ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
ശാപവും ആണയും ഞങ്ങളുെട േമൽ
െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 അവൻ വലിയ അനത്ഥൎ ം
ഞങ്ങളുെട േമൽ വരുത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കും
ഞങ്ങൾക്കു ന്യായപാലനം നടത്തിവന്ന
ന്യായാധിപന്മാക്കൎ ും വിേരാധമായി താൻ
അരുളിെച്ചയത് വചനങ്ങെള നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലമിൽ സംഭവിച്ചതുേപാെല ആകാശത്തിൻ
കീഴിെലങ്ങും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. 13 േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങൾക്കു ഈ അനത്ഥൎ ം ഒെക്കയും വന്നിരിക്കുന്നു;
എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങെള
വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിെന്റ സത്യത്താൽ
ബുദ്ധിപഠിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കൃെപക്കായി യാചിച്ചില്ല. 14

അതുെകാണ്ടു യേഹാവ അനത്ഥൎ ത്തിന്നായി
ജാഗരിച്ചിരുന്നു അതു ഞങ്ങളുെടേമൽ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
താൻ െചയ്യുന്ന സകല ്രപവൃത്തികളിലും
നീതിമാനാകുന്നു; ഞങ്ങേളാ അവെന്റ വചനം
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 15 നിെന്റ ജനെത്ത ബലമുള്ള
ൈകെകാണ്ടു മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു,
ഇന്നുള്ളതുേപാെല നിനക്കു ഒരു നാമം
ഉണ്ടാക്കിയവനായി ഞങ്ങളുെട ൈദവമായ കത്തൎ ാേവ,
ഞങ്ങൾ പാപം െചയത്ു ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.
16 കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ സവ്വൎ നീതിക്കും ഒത്തവണ്ണം നിെന്റ
േകാപവും േ്രകാധവും നിെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തമായ
െയരൂശേലം നഗരത്തിൽനിന്നു
നീങ്ങിേപ്പാകുമാറാകെട്ട; ഞങ്ങളുെട
പാപങ്ങൾനിമിത്തവും ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തവും െയരൂശേലമും നിെന്റ
ജനവും ഞങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഉള്ള എല്ലാവക്കൎ ും
നിന്ദയായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17 ആകയാൽ
ഞങ്ങളുെട ൈദവേമ, അടിയെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയും
യാചനകളും േകട്ടു, ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന നിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേന്മൽ കത്തൎ ാവിൻനിമിത്തം
തിരുമുഖം ്രപകാശിക്കുമാറാേക്കണേമ. 18 എെന്റ
ൈദവേമ, െചവി ചായിച്ചു േകൾേക്കണേമ; കണ്ണു
തുറന്നു ഞങ്ങളുെട നാശങ്ങെളയും നിെന്റ നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നഗരെത്തയും കടാക്ഷിേക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട നീതി്രപവൃത്തികളിൽ അല്ല, നിെന്റ
മഹാകരുണയിൽ അേ്രത ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടു
ഞങ്ങളുെട യാചനകെള തിരുസന്നിധിയിൽ
േബാധിപ്പിക്കുന്നു. 19 കത്തൎ ാേവ, േകൾേക്കണേമ;
കത്തൎ ാേവ, ക്ഷമിേക്കണേമ; കത്തൎ ാേവ,
െചവിെക്കാണ്ടു ്രപവത്തൎ ിേക്കണേമ; എെന്റ ൈദവേമ,
നിെന്നത്തെന്ന ഓത്തൎ ു താമസിക്കരുേത; നിെന്റ നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

ദാനീേയൽ 8:23 699 ദാനീേയൽ 9:19
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20 ഇങ്ങെന ഞാൻ ്രപാത്ഥൎ ിക്കയും എെന്റ പാപവും
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ പാപവും
ഏറ്റുപറകയും എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിന്നു േവണ്ടി എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അേപക്ഷ കഴിക്കയും
െചയത്ുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, 21 ഞാൻ എെന്റ
്രപാത്ഥൎ ന കഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന,
ആദിയിങ്കൽ ഞാൻ അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന സമയം
ദശൎ നത്തിൽ കണ്ട ഗ്രബീേയൽ എന്ന പുരുഷൻ
ഏകേദശം സന്ധ്യായാഗത്തിെന്റ േനരത്തു എേന്നാടു
അടുത്തുവന്നു. 22 അവൻ വന്നു എേന്നാടു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ദാനീേയേല, നിനക്കു ബുദ്ധി
ഉപേദശിച്ചുതേരണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
വന്നിരിക്കുന്നു. 23 നീ ഏറ്റവും ്രപിയനാകയാൽ നിെന്റ
യാചനകളുെട ആരംഭത്തിങ്കൽ തേന്ന കലപ്ന
പുറെപ്പട്ടു, നിേന്നാടു അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ
വന്നുമിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു നീ കായ്യൎ ം ചിന്തിച്ചു
ദശൎ നം ്രഗഹിച്ചുെകാൾക. 24 അതി്രകമെത്ത തടസ്ഥം
െചയത്ു പാപങ്ങെള മു്രദയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന്നു
്രപായശ്ചിത്തം െചയത്ു നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും
ദശൎ നവും ്രപവചനവും മു്രദയിടുവാനും
അതിപരിശുദ്ധമായതിെന അഭിേഷകം െചയവ്ാനും
തക്കവണ്ണം നിെന്റ ജനത്തിന്നും വിശുദ്ധനഗരത്തിന്നും
എഴുപതു ആഴച്വട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 25

അതുെകാണ്ടു നീ അറിഞ്ഞു
്രഗഹിച്ചുെകാേള്ളണ്ടെതെന്തന്നാൽ: െയരൂശേലമിെന
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി പണിവാൻ കലപ്ന
പുറെപ്പടുന്നതുമുതൽ അഭിഷിക്തനാേയാരു ്രപഭുവെര
ഏഴു ആഴച്വട്ടം; അറുപത്തുരണ്ടു
ആഴച്വട്ടംെകാണ്ടു അതിെന വീഥിയും കിടങ്ങുമായി
കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തേന്ന വീണ്ടും പണിയും. 26

അറുപത്തു രണ്ടു ആഴച്വട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടു
അഭിഷിക്തൻ േഛദിക്കെപ്പടും; അവന്നു ആരും
ഇെല്ലന്നു വരും; പിെന്ന വരുവാനിരിക്കുന്ന ്രപഭുവിെന്റ
പടജ്ജനം നഗരെത്തയും വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തയും
നശിപ്പിക്കും; അവെന്റ അവസാനം ഒരു ്രപളയേത്താെട
ആയിരിക്കും; അവസാനേത്താളം യുദ്ധമുണ്ടാകും;
ശൂന്യങ്ങളും നിണ്ണൎ യിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 27 അവൻ ഒരു
ആഴച്വട്ടേത്തക്കു പലേരാടും നിയമെത്ത
കഠിനമാക്കും; ആഴച്വട്ടത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ അവൻ
ഹനനയാഗവും േഭാജനയാഗവും
നിത്തൎ ലാക്കിളക്കയും; േമ്ലച്ഛതകളുെട ചിറകിേന്മൽ
ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും; നിണ്ണൎ യിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
സമാപത്ിേയാളം ശൂന്യമാക്കുന്നവെന്റ േമൽ േകാപം
െചാരിയും.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പാസൎ ിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ മൂന്നാം
ആണ്ടിൽ, േബലത്്ത്ശസ്സർ എന്നു േപരുള്ള
ദാനീേയലിന്നു ഒരു കായ്യൎ ം െവളിെപ്പട്ടു; ആ

കായ്യൎ ം സത്യവും മഹാകഷ്ടമുള്ളതും ആയിരുന്നു;
അവൻ ആ കായ്യൎ ം ചിന്തിച്ചു ദശൎ നത്തിന്നു
ശ്രദ്ധെവച്ചു. 2 ആ കാലത്തു ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ
മൂന്നു ആഴച്വട്ടം മുഴുവനും ദുഃഖിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
3 മൂന്നു ആഴച്വട്ടം മുഴവനും കഴിയുേവാളം ഞാൻ
സ്വാദുേഭാജനം ഭക്ഷിക്കേയാ മാംസവും വീഞ്ഞും
ആസ്വദിക്കേയാ െചയത്ിട്ടില്ല; എണ്ണ േതച്ചിട്ടുമില്ല. 4

എന്നാൽ ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി
ഞാൻ ഹിേദ്ദക്കൽ എന്ന മഹാ നദീതീരത്തു

ഇരിക്കയിൽ തലെപാക്കി േനാക്കിേപ്പാൾ, 5 ശണവ്രസ്തം
ധരിച്ചും അെരക്കു ഊഫാസ ്തങ്കംെകാണ്ടുള്ള കച്ച
െകട്ടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷെന കണ്ടു. 6

അവെന്റ േദഹം േഗാേമദകംേപാെലയും മുഖം മിന്നൽ
്രപകാശംേപാെലയും കണ്ണു തീപ്പന്തംേപാെലയും
ഭുജങ്ങളും കാലുകളും മിനുക്കിയ താ്രമത്തിെന്റ
വണ്ണൎ ംേപാെലയും അവെന്റ വാക്കുകളുെട ശബ്ദം ഒരു
പുരുഷാരത്തിെന്റ ആരവംേപാെലയും ആയിരുന്നു. 7

ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ മാ്രതം ഈ ദശൎ നം കണ്ടു;
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ദശൎ നം
കണ്ടില്ല; എങ്കിലും ഒരു മഹാ്രഭമം അവക്കൎ ു പിടിച്ചിട്ടു
അവർ ഓടിെയാളിച്ചു. 8 അങ്ങെന ഞാൻ തനിച്ചു
േശഷിച്ചിരുന്നു ഈ മഹാദശൎ നം കണ്ടു; എന്നിൽ ഒട്ടും
ബലം േശഷിച്ചിരുന്നില്ല; എെന്റ മുഖേശാഭ
ക്ഷയിച്ചുേപായി; എനിക്കു ഒട്ടും ബലം ഇല്ലാെതയും
ആയി. 9 എന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ വാക്കുകളുെട
ശബ്ദം േകട്ടു; അവെന്റ വാക്കുകളുെട ശബ്ദം
േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ േബാധംെകട്ടു നിലത്തു
കവിണ്ണുവീണു. 10 എന്നാെറ ഒരു ൈക എെന്ന െതാട്ടു,
എെന്ന മുഴങ്കാലും ഉള്ളങ്കയ്യും ഊന്നി വിറയേലാെട
നില്ക്കുമാറാക്കി. 11 അവൻ എേന്നാടു: ഏറ്റവും
്രപിയപുരുഷനായ ദാനീേയേല, ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്ന വചനങ്ങെള ശ്രദ്ധിച്ചു നിവിന്നൎ ുനില്ക്ക; ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അടുക്കൽ അയക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ ഈ വാക്കു എേന്നാടു
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ വിെറച്ചുെകാണ്ടു
നിവിന്നൎ ുനിന്നു. 12 അവൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു:
ദാനീേയേല, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന്നും
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക നിെന്നത്തേന്ന
താഴേ്ത്തണ്ടതിന്നും മനസ്സുെവച്ച ആദ്യദിവസംമുതൽ
നിെന്റ വാക്കു േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കു
േഹതുവായി തേന്ന ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. 13

പാസൎ ിരാജ്യത്തിെന്റ ്രപഭു ഇരുപെത്താന്നു ദിവസം
എേന്നാടു എതിത്തൎ ുനിന്നു; എങ്കിലും ്രപധാന
്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ മീഖാേയൽ എെന്ന
സഹായിപ്പാൻ വന്നു: അവെന ഞാൻ
പാസൎ ിരാജാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവിെട വിേട്ടച്ചു, 14

നിെന്റ ജനത്തിന്നു ഭാവികാലത്തു സംഭവിപ്പാനുള്ളതു
നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു;
ദശൎ നം ഇനിയും ബഹുകാലേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു. 15

അവൻ ഈ വാക്കുകെള എേന്നാടു
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ മുഖം കുനിച്ചു
ഊമനായത്ീന്നൎ ു. 16 അേപ്പാൾ മനുഷ്യേരാടു
സദൃശനായ ഒരുത്തൻ എെന്റ അധരങ്ങെള െതാട്ടു;
ഉടെന ഞാൻ വായത്ുറന്നു സംസാരിച്ചു; എെന്റ
മുമ്പിൽ നിന്നവേനാടു: യജമാനേന, ഈ
ദശൎ നംനിമിത്തം എനിക്കു അതിേവദന പിടിെപട്ടു
ശക്തിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. 17 അടിയന്നു
യജമാനേനാടു സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങെന കഴിയും?
എനിക്കു െപെട്ടന്നു ശക്തിയില്ലാതായി ശ്വാസം
േശഷിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ
മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലുള്ളവൻ പിെന്നയും വന്നു
എെന്ന െതാട്ടു ബലെപ്പടുത്തി: 19 ഏറ്റവും
്രപിയപുരുഷാ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിനക്കു സമാധാനം!
ബലെപ്പട്ടിരിക്ക, ബലെപ്പട്ടിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു;
അവൻ എേന്നാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
ബലെപ്പട്ടു: യജമാനേന, സംസാരിേക്കണേമ; നീ
എെന്ന ബലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 അതിന്നു അവൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു:
ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നതു എന്തിെനന്നു
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നീ അറിയുന്നുേവാ? ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
പാസൎ ി്രപഭുവിേനാടു യുദ്ധംെചയവ്ാൻ
മടങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ പുറെപ്പട്ട േശഷേമാ, യവന
്രപഭു വരും. 21 എന്നാൽ സത്യ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഞാൻ നിെന്ന അറിയിക്കാം:
നിങ്ങളുെട ്രപഭുവായ മീഖാേയൽ അല്ലാെത ഈ
കായ്യൎ ങ്ങളിൽ എേന്നാടുകൂെട ഉെറച്ചുനില്ക്കുന്നവൻ
ആരും ഇല്ല.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാേനാ േമദ്യനായ ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ ഒന്നാം
ആണ്ടിൽ അവെന ഉറപ്പിപ്പാനും
ബലെപ്പടുത്തുവാനും എഴുേന്നറ്റുനിന്നു. 2

ഇേപ്പാേഴാ, ഞാൻ നിേന്നാടു സത്യം അറിയിക്കാം:
പാസൎ ിേദശത്തു ഇനി മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ എഴുേന്നല്ക്കും;
നാലാമത്തവൻ എല്ലാവരിലും അധികം
ധനവാനായിരിക്കും; അവൻ ധനംെകാണ്ടു
ശക്തിെപ്പട്ടുവരുേമ്പാൾ എല്ലാവെരയും
യവനരാജ്യത്തിന്നു േനെര ഉേദ്യാഗിപ്പിക്കും. 3 പിെന്ന
വി്രകമനാെയാരു രാജാവു എഴുേന്നല്ക്കും; അവൻ
വലിയ അധികാരേത്താെട വാണു ഇഷ്ടംേപാെല
്രപവത്തൎ ിക്കും. 4 അവൻ നില്ക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, അവെന്റ
രാജ്യം തകന്നൎ ു, ആകാശത്തിെല നാലു കാറ്റിേലക്കും
േഭദിച്ചു േപാകും; അതു അവെന്റ സന്തതിക്കല്ല അവൻ
വാണിരുന്ന അധികാരംേപാലയുമല്ല അവെന്റ രാജത്വം
നിമ്മൎ ൂലമായി അവക്കൎ ല്ല അന്യക്കൎ ു അധീനമാകും. 5

എന്നാൽ െതെക്കേദശത്തിെല രാജാവു ്രപാബല്യം
്രപാപിക്കും; അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ
അവെനക്കാൾ ്രപബലനായി വാഴും; അവെന്റ
ആധിപത്യം മഹാധിപത്യമായത്ീരും. 6 കുെറക്കാലം
കഴിഞ്ഞിട്ടു അവർ തമ്മിൽ ഏേകാപിക്കും;
െതെക്കേദശത്തിെല രാജാവിെന്റ മകൾ
വടെക്കേദശത്തിെല രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഉടമ്പടി
െചയവ്ാൻ വരും; എങ്കിലും അതു നില്ക്കയില്ല; അവനും
അവെന്റ സാഹിത്യവും നിലനില്ക്കയുമില്ല; അവളും
അവെള െകാണ്ടുെചന്നവരും അവളുെട ജനകനും
അവെള തുെണച്ചവനും ഭീതിവിഷയങ്ങളായത്ീരും. 7

എന്നാൽ അവന്നു പകരം അവളുെട േവരിൽനിന്നു
മുെളച്ച ൈതയായ ഒരുവൻ എഴുേന്നല്ക്കും; അവൻ
ബലം ്രപാപിച്ചു വടെക്കേദശത്തിെല രാജാവിെന്റ
േകാട്ടയിൽ കടന്നു അവരുെട േനെര ്രപവത്തൎ ിച്ചു
ജയിക്കും. 8 അവരുെട േദവന്മാെരയും
ബിംബങ്ങെളയും െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ടുള്ള
മേനാഹരവസ്തുക്കെളയും അവൻ എടുത്തു
മി്രസയീമിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും; പിെന്ന അവൻ
കുെറ സംവത്സരേത്താളം വടെക്കേദശത്തിെല
രാജാവിേനാടു െപാരുതാതിരിക്കും. 9 അവൻ െതെക്ക
േദശത്തിെല രാജാവിെന്റ രാജ്യേത്തക്കു െചന്നു
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാരും. 10 അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാ വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിക്കയും
ബഹുപുരുഷാരം അടങ്ങിയ മഹാൈസന്യങ്ങെള
േശഖരിക്കയും െചയ്യും; അതു വന്നു കവിഞ്ഞു
കടന്നുേപാകും; പിെന്ന അവൻ മടങ്ങിെച്ചന്നു
അവെന്റ േകാട്ടവെര യുദ്ധം നടത്തും 11 അേപ്പാൾ
െതെക്കേദശത്തിെല രാജാവു േദ്വഷ്യം പൂണ്ടു
പുറെപ്പട്ടു വടെക്കേദശത്തിെല രാജാവിേനാടു യുദ്ധം
െചയ്യും; അവൻ വലിേയാരു സമൂഹെത്ത
അണിനിരത്തും; എന്നാൽ ആ സമൂഹം മറ്റവെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടും. 12 ആ ജനസമൂഹം

മുടിഞ്ഞുേപാകും; അവെന്റ ഹൃദയം ഗവ്വൎ ിച്ചു, അവൻ
പതിനായിരം പതിനായിരം േപെര വീഴുമാറാക്കും;
എങ്കിലും അവൻ ്രപാബല്യം ്രപാപിക്കയില്ല. 13

വടെക്കേദശത്തിെല രാജാവു മടങ്ങിവന്നു,
മുമ്പിലേത്തതിെനക്കാൾ വലിേയാരു ജനസമൂഹെത്ത
അണിനിരത്തും; ചില സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ
വലിേയാരു ൈസന്യേത്താടും വളെര
സമ്പേത്താടുംകൂെട േപാരും. 14 ആ കാലത്തു പലരും
െതെക്കേദശത്തിെല രാജാവിെന്റ േനെര എഴുേന്നല്ക്കും;
നിെന്റ ജനത്തിലുള്ള അ്രകമികൾ ദശൎ നെത്ത
നിവത്തൎ ിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മത്സരിക്കും; എങ്കിലും
അവർ ഇടറിവീഴും. 15 എന്നാൽ വടെക്കേദശത്തിെല
രാജാവു വന്നു വാടേകാരി ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങെള
പിടിക്കും; െതെക്കപടക്കൂട്ടങ്ങളും അവെന്റ
േശ്രഷഠ്ജനവും ഉെറച്ചുനില്ക്കയില്ല; ഉെറച്ചുനിലപ്ാൻ
അവക്കൎ ു ശക്തിയുണ്ടാകയുമില്ല. 16 അവെന്റ േനെര
വരുന്നവൻ ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവത്തൎ ിക്കും. ആരും
അവെന്റ മുമ്പാെക നില്ക്കയില്ല; അവൻ
മേനാഹരേദശത്തു നില്ക്കും; അവെന്റ കയ്യിൽ സംഹാരം
ഉണ്ടായിരിക്കും. 17 അവൻ തെന്റ
സവ്വൎ രാജ്യത്തിെന്റയും ശക്തിേയാടുകൂെട വരുവാൻ
താലപ്യ്യൎ ം െവക്കും; എന്നാൽ അവൻ അവേനാടു ഒരു
ഉടമ്പടി െചയത്ു, അവന്നു നാശത്തിന്നായി തെന്റ
മകെള ഭായ്യൎ യായി െകാടുക്കും; എങ്കിലും അവൾ
നില്ക്കയില്ല; അവന്നു ഇരിക്കയുമില്ല. 18 പിെന്ന അവൻ
തീര്രപേദശങ്ങളിേലക്കു മുഖം തിരിച്ചു പലതും
പിടിക്കും; എന്നാൽ അവൻ കാണിച്ച നിന്ദ ഒരു
അധിപതി നിത്തൎ ലാക്കും; അ്രതയുമല്ല, അവെന്റ നിന്ദ
അവെന്റേമൽ തേന്ന വരുത്തും. 19 പിെന്ന അവൻ
സ്വേദശത്തിെല േകാട്ടകളുെട േനെര മുഖം തിരിക്കും;
എങ്കിലും അവൻ ഇടറിവീണു, ഇല്ലാെതയാകും; 20

അവന്നു പകരം എഴുേന്നല്ക്കുന്നവൻ തെന്റ
രാജ്യത്തിെന്റ മേനാഹരഭാഗത്തുകൂടി ഒരു
അപഹാരിെയ അയ്യക്കും; എങ്കിലും കുെറ
ദിവസത്തിന്നകം അവൻ സംഹരിക്കെപ്പടും.
േകാപത്താലല്ല, യുദ്ധത്താലുമല്ല. 21 അവന്നു പകരം
നിന്ദ്യനായ ഒരുത്തൻ എഴുേന്നല്ക്കും; അവന്നു അവർ
രാജത്വത്തിെന്റ പദവി െകാടുപ്പാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല;
എങ്കിലും അവൻ സമാധാനകാലത്തു വന്നു
ഉപായേത്താെട രാജത്വം ൈകവശമാക്കും. 22

്രപളയതുല്യമായ ൈസന്യങ്ങളും നിയമത്തിെന്റ
്രപഭുവും കൂെട അവെന്റ മുമ്പിൽ ്രപവഹിക്കെപ്പട്ടു
തകന്നൎ ുേപാകും. 23 ആെരങ്കിലും അവേനാടു സഖ്യത
െചയത്ാൽ അവൻ വഞ്ചന ്രപവത്തൎ ിക്കും; അവൻ
പുറെപ്പട്ടു അലപ്ം പടജ്ജനവുമായി വന്നു
ജയം്രപാപിക്കും. 24 അവൻ സമാധാനകാലത്തു തേന്ന
സംസ്ഥാനത്തിെല പുഷ്ടിേയറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു,
തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാ പിതാമഹന്മാേരാ ഒരുനാളും
െചയ്യാത്തതു െചയ്യും; അവൻ കവച്ചൎ യും െകാള്ളയും
സമ്പത്തും അവക്കൎ ു വിതറിെക്കാടുക്കും; അവൻ
േകാട്ടകളുെട േനെര ഉപായം ്രപേയാഗിക്കും; എന്നാൽ
കുെറക്കാലേത്തേക്കയുള്ളു. 25 അവൻ ഒരു
മഹാൈസന്യേത്താടുകൂെട െതെക്കേദശത്തിെല
രാജാവിെന്റ േനെര തെന്റ ശക്തിയും ൈധയ്യൎ വും
്രപേയാഗിക്കും; െതെക്കേദശത്തിെല രാജാവും
ഏറ്റവും വലിയതും ശക്തിേയറിയതുമായ
ൈസന്യേത്താടുകൂെട യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പടും;
എങ്കിലും അവർ അവെന്റ േനെര ഉപായം
്രപേയാഗിക്കെകാണ്ടു അവൻ ഉെറച്ചുനില്ക്കയില്ല. 26

അവെന്റ അന്നംെകാണ്ടു ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവൻ
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അവെന നശിപ്പിക്കും; അവെന്റ ൈസന്യം
ഒഴുകിേപ്പാകും; പലരും നിഹതന്മാരായി വീഴും. 27 ഈ
രാജാക്കന്മാർ ഇരുവരും ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിപ്പാൻ
ഭാവിച്ചുംെകാണ്ടു ഒേര േമശയിങ്കൽെവച്ചു േഭാഷ്കു
സംസാരിക്കും; എങ്കിലും അതു സാധിക്കയില്ല;
നിയമിക്കെപ്പട്ട സമയത്തു മാ്രതേമ അവസാനം
വരികയുള്ളു. 28 പിെന്ന അവൻ വളെര
സമ്പേത്താടുംകൂെട സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും;
അവൻ വിശുദ്ധനിയമത്തിന്നു വിേരാധമായി
മേനാഗതം െവച്ചു, അതു അനുഷഠ്ിച്ചു
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും. 29 നിയമിക്കെപ്പട്ട
കാലത്തു അവൻ വീണ്ടും െതേക്കാട്ടു വരും; എങ്കിലും
ഈ ്രപാവശ്യം മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല സാദ്ധ്യമാകയില്ല.
30 കിത്തീംകപ്പലുകൾ അവെന്റ േനെര വരും;
അതുെകാണ്ടു അവൻ വ്യസനിച്ചു മടങ്ങിെച്ചന്നു,
വിശുദ്ധനിയമത്തിന്നു േനെര ്രകുദ്ധിച്ചു ്രപവത്തൎ ിക്കും;
അവൻ മടങ്ങിെച്ചന്നു വിശുദ്ധനിയമെത്ത
ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെര ആദരിച്ചുെകാള്ളും. 31 അവൻ
അയച്ച ൈസന്യങ്ങൾ അണിനിരന്നു,
വിശുദ്ധമന്ദിരമായ േകാട്ടെയ അശുദ്ധമാക്കി
നിരന്തരേഹാമം നിത്തൎ ൽെചയത്ു ശൂന്യമാക്കുന്ന
േമ്ലച്ഛബിംബെത്ത ്രപതിഷഠ്ിക്കും. 32 നിയമത്തിന്നു
വിേരാധമായി ദുഷ്ടത ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെര അവൻ
ഉപായംെകാണ്ടു വഷളാക്കും; എങ്കിലും തങ്ങളുെട
ൈദവെത്ത അറിയുന്ന ജനം ഉെറച്ചുനിന്നു വീയ്യൎ ം
്രപവത്തൎ ിക്കും. 33 ജനത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായവർ
പലക്കൎ ും േബാധം വരുത്തും; എങ്കിലും
കുെറക്കാലേത്തക്കു അവർ വാൾെകാണ്ടും
തീെകാണ്ടും ്രപവാസംെകാണ്ടും കവച്ചൎ െകാണ്ടും
വീണുെകാണ്ടിരിക്കും; 34 വീഴുേമ്പാൾ അവർ
അലപ്സഹായത്താൽ രക്ഷ്രപാപിക്കും; പലരും
കപടഭാവേത്താെട അവേരാടു േചന്നൎ ുെകാള്ളും. 35

എന്നാൽ അന്ത്യകാലംവെര അവരിൽ പരിേശാധനയും
ശുദ്ധീകരണവും നിമ്മൎ ലീകരണവും
സാധിേക്കണ്ടതിന്നു ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ചിലർ വീഴും;
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടകാലത്തു മാ്രതം അന്തം വരും. 36

രാജാേവാ, ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവത്തൎ ിക്കും; അവൻ
തെന്നത്താൻ ഉയത്തൎ ി, ഏതു േദവന്നും േമലായി
മഹത്വീകരിക്കയും ൈദവാധിൈദവത്തിെന്റ േനെര
അപൂവ്വൎ കായ്യൎ ങ്ങെള സംസാരിക്കയും േകാപം
നിവൃത്തിയാകുേവാളം അവന്നു സാധിക്കയും െചയ്യും;
നിണ്ണൎ യിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു സംഭവിക്കുമേല്ലാ. 37

അവൻ എല്ലാറ്റിന്നും േമലായി തെന്നത്താൽ
മഹത്വീകരിക്കയാൽ, തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
േദവന്മാെരയും ്രസ്തീകളുെട ഇഷ്ടേദവെനയും യാെതാരു
േദവെനയും കൂട്ടാക്കുകയില്ല. 38 അതിന്നു പകരം
അവൻ േകാട്ടകളുെട േദവെന ബഹുമാനിക്കും;
അവെന്റ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത ഒരു േദവെന
അവൻ െപാന്നു െകാണ്ടും െവള്ളിെകാണ്ടും
രത്നങ്ങൾെകാണ്ടും മേനാഹരവസ്തുക്കൾെകാണ്ടും
ബഹുമാനിക്കും. 39 അവൻ ഒരു അന്യേദവെന്റ
ജനെത്ത േകാട്ടകളുെട െകാത്തളങ്ങളിേന്മൽ
ആക്കിെവക്കും; അവെന സ്വീകരിക്കുന്നവന്നു അവൻ
മഹത്വം വദ്ധൎ ിപ്പിക്കും; അവൻ അവെര പലക്കൎ ും
അധിപതികളാക്കി േദശെത്ത ്രപതിഫലമായി
വിഭാഗിച്ചുെകാടുക്കും. 40 പിെന്ന അന്ത്യകാലത്തു
െതെക്കേദശത്തിെല രാജാവു അവേനാടു
എതിത്തൎ ുമുട്ടും; വടെക്ക േദശത്തിെല രാജാവു
രഥങ്ങേളാടും കുതിരേച്ചവകേരാടും വളെര
കപ്പലുകേളാടും കൂെട ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെല അവെന്റ

േനെര വരും; അവൻ േദശങ്ങളിേലക്കു വന്നു
കവിഞ്ഞു കടന്നുേപാകും; 41 അവൻ
മേനാഹരേദശത്തിേലക്കും കടക്കും; പതിനായിരം
പതിനായിരം േപർ ഇടറിവീഴും; എങ്കിലും എേദാമും
േമാവാബും അേമ്മാന്യേശ്രഷഠ്ന്മാരും അവെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വഴുതിേപ്പാകും. 42 അവൻ േദശങ്ങളുെട
േനെര ൈക നീട്ടും; മി്രസയീംേദശവും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല. 43 അവൻ െപാന്നും
െവള്ളിയുമായ നിേക്ഷപങ്ങെളയും മി്രസയീമിെല
മേനാഹര വസ്തുക്കെളയും ൈകവശമാക്കും; ലൂബ്യരും
കൂശ്യരും അവെന്റ അനുചാരികൾ ആയിരിക്കും. 44

എന്നാൽ കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും ഉള്ള
വത്തൎ മാനങ്ങളാൽ അവൻ പരവശനാകും; അങ്ങെന
അവൻ പലെരയും നശിപ്പിച്ചു നിമ്മൎ ൂലനാശം
വരുേത്തണ്ടതിന്നു മഹാേ്രകാധേത്താെട പുറെപ്പടും.
45 പിെന്ന അവൻ സമു്രദത്തിന്നും മഹത്വമുള്ള
വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിന്നും മേദ്ധ്യ മണിപ്പന്തൽ ഇടും;
അവിെട അവൻ അന്തരിക്കും; ആരും അവെന
രക്ഷിക്കയുമില്ല.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു നിെന്റ സ്വജാതിക്കാക്കൎ ു
തുണനില്ക്കുന്ന മഹാ്രപഭുവായ മീഖാേയൽ
എഴുേന്നല്ക്കും; ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതുമുതൽ ഈ

കാലംവെര സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും;
അന്നു നിെന്റ ജനം, പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കാണുന്ന
ഏവനും തേന്ന, രക്ഷ ്രപാപിക്കും. 2 നിലത്തിെല
െപാടിയിൽ നി്രദെകാള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ
നിത്യജീവന്നായും ചിലർ ലെജ്ജക്കും
നിത്യനിെന്ദക്കുമായും ഉണരും. 3 എന്നാൽ
ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിെന്റ
്രപഭേപാെലയും പലെരയും നീതിയിേലക്കു
തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലയും എന്നും
എേന്നക്കും ്രപകാശിക്കും. 4 നീേയാ ദാനീേയേല,
അന്ത്യകാലംവെര ഈ വചനങ്ങെള അെടച്ചു
പുസ്തകത്തിന്നു മു്രദയിടുക; പലരും അതിെന
പരിേശാധിക്കയും ജ്ഞാനം വദ്ധൎ ിക്കുകയും െചയ്യും. 5

അനന്തരം ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ,
മറ്റുരണ്ടാൾ ഒരുത്തൻ നദീതീരത്തു ഇക്കെരയും
മറ്റവൻ നദീതീരത്തു അക്കെരയും നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 6

എന്നാൽ ഒരുവൻ ശണവ്രസ്തം ധരിച്ചു നദിയിെല
െവള്ളത്തിന്മീെത നില്ക്കുന്ന പുരുഷേനാടു: ഈ
അതിശയകായ്യൎ ങ്ങളുെട അവസാനം എേപ്പാൾ വരും
എന്നു േചാദിച്ചു. 7 ശണവ്രസ്തം ധരിച്ചു നദിയിെല
െവള്ളത്തിന്മീെത നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ വലങ്കയ്യും
ഇടങ്കയ്യും സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കുയർത്തി: എേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ, ഇനി കാലവും കാലങ്ങളും
കാലാദ്ധൎ വും െചല്ലും; അവർ വിശുദ്ധജനത്തിെന്റ
ബലെത്ത തകത്തൎ ുകളഞ്ഞ േശഷം ഈ കായ്യൎ ങ്ങൾ
ഒെക്കയും നിവൃത്തിയാകും എന്നിങ്ങെന സത്യം
െചയ്യുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 8 ഞാൻ േകട്ടു എങ്കിലും
്രഗഹിച്ചില്ല; ആകയാൽ ഞാൻ: യജമാനേന, ഈ
കായ്യൎ ങ്ങളുെട അവസാനം എന്തായിരിക്കും എന്നു
േചാദിച്ചു. 9 അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
ദാനീേയേല, െപാെയ്ക്കാൾക; ഈ വചനങ്ങൾ
അന്ത്യകാലേത്തക്കു അെടച്ചും മു്രദയിട്ടും ഇരിക്കുന്നു.
10 പലരും തങ്ങെള ശുദ്ധീകരിച്ചു നിമ്മൎ ലീകരിച്ചു
േശാധനകഴിക്കും; ദുഷ്ടന്മാേരാ, ദുഷ്ടത്രപവത്തൎ ിക്കും;
ദുഷ്ടന്മാരിൽ ആരും അതു തിരിച്ചറികയില്ല;
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ബുദ്ധിമാന്മാേരാ ്രഗഹിക്കും. 11 നിരന്തരേഹാമയാഗം
നിത്തൎ ലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛബിംബെത്ത
്രപതിഷഠ്ിക്കയും െചയ്യുന്ന കാലംമുതൽ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റിെത്താണ്ണൂറു ദിവസം െചല്ലും. 12

ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസേത്താളം

കാത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 13 നീേയാ
അവസാനം വരുേവാളം െപാെയ്ക്കാൾക; നീ വിശ്രമിച്ചു
കാലാവസാനത്തിങ്കൽ നിെന്റ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ
എഴുേന്നറ്റുവരും.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഉസ്സീയാവു, േയാഥാം, ആഹാസ,് ഹിസ്കീയാവു
എന്നീ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തും
യി്രസാേയൽരാജാവായി േയാവാശിെന്റ

മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ കാലത്തും
െബേയരിയുെട മകനായ േഹാേശെയക്കു ഉണ്ടായ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 2 യേഹാവ
േഹാേശയമുഖാന്തരം സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
യേഹാവ േഹാേശയേയാടു: നീ െചന്നുപരസംഗം
െചയ്യുന്ന ഒരു ഭായ്യൎ െയയും പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച
മക്കെളയും എടുക്ക; േദശം യേഹാവെയ വിട്ടുമാറി
കഠിന പരസംഗം െചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 3 അങ്ങെന അവൻ െചന്നു ദിബ്ലയീമിെന്റ
മകളായ േഗാമരിെന പരി്രഗഹിച്ചു; അവൾ ഗഭൎ ം
ധരിച്ചു അവന്നു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. 4 യേഹാവ
അവേനാടു: അവന്നു യിെ്രസേയൽ (ൈദവം
വിെതക്കും) എന്നു േപർ വിളിക്ക; ഇനി കുെറക്കാലം
കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ യിെ്രസേയലിെന്റ രക്തപാതകങ്ങെള
േയഹൂഗൃഹേത്താടു സന്ദശൎ ിച്ചു
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ രാജത്വം ഇല്ലാെതയാക്കും; 5

അന്നാളിൽ ഞാൻ യിെ്രസേയൽ താഴവ്രയിൽെവച്ചു
യി്രസാേയലിെന്റ വില്ലു ഒടിച്ചുകളയും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 6 അവൾ പിെന്നയും ഗഭൎ ംധരിച്ചു ഒരു
മകെള ്രപസവിച്ചു. യേഹാവ അവേനാടു: അവൾക്കു
േലാരൂഹമാ (കരുണ ലഭിക്കാത്തവൾ) എന്നു േപർ
വിളിക്ക; ഞാൻ ഇനി യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവേരാടു ഒട്ടും കരുണ
കാണിക്കയില്ല. 7 എന്നാൽ െയഹൂദാഗൃഹേത്താടു
ഞാൻ കരുണ കാണിച്ചു, അവെര വില്ലുെകാേണ്ടാ
വാൾെകാേണ്ടാ യുദ്ധംെകാേണ്ടാ
കുതിരകെളെക്കാേണ്ടാ കുതിരേച്ചവകെരെക്കാേണ്ടാ
രക്ഷിക്കാെത അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയെക്കാണ്ടു അവെര രക്ഷിക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 8 അവൾ േലാരൂഹമെയ മുലകുടി
മാറ്റിയേശഷം ഗഭൎ ം ധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു. 9

അേപ്പാൾ യേഹാവ: അവന്നു േലാ-അമ്മീ (എെന്റ
ജനമല്ല) എന്നു േപർ വിളിക്ക; നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല,
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ൈദവമായിരിക്കയുമില്ല എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 10 എങ്കിലും യി്രസാേയൽമക്കളുെട
സംഖ്യ അളക്കുവാനും എണ്ണുവാനും കഴിയാത്ത
കടല്ക്കരയിെല പൂഴിേപാെല ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ എെന്റ
ജനമല്ല എന്നു അവേരാടു അരുളിെച്ചയത്തിന്നു പകരം
നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ എന്നു
അവേരാടു പറയും. 11 െയഹൂദാമക്കളും
യി്രസാേയൽമക്കളും ഒന്നിച്ചുകൂടി തങ്ങൾക്കു ഒേര
തലവെന നിയമിച്ചു േദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപാകും; യിെ്രസേയലിെന്റ നാൾ
വലുതായിരിക്കുമേല്ലാ.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങളുെട സേഹാദരന്മാക്കൎ ു അമ്മീ (എെന്റ
ജനം) എന്നും നിങ്ങളുെട സേഹാദരിമാക്കൎ ു
രൂഹമാ (കരുണ ലഭിച്ചവൾ) എന്നും േപർ

വിളിപ്പിൻ. 2 വ്യവഹരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട അമ്മേയാടു
വ്യവഹരിപ്പിൻ; അവൾ എെന്റ ഭായ്യൎ യല്ല, ഞാൻ
അവളുെട ഭത്തൎ ാവുമല്ല; അവൾ പരസംഗം
മുഖത്തുനിന്നും വ്യഭിചാരം മുലകളുെട
നടുവിൽനിന്നും നീക്കിക്കളയെട്ട. 3 അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
അവെള വ്രസ്തം അഴിച്ചു നഗ്നയാക്കി, ജനിച്ച
ദിവസത്തിെലേപ്പാെല നിത്തൎ ുകയും അവെള
മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവുംേപാെല ആക്കി,
ദാഹംെകാണ്ടു മരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യും. 4 ഞാൻ
അവളുെട മക്കേളാടു കരുണ കാണിക്കയില്ല; അവർ
പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളേല്ലാ. 5 അവരുെട അമ്മ
പരസംഗം െചയത്ു; അവെര ്രപസവിച്ചവൾ ലജ്ജ
്രപവത്തൎ ിച്ചു; എനിക്കു അപ്പവും െവള്ളവും
ആട്ടുേരാമവും ശണവും എണ്ണയും പാനീയവും തരുന്ന
എെന്റ ജാരന്മാരുെട പിന്നാെല ഞാൻ േപാകുെമന്നു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 6 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്റ വഴിെയ
മുള്ളുെകാണ്ടു േവലി െകട്ടി അെടക്കും; അവൾ തെന്റ
പാതകെള കെണ്ടത്താതവണ്ണം ഞാൻ ഒരു മതിൽ
ഉണ്ടാക്കും. 7 അവൾ ജാരന്മാെര പിന്തുടരും; എങ്കിലും
അവേരാടു ഒപ്പം എത്തുകയില്ല; അവൾ അവെര
അേന്വഷിക്കും, കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും; അേപ്പാൾ
അവൾ: ഞാൻ എെന്റ ആദ്യെത്ത ഭത്തൎ ാവിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പാകും; ഇന്നേത്തക്കാൾ അന്നു
എനിക്കു ഏെറ നന്നായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറയും.
8 അവൾക്കു ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നല്കിയതും
ബാലിന്നു േവണ്ടി ഉപേയാഗിച്ച അവളുെട െവള്ളിയും
െപാന്നും വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചതും ഞാൻ എന്നു അവൾ
അറിഞ്ഞില്ല. 9 അതുെകാണ്ടു തല്ക്കാലത്തു എെന്റ
ധാന്യവും തത്സമയത്തു എെന്റ വീഞ്ഞും ഞാൻ മടക്കി
എടുക്കയും അവളുെട നഗ്നത മെറേക്കണ്ടതിന്നു
െകാടുത്തിരുന്ന എെന്റ ആട്ടിൻ േരാമവും ശണവും
ഞാൻ എടുത്തുകളകയും െചയ്യും. 10 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
അവളുെട ജാരന്മാർ കാൺെക അവളുെട നാണിടെത്ത
അനാവൃതമാക്കും; ആരും അവെള എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കയില്ല. 11 ഞാൻ അവളുെട
സകലസേന്താഷവും ഉത്സവങ്ങളും അമാവാസികളും
ശബ്ബത്തുകളും അവളുെട വിേശഷദിവസങ്ങളും
എല്ലാം ഇല്ലാെതയാക്കും. 12 ഇതു എെന്റ ജാരന്മാർ
എനിക്കു തന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എന്നു അവൾ പറഞ്ഞ
മുന്തിരിവള്ളികെളയും അത്തിവൃക്ഷങ്ങെളയും ഞാൻ
നശിപ്പിച്ചു കാടാക്കും; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അവെയ
തിന്നുകളയും. 13 അവൾ ബാൽവി്രഗഹങ്ങൾക്കു
ധൂപം കാണിച്ചു കുണുക്കും ആഭരണങ്ങളുംെകാണ്ടു
തെന്ന അലങ്കരിച്ചു തെന്റ ജാരന്മാെര പിന്തുടന്നൎ ു
എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞ നാളുകെള ഞാൻ അവേളാടു
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സന്ദശൎ ിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 14

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെള വശീകരിച്ചു
മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു അവേളാടു ഹൃദ്യമായി
സംസാരിക്കും. 15 അവിെട നിന്നു ഞാൻ അവൾക്കു
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങെളയും ്രപത്യാശയുെട വാതിലായി
ആേഖാർതാഴവ്രെയയും െകാടുക്കും; അവൾ അവിെട
അവളുെട െയൗവനകാലത്തിെലന്നേപാെലയും അവൾ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്ന
നാളിെലന്നേപാെലയും വിേധയ ആകും. 16 അന്നാളിൽ
നീ എെന്ന ബാലീ (ഉടയവേന) എന്നല്ല ഈശീ
(ഭത്തൎ ാേവ) എന്നു വിളിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 17 ഞാൻ ബാൽവി്രഗഹങ്ങളുെട
േപരുകെള അവളുെട വായിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും;
ഇനി ആരും അവെയ േപർെചാല്ലി സമ്രിക്കയുമില്ല. 18

അന്നാളിൽ ഞാൻ അവക്കൎ ു േവണ്ടി കാട്ടിെല
മൃഗങ്ങേളാടും ആകാശത്തിെല പക്ഷികേളാടും
നിലത്തിെല ഇഴജാതികേളാടും ഒരു നിയമം െചയ്യും;
ഞാൻ വില്ലും വാളും യുദ്ധവും ഭൂമിയിൽനിന്നു നീക്കി,
അവെര നിഭൎയം വസിക്കുമാറാക്കും. 19 ഞാൻ നിെന്ന
സദാകാലേത്തക്കും എനിക്കു വിവാഹത്തിന്നു
നിശ്ചയിക്കും; അേത, നീതിേയാടും ന്യായേത്താടും
ദയേയാടും കരുണേയാടുംകൂെട നിെന്ന എനിക്കു
വിവാഹത്തിന്നു നിശ്ചയിക്കും. 20 ഞാൻ
വിശ്വസ്തതേയാെട നിെന്ന എനിക്കു വിവാഹത്തിന്നു
നിശ്ചയിക്കും; നീ യേഹാവെയ അറികയും െചയ്യും. 21

ആ കാലത്തു ഞാൻ ഉത്തരം നല്കും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ആകാശത്തിന്നു ഉത്തരം
നല്കും; അതു ഭൂമിക്കു ഉത്തരം നല്കും; 22 ഭൂമി
ധാന്യത്തിന്നും വീഞ്ഞിന്നും എെണ്ണക്കും ഉത്തരം
നല്കും; അവ യിെ്രസേയലിന്നും ഉത്തരം നല്കും. 23 ഞാൻ
അതിെന എനിക്കായി േദശത്തു വിെതക്കും; കരുണ
ലഭിക്കാത്തവേളാടു ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും എെന്റ
ജനമല്ലാത്തതിേനാടു: നീ എെന്റ ജനം എന്നു ഞാൻ
പറയും; നീ എെന്റ ൈദവം എന്നു അവരും പറയും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം യേഹാവ എേന്നാടു:
യി്രസാേയൽമക്കൾ അന്യേദവന്മാേരാടു േചന്നൎ ു
മുന്തിരിയടകളിൽ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടും യേഹാവ

അവെര േസ്നഹിക്കുന്നതുേപാെല നീ ഇനിയും െചന്നു
ഒരു ജാരനാൽ േസ്നഹിക്കെപ്പട്ടു
വ്യഭിചാരിണിയായിരിക്കുന്ന ്രസ്തീെയ
േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്ക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 അങ്ങെന
ഞാൻ അവെള പതിനഞ്ചു െവള്ളിക്കാശിന്നും ഒന്നര
േഹാെമർ യവത്തിന്നും േമടിച്ചു, അവേളാടു: 3 നീ
ബഹുകാലം അടങ്ങിപ്പാേക്കൎ ണം; പരസംഗം
െചയ്കേയാ മെറ്റാരു പുരുഷന്നു പരി്രഗഹമായിരിക്കേയാ
അരുതു; ഞാനും അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യും എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 ഈ വിധത്തിൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ
ബഹുകാലം രാജാവില്ലാെതയും ്രപഭുവില്ലാെതയും
യാഗമില്ലാെതയും ്രപതിഷഠ്യില്ലാെതയും
എേഫാദില്ലാെതയും ഗൃഹബിംബമില്ലാെതയും
ഇരിക്കും. 5 പിന്നേത്തതിൽ യി്രസാേയൽമക്കൾ
തിരിഞ്ഞു തങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവെയയും
തങ്ങളുെട രാജാവായ ദാവീദിെനയും അേന്വഷിക്കും;
ഭാവികാലത്തു അവർ ഭയെപ്പട്ടും െകാണ്ടു
യേഹാവയിങ്കേലക്കും അവെന്റ നന്മയിങ്കേലക്കും
വരും.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കേള, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾപ്പിൻ; യേഹാെവക്കു
േദശനിവാസികേളാടു ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടു;

േദശത്തു സത്യവും ഇല്ല, ദയയും ഇല്ല,
ൈദവപരിജ്ഞാനവുമില്ല. 2 അവർ ആണയിടുന്നു;
േഭാഷ്കു പറയുന്നു; െകാല െചയ്യുന്നു; േമാഷ്ടിക്കുന്നു;
വ്യഭിചരിക്കുന്നു; വീടു മുറിക്കുന്നു;
രക്തപാതകേത്താടു രക്തപാതകം കൂട്ടുന്നു. 3

അതുെകാണ്ടു േദശം ദുഃഖിക്കുന്നു; അതിെല
സകലനിവാസികളും വയലിെല മൃഗങ്ങളും
ആകാശത്തിെല പറവകളും ക്ഷീണിച്ചുേപാകുന്നു;
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങളും ഇല്ലാെതയാകുന്നു. 4

എങ്കിലും ആരും വാദിക്കരുതു; ആരും ശാസിക്കയും
അരുതു; നിെന്റ ജനേമാ, പുേരാഹിതേനാടു
വാദിക്കുന്നവെരേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നു. 5 അതുെകാണ്ടു
നീ പകൽ സമയത്തു ഇടറിവീഴും; ്രപവാചകനും
നിേന്നാടുകൂെട രാ്രതിയിൽ ഇടറിവീഴും; നിെന്റ
അമ്മെയ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. 6

പരിജ്ഞാനമില്ലായ്കയാൽ എെന്റ ജനം
നശിച്ചുേപാകുന്നു; പരിജ്ഞാനം ത്യജിക്കെകാണ്ടു നീ
എനിക്കു പുേരാഹിതനായിരിക്കാതവണ്ണം ഞാൻ
നിെന്നയും ത്യജിക്കും; നീ നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണം മറന്നുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു ഞാനും
നിെന്റ മക്കെള മറക്കും. 7 അവർ െപരുകുേന്താറും
എേന്നാടു ഏെറ പാപം െചയത്ു; ഞാൻ അവരുെട
മഹത്വെത്ത ലജ്ജയായി മാറ്റും. 8 അവർ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ പാപംെകാണ്ടു ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു;
അവരുെട അകൃത്യത്തിന്നായിട്ടു ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 9

ആകയാൽ ജനത്തിന്നും പുേരാഹിതന്നും ഒരുേപാെല
ഭവിക്കും. ഞാൻ അവരുെട നടപ്പു അവേരാടു
സന്ദശൎ ിച്ചു അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം
അവക്കൎ ു പകരം െകാടുക്കും. 10 അവർ ഭക്ഷിച്ചാലും
തൃപത്ി ്രപാപിക്കയില്ല; അവർ ്രസ്തീസംഗംെചയത്ാലും
െപരുകുകയില്ല; യേഹാവെയ കൂട്ടാക്കുന്നതു അവർ
വിട്ടുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 11 പരസംഗവും വീഞ്ഞും
പുതിയ വീഞ്ഞും ബുദ്ധിെയ െകടുത്തുകളയുന്നു. 12

എെന്റ ജനം തങ്ങളുെട മരേത്താടു അരുളപ്പാടു
േചാദിക്കുന്നു; അവരുെട വടി അവേരാടു ലക്ഷണം
പറയുന്നു; പരസംഗേമാഹം അവെര ്രഭമിപ്പിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങളുെട ൈദവെത്ത വിട്ടു പരസംഗം
െചയ്യുന്നു. 13 അവർ പവ്വൎ തശിഖരങ്ങളിൽ ബലി
കഴിക്കുന്നു; കുന്നുകളിൽ അവർ നല്ല തണലുള്ള
കരുേവലത്തിെന്റയും പുന്നയുെടയും ആലിെന്റയും
കീെഴ ധൂപം കാട്ടുന്നു; അവിെട നിങ്ങളുെട പു്രതിമാർ
പരസംഗം െചയ്യുന്നു; നിങ്ങളുെട പു്രതഭായ്യൎ മാർ
വ്യഭിചരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങളുെട പു്രതിമാർ പരസംഗം
െചയ്യുന്നതും നിങ്ങളുെട പു്രതഭായ്യൎ മാർ
വ്യഭിചരിച്ചുനടക്കുന്നതും ഞാൻ സന്ദശൎ ിക്കയില്ല;
അവർ തേന്ന േവശ്യാ്രസ്തീകേളാടുകൂെട
േവറിട്ടുേപാകയും േദവദാസികേളാടുകൂെട ബലി
കഴിക്കയും െചയ്യുന്നു; ഇങ്ങെന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജനം
നശിച്ചുേപാകും. 15 യി്രസാേയേല, നി പരസംഗം
െചയത്ാലും, െയഹൂദാ അപരാധം
െചയ്യാെതയിരിക്കെട്ട; നിങ്ങൾ ഗിലഗ്ാലിേലക്കു
െചല്ലരുതു; േബത്ത്-ആെവനിേലക്കു
കയറിേപ്പാകരുതു; യേഹാവയാണ എന്നു സത്യം
െചയ്കയുമരുതു. 16 യി്രസാേയൽ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള
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പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ചാൽ
യേഹാവ അവെര ഒരു വിശാലസ്ഥലത്തു
കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല േമയിക്കുേമാ? 17 എ്രഫയീം
വി്രഗഹങ്ങളുെട കൂട്ടാളിയാകുന്നു; അവെന വിട്ടുകളക.
18 മദ്യപാനം കഴിയുേമ്പാൾ അവർ പരസംഗം
െചയ്യും; അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ ലജ്ജയിൽ അത്യന്തം
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 19 കാറ്റു അവെള ചിറകുെകാണ്ടു
ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുെട
ബലികൾേഹതുവായി ലജ്ജിച്ചുേപാകും.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പുേരാഹിതന്മാേര, േകൾപ്പിൻ;
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, െചവിെക്കാൾവിൻ;
രാജഗൃഹേമ, െചവിതരുവിൻ; നിങ്ങൾ

മിസെ്പക്കു ഒരു കണിയും താേബാരിേന്മൽ വിരിച്ച
വലയും ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കെകാണ്ടു ന്യായവിധി
നിങ്ങൾക്കു വരുന്നു. 2 മത്സരികൾ വഷളത്വത്തിൽ
ആണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു; ഞാേനാ അവക്കൎ ു ഏവക്കൎ ും
ഒരു ശാസകൻ ആകുന്നു. 3 ഞാൻ എ്രഫയീമിെന
അറിയുന്നു; യി്രസാേയൽ എനിക്കു
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല; എ്രഫയീേമ, നീ ഇേപ്പാൾ
പരസംഗം െചയത്ിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ
മലിനമായിരിക്കുന്നു. 4 അവർ തങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിവേരണ്ടതിന്നു
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല;
പരസംഗേമാഹം അവരുെട ഉള്ളിൽ ഉണ്ടു; അവർ
യേഹാവെയ അറിയുന്നതുമില്ല. 5 യി്രസാേയലിെന്റ
അഹംഭാവം അവെന്റ മുഖത്തു സാക്ഷീകരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു യി്രസാേയലും എ്രഫയീമും തങ്ങളുെട
അകൃത്യത്താൽ ഇടറിവീഴും; െയഹൂദയും
അവേരാടുകൂെട ഇടറിവീഴും. 6 യേഹാവെയ
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും െകാണ്ടുെചല്ലും; എങ്കിലും അവർ
അവെന കെണ്ടത്തുകയില്ല; അവൻ അവെര
വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു. 7 അവർ അന്യപു്രതന്മാെര
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു അവർ യേഹാവേയാടു
വിശ്വാസപാതകം െചയത്ിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഒരു
അമാവാസ്യ അവെര അവരുെട ഓഹരികേളാടുകൂെട
തിന്നുകളയും. 8 ഗിെബയയിൽ കാഹളവും രാമയിൽ
തൂയ്യൎ വും ഊതുവിൻ; േബത്ത്-ആെവനിൽ േപാർവിളി
കൂട്ടുവിൻ; െബന്യാമീേന, നിെന്റ പിറെക വരുന്നു. 9

ശിക്ഷാദിവസത്തിൽ എ്രഫയീം ശൂന്യമാകും;
നിശ്ചയമുള്ളതു ഞാൻ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളുെട
ഇടയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ
അതിർ മാറ്റുന്നവെരേപ്പാെല ആയിത്തീന്നൎ ു;
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം െവള്ളംേപാെല
അവരുെടേമൽ പകരും. 11 എ്രഫയീമിന്നു
മാനുഷകലപ്ന അനുസരിച്ചുനടപ്പാൻ ഇഷ്ടം
േതാന്നിയതുെകാണ്ടു അവൻ പീഡിതനും
വ്യവഹാരത്തിൽ േതാറ്റവനും ആയിരിക്കുന്നു. 12

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ എ്രഫയീമിന്നു പുഴുവും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു ്രദവത്വവുമായിരിക്കും. 13

എ്രഫയീം തെന്റ വ്യാധിയും െയഹൂദാ തെന്റ മുറിവും
കണ്ടേപ്പാൾ എ്രഫയീം അശ്ശൂരിൽെചന്നു
യുദ്ധതലപ്രനായ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു;
എങ്കിലും നിങ്ങെള െസൗഖ്യമാക്കുവാനും നിങ്ങളുെട
മുറിവു െപാറുപ്പിപ്പാനും അവന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. 14

ഞാൻ എ്രഫയീമിന്നു ഒരു സിംഹംേപാെലയും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു ഒരു ബാലസിംഹംേപാെലയും

ഇരിക്കും; ഞാൻ തേന്ന കടിച്ചുകീറി െപായ്ക്കളയും;
ഞാൻ പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും; ആരും
വിടുവിക്കയുമില്ല. 15 അവർ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞു
എെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുേവാളം ഞാൻ മടങ്ങിേപ്പായി
എെന്റ സ്ഥലത്തു ഇരിക്കും; കഷ്ടതയിൽ അവർ എെന്ന
ജാ്രഗതേയാെട അേന്വഷിക്കും.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വരുവിൻ നാം യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു
െചല്ലുക. അവൻ നെമ്മ കടിച്ചു
കീറിയിരിക്കുന്നു; അവൻ െസൗഖ്യമാക്കും;

അവൻ നെമ്മ അടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ മുറിവു
െകട്ടും. 2 രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ നെമ്മ
ജീവിപ്പിക്കും; മൂന്നാം ദിവസം അവൻ നെമ്മ
എഴുേന്നലപ്ിക്കും; നാം അവെന്റ മുമ്പാെക
ജീവിക്കയും െചയ്യും. 3 നാം അറിഞ്ഞുെകാൾക;
യേഹാവെയ അറിവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്ക; അവെന്റ
ഉദയം ്രപഭാതംേപാെല നിശ്ചയമുള്ളതു; അവൻ
മഴേപാെല, ഭൂമിെയ നെനക്കുന്ന പിൻമഴേപാെല
തേന്ന, നമ്മുെട അടുക്കൽ വരും. 4 എ്രഫയീേമ, ഞാൻ
നിനക്കു എന്തു െചേയ്യണ്ടു? െയഹൂദേയ, ഞാൻ
നിനക്കു എന്തു െചേയ്യണ്ടു? നിങ്ങളുെട വാത്സല്യം
്രപഭാതേമഘംേപാെലയും പുലെച്ചൎ ക്കു
നീങ്ങിേപ്പാകുന്ന മഞ്ഞുേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു. 5

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം
അവെര െവട്ടി, എെന്റ വായിെല വചനങ്ങളാൽ
അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു; എെന്റ ന്യായം
െവളിച്ചംേപാെല ഉദിക്കുന്നു. 6 യാഗത്തിലല്ല,
ദയയിലും േഹാമയാഗങ്ങെളക്കാൾ
ൈദവപരിജ്ഞാനത്തിലും ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു. 7

എന്നാൽ അവർ ആദാം എന്നേപാെല നിയമെത്ത
ലംഘിച്ചു; അവിെട അവർ എേന്നാടു
വിശ്വാസപാതകം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 8 ഗിലയാദ്
അകൃത്യം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവരുെട പട്ടണം, അതു
രക്തംെകാണ്ടു മലിനമായിരിക്കുന്നു. 9 പതിയിരിക്കുന്ന
കവച്ചൎ ക്കാെരേപ്പാെല ഒരു കൂട്ടം പുേരാഹിതന്മാർ
െശേഖമിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ കുല െചയ്യുന്നു; അേത,
അവർ ദുഷ്കമ്മൎ ം െചയ്യുന്നു. 10 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ
ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കരകായ്യൎ ം കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവിെട
എ്രഫയീം പരസംഗം െചയത്ു, യി്രസാേയൽ
മലിനമായുമിരിക്കുന്നു. 11 െയഹൂദേയ, ഞാൻ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റുേമ്പാൾ, നിനക്കും ഒരു
െകായത്്തു െവച്ചിരിക്കുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ യി്രസാേയലിന്നു ചികിത്സ
െചയ്യുേമ്പാൾ, എ്രഫയീമിെന്റ അകൃത്യവും
ശമയ്യൎ യുെട ദുഷ്ടതയും െവളിെപ്പട്ടുവരുന്നു;

അവർ വ്യാജം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു; അകത്തു കള്ളൻ
കടക്കുന്നു; പുറത്തു കവച്ചൎ ക്കാരുെട കൂട്ടം
െകാള്ളയിടുന്നു. 2 അവരുെട ദുഷ്ടതെയാെക്കയും
ഞാൻ ഓക്കൎ ുന്നു എന്നു അവർ മനസ്സിൽ
വിചാരിക്കുന്നില്ല; ഇേപ്പാൾ അവരുെട
സ്വന്ത്രപവത്തൎ ികൾ അവെര ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവ
എെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു. 3 അവർ ദുഷ്ടതെകാണ്ടു
രാജാവിെനയും േഭാഷ്കുെകാണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാെരയും
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു. 4 അവർ എല്ലാവരും
വ്യഭിചാരികൾ ആകുന്നു; അപ്പക്കാരൻ
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ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന അപ്പക്കൂടുേപാെല ഇരിക്കുന്നു;
മാവു കുെഴച്ചതുമുതൽ അതു പുളിക്കുേവാളം
തീെയരിക്കാതിരിക്കും. 5 നമ്മുെട രാജാവിെന്റ
ദിവസത്തിൽ ്രപഭുക്കന്മാക്കൎ ു വീഞ്ഞിെന്റ ഉഷണ്ത്താൽ
ദീനം പിടിക്കുന്നു; അവൻ പരിഹാസികേളാടുകൂെട
ൈക നീട്ടുന്നു. 6 അവർ പതിയിരിക്കുന്ന സമയത്തു
തങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത അപ്പക്കൂടുേപാെല
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു; അവരുെട അപ്പക്കാരൻ രാ്രതി
മുഴുവനും ഉറങ്ങുന്നു; രാവിെല അതു ജ്വലിക്കുന്ന
തീേപാെല കത്തുന്നു. 7 അവെരാെക്കയും
അപ്പക്കൂടുേപാെല ചൂടുപിടിച്ചു, തങ്ങളുെട
ന്യായാധിപതിമാെര തിന്നുകളയുന്നു; അവരുെട
രാജാക്കന്മാർ ഒെക്കയും വീണിരിക്കുന്നു; അവരുെട
ഇടയിൽ എേന്നാടു അേപക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. 8

എ്രഫയീം ജാതികേളാടു ഇടകലന്നൎ ിരിക്കുന്നു;
എ്രഫയീം മറിച്ചിടാത്ത േദാശ ആകുന്നു. 9

അന്യജാതികൾ അവെന്റ ബലം തിന്നുകളഞ്ഞു
എങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല; അവന്നു അവിടവിെട
നെരച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല. 10

യി്രസാേയലിെന്റ അഹംഭാവം അവെന്റ മുഖത്തു
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല;
ഇതിൽ ഒെക്കയും അവെന അേന്വഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല. 11

എ്രഫയീം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത െപാട്ട്രപാവുേപാെല
ആകുന്നു; അവർ മി്രസയീമിെന വിളിക്കയും
അശ്ശൂരിേലക്കു േപാകയും െചയ്യുന്നു. 12 അവർ
േപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ വല അവരുെടേമൽ
വീശും; ഞാൻ അവെര ആകാശത്തിെല
പറവകെളേപ്പാെല താെഴ വരുത്തും; അവരുെട
സഭെയ േകൾപ്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ അവെര
ശിക്ഷിക്കും. 13 അവർ എെന്ന വിട്ടു
ഓടിേപ്പായതുെകാണ്ടു അവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം; അവർ
എേന്നാടു അതി്രകമം െചയ്കെകാണ്ടു അവക്കൎ ു നാശം;
ഞാൻ അവെര വീെണ്ടടുപ്പാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും അവർ
എേന്നാടു േഭാഷ്കു സംസാരിക്കുന്നു. 14 അവർ
ഹൃദയപൂവ്വൎ ം എേന്നാടു നിലവിളിക്കാെത
കിടക്കയിൽെവച്ചു മുറയിടുന്നു; അവർ ധാന്യവും
വീഞ്ഞും നിമിത്തം ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു; അവർ എേന്നാടു
മത്സരിക്കുന്നു. 15 ഞാൻ അവരുെട ഭുജങ്ങെള
അഭ്യസിപ്പിച്ചു ബലെപ്പടുത്തീട്ടും, അവർ എെന്റ േനെര
േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു. 16 അവർ തിരിയുന്നു, േമേലാട്ടു
അല്ലതാനും; അവർ വഞ്ചനയുള്ള വില്ലുേപാെല
ആകുന്നു; അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ നാവിെന്റ
േ്രകാധംനിമിത്തം വാളുെകാണ്ടു വീഴും; അതു
മി്രസയീംേദശത്തു അവക്കൎ ു
പരിഹാസേഹതുവായത്ീരും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ എെന്റ നിയമെത്ത ലംഘിച്ചു എെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു വിേരാധമായി അതി്രകമം
െചയത്തുെകാണ്ടു കാഹളം വായിൽ

െവക്കുക; കഴുകെനേപ്പാെല യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേന്മൽ ചാടിവീഴുക. 2 അവർ എേന്നാടു:
ൈദവേമ, യി്രസാേയലാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിെന്ന
അറിയുന്നു എന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. 3 യി്രസാേയൽ
നന്മയായതിെന ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ശ്രതു
അവെന പിന്തുടരെട്ട. 4 അവർ രാജാക്കന്മാെര
വാഴിച്ചു, ഞാൻ മുഖാന്തരം അല്ലതാനും; ഞാൻ
അറിയാെത ്രപഭുക്കന്മാെര അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;

അവർ േഛദിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു െവള്ളിെകാണ്ടും
െപാന്നുെകാണ്ടും തങ്ങൾക്കു വി്രഗഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി.
5 ശമയ്യൎ േയ, നിെന്റ പശുക്കിടാവിെന അവൻ
െവറുക്കുന്നു; എെന്റ േകാപം അവരുെട േനെര
ജ്വലിക്കുന്നു; അവക്കൎ ു കുറ്റമില്ലായമ് എ്രതേത്താളം
അസാദ്ധ്യമായിരിക്കും? 6 ഇതു യി്രസാേയലിെന്റ പണി
തേന്ന; ഒരു െകൗശലപ്പണിക്കാരൻ അതിെന ഉണ്ടാക്കി,
അതു ൈദവമല്ല; ശമയ്യൎ യുെട പശുക്കിടാവു
നുറുങ്ങിേപ്പാകും. 7 അവർ കാറ്റു വിെതച്ചു,
ചുഴലിക്കാറ്റു െകായ്യും; അതിന്നു തണ്ടില്ല, ഞാറു
മാവിെന നല്കുകയുമില്ല; നല്കിയാലും അന്യജാതികൾ
അതിെന വിഴുങ്ങിക്കളയും. 8 യി്രസാേയലിെന
വിഴുങ്ങിേപ്പായി; അവർ ഇേപ്പാൾ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പാ്രതംേപാെലയിരിക്കുന്നു. 9 അവർ
തനിച്ചു നടക്കുന്ന കാട്ടുകഴുതേപാെല അശ്ശൂരിേലക്കു
േപായി; എ്രഫയീം ജാരന്മാെര കൂലിക്കു
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10 അവർ ജാതികളുെട
ഇടയിൽനിന്നു ജാരന്മാെര കൂലിക്കു വാങ്ങിയാലും
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അവെര കൂട്ടും; അവർ
്രപഭുക്കന്മാരുെട രാജാവിെന്റ ചുമടിൻകീഴിൽ
േവഗത്തിൽ േവദനെപ്പടും. 11 എ്രഫയീം
പാപപരിഹാരത്തിന്നായി അേനകം യാഗപീഠങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ടു, യാഗപീഠങ്ങൾ അവന്നു
പാപേഹതുവായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ എെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അവന്നു പതിനായിരം കലപ്നയായി
എഴുതിെക്കാടുത്താലും അവ അപൂവ്വൎ കായ്യൎ മായി
എണ്ണെപ്പടുന്നു. 13 അവർ എെന്റ അപ്പൎ ണയാഗങ്ങെള
അറുത്തു മാംസം തിന്നുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവ
അവയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നില്ല; ഇേപ്പാൾ അവൻ
അവരുെട അകൃത്യം ഓത്തൎ ു അവരുെട പാപം
സന്ദശൎ ിക്കും; അവർ മി്രസയീമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവരും. 14 യി്രസാേയൽ തെന്ന
ഉണ്ടാക്കിയവെന മറന്നു മന്ദിരങ്ങെള
പണിതിരിക്കുന്നു; െയഹൂദാ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങെള
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ തീ അയക്കും; അതു അവയിെല
അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ചുകളയും.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയേല, നീ നിെന്റ ൈദവെത്ത വിട്ടു
പരസംഗം െചയത്ുനടക്കയും
ധാന്യക്കളങ്ങളിൽ ഒെക്കയും േവശ്യാസമ്മാനം

ആ്രഗഹിക്കയും െചയത്ിരിക്കയാൽ നീ േശഷം
ജാതികെളേപ്പാെല േഘാഷേത്താെട
സേന്താഷിക്കരുതു. 2 കളവും ചക്കും അവെര
േപാഷിപ്പിക്കയില്ല, പുതുവീഞ്ഞു അതിൽ
ഇല്ലാെതയാകും. 3 അവർ യേഹാവയുെട േദശത്തു
പാക്കൎ ുകയില്ല; എ്രഫയീം മി്രസയീമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകയും അശ്ശൂരിൽെവച്ചു മലിനമായതു
തിന്നുകയും െചയ്യും. 4 അവർ യേഹാെവക്കു
വീഞ്ഞുപകന്നൎ ു അപ്പൎ ിക്കയില്ല; അവരുെട
ഹനനയാഗങ്ങൾ അവന്നു ്രപസാദമായിരിക്കയുമില്ല;
അവരുെട അപ്പം അവക്കൎ ു വിലാപത്തിെന്റ
അപ്പംേപാെലയിരിക്കും; അതു തിന്നുന്നവെനാെക്കയും
അശുദ്ധനായിത്തീരും; അവരുെട അപ്പം
വിശപ്പടക്കുവാൻ മാ്രതം അവക്കൎ ു ഉതകും; അതു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു വരികയില്ല. 5

സഭാേയാഗദിവസത്തിലും യേഹാവയുെട
ഉത്സവദിവസത്തിലും നിങ്ങൾ എന്തു െചയ്യും? 6
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അവർ നാശത്തിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപായാൽ മി്രസയീം
അവെര കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ും; േമാഫ ്അവെര
അടക്കംെചയ്യും; അവരുെട െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
മേനാഹരസാധനങ്ങൾ തൂെവക്കു അവകാശമാകും;
മുള്ളുകൾ അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. 7

സന്ദശൎ നകാലം വന്നിരിക്കുന്നു; ്രപതികാരദിവസം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; നിെന്റ അകൃത്യബാഹുല്യവും
മഹാേദ്വഷവുംനിമിത്തം ്രപവാചകൻ േഭാഷനും
ആത്മപൂണ്ണൎ ൻ ്രഭാന്തനും എന്നു യി്രസാേയൽ അറിയും.
8 എ്രഫയീം എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േനെര
പതിയിരിക്കുന്നു; ്രപവാചകേന്നാ അവെന്റ
എല്ലാവഴികളിലും േവട്ടക്കാരെന്റ കണിയും അവെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ പകയും േനരിടും. 9

ഗിെബയയുെട കാലത്തു എന്നേപാെല അവർ
വഷളത്വത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു; അവൻ അവരുെട
അകൃത്യം ഓത്തൎ ു അവരുെട പാപം സന്ദശൎ ിക്കും. 10

മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴംേപാെല ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന കെണ്ടത്തി; അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ ആദ്യം
ഉണ്ടായ തലക്കനിേപാെല ഞാൻ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെര കണ്ടു; ബാൽ-െപേയാരിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ തങ്ങെളത്തേന്ന
ലജ്ജാബിംബത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചു; അവരുെട
ഇഷ്ടേദവെനേപ്പാെല േമ്ലച്ഛതയുള്ളവരായത്ീന്നൎ ു. 11

എ്രഫയീമിെന്റ മഹത്വം ്രപസവേമാ ഗഭൎ േമാ
ഗേഭൎ ാലപ്ാദനേമാ ഒന്നും ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം ഒരു
പക്ഷിെയേപ്പാെല പറന്നുേപാകും. 12 അവർ മക്കെള
വളത്തൎ ിയാലും ഞാൻ അവെര ഒരുത്തനും
േശഷിക്കാതവണ്ണം മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും; ഞാൻ
അവെര വിട്ടു മാറിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവക്കൎ ു അേയ്യാ
കഷ്ടം! 13 ഞാൻ എ്രഫയീമിെന േസാർവെര
കെണ്ടടേത്താളം അതു മേനാഹരസ്ഥലത്തുേള്ളാരു
നടുതല ആകുന്നു; എങ്കിലും എ്രഫയീം തെന്റ മക്കെള
ഘാതകെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു
െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടിവരും. 14 യേഹാേവ, അവക്കൎ ു
െകാടുേക്കണേമ; നീ എന്തുെകാടുക്കും?
അലസിേപ്പാകുന്ന ഗഭൎവും വരണ്ട മുലയും അവക്കൎ ു
െകാടുേക്കണേമ. 15 അവരുെട ദുഷ്ടതെയാെക്കയും
ഗിലഗ്ാലിൽ സംഭവിച്ചു; അവിെടെവച്ചു അവർ
എനിക്കു െവറുപ്പായി; അവരുെട ്രപവൃത്തികളുെട
ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ ഇനി അവെര േസ്നഹിക്കാെത
എെന്റ ആലയത്തിൽനിന്നു അവെര നീക്കിക്കളയും;
അവരുെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും മത്സരികൾ അേ്രത. 16

എ്രഫയീമിന്നു പുഴുക്കുത്തു പിടിച്ചു; അവരുെട േവർ
ഉണങ്ങിേപ്പായി; അവർ ഫലം കായിക്കയില്ല; അവർ
്രപസവിച്ചാലും ഞാൻ അവരുെട ഇഷ്ടകരമായ
ഗഭൎഫലെത്ത െകാന്നുകളയും. 17 അവർ എെന്റ
ൈദവെത്ത അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ടു അവൻ അവെര
തള്ളിക്കളയും; അവർ ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഉഴന്നു
നടേക്കണ്ടിവരും.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽ പടന്നൎ ിരിക്കുന്ന ഒരു
മുന്തിരിവള്ളി ആകുന്നു; അവൻ ഫലം
കായിക്കുന്നു; തെന്റ ഫലത്തിെന്റ

ബഹുത്വത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അവൻ ബലിപീഠങ്ങെള
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു; തെന്റ േദശത്തിെന്റ നെന്മക്കു തക്കവണ്ണം
അവൻ ഭംഗിയുള്ള വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി. 2

അവരുെട ഹൃദയം ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ അവർ
കുറ്റക്കാരായത്ീരും; അവൻ അവരുെട ബലിപീഠങ്ങെള

ഇടിച്ചുകളകയും അവരുെട വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങെള
നശിപ്പിക്കയും െചയ്യും. 3 ഇേപ്പാൾ അവൻ: നമുക്കു
രാജാവില്ല; നാം യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നില്ലേല്ലാ;
രാജാവു നമുക്കുേവണ്ടി എന്തു െചയ്യും?
എന്നുപറയും. 4 അവർ വ്യത്ഥൎ വാക്കുകൾ
സംസാരിച്ചു ഉടമ്പടി െചയ്യുന്നതിൽ കള്ളസ്സത്യം
െചയ്യുന്നു; അതുെകാണ്ടു ന്യായവിധി വയലിെല
ഉഴച്ചാലുകളിൽ നഞ്ചുെചടിേപാെല മുെളച്ചുവരുന്നു.
5 ശമയ്യൎ ാ നിവാസികൾ േബത്ത്-ആെവനിെല
കാളക്കുട്ടിെയക്കുറിച്ചു േപടിക്കുന്നു; അതിെല ജനം
അതിെനക്കുറിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നു; അതിെന്റ പൂജാരികൾ
അതിെനക്കുറിച്ചും അതിെന്റ മഹത്വം അതിെന
വിട്ടുേപായതുെകാണ്ടു അതിെനക്കുറിച്ചും
വിെറക്കുന്നു. 6 അതിെനയും യുദ്ധതലപ്രനായ
രാജാവിന്നു സമ്മാനമായി അശ്ശൂരിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകും; എ്രഫയീം ലജ്ജ ്രപാപിക്കും;
യി്രസാേയൽ തെന്റ ആേലാചനെയക്കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കും.
7 ശമയ്യൎ േയാ, അതിെന്റ രാജാവു െവള്ളത്തിെല
ചുള്ളിേപാെല നശിച്ചുേപാകും. 8 യി്രസാേയലിെന്റ
പാപമായിരിക്കുന്ന ആെവനിെല പൂജാഗിരികൾ
നശിച്ചുേപാകും; മുള്ളും പറക്കാരയും അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ മുെളക്കും; അവർ മലകേളാടു:
ഞങ്ങളുെടേമൽ വീഴുവിൻ എന്നും പറയും. 9

യി്രസാേയേല, ഗിെബയയുെട കാലംമുതൽ നീ പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു; അവർ അവിെടത്തേന്ന നില്ക്കുന്നു;
ഗിെബയയിൽ നീതിെകട്ടവേരാടുള്ള പട അവെര
എത്തിപ്പിടിച്ചില്ല; 10 ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാൾ
അവെര ശിക്ഷിക്കും; അവെര അവരുെട രണ്ടു
അകൃത്യം നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ജാതികൾ
അവരുെട േനെര കൂടിവരും. 11 എ്രഫയീം
മരുക്കമുള്ളതും ധാന്യം െമതിപ്പാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതുമായ പശുക്കിടാവു ആകുന്നു; ഞാൻ
അതിെന്റ ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തിൽ നുകം െവക്കും; ഞാൻ
എ്രഫയീമിെന നുകത്തിൽ പിെണക്കും; െയഹൂദാ
ഉഴുകയും യാേക്കാബ ്കട്ട ഉെടക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടിവരും. 12 നീതിയിൽ വിെതപ്പിൻ;
ദെയെക്കാത്തവണ്ണം െകായ്യുവിൻ; നിങ്ങളുെട
തരിശുനിലം ഉഴുവിൻ; യേഹാവ വന്നു നിങ്ങളുെട േമൽ
നീതി വഷൎ ിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന അേന്വഷിപ്പാനുള്ള
കാലം ആകുന്നുവേല്ലാ. 13 നിങ്ങൾ ദുഷ്ടത ഉഴുതു,
നീതിേകടു െകായത്ു, േഭാഷ്കിെന്റ ഫലം തിന്നിരിക്കുന്നു;
നീ നിെന്റ വഴിയിലും നിെന്റ വീരന്മാരുെട സംഘത്തിലും
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 അതുെകാണ്ടു നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഒരു കലഹം ഉണ്ടാകും;
യുദ്ധദിവസത്തിൽ ശൽമാൻ േബത്ത്-അർേബ്ബലിെന
നശിപ്പിച്ചതുേപാെല നിെന്റ എല്ലാ േകാട്ടകൾക്കും
നാശം വരും; അവർ അമ്മെയ മക്കേളാടുകൂെട
തകത്തൎ ുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 15 അങ്ങെന തേന്ന അവർ
നിങ്ങളുെട മഹാദുഷ്ടതനിമിത്തം േബേഥലിൽെവച്ചു
നിങ്ങൾക്കും െചയ്യും; പുലെച്ചൎ ക്കു
യി്രസാേയൽരാജാവു അേശഷം നശിച്ചുേപാകും.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽ ബാലനായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
അവെന േസ്നഹിച്ചു; മി്രസയീമിൽ നിന്നു ഞാൻ
എെന്റ മകെന വിളിച്ചു. 2 അവെര

വിളിക്കുേന്താറും അവർ വിട്ടകന്നുേപായി;
ബാൽബിംബങ്ങൾക്കു അവർ ബലികഴിച്ചു,
വി്രഗഹങ്ങൾക്കു ധൂപം കാട്ടി. 3 ഞാൻ എ്രഫയീമിെന
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നടപ്പാൻ ശീലിപ്പിച്ചു; ഞാൻ അവെര എെന്റ ഭുജങ്ങളിൽ
എടുത്തു; എങ്കിലും ഞാൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കി
എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല. 4

മനുഷ്യപാശങ്ങൾെകാണ്ടു,
േസ്നഹബന്ധനങ്ങൾെകാണ്ടു തേന്ന, ഞാൻ അവെര
വലിച്ചു; അവരുെട താടിെയല്ലിേന്മലുള്ള നുകം
നീക്കിക്കളയുന്നവെനേപ്പാെല ഞാൻ അവക്കൎ ു
ആയിരുന്നു; ഞാൻ അവക്കൎ ു തീൻ ഇട്ടുെകാടുത്തു. 5

അവൻ മി്രസയീംേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകയില്ല;
എന്നാൽ മടങ്ങിവരുവാൻ അവക്കൎ ു
മനസ്സില്ലായ്കെകാണ്ടു അശ്ശൂയ്യൎ ൻ അവെന്റ രാജാവാകും.
6 അവരുെട ആേലാചനനിമിത്തം വാൾ അവെന്റ
പട്ടണങ്ങളിേന്മൽ വീണു അവെന്റ ഓടാമ്പലുകെള
നശിപ്പിച്ചു ഒടുക്കിക്കളയും. 7 എെന്റ ജനം എെന്ന
വിട്ടു പിന്തിരിവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അവെര
േമേലാട്ടു വിളിച്ചാലും ആരും നിവിന്നൎ ുനില്ക്കുന്നില്ല. 8

എ്രഫയീേമ, ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന വിട്ടുെകാടുക്കും?
യി്രസാേയേല, ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും? ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന
അദമ്െയേപ്പാെല ആക്കും? ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന
െസേബായിമിെനേപ്പാെല ആക്കിത്തീക്കൎ ും? എെന്റ
ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ മറിഞ്ഞുെകാള്ളുന്നു; എെന്റ
അേയ്യാഭാവം ഒെക്കയും ജ്വലിക്കുന്നു. 9 എെന്റ
ഉ്രഗേകാപം ഞാൻ നടത്തുകയില്ല; ഞാൻ
എ്രഫയീമിെന വീണ്ടും നശിപ്പിക്കയുമില്ല; ഞാൻ
മനുഷ്യനല്ല ൈദവം അേ്രത. നിെന്റ നടുവിൽ
പരിശുദ്ധൻ തേന്ന; ഞാൻ േ്രകാധേത്താെട
വരികയുമില്ല. 10 സിംഹംേപാെല ഗജ്ജൎ ിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട പിന്നാെല അവർ നടക്കും; അവൻ
ഗജ്ജൎ ിക്കുേമ്പാൾ പടിഞ്ഞാറുനിന്നു മക്കൾ
വിെറച്ചുംെകാണ്ടു വരും. 11 അവർ മി്രസയീമിൽനിന്നു
ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെലയും അശ്ശൂർേദശത്തുനിന്നു ഒരു
്രപാവിെനേപ്പാെലയും വിെറച്ചുംെകാണ്ടു വരും; ഞാൻ
അവെര അവരുെട വീടുകളിൽ പാപ്പൎ ിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12 എ്രഫയീം
കപടംെകാണ്ടും യി്രസാേയൽഗൃഹം വഞ്ചനെകാണ്ടും
എെന്ന ചുറ്റിെക്കാള്ളുന്നു; െയഹൂദയും,
ൈദവേത്താടും വിശ്വസ്തനായ പരിശുദ്ധേനാടും ഇന്നും
അസ്ഥിരത കാണിക്കുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എ്രഫയീം കാറ്റിൽ ഇഷ്ടെപ്പട്ടു കിഴക്കൻ
കാറ്റിെന പിന്തുടരുന്നു; അവൻ ഇടവിടാെത
േഭാഷ്കും ശൂന്യവും വദ്ധൎ ിപ്പിക്കുന്നു; അവർ

അശ്ശൂയ്യൎ േരാടു ഉടമ്പടി െചയ്യുന്നു; മി്രസയീമിേലക്കു
എണ്ണ െകാടുത്തയക്കുന്നു. 2 യേഹാെവക്കു
െയഹൂദേയാടും ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടു; അവൻ
യാേക്കാബിെന അവെന്റ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം
സന്ദശൎ ിക്കും; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം
അവന്നു പകരം െകാടുക്കും. 3 അവൻ
ഗഭൎത്തിൽെവച്ചു തെന്റ സേഹാദരെന്റ കുതികാൽ
പിടിച്ചു; തെന്റ പുരുഷ്രപായത്തിൽ ൈദവേത്താടു
െപാരുതി. 4 അവൻ ദൂതേനാടു െപാരുതി ജയിച്ചു;
അവൻ കരഞ്ഞു അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു; അവൻ
േബേഥലിൽെവച്ചു അവെന കെണ്ടത്തി,
അവിെടെവച്ചു അവൻ നേമ്മാടു സംസാരിച്ചു. 5

യേഹാവ ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമാകുന്നു; യേഹാവ
എന്നു ആകുന്നു അവെന്റ നാമം. 6 അതുെകാണ്ടു നീ
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കു മടങ്ങി വരിക;

ദയയും ന്യായവും ്രപമാണിച്ചു, ഇടവിടാെത നിെന്റ
ൈദവത്തിന്നായി കാത്തുെകാണ്ടിരിക്ക. 7 അവൻ ഒരു
കനാന്യനാകുന്നു; കള്ളത്തുലാസു അവെന്റ കയ്യിൽ
ഉണ്ടു; പീഡിപ്പിപ്പാൻ അവൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 8

എന്നാൽ എ്രഫയീം: ഞാൻ സമ്പന്നനായത്ീന്നൎ ു,
എനിക്കു ധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു; എെന്റ സകല
്രപയത്നങ്ങളിലും പാപമായ യാെതാരു അകൃത്യവും
എന്നിൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല എന്നിങ്ങെന പറയുന്നു. 9

ഞാേനാ മി്രസയീംേദശംമുതൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയാകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
ഉത്സവദിവസങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇനിയും
കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. 10 ഞാൻ
്രപവാചകന്മാേരാടു സംസാരിച്ചു ദശൎ നങ്ങെള
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു; ്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം
സദൃശവാക്യങ്ങെളയും ്രപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 11

ഗിെലയാദ്യർ നീതിെകട്ടവർ എങ്കിൽ അവർ
വ്യത്ഥൎ രായത്ീരും; അവർ ഗിലഗ്ാലിൽ കാളകെള
ബലികഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ
വയലിെല ഉഴച്ചാലുകളിൽ ഉള്ള
കൽകൂമ്പാരങ്ങൾേപാെല ആകും. 12 യാേക്കാബ്
അരാം േദശത്തിേലക്കു ഓടിേപ്പായി; യി്രസാേയൽ ഒരു
ഭായ്യൎ ക്കുേവണ്ടി േസവെചയത്ു, ഒരു ഭായ്യൎ ക്കുേവണ്ടി
ആടുകെള പാലിച്ചു. 13 യേഹാവ ഒരു
്രപവാചകൻമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിെന
മി്രസയീമിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു, ഒരു ്രപവാചകനാൽ
അവൻ പാലിക്കെപ്പട്ടു. 14 എ്രഫയീം അവെന ഏറ്റവും
ൈകേപ്പാെട േകാപിപ്പിച്ചു; ആകയാൽ അവെന്റ
കത്തൎ ാവു അവെന്റ രക്തെത്ത അവെന്റേമൽ
െവേച്ചക്കുകയും അവെന്റ നിെന്ദക്കു തക്കവണ്ണം
അവന്നു പകരം െകാടുക്കയും െചയ്യും

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എ്രഫയീം സംസാരിച്ചേപ്പാൾ വിറയൽ
ഉണ്ടായി; അവൻ യി്രസാേയലിൽ
മിെകച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാൽ

ബാൽമുഖാന്തരം കുറ്റം െചയത്േപ്പാൾ അവൻ
മരിച്ചുേപായി. 2 ഇേപ്പാേഴാ, അവർ അധികമധികം
പാപം െചയ്യുന്നു; അവർ െവള്ളിെകാണ്ടു
ബിംബങ്ങെളയും േബാധിച്ചതുേപാെല
വി്രഗഹങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി; ഇവെയാെക്കയും
െകൗശലപ്പണിക്കാരുെട പണിയേ്രത; അവേയാടു
അവർ സംസാരിക്കുന്നു; ബലികഴിക്കുന്ന മനുഷ്യർ
കാളക്കിടാക്കെള ചുംബിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ടു
അവർ ്രപഭാതേമഘംേപാെലയും കാലെത്ത
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്ന മഞ്ഞുേപാെലയും കളത്തിൽനിന്നു
െകാടുങ്കാറ്റു പറപ്പിക്കുന്ന പതിർേപാെലയും
പുകക്കുഴലിൽനിന്നു െപാങ്ങുന്ന പുകേപാെലയും
ഇരിക്കും. 4 ഞാേനാ മി്രസയീംേദശംമുതൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു; എെന്നയല്ലാെത
േവെറാരു ൈദവെത്തയും നീ അറിയുന്നില്ല; 5

ഞാനല്ലാെത ഒരു രക്ഷിതാവു ഇല്ലേല്ലാ. ഞാൻ
മരുഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വരണ്ട േദശത്തു തേന്ന നിെന്ന
േമയിച്ചു. 6 അവക്കൎ ു േമച്ചൽ ഉള്ളതുേപാെല അവർ
േമഞ്ഞു തൃപത്രായേപ്പാൾ അവരുെട ഹൃദയം ഉയന്നൎ ു;
അതുെകാണ്ടു അവർ എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞു. 7

ആകയാൽ ഞാൻ അവക്കൎ ു ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല
ഇരിക്കും; വഴിയരിെക വള്ളിപ്പുലിെയേപ്പാെല ഞാൻ
അവക്കൎ ായി പതിയിരിക്കും; 8 കുട്ടികൾ െപായേ്പായ
കരടിെയേപ്പാെല ഞാൻ അവെര എതിരിട്ടു അവരുെട
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ഹൃദയത്തിെന്റ െനയവ്ല കീറിക്കളയും;
അവിെടെവച്ചു ഞാൻ അവെര ഒരു സിംഹംേപാെല
തിന്നുകളയും; കാട്ടുമൃഗം അവെര കടിച്ചുകീറും. 9

യി്രസാേയേല, നിെന്റ സഹായമായിരിക്കുന്ന എേന്നാടു
നീ മറുക്കുന്നതു നിെന്റ നാശം ആകുന്നു. 10 നിെന്റ
എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും നിെന്ന രക്ഷിക്കാകുന്ന നിെന്റ
രാജാവു ഇേപ്പാൾ എവിെട? എനിക്കു ഒരു
രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും തേരണം എന്നു നീ
അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ ന്യായാധിപന്മാർ
എവിെട? 11 എെന്റ േകാപത്തിൽ ഞാൻ നിനക്കു ഒരു
രാജാവിെന തന്നു, എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ ഞാൻ
അവെന നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 12 എ്രഫയീമിെന്റ അകൃത്യം
സം്രഗഹിച്ചും അവെന്റ പാപം സൂക്ഷിച്ചും
െവച്ചിരിക്കുന്നു. 13 േനാവുകിട്ടിയ ്രസ്തീയുെട േവദന
അവന്നു ഉണ്ടാകും; അവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മകൻ;
സമയമാകുേമ്പാൾ അവൻ ഗഭൎ ദ്വാരത്തിങ്കൽ
എത്തുന്നില്ല. 14 ഞാൻ അവെര പാതാളത്തിെന്റ
അധീനത്തിൽനിന്നു വീെണ്ടടുക്കും; മരണത്തിൽനിന്നു
ഞാൻ അവെര വിടുവിക്കും; മരണേമ, നിെന്റ
ബാധകൾ എവിെട? പാതാളേമ, നിെന്റ സംഹാരം
എവിെട? എനിക്കു സഹതാപം േതാന്നുകയില്ല. 15

അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവനായിരുന്നാലും ഒരു കിഴക്കൻകാറ്റു
വരും; അവെന്റ ഉറവു വറ്റി കിണർ
ഉണങ്ങിേപ്പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവയുെട കാറ്റു
മരുഭൂമിയിൽനിന്നു വരും; അവൻ
സകലമേനാഹരവസ്തുക്കളുെടയും നിേക്ഷപെത്ത
കവന്നൎ ുെകാണ്ടുേപാകും. 16 ശമയ്യൎ ാ തെന്റ
ൈദവേത്താടു മത്സരിച്ചതുെകാണ്ടു അവൾ തെന്റ
അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ടിവരും; അവർ വാൾെകാണ്ടു
വീഴും; അവരുെട ശിശുക്കെള അവർ തകത്തൎ ുകളയും;
അവരുെട ഗഭൎ ിണികളുെട ഉദരം പിളന്നൎ ുകളയും.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയേല, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു
മടങ്ങിെച്ചല്ലുക; നിെന്റ അകൃത്യംനിമിത്തം

അേല്ലാ നീ വീണിരിക്കുന്നതു. 2 നിങ്ങൾ
അനുതാപവാക്യങ്ങേളാടുകൂെട യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു അവേനാടു: സകല
അകൃത്യെത്തയും ക്ഷമിച്ചു, ഞങ്ങെള കൃപേയാെട
ൈകെക്കാേള്ളണേമ; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട
അധരാപ്പൎ ണമായ കാളകെള അപ്പൎ ിക്കും; 3 അശ്ശൂർ
ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കയില്ല; ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി
ഓടുകേയാ ഇനി ഞങ്ങളുെട ൈകേവലേയാടു:
ഞങ്ങളുെട ൈദവേമ എന്നു പറകേയാ െചയ്കയില്ല;
അനാഥന്നു തിരുസന്നിധിയിൽ കരുണ
ലഭിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറവിൻ. 4 ഞാൻ അവരുെട
പിൻമാറ്റെത്ത ചികിത്സിച്ചു െസൗഖ്യമാക്കും; എെന്റ
േകാപം അവെന വിട്ടുമാറിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ
അവെര ഔദായ്യൎ മായി േസ്നഹിക്കും. 5 ഞാൻ
യി്രസാേയലിന്നു മഞ്ഞുേപാെലയിരിക്കും; അവൻ
താമരേപാെല പൂത്തു െലബാേനാൻ വനം േപാെല
േവരൂന്നും. 6 അവെന്റ െകാമ്പുകൾ പടരും; അവെന്റ
ഭംഗി ഒലിവുവൃക്ഷത്തിൻ ഭംഗിേപാെലയും അവെന്റ
വാസന െലബാേനാേന്റതുേപാെലയും ഇരിക്കും. 7

അവെന്റ നിഴലിൽ പാക്കൎ ുന്നവർ വീണ്ടും ധാന്യം
വിളയിക്കയും മുന്തിരിവള്ളിേപാെല തളിക്കൎ യും
െചയ്യും; അതിെന്റ കീത്തൎ ി െലബാേനാനിെല
വീഞ്ഞിേന്റതുേപാെല ഇരിക്കും. 8 എ്രഫയീേമ, ഇനി
എനിക്കും വി്രഗഹങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്തു? ഞാൻ
അവന്നു ഉത്തരം അരുളി അവെന കടാക്ഷിക്കും; ഞാൻ
തെഴച്ചിരിക്കുന്ന സരള വൃക്ഷംേപാെല ആകുന്നു.
എങ്കൽ നിനക്കു ഫലം കണ്ടുകിട്ടും. 9 ഇതു ്രഗഹിപ്പാൻ
തക്ക ജ്ഞാനി ആർ? ഇതു അറിവാൻ തക്ക വിേവകി
ആർ? യേഹാവയുെട വഴികൾ െചാവ്വുള്ളവയേല്ലാ;
നീതിമാന്മാർ അവയിൽ നടക്കും; അതി്രകമക്കാേരാ
അവയിൽ ഇടറിവീഴും.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െപഥൂേവലിെന്റ മകനായ േയാേവലിന്നു
ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 2

മൂപ്പന്മാേര, ഇതുേകൾപ്പിൻ; േദശത്തിെല
സകലനിവാസികളുമായുേള്ളാേര, െചവിെക്കാൾവിൻ;
നിങ്ങളുെട കാലേത്താ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട
കാലേത്താ ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 3 ഇതു
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട മക്കേളാടും നിങ്ങളുെട മക്കൾ
തങ്ങളുെട മക്കേളാടും അവരുെട മക്കൾ വരുവാനുള്ള
തലമുറേയാടും വിവരിച്ചുപറേയണം. 4 തുള്ളൻ
േശഷിപ്പിച്ചതു െവട്ടുക്കിളി തിന്നു; െവട്ടുക്കിളി
േശഷിപ്പിച്ചതു വിട്ടിൽ തിന്നു; വിട്ടിൽ േശഷിപ്പിച്ചതു
പച്ചപ്പുഴു തിന്നു. 5 മദ്യപന്മാേര, ഉണന്നൎ ു കരവിൻ;
വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര,
പുതുവീഞ്ഞു നിങ്ങളുെട വായ്ക്കു അറ്റുേപായിരിക്കയാൽ
മുറയിടുവിൻ. 6 ശക്തിയുള്ളതും
സംഖ്യയില്ലാത്തതുമാേയാരു ജാതി എെന്റ േദശത്തിെന്റ
േനെര വന്നിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ പല്ലു സിംഹത്തിെന്റ
പല്ലു; സിംഹിയുെട അണപ്പല്ലു അതിന്നുണ്ടു. 7 അതു
എെന്റ മുന്തിരിവള്ളിെയ ശൂന്യമാക്കി എെന്റ
അത്തിവൃക്ഷെത്ത ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു; അതിെന മുഴുവനും
േതാലുരിച്ചു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ
െവളുത്തുേപായിരിക്കുന്നു. 8 െയൗവനത്തിെല
ഭത്തൎ ാവിെനെച്ചാല്ലി രട്ടുടുത്തിരിക്കുന്ന
കന്യകെയേപ്പാെല വിലപിക്ക. 9 േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നു
അറ്റുേപായിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട
ശുശ്രൂഷകന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ ദുഃഖിക്കുന്നു. 10

വയൽ ശൂന്യമായത്ീന്നൎ ു ധാന്യം നശിച്ചും പുതുവീഞ്ഞു
വറ്റിയും എണ്ണ ക്ഷയിച്ചും േപായിരിക്കയാൽ േദശം
ദുഃഖിക്കുന്നു. 11 കൃഷിക്കാേര, ലജ്ജിപ്പിൻ;
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാേര, േകാതമ്പിെനയും യവെത്തയും
െചാല്ലി മുറയിടുവിൻ; വയലിെല വിളവു
നശിച്ചുേപായേല്ലാ. 12 മുന്തിരിവള്ളി വാടി,
അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങി, മാതളം, ഈന്തപ്പന, നാരകം
മുതലായി പറമ്പിെല സകലവൃക്ഷങ്ങളും
ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; ആനന്ദം മനുഷ്യെര വിട്ടു
മാഞ്ഞുേപായേല്ലാ. 13 പുേരാഹിതന്മാേര, രട്ടുടുത്തു
വിലപിപ്പിൻ; യാഗപീഠത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാേര,
മുറയിടുവിൻ; എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാേര,
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും നിങ്ങളുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
മുടങ്ങിേപ്പായിരിക്കെകാണ്ടു നിങ്ങൾ വന്നു രട്ടുടുത്തു
രാ്രതി കഴിച്ചുകൂട്ടുവിൻ. 14 ഒരു ഉപവാസദിവസം
നിയമിപ്പിൻ; സഭാേയാഗം വിളിപ്പിൻ; മൂപ്പന്മാെരയും
േദശത്തിെല സകലനിവാസികെളയും നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ; യേഹാവേയാടു നിലവിളിപ്പിൻ; 15

ആ ദിവസം അേയ്യാ കഷ്ടം! യേഹാവയുെട ദിവസം

അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതു സവ്വൎ ശക്തെന്റ പക്കൽനിന്നു
സംഹാരംേപാെല വരുന്നു. 16 നമ്മുെട കണ്ണിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ആഹാരവും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽനിന്നു സേന്താഷവും ഉല്ലാസേഘാഷവും
അറ്റുേപായേല്ലാ. 17 വിത്തു കട്ടകളുെട കീഴിൽ കിടന്നു
െകട്ടുേപാകുന്നു; ധാന്യം കരിഞ്ഞുേപായിരിക്കയാൽ
പാണ്ടികശാലകൾ ശൂന്യമായി കളപ്പുരകൾ
ഇടിഞ്ഞുേപാകുന്നു. 18 മൃഗങ്ങൾ എ്രത ഞരങ്ങുന്നു;
കന്നുകാലികൾ േമച്ചൽ ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു
ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു; ആടുകൾ ദണ്ഡം അനുഭവിക്കുന്നു. 19

യേഹാേവ, നിേന്നാടു ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു;
മരുഭൂമിയിെല പുലപ്ുറങ്ങൾ തീക്കും പറമ്പിെല
വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം ജ്വാെലക്കും
ഇരയായിത്തീന്നൎ ുവേല്ലാ. 20 നീർേതാടുകൾ
വറ്റിേപ്പാകയും മരുഭൂമിയിെല പുലപ്ുറങ്ങൾ തീക്കു
ഇരയായിത്തീരുകയും െചയത്തുെകാണ്ടു വയലിെല
മൃഗങ്ങളും നിെന്ന േനാക്കി കിെഴക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സീേയാനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; എെന്റ
വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ അയ്യംവിളിപ്പിൻ;
യേഹാവയുെട ദിവസം വരുന്നതുെകാണ്ടും

അതു അടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും േദശത്തിെല
സകലനിവാസികളും നടുങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 2 ഇരുട്ടും
അന്ധകാരവുമുേള്ളാരു ദിവസം; േമഘവും
കൂരിരുട്ടുമുേള്ളാരു ദിവസം തേന്ന. പവ്വൎ തങ്ങളിൽ
പരന്നിരിക്കുന്ന ്രപഭാതംേപാെല െപരുപ്പവും
ബലവുമുേള്ളാരു ജാതി; അങ്ങെനയുള്ളതു പണ്ടു
ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ഇനിേമലാൽ തലമുറതലമുറയായുള്ള
ആണ്ടുകേളാളം ഉണ്ടാകയുമില്ല. 3 അവരുെട മുമ്പിൽ
തീ കത്തുന്നു; അവരുെട പിമ്പിൽ ജ്വാല ദഹിപ്പിക്കുന്നു;
അവരുെട മുമ്പിൽ േദശം ഏെദൻേതാട്ടം
േപാെലയാകുന്നു; അവരുെട പിറകിേലാ ശൂന്യമായുള്ള
മരുഭൂമി; അവരുെട കയ്യിൽ നിന്നു യാെതാന്നും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല. 4 അവരുെട രൂപം കുതിരകളുെട
രൂപംേപാെല; അവർ കുതിരേച്ചവകെരേപ്പാെല
ഓടുന്നു. 5 അവർ പവ്വൎ തശിഖരങ്ങളിൽ രഥങ്ങളുെട
മുഴക്കംേപാെല കുതിച്ചുചാടുന്നു; അഗ്നിജ്വാല
താളടിെയ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദംേപാെലയും പെടക്കു
നിരന്നുനില്ക്കുന്ന ശക്തിയുള്ള പടജ്ജനം േപാെലയും
തേന്ന. 6 അവരുെട മുമ്പിൽ ജാതികൾ നടുങ്ങുന്നു;
സകലമുഖങ്ങളും വിളറിേപ്പാകുന്നു; 7 അവർ
വീരന്മാെരേപ്പാെല ഓടുന്നു; േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല
മതിൽ കയറുന്നു; അവർ പാത വിട്ടുമാറാെത
താന്താെന്റ വഴിയിൽ നടക്കുന്നു. 8 അവർ തമ്മിൽ
തിക്കാെത താന്താെന്റ പാതയിൽ േനെര നടക്കുന്നു;
അവർ മുറിേവല്ക്കാെത ആയുധങ്ങളുെട ഇടയിൽകൂടി
ചാടുന്നു. 9 അവർ പട്ടണത്തിൽ ചാടിക്കടക്കുന്നു;
മതിലിേന്മൽ ഓടുന്നു; വീടുകളിേന്മൽ കയറുന്നു;
കള്ളെനേപ്പാെല കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുന്നു.
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10 അവരുെട മുമ്പിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു; ആകാശം
നടങ്ങുന്നു; സൂയ്യൎ നും ച്രന്ദനും ഇരുണ്ടുേപാകുന്നു;
നക്ഷ്രതങ്ങൾ ്രപകാശം നല്കാതിരിക്കുന്നു. 11 യേഹാവ
തെന്റ ൈസന്യത്തിൻ മുമ്പിൽ േമഘനാദം
േകൾപ്പിക്കുന്നു; അവെന്റ പാളയം അത്യന്തം വലുതും
അവെന്റ വചനം അനുഷഠ്ിക്കുന്നവൻ
ശക്തിയുള്ളവനും തേന്ന; യേഹാവയുെട ദിവസം
വലുതും അതിഭയങ്കരവുമാകുന്നു; അതു
സഹിക്കാകുന്നവൻ ആർ? 12 എന്നാൽ
ഇേപ്പാെഴങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
ഉപവാസേത്താടും കരച്ചേലാടും
വിലാപേത്താടുംകൂെട എങ്കേലക്കു തിരിവിൻ എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 13 വ്രസ്തങ്ങെളയല്ല
ഹൃദയങ്ങെള തേന്ന കീറി നിങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു തിരിവിൻ; അവൻ
കൃപയും കരുണയും ദീഘൎ ക്ഷമയും
മഹാദയയുമുള്ളവനേല്ലാ; അവൻ
അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കും. 14 നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ വീണ്ടും അനുതപിച്ചു തനിക്കു
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവുമായുേള്ളാരു
അനു്രഗഹം െവേച്ചക്കയില്ലേയാ? ആക്കൎ റിയാം? 15

സീേയാനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; ഒരു ഉപവാസം
നിയമിപ്പിൻ; സഭാേയാഗം വിളിപ്പിൻ! 16 ജനെത്ത
കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ; സഭെയ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ;
മൂപ്പന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ; ൈപതങ്ങെളയും
മുലകുടിക്കുന്നവെരയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുവിൻ;
മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ടു
പുറത്തു വരെട്ട. 17 യേഹാവയുെട ശുശ്രൂഷകന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർ പൂമുഖത്തിെന്റയും
യാഗപീഠത്തിെന്റയും മേദ്ധ്യ കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു:
യേഹാേവ, നിെന്റ ജനേത്താടു ക്ഷമിേക്കണേമ;
ജാതികൾ അവരുെട േമൽ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ അവകാശെത്ത നിെന്ദക്കു ഏലപ്ിക്കരുേത;
അവരുെട ൈദവം എവിെടെയന്നു ജാതികളുെട
ഇടയിൽ പറയുന്നെതന്തിന്നു? എന്നിങ്ങെന പറയെട്ട.

18 അങ്ങെന യേഹാവ തെന്റ േദശത്തിന്നു േവണ്ടി
തീക്ഷ്ണത കാണിച്ചു തെന്റ ജനെത്ത ആദരിച്ചു. 19

യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന്നു ഉത്തരം അരുളിയതു:
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും
നല്കും; നിങ്ങൾ അതിനാൽ തൃപത്ി ്രപാപിക്കും; ഞാൻ
ഇനി നിങ്ങെള ജാതികളുെട ഇടയിൽ
നിന്ദയാക്കുകയുമില്ല. 20 വടക്കുനിന്നുള്ള ശ്രതുവിെന
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു ദൂരത്താക്കി
വരണ്ടതും ശൂന്യവുമാേയാരു േദശേത്തക്കു നീക്കി,
അവെന്റ മുൻപടെയ കിഴെക്ക കടലിലും അവെന്റ
പിൻപടെയ പടിഞ്ഞാെറ കടലിലും ഇട്ടുകളയും;
അവൻ വമ്പു കാട്ടിയിരിക്കെകാണ്ടു അവെന്റ ദുഗ്ഗൎ ന്ധം
െപാങ്ങുകയും നാറ്റം കയറുകയും െചയ്യും. 21

േദശേമ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ, േഘാഷിച്ചുല്ലസിച്ചു
സേന്താഷിക്ക; യേഹാവ വൻകായ്യൎ ങ്ങെള
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 22 വയലിേല മൃഗങ്ങേള,
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; മരുഭൂമിയിെല പുലപ്ുറങ്ങൾ
പച്ചെവക്കുന്നു; വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കുന്നു;
അത്തിവൃക്ഷവും മുന്തിരിവള്ളിയും അനുഭവപുഷ്ടി
നല്കുന്നു. 23 സീേയാൻ മക്കേള, േഘാഷിച്ചുല്ലസിച്ചു
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ സേന്താഷിപ്പിൻ!
അവൻ തക്ക അളവായി നിങ്ങൾക്കു മുൻമഴ തരുന്നു;
അവൻ മുേമ്പേപ്പാെല നിങ്ങൾക്കു മുൻമഴയും
പിൻമഴയുമായ വഷൎ ം െപയ്യിച്ചുതരുന്നു. 24 അങ്ങെന
കളപ്പുരകൾ ധാന്യംെകാണ്ടു നിറയും; ചക്കുകൾ

വീഞ്ഞും എണ്ണയും െകാണ്ടു കവിയും. 25 ഞാൻ
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ
മഹാൈസന്യമായ െവട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും
പച്ചപ്പുഴുവും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പകരം നല്കും. 26 നിങ്ങൾ
േവണ്ടുേവാളം തിന്നു തൃപത്രായി, നിങ്ങേളാടു
അത്ഭുതമായി ്രപവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിക്കും;
എെന്റ ജനം ഒരുനാളും ലജ്ജിച്ചുേപാകയുമില്ല. 27

ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ നടുവിൽ ഉണ്ടു; ഞാൻ
നിങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ, മെറ്റാരുത്തന്നുമില്ല
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും; എെന്റ ജനം ഒരു നാളും
ലജ്ജിച്ചുേപാകയുമില്ല.

28 അതിെന്റ േശഷേമാ, ഞാൻ സകലജഡത്തിേന്മലും
എെന്റ ആത്മാവിെന പകരും; നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും; നിങ്ങളുെട വൃദ്ധന്മാർ
സ്വപന്ങ്ങെള കാണും; നിങ്ങളുെട െയൗവനക്കാർ
ദശൎ നങ്ങെള ദശൎ ിക്കും. 29 ദാസന്മാരുെടേമലും
ദാസിമാരുെടേമലും കൂെട ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ
എെന്റ ആത്മാവിെന പകരും. 30 ഞാൻ
ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങെള കാണിക്കും:
രക്തവും തീയും പുകത്തൂണും തേന്ന. 31

യേഹാവയുെട വലുതും ഭയങ്കരവുമായുള്ള ദിവസം
വരുംമുെമ്പ സൂയ്യൎ ൻ ഇരുളായും ച്രന്ദൻ രക്തമായും
മാറിേപ്പാകും. 32 എന്നാൽ യേഹാവയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിക്കെപടും;
യേഹാവ അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല
സിേയാൻപവ്വൎ തത്തിലും െയരൂശേലമിലും ഒരു
രക്ഷിതഗണവും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
യേഹാവ വിളിപ്പാനുള്ളവരും ഉണ്ടാകും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും
സ്ഥിതി മാറ്റുവാനുള്ള നാളുകളിലും
കാലത്തിലും 2 ഞാൻ സകലജാതികെളയും

കൂട്ടി യേഹാശാഫാത്ത് താഴവ്രയിൽ
െചല്ലുമാറാക്കുകയും എെന്റ ജനം നിമിത്തവും എെന്റ
അവകാശമായ യി്രസാേയൽനിമിത്തവും അവേരാടു
വ്യവഹരിക്കയും െചയ്യും; അവർ അവെര
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു എെന്റ േദശെത്ത
വിഭാഗിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 3 അവർ എെന്റ
ജനത്തിന്നു ചീട്ടിട്ടു ഒരു ബാലെന ഒരു േവശ്യക്കു
േവണ്ടി െകാടുക്കയും ഒരു ബാലെയ വിറ്റു
വീഞ്ഞുകുടിക്കയും െചയത്ു. 4 േസാരും സീേദാനും
സകലെഫലിസ്ത്യ ്രപേദശങ്ങളുമായുേള്ളാേവ,
നിങ്ങൾക്കു എേന്നാടു എന്തു കായ്യൎ ം? നിങ്ങേളാടു
െചയത്തിന്നു നിങ്ങൾ എനിക്കു പകരം െചയ്യുേമാ?
അല്ല, നിങ്ങൾ എേന്നാടു വല്ലതും െചയ്യുന്നു എങ്കിൽ
ഞാൻ േവഗമായും ശീ്രഘമായും നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തി
നിങ്ങളുെട തലേമൽ തേന്ന വരുത്തും. 5 നിങ്ങൾ
എെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്തു എെന്റ
അതിമേനാഹരവസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുെട
േക്ഷ്രതങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 6 െയഹൂദ്യെരയും
െയരൂശേലമ്യെരയും അവരുെട അതിരുകളിൽനിന്നു
ദൂരത്തു അകറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ അവെര
യവനന്മാക്കൎ ു വിറ്റുകളഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
അവെര വിറ്റുകളഞ്ഞിടത്തുനിന്നു ഞാൻ അവെര
ഉണത്തൎ ുകയും നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തി നിങ്ങളുെട
തലേമൽ തേന്ന വരുത്തുകയും െചയ്യും. 8 ഞാൻ
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നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
െയഹൂദ്യക്കൎ ു വിറ്റുകളയും; അവർ അവെര ദൂരത്തുള്ള
ജാതിയായ െശബായക്കൎ ു വിറ്റുകളയും; യേഹാവ അതു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു.

9 ഇതു ജാതികളുെട ഇടയിൽ വിളിച്ചുപറവിൻ!
വിശുദ്ധയുദ്ധത്തിന്നു ഒരുങ്ങിെക്കാൾവിൻ! വീരന്മാെര
ഉേദ്യാഗിപ്പിപ്പിൻ! സകലേയാദ്ധാക്കളും അടുത്തുവന്നു
പുറെപ്പടെട്ട. 10 നിങ്ങളുെട െകാഴുക്കെള
വാളുകളായും വാക്കത്തികെള കുന്തങ്ങളായും
അടിപ്പിൻ! ദുബ്ബൎ ലൻ തെന്നത്താൻ വീരനായി
മതിക്കെട്ട. 11 ചുറ്റുമുള്ള
സകലജാതികളുമായുേള്ളാേര, ബദ്ധെപ്പട്ടു
വന്നുകൂടുവിൻ! യേഹാേവ, അവിേടക്കു നിെന്റ
വീരന്മാെര ഇറങ്ങുമാറാേക്കണേമ. 12 ജാതികൾ
ഉണന്നൎ ു യേഹാശാഫാത്ത് താഴവ്രയിേലക്കു
പുറെപ്പടെട്ട. അവിെട ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള
സകലജാതികെളയും ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്നു
ഇരിക്കും. 13 അരിവാൾ ഇടുവിൻ; െകായത്്തിന്നു
വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; വന്നു ചവിട്ടുവിൻ; ചക്കു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; െതാട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ദുഷ്ടത വലുതേല്ലാ. 14 വിധിയുെട
താഴവ്രയിൽ അസംഖ്യസമൂഹങ്ങെള കാണുന്നു;
വിധിയുെട താഴവ്രയിൽ യേഹാവയുെട ദിവസം
അടുത്തിരിക്കുന്നു. 15 സൂയ്യൎ നും ച്രന്ദനും

ഇരുണ്ടുേപാകും; നക്ഷ്രതങ്ങൾ ്രപകാശം
നല്കുകയുമില്ല. 16 യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്നു
ഗജ്ജൎ ിച്ചു, െയരൂശേലമിൽനിന്നു തെന്റ നാദം
േകൾപ്പിക്കും; ആകാശവും ഭൂമിയും കുലുങ്ങിേപ്പാകും;
എന്നാൽ യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന്നു ശരണവും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു ദുഗ്ഗൎ വും ആയിരിക്കും. 17

അങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തമായ
സീേയാനിൽ വസിക്കുന്നവനായി നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.
െയരൂശേലം വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അന്യജാതിക്കാർ
ഇനി അതിൽകൂടി കടക്കയുമില്ല. 18 അന്നാളിൽ
പവ്വൎ തങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു െപാഴിക്കും; കുന്നുകൾ
പാൽ ഒഴുക്കും; െയഹൂദയിെല എല്ലാേതാടുകളും
െവള്ളം ഒഴുക്കും; യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നു
ഒരു ഉറവു പുറെപ്പട്ടു ശിത്തീംതാഴവ്രെയ നെനക്കും.
19 െയഹൂദാേദശത്തുെവച്ചു കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
െചാരിഞ്ഞു അവേരാടു െചയത്
സാഹസംേഹതുവായി മി്രസയീം ശൂന്യമായത്ീരുകയും
എേദാം നിജ്ജൎ നമരുഭൂമിയായി ഭവിക്കയും െചയ്യും. 20

െയഹൂെദേക്കാ സദാകാലേത്തക്കും െയരൂശേലമിന്നു
തലമുറതലമുറേയാളവും നിവാസികളുണ്ടാകും. 21

ഞാൻ േപാക്കീട്ടില്ലാത്ത അവരുെട രക്തപാതകം ഞാൻ
േപാക്കും; യേഹാവ സീേയാനിൽ
വസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െതേക്കാവയിെല ഇടയന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ
ആേമാസ ്െയഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
കാലത്തും യി്രസാേയൽരാജാവായ

േയാവാശിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
കാലത്തും ഭൂകമ്പത്തിന്നു രണ്ടു സംവത്സരം മുെമ്പ
യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചു ദശൎ ിച്ച വചനങ്ങൾ. 2

അവൻ പറഞ്ഞേതാ: യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്നു
ഗജ്ജൎ ിച്ചു, െയരൂശേലമിൽനിന്നു തെന്റ നാദം
േകൾപ്പിക്കും. അേപ്പാൾ ഇടയന്മാരുെട
േമച്ചലപ്ുറങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; കേമ്മൎ ലിെന്റ െകാടുമുടി
വാടിേപ്പാകും. 3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ദേമ്മെശക്കിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ
അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ ഗിെലയാദിെന
ഇരിമ്പുെമതിവണ്ടിെകാണ്ടു െമതിച്ചിരിക്കയാൽ തേന്ന,
ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 4 ഞാൻ
ഹസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ഒരു തീ അയക്കും; അതു
െബൻഹദദിെന്റ അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 5

ഞാൻ ദേമ്മെശക്കിെന്റ ഓടാമ്പൽ തകത്തൎ ു,
ആെവൻതാഴവ്രയിൽനിന്നു നിവാസിെയയും
ഏെദൻഗൃഹത്തിൽനിന്നു െചേങ്കാൽ
പിടിക്കുന്നവെനയും േഛദിച്ചുകളയും; അരാമ്യർ
ബദ്ധന്മാരായി കീറിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 6 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഗസ്സയുെട മൂേന്നാ നാേലാ
അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ എേദാമിന്നു
ഏലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു ബദ്ധന്മാെര ആസകലം
െകാണ്ടുേപായിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളകയില്ല. 7 ഞാൻ ഗസ്സയുെട മതിലിന്നകത്തു
ഒരു തീ അയക്കും; അതു അതിെന്റ അരമനകെള
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 8 ഞാൻ അേസ്താദിൽനിന്നു
നിവാസിെയയും അെസ്കേലാനിൽനിന്നു െചേങ്കാൽ
പിടിക്കുന്നവെനയും േഛദിച്ചുകളയും; എെന്റ ൈക
എേ്രകാെന്റ േനെര തിരിക്കും; െഫലിസ്ത്യരിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവർ നശിച്ചുേപാകും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 9 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േസാരിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ
അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ സേഹാദരസഖ്യത
ഓക്കൎ ാെത ബദ്ധന്മാെര ആസകലം എേദാമിന്നു
ഏലപ്ിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളകയില്ല. 10 ഞാൻ േസാരിെന്റ
മതിലിന്നകത്തു ഒരു തീ അയക്കും; അതു അതിെന്റ
അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 11 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എേദാമിെന്റ മൂേന്നാ
നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം, അവൻ തെന്റ
സേഹാദരെന വാേളാടുകൂെട പിന്തുടന്നൎ ു, തെന്റ
േകാപം സദാകാലം കടിച്ചുകീറുവാൻ തക്കവണ്ണം
സഹതാപം വിട്ടുകളകയും േദ്വഷ്യം സദാകാലം
െവച്ചുെകാൾകയും െചയത്ിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ

മടക്കിക്കളകയില്ല. 12 ഞാൻ േതമാനിൽ ഒരു തീ
അയക്കും; അതു െബാ്രസയിെല അരമനകെള
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 13 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അേമ്മാന്യരുെട മൂേന്നാ നാേലാ
അതി്രകമം നിമിത്തം, അവർ തങ്ങളുെട അതിർ
വിസ്താരമാേക്കണ്ടതിന്നു ഗിെലയാദിെല ഗഭൎ ിണികെള
പിളന്നൎ ുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളകയില്ല. 14 ഞാൻ രബ്ബയുെട മതിലിന്നകത്തു
ഒരു തീ കത്തിക്കും; അതു യുദ്ധദിവസത്തിെല
ആേപ്പൎ ാടും പിശറുള്ള നാളിെല െകാടുങ്കാേറ്റാടുംകൂെട
അതിെല അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 15 അവരുെട
രാജാവു ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും;
അവനും അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും ഒരുേപാെല തേന്ന
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
േമാവാബിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ
അതി്രകമംനിമിത്തം, അവൻ

എേദാംരാജാവിെന്റ അസ്ഥികെള ചുട്ടു
കുമ്മായമാക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കയാൽ തെന്ന, ഞാൻ
ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 2 ഞാൻ േമാവാബിൽ ഒരു തീ
അയക്കും; അതു െകരീേയാത്തിെന്റ അരമനകെള
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; േമാവാബ ്കലഹേത്താടും
ആേപ്പൎ ാടും കാഹളനാദേത്താടും കൂെട മരിക്കും. 3

ഞാൻ ന്യായാധിപതിെയ അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
േഛദിച്ചു, അതിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും
അവേനാടുകൂെട െകാല്ലും എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 4 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: െയഹൂദയുെട മൂേന്നാ നാേലാ
അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണെത്ത നിരസിക്കയും അവെന്റ ചട്ടങ്ങെള
്രപമാണിക്കാെതയിരിക്കയും അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
പിന്തുടന്നൎ ുേപാന്ന അവരുെട വ്യാജമൂത്തൎ ികൾ അവെര
െതറ്റിനടക്കുമാറാക്കുകയും െചയത്ിരിക്കയാൽ തേന്ന,
ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 5 ഞാൻ െയഹൂദയിൽ
ഒരു തീ അയക്കും; അതു െയരൂശേലമിെല അരമനകെള
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും.

6 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയലിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ അതി്രകമം നിമിത്തം,
അവർ നീതിമാെന പണത്തിന്നും ദരി്രദെന ഒരുകൂട്ടു
െചരിപ്പിന്നും വിറ്റുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ തേന്ന, ഞാൻ
ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 7 അവർ എളിയവരുെട
തലയിൽ മൺെപാടി കാണ്മാൻ കാംക്ഷിക്കയും
സാധുക്കളുെട വഴി മറിച്ചുകളകയും െചയ്യുന്നു: എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഒരു പുരുഷനും അവെന്റ അപ്പനും ഒേര യുവതിയുെട
അടുക്കൽ െചല്ലുന്നു. 8 അവർ ഏതു
ബലിപീഠത്തിന്നരികത്തും പണയം വാങ്ങിയ വ്രസ്തം
വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുകയും പിഴ അെടച്ചവരുെട
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വീഞ്ഞു തങ്ങളുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽെവച്ചു
കുടിക്കയും െചയ്യുന്നു. 9 ഞാേനാ അേമായ്യൎ െന
അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു; അവെന്റ
ഉയരം േദവദാരുക്കളുെട ഉയരംേപാെലയായിരുന്നു;
അവൻ കരുേവലകങ്ങൾേപാെല
ശക്തിയുള്ളവനുമായിരുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ മീെത
അവെന്റ ഫലവും താെഴ അവെന്റ േവരും
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 10 ഞാൻ നിങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു, അേമായ്യൎ െന്റ
േദശെത്ത ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങെള
നാലപ്തു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽകൂടി നടത്തി. 11

ഞാൻ നിങ്ങളുെട പു്രതന്മാരിൽ ചിലെര
്രപവാചകന്മാരായും നിങ്ങളുെട െയൗവനക്കാരിൽ
ചിലെര ്രവതസ്ഥന്മാരായും എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന
തേന്ന അല്ലേയാ, യി്രസാേയൽമക്കേള, എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
്രവതസ്ഥന്മാക്കൎ ു വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ െകാടുക്കയും
്രപവാചകന്മാേരാടു: ്രപവചിക്കരുതു എന്നു
കലപ്ിക്കയും െചയത്ു. 13 കറ്റ കയറ്റിയ വണ്ടി
അമത്തൎ ുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള നിങ്ങൾ
ഇരിക്കുന്നിടത്തു അമത്തൎ ിക്കളയും. 14 അങ്ങെന
േവഗവാന്മാക്കൎ ു ശരണം നശിക്കും; ബലവാെന്റ ശക്തി
നിലനില്ക്കയില്ല; വീരൻ തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കയില്ല; 15

വില്ലാളി ഉെറച്ചുനില്ക്കയില്ല; ശീ്രഘഗാമി തെന്നത്താൻ
വിടുവിക്കയില്ല, കുതിര കയറി ഓടുന്നവൻ തെന്റ
ജീവെന രക്ഷിക്കയുമില്ല. 16 വീരന്മാരിൽ
ൈധയ്യൎ േമറിയവൻ അന്നാളിൽ നഗ്നനായി ഓടിേപ്പാകും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽമക്കേള, നിങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഞാൻ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച
സവ്വൎ വംശെത്തക്കുറിച്ചും യേഹാവ

അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്ന ഈ വചനം േകൾപ്പിൻ! 2

ഭൂമിയിെല സകലവംശങ്ങളിലുംെവച്ചു ഞാൻ നിങ്ങെള
മാ്രതം തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
നിങ്ങളുെട അകൃത്യങ്ങെളാെക്കയും നിങ്ങളിൽ
സന്ദശൎ ിക്കും. 3 രണ്ടുേപർ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാെത
ഒരുമിച്ചു നടക്കുേമാ? ഇരയില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ സിംഹം
കാട്ടിൽ അലറുേമാ? 4 ഒന്നിെനയും പിടിച്ചിട്ടല്ലാെത
ബാലസിംഹം ഗുഹയിൽനിന്നു ഒച്ച
പുറെപ്പടുവിക്കുേമാ? 5 കുടുക്കില്ലാതിരിെക്ക പക്ഷി
നിലെത്ത കണിയിൽ അകെപ്പടുേമാ? ഒന്നും
പിടിെപടാെത കണി നിലത്തുനിന്നു െപാങ്ങുേമാ? 6

നഗരത്തിൽ കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ ജനം
േപടിക്കാതിരിക്കുേമാ? യേഹാവ വരുത്തീട്ടല്ലാെത
നഗരത്തിൽ അനത്ഥൎ ം ഭവിക്കുേമാ? 7 യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ു തെന്റ
രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്താെത ഒരു കായ്യൎ വും െചയ്കയില്ല.
8 സിംഹം ഗജ്ജൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു; ആർ
ഭയെപ്പടാതിരിക്കും? യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു; ആർ ്രപവചിക്കാതിരിക്കും?
9 ശമയ്യൎ ാപവ്വൎ തങ്ങളിൽ വന്നുകൂടി അതിെന്റ
നടുവിലുള്ള മഹാകലഹങ്ങെളയും അതിെന്റ
മേദ്ധ്യയുള്ള പീഡനങ്ങെളയും േനാക്കുവിൻ എന്നു
അേസ്താദിെല അരമനകളിേന്മലും മി്രസയീംേദശത്തിെല
അരമനകളിേന്മലും േഘാഷിച്ചുപറവിൻ! 10 തങ്ങളുെട
അരമനകളിൽ അന്യായവും സാഹസവും
സം്രഗഹിച്ചുെവക്കുന്നവർ ന്യായം ്രപവത്തൎ ിപ്പാൻ

അറിയുന്നില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 11

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േദശത്തിന്നു ചുറ്റും ഒരു ൈവരി
ഉണ്ടാകും; അവൻ നിെന്റ ഉറപ്പു നിങ്കൽനിന്നു
താഴത്്തിക്കളയും; നിെന്റ അരമനകൾ
െകാള്ളയായിതീരും. 12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഒരു ഇടയൻ രണ്ടു കാേലാ ഒരു
കാേതാ സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്നു
വലിെച്ചടുക്കുന്നതുേപാെല ശമയ്യൎ യിൽ കിടക്കയുെട
േകാണിലും പട്ടുെമത്തേമലും ഇരിക്കുന്ന
യി്രസാേയൽമക്കൾ വിടുവിക്കെപ്പടും. 13 നിങ്ങൾ
േകട്ടു യാേക്കാബ ്ഗൃഹേത്താടു സാക്ഷീകരിപ്പിൻ
എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 14 ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ
അതി്രകമങ്ങൾനിമിത്തം അവെന സന്ദശൎ ിക്കുന്ന
നാളിൽ ബലിപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞു
നിലത്തു വീഴുവാന്തക്കവണ്ണം ഞാൻ േബേഥലിെല
ബലിപീഠങ്ങെളയും സന്ദശൎ ിക്കും. 15 ഞാൻ
േഹമന്തഗൃഹവും ്രഗീഷമ്ഗൃഹവും ഒരുേപാെല
തകത്തൎ ുകളയും; ദന്തഭവനങ്ങൾ നശിച്ചുേപാകും;
പലവീടുകളും മുടിഞ്ഞുേപാകും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എളിയവെര പീഡിപ്പിക്കയും ദരി്രദന്മാെര
തകക്കൎ ുകയും തങ്ങളുെട ഭത്തൎ ാക്കന്മാേരാടു:
െകാണ്ടുവരുവിൻ; ഞങ്ങൾ കുടിക്കെട്ട എന്നു

പറകയും െചയ്യുന്ന ശമയ്യൎ ാപവ്വൎ തത്തിെല
ബാശാന്യപശുക്കേള, ഈ വചനം േകൾപ്പിൻ. 2 ഞാൻ
നിങ്ങെള െകാളുത്തുെകാണ്ടും നിങ്ങളുെട സന്തതിെയ
ചൂണ്ടൽെകാണ്ടും പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുന്ന കാലം
നിങ്ങൾക്കു വരും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
തെന്റ വിശുദ്ധിെയെച്ചാല്ലി സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 3

അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തി േനെര മുേമ്പാട്ടു മതിൽ
പിളപ്പൎ ുകളിൽകൂടി പുറത്തുെചല്ലുകയും രിേമ്മാെന
എറിഞ്ഞുകളകയും െചയ്യും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 4 േബേഥലിൽെചന്നു അതി്രകമം
െചയവ്ിൻ; ഗിലഗ്ാലിൽ െചന്നു അതി്രകമം
വദ്ധൎ ിപ്പിപ്പിൻ; രാവിെലേതാറും നിങ്ങളുെട
ഹനനയാഗങ്ങെളയും മൂന്നാംനാൾേതാറും നിങ്ങളുെട
ദശാംശങ്ങെളയും െകാണ്ടുെചല്ലുവിൻ. 5

പുളിച്ചമാവുെകാണ്ടുള്ള േസ്താ്രത യാഗം അപ്പൎ ിപ്പിൻ;
സ്വേമധാപ്പൎ ിതങ്ങെള േഘാഷിച്ചു ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ;
അങ്ങെന അേല്ലാ, യി്രസാേയൽമക്കേള, നിങ്ങൾക്കു
ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നതു എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 6 നിങ്ങളുെട
എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പല്ലിെന്റ
െവടിപ്പും എല്ലായിടങ്ങളിലും അപ്പത്തിെന്റ കുറവും
വരുത്തീട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 7 െകായത്്തിന്നു ഇനി
മൂന്നു മാസമുള്ളേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മഴ
മുടക്കിക്കളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ മഴ
െപയ്യിക്കയും മെറ്റ പട്ടണത്തിൽ മഴ
െപയ്യിക്കാതിരിക്കയും െചയത്ു; ഒരു കണ്ടത്തിൽ മഴ
െപയത്ു; മഴ െപയ്യാത്ത മെറ്റ കണ്ടം വരണ്ടുേപായി. 8

രണ്ടുമൂന്നു പട്ടണം െവള്ളം കുടിപ്പാൻ ഒരു
പട്ടണത്തിേലക്കു ഉഴന്നുെചന്നു, ദാഹം
തീന്നൎ ില്ലതാനും; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 9
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ഞാൻ നിങ്ങെള െവൺകതിർെകാണ്ടും
വിഷമഞ്ഞുെകാണ്ടും ശിക്ഷിച്ചു; നിങ്ങളുെട
േതാട്ടങ്ങെളയും മുന്തിരിപ്പറമ്പുകെളയും
അത്തിവൃക്ഷങ്ങെളയും ഒലിവുമരങ്ങെളയും
പലേപ്പാഴും തുള്ളൻ തിന്നുകളഞ്ഞു; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ
എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 10 മി്രസയീമിൽ എന്നേപ്പാെല ഞാൻ
മഹാമാരി നിങ്ങളെട ഇടയിൽ അയച്ചു നിങ്ങളുെട
െയൗവനക്കാെര വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു നിങ്ങളുെട
കുതിരകെള പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി; നിങ്ങളുെട
പാളയങ്ങളിെല നാറ്റം ഞാൻ നിങ്ങളുെട മൂക്കിൽ
കയറുമാറാക്കി; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 11

ൈദവം െസാേദാമിെനയും െഗാേമാരെയയും
ഉന്മൂലനാശം െചയത്തുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഒരു ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി, നിങ്ങൾ കത്തുന്ന
തീയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട ഒരു െകാള്ളിേപാെല
ആയിരുന്നു; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞില്ല
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12 അതുെകാണ്ടു
യി്രസാേയേല, ഞാൻ ഇങ്ങെന നിേന്നാടു െചയ്യും;
യി്രസാേയേല, ഞാൻ ഇതു നിേന്നാടു െചയവ്ാൻ
േപാകുന്നതുെകാണ്ടു നിെന്റ ൈദവെത്ത
എതിേരലപ്ാൻ ഒരുങ്ങിെക്കാൾക. 13 പവ്വൎ തങ്ങെള
നിമ്മൎ ിക്കയും കാറ്റിെന സൃഷ്ടിക്കയും മനുഷ്യേനാടു
അവെന്റ നിരൂപണം ഇന്നെതന്നു അറിയിക്കയും
്രപഭാതെത്ത അന്ധകാരമാക്കുകയും ഭൂമിയുെട
ഉന്നതികളിേന്മൽ നടെകാള്ളുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരുത്തനുണ്ടു; ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു
വിലാപംെചാല്ലുന്ന ഈ വചനം േകൾപ്പിൻ! 2

യി്രസാേയൽകന്യക വീണിരിക്കുന്നു; ഇനി
എഴുേന്നല്ക്കയും ഇല്ല; അവൾ നിലേത്താടു
പറ്റിക്കിടക്കുന്നു; അവെള നിവിക്കൎ ുവാൻ ആരുമില്ല. 3

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു:
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ആയിരം േപരുമായി പുറെപ്പട്ട
പട്ടണത്തിൽ നൂറുേപർ മാ്രതം േശഷിക്കും; നൂറു
േപരുമായി പുറെപ്പട്ടതിന്നു പത്തുേപർ മാ്രതം
േശഷിക്കും. 4 യേഹാവ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്ന അേന്വഷിപ്പിൻ. 5

േബേഥലിെന അേന്വഷിക്കരുതു; ഗിലഗ്ാലിേലക്കു
െചല്ലരുതു; േബർ-േശബയിേലക്കു കടക്കയുമരുതു;
ഗിലഗ്ാൽ ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും;
േബേഥൽ നാസ്തിയായി ഭവിക്കും. 6 നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പിൻ;
അെല്ലങ്കിൽ അവൻ േബേഥലിൽ ആക്കൎ ും
െകടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തീേപാെല
േയാേസഫഗ്ൃഹത്തിേന്മൽ ചാടി അതിെന
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 7 ന്യായെത്ത കാഞ്ഞിരം
ആക്കിത്തീക്കൎ ുകയും നീതിെയ നിലത്തു
തള്ളിയിട്ടുകളകയും െചയ്യുന്നവേര, 8

കാത്തൎ ികെയയും മകയിരെത്തയും സൃഷ്ടിക്കയും
അന്ധതമസ്സിെന ്രപഭാതമാക്കി മാറ്റുകയും പകലിെന
രാ്രതിയാക്കി ഇരുട്ടുകയും സമു്രദത്തിെല െവള്ളെത്ത
വിളിച്ചു ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും െചയ്യുന്നവെന
അേന്വഷിപ്പിൻ; യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവെന്റ

നാമം. 9 അവൻ േകാെട്ടക്കു നാശം വരുവാൻ
തക്കവണ്ണം ബലവാെന്റ േമൽ നാശം മിന്നിക്കുന്നു. 10

േഗാപുരത്തിങ്കൽ ന്യായം വിധിക്കുന്നവെന അവർ
േദ്വഷിക്കയും പരമാത്ഥൎ ം സംസാരിക്കുന്നവെന
െവറുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 11 അങ്ങിെന നിങ്ങൾ
എളിയവെന ചവിട്ടിക്കളകയും അവേനാടു
േകാഴയായി ധാന്യം വാങ്ങുകയും െചയ്യുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾ െവട്ടുകല്ലുെകാണ്ടു വീടു പണിയും; അതിൽ
പാക്കൎ യില്ലതാനും; നിങ്ങൾ മേനാഹരമായ
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും; അവയിെല വീഞ്ഞു
കുടിക്കയില്ലതാനും; 12 നീതിമാെന േക്ലശിപ്പിച്ചു
ൈകക്കൂലി വാങ്ങുകയും േഗാപുരത്തിങ്കൽ
ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായം മറിച്ചുകളകയും െചയ്യുന്നവേര,
നിങ്ങളുെട അതി്രകമങ്ങൾ അനവധിയും നിങ്ങളുെട
പാപങ്ങൾ കഠിനവും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 13

അതുെകാണ്ടു ബുദ്ധിമാൻ ഈ കാലത്തു
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; ഇതു ദുഷ്കാലമേല്ലാ; 14 നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്നു തിന്മയല്ല നന്മ തേന്ന
അേന്വഷിപ്പിൻ; അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതുേപാെല
ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും. 15 നിങ്ങൾ തിന്മ േദ്വഷിച്ചു
നന്മ ഇച്ഛിച്ചു േഗാപുരത്തിങ്കൽ ന്യായം
നിലനിത്തൎ ുവിൻ; പേക്ഷ ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവ േയാേസഫിൽ േശഷിപ്പുള്ളവേരാടു കൃപ
കാണിക്കും. 16 അതുെകാണ്ടു ൈസന്യങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന കത്തൎ ാവു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; സകല വീഥികളിലും വിലാപം
ഉണ്ടാകും; എല്ലാ െതരുക്കളിലും അവർ: അേയ്യാ,
അേയ്യാ എന്നു പറയും; അവർ കൃഷിക്കാെര
ദുഃഖിപ്പാനും ്രപലാപജ്ഞന്മാെര വിലാപിപ്പാനും
വിളിക്കും. 17 ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ കൂടി
കടന്നുേപാകുന്നതുെകാണ്ടു എല്ലാ
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിലും വിലാപമുണ്ടാകും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

18 യേഹാവയുെട ദിവസത്തിന്നായി
വാഞഛ്ിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം!
യേഹാവയുെട ദിവസംെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു എന്തു
ഗുണം! അതു െവളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടേ്രത. 19 അതു ഒരുത്തൻ
സിംഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായിട്ടു കരടി
അവന്നു എതിെപ്പൎ ടുകേയാ വീട്ടിൽ െചന്നു
ൈകെവച്ചു ചുമേരാടു ചാരീട്ടു സപ്പൎ ം അവെന
കടിക്കേയാ െചയ്യുന്നതുേപാെല ആകുന്നു. 20

യേഹാവയുെട ദിവസം െവളിച്ചമല്ല, ഇരുൾ
തെന്നയേല്ലാ; ഒട്ടും ്രപകാശമില്ലാെത അന്ധതമസ്സു
തേന്ന. 21 നിങ്ങളുെട മത്സരങ്ങെള ഞാൻ േദ്വഷിച്ചു
നിരസിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട സഭാേയാഗങ്ങളിൽ എനിക്കു
്രപസാദമില്ല. 22 നിങ്ങൾ എനിക്കു േഹാമയാഗങ്ങളും
േഭാജനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചാലും ഞാൻ
്രപസാദിക്കയില്ല; തടിച്ച മൃഗങ്ങൾെകാണ്ടുള്ള
നിങ്ങളുെട സമാധാനയാഗങ്ങെള ഞാൻ
കടാക്ഷിക്കയില്ല. 23 നിെന്റ പാട്ടുകളുെട സ്വരം എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കുക; നിെന്റ വീണാനാദം ഞാൻ
േകൾക്കയില്ല. 24 എന്നാൽ ന്യായം െവള്ളംേപാെലയും
നീതി വറ്റാത്ത േതാടുേപാെലയും കവിെഞ്ഞാഴുകെട്ട.
25 യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ
എനിക്കു നാലപ്തു സംവത്സരം ഹനനയാഗങ്ങളും
േഭാജനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചുേവാ? 26 നിങ്ങൾക്കു
ഉണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹങ്ങളായി നിങ്ങളുെട
നക്ഷ്രതേദവനായ കീയൂെനയും നിങ്ങളുെട രാജാവായ
സിക്കൂത്തിെനയും നിങ്ങൾ ചുമന്നുെകാണ്ടു
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േപാേകണ്ടിവരും. 27 ഞാൻ നിങ്ങെള ദേമ്മെശക്കിന്നു
അപ്പുറം ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകുമാറാക്കും എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവം
എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സീേയാനിൽ ൈസ്വരികളായി
ശമയ്യൎ ാപവ്വൎ തത്തിൽ നിഭൎയരായി ജാതികളിൽ
്രപധാനമായതിൽ േശ്രഷഠ്ന്മാരായി

യി്രസാേയൽഗൃഹം വന്നു േചരുന്നവരായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം. 2 നിങ്ങൾ കലെ്നക്കു
െചന്നു േനാക്കുവിൻ; അവിെട നിന്നു മഹതിയായ
ഹമാത്തിേലക്കു േപാകുവിൻ; െഫലിസ്ത്യരുെട
ഗത്തിേലക്കു െചല്ലുവിൻ; അവ ഈ രാജ്യങ്ങെളക്കാൾ
നല്ലവേയാ? അവയുെട േദശം നിങ്ങളുെട
േദശെത്തക്കാൾ വിസ്താരമുള്ളേതാ? 3 നിങ്ങൾ
ദുദ്ദൎ ിവസം അകറ്റിെവക്കുകയും സാഹസത്തിെന്റ
ഇരിപ്പിടം അടുപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നു. 4 നിങ്ങൾ
ആനെക്കാമ്പു െകാണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളിേന്മൽ
ചാരിയിരിക്കയും നിങ്ങളുെട ശയ്യകളിേന്മൽ നിവിന്നൎ ു
കിടക്കയും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്നു
കുഞ്ഞാടുകെളയും െതാഴുത്തിൽനിന്നു
പശുക്കിടാക്കെളയും തിന്നുകയും െചയ്യുന്നു. 5

നിങ്ങൾ വീണാനാദേത്താെട വ്യത്ഥൎ സംഗീതം െചയത്ു
ദാവീദ ്എന്നേപാെല വാദി്രതങ്ങെള ഉണ്ടാക്കുന്നു. 6

നിങ്ങൾ കലശങ്ങളിൽ വീഞ്ഞു കുടിക്കയും
വിേശഷൈതലം പൂശുകയും െചയ്യുന്നു;
േയാേസഫിെന്റ േകടിെനക്കുറിച്ചു
വ്യസനിക്കുന്നില്ലതാനും. 7 അതുെകാണ്ടു അവർ
ഇേപ്പാൾ ്രപവാസികളിൽ മുമ്പരായി
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും; നിവിന്നൎ ു
കിടക്കുന്നവരുെട മദ്യപാനേഘാഷം തീന്നൎ ുേപാകും. 8

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു തെന്നെച്ചാല്ലി സത്യം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു: ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ
ഗവ്വൎ െത്ത െവറുത്തു അവെന്റ അരമനകെള
േദ്വഷിക്കുന്നു; ഞാൻ പട്ടണവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും; 9 ഒരു
വീട്ടിൽ പത്തു പുരുഷന്മാർ േശഷിച്ചിരുന്നാലും അവർ
മരിക്കും; 10 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരൻ, അവെന
ദഹിപ്പിേക്കണ്ടുന്നവൻ തേന്ന, അവെന്റ അസ്ഥികെള
വീട്ടിൽനിന്നു നീേക്കണ്ടതിന്നു അവെന
ചുമന്നുെകാണ്ടു േപാകുേമ്പാൾ അവൻ വീട്ടിെന്റ
അകെത്ത മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നവേനാടു: നിെന്റ
അടുക്കൽ ഇനി വല്ലവരും ഉേണ്ടാ? എന്നു
േചാദിക്കുന്നതിന്നു അവൻ: ആരുമില്ല എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അവൻ: യേഹാവയുെട നാമെത്ത
കീത്തൎ ിച്ചുകൂടായ്കയാൽ നീ മിണ്ടാതിരിക്ക എന്നു
പറയും. 11 യേഹാവ കലപ്ിച്ചിട്ടു വലിയ വീടു
ഇടിഞ്ഞും െചറിയ വീടു പിളന്നൎ ും തകന്നൎ ുേപാകും. 12

കുതിര പാറേമൽ ഓടുേമാ? അവിെട കാളെയ പൂട്ടു
ഉഴുേമാ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ ന്യായെത്ത നഞ്ചായും
നീതിഫലെത്ത കാഞ്ഞിരമായും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 13

നിങ്ങൾ മിത്ഥ്യാവസ്തുവിൽ സേന്താഷിച്ചുംെകാണ്ടു:
സ്വന്തശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ്രപാബല്യം
്രപാപിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു പറയുന്നു. 14 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഞാൻ നിങ്ങളുെട േനെര ഒരു
ജാതിെയ എഴുേന്നലപ്ിക്കും; അവർ
ഹമാത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനംമുതൽ അരാബയിെല

േതാടുവെര നിങ്ങെള െഞരുക്കും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എനിക്കു കാണിച്ചു
തന്നെതെന്തന്നാൽ: പുല്ലു രണ്ടാമതു മുെളച്ചു
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവൻ വിട്ടിലുകെള നിമ്മൎ ിച്ചു:

അതു രാജാവിെന്റ വക പുല്ലു അരിഞ്ഞ േശഷം മുെളച്ച
രണ്ടാമെത്ത പുല്ലു ആയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ അവ
േദശത്തിെല സസ്യം തിന്നുതീന്നൎ േപ്പാൾ ഞാൻ:
യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, ക്ഷമിേക്കണേമ; യാേക്കാബ്
എങ്ങെന നിവിന്നൎ ുനില്ക്കും? അവൻ െചറിയവനേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 യേഹാവ അതിെനക്കുറിച്ചു
അനുതപിച്ചു; അതു സംഭവിക്കയില്ല എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയത്ു. 4 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എനിക്കു
കാണിച്ചുതന്നെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു
തീയാൽ വ്യവഹരിപ്പാൻ അതിെന വിളിച്ചു; അതു
വലിയ ആഴിെയ വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു യേഹാവയുെട
ഓഹരിെയയും തിന്നുകളവാൻ ഭാവിച്ചു. 5 അേപ്പാൾ
ഞാൻ: യേഹാവയായ കത്തൎ ാേവ, മതിയാേക്കണേമ;
യാേക്കാബ ്എങ്ങെന നിവിന്നൎ ുനില്ക്കും? അവൻ
െചറിയവനേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 യേഹാവ
അതിെനക്കുറിച്ചു അനുതപിച്ചു; അതു സംഭവിക്കയില്ല
എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയത്ു. 7

അവൻ എനിക്കു കാണിച്ചുതന്നെതെന്തന്നാൽ:
കത്തൎ ാവു കയ്യിൽ തൂക്കുകട്ട പിടിച്ചുെകാണ്ടു
തൂക്കുകട്ട തൂക്കിയുണ്ടാക്കിേയാരു മതിലിേന്മൽ നിന്നു.
8 യേഹാവ എേന്നാടു: ആേമാേസ, നീ എന്തു
കാണുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു ഒരു തൂക്കുകട്ട
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്നു കത്തൎ ാവു: ഞാൻ
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ നടുവിൽ ഒരു
തൂക്കുകട്ട പിടിക്കും; ഞാൻ ഇനി അവെര
ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല; 9 യിസഹ്ാക്കിെന്റ
പൂജാഗിരികൾ പാഴും യി്രസാേയലിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ ശൂന്യവുമായത്ീരും; ഞാൻ
െയാേരാെബയാംഗൃഹേത്താടു വാളുമായി
എതിത്തൎ ുനില്ക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 10 എന്നാൽ
േബേഥലിെല പുേരാഹിതനായ അമസ്യാവു
യി്രസാേയൽരാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: ആേമാസ്
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ നിനക്കു
വിേരാധമായി കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കുന്നു; അവെന്റ വാക്കു
ഒെക്കയും സഹിപ്പാൻ േദശത്തിന്നു കഴിവില്ല. 11

െയാേരാെബയാം വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും; യി്രസാേയൽ
സ്വേദശം വിട്ടു ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും
എന്നിങ്ങെന ആേമാസ ്പറയുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. 12

എന്നാൽ ആേമാസിേനാടു അമസ്യാവു: എേടാ ദശൎ കാ,
െയഹൂദാേദശത്തിേലക്കു ഓടിെപ്പാെയ്ക്കാൾക; അവിെട
്രപവചിച്ചു അേഹാവൃത്തി കഴിച്ചുെകാൾക. 13

േബേഥലിേലാ ഇനി ്രപവചിക്കരുതു; അതു രാജാവിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരവും രാജധാനിയുമേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അതിന്നു ആേമാസ ്അമസ്യാേവാടു: ഞാൻ
്രപവാചകനല്ല, ്രപവാചകശിഷ്യനുമല്ല, ഇടയനും
കാട്ടത്തിപ്പഴം െപറുക്കുന്നവനും അേ്രത. 15 ഞാൻ
ആടുകെള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ
എെന്ന പിടിച്ചു: നീ െചന്നു എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിേനാടു ്രപവചിക്ക എന്നു യേഹാവ
എേന്നാടു കലപ്ിച്ചു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16
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ആകയാൽ നീ യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്ക:
യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചു ്രപവചിക്കരുതു;
യിസഹ്ാക്്രഗഹത്തിന്നു നിെന്റ വചനം െപാഴിക്കരുതു
എന്നു നീ പറയുന്നുവേല്ലാ. 17 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിെന്റ ഭായ്യൎ  നഗരത്തിൽ
േവശ്യയാകും; നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; നിെന്റ േദശം അളവു
നൂൽെകാണ്ടു വിഭാഗിക്കെപ്പടും; നീേയാ ഒരു
അശുദ്ധേദശത്തുെവച്ചു മരിക്കും; യി്രസാേയൽ
സ്വേദശം വിട്ടു ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എനിക്കു ഒരു െകാട്ട
പഴുത്ത പഴം കാണിച്ചുതന്നു. 2 ആേമാേസ, നീ
എന്തു കാണുന്നു എന്നു അവൻ

േചാദിച്ചതിന്നു: ഒരു െകാട്ട പഴുത്തപഴം എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. യേഹാവ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു:
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്നു പഴുപ്പു
വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇനി അവെര ശിക്ഷിക്കാെത
വിടുകയില്ല. 3 അന്നാളിൽ മന്ദിരത്തിെല ഗീതങ്ങൾ
മുറവിളിയാകും എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. ശവം അനവധി! എല്ലാടത്തും അവെയ
എറിഞ്ഞുകളയും; മിണ്ടരുതു. 4 ഞങ്ങൾ ഏഫെയ
കുെറച്ചു േശേക്കലിെന വലുതാക്കി
കള്ളത്തുലാസ്സുെകാണ്ടു വഞ്ചന ്രപവത്തൎ ിച്ചു
എളിയവെര പണത്തിന്നും ദരി്രദന്മാെര ഒരു കൂട്ടു
െചരിപ്പിന്നും േമടിേക്കണ്ടതിന്നും േകാതമ്പിെന്റ പതിർ
വിേല്ക്കണ്ടതിന്നും 5 ധാന്യവ്യാപാരം െചയവ്ാൻ
തക്കവണ്ണം അമാവാസിയും േകാതമ്പുപീടിക
തുറന്നുെവപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശബ്ബത്തും എേപ്പാൾ
കഴിഞ്ഞുേപാകും എന്നു പറഞ്ഞു, 6 ദരി്രദന്മാെര
വിഴുങ്ങുവാനും േദശത്തിെല സാധുക്കെള
ഇല്ലാതാക്കുവാനും േപാകുന്നവേര, ഇതു േകൾപ്പിൻ. 7

ഞാൻ അവരുെട ്രപവൃത്തികളിൽ യാെതാന്നും
ഒരുനാളും മറക്കയില്ല എന്നു യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ
മഹിമെയെച്ചാല്ലി സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 8

അതുനിമിത്തം ഭൂമി നടുങ്ങുകയും അതിൽ പാക്കൎ ുന്ന
ഏവനും ്രഭമിച്ചുേപാകയും െചയ്കയില്ലേയാ? അതു
മുഴുവനും നീലനദിേപാെല െപാങ്ങും; മി്രസയീമിെല
നദിേപാെല െപാങ്ങുകയും താഴുകയും െചയ്യും. 9

അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉെച്ചക്കു സൂയ്യൎ െന അസ്തമിപ്പിക്കയും
പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമിെയ ഇരുട്ടാക്കുകയും െചയ്യും. 10

ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഉത്സവങ്ങെള ദുഃഖമായും നിങ്ങളുെട
ഗീതങ്ങെള വിലാപമായും മാറ്റും; ഞാൻ ഏതു
അരയിലും രട്ടും ഏതു തലയിലും കഷണ്ടിയും
വരുത്തും; ഞാൻ അതിെന ഒരു
ഏകജാതെനക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപംേപാെലയും
അതിെന്റ അവസാനെത്ത ൈകപ്പുള്ള
ദിവസംേപാെലയും ആക്കും എന്നു യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 11 അപ്പത്തിന്നായുള്ള
വിശപ്പല്ല െവള്ളത്തിന്നായുള്ള ദാഹവുമല്ല,
യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള േകൾേക്കണ്ടതിന്നുള്ള
വിശപ്പുതേന്ന ഞാൻ േദശേത്തക്കു അയക്കുന്ന
നാളുകൾ വരുന്നു എന്നു യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 12 അന്നു അവർ സമു്രദംമുതൽ
സമു്രദംവെരയും വടക്കുമുതൽ കിഴക്കുവെരയും
ഉഴന്നുെചന്നു യേഹാവയുെട വചനം അേന്വഷിച്ചു
അലഞ്ഞുനടക്കും; കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലതാനും. 13

അന്നാളിൽ െസൗന്ദയ്യൎ മുള്ള കന്യകമാരും

െയൗവനക്കാരും ദാഹംെകാണ്ടു േബാധംെകട്ടുവീഴും.
14 ദാേന, നിെന്റ ൈദവത്താണ, േബർ-
േശബാമാർഗ്ഗത്താണ എന്നു പറഞ്ഞുംെകാണ്ടു
ശമയ്യൎ യുെട അകൃത്യെത്തെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്യുന്നവർ
വീഴും; ഇനി എഴുേന്നല്ക്കയുമില്ല.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ യാഗപീഠത്തിന്നു മീെത നില്ക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു; അവൻ
അരുളിെച്ചയത്െതെന്തന്നാൽ: ഉത്തരങ്ങൾ

കുലുങ്ങുമാറു നീ േപാതികെയ അടിക്ക; അവ
എല്ലാവരുെടയും തലേമൽ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം
തകത്തൎ ുകളക; അവരുെട സന്തതിെയ ഞാൻ
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലും; അവരിൽ ആരും
ഓടിേപ്പാകയില്ല. അവരിൽ ആരും വഴുതിേപ്പാകയുമില്ല.
2 അവർ പാതാളത്തിൽ തുരന്നുകടന്നാലും
അവിെടനിന്നു എെന്റ ൈക അവെര പിടിക്കും; അവർ
ആകാശത്തിേലക്കു കയറിേപ്പായാലും അവിെടനിന്നു
ഞാൻ അവെര ഇറക്കും. 3 അവർ കേമ്മൎ ലിെന്റ
െകാടുമുടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ അവെര
തിരഞ്ഞു അവിെടനിന്നു പിടിച്ചുെകാണ്ടുവരും; അവർ
എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു സമു്രദത്തിെന്റ അടിയിൽ
മറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞാൻ അവിെട സപ്പൎ േത്താടു
കലപ്ിച്ചിട്ടു അതു അവെര കടിക്കും. 4 അവർ
ശ്രതുക്കളുെട മുമ്പിൽ ്രപവാസത്തിേലക്കു േപായാലും
ഞാൻ അവിെട വാളിേനാടു കലപ്ിച്ചിട്ടു അതു അവെര
െകാല്ലും. നെന്മക്കായിട്ടല്ല തിെന്മക്കായിട്ടു തേന്ന ഞാൻ
അവരുെട േമൽ ദൃഷ്ടിെവക്കും. 5 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു േദശെത്ത െതാടുന്നു; അതു
ഉരുകിേപ്പാകുന്നു; അതിൽ പാക്കൎ ുന്നവർ ഒെക്കയും
വിലപിക്കും; അതു മുഴുവനും നീലനദിേപാെല
െപാങ്ങുകയും മി്രസയീമിെല നദിേപാെല താഴുകയും
െചയ്യും. 6 അവൻ ആകാശത്തിൽ തെന്റ
മാളികമുറികെള പണിയുകയും ഭൂമിയിൽ തെന്റ
കമാനത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും സമു്രദത്തിെല
െവള്ളെത്ത വിളിച്ചു ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും
െചയ്യുന്നു; യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം. 7

യി്രസാേയൽമക്കേള നിങ്ങൾ എനിക്കു കൂശ്യെരേപ്പാെല
അല്ലേയാ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നും െഫലിസ്ത്യെര
കഫേ്താരിൽനിന്നും അരാമ്യെര കീറിൽനിന്നും
െകാണ്ടുവന്നില്ലേയാ? 8 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ
ദൃഷ്ടി പാപമുള്ള രാജ്യത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ
അതിെന ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കും; എങ്കിലും
ഞാൻ യാേക്കാബ ്ഗൃഹെത്ത മുഴുവനും
നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 9

അരിപ്പെകാണ്ടു അരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ
അരിപ്പാൻ കലപ്ിക്കും; ഒരു മണിേപാലും നിലത്തു
വീഴുകയില്ല. 10 അനത്ഥൎ ം ഞങ്ങെള തുടെന്നൎ ത്തുകയില്ല,
എത്തിപ്പിടിക്കയുമില്ല എന്നു പറയുന്നവരായി എെന്റ
ജനത്തിലുള്ള സകലപാപികളും വാൾെകാണ്ടു
മരിക്കും. 11 അവർ എേദാമിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെടയും എെന്റ നാമം
വിളക്കെപ്പടുന്ന സകല ജാതികളുെടയും േദശെത്ത
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു വീണുേപായ 12 ദാവീദിൻ
കൂടാരെത്ത ഞാൻ അന്നാളിൽ നിവിത്തൎ ുകയും
അതിെന്റ പിളപ്പൎ ുകെള അെടക്കയും അവെന്റ
ഇടിവുകെള തീക്കൎ ുകയും അതിെന
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പുരാതനകാലത്തിൽ എന്നേപാെല പണിയുകയും
െചയ്യും എന്നാകുന്നു ഇതു അനുഷഠ്ിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 13 ഉഴുന്നവൻ
െകായ്യുന്നവെനയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ
വിെതക്കുന്നവെനയും തുടെന്നൎ ത്തുകയും പവ്വൎ തങ്ങൾ
പുതുവീഞ്ഞു െപാഴിക്കയും എല്ലാ കുന്നുകളും
ഉരുകിേപ്പാകയും െചയ്യുന്ന നാളുകൾ വരും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 14 അേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാസികെള

മടക്കിവരുത്തും ശൂന്യമായിേപ്പായിരുന്ന പട്ടണങ്ങെള
അവർ പണിതു പാക്കൎ യും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി അവയിെല വീഞ്ഞു കുടിക്കയും േതാട്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി അവയിെല ഫലം അനുഭവിക്കയും െചയ്യും.
15 ഞാൻ അവെര അവരുെട േദശത്തു നടും; ഞാൻ
അവക്കൎ ു െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശത്തുനിന്നു അവെര
ഇനി പറിച്ചുകളകയുമില്ല എന്നു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.
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1

ഓബദ്യാവുഓബദ്യാവു

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഓബദ്യാവിെന്റ ദശൎ നം. യേഹാവയായ
കത്തൎ ാവു എേദാമിെനക്കുറിച്ചു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; നാം യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു

ഒരു വത്തൎ മാനം േകട്ടിരിക്കുന്നു; ജാതികളുെട ഇടയിൽ
ഒരു ദൂതെന അയച്ചിരിക്കുന്നു; എഴുേന്നലപ്ിൻ; നാം
അവളുെട േനെര യുദ്ധത്തിന്നു പുറെപ്പടുക. 2 ഞാൻ
നിെന്ന ജാതികളുെട ഇടയിൽ അലപ്മാക്കിയിരിക്കുന്നു;
നീ അത്യന്തം ധിക്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 3

പാറപ്പിളപ്പൎ ുകളിൽ പാക്കൎ ുന്നവനും
ഉന്നതവാസമുള്ളവനും ആർ എെന്ന നിലത്തു
തള്ളിയിടും എന്നു ഹൃദയത്തിൽ
പറയുന്നവനുമായവേന, നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ
അഹങ്കാരം നിെന്ന ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നീ
കഴുകേനേപ്പാെല ഉയന്നൎ ാലും, നക്ഷ്രതങ്ങളുെട
ഇടയിൽ കൂടുെവച്ചാലും, അവിെടനിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ഇറക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 5

കള്ളന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാേലാ, രാ്രതിയിൽ
പിടിച്ചുപറിക്കാർ വന്നാേലാ - നീ എങ്ങെന
നശിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു - അവർ തങ്ങൾക്കു
മതിയാകുേവാളം േമാഷ്ടിക്കയില്ലേയാ? മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നവർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവർ
ഏതാനും കാലാപ്പഴം േശഷിപ്പിക്കയില്ലേയാ? 6

ഏശാവിന്നുള്ളവെര കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതും
അവെന്റ നിേക്ഷപങ്ങെള തിരഞ്ഞു കണ്ടിരിക്കുന്നതും
എങ്ങെന? 7 നിേന്നാടു സഖ്യതയുള്ളവെരാെക്കയും
നിെന്ന അതിേരാളം അയച്ചുകളഞ്ഞു; നിേന്നാടു
സന്ധിയുള്ളവർ നിെന്ന ചതിച്ചു േതാലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിനക്കു
കണിെവക്കുന്നു; അവന്നു ബുദ്ധി ഒട്ടും ഇല്ല. 8

അന്നാളിൽ ഞാൻ എേദാമിൽനിന്നു ജ്ഞാനികെളയും
ഏശാവിെന്റ പവ്വൎ തത്തിൽ നിന്നു വിേവകെത്തയും
നശിപ്പിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 9

ഏശാവിെന്റ പവ്വൎ തത്തിൽ ഏവനും െകാലയാൽ
േഛദിക്കെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം േതമാേന, നിെന്റ
വീരന്മാർ ്രഭമിച്ചുേപാകും. 10 നിെന്റ സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിേനാടു നീ െചയത് സാഹസംനിമിത്തം
ലജ്ജ നിെന്ന മൂടും; നീ സദാകാലേത്തക്കും
േഛദിക്കെപ്പടും. 11 നീ എതിെര നിന്ന നാളിൽ,
അന്യജാതിക്കാർ അവെന്റ സമ്പത്തു അപഹരിച്ചു
െകാണ്ടുേപാകയും അന്യേദശക്കാർ അവെന്റ
േഗാപുരങ്ങളിൽ കടന്നു െയരൂശേലമിന്നു ചീട്ടിടുകയും
െചയത് നാളിൽ തേന്ന, നീയും അവരിൽ

ഒരുത്തെനേപ്പാെല ആയിരുന്നു. 12 നിെന്റ
സേഹാദരെന്റ ദിവസം, അവെന്റ അനത്ഥൎ ദിവസം
തെന്ന, നീ കണ്ടു രസിേക്കണ്ടതല്ല; നീ
െയഹൂദ്യെരക്കുറിച്ചു അവരുെട അപായദിവസത്തിൽ
സേന്താഷിേക്കണ്ടതല്ല; അവരുെട കഷ്ടദിവസത്തിൽ നീ
വമ്പു പറേയണ്ടതല്ല. 13 എെന്റ ജനത്തിെന്റ
അപായദിവസത്തിൽ നീ അവരുെട വാതിലിന്നകത്തു
കടേക്കണ്ടതല്ല; അവരുെട അപായദിവസത്തിൽ നീ
അവരുെട അനത്ഥൎ ം കണ്ടു രസിേക്കണ്ടതല്ല; അവരുെട
അപായദിവസത്തിൽ അവരുെട സമ്പത്തിേന്മൽ നീ
ൈക െവേക്കണ്ടതല്ല. 14 അവെന്റ പലായിതന്മാെര
േഛദിച്ചുകളവാൻ നീ വഴിത്തെലക്കൽ
നിൽേക്കണ്ടതല്ല; കഷ്ടദിവസത്തിൽ അവന്നു
േശഷിച്ചവെര നീ ഏലപ്ിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതുമല്ല. 15

സകലജാതികൾക്കും യേഹാവയുെട നാൾ
അടുത്തിരിക്കുന്നു; നീ െചയത്ിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടും െചയ്യും; നിെന്റ ്രപവൃത്തി നിെന്റ തലേമൽ
തേന്ന മടങ്ങിവരും. 16 നിങ്ങൾ എെന്റ
വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽെവച്ചു കുടിച്ചതുേപാെല
സകലജാതികളും ഇടവിടാെത കുടിക്കും; അവർ
േമാന്തിക്കുടിക്കയും ജനിക്കാത്തവെരേപ്പാെല
ആകയും െചയ്യും. 17 എന്നാൽ സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിൽ
ഒരു രക്ഷിത ഗണം ഉണ്ടാകും; അതു
വിശുദ്ധമായിരിക്കും; യാേക്കാബ ്ഗൃഹം തങ്ങളുെട
അവകാശങ്ങെള ൈകവശമാക്കും. 18 അന്നു
യാേക്കാബ ്ഗൃഹം തീയും േയാേസഫഗ്ൃഹം ജ്വാലയും
ഏശാവുഗൃഹം താളടിയും ആയിരിക്കും; അവർ
അവെര കത്തിച്ചു ദഹിപ്പിച്ചുകളയും;
ഏശാവുഗൃഹത്തിന്നു േശഷിപ്പു ഉണ്ടാകയില്ല;
യേഹാവയേല്ലാ അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു. 19 െതേക്ക
േദശക്കാർ ഏശാവിെന്റ പവ്വൎ തവും
താഴവ്ീതിയിലുള്ളവർ െഫലിസ്ത്യേദശവും
ൈകവശമാക്കും; അവർ എ്രഫയീം്രപേദശെത്തയും
ശമയ്യൎ ാ്രപേദശെത്തയും ൈകവശമാക്കും;
െബന്യാമീേനാ ഗിെലയാദിെന ൈകവശമാക്കും. 20

ഈ േകാട്ടയിൽനിന്നു ്രപവാസികളായി േപായ
യി്രസാേയൽമക്കൾ സാെരഫാത്ത്വെര
കനാന്യക്കൎ ുള്ളതും െസഫാരദിലുള്ള
െയരൂശേലമ്യ്രപവാസികൾ െതെക്കേദശെത്ത
പട്ടണങ്ങളും ൈകവശമാക്കും. 21 ഏശാവിെന്റ
പവ്വൎ തെത്ത ന്യായംവിധിേക്കണ്ടതിന്നു രക്ഷകന്മാർ
സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിൽ കയറിെച്ചല്ലും; രാജത്വം
യേഹാെവക്കു ആകും.
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േയാനാേയാനാ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അമിത്ഥായുെട മകനായ േയാെനക്കു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 നീ പുറെപ്പട്ടു

മഹാനഗരമായ നീെനേവയിേലക്കു െചന്നു അതിന്നു
വിേരാധമായി ്രപസംഗിക്ക; അവരുെട ദുഷ്ടത എെന്റ
സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ േയാനാ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു തശൎ ീശിേലക്കു
ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു പുറെപ്പട്ടു യാേഫാവിേലക്കു
െചന്നു, തശൎ ീശിേലക്കു േപാകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു
കൂലി െകാടുത്തു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു
അവേരാടുകൂെട തശൎ ീശിേലക്കു േപായ്ക്കളവാൻ അതിൽ
കയറി. 4 യേഹാവേയാ സമു്രദത്തിൽ ഒരു െപരുങ്കാറ്റു
അടിപ്പിച്ചു; കപ്പൽ തകന്നൎ ുേപാകുവാൻ തക്കവണ്ണം
സമു്രദത്തിൽ വലിെയാരു േകാൾ ഉണ്ടായി. 5

കപ്പൽക്കാർ ഭയെപ്പട്ടു ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
േദവേനാടു നിലവിളിച്ചു; കപ്പലിന്നു ഭാരം
കുെറേക്കണ്ടതിന്നു അവർ അതിെല ചരക്കു
സമു്രദത്തിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. േയാനേയാ
കപ്പലിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നു നല്ലവണ്ണം
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 6 കപ്പൽ്രപമാണി അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു: നീ ഉറങ്ങുന്നതു എന്തു?
എഴുേന്നറ്റു നിെന്റ ൈദവെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്ക; നാം
നശിച്ചുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം പേക്ഷ
നെമ്മ കടാക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അനന്തരം
അവർ: വരുവിൻ; ആരുെട നിമിത്തം ഈ അനത്ഥൎ ം
നമ്മുെടേമൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിേയണ്ടതിന്നു നാം
ചീട്ടിടുക എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ ചീട്ടിട്ടു; ചീട്ടു േയാെനക്കു വീണു. 8 അവർ
അവേനാടു: ആരുെടനിമിത്തം ഈ അനത്ഥൎ ം
നമ്മുെടേമൽ വന്നു എന്നു നീ പറഞ്ഞുതേരണം; നിെന്റ
െതാഴിൽ എന്തു? നീ എവിെടനിന്നു വരുന്നു? നിെന്റ
നാടു ഏതു? നീ ഏതു ജാതിക്കാരൻ? എന്നു േചാദിച്ചു.
9 അതിന്നു അവൻ അവേരാടു: ഞാൻ ഒരു എ്രബായൻ,
കടലും കരയും ഉണ്ടാക്കിയ സ്വഗ്ഗൎ ീയൈദവമായ
യേഹാവെയ ഞാൻ ഭജിച്ചുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
10 ആ പുരുഷന്മാർ അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ടു അവേനാടു: നീ
എന്തിന്നു അങ്ങെന െചയത്ു എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
അവേരാടു അറിയിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു ഓടിേപ്പാകുന്നു
എന്നു അവർ അറിഞ്ഞു. 11 എന്നാൽ സമു്രദം
േമല്ക്കുേമൽ അധികം േകാപിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ
അവേനാടു: സമു്രദം അടങ്ങുവാന്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ
നിേന്നാടു എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു േചാദിച്ചു. 12

അവൻ അവേരാടു: എെന്ന എടുത്തു സമു്രദത്തിൽ
ഇട്ടുകളവിൻ; അേപ്പാൾ സമു്രദം അടങ്ങും;
എെന്റനിമിത്തം ഈ വലിയ േകാൾ നിങ്ങൾക്കു
തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 എന്നാൽ അവർ കെരക്കു

അടുേക്കണ്ടതിന്നു മുറുെക തണ്ടുവലിച്ചു; എങ്കിലും
സമു്രദം േകാപിച്ചു േകാൾ െപരുകി വന്നതുെകാണ്ടു
അവക്കൎ ു സാധിച്ചില്ല. 14 അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചു: അേയ്യാ യേഹാേവ, ഈ മനുഷ്യെന്റ
ജീവൻനിമിത്തം ഞങ്ങൾ നശിച്ചുേപാകരുേത;
നിേദ്ദൎ ാഷരക്തം െചാരിയിച്ച കുറ്റം ഞങ്ങളുെടേമൽ
വരുത്തരുേത; യേഹാേവ, നിനക്കു ഇഷ്ടമായതുേപാെല
നീ െചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 15

പിെന്ന അവർ േയാനെയ എടുത്തു സമു്രദത്തിൽ
ഇട്ടുകളകയും സമു്രദത്തിെന്റ േകാപം അടങ്ങുകയും
െചയത്ു. 16 അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവെയ അത്യന്തം
ഭയെപ്പട്ടു യേഹാെവക്കു യാഗം കഴിച്ചു േനച്ചൎ കളും
േനന്നൎ ു. 17 േയാനെയ വിഴുേങ്ങണ്ടതിന്നു യേഹാവ ഒരു
മഹാമത്സ്യെത്ത കലപ്ിച്ചാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങെന
േയാനാ മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും മത്സ്യത്തിെന്റ
വയറ്റിൽ കിടന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം
േയാനാ മത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിൽെവച്ചു തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 2 ഞാൻ എെന്റ

കഷ്ടതനിമിത്തം യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചു; അവൻ
എനിക്കു ഉത്തരം അരുളി; ഞാൻ പാതാളത്തിെന്റ
വയറ്റിൽനിന്നു അയ്യം വിളിച്ചു; നീ എെന്റ നിലവളി
േകട്ടു. 3 നീ എെന്ന സമു്രദമേദ്ധ്യ ആഴത്തിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞു; ്രപവാഹം എെന്ന ചുറ്റി നിെന്റ
ഓളങ്ങളും തിരകളുെമല്ലാം എെന്റ മീെത
കടന്നുേപായി. 4 നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു എനിക്കു
നീക്കം വന്നിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിങ്കേലക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 5 െവള്ളം ്രപാണേനാളം
എെന്ന വളഞ്ഞു, ആഴി എെന്ന ചുറ്റി, കടൽപുല്ലു
എെന്റ തലപ്പാവായിരുന്നു. 6 ഞാൻ പവ്വൎ തങ്ങളുെട
അടിവാരങ്ങേളാളം ഇറങ്ങി, ഭൂമി തെന്റ
ഓടാമ്പലുകളാൽ എെന്ന സദാകാലേത്തക്കു
അെടച്ചിരുന്നു. നീേയാ, എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
എെന്റ ്രപാണെന കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റിയിരിക്കുന്നു.
7 എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ
ക്ഷീണിച്ചുേപായേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയ ഓത്തൎ ു
എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി. 8 മിത്ഥ്യാബിംബങ്ങെള
ഭജിക്കുന്നവർ തങ്ങേളാടു ദയാലുവായവെന
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു. 9 ഞാേനാ േസ്താ്രതനാദേത്താെട
നിനക്കു യാഗം അപ്പൎ ിക്കും; േനന്നൎ ിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കഴിക്കും. രക്ഷ യേഹാവയുെട പക്കൽനിന്നു വരുന്നു.
10 എന്നാൽ യേഹാവ മത്സ്യേത്താടു കലപ്ിച്ചിട്ടു അതു
േയാനെയ കെരക്കു ഛദ്ദൎ ിച്ചുകളഞ്ഞു.

േയാനാ 1:2 721 േയാനാ 2:10



3

4

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
േയാെനക്കു ഉണ്ടായതു എെന്തന്നാൽ: 2 നീ
പുറെപ്പട്ടു മഹാനഗരമായ നീെനേവയിേലക്കു

െചന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു അരുളിെച്ചയ്യുന്ന ്രപസംഗം
അതിേനാടു ്രപസംഗിക്ക. 3 അങ്ങെന േയാനാ
പുറെപ്പട്ടു, യേഹാവയുെട കലപ്ന്രപകാരം
നീെനേവയിേലക്കു െചന്നു. എന്നാൽ നീെനേവ മൂന്നു
ദിവസെത്ത വഴിയുള്ള അതിമഹത്താേയാരു
നഗരമായിരുന്നു. 4 േയാനാ നഗരത്തിൽ കടന്നു ആദ്യം
ഒരു ദിവസെത്ത വഴി െചന്നു: ഇനി നാലപ്തു ദിവസം
കഴിഞ്ഞാൽ നീെനേവ ഉന്മൂലമാകും എന്നു
േഘാഷിച്ചുപറഞ്ഞു. 5 എന്നാൽ നീെനേവക്കാർ
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഒരു ഉപവാസം പരസ്യം
െചയത്ു വലിയവരും െചറിയവരും ഒരുേപാെല
രട്ടുടുത്തു. 6 വത്തൎ മാനം നീെനേവരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിയാെറ അവൻ
സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു എഴുേന്നറ്റു രാജവ്രസ്തം
നീക്കിെവച്ചു രട്ടു പുെതച്ചു െവണ്ണീറിൽ ഇരുന്നു. 7

അവൻ നീെനേവയിൽ എങ്ങും േഘാഷിപ്പിച്ചു
പരസ്യമാക്കിയതു എെന്തന്നാൽ: രാജാവിെന്റയും
അവെന്റ മഹത്തുക്കളുെടയും ആജ്ഞയാവിതു:
മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ കന്നുകാലിേയാ ആേടാ ഒന്നും
ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുതു; േമയ്കയും െവള്ളം
കുടിക്കയും അരുതു. 8 മനുഷ്യനും മൃഗവും രട്ടു
പുെതച്ചു ഉച്ചത്തിൽ ൈദവേത്താടു വിളിച്ചു
അേപക്ഷിേക്കണം; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ വും താന്താെന്റ ൈകക്കലുള്ള സാഹസവും
വിട്ടു മനംതിരികയും േവണം. 9 ൈദവം വീണ്ടും
അനുതപിച്ചു നാം
നശിച്ചുേപാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ
ഉ്രഗേകാപം വിട്ടുമാറുമായിരിക്കും; ആക്കൎ റിയാം. 10

അവർ ദുർമ്മാഗ്ഗൎ ം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു എന്നു ൈദവം
അവരുെട ്രപവൃത്തികളാൽ കണ്ടേപ്പാൾ താൻ
അവക്കൎ ു വരുത്തും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ിരുന്ന
അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു ൈദവം അനുതപിച്ചു അതു
വരുത്തിയതുമില്ല.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാെനക്കു ഇതു അത്യന്തം അനിഷ്ടമായി,
അവന്നു േകാപം വന്നു. 2 അവൻ
യേഹാവേയാടു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: അേയ്യാ,

യേഹാേവ, ഞാൻ എെന്റ േദശത്തു ആയിരുന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു ഇതു തേന്ന അല്ലേയാ?
അതുെകാണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തശൎ ീശിേലക്കു
ബദ്ധെപ്പട്ടു ഓടിേപ്പായതു; നീ കൃപയും കരുണയും
ദീഘൎ ക്ഷമയും മഹാദയയുമുള്ള ൈദവമായി
അനത്ഥൎ െത്തക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കുന്നവൻ എന്നു
ഞാൻ അറിഞ്ഞു. 3 ആകയാൽ യേഹാേവ, എെന്റ
്രപാണെന എടുത്തുെകാേള്ളണേമ;
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്കുന്നതു എനിക്കു
നന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 നീ േകാപിക്കുന്നതു
വിഹിതേമാ എന്നു യേഹാവ േചാദിച്ചു. 5 അനന്തരം
േയാനാ നഗരം വിട്ടുെചന്നു നഗരത്തിെന്റ
കിഴേക്കവശത്തു ഇരുന്നു; അവിെട ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി
നഗരത്തിന്നു എന്തു ഭവിക്കും എന്നു കാണുേവാളം
അതിൻ കീെഴ തണലിൽ പാത്തൎ ു. 6 േയാനെയ അവെന്റ
സങ്കടത്തിൽനിന്നു വിടുവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവെന്റ
തെലക്കു തണൽ ആയിരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവയായ
ൈദവം ഒരു ആവണക്കു കലപ്ിച്ചുണ്ടാക്കി, അതു
അവന്നു മീെത വളന്നൎ ു െപാങ്ങി; േയാനാ
ആവണക്കുനിമിത്തം അത്യന്തം സേന്താഷിച്ചു. 7

പിെറ്റന്നാൾ പുലന്നൎ േപ്പാൾ ൈദവം ഒരു പുഴുവിെന
കലപ്ിച്ചാക്കി; അതു ആവണക്കു കുത്തിക്കളഞ്ഞു,
അതു വാടിേപ്പായി. 8 സൂയ്യൎ ൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം
അത്യഷണ്മുേള്ളാരു കിഴക്കൻ കാറ്റു
കലപ്ിച്ചുവരുത്തി; െവയിൽ േയാനയുെട തലയിൽ
െകാള്ളുകയാൽ അവൻ ക്ഷീണിച്ചു മരിച്ചാൽ
െകാള്ളാം എന്നു ഇച്ഛിച്ചു:
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്കുന്നതു എനിക്കു
നന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ൈദവം േയാനേയാടു: നീ
ആവണക്കുനിമിത്തം േകാപിക്കുന്നതു വിഹിതേമാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: ഞാൻ മരണപയ്യൎ ന്തം
േകാപിക്കുന്നതു വിഹിതം തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 10

അതിന്നു യേഹാവ നീ അദ്ധ്വാനിക്കേയാ വളത്തൎ ുകെയാ
െചയ്യാെത ഒരു രാ്രതിയിൽ ഉണ്ടായവ്രികയും ഒരു
രാ്രതിയിൽ നശിച്ചുേപാകയും െചയത്ിരിക്കുന്ന
ആവണക്കിെനക്കുറിച്ചു നിനക്കു അേയ്യാഭാവം
േതാന്നുന്നുവേല്ലാ. 11 എന്നാൽ വലങ്കയ്യും ഇടങ്കയ്യും
തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്ത
ഒരുലക്ഷത്തിരുപതിനായിരത്തിൽ ചിലവ്ാനം
മനുഷ്യരും അേനകം മൃഗങ്ങളുമുള്ള മഹാനഗരമായ
നീെനേവേയാടു എനിക്കു അേയ്യാഭാവം േതാന്നരുേതാ
എന്നു േചാദിച്ചു.
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മീഖാമീഖാ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയാഥാം, ആഹാസ,് െയഹിസ്കീയാവു എന്നീ
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തു
േമാരസ്ത്യനായ മീെഖക്കു ഉണ്ടായതും അവൻ

ശമയ്യൎ െയയും െയരൂശേലമിെനയും കുറിച്ചു
ദശൎ ിച്ചതുമായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 2

സകലജാതികളുമായുേള്ളാേര, േകൾപ്പിൻ; ഭൂമിയും
അതിലുള്ള സകലവുമായുേള്ളാേവ,
െചവിെക്കാൾവിൻ; യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു, തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു കത്തൎ ാവു തേന്ന,
നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. 3

യേഹാവ തെന്റ സ്ഥലത്തു നിന്നു പുറെപ്പട്ടു ഇറങ്ങി
ഭൂമിയുെട ഉന്നതികളിേന്മൽ നടെകാള്ളുന്നു. 4 തീയുെട
മുമ്പിൽ െമഴുകുേപാെലയും കിഴുക്കാന്തൂക്കത്തിൽ
ചാടുന്ന െവള്ളംേപാെലയും പവ്വൎ തങ്ങൾ അവെന്റ
കീഴിൽ ഉരുകുകയും താഴവ്രകൾ പിളന്നൎ ുേപാകയും
െചയ്യുന്നു. 5 ഇെതാെക്കയും യാേക്കാബിെന്റ
അതി്രകമംനിമിത്തവും യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾനിമിത്തവുമാകുന്നു. യാേക്കാബിെന്റ
അതി്രകമം എന്തു? ശമയ്യൎ യല്ലേയാ? െയഹൂദയുെട
പൂജാഗിരികൾ ഏവ? 6 െയരൂശേലം അല്ലേയാ?
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ശമയ്യൎ െയ വയലിെല
കല്ക്കുന്നുേപാെലയും, മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല
നടുതലേപാെലയും ആക്കും; ഞാൻ അതിെന്റ കല്ലു
താഴവ്രയിേലക്കു തള്ളിയിടുകയും അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനങ്ങെള അനാവൃതമാക്കുകയും െചയ്യും. 7

അതിെല സകലവി്രഗഹങ്ങളും തകന്നൎ ുേപാകും;
അതിെന്റ സകലേവശ്യാസമ്മാനങ്ങളും തീ പിടിച്ചു
െവന്തുേപാകും; അതിെല സകലബിംബങ്ങെളയും
ഞാൻ ശൂന്യമാക്കും; േവശ്യാസമ്മാനംെകാണ്ടേല്ലാ
അവൾ അതു സ്വരൂപിച്ചതു; അവ വീണ്ടും
േവശ്യാസമ്മാനമായിത്തീരും. 8 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
വിലപിച്ചു മുറയിടും; ഞാൻ െചരിപ്പില്ലാത്തവനും
നഗ്നനുമായി നടക്കും; ഞാൻ കുറുനരികെളേപ്പാെല
വിലപിച്ചു, ഒട്ടകപ്പക്ഷികെളേപ്പാെല കരയും. 9

അവളുെട മുറിവു െപാറുക്കാത്തതേല്ലാ; അതു
െയഹൂദേയാളം പരന്നു, എെന്റ ജനത്തിെന്റ
േഗാപുരമായ െയരൂശേലമിേനാളം എത്തിയിരിക്കുന്നു.
10 അതു ഗത്തിൽ ്രപസ്താവിക്കരുതു; ഒട്ടും കരയരുതു;
േബത്ത്-അ്രഫയിൽ (െപാടിവീടു) ഞാൻ െപാടിയിൽ
ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നു. 11 ശാഫീർ (അലങ്കാര)
നഗരനിവാസികേള, ലജ്ജയും നഗ്നതയും പൂണ്ടു
കടന്നുേപാകുവിൻ; സയനാൻ (പുറപ്പാടു)
നിവാസികൾ പുറെപ്പടുവാൻ തുനിയുന്നില്ല; േബത്ത്-
ഏെസലിെന്റ വിലാപം നിങ്ങൾക്കു അവിെട
താമസിപ്പാൻ മുടക്കമാകും. 12 യേഹാവയുെട
പക്കൽനിന്നു െയരൂശേലംേഗാപുരത്തിങ്കൽ തിന്മ
ഇറങ്ങിയിരിക്കയാൽ മാേരാത്ത് (ൈകപ്പു) നിവാസികൾ
നെന്മക്കായി കാത്തു പിെടക്കുന്നു. 13 ലാക്കീശ്

(ത്വരിത) നഗരനിവാസികേള, തുരഗങ്ങെള രഥത്തിന്നു
െകട്ടുവിൻ; അവർ സീേയാൻപു്രതിക്കു
പാപകാരണമായത്ീന്നൎ ു; യി്രസാേയലിെന്റ
അതി്രകമങ്ങൾ നിന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 14

അതുെകാണ്ടു നീ േമാേരെശത്ത്-ഗത്തിന്നു
ഉേപക്ഷണസമ്മാനം െകാടുേക്കണ്ടിവരും; േബത്ത്-
അക്സീബിെല (വ്യാജഗൃഹം) വീടുകൾ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാക്കൎ ു ആശാഭംഗമായി
ഭവിക്കും. 15 മാേരശാ (ൈകവശം) നിവാസികേള,
ൈകവശമാക്കുന്ന ഒരുത്തെന ഞാൻ നിങ്ങളുെട േനെര
വരുത്തും; യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്തുക്കൾ
അദുല്ലാേമാളം െചേല്ലണ്ടിവരും. 16 നിെന്റ
ഓമനക്കുഞ്ഞുകൾനിമിത്തം നിെന്നത്തെന്ന
െക്ഷൗരംെചയത്ു െമാട്ടയാക്കുക; കഴുകെനേപ്പാെല
നിെന്റ കഷണ്ടിെയ വിസ്താരമാക്കുക; അവർ നിെന്ന
വിട്ടു ്രപവാസത്തിേലക്കു േപായേല്ലാ.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കിടക്കേമൽ നീതിേകടു നിരൂപിച്ചു തിന്മ
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവർക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം!
അവക്കൎ ു ്രപാപത്ിയുള്ളതുെകാണ്ടു

പുലരുേമ്പാൾ തേന്ന അവർ അതു നടത്തുന്നു. 2

അവർ വയലുകെള േമാഹിച്ചു പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു;
അവർ വീടുകെള േമാഹിച്ചു ൈകക്കലാക്കുന്നു;
അങ്ങെന അവർ പുരുഷെനയും അവെന്റ
ഭവനെത്തയും മനുഷ്യെനയും അവെന്റ
അവകാശെത്തയും പീഡിപ്പിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ടു
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ
വംശത്തിെന്റ േനെര അനത്ഥൎ ം നിരൂപിക്കുന്നു;
അതിൽനിന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട കഴുത്തുകെള
വിടുവിക്കയില്ല, നിവിന്നൎ ു നടക്കയുമില്ല; ഇതു
ദുഷ്കാലമേല്ലാ. 4 അന്നാളിൽ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഒരു
പരിഹാസവാക്യം െചാല്ലുകയും ഒരു വിലാപം
വിലപിക്കയും െചയത്ു: കഥ കഴിഞ്ഞു; നമുക്കു പൂണ്ണൎ
സംഹാരം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഓഹരി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു; അവൻ അതു എെന്റ
പക്കൽനിന്നു എങ്ങെന നീക്കിക്കളയുന്നു;
വിശ്വാസത്യാഗികൾക്കു അവൻ നമ്മുെട വയലുകെള
വിഭാഗിച്ചുെകാടുക്കുന്നു എന്നു പറയും; 5

അതുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട സഭയിൽ ഓഹരിേമൽ
അളവുനൂൽ പിടിപ്പാൻ നിനക്കു ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. 6

്രപസംഗിക്കരുെതന്നു അവർ ്രപസംഗിക്കുന്നു;
ഇവെയക്കുറിച്ചു അവർ ്രപസംഗിേക്കണ്ടതല്ല;
അവരുെട ആേക്ഷപങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല. 7

യാേക്കാബ ്ഗൃഹേമ, ഇെതെന്താരു വാക്കാകുന്നു?
യേഹാവ മുൻേകാപിേയാ? അങ്ങെനേയാ അവെന്റ
്രപവൃത്തികൾ? േനരായി നടക്കുന്നവന്നു എെന്റ
വചനങ്ങൾ ഗുണകരമല്ലേയാ? 8 മുെമ്പതേന്ന എെന്റ
ജനം ശ്രതുവായി എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
യുദ്ധവിമുഖന്മാരായി നിഭൎയന്മാരായി കടന്നു
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േപാകുന്നവരുെട വ്രസ്തത്തിേന്മൽനിന്നു നിങ്ങൾ
പുെതപ്പു വലിെച്ചടുക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ ്രസ്തീകെള അവരുെട സുഖകരമായ
വീടുകളിൽനിന്നു ഇറക്കിക്കളയുന്നു; അവരുെട
ൈപതങ്ങേളാടു നിങ്ങൾ എെന്റ മഹത്വം
സദാകാലേത്തക്കും അപഹരിച്ചുകളയുന്നു. 10

പുറെപ്പട്ടുേപാകുവിൻ; നാശത്തിന്നു,
കഠിനനാശത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്ന
മാലിന്യംനിമിത്തം ഇതു നിങ്ങൾക്കു വിശ്രാമസ്ഥലമല്ല.
11 ഒരുത്തൻ കാറ്റിെനയും വ്യാജെത്തയും
പിൻെചന്നു: ഞാൻ വീഞ്ഞിെനക്കുറിച്ചും
മദ്യപാനെത്തക്കുറിച്ചും നിേന്നാടു ്രപസംഗിക്കും
എന്നിങ്ങെനയുള്ള വ്യാജം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ
ജനത്തിന്നു ഒരു ്രപസംഗിയായിരിക്കും.

12 യാേക്കാേബ, ഞാൻ നിനക്കുള്ളവെര ഒെക്കയും
േചത്തൎ ുെകാള്ളും; യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പുള്ളവെര
ഞാൻ േശഖരിക്കും; െതാഴുത്തിെല ആടുകെളേപ്പാെല,
േമച്ചൽപുറെത്ത ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല ഞാൻ
അവെര ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും; ആൾെപരുപ്പം േഹതുവായി
അവിെട മുഴക്കം ഉണ്ടാകും. 13 തകക്കൎ ുന്നവൻ
അവക്കൎ ു മുമ്പായി പുറെപ്പടുന്നു; അവർ തകത്തൎ ു
േഗാപുരത്തിൽകൂടി കടക്കയും പുറെപ്പടുകയും
െചയ്യും; അവരുെട രാജാവു അവക്കൎ ു മുമ്പായും
യേഹാവ അവരുെട തെലക്കലും നടക്കും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതു: യാേക്കാബിെന്റ
തലവന്മാരും യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
അധിപന്മാരുമായുേള്ളാേര, േകൾപ്പിൻ! ന്യായം

അറിയുന്നതു നിങ്ങൾക്കു വിഹിതമല്ലേയാ? 2 നിങ്ങൾ
നന്മെയ േദ്വഷിച്ചു തിന്മെയ ഇച്ഛിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ത്വക്കു അവരുെട േമൽനിന്നും മാംസം അവരുെട
അസ്ഥികളിൽനിന്നും പറിച്ചുകളയുന്നു. 3 നിങ്ങൾ
എെന്റ ജനത്തിെന്റ മാംസം തിന്നു അവരുെട ത്വക്കു
അവരുെടേമൽനിന്നു ഉരിച്ചുകളയുന്നു; നിങ്ങൾ
അവരുെട അസ്ഥികെള ഒടിച്ചു കലത്തിൽ ഇടുവാൻ
എന്നേപാെലയും കുട്ടകത്തിന്നകെത്ത
മാംസംേപാെലയും മുറിച്ചുകളയുന്നു. 4 അന്നു അവർ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിക്കും; എന്നാൽ അവൻ
അവക്കൎ ു ഉത്തരം അരുളുകയില്ല; അവർ
ദുഷ്്രപവൃത്തികെള െചയത്തിെന്നാത്തവണ്ണം അവൻ
ആ കാലത്തു തെന്റ മുഖം അവക്കൎ ു മെറക്കും. 5 എെന്റ
ജനെത്ത െതറ്റിച്ചുകളകയും പല്ലിന്നു കടിപ്പാൻ
വല്ലതും ഉെണ്ടങ്കിൽ സമാധാനം ്രപസംഗിക്കയും
അവരുെട വായിൽ ഒന്നും ഇട്ടുെകാടുക്കാത്തവെന്റ
േനെര വിശുദ്ധയുദ്ധം േഘാഷിക്കയും െചയ്യുന്ന
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ചു യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: 6 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു
ദശൎ നമില്ലാത്ത രാ്രതിയും ലക്ഷണം പറവാൻ
കഴിയാത്ത ഇരുട്ടും ഉണ്ടാകും. ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു
സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കയും പകൽ ഇരുണ്ടുേപാകയും
െചയ്യും. 7 അേപ്പാൾ ദർശകന്മാർ ലജ്ജിക്കും;
ലക്ഷണം പറയുന്നവർ നാണിക്കും; ൈദവത്തിെന്റ
ഉത്തരം ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അവർ ഒെക്കയും വായ്
െപാത്തും. 8 എങ്കിലും ഞാൻ യാേക്കാബിേനാടു
അവെന്റ അതി്രകമവും യി്രസാേയലിേനാടു അവെന്റ
പാപവും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവയുെട
ആത്മാവിനാൽ ശക്തിയും ന്യായവും വീയ്യൎ വുംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 9 ന്യായം െവറുക്കയും

െചാവ്വുള്ളതു ഒെക്കയും വെളച്ചുകളകയും െചയ്യുന്ന
യാേക്കാബ ്ഗൃഹത്തിെന്റ തലവന്മാരും
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ അധിപന്മാരുമായുേള്ളാേര,
ഇതു േകൾപ്പിൻ. 10 അവർ സീേയാെന
രക്തപാതകംെകാണ്ടും െയരൂശേലമിെന
േ്രദാഹംെകാണ്ടും പണിയുന്നു. 11 അതിെല തലവന്മാർ
സമ്മാനം വാങ്ങി ന്യായം വിധിക്കുന്നു; അതിെല
പുേരാഹിതന്മാർ കൂലി വാങ്ങി ഉപേദശിക്കുന്നു;
അതിെല ്രപവാചകന്മാർ പണം വാങ്ങി ലക്ഷണം
പറയുന്നു; എന്നിട്ടും അവർ യേഹാവെയ ചാരി:
യേഹാവ നമ്മുെട ഇടയിൽ ഇല്ലേയാ? അനത്ഥൎ ം
നമുക്കു വരികയില്ല എന്നു പറയുന്നു. 12

അതുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെടനിമിത്തം സീേയാെന
വയൽേപാെലയും ഉഴും; െയരൂശേലം കല്ക്കുന്നുകളും
ആലയത്തിെന്റ പവ്വൎ തം കാട്ടിെല േമടുകൾേപാെലയും
ആയത്ീരും.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്ത്യകാലത്തു യേഹാവയുെട ആലയം ഉള്ള
പവ്വൎ തം പവ്വൎ തങ്ങളുെട ശിഖരത്തിൽ
സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്കുമീെത

ഉന്നതവുമായിരിക്കും; ജാതികൾ അതിേലക്കു
ഒഴുകിെച്ചല്ലും. 2 അേനകവംശങ്ങളും െചന്നു:
വരുവിൻ, നമുക്കു യേഹാവയുെട പവ്വൎ തത്തിേലക്കും
യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലക്കും
കയറിെച്ചല്ലാം; അവൻ നമുക്കു തെന്റ വഴികെള
ഉപേദശിച്ചുതരികയും നാം അവെന്റ പാതകളിൽ
നടക്കയും െചയ്യും എന്നു പറയും. സീേയാനിൽനിന്നു
ഉപേദശവും െയരൂശേലമിൽനിന്നു യേഹാവയുെട
വചനവും പുറെപ്പടും. 3 അവൻ അേനകജാതികളുെട
ഇടയിൽ ന്യായംവിധിക്കയും ബഹുവംശങ്ങൾക്കു
ദൂരേത്താളം വിധി കലപ്ിക്കയും െചയ്യും; അവർ
തങ്ങളുെട വാളുകെള െകാഴുക്കളായും കുന്തങ്ങെള
വാക്കത്തികളായും അടിച്ചുതീക്കൎ ും; ജാതി
ജാതിക്കുേനെര വാൾ ഓങ്ങുകയില്ല; അവർ ഇനി
യുദ്ധം അഭ്യസിക്കയുമില്ല. 4 അവർ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ മുന്തിരിവള്ളിയുെട കീഴിലും
അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റ കീഴിലും പാക്കൎ ും; ആരും അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
വായ ്അതു അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു. 5

സകലജാതികളും താന്താങ്ങളുെട േദവന്മാരുെട
നാമത്തിൽ നടക്കുന്നുവേല്ലാ; നാമും നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ എന്നും
എെന്നേന്നക്കും നടക്കും. 6 അന്നാളിൽ
മുടന്തിനടക്കുന്നതിെന ഞാൻ േചത്തൎ ുെകാള്ളുകയും
ചിതറിേപ്പായതിെനയും ഞാൻ േക്ലശിപ്പിച്ചതിെനയും
േശഖരിക്കയും 7 മുടന്തിനടക്കുന്നതിെന
േശഷിപ്പിക്കയും അകന്നുേപായതിെന
മഹാജാതിയാക്കുകയും യേഹാവ
സീേയാൻപവ്വൎ തത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ എെന്നേന്നക്കും
അവക്കൎ ു രാജാവായിരിക്കയും െചയ്യും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 8 നീേയാ, ഏെദർ
േഗാപുരേമ, സീേയാൻപു്രതിയുെട ഗിരിേയ, നിനക്കു
വരും: പൂവ്വൎ ാധിപത്യം, െയരൂശേലംപു്രതിയുെട രാജത്വം
തെന്ന, നിനക്കു വരും. 9 നീ ഇേപ്പാൾ ഇ്രത ഉറെക്ക,
നിലവിളിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിെന്റ അകത്തു
രാജാവില്ലേയാ? നിെന്റ മ്രന്തി നശിച്ചുേപാേയാ?
ഈറ്റുേനാവു കിട്ടിയവെളേപ്പാെല നിനക്കു
േവദനപിടിപ്പാൻ എന്തു? 10 സീേയാൻപു്രതിേയ,
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ഈറ്റുേനാവു കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദനെപ്പട്ടു
്രപസവിക്ക; ഇേപ്പാൾ നീ നഗരം വിട്ടു വയലിൽ പാത്തൎ ു
ബാേബലിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും; അവിെടെവച്ചു നീ
വിടുവിക്കെപ്പടും; അവിെടെവച്ചു യേഹാവ നിെന്ന
ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽനിന്നു ഉദ്ധരിക്കും. 11 ഞങ്ങളുെട
കണ്ണു സീേയാെന കണ്ടു രസിേക്കണ്ടതിന്നു അവൾ
മലിനയായിത്തീരെട്ട എന്നു പറയുന്ന
അേനകജാതികൾ ഇേപ്പാൾ നിനക്കു വിേരാധമായി
കൂടിയിരിക്കുന്നു. 12 എന്നാൽ അവർ യേഹാവയുെട
വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; അവെന്റ ആേലാചന
്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല; കറ്റകെളേപ്പാെല അവൻ അവെര
കളത്തിൽ കൂട്ടുമേല്ലാ. 13 സീേയാൻ പു്രതിേയ,
എഴുേന്നറ്റു െമതിക്കുക; ഞാൻ നിെന്റ െകാമ്പിെന
ഇരിമ്പും നിെന്റ കുളമ്പുകെള താ്രമവും ആക്കും; നീ
അേനകജാതികെള തകത്തൎ ുകളകയും അവരുെട ലാഭം
യേഹാെവക്കും അവരുെട സമ്പത്തു
സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും കത്തൎ ാവിന്നും നിേവദിക്കയും
െചയ്യും.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേപ്പാൾ പടക്കൂട്ടങ്ങളുെട മകേള,
പടക്കൂട്ടമായി കൂടുക; അവൻ നമ്മുെട േനെര
വാടേകാരുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ

ന്യായാധിപതിെയ അവർ വടിെകാണ്ടു െചകിട്ടത്തു
അടിക്കുന്നു. 2 നീേയാ, േബേത്ത്ലേഹം എ്രഫാേത്ത, നീ
െയഹൂദാസഹ്രസങ്ങളിൽ െചറുതായിരുന്നാലും
യി്രസാേയലിന്നു അധിപതിയായിരിേക്കണ്ടുന്നവൻ
എനിക്കു നിന്നിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചുവരും; അവെന്റ
ഉത്ഭവം പേണ്ടയുള്ളതും പുരാതനമായതും തേന്ന. 3

അതുെകാണ്ടു ്രപസവിക്കാനുള്ളവൾ
്രപസവിക്കുേവാളം അവൻ അവെര
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും; അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവർ യി്രസാേയൽമക്കളുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരും. 4 എന്നാൽ അവൻ നിന്നു യേഹാവയുെട
ശക്തിേയാടും തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിെന്റ മഹിമേയാടുംകൂെട േമയിക്കും; അവർ
നിഭൎയം വസിക്കും; അവൻ അന്നു ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങേളാളം മഹാനാകുമേല്ലാ. 5 അവൻ
സമാധാനമാകും; അശ്ശൂർ നമ്മുെട േദശത്തു വന്നു
നമ്മുെട അരമനകളിൽ ചവിട്ടുേമ്പാൾ നാം അവരുെട
േനെര ഏഴു ഇടയന്മാെരയും എട്ടു
മാനുഷ്രപഭുക്കന്മാെരയും നിത്തൎ ും. 6 അവർ
അശ്ശൂർേദശെത്തയും അതിെന്റ ്രപവേശനങ്ങളിൽെവച്ചു
നിേ്രമാദ ്േദശെത്തയും വാൾെകാണ്ടു പാഴാക്കും;
അശ്ശൂർ നമ്മുെട േദശത്തു വന്നു നമ്മുെട അതിരുകളിൽ
ചവിട്ടുേമ്പാൾ അവൻ നെമ്മ അവരുെട കയ്യിൽനിന്നു
വിടുവിക്കും. 7 യാേക്കാബിൽ േശഷിപ്പുള്ളവർ
പലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ യേഹാവയിങ്കൽ
നിന്നുള്ള മഞ്ഞുേപാെലയും മനുഷ്യന്നായി
താമസിക്കേയാ മനുഷ്യപു്രതന്മാക്കൎ ായി
കാത്തിരിക്കേയാ െചയ്യാെത പുല്ലിേന്മൽ െപയ്യുന്ന
മാരിേപാെലയും ആകും. 8 യാേക്കാബിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവർ ജാതികളുെട ഇടയിൽ,
അേനകവംശങ്ങളുെട ഇടയിൽ തേന്ന, കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ
ഒരു സിംഹംേപാെലയും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരു
ബാലസിംഹംേപാെലയും ആകും; അതു അകത്തു
കടന്നാൽ ചവിട്ടി കടിച്ചുകീറിക്കളയും; വിടുവിപ്പാൻ
ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. 9 നിെന്റ ൈക നിെന്റ

ൈവരികൾക്കുമീെത ഉയന്നൎ ിരിക്കും; നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കളും േഛദിക്കെപ്പടും.

10 അന്നാളിൽ ഞാൻ നിെന്റ കുതിരകെള നിെന്റ
നടുവിൽനിന്നു േഛദിച്ചുകളയും നിെന്റ രഥങ്ങെള
നശിപ്പിക്കയും െചയ്യും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 11 ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തിെല പട്ടണങ്ങെള
നശിപ്പിക്കയും നിെന്റ േകാട്ടകെള ഒെക്കയും
ഇടിച്ചുകളകയും െചയ്യും. 12 ഞാൻ
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങെള നിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളയും; ശകുനവാദികൾ നിനക്കു ഇനി
ഉണ്ടാകയുമില്ല. 13 ഞാൻ വി്രഗഹങ്ങെളയും
സ്തംഭ്രപതിഷഠ്കെളയും നിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
േഛദിച്ചുകളയും; നീ ഇനി നിെന്റ ൈകപ്പണിെയ
നമസ്കരിക്കയുമില്ല. 14 ഞാൻ നിെന്റ
അേശരാ്രപതിഷഠ്കെള നിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
പറിച്ചുകളകയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള നശിപ്പിക്കയും
െചയ്യും. 15 ഞാൻ ജാതികേളാടു അവർ
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവണ്ണം േകാപേത്താടും
േ്രകാധേത്താടുംകൂെട ്രപതികാരം െചയ്യും.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു േകൾപ്പിൻ; നീ
എഴുേന്നറ്റു പവ്വൎ തങ്ങളുെട മുമ്പാെക
വ്യവഹരിക്ക; കുന്നുകൾ നിെന്റ വാക്കു

േകൾക്കെട്ട; 2 പവ്വൎ തങ്ങളും ഭൂമിയുെട സ്ഥിരമായ
അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായുേള്ളാേവ, യേഹാവയുെട
വ്യവഹാരം േകൾപ്പിൻ! യേഹാെവക്കു തെന്റ
ജനേത്താടു ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടു; അവൻ
യി്രസാേയലിേനാടു വാദിക്കും. 3 എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ
നിേന്നാടു എന്തു െചയത്ു? ഏെതാന്നിനാൽ ഞാൻ
നിെന്ന മുഷിപ്പിച്ചു? എെന്റ േനെര സാക്ഷീകരിക്ക. 4

ഞാൻ നിെന്ന മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ചു, അടിമവീട്ടിൽനിന്നു നിെന്ന
വീെണ്ടടുത്തു, േമാെശെയയും അഹേരാെനയും
മിയ്യൎ ാമിെനയും നിെന്റ മുമ്പിൽ അയച്ചു. 5 എെന്റ
ജനേമ, നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട നീതി്രപവൃത്തികെള
അറിേയണ്ടതിന്നു േമാവാബര്ാജാവായ ബാലാക്ക്
ആേലാചിച്ചതും െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാം
ഉത്തരം പറഞ്ഞതും ശിത്തീംമുതൽ ഗിലഗ്ാൽവെര
സംഭവിച്ചതും ഓക്കൎ ുക. 6 എെന്താന്നുെകാണ്ടു ഞാൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െചന്നു,
അത്യുന്നതൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക കുമ്പിേടണ്ടു?
ഞാൻ േഹാമയാഗങ്ങേളാടും ഒരു വയസ്സു ്രപായമുള്ള
കാളക്കിടാക്കേളാടും കൂെട അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
െചേല്ലണേമാ? 7 ആയിരം ആയിരം ആട്ടുെകാറ്റനിലും
പതിനായിരം പതിനായിരം ൈതലനദിയിലും യേഹാവ
്രപസാദിക്കുേമാ? എെന്റ അതി്രകമത്തിന്നു േവണ്ടി
ഞാൻ എെന്റ ആദ്യജാതെനയും ഞാൻ െചയത്
പാപത്തിന്നു േവണ്ടി എെന്റ ഉദരഫലെത്തയും
െകാടുേക്കണേമാ? 8 മനുഷ്യാ, നല്ലതു എെന്തന്നു
അവൻ നിനക്കു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു: ന്യായം
്രപവത്തൎ ിപ്പാനും ദയാതലപ്രനായിരിപ്പാനും നിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ താഴമ്േയാെട നടപ്പാനും
അല്ലാെത എന്താകുന്നു യേഹാവ നിേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നതു?

9 േകേട്ടാ യേഹാവ പട്ടണേത്താടു വിളിച്ചു
പറയുന്നതു; നിെന്റ നാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്നതു ജ്ഞാനം
ആകുന്നു; വടിെയയും അതിെന നിയമിച്ചവെനയും
ശ്രദ്ധിപ്പിൻ. 10 ദുഷ്ടെന്റ വീട്ടിൽ ഇനിയും അനീതിയുള്ള
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നിേക്ഷപങ്ങളും ശാപകരമായ കള്ളയളവും ഉേണ്ടാ?
11 കള്ളത്തുലാസ്സും കള്ളപ്പടികൾ ഇട്ട
സഞ്ചിയുമുള്ളവെന ഞാൻ നിമ്മൎ ലനായി എണ്ണുേമാ? 12

അതിെല ധനവാന്മാർ സാഹസപൂണ്ണൎ ന്മാർ ആകുന്നു;
അതിെന്റ നിവാസികൾ വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വായിൽ അവരുെട നാവു ചതിവുള്ളതു
തേന്ന; 13 ആകയാൽ ഞാൻ നിെന്ന കഠിനമായി
ദണ്ഡിപ്പിക്കും; നിെന്റ പാപങ്ങൾനിമിത്തം നിെന്ന
ശൂന്യമാക്കും. 14 നീ ഭക്ഷിക്കും; തൃപത്ി വരികയില്ല,
വിശപ്പു അടങ്ങുകയുമില്ല; നീ നീക്കിെവക്കും; ഒന്നും
സ്വരൂപിക്കയില്ലതാനും; നീ സ്വരൂപിക്കുന്നതു ഞാൻ
വാളിന്നു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും. 15 നീ വിെതക്കും,
െകായ്കയില്ല നീ ഒലീവുകായ ്ചവിട്ടും, എണ്ണ
പൂശുകയില്ല; മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടും, വീഞ്ഞു
കുടിക്കയില്ലതാനും. 16 ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യവും നിെന്റ
നിവാസികെള പരിഹാസവിഷയവും ആേക്കണ്ടതിന്നും
നിങ്ങൾ എെന്റ ജനത്തിെന്റ നിന്ദവഹിേക്കണ്ടതിന്നും
ഒ്രമിയുെട ചട്ടങ്ങളും ആഹാബ ്ഗൃഹത്തിെന്റ
സകല്രപവൃത്തികളും ്രപമാണമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ആേലാചനകെള നിങ്ങൾ
അനുസരിച്ചുനടക്കുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എനിക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; പഴം പറിച്ച
േശഷെമന്നേപാെലയും മുന്തിരിപ്പഴം
പറിച്ചേശഷം കാലാ

െപറുക്കുന്നതുേപാെലയും ഞാൻ ആയേല്ലാ! തിന്മാൻ
ഒരു മുന്തിരിക്കുലയും ഇല്ല; ഞാൻ െകാതിക്കുന്ന
അത്തിയുെട തലപ്പഴവുമില്ല. 2 ഭക്തിമാൻ
ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിച്ചുേപായി, മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ
േനരുള്ളവൻ ആരുമില്ല; അവെരാെക്കയും
രക്തത്തിന്നായി പതിയിരിക്കുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ സേഹാദരെന വല െവച്ചു പിടിപ്പാൻ
േനാക്കുന്നു. 3 ജാ്രഗതേയാെട േദാഷം
്രപവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട ൈക അതിേലക്കു
നീണ്ടിരിക്കുന്നു; ്രപഭു ്രപതിഫലം േചാദിക്കുന്നു;
ന്യായാധിപതി ്രപതിഫലം വാങ്ങി ന്യായം വിധിക്കുന്നു;
മഹാൻ തെന്റ മനസ്സിെല ദുരാ്രഗഹം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെന അവർ പിരിമുറുക്കുന്നു. 4 അവരിൽ ഉത്തമൻ
മുൾപടപ്പൎ ുേപാെല; േനരുള്ളവൻ മുൾേവലിെയക്കാൾ
വല്ലാത്തവൻ തേന്ന; നിെന്റ ദർശകന്മാർ പറഞ്ഞ
ദിവസം, നിെന്റ സന്ദശൎ നദിവസം തേന്ന, വരുന്നു;
ഇേപ്പാൾ അവരുെട പരി്രഭമം വന്നുഭവിക്കും. 5

കൂട്ടുകാരെന വിശ്വസിക്കരുതു; േസ്നഹിതനിൽ
ആശ്രയിക്കരുതു; നിെന്റ മാവ്വൎ ിടത്തു ശയിക്കുന്നവേളാടു
പറയാതവണ്ണം നിെന്റ വായുെട കതകു
കാത്തുെകാൾക. 6 മകൻ അപ്പെന നിന്ദിക്കുന്നു;
മകൾ അമ്മേയാടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മേയാടും
എതിത്തൎ ുനില്ക്കുന്നു; മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ അവെന്റ
വീട്ടുകാർ തേന്ന.

7 ഞാേനാ യേഹാവയിങ്കേലക്കു േനാക്കും; എെന്റ
രക്ഷയുെട ൈദവത്തിന്നായി കാത്തിരിക്കും; എെന്റ

ൈദവം എെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകൾക്കും. 8 എെന്റ
ശ്രതുവായവേള, എെന്നെച്ചാല്ലി സേന്താഷിക്കരുതു;
വീണു എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും എഴുേന്നല്ക്കും; ഞാൻ
ഇരുട്ടത്തു ഇരുന്നാലും യേഹാവ എനിക്കു
െവളിച്ചമായിരിക്കുന്നു. 9 യേഹാവ എെന്റ
വ്യവഹാരം നടത്തി എനിക്കു ന്യായം
പാലിച്ചുതരുേവാളം ഞാൻ അവെന്റ േ്രകാധം
വഹിക്കും; ഞാൻ അവേനാടു പാപം െചയത്ുവേല്ലാ;
അവൻ എെന്ന െവളിച്ചത്തിേലക്കു
പുറെപ്പടുവിക്കയും ഞാൻ അവെന്റ നീതി കണ്ടു
സേന്താഷിക്കയും െചയ്യും. 10 എെന്റ ശ്രതു അതു
കാണും; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എവിെട എന്നു
എേന്നാടു പറഞ്ഞവെള ലജ്ജ മൂടും; എെന്റ കണ്ണു
അവെള കണ്ടു രസിക്കും; അന്നു അവെള വീഥികളിെല
െചളിേപാെല ചവിട്ടിക്കളയും. 11 നിെന്റ മതിലുകൾ
പണിവാനുള്ള നാൾ വരുന്നു: അന്നാളിൽ നിെന്റ അതിർ
അകന്നുേപാകും. 12 അന്നാളിൽ അശ്ശൂരിൽനിന്നും
മി്രസയീംപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും മി്രസയീം മുതൽ
നദിവെരയും സമു്രദംമുതൽ സമു്രദംവെരയും
പവ്വൎ തംമുതൽ പവ്വൎ തംവെരയും അവർ നിെന്റ
അടുക്കൽ വരും. 13 എന്നാൽ ഭൂമി
നിവാസികൾനിമിത്തവും അവരുെട ്രപവൃത്തികളുെട
ഫലം േഹതുവായും ശൂന്യമായത്ീരും. 14 കേമ്മൎ ലിെന്റ
മേദ്ധ്യ കാട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്നതും നിെന്റ
അവകാശവുമായി നിെന്റ ജനമായ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത
നിെന്റ േകാൽെകാണ്ടു േമയിേക്കണേമ;
പുരാതനകാലത്തു എന്നേപാെല അവർ ബാശാനിലും
ഗിെലയാദിലും േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കെട്ട. 15 നീ
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട
കാലെത്തന്നേപാെല ഞാൻ അവെന അത്ഭുതങ്ങൾ
കാണിക്കും. 16 ജാതികൾ കണ്ടിട്ടു തങ്ങളുെട
സകലവീയ്യൎ ത്തിലും ലജ്ജിക്കും; അവർ വായ ്േമൽ
ൈക െവക്കയും െചകിടരായത്ീരുകയും െചയ്യും. 17

അവർ പാമ്പുേപാെല െപാടിനക്കും; നിലെത്ത
ഇഴജാതിേപാെല തങ്ങളുെട ഗുഹകളിൽനിന്നു
വിെറച്ചുംെകാണ്ടു വരും; അവർ േപടിച്ചുംെകാണ്ടു
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
വരികയും നിെന്ന ഭയെപ്പടുകയും െചയ്യും. 18

അകൃത്യം ക്ഷമിക്കയും തെന്റ അവകാശത്തിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവേരാടു അതി്രകമം േമാചിക്കയും
െചയ്യുന്ന നിേന്നാടു സമനായ ൈദവം ആരുള്ളു?
അവൻ എേന്നക്കും േകാപം െവച്ചുെകാള്ളുന്നില്ല;
ദയയിലേല്ലാ അവന്നു ്രപസാദമുള്ളതു. 19 അവൻ
നേമ്മാടു വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും നമ്മുെട
അകൃത്യങ്ങെള ചവിട്ടിക്കളയും; അവരുെട പാപങ്ങെള
ഒെക്കയും നീ സമു്രദത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ ഇട്ടുകളയും.
20 പുരാതനകാലംമുതൽ നീ ഞങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു സത്യം െചയത്ിരിക്കുന്ന നിെന്റ
വിശ്വസ്തത നീ യാേക്കാബിേനാടും നിെന്റ ദയ
അ്രബാഹാമിേനാടും കാണിക്കും.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീെനേവെയക്കുറിച്ചുള്ള ്രപവാചകം;
എൽേക്കാശ്യനായ നഹൂമിെന്റ ദശൎ നപുസ്തകം.
2 ൈദവം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനും യേഹാവ

്രപതികാരം െചയ്യുന്നവനും ആകുന്നു; യേഹാവ
്രപതികാരം െചയ്യുന്നവനും േ്രകാധപൂണ്ണൎ നുമാകുന്നു;
യേഹാവ തെന്റ ൈവരികേളാടു ്രപതികാരം െചയ്കയും
തെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കായി േകാപം സം്രഗഹിക്കയും
െചയ്യുന്നു. 3 യേഹാവ ദീഘൎ ക്ഷമയും
മഹാശക്തിയുമുള്ളവൻ; അവൻ ഒരിക്കലും
ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല; യേഹാവയുെട വഴി
ചുഴലിക്കാറ്റിലും െകാടുങ്കാറ്റിലും ഉണ്ടു; േമഘം
അവെന്റ കാൽക്കീഴിെല െപാടിയാകുന്നു. 4 അവൻ
സമു്രദെത്ത ഭത്സൎ ിച്ചു വറ്റിക്കയും സകലനദികെളയും
വരട്ടിക്കളകയും െചയ്യുന്നു; ബാശാനും കേമ്മൎ ലും
വരളുന്നു; െലബാേനാെന്റ പുഷപ്ം വാടിേപ്പാകുന്നു. 5

അവെന്റ മുമ്പിൽ പവ്വൎ തങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു; കുന്നുകൾ
ഉരുകിേപ്പാകുന്നു; അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഭൂമി
െഞട്ടിേപ്പാകുന്നു; മഹീതലവും അതിെല
സകലനിവാസികളും തേന്ന. 6 അവെന്റ േ്രകാധത്തിൻ
മുമ്പിൽ ആർ നില്ക്കും? അവെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിങ്കൽ ആർ
നിവിന്നൎ ുനില്ക്കും? അവെന്റ േ്രകാധം തീേപാെല
െചാരിയുന്നു; പാറകൾ അവനാൽ പിളന്നൎ ുേപാകുന്നു.
7 യേഹാവ നല്ലവനും കഷ്ടദിവസത്തിൽ ശരണവും
ആകുന്നു; തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നവെര അവൻ
അറിയുന്നു. 8 എന്നാൽ കവിെഞ്ഞാഴുകുേന്നാരു
്രപവാഹംെകാണ്ടു അവൻ അതിെന്റ സ്ഥലത്തിന്നു
മുടിവു വരുത്തും; തെന്റ ശ്രതുക്കെള അവൻ
അന്ധകാരത്തിൽ പിന്തുടരുന്നു. 9 നിങ്ങൾ
യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി നിരൂപിക്കുന്നെതന്തു?
അവൻ മുടിവു വരുത്തും; കഷ്ടത രണ്ടു്രപാവശ്യം
െപാങ്ങിവരികയില്ല. 10 അവർ കൂടിപ്പിണഞ്ഞിരിക്കുന്ന
മുള്ളുേപാെല ആയാലും തങ്ങളുെട മദ്യപാനത്തിൽ
മദ്യപിച്ചിരുന്നാലും അവർ മുഴുവനും ഉണങ്ങിയ
താളടിേപാെല തീക്കു ഇരയായിത്തീരും. 11

യേഹാെവക്കു വിേരാധമായി േദാഷം നിരൂപിക്കയും
നിസ്സാരത്വം ആേലാചിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ
നിന്നിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവർ പൂണ്ണൎ ശക്തന്മാരും
അവ്വണ്ണം തേന്ന അേനകരും ആയിരുന്നാലും അവർ
അങ്ങെന തേന്ന േഛദിക്കെപ്പടുകയും അവൻ
കഴിഞ്ഞുേപാകയും െചയ്യും. ഞാൻ നിെന്ന താഴത്്തി
എങ്കിലും ഇനി നിെന്ന താഴത്്തുകയില്ല. 13 ഇേപ്പാേഴാ
ഞാൻ അവെന്റ നുകം നിെന്റേമൽനിന്നു ഒടിച്ചുകളയും
നിെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ അറുത്തുകളകയും െചയ്യും. 14

എന്നാൽ യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ചു: നിെന്റ േപരുള്ള
സന്തതി ഇനി ഒട്ടും ഉണ്ടാകയില്ല; െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ
വി്രഗഹെത്തയും വാത്തൎ ുണ്ടാക്കിയ ബിംബെത്തയും
നിെന്റ േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ

േഛദിച്ചുകളയും; നീ നിസ്സാരനായിരിക്കയാൽ ഞാൻ
നിെന്റ ശവക്കുഴി കുഴിക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.
15 ഇതാ, പവ്വൎ തങ്ങളിേന്മൽ സുവാത്തൎ ാദൂതനായി
സമാധാനം േഘാഷിക്കുന്നവെന്റ കാൽ; െയഹൂദേയ,
നിെന്റ ഉത്സവങ്ങെള ആചരിക്ക; നിെന്റ േനച്ചൎ കെള
കഴിക്ക; നിസ്സാരൻ ഇനി നിന്നിൽകൂടി കടക്കയില്ല;
അവൻ അേശഷം േഛദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സംഹാരകൻ നിനെക്കതിേര കയറിവരുന്നു;
േകാട്ട കാത്തുെകാൾക; വഴി സൂക്ഷിച്ചു
േനാക്കുക; അര മുറുക്കുക; നിെന്നത്തേന്ന

നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്ക. 2 യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ
മഹിമെയ യി്രസാേയലിെന്റ മഹിമെയേപ്പാെല
യഥാസ്ഥാനത്താക്കും; പിടിച്ചുപറിക്കാർ അവേരാടു
പിടിച്ചുപറിച്ചു, അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികെള
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 3 അവെന്റ വീരന്മാരുെട
പരിച ചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പരാ്രകമശാലികൾ
ധൂ്രമവ്രസ്തം ധരിച്ചു നില്ക്കുന്നു; അവെന്റ
സന്നാഹദിവസത്തിൽ രഥങ്ങൾ ഉരുക്കലകുകളാൽ
ജ്വലിക്കുന്നു; കുന്തങ്ങൾ ഓങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 4 രഥങ്ങൾ
െതരുക്കളിൽ ചടുചട ചാടുന്നു; വീഥികളിൽ അങ്ങും
ഇങ്ങും ഓടുന്നു; തീപ്പന്തങ്ങെളേപ്പാെല അവെയ
കാണുന്നു; അവ മിന്നൽേപാെല ഓടുന്നു. 5 അവൻ
തെന്റ കുലീനന്മാെര ഓക്കൎ ുന്നു; അവർ നടക്കയിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നു; അവർ അതിെന്റ മതിലിങ്കേലക്കു
ബദ്ധെപ്പട്ടു െചല്ലുന്നു; അവിെട ആൾമറ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നു. 6 നദികളുെട ചീപ്പുകൾ
തുറക്കുന്നു; രാജമന്ദിരം അഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു. 7 അതു
നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൾ അനാവൃതയായി, അവൾ
േപാേകണ്ടിവരും; അവളുെട ദാസിമാർ ്രപാവു
കുറുകുംേപാെല കുറുകി മാറത്തടിക്കുന്നു. 8

നീെനേവ പുരാതനേമ ഒരു
ജലാശയംേപാെലയായിരുന്നു; എന്നാൽ അവർ
ഓടിേപ്പാകുന്നു: നിലപ്ിൻ, നിലപ്ിൻ! ആരും
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ലതാനും. 9 െവള്ളി
െകാള്ളയിടുവിൻ; െപാന്നു െകാള്ളയിടുവിൻ;
വീട്ടുസാമാനത്തിന്നു കണക്കില്ല;
സകലവിധമേനാഹരവസ്തുക്കളായ സമ്പത്തും ഉണ്ടു.
10 അവൾ പാഴും െവറുമയും ശൂന്യവുമായിരിക്കുന്നു;
ഹൃദയം ഉരുകിേപ്പാകുന്നു; മുഴങ്കാൽ ആടുന്നു; എല്ലാ
അരകളിലും അതിേവദന ഉണ്ടു; എല്ലാവരുെടയും മുഖം
വിളറിയിരിക്കുന്നു. 11 ആരും ഭയെപ്പടുത്താെത
സിംഹവും സിംഹിയും ബാലസിംഹവും
സഞ്ചരിച്ചുേപാകുന്ന സിംഹഗുഹയും
ബാലസിംഹങ്ങളുെട േമച്ചൽപുറവും എവിെട? 12

സിംഹം തെന്റ കുട്ടികൾക്കു മതിയാകുേവാളം
കടിച്ചുകീറി െവക്കുകയും സിംഹികൾക്കു േവണ്ടി
െഞക്കിെക്കാല്ലുകയും ഇരെകാണ്ടു തെന്റ
ഗഹ്വരങ്ങെളയും കടിച്ചുകീറിയതിെനെക്കാണ്ടു തെന്റ
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ഗുഹകെളയും നിെറക്കയും െചയത്ു. 13 ഞാൻ
നിെന്റേനെര വരും; ഞാൻ അതിെന്റ രഥങ്ങെള ചുട്ടു
പുകയാക്കും; നിെന്റ ബാലസിംഹങ്ങൾ വാളിന്നു
ഇരയായത്ീരും; ഞാൻ നിെന്റ ഇരെയ ഭൂമിയിൽ നിന്നു
േഛദിച്ചുകളയും; നിെന്റ ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം ഇനി
േകൾക്കയുമില്ല എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രക്തപാതകങ്ങളുെട പട്ടണത്തിന്നു അേയ്യാ
കഷ്ടം! അതു മുഴുവനും വ്യാജവും
അപഹാരവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; കവച്ചൎ

വിട്ടുേപാകുന്നതുമില്ല. 2 ചമ്മട്ടിയുെട ഒച്ച; ച്രകങ്ങൾ
കിരുകിരുക്കുന്ന ശബ്ദം; പായുന്ന കുതിരകൾ; ഓടുന്ന
രഥങ്ങൾ! 3 കുതിരകയറുന്ന കുതിരേച്ചവകർ;
ജ്വലിക്കുന്ന വാൾ; മിന്നുന്ന കുന്തം;
അേനകനിഹതന്മാർ; അനവധി ശവങ്ങൾ;
പിണങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല; അവർ പിണങ്ങൾ തടഞ്ഞു
വീഴുന്നു. 4 പരസംഗംെകാണ്ടു ജാതികെളയും
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗംെകാണ്ടു വംശങ്ങെളയും
വില്ക്കുന്നവളായി ക്ഷു്രദൈനപുണ്യവും
െസൗന്ദയ്യൎ വുമുള്ള േവശ്യയുെട
പരസംഗബഹുത്വംനിമിത്തം തേന്ന ഇങ്ങെന ഭവിച്ചതു.
5 ഞാൻ നിെന്റേനെര വരും, ഞാൻ നിെന്റ
വ്രസ്താ്രഗങ്ങെള നിെന്റ മുഖംവെര െപാക്കി ജാതികെള
നിെന്റ നഗ്നതയും രാജ്യങ്ങെള നിെന്റ നാണിടവും
കാണിക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 6 ഞാൻ അേമദ്ധ്യം നിെന്റേമൽ എറിഞ്ഞു
നിെന്ന കുത്സിതയും നിന്ദാവിഷയവുമാക്കും. 7

അങ്ങെന നിെന്ന കാണുന്ന ഏവരും നിെന്ന വിട്ടു ഓടി:
നീെനേവ ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു; ആർ അവേളാടു
സഹതാപം കാണിക്കും; ഞാൻ എവിെടനിന്നു
നിനക്കു ആശ്വാസകന്മാെര അേന്വഷിേക്കണ്ടു എന്നു
പറയും. 8 നദികളുെട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതും ചുറ്റും
െവള്ളം ഉള്ളതും സമു്രദം വാടയും സമു്രദം മതിലും
ആയിരിക്കുന്നതുമായ േനാ-അേമ്മാെനക്കാൾ നീ
ഉത്തമ ആകുന്നുേവാ? 9 കൂശും മി്രസയീമും അവളുെട
ബലമായിരുന്നു; അതു സീമയില്ലാത്തതായിരുന്നു;
പൂത്യരും ലൂബ്യരും നിെന്റ സഹായകന്മാരുെട

കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 എന്നിട്ടും അവൾ
ബദ്ധയായി ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു;
അവളുെട ൈപതങ്ങെള അവർ സകലവീഥികളുെടയും
തെലക്കൽെവച്ചു തകത്തൎ ുകളഞ്ഞു; അവളുെട
മാന്യന്മാക്കൎ ു അവർ ചീട്ടിട്ടു, അവളുെട
സകലമഹാന്മാെരയും ചങ്ങലെകാണ്ടു
ബന്ധിച്ചുകളഞ്ഞു. 11 അങ്ങെന നീയും ലഹരിപിടിച്ചു
േബാധംെകട്ടു വീഴും; നീയും ശ്രതുനിമിത്തം ഒരു
അഭയസ്ഥാനം അേന്വഷിക്കും. 12 നിെന്റ േകാട്ടകൾ
ഒെക്കയും തലപ്പഴേത്താടുകൂടിയ
അത്തിവൃക്ഷങ്ങൾേപാെലയാകും; കുലുക്കിയാൽ അവ
തിന്നുന്നവെന്റ വായിൽതേന്ന വീഴും. 13 നിെന്റ ജനം
നിെന്റ നടുവിൽ െപണ്ണുങ്ങൾ ആകുന്നു; നിെന്റ
േദശത്തിെന്റ വാതിലുകൾ നിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു
വിസ്താരമായി തുറന്നുകിടക്കുന്നു; നിെന്റ
ഓടാമ്പലുകൾ തീക്കു ഇരയായത്ീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 14

നിേരാധത്തിന്നു േവണ്ടി െവള്ളം േകാരിെക്കാൾക;
നിെന്റ െകാത്തളങ്ങെള ഉറപ്പിക്ക; െചളിയിൽ െചന്നു
കളിമണ്ണു ചവിട്ടുക; ഇഷ്ടകയച്ചു പിടിക്ക! 15 അവിെട
തീ നിെന്ന ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; വാൾ നിെന്ന േഛദിച്ചു
വിട്ടിൽ എന്നേപാെല നിെന്ന തിന്നുകളയും; വിട്ടിൽ
എന്നേപാെല നിെന്ന തേന്ന െപരുക്കുക; െവട്ടുക്കിളി
എന്നേപാെല നിെന്നത്തേന്ന െപരുക്കുക. 16 നിെന്റ
വത്തൎ കന്മാെര നീ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളക്കാൾ
വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചുവെല്ലാ; വിട്ടിൽ പടംകഴിച്ചു
പറന്നുേപാകുന്നു. 17 നിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ
െവട്ടുക്കിളികൾേപാെലയും നിെന്റ േസനാധിപതിമാർ
ശീതമുള്ള ദിവസത്തിൽ മതിലുകളിേന്മൽ പറ്റുന്ന
വിട്ടിൽകൂട്ടംേപാെലയും ആകുന്നു; സൂയ്യൎ ൻ
ഉദിക്കുേമ്പാൾ അവ പറന്നുേപാകുന്നു; അവ
െചന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആരും അറിയുന്നില്ല. 18

അശ്ശൂർരാജാേവ, നിെന്റ ഇടയന്മാർ ഉറങ്ങുന്നു; നിെന്റ
കുലീനന്മാർ വിശ്രമിച്ചു കിടക്കുന്നു; നിെന്റ ജനം
പവ്വൎ തങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നു; അവെര
കൂട്ടിേച്ചപ്പൎ ാൻ ആരുമില്ല. 19 നിെന്റ േകടിന്നു ഉപശാന്തി
ഇല്ല; നിെന്റ മുറിവു വിഷമമാകുന്നു; നിെന്റ
വത്തൎ മാനം േകൾക്കുന്ന ഏവരും നിെന്നക്കുറിച്ചു
ൈകെകാട്ടും; ആരുെട േമലാകുന്നു നിെന്റ ദുഷ്ടത
ഇടവിടാെത കവിഞ്ഞുവരാതിരുന്നതു?
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ഹബക്കൂൿഹബക്കൂൿ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഹബക്കൂക്ക്്രപവാചകൻ ദശൎ ിച്ച ്രപവാചകം.
2 യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ അയ്യം
വിളിക്കയും നീ േകൾക്കാതിരിക്കയും െചയ്യും?

സാഹസംനിമിത്തം ഞാൻ എ്രതേത്താളം നിേന്നാടു
നിലവിളിക്കയും നീ രക്ഷിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യും? 3

നീ എെന്ന നീതിേകടു കാണുമാറാക്കുന്നതും പീഡനം
െവറുെത േനാക്കുന്നതും എന്തിനു? കവച്ചൎ യും
സാഹസവും എെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ടു; കലഹം
നടക്കുന്നു; ശണഠ് ഉളവായി വരുന്നു. 4 അതുെകാണ്ടു
ന്യായ്രപമാണം അയഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ന്യായം ഒരുനാളും
െവളിെപ്പട്ടുവരുന്നതുമില്ല; ദുഷ്ടൻ നീതിമാെന
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു ന്യായം വ്രകതയായി
െവളിെപ്പട്ടുവരുന്നു. 5 ജാതികളുെട ഇടയിൽ
ദൃഷ്ടിെവച്ചു േനാക്കുവിൻ! ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു
വിസമ്യിപ്പിൻ! ഞാൻ നിങ്ങളുെട കാലത്തു ഒരു
്രപവൃത്തി െചയ്യും; അതു വിവരിച്ചുേകട്ടാൽ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കയില്ല. 6 ഞാൻ ഉ്രഗതയും േവഗതയുമുള്ള
ജാതിയായ കലദ്യെര ഉണത്തൎ ും; അവർ
തങ്ങളുേടതല്ലാത്ത വാസസ്ഥലങ്ങെള
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്നു ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ നീെള
സഞ്ചരിക്കുന്നു. 7 അവർ േഘാരവും
ഭയങ്കരവുമായുള്ളവർ; അവരുെട ന്യായവും
േശ്രഷഠ്തയും അവരിൽനിന്നു തേന്ന പുറെപ്പടുന്നു. 8

അവരുെട കുതിരകൾ പുള്ളിപ്പുലികെളക്കാൾ
േവഗതയും ൈവകുേന്നരെത്ത െചന്നായ്ക്കെളക്കാൾ
ഉ്രഗതയുമുള്ളവ; അവരുെട കുതിരേച്ചവകർ
ഗവ്വൎ ിേച്ചാടിക്കുന്നു; അവരുെട കുതിരേച്ചവകർ
ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്നു; തിന്നുവാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്ന
കഴുകെനേപ്പാെല അവർ പറന്നുവരുന്നു. 9 അവർ
ഏവരും സംഹാരത്തിന്നായി വരുന്നു; അവരുെട മുഖം
മുേമ്പാട്ടു ബദ്ധെപ്പടുന്നു; അവർ മണൽേപാെല
ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ചുേചക്കൎ ുന്നു. 10 അവർ
രാജാക്കന്മാെര പരിഹസിക്കുന്നു; ്രപഭുക്കന്മാർ
അവക്കൎ ു ഹാസ്യമായിരിക്കുന്നു; അവർ ഏതു
േകാട്ടെയയും കുറിച്ചു ചിരിക്കുന്നു; അവർ മണ്ണു
കുന്നിച്ചു അതിെന പിടിക്കും. 11 അന്നു അവൻ
കാറ്റുേപാെല അടിച്ചുകടന്നു അതി്രകമിച്ചു
കുറ്റക്കാരനായത്ീരും; സ്വന്തശക്തിയേല്ലാ അവന്നു
ൈദവം. 12 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
പുരാതനേമ എെന്റ പരിശുദ്ധനല്ലേയാ? ഞങ്ങൾ
മരിക്കയില്ല; യേഹാേവ, നീ അവെന ന്യായവിധിക്കായി
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; പാറയായുേള്ളാേവ, ശിെക്ഷക്കായി
നീ അവെന നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 േദാഷം
കണ്ടുകൂടാതവണ്ണം നിമ്മൎ ലദൃഷ്ടിയുള്ളവനും പീഡനം
കാണ്മാൻ കഴിയാത്തവനുമായുേള്ളാേവ, േ്രദാഹം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെര നീ െവറുെത േനാക്കുന്നതും
ദുഷ്ടൻ തന്നിലും നീതിമാനായവെന വിഴുങ്ങുേമ്പാൾ
14 നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യെര സമു്രദത്തിെല

മത്സ്യങ്ങെളേപ്പാെലയും അധിപതിയില്ലാത്ത
ഇഴജാതികെളേപ്പാെലയും ആക്കുന്നതും എന്തു? 15

അവൻ അവെയ ഒെക്കയും ചൂണ്ടൽെകാണ്ടു
പിടിെച്ചടുക്കുന്നു; അവൻ വലെകാണ്ടു അവെയ
വലിെച്ചടുക്കുന്നു; േകാരുവലയിൽ
േചത്തൎ ുെകാള്ളുന്നു; അതുെകാണ്ടു അവൻ
സേന്താഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു. 16 അതു േഹതുവായി
അവൻ തെന്റ വെലക്കു ബലികഴിക്കുന്നു;
േകാരുവെലക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നു; അവയാലേല്ലാ
അവെന്റ ഓഹരി പുഷ്ടിയുള്ളതും അവെന്റ ആഹാരം
പൂത്തൎ ിയുള്ളതുമായത്ീരുന്നതു. 17 അതുനിമിത്തം
അവൻ തെന്റ വല കുടഞ്ഞു, ജാതികെള ആദരിക്കാെത
നിത്യം െകാല്ലുവാൻ േപാകുേമാ?

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ െകാത്തളത്തിൽനിന്നു
കാവൽകാത്തുെകാണ്ടു: അവൻ എേന്നാടു
എന്തരുളിെച്ചയ്യും എന്നും എെന്റ

ആവലാധിസംബന്ധിച്ചു ഞാൻ എന്തുത്തരം
പറേയണ്ടു എന്നും കാേണണ്ടതിന്നു ദൃഷ്ടിെവക്കും. 2

യേഹാവ എേന്നാടു ഉത്തരം അരുളിയതു: നീ ദശൎ നം
എഴുതുക; ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അതു
പലകയിൽ െതളിവായി വെരക്കുക. 3 ദശൎ നത്തിന്നു
ഒരു അവധി െവച്ചിരിക്കുന്നു; അതു സമാപത്ിയിേലക്കു
ബദ്ധെപ്പടുന്നു; സമയം െതറ്റുകയുമില്ല; അതു
ൈവകിയാലും അതിന്നായി കാത്തിരിക്ക; അതു വരും
നിശ്ചയം; താമസിക്കയുമില്ല. 4 അവെന്റ മനസ്സു
അവനിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു േനരുള്ളതല്ല;
നീതിമാേനാ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചിരിക്കും. 5

വീഞ്ഞു വിശ്വാസപാതകനാകുന്നു; അഹമ്മതിയുള്ള
പുരുഷൻ നിലനിൽക്കയില്ല; അവൻ പാതാളംേപാെല
വിസ്താരമായി വായ ്പിളക്കൎ ുന്നു; മരണംേപാെല
തൃപത്ിെപ്പടാെതയുമിരിക്കുന്നു; അവൻ
സകലജാതികെളയും തെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടി,
സകലവംശങ്ങെളയും തെന്റ അടുക്കൽ േചക്കൎ ുന്നു. 6

അവർ ഒെക്കയും അവെനക്കുറിച്ചു ഒരു സദൃശവും
അവെനക്കുറിച്ചു പരിഹാസമായുേള്ളാരു പഴെഞ്ചാല്ലും
െചാല്ലി; തെന്റതല്ലാത്തതു വദ്ധൎ ിപ്പിക്കയും--
എ്രതേത്താളം? --പണയപണ്ടം ചുമന്നു കൂട്ടുകയും
െചയ്യുന്നവന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം എന്നു പറകയില്ലേയാ?
7 നിെന്റ കടക്കാർ െപെട്ടന്നു എഴുേന്നൽക്കയും
നിെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ ഉണരുകയും നീ അവക്കൎ ു
െകാള്ളയായത്ീരുകയും ഇല്ലേയാ? 8 നീ
പലജാതികേളാടും കവച്ചൎ െചയത്തുെകാണ്ടു
ജാതികളിൽ േശഷിപ്പുള്ളവെരാെക്കയും മനുഷ്യരുെട
രക്തംനിമിത്തവും നീ േദശേത്താടും നഗരേത്താടും
അതിെന്റ സകലനിവാസികേളാടും െചയത്
സാഹസംനിമിത്തവും നിേന്നാടും കവച്ചൎ  െചയ്യും. 9

അനത്ഥൎ ത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഉയരത്തിൽ കൂടുെവേക്കണ്ടതിന്നു തെന്റ
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വീട്ടിന്നുേവണ്ടി ദുരാദായം ആ്രഗഹിക്കുന്നവന്നു
അേയ്യാ കഷ്ടം! 10 പലജാതികെളയും
േഛദിച്ചുകളഞ്ഞതിനാൽ നീ നിെന്റ വീട്ടിന്നു ലജ്ജ
നിരൂപിച്ചു നിെന്റ സ്വന്ത്രപാണേനാടു പാപം
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 11 ചുവരിൽനിന്നു കല്ലു
നിലവിളിക്കയും മരപ്പണിയിൽനിന്നു തുലാം ഉത്തരം
പറകയും െചയ്യുമേല്ലാ. 12 രക്തപാതകംെകാണ്ടു
പട്ടണം പണിയുകയും നീതിേകടുെകാണ്ടു നഗരം
സ്ഥാപിക്കയും െചയ്യുന്നവന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം! 13

ജാതികൾ തീക്കു ഇരയാകുവാൻ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതും
വംശങ്ങൾ െവറുെത തളന്നൎ ുേപാകുന്നതും
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട ഹിതത്താൽ അല്ലേയാ?
14 െവള്ളം സമു്രദത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഭൂമി യേഹാവയുെട മഹത്വത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ
പൂണ്ണൎ മാകും. 15 കൂട്ടുകാരുെട നഗ്നത കാേണണ്ടതിന്നു
അവക്കൎ ു കുടിപ്പാൻ െകാടുക്കയും നഞ്ചു കൂട്ടിക്കലത്തൎ ി
ലഹരിപിടിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നവന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം!
16 നിനക്കു മഹത്വംെകാണ്ടല്ല, ലജ്ജെകാണ്ടുതേന്ന
പൂത്തൎ ിവന്നിരിക്കുന്നു; നീയും കുടിക്ക; നിെന്റ
അ്രഗചമ്മൎ ം അനാവൃതമാക്കുക; യേഹാവയുെട
വലങ്കയ്യിെല പാനപാ്രതം നിെന്റ അടുക്കൽ വരും;
മഹത്വത്തിന്നു പകരം നിനക്കു അവമാനം ഭവിക്കും.
17 മനുഷ്യരുെട രക്തവും േദശേത്താടും നഗരേത്താടും
അതിെന്റ സകലനിവാസികേളാടും െചയത്
സാഹസവും േഹതുവായി െലബാേനാേനാടു െചയത്
േ്രദാഹവും മൃഗങ്ങെള േപടിപ്പിച്ച സംഹാരവും നിെന്ന
മൂടും. 18 പണിക്കാരൻ ഒരു ബിംബെത്ത
െകാത്തിയുണ്ടാക്കുവാൻ അതിനാേലാ, പണിക്കാരൻ
വ്യാജം ഉപേദശിക്കുന്ന വാപ്പൎ ുവി്രഗഹത്തിൽ
ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടു ഊമ മിത്ഥ്യാമൂത്തൎ ികെള
ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതിനാേലാ എന്തു ്രപേയാജനം ഉള്ളു?
19 മരേത്താടു: ഉണരുക എന്നും ഊമക്കല്ലിേനാടു:
എഴുേന്നൽക്ക എന്നും പറയുന്നവന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം!
അതു ഉപേദശിക്കുേമാ? അതു െപാന്നും െവള്ളിയും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം ഒട്ടും
ഇല്ലേല്ലാ. 20 എന്നാൽ യേഹാവ തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടു; സവ്വൎ ഭൂമിയും അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ െമൗനമായിരിക്കെട്ട.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വി്രഭമരാഗത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക് ്രപവാചകെന്റ
ഒരു ്രപാത്ഥൎ നാഗീതം.

2 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ േകൾവി േകട്ടു
ഭയെപ്പട്ടുേപായി;
യേഹാേവ, ആണ്ടുകൾ കഴിയുംമുെമ്പ നിെന്റ
്രപവൃത്തിെയ ജീവിപ്പിേക്കണേമ;
ആണ്ടുകൾ കഴിയുംമുെമ്പ അതിെന
െവളിെപ്പടുേത്തണേമ;
േ്രകാധത്തിങ്കൽ കരുണ ഓേക്കൎ ണേമ.
3 ൈദവം േതമാനിൽനിന്നും
പരിശുദ്ധൻ പാറാൻ പവ്വൎ തത്തിൽനിന്നും വരുന്നു.
േസലാ.
അവെന്റ ്രപഭ ആകാശെത്ത മൂടുന്നു;
അവെന്റ സ്തുതിയാൽ ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 സൂയ്യൎ ്രപകാശംേപാെല ഒരു േശാഭ ഉളവായവ്രുന്നു;
കിരണങ്ങൾ അവെന്റ പാശൎ ്വത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുന്നു;
അവിെട അവെന്റ വല്ലഭത്വം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5 മഹാമാരി അവെന്റ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു;
ജ്വരാഗ്നി അവെന്റ പിന്നാെല െചല്ലുന്നു.

6 അവൻ നിന്നു ഭൂമിെയ കുലുക്കുന്നു;
അവൻ േനാക്കി ജാതികെള ചിതറിക്കുന്നു;
ശാശ്വതപവ്വൎ തങ്ങൾ പിളന്നൎ ുേപാകുന്നു;
പുരാതനഗിരികൾ വണങ്ങി വീഴുന്നു;
അവൻ പുരാതനപാതകളിൽ നടക്കുന്നു.
7 ഞാൻ കൂശാെന്റ കൂടാരങ്ങെള അനത്ഥൎ ത്തിൽ

കാണുന്നു;
മിദ്യാൻേദശത്തിെല തിരശ്ശീലകൾ വിെറക്കുന്നു.
8 യേഹാവ നദികേളാടു നീരസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ?
നിെന്റ േകാപം നദികളുെട േനെര വരുന്നുേവാ?
നീ കുതരിപ്പുറത്തും ജയരഥത്തിലും
കയറിയിരിക്കയാൽ
നിെന്റ േ്രകാധം സമു്രദത്തിെന്റ േനെര ഉള്ളേതാ?
9 നിെന്റ വില്ലു മുറ്റും അനാവൃതമായിരിക്കുന്നു;
വചനത്തിെന്റ ദണ്ഡനങ്ങൾ
ആണകേളാടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. േസലാ.
നീ ഭൂമിെയ നദികളാൽ പിളക്കൎ ുന്നു.
10 പവ്വൎ തങ്ങൾ നിെന്ന കണ്ടു വിെറക്കുന്നു;
െവള്ളത്തിെന്റ ്രപവാഹം കടന്നുേപാകുന്നു;
ആഴി മുഴക്കം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
ഉയരത്തിേലക്കു ൈക ഉയത്തൎ ുന്നു.
11 നിെന്റ അ്രസ്തങ്ങൾ പായുന്ന ്രപകാശത്തിങ്കലും
മിന്നിച്ചാടുന്ന കുന്തത്തിെന്റ േശാഭയിങ്കലും
സൂയ്യൎ നും ച്രന്ദനും സ്വഗൃഹത്തിൽ നില്ക്കുന്നു.
12 േ്രകാധേത്താെട നീ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടുന്നു;
േകാപേത്താെട ജാതികെള െമതിക്കുന്നു.
13 നിെന്റ ജനത്തിെന്റ രെക്ഷക്കായിട്ടും
നിെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ രെക്ഷക്കായിട്ടും നീ
പുറെപ്പടുന്നു;
നീ ദുഷ്ടെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു േമാന്തായം തകത്തൎ ു,
അടിസ്ഥാനെത്ത കഴുേത്താളം അനാവൃതമാക്കുന്നു.
േസലാ.

14 നീ അവെന്റ കുന്തങ്ങൾെകാണ്ടു അവെന്റ
േയാദ്ധാക്കളുെട തല കുത്തിത്തുെളക്കുന്നു;
എെന്ന ചിതറിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെല വരുന്നു;
എളിയവെന മറവിൽെവച്ചു വിഴുങ്ങുവാൻ
േപാകുന്നതുേപാെല അവർ ഉല്ലസിക്കുന്നു.

15 നിെന്റ കുതിരകേളാടുകൂെട നീ സമു്രദത്തിൽ,
െപരുെവള്ളക്കൂട്ടത്തിൽ തേന്ന, നടെകാള്ളുന്നു.
16 ഞാൻ േകട്ടു എെന്റ ഉദരം കുലുങ്ങിേപ്പായി,
മുഴക്കം േഹതുവായി എെന്റ അധരം വിെറച്ചു;
അവൻ ജനെത്ത ആ്രകമിപ്പാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ
വിശ്രമിച്ചിരിേക്കണ്ടതുെകാണ്ടു
എെന്റ അസ്ഥികൾക്കു ഉരുക്കം തട്ടി,
ഞാൻ നിന്ന നിലയിൽ വിെറച്ചുേപായി.
17 അത്തിവൃക്ഷം തളിക്കൎ യില്ല;
മുന്തിരിവള്ളിയിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകയില്ല;
ഒലിവുമരത്തിെന്റ ്രപയത്നം നിഷഫ്ലമായേ്പാകും;
നിലങ്ങൾ ആഹാരം വിളയിക്കയില്ല;
ആട്ടിൻ കൂട്ടം െതാഴുത്തിൽനിന്നു നശിച്ചുേപാകും;
േഗാശാലകളിൽ കന്നുകാലി ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല.
18 എങ്കിലും ഞാൻ യേഹാവയിൽ ആനന്ദിക്കും;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവത്തിൽ േഘാഷിച്ചുല്ലസിക്കും.
19 യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു എെന്റ ബലം ആകുന്നു;
അവൻ എെന്റ കാൽ േപടമാൻകാൽേപാെല
ആക്കുന്നു;
ഉന്നതികളിേന്മൽ എെന്ന നടക്കുമാറാക്കുന്നു.
സംഗീത്രപമാണിക്കു ത്രന്തിനാദേത്താെട.
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െസഫന്യാവുെസഫന്യാവു

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദാരാജാവായി ആേമാെന്റ മകനായ
േയാശീയാവിെന്റ കാലത്തു, ഹിസ്കീയാവിെന്റ
മകനായ അമയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ

െഗദല്യാവിെന്റ മകനായ കൂശിയുെട മകനായ
െസഫന്യാവിന്നുണ്ടായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 2

ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽനിന്നു സകലെത്തയും
സംഹരിച്ചുകളയും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
3 ഞാൻ മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും സംഹരിക്കും;
ഞാൻ ആകാശത്തിെല പറവജാതിെയയും
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങെളയും ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂെട
ഇടച്ചൎ കെളയും സംഹരിക്കും; ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽ
നിന്നു മനുഷ്യെന േഛദിച്ചുകളയും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 4 ഞാൻ െയഹൂദയുെട
േമലും െയരൂശേലമിെല സകലനിവാസികളുെട േമലും
ൈക നീട്ടും; ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു ബാലിെന്റ
േശഷിപ്പിെനയും പുേരാഹിതന്മാേരാടു കൂെട
പൂജാരികളുെട േപരിെനയും 5 േമൽപുരകളിൽ
ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്ത നമസ്കരിക്കുന്നവെരയും
യേഹാവെയെച്ചാല്ലിയും മൽക്കാമിെനെച്ചാല്ലിയും
സത്യം െചയത്ു നമസ്കരിക്കുന്നവെരയും യേഹാവെയ
വിട്ടു പിന്മാറിയവെരയും 6 യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കേയാ അവെനക്കുറിച്ചു േചാദിക്കേയാ
െചയ്യാത്തവെരയും േഛദിച്ചുകളയും. 7

യേഹാവയായ കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
മിണ്ടാതിരിക്ക; യേഹാവയുെട ദിവസം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവ ഒരു യാഗസദ്യ ഒരുക്കി
താൻ ക്ഷണിച്ചവെര വിശുദ്ധീകരിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 8

എന്നാൽ യേഹാവയുെട യാഗസദ്യയുള്ള ദിവസത്തിൽ
ഞാൻ ്രപഭുക്കന്മാെരയും രാജകുമാരന്മാെരയും
അന്യേദശവ്രസ്തം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവെരയും
സന്ദശൎ ിക്കും. 9 അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉമ്മരപ്പടി
ചാടിക്കടക്കുന്ന ഏവെരയും സാഹസവും
വഞ്ചനയുംെകാണ്ടു തങ്ങളുെട യജമാനന്മാരുെട
വീടുകെള നിെറക്കുന്നവെരയും സന്ദശൎ ിക്കും. 10

അന്നാളിൽ മത്സ്യേഗാപുരത്തിൽനിന്നു
ഉറെക്കയുേള്ളാരു നിലവിളിയും രണ്ടാമെത്ത
നഗരാംശത്തിൽനിന്നു ഒരു മുറവിളിയും
കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു ഝടഝടനാദവും ഉണ്ടാകും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 11 മേക്തശ്
നിവാസികെള, മുറയിടുവിൻ; വ്യാപാരിജനം ഒെക്കയും
നശിച്ചുേപായേല്ലാ; സകല്രദവ്യവാഹകന്മാരും
േഛദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 ആ കാലത്തു ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന വിളക്കു കത്തിച്ചു േശാധന
കഴിക്കയും മട്ടിേന്മൽ ഉെറച്ചുകിടന്നു: യേഹാവ
ഗുണേമാ േദാഷേമാ െചയ്കയില്ല എന്നു ഹൃദയത്തിൽ
പറയുന്ന പുരുഷന്മാെര സന്ദശൎ ിക്കയും െചയ്യും. 13

അങ്ങെന അവരുെട സമ്പത്തു കവച്ചൎ യും അവരുെട
വീടുകൾ ശൂന്യവും ആയത്ീരും; അവർ വീടു പണിയും,

പാക്കൎ യില്ലതാനും; അവർ മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കും
വീഞ്ഞു കുടിക്കയില്ലതാനും. 14 യേഹാവയുെട
മഹാദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതു അടുത്തു
അത്യന്തം ബദ്ധെപ്പട്ടുവരുന്നു; േകേട്ടാ യേഹാവയുെട
ദിവസം! വീരൻ അവിെട കഠിനമായി നിലവിളിക്കുന്നു.
15 ആ ദിവസം േ്രകാധദിവസം, കഷ്ടവും സങ്കടവും
ഉള്ള ദിവസം, ശൂന്യതയും നാശവും ഉള്ള ദിവസം,
ഇരുട്ടും അന്ധകാരവും ഉള്ള ദിവസം, േമഘവും
മൂടലും ഉള്ള ദിവസം, 16 ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കും
ഉയരമുള്ള െകാത്തളങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി
കാഹളനാദവും ആരവവും ഉള്ള ദിവസം തേന്ന. 17

മനുഷ്യർ കുരുടന്മാെരേപ്പാെല നടക്കത്തക്കവണ്ണം
ഞാൻ അവക്കൎ ു കഷ്ടത വരുത്തും; അവർ
യേഹാവേയാടു പാപം െചയത്ുവേല്ലാ; അവരുെട
രക്തം െപാടിേപാെലയും അവരുെട മാംസം
കാഷ്ടംേപാെലയും െചാരിയും. 18 യേഹാവയുെട
േ്രകാധദിവസത്തിൽ അവരുെട െവള്ളിക്കും
െപാന്നിന്നും അവെര രക്ഷിപ്പാൻ കഴികയില്ല;
സവ്വൎ ഭൂമിയും അവെന്റ തീക്ഷ്ണതാഗ്നിക്കു
ഇരയായത്ീരും; സകലഭൂവാസികൾക്കും അവൻ
ശീ്രഘസംഹാരം വരുത്തും.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നാണമില്ലാത്ത ജാതിേയ, നിണ്ണൎ യം
ഫലിക്കുന്നതിന്നു മുെമ്പ - ദിവസം
പതിർേപാെല പാറിേപ്പാകുന്നു -

യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങളുെടേമൽ
വരുന്നതിന്നു മുെമ്പ, 2 യേഹാവയുെട േകാപദിവസം
നിങ്ങളുെട േമൽ വരുന്നതിന്നു മുെമ്പ, കൂടിവരുവിൻ;
അേത, കൂടിവരുവിൻ! 3 യേഹാവയുെട ന്യായം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവരായി ഭൂമിയിെല
സകലെസൗമ്യന്മാരുമായുേള്ളാേര, അവെന
അേന്വഷിപ്പിൻ; നീതി അേന്വഷിപ്പിൻ; െസൗമ്യത
അേന്വഷിപ്പിൻ; പെക്ഷ നിങ്ങൾക്കു യേഹാവയുെട
േകാപദിവസത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാം. 4 ഗസ്സാ
നിജ്ജൎ നമാകും; അസ്കേലാൻ ശൂന്യമായത്ീരും;
അേസ്താദിെന അവർ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിങ്കൽ നീക്കിക്കളയും;
എേ്രകാന്നു നിമ്മൎ ൂലനാശം വരും. 5

സമു്രദതീരനിവാസികളായ േ്രകത്യജാതിക്കു അേയ്യാ
കഷ്ടം! െഫലിസ്ത്യേദശമായ കനാേന, യേഹാവയുെട
വചനം നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; നിനക്കു
നിവാസികൾ ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം ഞാൻ നിെന്ന
നശിപ്പിക്കും. 6 സമു്രദതീരം ഇടയന്മാക്കൎ ു കുടിലുകളും
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കു െതാഴുത്തുകളും ഉള്ള
പുലപ്ുറങ്ങളായത്ീരും. 7 തീര്രപേദശം
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ േശഷിപ്പിന്നു ആകും; അവർ
അവിെട േമയ്ക്കും; അസ്കേലാൻവീടുകളിൽ അവർ
ൈവകുേന്നരത്തു കിടന്നുറങ്ങും; അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അവെര സന്ദശൎ ിച്ചു അവരുെട
സ്ഥിതി മാറ്റുമേല്ലാ. 8 േമാവാബിെന്റ ധിക്കാരവും
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അേമ്മാന്യർ എെന്റ ജനെത്ത നിന്ദിച്ചു അവരുെട
േദശത്തിന്നു വിേരാധമായി വമ്പു പറഞ്ഞ
ശകാരങ്ങളും ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 9 അതുെകാണ്ടു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടാവിതു: എന്നാണ,
േമാവാബ ്െസാേദാെമേപ്പാെലയും അേമ്മാന്യർ
െഗാേമാറെയേപ്പാെലയും തൂവക്കാടും ഉപ്പുപടനയും
ശാശ്വതശൂന്യവും ആയത്ീരും; എെന്റ ജനത്തിൽ
േശഷിപ്പുള്ളവർ അവെര കവച്ചൎ  െചയ്യും; എെന്റ
ജാതിയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരുെട േദശെത്ത
അവകാശമായി ്രപാപിക്കും. 10 ഇതു അവരുെട
അഹങ്കാരംനിമിത്തം അവക്കൎ ു ഭവിക്കും; അവർ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട ജനേത്താടു നിന്ദയും
വമ്പും കാട്ടിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11 യേഹാവ
അവേരാടു ഭയങ്കരനായിരിക്കും; അവൻ ഭൂമിയിെല
സകലേദവന്മാെരയും ക്ഷയിപ്പിക്കും; ജാതികളുെട
സകലദ്വീപുകളും അതതു സ്ഥലത്തുനിന്നു അവെന
നമസ്കരിക്കും; 12 നിങ്ങേളാ കൂശ്യേര, എെന്റ വാളിനാൽ
നിഹതന്മാർ! 13 അവൻ വടേക്കാട്ടു ൈക നീട്ടി
അശ്ശൂരിെന നശിപ്പിക്കും; നീെനേവെയ ശൂന്യവും
മരുഭൂമിയിെല വരണ്ട നിലവും ആക്കും. 14 അതിെന്റ
നടുവിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും നാനാജാതി മൃഗങ്ങളും
കിടക്കും; അതിെന്റ േപാതികകളുെട ഇടയിൽ
േവഴാമ്പലും മുള്ളനും രാപാക്കൎ ും; കിളിവാതിൽക്കൽ
പാട്ടു പാടുന്നതു േകേട്ടാ! േദവദാരുപ്പണി
പറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ
ശൂന്യതയുണ്ടു. 15 ഞാേനയുള്ളു; ഞാനല്ലാെത
മറ്റാരുമില്ല എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു നിഭൎയം
വസിച്ചിരുന്ന ഉല്ലസിതനഗരം ഇതു തേന്ന; അതു
ശൂന്യവും മൃഗങ്ങൾക്കു
കിടപ്പിടവുമായത്ീന്നൎ െതങ്ങെന; അതിന്നരിെക
കൂടിേപാകുന്ന ഏവനും ചൂളകുത്തി ൈക കുലുക്കും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മത്സരവും മലിനതയും ഉള്ളതും
പീഡിപ്പിക്കുന്നതും ആയ നഗരത്തിന്നു അേയ്യാ
കഷ്ടം! 2 അവൾ വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല;

്രപേബാധനം ൈകെക്കാണ്ടിട്ടില്ല; യേഹാവയിൽ
ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ല; തെന്റ ൈദവേത്താടു
അടുത്തുവന്നിട്ടുമില്ല. 3 അതിന്നകത്തു അതിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാർ ഗജ്ജൎ ിക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ; അതിെന്റ
ന്യായാധിപതിമാർ ൈവകുേന്നരെത്ത െചന്നായ്ക്കൾ;
അവർ ്രപഭാതകാലേത്തക്കു ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കുന്നില്ല.
4 അതിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ ലഘുബുദ്ധികളും
വിശ്വാസപാതകന്മാരും ആകുന്നു; അതിെന്റ
പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത അശുദ്ധമാക്കി,
ന്യായ്രപമാണെത്ത ബലാൽക്കാരം െചയത്ിരിക്കുന്നു.
5 യേഹാവ അതിെന്റ മേദ്ധ്യ നീതിമാനാകുന്നു; അവൻ
നീതിേകടു െചയ്യുന്നില്ല; രാവിേലരാവിേല അവൻ തെന്റ
ന്യായെത്ത െതറ്റാെത െവളിച്ചത്താക്കുന്നു;
നീതിെകട്ടവേനാ നാണം എെന്തന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. 6

ഞാൻ ജാതികെള േഛദിച്ചുകളഞ്ഞു; അവരുെട
െകാത്തളങ്ങൾ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവരുെട
വീഥികെള ആരും കടന്നുേപാകാതവണ്ണം ശൂന്യമാക്കി,
അവരുെട പട്ടണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിവാസിയും
ഇല്ലാെത നശിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 നീ എെന്ന ഭയെപ്പട്ടു
്രപേബാധനം ൈകെക്കാൾക എന്നു ഞാൻ കലപ്ിച്ചു;
എന്നാൽ ഞാൻ അവെള സന്ദശൎ ിച്ചതുേപാെല

ഒെക്കയും അവളുെട പാപ്പൎ ിടം
േഛദിക്കെപ്പടുകയില്ലായിരുന്നു; എങ്കിലും അവർ
ജാ്രഗതേയാെട തങ്ങളുെട ദുഷ്്രപവൃത്തികൾ
ഒെക്കയും െചയത്ുേപാന്നു. 8 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
സാക്ഷിയായി എഴുേന്നല്ക്കുന്ന ദിവസംവെര
എനിക്കായി കാത്തിരിപ്പിൻ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു; എെന്റ േ്രകാധവും എെന്റ ഉ്രഗേകാപവും
പകേരണ്ടതിന്നു ജാതികെള േചക്കൎ ുവാനും രാജ്യങ്ങെള
കൂട്ടുവാനും ഞാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു; സവ്വൎ ഭൂമിയും
എെന്റ തീക്ഷ്ണതാഗ്നിക്കു ഇരയായത്ീരും. 9 അേപ്പാൾ
സകലജാതികളും യേഹാവയുെട നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചു ഏകമനേസ്സാെട അവെന
േസവിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവക്കൎ ു നിമ്മൎ ലമായുള്ള
അധരങ്ങെള വരുത്തും. 10 കൂശ ്നദികളുെട
അക്കെരനിന്നു എെന്റ നമസ്കാരികൾ, എെന്റ
ചിതറിേപ്പായവരുെട സഭ തേന്ന, എനിക്കു വഴിപാടു
െകാണ്ടുവരും. 11 അന്നാളിൽ ഞാൻ നിെന്റ
മേദ്ധ്യനിന്നു നിെന്റ ഗേവ്വൎ ാല്ലസിതന്മാെര നീക്കിക്കളയും
നീ എെന്റ വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ ഇനി
ഗവ്വൎ ിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു നീ
എേന്നാടു അതി്രകമമായി െചയത്ിരിക്കുന്ന
സകല്രപവൃത്തികളുംനിമിത്തം നീ അന്നാളിൽ
ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരികയില്ല. 12 ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ
താഴമ്യും ദാരിദയ്്യൎ വും ഉേള്ളാരു ജനെത്ത
േശഷിപ്പിക്കും; അവർ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ശരണം ്രപാപിക്കും. 13 യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പുള്ളവർ
നീതിേകടു ്രപവത്തൎ ിക്കയില്ല; േഭാഷ്കുപറകയുമില്ല;
ചതിവുള്ള നാവു അവരുെട വായിൽ ഉണ്ടാകയില്ല;
അവർ േമഞ്ഞുകിടക്കും; ആരും അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 14 സീേയാൻ പു്രതിേയ,
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്ക; യി്രസാേയേല, ആപ്പൎ ിടുക;
െയരൂശേലം പു്രതിേയ, പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താെട
സേന്താഷിച്ചുല്ലസിക്ക. 15 യേഹാവ നിെന്റ
ന്യായവിധികെള മാറ്റി, നിെന്റ ശ്രതുവിെന
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായ
യേഹാവ നിെന്റ മേദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നു; ഇനി നീ അനത്ഥൎ ം
കാണുകയില്ല. 16 അന്നാളിൽ അവർ
െയരൂശേലമിേനാടു: ഭയെപ്പടരുെതന്നും സീേയാേനാടു:
അൈധയ്യൎ െപ്പടരുെതന്നും പറയും. 17 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിെന്റ
മേദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നു; അവൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം
സേന്താഷിക്കും; തെന്റ േസ്നഹത്തിൽ അവൻ
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; േഘാഷേത്താെട അവൻ നിങ്കൽ
ആനന്ദിക്കും. 18 ലജ്ജാഭാരം വഹിച്ചവളായ
നിനക്കുള്ളവരായി സംഘെത്ത വിട്ടു ദുഃഖിക്കുന്നവെര
ഞാൻ േചത്തൎ ുെകാള്ളും. 19 നിെന്ന േക്ലശിപ്പിക്കുന്ന
ഏവേരാടും ഞാൻ ആ കാലത്തു ഇടെപടും;
മുടന്തിനടക്കുന്നതിെന ഞാൻ രക്ഷിക്കയും
ചിതറിേപ്പായതിെന േശഖരിക്കയും സവ്വൎ ഭൂമിയിലും
ലജ്ജ േനരിട്ടവെര ്രപശംസയും
കീത്തൎ ിയുമാക്കിത്തീക്കൎ ുകയും െചയ്യും. 20 ആ
കാലത്തു ഞാൻ നിങ്ങെള വരുത്തുകയും ആ കാലത്തു
ഞാൻ നിങ്ങെള േശഖരിക്കയും െചയ്യും; നിങ്ങൾ
കാൺെക ഞാൻ നിങ്ങളുെട ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള ഭൂമിയിെല
സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ കീത്തൎ ിയും
്രപശംസയും ആക്കിത്തീക്കൎ ുെമന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടു, ആറാം
മാസം, ഒന്നാം തിയ്യതി യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻമുഖാന്തരം

െയഹൂദാേദശാധിപതിയായി െശയലത്ീേയലിെന്റ
മകനായ െസരുബ്ബാേബലിന്നും മഹാപുേരാഹിതനായി
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുെവക്കും
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: യേഹാവയുെട ആലയം
പണിവാനുള്ള കാലം വന്നിട്ടിെല്ലന്നു ഈ ജനം
പറയുന്നുവേല്ലാ. 3 ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 4 ഈ
ആലയം ശൂന്യമായിരിെക്ക നിങ്ങൾക്കു തട്ടിട്ട
വീടുകളിൽ പാപ്പൎ ാൻ കാലമാേയാ? 5 ആകയാൽ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട വഴികെള
വിചാരിച്ചുേനാക്കുവിൻ. 6 നിങ്ങൾ വളെര
വിെതച്ചിട്ടും അലപ്േമ െകാണ്ടുവരുന്നുള്ളു; നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂത്തൎ ിവരുന്നില്ല; പാനം െചയത്ിട്ടും
തൃപത്ിവരുന്നില്ല വ്രസ്തം ധരിച്ചിട്ടും ആക്കൎ ും കുളിർ
മാറുന്നില്ല; കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ
കൂലിവാങ്ങുന്നു. 7 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട വഴികെള
വിചാരിച്ചുേനാക്കുവിൻ. 8 നിങ്ങൾ മലയിൽെചന്നു
മരം െകാണ്ടുവന്നു ആലയം പണിവിൻ; ഞാൻ അതിൽ
്രപസാദിച്ചു മഹത്വെപ്പടും എന്നു യേഹാവ
കലപ്ിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ അധികം കിട്ടുെമന്നു
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ അതു അലപ്മായത്ീന്നൎ ു;
നിങ്ങൾ അതു വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നു; ഞാേനാ അതു
ഊതിക്കളഞ്ഞു; അെതന്തുെകാണ്ടു? എെന്റ ആലയം
ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കയും നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ
വീട്ടിേലക്കു ഓടുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന
എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10

അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾനിമിത്തം ആകാശം
മഞ്ഞുെപയ്യാെത അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമി അനുഭവം
തരുന്നതുമില്ല. 11 ഞാൻ േദശത്തിേന്മലും
മലകളിേന്മലും ധാന്യത്തിേന്മലും വീഞ്ഞിേന്മലും
എണ്ണയിേന്മലും നിലെത്ത വിളവിേന്മലും
മനുഷ്യരുെടേമലും മൃഗങ്ങളുെട േമലും ൈകകളുെട
സകല ്രപയത്നത്തിേന്മലും വറുതിെയ
വിളിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

12 അങ്ങെന െശയലത്ീേയലിെന്റ മകനായ
െസരുബ്ബാേബലും മഹാപുേരാഹിതനായി
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവയും
ജനത്തിൽ േശഷിപ്പുള്ള ഏവരുമായി തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കും തങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിേയാഗത്തിന്നു
ഒത്തവണ്ണം ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകെന്റ വചനങ്ങളും
േകട്ടനുസരിച്ചു; ജനം യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും

െചയത്ു. 13 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതനായ
ഹഗ്ഗായി യേഹാവയുെട ദൂതായി ജനേത്താടു: ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൂെട ഉെണ്ടന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു എന്നു പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവ
െയഹൂദാേദശാധിപതിയായി െശയലത്ീേയലിെന്റ
മകനായ െസരുബ്ബാേബലിെന്റ മനസ്സും
മഹാപുേരാഹിതനായി െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ
േയാശുവയുെട മനസ്സും ജനത്തിൽ േശഷിപ്പുള്ള
ഏവരുെടയും മനസ്സും ഉണത്തൎ ി; അവർ വന്നു
തങ്ങളുെട ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
ആലയത്തിങ്കൽ േവലെചയത്ു. 15

ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടു, ആറാം മാസം,
ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി തേന്ന.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏഴാം മാസം ഇരുപെത്താന്നാം തിയ്യതി
ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
യേഹാവയുെട

അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 നീ
െയഹൂദാേദശാധിപതിയായി െശയലത്ീേയലിെന്റ
മകനായ െസരുബ്ബാേബലിേനാടും
മഹാപുേരാഹിതനായി െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ
േയാശുവേയാടും ജനത്തിൽ േശഷിപ്പുള്ളവേരാടും
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 3 നിങ്ങളിൽ ഈ ആലയെത്ത
അതിെന്റ ആദ്യമഹത്വേത്താെട കണ്ടവരായി ആർ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു? ഇേപ്പാൾ കണ്ടിട്ടു നിങ്ങൾക്കു
എന്തു േതാന്നുന്നു? ഏതുമില്ലാത്തതുേപാെല
േതാന്നുന്നില്ലേയാ? 4 ഇേപ്പാേഴാ െസരുബ്ബാേബേല,
ൈധയ്യൎ െപ്പടുക എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
മഹാപുേരാഹിതനായി യേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ
േയാശുേവ, ൈധയ്യൎ െപ്പടുക; േദശത്തിെല
സകലജനവുമായുേള്ളാേര, ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു േവല
െചയവ്ിൻ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 5 നിങ്ങൾ മി്രസയീമിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
െചയത്ിരിക്കുന്ന നിയമത്തിെന്റ വചനം ഓപ്പൎ ിൻ;
എെന്റ ആത്മാവു നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 6 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇനി കുറേഞ്ഞാന്നു
കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
കടലിെനയും കരെയയും ഇളക്കും. 7 ഞാൻ
സകലജാതികെളയും ഇളക്കും; സകലജാതികളുെടയും
മേനാഹരവസ്തു വരികയും െചയ്യും; ഞാൻ ഈ
ആലയെത്ത മഹത്വപൂണ്ണൎ മാക്കും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 8 െവള്ളി
എനിക്കുള്ളതു, െപാന്നും എനിക്കുള്ളതു എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 9 ഈ
ആലയത്തിെന്റ പിന്നെത്ത മഹത്വം മുമ്പിേലത്തതിലും
വലുതായിരിക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
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അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ഈ സ്ഥലത്തു ഞാൻ സമാധാനം
നല്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 10 ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടു,
ഒമ്പതാം മാസം, ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി ഹഗ്ഗായി
്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 11 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ
പുേരാഹിതന്മാേരാടു ന്യായ്രപമാണെത്തക്കുറിച്ചു
േചാദിേക്കണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 12 ഒരുത്തൻ തെന്റ
വ്രസ്തത്തിെന്റ േകാന്തെലക്കൽ വിശുദ്ധമാംസം
വഹിച്ചു, ആ േകാന്തലെകാണ്ടു അപ്പേമാ പായസേമാ
വീേഞ്ഞാ എണ്ണേയാ ഏെതങ്കിലും ഒരു
ഭക്ഷണസാധനേമാ െതാട്ടാൽ അതു വിശുദ്ധമാകുേമാ?
അതിന്നു പുേരാഹിതന്മാർ ഇല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
13 എന്നാൽ ഹഗ്ഗായി: ശവത്താൽ അശുദ്ധനായ
ഒരുത്തൻ അവയിൽ ഒന്നു െതാടുന്നുെവങ്കിൽ അതു
അശുദ്ധമാകുേമാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: അതു
അശുദ്ധമാകും എന്നു പുേരാഹിതന്മാർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 14 അതിന്നു ഹഗ്ഗായി ഉത്തരം
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: അങ്ങെന തേന്ന ഈ ജനവും
അങ്ങെന തേന്ന ഈ ജാതിയും എെന്റ സന്നിധിയിൽ
ആകുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
അവരുെട ൈകകളുെട ്രപവൃത്തിെയാെക്കയും
അങ്ങെന തേന്ന; അവർ അവിെട അപ്പൎ ിക്കുന്നതും
അശുദ്ധം അേ്രത. 15 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നുെതാട്ടു
പിേന്നാക്കം, യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിങ്കൽ കല്ലിേന്മൽ
കല്ലു െവച്ചതിന്നു മുമ്പുള്ളകാലം
വിചാരിച്ചുെകാൾവിൻ. 16 ആ കാലത്തു ഒരുത്തൻ
ഇരുപതു പറയുള്ള കൂമ്പാരത്തിേലക്കു െചല്ലുേമ്പാൾ
പത്തു മാ്രതേമ കാണുകയുള്ളു; ഒരുത്തൻ അമ്പതു

പാ്രതം േകാരുവാൻ ചക്കാലയിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ
ഇരുപതു മാ്രതേമ കാണുകയുള്ളു. 17 െവൺകതിരും
വിഷമഞ്ഞും കൽമഴയുംെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള
നിങ്ങളുെട ൈകകളുെട സകല്രപവൃത്തികളിലും
ദണ്ഡിപ്പിച്ചു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 18

നിങ്ങൾ ഇന്നുെതാട്ടു മുേമ്പാട്ടു ദൃഷ്ടിെവക്കുവിൻ;
ഒമ്പതാം മാസം, ഇരുപത്തു നാലാം തിയ്യതിമുതൽ,
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇട്ട ദിവസം
തുടങ്ങിയുള്ള കാലത്തിൽ തേന്ന ദൃഷ്ടിെവക്കുവിൻ. 19

വിത്തു ഇനിയും കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്നുേവാ?
മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും
ഒലിവുമരവും കായ്ക്കുന്നില്ലേയാ? ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള അനു്രഗഹിക്കും. 20 ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
ഹഗ്ഗായിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 21 നീ
െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ െസരുബ്ബാേബലിേനാടു
പറേയണ്ടതു: ഞാൻ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഇളക്കും. 22 ഞാൻ രാജ്യങ്ങളുെട സിംഹാസനം
മറിച്ചിടും; ജാതികളുെട രാജ്യങ്ങളുെട ബലം
നശിപ്പിച്ചുകളയും; ഞാൻ രഥെത്തയും അതിൽ കയറി
ഓടിക്കുന്നവെരയും മറിച്ചുകളയും; കുതിരകളും
പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരും ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ സേഹാദരെന്റ വാളിനാൽ വീഴും. 23

അന്നാളിൽ - ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു - എെന്റ ദാസനായി െശയലത്ീേയലിെന്റ
മകനായ െസരുബ്ബാേബേല, ഞാൻ നിെന്ന എടുത്തു
മു്രദേമാതിരമാക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു;
ഞാൻ നിെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
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െസഖയ്യെസഖയ്യൎൎ ാവുാവു

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടു എട്ടാം
മാസത്തിൽ ഇേദ്ദാ്രപവാചകെന്റ മകനായ
െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖയ്യൎ ാവിന്നു

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

യേഹാവ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു അത്യന്തം
േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ആകയാൽ നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടതു: ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എങ്കേലക്കു തിരിവിൻ എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കേലക്കും തിരിയും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 4

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
ആയിത്തീരരുതു; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട ദുമ്മൎ ാഗ്ഗൎ ങ്ങെളയും
ദുഷ്്രപവൃത്തികെളയും വിട്ടുതിരിവിൻ എന്നിങ്ങെന
പണ്ടെത്ത ്രപവാചകന്മാർ അവേരാടു ്രപസംഗിച്ചിട്ടും
അവർ േകൾക്കേയാ എനിക്കു െചവി തരികേയാ
െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 5

നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ എവിെട? ്രപവാചകന്മാർ
സദാകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? 6 എന്നാൽ ഞാൻ
എെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാേരാടു കലപ്ിച്ച
വചനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാെര
തുടന്നൎ ുപിടിച്ചില്ലേയാ? ഞങ്ങളുെട വഴികൾക്കും
്രപവൃത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു െചയവ്ാൻ നിരൂപിച്ചതുേപാെല
തേന്ന അവൻ ഞങ്ങേളാടു െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
അവർ മനംതിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേയാ? 7

ദായ്യൎ ാേവശിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ െശബാത്ത് മാസമായ
പതിെനാന്നാം മാസം, ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി,
ഇേദ്ദാവിെന്റ മകനായ െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ
െസഖയ്യൎ ാ്രപവാചകന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 8 ഞാൻ രാ്രതിയിൽ ചുവന്ന
കുതിരപ്പുറത്തു കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷെന
കണ്ടു; അവൻ േചാലയിെല െകാഴുന്തുകളുെട ഇടയിൽ
നിന്നു; അവെന്റ പിമ്പിൽ ചുവപ്പും കരാൽനിറവും
െവണ്മയും ഉള്ള കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 9

യജമാനേന, ഇവർ ആരാകുന്നു എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചതിന്നു എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ:
ഇവർ ആെരന്നു ഞാൻ നിനക്കു കാണിച്ചുതരാം എന്നു
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ െകാഴുന്തുകളുെട
ഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ: ഇവർ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി
സഞ്ചരിേക്കണ്ടതിന്നു യേഹാവ അയച്ചിരിക്കുന്നവർ
തേന്ന എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11 അവർ
െകാഴുന്തുകളുെട ഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന യേഹാവയുെട
ദൂതേനാടു: ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു,
സവ്വൎ ഭൂമിയും സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 എന്നാെറ യേഹാവയുെട
ദൂതൻ: ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാേവ, ഈ എഴുപതു

സംവത്സരം നീ ്രകൂദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിേനാടും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങേളാടും നീ എ്രതേത്താളം കരുണ
കാണിക്കാതിരിക്കും എന്നു േചാദിച്ചു. 13 അതിന്നു
യേഹാവ എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാടു നല്ല
വാക്കും ആശ്വാസകരമായ വാക്കും അരുളിെച്ചയത്ു.
14 എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞതു: നീ ്രപസംഗിച്ചു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ െയരൂശേലമിന്നും
സീേയാന്നും േവണ്ടി മഹാതീക്ഷ്ണതേയാെട
എരിയുന്നു. 15 ഞാൻ അലപ്ം മാ്രതം േകാപിച്ചിരിെക്ക
അവർ അനത്ഥൎ ത്തിന്നായി സഹായിച്ചതുെകാണ്ടു
ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന ജാതികേളാടു ഞാൻ അത്യന്തം
േകാപിക്കുന്നു. 16 അതുെകാണ്ടു യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ കരുണേയാെട
െയരൂശേലമിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എെന്റ
ആലയം അതിൽ പണിയും; െയരൂശേലമിേന്മൽ
അളവുനൂൽ പിടിക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 17 നീ ഇനിയും
്രപസംഗിച്ചു പറേയണ്ടതു: ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: എെന്റ പട്ടണങ്ങൾ
ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിേഹതുവായി വിശാലത
്രപാപിക്കും; യേഹാവ ഇനിയും സീേയാെന
ആശ്വസിപ്പിക്കയും ഇനിയും െയരൂശേലമിെന
തിരെഞ്ഞടുക്കയും െചയ്യും. 18 ഞാൻ തല െപാക്കി
േനാക്കിയേപ്പാൾ നാലു െകാമ്പു കണ്ടു. 19 എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാടു: ഇവ എന്താകുന്നു എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ എേന്നാടു: ഇവ
െയഹൂദെയയും യി്രസാേയലിെനയും
െയരൂശേലമിെനയും ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞ െകാമ്പുകൾ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 യേഹാവ എനിക്കു നാലു
െകാല്ലന്മാെര കാണിച്ചുതന്നു. 21 ഇവർ
എന്തുെചയവ്ാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: ആരും തല ഉയത്തൎ ാതവണ്ണം
െയഹൂദെയ ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞ െകാമ്പുകളാകുന്നു
അവ; ഇവേരാ െയഹൂദാേദശെത്ത
ചിതറിച്ചുകളേയണ്ടതിന്നു െകാമ്പുയത്തൎ ിയ
ജാതികളുെട െകാമ്പുകെള തള്ളിയിട്ടു അവെര
േപടിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ പിെന്നയും തല െപാക്കി
േനാക്കിയേപ്പാൾ, കയ്യിൽ അളവുനൂൽ
പിടിച്ചിരിക്കുേന്നാരു പുരുഷെന കണ്ടു. 2 നീ

എവിേടക്കു േപാകുന്നു എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്നു
അവൻ: ഞാൻ െയരൂശേലമിെന അളന്നു അതിെന്റ
വീതി എെന്തന്നും നീളം എെന്തന്നും േനാക്കുവാൻ
േപാകുന്നു എന്നു എേന്നാടു പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ
എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പുറത്തുവന്നു;
അവെന എതിേരലപ്ാൻ മെറ്റാരു ദൂതനും
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പുറത്തുവന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞതു: 4 നീ േവഗം
െചന്നു ഈ ബാല്യക്കാരേനാടു സംസാരിച്ചു:
െയരൂശേലം അതിെല മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും
ബഹുത്വംനിമിത്തം മതിലില്ലാെത തുറന്നുകിടക്കും
എന്നു പറക. 5 എന്നാൽ ഞാൻ അതിന്നു ചുറ്റും
തീമതിലായിരിക്കും; ഞാൻ അതിെന്റ നടുവിൽ
മഹത്വമായിരിക്കും എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.
6 േഹ, േഹ, വടെക്ക േദശം വിേട്ടാടുവിൻ! എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ നിങ്ങെള
ആകാശത്തിെന്റ നാലു കാറ്റുേപാെല
ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 7 േഹ, ബാേബൽപു്രതിയുെട അടുക്കൽ
പാക്കൎ ുന്ന സീേയാേന, ചാടിേപ്പാക. 8 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങേളാടു
കവച്ചൎ  െചയത് ജാതികളുെട അടുക്കൽ അവൻ
എെന്ന മഹത്വത്തിന്നായി അയച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെള
െതാടുന്നവൻ അവെന്റ കണ്മണിെയ െതാടുന്നു. 9

ഞാൻ അവരുെട േനെര ൈക കുലുക്കും; അവർ
തങ്ങളുെട ദാസന്മാക്കൎ ു കവച്ചൎ യായത്ീരും;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും െചയ്യും. 10

സീേയാൻപു്രതിേയ, േഘാഷിച്ചുല്ലസിച്ചു സേന്താഷിക്ക;
ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ മേദ്ധ്യ വസിക്കും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 11 അന്നാളിൽ പല
ജാതികളും യേഹാവേയാടു േചന്നൎ ു എനിക്കു
ജനമായത്ീരും; ഞാൻ നിെന്റ മേദ്ധ്യ വസിക്കും;
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നീ അറികയും െചയ്യും. 12

യേഹാവ വിശുദ്ധേദശത്തു െയഹൂദെയ തെന്റ
ഓഹരിയായി ൈകവശമാക്കുകയും െയരൂശേലമിെന
വീണ്ടും തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്യും. 13

സകലജഡവുമായുേള്ളാേര, യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ
മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ; അവൻ തെന്റ
വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്നു എഴുന്നരുളിയിരിക്കുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ എനിക്കു
മഹാപുേരാഹിതനായ േയാശുവ,
യേഹാവയുെട ദൂതെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതും

സാത്താൻ അവെന കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ അവെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നതും കാണിച്ചുതന്നു. 2

യേഹാവ സാത്താേനാടു: സാത്താേന, യേഹാവ നിെന്ന
ഭത്സൎ ിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിെന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന യേഹാവ തേന്ന നിെന്ന
ഭത്സൎ ിക്കുന്നു; ഇവൻ തീയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട
െകാള്ളിയല്ലേയാ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 3 എന്നാൽ
േയാശുവ മുഷിഞ്ഞ വ്രസ്തം ധരിച്ചു ദൂതെന്റ മുമ്പിൽ
നിൽക്കയായിരുന്നു. 4 അവൻ തെന്റ മുമ്പിൽ
നില്ക്കുന്നവേരാടു: മുഷിഞ്ഞ വ്രസ്തം അവങ്കൽനിന്നു
നീക്കിക്കളവിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു; പിെന്ന അവേനാടു:
ഞാൻ നിെന്റ അകൃത്യം നിന്നിൽനിന്നു
േപാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിെന്ന ഉത്സവവ്രസ്തം ധരിപ്പിക്കും
എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 5 അവെന്റ തലയിൽ
െവടിപ്പുേള്ളാരു മുടി െവക്കെട്ട എന്നു അവൻ
കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന അവർ അവെന്റ തലയിൽ
െവടിപ്പുേള്ളാരു മുടി െവച്ചു. അവെന വ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു
യേഹാവയുെട ദൂതേനാ അടുെക്ക നിൽക്കയായിരുന്നു.
6 യേഹാവയുെട ദൂതൻ േയാശുവേയാടു
സാക്ഷീകരിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 7 ൈസന്യങ്ങളുെട

യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നീ എെന്റ
വഴികളിൽ നടക്കയും എെന്റ കായ്യൎ ം േനാക്കുകയും
െചയത്ാൽ നീ എെന്റ ആലയെത്ത പരിപാലിക്കയും
എെന്റ ്രപാകാരങ്ങെള സൂക്ഷിക്കയും ഞാൻ നിനക്കു
ഈ നില്ക്കുന്നവരുെട ഇടയിൽ ആഗമനം
അനുവദിക്കയും െചയ്യും. 8 മഹാപുേരാഹിതനായ
േയാശുേവ, നീയും നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിെന്റ
കൂട്ടുകാരും േകട്ടുെകാൾവിൻ! അവർ
അത്ഭുതലക്ഷണപുരുഷന്മാരേല്ലാ; ഞാൻ എെന്റ
ദാസനായ മുള എന്നവെന വരുത്തും. 9 ഞാൻ
േയാശുവയുെട മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടേല്ലാ;
ഒേര കല്ലിേന്മൽ ഏഴു കണ്ണും ഉണ്ടു; ഞാൻ അതിെന്റ
െകാത്തുപണി െകാത്തും; ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ
േദശത്തിെന്റ അകൃത്യം േപാക്കും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 10

അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂട്ടുകാരെന മുന്തിരിവള്ളിയുെട കീഴിേലക്കും
അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിേലക്കും ക്ഷണിക്കും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പിെന്നയും
വന്നു, ഉറക്കത്തിൽനിന്നു
ഉണത്തൎ ുന്നതുേപാെല എെന്ന ഉണത്തൎ ി: 2 നീ

എന്തു കാണുന്നു എന്നു എേന്നാടു േചാദിച്ചതിന്നു
ഞാൻ: മുഴുവനും െപാന്നുെകാണ്ടുേള്ളാരു
വിളക്കുതണ്ടും അതിെന്റ തെലക്കൽ ഒരു കുടവും
അതിേന്മൽ ഏഴു വിളക്കും അതിെന്റ തെലക്കലുള്ള
ഏഴു വിളക്കിന്നു ഏഴു കുഴലും 3 അതിന്നരിെക
കുടത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു ഒന്നും ഇടത്തുഭാഗത്തു
ഒന്നും ഇങ്ങെന രണ്ടു ഒലിവുമരവും ഞാൻ കാണുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന
ദൂതേനാടു ഞാൻ: യജമാനേന, ഇതു എന്താകുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചു. 5 എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ
എേന്നാടു: ഇതു എന്താകുന്നു എന്നു നീ
അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഇല്ല,
യജമാനേന, എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 6 അവൻ
എേന്നാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
െസരുബ്ബാേബലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടാവിതു: ൈസന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലുമല്ല,
എെന്റ ആത്മാവിനാലേ്രത എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 7 െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള മഹാപവ്വൎ തേമ, നീ ആർ? നീ
സമഭൂമിയായത്ീരും; അതിന്നു കൃപ, കൃപ എന്ന
ആേപ്പൎ ാടുകൂെട അവൻ ആണിക്കല്ലു കയറ്റും. 8

യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
ൈക ഈ ആലയത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ ൈക തേന്ന അതു തീക്കൎ ും; ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു നീ അറിയും. 10 അലപ്കായ്യൎ ങ്ങളുെട
ദിവസെത്ത ആർ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു? സവ്വൎ ഭൂമിയിലും
ഊടാടിെച്ചല്ലുന്ന യേഹാവയുെട ഈ ഏഴു കണ്ണു
െസരുബ്ബാേബലിെന്റ കയ്യിലുള്ള തുക്കുകട്ട കണ്ടു
സേന്താഷിക്കുന്നു. 11 അതിന്നു ഞാൻ അവേനാടു:
വിളക്കുതണ്ടിന്നു ഇടത്തു ഭാഗത്തും വലത്തുഭാഗത്തും
ഉള്ള രണ്ടു ഒലിവു മരം എന്താകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു.
12 ഞാൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം അവേനാടു:
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള രണ്ടു നാളത്തിന്നരിെക
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െപാൻനിറമായ എണ്ണ ഒഴുക്കുന്ന രണ്ടു ഒലിവുെകാമ്പു
എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 13 അവൻ എേന്നാടു: ഇതു
എന്താകുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: ഇല്ല, യജമാനേന, എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 14 അതിന്നു അവൻ: ഇവർ
സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന
രണ്ടു അഭിഷിക്തന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ വീണ്ടും തല െപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ,
പാറിേപ്പാകുന്ന ഒരു ചുരുൾ കണ്ടു. 2 അവൻ
എേന്നാടു: നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു

േചാദിച്ചതിന്നു: പാറിേപ്പാകുന്ന ഒരു ചുരുൾ ഞാൻ
കാണുന്നു; അതിന്നു ഇരുപതു മുഴം നീളവും പത്തു
മുഴം വീതിയും ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 3

അവൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു: ഇതു
സവ്വൎ േദശത്തിേലക്കും പുറെപ്പടുന്ന ശാപമാകുന്നു;
േമാഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഒെക്കയും അതുേപാെല
ഇവിെടനിന്നു പാറിേപ്പാകും; സത്യം െചയ്യുന്നവൻ
ഒെക്കയും അതുേപാെല ഇവിെടനിന്നു പാറിേപ്പാകും.
4 ഞാൻ അതിെന പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടു അതു കള്ളെന്റ
വീട്ടിേലക്കും എെന്റ നാമത്തിൽ കള്ളസ്സത്യം
െചയ്യുന്നവെന്റ വീട്ടിേലക്കും െചല്ലും; അതു അവെന്റ
വീട്ടിന്നകത്തു താമസിച്ചു, അതിെന മരവും കല്ലുമായി
നശിപ്പിച്ചുകളയും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

5 അനന്തരം എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ
പുറത്തുവന്നു എേന്നാടു: നീ തലെപാക്കി ഈ
പുറെപ്പടുന്നതു എന്താകുന്നു എന്നു േനാക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അെതെന്തന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്നു:
പുറെപ്പടുന്നതാേയാരു ഏഫാ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു;
അതു സവ്വൎ േദശത്തിലും ഉള്ള അവരുെട അകൃത്യം
എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 7 പിെന്ന ഞാൻ
വട്ടത്തിലുേള്ളാരു ഈയ്യപ്പലക െപാങ്ങിേപ്പാകുന്നതും
അവിെട ഏഫയുെട നടുവിൽ ഒരു ്രസ്തീ ഇരിക്കുന്നതും
കണ്ടു. 8 ഇതു ദുഷ്ടതയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
അവൻ അവെള ഏഫയുെട അകത്താക്കി
ഈയ്യപ്പലകെകാണ്ടു അെടച്ചു. 9 ഞാൻ പിെന്നയും
തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ, രണ്ടു ്രസ്തീകൾ പുറത്തു
വരുന്നതു കണ്ടു; അവരുെട ചിറകിൽ
കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു; അവക്കൎ ു െപരുഞ്ഞാറയുെട
ചിറകുേപാെല ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഭൂമിക്കും
ആകാശത്തിന്നും മേദ്ധ്യ ഏഫെയ
െപാക്കിെക്കാണ്ടുേപായി. 10 എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാടു: അവർ ഏഫെയ
എവിേടക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചു. 11 അതിന്നു അവൻ: ശിനാർേദശത്തു അവർ
അവൾക്കു ഒരു വീടു പണിവാൻ േപാകുന്നു; അതു
തീന്നൎ ാൽ അവെള സ്വസ്ഥാനത്തു പാപ്പൎ ിക്കും എന്നു
എേന്നാടു പറഞ്ഞു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ വീണ്ടും തല െപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ
രണ്ടു പവ്വൎ തങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു നാലു രഥം
പുറെപ്പടുന്നതു കണ്ടു; ആ പവ്വൎ തങ്ങേളാ

താ്രമപവ്വൎ തങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 2 ഒന്നാമെത്ത
രഥത്തിന്നു ചുവന്ന കുതിരകെളയും രണ്ടാമെത്ത
രഥത്തിന്നു കറുത്ത കുതിരകെളയും 3 മൂന്നാമെത്ത

രഥത്തിന്നു െവളുത്ത കുതിരകെളയും നാലാമെത്ത
രഥത്തിന്നു പുള്ളിയും കരാൽനിറവും ഉള്ള
കുതിരകെളയും പൂട്ടിയിരുന്നു. 4 എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാടു: യജമാനേന, ഇതു
എന്താകുന്നു എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചു. 5 ദൂതൻ
എേന്നാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഇതു സവ്വൎ ഭൂമിയുെടയും
കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നിട്ടു പുറെപ്പടുന്ന
ആകാശത്തിെല നാലു കാറ്റു ആകുന്നു. 6 കറുത്ത
കുതിരകൾ ഉള്ളതു വടെക്ക േദശത്തിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു;
െവളുത്തവ അവയുെട പിന്നാെല പുറെപ്പട്ടു;
പുള്ളിയുള്ളവ െതേക്ക േദശേത്തക്കു പുറെപ്പട്ടു. 7

കരാൽനിറമുള്ളവ പുറെപ്പട്ടു ഭൂമിയിൽ ഊടാടി
സഞ്ചരിപ്പാൻ േനാക്കി: നിങ്ങൾ േപായി ഭൂമിയിൽ
ഊടാടി സഞ്ചരിപ്പിൻ എന്നു അവൻ കലപ്ിച്ചു;
അങ്ങെന അവ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു. 8 അവൻ
എേന്നാടു ഉറെക്ക വിളിച്ചു; വടെക്ക േദശേത്തക്കു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവ വടെക്ക േദശത്തിങ്കൽ എെന്റ
േകാപെത്ത ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

9 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 10 നീ െഹലദ്ായി,
േതാബീയാവു, െയദായാവു എന്നീ ്രപവാസികേളാടു
വാങ്ങുക; അവർ ബാേബലിൽനിന്നു
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്ന െസഫന്യാവിെന്റ മകനായ
േയാശീയാവിെന്റ വീട്ടിൽ നീ അന്നു തേന്ന െചേല്ലണം.
11 അവേരാടു നീ െവള്ളിയും െപാന്നും വാങ്ങി കിരീടം
ഉണ്ടാക്കി മഹാപുേരാഹിതനായി
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവയുെട
തലയിൽ െവച്ചു അവേനാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
12 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: മുള എന്നു േപരുെള്ളാരു
പുരുഷനുണ്ടേല്ലാ; അവൻ തെന്റ നിലയിൽനിന്നു
മുെളച്ചുവന്നു യേഹാവയുെട മന്ദിരം പണിയും. 13

അവൻ തേന്ന യേഹാവയുെട മന്ദിരം പണിയും;
അവൻ ബഹുമാനഭൂഷണം ധരിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നു വാഴും; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ
പുേരാഹിതനുമായിരിക്കും; ഇരുവക്കൎ ും തമ്മിൽ
സമാധാനമ്രന്തണം ഉണ്ടാകും. 14 ആ കിരീടേമാ,
േഹെലം, േതാബീയാവു, െയദായാവു, െസഫന്യാവിെന്റ
മകനായ േഹൻ എന്നിവരുെട ഓെമ്മൎ ക്കായി
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 15

എന്നാൽ ദൂരസ്ഥന്മാർ വന്നു യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിങ്കൽ പണിയും; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
എെന്ന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയും; നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയാെട നിങ്ങളുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കുെമങ്കിൽ അതു സംഭവിക്കും.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ദായ്യൎ ാേവശര്ാജാവിെന്റ നാലാം ആണ്ടിൽ,
കിസേ്ളവ ്എന്ന ഒമ്പതാം മാസം, നാലാം
തിയ്യതി, െസഖയ്യൎ ാവിന്നു യേഹാവയുെട

അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 2 േബേഥൽകാർ യേഹാവെയ
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു സേരസരിെനയും േരെഗം-
േമെലക്കിെനയും അവരുെട ആളുകെളയും അയച്ചു, 3

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
പുേരാഹിതന്മാേരാടും ്രപവാചകന്മാേരാടും: ഞങ്ങൾ
ഇ്രത സംവത്സരമായി െചയത്ുവന്നതുേപാെല
അഞ്ചാം മാസത്തിൽ കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു
ഉപവസിേക്കണേമാ എന്നു േചാദിപ്പിച്ചു. 4 അേപ്പാൾ
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ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു എനിക്കു
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 നീ േദശത്തിെല
സകലജനേത്താടും പുേരാഹിതന്മാേരാടും
പറേയണ്ടതു: നിങ്ങൾ ഈ എഴുപതു സംവത്സരമായി
അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും
ഉപവസിച്ചു വിലപിക്കയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കുേവണ്ടി
തേന്നേയാ ഉപവസിച്ചതു? 6 നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പാനം െചയ്യുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ തേന്നയല്ലേയാ
ഭക്ഷിക്കയും പാനം െചയ്കയും െചയ്യുന്നതു? 7

െയരൂശേലമിന്നും അതിെന്റ ചുറ്റും അതിെന്റ
ഉപനഗരങ്ങൾക്കും നിവാസികളും സ്വസ്ഥതയും
ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും െതെക്ക േദശത്തിന്നും
താഴവ്ീതിക്കും നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും
യേഹാവ പണ്ടെത്ത ്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം
്രപസംഗിപ്പിച്ച വചനങ്ങെള നിങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?

8 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
െസഖയ്യൎ ാവിന്നുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: േനേരാെട ന്യായം പാലിക്കയും
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സേഹാദരേനാടു ദയയും
കരുണയും കാണിക്കയും െചയവ്ിൻ. 10

വിധവെയയും അനാഥെനയും പരേദശിെയയും
ദരി്രദെനയും പീഡിപ്പിക്കരുതു; നിങ്ങളിൽ ആരും തെന്റ
സേഹാദരെന്റ േനെര ഹൃദയത്തിൽ േദാഷം
നിരൂപിക്കയും അരുതു. 11 എന്നാൽ െചവി
െകാടുപ്പാൻ അവക്കൎ ു മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവർ
ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കയും േകൾക്കാതവണ്ണം െചവി
െപാത്തിക്കളകയും െചയത്ു. 12 അവർ
ന്യായ്രപമാണവും ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ തെന്റ
ആത്മാവിനാൽ പണ്ടെത്ത ്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം
അയച്ച വചനങ്ങളും േകട്ടനുസരിക്കാതവണ്ണം
ഹൃദയങ്ങെള വ്രജംേപാെല കടുപ്പമാക്കി; അങ്ങെന
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു ഒരു
മഹാേകാപം വന്നു. 13 ആകയാൽ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും
അവർ േകൾക്കാതിരുന്നതുേപാെല തേന്ന അവർ
നിലവിളിക്കും; ഞാൻ േകൾക്കയില്ലതാനും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 14 ഞാൻ
ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുെകാണ്ടു അവെര അവർ അറിയാത്ത
സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ പാറ്റിക്കളഞ്ഞു;
േദശേമാ ആരും േപാക്കുവരത്തില്ലാതവണ്ണം അവരുെട
പിമ്പിൽ ശൂന്യമായത്ീന്നൎ ു; അങ്ങെന അവർ
മേനാഹരേദശെത്ത ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ മഹാതീക്ഷ്ണതേയാെട
സീേയാന്നുേവണ്ടി എരിയുന്നു; ഞാൻ അതിന്നുേവണ്ടി
മഹാേ്രകാധേത്താെട എരിയുന്നു. 3 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ സീേയാനിേലക്കു
മടങ്ങിവന്നു െയരൂശേലമിെന്റ മേദ്ധ്യ വസിക്കും;
െയരൂശേലമിന്നു സത്യനഗരം എന്നും ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട പവ്വൎ തത്തിന്നു വിശുദ്ധപവ്വൎ തം എന്നും
േപർ പറയും. 4 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇനിയും െയരൂശേലമിെന്റ
വീഥികളിൽ വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധമാരും ഇരിക്കും;
വാദ്ധൎ ക്യംനിമിത്തം ഓേരാരുത്തൻ കയ്യിൽ വടി

പിടിക്കും. 5 നഗരത്തിെന്റ വീഥികൾ
ആൺകുട്ടികെളയും െപൺകുട്ടികെളയുംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കും; അവർ അതിെന്റ വീഥികളിൽ
കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. 6 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അതു ഈ കാലത്തിൽ
ഈ ജനത്തിെന്റ േശഷിപ്പുള്ളവക്കൎ ു അതിശയമായി
േതാന്നുന്നു എങ്കിൽ എനിക്കും അതിശയമായി
േതാന്നുേമാ എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 7 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത
ഉദയേദശത്തുനിന്നും അസ്തമയേദശത്തുനിന്നും
രക്ഷിക്കും. 8 ഞാൻ അവെര െകാണ്ടുവരും; അവർ
െയരൂശേലമിൽ പാക്കൎ ും; സത്യത്തിലും നീതിയിലും
അവർ എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ അവക്കൎ ു
ൈദവമായും ഇരിക്കും. 9 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട ആലയമായ മന്ദിരം പണിേയണ്ടതിന്നു
അടിസ്ഥാനം ഇട്ട നാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട വായിൽനിന്നു ഈ വചനങ്ങെള
ഈ കാലത്തു േകൾക്കുന്നവേര, ൈധയ്യൎ െപ്പടുവിൻ. 10

ഈ കാലത്തിന്നുമുെമ്പ മനുഷ്യന്നു കൂലിയില്ല,
മൃഗത്തിന്നു കൂലിയില്ല; േപാക്കുവരത്തു
െചയ്യുന്നവന്നു ൈവരിനിമിത്തം സമാധാനവുമില്ല;
ഞാൻ സകലമനുഷ്യെരയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ
വിേരാധമാക്കിയിരുന്നു. 11 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ ഈ
ജനത്തിെന്റ േശഷിപ്പുള്ളവേരാടു മുമ്പിലെത്ത കാലത്തു
എന്നേപാെലയല്ല എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 12 വിത
സമാധാനേത്താെട ആയിരിക്കും; മുന്തിരിവള്ളി ഫലം
കായ്ക്കും; ഭൂമി അനുഭവം നല്കും; ആകാശം മഞ്ഞു
െപയ്യിക്കും; ഈ ജനത്തിെന്റ േശഷിപ്പുള്ളവക്കൎ ു ഞാൻ
ഇവെയാെക്കയും അവകാശമായി െകാടുക്കും. 13

െയഹൂദാഗൃഹവും യി്രസാേയൽഗൃഹവുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
ശാപമായിരുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിട്ടു
നിങ്ങൾ അനു്രഗഹമായത്ീരും; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടാെത
ൈധയ്യൎ മായിരിപ്പിൻ. 14 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ
എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തിന്മ
വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കയും
അനുതപിക്കാതിരിക്കയും െചയത്തുേപാെല 15 ഞാൻ
ഈ കാലത്തു െയരൂശേലമിന്നും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്നും വീണ്ടും നന്മ വരുത്തുവാൻ
വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 16

നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന കായ്യൎ ങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു:
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു സത്യം
പറവിൻ; നിങ്ങളുെട േഗാപുരങ്ങളിൽ േനേരാടും
സമാധാനേത്താടുംകൂെട ന്യായപാലനം െചയവ്ിൻ.
17 നിങ്ങളിൽ ആരും തെന്റ കൂട്ടുകാരെന്റേനെര
ഹൃദയത്തിൽ േദാഷം നിരൂപിക്കരുതു; കള്ളസ്സത്യത്തിൽ
ഇഷ്ടം േതാന്നുകയും അരുതു; ഇെതല്ലാം ഞാൻ
െവറുക്കുന്നതേല്ലാ എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

18 ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 19 ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: നാലാം
മാസെത്ത ഉപവാസവും അഞ്ചാം മാസെത്ത
ഉപവാസവും ഏഴാം മാസെത്ത ഉപവാസവും പത്താം
മാസെത്ത ഉപവാസവും െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു
ആനന്ദവും സേന്താഷവും ്രപേമാദമായുള്ള
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ഉത്സവങ്ങളും ആയിരിേക്കണം; അതുെകാണ്ടു
സത്യവും സമാധാനവും ഇഷ്ടെപ്പടുവിൻ. 20

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ഇനി ജാതികളും അേനക
പട്ടണങ്ങളിെല നിവാസികളും വരുവാൻ ഇടയാകും.
21 ഒരു പട്ടണത്തിെല നിവാസികൾ മെറ്റാന്നിേലക്കു
െചന്നു: വരുവിൻ, നമുക്കു യേഹാവെയ
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നും ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നും േപാകാം;
ഞാനും േപാരുന്നു എന്നു പറയും. 22 അങ്ങെന
അേനകജാതികളും ബഹുവംശങ്ങളും െയരൂശേലമിൽ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാനും
യേഹാവെയ ്രപസാദിപ്പിപ്പാനും വരും. 23

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: ആ കാലത്തു ജാതികളുെട
സകലഭാഷകളിലുംനിന്നു പത്തുേപർ ഒരു െയഹൂദെന്റ
വ്രസ്താ്രഗം പിടിച്ചു: ൈദവം നിങ്ങേളാടു കൂെട
ഉെണ്ടന്നു ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാരുന്നു എന്നു പറയും.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപവാചകം. യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
ഹ്രദാക്ക്േദശത്തിന്നു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
ദേമ്മെശക്കിേന്മൽ അതു വന്നമരും; യേഹാവ,

മനുഷ്യരിലും യി്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിലും
ദൃഷ്ടിെവക്കുന്നു. 2 അതിേനാടു െതാട്ടിരിക്കുന്ന
ഹമാത്തിന്നും ജ്ഞാനം ഏറിയ േസാരിന്നും
സീേദാന്നും അങ്ങെന തേന്ന. 3 േസാർ തനിക്കു ഒരു
േകാട്ട പണിതു, െപാടിേപാെല െവള്ളിയും
വീഥികളിെല െചളിേപാെല തങ്കവും സ്വരൂപിച്ചു. 4

എന്നാൽ കത്തൎ ാവു അവെള ഇറക്കി, അവളുെട
െകാത്തളം കടലിൽ ഇട്ടുകളയും; അവൾ തീക്കു
ഇരയായത്ീരുകയും െചയ്യും. 5 അസ്കേലാൻ അതു
കണ്ടു ഭയെപ്പടും; ഗസ്സയും എേ്രകാനും കണ്ടു ഏറ്റവും
വിെറക്കും; അവളുെട ്രപത്യാെശക്കു ഭംഗം വരുമേല്ലാ;
ഗസ്സയിൽനിന്നു രാജാവു നശിച്ചുേപാകും;
അസ്കേലാന്നു നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയാകും. 6

അേസ്താദിൽ ഒരു െകൗലേടയജാതി പാക്കൎ ും;
െഫലിസ്ത്യരുെട ഗവ്വൎ ം ഞാൻ േഛദിച്ചുകളയും. 7 ഞാൻ
അവെന്റ രക്തം അവെന്റ വായിൽനിന്നും അവെന്റ
െവറുപ്പുകൾ അവെന്റ പല്ലിന്നിടയിൽനിന്നും
നീക്കിക്കളയും; എന്നാൽ അവനും നമ്മുെട
ൈദവത്തിന്നു ഒരു േശഷിപ്പായത്ീരും; അവൻ
െയഹൂദയിൽ ഒരു േമധാവിെയേപ്പാെലയും എേ്രകാൻ
ഒരു െയബൂസ്യെനേപ്പാെലയും ആകും. 8 ആരും
േപാക്കുവരുത്തു െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഒരു
പട്ടാളമായി എെന്റ ആലയത്തിന്നു ചുറ്റും
പാളയമിറങ്ങും; ഇനി ഒരു പീഡകനും അവരുെട
ഇടയിൽകൂടി കടക്കയില്ല; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
സ്വന്തകണ്ണുെകാണ്ടു കണ്ടുവേല്ലാ.

9 സീേയാൻ പു്രതിേയ, ഉച്ചത്തിൽ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്ക; െയരൂശേലംപു്രതിേയ, ആപ്പൎ ിടുക!
ഇതാ, നിെന്റ രാജാവു നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു;
അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴമ്യുള്ളവനും
ആയി കഴുതപ്പുറത്തും െപൺകഴുതയുെട കുട്ടിയായ
െചറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറിവരുന്നു. 10 ഞാൻ
എ്രഫയീമിൽനിന്നു രഥെത്തയും െയരൂശേലമിൽനിന്നു
കുതിരെയയും േഛദിച്ചുകളയും; പടവില്ലും
ഒടിഞ്ഞുേപാകും; അവൻ ജാതികേളാടു സമാധാനം

കലപ്ിക്കും; അവെന്റ ആധിപത്യം സമു്രദംമുതൽ
സമു്രദംവെരയും നദിമുതൽ ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങേളാളവും ആയിരിക്കും. 11 നീേയാ - നിെന്റ
നിയമരക്തം േഹതുവായി ഞാൻ നിെന്റ ബദ്ധന്മാെര
െവള്ളമില്ലാത്ത കുഴിയിൽനിന്നു വിട്ടയക്കും. 12

്രപത്യാശയുള്ള ബദ്ധന്മാേര, േകാട്ടയിേലക്കു
മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിനക്കു ഇരട്ടിയായി പകരം
നല്കും എന്നു ഞാൻ ഇന്നുതേന്ന ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 13

ഞാൻ എനിക്കു െയഹൂദെയ വില്ലായി കുെലച്ചും
എ്രഫയീമിെന നിെറച്ചുമിരിക്കുന്നു; സീേയാേന, ഞാൻ
നിെന്റ പു്രതന്മാെര യവനേദശേമ, നിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േനെര ഉണത്തൎ ി നിെന്ന ഒരു വീരെന്റ
വാൾേപാെലയാക്കും. 14 യേഹാവ അവക്കൎ ു മീെത
്രപത്യക്ഷനാകും; അവെന്റ അ്രസ്തം മിന്നൽേപാെല
പുറെപ്പടും; യേഹാവയായ കത്തൎ ാവു കാഹളം ഊതി
െതക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ വരും. 15

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അവെര പരിചെകാണ്ടു
മെറക്കും; അവർ മാംസം തിന്നു കവിണക്കല്ലു
ചവിട്ടിക്കളകയും രക്തം കുടിച്ചു
വീഞ്ഞുെകാെണ്ടന്നേപാെല േഘാഷിക്കയും
യാഗകലശങ്ങൾേപാെലയും യാഗപീഠത്തിെന്റ
േകാണുകൾേപാെലയും നിറഞ്ഞിരിക്കയും െചയ്യും.
16 അന്നാളിൽ അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അവെര തെന്റ ജനമായ ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്തേപ്പാെല
രക്ഷിക്കും; അവർ അവെന്റ േദശത്തു ഒരു
കിരീടത്തിെന്റ രത്നംേപാെല െപാങ്ങി േശാഭിക്കും. 17

അതിന്നു എ്രത ശ്രീത്വവും അതിന്നു എ്രത
െസൗന്ദയ്യൎ വും ഉണ്ടു; ധാന്യം യുവാക്കെളയും വീഞ്ഞു
യുവതികെളയും പുഷ്ടീകരിക്കുന്നു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിന്മഴയുെട കാലത്തു യേഹാവേയാടു
മെഴക്കു അേപക്ഷിപ്പിൻ; യേഹാവ
മിന്നൽപിണർ ഉണ്ടാക്കുന്നുവേല്ലാ; അവൻ

അവക്കൎ ു വയലിെല ഏതു സസ്യത്തിന്നുംേവണ്ടി മാരി
െപയ്യിച്ചുെകാടുക്കും. 2 ഗൃഹബിംബങ്ങൾ മിത്ഥ്യാത്വം
സംസാരിക്കയും ലക്ഷണം പറയുന്നവർ വ്യാജം
ദശൎ ിച്ചു വ്യത്ഥൎ സ്വപന്ം ്രപസ്താവിച്ചു വൃഥാ
ആശ്വസിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നു; അതുെകാണ്ടു അവർ
ആടുകെളേപ്പാെല പുറെപ്പട്ടു ഇടയൻ ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു
വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3 എെന്റ േകാപം ഇടയന്മാരുെട
േനെര ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ േകാലാട്ടുെകാറ്റന്മാെര
സന്ദശൎ ിക്കും; ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
െയഹൂദാഗൃഹമായ തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത സന്ദശൎ ിച്ചു
അവെര പടയിൽ തനിക്കു മേനാഹരതുരഗം ആക്കും. 4

അവെന്റ പക്കൽനിന്നു മൂലക്കല്ലും അവെന്റ
പക്കൽനിന്നു ആണിയും അവെന്റ പക്കൽനിന്നു
പടവില്ലും അവെന്റ പക്കൽനിന്നു ഏതു അധിപതിയും
വരും. 5 അവർ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രതുക്കെള വീഥികളിെല
േചറ്റിൽ ചവിട്ടിക്കളയുന്ന വീരന്മാെരേപ്പാെലയാകും;
യേഹാവ അവേരാടുകൂെടയുള്ളതുെകാണ്ടു അവർ
കുതിരേച്ചവകർ ലജ്ജിച്ചുേപാവാൻ തക്കവണ്ണം
െപാരുതും. 6 ഞാൻ െയഹൂദാഗൃഹെത്ത
ബലെപ്പടുത്തുകയും േയാേസഫഗ്ൃഹെത്ത
രക്ഷിക്കയും എനിക്കു അവേരാടു
കരുണയുള്ളതുെകാണ്ടു അവെര മടക്കിവരുത്തുകയും
െചയ്യും; ഞാൻ അവെര
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുേപാെലയിരിക്കും; ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവയേല്ലാ; ഞാൻ അവക്കൎ ു
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ഉത്തരമരുളും. 7 എ്രഫയീമ്യർ വീരെനേപ്പാെലയാകും;
അവരുെട ഹൃദയം വീഞ്ഞുെകാെണ്ടന്നേപാെല
സേന്താഷിക്കും; അവരുെട പു്രതന്മാർ അതു കണ്ടു
സേന്താഷിക്കും; അവരുെട ഹൃദയം യേഹാവയിൽ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും. 8 ഞാൻ അവെര
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കയാൽ അവെര ചൂളകുത്തി
േശഖരിക്കും; അവർ െപരുകിയിരുന്നതുേപാെല
െപരുകും. 9 ഞാൻ അവെര ജാതികളുെട ഇടയിൽ
വിതറും; ദൂരേദശങ്ങളിൽെവച്ചു അവർ എെന്ന
ഓക്കൎ ും; അവർ മക്കേളാടുകൂെട ജീവിച്ചു മടങ്ങിവരും.
10 ഞാൻ അവെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
മടക്കിവരുത്തും; അശ്ശൂരിൽനിന്നു അവെര േശഖരിക്കും;
ഗിെലയാദേ്ദശത്തിേലക്കും െലബാേനാനിേലക്കും
അവെര െകാണ്ടുവരും; അവക്കൎ ു ഇടം
േപാരാെതവരും. 11 അവൻ കഷ്ടതയുെട
സമു്രദത്തിലൂെട കടന്നു, സമു്രദത്തിെല ഓളങ്ങെള
അടിക്കും; നീലനദിയുെട ആഴങ്ങെളാെക്കയും
വറ്റിേപ്പാകയും അശ്ശൂരിെന്റ ഗവ്വൎ ം താഴുകയും
മി്രസയീമിെന്റ െചേങ്കാൽ നീങ്ങിേപ്പാകയും െചയ്യും. 12

ഞാൻ അവെര യേഹാവയിൽ ബലെപ്പടുത്തും; അവർ
അവെന്റ നാമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െലബാേനാേന, നിെന്റ േദവദാരുക്കൾ തീക്കു
ഇരയായത്ീേരണ്ടതിന്നു വാതിൽ
തുറന്നുെവക്കുക. 2 േദവദാരു വീണും

മഹത്തുക്കൾ നശിച്ചും ഇരിക്കയാൽ സരളവൃക്ഷേമ,
ഓളിയിടുക; ദുഗ്ഗൎ മവനം വീണിരിക്കയാൽ ബാശാനിെല
കരുേവലങ്ങേള, ഓളിയിടുവിൻ! 3 ഇടയന്മാരുെട
മഹത്വം നശിച്ചിട്ടു അവർ മുറയിടുന്നതു േകട്ടുേവാ?
േയാദ്ദൎ ാെന്റ മുറ്റു കാടു നശിച്ചിട്ടു ബാലസിംഹങ്ങളുെട
ഗജ്ജൎ നം േകട്ടുേവാ? 4 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അറുപ്പാനുള്ള ആടുകെള
േമയ്ക്ക. 5 അവെയ േമടിക്കുന്നവർ കുറ്റം എന്നു
എണ്ണാെത അവെയ അറുക്കുന്നു; അവെയ
വില്ക്കുന്നവേരാ: ഞാൻ ധനവാനായത്ീന്നൎ തുെകാണ്ടു
യേഹാെവക്കു േസ്താ്രതം എന്നു പറയുന്നു; അവയുെട
ഇടയന്മാർ അവെയ ആദരിക്കുന്നില്ല. 6 ഞാൻ ഇനി
േദശനിവാസികെള ആദരിക്കയില്ല എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ഞാൻ മനുഷ്യെര
ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ കൂട്ടുകാരെന്റ കയ്യിലും
അവനവെന്റ രാജാവിെന്റ കയ്യിലും ഏലപ്ിക്കും;
അവർ േദശെത്ത തകത്തൎ ുകളയും; അവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ അവെര രക്ഷിക്കയുമില്ല. 7

അങ്ങെന അറുപ്പാനുള്ള ആടുകെള, കൂട്ടത്തിൽ
അരിഷ്ടത ഏറിയവെയ തേന്ന,
േമയിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ രണ്ടു േകാൽ
എടുത്തു ഒന്നിന്നു ഇമ്പം എന്നും മേറ്റതിന്നു ഒരുമ
എന്നും േപരിട്ടു; അങ്ങെന ഞാൻ ആടുകെള
േമയിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 8 എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു
മാസത്തിൽ മൂന്നു ഇടയന്മാെര േഛദിച്ചുകളഞ്ഞു;
എനിക്കു അവേരാടു െവറുപ്പു േതാന്നി, അവക്കൎ ു
എേന്നാടും നീരസം േതാന്നിയിരുന്നു. 9 ഞാൻ നിങ്ങെള
േമയ്ക്കയില്ല; മരിക്കുന്നതു മരിക്കെട്ട,
കാണാെതേപാകുന്നതു കാണാെത േപാകെട്ട;
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒന്നു ഒന്നിെന്റ മാംസം
തിന്നുകളയെട്ട എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 10 അനന്തരം
ഞാൻ ഇമ്പം എന്ന േകാൽ എടുത്തു: ഞാൻ

സകലജാതികേളാടും െചയത്ിരുന്ന എെന്റ നിയമെത്ത
മുറിേക്കണ്ടതിന്നു അതിെന മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. 11 അതു
ആ ദിവസത്തിൽ തേന്ന മുറിഞ്ഞുേപായി; അങ്ങെന,
എെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
അരിഷ്ടതേയറിയവ അതു ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടു
എന്നു ്രഗഹിച്ചു. 12 ഞാൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾക്കു
മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ കൂലിതരുവിൻ;
ഇെല്ലന്നുവരികിൽ തേരണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന
അവർ എെന്റ കൂലിയായി മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശു
തൂക്കിത്തന്നു. 13 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാടു: അതു
ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടുകളക; അവർ എെന്ന
മതിച്ചിരിക്കുന്ന മേനാഹരമാേയാരു വില തേന്ന എന്നു
കലപ്ിച്ചു; അങ്ങെന ഞാൻ ആ മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശു
വാങ്ങി യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 14 അനന്തരം ഞാൻ, െയഹൂദയും
യി്രസാേയലും തമ്മിലുള്ള സേഹാദരത്വം
ഭിന്നിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു ഒരുമ എന്ന മെറ്റ േകാൽ
മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. 15 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതു: നീ ഇനി ഒരു തുമ്പുെകട്ട ഇടയെന്റ േകാപ്പു
എടുത്തുെകാൾക. 16 ഞാൻ േദശത്തിൽ ഒരു ഇടയെന
എഴുേന്നലപ്ിക്കും; അവൻ കാണാെതേപായവെയ
േനാക്കുകേയാ ചിതറിേപ്പായവെയ അേന്വഷിക്കേയാ
മുറിേവറ്റവെയ െപാറുപ്പിക്കേയാ ദീനമില്ലാത്തവെയ
േപാറ്റുകേയാ െചയ്യാെത തടിച്ചവയുെട മാംസം
തിന്നുകയും കുളമ്പുകെള കീറിക്കളകയും െചയ്യും. 17

ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചുകളയുന്ന തുമ്പുെകട്ട
ഇടയന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം! അവെന്റ ഭുജത്തിന്നും
വലങ്കണ്ണിന്നും വരൾച! അവെന്റ ഭുജം അേശഷം
വരണ്ടും വലങ്കണ്ണു അേശഷം ഇരുണ്ടും േപാകെട്ട.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപവാചകം. യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചുള്ള
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ആകാശം
വിരിക്കയും ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനം

ഇടുകയും മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവിെന അവെന്റ ഉള്ളിൽ
നിമ്മൎ ിക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 2 ഞാൻ െയരൂശേലമിെന ചുറ്റുമുള്ള
സകലജാതികൾക്കും ഒരു പരി്രഭമപാ്രതമാക്കും;
െയരൂശേലമിെന്റ നിേരാധത്തിങ്കൽ അതു െയഹൂെദക്കും
വരും. 3 അന്നാളിൽ ഞാൻ െയരൂശേലമിെന
സകലജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി െവക്കും;
അതിെന ചുമക്കുന്നവെരാെക്കയും കഠിനമായി
മുറിേവല്ക്കും; ഭൂമിയിെല സകലജാതികളും അതിന്നു
വിേരാധമായി കൂടിവരും. 4 അന്നാളിൽ ഞാൻ ഏതു
കുതിരെയയും സ്തംഭനംെകാണ്ടും പുറത്തു
കയറിയവെന ്രഭാന്തുെകാണ്ടും ബാധിക്കും;
െയഹൂദാഗൃഹത്തിേന്മൽ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കയും
ജാതികളുെട ഏതു കുതിരെയയും
അന്ധതപിടിപ്പിക്കയും െചയ്യുെമന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 5 അേപ്പാൾ െയഹൂദാേമധാവികൾ:
െയരൂശേലംനിവാസികൾ അവരുെട ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ നിമിത്തം നമുക്കു
ബലമായിരിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറയും. 6

അന്നാളിൽ ഞാൻ െയഹൂദാേമധാവികെള വിറകിെന്റ
ഇടയിൽ തീച്ചട്ടിേപാെലയും കറ്റയുെട ഇടയിൽ
തീപ്പന്തംേപാെലയും ആക്കും; അവർ
വലത്തുഭാഗത്തും ഇടത്തുഭാഗത്തും ചുറ്റുമുള്ള
സകലജാതികെളയും തിന്നുകളയും; െയരൂശേലമിന്നു
സ്വസ്ഥാനത്തു, െയരൂശേലമിൽ തേന്ന, വീണ്ടും
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നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും. 7 ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ
്രപശംസയും െയരൂശേലംനിവാസികളുെട ്രപശംസയും
െയഹൂദയുെട േനെര ഏറിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
യേഹാവ െയഹൂദാകൂടാരങ്ങെള ആദ്യം രക്ഷിക്കും. 8

അന്നാളിൽ യേഹാവ െയരൂശേലംനിവാസികെള
പരിചെകാണ്ടു മെറക്കും; അവരുെട ഇടയിൽ
ഇടറിനടക്കുന്നവൻ അന്നാളിൽ ദാവീദിെനേപ്പാെല
ആയിരിക്കും; ദാവീദുഗൃഹം ൈദവെത്തേപ്പാെലയും
അവരുെട മുമ്പിലുള്ള യേഹാവയുെട
ദൂതെനേപ്പാെലയും ആയിരിക്കും. 9 അന്നാളിൽ ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വരുന്ന സകലജാതികെളയും
നശിപ്പിപ്പാൻ േനാക്കും. 10 ഞാൻ
ദാവീദുഗൃഹത്തിേന്മലും
െയരൂശേലംനിവാസികളുെടേമലും കൃപയുെടയും
യാചനകളുെടയും ആത്മാവിെന പകരും; തങ്ങൾ
കുത്തീട്ടുള്ളവങ്കേലക്കു അവർ േനാക്കും;
ഏകജാതെനക്കുറിച്ചു വിലപിക്കുന്നതുേപാെല അവർ
അവെനക്കുറിച്ചു വിലപിക്കും; ആദ്യജാതെനക്കുറിച്ചു
വ്യസനിക്കുന്നതുേപാെല അവർ അവെനക്കുറിച്ചു
വ്യസനിക്കും. 11 അന്നാളിൽ െമഗിേദ്ദാതാഴവ്രയിലുള്ള
ഹദദ-്രിേമ്മാനിെല വിലാപംേപാെല െയരൂശേലമിൽ
ഒരു മഹാവിലാപം ഉണ്ടാകും. 12 േദശം
കുലംകുലമായി െവേവ്വെറ വിലപിക്കും;
ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ കുലം ്രപേത്യകവും അവരുെട
്രസ്തീജനം ്രപേത്യകവും; നാഥാൻഗൃഹത്തിെന്റ കുലം
്രപേത്യകവും അവരുെട ്രസ്തീജനം ്രപേത്യകവും; 13

േലവിഗൃഹത്തിെന്റ കുലം ്രപേത്യകവും അവരുെട
്രസ്തീജനം ്രപേത്യകവും; ശിെമയി കുലം ്രപേത്യകവും;
അവരുെട ്രസ്തീജനം ്രപേത്യകവും; 14 േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
കുലങ്ങെളാെക്കയും അതതു കുലം ്രപേത്യകവും
അവരുെട ്രസ്തീജനം ്രപേത്യകവും വിലപിക്കും.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നാളിൽ ദാവീദുഗൃഹത്തിന്നും
െയരൂശേലംനിവാസികൾക്കും
പാപത്തിെന്റയും മാലിന്യത്തിെന്റയും

പരിഹാരത്തിന്നായി ഒരു ഉറവു തുറന്നിരിക്കും. 2

അന്നാളിൽ ഞാൻ േദശത്തുനിന്നു വി്രഗഹങ്ങളുെട
േപർ ഇല്ലാതാക്കും; ഇനി അവെയ ഓക്കൎ യുമില്ല; ഞാൻ
്രപവാചകന്മാെരയും മലിനാത്മാവിെനയും
േദശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 3 ആെരങ്കിലും ഇനി ്രപവചിക്കുേമ്പാൾ
അവെന ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അമ്മയും അവേനാടു:
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ േഭാഷ്ക്കു
സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നീ ജീവേനാടിരിക്കയില്ല
എന്നു പറകയും അവെന ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും
അമ്മയും അവൻ ്രപവചിക്കയിൽതേന്ന അവെന
കുത്തിക്കളകയും െചയ്യും. 4 അന്നാളിൽ
്രപവാചകന്മാർ ്രപവചിക്കയിൽ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ദശൎ നെത്തക്കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കും;
ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ േരാമമുള്ള േമലങ്കി
ധരിക്കയുമില്ല. 5 ഞാൻ ്രപവാചകനല്ല,
കൃഷിക്കാരനേ്രത; എെന്റ ബാല്യത്തിൽ തേന്ന ഒരാൾ
എെന്ന വിെലക്കു േമടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ
പറയും. എന്നാൽ അവേനാടു: 6 നിെന്റ കയ്യിൽ
കാണുന്ന ഈ മുറിവുകൾ എന്തു എന്നു
േചാദിക്കുന്നതിന്നു അവൻ: എെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നവരുെട വീട്ടിൽെവച്ചു ഞാൻ
അടിെകാണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും.

7 വാേള, എെന്റ ഇടയെന്റ േനെരയും എെന്റ
കൂട്ടാളിയായ പുരുഷെന്റ േനെരയും ഉണരുക എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു; ആടുകൾ
ചിതറിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു ഇടയെന െവട്ടുക; ഞാൻ
െചറിയവരുെട േനെര ൈക തിരിക്കും. 8 എന്നാൽ
സവ്വൎ േദശത്തിലും മൂന്നിൽ രണ്ടംശം േഛദിക്കെപ്പട്ടു
്രപാണെന വിടും; മൂന്നിൽ ഒരംശം േശഷിച്ചിരിക്കും
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 9 മൂന്നിൽ ഒരംശം
ഞാൻ തീയിൽ കൂടി കടത്തി െവള്ളി
ഊതിക്കഴിക്കുന്നതുേപാെല അവെര ഊതിക്കഴിക്കും;
െപാന്നു േശാധന കഴിക്കുന്നതുേപാെല അവെര
േശാധനകഴിക്കും; അവർ എെന്റ നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കയും ഞാൻ അവക്കൎ ു ഉത്തരം
അരുളുകയും െചയ്യും; അവർ എെന്റ ജനം എന്നു
ഞാൻ പറയും; യേഹാവ എെന്റ ൈദവം എന്നു
അവരും പറയും.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ നിെന്റ നടുവിൽെവച്ചു നിെന്റ െകാള്ള
വിഭാഗിപ്പാനുള്ള യേഹാവയുെട ഒരു ദിവസം
വരുന്നു. 2 ഞാൻ സകലജാതികെളയും

െയരൂശേലമിേനാടു യുദ്ധത്തിന്നായി കൂട്ടിവരുത്തും;
നഗരം പിടിക്കെപ്പടുകയും വീടുകെള
െകാള്ളയിടുകയും ്രസ്തീകെള വഷളാക്കുകയും
നഗരത്തിെന്റ പാതി ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകയും
െചയ്യും; ജനത്തിൽ േശഷിപ്പുള്ളവേരാ
നഗരത്തിൽനിന്നു േഛദിക്കെപ്പടുകയില്ല. 3 എന്നാൽ
യേഹാവ പുറെപ്പട്ടു, താൻ യുദ്ധദിവസത്തിൽ
െപാരുതതുേപാെല ആ ജാതികേളാടു െപാരുതും. 4

അന്നാളിൽ അവെന്റ കാൽ െയരൂശേലമിെന്നതിെര
കിഴക്കുള്ള ഒലിവുമലയിൽ നില്ക്കും; ഒലിവുമല
കഴിക്കുപടിഞ്ഞാറായി നടുെവ പിളന്നൎ ുേപാകും;
ഏറ്റവും വലിേയാരു താഴവ്ര ഉളവായവ്രും; മലയുെട
ഒരു പാതി വടേക്കാട്ടും മെറ്റ പാതി െതേക്കാട്ടും
വാങ്ങിേപ്പാകും. 5 എന്നാൽ മലകളുെട താഴവ്ര
ആസൽവെര എത്തുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ എെന്റ
മലകളുെട താഴവ്രയിേലക്കു ഓടിേപ്പാകും;
െയഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ കാലത്തു നിങ്ങൾ
ഭൂകമ്പം േഹതുവായി ഓടിേപ്പായതുേപാെല നിങ്ങൾ
ഓടിേപ്പാകും; എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയും
തേന്നാടുകൂെട സകലവിശുദ്ധന്മാരും വരും. 6

അന്നാളിൽ െവളിച്ചം ഉണ്ടാകയില്ല; േജ്യാതിേഗ്ഗൎ ാളങ്ങൾ
മറഞ്ഞുേപാകും. 7 യേഹാവ മാ്രതം അറിയുന്ന ഒരു
ദിവസം വരും; അതു പകലല്ല, രാ്രതിയുമല്ല.
സന്ധ്യാസമയേത്താ െവളിച്ചമാകും. 8 അന്നാളിൽ
ജീവനുള്ള െവള്ളം െയരൂശേലമിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു
പാതി കിഴെക്ക കടലിേലക്കും പാതി പടിഞ്ഞാെറ
കടലിേലക്കും ഒഴുകും; അതു ഉഷണ്കാലത്തും
ശീതകാലത്തും ഉണ്ടാകും; 9 യേഹാവ സവ്വൎ ഭൂമിക്കും
രാജാവാകും; അന്നാളിൽ യേഹാവ ഏകനും അവെന്റ
നാമം ഏകവും ആയിരിക്കും. 10 േദശം മുഴവനും മാറി
േഗബമുതൽ െയരൂശേലമിന്നു െതക്കു രിേമ്മാൻവെര
സമഭൂമിയായത്ീരും; നഗരേമാ, ഉന്നതമായി
സ്വസ്ഥാനത്തു െബന്യാമീൻേഗാപുരം മുതൽ പണ്ടെത്ത
േഗാപുരത്തിെന്റ സ്ഥാനംവെര, േകാൺേഗാപുരംവെര
തേന്ന, ഹനേനൽേഗാപുരംമുതൽ രാജാവിെന്റ
ചക്കാലകൾവെരയും നിവാസികൾ ഉള്ളതാകും. 11

അവർ അതിൽ പാക്കൎ ും; ഇനി സംഹാരശപഥം
ഉണ്ടാകയില്ല; െയരൂശേലം നിഭൎയം വസിക്കും. 12
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െയരൂശേലമിേനാടു യുദ്ധം െചയത്
സകലജാതികെളയും യേഹാവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള
ശിക്ഷയാവിതു: അവർ നിവിന്നൎ ുനില്ക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
അവരുെട മാംസം ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും; അവരുെട
കണ്ണു തടത്തിൽ തേന്ന ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും; അവരുെട
നാവു വായിൽ തേന്ന ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും. 13

അന്നാളിൽ യേഹാവയാൽ ഒരു മഹാപരാഭവം
അവരുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും; അവർ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരെന്റ ൈക പിടിക്കും; ഒരുവെന്റ
ൈക മറ്റവെന്റ േനെര െപാങ്ങും. 14 െയഹൂദയും
െയരൂശേലമിൽെവച്ചു യുദ്ധം െചയ്യും; ചുറ്റുമുള്ള
സകലജാതികളുെടയും ധനമായ െപാന്നും െവള്ളിയും
വ്രസ്തവും അനവധിയായി േശഖരിക്കെപ്പടും. 15

അങ്ങെന ഈ പാളയങ്ങളിലുള്ള കുതിര, േകാവർകഴുത,
ഒട്ടകം, കഴുത എന്നീ സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ഈ
ബാധേപാെലയുള്ള ഒരു ബാധയുണ്ടാകും. 16 എന്നാൽ
െയരൂശേലമിന്നു േനെര വന്ന സകലജാതികളിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവനും ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയായ രാജാവിെന നമസ്കരിപ്പാനും
കൂടാരെപ്പരുനാൾ ആചരിപ്പാനും ആണ്ടുേതാറും വരും.
17 ഭൂമിയിെല സകലവംശങ്ങളിലും ആെരങ്കിലും

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയായ രാജാവിെന
നമസ്കരിപ്പാൻ െയരൂശേലമിേലക്കു വരാത്തപക്ഷം
അവക്കൎ ു മഴയുണ്ടാകയില്ല. 18 മി്രസയീംവംശം
വരാത്തപക്ഷം അവക്കൎ ും ഉണ്ടാകയില്ല;
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു
വരാതിരിക്കുന്ന ജാതികെള യേഹാവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള
ശിക്ഷ തേന്ന അവക്കൎ ുണ്ടാകും. 19 കൂടാരെപ്പരുനാൾ
ആചരിേക്കണ്ടതിന്നു വരാതിരിക്കുന്ന മി്രസയീമിന്നുള്ള
പാപശിക്ഷയും സകലജാതികൾക്കും ഉള്ള
പാപശിക്ഷയും ഇതു തേന്ന. 20 അന്നാളിൽ
കുതിരകളുെട മണികളിേന്മൽ യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധം
എന്നു എഴുതിയിരിക്കും; യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല കലങ്ങളും യാഗപീഠത്തിൻ മുമ്പിലുള്ള
കലശങ്ങൾേപാെല ആയിരിക്കും. 21 െയരൂശേലമിലും
െയഹൂദയിലും ഉള്ള കലെമാെക്കയും ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാെവക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കും; യാഗം
കഴിക്കുന്നവെരാെക്കയും വന്നു വാങ്ങി അവയിൽ
േവവിക്കും; അന്നുമുതൽ ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഒരു കനാന്യനും
ഉണ്ടാകയില്ല.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപവാചകം; മലാഖിമുഖാന്തരം
യി്രസാേയലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു. 2 ഞാൻ നിങ്ങെള േസ്നഹിക്കുന്നു

എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
നീ ഞങ്ങെള ഏതിനാൽ േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിക്കുന്നു. ഏശാവു യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനല്ലേയാ; എങ്കിലും ഞാൻ യാേക്കാബിെന
േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു. 3

എന്നാൽ ഏശാവിെന ഞാൻ േദ്വഷിച്ചു അവെന്റ
പവ്വൎ തങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി അവെന്റ അവകാശെത്ത
മരുഭൂമിയിെല കുറുനരികൾക്കു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 4

ഞങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങെള വീണ്ടും പണിയും എന്നു എേദാം
പറയുന്നു എങ്കിൽ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അവർ പണിയെട്ട ഞാൻ
ഇടിച്ചുകളയും; അവക്കൎ ു ദുഷ്ട്രപേദശം എന്നും
യേഹാവ സദാകാലം ്രകുദ്ധിക്കുന്ന ജാതി എന്നും േപർ
പറയും. 5 നിങ്ങൾ സ്വന്തകണ്ണുെകാണ്ടു അതു
കാണുകയും യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ അതിരിന്നു
അപ്പുറേത്താളം വലിയവൻ എന്നു പറകയും െചയ്യും.

6 മകൻ അപ്പെനയും ദാസൻ യജമാനെനയും
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതേല്ലാ. ഞാൻ അപ്പൻ എങ്കിൽ
എേന്നാടുള്ള ബഹുമാനം എവിെട? ഞാൻ യജമാനൻ
എങ്കിൽ എേന്നാടുള്ള ഭക്തി എവിെട എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ, അവെന്റ നാമെത്ത
തുച്ഛീകരിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാേര, നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കുന്നു; അതിന്നു നിങ്ങൾ: ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ
നിെന്റ നാമെത്ത തുച്ഛീകരിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
മലിനേഭാജനം അപ്പൎ ിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന മലിനമാക്കുന്നു എന്നു
േചാദിക്കുന്നു. യേഹാവയുെട േമശ നിന്ദ്യം എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ തേന്ന. 8 നിങ്ങൾ കണ്ണു
െപാട്ടിയതിെന യാഗം കഴിപ്പാൻ െകാണ്ടുവന്നാൽ
അതു േദാഷമല്ല; നിങ്ങൾ മുടന്തും ദീനവുമുള്ളതിെന
അപ്പൎ ിച്ചാൽ അതും േദാഷമല്ല; അതിെന നിെന്റ
േദശാധിപതിക്കു കാഴച് െവക്കുക; അവൻ
്രപസാദിക്കുേമാ? നിേന്നാടു കൃപ േതാന്നുേമാ? എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 9

ആകയാൽ ൈദവം നേമ്മാടു കൃപകാണിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവെന ്രപസാദിപ്പിച്ചുെകാൾവിൻ.
നിങ്ങൾ ഇെതാെക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു; അവന്നു
നിങ്ങേളാടു കൃപ േതാന്നുേമാ എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 10 നിങ്ങൾ എെന്റ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ െവറുെത തീ
കത്തിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
വാതിൽ അെടച്ചുകളഞ്ഞാൽ െകാള്ളായിരുന്നു;
എനിക്കു നിങ്ങളിൽ ്രപസാദമില്ല എന്നു

ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ നിന്നു ഞാൻ വഴിപാടു
ൈകെക്കാൾകയുമില്ല. 11 സൂയ്യൎ െന്റ ഉദയംമുതൽ
അസ്തമനംവെര എെന്റ നാമം ജാതികളുെട ഇടയിൽ
വലുതാകുന്നു; എല്ലാടത്തും എെന്റ നാമത്തിന്നു
ധൂപവും നിമ്മൎ ലമായ വഴിപാടും അപ്പൎ ിച്ചുവരുന്നു;
എെന്റ നാമം ജാതികളുെട ഇടയിൽ
വലുതാകുന്നുവേല്ലാ എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 12 നിങ്ങേളാ: യേഹാവയുെട േമശ
മലിനമായിരിക്കുന്നു; അവെന്റ േഭാജനമായ അതിെന്റ
അനുഭവം നിന്ദ്യം ആകുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾ എെന്റ നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 13

എെന്താരു ്രപയാസം എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ
അതിേനാടു ചീറുന്നു; എന്നാൽ
കടിച്ചുകീറിേപ്പായതിെനയും മുടന്തും
ദീനവുമുള്ളതിെനയും നിങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു
അങ്ങെന കാഴച്െവക്കുന്നു എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; അതിെന ഞാൻ നിങ്ങളുെട
കയ്യിൽനിന്നു അംഗീകരിക്കുേമാ എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 14 എന്നാൽ തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ
ഒരു ആൺ ഉണ്ടായിരിെക്ക, കത്തൎ ാവിന്നു േനന്നൎ ിട്ടു
ഊനമുേള്ളാരു തള്ളെയ യാഗംകഴിക്കുന്ന വഞ്ചകൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ഞാൻ മഹാരാജാവേല്ലാ; എെന്റ
നാമം ജാതികളുെട ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു
എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേപ്പാേഴാ പുേരാഹിതന്മാേര, ഈ ആജ്ഞ
നിങ്ങേളാടു ആകുന്നു. 2 നിങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിക്കയും എെന്റ നാമത്തിന്നു മഹത്വം

െകാടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സുെവക്കുകയും
െചയ്യാഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുെട േമൽ ശാപം അയച്ചു
നിങ്ങൾക്കുള്ള അനു്രഗഹങ്ങെളയും ശപിക്കും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; അേത,
നിങ്ങൾ മനസ്സു െവക്കായ്കെകാണ്ടു ഞാൻ അവെയ
ശപിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 3 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള
സന്തതിെയ ഭത്സൎ ിക്കയും ചാണകം, നിങ്ങളുെട
ഉത്സവങ്ങളിെല ചാണകം തേന്ന, നിങ്ങളുെട മുഖത്തു
വിതറുകയും അവർ നിങ്ങെള അതിേനാടുകൂെട
െകാണ്ടുേപാകയും െചയ്യും. 4 േലവിേയാടുള്ള എെന്റ
നിയമം നിലനിലപ്ാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 5 അവേനാടുള്ള എെന്റ നിയമം
ജീവനും സമാധാനവുമായിരുന്നു; അവൻ
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവന്നു അവെയ
െകാടുത്തു; അവൻ എെന്ന ഭയെപ്പട്ടു എെന്റ
നാമംനിമിത്തം വിെറക്കയും െചയത്ു. 6 േനരുള്ള
ഉപേദശം അവെന്റ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; നീതിേകടു
അവെന്റ അധരങ്ങളിൽ കണ്ടതുമില്ല; സമാധാനമായും
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പരമാത്ഥൎ മായും അവൻ എേന്നാടുകൂെട നടന്നു
പലെരയും അകൃത്യം വിട്ടുതിരിയുമാറാക്കി; 7

പുേരാഹിതൻ ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട
ദൂതനാകയാൽ അവെന്റ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം
സൂക്ഷിച്ചുെവേക്കണ്ടതും ഉപേദശം അവേനാടു
േചാദിച്ചു പഠിേക്കണ്ടതും അേല്ലാ. 8 നിങ്ങേളാ വഴി
വിട്ടുമാറി പലെരയും ഉപേദശത്താൽ ഇടറുമാറാക്കി
േലവിയുെട നിയമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 9

അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ വഴികെള ്രപമാണിക്കാെത
ന്യായപാലനത്തിൽ പക്ഷേഭദം കാണിച്ചതുെകാണ്ടു
ഞാനും നിങ്ങെള സകലജനത്തിന്നും നിന്ദിതരും
നീചരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

10 നമുെക്കല്ലാവക്കൎ ും ഒരു പിതാവേല്ലാ ഉള്ളതു; ഒരു
ൈദവം തേന്നയേല്ലാ നെമ്മ സൃഷ്ടിച്ചതു; നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട നിയമെത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന്നു
നാം അേന്യാന്യം േ്രദാഹം െചയ്യുന്നെതന്തിന്നു? 11

െയഹൂദാ േ്രദാഹം െചയത്ു; യി്രസാേയലിലും
െയരൂശേലമിലും േമ്ലച്ഛത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാെവക്കു ഇഷ്ടമായുള്ള അവെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത െയഹൂദാ അശുദ്ധമാക്കി ഒരു
അന്യേദവെന്റ മകെള വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 12

അങ്ങെന െചയ്യുന്ന മനുഷ്യന്നു യേഹാവ
േചാദിക്കുന്നവെനയും ഉത്തരം പറയുന്നവെനയും
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാെവക്കു വഴിപാടു
അപ്പൎ ിക്കുന്നവെനയും യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽ
നിന്നു േഛദിച്ചുകളയും. 13 രണ്ടാമതു നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നു: യേഹാവ ഇനി വഴിപാടു
കടാക്ഷിക്കേയാ നിങ്ങളുെട കയ്യിൽനിന്നു
്രപസാദമുള്ളതു ൈകെക്കാൾകേയാ െചയ്യാതവണ്ണം
നിങ്ങൾ അവെന്റ യാഗപീഠെത്ത കണ്ണുനീർെകാണ്ടും
കരച്ചൽെകാണ്ടും ഞരക്കംെകാണ്ടും മൂടിക്കളയുന്നു.
14 എന്നാൽ നിങ്ങൾ: അതു എന്തുെകാണ്ടു എന്നു
േചാദിക്കുന്നു. യേഹാവ നിനക്കും നീ അവിശ്വസ്തത
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ െയൗവനത്തിെല ഭായ്യൎ ക്കും
മേദ്ധ്യ സാക്ഷിയായിരുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന; അവൾ
നിെന്റ കൂട്ടാളിയും നിെന്റ ധമ്മൎ പത്നിയുമേല്ലാ. 15

േലശംേപാലും സുേബാധം േശഷിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തൻ
ഒരിക്കലും അങ്ങെന െചയത്ിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ
ഒരുത്തൻ എന്തു െചയത്ു? ൈദവം വാഗദ്ാനം
െചയത് സന്തതിെയ അവൻ അേന്വഷിച്ചു. നിങ്ങളുെട
ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; തെന്റ െയൗവനത്തിെല
ഭായ്യൎ േയാടു ആരും അവിശ്വസ്തത കാണിക്കരുതു. 16

ഞാൻ ഉേപക്ഷണം െവറുക്കുന്നു എന്നു
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു: അതു െചയ്യുന്നവൻ തെന്റ വ്രസ്തം
സാഹസംെകാണ്ടു മൂടുന്നു എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ
അവിശ്വസ്തത കാണിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട
ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ.

17 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട വാക്കുകളാൽ യേഹാവെയ
മുഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ
അവെന മുഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നു േചാദിക്കുന്നു. േദാഷം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ഏവനും യേഹാെവക്കു
ഇഷ്ടമുള്ളവൻ ആകുന്നു; അങ്ങെനയുള്ളവരിൽ അവൻ
്രപസാദിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ ന്യായവിധിയുെട ൈദവം
എവിെട? എന്നിങ്ങിെന നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ
തേന്ന.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എനിക്കു മുമ്പായി വഴി നിരേത്തണ്ടതിന്നു
ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന അയക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്ന കത്തൎ ാവും നിങ്ങൾ

ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ െപെട്ടന്നു തെന്റ
മന്ദിരത്തിേലക്കു വരും; ഇതാ, അവൻ വരുന്നു എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 2

എന്നാൽ അവൻ വരുന്ന ദിവസെത്ത ആക്കൎ ു
സഹിക്കാം? അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ ആർ
നിലനില്ക്കും? അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവെന്റ
തീേപാെലയും അലക്കുന്നവരുെട
ചാരെവള്ളംേപാെലയും ആയിരിക്കും. 3 അവൻ
ഊതിക്കഴിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും െവള്ളി
ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവെനേപ്പാെലയും ഇരുന്നുെകാണ്ടു
േലവിപു്രതന്മാെര ശുദ്ധീകരിച്ചു െപാന്നുേപാെലയും
െവള്ളിേപാെലയും നിമ്മൎ ലീകരിക്കും; അങ്ങെന അവർ
നീതിയിൽ യേഹാെവക്കു വഴിപാടു അപ്പൎ ിക്കും. 4

അന്നു െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും
വഴിപാടു പുരാതനകാലെത്തന്നേപാെലയും പണ്ടെത്ത
ആണ്ടുകളിെലന്നേപാെലയും യേഹാെവക്കു
്രപസാദകരമായിരിക്കും. 5 ഞാൻ ന്യായവിധിക്കായി
നിങ്ങേളാടു അടുത്തുവരും; ഞാൻ ക്ഷു്രദക്കാക്കൎ ും
വ്യഭിചാരികൾക്കും കള്ളസ്സത്യം െചയ്യുന്നവക്കൎ ും
കൂലിയുെട കായ്യൎ ത്തിൽ കൂലിക്കാരെനയും
വിധവെയയും അനാഥെനയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവക്കൎ ും
എെന്ന ഭയെപ്പടാെത പരേദശിയുെട ന്യായം
മറിച്ചുകളയുന്നവക്കൎ ും വിേരാധമായി ഒരു
ശീ്രഘസാക്ഷിയായിരിക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 6 യേഹാവയായ ഞാൻ
മാറാത്തവൻ; അതുെകാണ്ടു യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതന്മാേര, നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞുേപകാതിരിക്കുന്നു.

7 നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട കാലംമുതൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിക്കാെത
െതറ്റിനടന്നിരിക്കുന്നു; എെന്റ അടുക്കേലക്കു
മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കേലക്കും
മടങ്ങിവരും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ഏതിൽ ഞങ്ങൾ
മടങ്ങിവേരണ്ടു എന്നു േചാദിക്കുന്നു. 8 മനുഷ്യന്നു
ൈദവെത്ത േതാലപ്ിക്കാേമാ? എങ്കിലും നിങ്ങൾ
എെന്ന േതാലപ്ിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ഏതിൽ
ഞങ്ങൾ നിെന്ന േതാലപ്ിക്കുന്നു എന്നു േചാദിക്കുന്നു.
ദശാംശത്തിലും വഴിപാടിലും തേന്ന. 9 നിങ്ങൾ, ഈ
ജാതി മുഴുവനും തേന്ന, എെന്ന
േതാലപ്ിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
ശാപ്രഗസ്തരാകുന്നു. 10 എെന്റ ആലയത്തിൽ ആഹാരം
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ആകാശത്തിെന്റ കിളിവാതിലുകെള
തുറന്നു, സ്ഥലം േപാരാെതവരുേവാളം നിങ്ങളുെടേമൽ
അനു്രഗഹം പകരുകയില്ലേയാ? എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ
ഇതിനാൽ എെന്ന പരീക്ഷിപ്പിൻ എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 11 ഞാൻ
െവട്ടുക്കിളിെയ ശാസിക്കും; അതു നിങ്ങളുെട
നിലത്തിെല അനുഭവം നശിപ്പിച്ചു കളകയില്ല;
പറമ്പിെല മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലം മൂക്കാെത
െകാഴിഞ്ഞുേപാകയുമില്ല എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 12 നിങ്ങൾ
മേനാഹരമാേയാരു േദശം ആയിരിക്കയാൽ
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സകലജാതികളും നിങ്ങെള ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു
പറയും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

13 നിങ്ങളുെട വാക്കുകൾ എെന്റേനെര
അതികഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ഞങ്ങൾ നിെന്റ
േനെര എന്തു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു േചാദിക്കുന്നു.
14 യേഹാെവക്കു ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നതു വ്യത്ഥൎ ം;
ഞങ്ങൾ അവെന്റ കായ്യൎ ം േനാക്കുന്നതിനാലും
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
കറുപ്പുടുത്തു നടന്നതിനാലും എന്തു ്രപേയാജനമുള്ളു?
15 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികെള ഭാഗ്യവാന്മാർ
എന്നു പറയുന്നു; ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ അഭ്യുദയം
്രപാപിക്കുന്നു; ൈദവെത്ത പരീക്ഷിക്കുന്നവർ ശിക്ഷ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 16

യേഹാവാഭക്തന്മാർ അന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ
സംസാരിച്ചു; യേഹാവ ശ്രദ്ധെവച്ചു േകട്ടു;
യേഹാവാഭക്തന്മാക്കൎ ും അവെന്റ നാമെത്ത
സമ്രിക്കുന്നവക്കൎ ും േവണ്ടി അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഒരു
സമ്രണപുസ്തകം എഴുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു. 17 ഞാൻ
ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്കു ഒരു
നിേക്ഷപം ആയിരിക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കു
ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്ന മകെന ആദരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ അവെര ആദരിക്കും. 18 അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ൈദവെത്ത
േസവിക്കുന്നവനും േസവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ചൂളേപാെല കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും;
അേപ്പാൾ അഹങ്കാരികെളാെക്കയും
സകലദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരും താളടിയാകും;

വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം േവരും െകാമ്പും
േശഷിപ്പിക്കാെത അവെര ദഹിപ്പിച്ചുകളയും എന്നു
ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 2 എെന്റ
നാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾേക്കാ നീതിസൂയ്യൎ ൻ
തെന്റ ചിറകിൻ കീഴിൽ േരാേഗാപശാന്തിേയാടുകൂെട
ഉദിക്കും; നിങ്ങളും പുറെപ്പട്ടു െതാഴുത്തിൽനിന്നു
വരുന്ന പശുക്കിടാക്കെളേപ്പാെല തുള്ളിച്ചാടും. 3

ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ
നിങ്ങളുെട കാലിൻ കീഴിൽ െവണ്ണീർ
ആയിരിക്കെകാണ്ടു നിങ്ങൾ അവെര ചവിട്ടിക്കളയും
എന്നു ൈസന്യങ്ങളുെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 4

ഞാൻ േഹാേരബിൽെവച്ചു എല്ലാ യി്രസാേയലിന്നും
േവണ്ടി എെന്റ ദാസനായ േമാെശേയാടു
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങളും
വിധികളും ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 5 യേഹാവയുെട
വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന്നു മുെമ്പ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഏലീയാ്രപവാചകെന അയക്കും. 6

ഞാൻ വന്നു ഭൂമിെയ സംഹാരശപഥംെകാണ്ടു
ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ അപ്പന്മാരുെട
ഹൃദയം മക്കേളാടും മക്കളുെട ഹൃദയം അപ്പന്മാേരാടും
നിരപ്പിക്കും.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അ്രബാഹാമിെന്റ പു്രതനായ ദാവീദിെന്റ
പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വംശാവലി: 2

അ്രബാഹാം യിസഹ്ാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു;
യിസഹ്ാക്ക് യാേക്കാബിെന ജനിപ്പിച്ചു; യാേക്കാബ്
െയഹൂദെയയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും
ജനിപ്പിച്ചു; 3 െയഹൂദാ താമാരിൽ പാെരസിെനയും
സാരഹിെനയും ജനിപ്പിച്ചു; പാെരസ ്െഹേ്രസാെന
ജനിപ്പിച്ചു; െഹേ്രസാൻ ആരാമിെന ജനിപ്പിച്ചു; 4

ആരാം അമ്മീനാദാബിെന ജനിപ്പിച്ചു; അമ്മീനാദാബ്
നഹേശാെന ജനിപ്പിച്ചു; നഹേശാൻ ശലേ്മാെന
ജനിപ്പിച്ചു; 5 ശലേ്മാൻ രാഹാബിൽ േബാവസിെന
ജനിപ്പിച്ചു; േബാവസ ്രൂത്തിൽ ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ചു;
ഓേബദ ്യിശ്ശായിെയ ജനിപ്പിച്ചു; 6 യിശ്ശായി
ദാവീദര്ാജാവിെന ജനിപ്പിച്ചു; ദാവീദ ്ഊരീയാവിെന്റ
ഭായ്യൎ യായിരുന്നവളിൽ ശേലാേമാെന ജനിപ്പിച്ചു; 7

ശേലാേമാൻ െരഹബ്യാെമ ജനിപ്പിച്ചു; െരഹബ്യാം
അബീയാെവ ജനിപ്പിച്ചു; അബീയാവു ആസെയ
ജനിപ്പിച്ചു; 8 ആസാ േയാശാഫാത്തിെന ജനിപ്പിച്ചു;
േയാശാഫാത്ത് േയാരാമിെന ജനിപ്പിച്ചു; േയാരാം
ഉസ്സീയാെവ ജനിപ്പിച്ചു; 9 ഉസ്സീയാവു േയാഥാമിെന
ജനിപ്പിച്ചു; േയാഥാം ആഹാസിെന ജനിപ്പിച്ചു;
ആഹാസ ്ഹിസ്കീയാെവ ജനിപ്പിച്ചു; 10 ഹിസ്കീയാവു
മനെശ്ശെയ ജനിപ്പിച്ചു; മനെശ്ശ ആേമാസിെന
ജനിപ്പിച്ചു; ആേമാസ ്േയാശീയാെവ ജനിപ്പിച്ചു; 11

േയാശീയാവു െയെഖാന്യാെവയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും ബാേബൽ്രപവാസകാലത്തു
ജനിപ്പിച്ചു.

12 ബാേബൽ്രപവാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു െയെഖാന്യാവു
െശയലത്ീേയലിെന ജനിപ്പിച്ചു; െശയലത്ീേയൽ
െസരുബ്ബാേബലിെന ജനിപ്പിച്ചു; 13 െസരുബ്ബാേബൽ
അബീഹൂദിെന ജനിപ്പിച്ചു; അബീഹൂദ ്എല്യാക്കീമിെന
ജനിപ്പിച്ചു; എല്യാക്കീം ആേസാരിെന ജനിപ്പിച്ചു. 14

ആേസാർ സാേദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു; സാേദാക്ക്
ആഖീമിെന ജനിപ്പിച്ചു; ആഖീം എലീഹൂദിെന
ജനിപ്പിച്ചു; 15 എലീഹൂദ ്എലീയാസെര ജനിപ്പിച്ചു;
എലീയാസർ മത്ഥാെന ജനിപ്പിച്ചു; മത്ഥാൻ
യാേക്കാബിെന ജനിപ്പിച്ചു. 16 യാേക്കാബ ്മറിയയുെട
ഭത്തൎ ാവായ േയാേസഫിെന ജനിപ്പിച്ചു. അവളിൽ നിന്നു
്രകിസ്തു എന്നു േപരുള്ള േയശു ജനിച്ചു.

17 ഇങ്ങെന തലമുറകൾ ആെക അ്രബാഹാം മുതൽ
ദാവീദവ്െര പതിന്നാലും ദാവീദമ്ുതൽ
ബാേബൽ്രപവാസേത്താളം പതിന്നാലും
ബാേബൽ്രപവാസംമുതൽ ്രകിസ്തുവിേനാളം
പതിന്നാലും ആകുന്നു.

18 എന്നാൽ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ജനനം ഈവണ്ണം
ആയിരുന്നു. അവെന്റ അമ്മയായ മറിയ േയാേസഫിന്നു
വിവാഹം നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടേശഷം അവർ
കൂടിവരുമ്മുെമ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗഭൎ ിണിയായി

എന്നു കണ്ടു. 19 അവളുെട ഭത്തൎ ാവായ േയാേസഫ്
നീതിമാനാകെകാണ്ടും അവൾക്കു േലാകാപവാദം
വരുത്തുവാൻ അവന്നു മനസ്സില്ലായ്കെകാണ്ടും അവെള
ഗൂഢമായി ഉേപക്ഷിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. 20 ഇങ്ങെന
നിെനച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ അവന്നു
സ്വപന്ത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി: ദാവീദിെന്റ മകനായ
േയാേസേഫ, നിെന്റ ഭായ്യൎ യായ മറിയെയ
േചത്തൎ ുെകാൾവാൻ ശങ്കിേക്കണ്ടാ; അവളിൽ
ഉലപ്ാദിതമായതു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു.
21 അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; അവൻ തെന്റ
ജനെത്ത അവരുെട പാപങ്ങളിൽ നിന്നു
രക്ഷിപ്പാനിരിക്കെകാണ്ടു നീ അവന്നു േയശു എന്നു
േപർ ഇേടണം എന്നു പറഞ്ഞു.

22 “കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവന്നു ൈദവം നേമ്മാടു കൂെട
എന്നത്ഥൎ മുള്ള ഇമ്മാനൂേവൽ എന്നു േപർ
വിളിക്കും”

23 എന്നു കർത്താവു ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തു നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇെതാെക്കയും
സംഭവിച്ചു.

24 േയാേസഫ ്ഉറക്കം ഉണന്നൎ ു. കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയത്ു, ഭാര്യെയ
േചർത്തുെകാണ്ടു. 25 മകെന ്രപസവിക്കുംവെര
അവൻ അവെള പരി്രഗഹിച്ചില്ല. മകന്നു അവൻ േയശു
എന്നു േപർ വിളിച്ചു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െഹേരാദാരാജാവിെന്റ കാലത്തു േയശു
െയഹൂദ്യയിെല േബേത്ത്ല െഹമിൽ
ജനിച്ചേശഷം, കിഴക്കുനിന്നു വിദ്വാന്മാർ

െയരൂശേലമിൽ എത്തി: 2 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവായി
പിറന്നവൻ എവിെട? ഞങ്ങൾ അവെന്റ നക്ഷ്രതം
കിഴക്കു കണ്ടു അവെന നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 െഹേരാദാരാജാവു അതു േകട്ടിട്ടു
അവനും െയരൂശേലം ഒെക്കയും ്രഭമിച്ചു, 4 ജനത്തിെന്റ
മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും ശാ്രസ്തിമാെരയും എല്ലാം
കൂട്ടിവരുത്തി: ്രകിസ്തു എവിെട ആകുന്നു ജനിക്കുന്നതു
എന്നു അവേരാടു േചാദിച്ചു. 5 അവർ അവേനാടു:
െയഹൂദ്യയി േബേത്ത്ല െഹമിൽ തേന്ന:

6 “െയഹൂദ്യയിെല േബേത്ത്ല െഹേമ,
െയഹൂദ്യ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും െചറുതല്ല; എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന േമയപ്ാനുള്ള തലവൻ
നിന്നിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടുവരും”

എന്നിങ്ങെന ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

7 എന്നാെറ െഹേരാദാവു വിദ്വാന്മാെര രഹസ്യമായി
വിളിച്ചു, നക്ഷ്രതം െവളിവായ സമയം അവേരാടു
സൂക്ഷ്മമായി േചാദിച്ചറിഞ്ഞു. 8 അവെര
േബേത്ത്ലെഹമിേലക്കു അയച്ചു: നിങ്ങൾ െചന്നു
ശിശുവിെനക്കുറിച്ചു സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിപ്പിൻ;
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കെണ്ടത്തിയാൽ ഞാനും െചന്നു അവെന
നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു, വന്നു എെന്ന അറിയിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 രാജാവു പറഞ്ഞതു േകട്ടു അവർ
പുറെപ്പട്ടു; അവർ കിഴക്കു കണ്ട നക്ഷ്രതം ശിശു
ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്നു മീെത വന്നുനില്ക്കുേവാളം
അവക്കൎ ു മുമ്പായി െപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്നു. 10 നക്ഷ്രതം
കണ്ടതുെകാണ്ടു അവർ അത്യന്തം സേന്താഷിച്ചു; 11

ആ വീട്ടിൽ െചന്നു, ശിശുവിെന അമ്മയായ
മറിയേയാടുംകൂെട കണ്ടു, വീണു അവെന നമസ്കരിച്ചു;
നിേക്ഷപപാ്രതങ്ങെള തുറന്നു അവന്നു െപാന്നും
കുന്തുരുക്കവും മൂരും കാഴച്െവച്ചു. 12

െഹേരാദാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പാകരുതു എന്നു
സ്വപന്ത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു അവർ േവെറ
വഴിയായി സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

13 അവർ േപായേശഷം കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ
േയാേസഫിന്നു സ്വപന്ത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി: നീ
എഴുേന്നറ്റു ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു മി്രസയീമിേലക്കു ഓടിേപ്പായി, ഞാൻ
നിേന്നാടു പറയുംവെര അവിെട പാക്കൎ ുക;
െഹേരാദാവു ശിശുവിെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന അേന്വഷിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അവൻ എഴുേന്നറ്റു ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും
രാ്രതിയിൽ തേന്ന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു പുറെപ്പട്ടു
മി്രസയീമിേലക്കു േപായി. 15 െഹേരാദാവിെന്റ
മരണേത്താളം അവൻ അവിെട പാത്തൎ ു: “മി്രസയീമിൽ
നിന്നു ഞാൻ എെന്റ മകെന വിളിച്ചുവരുത്തി” എന്നു
കത്തൎ ാവു ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത്തു
നിവൃത്തിയാകുവാൻ സംഗതിവന്നു.

16 വിദ്വാന്മാർ തെന്ന കളിയാക്കി എന്നു
െഹേരാദാവു കണ്ടു വളെര േകാപിച്ചു, വിദ്വാന്മാേരാടു
േചാദിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം രണ്ടു
വയസ്സും താെഴയുമുള്ള ആൺകുട്ടികെള ഒെക്കയും
േബേത്ത്ല െഹമിലും അതിെന്റ എല്ലാ അതിരുകളിലും
ആളയച്ചു െകാല്ലിച്ചു.

17 “റാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം േകട്ടു, കരച്ചിലും വലിയ
നിലവിളിയും തേന്ന; റാേഹൽ മക്കെളെച്ചാല്ലി
കരഞ്ഞു; അവർ ഇല്ലായ്കയാൽ ആശ്വാസം
ൈകെക്കാൾവാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്നു”

18 എന്നു യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തു അന്നു നിവൃത്തിയായി.

19 എന്നാൽ െഹേരാദാവു കഴിഞ്ഞുേപായേശഷം
കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ മി്രസയീമിൽ െവച്ചു
േയാേസഫിന്നു സ്വപന്ത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി: 20

ശിശുവിന്നു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കിയവർ
മരിച്ചുേപായതുെകാണ്ടു നീ എഴുേന്നറ്റു
ശിശുവിെനയും അമ്മേയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 21

അവൻ എഴുേന്നറ്റു ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു യി്രസാേയൽേദശത്തു വന്നു. 22

എന്നാൽ െയഹൂദ്യയിൽ അെക്കൎ ലെയാസ ്തെന്റ
അപ്പനായ െഹേരാദാവിന്നു പകരം വാഴുന്നു എന്നു
േകട്ടതുെകാണ്ടു അവിെട േപാകുവാൻ ഭയെപ്പട്ടു,
സ്വപന്ത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു
ഗലീല്രപേദശങ്ങളിേലക്കു മാറിേപ്പായി. 23 അവൻ
നസറായൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു
്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത്തു
നിവൃത്തിയാവാൻ തക്കവണ്ണം നസെറത്ത് എന്ന
്രഗാമത്തിൽ െചന്നു പാത്തൎ ു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ വന്നു,
െയഹൂദ്യമരുഭൂമിയിൽ ്രപസംഗിച്ചു: 2

സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ
മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

3 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നവെന്റ
വാക്കാവിതു: കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി ഒരുക്കി അവെന്റ
പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ”

എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞവൻ
ഇവൻ തേന്ന. 4 േയാഹന്നാന്നു
ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ േതാൽവാറും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ആഹാരേമാ െവട്ടുക്കിളിയും
കാട്ടുേതനും ആയിരുന്നു. 5 അന്നു െയരൂശേലമ്യരും
െയഹൂദ്യേദശക്കാെരാക്കയും േയാദ്ദൎ ാെന്റ
ഇരുകെരയുമുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും പുറെപ്പട്ടു
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു 6 തങ്ങളുെട പാപങ്ങെള
ഏറ്റുപറഞ്ഞുെകാണ്ടു േയാദ്ദൎ ാൻനദിയിൽ അവനാൽ
സ്നാനം ഏറ്റു. 7 തെന്റ സ്നാനത്തിന്നായി പരീശരിലും
സദൂക്യരിലും പലർ വരുന്നതു കണ്ടാെറ അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: സപ്പൎ സന്തതികെള,
വരുവാനുള്ള േകാപെത്ത ഒഴിഞ്ഞു ഓടിേപ്പാകുവാൻ
നിങ്ങൾക്കു ഉപേദശിച്ചുതന്നതു ആർ? 8

മാനസാന്തരത്തിന്നു േയാഗ്യമായ ഫലം കായപ്ിൻ. 9

അ്രബാഹാം ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായിട്ടു ഉണ്ടു എന്നു
ഉള്ളംെകാണ്ടു പറവാൻ തുനിയരുതു; ഈ കല്ലുകളിൽ
നിന്നു അ്രബാഹാമിന്നു മക്കെള ഉളവാക്കുവാൻ
ൈദവത്തിന്നു കഴിയും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ തേന്ന വൃക്ഷങ്ങളുെട
ചുവട്ടിന്നു േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്നു; നല്ലഫലം
കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ
ഇട്ടുകളയുന്നു. 11 ഞാൻ നിങ്ങെള
മാനസാന്തരത്തിന്നായി െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം
ഏലപ്ിക്കുന്നേതയുള്ളു; എെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നവേനാ എെന്നക്കാൾ ബലവാൻ ആകുന്നു;
അവെന്റ െചരിപ്പു ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല;
അവൻ നിങ്ങെള പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം
ഏലപ്ിക്കും. 12 വീശുമുറം അവെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ടു;
അവൻ കളെത്ത മുറ്റും െവടിപ്പാക്കി േകാതമ്പു
കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിെവക്കയും പതിർ െകടാത്ത തീയിൽ
ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും െചയ്യും.

13 അനന്തരം േയശു േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം
ഏല്ക്കുവാൻ ഗലീലയിൽ നിന്നു േയാദ്ദൎ ാൻകെര അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 14 േയാഹന്നാേനാ അവെന വിലക്കി:
നിന്നാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ എനിക്കു ആവശ്യം;
പിെന്ന നീ എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നുേവാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 േയശു അവേനാടു: ഇേപ്പാൾ സമ്മതിക്ക;
ഇങ്ങെന സകലനീതിയും നിവത്തൎ ിക്കുന്നതു നമുക്കു
ഉചിതം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എന്നാെറ അവൻ
അവെന സമ്മതിച്ചു. 16 േയശു സ്നാനം ഏറ്റ ഉടെന
െവള്ളത്തിൽനിന്നു കയറി; അേപ്പാൾ സ്വഗ്ഗൎ ം തുറന്നു
ൈദവാത്മാവു ്രപാെവന്നേപാെല ഇറങ്ങി തെന്റ േമൽ
വരുന്നതു അവൻ കണ്ടു; 17 ഇവൻ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ; ഇവനിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

മത്തായി 2:9 747 മത്തായി 3:17



4

5

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം പിശാചിനാൽ
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ േയശുവിെന ആത്മാവു
മരുഭൂമിയിേലക്കു നടത്തി. 2 അവൻ നാലപ്തു

പകലും നാലപ്തു രാവും ഉപവസിച്ച േശഷം അവന്നു
വിശന്നു. 3 അേപ്പാൾ പരീക്ഷകൻ അടുത്തു വന്നു: നീ
ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ലു അപ്പമായത്ീരുവാൻ
കലപ്ിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അതിന്നു അവൻ:
“മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ടു മാ്രതമല്ല, ൈദവത്തിെന്റ
വായിൽകൂടി വരുന്ന സകലവചനംെകാണ്ടും
ജീവിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 പിെന്ന പിശാചു അവെന
വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
ൈദവാലയത്തിെന്റ അ്രഗത്തിേന്മൽ നിറുത്തി
അവേനാടു: 6 നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ താഴേത്താട്ടു
ചാടുക;

“നിെന്നക്കുറിച്ചു അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാേരാടു
കലപ്ിക്കും; അവൻ നിെന്റ കാൽ കല്ലിേനാടു
തട്ടാതവണ്ണം നിെന്ന കയ്യിൽ താങ്ങിെകാള്ളും”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 7

േയശു അവേനാടു: “നിെന്റ ൈദവമായ കത്തൎ ാവിെന
പരീക്ഷിക്കരുതു എന്നും കൂെട എഴുതിയിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന പിശാചു അവെന ഏറ്റവും
ഉയേന്നൎ ാരു മലേമൽ കൂട്ടിെകാണ്ടുേപായി
േലാകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങെളയും അവയുെട
മഹത്വെത്തയും കാണിച്ചു: 9 വീണു എെന്ന
നമസ്കരിച്ചാൽ ഇെതാെക്കയും നിനക്കു തരാം എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 10 േയശു അവേനാടു:
സാത്താേന, എെന്ന വിട്ടുേപാ; “നിെന്റ ൈദവമായ
കത്തൎ ാവിെന നമസ്കരിച്ചു അവെന മാ്രതേമ
ആരാധിക്കാവു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അേപ്പാൾ പിശാചു അവെന
വിട്ടുേപായി; ദൂതന്മാർ അടുത്തുവന്നു അവെന
ശുശ്രൂഷിച്ചു.

12 േയാഹന്നാൻ തടവിൽ ആയി എന്നു േകട്ടാെറ
അവൻ ഗലീെലക്കു വാങ്ങിേപ്പായി, 13 നസെറത്ത് വിട്ടു
െസബൂലൂെന്റയും നഫത്ാലിയുെടയും അതിരുകളിൽ
കടല്ക്കെരയുള്ള കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്നു പാത്തൎ ു;

14 “െസബൂലൂൻ േദശവും നഫത്ാലിേദശവും
കടല്ക്കരയിലും േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെരയുമുള്ള നാടും
ജാതികളുെട ഗലീലയും 15 ഇങ്ങെന ഇരുട്ടിൽ
ഇരിക്കുന്ന ജനം വലിേയാരു െവളിച്ചം കണ്ടു;
മരണത്തിെന്റ േദശത്തിലും നിഴലിലും
ഇരിക്കുന്നവർക്കു ്രപകാശം ഉദിച്ചു”

16 എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തു നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇടവന്നു.

17 അന്നുമുതൽ േയശു: സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻ എന്നു
്രപസംഗിച്ചു തുടങ്ങി.

18 അവൻ ഗലീലക്കടലപ്ുറത്തു നടക്കുേമ്പാൾ
പെ്രതാസ ്എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ അവെന്റ
സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ,് എന്നിങ്ങെന
മീൻപിടിക്കാരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ കടലിൽ വല
വീശുന്നതു കണ്ടു: 19 എെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 20 ഉടെന അവർ വല വിേട്ടച്ചു
അവെന അനുഗമിച്ചു. 21 അവിെട നിന്നു മുേമ്പാട്ടു
േപായാെറ െസെബദിയുെട മകൻ യാേക്കാബും

അവെന്റ സേഹാദരൻ േയാഹന്നാനും എന്ന േവെറ
രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ പടകിൽ ഇരുന്നു അപ്പനായ
െസബദിയുമായി വല നന്നാക്കുന്നതു കണ്ടു
അവെരയും വിളിച്ചു. 22 അവരും ഉടെന പടകിെനയും
അപ്പെനയും വിട്ടു അവെന അനുഗമിച്ചു.

23 പിെന്ന േയശു ഗലീലയിൽ ഒെക്കയും ചുറ്റി
സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടു അവരുെട പള്ളികളിൽ
ഉപേദശിക്കയും രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കയും ജനത്തിലുള്ള സകലദീനെത്തയും
വ്യാധിെയയും െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയത്ു. 24

അവെന്റ ശ്രുതി സുറിയയിൽ ഒെക്കയും പരന്നു.
നാനാവ്യാധികളാലും ബാധകളാലും വലഞ്ഞവർ,
ഭൂത്രഗസ്തർ, ച്രന്ദേരാഗികൾ, പക്ഷവാതക്കാർ ഇങ്ങെന
സകലവിധ ദീനക്കാെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 25 അവൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കി;
ഗലീല, െദക്കെപ്പാലി, െയരൂശേലം, െയഹൂദ്യ,
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര എന്നീ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നു വളെര
പുരുഷാരം അവെന പിന്തുടന്നൎ ു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ പുരുഷാരെത്ത കണ്ടാെറ മലേമൽ
കയറി. അവൻ ഇരുന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർ
അടുക്കൽ വന്നു. 2 അവൻ

തിരുവായെ്മാഴിഞ്ഞു അവേരാടു
ഉപേദശിച്ചെതെന്തന്നാൽ:

3 ആത്മാവിൽ ദരി്രദരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം അവക്കൎ ുള്ളതു.

4 ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവക്കൎ ു
ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

5 െസൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ ഭൂമിെയ
അവകാശമാക്കും.

6 നീതിക്കു വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവക്കൎ ു തൃപത്ിവരും.

7 കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവക്കൎ ു കരുണ
ലഭിക്കും.

8 ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ
ൈദവെത്ത കാണും.

9 സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.

10 നീതിനിമിത്തം ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നവർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം അവക്കൎ ുള്ളതു. 11 എെന്റ
നിമിത്തം നിങ്ങെള പഴിക്കയും ഉപ്രദവിക്കയും
നിങ്ങെളെക്കാണ്ടു എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറകയും
െചയ്യുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 12 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
നിങ്ങളുെട ്രപതിഫലം വലുതാകെകാണ്ടു
സേന്താഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ; നിങ്ങൾക്കു
മുെമ്പയുണ്ടായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാെരയും അവർ
അങ്ങെനതെന്ന ഉപ്രദവിച്ചുവേല്ലാ.

13 നിങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ഉപ്പാകുന്നു; ഉപ്പു
കാരമില്ലാെതേപായാൽ അതിന്നു എെന്താന്നുെകാണ്ടു
രസം വരുത്താം? പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ടു മനുഷ്യർ
ചവിട്ടുവാൻ അല്ലാെത മെറ്റാന്നിന്നും പിെന്ന
െകാള്ളുന്നതല്ല. 14 നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം
ആകുന്നു; മലേമൽ ഇരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ
പാടില്ല. 15 വിളക്കു കത്തിച്ചു പറയിൻകീെഴയല്ല
തണ്ടിേന്മലെ്രത െവക്കുന്നതു; അേപ്പാൾ അതു
വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവക്കൎ ും ്രപകാശിക്കുന്നു. 16 അങ്ങെന
തേന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളുെട നല്ല ്രപവൃത്തികെള കണ്ടു,
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട പിതാവിെന
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മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട െവളിച്ചം
അവരുെട മുമ്പിൽ ്രപകാശിക്കെട്ട.

17 ഞാൻ ന്യായ്രപമാണെത്തേയാ
്രപവാചകന്മാെരേയാ നീേക്കണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു
നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവത്തൎ ിപ്പാനെ്രത ഞാൻ
വന്നതു. 18 സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുംവെര
സകലവും നിവൃത്തിയാകുേവാളം
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി
എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല. 19

ആകയാൽ ഈ ഏറ്റവും െചറിയ കലപ്നകളിൽ ഒന്നു
അഴിക്കയും മനുഷ്യെര അങ്ങെന പഠിപ്പിക്കയും
െചയ്യുന്നവൻ സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും; അവെയ ആചരിക്കയും
പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നവേന്നാ സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ
വലിയവൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 20 നിങ്ങളുെട നീതി
ശാ്രസ്തിമാരുെടയും പരീശന്മാരുെടയും നീതിെയ
കവിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ
കടക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

21 കുല െചയ്യരുതു എന്നും ആെരങ്കിലും കുല
െചയത്ാൽ ന്യായവിധിക്കു േയാഗ്യനാകും എന്നും
പൂവ്വൎ ന്മാേരാടു അരുളിെച്ചയത്തു നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 22 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു:
സേഹാദരേനാടു േകാപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
ന്യായവിധിക്കു േയാഗ്യനാകും; സേഹാദരേനാടു
നിസ്സാര എന്നു പറഞ്ഞാേലാ ന്യായാധിപസഭയുെട
മുമ്പിൽ നിൽേക്കണ്ടി വരും; മൂഢാ എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ അഗ്നിനരകത്തിനു േയാഗ്യനാകും. 23

ആകയാൽ നിെന്റ വഴിപാടു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ സേഹാദരന്നു നിെന്റ േനെര
വല്ലതും ഉെണ്ടന്നു അവിെടെവച്ചു ഓമ്മൎ വന്നാൽ 24

നിെന്റ വഴിപാടു അവിെട യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െവേച്ചച്ചു, ഒന്നാമതു െചന്നു സേഹാദരേനാടു
നിരന്നുെകാൾക; പിെന്ന വന്നു നിെന്റ വഴിപാടു
കഴിക്ക. 25 നിെന്റ ്രപതിേയാഗിേയാടുകൂെട വഴിയിൽ
ഉള്ളേപ്പാൾ തേന്ന േവഗത്തിൽ അവേനാടു
ഇണങ്ങിെക്കാൾക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ്രപതിേയാഗി നിെന്ന
ന്യായാധിപന്നും ന്യായാധിപൻ േചവകന്നും
ഏലപ്ിച്ചിട്ടു നീ തടവിൽ ആയേ്പാകും. 26

ഒടുവിലെത്ത കാശുേപാലും െകാടുത്തു തീരുേവാളം നീ
അവിെടനിന്നു പുറത്തു വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ടു നിേന്നാടു പറയുന്നു. 27 വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുതു എന്നു അരുളിെച്ചയത്തു നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 28 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു:
്രസ്തീെയ േമാഹിേക്കണ്ടതിന്നു അവെള േനാക്കുന്നവൻ
എല്ലാം ഹൃദയംെകാണ്ടു അവേളാടു വ്യഭിചാരം
െചയത്ുേപായി. 29 എന്നാൽ വലങ്കണ്ണു നിനക്കു
ഇടച്ചൎ വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിെന ചൂെന്നടുത്തു
എറിഞ്ഞുകളക; നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ
വീഴുന്നതിെനക്കാൾ നിെന്റ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നു
നശിക്കുന്നതു നിനക്കു ്രപേയാജനമേ്രത. 30 വലൈങ്ക
നിനക്കു ഇടച്ചൎ വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിെന െവട്ടി
എറിഞ്ഞുകളക; നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ
േപാകുന്നതിെനക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നു
നശിക്കുന്നതു നിനക്കു ്രപേയാജനമേ്രത. 31

ആെരങ്കിലും ഭായ്യൎ െയ ഉേപക്ഷിച്ചാൽ അവൾക്കു
ഉേപക്ഷണപ്രതം െകാടുക്കെട്ട എന്നും
അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 32 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നതു: പരസംഗം േഹതുവായിട്ടല്ലാെത ഭായ്യൎ െയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെനല്ലാം അവെളെക്കാണ്ടു

വ്യഭിചാരം െചയ്യിക്കുന്നു; ഉേപക്ഷിച്ചവെള
ആെരങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ വ്യഭിചാരം
െചയ്യുന്നു.

33 കള്ളസത്യം െചയ്യരുതു എന്നും സത്യം െചയത്തു
കത്തൎ ാവിന്നു നിവത്തൎ ിേക്കണം എന്നും പൂവ്വൎ ന്മാേരാടു
അരുളിെച്ചയത്തു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 34 ഞാേനാ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു: അേശഷം സത്യം െചയ്യരുതു;
സ്വഗ്ഗൎ െത്തെക്കാണ്ടു അരുതു, അതു ൈദവത്തിെന്റ
സിംഹാസനം; 35 ഭൂമിെയെക്കാണ്ടു അരുതു, അതു
അവെന്റ പാദപീഠം; െയരൂശേലമിെനെക്കാണ്ടു അരുതു,
അതു മഹാരാജാവിെന്റ നഗരം 36 നിെന്റ
തലെയെക്കാണ്ടും സത്യം െചയ്യരുതു; ഒരു േരാമവും
െവളുപ്പിപ്പാേനാ കറുപ്പിപ്പാേനാ നിനക്കു
കഴികയില്ലേല്ലാ. 37 നിങ്ങളുെട വാക്കു ഉവ്വു, ഉവ്വു
എന്നും ഇല്ല, ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കെട്ട; ഇതിൽ
അധികമായതു ദുഷ്ടനിൽനിന്നു വരുന്നു.

38 കണ്ണിനു പകരം കണ്ണും പല്ലിന്നു പകരം പല്ലും
എന്നു അരുളിെച്ചയത്തു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 39

ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു: ദുഷ്ടേനാടു
എതിക്കൎ രുതു; നിെന്ന വലെത്ത െചകിട്ടത്തു
അടിക്കുന്നവന്നു മേറ്റതും തിരിച്ചുകാണിക്ക. 40

നിേന്നാടു വ്യവഹരിച്ചു നിെന്റ വ്രസ്തം എടുപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവനു നിെന്റ പുതപ്പും വിട്ടുെകാടുക്ക. 41

ഒരുത്തൻ നിെന്ന ഒരു നാഴിക വഴി േപാകുവാൻ
നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചാൽ രണ്ടു അവേനാടുകൂെട േപാക. 42

നിേന്നാടു യാചിക്കുന്നവനു െകാടുക്ക;
വായിപ്പവാങ്ങുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെന
ഒഴിഞ്ഞുകളയരുതു.

43 കൂട്ടുകാരെന േസ്നഹിക്ക എന്നും ശ്രതുവിെന
പെകക്ക എന്നും അരുളിെച്ചയത്തു നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 44 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു:
നിങ്ങളുെട ശ്രതുക്കെള േസ്നഹിപ്പിൻ; നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കുന്നവക്കൎ ു േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ; 45

സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട പിതാവിന്നു പു്രതന്മാരായി
തീേരണ്ടതിന്നു തേന്ന; അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുെടേമലും
നല്ലവരുെടേമലും തെന്റ സൂയ്യൎ െന ഉദിപ്പിക്കയും
നീതിമാന്മാരുെടേമലും നീതിെകട്ടവരുെട േമലും
മഴെപയ്യിക്കയും െചയ്യുന്നുവേല്ലാ. 46 നിങ്ങെള
േസ്നഹിക്കുന്നവെര േസ്നഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു എന്തു
്രപതിഫലം? ചുങ്കക്കാരും അങ്ങെന തേന്ന
െചയ്യുന്നില്ലേയാ? 47 സേഹാദരന്മാെര മാ്രതം വന്ദനം
െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ എന്തു വിേശഷം െചയ്യുന്നു?
ജാതികളും അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യുന്നില്ലേയാ? 48

ആകയാൽ നിങ്ങളുെട സ്വഗ്ഗൎ ീയപിതാവു
സൽഗുണപൂണ്ണൎ ൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങളും
സൽഗുണപൂണ്ണൎ രാകുവിൻ.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട നീതിെയ
അവരുെട മുമ്പിൽ െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിപ്പിൻ; അല്ലാഞ്ഞാൽ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലുള്ള

നിങ്ങളുെട പിതാവിെന്റ പക്കൽ നിങ്ങൾക്കു
്രപതിഫലമില്ല.

2 ആകയാൽ ഭിക്ഷെകാടുക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യരാൽ
മാനം ലഭിപ്പാൻ പള്ളികളിലും വീഥികളിലും
കപടഭക്തിക്കാർ െചയ്യുന്നതുേപാെല നിെന്റ മുമ്പിൽ
കാഹളം ഊതിക്കരുതു; അവക്കൎ ു ്രപതിഫലം
കിട്ടിേപ്പായി എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 3 നീേയാ ഭിക്ഷെകാടുക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ
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ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിേക്കണ്ടതിന്നു വലൈങ്ക
െചയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു ഇടൈങ്ക അറിയരുതു. 4

രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിെന്റ പിതാവു നിനക്കു
്രപതിഫലം തരും.

5 നിങ്ങൾ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുേമ്പാൾ
കപടഭക്തിക്കാെരേപ്പാെല ആകരുതു; അവർ
മനുഷ്യക്കൎ ു വിളേങ്ങണ്ടതിന്നു പള്ളികളിലും
െതരുേക്കാണുകളിലും നിന്നുെകാണ്ടു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു; അവക്കൎ ു ്രപതിഫലം കിട്ടിേപ്പായി എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 6 നീേയാ
്രപാത്ഥൎ ിക്കുേമ്പാൾ അറയിൽ കടന്നു വാതിൽ അെടച്ചു
രഹസ്യത്തിലുള്ള നിെന്റ പിതാവിേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്ക;
രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിെന്റ പിതാവു നിനക്കു
്രപതിഫലം തരും. 7 ്രപാത്ഥൎ ിക്കയിൽ നിങ്ങൾ
ജാതികെളേപ്പാെല ജലപ്നം െചയ്യരുതു;
അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നേല്ലാ അവക്കൎ ു
േതാന്നുന്നതു. 8 അവേരാടു തുല്യരാകരുതു;
നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യമുള്ളതു ഇന്നെതന്നു നിങ്ങൾ
യാചിക്കുംമുെമ്പ നിങ്ങളുെട പിതാവു
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 9 നിങ്ങൾ ഈവണ്ണം ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ:
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ ഞങ്ങളുെട പിതാേവ, നിെന്റ നാമം
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ; 10 നിെന്റ രാജ്യം
വേരണേമ; നിെന്റ ഇഷ്ടം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെലേപ്പാെല
ഭൂമിയിലും ആേകണേമ; 11 ഞങ്ങൾക്കു ആവശ്യമുള്ള
ആഹാരം ഇന്നു തേരണേമ; 12 ഞങ്ങളുെട
കടക്കാേരാടു ഞങ്ങൾ ക്ഷിമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങളുെട കടങ്ങെള ഞങ്ങേളാടും ക്ഷമിേക്കണേമ; 13

ഞങ്ങെള പരീക്ഷയിൽ കടത്താെത, ദുഷ്ടങ്കൽനിന്നു
ഞങ്ങെള വിടുവിേക്കണേമ. രാജ്യവും ശക്തിയും
മഹത്വവും എേന്നക്കും നിനക്കുള്ളതേല്ലാ. 14 നിങ്ങൾ
മനുഷ്യേരാടു അവരുെട പിഴകെള ക്ഷമിച്ചാൽ,
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട പിതാവു നിങ്ങേളാടും
ക്ഷമിക്കും. 15 നിങ്ങൾ മനുഷ്യേരാടു പിഴകെള
ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ നിങ്ങളുെട പിതാവു നിങ്ങളുെട
പിഴകെളയും ക്ഷമിക്കയില്ല.

16 ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
കപടഭക്തിക്കാെരേപ്പാെല വാടിയ മുഖം
കാണിക്കരുതു; അവർ ഉപവസിക്കുന്നതു മനുഷ്യക്കൎ ു
വിളേങ്ങണ്ടതിന്നു മുഖം വിരൂപമാക്കുന്നു; അവക്കൎ ു
്രപതിഫലം കിട്ടിേപ്പായി എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 17 നീേയാ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ ഉപവാസം മനുഷ്യക്കൎ ല്ല രഹസ്യത്തിലുള്ള നിെന്റ
പിതാവിന്നു വിളേങ്ങണ്ടതിന്നു തലയിൽ എണ്ണ േതച്ചു
മുഖം കഴുകുക. 18 രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിെന്റ
പിതാവു നിനക്കു ്രപതിഫലം നല്കും.

19 പുഴുവും തുരുമ്പും െകടുക്കയും കള്ളന്മാർ
തുരന്നു േമാഷ്ടിക്കയും െചയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ
നിേക്ഷപം സ്വരൂപിക്കരുതു. 20 പുഴുവും തുരുമ്പും
െകടുക്കാെതയും കള്ളന്മാർ തുരന്നു
േമാഷ്ടിക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിേക്ഷപം
സ്വരൂപിച്ചുെകാൾവിൻ. 21 നിെന്റ നിേക്ഷപം
ഉേള്ളടത്തു നിെന്റ ഹൃദയവും ഇരിക്കും. 22

ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കു കണ്ണു ആകുന്നു; കണ്ണു
െചാവ്വുള്ളെതങ്കിൽ നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും
്രപകാശിതമായിരിക്കും. 23 കണ്ണു േകടുള്ളെതങ്കിേലാ
നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായിരിക്കും; എന്നാൽ
നിന്നിലുള്ള െവളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ഇരുട്ടു എ്രത
വലിയതു! 24 രണ്ടു യജമാനന്മാെര േസവിപ്പാൻ
ആക്കൎ ുംകഴികയില്ല; അങ്ങെന െചയത്ാൽ ഒരുത്തെന
പെകച്ചു മറ്റവെന േസ്നഹിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ

ഒരുത്തേനാടു പറ്റിേച്ചന്നൎ ു മറ്റവെന നിരസിക്കും;
നിങ്ങൾക്കു ൈദവെത്തയും മാേമാെനയും േസവിപ്പാൻ
കഴികയില്ല. 25 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നതു: എന്തു തിന്നും, എന്തു കുടിക്കും എന്നു
നിങ്ങളുെട ജീവന്നായിെക്കാണ്ടും എന്തു ഉടുക്കും
എന്നു ശരീരത്തിന്നായിെക്കാണ്ടും വിചാരെപ്പടരുതു;
ആഹാരെത്തക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിെനക്കാൾ
ശരീരവും വലുതേല്ലേയാ? 26 ആകാശത്തിെല
പറവകെള േനാക്കുവിൻ; അവ വിെതക്കുന്നില്ല,
െകായ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിെവക്കുന്നതുമില്ല
എങ്കിലും സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട പിതാവു അവെയ
പുലത്തൎ ുന്നു; അവെയക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
വിേശഷതയുള്ളവരല്ലേയാ? 27 വിചാരെപ്പടുന്നതിനാൽ
തെന്റ നീളേത്താടു ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ
ആക്കൎ ു കഴിയും? 28 ഉടുപ്പിെനക്കുറിച്ചു
വിചാരെപ്പടുന്നതും എന്തു? വയലിെല താമര
എങ്ങെന വളരുന്നു എന്നു നിരൂപിപ്പിൻ; അവ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂല്ക്കുന്നതുമില്ല. 29 എന്നാൽ
ശേലാേമാൻ േപാലും തെന്റ സവ്വൎ  മഹത്വത്തിലും
ഇവയിൽ ഒന്നിേനാളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 30 ഇന്നുള്ളതും നാെള
അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം
ഇങ്ങെന ചമയിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അലപ്വിശ്വാസികേള,
നിങ്ങെള എ്രത അധികം. 31 ആകയാൽ നാം എന്തു
തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്തു ഉടുക്കും എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾ വിചാരെപ്പടരുതു. 32 ഈ വക ഒെക്കയും
ജാതികൾ അേന്വഷിക്കുന്നു; സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട
പിതാവു ഇെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യം എന്നു
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 33 മുെമ്പ അവെന്റ രാജ്യവും
നീതിയും അേന്വഷിപ്പിൻ; അേതാടുകൂെട
ഇെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും. 34 അതുെകാണ്ടു
നാെളക്കായി വിചാരെപ്പടരുതു; നാളെത്ത ദിവസം
തനിക്കായി വിചാരെപ്പടുമേല്ലാ; അതതു ദിവസത്തിന്നു
അന്നന്നെത്ത േദാഷം മതി.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
വിധിക്കരുതു. 2 നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന
വിധിയാൽ നിങ്ങെളയും വിധിക്കും; നിങ്ങൾ

അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. 3

എന്നാൽ സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ ഓക്കൎ ാെത
സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരടു േനാക്കുന്നതു എന്തു? 4

അല്ല, സ്വന്ത കണ്ണിൽ േകാൽ ഇരിെക്ക നീ
സേഹാദരേനാടു: നില്ലു, നിെന്റ കണ്ണിൽ നിന്നു കരടു
എടുത്തുകളയെട്ട എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങെന? 5

കപടഭക്തിക്കാരാ, മുെമ്പ സ്വന്തകണ്ണിൽനിന്നു േകാൽ
എടുത്തുകളക; പിെന്ന സേഹാദരെന്റ കണ്ണിൽനിന്നു
കരടു എടുത്തുകളവാൻ െവടിപ്പായി കാണും.

6 വിശുദ്ധമായതു നായ്ക്കൾക്കു െകാടുക്കരുതു;
നിങ്ങളുെട മുത്തുകെള പന്നികളുെട മുമ്പിൽ
ഇടുകയുമരുതു; അവ കാൽെകാണ്ടു അവെയ
ചവിട്ടുകയും തിരിഞ്ഞു നിങ്ങെള ചീന്തിക്കളകയും
െചയവ്ാൻ ഇടവരരുതു.

7 യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും;
അേന്വഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും;
മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും. 8

യാചിക്കുന്ന ഏവന്നും ലഭിക്കുന്നു;
അേന്വഷിക്കുന്നവൻ കെണ്ടത്തുന്നു; മുട്ടുന്നവന്നു
തുറക്കും. 9 മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു
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െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ളൂ? 10 മീൻ
േചാദിച്ചാൽ അവന്നു പാമ്പിെന െകാടുക്കുേമാ? 11

അങ്ങെന േദാഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കു
നല്ല ദാനങ്ങെള െകാടുപ്പാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട പിതാവു തേന്നാടു
യാചിക്കുന്നവക്കൎ ു നന്മ എ്രത അധികം െകാടുക്കും!
12 മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്കു െചേയ്യണം എന്നു നിങ്ങൾ
ഇച്ഛിക്കന്നതു ഒെക്കയും നിങ്ങൾ അവക്കൎ ും
െചയവ്ിൻ; ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും ഇതു
തേന്ന.

13 ഇടുക്കുവാതിലൂെട അകത്തു കടപ്പിൻ;
നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും
വഴി വിശാലവും അതിൽകൂടി കടക്കുന്നവർ
അേനകരും ആകുന്നു. 14 ജീവങ്കേലക്കു േപാകുന്ന
വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി െഞരുക്കവുമുള്ളതു; അതു
കെണ്ടത്തുന്നവർ ചുരുക്കമേ്രത.

15 കള്ള്രപവാചകന്മാെര സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ;
അവർ ആടുകളുെട േവഷം പൂണ്ടു നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വരുന്നു; അകെമേയാ കടിച്ചുകീറുന്ന
െചന്നായ്ക്കൾ ആകുന്നു. 16 അവരുെട ഫലങ്ങളാൽ
നിങ്ങൾക്കു അവെര തിരിച്ചറിയാം; മുള്ളുകളിൽനിന്നു
മുന്തിരിപ്പഴവും െഞരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്നു
അത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുേണ്ടാ? 17 നല്ല വൃക്ഷം
ഒെക്കയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു; ആകാത്ത വൃക്ഷേമാ
ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു. 18 നല്ല വൃക്ഷത്തിന്നു
ആകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന്നു നല്ല
ഫലവും കായപ്്പാൻ കഴിയില്ല. 19 നല്ല ഫലം
കായ്ക്കാത്തവൃക്ഷം ഒെക്കയും െവട്ടി തീയിൽ ഇടുന്നു. 20

ആകയാൽ അവരുെട ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവെര
തിരിച്ചറിയും. 21 എേന്നാടു കത്തൎ ാേവ, കത്തൎ ാേവ,
എന്നു പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല, സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ
എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യുന്നവൻ അേ്രത
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു. 22 കത്തൎ ാേവ,
കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപവചിക്കയും
നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും നിെന്റ
നാമത്തിൽ വളെര വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ ്രപവത്തൎ ിക്കയും
െചയത്ില്ലേയാ എന്നു പലരും ആ നാളിൽ എേന്നാടു
പറയും. 23 അന്നു ഞാൻ അവേരാടു: ഞാൻ ഒരു നാളും
നിങ്ങെള അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധമ്മൎ ം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവേര,
എെന്ന വിട്ടു േപാകുവിൻ എന്നു തീത്തൎ ു പറയും. 24

ആകയാൽ എെന്റ ഈ വചനങ്ങെള േകട്ടു
െചയ്യുന്നവൻ ഒെക്കയും പാറേമൽ വീടു പണിത
ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യേനാടു തുല്യനാകുന്നു. 25 വന്മഴ
െചാരിഞ്ഞു നദികൾ െപാങ്ങി കാറ്റു അടിച്ചു ആ
വീട്ടിേന്മൽ അെലച്ചു; അതു പാറേമൽ
അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല. 26 എെന്റ ഈ
വചനങ്ങെള േകട്ടു െചയ്യാത്തവൻ ഒെക്കയും
മണലിേന്മൽ വീടുപണിത മനുഷ്യേനാടു
തുല്യനാകുന്നു. 27 വന്മഴ െചാരിഞ്ഞു നദികൾ
െപാങ്ങി കാറ്റു അടിച്ചു ആ വീട്ടിേന്മൽ അെലച്ചു, അതു
വീണു; അതിെന്റ വീഴച് വലിയതായിരുന്നു.

28 ഈ വചനങ്ങെള േയശു പറഞ്ഞു തീന്നൎ േപ്പാൾ
പുരുഷാരം അവെന്റ ഉപേദശത്തിൽ വിസമ്യിച്ചു; 29

അവരുെട ശാ്രസ്തിമാെരേപ്പാെല അല്ല,
അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രത അവൻ അവേരാടു
ഉപേദശിച്ചതു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നാെറ വളെര
പുരുഷാരം അവെന പിന്തുടന്നൎ ു. 2 അേപ്പാൾ
ഒരു കുഷഠ്േരാഗി വന്നു അവെന നമസ്കരിച്ചു,

കത്തൎ ാേവ, നിനക്കു മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അവൻ
ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ടു: എനിക്കു മനസ്സുണ്ടു; നീ
ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന കുഷഠ്ം മാറി
അവൻ ശുദ്ധമായി. 4 േയശു അവേനാടു: േനാക്കു,
ആേരാടും പറയരുതു; അവക്കൎ ു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി നീ
െചന്നു നിെന്നത്തേന്ന പുേരാഹിതന്നു കാണിച്ചു,
േമാെശ കലപ്ിച്ച വഴിപാടു കഴിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.

5 അവൻ കഫന്നൎ ഹൂമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു
ശതാധിപൻ വന്നു അവേനാടു: 6 കത്തൎ ാേവ, എെന്റ
ബാല്യക്കാരൻ പക്ഷവാതം പിടിച്ചു കഠിനമായി
േവദനെപ്പട്ടു വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്നു അേപക്ഷിച്ചു
പറഞ്ഞു. 7 അവൻ അവേനാടു: ഞാൻ വന്നു അവെന
െസൗഖ്യമാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അതിന്നു
ശതാധിപൻ: കത്തൎ ാേവ, നീ എെന്റ പുെരക്കകത്തു
വരുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല; ഒരു വാക്കുമാ്രതം
കലപ്ിച്ചാൽ എെന്റ ബാല്യക്കാരന്നു െസൗഖ്യം വരും.
9 ഞാനും അധികാരത്തിൻ കീഴുള്ള മനുഷ്യൻ
ആകുന്നു. എെന്റ കീഴിൽ പടയാളികൾ ഉണ്ടു; ഞാൻ
ഒരുവേനാടു: േപാക എന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാകുന്നു;
മെറ്റാരുത്തേനാടു: വരിക എന്നു പറഞ്ഞാൽ വരുന്നു;
എെന്റ ദാസേനാടു: ഇതു െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അവൻ െചയ്യുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 അതു
േകട്ടിട്ടു േയശു അതിശയിച്ചു, പിൻെചല്ലുന്നവേരാടു
പറഞ്ഞതു: യി്രസാേയലിൽകൂെട ഇ്രത വലിയ
വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11 കിഴക്കുനിന്നും
പടിഞ്ഞാറുനിന്നും അേനകർ വന്നു
അ്രബാഹാമിേനാടും യിസഹ്ാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും കൂെട സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ
പന്തിക്കിരിക്കും. 12 രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാേരേയാ
ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുളിേലക്കു തള്ളിക്കളയും;
അവിെട കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 13 പിെന്ന േയശു
ശതാധിപേനാടു: േപാക, നീ വിശ്വസിച്ചതുേപാെല
നിനക്കു ഭവിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയിൽ
തേന്ന അവെന്റ ബാല്യക്കാരന്നു െസൗഖ്യം വന്നു.

14 േയശു പേ്രതാസിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നാെറ അവെന്റ
അമ്മാവിയമ്മ പനിപിടിച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 15

അവൻ അവളുെട ൈകെതാട്ടു പനി അവെള വിട്ടു;
അവൾ എഴുേന്നറ്റു അവക്കൎ ു ശുശ്രൂഷ െചയത്ു.

16 ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാൾ പല ഭൂത്രഗസ്തെരയും
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
വാക്കുെകാണ്ടു ദുരാത്മാക്കെള പുറത്താക്കി
സകലദീനക്കാക്കൎ ും െസൗഖ്യം വരുത്തി. 17 അവൻ
നമ്മുെട ബലഹീനതകെള എടുത്തു വ്യാധികെള
ചുമന്നു എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞതു
നിവൃത്തിയാകുവാൻ തേന്ന.

18 എന്നാൽ േയശു തെന്റ ചുറ്റും വളെര
പുരുഷാരെത്ത കണ്ടാെറ അക്കെരക്കു േപാകുവാൻ
കലപ്ിച്ചു. 19 അന്നു ഒരു ശാ്രസ്തി അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: ഗുേരാ, നീ എവിെട േപായാലും ഞാൻ നിെന്ന
അനുഗമിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േയശു അവേനാടു:
കുറുനരികൾക്കു കുഴികളും ആകാശത്തിെല
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പറവകൾക്കു കൂടുകളും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപു്രതേന്നാ
തലചായിപ്പാൻ ഇടം ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 21

ശിഷ്യന്മാരിൽ േവെറാരുത്തൻ അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ,
ഞാൻ മുെമ്പേപായി എെന്റ അപ്പെന അടക്കം
െചയവ്ാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നുപറഞ്ഞു. 22

േയശു അവേനാടു: നീ എെന്റ പിന്നാെല വരിക;
മരിച്ചവർ തങ്ങളുെട മരിച്ചവെര അടക്കം െചയ്യെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു.

23 അവൻ ഒരു പടകിൽ കയറിയേപ്പാൾ അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ കൂെട െചന്നു. 24 പിെന്ന കടലിൽ വലിയ
ഓളം ഉണ്ടായിട്ടു പടകു തിരകളാൽ മുങ്ങുമാറായി;
അവേനാ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 25 അവർ
അടുത്തുെചന്നു: കത്തൎ ാേവ, രക്ഷിേക്കണേമ; ഞങ്ങൾ
നശിച്ചുേപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ഉണത്തൎ ി.
26 അവൻ അവേരാടു: അലപ്വിശ്വാസികെള, നിങ്ങൾ
ഭീരുക്കൾ ആകുവാൻ എന്തു എന്നു പറഞ്ഞേശഷം
എഴുേന്നറ്റു കാറ്റിെനയും കടലിെനയും ശാസിച്ചേപ്പാൾ
വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. 27 എന്നാെറ ആ മനുഷ്യർ
അതിശയിച്ചു: ഇവൻ എങ്ങെനയുള്ളവൻ? കാറ്റും
കടലും കൂെട ഇവെന അനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു.

28 അവൻ അക്കെര ഗദേരനരുെട േദശത്തു
എത്തിയാെറ രണ്ടു ഭൂത്രഗസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടു അവന്നു എതിെര വന്നു; അവർ
അത്യു്രഗന്മാർ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു ആക്കൎ ും ആ വഴി
നടന്നുകൂടാഞ്ഞു. 29 അവർ നിലവിളിച്ചു:
ൈദവപു്രതാ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു?
സമയത്തിന്നു മുെമ്പ ഞങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ ഇവിെട
വന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവക്കൎ കെല ഒരു
വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 31

ഭൂതങ്ങൾ അവേനാടു: ഞങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു
എങ്കിൽ പന്നിക്കൂട്ടത്തിേലക്കു അയേക്കണം എന്നു
അേപക്ഷിച്ചു 32 െപാെയ്ക്കാൾവിൻ എന്നു അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞു; അവർ പുറെപ്പട്ടു
പന്നികളിേലക്കു െചന്നു; ആ കൂട്ടം എല്ലാം
കടുന്തൂക്കത്തൂെട കടലിേലക്കു പാഞ്ഞു െവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങി ചത്തു. 33 േമയ്ക്കുന്നവർ ഓടി പട്ടണത്തിൽ
െചന്നു സകലവും ഭൂത്രഗസ്ഥരുെട വസ്തുതയും
അറിയിച്ചു. 34 ഉടെന പട്ടണം എല്ലാം പുറെപ്പട്ടു
േയശുവിന്നു എതിെര െചന്നു; അവെന കണ്ടാെറ
തങ്ങളുെട അതിർ വിട്ടു േപാേകണെമന്നു അേപക്ഷിച്ചു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ പടകിൽ കയറി ഇക്കെരക്കു കടന്നു
സ്വന്തപട്ടണത്തിൽ എത്തി. 2 അവിെട ചിലർ
കിടക്കേമൽ കിടക്കുന്ന ഒരു

പക്ഷവാതക്കാരെന അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; േയശു അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടു
പക്ഷവാതക്കാരേനാടു: മകേന, ൈധയ്യൎ മായിരിക്ക;
നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ ശാ്രസ്തിമാരിൽ ചിലർ: ഇവൻ
ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നു ഉള്ളംെകാണ്ടു
പറഞ്ഞു. 4 േയശുേവാ അവരുെട നിരൂപണം ്രഗഹിച്ചു:
നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നതു എന്തു?
നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു 5 എന്നു
പറയുന്നേതാ, എഴുേന്നറ്റു നടക്ക എന്നു
പറയുന്നേതാ, ഏതാകുന്നു എളുപ്പം എന്നു േചാദിച്ചു.
6 എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള േമാചിപ്പാൻ
മനുഷ്യപു്രതന്നു അധികാരം ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ

അറിേയണ്ടതിന്നു-അവൻ പക്ഷവാതക്കാരേനാടു:
“എഴുേന്നറ്റു, കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിൽ േപാക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അവൻ എഴുേന്നറ്റു വീട്ടിൽ േപായി. 8

പുരുഷാരം അതു കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു മനുഷ്യക്കൎ ു
ഇങ്ങെനയുള്ള അധികാരം െകാടുത്ത ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി.

9 േയശു അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ മത്തായി
എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തു
ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു; അവൻ എഴുേന്നറ്റു അവെന
അനുഗമിച്ചു.

10 അവൻ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരിക്കുേമ്പാൾ
വളെര ചുങ്കക്കാരും പാപികളും വന്നു
േയശുവിേനാടും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും കൂെട
പന്തിയിൽ ഇരുന്നു. 11 പരീശന്മാർ അതു കണ്ടു
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു: നിങ്ങളുെട ഗുരു
ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട ഭക്ഷിക്കുന്നതു
എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 12 േയശു അതു േകട്ടാെറ:
ദീനക്കാക്കൎ ല്ലാെത െസൗഖ്യമുള്ളവക്കൎ ു
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ടു ആവശ്യമില്ല. 13 യാഗത്തിലല്ല
കരുണയിൽ അേ്രത ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു
എന്തു എന്നു േപായി പഠിപ്പിൻ. ഞാൻ നീതിമാന്മാെര
അല്ല പാപികെള അേ്രത വിളിപ്പാൻ വന്നതു എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: ഞങ്ങളും പരീശന്മാരും വളെര ഉപവസിക്കുന്നു;
നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 15 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
മണവാളൻ കൂെടയുള്ളേപ്പാൾ േതാഴമ്ക്കാക്കൎ ു
ദുഃഖിപ്പാൻ കഴികയില്ല; മണവാളൻ
പിരിഞ്ഞുേപാേകണ്ടുന്ന നാൾ വരും; അന്നു അവർ
ഉപവസിക്കും. 16 േകാടിത്തുണിക്കണ്ടം ആരും പഴയ
വ്രസ്തത്തിൽ േചത്തൎ ു തുന്നുമാറില്ല; തുന്നിേച്ചത്തൎ ാൽ
അതുെകാണ്ടു വ്രസ്തം കീറും; ചീന്തൽ ഏറ്റവും
വല്ലാെതയായി തീരും. 17 പുതു വീഞ്ഞു പഴയ
തുരുത്തിയിൽ പകരുമാറുമില്ല; പകന്നൎ ാൽ തുരുത്തി
െപാളിഞ്ഞു വീഞ്ഞു ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തിയും
നശിച്ചുേപാകും. പുതുവീഞ്ഞു പുതിയ തുരുത്തിയിേല
പകന്നൎ ു െവക്കയുള്ളു; അങ്ങെന രണ്ടും
ഭ്രദമായിരിക്കും.

18 അവൻ ഇങ്ങെന അവേരാടു സംസാരിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ്രപമാണി വന്നു അവെന
നമസ്കരിച്ചു: എെന്റ മകൾ ഇേപ്പാൾ തേന്ന
കഴിഞ്ഞുേപായി; എങ്കിലും നീ വന്നു അവളുെടേമൽ
ൈക െവച്ചാൽ അവൾ ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 19

േയശു എഴുേന്നറ്റു ശിഷ്യന്മാരുമായി അവെന്റ കൂെട
െചന്നു. 20 അന്നു പ്രന്തണ്ടു സംവത്സരമായിട്ടു
രക്ത്രസവമുേള്ളാരു ്രസ്തീ: 21 അവെന്റ വ്രസ്തം മാ്രതം
ഒന്നു െതാട്ടാൽ എനിക്കു െസൗഖ്യം വരും എന്നു
ഉള്ളംെകാണ്ടു പറഞ്ഞു, പിറകിൽ വന്നു അവെന്റ
വ്രസ്തത്തിെന്റ െതാങ്ങൽ െതാട്ടു. 22 േയശു തിരിഞ്ഞു
അവെള കണ്ടേപ്പാൾ: മകെള, ൈധയ്യൎ െപ്പടുക; നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു; ആ
നാഴികമുതൽ ്രസ്തീക്കു െസൗഖ്യം വന്നു. 23 പിെന്ന
േയശു ്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ കടന്നു,
കുഴലൂതുന്നവെരയും ആരവാരക്കൂട്ടെത്തയും കണ്ടിട്ടു:
24 മാറിേപ്പാകുവിൻ; ബാല മരിച്ചില്ലേല്ലാ ഉറങ്ങുന്നേ്രത
എന്നു പറഞ്ഞു; അവേരാ അവെന പരിഹസിച്ചു. 25

അവൻ പുരുഷാരെത്ത പുറത്താക്കി അകത്തു കടന്നു

മത്തായി 8:21 752 മത്തായി 9:25
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ബാലയുെട ൈകപിടിച്ചു, ബാല എഴുേന്നറ്റു. 26 ഈ
വത്തൎ മാനം ആ േദശത്തു ഒെക്കയും പരന്നു.

27 േയശു അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ രണ്ടു
കുരുടന്മാർ: ദാവീദ ്പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണ
േതാേന്നണേമ എന്നു നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു പിന്തുടന്നൎ ു.
28 അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കുരുടന്മാർ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. ഇതു െചയവ്ാൻ എനിക്കു
കഴിയും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു േയശു
േചാദിച്ചതിന്നു: ഉവ്വു, കത്തൎ ാേവ എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 29 അവൻ അവരുെട കണ്ണു െതാട്ടു:
നിങ്ങളുെട വിശ്വാസംേപാെല നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന അവരുെട കണ്ണു തുറന്നു. 30

പിെന്ന േയശു: േനാക്കുവിൻ; ആരും അറിയരുതു എന്നു
അമച്ചൎ യായി കലപ്ിച്ചു. 31 അവേരാ പുറെപ്പട്ടു ആ
േദശത്തിെലാെക്കയും അവെന്റ ശ്രുതിെയ പരത്തി.

32 അവർ േപാകുേമ്പാൾ ചിലർ ഭൂത്രഗസ്തനാേയാരു
ഊമെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 33 അവൻ
ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കിയ േശഷം ഊമൻ സംസാരിച്ചു;
യി്രസാേയലിൽ ഇങ്ങെന ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു
പുരുഷാരം അതിശയിച്ചു. 34 പരീശന്മാേരാ: ഇവൻ
ഭൂതങ്ങളുെട തലവെനെക്കാണ്ടു ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

35 േയശു പട്ടണംേതാറും ്രഗാമംേതാറും സഞ്ചരിച്ചു
അവരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിച്ചു രാജ്യത്തിെന്റ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കയും സകലവിധദീനവും
വ്യാധിയും െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയത്ു. 36 അവൻ
പുരുഷാരെത്ത ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരുമായി കണ്ടിട്ടു
അവെരക്കുറിച്ചു മനസ്സലിഞ്ഞു, തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു:
37 െകായത്്തു വളെര ഉണ്ടു സത്യം, േവലക്കാേരാ
ചുരുക്കം; 38 ആകയാൽ െകായത്്തിെന്റ
യജമാനേനാടു െകായത്്തിേലക്കു േവലക്കാെര
അയേക്കണ്ടതിന്നു യാചിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ തെന്റ പ്രന്തണ്ടു
ശിഷ്യന്മാെരയും അടുക്കൽ വിളിച്ചു,
അശുദ്ധാത്മാക്കെള പുറത്താക്കുവാനും

സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും െപാറുപ്പിപ്പാനും
അവക്കൎ ു അധികാരം െകാടുത്തു.

2 പ്രന്തണ്ടു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േപരാവിതു:
ഒന്നാമൻ പെ്രതാസ ്എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ, അവെന്റ
സേഹാദരൻ അെ്രന്തയാസ,് െസെബദിയുെട മകൻ
യാേക്കാബ,് 3 അവെന്റ സേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ,
ഫിലിെപ്പാസ,് ബെത്തൎ ാെലാമായി, േതാമാസ,്
ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി, അലഫ്ായുെട മകൻ
യാേക്കാബ,് 4 തദ്ദായി, ശിേമാൻ, േയശുവിെന
കാണിച്ചുെകാടുത്ത ഈസ്കേയ്യൎ ാത്താ യൂദാ.

5 ഈ പ്രന്തണ്ടുേപെരയും േയശു അയക്കുേമ്പാൾ
അവേരാടു ആജ്ഞാപിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ജാതികളുെട
അടുക്കൽ േപാകാെതയും ശമയ്യൎ രുെട പട്ടണത്തിൽ
കടക്കാെതയും 6 യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല കാണാെത
േപായ ആടുകളുെട അടുക്കൽ തേന്ന െചല്ലുവിൻ. 7

നിങ്ങൾ േപാകുേമ്പാൾ: സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േഘാഷിപ്പിൻ. 8

േരാഗികെള െസൗഖ്യമാക്കുവിൻ; മരിച്ചവെര
ഉയിപ്പൎ ിപ്പിൻ; കുഷഠ്േരാഗികെള ശുദ്ധമാക്കുവിൻ;
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുവിൻ; െസൗജന്യമായി
നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു െസൗജന്യമായി െകാടുപ്പിൻ. 9

മടിശ്ശീലയിൽ െപാന്നും െവള്ളിയും െചമ്പും 10

വഴിക്കു െപാക്കണവും രണ്ടു ഉടുപ്പും െചരിപ്പും
വടിയും കരുതരുതു; േവലക്കാരൻ തെന്റ
ആഹാരത്തിന്നു േയാഗ്യനേല്ലാ 11 ഏതു പട്ടണത്തിേലാ
്രഗാമത്തിേലാ കടക്കുേമ്പാൾ അവിെട േയാഗ്യൻ ആർ
എന്നു അേന്വഷിപ്പിൻ; പുറെപ്പടുേവാളം
അവിടത്തേന്ന പാപ്പൎ ിൻ. 12 ആ വീട്ടിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ
അതിന്നു വന്ദനം പറവിൻ. 13 വീട്ടിന്നു
േയാഗ്യതയുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങളുെട സമാധാനം
അതിേന്മൽ വരെട്ട; േയാഗ്യതയില്ല എന്നു വരികിൽ
സമാധാനം നിങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാരെട്ട; 14

ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാെതയും
നിങ്ങളുെട വചനങ്ങെള േകൾക്കാെതയുമിരുന്നാൽ ആ
വീേടാ പട്ടണേമാ വിട്ടു േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട
കാലിെല െപാടി തട്ടിക്കളവിൻ. 15

ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ആ പട്ടണെത്തക്കാൾ
െസാേദാമ്യരുേടയും ഗേമായ്യൎ രുെടയും േദശത്തിന്നു
സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

16 െചന്നായ്ക്കളുെട നടുവിൽ ആടിെനേപ്പാെല ഞാൻ
നിങ്ങെള അയക്കുന്നു. ആകയാൽ പാമ്പിെനേപ്പാെല
ബുദ്ധിയുള്ളവരും ്രപാവിെനേപ്പാെല
കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിപ്പിൻ. 17 മനുഷ്യെര
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; അവർ നിങ്ങെള
ന്യായാധിപസഭകളിൽ ഏലപ്ിക്കയും തങ്ങളുെട
പള്ളികളിൽെവച്ചു ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു അടിക്കയും 18

എെന്റ നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാക്കൎ ും
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുേപാകയും െചയ്യും; അതു അവക്കൎ ും
ജാതികൾക്കും ഒരു സാക്ഷ്യം ആയിരിക്കും. 19

എന്നാൽ നിങ്ങെള ഏലപ്ിക്കുേമ്പാൾ എങ്ങെനേയാ
എേന്താ പറേയണ്ടു എന്നു വിചാരെപ്പേടണ്ടാ;
പറവാനുള്ളതു ആ നാഴികയിൽ തേന്ന നിങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കും. 20 പറയുന്നതു നിങ്ങൾ അല്ല, നിങ്ങളിൽ
പറയുന്ന നിങ്ങളുെട പിതാവിെന്റ ആത്മാവേ്രത. 21

സേഹാദരൻ സേഹാദരെനയും അപ്പൻ മകെനയും
മരണത്തിന്നു ഏലപ്ിക്കും; അമ്മയപ്പന്മാക്കൎ ു
എതിരായി മക്കൾ എഴുേന്നറ്റു അവെര െകാല്ലിക്കും. 22

എെന്റ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള
പെകക്കും; അവസാനേത്താളം
സഹിച്ചുനില്ക്കുന്നവേനാ രക്ഷിക്കെപ്പടും. 23 എന്നാൽ
ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ചാൽ
മെറ്റാന്നിേലക്കു ഓടിേപ്പാകുവിൻ. മനുഷ്യപു്രതൻ
വരുേവാളം നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ പട്ടണങ്ങെള
സഞ്ചരിച്ചു തീരുകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

24 ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്മീെതയല്ല; ദാസൻ യജമാനന്നു
മീെതയുമല്ല; 25 ഗുരുവിെനേപ്പാെലയാകുന്നതു
ശിഷ്യന്നു മതി; യജമാനെനേപ്പാെലയാകുന്നതു
ദാസന്നും മതി. അവർ വീട്ടുടയവെന
െബെയെത്സബൂൽ എന്നു വിളിച്ചു എങ്കിൽ വീട്ടുകാെര
എ്രത അധികം? 26 അതുെകാണ്ടു അവെര
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; മെറച്ചുെവച്ചതു ഒന്നും
െവളിെപ്പടാെതയും ഗൂഢമായതു ഒന്നും
അറിയാെതയും ഇരിക്കയില്ല. 27 ഞാൻ ഇരുട്ടത്തു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു െവളിച്ചത്തു പറവിൻ;
െചവിയിൽ പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നതു
പുരമുകളിൽനിന്നു േഘാഷിപ്പിൻ. 28 േദഹിെയ
െകാല്ലുവാൻ കഴിയാെത േദഹെത്ത െകാല്ലുന്നവെര
ഭയെപ്പേടണ്ട; േദഹിെയയും േദഹെത്തയും നരകത്തിൽ
നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവെന തേന്ന ഭയെപ്പടുവിൻ. 29
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കാശിന്നു രണ്ടു കുരികിൽ വില്ക്കുന്നില്ലേയാ? അവയിൽ
ഒന്നുേപാലും നിങ്ങളുെട പിതാവു സമ്മതിക്കാെത
നിലത്തു വീഴുകയില്ല. 30 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട
തലയിെല േരാമവും എല്ലാം എണ്ണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 31

ആകയാൽ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഏറിയ
കുരികിലുകെളക്കാളും നിങ്ങൾ
വിേശഷതയുള്ളവരേല്ലാ. 32 മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ
എെന്ന ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവെനയും സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ
എെന്റ പിതാവിൻ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും. 33

മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ എെന്ന തള്ളിപ്പറയുന്നവെനേയാ
എെന്റ പിതാവിൻ മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും.

34 ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു
എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; സമാധാനം അല്ല, വാൾ അേ്രത
വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നതു. 35 മനുഷ്യെന തെന്റ
അപ്പേനാടും മകെള അമ്മേയാടും മരുമകെള
അമ്മാവിയമ്മേയാടും േഭദിപ്പിപ്പാനേ്രത ഞാൻ വന്നതു.
36 മനുഷ്യെന്റ വീട്ടുകാർ തേന്ന അവെന്റ ശ്രതുക്കൾ
ആകും. 37 എെന്നക്കാൾ അധികം അപ്പെനേയാ
അമ്മെയേയാ ്രപിയെപ്പടുന്നവൻ എനിക്കു േയാഗ്യനല്ല;
എെന്നക്കാൾ അധികം മകെനേയാ മകെളേയാ
്രപിയെപ്പടുന്നവൻ എനിക്കു േയാഗ്യനല്ല. 38 തെന്റ
്രകൂശു എടുത്തു എെന്ന അനുഗമിക്കാത്തവനും
എനിക്കു േയാഗ്യനല്ല. 39 തെന്റ ജീവെന
കെണ്ടത്തിയവൻ അതിെന കളയും; എെന്റ നിമിത്തം
തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞവൻ അതിെന കെണ്ടത്തും.

40 നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളുന്നവൻ എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളുന്നു; എെന്ന ൈകെക്കാള്ളുന്നവൻ
എെന്ന അയച്ചവെന ൈകെക്കാള്ളുന്നു. 41

്രപവാചകൻ എന്നുെവച്ചു ്രപവാചകെന
ൈകെക്കാള്ളുന്നവന്നു ്രപവാചകെന്റ ്രപതിഫലം
ലഭിക്കും; നീതിമാൻ എന്നുെവച്ചു നീതിമാെന
ൈകെക്കാള്ളുന്നവന്നു നീതിമാെന്റ ്രപതിഫലം
ലഭിക്കും. 42 ശിഷ്യൻ എന്നു െവച്ചു ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ഒരു പാനപാ്രതം തണ്ണീർ
മാ്രതം കുടിപ്പാൻ െകാടുക്കുന്നവന്നു ്രപതിഫലം
കിട്ടാെത േപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

൧൧൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ടു ശിഷ്യന്മാേരാടു
കലപ്ിച്ചു തീന്നൎ േശഷം അതതു പട്ടണങ്ങളിൽ
ഉപേദശിപ്പാനും ്രപസംഗിപ്പാനും അവിെട

നിന്നു പുറെപ്പട്ടുേപായി.
2 േയാഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽെവച്ചു

്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടു തെന്റ
ശിഷ്യന്മാെര അയച്ചു: 3 വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ,
ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുവെന കാത്തിരിക്കേയാ എന്നു അവർ
മുഖാന്തരം അവേനാടു േചാദിച്ചു. 4 േയശു അവേരാടു:
കുരുടർ കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു;
കുഷഠ്േരാഗികൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു; െചകിടർ
േകൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ ഉയിക്കൎ ുന്നു; ദരി്രദേരാടു
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു 5 എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ
േകൾക്കയും കാണുകയും െചയ്യുന്നതു േയാഹന്നാെന
െചന്നു അറിയിപ്പിൻ. 6 എന്നാൽ എങ്കൽ
ഇടറിേപ്പാകാത്തവൻ എല്ലാം ഭാഗ്യവാൻ എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 7 അവർ േപായ േശഷം േയശു
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ചു പുരുഷാരേത്താടു
പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു: നിങ്ങൾ എന്തു കാണ്മാൻ
മരുഭൂമിയിേലക്കു േപായി? കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന

ഓടേയാ? 8 അല്ല, എന്തുകാണ്മാൻ േപായി?
മാദ്ദൎവവ്രസ്തം ധരിച്ച മനുഷ്യെനേയാ? മാദ്ദൎവ വ്രസ്തം
ധരിക്കുന്നവർ രാജഗൃഹങ്ങളിലേല്ലാ. 9 അല്ല, എന്തിന്നു
േപായി? ഒരു ്രപവാചകെന കാണ്മാേനാ? അെത,
്രപവാചകനിലും മിെകച്ചവെന തേന്ന എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

10 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്കു മുമ്പായി
അയക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ നിനക്കു വഴി
ഒരുക്കും”

എന്നു എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവൻ അവൻ തേന്ന. 11

സ്രതീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകെനക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല;
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവേനാ അവനിലും
വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 12 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ
നാളുകൾമുതൽ ഇേന്നവെര സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യെത്ത
ബലാൽക്കാരം െചയ്യുന്നു; ബലാൽക്കാരികൾ
അതിെന പിടിച്ചടക്കുന്നു. 13 സകല ്രപവാചകന്മാരും
ന്യായ്രപമാണവും േയാഹന്നാൻ വെര ്രപവചിച്ചു. 14

നിങ്ങൾക്കു പരി്രഗഹിപ്പാൻ മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ
വരുവാനുള്ള ഏലീയാവു അവൻ തേന്ന. 15

േകൾപ്പാൻ െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട. 16 എന്നാൽ
ഈ തലമുറെയ ഏതിേനാടു ഉപമിേക്കണ്ടു?
ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു ചങ്ങാതികേളാടു: 17

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ
നൃത്തംെചയത്ില്ല; ഞങ്ങൾ വിലാപം പാടി, നിങ്ങൾ
മാറത്തടിച്ചില്ല; എന്നു വിളിച്ചുപറയുന്ന കുട്ടികേളാടു
അതു തുല്യം. 18 േയാഹന്നാൻ തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും െചയ്യാത്തവനായി വന്നു; അവന്നു
ഭൂതമുെണ്ടന്നു അവർ പറയുന്നു. 19 മനുഷ്യപു്രതൻ
തിന്നും കുടിച്ചുംെകാണ്ടു വന്നു; തിന്നിയും
കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ; ചുങ്കക്കാരുെടയും
പാപികളുെടയും േസ്നഹിതൻ എന്നു അവർ പറയുന്നു;
ജ്ഞാനേമാ തെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

20 പിെന്ന അവൻ തെന്റ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ
മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരെപ്പടായ്കയാൽ
അവെയ ശാസിച്ചുതുടങ്ങി: 21 േകാരസീേന, നിനക്കു
ഹാ കഷ്ടം; േബത്ത്സയിേദ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം;
നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ േസാരിലും
സീേദാനിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതേന്ന
രട്ടിലും െവണ്ണീറിലും മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 22

എന്നാൽ ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ നിങ്ങെളക്കാൾ
േസാരിന്നും സീേദാന്നും സഹിക്കാവതാകും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 23 നീേയാ കഫന്നൎ ഹൂേമ,
സ്വഗ്ഗൎ േത്താളം ഉയന്നൎ ിരിക്കുേമാ? നീ പാതാളംവെര
താണുേപാകും; നിന്നിൽ നടന്ന വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ
െസാേദാമിൽ നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അതു ഇന്നുവെര
നില്ക്കുമായിരുന്നു. 24 എന്നാൽ ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
നിെന്നക്കാൾ െസാേദാമ്യരുെട നാട്ടിന്നു
സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

25 ആ സമയത്തു തേന്ന േയശു പറഞ്ഞതു: പിതാേവ,
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും കത്തൎ ാവായുേള്ളാേവ, നീ ഇതു
ജ്ഞാനികൾക്കും വിേവകികൾക്കും മെറച്ചു
ശിശുക്കൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ടു ഞാൻ
നിെന്ന വാഴത്്തൂന്നു. 26 അേത, പിതാേവ,
ഇങ്ങെനയേല്ലാ നിനക്കു ്രപസാദം േതാന്നിയതു. 27

എെന്റ പിതാവു സകലവും എങ്കൽ
ഭരേമലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; പിതാവല്ലാെത ആരും പു്രതെന
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അറിയുന്നില്ല; പു്രതനും പു്രതൻ
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനും
അല്ലാെത ആരും പിതാവിെന അറിയുന്നതുമില്ല. 28

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും
ആയുേള്ളാേര, എല്ലാവരും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കും. 29 ഞാൻ
െസൗമ്യതയും താഴമ്യും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എെന്റ
നുകം ഏറ്റുെകാണ്ടു എേന്നാടു പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങളുെട ആത്മാക്കൾക്കു ആശ്വാസം കണ്ടത്തും. 30

എെന്റ നുകം മൃദുവും എെന്റ ചുമടു ലഘുവും
ആകുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു േയശു ശബ്ബത്തിൽ
വിളഭൂമിയിൽകൂടി കടന്നുേപായി; അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ വിശന്നിട്ടു കതിർ പറിച്ചു

തിന്നുതുടങ്ങി 2 പരീശർ അതു കണ്ടിട്ടു: ഇതാ,
ശബ്ബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തതു നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
െചയ്യുന്നു എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 3 അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ദാവീദ ്തനിക്കും
കൂെടയുള്ളവക്കൎ ും 4 വിശന്നേപ്പാൾ െചയത്തു
എന്തു? അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു,
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു മാ്രതമല്ലാെത തനിക്കും
കൂെടയുള്ളവക്കൎ ും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത
കാഴച്യപ്പം തിന്നു എന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
5 അല്ല, ശബ്ബത്തിൽ പുേരാഹിതന്മാർ
ൈദവാലയത്തിൽെവച്ചു ശബ്ബത്തിെന ലംഘിക്കുന്നു
എങ്കിലും കുറ്റമില്ലാെത ഇരിക്കുന്നു എന്നു
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 6 എന്നാൽ
ൈദവാലയെത്തക്കാൾ വലിയവൻ ഇവിെട ഉണ്ടു
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 7 യാഗത്തിലല്ല,
കരുണയിൽ അേ്രത, ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു
എന്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവെര കുറ്റം വിധിക്കയില്ലായിരുന്നു. 8

മനുഷ്യപു്രതേനാ ശബ്ബത്തിന്നു കത്തൎ ാവാകുന്നു.
9 അവൻ അവിടം വിട്ടു അവരുെട പള്ളിയിൽ

െചന്നേപ്പാൾ, ൈക വരണ്ട ഒരു മനുഷ്യെന കണ്ടു. 10

അവർ അവനിൽ കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിന്നു ശബ്ബത്തിൽ
െസൗഖ്യമാക്കുന്നതു വിഹിതേമാ എന്നു അവേനാടു
േചാദിച്ചു. 11 അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്നു
ഒരു ആടുണ്ടു എന്നിരിക്കെട്ട; അതു ശബ്ബത്തിൽ
കുഴിയിൽ വീണാൽ അവൻ അതിെന പിടിച്ചു
കയറ്റുകയില്ലേയാ? 12 എന്നാൽ മനുഷ്യൻ
ആടിെനക്കാൾ എ്രത വിേശഷതയുള്ളവൻ. ആകയാൽ
ശബ്ബത്തിൽ നന്മ െചയ്യുന്നതു വിഹിതം തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 പിെന്ന ആ മനുഷ്യേനാടു: ൈക നീട്ടുക
എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ നീട്ടി, അതു മേറ്റതുേപാെല
െസൗഖ്യമായി. 14 പരീശന്മാേരാ പുറെപ്പട്ടു അവെന
നശിപ്പിപ്പാൻ േവണ്ടി അവന്നു വിേരാധമായി തമ്മിൽ
ആേലാചിച്ചു. 15 േയശു അതു അറിഞ്ഞിട്ടു അവിടം
വിട്ടുേപായി, വളെര േപർ അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു;
അവൻ അവെര ഒെക്കയും െസൗഖ്യമാക്കി, 16 തെന്ന
്രപസിദ്ധമാക്കരുതു എന്നു അവേരാടു ആജ്ഞാപിച്ചു.

17 “ഇതാ, ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത എെന്റ ദാസൻ,
എെന്റ ഉള്ളം ്രപസാദിക്കുന്ന എെന്റ ്രപിയൻ; ഞാൻ
എെന്റ ആത്മാവിെന അവെന്റേമൽ െവക്കും;
അവൻ ജാതികൾക്കു ന്യായവിധി അറിയിക്കും. 18

അവൻ കലഹിക്കയില്ല, നിലവിളിക്കയില്ല; ആരും
െതരുക്കളിൽ അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കയുമില്ല. 19

ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചുകളകയില്ല; പുകയുന്ന
തിരി െകടുത്തുകളകയില്ല; അവൻ ന്യായവിധി
ജയേത്താളം നടത്തും. 20 അവെന്റ നാമത്തിൽ
ജാതികൾ ്രപത്യാശെവക്കും”

21 എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകന്മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തു നിവൃത്തി ആകുവാൻ സംഗതിവന്നു.

22 അനന്തരം ചിലർ കുരുടനും ഊമനുമാേയാരു
ഭൂത്രഗസ്തെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
ഊമൻ സംസാരിക്കയും കാൺകയും െചയവ്ാൻ
തക്കവണ്ണം അവൻ അവെന െസൗഖ്യമാക്കി. 23

പുരുഷാരം ഒെക്കയും വിസമ്യിച്ചു: ഇവൻ
ദാവീദപ്ു്രതൻ തേന്നേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അതു
േകട്ടിട്ടു പരീശന്മാർ: ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുെട തലവനായ
െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടല്ലാെത ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവൻ
അവരുെട നിരൂപണം അറിഞ്ഞു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: ഒരു രാജ്യം തന്നിൽ തേന്ന ഛി്രദിച്ചു
എങ്കിൽ ശൂന്യമാകും; 26 ഒരു പട്ടണേമാ ഗൃഹേമാ
തന്നിൽ തേന്ന ഛി്രദിച്ചു എങ്കിൽ നിലനില്ക്കയില്ല.
സാത്താൻ സാത്താെന പുറത്താക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അവൻ തന്നിൽ തേന്ന ഛി്രദിച്ചു േപായേല്ലാ; പിെന്ന
അവെന്റ രാജ്യം എങ്ങെന നിലനില്ക്കും? 27 ഞാൻ
െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടു ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട മക്കൾ
ആെരെക്കാണ്ടു പുറത്താക്കുന്നു? അതുെകാണ്ടു അവർ
നിങ്ങൾക്കു ന്യായാധിപന്മാർ ആകും. 28

ൈദവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു
എങ്കിേലാ ൈദവരാജ്യം നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു സപ്ഷ്ടം. 29 ബലവാെന
പിടിച്ചു െകട്ടീട്ടല്ലാെത ബലവാെന്റ വീട്ടിൽ കടന്നു
അവെന്റ േകാപ്പു കവന്നൎ ുകളവാൻ എങ്ങെന കഴിയും?
പിടിച്ചുെകട്ടിയാൽ പിെന്ന അവെന്റ വീടു കവച്ചൎ
െചയ്യാം. 30 എനിക്കു അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്കു
്രപതികൂലം ആകുന്നു; എേന്നാടുകൂെട േചക്കൎ ാത്തവൻ
ചിതറിക്കുന്നു. 31 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നതു: സകലപാപവും ദൂഷണവും
മനുഷ്യേരാടു ക്ഷമിക്കും; ആത്മാവിന്നു േനെരയുള്ള
ദൂഷണേമാ ക്ഷമിക്കയില്ല. 32 ആെരങ്കിലും
മനുഷ്യപു്രതന്നു േനെര ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അതു
അവേനാടു ക്ഷമിക്കും; പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നു േനെര
പറഞ്ഞാേലാ ഈ േലാകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും
അവേനാടു ക്ഷമിക്കയില്ല. 33 ഒന്നുകിൽ വൃക്ഷം
നല്ലതു, ഫലവും നല്ലതു എന്നു െവപ്പിൻ; അല്ലായ്കിൽ
വൃക്ഷം ചീത്ത, ഫലവും ചീത്ത എന്നു െവപ്പിൻ; ഫലം
െകാണ്ടേല്ലാ വൃക്ഷം അറിയുന്നതു. 34

സപ്പൎ സന്തതികെള, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരായിരിെക്ക നല്ലതു
സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങെന കഴിയും? ഹൃദയം നിറഞ്ഞു
കവിയുന്നതിൽ നിന്നേല്ലാ വായ ്സംസാരിക്കുന്നതു. 35

നല്ല മനുഷ്യൻ തെന്റ നല്ല നിേക്ഷപത്തിൽനിന്നു നല്ലതു
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടമനുഷ്യൻ
ദുന്നൎ ിേക്ഷപത്തിൽനിന്നു തീയതു പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
36 എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏതു
നിസ്സാരവാക്കിന്നും ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ കണക്കു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 37 നിെന്റ വാക്കുകളാൽ നീ
നീതീകരിക്കെപ്പടുകയും നിെന്റ വാക്കുകളാൽ കുറ്റം
വിധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും.

38 അേപ്പാൾ ശാ്രസ്തിമാരിലും പരീശന്മാരിലും ചിലർ
അവേനാടു: ഗുേരാ, നീ ഒരു അടയാളം
െചയത്ുകാണ്മാൻ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു
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പറഞ്ഞു. അവൻ അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: 39

േദാഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം
തിരയുന്നു; േയാനാ്രപവാചകെന്റ അടയാളമല്ലാെത
അതിന്നു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല. 40 േയാനാ
കടലാനയുെട വയറ്റിൽ മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും
ഇരുന്നതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നു രാവും മൂന്നു
പകലും ഭൂമിയുെട ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും. 41 നീെനേവക്കാർ
ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറേയാടു ഒന്നിച്ചു
എഴുേന്നറ്റു അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ
േയാനയുെട ്രപസംഗം േകട്ടു മാനസാന്തരെപ്പട്ടുവേല്ലാ;
ഇതാ, ഇവിെട േയാനയിലും വലിയവൻ. 42 െതെക്ക
രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറേയാടു ഒന്നിച്ചു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവൾ
ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം േകൾപ്പാൻ ഭൂമിയുെട
അറുതികളിൽ നിന്നു വന്നുവേല്ലാ; ഇവിെട ഇതാ,
ശേലാേമാനിലും വലിയവൻ. 43 അശുദ്ധാത്മാവു ഒരു
മനുഷ്യെന വിട്ടു പുറെപ്പട്ടേശഷം നീരില്ലാത്ത
സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി തണുപ്പു അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടു
സഞ്ചരിക്കുന്നു; കെണ്ടത്തുന്നില്ലതാനും. 44 ഞാൻ
പുറെപ്പട്ടുേപാന്ന എെന്റ വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചല്ലും
എന്നു അവൻ പറയുന്നു; ഉടെന വന്നു, അതു
ഒഴിഞ്ഞതും അടിച്ചുവാരി അലങ്കരിച്ചതുമായി
കാണുന്നു. 45 പിെന്ന അവൻ പുറെപ്പട്ടു, തന്നിലും
ദുഷ്ടതേയറിയ േവെറ ഏഴു ആത്മാക്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നു; അവരും അവിെട കയറി
പാക്കൎ ുന്നു; ആ മനുഷ്യെന്റ പിന്നെത്ത സ്ഥിതി
മുമ്പിലേത്തതിലും വല്ലാെത ആകും; ഈ
ദുഷ്ടതലമുെറക്കും അങ്ങെന ഭവിക്കും.

46 അവൻ പുരുഷാരേത്താടു സംസാരിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കയിൽ അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
അവേനാടു സംസാരിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ചു പുറത്തു
നിന്നു. 47 ഒരുത്തൻ അവേനാടു: നിെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും നിേന്നാടു സംസാരിപ്പാൻ
ആ്രഗഹിച്ചു പുറത്തുനില്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 48

അതു പറഞ്ഞവേനാടു അവൻ: എെന്റ അമ്മ ആർ
എെന്റ സേഹാദരന്മാർ ആർ എന്നു േചാദിച്ചു 49

ശിഷ്യന്മാരുെട േനെര ൈക നീട്ടി: ഇതാ, എെന്റ
അമ്മയും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും. 50 സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ
എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യുന്നവൻ എെന്റ
സേഹാദരനും സേഹാദരിയും അമ്മയും ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്നു േയശു വീട്ടിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
കടലരിെക ഇരുന്നു. 2 വളെര പുരുഷാരം
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടുകെകാണ്ടു

അവൻ പടകിൽ കയറി ഇരുന്നു; പുരുഷാരം എല്ലാം
കരയിൽ നിന്നു. 3 അവൻ അവേരാടു പലതും
ഉപമകളായി ്രപസ്താവിച്ചെതന്തന്നാൽ:
വിെതക്കുന്നവൻ വിെതപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടു. 4

വിെതക്കുേമ്പാൾ ചിലതു വഴിയരിെക വീണു;
പറവകൾ വന്നു അതു തിന്നു കളഞ്ഞു. 5 ചിലതു
പാറസ്ഥലത്തു ഏെറ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്തു വീണു;
മണ്ണിന്നു താഴച്യില്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ
മുെളച്ചുവന്നു. 6 സൂയ്യൎ ൻ ഉദിച്ചാെറ ചൂടുതട്ടി, േവർ
ഇല്ലായ്കയാൽ അതു ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റു ചിലതു
മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണു; മുള്ളു മുെളച്ചു വളന്നൎ ു അതിെന
െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 മറ്റു ചിലതു നല്ല നിലത്തു

വീണു, നൂറും അറുപതും മുപ്പതും േമനിയായി
വിളഞ്ഞു. 9 െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

10 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക വന്നു: അവേരാടു
ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു
അവേനാടു േചാദിച്ചു. 11 അവൻ അവേരാടു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു: സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിെന്റ മമ്മൎ ങ്ങെള അറിവാൻ
നിങ്ങൾക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; അവേക്കൎ ാ
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 12 ഉള്ളവന്നു െകാടുക്കും; അവന്നു
സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ അവന്നുള്ളതും
കൂെട എടുത്തുകളയും. 13 അതുെകാണ്ടു അവർ
കണ്ടിട്ടു കാണാെതയും േകട്ടിട്ടു േകൾക്കാെതയും
്രഗഹിക്കാെതയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ ഉപമകളായി
അവേരാടു സംസാരിക്കുന്നു.

14 “നിങ്ങൾ െചവിയാൽ േകൾക്കും
്രഗഹിക്കയില്ലതാനും; കണ്ണാൽ കാണും
ദശൎ ിക്കയില്ലതാനും; ഈ ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം
തടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ െചവിെകാണ്ടു മന്ദമായി
േകൾക്കുന്നു; കണ്ണു അെടച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ കണ്ണു
കാണാെതയും െചവി േകൾക്കാെതയും
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കാെതയും
തിരിഞ്ഞുെകാള്ളാെതയും ഞാൻ അവെര
െസൗഖ്യമാക്കാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന”

15 എന്നു െയശയ്യാവു പറഞ്ഞ ്രപവാചകത്തിന്നു
അവരിൽ നിവൃത്തിവരുന്നു. 16 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട
കണ്ണു കാണുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങളുെട െചവി
േകൾക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ. 17 ഏറിയ
്രപവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നതു
കാണ്മാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ടു കണ്ടില്ല; നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നതു േകൾപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ടും േകട്ടില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 18

എന്നാൽ വിെതക്കുന്നവെന്റ ഉപമ േകട്ടുെകാൾവിൻ.
19 ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിെന്റ വചനം േകട്ടിട്ടു
്രഗഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്നു അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
വിെതക്കെപ്പട്ടതു എടുത്തുകളയുന്നു; ഇതെ്രത
വഴിയരിെക വിെതക്കെപ്പട്ടതു. 20 പാറസ്ഥലത്തു
വിെതക്കെപ്പട്ടേതാ ഒരുത്തൻ വചനെത്ത േകട്ടിട്ടു
ഉടെന സേന്താഷേത്താെട ൈകെകാള്ളുന്നതു
ആകുന്നു എങ്കിലും േവരില്ലാതിരിക്കയാൽ അവൻ
ക്ഷണികനേ്രത. 21 വചനംനിമിത്തം െഞരുക്കേമാ
ഉപ്രദവേമാ േനരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നു. 22 മുള്ളിന്നിടയിൽ
വിെതക്കെപ്പട്ടേതാ, ഒരുത്തൻ വചനം േകൾക്കുന്നു
എങ്കിലും ഈ േലാകത്തിെന്റ ചിന്തയും ധനത്തിെന്റ
വഞ്ചനയും വചനെത്ത െഞരുക്കീട്ടു നിഷഫ്ലനായി
തീരുന്നതാകുന്നു. 23 നല്ല നിലത്തു വിെതക്കെപ്പട്ടേതാ
ഒരുത്തൻ വചനം േകട്ടു ്രഗഹിക്കുന്നതു ആകുന്നു;
അതു വിളഞ്ഞു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും േമനി
നല്കുന്നു.

24 അവൻ മെറ്റാരു ഉപമ അവക്കൎ ു
പറഞ്ഞുെകാടുത്തു: സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ
നിലത്തു നല്ല വിത്തു വിെതച്ചതിേനാടു
സദൃശമാകുന്നു. 25 മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ അവെന്റ
ശ്രതു വന്നു, േകാതമ്പിെന്റ ഇടയിൽ കള വിെതച്ചു
െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 26 ഞാറു വളന്നൎ ു കതിരായേപ്പാൾ
കളയും കാണായവ്ന്നു. 27 അേപ്പാൾ വീട്ടുടയവെന്റ
ദാസന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു: യജമാനേന,
വയലിൽ നല്ലവിത്തല്ലേയാ വിെതച്ചതു? പിെന്ന കള
എവിെടനിന്നു വന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 28 ഇതു ശ്രതു
െചയത്താകുന്നു എന്നു അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ േപായി അതു പറിച്ചുകൂട്ടുവാൻ

മത്തായി 12:39 756 മത്തായി 13:28
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സമ്മതമുേണ്ടാ എന്നു ദാസന്മാർ അവേനാടു
േചാദിച്ചു. 29 അതിന്നു അവൻ: ഇല്ല, പേക്ഷ കള
പറിക്കുേമ്പാൾ േകാതമ്പും കൂെട പിഴുതുേപാകും. 30

രണ്ടുംകൂെട െകായേ്ത്താളം വളരെട്ട; െകായത്്തു
കാലത്തു ഞാൻ െകായ്യുന്നവേരാടു മുെമ്പ കള
പറിച്ചുകൂട്ടി ചുട്ടുകളേയണ്ടതിന്നു െകട്ടുകളായി
െകട്ടുവാനും േകാതമ്പു എെന്റ കളപ്പുരയിൽ
കൂട്ടിെവപ്പാനും കലപ്ിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

31 മെറ്റാരു ഉപമ അവൻ അവക്കൎ ു
പറഞ്ഞുെകാടുത്തു: സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം കടുകുമണിേയാടു
സദൃശം; അതു ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തെന്റ വയലിൽ
ഇട്ടു. 32 അതു എല്ലാവിത്തിലും െചറിയെതങ്കിലും
വളന്നൎ ു സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി,
ആകാശത്തിെല പറവകൾ വന്നു അതിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വൃക്ഷമായി
തീരുന്നു.

33 അവൻ മെറ്റാരു ഉപമ അവേരാടു പറഞ്ഞു:
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം പുളിച്ച മാവിേനാടു സദൃശം; അതു ഒരു ്രസ്തീ
എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചുവരുേവാളം
അടക്കിെവച്ചു. 34 ഇതു ഒെക്കയും േയശു
പുരുഷാരേത്താടു ഉപമകളായി പറഞ്ഞു; ഉപമ
കൂടാെത അവേരാടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല

35 “ഞാൻ ഉപമ ്രപസ്താവിപ്പാൻ വായത്ുറക്കും;
േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ ഗൂഢമായതു ഉച്ചരിക്കും”

എന്നു ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞതു നിവൃത്തിയാകുവാൻ
സംഗതിവന്നു.

36 അനന്തരം േയശു പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു
വീട്ടിൽ വന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു:
വയലിെല കളയുെട ഉപമ െതളിയിച്ചുതേരണം എന്നു
അേപക്ഷിച്ചു. അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: 37

നല്ല വിത്തു വിെതക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപു്രതൻ; 38

വയൽ േലാകം; നല്ലവിത്തു രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ; 39

കള ദുഷ്ടെന്റ പു്രതന്മാർ; അതു വിെതച്ച ശ്രതു
പിശാചു; െകായത്്തു േലാകാവസാനം; െകായ്യുന്നവർ
ദൂതന്മാർ. 40 കള കൂട്ടി തീയിൽ ഇട്ടു ചുടുംേപാെല
േലാകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും. 41 മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റ ദൂതന്മാെര അയക്കും; അവർ അവെന്റ
രാജ്യത്തിൽനിന്നു എല്ലാ ഇടച്ചൎ കെളയും അധമ്മൎ ം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെരയും കൂട്ടിേച്ചത്തൎ ു 42 തീച്ചൂളയിൽ
ഇട്ടുകളകയും; അവിെട കരച്ചലും പല്ലുകടിയും
ഉണ്ടാകും. 43 അന്നു നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുെട
പിതാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ സൂയ്യൎ െനേപ്പാെല
്രപകാശിക്കും. െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

44 സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചുെവച്ച നിധിേയാടു
സദൃശം. അതു ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടു മെറച്ചിട്ടു, തെന്റ
സേന്താഷത്താൽ െചന്നു തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
വിറ്റു ആ വയൽ വാങ്ങി.

45 പിെന്നയും സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം നല്ല മുത്തു
അേന്വഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിേയാടു സദൃശം. 46

അവൻ വിലേയറിയ ഒരു മുത്തു കെണ്ടത്തിയാെറ
െചന്നു തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റു അതു വാങ്ങി.

47 പിെന്നയും സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും
എല്ലാവക മീനും പിടിക്കുന്നതുമാേയാരു വലേയാടു
സദൃശം. 48 നിറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ അതു വലിച്ചു
കെരക്കു കയറ്റി, ഇരുന്നുെകാണ്ടു നല്ലതു പാ്രതങ്ങളിൽ
കൂട്ടിെവച്ചു, ചീത്ത എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 49 അങ്ങെന
തേന്ന േലാകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും; ദൂതന്മാർ
പുറെപ്പട്ടു നീതിമാന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്നു ദുഷ്ടന്മാെര
േവർതിരിച്ചു തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും; 50 അവിെട
കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

51 ഇെതല്ലാം ്രഗഹിച്ചുേവാ? എന്നതിന്നു അവർ ഉവ്വു
എന്നു പറഞ്ഞു. 52 അവൻ അവേരാടു: അതുെകാണ്ടു
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിന്നു ശിഷ്യനായിത്തീന്നൎ  ഏതു ശാ്രസ്തിയും
തെന്റ നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു പുതിയതും പഴയതും
എടുത്തു െകാടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടയവേനാടു
സദൃശനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

53 ഈ ഉപമകെള പറഞ്ഞു തീന്നൎ േശഷം േയശു
അവിടം വിട്ടു തെന്റ പിതൃനഗരത്തിൽ വന്നു, അവരുെട
പള്ളിയിൽ അവക്കൎ ു ഉപേദശിച്ചു. 54 അവർ
വിസമ്യിച്ചു: ഇവന്നു ഈ ജ്ഞാനവും
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളും എവിെട നിന്നു? 55 ഇവൻ
തച്ചെന്റ മകൻ അല്ലേയാ? ഇവെന്റ അമ്മ മറിയ
എന്നവളല്ലേയാ? ഇവെന്റ സേഹാദരന്മാർ യാേക്കാബ,്
േയാെസ, ശിേമാൻ, യൂദാ എന്നവർ അല്ലേയാ? 56

ഇവെന്റ സേഹാദരികളും എല്ലാം
നേമ്മാടുകൂെടയില്ലേയാ? ഇവന്നു ഇതു ഒെക്കയും
എവിെട നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ
ഇടറിേപ്പായി. 57 േയശു അവേരാടു: ഒരു ്രപവാചകൻ
തെന്റ പിതൃനഗരത്തിലും സ്വന്തഭവനത്തിലും അല്ലാെത
ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 58

അവരുെട അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവിെട വളെര
വീയ്യൎ ്രപവത്തൎ ികെള െചയത്ില്ല.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാവു
േയശുവിെന്റ ശ്രുതി േകട്ടിട്ടു: 2 അവൻ
േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ; അവൻ

മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിത്തൎ ു;
അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഈ ശക്തികൾ അവനിൽ
വ്യാപരിക്കുന്നതു എന്നു തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു. 3 െഹേരാദാവു തെന്റ സേഹാദരനായ
ഫീലിെപ്പാസിെന്റ ഭായ്യൎ  െഹേരാദ്യ നിമിത്തം, അവൾ
നിനക്കു ഭായ്യൎ യായിരിക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല എന്നു 4

േയാഹന്നാൻ അവേനാടു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു തേന്ന,
അവെന പിടിച്ചു െകട്ടി തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു. 5

അവെന െകാല്ലുവാൻ മനസ്സുണ്ടായിട്ടും പുരുഷാരം
അവെന ്രപവാചകൻ എന്നു എണ്ണുകയാൽ അവെര
ഭയെപ്പട്ടു. 6 എന്നാൽ െഹേരാദാവിെന്റ ജനനദിവസം
ആയേപ്പാൾ െഹേരാദ്യയുെട മകൾ സഭാമേദ്ധ്യ നൃത്തം
െചയത്ു െഹേരാദാവിെന ്രപസാദിപ്പിച്ചു. 7

അതുെകാണ്ടു എന്തു േചാദിച്ചാലും അവൾക്കു
െകാടുക്കും എന്നു അവൻ സത്യംെചയത്ു
വാക്കുെകാടുത്തു. 8 അവൾ അമ്മയുെട
ഉപേദശ്രപകാരം: േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല ഒരു
താലത്തിൽ തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 9 രാജാവു
ദുഃഖിച്ചു എങ്കിലും െചയത് സത്യെത്തയും
വിരുന്നുകാെരയും വിചാരിച്ചു അതു െകാടുപ്പാൻ
കലപ്ിച്ചു; 10 ആളയച്ചു തടവിൽ േയാഹന്നാെന
ശിരഃേഛദം െചയ്യിച്ചു. 11 അവെന്റ തല ഒരു
താലത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു ബാെലക്കു െകാടുത്തു;
അവൾ അെമ്മക്കു െകാണ്ടുേപായി െകാടുത്തു. 12

അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ െചന്നു ഉടൽ എടുത്തു കുഴിച്ചിട്ടു:
പിെന്ന വന്നു േയശുവിെന അറിയിച്ചു.

13 അതു േകട്ടിട്ടു േയശു അവിടംവിട്ടു പടകിൽ കയറി
നിജ്ജൎ നമാേയാരു സ്ഥലേത്തക്കു േവറിട്ടു വാങ്ങിേപ്പായി;
പുരുഷാരം അതു േകട്ടു പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നു
കാൽനടയായി അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു. 14 അവൻ
വന്നു വലിയ പുരുഷാരെത്ത കണ്ടു അവരിൽ
മനസ്സലിഞ്ഞു അവരുെട േരാഗികെള െസൗഖ്യമാക്കി.
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15 ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു: ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമിയേല്ലാ; േനരവും
ൈവകി; പുരുഷാരം ്രഗാമങ്ങളിൽ േപായി
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ െകാേള്ളണ്ടതിന്നു അവെര
പറഞ്ഞയേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 േയശു
അവേരാടു: അവർ േപാകുവാൻ ആവശ്യമില്ല; നിങ്ങൾ
അവക്കൎ ു ഭക്ഷിപ്പാൻ െകാടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അവർ അവേനാടു: അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീനും
അല്ലാെത ഞങ്ങൾക്കു ഇവിെട ഒന്നും ഇല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 അതു ഇങ്ങുെകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന പുരുഷാരം പുല്ലിേന്മൽ
ഇരിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു; ആ അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീനും
എടുത്തു, സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കു േനാക്കി വാഴത്്തി, അപ്പം
നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ
പുരുഷാരത്തിന്നും െകാടുത്തു. 20 എല്ലാവരും തിന്നു
തൃപത്രായി; േശഷിച്ച കഷണം പ്രന്തണ്ടു െകാട്ട
നിറെച്ചടുത്തു. 21 തിന്നവേരാ ്രസ്തീകെളയും
ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത ഏകേദശം അയ്യായിരം
പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു.

22 ഉടെന േയശു താൻ പുരുഷാരെത്ത
പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന്നിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ
കയറി, തനിക്കുമുമ്പായി അക്കെരക്കു േപാകുവാൻ
അവെര നിബൎ ന്ധിച്ചു. 23 അവൻ പുരുഷാരെത്ത
പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ തനിെയ മലയിൽ
കയറിേപ്പായി; ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാൾ ഏകനായി
അവിെട ഇരുന്നു. 24 പടേകാ കരവിട്ടു പലനാഴിക
ദൂരത്തായി, കാറ്റു ്രപതികൂലമാകെകാണ്ടു തിരകളാൽ
വലഞ്ഞിരുന്നു. 25 രാ്രതിയിെല നാലാം യാമത്തിൽ
അവൻ കടലിേന്മൽ നടന്നു അവരുെട അടുക്കൽ വന്നു.
26 അവൻ കടലിേന്മൽ നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു
ശിഷ്യന്മാർ ്രഭമിച്ചു: അതു ഒരു ഭൂതം എന്നു പറഞ്ഞു
േപടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. 27 ഉടെന േയശു അവേരാടു:
ൈധയ്യൎ െപ്പടുവിൻ; ഞാൻ ആകുന്നു; േപടിേക്കണ്ടാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അതിന്നു പെ്രതാസ:് കത്തൎ ാേവ, നീ
ആകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ െവള്ളത്തിേന്മൽ നിെന്റ
അടുെക്ക വേരണ്ടതിന്നു കലപ്ിേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 29 വരിക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ ്പടകിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി, േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ലുവാൻ െവള്ളത്തിേന്മൽ നടന്നു. 30

എന്നാൽ അവൻ കാറ്റു കണ്ടു േപടിച്ചു
മുങ്ങിത്തുടങ്ങുകയാൽ: കത്തൎ ാേവ, എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു നിലവിളിച്ചു. 31 േയശു ഉടെന
ൈക നീട്ടി അവെന പിടിച്ചു: അലപ്വിശ്വാസിേയ, നീ
എന്തിന്നു സംശയിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അവർ
പടകിൽ കയറിയേപ്പാൾ കാറ്റു അമന്നൎ ു. 33

പടകിലുള്ളവർ: നീ ൈദവപു്രതൻ സത്യം എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന നമസ്കരിച്ചു.

34 അവർ അക്കരെയത്തി, െഗേന്നസെരത്തു േദശത്തു
െചന്നു. 35 അവിടെത്ത ജനങ്ങൾ അവൻ ആെരന്നു
അറിഞ്ഞു ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിൽ എല്ലാം ആളയച്ചു
ദീനക്കാെര ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 36 അവെന്റ വ്രസ്തത്തിെന്റ െതാങ്ങൽ
മാ്രതം െതാടുവാൻ അനുവാദം േചാദിച്ചു. െതാട്ടവക്കൎ ു
ഒെക്കയും െസൗഖ്യം വന്നു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം െയരൂശേലമിൽനിന്നു പരീശന്മാരും
ശാ്രസ്തിമാരും േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: 2

നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ പൂവ്വൎ ന്മാരുെട സ്രമ്പദായം

ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു? അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ൈക
കഴുകുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു 3 അവൻ അവേരാടു
ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുെട സ്രമ്പദായംെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ ൈദവകലപ്ന ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു? 4

അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും
അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ ദുഷിക്കുന്നവൻ
മരിേക്കണം എന്നും ൈദവം കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ. 5

നിങ്ങേളാ ഒരുത്തൻ അപ്പേനാടു എങ്കിലും അമ്മേയാടു
എങ്കിലും: നിനക്കു എന്നാൽ ഉപകാരമായി വേരണ്ടതു
വഴിപാടു എന്നു പറഞ്ഞാൽ 6 അവൻ അപ്പെന
ബഹുമാനിേക്കണ്ടാ എന്നു പറയുന്നു; ഇങ്ങെന
നിങ്ങളുെട സ്രമ്പദായത്താൽ നിങ്ങൾ
ൈദവവചനെത്ത ദുബ്ബൎ ലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 7

കപടഭക്തിക്കാേര, നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു െയശയ്യാവു:
8 “ഈ ജനം അധരംെകാണ്ടു എെന്ന

ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുെട ഹൃദയം
എെന്ന വിട്ടു അകന്നിരിക്കുന്നു. 9

മാനുഷകലപ്നകളായ ഉപേദശങ്ങെള അവർ
പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടു എെന്ന വ്യത്ഥൎ മായി
ഭജിക്കുന്നു”

എന്നിങ്ങെന ്രപവചിച്ചതു ഒത്തിരിക്കുന്നു. 10 പിെന്ന
അവൻ പുരുഷാരെത്ത അരിെക വിളിച്ചു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: േകട്ടു ്രഗഹിച്ചു െകാൾവിൻ. 11

മനുഷ്യന്നു അശുദ്ധിവരുത്തുന്നതു വായിക്കകത്തു
െചല്ലുന്നതു അല്ല, വായിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത;
അതു മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 12 അേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക വന്നു: പരീശന്മാർ ഈ വാക്കു
േകട്ടു ഇടറിേപ്പായി എന്നു അറിയുന്നുേവാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 13 അതിന്നു അവൻ: സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ എെന്റ
പിതാവു നട്ടിട്ടില്ലാത്ത ൈത ഒെക്കയും േവേരാെട
പറിഞ്ഞുേപാകും. 14 അവെര വിടുവിൻ; അവർ
കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികൾ അേ്രത; കുരുടൻ
കുരുടെന വഴിനടത്തിയാൽ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 പെ്രതാസ ്അവേനാടു: ആ
ഉപമ ഞങ്ങൾക്കു െതളിയിച്ചുതേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളും
ഇന്നുവെര േബാധമില്ലാത്തവേരാ? 17 വായിക്കകത്തു
കടക്കുന്നതു എല്ലാം വയറ്റിൽ െചന്നിട്ടു മറപ്പുരയിൽ
േപാകുന്നു എന്നു ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? 18 വായിൽ
നിന്നു പുറെപ്പടുന്നേതാ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വരുന്നു;
അതു മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 19

എങ്ങെനെയന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത, കുലപാതകം,
വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, േമാഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം,
ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടുവരുന്നു. 20 മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നതു
ഇതേ്രത; കഴുകാത്ത ൈകെകാണ്ടു ഭക്ഷിക്കുന്നേതാ
മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല.

21 േയശു അവിടം വിട്ടു, േസാർ സീേദാൻ എന്ന
്രപേദശങ്ങളിേലക്കു വാങ്ങിേപ്പായി. 22 ആ
േദശത്തുനിന്നു ഒരു കനാന്യ്രസ്തീ വന്നു, അവേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, ദാവീദ ്പു്രതാ, എേന്നാടു കരുണ
േതാേന്നണേമ; എെന്റ മകൾക്കു ഭൂേതാപ്രദവം
കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 23

അവൻ അവേളാടു ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല;
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക, വന്നു: അവൾ നമ്മുെട
പിന്നാെല നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്നു; അവെള
പറഞ്ഞയേക്കണേമ എന്നു അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു.
24 അതിന്നു അവൻ: യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല
കാണാെതേപായ ആടുകളുെട അടുക്കേലക്കല്ലാെത
എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 25
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എന്നാൽ അവൾ വന്നു: കത്തൎ ാേവ, എെന്ന
സഹായിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
നമസ്കരിച്ചു. 26 അവേനാ: മക്കളുെട അപ്പം എടുത്തു
നായ്ക്കുട്ടികൾക്കു ഇട്ടുെകാടുക്കുന്നതു നന്നല്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 27 അതിന്നു അവൾ: അേത,
കത്തൎ ാേവ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുെട േമശയിൽ നിന്നു
വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 േയശു അവേളാടു: ്രസ്തീേയ, നിെന്റ
വിശ്വാസം വലിയതു; നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല നിനക്കു
ഭവിക്കെട്ട എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ നാഴികമുതൽ
അവളുെട മകൾക്കു െസൗഖ്യം വന്നു.

29 േയശു അവിെട നിന്നു യാ്രതയായി
ഗലീലക്കടലരിെക െചന്നു മലയിൽ കയറി അവിെട
ഇരുന്നു. 30 വളെര പുരുഷാരം മുടന്തർ, കുരുടർ,
ഊമർ, കൂനർ മുതലായ പലെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു അവെന്റ കാൽക്കൽ െവച്ചു; അവൻ
അവെര െസൗഖ്യമാക്കി; 31 ഊമർ സംസാരിക്കുന്നതും
കൂനർ െസൗഖ്യമാകുന്നതും മുടന്തർ നടക്കുന്നതും
കുരുടർ കാണുന്നതും പുരുഷാരം കണ്ടിട്ടു
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി.

32 എന്നാൽ േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര
അടുെക്കവിളിച്ചു: ഈ പുരുഷാരം ഇേപ്പാൾ മൂന്നു
നാളായി എേന്നാടുകൂെട പാക്കൎ ുന്നു; അവക്കൎ ു
ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അവെരക്കുറിച്ചു
എനിക്കു മനസ്സലിവു േതാന്നുന്നു; അവെര
പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സുമില്ല; അവർ
വഴിയിൽെവച്ചു തളന്നൎ ുേപാേയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
33 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാടു: ഇ്രത വലിയ
പുരുഷാരത്തിന്നു തൃപത്ിവരുത്തുവാൻ മതിയായ
അപ്പം ഈ കാട്ടിൽ നമുക്കു എവിെട നിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 നിങ്ങളുെട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ടു
എന്നു േയശു േചാദിച്ചു; ഏഴു; കുെറ െചറുമീനും
ഉണ്ടു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 35 അവൻ
പുരുഷാരേത്താടു നിലത്തു ഇരിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു, 36 ആ
ഏഴു അപ്പവും മീനും എടുത്തു വാഴത്്തി നുറുക്കി
ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിന്നും
െകാടുത്തു. 37 എല്ലാവരും തിന്നു തൃപത്രായി;
േശഷിച്ച കഷണം അവർ ഏഴു വട്ടി നിെറെച്ചടുത്തു.
38 തിന്നവേരാ ്രസ്തീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത
നാലായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. 39 പിെന്ന
അവൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു പടകിൽ കയറി
മഗദാേദശത്തു എത്തി.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം പരീശന്മാരും സദൂക്യരും അടുെക്ക
വന്നു: ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു അടയാളം
കാണിച്ചുതേരണെമന്നു അവെന പരീക്ഷിച്ചു

േചാദിച്ചു. 2 അവേരാടു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
സന്ധ്യാസമയത്തു ആകാശം ചുവന്നുകണ്ടാൽ നല്ല
െതളിവാകും എന്നും 3 രാവിെല ആകാശം മൂടി
ചുവന്നുകണ്ടാൽ ഇന്നു മഴേക്കാൾ ഉണ്ടാകും എന്നും
നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ ഭാവം
വിേവചിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; എന്നാൽ കാല
ലക്ഷണങ്ങെള വിേവചിപ്പാൻ കഴികയില്ലേയാ? 4

േദാഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം
തിരയുന്നു; േയാനയുെട അടയാളമല്ലാെത അതിന്നു
അടയാളം ലഭിക്കയില്ല; പിെന്ന അവൻ അവെര വിട്ടു
േപായി.

5 ശിഷ്യന്മാർ അക്കെര േപാകുേമ്പാൾ അപ്പം
എടുപ്പാൻ മറന്നുേപായി. 6 എന്നാൽ േയശു
അവേരാടു: േനാക്കുവിൻ പരീശന്മാരുെടയും
സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ച മാവു സൂക്ഷിച്ചു െകാൾവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അപ്പം െകാണ്ടുേപാരായ്കയാൽ
ആയിരിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 8

അതു അറിഞ്ഞിട്ടു േയശു പറഞ്ഞതു:
അലപ്വിശ്വാസികേള, അപ്പം െകാണ്ടുവരായ്കയാൽ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുന്നതു എന്തു? 9 ഇേപ്പാഴും
നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? അയ്യായിരം േപക്കൎ ു
അഞ്ചു അപ്പം െകാടുത്തിട്ടു എ്രത െകാട്ട എടുത്തു
എന്നും 10 നാലായിരം േപക്കൎ ു ഏഴു അപ്പം
െകാടുത്തിട്ടു എ്രത വട്ടി എടുത്തു എന്നും
ഓക്കൎ ുന്നില്ലേയാ? 11 പരീശന്മാരുെടയും
സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ച മാവു സൂക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണം
എന്നു പറഞ്ഞതു അപ്പെത്തക്കുറിച്ചല്ല എന്നു
തിരിച്ചറിയാത്തതു എന്തു? 12 അങ്ങെന അപ്പത്തിെന്റ
പുളിച്ച മാവല്ല, പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും
ഉപേദശമേ്രത സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവാൻ അവൻ പറഞ്ഞു
എന്നു അവർ ്രഗഹിച്ചു.

13 േയശു ഫിലിപ്പിെന്റ ൈകസയ്യൎ യുെട ്രപേദശത്തു
എത്തിയേശഷം തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു: ജനങ്ങൾ
മനുഷ്യപു്രതെന ആർ എന്നു പറയുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു. 14 ചിലർ േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ എന്നും
മറ്റു ചിലർ ഏലീയാെവന്നും േവെറ ചിലർ
യിെരമ്യാേവാ ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തേനാ എന്നും
പറയുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 15 നിങ്ങേളാ
എെന്ന ആർ എന്നു പറയുന്നു എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചതിന്നു ശിേമാൻ പെ്രതാസ:് 16 നീ ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 17 േയശു അവേനാടു: ബർേയാനാശിേമാെന,
നീ ഭാഗ്യവാൻ; ജഡരക്തങ്ങൾ അല്ല, സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ
എെന്റ പിതാവെ്രത നിനക്കു ഇതു െവളിെപ്പടുത്തിയതു.
18 നീ പെ്രതാസ ്ആകുന്നു; ഈ പാറേമൽ ഞാൻ
എെന്റ സഭെയ പണിയും; പാതാളേഗാപുരങ്ങൾ
അതിെന ജയിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്നു. 19 സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിെന്റ താേക്കാൽ ഞാൻ
നിനക്കു തരുന്നു; നീ ഭൂമിയിൽ െകട്ടുന്നതു ഒെക്കയും
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ
അഴിക്കുന്നെതാെക്കയും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 പിെന്ന താൻ ്രകിസ്തു
ആകുന്നു എന്നു ആേരാടും പറയാതിരിപ്പാൻ
ശിഷ്യന്മാേരാടു കലപ്ിച്ചു.

21 അന്നു മുതൽ േയശു, താൻ െയരൂശേലമിൽ
െചന്നിട്ടു, മൂപ്പന്മാർ, മഹാപുേരാഹിതന്മാർ, ശാ്രസ്തിമാർ
എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ചു െകാല്ലെപ്പടുകയും
മൂന്നാം നാൾ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നൽക്കയും േവണ്ടതു
എന്നു ശിഷ്യന്മാേരാടു ്രപസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി. 22

പെ്രതാസ ്അവെന േവറിട്ടു െകാണ്ടുേപായി:
കത്തൎ ാേവ, അതു അരുേത; നിനക്കു അങ്ങെന
ഭവിക്കരുേത എന്നു ശാസിച്ചുതുടങ്ങി. 23 അവേനാ
തിരിഞ്ഞു പെ്രതാസിേനാടു; സാത്താേന, എെന്ന വിട്ടു
േപാ; നീ എനിക്കു ഇടച്ചൎ യാകുന്നു; നീ
ൈദവത്തിേന്റതല്ല മനുഷ്യരുേടതെ്രത കരുതുന്നതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു
പറഞ്ഞതു: ഒരുത്തൻ എെന്റ പിന്നാെല വരുവാൻ
ഇച്ഛിച്ചാൽ തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ചു, തെന്റ ്രകൂശു
എടുത്തു എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 25 ആെരങ്കിലും
തെന്റ ജീവെന രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിെന
കളയും; എെന്റ നിമിത്തം ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന
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കളഞ്ഞാൽ അതിെന കെണ്ടത്തും. 26 ഒരു മനുഷ്യൻ
സവ്വൎ േലാകവും േനടീട്ടും തെന്റ ജീവെന
നഷ്ടെപ്പടുത്തിയാൽ അവന്നു എന്തു ്രപേയാജനം?
അല്ല, തെന്റ ജീവെന വീണ്ടുെകാൾവാൻ മനുഷ്യൻ
എന്തു മറുവില െകാടുക്കും? 27 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ
പിതാവിെന്റ മഹത്വത്തിൽ തെന്റ ദൂതന്മാരുമായി വരും;
അേപ്പാൾ അവൻ ഓേരാരുത്തന്നും അവനവെന്റ
്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം നല്കും. 28

മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതു
കാണുേവാളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ
നില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു
പെ്രതാസിെനയും യാേക്കാബിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹന്നാെനയും

കൂട്ടി തനിച്ചു ഒരു ഉയന്നൎ  മലയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി,
2 അവരുെട മുമ്പാെക രൂപാന്തരെപ്പട്ടു, അവെന്റ മുഖം
സൂയ്യൎ െനേപ്പാെല േശാഭിച്ചു അവെന്റ വ്രസ്തം
െവളിച്ചംേപാെല െവള്ളയായി തീന്നൎ ു. 3 േമാെശയും
ഏലീയാവും അവേനാടു സംഭാഷിക്കുന്നതായി അവർ
കണ്ടു. 4 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ ്േയശുവിേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നതു നന്നു; നിനക്കു
സമ്മതെമങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിെട മൂന്നു കുടിൽ
ഉണ്ടാക്കാം; ഒന്നു നിനക്കും ഒന്നു േമാെശക്കും ഒന്നു
ഏലീയാവിന്നും എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അവൻ
പറയുേമ്പാൾ തേന്ന ്രപകാശമുേള്ളാരു േമഘം
അവരുെട േമൽ നിഴലിട്ടു; േമഘത്തിൽ നിന്നു: ഇവൻ
എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ, ഇവങ്കൽ ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു;
ഇവന്നു െചവിെകാടുപ്പിൻ എന്നു ഒരു ശബ്ദവും
ഉണ്ടായി. 6 ശിഷ്യന്മാർ അതു േകട്ടിട്ടു ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ടു കവിണ്ണുവീണു. 7 േയശു അടുത്തു െചന്നു
അവെര െതാട്ടു: എഴുേന്നലപ്ിൻ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അവർ തലെപാക്കിയാെറ േയശുവിെന
മാ്രതമല്ലാെത ആെരയും കണ്ടില്ല.

9 അവൻ മലയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ േയശു
അവേരാടു: മനുഷ്യപു്രതൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
നിന്നു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കുംവെര ഈ ദശൎ നം ആേരാടും
പറയരുതു എന്നു കലപ്ിച്ചു. 10 ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാടു: എന്നാൽ ഏലീയാവു മുെമ്പ വേരണ്ടതു
എന്നു ശാ്രസ്തിമാർ പറയുന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 11 അതിന്നു അവൻ: ഏലീയാവു വന്നു
സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും സത്യം. 12 എന്നാൽ
ഏലീയാവു വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു; എങ്കിലും അവർ അവെന
അറിഞ്ഞുെകാള്ളാെത തങ്ങൾക്കു േതാന്നിയതു എല്ലാം
അവേനാടു െചയത്ു. അവ്വണ്ണം മനുഷ്യപു്രതന്നും
അവരാൽ കഷ്ടെപ്പടുവാനുണ്ടു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 13 അവൻ
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ചു തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു
എന്നു ശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ചു.

14 അവർ പുരുഷാരത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാെറ ഒരു
മനുഷ്യൻ വന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക മുട്ടുകുത്തി: 15

കത്തൎ ാേവ, എെന്റ മകേനാടു കരുണയുണ്ടാേകണേമ;
അവൻ ച്രന്ദേരാഗം പിടിച്ചു പലേപ്പാഴും തീയിലും
പലേപ്പാഴും െവള്ളത്തിലും വീണു വല്ലാത്ത
കഷ്ടത്തിലായേ്പാകുന്നു. 16 ഞാൻ അവെന നിെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ

െസൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അതിന്നു േയശു: അവിശ്വാസവും
േകാട്ടവുമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൂെട ഇരിക്കും? എ്രതേത്താളം നിങ്ങെള
സഹിക്കും? അവെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 18 േയശു
ഭൂതെത്ത ശാസിച്ചു, അതു അവെന വിട്ടുേപായി,
ബാലന്നു ആ നാഴികമുതൽ െസൗഖ്യംവന്നു. 19 പിെന്ന
ശിഷ്യന്മാർ സ്വകായ്യൎ മായി േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: ഞങ്ങൾക്കു അതിെന പുറത്താക്കിക്കൂടാഞ്ഞതു
എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 20 അവൻ അവേരാടു:
നിങ്ങളുെട അലപ്വിശ്വാസം നിമിത്തമേ്രത; 21

നിങ്ങൾക്കു കടുകുമണിേയാളം വിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ
ഈ മലേയാടു: ഇവിെട നിന്നു അേങ്ങാട്ടു നീങ്ങുക
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു നീങ്ങും; നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും
അസാദ്ധ്യമാകയുമില്ല. (എങ്കിലും ്രപാത്ഥൎ നയാലും
ഉപവാസത്താലുമല്ലാെത ഈ ജാതി നീങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ല)
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.

22 അവർ ഗലീലയിൽ സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ േയശു
അവേരാടു: മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടുവാറായിരിക്കുന്നു. 23 അവർ അവെന
െകാല്ലുകയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നൽക്കയും െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു;
അവേരാ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചു.

24 അവർ കഫന്നൎ ഹൂമിൽ എത്തിയാെറ ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം
വാങ്ങുന്നവർ പെ്രതാസിെന്റ അടക്കൽ വന്നു:
നിങ്ങളുെട ഗുരു ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം െകാടുക്കുന്നില്ലേയാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഉവ്വു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
25 അവൻ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ േയശു അവേനാടു:
ശിേമാേന, നിനക്കു എന്തു േതാന്നുന്നു? ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാർ ചുങ്കേമാ കരേമാ ആേരാടു വാങ്ങുന്നു?
പു്രതന്മാേരാേടാ അന്യേരാേടാ എന്നു മുന്നിട്ടു
േചാദിച്ചതിന്നു: അന്യേരാടു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
26 േയശു അവേനാടു: എന്നാൽ പു്രതന്മാർ
ഒഴിവുള്ളവരേല്ലാ. 27 എങ്കിലും നാം അവക്കൎ ു ഇടച്ചൎ
വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ കടലിേലക്കു െചന്നു
ചൂണ്ടൽ ഇട്ടു ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിെന എടുക്ക;
അതിെന്റ വായ ്തുറക്കുേമ്പാൾ ഒരു ചതു്രദൎഹ്മപ്പണം
കാണും; അതു എടുത്തു എനിക്കും നിനക്കും േവണ്ടി
െകാടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ നാഴികയിൽ ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുെക്ക വന്നു. സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും
വലിയവൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ചു. 2 അവൻ

ഒരു ശിശുവിെന അടുെക്ക വിളിച്ചു അവരുെട നടുവിൽ
നിറുത്തി: 3 നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു ശിശുക്കെളേപ്പാെല
ആയവ്രുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4

ആകയാൽ ഈ ശിശുവിെനേപ്പാെല തെന്നത്താൻ
താഴത്്തുന്നവൻ സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ
ആകുന്നു. 5 ഇങ്ങിെനയുള്ള ശിശുവിെന എെന്റ
നാമത്തിൽ ൈകെകാള്ളുന്നവൻ എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളുന്നു. 6 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ആെരങ്കിലും ഇടച്ചൎ
വരുത്തിയാേലാ അവെന്റ കഴുത്തിൽ വലിേയാരു
തിരിക്കല്ലു െകട്ടി അവെന സമു്രദത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ
താഴത്്തിക്കളയുന്നതു അവന്നു നന്നു. 7 ഇടച്ചൎ
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േഹതുവായി േലാകത്തിന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം; ഇടച്ചൎ
വരുന്നതു ആവശ്യം തേന്ന; എങ്കിലും ഇടച്ചൎ
വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം. 8 നിെന്റ കേയ്യാ
കാേലാ നിനക്കു ഇടച്ചൎ  ആയാൽ അതിെന െവട്ടി
എറിഞ്ഞുകളക; രണ്ടു കയ്യും രണ്ടു കാലും
ഉള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ വീഴുന്നതിെനക്കാൾ
അംഗഹീനനായിേട്ടാ മുടന്തനായിേട്ടാ ജീവനിൽ
കടക്കുന്നതു നിനക്കു നന്നു. 9 നിെന്റ കണ്ണു നിനക്കു
ഇടച്ചൎ  ആയാൽ അതിെന ചൂെന്നടുത്തു
എറിഞ്ഞുകളക; രണ്ടു കണ്ണുള്ളവനായി
അഗ്നിനരകത്തിൽ വീഴുന്നതിെനക്കാൾ
ഒററക്കണ്ണനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നതു നിനക്കു
നന്നു. 10 ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുത്തെന
തുച്ഛീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 11

സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ അവരുെട ദൂതന്മാർ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ എെന്റ
പിതാവിെന്റ മുഖം എേപ്പാഴും കാണുന്നു എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 12 നിങ്ങൾക്കു എന്തു
േതാന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്നു നൂറു ആടു ഉണ്ടു
എന്നിരിക്കെട്ട; അവയിൽ ഒന്നു െതററി
ഉഴന്നുേപായാൽ െതാണ്ണൂെറ്റാമ്പതിെനയും വിേട്ടച്ചു
െതററിേപ്പായതിെന മലകളിൽ െചന്നു
തിരയുന്നില്ലേയാ? 13 അതിെന കെണ്ടത്തിയാൽ
െതറ്റിേപ്പാകാത്ത െതാണ്ണൂെറ്റാമ്പതിലും അധികം
അതിെനക്കുറിച്ചു സേന്താഷിക്കും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 14 അങ്ങെനതേന്ന
ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ നശിച്ചുേപാകുന്നതു
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട പിതാവിന്നു ഇഷ്ടമല്ല.

15 നിെന്റ സേഹാദരൻ നിേന്നാടു പിെഴച്ചാൽ നീ
െചന്നു നീയും അവനും മാ്രതം ഉള്ളേപ്പാൾ കുറ്റം
അവന്നു േബാധം വരുത്തുക; അവൻ നിെന്റ വാക്കു
േകട്ടാൽ നീ സേഹാദരെന േനടി. 16

േകൾക്കാഞ്ഞാേലാ രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികളുെട
വായാൽ സകല കായ്യൎ വും ഉറപ്പാേകണ്ടതിന്നു ഒന്നു
രണ്ടു േപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചല്ലുക. 17 അവെര
കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ സഭേയാടു അറിയിക്ക; സഭെയയും
കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്കു പുറജാതിക്കാരനും
ചുങ്കക്കാരനും എന്നേപാെല ഇരിക്കെട്ട. 18 നിങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ െകട്ടുന്നെതല്ലാം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും
െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
അഴിക്കുന്നെതല്ലാം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 19

ഭൂമിയിൽെവച്ചു നിങ്ങളിൽ രണ്ടുേപർ യാചിക്കുന്ന
ഏതു കായ്യൎ ത്തിലും ഐകമത്യെപ്പട്ടാൽ അതു
സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു അവക്കൎ ു
ലഭിക്കും; 20 രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർ എെന്റ നാമത്തിൽ
കൂടിവരുേന്നടെത്താക്കയും ഞാൻ അവരുെട നടുവിൽ
ഉണ്ടു എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

21 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ ്അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
കത്തൎ ാേവ, സേഹാദരൻ എ്രതവട്ടം എേന്നാടു
പിെഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിേക്കണം? 22 ഏഴുവട്ടം
മതിേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. േയശു അവേനാടു:
ഏഴുവട്ടമല്ല, എഴു എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം
തെന്റ ദാസന്മാരുമായി കണക്കു തീപ്പൎ ാൻ ഭാവിക്കുന്ന
ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം. 24 അവൻ കണക്കു
േനാക്കിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പതിനായിരം താലന്തു
കടെമ്പട്ട ഒരുത്തെന അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 25 അവന്നു വീട്ടുവാൻ
വകയില്ലായ്കയാൽ അവെന്റ യജമാനൻ അവെനയും
ഭായ്യൎ െയയും മക്കെളയും അവന്നുള്ളെതാെക്കയും

വിറ്റു കടം തീപ്പൎ ാൻ കലപ്ിച്ചു. 26 അതുെകാണ്ടു ആ
ദാസൻ വീണു അവെന നമസ്കരിച്ചു: യജമാനേന
എേന്നാടു ക്ഷമ േതാേന്നണേമ; ഞാൻ സകലവും തന്നു
തീക്കൎ ാം എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അേപ്പാൾ ആ ദാസെന്റ
യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞു അവെന വിട്ടയച്ചു കടവും
ഇെളച്ചുെകാടുത്തു. 28 ആ ദാസൻ േപാകുേമ്പാൾ
തനിക്കു നൂറു െവള്ളിക്കാശു കടെമ്പട്ട ഒരു
കൂട്ടുദാസെന കണ്ടു െതാെണ്ടക്കു പിടിച്ചു െഞക്കി:
നിെന്റ കടം തീക്കൎ ുക എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവെന്റ
കൂട്ടുദാസൻ: എേന്നാടു ക്ഷമ േതാേന്നണേമ; ഞാൻ
തന്നു തീക്കൎ ാം എന്നു അവേനാടു അേപക്ഷിച്ച. 30

എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാെത ഉടെന െചന്നു കടം
വീട്ടുേവാളം അവെന തടവിൽ ആക്കിച്ചു. 31 ഈ
സംഭവിച്ചതു അവെന്റ കൂട്ടുദാസന്മാർ കണ്ടിട്ടു വളെര
ദുഃഖിച്ചു, െചന്നു സംഭവിച്ചതു ഒെക്കയും യജമാനെന
േബാധിപ്പിച്ചു. 32 യജമാനൻ അവെന വിളിച്ചു:
ദുഷ്ടദാസേന, നീ എേന്നാടു അേപക്ഷിക്കയാൽ ഞാൻ
ആ കടം ഒെക്കയും ഇെളച്ചുതന്നുവേല്ലാ. 33 എനിക്കു
നിേന്നാടു കരുണ േതാന്നിയതുേപാെല നിനക്കും
കൂട്ടുദാസേനാടു കരുണ േതാേന്നണ്ടതല്ലേയാ എന്നു
പറഞ്ഞു 34 അങ്ങെന യജമാനൻ േകാപിച്ചു, അവൻ
കടെമാെക്കയും തീക്കൎ ുേവാളം അവെന
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു 35 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ സേഹാദരേനാടു ഹൃദയപൂവ്വൎ ം
ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവു
അങ്ങെന തേന്ന നിങ്ങേളാടും െചയ്യും.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഈ വചനങ്ങെള പറഞ്ഞു തീന്നൎ ിട്ടു േയശു
ഗലീല വിട്ടു, 2 േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര
െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ അതിേരാളം െചന്നു,

വളെര പുരുഷാരം അവെന പിൻെചന്നു: അവൻ
അവിെടെവച്ചു അവെര െസൗഖ്യമാക്കി.

3 പരീശന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഏതു
കാരണം െചാല്ലിയും ഭായ്യൎ െയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നതു
വിഹിതേമാ എന്നു അവെന പരീക്ഷിച്ചുേചാദിച്ചു. 4

അതിന്നു അവൻ: സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവെര
ആണും െപണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും 5 അതു
നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ടു
ഭായ്യൎ േയാടു പറ്റിേച്ചരും; ഇരുവരും ഒരു േദഹമായി
തീരും എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു എന്നും നിങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 6 അതുെകാണ്ടു അവർ േമലാൽ
രണ്ടല്ല, ഒരു േദഹമേ്രത; ആകയാൽ ൈദവം
േയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുതു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7 അവർ അവേനാടു: എന്നാൽ
ഉേപക്ഷണപ്രതം െകാടുത്തിട്ടു അവെള ഉേപക്ഷിപ്പാൻ
േമാെശ കലപ്ിച്ചതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 8

അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങളുെട ഹൃദയകാഠിന്യം
നിമിത്തമെ്രത ഭായ്യൎ മാെര ഉേപക്ഷിപ്പാൻ േമാെശ
അനുവദിച്ചതു; ആദിയിൽ അങ്ങെനയല്ലായിരുന്നു. 9

ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു: പരസംഗം
നിമിത്തമല്ലാെത ഭായ്യൎ െയ ഉേപക്ഷിച്ചു മെറ്റാരുത്തിെയ
വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നു;
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെള വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും
വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നു. 10 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാടു:
്രസ്തീെയ സംബന്ധിച്ചു മനുഷ്യെന്റ അവസ്ഥ ഇങ്ങെന
എങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു നന്നല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അവൻ അവേരാടു: വരം ലഭിച്ചവർ
അല്ലാെത എല്ലാവരും ഈ വചനം ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 12

മത്തായി 18:8 761 മത്തായി 19:12
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അമ്മയുെട ഗഭൎത്തിൽനിന്നു ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിച്ചവർ
ഉണ്ടു; മനുഷ്യർ ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ടു;
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യംനിമിത്തം തങ്ങെളത്തേന്ന
ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ടു; ്രഗഹിപ്പാൻ
കഴിയുന്നവൻ ്രഗഹിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.

13 അവൻ ൈകെവച്ചു ്രപാത്ഥൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു ചിലർ
ശിശുക്കെള അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
ശിഷ്യന്മാർ അവെര വിലക്കി. 14 േയശുേവാ:
ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ;
അവെര തടുക്കരുതു; സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 15

അങ്ങെന അവൻ അവരുെട േമൽ ൈകെവച്ചു പിെന്ന
അവിെട നിന്നു യാ്രതയായി.

16 അനന്തരം ഒരുത്തൻ വന്നു അവേനാടു: ഗുേരാ,
നിത്യജീവെന ്രപാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു നന്മ
െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു 17 അവൻ:
എേന്നാടു നന്മെയക്കുറിച്ചു േചാദിക്കുന്നതു എന്തു?
നല്ലവൻ ഒരുത്തേന ഉള്ളു. ജീവനിൽ കടപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ കലപ്നകെള ്രപമാണിക്ക എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 18 ഏവ എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചതിന്നു േയശു: െകാല െചയ്യരുതു, വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുതു, േമാഷ്ടിക്കരുതു, കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു;
19 അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിക്ക;
കൂട്ടുകാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന േസ്നഹിക്ക എന്നിവ
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 20 െയൗവനക്കാരൻ
അവേനാടു: ഇവ ഒെക്കയും ഞാൻ ്രപമാണിച്ചു
േപാരുന്നു; ഇനി കുറവുള്ളതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 േയശു അവേനാടു: സൽഗുണപൂണ്ണൎ ൻ ആകുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ െചന്നു നിനക്കുള്ളതു വിറ്റു
ദരി്രദക്കൎ ു െകാടുക്ക; എന്നാൽ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിനക്കു
നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിെന്ന വന്നു എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 22 െയൗവനക്കാരൻ
വളെര സമ്പത്തുള്ളവനാകയാൽ ഈ വചനം േകട്ടിട്ടു
ദുഃഖിച്ചു െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

23 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു: ധനവാൻ
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു ്രപയാസം തേന്ന എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 24

ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയൂെട കടക്കുന്നതു എളുപ്പം എന്നും
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25

അതുേകട്ടു ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും വിസമ്യിച്ചു: എന്നാൽ
രക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ ആക്കൎ ു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.
26 േയശു അവെര േനാക്കി: അതു മനുഷ്യക്കൎ ു
അസാദ്ധ്യം എങ്കിലും ൈദവത്തിന്നു സകലവും
സാദ്ധ്യം എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പെ്രതാസ ്അവേനാടു:
ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ടു നിെന്ന അനുഗമിച്ചുവേല്ലാ;
ഞങ്ങൾക്കു എന്തു കിട്ടും എന്നു േചാദിച്ചു. 28 േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: എെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ പുനജ്ജൎ നനത്തിൽ മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങളും പ്രന്തണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടിന്നും ന്യായം വിധിക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു 29

എെന്റ നാമംനിമിത്തം വീടുകെളേയാ
സേഹാദരന്മാെരേയാ സേഹാദരികെളേയാ
അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ മക്കെളേയാ നിലങ്ങെളേയാ
വിട്ടു കളഞ്ഞവന്നു എല്ലാം നൂറുമടങ്ങു ലഭിക്കും;
അവൻ നിത്യജീവെനയും അവകാശമാക്കും. 30

എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലർ പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ
മുമ്പന്മാരും ആകും.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം തെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
േവലക്കാെര വിളിച്ചാേക്കണ്ടതിന്നു
പുലെച്ചൎ ക്കു പുറെപ്പട്ട വീട്ടുടയവേനാടു

സദൃശം. 2 േവലക്കാേരാടു അവൻ ദിവസേത്തക്കു
ഓേരാ െവള്ളിക്കാശു പറെഞ്ഞാത്തിട്ടു, അവെര
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ അയച്ചു. 3 മൂന്നാം
മണിേനരത്തും പുറെപ്പട്ടു, മറ്റു ചിലർ ചന്തയിൽ
മിനെക്കട്ടു നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു: 4 നിങ്ങളും
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േപാകുവിൻ; ന്യായമായതു തരാം
എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു; അവർ േപായി. 5 അവൻ
ആറാം മണിേനരത്തും ഒമ്പതാം മണി േനരത്തും
െചന്നു അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു. 6 പതിെനാന്നാം
മണി േനരത്തും െചന്നു, മറ്റു ചിലർ നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടിട്ടു; നിങ്ങൾ ഇവിെട പകൽ മുഴുവൻ മിനെക്കട്ടു
നില്ക്കുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 7 ഞങ്ങെള ആരും
കൂലിക്കു വിളിക്കായ്കെകാണ്ടേ്രത എന്നു അവർ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ: നിങ്ങളും മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലക്കു
െചല്ലുവിൻ എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 8

സന്ധ്യയായേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ
തെന്റ വിചാരകേനാടു: േവലക്കാെര വിളിച്ചു,
പിമ്പന്മാർ തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർവെര അവക്കൎ ു കൂലി
െകാടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന പതിെനാന്നാം
മണിേനരത്തു വന്നവർ െചന്നു ഓേരാ െവള്ളിക്കാശു
വാങ്ങി. 10 മുമ്പന്മാർ വന്നേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കു അധികം
കിട്ടും എന്നു നിരൂപിച്ചു; അവക്കൎ ും ഓേരാ
െവള്ളിക്കാശു കിട്ടി. 11 അതു വാങ്ങീട്ടു അവർ
വീട്ടുടയവെന്റ േനെര പിറുപിറുത്തു: 12 ഈ പിമ്പന്മാർ
ഒരു മണിേനരം മാ്രതം േവല െചയത്ിട്ടും നീ അവെര
പകലെത്ത ഭാരവും െവയിലും സഹിച്ച ഞങ്ങേളാടു
സമമാക്കിയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അവരിൽ
ഒരുത്തേനാടു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: േസ്നഹിതാ,
ഞാൻ നിേന്നാടു അന്യായം െചയ്യുന്നില്ല; നീ എേന്നാടു
ഒരു പണം പറെഞ്ഞാത്തില്ലേയാ? 14 നിേന്റതു വാങ്ങി
െപാെയ്ക്കാൾക; നിനക്കു തന്നതുേപാെല ഈ പിമ്പന്നും
െകാടുപ്പാൻ എനിക്കു മനസ്സു. 15

എനിക്കുള്ളതിെനെക്കാണ്ടു മനസ്സുേപാെല െചയവ്ാൻ
എനിക്കു ന്യായമില്ലേയാ? ഞാൻ നല്ലവൻ
ആകെകാണ്ടു നിെന്റ കണ്ണു കടിക്കുന്നുേവാ? 16

ഇങ്ങെന പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും
ആകും.

17 േയശു െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതെചയ്യുേമ്പാൾ
പ്രന്തണ്ടു ശിഷ്യന്മാെരയും േവറിട്ടു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വഴിയിൽെവച്ചു അവേരാടു പറഞ്ഞതു: 18 നാം
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നുവേല്ലാ; അവിെട
മനുഷ്യപു്രതൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാക്കൎ ും
ശാ്രസ്തിമാക്കൎ ും ഏലപ്ിക്കെപ്പടും; 19 അവർ അവന്നു
മരണശിക്ഷ കലപ്ിച്ചു, പരിഹസിപ്പാനും തല്ലുവാനും
്രകൂശിപ്പാനും അവെന ജാതികൾക്കു ഏലപ്ിക്കും;
എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കും.

20 അന്നു െസെബദിപു്രതന്മാരുെട അമ്മ
പു്രതന്മാരുമായി അവെന്റ അടുെക്ക വന്നു നമസ്കരിച്ചു
അവേനാടു ഒരു അേപക്ഷ കഴിച്ചു. 21 നിനക്കു എന്തു
േവണം എന്നു അവൻ അവേളാടു േചാദിച്ചു. അവൾ
അവേനാടു: ഈ എെന്റ പു്രതന്മാർ ഇരുവരും നിെന്റ
രാജ്യത്തിൽ ഒരുത്തൻ നിെന്റ വലത്തും ഒരുത്തൻ
ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ അരുളിെച്ചേയ്യണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 അതിന്നു ഉത്തരമായി േയശു: നിങ്ങൾ
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യാചിക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല;
ഞാൻ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാനപാ്രതം കുടിപ്പാൻ
നിങ്ങൾക്കു കഴിയുേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. കഴിയും
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേരാടു: എെന്റ
പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കും നിശ്ചയം; എങ്കിലും
എെന്റ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നല്കുന്നതു
എേന്റതല്ല; എെന്റ പിതാവു ആക്കൎ ു
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ അവക്കൎ ു കിട്ടും എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 േശഷം പത്തുേപർ അതു േകട്ടിട്ടു ആ
രണ്ടു സേഹാദരന്മാേരാടു നീരസെപ്പട്ടു. 25 േയശുേവാ
അവെര അടുെക്ക വിളിച്ചു: ജാതികളുെട അധിപന്മാർ
അവരിൽ കത്തൎ ൃത്വം െചയ്യുന്നു എന്നും മഹത്തുക്കൾ
അവരുെടേമൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 26 നിങ്ങളിൽ അങ്ങെന അരുതു: നിങ്ങളിൽ
മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം നിങ്ങളുെട
ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആേകണം. 27 നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ
ആകുവാൻ ഇചഛിക്കുന്നവെനല്ലാം നിങ്ങളുെട
ദാസൻ ആേകണം. 28 മനുഷ്യപു്രതൻ ശുശ്രൂഷ
െചയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അേനകക്കൎ ു േവണ്ടി
തെന്റ ജീവെന മറുവിലയായി െകാടുപ്പാനും
വന്നതുേപാെല തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു.

29 അവർ െയരീേഹാവിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
വലിേയാരു പുരുഷാരം അവെന അനുഗമിച്ചു. 30

അേപ്പാൾ വഴിയരിെക ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു കുരുടന്മാർ
േയശു കടന്നുേപാകുന്നതു േകട്ടു: കത്തൎ ാേവ, ദാവീദ്
പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കുരുണേതാേന്നണേമ എന്നു
നിലവിളിച്ചു. 31 മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ പുരുഷാരം അവെര
ശാസിച്ചേപ്പാൾ അവർ: കത്തൎ ാേവ, ദാവീദ ്പു്രതാ,
ഞങ്ങേളാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു അധികം
നിലവിളിച്ചു. 32 േയശു നിന്നു അവെര വിളിച്ചു: ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു എന്തു െചേയ്യണെമന്നു നിങ്ങൾ
ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 33 കത്തൎ ാേവ,
ഞങ്ങൾക്കു കണ്ണു തുറന്നുകിേട്ടണം എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 34 േയശു മനസ്സലിഞ്ഞു അവരുെട കണ്ണു
െതാട്ടു; ഉടെന അവർ കാഴച് ്രപാപിച്ചു, അവെന
അനുഗമിച്ചു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവർ െയരൂശേലമിേനാടു
സമീപിച്ചു ഒലിവുമലയരിെക
േബത്ത്ഫഗയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, േയശു

രണ്ടു ശിഷ്യന്മാെര അയച്ചു: 2 നിങ്ങൾക്കു
എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ലുവിൻ; അവിെട
െകട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു െപൺകഴുതെയയും അതിെന്റ
കുട്ടിെയയും നിങ്ങൾ ഉടെന കാണും; അവെയ അഴിച്ചു
െകാണ്ടുവരുവിൻ. 3 നിങ്ങേളാടു ആരാനും വല്ലതും
പറഞ്ഞാൽ: കത്തൎ ാവിന്നു ഇവെയെക്കാണ്ടു ആവശ്യം
ഉണ്ടു എന്നു പറവിൻ; തൽക്ഷണം അവൻ അവെയ
അയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

4 “സീേയാൻ പു്രതിേയാടു: ഇതാ, നിെന്റ രാജാവു
െസൗമ്യനായി കഴുതപ്പുറത്തും വാഹനമൃഗത്തിെന്റ
കുട്ടിയുെട പുറത്തും കയറി നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നു എന്നു പറവിൻ”

5 എന്നിങ്ങെന ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെചയത്തിന്നു നിവൃത്തിവരുവാൻ ഇതു
സംഭവിച്ചു. 6 ശിഷ്യന്മാർ പുറെപ്പട്ടു േയശു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയത്ു, 7 കഴുതെയയും
കുട്ടിെയയും െകാണ്ടുവന്നു തങ്ങളുെട വ്രസ്തം
അവയുെട േമൽ ഇട്ടു; അവൻ കയറി ഇരുന്നു. 8

പുരുഷാരം മിക്കതും തങ്ങളുെട വ്രസ്തം വഴിയിൽ
വിരിച്ചു: മറ്റു ചിലർ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു െകാമ്പു
െവട്ടി വഴിയിൽ വിതറി. 9 മുന്നും പിന്നും നടന്ന
പുരുഷാരം: ദാവീദ ്പു്രതന്നു േഹാശന്നാ; കത്തൎ ാവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ;
അത്യുന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ എന്നു
ആത്തൎ ുെകാണ്ടിരുന്നു. 10 അവൻ െയരൂശേലമിൽ
കടന്നേപ്പാൾ നഗരം മുഴുവനും ഇളകി: ഇവൻ ആർ
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ഇവൻ ഗലീലയിെല
നസെറത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപവാചകനായ േയശു എന്നു
പുരുഷാരം പറഞ്ഞു.

12 േയശു ൈദവലായത്തിൽ െചന്നു,
ൈദവാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവെരയും
െകാള്ളുന്നവെരയും എല്ലാം പുറത്താക്കി,
െപാൻവാണിഭക്കാരുെട േമശകെളയും ്രപാവുകെള
വില്ക്കുന്നവരുെട പീഠങ്ങെളയും മറിച്ചു കളഞ്ഞു
അവേരാടു: 13 എെന്റ ആലയം ്രപാത്ഥൎ നാലയം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ
അതിെന കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയാക്കിത്തീക്കൎ ുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാരും
ൈദവാലയത്തിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവൻ
അവെര െസൗഖ്യമാക്കി. 15 എന്നാൽ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും അവൻ െചയത്
അത്ഭുതങ്ങെളയും ദാവീദ ്പു്രതന്നു േഹാശന്നാ എന്നു
ൈദവാലയത്തിൽ ആക്കൎ ുന്ന ബാലന്മാെരയും കണ്ടിട്ടു
നീരസെപ്പട്ടു; 16 ഇവർ പറയുന്നതു േകൾക്കുന്നുേവാ
എന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചു. േയശു അവേരാടു: ഉവ്വു;
ശിശുക്കളുെടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും വായിൽ
നിന്നു നീ പുകഴച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു
നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചു.
17 പിെന്ന അവെര വിട്ടു നഗരത്തിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു
െബഥാന്യയിൽ െചന്നു അവിെട രാ്രതി പാത്തൎ ു.

18 രാവിെല അവൻ നഗരത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന സമയം വിശന്നിട്ടു വഴിയരിെക ഒരു
അത്തിവൃക്ഷം കണ്ടു, 19 അടുെക്ക െചന്നു, അതിൽ
ഇലയല്ലാെത ഒന്നും കാണായ്കയാൽ: ഇനി നിന്നിൽ
ഒരുനാളും ഫലം ഉണ്ടാകാെത േപാകെട്ട എന്നു
അതിേനാടു പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ അത്തി
ഉണങ്ങിേപ്പായി. 20 ശിഷ്യന്മാർ അതു കണ്ടാെറ: അത്തി
ഇ്രത ക്ഷണത്തിൽ ഉണങ്ങിേപ്പായതു എങ്ങെന എന്നു
പറഞ്ഞു ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 21 അതിന്നു േയശു: നിങ്ങൾ
സംശയിക്കാെത വിശ്വാസം ഉള്ളവരായാൽ ഈ
അത്തിേയാടു െചയത്തു നിങ്ങളും െചയ്യും; എന്നു
മാ്രതമല്ല, ഈ മലേയാടു: നീങ്ങി കടലിേലക്കു
ചാടിേപ്പാക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 22

നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുെകാണ്ടു ്രപാത്ഥൎ നയിൽ എന്തു
യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

23 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നീ
എന്തു അധികാരംെകാണ്ടു ഇതു െചയ്യുന്നു? ഈ
അധികാരം നിനക്കു തന്നതു ആർ എന്നു േചാദിച്ചു. 24

േയശു അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാനും
നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്കു േചാദിക്കും; അതു നിങ്ങൾ
എേന്നാടു പറഞ്ഞാൽ എന്തു അധികാരംെകാണ്ടു
ഞാൻ ഇതു െചയ്യുന്നു എന്നുള്ളതു ഞാനും
നിങ്ങേളാടു പറയും. 25 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
എവിെട നിന്നു? സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽ
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നിേന്നാ? അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ചു: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു അവൻ നേമ്മാടു
േചാദിക്കും; 26 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ, നാം പുരുഷാരെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു;
എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന ്രപവാചകൻ എന്നേല്ലാ
എണ്ണുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അങ്ങെന അവർ
േയശുവിേനാടു: ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു എന്തു അധികാരംെകാണ്ടു
െചയ്യുന്നു എന്നുള്ളതു ഞാനും നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നില്ല. 28 എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു എന്തു
േതാന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്നു രണ്ടു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ഒന്നാമത്തവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു: മകേന ഇന്നു എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
േപായി േവല െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 29 എനിക്കു
മനസ്സില്ല എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എങ്കിലും
പിന്നേത്തതിൽ അനുതപിച്ചു അവൻ േപായി. 30

രണ്ടാമെത്തവെന്റ അടുക്കൽ അവൻ െചന്നു അങ്ങെന
തേന്ന പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഞാൻ േപാകാം അപ്പാ എന്നു
അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; േപായില്ലതാനും. 31 ഈ
രണ്ടുേപരിൽ ആർ ആകുന്നു അപ്പെന്റ ഇഷ്ടം
െചയത്തു? ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ചുങ്കക്കാരും
േവശ്യമാരും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 32 േയാഹന്നാൻ നീതിമാഗ്ഗൎ ം
ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു:
നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും
േവശ്യമാരും അവെന വിശ്വസിച്ചു; അതു കണ്ടിട്ടും
നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
പിന്നേത്തതിൽ അനുതപിച്ചില്ല.

33 മെറ്റാരു ഉപമ േകൾപ്പിൻ. ഗൃഹസ്ഥനാേയാരു
മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി, അതിന്നു
േവലിെകട്ടി, അതിൽ ചക്കു കുഴിച്ചിട്ടു േഗാപുരവും
പണിതു; പിെന്ന കുടിയാന്മാെര പാട്ടത്തിന്നു
ഏലപ്ിച്ചിട്ടു പരേദശത്തുേപായി. 34 ഫലകാലം
സമീപിച്ചേപ്പാൾ തനിക്കുള്ള അനുഭവം
വാേങ്ങണ്ടതിന്നു അവൻ ദാസന്മാെര കുടിയാന്മാരുെട
അടുക്കൽ അയച്ചു. 35 കുടിയാന്മാേരാ അവെന്റ
ദാസന്മാെര പിടിച്ചു, ഒരുവെന തല്ലി, ഒരുവെന
െകാന്നു, മെറ്റാരുവെന കെല്ലറിഞ്ഞു. 36 അവൻ
പിെന്നയും മുമ്പിലേത്തതിലും അധികം ദാസന്മാെര
അയച്ചു; അവേരാടും അവർ അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ു.
37 ഒടുവിൽ അവൻ: എെന്റ മകെന അവർ ശങ്കിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു, മകെന അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ചു.
38 മകെന കണ്ടിട്ടു കുടിയാന്മാർ: ഇവൻ അവകാശി;
വരുവിൻ, നാം അവെന െകാന്നു അവെന്റ അവകാശം
ൈകവശമാക്കുക എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, 39

അവെന പിടിച്ചു േതാട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി
െകാന്നു കളഞ്ഞു. 40 ആകയാൽ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ വരുേമ്പാൾ ആ
കുടിയാന്മാേരാടു എന്തു െചയ്യും? 41 അവൻ ആ
വല്ലാത്തവെര വല്ലാെത നി്രഗഹിച്ചു തക്കസമയത്തു
അനുഭവം െകാടുക്കുന്ന േവെറ കുടിയാന്മാക്കൎ ു േതാട്ടം
ഏലപ്ിക്കും എന്നു അവർ അവേനാടു പറഞ്ഞു. 42

േയശു അവേരാടു:
“വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു

മൂലക്കല്ലായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; ഇതു കത്തൎ ാവിനാൽ

സംഭവിച്ചു നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ആശ്ചയ്യൎ വുമായിരിക്കുന്നു”

എന്നു നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 43 അതുെകാണ്ടു ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങളുെട പക്കൽനിന്നു എടുത്തു അതിെന്റ ഫലം
െകാടുക്കുന്ന ജാതിക്കു െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 44 ഈ കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്നവൻ
തകന്നൎ ുേപാകും; അതു ആരുെട േമൽ എങ്കിലും
വീണാൽ അവെന ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 45

അവെന്റ ഉപമകെള മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശരും
േകട്ടിട്ടു, തങ്ങെളെക്കാണ്ടു പറയുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു,
46 അവെന പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ചു; എന്നാൽ
പുരുഷാരം അവെന ്രപവാചകൻ എന്നു
എണ്ണുകെകാണ്ടു അവെര ഭയെപ്പട്ടു.

൨൨൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു പിെന്നയും അവേരാടു ഉപമകളായി
്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 2 സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം
തെന്റ പു്രതന്നു േവണ്ടി കല്യാണസദ്യ കഴിച്ച

ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം. 3 അവൻ കല്യാണത്തിന്നു
ക്ഷണിച്ചവെര വിളിേക്കണ്ടതിന്നു ദാസന്മാെര
പറഞ്ഞയച്ചു; അവേക്കൎ ാ വരുവാൻ മനസ്സായില്ല. 4

പിെന്നയും അവൻ മറ്റു ദാസന്മാെര അയച്ചു: എെന്റ
മുത്താഴം ഒരുക്കിത്തീന്നൎ ു, എെന്റ കാളകെളയും
തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും അറുത്തു, എല്ലാം
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; കല്യാണത്തിന്നു വരുവിൻ എന്നു
ക്ഷണിച്ചുവേരാടു പറയിച്ചു. 5 അവർ അതു
കൂട്ടാക്കാെത ഒരുത്തൻ തെന്റ നിലത്തിേലക്കും
മെറ്റാരുത്തൻ തെന്റ വ്യാപാരത്തിന്നും െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 6

േശഷമുള്ളവർ അവെന്റ ദാസന്മാെര പിടിച്ചു
അപമാനിച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞു. 7 രാജാവു േകാപിച്ചു
ൈസന്യങ്ങെള അയച്ചു ആ കുലപാതകന്മാെര മുടിച്ചു
അവരുെട പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 8 പിെന്ന അവൻ
ദാസന്മാേരാടു: കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാ േയാഗ്യരായില്ല. 9 ആകയാൽ
വഴിത്തെലക്കൽ െചന്നു കാണുന്നവെര ഒെക്കയും
കല്യാണത്തിന്നു വിളിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ആ
ദാസന്മാർ െപരുവഴികളിൽ േപായി, കണ്ട
ദുഷ്ടന്മാെരയും നല്ലവെരയും എല്ലാം
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു; കല്യാണശാല
വിരുന്നുകാെരെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 11 വിരുന്നുകാെര
േനാക്കുവാൻ രാജാവു അകത്തു വന്നേപ്പാൾ
കല്യാണവ്രസ്തം ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യെന അവിെട
കണ്ടു: 12 േസ്നഹിതാ, നീ കല്യാണവ്രസ്തം ഇല്ലാെത
ഇവിെട അകത്തു വന്നതു എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ചു.
എന്നാൽ അവന്നു വാക്കു മുട്ടിേപ്പായി. 13 രാജാവു
ശുശ്രൂഷക്കാേരാടു: ഇവെന കയ്യും കാലും െകട്ടി
ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ; അവിെട
കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 14

വിളിക്കെപ്പട്ടവർ അേനകർ; തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവേരാ
ചുരുക്കം.

15 അനന്തരം പരീശന്മാർ െചന്നു അവെന വാക്കിൽ
കുടുേക്കണ്ടതിന്നു ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു 16 തങ്ങളുെട
ശിഷ്യന്മാെര െഹേരാദ്യേരാടു കൂെട അവെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചു: ഗുേരാ, നീ സത്യവാനും ൈദവത്തിെന്റ വഴി
േനരായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരുെട മുഖം
േനാക്കാത്തവൻ ആകയാൽ ആെരയും
ശങ്കയില്ലാത്തവനും ആകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 17 നിനക്കു എന്തു േതാന്നുന്നു?
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ൈകസക്കൎ ു കരം െകാടുക്കുന്നതു വിഹിതേമാ
അല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞുതേരണം എന്നു പറയിച്ചു.
18 േയശു അവരുെട ദുഷ്ടത അറിഞ്ഞു: കപട
ഭക്തിക്കാേര, എെന്ന പരീക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു? 19

കരത്തിന്നുള്ള നാണയം കാണിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു;
അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ ഒരു െവള്ളിക്കാശു
െകാണ്ടുവന്നു. 20 അവൻ അവേരാടു: ഈ സ്വരൂപവും
േമെലഴുത്തും ആരുേടതു എന്നു േചാദിച്ചുതിന്നു
ൈകസരുേടതു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ
ൈകസക്കൎ ുള്ളതു ൈകസക്കൎ ും ൈദവത്തിനുള്ളതു
ൈദവത്തിന്നും െകാടുപ്പിൻ എന്നു അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 22 അവർ േകട്ടു ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു അവെന വിട്ടു
െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

23 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യരും
അന്നു അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: 24 ഗുേരാ, ഒരുത്തൻ
മക്കൾ ഇല്ലാെത മരിച്ചാൽ അവെന്റ സേഹാദരൻ
അവെന്റ ഭായ്യൎ െയ േദവരവിവാഹം കഴിച്ചു തെന്റ
സേഹാദരന്നു സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു
േമാെശ കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ. 25 എന്നാൽ ഞങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഏഴു സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ
ഒന്നാമത്തവൻ വിവാഹം െചയത്േശഷം മരിച്ചു,
സന്തതി ഇല്ലായ്കയാൽ തെന്റ ഭായ്യൎ െയ സേഹാദരന്നു
വിേട്ടച്ചു. 26 രണ്ടാമത്തവനും മൂന്നാമത്തവനും
ഏഴാമത്തവൻ വെരയും അങ്ങെന തേന്ന. 27

എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ടു ഒടുവിൽ ്രസ്തീയും മരിച്ചു. 28

എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ ഏഴുവരിൽ
ആക്കൎ ു ഭായ്യൎ യാകും? എല്ലാവക്കൎ ും ആയിരുന്നുവേല്ലാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 29 അതിന്നു േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെളയും
ൈദവശക്തിെയയും അറിയായ്കെകാണ്ടു
െതറ്റിേപ്പാകുന്നു. 30 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ
വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല, വിവാഹത്തിന്നു
െകാടുക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല; സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല
ദൂതന്മാെരേപ്പാെല അേ്രത ആകുന്നു. 31 മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിേച്ചാ ൈദവം
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
32 ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസഹ്ാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു
എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; എന്നാൽ അവൻ
മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുെട
ൈദവമേ്രത. 33 പുരുഷാരം ഇതു േകട്ടിട്ടു അവെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസമ്യിച്ചു.

34 സദൂക്യെര അവൻ മിണ്ടാതാക്കിയ്രപകാരം
േകട്ടിട്ടു പരീശന്മാർ ഒന്നിച്ചു കൂടി, 35 അവരിൽ ഒരു
ൈവദികൻ അവെന പരീക്ഷിച്ചു: 36 ഗുേരാ,
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഏതു കലപ്ന വലിയതു എന്നു
േചാദിച്ചു. 37 േയശു അവേനാടു: നിെന്റ ൈദവമായ
കത്തൎ ാവിെന നീ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ ാത്മാേവാടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും കൂെട
േസ്നഹിേക്കണം. 38 ഇതാകുന്നു വലിയതും
ഒന്നാമേത്തതുമായ കലപ്ന രണ്ടാമേത്തതു അതിേനാടു
സമം: 39 കൂട്ടുകാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന
േസ്നഹിേക്കണം. 40 ഈ രണ്ടു കലപ്നകളിൽ
സകലന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

41 പരീശന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു
അവേരാടു: 42 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു
എന്തു േതാന്നുന്നു? അവൻ ആരുെട പു്രതൻ എന്നു
േചാദിച്ചു; ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

43 അവൻ അവേരാടു: എന്നാൽ ദാവീദ ്ആത്മാവിൽ
അവെന കത്തൎ ാവു എന്നു വിളിക്കുന്നതു എങ്ങെന?

44 “ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം
ആക്കുേവാളത്തിന്നു എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു
ഇരിക്ക എന്നു കത്തൎ ാവു എെന്റ കത്തൎ ാവിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്ു”

എന്നു അവൻ പറയുന്നുവേല്ലാ. 45 ദാവീദ ്അവെന
കത്തൎ ാവ എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ അവെന്റ പു്രതൻ
ആകുന്നതു എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ചു. 46 അവേനാടു
ഉത്തരം പറവാൻ ആക്കൎ ും കഴിഞ്ഞില്ല; അന്നുമുതൽ
ആരും അവേനാടു ഒന്നും േചാദിപ്പാൻ
തുനിഞ്ഞതുമില്ല.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േയശു പുരുഷാരേത്താടും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടും പറഞ്ഞതു: 2 ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരും േമാെശയുെട പീഠത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നു. 3 ആകയാൽ അവർ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നതു ഒെക്കയും ്രപമാണിച്ചു െചയവ്ിൻ;
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾേപാെല െചയ്യരുതു താനും.
അവർ പറയുന്നതല്ലാെത െചയ്യുന്നില്ലേല്ലാ. 4 അവർ
ഘനമുള്ള ചുമടുകെള െകട്ടി മനുഷ്യരുെട േതാളിൽ
െവക്കുന്നു; ഒരു വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും അവെയ
െതാടുവാൻ അവക്കൎ ു മനസ്സില്ല. 5 അവർ തങ്ങളുെട
്രപവൃത്തികൾ എല്ലാം മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിന്നേ്രത
െചയ്യുന്നതു; തങ്ങളുെട മ്രന്തപ്പട്ട വീതിയാക്കി
െതാങ്ങൽ വലുതാക്കുന്നു. 6 അത്താഴത്തിൽ
്രപധാനസ്ഥലവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും 7

അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും മനുഷ്യർ റബ്ബീ എന്നു
വിളിക്കുന്നതും അവക്കൎ ു ്രപിയമാകുന്നു. 8 നിങ്ങേളാ
റബ്ബീ എന്നു േപർ എടുക്കരുതു. ഒരുത്തൻ അേ്രത
നിങ്ങളുെട ഗുരു; നിങ്ങേളാ എല്ലാവരും സേഹാദരന്മാർ.
9 ഭൂമിയിൽ ആെരയും പിതാവു എന്നു വിളിക്കരുതു;
ഒരുത്തൻ അേ്രത നിങ്ങളുെട പിതാവു, സ്വഗ്ഗൎസ്ഥൻ
തേന്ന. 10 നിങ്ങൾ നായകന്മാർ എന്നും േപർ
എടുക്കരുതു; ഒരുത്തൻ അേ്രത നിങ്ങളുെട നായകൻ,
്രകിസ്തു തെന്ന. 11 നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ
നിങ്ങളുെട ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആേകണം. 12

തെന്നത്താൻ ഉയത്തൎ ുന്നവൻ എല്ലാം താഴത്്തെപ്പടും;
തെന്നത്താൻ താഴത്്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയത്തൎ െപ്പടും.

13 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ മനുഷ്യക്കൎ ു സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം അെടച്ചുകളയുന്നു;
നിങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല, കടക്കുന്നവെര കടപ്പാൻ
സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. [കപടഭക്തിക്കാരായ
ശാ്രസ്തിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ
കഷ്ടം; നിങ്ങൾ വിധവമാരുെട വീടുകെള
വിഴുങ്ങുകയും ഉപായരൂേപണ ദീഘൎ മായി
്രപാത്ഥൎ ിക്കയും െചയ്യുന്നു; ഇതു േഹതുവായി
നിങ്ങൾക്കു കടുമേയറിയ ശിക്ഷാവിധി വരും.] 14

കപടഭക്തിക്കാരായ ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ ഒരുത്തെന മതത്തിൽ േചക്കൎ ുവാൻ കടലും
കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു; 15 േചന്നൎ േശഷം അവെന
നിങ്ങെളക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരകേയാഗ്യൻ ആക്കുന്നു.

16 ആെരങ്കിലും മന്ദിരെത്തെച്ചാല്ലി സത്യം
െചയത്ാൽ ഏതുമില്ല എന്നും മന്ദിരത്തിെല
സ്വണ്ണൎ െത്തെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്യുന്നവേനാ കടക്കാരൻ
എന്നും പറയുന്ന കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികേള,
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നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം. 17 മൂഢന്മാരും
കുരുടുന്മാരുമായുേള്ളാേര, ഏതു വലിയതു? സ്വണ്ണൎ േമാ
സ്വണ്ണൎ െത്ത ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മന്ദിരേമാ? 18

യാഗപീഠെത്തെച്ചാല്ലി സത്യം െചയത്ാൽ ഏതുമില്ല;
അതിേന്മലുള്ള വഴിപാടു െചാല്ലി സത്യം
െചയ്യുന്നവേനാ കടക്കാരൻ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 19 കുരുടന്മാരായുേള്ളാേര, ഏതു വലിയതു?
വഴിപാേടാ വഴിപാടിെന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യാഗപീഠേമാ? 20 ആകയാൽ യാഗപീഠെത്തെച്ചാല്ലി
സത്യം െചയ്യുന്നവൻ അതിെനയും അതിേന്മലുള്ള
സകലെത്തയും െചാല്ലി സത്യം െചയ്യുന്നു. 21

മന്ദിരെത്തെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്യുന്നവൻ അതിെനയും
അതിൽ വസിക്കുന്നവെനയും െചാല്ലി സത്യം
െചയ്യുന്നു. 22 സ്വഗ്ഗൎ െത്തെച്ചാല്ലി സത്യംെചയ്യുന്നവൻ,
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനെത്തയും അതിൽ
ഇരിക്കുന്നവെനയും െചാല്ലി സത്യം െചയ്യുന്നു.

23 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ തുളസി, ചതകുപ്പ, ജീരകം ഇവയിൽ പതാരം
െകാടുക്കയും ന്യായം, കരുണ, വിശ്വസ്തത ഇങ്ങെന
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഘനേമറിയവ ത്യജിച്ചുകളകയും
െചയ്യുന്നു. അതു െചയ്കയും ഇതു ത്യജിക്കാതിരിക്കയും
േവണം. 24 കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികേള, നിങ്ങൾ
െകാതുകിെന അരിെച്ചടുക്കയും ഒട്ടകെത്ത
വിഴുങ്ങിക്കളകയും െചയ്യുന്നു.

25 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുെട പുറം െവടിപ്പാക്കുന്നു;
അകേത്താ കവച്ചൎ യും അതി്രകമവും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26 കുരുടനായ പരീശെന,
കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുെട പുറം െവടിപ്പാേക്കണ്ടതിന്നു
മുെമ്പ അവയുെട അകം െവടിപ്പാക്കുക.

27 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം;
െവള്ളേതച്ച ശവക്കല്ലറകേളാടു നിങ്ങൾ
ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറെമ അഴകായി
േശാഭിക്കുെന്നങ്കിലും അകെമ ചത്തവരുെട
അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 28 അങ്ങെന തേന്ന പുറെമ
നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു മനുഷ്യക്കൎ ു േതാന്നുന്നു;
അകെമേയാ കപടഭക്തിയും അധമ്മൎ വും
നിറഞ്ഞവരേ്രത.

29 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാരുെട കല്ലറകെള പണിതും
നീതിമാന്മാരുെട കല്ലറകെള അലങ്കരിച്ചുംെകാണ്ടു: 30

ഞങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരുെട കാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു
എങ്കിൽ ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ലുന്നതിൽ കൂട്ടാളികൾ
ആകയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നു. 31 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാെര െകാന്നവരുെട മക്കൾ
എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നുവേല്ലാ. 32

പിതാക്കന്മാരുെട അളവുനിങ്ങൾ പൂരിച്ചു െകാൾവിൻ.
33 പാമ്പുകേള, സപ്പൎ സന്തതികേള, നിങ്ങൾ നരകവിധി
എങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞുേപാകും?

34 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും
ജ്ഞാനികെളയും ശാ്രസ്തിമാെരയും നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ അയക്കുന്നു; അവരിൽ ചിലെര നിങ്ങൾ
്രകൂശിച്ചു െകാല്ലുകയും ചിലെര നിങ്ങളുെട പള്ളികളിൽ
ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു അടിക്കയും പട്ടണത്തിൽ നിന്നു
പട്ടണത്തിേലക്കു ഓടിക്കയും െചയ്യും. 35 നീതിമാനായ

ഹാേബലിെന്റ രക്തംമുതൽ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിന്നും
യാഗപീഠത്തിന്നും നടുവിൽെവച്ചു െകാന്നവനായി
െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ
രക്തംവെര ഭൂമിയിൽ െചാരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം
എല്ലാം നിങ്ങളുെടേമൽ വേരണ്ടതാകുന്നു. 36

ഇെതാെക്കയും ഈ തലമുറേമൽ വരും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

37 െയരൂശേലേമ, െയരൂശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര
െകാല്ലുകയും നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവെര
കെല്ലറികയും െചയ്യുന്നവേള, േകാഴി തെന്റ
കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻ കീഴിൽ േചക്കൎ ുംേപാെല
നിെന്റ മക്കെള േചത്തൎ ുെകാൾവാൻ എനിക്കു
എ്രതവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾേക്കാ മനസ്സായില്ല.
38 നിങ്ങളുെട ഭവനം ശൂന്യമായത്ീരും. 39

കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുേവാളം
നിങ്ങൾ ഇനി എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു ൈദവാലയം വിട്ടു േപാകുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അവന്നു ൈദവാലയത്തിെന്റ
പണി കാണിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ

അടുക്കൽ വന്നു. 2 അവൻ അവേരാടു: ഇെതല്ലാം
കാണുന്നില്ലേയാ? ഇടിഞ്ഞുേപാകാെത കല്ലിേന്മൽ കല്ലു
ഇവിെട േശഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

3 അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
തനിച്ചു അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: അതു എേപ്പാൾ
സംഭവിക്കും എന്നും നിെന്റ വരവിന്നും
േലാകാവസാനത്തിന്നു അടയാളം എന്തു എന്നും
പറഞ്ഞുതേരണം എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 4 അതിന്നു
േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ആരും നിങ്ങെള
െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 5 ഞാൻ
്രകിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു അേനകർ എെന്റ േപർ
എടുത്തു വന്നു പലെരയും െതറ്റിക്കും. 6 നിങ്ങൾ
യുദ്ധങ്ങെളയും യുദ്ധശ്രുതികെളയും
കുറിച്ചുേകൾക്കും; ചഞ്ചലെപ്പടാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; അതു സംഭവിേക്കണ്ടതു തേന്ന;
7 എന്നാൽ അതു അവസാനമല്ല; ജാതി ജാതിേയാടും
രാജ്യം രാജ്യേത്താടും എതിക്കൎ ും; ക്ഷാമവും
ഭൂകമ്പവും അവിടവിെട ഉണ്ടാകും. 8 എങ്കിലും ഇതു
ഒെക്കയും ഈറ്റുേനാവിെന്റ ആരംഭമേ്രത. 9 അന്നു
അവർ നിങ്ങെള ഉപ്രദവത്തിന്നു ഏലപ്ിക്കയും
െകാല്ലുകയും െചയ്യും; എെന്റ നാമം നിമിത്തം
സകലജാതികളും നിങ്ങെള പെകക്കും. 10 പലരും
ഇടറി അേന്യാന്യം ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും
അേന്യാന്യം പെകക്കയും െചയ്യും 11

കള്ള്രപവാചകന്മാർ പലരും വന്നു അേനകെര
െതറ്റിക്കും. 12 അധമ്മൎ ം െപരുകുന്നതുെകാണ്ടു
അേനകരുെട േസ്നഹം തണുത്തുേപാകും. 13 എന്നാൽ
അവസാനേത്താളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവൻ
രക്ഷിക്കെപ്പടും. 14 രാജ്യത്തിെന്റ ഈ സുവിേശഷം
സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂേലാകത്തിൽ
ഒെക്കയും ്രപസംഗിക്കെപ്പടും; അേപ്പാൾ അവസാനം
വരും.

15 എന്നാൽ ദാനീേയൽ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ
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- വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു െകാള്ളെട്ട - 16 അന്നു
െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്കു ഓടിേപ്പാകെട്ട. 17

വീട്ടിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിലുള്ളതു
എടുേക്കണ്ടതിന്നു ഇറങ്ങരുതു; 18 വയലിലുള്ളവൻ
വ്രസ്തം എടുപ്പാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുതു. 19 ആ കാലത്തു
ഗഭൎ ിണികൾക്കും മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവക്കൎ ും അേയ്യാ
കഷ്ടം! 20 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ഓടിേപ്പാക്കു
ശീതകാലേത്താ ശബ്ബത്തിേലാ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ. 21 േലാകാരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെരയും
സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി േമൽ സംഭവിക്കാത്തതും
ആയ വലിയ കഷ്ടം അന്നു ഉണ്ടാകും. 22 ആ നാളുകൾ
ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും
രക്ഷിക്കെപ്പടുകയില്ല; വൃതന്മാർ നിമിത്തേമാ ആ
നാളുകൾ ചുരുങ്ങും. 23 അന്നു ആരാനും നിങ്ങേളാടു:
ഇതാ, ്രകിസ്തു ഇവിെട, അല്ല അവിെട എന്നു
പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു. 24 കള്ള്രകിസ്തുക്കളും
കള്ള ്രപവാചകന്മാരും എഴുേന്നറ്റു കഴിയുെമങ്കിൽ
വൃതന്മാെരയും െതറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും
അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും. 25 ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ;
ഞാൻ മുമ്പുകൂട്ടി നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26

ആകയാൽ നിങ്ങേളാടു: അതാ, അവൻ മരുഭൂമിയിൽ
എന്നു പറഞ്ഞാൽ പുറെപ്പടരുതു; ഇതാ, അറകളിൽ
എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു. 27 മിന്നൽ
കിഴക്കു നിന്നു പുറെപ്പട്ടു പടിഞ്ഞാേറാളം
വിളങ്ങുംേപാെല മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരുവു ആകും. 28

ശവം ഉേള്ളടത്തു കഴുക്കൾ കൂടും.
29 ആ കാലത്തിെല കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടെന സൂയ്യൎ ൻ

ഇരുണ്ടുേപാകും; ച്രന്ദൻ ്രപകാശം
െകാടുക്കാതിരിക്കും; നക്ഷ്രതങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്നു
വീഴും; ആകാശത്തിെല ശക്തികൾ ഇളകിേപ്പാകും. 30

അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ അടയാളം ആകാശത്തു
വിളങ്ങും; അന്നു ഭൂമിയിെല സകലേഗാ്രതങ്ങളും
്രപലാപിച്ചുംെകാണ്ടു, മനുഷ്യപു്രതൻ ആകാശത്തിെല
േമഘങ്ങളിേന്മൽ മഹാശക്തിേയാടും േതജേസ്സാടും
കൂെട വരുന്നതു കാണും. 31 അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര
മഹാ കാഹളധ്വനിേയാടുംകൂെട അയക്കും; അവർ
അവെന്റ വൃതന്മാെര ആകാശത്തിെന്റ അറുതിമുതൽ
അറുതിവെരയും നാലു ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ും.

32 അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ
െകാമ്പു ഇളതായി ഇല തളിക്കൎ ുേമ്പാൾ േവനൽ
അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 33

അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഇതു ഒെക്കയും കാണുേമ്പാൾ
അവൻ അടുെക്ക വാതിൽക്കൽ തേന്ന ആയിരിക്കുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 34 ഇെതാെക്കയും
സംഭവിക്കുേവാളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 35

ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ
വചനങ്ങേളാ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല. 36 ആ നാളും
നാഴികയും സംബന്ധിേച്ചാ എെന്റ പിതാവു
മാ്രതമല്ലാെത ആരും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ദൂതന്മാരും പു്രതനും
കൂെട അറിയുന്നില്ല. 37 േനാഹയുെട കാലംേപാെല
തേന്ന മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവും ആകും 38

ജല്രപളയത്തിന്നു മുമ്പുള്ള കാലത്തു േനാഹ
െപട്ടകത്തിൽ കയറിയനാൾവെര അവർ തിന്നും
കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന്നു
െകാടുത്തും േപാന്നു; 39 ജല്രപളയം വന്നു
എല്ലാവെരയും നീക്കിക്കളയുേവാളം അവർ
അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവും അങ്ങെന
തേന്ന ആകും. 40 അന്നു രണ്ടുേപർ വയലിൽ ഇരിക്കും;
ഒരുത്തെന ൈകെക്കാള്ളും, മറ്റവെന ഉേപക്ഷിക്കും.

41 രണ്ടുേപർ ഒരു തിരിക്കല്ലിൽ
െപാടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തിെയ ൈകെക്കാള്ളും,
മറ്റവെള ഉേപക്ഷിക്കും. 42 നിങ്ങളുെട കത്തൎ ാവു ഏതു
ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയായ്കെകാണ്ടു ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ. 43 കള്ളൻ
വരുന്നയാമം ഇന്നെതന്നു വീട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞു
എങ്കിൽ അവൻ ഉണന്നൎ ിരിക്കയും തെന്റ വീടു
തുരക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യും എന്നു
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 44 അങ്ങെന നിങ്ങൾ നിെനക്കാത്ത
നാഴികയിൽ മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 45 എന്നാൽ യജമാനൻ
തെന്റ വീട്ടുകാക്കൎ ു തത്സമയത്തു ഭക്ഷണം
െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട േമൽ ആക്കിെവച്ച
വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനും ആയ ദാസൻ ആർ? 46

യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന െചയത്ു കാണുന്ന
ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. 47 അവൻ അവെന തനിക്കുള്ള
സകലത്തിേന്മലും യജമാനൻ ആക്കിെവക്കും എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 48

എന്നാൽ അവൻ ദുഷ്ടദാസനായി: യജമാനൻ
വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയംെകാണ്ടു
പറഞ്ഞു, 49 കൂട്ടു ദാസന്മാെര അടിപ്പാനും
കുടിയന്മാേരാടുകൂടി തിന്നുകുടിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ
50 ആ ദാസൻ നിരൂപിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത
നാഴികയിലും യജമാനൻ വന്നു 51 അവെന
ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അവന്നു കപടഭക്തിക്കാേരാടുകൂെട
പങ്കുകലപ്ിക്കും; അവിെട കരച്ചലും പല്ലുകടിയും
ഉണ്ടാകും

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സ്വഗ്ഗൎ രാജ്യം മണവാളെന എതിേരലപ്ാൻ
വിളക്കു എടുത്തുെകാണ്ടു പുറെപ്പട്ട പത്തു
കന്യകമാേരാടു സദൃശം ആകും. 2 അവരിൽ

അഞ്ചുേപർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചുേപർ
ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു. 3 ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ
വിളക്കു എടുത്തേപ്പാൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല. 4

ബുദ്ധിയുള്ളവേരാ വിളേക്കാടുകൂെട പാ്രതത്തിൽ
എണ്ണയും എടുത്തു. 5 പിെന്ന മണവാളൻ
താമസിക്കുേമ്പാൾ എല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ചു ഉറങ്ങി.
6 അദ്ധൎ രാ്രതിേക്കാ മണവാളൻ വരുന്നു; അവെന
എതിേരലപ്ാൻ പുറെപ്പടുവിൻ എന്നു ആപ്പൎ ുവിളി
ഉണ്ടായി. 7 അേപ്പാൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും
എഴുേന്നറ്റു വിളക്കു െതളിയിച്ചു. 8 എന്നാൽ
ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവേരാടു: ഞങ്ങളുെട
വിളക്കു െകട്ടുേപാകുന്നതു െകാണ്ടു നിങ്ങളുെട
എണ്ണയിൽ കുെറ ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 ബുദ്ധിയുള്ളവർ: ഞങ്ങൾക്കും
നിങ്ങൾക്കും േപാരാ എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ
വില്ക്കുന്നവരുെട അടുക്കൽ േപായി വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 അവർ വാങ്ങുവാൻ
േപായേപ്പാൾ മണവാളൻ വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ
അവേനാടുകൂെട കല്യാണസെദ്യക്കു െചന്നു; വാതിൽ
അെടക്കയും െചയത്ു. 11 അതിെന്റ േശഷം മെറ്റ
കന്യകമാരും വന്നു: കത്തൎ ാേവ, കത്തൎ ാേവ
ഞങ്ങൾക്കു തുറേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 12

അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയുന്നില്ല എന്നു
സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
13 ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ
അറിയായ്കെകാണ്ടു ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ.
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14 ഒരു മനുഷ്യൻ പരേദശത്തു േപാകുേമ്പാൾ
ദാസന്മാെര വിളിച്ചു തെന്റ സമ്പത്തു അവെര
ഏലപ്ിച്ചു. 15 ഒരുവന്നു അഞ്ചു താലന്തു, ഒരുവന്നു
രണ്ടു, ഒരുവന്നു ഒന്നു ഇങ്ങെന ഒേരാരുത്തന്നു
അവനവെന്റ ്രപാപത്ിേപാെല െകാടുത്തു
യാ്രതപുറെപ്പട്ടു. 16 അഞ്ചു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ ഉടെന
െചന്നു വ്യാപാരം െചയത്ു േവെറ അഞ്ചു താലന്തു
സമ്പാദിച്ചു. 17 അങ്ങെന തേന്ന രണ്ടു താലന്തു
ലഭിച്ചവൻ േവെറ രണ്ടു േനടി. 18 ഒന്നു ലഭിച്ചവേനാ
േപായി നിലത്തു ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു യജമാനെന്റ ്രദവ്യം
മെറച്ചുെവച്ചു. 19 വളെര കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ആ
ദാസന്മാരുെട യജമാനൻ വന്നു അവരുമായി കണക്കു
തീത്തൎ ു. 20 അഞ്ചു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ അടുെക്ക വന്നു
േവെറ അഞ്ചു കൂെട െകാണ്ടുവന്നു: യജമാനേന,
അഞ്ചു താലന്തേല്ലാ എെന്ന ഏലപ്ിച്ചതു; ഞാൻ
അഞ്ചു താലന്തുകൂെട േനടിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 അതിന്നു യജമാനൻ: നന്നു, നല്ലവനും
വിശ്വസ്തനുമായ ദാസേന, നീ അലപ്ത്തിൽ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന അധികത്തിന്നു
വിചാരകനാക്കും; നിെന്റ യജമാനെന്റ
സേന്താഷത്തിേലക്കു ്രപേവശിക്ക എന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 22 രണ്ടു താലന്തു ലഭിച്ചവനും അടുെക്ക
വന്നു: യജമാനേന, രണ്ടു താലന്തേല്ലാ എെന്ന
ഏലപ്ിച്ചതു; ഞാൻ രണ്ടു താലന്തുകൂെട
േനടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്നു
യജമാനൻ: നന്നു, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസേന,
നീ അലപ്ത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
അധികത്തിന്നു വിചാരകനാക്കും; നിെന്റ യജമാനെന്റ
സേന്താഷത്തിേലക്കു ്രപേവശിക്ക എന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 24 ഒരു താലന്തു ലഭിച്ചവനും അടുെക്ക
വന്നു: യജമാനേന, നീ വിെതക്കാേത്തടത്തു നിന്നു
െകായ്യുകയും വിതറാേത്തടത്തു നിന്നു േചക്കൎ ുകയും
െചയ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു 25

ഭയെപ്പട്ടു െചന്നു നിെന്റ താലന്തു നിലത്തു
മെറച്ചുെവച്ചു; നിേന്റതു ഇതാ, എടുത്തുെകാൾക
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അതിന്നു യജമാനൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു: ദുഷ്ടനും മടിയനും ആയ ദാസേന, ഞാൻ
വിെതക്കാേത്തടത്തു നിന്നു െകായ്യുകയും
വിതറാേത്തടത്തുനിന്നു േചക്കൎ ുകയും െചയ്യുന്നവൻ
എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ. 27 നീ എെന്റ ്രദവ്യം
െപാൻവാണിഭക്കാെര ഏലപ്ിേക്കണ്ടിയിരുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ വന്നു എേന്റതു പലിശേയാടുകൂെട
വാങ്ങിെക്കാള്ളുമായിരുന്നു. 28 ആ താലന്തു അവെന്റ
പക്കൽനിന്നു എടുത്തു പത്തു താലന്തു ഉള്ളവന്നു
െകാടുപ്പിൻ. 29 അങ്ങെന ഉള്ളവന്നു ഏവന്നും
ലഭിക്കും; അവന്നു സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും;
ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉള്ളതും കൂെട എടുത്തുകളയും. 30

എന്നാൽ െകാള്ളരുതാത്ത ദാസെന ഏറ്റവും
പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിേലക്കു തള്ളിക്കളവിൻ; അവിെട
കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

31 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ േതജേസ്സാെട
സകലവിശുദ്ധദൂതന്മാരുമായി വരുേമ്പാൾ അവൻ
തെന്റ േതജസ്സിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും. 32

സകല ജാതികെളയും അവെന്റ മുമ്പിൽ കൂട്ടും; അവൻ
അവെര ഇടയൻ െചമ്മരിയാടുകെളയും
േകാലാടുകെളയും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നതുേപാെല
േവർതിരിച്ചു, 33 െചമ്മരിയാടുകെള തെന്റ വലത്തും
േകാലാടുകെള ഇടത്തും നിറുത്തും. 34 രാജാവു തെന്റ
വലത്തുള്ളവേരാടു അരുളിെച്ചയ്യും: എെന്റ
പിതാവിനാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേര, വരുവിൻ;

േലാകസ്ഥാപനംമുതൽ നിങ്ങൾക്കായി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം
അവകാശമാക്കിെക്കാൾവിൻ. 35 എനിക്കു വിശന്നു,
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു; ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ
തന്നു; ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
േചത്തൎ ുെകാണ്ടു; 36 നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
ഉടുപ്പിച്ചു; േരാഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണ്മാൻ വന്നു; തടവിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 37 അതിന്നു നീതിമാന്മാർ അവേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, ഞങ്ങൾ എേപ്പാൾ നിെന്ന വിശന്നു കണ്ടിട്ടു
ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികേയാ ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ടു കുടിപ്പാൻ
തരികേയാ െചയത്ു? 38 ഞങ്ങൾ എേപ്പാൾ നിെന്ന
അതിഥിയായി കണ്ടിട്ടു േചത്തൎ ുെകാൾകേയാ
നഗ്നനായി കണ്ടിട്ടു ഉടുപ്പിക്കേയാ െചയത്ു? 39 നിെന്ന
േരാഗിയായിേട്ടാ തടവിേലാ എേപ്പാൾ കണ്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ
നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. 40

രാജാവു അവേരാടു: എെന്റ ഈ ഏറ്റവും െചറിയ
സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന്നു നിങ്ങൾ
െചയേ്തടേത്താളം എല്ലാം എനിക്കു െചയത്ു എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
അരുളിെച്ചയ്യും. 41 പിെന്ന അവൻ ഇടത്തുള്ളവേരാടു:
ശപിക്കെപ്പട്ടവെര, എെന്ന വിട്ടു പിശാചിന്നും
അവെന്റ ദൂതന്മാക്കൎ ും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
നിത്യാഗ്നിയിേലക്കു േപാകുവിൻ. 42 എനിക്കു
വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല; ദാഹിച്ചു,
നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല. 43 അതിഥിയായിരുന്നു,
നിങ്ങൾ എെന്ന േചത്തൎ ുെകാണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു,
നിങ്ങൾ എെന്ന ഉടുപ്പിച്ചില്ല; േരാഗിയും തടവിലും
ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന കാണ്മാൻ വന്നില്ല എന്നു
അരുളിെച്ചയ്യും. 44 അതിന്നു അവർ: കത്തൎ ാേവ,
ഞങ്ങൾ നിെന്ന വിശക്കുന്നവേനാ ദാഹിക്കുന്നവേനാ
അതിഥിേയാ നഗ്നേനാ േരാഗിേയാ തടവിേലാ ആയി
എേപ്പാൾ കണ്ടു നിനക്കു ശുശ്രൂഷ െചയ്യാതിരുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറയും. അവൻ അവേരാടു: 45 ഈ
ഏറ്റവും െചറിവരിൽ ഒരുത്തന്നു നിങ്ങൾ
െചയ്യാേഞ്ഞടേത്താളെമല്ലാം എനിക്കു ആകുന്നു
െചയ്യാഞ്ഞതു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം അരുളും. 46 ഇവർ
നിത്യദണ്ഡനത്തിേലക്കും നീതിമാന്മാർ
നിത്യജീവങ്കേലക്കും േപാകും.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഈ വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും പറഞ്ഞു
തീന്നൎ േശഷം േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു: 2 രണ്ടു
ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു െപസഹ ആകുന്നു

എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ; അന്നു
മനുഷ്യപു്രതെന ്രകൂശിപ്പാൻ ഏലപ്ിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 അന്നു മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരും കയ്യഫാമഹാപുേരാഹിതെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ
വന്നു കൂടി, 4 േയശുവിെന ഉപായത്താൽ പിടിച്ചു
െകാല്ലുവാൻ ആേലാചിച്ചു; 5 എങ്കിലും ജനത്തിൽ
കലഹമുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ െപരുനാളിൽ അരുതു
എന്നു പറഞ്ഞു.

6 േയശു േബഥാന്യയിൽ കുഷഠ്േരാഗിയായിരുന്ന
ശീേമാെന്റ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ 7 ഒരു ്രസ്തീ
വിലേയറിയ പരിമളൈതലം നിറഞ്ഞ ഒരു
െവൺകൽഭരണി എടുത്തുംെകാണ്ടു അവെന്റ
അടുെക്ക വന്നു, അവൻ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അതു അവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ചു. 8 ശിഷ്യന്മാർ അതു
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ഇതു വളെര വിെലക്കു വിറ്റു ദരി്രദക്കൎ ു
െകാടുക്കാമായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 10

േയശു അതു അറിഞ്ഞു അവേരാടു: ്രസ്തീെയ
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതു എന്തു? അവൾ എങ്കൽ നല്ല
്രപവൃത്തിയേല്ലാ െചയത്തു. 11 ദരി്രദർ നിങ്ങൾക്കു
എല്ലായേ്പാഴും അടുെക്ക ഉണ്ടു; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
എല്ലായേ്പാഴും ഇല്ലതാനും. 12 അവൾ ഈ ൈതലം
എെന്റ േദഹത്തിേന്മൽ ഒഴിച്ചതു എെന്റ
ശവസംസ്കാരത്തിന്നായി െചയത്താകുന്നു. 13

േലാകത്തിൽ എങ്ങും, ഈ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുേന്നടെത്തല്ലാം, അവൾ െചയത്തും
അവളുെട ഓെമ്മൎ ക്കായി ്രപസ്താവിക്കും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

14 അന്നു പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂദാ
ഈസ്കേയ്യൎ ാത്താവു മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ
െചന്നു: 15 നിങ്ങൾ എന്തു തരും? ഞാൻ അവെന
കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവന്നു
മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശു തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 16 അന്നു
മുതൽ അവെന കാണിച്ചുെകാടുപ്പാൻ അവൻ തക്കം
അേന്വഷിച്ചു േപാന്നു.

17 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാം നാളിൽ
ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നീ െപസഹ
കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുേക്കണ്ടതു എവിെട എന്നു
േചാദിച്ചു. 18 അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ
നഗരത്തിൽ ഇന്നവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു: എെന്റ
സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ ശിഷ്യരുമായി
നിെന്റ അടുക്കൽ െപസഹ കഴിക്കും എന്നു ഗുരു
പറയുന്നു എന്നു പറവിൻ. 19 ശിഷ്യന്മാർ േയശു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല െചയത്ു െപസഹ ഒരുക്കി. 20

സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അവൻ പ്രന്തണ്ടു
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട പന്തിയിൽ ഇരുന്നു. 21 അവർ
ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവൻ: നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന
കാണിച്ചുെകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ
അവർ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു: ഞാേനാ, ഞാേനാ,
കത്തൎ ാേവ, എന്നു ഓേരാരുത്തൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 23

അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: എേന്നാടുകൂെട ൈക
താലത്തിൽ മുക്കുന്നവൻ തേന്ന എെന്ന
കാണിച്ചുെകാടുക്കും. 24 തെന്നക്കുറിച്ചു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ
േപാകുന്നു സത്യം; മനുഷ്യപു്രതെന
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യേന്നാ ഹാ കഷ്ടം; ആ
മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു
െകാള്ളായിരുന്നു. 25 എന്നാെറ അവെന
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന യൂദാ: ഞാേനാ, റബ്ബീ, എന്നു
പറഞ്ഞതിന്നു: നീ തേന്ന എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 26

അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശു അപ്പം എടുത്തു
വാഴത്്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാക്കൎ ു െകാടുത്തു: വാങ്ങി
ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഇതു എെന്റ ശരീരം എന്നു പറഞ്ഞു. 27

പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു േസ്താ്രതം െചാല്ലി
അവക്കൎ ു െകാടുത്തു: എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു
കുടിപ്പിൻ. 28 ഇതു അേനകക്കൎ ുേവണ്ടി
പാപേമാചനത്തിന്നായി െചാരിയുന്ന പുതിയ
നിയമത്തിന്നുള്ള എെന്റ രക്തം; 29 എെന്റ പിതാവിെന്റ
രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട പുതുതായി
കുടിക്കുംനാൾവെര ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഈ
അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ഇനി കുടിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

30 പിെന്ന അവർ േസ്താ്രതം പാടിയേശഷം ഒലീവ്
മെലക്കു പുറെപ്പട്ടുേപായി.

31 േയശു അവേരാടു: ഈ രാ്രതിയിൽ നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും എങ്കൽ ഇടറും; ഞാൻ ഇടയെന െവട്ടും;
കൂട്ടത്തിെല ആടുകൾ ചിതറിേപ്പാകും എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 32 എന്നാൽ ഞാൻ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റേശഷം നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി
ഗലീെലക്കു േപാകും. 33 അതിന്നു പെ്രതാസ:്
എല്ലാവരും നിങ്കൽ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരുനാളും
ഇടറുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34 േയശു
അവേനാടു: ഈ രാ്രതിയിൽ േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ നീ
മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ടു നിേന്നാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 35

നിേന്നാടു കൂെട മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന
തള്ളിപ്പറകയില്ല എന്നു പെ്രതാസ ്അവേനാടു
പറഞ്ഞു. അതുേപാെല തേന്ന ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും
പറഞ്ഞു.

36 അനന്തരം േയശു അവരുമായി െഗത്ത്െശമന
എന്ന േതാട്ടത്തിൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാേരാടു: ഞാൻ
അവിെട േപായി ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു വരുേവാളം ഇവിെട
ഇരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു, 37 പെ്രതാസിെനയും
െസെബദിപു്രതന്മാർ ഇരുവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
െചന്നു ദുഃഖിച്ചും വ്യാകുലെപ്പട്ടും തുടങ്ങി: 38 എെന്റ
ഉള്ളം മരണേവദനേപാെല
അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിെട താമസിച്ചു
എേന്നാടുകൂെട ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ എന്നു അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന അവൻ അലപ്ം മുേമ്പാട്ടുെചന്നു
കവിണ്ണുവീണു: പിതാേവ, കഴിയും എങ്കിൽ ഈ
പാനപാ്രതം എങ്കൽ നിന്നു നീങ്ങിേപ്പാേകണേമ;
എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല അല്ല, നീ
ഇച്ഛിക്കുംേപാെല ആകെട്ട എന്നു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 40

പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു, അവർ
ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു, പെ്രതാസിേനാടു: എേന്നാടു കൂെട
ഒരു നാഴികേപാലും ഉണന്നൎ ിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിഞ്ഞില്ലേയാ? 41 പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ
ഉണന്നൎ ിരുന്നു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ; ആത്മാവു ഒരുക്കമുള്ളതു,
ജഡേമാ ബലഹീനമേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു 42

രണ്ടാമതും േപായി: പിതാേവ, ഞാൻ കുടിക്കാെത
അതു നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ, നിെന്റ ഇഷ്ടം ആകെട്ട
എന്നു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 43 അനന്തരം അവൻ വന്നു, അവർ
കണ്ണിന്നു ഭാരം ഏറുകയാൽ പിെന്നയും
ഉറങ്ങുന്നതുകണ്ടു. 44 അവെര വിട്ടു മൂന്നാമതും
േപായി ആ വചനം തേന്ന െചാല്ലി ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 45

പിെന്ന ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു: ഇനി ഉറങ്ങി
ആശ്വസിച്ചു െകാൾവിൻ; നാഴിക അടുത്തു;
മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടുന്നു; 46 എഴുേന്നലപ്ിൻ, നാം േപാക;
ഇതാ, എെന്ന കാണിച്ചു െകാടുക്കുന്നവൻ
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

47 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പന്തിരുവരിൽ
ഒരുത്തനായ യൂദയും അവേനാടു കൂെട
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും
അയച്ച വലിേയാരു പുരുഷാരവും വാളും
വടികളുമായി വന്നു. 48 അവെന
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നവൻ; ഞാൻ ഏവെന
ചുംബിക്കുേമാ അവൻ തേന്ന ആകുന്നു; അവെന
പിടിച്ചുെകാൾവിൻ എന്നു അവക്കൎ ു ഒരു അടയാളം
െകാടുത്തിരുന്നു. 49 ഉടെന അവൻ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: റബ്ബീ, വന്ദനം എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന ചുംബിച്ചു. 50 േയശു അവേനാടു: േസ്നഹിതാ,
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നീ വന്ന കായ്യൎ ം എന്തു എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ
അടുത്തു േയശുവിേന്മൽ ൈക െവച്ചു അവെന
പിടിച്ചു. 51 അേപ്പാൾ േയശുവിേനാടു
കൂെടയുള്ളവരിൽ ഒരുവൻ ൈകനീട്ടി വാൾ ഊരി,
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ കാതു
അറുത്തു. 52 േയശു അവേനാടു: വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക;
വാൾ എടുക്കുന്നവർ ഒെക്കയും വാളാൽ
നശിച്ചുേപാകും. 53 എെന്റ പിതാവിേനാടു ഇേപ്പാൾ
തേന്ന പ്രന്തണ്ടു െലേഗ്യാനിലും അധികം ദൂതന്മാെര
എെന്റ അരിെക നിറുേത്തണ്ടതിന്നു എനിക്കു
അേപക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? 54

എന്നാൽ ഇങ്ങെന സംഭവിേക്കണം എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്തുകൾക്കു എങ്ങെന നിവൃത്തിവരും
എന്നു പറഞ്ഞു. 55 ആ നാഴികയിൽ േയശു
പുരുഷാരേത്താടു: ഒരു കള്ളെന്റ േനെര എന്നേപാെല
നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി
വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദിവേസന ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടു
ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എെന്ന
പിടിച്ചില്ല. 56 എന്നാൽ ഇതു ഒെക്കയും
്രപവാചകന്മാരുെട എഴുത്തുകൾ
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു സംഭവിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവെന വിട്ടു
ഓടിേപ്പായി.

57 േയശുവിെന പിടിച്ചവേരാ മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫായുെട അടുക്കൽ ശാ്രസ്തിമാരും മൂപ്പന്മാരും
ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുേന്നടത്തു അവെന െകാണ്ടുേപായി.
58 എന്നാൽ പെ്രതാസ ്ദൂരെവ മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനേയാളം പിൻെചന്നു, അകത്തു കടന്നു
അവസാനം കാണ്മാൻ േസവകന്മാേരാടുകൂടി ഇരുന്നു
59 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം
ഒെക്കയും േയശുവിെന െകാേല്ലണ്ടതിന്നു അവെന്റ
േനെര കള്ളസ്സാക്ഷ്യം അേന്വഷിച്ചു; 60

കള്ളസ്സാക്ഷികൾ പലരും വന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല. 61

ഒടുവിൽ രണ്ടുേപർ വന്നു: ൈദവമന്ദിരം െപാളിച്ചു
മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ടു വീണ്ടും പണിവാൻ എനിക്കു
കഴിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നു േബാധിപ്പിച്ചു.
62 മഹാപുേരാഹിതൻ എഴുേന്നറ്റു അവേനാടു: നീ ഒരു
ഉത്തരവും പറയുന്നില്ലേയാ? ഇവർ നിെന്റ േനെര
സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 63

േയശുേവാ മിണ്ടാതിരുന്നു. മഹാപുേരാഹിതൻ
പിെന്നയും അവേനാടു: നീ ൈദവപു്രതനായ
്രകിസ്തുതേന്നേയാ? പറക എന്നു ഞാൻ ജീവനുള്ള
ൈദവെത്തെക്കാണ്ടു നിേന്നാടു ആണയിട്ടു
േചാദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 64 േയശു അവേനാടു:
ഞാൻ ആകുന്നു; ഇനി മനുഷ്യപു്രതൻ സവ്വൎ ശക്തെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നതും ആകാശേമഘങ്ങെള
വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 65 ഉടെന
മഹാപുേരാഹിതൻ വ്രസ്തം കീറി: ഇവൻ
ൈദവദൂഷണം പറഞ്ഞു; ഇനി സാക്ഷികെളെക്കാണ്ടു
നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
ൈദവദൂഷണം േകട്ടുവേല്ലാ; 66 നിങ്ങൾക്കു എന്തു
േതാന്നുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: അവൻ
മരണേയാഗ്യൻ എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 67

അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ മുഖത്തു തുപ്പി, അവെന
മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തി, ചിലർ അവെന കന്നത്തടിച്ചു: 68

േഹ, ്രകിസ്തുേവ, നിെന്ന തല്ലിയതു ആർ എന്നു
ഞങ്ങേളാടു ്രപവചിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.

69 എന്നാൽ പെ്രതാസ ്പുറത്തു നടുമുറ്റത്തു ഇരുന്നു.
അവെന്റ അടുക്കൽ ഒരു േവലക്കാരത്തി വന്നു: നീയും

ഗലീലക്കാരനായ േയശുവിേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 70 അതിന്നു
അവൻ: നീ പറയുന്നതു എനിക്കു തിരിയുന്നില്ല എന്നു
എല്ലാവരും േകൾെക്ക തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 71 പിെന്ന
അവൻ പടിപ്പുരയിേലക്കു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
മെറ്റാരുത്തി അവെന കണ്ടു അവിെടയുള്ളവേരാടു:
ഇവനും നസറായനായ േയശുവിേനാടു
കൂെടയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 72 ആ മനുഷ്യെന
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ രണ്ടാമതും
ആണേയാെട തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 73 അലപ്േനരം
കഴിഞ്ഞിട്ടു അവിെട നിന്നവർ അടുത്തുവന്നു
പെ്രതാസിേനാടു: നീയും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ
സത്യം; നിെന്റ ഉച്ചാരണവും നിെന്ന
െവളിവാക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 74 അേപ്പാൾ
അവൻ: ആ മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു
്രപാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി; ഉടെന േകാഴി
കൂകി. 75 എന്നാെറ: േകാഴി കൂകുമ്മുേമ്പ നീ മൂന്നു
വട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു േയശു പറഞ്ഞ
വാക്കു പെ്രതാസ ്ഓത്തൎ ു പുറത്തു േപായി
അതിദുഃഖേത്താെട കരഞ്ഞു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പുലെച്ചൎ ക്കു മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം േയശുവിെന
െകാല്ലുവാൻ കൂടിവിചാരിച്ചു, 2 അവെന

ബന്ധിച്ചു െകാണ്ടുേപായി നാടുവാഴിയായ
പീലാെത്താസിെന ഏലപ്ിച്ചു.

3 അവെന ശിെക്ഷക്കു വിധിച്ചു എന്നു അവെന
കാണിച്ചുെകാടുത്ത യൂദാ കണ്ടു അനുതപിച്ചു, ആ
മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശ ്മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ മടക്കി െകാണ്ടുവന്നു: 4

ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തെത്ത
കാണിച്ചുെകാടുത്തതിനാൽ പാപം െചയത്ു എന്നു
പറഞ്ഞു. അതു ഞങ്ങൾക്കു എന്തു? നീ തേന്ന
േനാക്കിെക്കാൾക എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 അവൻ
ആ െവള്ളിക്കാശ ്മന്ദിരത്തിൽ എറിഞ്ഞു, െചന്നു
െകട്ടിഞാന്നു ചത്തുകളഞ്ഞു. 6 മഹാപുേരാഹിതന്മാർ
ആ െവള്ളിക്കാശ ്എടുത്തു: ഇതു രക്തവിലയാകയാൽ
ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുന്നതു വിഹിതമല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു കൂടി ആേലാചിച്ചു, 7 പരേദശികെള
കുഴിച്ചിടുവാൻ അതുെകാണ്ടു കുശവെന്റ നിലം
വാങ്ങി. 8 ആകയാൽ ആ നിലത്തിന്നു ഇന്നുവെര
രക്തനിലം എന്നു േപർ പറയുന്നു.

9 “യി്രസാേയൽമക്കൾ വിലമതിച്ചവെന്റ വിലയായ
മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശു അവർ എടുത്തു, 10

കത്തൎ ാവു എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല
കുശവെന്റ നിലത്തിന്നു േവണ്ടി െകാടുത്തു”

എന്നു യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തിന്നു അന്നു നിവൃത്തിവന്നു.

11 എന്നാൽ േയശു നാടുവാഴിയുെട മുമ്പാെക നിന്നു;
നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ എന്നു നാടുവാഴി
േചാദിച്ചു; ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു േയശു അവേനാടു
പറഞ്ഞു 12 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കുറ്റം
ചുമത്തുകയിൽ അവൻ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. 13

പീലാെത്താസ ്അവേനാടു: ഇവർ നിെന്റ േനെര
എെന്തല്ലാം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നു
േകൾക്കുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. 14 അവൻ ഒരു
വാക്കിന്നും ഉത്തരം പറയായ്കയാൽ നാടുവാഴി
അത്യന്തം ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 15 എന്നാൽ
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ഉത്സവസമയത്തു പുരുഷാരം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു
തടവുകാരെന നാടുവാഴി വിട്ടയക്കപതിവായിരുന്നു.
16 അന്നു ബറബ്ബാസ ്എന്ന ശ്രുതിെപ്പേട്ടാരു
തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 അവർ
കൂടിവന്നേപ്പാൾ പീലാെത്താസ ്അവേരാടു:
ബറബ്ബാസിെനേയാ, ്രകിസ്തു എന്നു പറയുന്ന
േയശുവിെനേയാ, ആെര നിങ്ങൾക്കു വിട്ടുതേരണം
എന്നു േചാദിച്ചു. 18 അവർ അസൂയെകാണ്ടാകുന്നു
അവെന ഏലപ്ിച്ചതു എന്നു അവൻ ്രഗഹിച്ചിരുന്നു.
19 അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
ഭായ്യൎ  ആളയച്ചു: ആ നീതിമാെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ
ഇടെപടരുതു; അവൻ നിമിത്തം ഞാൻ ഇന്നു
സ്വപന്ത്തിൽ വളെര കഷ്ടം സഹിച്ചു എന്നു പറയിച്ചു.
20 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിെന േചാദിപ്പാനും
േയശുവിെന നശിപ്പിപ്പാനും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും പുരുഷാരെത്ത സമ്മതിപ്പിച്ചു. 21

നാടുവാഴി അവേരാടു: ഈ ഇരുവരിൽ ഏവെന
വിട്ടുതേരണെമന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു ബറബ്ബാസിെന എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 22 പീലാെത്താസ ്അവേരാടു: എന്നാൽ
്രകിസ്തു എന്ന േയശുവിെന എന്തു െചേയ്യണ്ടു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: അവെന ്രകൂശിേക്കണം എന്നു
എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 23 അവൻ െചയത് േദാഷം
എന്തു എന്നു അവൻ േചാദിച്ചു. അവെന
്രകൂശിേക്കണം എന്നു അവർ ഏറ്റവും നിലവിളിച്ചു
പറഞ്ഞു.

24 ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാെത ഒന്നും
സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പീലാെത്താസ ്കണ്ടിട്ടു െവള്ളം
എടുത്തു പുരുഷാരം കാൺെക ൈക കഴുകി: ഈ
നീതിമാെന്റ രക്തത്തിൽ എനിക്കു കുറ്റം ഇല്ല; നിങ്ങൾ
തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 25

അവെന്റ രക്തം ഞങ്ങളുെടേമലും ഞങ്ങളുെട മക്കളുെട
േമലും വരെട്ട എന്നു ജനം ഒെക്കയും ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന അവൻ ബറബ്ബാസിെന
അവക്കൎ ു വിട്ടുെകാടുത്തു, േയശുവിെന ചമ്മട്ടി
െകാണ്ടടിപ്പിച്ചു ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്നു ഏലപ്ിച്ചു.

27 അനന്തരം നാടുവാഴിയുെട പടയാളികൾ
േയശുവിെന ആസ്ഥാനത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി
പട്ടാളെത്ത എല്ലാം അവെന്റ േനെര വരുത്തി, 28

അവെന്റ വ്രസ്തം അഴിച്ചു ഒരു ചുവന്ന േമലങ്കി
ധരിപ്പിച്ചു, 29 മുള്ളുെകാണ്ടു ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു
അവെന്റ തലയിൽ െവച്ചു, വലങ്കയ്യിൽ ഒരു േകാലും
െകാടുത്തു അവെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി:
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ എന്നു
പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന അവെന്റേമൽ തുപ്പി,
േകാൽ എടുത്തു അവെന്റ തലയിൽ അടിച്ചു. 31

അവെന പരിഹസിച്ചുതീന്നൎ േപ്പാൾ േമലങ്കി നീക്കി
അവെന്റ സ്വന്തവ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു, ്രകൂശിപ്പാൻ
െകാണ്ടുേപായി.

32 അവർ േപാകുേമ്പാൾ ശീേമാൻ എന്നു േപരുള്ള
കുേറനക്കാരെന കണ്ടു, അവെന്റ ്രകൂശ ്ചുമപ്പാൻ
നിബൎ ന്ധിച്ചു. 33 തലേയാടിടം എന്നത്ഥൎ മുള്ള
െഗാലേ്ഗാഥാ എന്ന സ്ഥലത്തു എത്തിയേപ്പാൾ
അവന്നു ൈകപ്പു കലക്കിയ വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ
െകാടുത്തു; 34 അതു രുചിേനാക്കിയാെറ അവന്നു
കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല. 35 അവെന ്രകൂശിൽ
തെറച്ചേശഷം അവർ ചീട്ടിട്ടു അവെന്റ വ്രസ്തം
പകുെത്തടുത്തു, 36 അവിെട ഇരുന്നുെകാണ്ടു അവെന
കാത്തു. 37 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവായ േയശു എന്നു
അവെന്റ കുറ്റസംഗതി എഴുതി അവെന്റ തെലക്കുമീെത

െവച്ചു. 38 വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ടു
കള്ളന്മാെരയും അവേനാടു കൂെട ്രകൂശിച്ചു.

39 കടന്നുേപാകുന്നുവർ തല കലുക്കി അവെന
ദുഷിച്ചു: 40 മന്ദിരം െപാളിച്ചു മൂന്നുനാൾെകാണ്ടു
പണിയുന്നവേന, നിെന്നത്തേന്ന രക്ഷിക്ക;
ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അങ്ങെന തേന്ന
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും മൂപ്പന്മാരും
പരിഹസിച്ചു: 42 ഇവൻ മറ്റുള്ളവെര രക്ഷിച്ചു,
തെന്നത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴികയില്ല; അവൻ
യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവു ആകുന്നു എങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
്രകൂശിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരെട്ട; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അവനിൽ വിശ്വസിക്കും. 43 അവൻ ൈദവത്തിൽ
ആശ്രയിക്കുന്നു; അവന്നു ഇവനിൽ
്രപസാദമുെണ്ടങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ വിടുവിക്കെട്ട; ഞാൻ
ൈദവപു്രതൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 44 അങ്ങെന തേന്ന അവേനാടുകൂെട
്രകൂശിച്ചിരുന്ന കള്ളന്മാരും അവെന നിന്ദിച്ചു.

45 ആറാംമണി േനരംമുതൽ ഒമ്പതാംമണി
േനരംവെര േദശത്തു എല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി. 46

ഏകേദശം ഒമ്പതാംമണി േനരത്തു േയശു: ഏലീ, ഏലീ,
ലമ്മാ ശബക്താനി എന്നു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു; എെന്റ
ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന ൈകവിട്ടതു
എന്തു എന്നത്ഥൎ ം. 47 അവിെട നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ
അതു േകട്ടിട്ടു; അവൻ ഏലീയാെവ വിളിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 48 ഉടെന അവരിൽ ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു
സേ്പാങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിെറച്ചു
ഓടത്തണ്ടിേന്മൽ ആക്കി അവന്നു കുടിപ്പാൻ
െകാടുത്തു. 49 േശഷമുള്ളവർ: നില്ക്ക; ഏലീയാവു
അവെന രക്ഷിപ്പാൻ വരുേമാ എന്നു േനാക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 50 േയശു പിെന്നയും ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു
്രപാണെന വിട്ടു. 51 അേപ്പാൾ മന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല
േമൽെതാട്ടു അടിേയാളവും രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി; 52

ഭൂമി കുലുങ്ങി, പാറകൾ പിളന്നൎ ു, കല്ലറകൾ തുറന്നു,
നി്രദ്രപാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുെട ശരീരങ്ങൾ പലതും
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു 53 അവെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റേശഷം കല്ലറകെള വിട്ടു,
വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െചന്നു പലക്കൎ ും ്രപത്യക്ഷമായി.
54 ശതാധിപനും അവേനാടുകൂെട േയശുവിെന
കാത്തുനിന്നവരും ഭൂകമ്പം മുതലായി സംഭവിച്ചതു
കണ്ടിട്ടു: അവൻ ൈദവപു്രതൻ ആയിരുന്നു സത്യം
എന്നു പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു. 55 ഗലീലയിൽ
നിന്നു േയശുവിെന ശുശ്രൂഷിച്ചുെകാണ്ടു
അനുഗമിച്ചുവന്ന പല ്രസ്തീകളും ദൂരത്തുനിന്നു
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 56 അവരിൽ മഗദ്ലക്കാരത്തി
മറിയയും യാേക്കാബിെന്റയും േയാെസയുെടയും
അമ്മയായ മറിയയും െസെബദിപു്രതന്മാരുെട
അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

57 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അരിമഥ്യക്കാരനായ
േയാേസഫ ്എന്ന ധനവാൻ താനും േയശുവിെന്റ
ശിഷ്യനായിരിക്കയാൽ വന്നു, 58 പീലാെത്താസിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു േയശുവിെന്റ ശരീരം േചാദിച്ചു;
പീലെത്താസ ്അതു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു.
59 േയാേസഫ ്ശരീരം എടുത്തു നിമ്മൎ ലശീലയിൽ
െപാതിഞ്ഞു, 60 താൻ പാറയിൽ െവട്ടിച്ചിരുന്ന തെന്റ
പുതിയ കല്ലറയിൽ െവച്ചു കല്ലറയുെട വാതിൽക്കൽ
ഒരു വലിയ കല്ലു ഉരുട്ടിെവച്ചിട്ടു േപായി. 61 കല്ലെറക്കു
എതിെര മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയയും മെറ്റ മറിയയും
ഇരുന്നിരുന്നു.

മത്തായി 27:16 771 മത്തായി 27:61
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62 ഒരുക്കനാളിെന്റ പിെറ്റ ദിവസം
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
പീലാെത്താസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നുകൂടി: 63

യജമാനേന, ആ ചതിയൻ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ:
മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കും
എന്നു പറഞ്ഞ്രപകാരം ഞങ്ങൾക്കു ഓമ്മൎ  വന്നു. 64

അതുെകാണ്ടു അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ െചന്നു അവെന
േമാഷ്ടിച്ചിട്ടു, അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു എന്നു ജനേത്താടു പറകയും
ഒടുവിലെത്ത ചതിവു മുമ്പിലേത്തതിലും
വിഷമമായിത്തീരുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
മൂന്നാം നാൾവെര കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കലപ്ിക്ക
എന്നു പറഞ്ഞു. 65 പീലാെത്താസ ്അവേരാടു:
കാവൽക്കൂട്ടെത്ത തരാം; േപായി നിങ്ങളാൽ
ആകുെന്നടേത്താളം ഉറപ്പുവരുത്തുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 66 അവർ െചന്നു കല്ലിന്നു മു്രദെവച്ചു
കാവൽക്കൂട്ടെത്ത നിറുത്തി കല്ലറ ഉറപ്പാക്കി.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞു ആഴച്വട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം
ദിവസം െവളുക്കുേമ്പാൾ മഗദ്ലക്കാരത്തി
മറിയയും മെറ്റ മറിയയും കല്ലറ കാണ്മാൻ

െചന്നു. 2 െപെട്ടന്നു വലിേയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി;
കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു,
കല്ലു ഉരുട്ടിനീക്കി അതിേന്മൽ ഇരുന്നിരുന്നു. 3 അവെന്റ
രൂപം മിന്നലിന്നു ഒത്തതും അവെന്റ ഉടുപ്പു
ഹിമംേപാെല െവളുത്തതും ആയിരുന്നു. 4

കാവൽക്കാർ അവെന കണ്ടു േപടിച്ചു വിെറച്ചു
മരിച്ചവെരേപ്പാെല ആയി. 5 ദൂതൻ ്രസ്തീകേളാടു:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േയശുവിെന നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; 6 അവൻ
ഇവിെട ഇല്ല; താൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു; അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം
വന്നുകാണ്മിൻ 7 അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു എന്നു േവഗം െചന്നു അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറവിൻ; അവൻ നിങ്ങൾക്കു മുെമ്പ
ഗലീെലക്കു േപാകുന്നു; അവിെട നിങ്ങൾ അവെന

കാണും; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന അവർ േവഗത്തിൽ ഭയേത്താടും
മഹാസേന്താഷേത്താടും കൂടി കല്ലറ വിട്ടു അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടു അറിയിപ്പാൻ ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ
േയശു അവെര എതിേരറ്റു: 9 നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം
എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അടുത്തുെചന്നു അവെന്റ
കാൽ പിടിച്ചു അവെന നമസ്കരിച്ചു. 10 േയശു
അവേരാടു: ഭയെപ്പേടണ്ട; നിങ്ങൾ േപായി എെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടു ഗലീെലക്കു േപാകുവാൻ പറവിൻ;
അവിെട അവർ എെന്ന കാണും എന്നു പറഞ്ഞു.

11 അവർ േപാകുേമ്പാൾ കാവല്ക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ
നഗരത്തിൽ െചന്നു സംഭവിച്ചതു എല്ലാം
മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടു അറിയിച്ചു. 12 അവർ
ഒന്നിച്ചുകൂടി മൂപ്പന്മാരുമായി ആേലാചനകഴിച്ചിട്ടു
പടയാളികൾക്കു േവണ്ടുേവാളം പണം െകാടുത്തു; 13

അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ രാ്രതിയിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ
ഉറങ്ങുേമ്പാൾ അവെന കട്ടുെകാണ്ടുേപായി എന്നു
പറവിൻ. 14 വസ്തുത നാടുവാഴിയുെട സന്നിധാനത്തിൽ
എത്തി എങ്കിേലാ ഞങ്ങൾ അവെന സമ്മതിപ്പിച്ചു
നിങ്ങെള നിഭൎയരാക്കിെക്കാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 15

അവർ പണം വാങ്ങി ഉപേദശ്രപകാരം െചയത്ു; ഈ
കഥ ഇന്നുവെര െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ പരെക്ക
നടപ്പായിരിക്കുന്നു.

16 എന്നാൽ പതിെനാന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയിൽ
േയശു അവേരാടു കലപ്ിച്ചിരുന്ന മെലക്കു േപായി. 17

അവെന കണ്ടേപ്പാൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു; ചിലേരാ
സംശയിച്ചു. 18 േയശു അടുത്തുെചന്നു: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും
ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു
നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറെപ്പട്ടു,
പിതാവിെന്റയും പു്രതെന്റയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ചും 20 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതു
ഒെക്കയും ്രപമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
ഉപേദശിച്ചുംെകാണ്ടു സകലജാതികെളയും
ശിഷ്യരാക്കിെക്കാൾവിൻ; ഞാേനാ
േലാകാവസാനേത്താളം എല്ലാനാളും നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.
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മെക്കമെക്കൎൎ ാസാസ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിെന്റ ആരംഭം:

2 “ഞാൻ നിനക്കു മുമ്പായി എെന്റ ദൂതെന
അയക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ വഴി ഒരുക്കും. 3

കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി ഒരുക്കുവിൻ അവെന്റ പാത
നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്നു മരുഭൂമിയിൽ
വിളിച്ചുപറയുന്നവെന്റ വാക്കു”

എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല 4 േയാഹന്നാൻ വന്നു
മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും
പാപേമാചനത്തിന്നായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം
്രപസംഗിച്ചുംെകാണ്ടിരുന്നു. 5 അവെന്റ അടുക്കൽ
െയഹൂദ്യേദശം ഒെക്കയും െയരൂശേലമ്യർ എല്ലാവരും
വന്നു പാപങ്ങെള ഏറ്റുപറഞ്ഞു േയാദ്ദൎ ാൻ നദിയിൽ
അവനാൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു. 6 േയാഹന്നാേനാ ഒട്ടക
േരാമംെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ േതാൽ വാറും
ധരിച്ചും െവട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുേതനും ഉപജീവിച്ചും
േപാന്നു. 7 എന്നിലും ബലേമറിയവൻ എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നു; അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറു
കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല. 8 ഞാൻ നിങ്ങെള
െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; അവേനാ നിങ്ങെള
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്നു അവൻ
്രപസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു.

9 ആ കാലത്തു േയശു ഗലീലയിെല നസെറത്തിൽ
നിന്നു വന്നു േയാഹന്നാനാൽ േയാദ്ദൎ ാനിൽ സ്നാനം
കഴിഞ്ഞു. 10 െവള്ളത്തിൽ നിന്നു കയറിയ ഉടെന
ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവു ്രപാവുേപാെല
തെന്റ േമൽ വരുന്നതും കണ്ടു: 11 നീ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

12 അനന്തരം ആത്മാവു അവെന മരുഭൂമിയിേലക്കു
േപാകുവാൻ നിബൎ ന്ധിച്ചു. 13 അവിെട അവൻ
സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടു നാലപ്തു ദിവസം
മരുഭൂമിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നു;
ദൂതന്മാർ അവെന ശുശ്രൂഷിച്ചു േപാന്നു.

14 എന്നാൽ േയാഹന്നാൻ തടവിൽ ആയേശഷം
േയശു ഗലീലയിൽ െചന്നു ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ചു: 15 കാലം തികഞ്ഞു
ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മാനസാന്തരെപ്പട്ടു
സുവിേശഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

16 അവൻ ഗലീലക്കടലപ്ുറത്തു നടക്കുേമ്പാൾ
ശീേമാനും അവെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസും
കടലിൽ വല വീശുന്നതു കണ്ടു; അവർ മീൻ
പിടിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു. 17 േയശു അവേരാടു:
എെന്ന അനുഗമിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര
പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 18 ഉടെന
അവർ വല വിട്ടു അവെന അനുഗമിച്ചു. 19 അവിെട
നിന്നു അലപ്ം മുേന്നാട്ടു െചന്നേപ്പാൾ

െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും പടകിൽ ഇരുന്നു വല
നന്നാക്കുന്നതു കണ്ടു. 20 ഉടെന അവെരയും വിളിച്ചു;
അവർ അപ്പനായ െസെബദിെയ കൂലിക്കാേരാടുകൂെട
പടകിൽ വിട്ടു അവെന അനുഗമിച്ചു.

21 അവർ കഫന്നൎ ഹൂമിേലക്കു േപായി; ശബ്ബത്തിൽ
അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്നു ഉപേദശിച്ചു. 22 അവെന്റ
ഉപേദശത്തിങ്കൽ അവർ വിസമ്യിച്ചു; അവൻ
ശാ്രസ്തിമാെരേപ്പാെലയല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രത
അവെര ഉപേദശിച്ചതു. 23 അവരുെട പള്ളിയിൽ
അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ നിലവിളിച്ചു: 24 നസറായനായ േയശുേവ,
ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? ഞങ്ങെള
നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുേവാ? നീ ആർ എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 േയശു അതിെന ശാസിച്ചു: മിണ്ടരുതു;
അവെന വിട്ടുേപാ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ
അശുദ്ധാത്മാവു അവെന ഇെഴച്ചു, ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചു അവെന വിട്ടു േപായി. 27 എല്ലാവരും
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു: ഇെതന്തു? ഒരു പുതിയ ഉപേദശം;
അവൻ അധികാരേത്താെട അശുദ്ധാത്മാക്കേളാടും
കലപ്ിക്കുന്നു; അവ അവെന അനുസരിക്കയും
െചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ
വാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 28 അവെന്റ ശ്രുതി േവഗത്തിൽ
ഗലീലനാടു എങ്ങും പരന്നു.

29 അനന്തരം അവർ പള്ളിയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി
യാേക്കാബും േയാഹന്നാനുമായി ശിേമാെന്റയും
അെ്രന്തയാസിെന്റയും വീട്ടിൽ വന്നു. 30 അവിെട
ശിേമാെന്റ അമ്മാവിയമ്മ പനിപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നു;
അവർ അവെളക്കുറിച്ചു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 31

അവൻ അടുത്തു െചന്നു അവെള ൈകക്കുപിടിച്ചു
എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; പനി അവെള വിട്ടുമാറി, അവൾ
അവെര ശുശ്രൂഷിച്ചു.

32 ൈവകുേന്നരം സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിച്ചേശഷം അവർ
സകലവിധദീനക്കാെരയും ഭൂത്രഗസ്തെരയും അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 33 പട്ടണം ഒെക്കയും
വാതിൽക്കൽ വന്നു കൂടിയിരുന്നു. 34

നാനാവ്യാധികളാൽ വലഞ്ഞിരുന്ന അേനകെര അവൻ
െസൗഖ്യമാക്കി, അേനകം ഭൂതങ്ങെളയും പുറത്താക്കി;
ഭൂതങ്ങൾ അവെന അറികെകാണ്ടു സംസാരിപ്പാൻ
അവെയ സമ്മതിച്ചില്ല.

35 അതികാലത്തു ഇരുേട്ടാെട അവൻ എഴുേന്നറ്റു
പുറെപ്പട്ടു ഒരു നിജ്ജൎ നസ്ഥലത്തു െചന്നു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു.
36 ശിേമാനും കൂെടയുള്ളവരും അവെന്റ പിന്നാെല
െചന്നു, 37 അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: എല്ലാവരും നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 38 അവൻ
അവേരാടു: ഞാൻ അടുത്ത ഊരുകളിലും
്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന്നു നാം അവിേടക്കു േപാക;
ഇതിന്നായിട്ടേല്ലാ ഞാൻ പുറെപ്പട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അങ്ങെന അവൻ ഗലീലയിൽ
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ഒെക്കയും അവരുെട പള്ളികളിൽ െചന്നു
്രപസംഗിക്കയും ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
െചയത്ു.

40 ഒരു കുഷഠ്േരാഗി അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
മുട്ടുകുത്തി: നിനക്കു മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 41

േയശു മനസ്സലിഞ്ഞു ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ടു: 42

മനസ്സുണ്ടു, ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞ ഉടെന കുഷഠ്ം
വിട്ടുമാറി അവന്നു ശുദ്ധിവന്നു. 43 േയശു അവെന
അമച്ചൎ യായി ശാസിച്ചു: 44 േനാക്കു, ആേരാടും ഒന്നും
പറയരുതു; എന്നാൽ െചന്നു പുേരാഹിതന്നു
നിെന്നത്തേന്ന കാണിച്ചു, നിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു
േവണ്ടി േമാെശ കലപ്ിച്ചതു അവക്കൎ ു
സാക്ഷ്യത്തിന്നായി അപ്പൎ ിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
വിട്ടയച്ചു. 45 അവേനാ പുറെപ്പട്ടു വളെര
േഘാഷിപ്പാനും വസ്തുത ്രപസംഗിപ്പാനും തുടങ്ങി;
അതിനാൽ േയശുവിന്നു പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ
കടപ്പാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ടു അവൻ പുറത്തു
നിജ്ജൎ നസ്ഥലങ്ങളിൽ പാത്തൎ ു; എല്ലാടത്തു നിന്നും
ആളുകൾ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
പിെന്നയും കഫന്നൎ ഹൂമിൽ െചന്നു; അവൻ
വീട്ടിൽ ഉെണ്ടന്നു ശ്രുതിയായി. 2 ഉടെന

വാതിൽക്കൽേപാലും ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം പലരും വന്നു
കൂടി, അവൻ അവേരാടു തിരുവചനം ്രപസ്താവിച്ചു. 3

അേപ്പാൾ നാലാൾ ഒരു പക്ഷവാതക്കാരെന ചുമന്നു
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 പുരുഷാരം
നിമിത്തം അവേനാടു സമീപിച്ചു കൂടായ്കയാൽ അവൻ
ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ േമലപ്ുര െപാളിച്ചു തുറന്നു,
പക്ഷവാതക്കാരെന കിടക്കേയാെട ഇറക്കി െവച്ചു. 5

േയശു അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടു
പക്ഷവാതക്കാരേനാടു: മകേന, നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അവിെട
ചില ശാ്രസ്തിമാർ ഇരുന്നു: ഇവൻ ഇങ്ങെന
ൈദവദൂഷണം പറയുന്നതു എന്തു? 7 ൈദവം
ഒരുവൻ അല്ലാെത പാപങ്ങെള േമാചിപ്പാൻ
കഴിയുന്നവൻ ആർ എന്നു ഹൃദയത്തിൽ
ചിന്തിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 8 ഇങ്ങെന അവർ ഉള്ളിൽ
ചിന്തിക്കുന്നതു േയശു ഉടെന മനസ്സിൽ ്രഗഹിച്ചു
അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെന
ചിന്തിക്കുന്നതു എന്തു? 9 പക്ഷവാതക്കാരേനാടു
നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറയുന്നേതാ, എഴുേന്നറ്റു കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക
എന്നു പറയുന്നേതാ, ഏതാകുന്നു എളുപ്പം എന്നു
േചാദിച്ചു. 10 എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള
േമാചിപ്പാൻ മനുഷ്യപു്രതന്നു അധികാരം ഉണ്ടു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നു — അവൻ
പക്ഷവാതക്കാരേനാടു: 11 എഴുേന്നറ്റു കിടക്ക
എടുത്തു വീട്ടിേലക്കു േപാക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഉടെന അവൻ
എഴുേന്നറ്റു കിടക്ക എടുത്തു എല്ലാവരും കാൺെക
പുറെപ്പട്ടു; അതുെകാണ്ടു എല്ലാവരും വിസമ്യിച്ചു:
ഇങ്ങെന ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു
ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.

13 അവൻ പിെന്നയും കടല്ക്കെര െചന്നു; പുരുഷാരം
ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവൻ അവെര
ഉപേദശിച്ചു. 14 പിെന്ന അവൻ കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ

അലഫ്ായിയുെട മകനായ േലവി ചുങ്കസ്ഥലത്തു
ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു; അവൻ എഴുേന്നറ്റു അവെന അനുഗമിച്ചു.
15 അവൻ വീട്ടിൽ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ പല
ചുങ്കക്കാരും പാപികളും േയശുവിേനാടും അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടും കൂടി പന്തിയിൽ ഇരുന്നു; അവെന
അനുഗമിച്ചുവന്നവർ അേനകർ ആയിരുന്നു. 16

അവൻ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട
തിന്നുകയും കുടിക്കയും െചയ്യുന്നതു പരീശന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിലുള്ള ശാ്രസ്തിമാർ കണ്ടിട്ടു അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടു: അവൻ ചുങ്കക്കാേരാടും
പാപികേളാടും കൂെട തിന്നുകുടിക്കുന്നതു എന്തു
എന്നു േചാദിച്ചു. 17 േയശു അതു േകട്ടു അവേരാടു:
ദീനക്കാക്കൎ ല്ലാെത െസൗഖ്യമുള്ളവക്കൎ ു
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ടു ആവശ്യമില്ല; ഞാൻ
നീതിമാന്മാെര അല്ല, പാപികെള അേ്രത വിളിപ്പാൻ
വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.

18 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരും
ഉപവസിക്ക പതിവായിരുന്നു; അവർ വന്നു
അവേനാടു: േയാഹന്നാെന്റയും പരീശന്മാരുെടയും
ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നുവേല്ലാ; നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
ഉപവസിക്കാത്തതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 19 േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: മണവാളൻ കൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ
േതാഴമ്ക്കാക്കൎ ു ഉപവസിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? മണവാളൻ
കൂെട ഇരിക്കുംകാലേത്താളം അവക്കൎ ു ഉപവസിപ്പാൻ
കഴികയില്ല. 20 എന്നാൽ മണവാളൻ അവെര
വിട്ടുപിരിേയണ്ടുന്ന കാലം വരും; അന്നു, ആ കാലത്തു
അവർ ഉപവസിക്കും. 21 പഴയ വ്രസ്തത്തിൽ
േകാടിത്തുണിക്കണ്ടം ആരും േചത്തൎ ു തുന്നുമാറില്ല;
തുന്നിയാൽ േചത്തൎ  പുതുക്കണ്ടം പഴയതിൽ നിന്നു
വലിഞ്ഞിട്ടു ചീന്തൽ ഏറ്റവും വല്ലാെത ആകും. 22

ആരും പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകന്നൎ ു
െവക്കുമാറില്ല; െവച്ചാൽ പുതുവീഞ്ഞു തുരുത്തിെയ
െപാളിക്കും; വീഞ്ഞു ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തി
നശിച്ചുേപാകും; പുതിയ വീഞ്ഞു പുതിയ
തുരുത്തിയിലേ്രത പകന്നൎ ു െവേക്കണ്ടതു.

23 അവൻ ശബ്ബത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽകൂടി
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
വഴിനടക്കയിൽ കതിർ പറിച്ചുതുടങ്ങി. 24 പരീശന്മാർ
അവേനാടു: േനാക്കു, ഇവർ ശബ്ബത്തിൽ
വിഹിതമല്ലാത്തതു െചയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 അവൻ അവേരാടു: ദാവീദ,് തനിക്കും
കൂെടയുള്ളവക്കൎ ും മുട്ടുണ്ടായി വിശന്നേപ്പാൾ
െചയത്തു എന്തു? 26 അവൻ
അബ്യാഥാർമഹാപുേരാഹിതെന്റ കാലത്തു
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു, പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ല്ലാെത
ആക്കൎ ും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴച്യപ്പം തിന്നു
കൂെടയുള്ളവക്കൎ ും െകാടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ
ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. 27

പിെന്ന അവൻ അവേരാടു: മനുഷ്യൻ
ശബ്ബത്ത്നിമിത്തമല്ല; ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻനിമിത്തമേ്രത
ഉണ്ടായതു; 28 അങ്ങെന മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിന്നും
കത്തൎ ാവു ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ പിെന്നയും പള്ളിയിൽ െചന്നു:
അവിെട വരണ്ട കയ്യുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ അവെന കുറ്റം

ചുമേത്തണ്ടതിന്നു ശബ്ബത്തിൽ അവെന
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െസൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്നു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 3

വരണ്ടകയ്യുള്ള മനുഷ്യേനാടു അവൻ: നടുവിൽ
എഴുേന്നറ്റുനില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 4 പിെന്ന അവേരാടു:
ശബ്ബത്തിൽ നന്മ െചയ്കേയാ, തിന്മെചയ്കേയാ, ജീവെന
രക്ഷിക്കേയാ, െകാല്ലുകേയാ, ഏതു വിഹിതം എന്നു
േചാദിച്ചു. അവേരാ മിണ്ടാതിരുന്നു. 5 അവരുെട
ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം അവൻ ദുഃഖിച്ചുെകാണ്ടു
േകാപേത്താെട അവെര ചുറ്റും േനാക്കി, ആ
മനുഷ്യേനാടു: ൈക നീട്ടുക എന്നു പറഞ്ഞു: അവൻ
നീട്ടി, അവെന്റ ൈക െസൗഖ്യമായി. 6 ഉടെന
പരീശന്മാർ പുറെപ്പട്ടു, അവെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
െഹേരാദ്യരുമായി ആേലാചന കഴിച്ചു.

7 േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കടല്ക്കരക്കു വാങ്ങിേപ്പായി;
ഗലീലയിൽനിന്നു വലിേയാരു പുരുഷാരം അവെന
അനുഗമിച്ചു; 8 െയഹൂദ്യയിൽ നിന്നും
െയരൂശേലമിൽനിന്നും എേദാമിൽ നിന്നും
േയാർദ്ദാന്നക്കെരനിന്നും േസാരിെന്റയും സിേദാെന്റയും
ചുറ്റുപാട്ടിൽനിന്നും വലിേയാരു കൂട്ടം അവൻ
െചയത്തു ഒെക്കയും േകട്ടിട്ടു അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 9 പുരുഷാരം തെന്ന
െഞരുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട നിമിത്തം ഒരു
െചറു പടകു തനിക്കു ഒരുക്കി നിറുത്തുവാൻ അവൻ
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 10 അവൻ അേനകെര
െസൗഖ്യമാക്കുകയാൽ ബാധകൾ ഉള്ളവർ ഒെക്കയും
അവെന െതാേടണ്ടതിന്നു തിക്കിത്തിരക്കി വന്നു. 11

അശുദ്ധാത്മാക്കളും അവെന കാണുേമ്പാൾ ഒെക്കയും
അവെന്റ മുമ്പിൽ വീണു: നീ ൈദവപു്രതൻ എന്നു
നിലവിളിച്ചു പറയും. 12 തെന്ന
്രപസിദ്ധമാക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ അവെര
വളെര ശാസിച്ചുേപാന്നു.

13 പിെന്ന അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്കു
േബാധിച്ചവെര അടുക്കൽ വിളിച്ചു; അവർ അവെന്റ
അരിെക വന്നു. 14 അവൻ തേന്നാടുകൂെട ഇരിപ്പാനും
്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന്നു അയപ്പാനും 15 ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താേക്കണ്ടതിന്നു അധികാരം ഉണ്ടാകുവാനും
പന്തിരുവെര നിയമിച്ചു; 16 ശിേമാന്നു പെ്രതാസ ്എന്നു
േപരിട്ടു; 17 െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബു,
യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹന്നാൻ:
ഇവക്കൎ ു ഇടിമക്കൾ എന്നത്ഥൎ മുള്ള െബാവേനെഗ്ഗൎ സ്
എന്നു േപരിട്ടു — 18 അെ്രന്തയാസ,് ഫിലിെപ്പാസ,്
ബെത്തൎ ാേലാമായി, മത്തായി, േതാമാസ,്
അലഫ്ായിയുെട മകനായ യാേക്കാബ,് തദ്ദായി,
കനാന്യനായ ശിേമാൻ, 19 തെന്ന കാണിച്ചുെകാടുത്ത
ഈസ്കാേയ്യൎ ാത്ത് യൂദാ എന്നിവെര തേന്ന.

20 അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു; അവക്കൎ ു ഭക്ഷണം
കഴിപ്പാൻേപാലും വഹിയാതവണ്ണം പുരുഷാരം
പിെന്നയും തിങ്ങി കൂടി വന്നു. 21 അവെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാർ
അതു േകട്ടു, അവന്നു ബുദ്ധി്രഭമം ഉണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന പിടിപ്പാൻ വന്നു. 22 െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു വന്ന ശാ്രസ്തിമാരും: അവന്നു െബെയെത്സബൂൽ
ഉണ്ടു, ഭൂതങ്ങളുെട തലവെനെകാണ്ടു അവൻ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23

അവൻ അവെര അടുെക്ക വിളിച്ചു ഉപമകളാൽ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: സാത്താന്നു സാത്താെന
എങ്ങെന പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയും? 24 ഒരു രാജ്യം
തന്നിൽതേന്ന ഛി്രദിച്ചു എങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനു
നിലനിലപ്ാൻ കഴികയില്ല. 25 ഒരു വീടു തന്നിൽ തേന്ന
ഛി്രദിച്ചു എങ്കിൽ ആ വീട്ടിന്നു നിലനിലപ്ാൻ
കഴികയില്ല. 26 സാത്താൻ തേന്നാടുതേന്ന എതിത്തൎ ു
ഛി്രദിച്ചു എങ്കിൽ അവന്നു നിലനിലപ്ാൻ കഴിവില്ല;

അവെന്റ അവസാനം വന്നു. 27 ബലവാെന
പിടിച്ചുെകട്ടീട്ടല്ലാെത അവെന്റ വീട്ടിൽ കടന്നു അവെന്റ
േകാപ്പു കവന്നൎ ുകളവാൻ ആക്കൎ ും കഴികയില്ല; പിടിച്ചു
െകട്ടിയാൽ പിെന്ന അവെന്റ വീടു കവച്ചൎ  െചയ്യാം. 28

മനുഷ്യേരാടു സകല പാപങ്ങളും അവർ ദുഷിച്ചു
പറയുന്ന സകല ദൂഷണങ്ങളും ക്ഷമിക്കും; 29

പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േനെര ദൂഷണം പറയുന്നവേനാ
ഒരുനാളും ക്ഷമ കിട്ടാെത നിത്യശിെക്ഷക്കു
േയാഗ്യനാകും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 30 അവന്നു ഒരു അശുദ്ധാത്മാവു ഉണ്ടു
എന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

31 അനന്തരം അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
വന്നു പുറത്തു നിന്നു അവെന വിളപ്പാൻ ആളയച്ചു.
32 പുരുഷാരം അവെന്റ ചുറ്റും ഇരുന്നിരുന്നു; അവർ
അവേനാടു: നിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
പുറത്തു നിന്നു നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു അവൻ അവേരാടു: 33 എെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും ആർ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു ചുറ്റിലും
ഇരിക്കുന്നവെര േനാക്കിെക്കാണ്ടു: 34 എെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും ഇതാ. 35 ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം
െചയ്യുന്നവൻ തേന്ന എെന്റ സേഹാദരനും
സേഹാദരിയും അമ്മയും ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ പിെന്നയും കടല്ക്കെരെവച്ചു
ഉപേദശിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ഏറ്റവും
വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു

കൂടുകെകാണ്ടു അവൻ പടകിൽ കയറി കടലിൽ
ഇരുന്നു; പുരുഷാരം ഒെക്കയും കടലരിെക കരയിൽ
ആയിരുന്നു. 2 അവൻ ഉപമകളാൽ അവെര പലതും
ഉപേദശിച്ചു, ഉപേദശത്തിൽ അവേരാടു പറഞ്ഞതു: 3

േകൾപ്പിൻ; വിെതക്കുന്നവൻ വിെതപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടു.
4 വിെതക്കുേമ്പാൾ ചിലതു വഴിയരിെക വീണു;
പറവകൾ വന്നു അതു തിന്നുകളഞ്ഞു. 5 മറ്റു ചിലതു
പാറസ്ഥലത്തു ഏെറ മണ്ണില്ലാേത്തടത്തു വീണു;
മണ്ണിന്നു താഴച് ഇല്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ
മുെളച്ചുവന്നു. 6 സൂയ്യൎ ൻ ഉദിച്ചാെറ ചൂടു തട്ടി,
േവരില്ലായ്കെകാണ്ടു ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റു ചിലതു
മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണു; മുള്ളു മുെളച്ചു വളന്നൎ ു അതിെന
െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു; അതു വിളഞ്ഞതുമില്ല. 8 മറ്റു
ചിലതു നല്ലമണ്ണിൽ വീണിട്ടു മുെളച്ചു വളന്നൎ ു ഫലം
െകാടുത്തു; മുപ്പതും അറുപതും നൂറും േമനി വിളഞ്ഞു.
9 േകൾപ്പാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട എന്നും
അവൻ പറഞ്ഞു.

10 അനന്തരം അവൻ തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
അവേനാടുകൂെടയുള്ളവർ പന്തിരുവരുമായി ആ
ഉപമകെളക്കുറിച്ചു േചാദിച്ചു. 11 അവേരാടു അവൻ
പറഞ്ഞതു: ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ മമ്മൎ ം നിങ്ങൾക്കു
നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; പുറത്തുള്ളവേക്കൎ ാ സകലവും
ഉപമകളാൽ ലഭിക്കുന്നു. 12 അവർ മനംതിരിയാെതയും
അവേരാടു ക്ഷമിക്കാെതയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതിരിപ്പാനും േകട്ടിട്ടും
്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും സംഗതിവരും. 13 പിെന്ന അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ഈ ഉപമ ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ?
പിെന്ന മെറ്റ ഉപമകൾ ഒെക്കയും എങ്ങെന
്രഗഹിക്കും? 14 വിെതക്കുന്നവൻ വചനം
വിെതക്കുന്നു. 15 വചനം വിതച്ചിട്ടു വഴിയരിെക
വീണതു, േകട്ട ഉടെന സാത്താൻ വന്നു ഹൃദയങ്ങളിൽ
വിെതക്കെപ്പട്ട വചനം എടുത്തുകളയുന്നതാകുന്നു.
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16 അങ്ങെന തേന്ന പാറസ്ഥലത്തു വിെതച്ചതു വചനം
േകട്ട ഉടെന സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാള്ളുന്നവർ;
17 എങ്കിലും അവർ ഉള്ളിൽ േവരില്ലാെത ക്ഷണികന്മാർ
ആകുന്നു; വചനം നിമിത്തം ഉപ്രദവേമാ പീഡേയാ
ഉണ്ടായാൽ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നു. 18

മുള്ളിന്നിടയിൽ വിെതക്കെപ്പട്ടേതാ വചനം േകട്ടിട്ടു 19

ഇഹേലാകത്തിെന്റ ചിന്തകളും ധനത്തിെന്റ
വഞ്ചനയും മറ്റു വിഷയേമാഹങ്ങളും അകത്തു കടന്നു,
വചനെത്ത െഞരുക്കി നിഷഫ്ലമാക്കി
തീക്കൎ ുന്നതാകുന്നു. 20 നല്ലമണ്ണിൽ വിെതക്കെപ്പട്ടേതാ
വചനം േകൾക്കയും അംഗീകരിക്കയും െചയ്യുന്നവർ
തേന്ന; അവർ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും േമനി
വിളയുന്നു.

21 പിെന്ന അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞതു: വിളക്കു
കത്തിച്ചു പറയിൻ കീഴിേലാ കട്ടില്ക്കീഴിേലാ
െവക്കുമാറുേണ്ടാ? വിളക്കുതണ്ടിേന്മലല്ലേയാ
െവക്കുന്നതു? 22 െവളിെപ്പടുവാനുള്ളതല്ലാെത
ഗൂഢമായതു ഒന്നും ഇല്ല; െവളിച്ചത്തു
വരുവാനുള്ളതല്ലാെത മറവായതു ഒന്നും ഇല്ല. 23

േകൾപ്പാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. 24 നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നതു എന്തു എന്നു സൂക്ഷിച്ചു െകാൾവിൻ;
നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവുെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കും
അളന്നുകിട്ടും; അധികമായും കിട്ടും. 25 ഉള്ളവന്നു
െകാടുക്കും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉള്ളതുംകൂെട
എടുത്തുകളയും എന്നും അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു.

26 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞതു: ൈദവരാജ്യം ഒരു
മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്തു എറിഞ്ഞേശഷം 27 രാവും
പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുേന്നറ്റും ഇരിെക്ക അവൻ
അറിയാെത വിത്തു മുെളച്ചു വളരുന്നതുേപാെല
ആകുന്നു. 28 ഭൂമി സ്വയമായി മുെമ്പ ഞാറും പിെന്ന
കതിരും പിെന്ന കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങെന
വിളയുന്നു. 29 ധാന്യം വിളയുേമ്പാൾ
െകായത്്തായതുെകാണ്ടു അവൻ ഉടെന അരിവാൾ
െവക്കുന്നു.

30 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞതു: ൈദവരാജ്യെത്ത
എങ്ങെന ഉപമിേക്കണ്ടു? ഏതു ഉപമയാൽ അതിെന
വണ്ണൎ ിേക്കണ്ടു? 31 അതു കടുകുമണിേയാടു സദൃശം;
അതിെന മണ്ണിൽ വിെതക്കുേമ്പാൾ ഭൂമിയിെല
എല്ലാവിത്തിലും െചറിയതു. 32 എങ്കിലും
വിെതച്ചേശഷം വളന്നൎ ു, സകലസസ്യങ്ങളിലും
വലുതായിത്തീന്നൎ ു, ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
അതിെന്റ നിഴലിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലുതായ
െകാമ്പുകെള വിടുന്നു.

33 അവൻ ഇങ്ങെന പല ഉപമകളാൽ അവക്കൎ ു
േകൾപ്പാൻ കഴിയുംേപാെല അവേരാടു വചനം
പറഞ്ഞുേപാന്നു. 34 ഉപമ കൂടാെത അവേരാടു ഒന്നും
പറഞ്ഞതുമില്ല; തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
ശിഷ്യന്മാേരാടു സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും.

35 അന്നു സന്ധ്യയായേപ്പാൾ: നാം അക്കെരക്കു
േപാക എന്നു അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു. 36 അവർ
പുരുഷാരെത്ത വിട്ടു, താൻ പടകിൽഇരുന്നപാെട
അവെന െകാണ്ടുേപായി; മറ്റു െചറുപടകുകളും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; 37 അേപ്പാൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റു
ഉണ്ടായി: പടകിൽ തിര തള്ളിക്കയറുകെകാണ്ടു അതു
മുങ്ങുമാറായി. 38 അവൻ അമരത്തു തലയണ െവച്ചു
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; അവർ അവെന ഉണത്തൎ ി: ഗുേരാ,
ഞങ്ങൾ നശിച്ചുേപാകുന്നതിൽ നിനക്കു വിചാരം
ഇല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അവൻ എഴുേന്നറ്റു
കാറ്റിെന ശാസിച്ചു, കടലിേനാടു: അനങ്ങാതിരിക്ക,
അടങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞു; കാറ്റു അമന്നൎ ു, വലിയ

ശാന്തത ഉണ്ടായി. 40 പിെന്ന അവൻ അവേരാടു:
നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഭീരുക്കൾ ആകുവാൻ എന്തു?
നിങ്ങൾക്കു ഇേപ്പാഴും വിശ്വാസമില്ലേയാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 അവർ വളെര ഭയെപ്പട്ടു: കാറ്റും കടലും
കൂെട ഇവെന അനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഇവൻ ആർ
എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ കടലിെന്റ അക്കെര ഗദരേദശത്തു
എത്തി. 2 പടകിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ഉടെന
അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിൽ

നിന്നു വന്നു അവെന എതിേരറ്റു. 3 അവെന്റ പാപ്പൎ ു
കല്ലറകളിൽ ആയിരുന്നു; ആക്കൎ ും അവെന
ചങ്ങലെകാണ്ടുേപാലും ബന്ധിച്ചുകൂടാഞ്ഞു. 4

പലേപ്പാഴും അവെന വിലങ്ങും ചങ്ങലയുംെകാണ്ടു
ബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ ചങ്ങല വലിച്ചുെപാട്ടിച്ചും
വിലങ്ങു ഉരുമ്മി ഒടിച്ചും കളഞ്ഞു; ആക്കൎ ും അവെന
അടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 5 അവൻ രാവും പകലും
കല്ലറകളിലും മലകളിലും ഇടവിടാെത നിലവിളിച്ചും
തെന്നത്താൽ കല്ലുെകാണ്ടു ചെതച്ചും േപാന്നു. 6

അവൻ േയശുവിെന ദൂരത്തുനിന്നു കണ്ടിട്ടു
ഓടിെച്ചന്നു അവെന നമസ്കരിച്ചു. 7 അവൻ ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചു: േയശുേവ, മേഹാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ
എന്തു? ൈദവത്താണ, എെന്ന ദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത
എന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8

അശുദ്ധാത്മാേവ, ഈ മനുഷ്യെന വിട്ടു
പുറെപ്പട്ടുേപാക എന്നു േയശു കലപ്ിച്ചിരുന്നു. 9

നിെന്റ േപെരന്തു എന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചതിന്നു:
എെന്റ േപർ െലേഗ്യാൻ; ഞങ്ങൾ പലർ ആകുന്നു
എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; 10 നാട്ടിൽ നിന്നു
തങ്ങെള അയച്ചുകളയാതിരിപ്പാൻ ഏറിേയാന്നു
അേപക്ഷിച്ചു. 11 അവിെട മലയരിെക ഒരു വലിയ
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 12 ആ പന്നികളിൽ
കടേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങെള അയേക്കണം എന്നു അവർ
അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 13 അവൻ അനുവാദം
െകാടുത്തു; അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറെപ്പട്ടു പന്നികളിൽ
കടന്നിട്ടു കൂട്ടം കടുന്തൂക്കത്തൂെട കടലിേലക്കു
പാഞ്ഞു വീപ്പൎ ുമുട്ടി ചത്തു. അവ ഏകേദശം
രണ്ടായിരം ആയിരുന്നു. 14 പന്നികെള േമയ്ക്കുന്നവർ
ഓടിെച്ചന്നു പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും അറിയിച്ചു;
സംഭവിച്ചതു കാണ്മാൻ പലരും പുറെപ്പട്ടു 15

േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, െലേഗ്യാൻ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂത്രഗസ്തൻ വ്രസ്തം ധരിച്ചും സുേബാധം
പൂണ്ടും ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു. 16 കണ്ടവർ
ഭൂത്രഗസ്തന്നു സംഭവിച്ചതും പന്നികളുെട കായ്യൎ വും
അവേരാടു അറിയിച്ചു. 17 അേപ്പാൾ അവർ അവേനാടു
തങ്ങളുെട അതിർ വിട്ടുേപാകുവാൻ അേപക്ഷിച്ചു
തുടങ്ങി. 18 അവൻ പടകു ഏറുേമ്പാൾ
ഭൂത്രഗസ്തനായിരുന്നവൻ താനും കൂെട േപാരെട്ട എന്നു
അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 19 േയശു അവെന
അനുവദിക്കാെത: നിെന്റ വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ളവരുെട
അടുക്കൽ െചന്നു, കത്തൎ ാവു നിനക്കു െചയത്തു
ഒെക്കയും നിേന്നാടു കരുണകാണിച്ചതും ്രപസ്താവിക്ക
എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 20 അവൻ േപായി േയശു
തനിക്കു െചയത്െതാെക്കയും െദക്കെപ്പാലിനാട്ടിൽ
േഘാഷിച്ചു തുടങ്ങി; എല്ലാവരും ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടുകയും
െചയത്ു.
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21 േയശു വീണ്ടും പടകിൽ കയറി ഇക്കെര കടന്നു
കടലരിെക ഇരിക്കുേമ്പാൾ വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. 22 പള്ളി ്രപമാണികളിൽ
യായീെറാസ ്എന്നു േപരുള്ള ഒരുത്തൻ വന്നു, അവെന
കണ്ടു കാല്ക്കൽ വീണു: 23 എെന്റ കുഞ്ഞുമകൾ
അത്യാസന്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവൾ രക്ഷെപ്പട്ടു
ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു നീ വന്നു അവളുെടേമൽ ൈക
െവേക്കണേമ എന്നു വളെര അേപക്ഷിച്ചു. 24 അവൻ
അവേനാടുകൂെട േപായി, വലിയ പുരുഷാരവും
പിൻെചന്നു അവെന തിക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

25 പ്രന്തണ്ടു സംവത്സരമായിട്ടു
രക്ത്രസവമുള്ളവളായി 26 പല ൈവദ്യന്മാരാലും
ഏറിേയാന്നു സഹിച്ചു തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
െചലവഴിച്ചിട്ടും ഒട്ടും േഭദം വരാെത ഏറ്റവും
പരവശയായി തീന്നൎ ിരുന്ന 27 ഒരു ്രസ്തീ േയശുവിെന്റ
വത്തൎ മാനം േകട്ടു: 28 അവെന്റ വ്രസ്തം എങ്കിലും
െതാട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷെപ്പടും എന്നു പറഞ്ഞു
പുരുഷാരത്തിൽകൂടി പുറകിൽ വന്നു അവെന്റ വ്രസ്തം
െതാട്ടു. 29 ക്ഷണത്തിൽ അവളുെട രക്ത്രസവം നിന്നു;
ബാധ മാറി താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്നു അവൾ
ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു. 30 ഉടെന േയശു തങ്കൽനിന്നു
ശക്തി പുറെപ്പട്ടു എന്നു ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടു
പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു: എെന്റ വ്രസ്തം െതാട്ടതു
ആർ എന്നു േചാദിച്ചു. 31 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാടു:
പുരുഷാരം നിെന്ന തിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടും എെന്ന
െതാട്ടതു ആർ എന്നു േചാദിക്കുന്നുേവാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 അവേനാ അതു െചയത്വെള കാണ്മാൻ
ചുറ്റും േനാക്കി. 33 ്രസ്തീ തനിക്കു സംഭവിച്ചതു
അറിഞ്ഞിട്ടു ഭയെപ്പട്ടും വിെറച്ചുംെകാണ്ടു വന്നു
അവെന്റ മുമ്പിൽ വീണു വസ്തുത ഒെക്കയും അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 34 അവൻ അവേളാടു: മകേള, നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
സമാധാനേത്താെട േപായി ബാധ ഒഴിഞ്ഞു
സ്വസ്ഥയായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.

35 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
പള്ളി ്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ നിന്നു ആൾ വന്നു: നിെന്റ
മകൾ മരിച്ചുേപായി; ഗുരുവിെന ഇനി
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 36

േയശു ആ വാക്കു കായ്യൎ മാക്കാെത
പള്ളി്രപമാണിേയാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, വിശ്വസിക്ക
മാ്രതം െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 37 പെ്രതാസും
യാേക്കാബും യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനായ
േയാഹന്നാനും അല്ലാെത മറ്റാരും തേന്നാടുകൂെട
െചല്ലുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 38 പള്ളി്രപമാണിയുെട
വീട്ടിൽ വന്നാെറ ആരവാരെത്തയും വളെര കരഞ്ഞു
വിലപിക്കുന്നവെരയും കണ്ടു; 39 അകത്തു കടന്നു:
നിങ്ങളുെട ആരവാരവും കരച്ചലും എന്തിന്നു? കുട്ടി
മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുന്നേ്രത എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു;
അവേരാ അവെന പരിഹസിച്ചു. 40 അവൻ
എല്ലാവെരയും പുറത്താക്കി കുട്ടിയുെട അപ്പെനയും
അമ്മെയയും തേന്നാടുകൂെടയുള്ളവെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു കുട്ടി കിടക്കുന്ന ഇടത്തുെചന്നു
കുട്ടിയുെട ൈകക്കു പിടിച്ചു: 41 ബാേല, എഴുേന്നല്ക്ക
എന്നു നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥേത്താെട
തലീഥാ കൂമി എന്നു അവേളാടു പറഞ്ഞു. 42 ബാല
ഉടെന എഴുേന്നറ്റു നടന്നു; അവൾക്കു പ്രന്തണ്ടു
വയസ്സായിരുന്നു; അവർ അത്യന്തം വിസമ്യിച്ചു 43

ഇതു ആരും അറിയരുതു എന്നു അവൻ അവേരാടു
ഏറിേയാന്നു കലപ്ിച്ചു. അവൾക്കു ഭക്ഷിപ്പാൻ
െകാടുേക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ അവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ടു, തെന്റ
പിതൃനഗരത്തിൽ െചന്നു; അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിച്ചു. 2

ശബ്ബത്തായേപ്പാൾ അവൻ പള്ളിയിൽ
ഉപേദശിച്ചുതുടങ്ങി; പലരും േകട്ടു വിസമ്യിച്ചു:
ഇവന്നു ഇവ എവിെടനിന്നു? ഇവന്നു കിട്ടിയ ഈ
ജ്ഞാനവും ഇവെന്റ കയ്യാൽ നടക്കുന്ന
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളും എന്തു? 3 ഇവൻ മറിയയുെട
മകനും യാേക്കാബ,് േയാെസ, യൂദാ, ശിേമാൻ
എന്നവരുെട സേഹാദരനുമായ തച്ചനല്ലേയാ? ഇവെന്റ
സേഹാദരികളും ഇവിെട നേമ്മാടു കൂെട ഇല്ലേയാ
എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ ഇടറിേപ്പായി. 4 േയശു
അവേരാടു: ഒരു ്രപവാചകൻ തെന്റ പിതൃനഗരത്തിലും
ചാച്ചൎ ക്കാരുെട ഇടയിലും സ്വന്ത ഭവനത്തിലും
അല്ലാെത ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 ഏതാനും ചില േരാഗികളുെട േമൽ ൈക
െവച്ചു െസൗഖ്യം വരുത്തിയതു അല്ലാെത അവിെട
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തി ഒന്നും െചയവ്ാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 6

അവരുെട അവിശ്വാസം േഹതുവായി അവൻ
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു.
അവൻ ചുറ്റുമുള്ള ഊരുകളിൽ ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടു

സഞ്ചരിച്ചു േപാന്നു.
7 അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവെര അടുെക്ക വിളിച്ചു,

അവെര ഈരണ്ടായി അയച്ചു തുടങ്ങി, അവക്കൎ ു
അശുദ്ധാത്മാക്കളുെട േമൽ അധികാരം െകാടുത്തു. 8

അവർ വഴിക്കു വടി അല്ലാെത ഒന്നും എടുക്കരുതു;
അപ്പവും െപാക്കണവും മടിശ്ശീലയിൽ കാശും അരുതു;
െചരിപ്പു ഇട്ടുെകാള്ളാം; 9 രണ്ടു വ്രസ്തം ധരിക്കരുതു
എന്നിങ്ങെന അവേരാടു കലപ്ിച്ചു. 10 നിങ്ങൾ
എവിെടെയങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ െചന്നാൽ അവിടം വിട്ടു
പുറെപ്പടുേവാളം അതിൽ തേന്ന പാപ്പൎ ിൻ. 11

ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാെതയും
നിങ്ങളുെട വാക്കു േകൾക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ
അവിടം വിട്ടു േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട കാലിെല
െപാടി അവക്കൎ ു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി കുടഞ്ഞുകളവിൻ
എന്നും അവേരാടു പറഞ്ഞു. 12 അങ്ങെന അവർ
പുറെപ്പട്ടു മാനസാന്തരെപ്പേടണം എന്നു ്രപസംഗിച്ചു;
13 വളെര ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും അേനകം
േരാഗികൾക്കു എണ്ണേതച്ചു െസൗഖ്യം വരുത്തുകയും
െചയത്ു.

14 ഇങ്ങെന അവെന്റ േപർ ്രപസിദ്ധമായി
വരികയാൽ െഹേരാദാരാജാവു േകട്ടിട്ടു;
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഈ
ശക്തികൾ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
15 അവൻ ഏലീയാവാകുന്നു എന്നു മറ്റു ചിലർ
പറഞ്ഞു. േവെറ ചിലർ: അവൻ ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരുത്തെനേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
16 അതു െഹേരാദാവു േകട്ടാെറ: ഞാൻ തലെവട്ടിച്ച
േയാഹന്നാൻ ആകുന്നു അവൻ; അവൻ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17

െഹേരാദാ തെന്റ സേഹാദരനായ ഫീലിേപ്പാസിെന്റ
ഭായ്യൎ  െഹേരാദ്യെയ പരി്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ടു
അവൾനിമിത്തം ആളയച്ചു, േയാഹന്നാെന പിടിച്ചു
തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു. 18 സേഹാദരെന്റ ഭായ്യൎ െയ
പരി്രഗഹിക്കുന്നതു നിനക്കു വിഹിതമല്ല എന്നു
േയാഹന്നാൻ െഹേരാദാേവാടു പറഞ്ഞിരുന്നു. 19
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െഹേരാദ്യേയാ അവെന്റ േനെര പകെവച്ചു അവെന
െകാല്ലുവാനും ഇച്ഛിച്ചു; സാധിച്ചില്ല താനും. 20

േയാഹന്നാൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷൻ
എന്നു െഹേരാദാവു അറിഞ്ഞു അവെന
ഭയെപ്പടുകയും അവെന കാത്തുെകാൾകയും
െചയത്ു; അവെന്റ വചനം േകട്ടിട്ടു വളെര
കലങ്ങിെയങ്കിലും സേന്താഷേത്താെട േകട്ടുേപാന്നു. 21

എന്നാൽ െഹേരാദാവു തെന്റ ജനേനാത്സവത്തിൽ
തെന്റ മഹത്തുക്കൾക്കും സഹ്രസാധിപന്മാക്കൎ ും
ഗലീലയിെല ്രപമാണികൾക്കും വിരുന്നു കഴിച്ചേപ്പാൾ
ഒരു തരം വന്നു. 22 െഹേരാദ്യയുെട മകൾ അകത്തു
െചന്നു നൃത്തം െചയത്ു െഹേരാദാവിെനയും
വിരുന്നുകാെരയും ്രപസാദിപ്പിച്ച സമയം: മനസ്സുള്ളതു
എെന്തങ്കിലും എേന്നാടു േചാദിച്ചു െകാൾക; നിനക്കു
തരാം എന്നു രാജാവു ബാലേയാടു പറഞ്ഞു. 23 എന്തു
േചാദിച്ചാലും, രാജ്യത്തിൽ പകുതിേയാളം ആയാലും
നിനക്കു തരാം എന്നു സത്യം െചയത്ു. 24 അവൾ
പുറത്തിറങ്ങി അമ്മേയാടു: ഞാൻ എന്തു
േചാദിേക്കണം എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകെന്റ തല എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 25 ഉടെന
അവൾ ബദ്ധെപ്പട്ടു രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു:
ഇേപ്പാൾ തെന്ന േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല ഒരു
തളികളയിൽ തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 26 രാജാവു
അതിദുഃഖിനായി എങ്കിലും ആണെയയും
വിരുന്നുകാെരയും വിചാരിച്ചു അവേളാടു
നിേഷധിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞു. 27 ഉടെന രാജാവു ഒരു
അകമ്പടിെയ അയച്ചു, അവെന്റ തല
െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 28 അവൻ േപായി
തടവിൽ അവെന ശിരഃേഛദം െചയത്ു; അവെന്റ തല
ഒരു തളികയിൽ െകാണ്ടുവന്നു ബാെലക്കു െകാടുത്തു;
ബാല അെമ്മക്കു െകാടുത്തു. 29 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
അതു േകട്ടിട്ടു വന്നു അവെന്റ ശവം എടുത്തു ഒരു
കല്ലറയിൽ െവച്ചു.

30 പിെന്ന അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി തങ്ങൾ െചയത്തും ഉപേദശിച്ചതും എല്ലാം
അറിയിച്ചു. 31 വരുന്നവരും േപാകുന്നവരും വളെര
ആയിരുന്നതിനാൽ അവക്കൎ ു ഭക്ഷിപ്പാൻ േപാലും
സമയം ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
ഒരു ഏകാന്തസ്ഥലത്തു േവറിട്ടുവന്നു അലപ്ം
ആശ്വസിച്ചുെകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അങ്ങെന
അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തു
േവറിട്ടുേപായി. 33 അവർ േപാകുന്നതു പലരും കണ്ടു
അറിഞ്ഞു, എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽനടയായി
അവിേടക്കു ഓടി, അവക്കൎ ു മുെമ്പ എത്തി. 34 അവൻ
പടകിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയാെറ വലിയ പുരുഷാരെത്ത
കണ്ടു, അവർ ഇടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
ആകെകാണ്ടു അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു പലതും
ഉപേദശിച്ചു തുടങ്ങി. 35 പിെന്ന േനരം നേന്ന
ൈവകീട്ടു ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; ഇതു
നിജ്ജൎ ന്രപേദശം അേല്ലാ; 36 േനരവും നേന്ന ൈവകി;
ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള
കുടികളിലും ഊരുകളിലും െചന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും
െകാേള്ളണ്ടതിന്നു അവെര പറഞ്ഞയേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 37 അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ അവക്കൎ ു
ഭക്ഷിപ്പാൻ െകാടുപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചതിന്നു:
ഞങ്ങൾ േപായി ഇരുനൂറു െവള്ളിക്കാശിന്നു അപ്പം
െകാണ്ടിട്ടു അവക്കൎ ു തിന്മാൻ െകാടുക്കേയാ എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 38 അവൻ അവേരാടു:
നിങ്ങൾക്കു എ്രത അപ്പം ഉണ്ടു? െചന്നു േനാക്കുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ േനാക്കിട്ടു: അഞ്ചു, രണ്ടു

മീനും ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന അവൻ
അവേരാടു: എല്ലാവെരയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ
പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്തുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 40 അവർ
നൂറും അമ്പതും വീതം നിരനിരയായി ഇരുന്നു. 41

അവൻ ആ അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുത്തു
സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കു േനാക്കി വാഴത്്തി, അപ്പം നുറുക്കി,
അവക്കൎ ു വിളമ്പുവാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാക്കൎ ു െകാടുത്തു;
ആ രണ്ടു മീനും എല്ലാവക്കൎ ും വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു.
42 എല്ലാവരും തിന്നു തൃപത്രായി. 43 കഷണങ്ങളും
മീൻ നുറുക്കും പ്രന്തണ്ടു െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു. 44

അപ്പം തിന്നവേരാ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ
ആയിരുന്നു.

45 താൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ഉടെന പടകു കയറി അക്കെര
േബത്ത്സയിെദക്കു േനെര മുേന്നാടുവാൻ
നിബൎ ന്ധിച്ചു. 46 അവെര പറഞ്ഞയച്ചു വിട്ടേശഷം
താൻ ്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ മലയിൽ േപായി. 47 ൈവകുേന്നരം
ആയേപ്പാൾ പടകു കടലിെന്റ നടുവിലും താൻ
ഏകനായി കരയിലും ആയിരുന്നു. 48 കാറ്റു ്രപതികൂലം
ആകെകാണ്ടു അവർ തണ്ടുവലിച്ചു വലയുന്നതു
അവൻ കണ്ടു ഏകേദശം രാ്രതി നാലാം യാമത്തിൽ
കടലിേന്മൽ നടന്നു അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നു
അവെര കടന്നുേപാകുവാൻ ഭാവിച്ചു. 49 അവൻ
കടലിേന്മൽ നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഭൂതം എന്നു അവർ
നിരൂപിച്ചു നിലവിളിച്ചു. 50 എല്ലാവരും അവെന കണ്ടു
്രഭമിച്ചിരുന്നു. ഉടെന അവൻ അവേരാടു സംസാരിച്ചു:
ൈധയ്യൎ െപ്പടുവിൻ; ഞാൻ തേന്ന ആകുന്നു;
ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 51 പിെന്ന അവൻ
അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നു പടകിൽ കയറി, കാറ്റു
അമന്നൎ ു; അവർ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ്രഭമിച്ചാശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു.
52 അവരുെട ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടു
അപ്പത്തിെന്റ സംഗതി അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

53 അവർ അക്കെര എത്തി െഗേന്നസരത്ത് േദശത്തു
അണഞ്ഞു. 54 അവർ പടകിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ഉടെന
ജനങ്ങൾ അവെന അറിഞ്ഞു. 55 ആ നാട്ടിൽ ഒെക്കയും
ചുറ്റി ഓടി, അവൻ ഉണ്ടു എന്നു േകൾക്കുന്ന
ഇടേത്തക്കു ദീനക്കാെര കിടക്കയിൽ
എടുത്തുംെകാണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി. 56 ഊരുകളിേലാ
പട്ടണങ്ങളിേലാ കുടികളിേലാ അവൻ
െചെന്നടെത്താെക്കയും അവർ ചന്തകളിൽ
േരാഗികെള െകാണ്ടുവന്നു െവച്ചു, അവെന്റ
വ്രസ്തത്തിെന്റ െതാങ്ങൽ എങ്കിലും െതാേടണ്ടതിന്നു
അേപക്ഷിക്കയും അവെന െതാട്ടവക്കൎ ു ഒെക്കയും
െസൗഖ്യം വരികയും െചയത്ു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു പരീശന്മാരും ചില
ശാ്രസ്തിമാരും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി. 2

അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
എന്നുെവച്ചാൽ, കഴുകാത്ത, ൈകെകാണ്ടു ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നതു അവർ കണ്ടു. 3 പരീശന്മാരും
െയഹൂദന്മാർ ഒെക്കയും പൂവ്വൎ ന്മാരുെട സ്രമ്പദായം
്രപമാണിച്ചു ൈക നന്നായി കഴുകീട്ടല്ലാെത ഭക്ഷണം
കഴിക്കയില്ല. 4 ചന്തയിൽ നിന്നു വരുേമ്പാഴും
കുളിച്ചിട്ടല്ലാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കയില്ല. പാനപാ്രതം,
ഭരണി, െചമ്പു എന്നിവ കഴുകുക മുതലായി പലതും
്രപമാണിക്കുന്നതു അവക്കൎ ു ചട്ടമായിരിക്കുന്നു. 5

അങ്ങെന പരീശന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും: നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
പൂവ്വൎ ന്മാരുെട സ്രമ്പദായം അനുസരിച്ചു നടക്കാെത

മെക്കൎ ാസ ്6:20 778 മെക്കൎ ാസ ്7:5
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ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ൈകെകാണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു
എന്തു എന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചു. 6 അവൻ
അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: കപടഭക്തിക്കാരായ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു െയശയ്യാവു ്രപവചിച്ചതു ശരി:

“ഈ ജനം അധരംെകാണ്ടു എെന്ന
ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുെട ഹൃദയം
എങ്കൽ നിന്നു ദൂരത്തു അകന്നിരിക്കുന്നു. 7

മാനുഷകലപ്നകളായ ഉപേദശങ്ങെള അവർ
ഉപേദശിക്കുന്നതുെകാണ്ടു എെന്ന വ്യത്ഥൎ മായി
ഭജിക്കുന്നു”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന. 8 നിങ്ങൾ
ൈദവകലപ്ന വിട്ടുംകളഞ്ഞു മനുഷ്യരുെട
സ്രമ്പദായം ്രപമാണിക്കുന്നു; 9 പിെന്ന അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുെട സ്രമ്പദായം ്രപമാണിപ്പാൻ
േവണ്ടി നിങ്ങൾ ൈദവകലപ്ന തള്ളിക്കളയുന്നതു
നന്നായി. 10 നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ
്രപാകുന്നവൻ മരിേക്കണം എന്നു േമാെശ
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 11 നിങ്ങേളാ ഒരു മനുഷ്യൻ
അപ്പേനാേടാ അമ്മേയാേടാ: നിനക്കു എന്നാൽ
ഉപകാരമായി വേരണ്ടതു വഴിപാടു എന്നത്ഥൎ മുള്ള
െകാബ്ബൎ ാൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നു പറയുന്നു;
12 തെന്റ അപ്പേന്നാ അെമ്മേക്കാ േമലാൽ ഒന്നും
െചയവ്ാൻ അവെന സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. 13

ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഉപേദശിക്കുന്ന സ്രമ്പദായത്താൽ
ൈദവകലപ്ന ദുബ്ബൎ ലമാക്കുന്നു; ഈ വക പലതും
നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നു. 14 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത
അരിെക വിളിച്ചു അവേരാടു: എല്ലാവരും േകട്ടു
്രഗഹിച്ചുെകാൾവിൻ. 15 പുറത്തുനിന്നു മനുഷ്യെന്റ
അകത്തു െചല്ലുന്ന യാെതാന്നിന്നും അവെന
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴികയില്ല; അവനിൽ നിന്നു
പുറെപ്പടുന്നതേ്രത മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നതു 16

[േകൾപ്പാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട] എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അവൻ പുരുഷാരെത്ത വിട്ടു വീട്ടിൽ
െചന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർ ആ ഉപമെയക്കുറിച്ചു
അവേനാടു േചാദിച്ചു. 18 അവൻ അവേരാടു: ഇങ്ങെന
നിങ്ങളും േബാധമില്ലാത്തവേരാ? പുറത്തു നിന്നു
മനുഷ്യെന്റ അകത്തു െചല്ലുന്ന യാെതാന്നിന്നും
അവെന അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു
തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? 19 അതു അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
അല്ല വയറ്റിലേ്രത െചല്ലുന്നതു; പിെന്ന
മറപ്പുരയിേലക്കു േപാകുന്നു; ഇങ്ങെന
സകലേഭാജ്യങ്ങൾക്കും ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 മനുഷ്യനിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത
മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നതു; 21 അകത്തുനിന്നു,
മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്നു തേന്ന, ദുശ്ചിന്ത,
വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, 22 കുലപാതകം, േമാഷണം,
അത്യാ്രഗഹം, ദുഷ്ടത, ചതി, ദുഷ്കാമം, വിടക്കുകണ്ണു,
ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, മൂഢത എന്നിവ പുറെപ്പടുന്നു.
23 ഈ േദാഷങ്ങൾ എല്ലാം അകത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു
മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നു എന്നും അവൻ
പറഞ്ഞു.

24 അവൻ അവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ടു സീേദാെന്റയും
േസാരിെന്റയും അതിർനാട്ടിൽ െചന്നു ഒരു വീട്ടിൽ
കടന്നു; ആരും അറിയരുതു എന്നു ഇച്ഛിച്ചു എങ്കിലും
മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല. 25 അശുദ്ധാത്മാവു
ബാധിച്ച െചറിയ മകൾ ഉേള്ളാരു ്രസ്തീ അവെന്റ വസ്തുത
േകട്ടിട്ടു വന്നു അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു. 26 അവൾ
സുെറാെഫായന്ീക്യ ജാതിയിലുള്ള ഒരു യവന്രസ്തീ
ആയിരുന്നു; തെന്റ മകളിൽ നിന്നു ഭൂതെത്ത

പുറത്താക്കുവാൻ അവൾ അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു.
27 േയശു അവേളാടു: മുെമ്പ മക്കൾക്കു തൃപത്ി വരെട്ട;
മക്കളുെട അപ്പം എടുത്തു െചറുനായ്ക്കൾക്കു
ഇട്ടുെകാടുക്കുന്നതു നന്നല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 28

അവൾ അവേനാടു: അേത, കത്തൎ ാേവ, െചറുനായ്ക്കളും
േമെശക്കു കീെഴ കുട്ടികളുെട അപ്പനുറുക്കുകെള
തിന്നുന്നുവേല്ലാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 അവൻ
അവേളാടു: ഈ വാക്കുനിമിത്തം െപാെയ്ക്കാൾക: ഭൂതം
നിെന്റ മകെള വിട്ടു േപായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവൾ വീട്ടിൽ വന്നാെറ, മകൾ കിടക്കേമൽ
കിടക്കുന്നതും ഭൂതം വിട്ടുേപായതും കണ്ടു.

31 അവൻ വീണ്ടും േസാരിെന്റ അതിർ വിട്ടു സീേദാൻ
വഴിയായി െദക്കെപ്പാലിേദശത്തിെന്റ നടുവിൽകൂടി
ഗലീലക്കടലപ്ുറത്തു വന്നു. 32 അവിെട അവർ
വിക്കനാേയാരു െചകിടെന അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു, അവെന്റ േമൽ ൈക െവേക്കണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 33 അവൻ അവെന
പുരുഷാരത്തിൽനിന്നു േവറിട്ടു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
അവെന്റ െചവിയിൽ വിരൽ ഇട്ടു, തുപ്പി അവെന്റ
നാവിെന െതാട്ടു, 34 സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കു േനാക്കി
െനടുവീപ്പൎ ിട്ടു അവേനാടു: തുറന്നുവരിക എന്നു
അത്ഥൎ മുള്ള എഫഥാ എന്നു പറഞ്ഞു. 35 ഉടെന
അവെന്റ െചവി തുറന്നു നാവിെന്റ െകട്ടും അഴിഞ്ഞിട്ടു
അവൻ ശരിയായി സംസാരിച്ചു. 36 ഇതു ആേരാടും
പറയരുതു എന്നു അവേരാടു കലപ്ിച്ചു എങ്കിലും
അവൻ എ്രത കലപ്ിച്ചുേവാ അ്രതയും അവർ
്രപസിദ്ധമാക്കി: 37 അവൻ സകലവും നന്നായി
െചയത്ു; െചകിടെര േകൾക്കുമാറാക്കുന്നു; ഊമെര
സംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അത്യന്തം
വിസമ്യിച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം
ഉണ്ടായിരിെക്ക അവക്കൎ ു ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും
ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു േയശു ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ

വിളിച്ചു അവേരാടു: 2 ഈ പുരുഷാരം ഇേപ്പാൾ മൂന്നു
നാളായി എേന്നാടുകൂെട പാക്കൎ ുന്നു; അവക്കൎ ു
ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു എനിക്കു
അവേരാടു അലിവു േതാന്നുന്നു; 3 ഞാൻ അവെര
പട്ടിണിയായി വീട്ടിേലക്കു അയച്ചാൽ അവർ വഴിയിൽ
െവച്ചു തളന്നൎ ു േപാകും; അവരിൽ ചിലർ
ദൂരത്തുനിന്നുവന്നവരേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 4

അതിന്നു അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ: ഇവക്കൎ ു ഇവിെട
മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം െകാടുത്തു തൃപത്ിവരുത്തുവാൻ
എങ്ങെന കഴിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 അവൻ
അവേരാടു: നിങ്ങളുെട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ടു
എന്നു േചാദിച്ചു. ഏഴു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 6

അവൻ പുരുഷാരേത്താടു നിലത്തു ഇരിപ്പാൻ
കലപ്ിച്ചു; പിെന്ന ആ ഏഴപ്പം എടുത്തു േസ്താ്രതം
െചയത്ു നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കൽ
വിളമ്പുവാൻ െകാടുത്തു; അവർ പുരുഷാരത്തിനു
വിളമ്പി. 7 െചറിയ മീനും കുെറ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതും
അവൻ അനു്രഗഹിച്ചിട്ടു, വിളമ്പുവാൻ പറഞ്ഞു. 8

അവർ തിന്നു തൃപത്രായി; േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ ഏഴു
വട്ടി നിറെച്ചടുത്തു. 9 അവർ ഏകേദശം നാലായിരം
േപർ ആയിരുന്നു. 10 അവൻ അവെര പറഞ്ഞയച്ച
ഉടെന ശിഷ്യന്മാേരാടു കൂെട പടകു കയറി ദലമ്നൂഥ
അംശങ്ങളിൽ എത്തി.

മെക്കൎ ാസ ്7:6 779 മെക്കൎ ാസ ്8:10
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11 അനന്തരം പരീശന്മാർ വന്നു അവെന പരീക്ഷിച്ചു
െകാണ്ടു ആകാശത്തു നിന്നു ഒരു അടയാളം
അേന്വഷിച്ചു അവനുമായി തക്കൎ ിച്ചു തുടങ്ങി. 12 അവൻ
ആത്മാവിൽഞരങ്ങി: ഈ തലമുറ അടയാളം
അേന്വഷിക്കുന്നതു എന്തു? ഈ തലമുെറക്കു അടയാളം
ലഭിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു, 13 അവെര വിട്ടു
പിെന്നയും പടകു കയറി അക്കെരക്കു കടന്നു.

14 അവർ അപ്പം െകാണ്ടുേപാരുവാൻ മറന്നു
േപായിരുന്നു; പടകിൽ അവരുെട പക്കൽ ഒരു അപ്പം
മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 15 അവൻ അവേരാടു:
േനാക്കുവിൻ, പരീശരുെട പുളിച്ചമാവും
െഹേരാദാവിെന്റ പുളിച്ചമാവും സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 16 നമുക്കു അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ
എന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 17 അതു േയശു
അറിഞ്ഞു അവേരാടു പറഞ്ഞതു: അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നതു എന്തു? ഇേപ്പാഴും
തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങളുെട
ഹൃദയം കടുത്തിരിക്കുന്നുേവാ? 18 കണ്ണു ഉണ്ടായിട്ടും
കണുന്നില്ലേയാ? െചവി ഉണ്ടായിട്ടും
േകൾക്കുന്നില്ലേയാ? ഓക്കൎ ുന്നതുമില്ലേയാ? 19

അയ്യായിരംേപക്കൎ ു ഞാൻ അഞ്ചു അപ്പം
നുറുക്കിയേപ്പാൾ കഷണങ്ങൾ എ്രത െകാട്ട
നിറെച്ചടുത്തു? പ്രന്തണ്ടു എന്നു അവർ അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 20 നാലായിരം േപക്കൎ ു ഏഴു
നുറുക്കിയേപ്പാൾ കഷണങ്ങൾ എ്രത വട്ടി
നിറെച്ചടുത്തു? ഏഴു എന്നു അവർ അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന അവൻ അവേരാടു: ഇേപ്പാഴും
നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.

22 അവർ േബത്ത്സയിദയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു
കുരുടെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു അവെന
െതാേടണെമന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 23 അവൻ കുരുടെന്റ
ൈകക്കു പിടിച്ചു അവെന ഊരിന്നു പുറത്തുെകാണ്ടു
േപായി അവെന്റ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവെന്റ േമൽ ൈക
െവച്ചു: നീ വല്ലതും കാണുന്നുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചു.
24 അവൻ േമലേ്പാട്ടു േനാക്കി: ഞാൻ മനുഷ്യെര
കാണുന്നു; അവർ നടക്കുന്നതു മരങ്ങൾേപാെലയേ്രത
കാണുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 പിെന്നയും അവെന്റ
കണ്ണിേന്മൽ ൈക െവച്ചാെറ അവൻ െസൗഖ്യം
്രപാപിച്ചു മിഴിച്ചുേനാക്കി എല്ലാം സപ്ഷ്ടമായി കണ്ടു.
26 നീ ഊരിൽ കടക്കേപാലും അരുതു എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു അവെന വീട്ടിേലക്കു അയച്ചു.

27 അനന്തരം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി
ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ൈകസയ്യൎ ക്കു അടുത്ത
ഊരുകളിേലക്കു േപായി; വഴിയിൽെവച്ചു
ശിഷ്യന്മാേരാടു: ജനങ്ങൾ എെന്ന ആർ എന്നു
പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 28 േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകെനന്നു ചിലർ, ഏലീയാെവന്നു ചിലർ,
്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നു മറ്റു ചിലർ എന്നു
അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 അവൻ അവേരാടു:
എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആർ എന്നു പറയുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: നീ ്രകിസ്തു ആകുന്നു എന്നു
പെ്രതാസ ്ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന തെന്നക്കുറിച്ചു
ആേരാടും പറയരുെതന്നു അവൻ അവേരാടു
ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു. 31 മനുഷ്യപു്രതൻ പലതും
സഹിക്കയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാ്രസ്തിമാരും അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാല്ലുകയും
മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കയും
േവണം എന്നു അവെര ഉപേദശിച്ചു തുടങ്ങി. 32

അവൻ ഈ വാക്കു തുറന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ

പെ്രതാസ ്അവെന േവറിട്ടു െകാണ്ടുേപായി
ശാസിച്ചുതുടങ്ങി. 33 അവേനാ തിരിഞ്ഞു േനാക്കി
ശിഷ്യന്മാെര കണ്ടിട്ടു പെ്രതാസിെന ശാസിച്ചു:
സാത്താേന, എെന്ന വിട്ടു േപാ; നീ ൈദവത്തിേന്റതല്ല
മനുഷ്യരുെടതേ്രത കരുതുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.

34 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്തയും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാെരയും അരിെക വിളിച്ചു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: ഒരുവൻ എെന്ന അനുഗമിപ്പാൻ
ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ചു തെന്റ ്രകൂശ്
എടുത്തുെകാണ്ടു എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 35

ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ
അതിെന കളയും; ആെരങ്കിലും എെന്റയും
സുവിേശഷത്തിെന്റയും നിമിത്തം തെന്റ ജീവെന
കളഞ്ഞാൽ അതിെന രക്ഷിക്കും. 36 ഒരു മനുഷ്യൻ
സവ്വൎ േലാകവും േനടുകയും തെന്റ ജീവെന കളകയും
െചയത്ാൽ അവന്നു എന്തു ്രപേയാജനം? 37 അല്ല,
തെന്റ ജീവന്നു േവണ്ടി മനുഷ്യൻ എെന്താരു മറുവില
െകാടുക്കും; 38 വ്യഭിചാരവും പാപവും ഉള്ള ഈ
തലമുറയിൽ ആെരങ്കിലും എെന്നയും എെന്റ
വചനങ്ങെളയും കുറിച്ചു നാണിച്ചാൽ
അവെനക്കുറിച്ചു മനുഷ്യപു്രതനും തെന്റ പിതാവിെന്റ
േതജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുേമ്പാൾ
നാണിക്കും;

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന അവൻ അവേരാടു: ൈദവരാജ്യം
ശക്തിേയാെട വരുന്നതു കാണുേവാളം മരണം
ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ

ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.

2 ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞ േശഷം േയശു
പെ്രതാസിെനയും യാേക്കാബിെനയും
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടി ഒരു ഉയന്നൎ  മലയിേലക്കു
തനിച്ചു െകാണ്ടുേപായി അവരുെട മുമ്പാെക
രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. 3 ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരന്നും
െവളുപ്പിപ്പാൻ കഴിയാെതവണ്ണം അവെന്റ വ്രസ്തം
അത്യന്തം െവള്ളയായി തിളങ്ങി. 4 അേപ്പാൾ
ഏലീയാവും േമാെശയും അവക്കൎ ു ്രപത്യക്ഷമായി
േയശുവിേനാടു സംഭാഷിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. 5

പെ്രതാസ ്േയശുവിേനാടു: റബ്ബീ നാം ഇവിെട
ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതു; ഞങ്ങൾ മൂന്നു കുടിൽ
ഉണ്ടാക്കെട്ട; ഒന്നു നിനക്കും ഒന്നു േമാെശക്കും ഒന്നു
ഏലീയാവിന്നും എന്നു പറഞ്ഞു. 6 താൻ എന്തു
പറേയണ്ടു എന്നു അവൻ അറിഞ്ഞില്ല; അവർ
ഭയപരവശരായിരുന്നു. 7 പിെന്ന ഒരു േമഘം വന്നു
അവരുെട േമൽ നിഴലിട്ടു: ഇവൻ എെന്റ ്രപിയ പു്രതൻ;
ഇവന്നു െചവിെകാടുപ്പിൻ എന്നു േമഘത്തിൽ നിന്നു
ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. 8 െപെട്ടന്നു അവർ ചുറ്റും
േനാക്കിയാെറ തങ്ങേളാടുകൂെട േയശുവിെന മാ്രതം
അല്ലാെത ആെരയും കണ്ടില്ല.

9 അവർ മലയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ:
മനുഷ്യപു്രതൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു എഴുേന്നറ്റിട്ടല്ലാെത
ഈ കണ്ടതു ആേരാടും അറിയിക്കരുതു എന്നു അവൻ
അവേരാടു കലപ്ിച്ചു. 10 മരിച്ചവരിൽനിന്നു
എഴുേന്നല്ക്ക എന്നുള്ളതു എന്തു എന്നു തമ്മിൽ
തക്കൎ ിച്ചുംെകാണ്ടു അവർ ആ വാക്കു ഉള്ളിൽ
സം്രഗഹിച്ചു. 11 ഏലീയാവു മുെമ്പ വേരണ്ടതു എന്നു
ശാ്രസ്തിമാർ വാദിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു അവർ
േചാദിച്ചു. 12 അതിന്നു േയശു: ഏലീയാവു മുെമ്പ
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വന്നു സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നു സത്യം;
എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ചു: അവൻ വളെര
കഷ്ടെപ്പടുകയും ധിക്കരിക്കെപ്പടുകയും
െചേയ്യണ്ടിവരും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
എങ്ങെന? 13 ഏലീയാവു വന്നു; അവെനക്കുറിച്ചു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ തങ്ങൾക്കു
േതാന്നിയതു എല്ലാം അവേനാടു െചയത്ു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

14 അവൻ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുെക്ക വന്നാെറ വലിയ
പുരുഷാരം അവെര ചുറ്റി നില്ക്കുന്നതും ശാ്രസ്തിമാർ
അവേരാടു തക്കൎ ിക്കുന്നതും കണ്ടു. 15 പുരുഷാരം
അവെന കണ്ട ഉടെന ്രഭമിച്ചു ഓടിവന്നു അവെന
വന്ദിച്ചു. 16 അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ അവരുമായി
തക്കൎ ിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 17 അതിന്നു
പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ: ഗുേരാ, ഊമനായ
ആത്മാവുള്ള എെന്റ മകെന ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 18 അതു അവെന എവിെടെവച്ചു
പിടിച്ചാലും അവെന തള്ളിയിടുന്നു; പിെന്ന അവൻ
നുെരച്ചു പല്ലുകടിച്ചു വരണ്ടുേപാകുന്നു. അതിെന
പുറത്താേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു
പറഞ്ഞിട്ടു അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 19 അവൻ അവേരാടു: അവിശ്വാസമുള്ള
തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കൂെട
ഇരിക്കും? എ്രതേത്താളം നിങ്ങെള െപാറുക്കും?
അവെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 അവർ അവെന അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. അവെന കണ്ട ഉടെന
ആത്മാവു അവെന ഇെഴച്ചു; അവൻ നിലത്തു വീണു
നുെരച്ചുരുണ്ടു. 21 ഇതു അവന്നു സംഭവിച്ചിട്ടു എ്രത
കാലമായി എന്നു അവെന്റ അപ്പേനാടു േചാദിച്ചതിന്നു
അവൻ: െചറുപ്പംമുതൽ തേന്ന. 22 അതു അവെന
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു പലേപ്പാഴും തീയിലും
െവള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ടു; നിന്നാൽ വല്ലതും
കഴിയും എങ്കിൽ മനസ്സല്ലിഞ്ഞു ഞങ്ങെള
സഹായിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 23 േയശു
അവേനാടു: നിന്നാൽ കഴിയും എങ്കിൽ എേന്നാ?
വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു സകലവും കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 ബാലെന്റ അപ്പൻ ഉടെന നിലവിളിച്ചു:
കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എെന്റ
അവിശ്വാസത്തിനു സഹായിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
25 എന്നാെറ പുരുഷാരം ഓടിക്കൂടുന്നതു േയശു
കണ്ടിട്ടു അശുദ്ധാത്മാവിെന ശാസിച്ചു: ഊമനും
െചകിടനുമായ ആത്മാേവ, ഇവെന വിട്ടു േപാ; ഇനി
അവനിൽ കടക്കരുതു എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ അതു
നിലവിളിച്ചു അവെന വളെര ഇെഴച്ചു
പുറെപ്പട്ടുേപായി. മരിച്ചുേപായി എന്നു പലരും
പറവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ മരിച്ചേപാെല ആയി. 27

േയശു അവെന ൈകക്കു പിടിച്ചു നിവിത്തൎ ി, അവൻ
എഴുേന്നറ്റു. 28 വീട്ടിൽ വന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർ
സ്വകായ്യൎ മായി അവേനാടു: ഞങ്ങൾക്കു അതിെന
പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 29 ്രപാത്ഥൎ നയാൽ അല്ലാെത ഈ ജാതി
ഒന്നിനാലും പുറെപ്പട്ടുേപാകയില്ല എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു.

30 അവിെട നിന്നു അവർ പുറെപ്പട്ടു ഗലീലയിൽ കൂടി
സഞ്ചരിച്ചു; അതു ആരും അറിയരുെതന്നു അവൻ
ഇച്ഛിച്ചു. 31 അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിച്ചു
അവേരാടു: മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടും; അവർ അവെന െകാല്ലും; െകാന്നിട്ടു

മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞ േശഷം അവൻ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 32 ആ വാക്കു
അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല; അവേനാടു േചാദിപ്പാേനാ
ഭയെപ്പട്ടു.

33 അവൻ കഫന്നൎ ഹൂമിൽ വന്നു വീട്ടിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ വഴിയിൽെവച്ചു തമ്മിൽ
വാദിച്ചതു എന്തു എന്നു അവേരാടു േചാദിച്ചു. 34

അവേരാ തങ്ങളുെട ഇടയിൽ വലിയവൻ ആർ എന്നു
വഴിയിൽെവച്ചു വാദിച്ചതുെകാണ്ടു മിണ്ടാതിരുന്നു. 35

അവൻ ഇരുന്നു പന്തിരുവെരയും വിളിച്ചു: ഒരുവൻ
മുമ്പൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാവരിലും
ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവക്കൎ ും ശുശ്രൂഷകനും
ആേകണം എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ഒരു ശിശുവിെന
എടുത്തു അവരുെട നടുവിൽ നിറുത്തി
അെണച്ചുെകാണ്ടു അവേരാടു: 37 ഇങ്ങെനയുള്ള
ശിശുക്കളിൽ ഒന്നിെന എെന്റ നാമത്തിൽ
ൈകെക്കാള്ളുന്നവൻ എെന്ന ൈകെക്കാള്ളുന്നു;
എെന്ന ൈകെക്കാള്ളുന്നവേനാ എെന്നയല്ല എെന്ന
അയച്ചവെന ൈകെക്കാള്ളുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

38 േയാഹന്നാൻ അവേനാടു: ഗുേരാ, ഒരുവൻ നിെന്റ
നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ
കണ്ടു; അവൻ നെമ്മ അനുഗമിക്കായ്കയാൽ ഞങ്ങൾ
അവെന വിേരാധിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അതിന്നു
േയശു പറഞ്ഞതു: അവെന വിേരാധിക്കരുതു; എെന്റ
നാമത്തിൽ ഒരു വീയ്യൎ ്രപവൃത്തി െചയത്ിട്ടു േവഗത്തിൽ
എെന്ന ദുഷിച്ചുപറവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരും ഇല്ല.
40 നമുക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്കു
അനുകൂലമേല്ലാ. 41 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിന്നുള്ളവർ എന്നീ
നാമത്തിൽ ആെരങ്കിലും ഒരു പാനപാ്രതം െവള്ളം
നിങ്ങൾക്കു കുടിപ്പാൻ തന്നാൽ അവന്നു ്രപതിഫലം
കിട്ടാതിരിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 42 എങ്കൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ഇടച്ചൎ വരുത്തുന്നവെന്റ
കഴുത്തിൽ വലിേയാരു തിരികല്ലു െകട്ടി അവെന
കടലിൽ ഇട്ടുകളയുന്നതു അവന്നു ഏെറ നല്ലു. 43

നിെന്റ ൈക നിനക്കു ഇടച്ചൎ  വരുത്തിയാൽ അതിെന
െവട്ടിക്കളക: 44 ഊനനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നതു
രണ്ടു കയ്യുമുള്ളവൻ ആയി െകടാത്ത തീയായ
നരകത്തിൽ േപാകുന്നതിെനക്കാൾ നിനക്കു നല്ലു. 45

നിെന്റ കാൽ നിനക്കു ഇടച്ചൎ  വരുത്തിയാൽ അതിെന
െവട്ടിക്കളക: 46 മുടന്തനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നതു
രണ്ടു കാലുമുള്ളവൻ ആയി െകടാത്ത തീയായ
നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിെനക്കാൾ നിനക്കു നല്ലു. 47

നിെന്റ കണ്ണു നിനക്കു ഇടച്ചൎ  വരുത്തിയാൽ അതിെന
ചൂന്നുകളക; ഒറ്റക്കണ്ണനായി ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നതു രണ്ടുകണ്ണുള്ളവനായി അഗ്നിനരകത്തിൽ
വീഴുന്നതിെനക്കാൾ നിനക്കു നല്ലു. 48 അവിെട
അവരുെട പുഴു ചാകുന്നില്ല. തീ െകടുന്നതുമില്ല. 49

എല്ലാവന്നും തീെകാണ്ടു ഉപ്പിടും. 50 ഉപ്പു നല്ലതു
തേന്ന; ഉപ്പു കാരമില്ലാെത േപായാേലാ
എെന്താന്നിനാൽ അതിന്നു രസം വരുത്തും? നിങ്ങളിൽ
തേന്ന ഉപ്പുള്ളവരും അേന്യാന്യം സമാധാനമുള്ളവരും
ആയിരിപ്പിൻ.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവിെട നിന്നു അവൻ പുറെപ്പട്ടു
േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ
അതിേരാളം െചന്നു; പുരുഷാരം പിെന്നയും

അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി, പതിവുേപാെല
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അവൻ അവെര പിെന്നയും ഉപേദശിച്ചു. 2 അേപ്പാൾ
പരീശന്മാർ അടുെക്ക വന്നു: ഭായ്യൎ െയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നതു പുരുഷന്നു വിഹിതേമാ എന്നു
അവെന പരീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു അവേനാടു േചാദിച്ചു. 3

അവൻ അവേരാടു: േമാെശ നിങ്ങൾക്കു എന്തു
കലപ്ന തന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 4 ഉേപക്ഷണപ്രതം
എഴുതിെക്കാടുത്തു അവെള ഉേപക്ഷിപ്പാൻ േമാെശ
അനുവദിച്ചു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 േയശു
അവേരാടു: നിങ്ങളുെട ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തമേ്രത
അവൻ നിങ്ങൾക്കു ഈ കലപ്ന എഴുതിത്തന്നതു. 6

സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിങ്കേലാ ൈദവം അവെര
ആണും െപണ്ണുമായി ഉണ്ടാക്കി. 7 അതുെകാണ്ടു
മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ടു ഭായ്യൎ േയാടു
പറ്റിേച്ചരും; 8 ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരും;
അങ്ങെന അവർ പിെന്ന രണ്ടല്ല ഒരു േദഹമേ്രത. 9

ആകയാൽ ൈദവം േയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ
േവർപിരിക്കരുതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 വീട്ടിൽ
െവച്ചു ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും അതിെനക്കുറിച്ചു
അവേനാടു േചാദിച്ചു. 11 അവൻ അവേരാടു: ഭായ്യൎ െയ
ഉേപക്ഷിച്ചു മെറ്റാരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ
അവൾക്കു വിേരാധമായി വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നു. 12

്രസ്തീയും ഭത്തൎ ാവിെന ഉേപക്ഷിച്ചു മെറ്റാരുത്തനുമായി
വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

13 അവൻ െതാേടണ്ടതിന്നു ചിലർ ശിശുക്കെള
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാേരാ
അവെര ശാസിച്ചു. 14 േയശു അതു കണ്ടാെറ
മുഷിഞ്ഞു അവേരാടു: ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ വിടുവിൻ; അവെര തടുക്കരുതു;
ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെടതേല്ലാ. 15

ൈദവരാജ്യെത്ത ശിശു എന്നേപാെല
ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരുനാളും അതിൽ
കടക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 പിെന്ന അവൻ അവെര
അെണച്ചു അവരുെട േമൽ ൈക െവച്ചു, അവെര
അനു്രഗഹിച്ചു.

17 അവൻ പുറെപ്പട്ടു യാ്രതെചയ്യുേമ്പാൾ ഒരുവൻ
ഓടിവന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി: നല്ല ഗുേരാ,
നിത്യജീവെന അവകാശം ആക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു
െചേയ്യണം എന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചു. 18 അതിന്നു
േയശു: എെന്ന നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു?
ൈദവം ഒരുവൻ അല്ലാെത നല്ലവൻ ആരുമില്ല. 19

െകാലെചയ്യരുതു, വ്യഭിചാരം െചയ്യരുതു,
േമാഷ്ടിക്കരുതു, കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു,
ചതിക്കരുതു, നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിക്ക എന്നീ കലപ്നകെള നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അവൻ
അവേനാടു: ഗുേരാ, ഇതു ഒെക്കയും ഞാൻ െചറുപ്പം
മുതൽ ്രപമാണിച്ചുേപാരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21

േയശു അവെന േനാക്കി അവെന േസ്നഹിച്ചു: ഒരു
കുറവു നിനക്കുണ്ടു; നീ േപായി നിനക്കുള്ളതു എല്ലാം
വിറ്റു ദരി്രദക്കൎ ു െകാടുക്ക; എന്നാൽ നിനക്കു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിെന്ന വന്നു
എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അവൻ
വളെര സമ്പത്തുള്ളവൻ ആകെകാണ്ടു ഈ
വചനത്തിങ്കൽ വിഷാദിച്ചു ദുഃഖിതനായി
െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

23 േയശു ചുറ്റും േനാക്കി തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു:
സമ്പത്തുള്ളവർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു എ്രത
്രപയാസം എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അവെന്റ ഈ

വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസമ്യിച്ചു; എന്നാൽ േയശു
പിെന്നയും: മക്കേള, സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു എ്രത ്രപയാസം. 25

ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയൂെട കടക്കുന്നതു എളുപ്പം എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26 അവർ ഏറ്റവും വിസമ്യിച്ചു:
എന്നാൽ രക്ഷ്രപാപിപ്പാൻ ആക്കൎ ു കഴിയും എന്നു
തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 27 േയശു അവെര േനാക്കി;
മനുഷ്യക്കൎ ു അസാദ്ധ്യം തേന്ന, ൈദവത്തിന്നു
അല്ലതാനും; ൈദവത്തിന്നു സകലവും സാദ്ധ്യമേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

28 പെ്രതാസ ്അവേനാടു: ഇതാ, ഞങ്ങൾ സകലവും
വിട്ടു നിെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 29 അതിന്നു േയശു: എെന്റ
നിമിത്തവും സുവിേശഷം നിമിത്തവും വീേടാ
സേഹാദരന്മാെരേയാ സേഹാദരികെളേയാ
അമ്മെയേയാ അപ്പെനേയാ മക്കെളേയാ നിലങ്ങെളേയാ
വിട്ടാൽ, 30 ഈ േലാകത്തിൽ തേന്ന, ഉപ്രദവങ്ങേളാടും
കൂെട നൂറു മടങ്ങു വീടുകെളയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരികെളയും അമ്മമാെരയും മക്കെളയും
നിലങ്ങെളയും വരുവാനുള്ള േലാകത്തിൽ
നിത്യജീവെനയും ്രപാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 31

എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ
മുമ്പന്മാരും ആകും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

32 അവർ െയരൂശേലമിേലക്കു
യാ്രതെചയ്കയായിരുന്നു; േയശു അവക്കൎ ു മുമ്പായി
നടന്നു; അവർ വിസമ്യിച്ചു; അനുഗമിക്കുന്നവേരാ
ഭയെപ്പട്ടു. അവൻ പിെന്നയും പന്തിരുവെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു അവേരാടു: 33 ഇതാ, നാം
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു; അവിെട
മനുഷ്യപു്രതൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
ശാ്രസ്തിമാരുെടയും കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടും; അവർ
അവെന മരണത്തിനു വിധിച്ചു ജാതികൾക്കു
ഏലപ്ിക്കും. 34 അവർ അവെന പരിഹസിക്കയും
തുപ്പുകയും തല്ലുകയും െകാല്ലുകയും മൂന്നു നാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കയും െചയ്യും
എന്നിങ്ങെന തനിക്കു സംഭവിക്കാനുള്ളതു പറഞ്ഞു
തുടങ്ങി.

35 െസെബദിയുെട മക്കളായ യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടു:
ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ നിേന്നാടു യാചിപ്പാൻ േപാകുന്നതു
ഞങ്ങൾക്കു െചയത്ുതരുവാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 36 അവൻ അവേരാടു: ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു എന്തു െചയത്ുതരുവാൻ നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 37 നിെന്റ
മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ നിെന്റ വലത്തും
ഒരുത്തൻ ഇടത്തും ഇരിക്കാൻ വരം നേല്കണം എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 38 േയശു അവേരാടു: നിങ്ങൾ
യാചിക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല;
ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം കുടിപ്പാനും ഞാൻ
ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം ഏലപ്ാനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയുേമാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു കഴിയും എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 39 േയശു അവേരാടു: ഞാൻ കുടിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കയും ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന
സ്നാനം ഏൽക്കയും െചയ്യും നിശ്ചയം. 40 എെന്റ
വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നല്കുന്നേതാ
എേന്റതല്ല; ആക്കൎ ു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ അവക്കൎ ു
കിട്ടും എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അതു േശഷം പത്തു േപരും
േകട്ടിട്ടു യാേക്കാബിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും
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നീരസെപ്പട്ടുതുടങ്ങി. 42 േയശു അവെര അടുെക്ക
വിളിച്ചു അവേരാടു: ജാതികളിൽ അധിപതികളായവർ
അവരിൽ കത്തൎ ൃത്വം െചയ്യുന്നു; അവരിൽ
മഹത്തുക്കളായവർ അവരുെട േമൽ അധികാരം
നടത്തുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 43 നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ അങ്ങെന അരുതു; നിങ്ങളിൽ മഹാൻ
ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിങ്ങളുെട
ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആേകണം; 44 നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ
ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവക്കൎ ും
ദാസനാേകണം. 45 മനുഷ്യപു്രതൻ ശുശ്രൂഷ
െചയ്യിപ്പാനല്ല, ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അേനകക്കൎ ുേവണ്ടി
തെന്റ ജീവെന മറുവിലയായി െകാടുപ്പാനും അെ്രത
വന്നതു.

46 അവർ െയരീേഹാവിൽ എത്തി; പിെന്ന അവൻ
ശിഷ്യന്മാേരാടും വലിയ പുരുഷാരേത്താടും കൂെട
െയരീേഹാവിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ തിമായിയുെട
മകനായ ബത്തൎ ിമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു
ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴിയരിെക ഇരുന്നിരുന്നു. 47

നസറായനായ േയശു എന്നു േകട്ടിട്ടു അവൻ:
ദാവീദപ്ു്രതാ, േയശുേവ, എേന്നാടു കരുണ
േതാേന്നണേമ എന്നു നിലവിളിച്ചു തുടങ്ങി. 48

മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ പലരും അവെന ശാസിച്ചിട്ടും:
ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു
അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 49

അേപ്പാൾ േയശു നിന്നു: അവെന വിളിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. ൈധയ്യൎ െപ്പടുക, എഴുേന്നല്ക്ക, നിെന്ന
വിളിക്കുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു കുരുടെന
വിളിച്ചു. 50 അവൻ തെന്റ പുതപ്പു ഇട്ടും കളഞ്ഞു
ചാടിെയഴുേന്നറ്റു േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 51

േയശു അവേനാടു: ഞാൻ നിനക്കു എന്തു
െചയത്ുതേരണെമന്നു നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: റബ്ബൂനീ, എനിക്കു കാഴച്
്രപാപിേക്കണെമന്നു കുരുടൻ അവേനാടു പറഞ്ഞു. 52

േയശു അവേനാടു: േപാക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന അവൻ
കാഴച് ്രപാപിച്ചു യാ്രതയിൽ അവെന അനുഗമിച്ചു.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ െയരൂശേലമിേനാടു സമീപിച്ചു ഒലീവ്
മലയരിെക േബത്ത്ഫാഗയിലും
േബഥാന്യയിലും എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ

ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര അയച്ചു അവേരാടു: 2

നിങ്ങൾക്കു എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ലുവിൻ;
അതിൽ കടന്നാൽ ഉടെന ആരും ഒരിക്കലും
കയറീട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു
കാണും; അതിെന അഴിച്ചു െകാണ്ടുവരുവിൻ. 3 ഇതു
െചയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു
േചാദിച്ചാൽ കത്തൎ ാവിന്നു ഇതിെനെക്കാണ്ടു ആവശ്യം
ഉണ്ടു എന്നു പറവിൻ; അവൻ ക്ഷണത്തിൽ അതിെന
ഇേങ്ങാട്ടു അയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവർ േപായി
െതരുവിൽ പുറത്തു വാതിൽക്കൽ കഴുതക്കുട്ടിെയ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു അതിെന അഴിച്ചു. 5

അവിെട നിന്നവരിൽ ചിലർ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 6 േയശു കലപ്ിച്ചതുേപാെല അവർ
അവേരാടു പറഞ്ഞു; അവർ അവെര വിട്ടയച്ചു. 7

അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു തങ്ങളുെട വ്രസ്തം അതിേന്മൽ ഇട്ടു;
അവൻ അതിേന്മൽ കയറി ഇരുന്നു. 8 അേനകർ

തങ്ങളുെട വ്രസ്തം വഴിയിൽ വിരിച്ചു; മറ്റു ചിലർ
പറമ്പുകളിൽ നിന്നു ചില്ലിെക്കാമ്പു െവട്ടി വഴിയിൽ
വിതറി. 9 മുമ്പും പിമ്പും നടക്കുന്നവർ: േഹാശന്നാ,
കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; 10 വരുന്നതായ രാജ്യം, നമ്മുെട
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ രാജ്യം
വാഴത്്തെപ്പടുമാറാകെട്ട; അത്യുന്നതങ്ങളിൽ
േഹാശന്നാ എന്നു ആത്തൎ ുെകാണ്ടിരുന്നു.

11 അവൻ െയരൂശേലമിൽ ൈദവാലയത്തിേലക്കു
െചന്നു സകലവും ചുറ്റും േനാക്കിയ േശഷം േനരം
ൈവകിയതുെകാണ്ടു പന്തിരുവേരാടും കൂെട
േബഥാന്യയിേലക്കു േപായി.

12 പിെറ്റന്നാൾ അവർ േബഥാന്യ വിട്ടു േപാരുേമ്പാൾ
അവന്നു വിശന്നു; 13 അവൻ ഇലയുേള്ളാരു
അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തുനിന്നു കണ്ടു, അതിൽ വല്ലതും
കണ്ടുകിട്ടുേമാ എന്നു െവച്ചു െചന്നു, അതിന്നരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ ഇല അല്ലാെത ഒന്നും കണ്ടില്ല; അതു
അത്തിപ്പഴത്തിെന്റ കാലമല്ലാഞ്ഞു. 14 അവൻ
അതിേനാടു; ഇനി നിങ്കൽനിന്നു എേന്നക്കും ആരും
ഫലം തിന്നാതിരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു; അതു
ശിഷ്യന്മാർ േകട്ടു.

15 അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ കടന്നു, ൈദവാലയത്തിൽ
വില്ക്കുന്നവെരയും വാങ്ങുന്നവെരയും
പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി; െപാൻവാണിഭക്കാരുെട
േമശകെളയും ്രപാക്കെള വില്ക്കുന്നവരുെട
പീഠങ്ങെളയും മറിച്ചിട്ടു കളഞ്ഞു; 16 ആരും
ൈദവാലയത്തിൽകൂടി ഒരു വസ്തുവും
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 17 പിെന്ന അവെര
ഉപേദശിച്ചു: എെന്റ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും
്രപാത്ഥൎ നാലയം എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലെയാ? നിങ്ങേളാ അതിെന
കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയാക്കിത്തീത്തൎ ു എന്നു പറഞ്ഞു. 18

അതു േകട്ടിട്ടു മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും
അവെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതു എങ്ങെന എന്നു
അേന്വഷിച്ചു. പുരുഷാരം എല്ലാം അവെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ അതിശയിക്കയാൽ അവർ അവെന
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.

19 സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ അവൻ നഗരം വിട്ടു
േപാകും.

20 രാവിെല അവർ കടന്നുേപാരുേമ്പാൾ
അത്തിവൃക്ഷം േവേരാെട ഉണങ്ങിേപ്പായതു കണ്ടു. 21

അേപ്പാൾ പെ്രതാസിന്നു ഓമ്മൎ വന്നു: റബ്ബീ, നീ ശപിച്ച
അത്തി ഉണങ്ങിേപ്പായേല്ലാ എന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 22 േയശു അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിപ്പിൻ. 23

ആെരങ്കിലും തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാെത താൻ
പറയുന്നതു സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ചുംെകാണ്ടു
ഈ മലേയാടു: നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിേപ്പാക എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല സംഭവിക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 24

അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുേമ്പാൾ
യാചിക്കുന്നെതാെക്കയും ലഭിച്ചു എന്നു
വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 25 നിങ്ങൾ
്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ നില്ക്കുേമ്പാൾ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട
പിതാവു നിങ്ങളുെട പിഴകെളയും ക്ഷമിേക്കണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾക്കു ആേരാെടങ്കിലും വല്ലതും ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവേനാടു ക്ഷമിപ്പിൻ. 26 നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ
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സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ നിങ്ങളുെട പിതാവു നിങ്ങളുെട
പിഴകെളയും ക്ഷമിക്കയില്ല.

27 അവർ പിെന്നയും െയരൂശേലമിൽ െചന്നു.
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുേമ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും മൂപ്പന്മാരും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; 28 നീ എന്തു
അധികാരംെകാണ്ടു ഇതു െചയ്യുന്നു എന്നും ഇതു
െചയവ്ാനുള്ള അധികാരം നിനക്കു തന്നതു ആർ
എന്നും അവേനാടു േചാദിച്ചു. 29 േയശു അവേരാടു:
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്കു േചാദിക്കും; അതിന്നു
ഉത്തരം പറവിൻ; എന്നാൽ ഇന്ന അധികാരംെകാണ്ടു
ഇതു െചയ്യുന്നു എന്നു ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയും. 30

േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിേന്നാ
മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ ഉണ്ടായതു? എേന്നാടു ഉത്തരം
പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 31 അവർ തമ്മിൽ
ആേലാചിച്ചു: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ,
പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു
എന്നു അവൻ പറയും. 32 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ-എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന സാക്ഷാൽ
്രപവാചകൻ എന്നു എണ്ണുകെകാണ്ടു അവർ ജനെത്ത
ഭയെപ്പട്ടു. 33 അങ്ങെന അവർ േയശുവിേനാടു:
ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഞാനും ഇതു ഇന്ന അധികാരംെകാണ്ടു
െചയ്യുന്നു എന്നു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല എന്നു
േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന അവൻ ഉപമകളാൽ അവേരാടു
പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു: ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും

േവലിെകട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചുനാട്ടി േഗാപുരവും പണിതു
കുടിയാന്മാെര ഏലപ്ിച്ചിട്ടു പരേദശത്തു േപായി. 2

കാലം ആയേപ്പാൾ കുടിയാന്മാേരാടു േതാട്ടത്തിെന്റ
അനുഭവം വാേങ്ങണ്ടതിന്നു അവൻ ഒരു ദാസെന
കുടിയാന്മാരുെട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു. 3 അവർ
അവെന പിടിച്ചു തല്ലി െവറുെത അയച്ചുകളഞ്ഞു. 4

പിെന്ന മെറ്റാരു ദാസെന അവരുെട അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചു; അവെന അവർ തലയിൽ
മുറിേവലപ്ിക്കയും അവമാനിക്കയും െചയത്ു. 5

അവൻ മെറ്റാരുവെന പറഞ്ഞയച്ചു; അവെന അവർ
െകാന്നു; മറ്റു പലെരയും ചിലെര അടിക്കയും ചിലെര
െകാല്ലുകയും െചയത്ു. 6 അവന്നു ഇനി ഒരുത്തൻ, ഒരു
്രപിയമകൻ, ഉണ്ടായിരുന്നു. എെന്റ മകെന അവർ
ശങ്കിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ഒടുക്കം അവെന അവരുെട
അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു. 7 ആ കുടിയാന്മാേരാ: ഇവൻ
അവകാശി ആകുന്നു; വരുവിൻ; നാം ഇവെന
െകാല്ലുക; എന്നാൽ അവകാശം നമുക്കാകും എന്നു
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 8 അവർ അവെന പിടിച്ചു െകാന്നു
േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ
േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ എന്തു െചയ്യും? അവൻ വന്നു
ആ കുടിയാന്മാെര നി്രഗഹിച്ചു േതാട്ടം മറ്റുള്ളവെര
ഏലപ്ിക്കും.

10 “വീടു പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു
മൂലക്കല്ലായിതീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 11 ഇതു കത്തൎ ാവിനാൽ
സംഭവിച്ചു, നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ആശ്ചയ്യൎ വുമായിരിക്കുന്നു”

എന്ന തിരുെവഴുത്തു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 12

ഈ ഉപമ തങ്ങെളക്കുറിച്ചു ആകുന്നു പറഞ്ഞതു
എന്നു ്രഗഹിച്ചിട്ടു അവർ അവെന പിടിപ്പാൻ

അേന്വഷിച്ചു; എന്നാൽ പുരുഷാരെത്ത ഭയെപ്പട്ടു
അവെന വിട്ടുേപായി.

13 അനന്തരം അവെന വാക്കിൽ കുടുക്കുവാൻ
േവണ്ടി അവർ പരീശന്മാരിലും െഹേരാദ്യരിലും ചിലെര
അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു. 14 അവർ വന്നു: ഗുേരാ,
നീ മനുഷ്യരുെട മുഖം േനാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ വഴി
േനരായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നീ സത്യവാനും
ആെരയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനും എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു; ൈകസക്കൎ ു കരം െകാടുക്കുന്നതു
വിഹിതേമാ അല്ലേയാ? ഞങ്ങൾ െകാടുക്കേയാ
െകാടുക്കാതിരിക്കേയാ േവണ്ടതു എന്നു അവേനാടു
േചാദിച്ചു. 15 അവൻ അവരുെട കപടം അറിഞ്ഞു:
നിങ്ങൾ എെന്ന പരീക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു? ഒരു
െവള്ളിക്കാശ ്െകാണ്ടുവരുവിൻ; ഞാൻ കാണെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവർ െകാണ്ടുവന്നു. ഈ
സ്വരൂപവും േമെലഴുത്തും ആരുേടതു എന്നു അവേരാടു
േചാദിച്ചതിന്നു: ൈകസരുേടതു എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 17 േയശു അവേരാടു: ൈകസക്കൎ ുള്ളതു
ൈകസക്കൎ ും ൈദവത്തിനുള്ളതു ൈദവത്തിന്നും
െകാടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവങ്കൽ വളെര
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു.

18 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യർ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു േചാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 19

ഗുേരാ, ഒരുത്തെന്റ സേഹാദരൻ മക്കളില്ലാെത മരിച്ചു
ഭായ്യൎ  േശഷിച്ചാൽ ആ ഭായ്യൎ െയ അവെന്റ സേഹാദരൻ
പരി്രഗഹിച്ചു തെന്റ സേഹാദരന്നു സന്തതിെയ
ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 20

എന്നാൽ ഏഴു സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവരിൽ മൂത്തവൻ ഒരു ്രസ്തീെയ വിവാഹം കഴിച്ചു
സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ചു േപായി. 21 രണ്ടാമത്തവൻ
അവെള പരി്രഗഹിച്ചു സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ചു;
മൂന്നാമത്തവനും അങ്ങെന തേന്ന. 22 ഏഴുവരും
സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ചു; എല്ലാവക്കൎ ും ഒടുവിൽ
്രസ്തീയും മരിച്ചു. 23 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ
അവരിൽ ഏവന്നു ഭായ്യൎ യാകും? ഏഴുവക്കൎ ും ഭായ്യൎ
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 24 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെളയും ൈദവശക്തിെയയും
അറിയായ്കെകാണ്ടല്ലേയാ െതറ്റിേപ്പാകുന്നതു? 25

മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ
വിവാഹം കഴിക്കയില്ല വിവാഹത്തിന്നു
െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല; സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല
ദൂതന്മാെരേപ്പാെല ആകും. 26 എന്നാൽ മരിച്ചവർ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു േമാെശയുെട
പുസ്തകത്തിൽ മുൾപടപ്പൎ ുഭാഗത്തു ൈദവം അവേനാടു:
ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസഹ്ാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും എന്നു
അരുളിെച്ചയത്്രപകാരം വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 27 അവൻ
മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുെട
ൈദവമേ്രത; നിങ്ങൾ വളെര െതറ്റിേപ്പാകുന്നു.

28 ശാ്രസ്തിമാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തുവന്നു അവർ
തമ്മിൽ തക്കൎ ിക്കുന്നതു േകട്ടു അവൻ അവേരാടു
നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞ്രപകാരം േബാധിച്ചിട്ടു:
എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകലപ്ന ഏതു എന്നു അവേനാടു
േചാദിച്ചു. അതിന്നു േയശു: 29 എല്ലാറ്റിലും
മുഖ്യകലപ്നേയാ: “യി്രസാേയേല, േകൾക്ക; നമ്മുെട
ൈദവമായ കത്തൎ ാവു ഏകകത്തൎ ാവു. 30 നിെന്റ
ൈദവമായ കത്തൎ ാവിെന നീ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ ാത്മാേവാടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും
പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാടും കൂെട േസ്നഹിേക്കണം” എന്നു
ആകുന്നു. 31 രണ്ടാമേത്തേതാ: “കൂട്ടുകാരെന
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നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന േസ്നഹിേക്കണം” എന്നേ്രത;
ഇവയിൽ വലുതായിട്ടു മെറ്റാരു കലപ്നയും എല്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 32 ശാ്രസ്തി അവേനാടു: നന്നു,
ഗുേരാ, നീ പറഞ്ഞതു സത്യം തേന്ന; ഏകേനയുള്ളൂ;
അവനല്ലാെത മെറ്റാരുത്തനുമില്ല. 33 അവെന
പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും
പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാടുംകൂെട േസ്നഹിക്കുന്നതും
തെന്നേപ്പാെല കൂട്ടുകാരെന േസ്നഹിക്കുന്നതും
സകലസവ്വൎ ാംഗേഹാമങ്ങെളക്കാളും യാഗങ്ങെളക്കാളും
സാരേമറിയതു തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അവൻ
ബുദ്ധിേയാെട ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു േയശു കണ്ടിട്ടു:
നീ ൈദവരാജ്യേത്താടു അകന്നവനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
അതിെന്റ േശഷം അവേനാടു ആരും ഒന്നും
േചാദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല.

35 േയശു ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു: ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ
എന്നു ശാ്രസ്തിമാർ പറയുന്നതു എങ്ങെന?

36 “കത്തൎ ാവു എെന്റ കത്തൎ ാവിേനാടു: ഞാൻ
നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം ആക്കുേവാളം
എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു”

എന്നു ദാവീദ ്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലായി പറയുന്നു.
37 ദാവീദ ്തേന്ന അവെന കത്തൎ ാവു എന്നു
പറയുന്നവേല്ലാ; പിെന്ന അവെന്റ പു്രതൻ ആകുന്നതു
എങ്ങെന? എന്നാൽ വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ
വാക്കു സേന്താഷേത്താെട േകട്ടുേപാന്നു.

38 അവൻ തെന്റ ഉപേദശത്തിൽ അവേരാടു:
അങ്കികേളാെട നടക്കുന്നതും അങ്ങാടിയിൽ 39

വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ
്രപധാനസ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാ്രസ്തിമാെര
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 40 അവർ വിധവമാരുെട
വീടുകെള വിഴുങ്ങുകയും ഉപായത്താൽ നീണ്ട
്രപാത്ഥൎ ന കഴിക്കയും െചയ്യുന്നു; അവക്കൎ ു ഏറ്റവും
വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നു പറഞ്ഞു.

41 പിെന്ന േയശു ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിന്നു േനെര
ഇരിക്കുേമ്പാൾ പുരുഷാരം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം
ഇടുന്നതു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ധനവാന്മാർ പലരും
വളെര ഇട്ടു. 42 ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ വന്നു ഒരു
ൈപസക്കു ശരിയായ രണ്ടു കാശ ്ഇട്ടു. 43 അേപ്പാൾ
അവൻ ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ചു: ഭണ്ഡാരത്തിൽ
ഇട്ട എല്ലാവെരക്കാളും ഈ ദരി്രദയായ വിധവ അധികം
ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 44 എല്ലാവരും തങ്ങളുെട സമൃദ്ധിയിൽ
നിന്നു ഇട്ടു; ഇവേളാ തെന്റ ഇല്ലായമ്യിൽ നിന്നു
തനിക്കുള്ളതു ഒെക്കയും തെന്റ ഉപജീവനം മുഴുവനും
ഇട്ടു എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ ൈദവാലയെത്ത വിട്ടു േപാകുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ: ഗുേരാ, ഇതാ,
എങ്ങെനയുള്ള കല്ലു, എങ്ങെനയുള്ള പണി

എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 2 േയശു അവേനാടു: നീ
ഈ വലിയ പണി കാണുന്നുേവാ? ഇടിക്കാെത
കല്ലിേന്മൽ കല്ലു ഇവിെട േശഷിക്കയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 പിെന്ന അവൻ ഒലീവ ്മലയിൽ
ൈദവാലയത്തിന്നു േനെര ഇരിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസും
യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും അെ്രന്തയാസും
സ്വകായ്യൎ മായി അവേനാടു: 4 അതു എേപ്പാൾ
സംഭവിക്കും? അതിന്നു എല്ലാം നിവൃത്തി വരുന്ന

കാലത്തിെന്റ ലക്ഷണം എന്തു എന്നു ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞാലും എന്നു േചാദിച്ചു. 5 േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു: ആരും നിങ്ങെള
െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 6 ഞാൻ
ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു അേനകർ എെന്റ
േപെരടുത്തു വന്നു പലെരയും െതറ്റിക്കും. 7 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും യുദ്ധശ്രുതികെളയും കുറിച്ചു
േകൾക്കുേമ്പാൾ ്രഭമിച്ചുേപാകരുതു. അതു
സംഭവിേക്കണ്ടതു തേന്ന; എന്നാൽ അതു
അവസാനമല്ല. 8 ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം
രാജ്യേത്താടും എതിക്കൎ ും; അവിടവിെട ഭൂകമ്പവും
ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും; ഇതു ഈറ്റുേനാവിെന്റ
ആരംഭമേ്രത.

9 എന്നാൽ നിങ്ങെളത്തേന്ന സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ;
അവർ നിങ്ങെള ന്യായാധിപസംഘങ്ങളിൽ
ഏലപ്ിക്കയും പള്ളികളിൽെവച്ചു തല്ലുകയും എെന്റ
നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാക്കൎ ും
മുമ്പാെക അവക്കൎ ു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി നിറുത്തുകയും
െചയ്യും. 10 എന്നാൽ സുവിേശഷം മുെമ്പ
സകലജാതികേളാടും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 11

അവർ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി ഏലപ്ിക്കുേമ്പാൾ
എന്തു പറേയണ്ടു എന്നു മുൻകൂട്ടി വിചാരെപ്പടരുതു.
ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നതു തേന്ന
പറവിൻ; പറയുന്നതു നിങ്ങൾ അല്ല,
പരിശുദ്ധാത്മാവേ്രത. 12 സേഹാദരൻ
സേഹാദരെനയും അപ്പൻ മകെനയും മരണത്തിന്നു
ഏലപ്ിക്കും; മക്കളും അമ്മയപ്പന്മാരുെട േനെര
എഴുേന്നറ്റു അവെര െകാല്ലിക്കും. 13 എെന്റ നാമം
നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള പെകക്കും; എന്നാൽ
അവസാനേത്താളം സഹിച്ചുനില്ക്കുന്നവൻ
രക്ഷിക്കെപ്പടും.

14 എന്നാൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത നില്ക്കരുതാത്ത
സ്ഥലത്തു നില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ, --
വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചുെകാള്ളെട്ട -- അന്നു
െയഹൂദ്യേദശത്തു ഉള്ളവർ മലകളിേലക്കു
ഓടിേപ്പാകെട്ട. 15 വീട്ടിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ
അകേത്തക്കു ഇറങ്ങിേപാകേയാ വീട്ടിൽ നിന്നു വല്ലതും
എടുപ്പാൻ കടക്കേയാ അരുതു. 16 വയലിൽ
ഇരിക്കുന്നവൻ വ്രസ്തം എടുപ്പാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുതു.
17 ആ കാലത്തു ഗഭൎ ിണികൾക്കും
മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവക്കൎ ും അേയ്യാ കഷ്ടം! 18 എന്നാൽ
അതു ശീതകാലത്തു സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ. 19 ആ നാളുകൾ ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച
സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര
സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിേമൽ സംഭവിക്കാത്തതും
ആയ കഷ്ടകാലം ആകും. 20 കത്തൎ ാവു ആ നാളുകെള
ചുരുക്കീട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ജഡവും
രക്ഷിക്കെപ്പടുകയില്ല. താൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
വൃതന്മാർനിമിത്തേമാ അവൻ ആ നാളുകെള
ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 21 അന്നു ആെരങ്കിലും
നിങ്ങേളാടു: ഇതാ ്രകിസ്തു ഇവിെട എേന്നാ അതാ
അവിെട എേന്നാ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു. 22

കള്ള്രകിസ്തുക്കളും കള്ള്രപവാചകന്മാരും എഴുേന്നറ്റു,
കഴിയും എങ്കിൽ വൃതന്മാെരയും െതറ്റിപ്പാനായി
അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും. 23

നിങ്ങേളാ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; ഞാൻ എല്ലാം
നിങ്ങേളാടു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

24 എങ്കിേലാ ആ കാലെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ േശഷം
സൂയ്യൎ ൻ ഇരുണ്ടുേപാകയും ച്രന്ദൻ ്രപകാശം
െകാടുക്കാതിരിക്കയും 25 ആകാശത്തുനിന്നു
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നക്ഷ്രതങ്ങൾ വീണുെകാണ്ടിരിക്കയും ആകാശത്തിെല
ശക്തികൾ ഇളകിേപ്പാകയും െചയ്യും. 26 അേപ്പാൾ
മനുഷ്യപു്രതൻ വലിയ ശക്തിേയാടും
േതജേസ്സാടുംകൂെട േമഘങ്ങളിൽ വരുന്നതു അവർ
കാണും. 27 അന്നു അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര അയച്ചു,
തെന്റ വൃതന്മാെര ഭൂമിയുെട അറുതിമുതൽ
ആകാശത്തിെന്റ അറുതിവെരയും നാലു ദിക്കിൽ
നിന്നും കൂട്ടിേച്ചക്കൎ ും.

28 അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ
െകാമ്പു ഇളതായി ഇല തളിക്കൎ ുേമ്പാൾ േവനൽ
അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 29

അങ്ങെന നിങ്ങളും ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ അവൻ അടുെക്ക വാതിൽക്കൽ തേന്ന
ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 30 ഇതു
ഒെക്കയും സംഭവിക്കുേവാളം ഈ തലമുറ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 31 ആകാശവും ഭൂമിയും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ ഒഴിഞ്ഞു
േപാകയില്ല. 32 ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിേച്ചാ
പിതാവല്ലാെത ആരും, സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ദൂതന്മാരും,
പു്രതനും കൂെട അറിയുന്നില്ല. 33 ആ കാലം എേപ്പാൾ
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയായ്കെകാണ്ടു
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; ഉണന്നൎ ും ്രപാത്ഥൎ ിച്ചും
െകാണ്ടിരിപ്പിൻ. 34 ഒരു മനുഷ്യൻ വീടുവിട്ടു
പരേദശത്തുേപാകുേമ്പാൾ ദാസന്മാക്കൎ ു അധികാരവും
അവനവന്നു അതതു േവലയും െകാടുത്തിട്ടു
വാതിൽകാവൽക്കാരേനാടു ഉണന്നൎ ിരിപ്പാൻ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 35 യജമാനൻ സന്ധ്യേക്കാ
അദ്ധൎ രാ്രതിേക്കാ േകാഴികൂകുന്ന േനരേത്താ
രാവിെലേയാ എേപ്പാൾ വരും എന്നു
അറിയായ്കെകാണ്ടു, 36 അവൻ െപെട്ടന്നു വന്നു
നിങ്ങെള ഉറങ്ങുന്നവരായി
കെണ്ടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ. 37

ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നേതാ എല്ലാവേരാടും
പറയുന്നു: ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു െപസഹയുെടയും
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റയും ഉത്സവം
ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ

മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും അവെന
ഉപായത്താൽ പിടിച്ചു െകാേല്ലണ്ടതു എങ്ങെന എന്നു
അേന്വഷിച്ചു. 2 ജനത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ
ഉത്സവത്തിൽ അരുതു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

3 അവൻ േബഥാന്യയിൽ കുഷഠ്േരാഗിയായ
ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ്രസ്തീ
ഒരു െവൺകൽഭരണി വിലേയറിയ സ്വച്ഛജടാമാംസി
ൈതലവുമായി വന്നു ഭരണി െപാട്ടിച്ചു അവെന്റ
തലയിൽ ഒഴിച്ചു. 4 അവിെട ചിലർ: ൈതലത്തിെന്റ ഈ
െവറും െചലവു എന്തിന്നു? 5 ഇതു മുന്നൂറ്റിൽ
അധികം െവള്ളിക്കാശിന്നു വിറ്റു ദരി്രദക്കൎ ു െകാടുപ്പാൻ
കഴിയുമായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നിങ്ങെന ഉള്ളിൽ
നീരസെപ്പട്ടു അവെള ഭത്സൎ ിച്ചു. 6 എന്നാൽ േയശു:
ഇവെള വിടുവിൻ; അവെള അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതു
എന്തു? അവൾ എങ്കൽ നല്ല ്രപവൃത്തിയേല്ലാ
െചയത്തു. 7 ദരി്രദർ നിങ്ങൾക്കു എല്ലായേ്പാഴും
അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ; ഇച്ഛിക്കുേമ്പാൾ അവക്കൎ ു
നന്മെചയവ്ാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും; ഞാേനാ
എല്ലായേ്പാഴും നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കയില്ല. 8

അവൾ തന്നാൽ ആവതു െചയത്ു; കല്ലറയിെല
അടക്കത്തിന്നായി എെന്റ േദഹത്തിന്നു മുമ്പുകൂട്ടി
ൈതലം േതച്ചു. 9 സുവിേശഷം േലാകത്തിൽ ഒെക്കയും
്രപസംഗിക്കുേന്നടെത്തല്ലാം അവൾ െചയത്തും
അവളുെട ഓെമ്മൎ ക്കായി ്രപസ്താവിക്കും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

10 പിെന്ന പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായി
ഈസ്കേയ്യൎ ാത്താവായ യൂദാ അവെന
മഹാപുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു കാണിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതിന്നു
അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നു. 11 അവർ അതു േകട്ടു
സേന്താഷിച്ചു അവന്നു പണം െകാടുക്കാം എന്നു
വാഗദ്ത്തം െചയത്ു; അവനും അവെന എങ്ങെന
കാണിച്ചുെകാടുക്കാം എന്നു തക്കം
അേന്വഷിച്ചുേപാന്നു.

12 െപസഹകുഞ്ഞാടിെന അറുക്കുന്നതായ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാടു: നീ െപസഹ കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എവിെട
ഒരുേക്കണം എന്നു േചാദിച്ചു. 13 അവൻ
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര അയച്ചു; നഗരത്തിൽ
െചല്ലുവിൻ; അവിെട ഒരു കുടം െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങെള
എതിർെപടും. 14 അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു അവൻ
കടക്കുേന്നടത്തു ആ വിട്ടുടയവേനാടു: ഞാൻ എെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എവിെട
എന്നു ഗുരു േചാദിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. 15 അവൻ
വിരിെച്ചാരുക്കിയ ഒരു വന്മാളിക കാണിച്ചുതരും;
അവിെട നമുക്കു ഒരുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 16

ശിഷ്യന്മാർ പുറെപ്പട്ടു നഗരത്തിൽ െചന്നു അവൻ
തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ടു െപസഹ ഒരുക്കി.

17 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അവൻ പന്തിരുവേരാടും
കൂെട വന്നു. 18 അവർ ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
േയശു: നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ, എേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തേന്ന, എെന്ന കാണിച്ചുെകാടുക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അവർ ദുഃഖിച്ചു: ഓേരാരുത്തൻ:
ഞാേനാ, ഞാേനാ എന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചു
തുടങ്ങി. 20 അവൻ അവേരാടു: പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻ,
എേന്നാടുകൂെട താലത്തിൽ ൈകമുക്കുന്നവൻ തേന്ന.
21 മനുഷ്യപു്രതൻ േപാകുന്നതു തെന്നക്കുറിച്ചു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന സത്യം;
മനുഷ്യപു്രതെന കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യേന്നാ
അേയ്യാ കഷ്ടം; ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ
അവന്നു െകാള്ളായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

22 അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു
വാഴത്്തി നുറുക്കി അവക്കൎ ു െകാടുത്തു: വാങ്ങുവിൻ;
ഇതു എെന്റ ശരീരം എന്നു പറഞ്ഞു. 23 പിെന്ന
പാനപാ്രതം എടുത്തു േസ്താ്രതംെചാല്ലി അവക്കൎ ു
െകാടുത്തു; എല്ലാവരും അതിൽനിന്നു കുടിച്ചു: 24 ഇതു
അേനകക്കൎ ു േവണ്ടി െചാരിയുന്നതായി
നിയമത്തിന്നുള്ള എെന്റ രക്തം. 25 മുന്തിരിവള്ളിയുെട
അനുഭവം ൈദവരാജ്യത്തിൽ പുതുതായി
അനുഭവിക്കുംനാൾവെര ഞാൻ അതു ഇനി
അനുഭവിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു.

26 പിെന്ന അവർ േസ്താ്രതം പാടിയേശഷം ഒലീവു
മലക്കു േപായി.

27 േയശു അവേരാടു: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഇടറിേപ്പാകും; “ഞാൻ ഇടയെന െവട്ടും, ആടുകൾ
ചിതറിേപ്പാകും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28

എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റേശഷം നിങ്ങൾക്കു
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മുെമ്പ ഗലീെലക്കു േപാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 29

പെ്രതാസ ്അവേനാടു: എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ
ഇടറുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 30 േയശു അവേനാടു:
ഇന്നു, ഈ രാ്രതിയിൽ തേന്ന, േകാഴി രണ്ടുവട്ടം
കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിേന്നാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 31 അവേനാ: നിേന്നാടുകൂെട
മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന തള്ളിപ്പറകയില്ല
എന്നു അധികമായി പറഞ്ഞു; അങ്ങെന തേന്ന
എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.

32 അവർ െഗത്ത്േശമന എന്നു േപരുള്ള േതാട്ടത്തിൽ
വന്നാെറ അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടു: ഞാൻ
്രപാത്ഥൎ ിച്ചുതീരുേവാളം ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 പിെന്ന അവൻ പെ്രതാസിെനയും
യാേക്കാബിെനയും േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
്രഭമിപ്പാനും വ്യാകുലെപ്പടുവാനും തുടങ്ങി: 34 എെന്റ
ഉള്ളം മരണേവദനേപാെല
അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിെട പാത്തൎ ു
ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 35 പിെന്ന
അലപ്ം മുേമ്പാട്ടു െചന്നു നിലത്തു വീണു, കഴിയും
എങ്കിൽ ആ നാഴിക നീങ്ങിേപ്പാേകണം എന്നു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചു: 36 അബ്ബാ, പിതാേവ, നിനക്കു എല്ലാം
കഴിയും; ഈ പാനപാ്രതം എങ്കൽ നിന്നു നീേക്കണേമ;
എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതേ്രത
ആകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 37 പിെന്ന അവൻ വന്നു
അവർ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു പെ്രതാസിേനാടു: ശിേമാേന,
നീ ഉറങ്ങുന്നുേവാ? ഒരു നാഴിക ഉണന്നൎ ിരിപ്പാൻ
നിനക്കു കഴിഞ്ഞില്ലേയാ? 38 പരീക്ഷയിൽ
അകെപ്പടായവ്ാൻ ഉണന്നൎ ിരുന്നു ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ;
ആത്മാവു ഒരുക്കമുള്ളതു, ജഡേമാ ബലഹീനമേ്രത
എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അവൻ പിെന്നയും േപായി ആ
വചനം തെന്ന െചാല്ലി ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 40 മടങ്ങിവന്നാെറ
അവരുെട കണ്ണുകൾക്കു ഭാരേമറിയിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവർ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു; അവർ അവേനാടു എന്തു
ഉത്തരം പറേയണം എന്നു അറിഞ്ഞില്ല. 41 അവൻ
മൂന്നാമതു വന്നു അവേരാടു: ഇനി ഉറങ്ങി
ആശ്വസിച്ചുെകാൾവിൻ; മതി, നാഴിക വന്നു; ഇതാ,
മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടുന്നു. 42 എഴുേന്നലപ്ിൻ; നാം േപാക;
ഇതാ, എെന്ന കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നവൻ
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

43 ഉടെന, അവൻ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന, പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂദയും
അവേനാടുകൂെട മഹാപുേരാഹിതന്മാർ, ശാ്രസ്തിമാർ,
മൂപ്പന്മാർ എന്നവർ അയച്ച ഒരു പുരുഷാരവും വാളും
വടിയുമായി വന്നു. 44 അവെന
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നവൻ: ഞാൻ ഏവെന
ചുംബിക്കുേമാ അവൻ തേന്ന ആകുന്നു; അവെന
പിടിച്ചു സൂക്ഷ്മതേയാെട െകാണ്ടുേപാകുവിൻ എന്നു
അവക്കൎ ു ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞുെകാടുത്തിരുന്നു. 45

അവൻ വന്നു ഉടെന അടുത്തു െചന്നു: റബ്ബീ, എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന ചുംബിച്ചു. 46 അവർ അവെന്റേമൽ
ൈകവച്ചു അവെന പിടിച്ചു. 47 അരിെക
നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ വാൾ ഊരി
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി കാതു അറുത്തു.
48 േയശു അവേരാടു: ഒരു കള്ളെന്റ േനെര
എന്നേപാെല നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിപ്പാൻ വാളും
വടിയുമായി പുറെപ്പട്ടു വന്നുേവാ? 49 ഞാൻ
ദിവേസന ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടു
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിച്ചില്ല;

എങ്കിലും തിരുെവഴുത്തുകൾക്കു നിവൃത്തി
വേരണ്ടതിന്നു ഇങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 50 ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവെന വിട്ടു
ഓടിേപ്പായി.

51 ഒരു ബാല്യക്കാരൻ െവറും ശരീരത്തിേന്മൽ
പുതപ്പു പുെതച്ചുംെകാണ്ടു അവെന അനുഗമിച്ചു;
അവർ അവെന പിടിച്ചു. 52 അവേനാ പുതപ്പു വിട്ടു
നഗ്നനായി ഓടിേപ്പായി.

53 അവർ േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി. അവെന്റ അടുക്കൽ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും
എല്ലാം വന്നു കൂടിയിരുന്നു. 54 പെ്രതാസ്
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമെനക്കകേത്താളവും
അവെന ദൂരേവ അനുഗമിച്ചു, ഭൃത്യന്മാേരാടു േചന്നൎ ു
തീ കാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 55 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും േയശുവിെന
െകാേല്ലണ്ടതിന്നു അവെന്റ േനെര സാക്ഷ്യം
അേന്വഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും. 56 അേനകർ അവെന്റ
േനെര കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും സാക്ഷ്യം
ഒത്തുവന്നില്ല. 57 ചിലർ എഴുേന്നറ്റു അവെന്റ േനെര:
58 ഞാൻ ൈകപ്പണിയായ ഈ മന്ദിരം െപാളിച്ചു മൂന്നു
ദിവസംെകാണ്ടു ൈകപ്പണിയല്ലാത്ത മെറ്റാന്നു
പണിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞതു ഞങ്ങൾ േകട്ടു
എന്നു കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 59 എന്നിട്ടും
അവരുെട സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല. 60

മഹാപുേരാഹിതൻ നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു
േയശുവിേനാടു: നീ ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലേയാ?
ഇവർ നിെന്റ േനെര സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു എന്തു
എന്നു േചാദിച്ചു. 61 അവേനാ മിണ്ടാെതയും ഉത്തരം
പറയാെതയും ഇരുന്നു. മഹാപുേരാഹിതൻ പിെന്നയും
അവേനാടു: നീ വന്ദ്യനായവെന്റ പു്രതനായ ്രകിസ്തുേവാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 62 ഞാൻ ആകുന്നു; മനുഷ്യപു്രതൻ
സവ്വൎ ശക്തെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നതും
ആകാശേമഘങ്ങേളാെട വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 63 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതൻ വ്രസ്തം കീറി: 64 ഇനി
സാക്ഷികെളെകാണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം?
ൈദവദൂഷണം നിങ്ങൾ േകട്ടുവേല്ലാ; നിങ്ങൾക്കു
എന്തു േതാന്നുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. അവൻ
മരണേയാഗ്യൻ എന്നു എല്ലാവരും വിധിച്ചു. 65 ചിലർ
അവെന തുപ്പുകയും അവെന്റ മുഖം മൂടി അവെന
മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും ്രപവചിക്ക എന്നു
അവേനാടു പറകയും െചയത്ു തുടങ്ങി; േചവകർ
അവെന അടിച്ചുംെകാണ്ടു കേയ്യറ്റു.

66 പെ്രതാസ ്താെഴ നടുമുറ്റത്തു ഇരിക്കുേമ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികളിൽ ഒരുത്തി
വന്നു, 67 പെ്രതാസ ്തീ കായുന്നതു കണ്ടു അവെന
േനാക്കി: നീയും ആ നസറായനായ
േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 68

നീ പറയുന്നതു തിരിയുന്നില്ല, േബാദ്ധ്യമാകുന്നതുമില്ല
എന്നിങ്ങെന അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; പടിപ്പുരയിേലക്കു
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ േകാഴി കൂകി. 69 ആ ബാല്യക്കാരത്തി
അവെന പിെന്നയും കണ്ടു സമീപത്തു
നില്ക്കുന്നവേരാടു: ഇവൻ ആ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ തേന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവൻ പിെന്നയും
തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 70 കുറയേനരം കഴിഞ്ഞിട്ടു അരിെക
നിന്നവർ പെ്രതാസിേനാടു: നീ ആ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ
സത്യം; ഗലീലക്കാരനേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 71 നിങ്ങൾ
പറയുന്ന മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു
അവൻ ്രപാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി. 72

മെക്കൎ ാസ ്14:29 787 മെക്കൎ ാസ ്14:72
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ഉടെന േകാഴി രണ്ടാമതും കൂകി; േകാഴി രണ്ടുവട്ടം
കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നു വട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും
എന്നു േയശു തേന്നാടു പറഞ്ഞ വാക്കു പെ്രതാസ്
ഓത്തൎ ു അതിെനക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചു കരഞ്ഞു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഉടെന അതികാലത്തു തെന്ന
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
ശാ്രസ്തിമാരുമായി ന്യായാധിപസംഘം

ഒെക്കയും കൂടി ആേലാചിച്ചു േയശുവിെന െകട്ടി
െകാണ്ടുേപായി പീലാെത്താസിെന ഏലപ്ിച്ചു. 2

പീലാെത്താസ ്അവേനാടു: നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാേവാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഞാൻ ആകുന്നു
എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 3

മഹാപുേരാഹിതന്മാർ അവെന ഏറിേയാന്നു കുറ്റം
ചുമത്തി. 4 പീലാെത്താസ ്പിെന്നയും അവേനാടു
േചാദിച്ചു: നീ ഒരുത്തരവും പറയുന്നില്ലേയാ? ഇതാ,
അവർ നിെന്ന എെന്തല്ലാം കുറ്റം ചുമത്തുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 േയശു പിെന്നയും ഉത്തരം ഒന്നും
പറയായ്കയാൽ പീലാെത്താസ ്ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു.

6 അവൻ ഉത്സവംേതാറും അവർ േചാദിക്കുന്ന ഒരു
തടവുകാരെന അവക്കൎ ു വിട്ടുെകാടുക്ക
പതിവായിരുന്നു. 7 എന്നാൽ ഒരു കലഹത്തിൽ െകാല
െചയത്വരായ കലഹക്കാേരാടുകൂെട ബന്ധിച്ചിരുന്ന
ബറബ്ബാസ ്എന്നു േപരുള്ള ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 8

പുരുഷാരം കയറി വന്നു, അവൻ പതിവുേപാെല
െചേയ്യണം എന്നു അേപക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. 9

മഹാപുേരാഹിതന്മാർ അസൂയെകാണ്ടു അവെന
ഏലപ്ിച്ചു എന്നു പീലാെത്താസ ്അറിഞ്ഞതുെകാണ്ടു
അവേരാടു: 10 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവിെന
നിങ്ങൾക്കു വിട്ടുതേരണം എന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ
എന്നു േചാദിച്ചു. 11 എന്നാൽ അവൻ ബറബ്ബാസിെന
വിട്ടുെകാടുേക്കണ്ടതിന്നു േചാദിപ്പാൻ
മഹാപുേരാഹിതന്മാർ പുരുഷാരെത്ത
ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 12 പീലാെത്താസ്
പിെന്നയും അവേരാടു: എന്നാൽ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നവെന ഞാൻ എന്തു
െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചു. 13 അവെന ്രകൂശിക്ക
എന്നു അവർ വീണ്ടും നിലവിളിച്ചു. 14 പീലാെത്താസ്
അവേരാടു: അവൻ എന്തു േദാഷം െചയത്ു എന്നു
പറഞ്ഞാെറ, അവെന ്രകൂശിക്ക എന്നു അവർ
അധികമായി നിലവിളിച്ചു. 15 പീലാെത്താസ്
പുരുഷാരത്തിന്നു തൃപത്ിവരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു
ബറബ്ബാസിെന അവക്കൎ ു വിട്ടുെകാടുത്തു േയശുവിെന
ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു അടിപ്പിച്ചു ്രകൂശിപ്പാൻ ഏലപ്ിച്ചു.

16 പടയാളികൾ അവെന ആസ്ഥാനമായ
മണ്ഡപത്തിന്നകത്തു െകാണ്ടുേപായി പട്ടാളെത്ത
എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി. 17 അവെന രക്താംബരം
ധരിപ്പിച്ചു, മുള്ളുെകാണ്ടു ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു
അവെന ചൂടിച്ചു: 18 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ,
ജയജയ എന്നു പറഞ്ഞു വന്ദിച്ചു; 19 േകാൽെകാണ്ടു
അവെന്റ തലയിൽ അടിച്ചു, അവെന തുപ്പി, മുട്ടുകുത്തി
അവെന നമസ്കരിച്ചു. 20 അങ്ങെന അവെന
പരിഹസിച്ച േശഷം അവർ രക്താംബരം നീക്കി
സ്വന്തവ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു അവെന ്രകൂശിപ്പാൻ
െകാണ്ടുേപായി.

21 അലക്സന്തരിെന്റയും രൂെഫാസിെന്റയും
അപ്പനായി വയലിൽ നിന്നു വരുന്ന കുേറനക്കാരനായ
ശിേമാെന അവെന്റ ്രകൂശ ്ചുമപ്പാൻ അവർ

നിബൎ ന്ധിച്ചു. 22 തലേയാടിടം എന്നത്ഥൎ മുള്ള
െഗാലേ്ഗാഥാ എന്ന സ്ഥലേത്തക്കു അവെന
െകാണ്ടുേപായി; 23 കണ്ടിെവണ്ണ കലത്തൎ ിയ വീഞ്ഞു
അവന്നു െകാടുത്തു; അവേനാ വാങ്ങിയില്ല. 24

അവെന ്രകൂശിച്ചേശഷം അവെന്റ വ്രസ്തം ഇന്നവന്നു
ഇന്നതു കിേട്ടണം എന്നു ചീട്ടിട്ടു പകുതി െചയത്ു. 25

മൂന്നാം മണി േനരമായേപ്പാൾ അവെന ്രകൂശിച്ചു. 26

െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവു എന്നിങ്ങെന അവെന്റ കുറ്റം
മീെത എഴുതിയിരുന്നു. 27 അവർ രണ്ടു കള്ളന്മാെര
ഒരുത്തെന വലത്തും ഒരുത്തെന ഇടത്തുമായി
അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിച്ചു. 28 [അധമ്മൎ ികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ അവെന എണ്ണി എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു
നിവൃത്തിയായി.] 29 കടന്നു േപാകുന്നവർ തല
കുലുക്കിെക്കാണ്ടു: ഹാ, ഹാ, മന്ദിരം െപാളിച്ചു മൂന്നു
നാളുെകാണ്ടു പണിയുന്നവേന, 30 നിെന്നത്തേന്ന
രക്ഷിച്ചു ്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന ദുഷിച്ചു. 31 അങ്ങെന തേന്ന
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവെന
പരിഹസിച്ചു: ഇവൻ മറ്റുള്ളവെര രക്ഷിച്ചു
തെന്നത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ വഹിയാ. 32 നാം കണ്ടു
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു ്രകിസ്തു എന്ന യി്രസാേയൽ
രാജാവു ഇേപ്പാൾ ്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരെട്ട എന്നു
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു; അവേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവരും അവെന പഴിച്ചു പറഞ്ഞു.

33 ആറാം മണിേനരമായേപ്പാൾ ഒമ്പതാം
മണിേനരേത്താളം േദശത്തു എല്ലാം ഇരുട്ടു ഉണ്ടായി. 34

ഒമ്പതാം മണിേനരത്തു േയശു: എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ
ൈദവേമ, നീ എെന്ന ൈകവിട്ടതു എന്തു എന്നു
അത്ഥൎ മുള്ള എേലാഹീ, എേലാഹീ ലമ്മാ ശബ്ബക്താനീ
എന്നു അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. 35 അരിെക
നിന്നവരിൽ ചിലർ േകട്ടിട്ടു: അവൻ ഏലീയാെവ
വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു
സേ്പാങ്ങിൽ പുളിച്ചവീഞ്ഞു നിെറച്ചു ഒരു
ഓടേക്കാലിേന്മലാക്കി: നിലപ്ിൻ; ഏലീയാവു അവെന
ഇറക്കുവാൻ വരുേമാ എന്നു നമുക്കു കാണാം എന്നു
പറഞ്ഞു അവന്നു കുടിപ്പാൻ െകാടുത്തു. 37 േയശു
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു ്രപാണെന വിട്ടു. 38 ഉടെന
മന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല േമൽെതാട്ടു അടിേയാളവും
രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി. 39 അവന്നു എതിെര
നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവൻ ഇങ്ങെന ്രപാണെന
വിട്ടതു കണ്ടിട്ടു: ഈ മനുഷ്യൻ ൈദവപു്രതൻ
ആയിരുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു. 40 ്രസ്തീകളും
ദൂരത്തുനിന്നു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അവരിൽ
മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയയും െചറിയ
യാേക്കാബിെന്റയും േയാെസയുെടയും അമ്മ മറിയയും
ശേലാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 41 അവൻ ഗലീലയിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവർ അവെന അനുഗമിച്ചും
ശുശ്രൂഷിച്ചും േപാന്നു; അവേനാടുകൂെട
െയരൂശേലമിേലക്കു വന്ന മറ്റു ്രസ്തീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

42 ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ശബ്ബത്തിെന്റ
തലനാളായ ഒരുക്കനാൾ ആകെകാണ്ടു 43

േശ്രഷഠ്മ്രന്തിയും ൈദവരാജ്യെത്ത
കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമത്ഥ്യയിെല േയാേസഫ്
വന്നു ൈധയ്യൎ േത്താെട പീലാെത്താസിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു േയശുവിെന്റ ശരീരം േചാദിച്ചു. 44 അവൻ
മരിച്ചുകഴിഞ്ഞുേവാ എന്നു പീലാെത്താസ്
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു ശതാധിപെന വിളിച്ചു: അവൻ മരിച്ചിട്ടു
ഒട്ടുേനരമാേയാ എന്നു 45 ശതാധിപേനാടു വസ്തുത
േചാദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു ഉടൽ േയാേസഫിന്നു നല്കി. 46

അവൻ ഒരു ശീല വാങ്ങി അവെന ഇറക്കി ശീലയിൽ
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ചുറ്റിെപ്പാതിഞ്ഞു, പാറയിൽ െവട്ടീട്ടുള്ള കല്ലറയിൽ
െവച്ചു, കല്ലറവാതില്ക്കൽ ഒരു കല്ലു ഉരുട്ടിെവച്ചു; 47

അവെന െവച്ച ഇടം മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയയും
േയാെസയുെട അമ്മ മറിയയും േനാക്കിക്കണ്ടു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞേശഷം മഗദ്ലക്കാരത്തി
മറിയയും യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ മറിയയും
ശേലാമയും െചന്നു അവെന പൂേശണ്ടതിന്നു

സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം വാങ്ങി. 2 ആഴച്വട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം
നാൾ അതികാലത്തു സൂയ്യൎ ൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ അവർ
കല്ലെറക്കൽ െചന്നു: 3 കല്ലറയുെട വാതിൽക്കൽ
നിന്നു നമുക്കു േവണ്ടി ആർ കല്ലു ഉരുട്ടിക്കളയും എന്നു
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 4 അവർ േനാക്കിയാെറ കല്ലു
ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു; അതു ഏറ്റവും
വലുതായിരുന്നു. 5 അവർ കല്ലെറക്കകത്തു
കടന്നേപ്പാൾ െവള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ച ഒരു
ബാല്യക്കാരൻ വലത്തു ഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു
്രഭമിച്ചു. 6 അവൻ അവേരാടു: ്രഭമിേക്കണ്ടാ;
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട നസറായനായ േയശുവിെന നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നു; അവൻ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു; അവൻ
ഇവിെട ഇല്ല; അവെന െവച്ച സ്ഥലം ഇതാ. 7 നിങ്ങൾ
േപായി അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും പെ്രതാസിേനാടും:
അവൻ നിങ്ങൾക്കു മുെമ്പ ഗലീെലക്കു േപാകുന്നു
എന്നു പറവിൻ; അവൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതുേപാെല അവിെട അവെന കാണും എന്നു
പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അവക്കൎ ു വിറയലും
്രഭമവും പിടിച്ചു അവർ കല്ലറ വിട്ടു ഓടിേപ്പായി; അവർ
ഭയെപ്പടുകയാൽ ആേരാടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

9 [അവൻ ആഴച്വട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം നാൾ രാവിെല
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിട്ടു താൻ ഏഴു ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിെയക്കു

ആദ്യം ്രപത്യക്ഷനായി. 10 അവൾ െചന്നു
അവേനാടുകൂെട ഇരുന്നവരായി ദുഃഖിച്ചും
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടിരുന്നവേരാടു അറിയിച്ചു. 11 അവൻ
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എന്നും അവൾ അവെന കണ്ടു
എന്നും അവർ േകട്ടാെറ വിശ്വസിച്ചില്ല.

12 പിെന്ന അവരിൽ രണ്ടുേപർ നാട്ടിേലക്കു
േപാകുേമ്പാൾ അവൻ മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ അവക്കൎ ു
്രപത്യക്ഷനായി. 13 അവർ േപായി േശഷമുള്ളവേരാടു
അറിയിച്ചു; അവരുെട വാക്കും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല.

14 പിന്നേത്തതിൽ പതിെനാരുവർ
ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അവക്കൎ ു
്രപത്യക്ഷനായി, തെന്ന ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റവനായി
കണ്ടവരുെട വാക്കു വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ അവരുെട
അവിശ്വാസെത്തയും ഹൃദയ കാഠിന്യെത്തയും
ശാസിച്ചു. 15 പിെന്ന അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
ഭൂേലാകത്തിൽ ഒെക്കയും േപായി സകല സൃഷ്ടിേയാടും
സുവിേശഷം ്രപസംഗിപ്പിൻ. 16 വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം
ഏല്ക്കയും െചയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കെപ്പടും;
വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടും. 17

വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും:
എെന്റ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കും;
പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും; 18 സപ്പൎ ങ്ങെള
പിടിെച്ചടുക്കും; മരണകരമായ യാെതാന്നു
കുടിച്ചാലും അവക്കൎ ു ഹാനി വരികയില്ല; േരാഗികളുെട
േമൽ ൈകെവച്ചാൽ അവക്കൎ ു െസൗഖ്യം വരും എന്നു
പറഞ്ഞു.

19 ഇങ്ങെന കത്തൎ ാവായ േയശു അവേരാടു
അരുളിെച്ചയത്േശഷം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു എടുക്കെപ്പട്ടു,
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നു. 20 അവർ
പുറെപ്പട്ടു എല്ലാടത്തും ്രപസംഗിച്ചു; കത്തൎ ാവു
അവേരാടുകൂെട ്രപവത്തൎ ിച്ചും അവരാൽ നടന്ന
അടയാളങ്ങളാൽ വചനെത്ത ഉറപ്പിച്ചും േപാന്നു.]
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ലൂെക്കാസലൂെക്കാസ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശ്രീമാനായ െതേയാഫിേലാേസ, ആദിമുതൽ
കണ്ട സാക്ഷികളും വചനത്തിെന്റ
ശുശ്രൂഷകന്മാരുമായവർ നെമ്മ

ഭരേമലപ്ിച്ചതുേപാെല, 2 നമ്മുെട ഇടയിൽ പൂണ്ണൎ മായി
്രപമാണിച്ചു വരുന്ന കായ്യൎ ങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു
ചരി്രതം ചെമപ്പാൻ പലരും തുനിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടു, 3

നിനക്കു ഉപേദശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാത്തൎ യുെട
നിശ്ചയം നീ അറിേയണ്ടതിന്നു 4 അതു ്രകമമായി
എഴുതുന്നതു നെന്നന്നു ആദിമുതൽ സകലവും
സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചിട്ടു എനിക്കും
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.

5 െയഹൂദ്യരാജാവായ െഹേരാദാവിെന്റ കാലത്തു
അബീയാക്കൂറിൽ െസഖയ്യൎ ാവു എന്നു േപരുേള്ളാരു
പുേരാഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ഭായ്യൎ
അഹേരാെന്റ പു്രതിമാരിൽ ഒരുത്തി ആയിരുന്നു;
അവൾക്കു എലീശെബത്ത് എന്നു േപർ. 6 ഇരുവരും
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കത്തൎ ാവിെന്റ
സകല കലപ്നകളിലും ന്യായങ്ങളിലും
കുററമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. 7

എലീശെബത്ത് മച്ചിയാകെകാണ്ടു അവക്കൎ ു സന്തതി
ഇല്ലാഞ്ഞു; ഇരുവരും വയസ്സു െചന്നവരും
ആയിരുന്നു.

8 അവൻ കൂറിെന്റ ്രകമ്രപകാരം ൈദവസന്നിധിയിൽ
പുേരാഹിതനായി ശുശ്രൂഷ െചയത്ുവരുേമ്പാൾ: 9

െപൗേരാഹിത്യമയ്യൎ ാദ്രപകാരം കത്തൎ ാവിെന്റ
മന്ദിരത്തിൽ െചന്നു ധൂപം കാട്ടുവാൻ അവന്നു
നറുക്കു വന്നു. 10 ധൂപം കാട്ടുന്ന നാഴികയിൽ
ജനസമൂഹം ഒെക്കയും പുറത്തു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 11 അേപ്പാൾ കത്തൎ ാവിെന്റ
ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിെന്റ വലത്തു ഭാഗത്തു
നില്ക്കുന്നവനായിട്ടു അവന്നു ്രപത്യക്ഷനായി. 12

െസഖയ്യൎ ാവു അവെന കണ്ടു ്രഭമിച്ചു ഭയപരവശനായി.
13 ദൂതൻ അവേനാടു പറഞ്ഞതു: െസഖയ്യൎ ാേവ,
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിെന്റ ്രപാത്ഥൎ െനക്കു ഉത്തരമായി:
നിെന്റ ഭായ്യൎ  എലീശെബത്ത് നിനക്കു ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവന്നു േയാഹന്നാൻ എന്നു േപർ
ഇേടണം. 14 നിനക്കു സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും
ഉണ്ടാകും; അവെന്റ ജനനത്തിങ്കൽ പലരും
സേന്താഷിക്കും. 15 അവൻ കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
വലിയവൻ ആകും; വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കയില്ല;
അമ്മയുെട ഗഭൎത്തിൽെവച്ചു തേന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു നിറയും. 16 അവൻ
യി്രസാേയൽമക്കളിൽ പലെരയും അവരുെട ൈദവമായ
കത്തൎ ാവിങ്കേലക്കു തിരിച്ചുവരുത്തും. 17 അവൻ
അപ്പന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങെള മക്കളിേലക്കും
വഴങ്ങാത്തവെര നീതിമാന്മാരുെട േബാധത്തിേലക്കും
തിരിച്ചുംെകാണ്ടു ഒരുക്കമുേള്ളാരു ജനെത്ത
കത്തൎ ാവിന്നുേവണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന്നു മുമ്പായി

ഏലീയാവിെന്റ ആത്മാേവാടും ശക്തിേയാടും കൂെട
നടക്കും. 18 െസഖയ്യൎ ാവു ദൂതേനാടു; ഇതു ഞാൻ
എെന്താന്നിനാൽ അറിയും? ഞാൻ വൃദ്ധനും എെന്റ
ഭായ്യൎ  വയസ്സുെചന്നവളുമേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 19

ദൂതൻ അവേനാടു: ഞാൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന
ഗ്രബീേയൽ ആകുന്നു; നിേന്നാടു സംസാരിപ്പാനും ഈ
സദ്വത്തൎ മാനം നിേന്നാടു അറിയിപ്പാനും എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 20 തക്കസമയത്തു
നിവൃത്തിവരുവാനുള്ള എെന്റ ഈ വാക്കു
വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ടു അതു സംഭവിക്കുവെര നീ
സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാെത െമൗനമായിരിക്കും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 ജനം െസഖയ്യൎ ാവിന്നായി
കാത്തിരുന്നു, അവൻ മന്ദിരത്തിൽ താമസിച്ചതിനാൽ
ആശ്ചയ്യൎ െപട്ടു. 22 അവൻ പുറത്തു വന്നാെറ
അവേരാടു സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിനാൽ
അവൻ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ദശൎ നം കണ്ടു എന്നു അവർ
അറിഞ്ഞു; അവൻ അവക്കൎ ു ആഗ്യം കാട്ടി ഊമനായി
പാത്തൎ ു. 23 അവെന്റ ശുശ്രൂഷാകാലം തികഞ്ഞേശഷം
അവൻ വീട്ടിേലക്കു േപായി.

24 ആ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു അവെന്റ ഭായ്യൎ
എലീശെബത്ത് ഗഭൎ ം ധരിച്ചു: 25 മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ
എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ദ നീക്കുവാൻ കത്തൎ ാവു
എെന്ന കടാക്ഷിച്ച നാളിൽ ഇങ്ങെന എനിക്കു
െചയത്ുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അഞ്ചു മാസം
ഒളിച്ചു പാത്തൎ ു.

26 ആറാം മാസത്തിൽ ൈദവം ഗ്രബീേയൽദൂതെന
നസെറത്ത് എന്ന ഗലീലപട്ടണത്തിൽ, 27

ദാവീദുഗൃഹത്തിലുള്ള േയാേസഫ ്എെന്നാരു
പുരുഷന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുെട
അടുക്കൽ അയച്ചു; ആ കന്യകയുെട േപർ മറിയ
എന്നു ആയിരുന്നു. 28 ദൂതൻ അവളുെട അടുക്കൽ
അകത്തു െചന്നു: കൃപലഭിച്ചവേള, നിനക്കു വന്ദനം;
കത്തൎ ാവു നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 29

അവൾ ആ വാക്കു േകട്ടു ്രഭമിച്ചു: ഇതു എെന്താരു
വന്ദനം എന്നു വിചാരിച്ചു. 30 ദൂതൻ അവേളാടു:
മറിയേയ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിനക്കു ൈദവത്തിെന്റ കൃപ
ലഭിച്ചു. 31 നീ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
അവന്നു േയശു എന്നു േപർ വിളിേക്കണം. 32 അവൻ
വലിയവൻ ആകും; അത്യുന്നതെന്റ പു്രതൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും; കത്തൎ ാവായ ൈദവം അവെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം അവന്നു
െകാടുക്കും 33 അവൻ യാേക്കാബുഗൃഹത്തിന്നു
എേന്നക്കും രാജാവായിരിക്കും; അവെന്റ രാജ്യത്തിന്നു
അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 34 മറിയ
ദൂതേനാടു: ഞാൻ പുരുഷെന അറിയായ്കയാൽ ഇതു
എങ്ങെന സംഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അതിന്നു
ദൂതൻ: പരിശുദ്ധാത്മാവു നിെന്റേമൽ വരും;
അത്യുന്നതെന്റ ശക്തി നിെന്റേമൽ നിഴലിടും; ആകയാൽ
ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ്രപജ ൈദവപു്രതൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും. 36 നിെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരത്തി
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എലീശെബത്തും വാദ്ധൎ ക്യത്തിൽ ഒരു മകെന ഗഭൎ ം
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; മച്ചി എന്നു പറഞ്ഞുവന്നവൾക്കു
ഇതു ആറാം മാസം. 37 ൈദവത്തിന്നു ഒരു കായ്യൎ വും
അസാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38

അതിന്നു മറിയ: ഇതാ, ഞാൻ കത്തൎ ാവിെന്റ ദാസി;
നിെന്റ വാക്കുേപാെല എനിക്കു ഭവിക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു; ദൂതൻ അവെള വിട്ടുേപായി.

39 ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുേന്നറ്റു മല നാട്ടിൽ ഒരു
െയഹൂദ്യപട്ടണത്തിൽ ബദ്ധെപ്പട്ടു െചന്നു, 40

െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ വീട്ടിൽ എത്തി എലീശെബത്തിെന
വന്ദിച്ചു. 41 മറിയയുെട വന്ദനം എലീശെബത്ത്
േകട്ടേപ്പാൾ പിള്ള അവളുെട ഗഭൎത്തിൽ തുള്ളി;
എലീശെബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവളായി, 42

ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതു: ്രസ്തീകളിൽ നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ; നിെന്റ ഗഭൎ  ഫലവും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടതു. 43 എെന്റ കത്തൎ ാവിെന്റ
മാതാവു എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്ന മാനം എനിക്കു
എവിെട നിന്നു ഉണ്ടായി. 44 നിെന്റ വന്ദനസ്വരം എെന്റ
െചവിയിൽ വീണേപ്പാൾ പിള്ള എെന്റ ഗഭൎത്തിൽ
ആനന്ദംെകാണ്ടു തുള്ളി. 45 കത്തൎ ാവു തേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തിന്നു നിവൃത്തിയുണ്ടാകും എന്നു
വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി.

46 അേപ്പാൾ മറിയ പറഞ്ഞതു:
“എെന്റ ഉള്ളം കത്തൎ ാവിെന മഹിമെപ്പടുത്തുന്നു;
47 എെന്റ ആത്മാവു എെന്റ രക്ഷിതാവായ

ൈദവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നു.
48 അവൻ തെന്റ ദാസിയുെട താഴച്

കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഇന്നുമുതൽ എല്ലാ
തലമുറകളും എെന്ന ഭാഗ്യവതി എന്നു വാഴത്്തും.

49 ശക്തനായവൻ എനിക്കു വലിയവ
െചയത്ിരിക്കുന്നു; അവെന്റ നാമം പരിശുദ്ധം തേന്ന.

50 അവെന ഭയെപ്പടുന്നവക്കൎ ു അവെന്റ കരുണ
തലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കുന്നു.

51 തെന്റ ഭുജംെകാണ്ടു അവൻ ബലം ്രപവത്തൎ ിച്ചു,
ഹൃദയവിചാരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവെര
ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.

52 ്രപഭുക്കന്മാെര സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നു ഇറക്കി
താണവെര ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു.

53 വിശന്നിരിക്കുന്നവെര നന്മകളാൽ നിെറച്ചു,
സമ്പന്നന്മാെര െവറുെത അയച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

54 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല അ്രബാഹാമിന്നും അവെന്റ
സന്തതിക്കും എേന്നക്കും കരുണ ഓേക്കൎ ണ്ടതിന്നു,

55 തെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയലിെന
തുെണച്ചിരിക്കുന്നു.”

56 മറിയ ഏകേദശം മൂന്നു മാസം അവേളാടു കൂെട
പാത്തൎ ിട്ടു വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

57 എലീശെബത്തിന്നു ്രപസവിപ്പാനുള്ള കാലം
തികഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചു; 58

കത്തൎ ാവു അവൾക്കു വലിയ കരുണ കാണിച്ചു എന്നു
അയല്ക്കാരും ചാച്ചൎ ക്കാരും േകട്ടിട്ടു അവേളാടുകൂെട
സേന്താഷിച്ചു. 59 എട്ടാം നാളിൽ അവർ ൈപതലിെന
പരിേച്ഛദന െചയവ്ാൻ വന്നു; അപ്പെന്റ േപർേപാെല
അവന്നു െസഖയ്യൎ ാവു എന്നു േപർ വിളിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു.
60 അവെന്റ അമ്മേയാ: അല്ല, അവന്നു േയാഹന്നാൻ
എന്നു േപരിേടണം എന്നു പറഞ്ഞു. 61 അവർ
അവേളാടു: നിെന്റ ചാച്ചൎ യിൽ ഈ േപരുള്ളവർ ആരും
ഇല്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 62 പിെന്ന അവന്നു എന്തു
േപർ വിളിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നു അപ്പേനാടു
ആഗ്യംകാട്ടി േചാദിച്ചു. 63 അവൻ ഒരു എഴുത്തു

പലക േചാദിച്ചു: അവെന്റ േപർ േയാഹന്നാൻ എന്നു
എഴുതി; എല്ലാവരും ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 64 ഉടെന അവെന്റ
വായും നാവും തുറന്നു, അവൻ സംസാരിച്ചു
ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ചു. 65 ചുറ്റും പാക്കൎ ുന്നവർക്കു
എല്ലാം ഭയം ഉണ്ടായി;, െയഹൂദ്യമലനാട്ടിൽ എങ്ങും
ഈ വാത്തൎ  ഒെക്കയും പരന്നു. 66 േകട്ടവർ എല്ലാവരും
അതു ഹൃദയത്തിൽ നിേക്ഷപിച്ചു: ഈ ൈപതൽ എന്തു
ആകും എന്നു പറഞ്ഞു; കത്തൎ ാവിെന്റ ൈക
അവേനാടു കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.

67 അവെന്റ അപ്പനായ െസഖയ്യൎ ാവു
പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി
്രപവചിച്ചുപറഞ്ഞതു:

68 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ കത്തൎ ാവു
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. അവൻ തെന്റ ജനെത്ത
സന്ദശൎ ിച്ചു ഉദ്ധാരണം െചയ്കയും

69 ആദിമുതൽ തെന്റ വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല

70 നമ്മുെട ശ്രതുക്കളുെട വശത്തു നിന്നും നെമ്മ
പെകക്കുന്ന ഏവരുെടയും കയ്യിൽ നിന്നും നെമ്മ
രക്ഷിപ്പാൻ

71 തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ നമുക്കു
രക്ഷയുെട െകാമ്പു ഉയത്തൎ ുകയും െചയത്ിരിക്കുന്നതു,

72 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടു കരുണ
്രപവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നും

73 നമ്മുെട ശ്രതുക്കളുെട കയ്യിൽ നിന്നു
രക്ഷിക്കെപ്പട്ടു

74 നാം ആയുഷ്ക്കാലം ഒെക്കയും ഭയം കൂടാെത
തിരുമുമ്പിൽ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും തെന്ന
ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കൃപ നല്കുെമന്നു

75 അവൻ നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബാഹാമിേനാടു
സത്യവും തെന്റ വിശുദ്ധ നിയമവും ഓത്തൎ തുെകാണ്ടും
ആകുന്നു.

76 നീേയാ ൈപതേല, അത്യുന്നതെന്റ ്രപവാചകൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി
ഒരുക്കുവാനും

77 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആ്രദൎകരുണയാൽ അവെന്റ
ജനത്തിന്നു പാപേമാചനത്തിൽ രക്ഷാപരിജ്ഞാനം
െകാടുപ്പാനുമായി നീ അവന്നു മുമ്പായി നടക്കും.

78 ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവക്കൎ ു
്രപകാശിച്ചു, നമ്മുെട കാലുകെള സമാധാനമാഗ്ഗൎ ത്തിൽ
നടേത്തണ്ടതിന്നു

79 ആ ആ്രദൎകരുണയാൽ ഉയരത്തിൽനിന്നു ഉദയം
നെമ്മ സന്ദശൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു.”

80 ൈപതൽ വളന്നൎ ു ആത്മാവിൽ ബലെപ്പട്ടു; അവൻ
യി്രസാേയലിന്നു തെന്നത്താൻ കാണിക്കും നാൾവെര
മരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു േലാകം ഒെക്കയും േപർവഴി
ചാേത്തൎ ണം എന്നു ഔഗുെസ്താസ ്ൈകസരുെട
ഒരു ആജ്ഞ പുറെപ്പട്ടു. 2 കുേറെന്യാസ്

സുറിയനാടു വാഴുേമ്പാൾ ഈ ഒന്നാമെത്ത ചാത്തൎ ൽ
ഉണ്ടായി. 3 എല്ലാവരും ചാത്തൎ െപ്പേടണ്ടതിന്നു
താന്താെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കു യാ്രതയായി. 4 അങ്ങെന
േയാേസഫും ദാവീദിെന്റ ഗൃഹത്തിലും കുലത്തിലും
ഉള്ളവൻ ആകെകാണ്ടു തനിക്കു വിവാഹം
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറിയ എന്ന ഗഭൎ ിണിയായ ഭായ്യൎ േയാടും
കൂെട ചാത്തൎ െപ്പേടണ്ടതിന്നു ഗലീലയിെല നസെറത്ത്
പട്ടണം വിട്ടു, 5 െയഹൂദ്യയിൽ േബേത്ത്ലെഹം എന്ന
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ദാവീദിൻ പട്ടണത്തിേലക്കു േപായി. 6 അവർ അവിെട
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവൾക്കു ്രപസവത്തിനുള്ള കാലം
തിെകഞ്ഞു. 7 അവൾ ആദ്യജാതനായ മകെന
്രപസവിച്ചു, ശീലകൾ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ അവക്കൎ ു
സ്ഥലം ഇല്ലായ്കയാൽ പശുെത്താട്ടിയിൽ കിടത്തി.

8 അന്നു ആ ്രപേദശത്തു ഇടയന്മാർ രാ്രതിയിൽ
ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത കാവൽകാത്തു െവളിയിൽ
പാത്തൎ ിരുന്നു. 9 അേപ്പാൾ കത്തൎ ാവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ
അവരുെട അരിെക നിന്നു, കത്തൎ ാവിെന്റ േതജസ്സ്
അവെര ചുറ്റിമിന്നി, അവർ ഭയപരവശരായിതീന്നൎ ു. 10

ദൂതൻ അവേരാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ; സവ്വൎ ജനത്തിന്നും
ഉണ്ടാവാനുേള്ളാരു മഹാസേന്താഷം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷിക്കുന്നു. 11 കത്തൎ ാവായ ്രകിസ്തു എന്ന
രക്ഷിതാവു ഇന്നു ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങൾക്കു
അടയാളേമാ; ശീലകൾ ചുറ്റി പശുെത്താട്ടിയിൽ
കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിെന നിങ്ങൾ കാണും എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 െപെട്ടന്നു സ്വഗ്ഗൎ ീയ ൈസന്യത്തിെന്റ ഒരു
സംഘം ദൂതേനാടു േചന്നൎ ു ൈദവെത്ത പുകഴത്്തി.

14 “അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിന്നു മഹത്വം;
ഭൂമിയിൽ ൈദവ്രപസാദമുള്ള മനുഷ്യക്കൎ ു
സമാധാനം”

എന്നു പറഞ്ഞു.
15 ദൂതന്മാർ അവെര വിട്ടു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ േപായേശഷം

ഇടയന്മാർ: നാം േബേത്ത്ലെഹേമാളം െചന്നു കത്തൎ ാവു
നേമ്മാടു അറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാേണണം എന്നു
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 16 അവർ ബദ്ധെപ്പട്ടു െചന്നു,
മറിയെയയും േയാേസഫിെനയും പശുെത്താട്ടിയിൽ
കിടക്കുന്ന ശിശുവിെനയും കണ്ടു. 17 കണ്ടേശഷം ഈ
ൈപതലിെനക്കുറിച്ചു തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ വാക്കു
അറിയിച്ചു. 18 േകട്ടവർ എല്ലാവരും ഇടയന്മാർ
പറഞ്ഞതിെനക്കുറിച്ചു ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 19 മറിയ ഈ
വാത്തൎ  ഒെക്കയും ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ചു
ധ്യാനിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 20 തങ്ങേളാടു
അറിയിച്ചതുേപാെല ഇടയന്മാർ േകട്ടതും കണ്ടതുമായ
എല്ലാറ്റിെനയും കുറിച്ചു ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തിയും പുകഴത്്തിയുംെകാണ്ടു
മടങ്ങിേപ്പായി.

21 പരിേച്ഛദന കഴിപ്പാനുള്ള എട്ടു ദിവസം
തിെകഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ ഗഭൎത്തിൽ
ഉലപ്ാദിക്കുംമുെമ്പ ദൂതൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
അവന്നു േയശു എന്നു േപർ വിളിച്ചു.

22 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം അവളുെട
ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ 23 കടിഞ്ഞൂലായ
ആെണാെക്കയും കത്തൎ ാവിന്നു വിശുദ്ധം
ആയിരിേക്കണം എന്നു കത്തൎ ാവിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല 24

അവെന കത്തൎ ാവിന്നു അപ്പൎ ിപ്പാനും ഒരു ഇണ
കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാക്കുഞ്ഞിെനേയാ
കത്തൎ ാവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ കലപ്ിച്ചതുേപാെല
യാഗം കഴിപ്പാനും അവർ അവെന െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 25 െയരൂശേലമിൽ ശിേമ്യാൻ എന്നു
േപരുെള്ളാരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈ മനുഷ്യൻ
നീതിമാനും യി്രസാേയലിെന്റ ആശ്വാസത്തിന്നായി
കാത്തിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു; പരിശുദ്ധാത്മാവും
അവെന്റ േമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 കത്തൎ ാവിെന്റ
്രകിസ്തുവിെന കാണുംമുെമ്പ മരണം കാൺകയില്ല
എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന്നു അരുളപ്പാടു
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അവൻ ആത്മനിേയാഗത്താൽ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു. േയശു എന്ന ൈപതലിന്നു

േവണ്ടി ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ചട്ട്രപകാരം െചയവ്ാൻ
അമ്മയപ്പന്മാർ അവെന അകത്തു
െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ 28 അവൻ അവെന കയ്യിൽ
ഏന്തി ൈദവെത്ത പുകഴത്്തി:

29 “ഇേപ്പാൾ നാഥാ തിരുവചനംേപാെല നീ
അടിയെന സമാധാനേത്താെട വിട്ടയക്കുന്നു.

30 ജാതികൾക്കു െവളിെപ്പടുവാനുള്ള ്രപകാശവും
നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വവുമായി

31 നീ സകല ജാതികളുെടയും മുമ്പിൽ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ രക്ഷെയ

32 എെന്റ കണ്ണു കണ്ടുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഇങ്ങെന അവെനക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞതിൽ അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 34 പിെന്ന ശിേമ്യാൻ അവെര
അനു്രഗഹിച്ചു അവെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാടു:
അേനകഹൃദയങ്ങളിെല വിചാരം െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്നു
ഇവെന യി്രസാേയലിൽ പലരുെടയും വീഴെ്ചയക്കും
എഴുേന്നലപ്ിന്നും മറുത്തുപറയുന്ന
അടയാളത്തിന്നുമായി െവച്ചിരിക്കുന്നു. 35 നിെന്റ
സ്വന്ത്രപാണനിൽകൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 36 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽ ഫനൂേവലിെന്റ
മകളായ ഹന്നാ എെന്നാരു ്രപവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൾ കന്യാകാലത്തിൽ പിെന്ന ഭത്തൎ ാവിേനാടുകൂെട
ഏഴു സംവത്സരം കഴിച്ചു എണപ്ത്തുനാലു
സംവത്സരം വിധവയും വളെര വയസ്സു
െചന്നവളുമായി 37 ൈദവാലയം വിട്ടു പിരിയാെത
ഉപവാസേത്താടും ്രപാത്ഥൎ നേയാടും കൂെട രാവും
പകലും ആരാധന െചയത്ു േപാന്നു. 38 ആ
നാഴികയിൽ അവളും അടുത്തുനിന്നു ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ചു, െയരൂശേലമിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിെന
കാത്തിരുന്ന എല്ലാവേരാടും അവെനക്കുറിച്ചു
്രപസ്താവിച്ചു. 39 കത്തൎ ാവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നെതാെക്കയും നിവത്തൎ ിച്ചേശഷം
അവർ ഗലീലയിൽ തങ്ങളുെട പട്ടണമായ
നസെറത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

40 ൈപതൽ വളന്നൎ ു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ
ബലെപ്പട്ടുേപാന്നു; ൈദവകൃപയും അവേന്മൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

41 അവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാർ ആണ്ടുേതാറും
െപസഹെപരുനാളിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകും.
42 അവന്നു പ്രന്തണ്ടു വയസ്സായേപ്പാൾ അവർ
പതിവുേപാെല െപരുനാളിന്നു േപായി. 43 െപരുനാൾ
കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ ബാലനായ േയശു
െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ചു; അമ്മയപ്പന്മാേരാ
അറിഞ്ഞില്ല. 44 സഹയാ്രതക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു അവർ ഊഹിച്ചിട്ടു ഒരു
ദിവസെത്ത വഴി േപാന്നു; പിെന്ന അവെന
ബന്ധുക്കളുെടയും പരിചയക്കാരുെടയും ഇടയിൽ
തിരഞ്ഞു. 45 കാണാഞ്ഞിട്ടു അവെന
അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടു െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 46 മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട നടുവിൽ
ഇരിക്കുന്നതും അവരുെട ഉപേദശം േകൾക്കയും
അവേരാടു േചാദിക്കയും െചയ്യുന്നതും കണ്ടു. 47

അവെന്റ വാക്കു േകട്ടവെക്കൎ ല്ലാവക്കൎ ും അവെന്റ
വിേവകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും വിസമ്യം േതാന്നി.
അവെന കണ്ടിട്ടു അവർ അതിശയിച്ചു; 48 അമ്മ
അവേനാടു: മകേന, ഞങ്ങേളാടു ഇങ്ങെന െചയത്തു
എന്തു? നിെന്റ അപ്പനും ഞാനും വ്യസനിച്ചുെകാണ്ടു
നിെന്ന തിരഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അവൻ
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അവേരാടു: എെന്ന തിരഞ്ഞതു എന്തിന്നു? എെന്റ
പിതാവിന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിേക്കണ്ടതു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ. എന്നു പറഞ്ഞു. 50 അവൻ
തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ വാക്കു അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല. 51

പിെന്ന അവൻ അവേരാടുകൂെട ഇറങ്ങി, നസെറത്തിൽ
വന്നു അവക്കൎ ു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ കായ്യൎ ങ്ങൾ
എല്ലാം അവെന്റ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ചു.

52 േയശുേവാ ജ്ഞാനത്തിലും വളച്ചൎ യിലും
ൈദവത്തിെന്റയും മനുഷ്യരുെടയും കൃപയിലും
മുതിന്നൎ ു വന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
തീെബെയ്യൎ ാസ ്ൈകസരുെട വാഴച്യുെട
പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ െപാന്തിെയാസ്
പീലാെത്താസ ്െയഹൂദ്യനാടു വാഴുേമ്പാൾ,

െഹേരാദാവു ഗലീലയിലും അവെന്റ സേഹാദരനായ
ഫീലിെപ്പാസ ്ഇതുയ്യൎ ്രതേഖാനിത്തിേദശങ്ങളിലും
ലുസാന്യാസ ്അബിേലനയിലും 2 ഇട്രപഭുക്കന്മാരായും
ഹന്നാവും കയ്യഫാവും മഹാപുേരാഹിതന്മാരായും
ഇരിക്കും കാലം െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ മകനായ
േയാഹന്നാന്നു മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായി. 3 അവൻ േയാദ്ദൎ ാന്നരിെകയുള്ള
നാട്ടിൽ ഒെക്കയും വന്നു പാപേമാചനത്തിനായുള്ള
മാനസാന്തരസ്നാനം ്രപസംഗിച്ചു.

4 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നവെന്റ വാക്കാവിതു:
കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി ഒരുക്കുവിൻ; അവെന്റ പാത
നിരപ്പാക്കുവിൻ.

5 എല്ലാതാഴവ്രയും നികന്നുവരും; എല്ലാമലയും
കുന്നും താഴും; വളഞ്ഞതു െചാവ്വായും ദുഘൎ ടമായതു
നിരന്ന വഴിയായും തീരും;

6 സകലജഡവും ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷെയ കാണും”
എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന.

7 അവനാൽ സ്നാനം ഏലപ്ാൻ വന്ന
പുരുഷാരേത്താടു അവൻ പറഞ്ഞതു:
സപ്പൎ സന്തതികേള, വരുവാനുള്ള േകാപെത്ത ഒഴിഞ്ഞ്
ഓടിേപ്പാകുവാൻ നിങ്ങൾക്കു ഉപേദശിച്ചുതന്നതു
ആർ? 8 മാനസാന്തരത്തിന്നു േയാഗ്യമായ ഫലം
കായിപ്പിൻ. അ്രബാഹാം ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായിട്ടുണ്ടു
എന്നു ഉള്ളംെകാണ്ടു പറവാൻ തുനിയരുതു;
അ്രബാഹാമിന്നു ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്നു മക്കെള
ഉളവാക്കുവാൻ ൈദവത്തിന്നു കഴിയും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 9 ഇേപ്പാൾ തേന്ന
വൃക്ഷങ്ങളുെട ചുവട്ടിന്നു േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്നു;
നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ
ഇട്ടുകളയുന്നു. 10 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്തു
െചേയ്യണം എന്നു പുരുഷാരം അവേനാടു േചാദിച്ചു.
11 അതിന്നു അവൻ: രണ്ടു വ്രസ്തമുള്ളവൻ
ഇല്ലാത്തവന്നു െകാടുക്കെട്ട; ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
ഉള്ളവനും അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യെട്ട എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 12 ചുങ്കക്കാരും സ്നാനം ഏലപ്ാൻ വന്നു:
ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ എന്തുെചേയ്യണം എന്നു അവേനാടു
േചാദിച്ചു. 13 നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതിൽ അധികം
ഒന്നും പിരിക്കരുതു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 14

പടജ്ജനവും അവേനാടു: ഞങ്ങൾ എന്തു െചേയ്യണം
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ആെരയും ബലാല്ക്കാരം
െചയ്യാെതയും ചതിയായി ഒന്നും വാങ്ങാെതയും
നിങ്ങളുെട ശമ്പളം മതി എന്നു െവപ്പിൻ എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

15 ജനം കാത്തുനിന്നു; അവൻ ്രകിസ്തുേവാ എന്നു
എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ചു
വിചാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 16 േയാഹന്നാൻ
എല്ലാവേരാടും ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാൻ നിങ്ങെള
െവള്ളംെകാണ്ടു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ
എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു; അവെന്റ
െചരിപ്പിെന്റ വാറു അഴിപ്പാൻ ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല;
അവൻ നിങ്ങെള പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും
തീെകാണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. 17 അവന്നു
വീശുമുറം കയ്യിൽ ഉണ്ടു; അവൻ കളെത്ത മുറ്റും
െവടിപ്പാക്കി േകാതമ്പു കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിെവക്കയും
പതിർ െകടാത്ത തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും െചയ്യും.

18 മറ്റു പലതും അവൻ ്രപേബാധിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു
ജനേത്താടു സുവിേശഷം അറിയിച്ചു. 19 എന്നാൽ
ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാവു സേഹാദരെന്റ ഭായ്യൎ
െഹേരാദ്യനിമിത്തവും െഹേരാദാവു െചയത്
സകലേദാഷങ്ങൾ നിമിത്തവും േയാഹന്നാൻ അവെന
ആേക്ഷപിക്കയാൽ 20 അെതല്ലാം െചയത്തു കൂടാെത
അവെന തടവിൽ ആക്കുകയും െചയത്ു.

21 ജനം എല്ലാം സ്നാനം ഏല്ക്കുകയിൽ േയശുവും
സ്നാനം ഏറ്റു ്രപാത്ഥൎ ിക്കുേമ്പാൾ സ്വഗ്ഗൎ ം തുറന്നു, 22

പരിശുദ്ധാത്മാവു േദഹരൂപത്തിൽ ്രപാവു
എന്നേപാെല അവെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവന്നു. നീ എെന്റ
്രപിയ പു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

23 േയശുവിന്നു താൻ ്രപവൃത്തി ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ
ഏകേദശം മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ
േയാേസഫിെന്റ മകൻ എന്നു ജനം വിചാരിച്ചു; 24

േയാേസഫ ്േഹലിയുെട മകൻ, േഹലി മത്ഥാത്തിെന്റ
മകൻ, മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ, േലവി െമല്ക്കിയുെട
മകൻ, െമല്ക്കി യന്നായിയുെട മകൻ, യന്നായി 25

േയാേസഫിെന്റ മകൻ, േയാേസഫ ്മത്തെഥ്യാസിെന്റ
മകൻ, മത്തെഥ്യാസ ്ആേമാസിെന്റ മകൻ, ആേമാസ്
നാഹൂമിെന്റ മകൻ, നാഹൂം എസള്ിയുെട മകൻ,
എസള്ി നഗ്ഗായിയുെട മകൻ, 26 നഗ്ഗായി മയാത്തിെന്റ
മകൻ, മയാത്ത് മത്തെഥ്യാസിെന്റ മകൻ, മത്തെഥ്യാസ്
െശമയിയുെട മകൻ, െശമയി േയാേസഫിെന്റ മകൻ,
േയാേസഫ ്േയാദയുെട മകൻ, 27 േയാദാ
േയാഹന്നാെന്റ മകൻ, േയാഹന്നാൻ േരസയുെട മകൻ,
േരസ െസാെരാബാേബലിെന്റ മകൻ,
െസാെരാബാേബൽ ശലഥീേയലിെന്റ മകൻ,
ശലഥീേയൽ േനരിയുെട മകൻ, 28 േനരി െമൽക്കിയുെട
മകൻ, െമൽക്കി അദ്ദിയുെട മകൻ, അദ്ദി േകാസാമിെന്റ
മകൻ, േകാസാം എലമ്ാദാമിെന്റ മകൻ, എലമ്ാദാം
ഏരിെന്റ മകൻ, 29 ഏർ േയാശുവിെന്റ മകൻ, േയാശു
എലീേയസരിെന്റ മകൻ, എലീേയസർ േയാരീമിെന്റ
മകൻ, േയാരീം മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ, മത്ഥാത്ത്
േലവിയുെട മകൻ, 30 േലവി ശിേമ്യാെന്റ മകൻ,
ശിേമ്യാൻ െയഹൂദയുെട മകൻ, െയഹൂദാ
േയാേസഫിെന്റ മകൻ, േയാേസഫ ്േയാനാമിെന്റ മകൻ,
േയാനാം എല്യാക്കീമിെന്റ മകൻ, 31 എല്യാക്കീം
െമല്യാവിെന്റ മകൻ, െമല്യാവു െമന്നയുെട മകൻ,
െമന്നാ മത്തഥയുെട മകൻ, മത്തഥാ നാഥാെന്റ മകൻ,
നാഥാൻ ദാവീദിെന്റ മകൻ, 32 ദാവീദ ്യിശ്ശായിയുെട
മകൻ, യിശ്ശായി ഓേബദിെന്റ മകൻ, ഓേബദ്
േബാവസിെന്റ മകൻ, േബാവസ ്സലേ്മാെന്റ മകൻ,
സലേ്മാൻ നഹേശാെന്റ മകൻ, 33 നഹേശാൻ
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ, അമ്മീനാദാബ ്അരാമിെന്റ
മകൻ, അരാം എേ്രസാെന്റ മകൻ, എേ്രസാൻ
പാെരസിെന്റ മകൻ, പാെരസ ്േയഹൂദയുെട മകൻ, 34
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െയഹൂദാ യാേക്കാബിെന്റ മകൻ, യാേക്കാബ്
യിസഹ്ാക്കിെന്റ മകൻ, യിസഹ്ാക്ക് അ്രബാഹാമിെന്റ
മകൻ, അ്രബാഹാം േതറഹിെന്റ മകൻ, 35 േതറഹ്
നാേഹാരിെന്റ മകൻ, നാേഹാർ െസരൂഗിെന്റ മകൻ,
െസരൂഗ ്െരഗുവിെന്റ മകൻ, െരഗു ഫാെലഗിെന്റ മകൻ,
ഫാെലഗ ്ഏെബരിെന്റ മകൻ, ഏെബർ ശലാമിെന്റ
മകൻ, ശലാം കയിനാെന്റ മകൻ, 36 കയിനാൻ
അഫൎ ക്സാദിെന്റ മകൻ, അഫൎ ക്സാദ ്േശമിെന്റ മകൻ,
േശം േനാഹയുെട മകൻ, േനാഹ ലാേമക്കിെന്റ മകൻ,
37 ലാേമക്ക് െമഥൂശലയുെട മകൻ, െമഥൂശലാ
ഹാേനാക്കിെന്റ മകൻ, ഹാേനാക്ക് യാെരദിെന്റ മകൻ,
യാെരദ ്മെലേല്യലിെന്റ മകൻ, മെലേല്യൽ കയിനാെന്റ
മകൻ, 38 കയിനാൻ എേനാശിെന്റ മകൻ, എേനാശ്
േശത്തിെന്റ മകൻ, േശത്ത് ആദാമിെന്റ മകൻ, ആദാം
ൈദവത്തിെന്റ മകൻ.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി
േയാദ്ദൎ ാൻ വിട്ടു മടങ്ങി; ആത്മാവു അവെന
മരുഭൂമിയിേലക്കു നടത്തി; പിശാചു അവെന

നാലപ്തു ദിവസം പരീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 2 ആ
ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല; അവ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവന്നു വിശന്നു. 3 അേപ്പാൾ
പിശാചു അവേനാടു: നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഈ
കല്ലിേനാടു അപ്പമായിത്തീരുവാൻ കലപ്ിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 േയശു അവേനാടു: മനുഷ്യൻ
അപ്പംെകാണ്ടു മാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നതു എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 പിെന്ന
പിശാചു അവെന േമേലാട്ടു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
േലാകത്തിെല സകല രാജ്യങ്ങെളയും ക്ഷണേനരത്തിൽ
അവന്നു കാണിച്ചു: 6 ഈ അധികാരം ഒെക്കയും
അതിെന്റ മഹത്വവും നിനക്കു തരാം; അതു എങ്കൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്കു മനസ്സുള്ളവന്നു ഞാൻ
െകാടുക്കുന്നു. 7 നീ എെന്ന നമസ്കരിച്ചാൽ അെതല്ലാം
നിെന്റതാകും എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 8 േയശു
അവേനാടു: നിെന്റ ൈദവമായ കത്തൎ ാവിെന
നമസ്കരിച്ചു അവെന മാ്രതേമ ആരാധിക്കാവു എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന
അവൻ അവെന െയരൂശേലമിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
േപായി ൈദവാലയത്തിെന്റ അ്രഗത്തിേന്മൽ നിറുത്തി
അവേനാടു: നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഇവിെട നിന്നു
താേഴാട്ടു ചാടുക.

10 “നിെന്ന കാപ്പാൻ അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാേരാടു
നിെന്നക്കുറിച്ചു കലപ്ിക്കയും

11 നിെന്റ കാൽ കല്ലിേനാടു തട്ടാതവണ്ണം അവർ
നിെന്ന കയ്യിൽ താങ്ങിെക്കാള്ളുകയും െചയ്യും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.

12 േയശു അവേനാടു: നിെന്റ ൈദവമായ
കത്തൎ ാവിെന പരീക്ഷിക്കരുതു എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

13 അങ്ങെന പിശാചു സകല പരീക്ഷയും
തിെകച്ചേശഷം കുെറ കാലേത്തക്കു അവെന
വിട്ടുമാറി.

14 േയശു ആത്മാവിെന്റ ശക്തിേയാെട ഗലീെലക്കു
മടങ്ങിെച്ചന്നു; അവെന്റ ശ്രുതി ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിൽ
ഒെക്കയും പരന്നു. 15 അവൻ അവരുെട പള്ളികളിൽ
ഉപേദശിച്ചു; എല്ലാവരും അവെന ്രപശംസിച്ചു.

16 അവൻ വളന്നൎ  നസെറത്തിൽ വന്നു: ശബ്ബത്തിൽ
തെന്റ പതിവുേപാെല പള്ളിയിൽ െചന്നു വായിപ്പാൻ

എഴുേന്നറ്റുനിന്നു. 17 െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകം
അവന്നു െകാടുത്തു; അവൻ പുസ്തകം വിടത്തൎ ി:

18 “ദരി്രദന്മാേരാടു സുവിേശഷം അറിയിപ്പാൻ
കത്തൎ ാവു എെന്ന അഭിേഷകം െചയ്കയാൽ അവെന്റ
ആത്മാവു എെന്റേമൽ ഉണ്ടു; ബദ്ധന്മാക്കൎ ു വിടുതലും
കുരുടന്മാക്കൎ ു കാഴച്യും ്രപസംഗിപ്പാനും
പീഡിതന്മാെര വിടുവിച്ചയപ്പാനും

19 കത്തൎ ാവിെന്റ ്രപസാദവഷൎ ം ്രപസംഗിപ്പാനും
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു. 20 പിെന്ന
അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന്നു തിരിെക
െകാടുത്തിട്ടു ഇരുന്നു; പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുെടയും
കണ്ണു അവങ്കൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. 21 അവൻ
അവേരാടു: ഇന്നു നിങ്ങൾ എെന്റ വചനം
േകൾക്കയിൽ ഈ തിരുെവഴുത്തിന്നു നിവൃത്തി
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 22 എല്ലാവരും
അവെന പുകഴത്്തി, അവെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചയ്യൎ െപട്ടു; ഇവൻ
േയാേസഫിെന്റ മകൻ അല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 23

അവൻ അവേരാടു: ൈവദ്യാ, നിെന്നത്തേന്ന
െസൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാല്ലും
കഫന്നൎ ഹൂമിൽ ഉണ്ടായി േകട്ടതു എല്ലാം ഈ നിെന്റ
പിതൃനഗരത്തിലും െചയ്ക എന്നും നിങ്ങൾ എേന്നാടു
പറയും നിശ്ചയം. 24 ഒരു ്രപവാചകനും തെന്റ
പിതൃനഗരത്തിൽ സമ്മതനല്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
25 ഏലീയാവിെന്റ കാലത്തു ആകാശം മൂവാണ്ടും
ആറു മാസവും അടഞ്ഞിട്ടു േദശത്തു എങ്ങും
മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായേപ്പാൾ യി്രസാേയലിൽ പല
വിധവമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ യഥാത്ഥൎ മായി
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 26 എന്നാൽ സീേദാനിെല
സെരപത്യിൽ ഒരു വിധവയുെട അടുക്കേലക്കല്ലാെത
അവരിൽ ആരുെടയും അടുക്കേലക്കു ഏലീയാവിെന
അയച്ചില്ല. 27 അവ്വണ്ണം എലീശാ്രപവാചകെന്റ
കാലത്തു യി്രസാേയലിൽ പല കുഷഠ്േരാഗികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. സുറിയക്കാരനായ നയമാൻ അല്ലാെത
അവരാരും ശുദ്ധമായില്ല. എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 28

പള്ളിയിലുള്ളവർ ഇതു േകട്ടിട്ടു എല്ലാവരും േകാപം
നിറഞ്ഞവരായി എഴുേന്നറ്റു 29 അവെന പട്ടണത്തിന്നു
പുറത്താക്കി അവരുെട പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുെട
വേക്കാളം െകാണ്ടുേപായി തലകീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ
ഭാവിച്ചു. 30 അവേനാ അവരുെട നടുവിൽ കൂടി
കടന്നുേപായി.

31 അനന്തരം അവൻ ഗലീലയിെല ഒരു പട്ടണമായ
കഫന്നൎ ഹൂമിൽ െചന്നു ശബ്ബത്തിൽ അവെര
ഉപേദശിച്ചുേപാന്നു. 32 അവെന്റ വചനം
അധികാരേത്താെട ആകയാൽ അവർ അവെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസമ്യിച്ചു. 33 അവിെട പള്ളിയിൽ
അശുദ്ധഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
34 അവൻ നസറായനായ േയശുേവ, വിടു;
ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? ഞങ്ങെള
നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നുേവാ! നീ ആർ എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ തേന്ന
എന്നു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു. 35 മിണ്ടരുതു; അവെന
വിട്ടുേപാക എന്നു േയശു അതിെന ശാസിച്ചേപ്പാൾ
ഭൂതം അവെന നടുവിൽ തള്ളിയിട്ടു േകടു ഒന്നും
വരുത്താെത അവെന വിട്ടുേപായി. 36 എല്ലാവക്കൎ ും
വിസമ്യം ഉണ്ടായി: ഈ വചനം എന്തു?
അധികാരേത്താടും ശക്തിേയാടുംകൂെട അവൻ
അശുദ്ധാത്മാക്കേളാടു കലപ്ിക്കുന്നു; അവ പുറെപ്പട്ടു
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േപാകുന്നു എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 37

അവെന്റ ശ്രുതി ചുറ്റുമുള്ള നാെടങ്ങും പരന്നു.
38 അവൻ പള്ളിയിൽനിന്നു ഇറങ്ങി ശിേമാെന്റ

വീട്ടിൽ െചന്നു. ശിേമാെന്റ അമ്മാവിയമ്മ
കഠിനജ്വരംെകാണ്ടു വലഞ്ഞിരിക്കയാൽ അവർ
അവൾക്കുേവണ്ടി അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 39

അവൻ അവെള കുനിഞ്ഞു േനാക്കി, ജ്വരെത്ത
ശാസിച്ചു; അതു അവെള വിട്ടുമാറി; അവൾ ഉടെന
എഴുേന്നറ്റു അവെന ശുശ്രൂഷിച്ചു.

40 സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ നാനാവ്യാധികൾ
പിടിച്ച ദീനക്കാർ ഉള്ളവർ ഒെക്കയും അവെര അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ ഓേരാരുത്തെന്റയും
േമൽ ൈകെവച്ചു അവെര െസൗഖ്യമാക്കി. 41 പലരിൽ
നിന്നും ഭൂതങ്ങൾ; നീ ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു
നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു പുറെപ്പട്ടുേപായി; താൻ
്രകിസ്തു എന്നു അവ അറികെകാണ്ടു മിണ്ടുവാൻ
അവൻ സമ്മതിക്കാെത അവെയ ശാസിച്ചു.

42 േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ അവൻ പുറെപ്പട്ടു ഒരു
നിജ്ജൎ നസ്ഥലേത്തക്കു േപായി. പുരുഷാരം അവെന
തിരഞ്ഞു അവെന്റ അരികത്തു വന്നു തങ്ങെള വിട്ടു
േപാകാതിരിപ്പാൻ അവെന തടുത്തു. 43 അവൻ
അവേരാടു: ഞാൻ മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ൈദവരാജ്യം
സുവിേശഷിേക്കണ്ടതാകുന്നു; ഇതിനായിട്ടേല്ലാ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.

44 അങ്ങെന അവൻ ഗലീലയിെല പള്ളികളിൽ
്രപസംഗിച്ചുേപാന്നു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ ഗേന്നസെരത്ത് തടാകത്തിെന്റ കരയിൽ
നില്ക്കുേമ്പാൾ പുരുഷാരം ൈദവവചനം
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു അവെന

തിക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കയിൽ 2 രണ്ടു പടകു കെരക്കു
അടുത്തു നില്ക്കുന്നതു അവൻ കണ്ടു; അവയിൽ നിന്നു
മീൻപിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു. 3 ആ
പടകുകളിൽ ശിേമാന്നുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി
കരയിൽ നിന്നു അലപ്ം നീേക്കണം എന്നു അവേനാടു
അേപക്ഷിച്ചു; അങ്ങെന അവൻ പടകിൽ ഇരുന്നു
പുരുഷാരെത്ത ഉപേദശിച്ചു. 4 സംസാരിച്ചു
തീന്നൎ േപ്പാൾ അവൻ ശിേമാേനാടു: ആഴത്തിേലക്കു
നീക്കി മീൻപിടിത്തത്തിന്നു വല ഇറക്കുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 അതിന്നു ശിേമാൻ: നാഥാ, ഞങ്ങൾ രാ്രതി
മുഴുവനും അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല; എങ്കിലും
നിെന്റ വാക്കിന്നു ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 6 അവർ അങ്ങെന െചയത്േപ്പാൾ െപരുത്തു
മീൻകൂട്ടം അകെപ്പട്ടു വല കീറാറായി. 7 അവർ മെറ്റ
പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്നു സഹായിപ്പാൻ അവെര
മാടിവിളിച്ചു. അവർ വന്നു പടകു രണ്ടും
മുങ്ങുമാറാകുേവാളും നിെറച്ചു. 8 ശിേമാൻ പെ്രതാസ്
അതു കണ്ടിട്ടു േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു: കത്തൎ ാേവ,
ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ആകെകാണ്ടു എെന്ന
വിട്ടുേപാേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവക്കൎ ു
ഉണ്ടായ മീൻപിടിത്തത്തിൽ അവന്നും അവേനാടു
കൂെടയുള്ളവക്കൎ ു എല്ലാവക്കൎ ും സം്രഭമം പിടിച്ചിരുന്നു.
10 ശിേമാെന്റ കൂട്ടാളികളായ യാേക്കാബ ്േയാഹന്നാൻ
എന്ന െസെബദിമക്കൾക്കും അവ്വണ്ണം തേന്ന. േയശു
ശിേമാേനാടു: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഇന്നു മുതൽ നീ
മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവൻ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.
11 പിെന്ന അവർ പടകുകെള കെരക്കു അടുപ്പിച്ചിട്ടു
സകലവും വിട്ടു അവെന അനുഗമിച്ചു.

12 അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ കുഷഠ്ം
നിറേഞ്ഞാരു മനുഷ്യൻ േയശുവിെന കണ്ടു കവിണ്ണു
വീണു: കത്തൎ ാേവ, നിനക്കു മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു അവേനാടു
അേപക്ഷിച്ചു. 13 േയശു ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ടു:
എനിക്കു മനസ്സുണ്ടു; ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടെന കുഷഠ്ം അവെന വിട്ടു മാറി. 14 അവൻ
അവേനാടു: ഇതു ആേരാടും പറയരുതു; എന്നാൽ
േപായി നിെന്നത്തേന്ന പുേരാഹിതന്നു കാണിച്ചു,
അവക്കൎ ു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി േമാെശ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല നിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിന്നുള്ള
വഴിപാടു അപ്പൎ ിക്ക എന്നു അവേനാടു കലപ്ിച്ചു. 15

എന്നാൽ അവെനക്കുറിച്ചുള്ള വത്തൎ മാനം അധികം
പരന്നു. വളെര പുരുഷാരം വചനം
േകൾേക്കണ്ടതിന്നും തങ്ങളുെട വ്യാധികൾക്കു
െസൗഖ്യം കിേട്ടണ്ടതിന്നും കൂടി വന്നു. 16 അവേനാ
നിജ്ജൎ നേദശത്തു വാങ്ങിേപ്പായി
്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

17 അവൻ ഒരു ദിവസം ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
ഗലീലയിലും െയഹൂദ്യയിലുമുള്ള
സകല്രഗാമത്തിൽനിന്നും െയരൂശേലമിൽനിന്നും വന്ന
പരീശന്മാരും ന്യായശാ്രസ്തിമാരും അവിെട
ഇരുന്നിരുന്നു. െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ കത്തൎ ാവിെന്റ
ശക്തി അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അേപ്പാൾ
ചില ആളുകൾ പക്ഷവാതം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യെന
കിടക്കയിൽ എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു; അവെന
അകത്തുെകാണ്ടു െചന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ െവപ്പാൻ
ശ്രമിച്ചു. 19 പുരുഷാരം േഹതുവായി അവെന
അകത്തു െകാണ്ടുെചല്ലുവാൻ വഴി കാണാഞ്ഞിട്ടു
പുരേമൽ കയറി ഓടു നീക്കി അവെന കിടക്കേയാെട
നടുവിൽ േയശുവിെന്റ മുമ്പിൽ ഇറക്കിെവച്ചു. 20

അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടു. അവൻ: മനുഷ്യാ, നിെന്റ
പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 ശാ്രസ്തിമാരും പരീശന്മാരും: ൈദവദൂഷണം
പറയുന്ന ഇവൻ ആർ? ൈദവം ഒരുവൻ അല്ലാെത
പാപങ്ങെള േമാചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ എന്നു
ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി. 22 േയശു അവരുെട ചിന്തകെള
അറിഞ്ഞു അവേരാടു: നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ
ചിന്തിക്കുന്നതു എന്തു? 23 നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നേതാ
എഴുേന്നറ്റു നടക്ക എന്നു പറയുന്നേതാ ഏതാകുന്നു
എളുപ്പം എന്നു േചാദിച്ചു. 24 എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ
പാപങ്ങെള േമാചിപ്പാൻ മനുഷ്യപു്രതന്നു അധികാരം
ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നു - അവൻ
പക്ഷവാതക്കാരേനാടു: എഴുേന്നറ്റു കിടക്ക എടുത്തു
വീട്ടിേലക്കു േപാക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 ഉടെന അവർ കാൺെക അവൻ
എഴുേന്നറ്റു, താൻ കിടന്ന കിടക്ക എടുത്തു
ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിച്ചുംെകാണ്ടു വീട്ടിേലക്കു
േപായി. 26 എല്ലാവരും വിസമ്യംപൂണ്ടു ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി ഭയം നിറഞ്ഞവരായി: ഇന്നു നാം
അപൂവ്വൎ  കായ്യൎ ങ്ങെള കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.

27 അതിെന്റ േശഷം അവൻ പുറെപ്പട്ടു, േലവി എന്നു
േപരുേള്ളാരു ചുങ്കക്കാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തു
ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു; എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 28 അവൻ സകലവും വിട്ടു
എഴുേന്നറ്റു അവെന അനുഗമിച്ചു. 29 േലവി തെന്റ
വീട്ടിൽ അവന്നു ഒരു വലിയ വിരുന്നു ഒരുക്കി;
ചുങ്കക്കാരും മറ്റും വലിേയാരു പുരുഷാരം
അവേരാടുകൂെട പന്തിയിൽ ഇരുന്നു. 30 പരീശന്മാരും
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അവരുെട ശാ്രസ്തിമാരും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു:
നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട
തിന്നുകുടിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു
പിറുപിറുത്തു. 31 േയശു അവേരാടു: ദീനക്കാക്കൎ ല്ലാെത
െസൗഖ്യമുള്ളവക്കൎ ു ൈവദ്യെനെക്കാണ്ടു ആവശ്യമില്ല;
32 ഞാൻ നീതിമാന്മാെര അല്ല പാപികെള അേ്രത
മാനസാന്തരത്തിന്നു വിളിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33 അവർ അവേനാടു:
േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ കൂടക്കൂെട ഉപവസിച്ചു
്രപാത്ഥൎ നകഴിച്ചുവരുന്നു; പരീശന്മാരുെട ശിഷ്യന്മാരും
അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യുന്നു; നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാ
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേരാടു: മണവാളൻ
േതാഴമ്ക്കാേരാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ അവെര ഉപവാസം
െചയ്യിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? 35 മണവാളൻ അവെര
വിട്ടുപിരിേയണ്ടുന്ന കാലം വരും; അന്നു, ആ കാലത്തു,
അവർ ഉപവസിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ഒരു
ഉപമയും അവേരാടു പറഞ്ഞു: ആരും
േകാടിത്തുണിക്കണ്ടം കീറിെയടുത്തു
പഴയവ്രസ്തേത്താടു േചത്തൎ ു തുന്നുമാറില്ല. തുന്നിയാേലാ
പുതിയതു കീറുകയും പുതിയകണ്ടം പഴയതിേനാടു
േചരാതിരിക്കയും െചയ്യും. 37 ആരും പുതുവീഞ്ഞു
പഴയതുരുത്തിയിൽ പകരുമാറില്ല, പകന്നൎ ാൽ
പുതുവീഞ്ഞു തുരുത്തിെയ െപാളിച്ചു ഒഴുകിേപ്പാകും;
തുരുത്തിയും നശിച്ചുേപാകും; 38 പുതുവീഞ്ഞു
പുതിയതുരുത്തിയിൽ അേ്രത പകന്നൎ ുെവേക്കണ്ടതു. 39

പിെന്ന പഴയതു കുടിച്ചിട്ടു ആരും പുതിയതു ഉടെന
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല; പഴയതു ഏെറ നല്ലതു എന്നു
പറയും.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ വിളഭൂമിയിൽ കൂടി
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
കതിർ പറിച്ചു ൈകെകാണ്ടു തിരുമ്മിതിന്നു. 2

പരീശന്മാരിൽ ചിലർ ശബ്ബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തതു
നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 3 േയശു
അവേരാടു: ദാവീദ ്തനിക്കും കൂെടയുള്ളവക്കൎ ും
വിശന്നേപ്പാൾ െചയത്തു എന്തു? അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു 4 പുേരാഹിതന്മാർ
മാ്രതമല്ലാെത ആരും തിന്നരുതാത്ത കാഴച്യപ്പം
വാങ്ങി തിന്നുകയും കൂെടയുള്ളവക്കൎ ു െകാടുക്കയും
െചയത്ു എന്നുള്ളതു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിന്നും
കത്തൎ ാവു ആകുന്നു എന്നും അവേരാടു പറഞ്ഞു.

6 മെറ്റാരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്നു
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ വലൈങ്ക വരണ്ടുേള്ളാരു
മനുഷ്യൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരും അവെന കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സംഗതി
കിേട്ടണ്ടതിന്നു അവൻ ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യമാക്കുേമാ
എന്നു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 8 അവരുെട വിചാരം
അറിഞ്ഞിട്ടു അവൻ വരണ്ട ൈകയുള്ള മനുഷ്യേനാടു:
എഴുേന്നറ്റു നടുവിൽ നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; 9 അവൻ
എഴുേന്നറ്റു നിന്നു. േയശു അവേരാടു: ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു ഒന്നു േചാദിക്കെട്ട: ശബ്ബത്തിൽ നന്മ
െചയ്കേയാ തിന്മ െചയ്കേയാ ജീവെന രക്ഷിക്കേയാ
നശിപ്പിക്കേയാ ഏതു വിഹിതം എന്നു പറഞ്ഞു. 10

അവെര എല്ലാം ചുറ്റും േനാക്കീട്ടു ആ മനുഷ്യേനാടു:
ൈക നീട്ടുക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങെന
െചയത്ു, അവെന്റ ൈകക്കു െസൗഖ്യം വന്നു. 11

അവേരാ ്രഭാന്തു നിറഞ്ഞവരായി േയശുവിെന എന്തു
െചേയ്യണ്ടു എന്നു തമ്മിൽ ആേലാചന കഴിച്ചു.

12 ആ കാലത്തു അവൻ ്രപാത്ഥൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു ഒരു
മലയിൽ െചന്നു ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാത്ഥൎ നയിൽ രാ്രതി
കഴിച്ചു. 13 േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാെര
അടുക്കൽ വിളിച്ചു, അവരിൽ പ്രന്തണ്ടുേപെര
തിരെഞ്ഞടുത്തു, അവക്കൎ ു അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നും
േപർ വിളിച്ചു. 14 അവർ ആെരന്നാൽ: പെ്രതാസ്
എന്നു അവൻ േപർവിളിച്ച ശിേമാൻ, അവെന്റ
സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ,് യാേക്കാബ,്
േയാഹന്നാൻ, ഫിലിെപ്പാസ,് ബെത്തൎ ാെലാമായി, 15

മത്തായി, േതാമാസ,് അലഫ്ായിയുെട മകനായ
യാേക്കാബ,് എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ, 16

യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനായ യൂദാ,
േ്രദാഹിയായത്ീന്നൎ  ഈസ്കാേയ്യാത്ത്ൎ യൂദാ എന്നിവർ
തേന്ന. 17 അവൻ അവേരാടു കൂെട ഇറങ്ങി
സമഭൂമിയിൽ നിന്നു; അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടവും
െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലാടത്തുനിന്നും െയരൂശേലമിൽ
നിന്നും േസാർ സീേദാൻ എന്ന സമു്രദതീരങ്ങളിൽ
നിന്നും അവെന്റ വചനം േകൾപ്പാനും േരാഗശാന്തി
കിട്ടുവാനും വന്ന ബഹു പുരുഷാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവരും െസൗഖ്യം
്രപാപിച്ചു. 19 ശക്തി അവനിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു
എല്ലാവെരയും െസൗഖ്യമാക്കുകെകാണ്ടു പുരുഷാരം
ഒെക്കയും അവെന െതാടുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

20 അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യന്മാെര േനാക്കി
പറഞ്ഞതു: ദരി്രദന്മാരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതു. 21 ഇേപ്പാൾ
വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾക്കു
തൃപത്ിവരും; ഇേപ്പാൾ കരയുന്നവരായ നിങ്ങൾ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾ ചിരിക്കും. 22 മനുഷ്യപു്രതൻ
നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങെള േദ്വഷിച്ചു ്രഭഷ്ടരാക്കി
നിന്ദിച്ചു നിങ്ങളുെട േപർ വിടക്കു എന്നു തള്ളുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 23 ആ നാളിൽ സേന്താഷിച്ചു
തുള്ളുവിൻ; നിങ്ങളുെട ്രപതിഫലം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
വലിയതു; അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
്രപവാചകന്മാേരാടു അങ്ങെന തേന്ന െചയത്ുവേല്ലാ.
24 എന്നാൽ സമ്പന്നരായ നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം;
നിങ്ങളുെട ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചുേപായേല്ലാ.
25 ഇേപ്പാൾ തൃപത്ന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾക്കു വിശക്കും. ഇേപ്പാൾ ചിരിക്കുന്നവരായ
നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചു കരയും.
26 സകല മനുഷ്യരും നിങ്ങെള
പുകഴത്്തിപ്പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം;
അവരുെട പിതാക്കന്മാർ കള്ള്രപവാചകന്മാെര
അങ്ങെന െചയത്ുവേല്ലാ.

27 എന്നാൽ േകൾക്കുന്നവരായ നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
പറയുന്നതു: നിങ്ങളുെട ശ്രതുക്കെള േസ്നഹിപ്പിൻ;
നിങ്ങെള പെകക്കുന്നവക്കൎ ു ഗുണം െചയവ്ിൻ. 28

നിങ്ങെള ശപിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിപ്പിൻ; നിങ്ങെള
ദുഷിക്കുന്നവക്കൎ ു േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ. 29 നിെന്ന ഒരു
െചകിട്ടത്തു അടിക്കുന്നവന്നു മേറ്റതും
കാണിച്ചുെകാടുക്ക; നിെന്റ പുതപ്പു
എടുത്തുകളയുന്നവന്നു വ്രസ്തവും തടുക്കരുതു. 30

നിേന്നാടു േചാദിക്കുന്ന ഏവന്നും െകാടുക്ക;
നിനക്കുള്ളതു എടുത്തുകളയുന്നവേനാടു മടക്കി
േചാദിക്കരുതു. 31 മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്കു െചേയ്യണം
എന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന അവക്കൎ ും
െചയവ്ിൻ. 32 നിങ്ങെള േസ്നഹിക്കുന്നവെര
േസ്നഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ഉപചാരം കിട്ടും?
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പാപികളും തങ്ങെള േസ്നഹിക്കുന്നവെര
േസ്നഹിക്കുന്നവേല്ലാ. 33 നിങ്ങൾക്കു
നന്മെചയ്യുന്നവക്കൎ ു നന്മ െചയത്ാൽ നിങ്ങൾക്കു
എന്തു ഉപചാരം കിട്ടും? പാപികളും അങ്ങെന തേന്ന
െചയ്യുന്നുവേല്ലാ. 34 മടക്കി വാങ്ങിെക്കാള്ളാം എന്നു
നിങ്ങൾ ആശിക്കുന്നവക്കൎ ു കടം െകാടുത്താൽ
നിങ്ങൾക്കു എന്തു കിട്ടും? പാപികളും കുറയാെത
മടക്കിവാേങ്ങണ്ടതിന്നു പാപികൾക്കു കടം
െകാടുക്കുന്നുവേല്ലാ. 35 നിങ്ങേളാ ശ്രതുക്കെള
േസ്നഹിപ്പിൻ; അവക്കൎ ു നന്മ െചയവ്ിൻ; ഒന്നും പകരം
ഇച്ഛിക്കാെത കടം െകാടുപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുെട
്രപതിഫലം വളെര ആകും; നിങ്ങൾ അത്യുന്നതെന്റ
മക്കൾ ആകും; അവൻ നന്ദിെകട്ടവേരാടും
ദുഷ്ടന്മാേരാടും ദയാലുവേല്ലാ. 36 അങ്ങെന നിങ്ങളുെട
പിതാവു മനസ്സലിവുള്ളവൻ ആകുന്നതുേപാെല
നിങ്ങളും മനസ്സലിവുള്ളവർ ആകുവിൻ. 37

വിധിക്കരുതു; എന്നാൽ നിങ്ങെളയും വിധിക്കയില്ല;
ശിെക്ഷക്കു വിധിക്കരുതു; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും
ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകയില്ല; വിടുവിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങെളയും വിടുവിക്കും. 38 െകാടുപ്പിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അമത്തൎ ി കുലുക്കി കവിയുെന്നാരു
നല്ല അളവു നിങ്ങളുെട മടിയിൽ തരും; നിങ്ങൾ
അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും.

39 അവൻ ഒരുപമയും അവേരാടു പറഞ്ഞു:
കുരുടന്നു കരുടെന വഴികാട്ടുവാൻ കഴിയുേമാ?
ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴുകയില്ലേയാ? ശിഷ്യൻ
ഗുരുവിന്നു മീെതയല്ല, 40 അഭ്യാസം തികഞ്ഞവൻ
എല്ലാം ഗുരുവിെനേപ്പാെല ആകും. 41 എന്നാൽ നീ
സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരടു േനാക്കുകയും
സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ വിചാരിക്കാതിരിക്കയും
െചയ്യുന്നതു എന്തു? 42 അല്ല, സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ
േനാക്കാെത: സേഹാദരാ, നില്ലു; നിെന്റ കണ്ണിെല കരടു
എടുത്തുകളയെട്ട എന്നു സേഹാദരേനാടു പറവാൻ
നിനക്കു എങ്ങെന കഴിയും? കപടഭക്തിക്കാരാ, മുെമ്പ
സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ എടുത്തുകളക; എന്നാൽ
സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരടു എടുത്തുകളവാൻ
െവടിപ്പായി കണുമേല്ലാ. 43 ആകാത്തഫലം കായ്ക്കുന്ന
നല്ല വൃക്ഷമില്ല; നല്ലഫലം കായ്ക്കുന്ന ആകാത്ത
വൃക്ഷവുമില്ല. 44 ഏതു വൃക്ഷെത്തയും ഫലംെകാണ്ടു
അറിയാം. മുള്ളിൽനിന്നു അത്തിപ്പഴം േശഖരിക്കുകയും
െഞരിഞ്ഞിലിൽ നിന്നു മുന്തിരിങ്ങാ പറിക്കയും
െചയ്യുമാറില്ലേല്ലാ. 45 നല്ലമനുഷ്യൻ തെന്റ
ഹൃദയത്തിെല നല്ല നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു നല്ലതു
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ േദാഷമായതിൽ നിന്നു
േദാഷം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു
കവിയുന്നതേല്ലാ വായി ്രപസ്താവിക്കുന്നതു.

46 നിങ്ങൾ എെന്ന കത്തൎ ാേവ, കത്തൎ ാേവ എന്നു
വിളിക്കയും ഞാൻ പറയുന്നതു െചയ്യാതിരിക്കയും
െചയ്യുന്നതു എന്തു? 47 എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു എെന്റ
വചനം േകട്ടു െചയ്യുന്നവൻ എല്ലാം ഇന്നവേനാടു
തുല്യൻ എന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 48

ആെഴക്കുഴിച്ചു പാറേമൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു വീടു
പണിയുന്ന മനുഷ്യേനാടു അവൻ തുല്യൻ.
െവള്ളെപ്പാക്കം ഉണ്ടായിട്ടു ഒഴുക്കു വീട്ടിേനാടു അടിച്ചു;
എന്നാൽ അതു നല്ലവണ്ണം പണിതിരിക്കെകാണ്ടു അതു
ഇളകിേപ്പായില്ല. 49 േകട്ടിട്ടു െചയ്യാത്തവേനാ
അടിസ്ഥാനം കൂടാെത മണ്ണിേന്മൽ വീടു പണിത
മനുഷ്യേനാടു തുല്യൻ. ഒഴുക്കു അടിച്ച ഉടെന അതു
വീണു; ആ വീട്ടിെന്റ വീഴച് വലിയതുമായിരുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജനം േകൾെക്ക തെന്റ വചനം ഒെക്കയും
പറഞ്ഞുതീന്നൎ  േശഷം അവൻ കഫന്നൎ ഹൂമിൽ
െചന്നു.

2 അവിെട ഒരു ശതാധിപന്നു ്രപിയനായ ദാസൻ
ദീനം പിടിച്ചു മരിപ്പാറായിരുന്നു. 3 അവൻ
േയശുവിെന്റ വസ്തുത േകട്ടിട്ടു അവൻ വന്നു തെന്റ
ദാസെന രക്ഷിേക്കണ്ടിതിന്നു അവേനാടു
അേപക്ഷിപ്പാൻ െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെര അവെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചു. 4 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു അവേനാടു താലപ്യ്യൎ മായി അേപക്ഷിച്ചു: നീ
അതു െചയത്ുെകാടുപ്പാൻ അവൻ േയാഗ്യൻ; 5

അവൻ നമ്മുെട ജനെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു
ഒരു പള്ളിയും തീപ്പൎ ിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
6 േയശു അവേരാടുകൂെട േപായി, വീട്ടിേനാടു
അടുപ്പാറായേപ്പാൾ ശതാധിപൻ േസ്നഹിതന്മാെര
അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു: കത്തൎ ാേവ,
്രപയാസെപ്പേടണ്ടാ; നീ എെന്റ പുെരക്കകത്തു
വരുവാൻ ഞാൻ േപാരാത്തവൻ. 7 അതുെകാണ്ടു
നിെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യൻ എന്നു
എനിക്കു േതാന്നിട്ടില്ല. ഒരു വാക്കു കലപ്ിച്ചാൽ എെന്റ
ബാല്യക്കാരന്നു െസൗഖ്യംവരും. 8 ഞാനും
അധികാരത്തിന്നു കീഴെ്പട്ട മനുഷ്യൻ; എെന്റ കീഴിൽ
പടയാളികൾ ഉണ്ടു; ഒരുവേനാടു േപാക എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അവൻ േപാകുന്നു; മെറ്റാരുവേനാടു
വരിക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരുന്നു; എെന്റ
ദാസേനാടു: ഇതു െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ
െചയ്യുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. 9 േയശു അതു േകട്ടിട്ടു
അവങ്കൽ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി,
അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടേത്താടു: യി്രസാേയലിൽകൂെട
ഇങ്ങെനയുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; 10

ശതാധിപൻ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നവർ വീട്ടിൽ മടങ്ങി
വന്നേപ്പാൾ ദാസെന െസൗഖ്യേത്താെട കണ്ടു.

11 പിെറ്റന്നാൾ അവൻ നയിൻ എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരും
വളെര പുരുഷാരവും കൂെട േപായി. 12 അവൻ
പട്ടണത്തിെന്റ വാതിേലാടു അടുത്തേപ്പാൾ
മരിച്ചുേപായ ഒരുത്തെന പുറത്തുെകാണ്ടുവരുന്നു;
അവൻ അമ്മക്കു ഏകജാതനായ മകൻ; അവേളാ
വിധവ ആയിരുന്നു. പട്ടണത്തിെല ഒരു വലിയ
പുരുഷാരവും അവേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 13

അവെള കണ്ടിട്ടു കത്തൎ ാവു മനസ്സലിഞ്ഞു അവേളാടു:
കരേയണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അടുത്തു െചന്നു
മഞ്ചം െതാട്ടു ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു. 14 ബാല്യക്കാരാ,
എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 15 മരിച്ചവൻ എഴുേന്നറ്റു ഇരുന്നു
സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി; അവൻ അവെന അെമ്മക്കു
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു. 16 എല്ലാവക്കൎ ും ഭയംപിടിച്ചു:
ഒരു വലിയ ്രപവാചകൻ നമ്മുെട ഇടയിൽ
എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു; ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത
സന്ദശൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത
മഹത്വീകരിച്ചു. 17 അവെനക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ശ്രുതി
െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും ചുറ്റുമുള്ള നാെടങ്ങും
പരന്നു.

18 ഇതു ഒെക്കയും േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാടു അറിയിച്ചു. 19 എന്നാെറ േയാഹന്നാൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ചു, കത്തൎ ാവിെന്റ
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അടുക്കൽ അയച്ചു: വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ? അല്ല,
ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തെന കാത്തിരിേക്കണേമാ എന്നു
പറയിച്ചു. 20 ആ പുരുഷന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ? അല്ല, ഞങ്ങൾ
മെറ്റാരുത്തെന കാത്തിരിേക്കണേമാ എന്നു
േചാദിപ്പാൻ േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ ഞങ്ങെള നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ആ
നാഴികയിൽ അവൻ വ്യാധികളും ദണ്ഡങ്ങളും
ദുരാത്മാക്കളും പിടിച്ച പലെരയും
െസൗഖ്യമാക്കുകയും പല കുരുടന്മാക്കൎ ു കാഴച്
നല്കുകയും െചയത്ിട്ടു അവേരാടു: 22 കുരുടർ
കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു; കുഷഠ്േരാഗികൾ
ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു; െചകിടർ േകൾക്കുന്നു;
മരിച്ചവർ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കുന്നു; ദിര്രദന്മാേരാടു
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ
കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യുന്നതു
േയാഹന്നാെന െചന്നു അറിയിപ്പിൻ. 23 എന്നാൽ
എങ്കൽ ഇടറിേപ്പാകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

24 േയാഹന്നാെന്റ ദൂതന്മാർ േപായേശഷം അവൻ
പുരുഷാരേത്താടു േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു
തുടങ്ങിയതു: നിങ്ങൾ എന്തു കാണ്മാൻ
മരുഭൂമിയിേലക്കു േപായി? കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന
ഓടേയാ? 25 അല്ല, എന്തു കാണ്മാൻ േപായി?
മാദ്ദൎവവ്രസ്തം ധരിച്ച മനുഷ്യെനേയാ? േമാടിയുള്ള
വ്രസ്തം ധരിച്ചു സുഖേഭാഗികളായി നടക്കുന്നവർ
രാജധാനികളിൽ അേ്രത. 26 അല്ല, എന്തു കാണ്മാൻ
േപായി? ഒരു ്രപവാചകെനെയാ? അേത,
്രപവാചകനിലും മികച്ചവെന തേന്ന എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:

27 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്കു മുമ്പായി
അയക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ നിനക്കു വഴി
ഒരുക്കും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു അവെനക്കുറിച്ചാകുന്നു.
28 ്രസ്തീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാെനക്കാൾ
വലിയവൻ ആരുമില്ല; ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും
െചറിയവേനാ അവനിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.-- 29 എന്നാൽ ജനം ഒെക്കയും
ചുങ്കക്കാരും േകട്ടിട്ടു േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
ഏറ്റതിനാൽ ൈദവെത്ത നീതീകരിച്ചു. 30 എങ്കിലും
പരീശന്മാരും ന്യായശാ്രസ്തിമാരും അവനാൽ സ്നാനം
ഏല്ക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന തങ്ങൾക്കു
വൃഥാവാക്കിക്കളഞ്ഞു. --- 31 ഈ തലമുറയിെല
മനുഷ്യെര ഏതിേനാടു ഉപമിേക്കണ്ടു? അവർ
ഏതിേനാടു തുല്യം? 32 ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി
കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ നൃത്തം െചയത്ില്ല; ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കായി വിലാപം പാടി, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ല
എന്നു ചന്തസ്ഥലത്തു ഇരുന്നു അേന്യാന്യം വിളിച്ചു
പറയുന്ന കുട്ടികേളാടു അവർ തുല്യർ. 33

േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ അപ്പം തിന്നാെതയും വീഞ്ഞു
കുടിക്കാെതയും വന്നിരിക്കുന്നു; അവന്നു ഭൂതം ഉണ്ടു
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 34 മനുഷ്യപു്രതൻ തിന്നും
കുടിച്ചുംെകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; തിന്നിയും
കുടിയനും ആയ മനുഷ്യൻ; ചുങ്കക്കാരുെടയും
പാപികളുെടയും േസ്നഹിതൻ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 35 ജ്ഞാനേമാ തെന്റ എല്ലാ മക്കളാലും
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

36 പരീശന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിപ്പാൻ അവെന ക്ഷണിച്ചു; അവൻ പരീശെന്റ
വീട്ടിൽ െചന്നു ഭക്ഷണത്തിന്നിരുന്നു. 37 ആ

പട്ടണത്തിൽ പാപിയായ ഒരു ്രസ്തീ, അവൻ പരീശെന്റ
വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നതു അറിഞ്ഞു ഒരു
െവൺകൽഭരണി പരിമളൈതലം െകാണ്ടുവന്നു, 38

പുറകിൽ അവെന്റ കാല്ക്കൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ടു നിന്നു
കണ്ണുനീെകൎ ാണ്ടു അവെന്റ കാൽ നെനച്ചുതുടങ്ങി;
തലമുടിെകാണ്ടു തുെടച്ചു കാൽ ചുംബിച്ചു ൈതലം
പൂശി. 39 അവെന ക്ഷണിച്ച പരീശൻ അതു കണ്ടിട്ടു:
ഇവൻ ്രപവാചകൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, തെന്ന
െതാടുന്ന ്രസ്തീ ആെരന്നും എങ്ങെനയുള്ളവൾ എന്നും
അറിയുമായിരുന്നു; അവൾ പാപിയേല്ലാ എന്നു ഉള്ളിൽ
പറഞ്ഞു 40 ശിേമാേന, നിേന്നാടു ഒന്നു പറവാനുണ്ടു
എന്നു േയശു പറഞ്ഞതിന്നു: ഗുേരാ, പറഞ്ഞാലും
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 41 കടം െകാടുക്കുന്ന
ഒരുത്തന്നു രണ്ടു കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുത്തൻ
അഞ്ഞൂറു െവള്ളിക്കാശും മറ്റവൻ അമ്പതു
െവള്ളിക്കാശും െകാടുപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു. 42

വീട്ടുവാൻ അവക്കൎ ു വക ഇല്ലായ്കയാൽ അവൻ
ഇരുവക്കൎ ും ഇെളച്ചുെകാടുത്തു; എന്നാൽ അവരിൽ
ആർ അവെന അധികം േസ്നഹിക്കും? 43 അധികം
ഇെളച്ചുകിട്ടിയവൻ എന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു എന്നു
ശിേമാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാടു: നീ വിധിച്ചതു
ശരി എന്നു പറഞ്ഞു. 44 ്രസ്തീയുെട േനെര തരിഞ്ഞു
ശിേമാേനാടു പറഞ്ഞതു: ഈ ്രസ്തീെയ കാണുന്നുേവാ?
ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു, നീ എെന്റ കാലിന്നു
െവള്ളം തന്നില്ല; ഇവേളാ കണ്ണുനീർെകാണ്ടു എെന്റ
കാൽ നെനച്ചു തലമുടിെകാണ്ടു തുെടച്ചു. 45 നീ
എനിക്കു ചുംബനം തന്നില്ല; ഇവേളാ ഞാൻ അകത്തു
വന്നതു മുതൽ ഇടവിടാെത എെന്റ കാൽ ചുംബിച്ചു.
46 നീ എെന്റ തലയിൽ ൈതലം പൂശിയില്ല; ഇവേളാ
പരിമള ൈതലംെകാണ്ടു എെന്റ കാൽ പൂശി. 47

ആകയാൽ ഇവളുെട അേനകമായ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു;
അവൾ വളെര േസ്നഹിച്ചുവേല്ലാ; അലപ്ം
േമാചിച്ചുകിട്ടിയവൻ അലപ്ം േസ്നഹിക്കുന്നു. 48

പിെന്ന അവൻ അവേളാടു: നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 49

അവേനാടു കൂെട പന്തിയിൽ ഇരുന്നവർ:
പാപേമാചനവും െകാടുക്കുന്ന ഇവൻ ആർ എന്നു
തമ്മിൽ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 50 അവേനാ ്രസ്തീേയാടു:
നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
സമാധാനേത്താെട േപാക എന്നു പറഞ്ഞു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിച്ചും
സുവിേശഷിച്ചുംെകാണ്ടു പട്ടണംേതാറും
സഞ്ചരിച്ചു. 2 അവേനാടുകൂെട പന്തിരുവരും

അവൻ ദുരാത്മാക്കെളയും വ്യാധികെളയും നീക്കി
െസൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില ്രസ്തീകളും ഏഴു ഭൂതങ്ങൾ
വിട്ടുേപായ മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയയും 3

െഹേരാദാവിെന്റ കായ്യൎ വിചാരകനായ കൂസയുെട
ഭായ്യൎ  േയാഹന്നയും ശൂശന്നയും തങ്ങളുെട
വസ്തുവകെകാണ്ടു അവക്കൎ ു ശുശ്രൂഷ െചയത്ു േപാന്ന
മറ്റു പല ്രസ്തീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

4 പിെന്ന വലിേയാരു പുരുഷാരവും ഓേരാ
പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നവരും
ഒരുമിച്ചു കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ ഉപമയായി പറഞ്ഞതു:
വിെതക്കുന്നവൻ വിത്തു വിെതപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടു. 5

വിെതക്കുേമ്പാൾ ചിലതു വഴിയരിെക വീണിട്ടു
ചവിട്ടിേപ്പാകയും ആകാശത്തിെല പറവജാതി
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അതിെന തിന്നുകളകയും െചയത്ു. 6 മറ്റു ചിലതു
പാറേമൽ വീണു മുെളച്ചു നനവില്ലായ്കയാൽ
ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റു ചിലതു മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണു;
മുള്ളുംകൂെട മുെളച്ചു അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8

മറ്റു ചിലതു നല്ല നിലത്തു വീണു മുെളച്ചു നൂറുേമനി
ഫലം െകാടുത്തു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു: േകൾപ്പാൻ െചവി
ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

9 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാടു ഈ ഉപമ എന്തു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: 10

ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ മമ്മൎ ങ്ങെള അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കു
വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; േശഷമുള്ളവേക്കൎ ാ കണ്ടിട്ടും
കാണാതിരിപ്പാനും, േകട്ടിട്ടും ്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും
ഉപമകളിലേ്രത. 11 ഉപമയുെട െപാരുേളാ: വിത്തു
ൈദവവചനം; 12 വഴിയരിെകയുള്ളവർ
േകൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും അവർ വിശ്വസിച്ചു
രക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിപ്പാൻ പിശാചു വന്നു അവരുെട
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു വചനം എടുത്തുകളയുന്നു. 13

പാറേമലുള്ളവേരാ േകൾക്കുേമ്പാൾ വചനം
സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാള്ളുന്നവർ എങ്കിലും
അവക്കൎ ു േവരില്ല; അവർ തല്ക്കാലം വിശ്വസിക്കയും
പരീക്ഷാസമയത്തു പിൻവാങ്ങിേപ്പാകയും െചയ്യുന്നു.
14 മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണേതാ േകൾക്കുന്നവർ
എങ്കിലും േപായി ചിന്തകളാലും ധനത്താലും
സംസാരേഭാഗങ്ങളാലും െഞരുങ്ങി പൂണ്ണൎ മായി ഫലം
െകാടുക്കാത്തവരേ്രത. 15 നല്ല മണ്ണിലുള്ളേതാ വചനം
േകട്ടു ഗുണമുള്ള നല്ല ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ചു
ക്ഷമേയാെട ഫലം െകാടുക്കുന്നവർ തേന്ന.

16 വിളക്കു െകാളുത്തീട്ടു ആരും അതിെന
പാ്രതംെകാണ്ടു മൂടുകേയാ കട്ടിൽക്കീെഴ െവക്കേയാ
െചയ്യാെത അകത്തു വരുന്നവർ െവളിച്ചം
കാേണണ്ടതിന്നു തണ്ടിേന്മൽ അേ്രത െവക്കുന്നതു. 17

െവളിെപ്പടാെത ഗൂഢമായതു ഒന്നുമില്ല; ്രപസിദ്ധമായി
െവളിച്ചത്തു വരാെത മറവായിരിക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല.
18 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങെന േകൾക്കുന്നു എന്നു
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. ഉള്ളവന്നു കിട്ടും;
ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉണ്ടു എന്നു േതാന്നുന്നതും കൂെട
എടുത്തുകളയും.

19 അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും 20 അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു, പുരുഷാരം നിമിത്തം അവേനാടു
അടുപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും നിെന്ന കാണ്മാൻ ഇച്ഛിച്ചുെകാണ്ടു
പുറത്തു നില്ക്കുന്നു എന്നു ചിലർ അവേനാടു
അറിയിച്ചു. 21 അവേരാടു അവൻ: എെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും ൈദവ വചനം േകട്ടു
െചയ്യുന്നവരേ്രത എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

22 ഒരു ദിവസം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമായി പടകിൽ
കയറി; നാം തടാകത്തിെന്റ അക്കെര േപാക എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 23 അവർ നീക്കി ഓടുേമ്പാൾ
അവൻ ഉറങ്ങിേപ്പായി 24 തടാകത്തിൽ ഒരു
ചുഴലിക്കാറ്റു ഉണ്ടായി പടകിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടു
അവർ ്രപാണഭയത്തിലായി അടുെക്ക െചന്നു: നാഥാ,
നാഥാ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചുേപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന ഉണത്തൎ ി; അവൻ എഴുേന്നറ്റു കാറ്റിെനയും
െവള്ളത്തിെന്റ േകാപെത്തയും ശാസിച്ചു; അവ അമന്നൎ ു
ശാന്തത ഉണ്ടായി. പിെന്ന അവേരാടു: 25 നിങ്ങളുെട
വിശ്വാസം എവിെട എന്നു പറഞ്ഞു; അവേരാ
ഭയെപ്പട്ടു: ഇവൻ ആർ? അവൻ കാറ്റിേനാടും
െവള്ളേത്താടും കലപ്ിക്കയും അവ അനുസരിക്കയും
െചയ്യുന്നു എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു.

26 അവർ ഗലീലക്കു േനെരയുള്ള
െഗരേസന്യേദശത്തു അണഞ്ഞു. 27 അവൻ കെരക്കു
ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ബഹുകാലമായി ഭൂതങ്ങൾ
ബാധിേച്ചാരു മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്നു വന്നു
എതിർെപട്ടു; അവൻ ബഹുകാലമായി വ്രസ്തം
ധരിക്കാെതയും വീട്ടിൽ പാക്കൎ ാെതയും
ശവക്കല്ലറകളിൽ അേ്രത ആയിരുന്നു. 28 അവൻ
േയശുവിെന കണ്ടിട്ടു നിലവിളിച്ചു അവെന നമസ്കരിച്ചു:
േയശുേവ, മേഹാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ,
എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? എെന്ന
ഉപ്രദവിക്കരുേത എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു
എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞു. 29 അവൻ
അശുദ്ധാത്മാവിേനാടു ആ മനുഷ്യെന
വിട്ടുേപാകുവാൻ കലപ്ിച്ചിരുന്നു. അതു വളെര
കാലമായി അവെന ബാധിച്ചിരുന്നു; അവെന
ചങ്ങലയും വിലങ്ങും ഇട്ടു ബന്ധിച്ചു
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ടും അവൻ ബന്ധനങ്ങെള തകക്കൎ യും
ഭൂതം അവെന കാടുകളിേലക്കു ഓടിക്കയും െചയ്യും.
30 േയശു അവേനാടു: നിെന്റ േപർ എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. അേനകം ഭൂതങ്ങൾ അവെന
ബാധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു; െലേഗ്യാൻ എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 31 പാതാളത്തിേലക്കു േപാകുവാൻ
കലപ്ിക്കരുതു എന്നു അവ അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു.
32 അവിെട മലയിൽ വലിെയാരു പന്നിക്കൂട്ടം
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ കടപ്പാൻ അനുവാദം
തേരണം എന്നു അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു; അവൻ
അനുവാദം െകാടുത്തു. 33 ഭൂതങ്ങൾ ആ മനുഷ്യെന
വിട്ടു പന്നികളിൽ കടന്നേപ്പാൾ കൂട്ടം
കടുന്തൂക്കത്തൂെട തടാകഞ്ഞിേലക്കു പാഞ്ഞു
വീപ്പൎ ുമുട്ടി ചത്തു. 34 ഈ സംഭവിച്ചതു േമയ്ക്കുന്നവർ
കണ്ടിട്ടു ഓടിേപ്പായി പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും
അറിയിച്ചു. 35 സംഭവിച്ചതു കാണ്മാൻ അവർ
പുറെപ്പട്ടു േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, ഭൂതങ്ങൾ
വിട്ടുേപായ മനുഷ്യൻ വ്രസ്തം ധരിച്ചും സുേബാധം
പൂണ്ടും േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു
ഭയെപ്പട്ടു. 36 ഭൂത്രഗസ്തന്നു െസൗഖ്യം വന്നതു എങ്ങെന
എന്നു കണ്ടവർ അവേരാടു അറിയിച്ചു. 37

െഗരേസന്യേദശത്തിെല ജനസമൂഹം എല്ലാം
ഭയപരവശരായി തങ്ങെള വിട്ടുേപാേകണം എന്നു
അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു; അങ്ങെന അവൻ
പടകുകയറി മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 38 ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുേപായ
ആൾ അവേനാടുകൂെട ഇരിപ്പാൻ അനുവാദം
േചാദിച്ചു. 39 അതിന്നു അവൻ: നീ വീട്ടിൽ
മടങ്ങിെച്ചന്നു ൈദവം നിനക്കു െചയത്തു ഒെക്കയും
അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവെന അയച്ചു. അവൻ
േപായി േയശു തനിക്കു െചയത്തു ഒെക്കയും
പട്ടണത്തിൽ എല്ലാടവും അറിയിച്ചു.

40 േയശു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ പുരുഷാരം അവെന
സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാണ്ടു; അവർ എല്ലാവരും
അവന്നായിട്ടു കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു. 41 അേപ്പാൾ
പള്ളി്രപമാണിയായ യായീെറാസ ്എന്നു േപരുേള്ളാരു
മനുഷ്യൻ വന്നു േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു. 42

അവന്നു ഏകേദശം പ്രന്തണ്ടു വയസ്സുള്ള
ഏകജാതയാേയാരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ
മരിപ്പാറായതു െകാണ്ടു തെന്റ വീട്ടിൽ വേരണം എന്നു
അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു; അവൻ േപാകുേമ്പാൾ
പുരുഷാരം അവെന തിക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

43 അന്നു പ്രന്തണ്ടു സംവത്സരമായി
രക്ത്രസവമുള്ളവളും മുതൽ എല്ലാം ൈവദ്യന്മാർക്കു
െകാടുത്തിട്ടും ആരാലും െസൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ
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കഴിയാഞ്ഞുവളുമാേയാരു ്രസ്തീ 44 പുറകിൽ
അടുത്തുെചന്നു അവെന്റ വ്രസ്തത്തിെന്റ െതാങ്ങൽ
െതാട്ടു ഉടെന അവളുെട രക്ത്രസവം നിന്നുേപായി. 45

എെന്ന െതാട്ടതു ആർ എന്നു േയശു േചാദിച്ചു.
എല്ലാവരും ഞാനല്ല, ഞാനല്ല എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ:
ഗുേരാ, പുരുഷാരം നിെന്ന തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്നു
പെ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും പറഞ്ഞു. 46 േയശുേവാ:
ഒരാൾ എെന്ന െതാട്ടു; എങ്കൽനിന്നു ശക്തി
പുറെപ്പട്ടതു ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 47

താൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്നു ്രസ്തീ കണ്ടു
വിെറച്ചുംെകാണ്ടു വന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ വീണു,
അവെന െതാട്ട സംഗതിയും തൽക്ഷണം
െസൗഖ്യമായതും സകലജനവും േകൾെക്ക അറിയിച്ചു.
48 അവൻ അവേളാടു: മകേള, നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനേത്താെട േപാക എന്നു
പറഞ്ഞു.

49 അവൻ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
പള്ളി്രപമാണിയുെട ഒരാൾ വന്നു: നിെന്റ മകൾ
മരിച്ചുേപായി; ഗുരുവിെന ്രപയാസെപ്പടുേത്തണ്ടാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 50 േയശു അതുേകട്ടാെറ:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ, വിശ്വസിക്കമാ്രതം െചയ്ക; എന്നാൽ
അവൾ രക്ഷെപ്പടും എന്നു അവേനാടു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 51 വീട്ടിൽ എത്തിയാെറ പെ്രതാസ,്
േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ ്എന്നവെരയും ബാലയുെട
അപ്പെനയും അമ്മെയയും അല്ലാെത ആെരയും അവൻ
തേന്നാടുകൂെട അകത്തു വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 52

എല്ലാവരും അവെളെച്ചാല്ലി കരകയും മുറയിടുകയും
െചയ്യുേമ്പാൾ: കരേയണ്ടാ, അവൾ മരിച്ചില്ല,
ഉറങ്ങുന്നേ്രത എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 53 അവേരാ
അവൾ മരിച്ചുേപായി എന്നു അറികെകാണ്ടു അവെന
പരിഹസിച്ചു. 54 എന്നാൽ അവൻ അവളുെട ൈകക്കു
പിടിച്ചു; ബാേല, എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു അവേളാടു ഉറെക്ക
പറഞ്ഞു. 55 അവളുെട ആത്മാവു മടങ്ങിവന്നു,
അവൾ ഉടെന എഴുേന്നറ്റു; അവൾക്കു ഭക്ഷണം
െകാടുപ്പാൻ അവൻ കലപ്ിച്ചു. 56 അവളുെട
അമ്മയപ്പന്മാർ വിസമ്യിച്ചു. സംഭവിച്ചതു ആേരാടും
പറയരുതു എന്നു അവൻ അവേരാടു കലപ്ിച്ചു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ പന്തിരുവെര അടുക്കൽ വിളിച്ചു,
സകല ഭൂതങ്ങളുെടേമലും വ്യാധികെള
െസൗഖ്യമാക്കുവാനും അവക്കൎ ു ശക്തിയും

അധികാരവും െകാടുത്തു; 2 ൈദവരാജ്യം
്രപസംഗിപ്പാനും േരാഗികൾക്കു െസൗഖ്യം
വരുത്തുവാനും അവെര അയച്ചു പറഞ്ഞതു: 3

വഴിക്കു വടിയും െപാക്കണവും അപ്പവും പണവും
ഒന്നും എടുക്കരുതു; രണ്ടു ഉടുപ്പും അരുതു. 4 നിങ്ങൾ
ഏതു വീട്ടിൽ എങ്കിലും െചന്നാൽ അവിടം
വിട്ടുേപാകുംവെര അവിെടത്തെന്ന പാപ്പൎ ിൻ. 5

ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാതിരുന്നാൽ ആ
പട്ടണം വിട്ടു അവരുെട േനെര സാക്ഷ്യത്തിന്നായി
നിങ്ങളുെട കാലിൽനിന്നു െപാടി തട്ടിക്കളവിൻ. 6

അവർ പുറെപ്പട്ടു എങ്ങും സുവിേശഷിച്ചും േരാഗികെള
െസൗഖ്യമാക്കിയുംെകാണ്ടു ഊർേതാറും സഞ്ചരിച്ചു.

7 സംഭവിക്കുന്നതു എല്ലാം ഇട്രപഭുവായ
െഹേരാദാവു േകട്ടു. 8 േയാഹന്നാൻ മരിച്ചവരിൽ
നിന്നു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു എന്നു ചിലരും ഏലീയാവു
്രപത്യക്ഷനായി എന്നു ചിലരും
പുരാതന്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ

ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു എന്നു മറ്റുചിലരും പറകെകാണ്ടു 9

െഹേരാദാവു ചഞ്ചലിച്ചു: േയാഹന്നാെന ഞാൻ
ശിരഃേഛദം െചയത്ു; എന്നാൽ ഞാൻ
ഇങ്ങെനയുള്ളതു േകൾക്കുന്ന ഇവൻ ആർ എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന കാണ്മാൻ ശ്രമിച്ചു.

10 അെപ്പാസ്തലന്മാർ മടങ്ങിവന്നിട്ടു തങ്ങൾ
െചയത്തു ഒെക്കയും അവേനാടു അറിയിച്ചു. അവൻ
അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േബത്ത്സയിദ എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്കു തനിച്ചു വാങ്ങിേപ്പായി. 11 അതു
പുരുഷാരം അറിഞ്ഞു അവെന പിന്തുടന്നൎ ു. അവൻ
അവെര ൈകെക്കാണ്ടു ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ചു
അവേരാടു സംസാരിക്കയും േരാഗശാന്തി
േവണ്ടിയവെര െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയത്ു. 12

പകൽ കഴിവാറായേപ്പാൾ പന്തിരുവർ അടുത്തുവന്നു
അവേനാടു: ഇവിെട നാം മരുഭൂമിയിൽ
ആയിരിക്കെകാണ്ടു പുരുഷാരം ചുറ്റുമുള്ള
ഊരുകളിലും കുടികളിലും േപായി രാ്രതി പാപ്പൎ ാനും
ആഹാരം വാങ്ങുവാനും േവണ്ടി അവെര
പറഞ്ഞയേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അവൻ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ തേന്ന അവക്കൎ ു ഭക്ഷിപ്പാൻ
െകാടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: അഞ്ചപ്പവും
രണ്ടുമീനും അല്ലാെത അധികം ഞങ്ങളുെട പക്കൽ ഇല്ല;
ഞങ്ങൾ േപായി ഈ സകലജനത്തിന്നും േവണ്ടി
േഭാജ്യങ്ങൾ െകാേള്ളണേമാ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
14 ഏകേദശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പിെന്ന അവർ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു: അവെര അമ്പതു
വീതം പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
15 അവർ അങ്ങെന െചയത്ു എല്ലാവെരയും ഇരുത്തി.
16 അവൻ ആ അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീനും
എടുത്തുെകാണ്ടു സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കു േനാക്കി അവെയ
അനു്രഗഹിച്ചു നുറുക്കി പുരുഷാരത്തിന്നു
വിളമ്പുവാൻ ശിഷ്യന്മാരുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു. 17

എല്ലാവരും തിന്നു തൃപത്രായി, േശഷിച്ച കഷണം
പ്രന്തണ്ടു െകാട്ട എടുത്തു. 18 അവൻ തനിച്ചു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവേരാടു: പുരുഷാരം എെന്ന
ആെരന്നു പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 19

േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ എന്നും ചിലർ ഏലീയാവു
എന്നും മറ്റു ചിലർ പുരാതന ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരുത്തൻ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു എന്നും പറയുന്നു എന്നു
അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 അവൻ അവേരാടു:
എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആെരന്നു പറയുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: ൈദവത്തിെന്റ ്രകിസ്തു എന്നു
പെ്രതാസ ്ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 ഇതു ആേരാടും
പറയരുെതന്നു അവൻ അവേരാടു അമച്ചൎ യായിട്ടു
കലപ്ിച്ചു. 22 മനുഷ്യപു്രതൻ പലതും സഹിക്കയും
മൂപ്പന്മാർ മഹാപുേരാഹിതന്മാർ ശാ്രസ്തികൾ എന്നിവർ
അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാല്ലുകയും അവൻ മൂന്നാം
നാൾ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കയും േവണം എന്നു പറഞ്ഞു.
23 പിെന്ന അവൻ എല്ലാവേരാടും പറഞ്ഞതു: എെന്ന
അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ
തെന്നത്താൻ നിേഷധിച്ചു നാൾേതാറും തെന്റ ്രകൂശ്
എടുത്തുംെകാണ്ടു എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 24

ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ
അതിെന കളയും; എെന്റ നിമിത്തം ആെരങ്കിലും തെന്റ
ജീവെന കളഞ്ഞാേലാ അതിെന രക്ഷിക്കും. 25 ഒരു
മനുഷ്യൻ സവ്വൎ േലാകവും േനടീട്ടു തെന്നത്താൻ
നഷ്ടമാക്കിക്കളകേയാ േചതം വരുത്തുകേയാ
െചയത്ാൽ അവന്നു എന്തു ്രപേയാജനം? 26

ആെരങ്കിലും എെന്നയും എെന്റ വചനങ്ങെളയും
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കുറിച്ചു നാണിച്ചാൽ അവെനക്കുറിച്ചു മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റയും പിതാവിെന്റയും വിശുദ്ധദൂതന്മാരുെടയും
മഹത്വത്തിൽ വരുേമ്പാൾ നാണിക്കും. 27 എന്നാൽ
ൈദവരാജ്യം കാണുേവാളം മരണം
ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഇവിെട നില്ക്കുന്നവരിൽ
ഉണ്ടു സത്യം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

28 ഈ വാക്കുകെള പറഞ്ഞിട്ടു ഏകേദശം എട്ടു
നാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ പെ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും യാേക്കാബിെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ മലയിൽ കയറിേപ്പായി. 29 അവൻ
്രപാത്ഥൎ ിക്കുേമ്പാൾ മുഖത്തിെന്റ ഭാവം മാറി, ഉടുപ്പു
മിന്നുന്ന െവള്ളയായും തീന്നൎ ു. 30 രണ്ടു പുരുഷന്മാർ
അവേനാടു സംഭാഷിച്ചു; േമാെശയും ഏലീയാവും
തേന്ന. 31 അവർ േതജസ്സിൽ ്രപത്യക്ഷരായി അവൻ
െയരൂശേലമിൽ ്രപാപിപ്പാനുള്ള നിയ്യൎ ാണെത്തക്കുറിച്ചു
സംസാരിച്ചു. 32 പെ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും
ഉറക്കത്താൽ ഭാരെപ്പട്ടിരുന്നു; ഉണന്നൎ േശഷം അവെന്റ
േതജസ്സിെനയും അവേനാടു കൂെട നില്ക്കുന്ന രണ്ടു
പുരുഷന്മാെരയും കണ്ടു. 33 അവർ അവെന
വിട്ടുപിരിയുേമ്പാൾ പെ്രതാസ ്േയശുവിേനാടു: ഗുേരാ,
നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതു; ഞങ്ങൾ മൂന്നു
കുടിൽ ഉണ്ടാക്കെട്ട, ഒന്നു നിനക്കും ഒന്നു േമാെശക്കും
ഒന്നു ഏലീയാവിന്നും എന്നു താൻ പറയുന്നതു
ഇന്നതു എന്നു അറിയാെത പറഞ്ഞു. 34 ഇതു
പറയുേമ്പാൾ ഒരു േമഘം വന്നു അവരുെടേമൽ
നിഴലിട്ടു. അവർ േമഘത്തിൽ ആയേപ്പാൾ േപടിച്ചു. 35

േമഘത്തിൽനിന്നു: ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ,
ഇവന്നു െചവിെകാടുപ്പിൻ എന്നു ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി.
36 ശബ്ദം ഉണ്ടായ േനരത്തു േയശുവിെന തനിേയ
കണ്ടു; അവർ കണ്ടതു ഒന്നും ആ നാളുകളിൽ
ആേരാടും അറിയിക്കാെത െമൗനമായിരുന്നു.

37 പിെറ്റന്നാൾ അവർ മലയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി
വന്നേപ്പാൾ ബഹുപുരുഷാരം അവെന എതിേരറ്റു. 38

കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരാൾ നിലവിളിച്ചു: ഗുേരാ, എെന്റ
മകെന കടാക്ഷിേക്കണെമന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
അേപക്ഷിക്കുന്നു; അവൻ എനിക്കു ഏകജാതൻ
ആകുന്നു. 39 ഒരാത്മാവു അവെന പിടിച്ചിട്ടു അവൻ
െപാടുന്നനേവ നിലവിളിക്കുന്നു; അതു അവെന
നുെരപ്പിച്ചു പിെടപ്പിക്കുന്നു; പിെന്ന അവെന
െഞരിച്ചിട്ടു ്രപയാസേത്താെട വിട്ടുമാറുന്നു. 40

അതിെന പുറത്താക്കുവാൻ നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു
അേപക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 അതിന്നു േയശു: അവിശ്വാസവും
േകാട്ടവുമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു നിങ്ങെള സഹിക്കും? നിെന്റ
മകെന ഇവിെട െകാണ്ടുവരിക എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു; 42 അവൻ വരുേമ്പാൾ തേന്ന ഭൂതം അവെന
തള്ളിയിട്ടു പിെടപ്പിച്ചു. േയശു അശുദ്ധാത്മാവിെന
ശാസിച്ചു ബാലെന െസൗഖ്യമാക്കി അപ്പെന
ഏലപ്ിച്ചു. 43 എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ
മഹിമയിങ്കൽ വിസമ്യിച്ചു.
േയശു െചയ്യുന്നതിൽ ഒെക്കയും എല്ലാവരും

ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു: 44

നിങ്ങൾ ഈ വാക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു േകട്ടുെകാൾവിൻ:
മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കെപ്പടുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 45

ആ വാക്കു അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല; അതു
തിരിച്ചറിയാതവണ്ണം അവക്കൎ ു മറഞ്ഞിരുന്നു; ആ
വാക്കു സംബന്ധിച്ചു അവേനാടു േചാദിപ്പാൻ അവർ
ശങ്കിച്ചു.

46 അവരിൽെവച്ചു ആർ വലിയവൻ എന്നു ഒരു
വാദം അവരുെട ഇടയിൽ നടന്നു. 47 േയശു അവരുെട
ഹൃദയവിചാരം കണ്ടു ഒരു ശിശുവിെന എടുത്തു
അരിെക നിറുത്തി: 48 ഈ ശിശുവിെന എെന്റ
നാമത്തിൽ ആെരങ്കിലും ൈകെക്കാണ്ടാൽ എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളുന്നു; എെന്ന ൈകെക്കാള്ളുന്നവേനാ
എെന്ന അയച്ചവെന ൈകെക്കാള്ളുന്നു;
നിങ്ങെളല്ലാവരിലും െചറിയവനായവൻ അേ്രത
വലിയവൻ ആകും എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു.

49 നാഥാ, ഒരുത്തൻ നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ കണ്ടു; ഞങ്ങേളാടുകൂെട
നിെന്ന അനുഗമിക്കായ്കയാൽ അവെന വിേരാധിച്ചു
എന്നു േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞതിന്നു 50 േയശു
അവേനാടു: വിേരാധിക്കരുതു; നിങ്ങൾക്കു
്രപതികൂലമല്ലാത്തവൻ നിങ്ങൾക്കു അനുകൂലമേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

51 അവെന്റ ആേരാഹണത്തിന്നുള്ള കാലം
തികയാറായേപ്പാൾ അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു
യാ്രതയാവാൻ മനസ്സു ഉറപ്പിച്ചു തനിക്കു മുമ്പായി
ദൂതന്മാെര അയച്ചു. 52 അവർ േപായി അവന്നായി
വട്ടംകൂേട്ടണ്ടതിന്നു ശമയ്യൎ ക്കാരുെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ
െചന്നു. 53 എന്നാൽ അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു
േപാകുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കയാൽ അവർ അവെന
ൈകെക്കാണ്ടില്ല. 54 അതു അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരായ
യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും കണ്ടിട്ടു: കത്തൎ ാേവ,
[ഏലീയാവു െചയത്തുേപാെല] ആകാശത്തുനിന്നു തീ
ഇറങ്ങി അവെര നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു
നിനക്കു സമ്മതേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. 55 അവൻ
തിരിഞ്ഞു അവെര ശാസിച്ചു: [“നിങ്ങൾ ഏതു
ആത്മാവിന്നു അധീനർ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല;
56 മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട ്രപാണങ്ങെള
നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിപ്പാനേ്രത വന്നതു” എന്നു
പറഞ്ഞു.] അവർ േവെറാരു ്രഗാമത്തിേലക്കു േപായി.

57 അവർ വഴിേപാകുേമ്പാൾ ഒരുത്തൻ അവേനാടു:
നീ എവിെടേപായാലും ഞാൻ നിെന്ന അനുഗമിക്കാം
എന്നു പറഞ്ഞു. 58 േയശു അവേനാടു:
കുറുനരികൾക്കു കുഴിയും ആകാശത്തിെല
പറവജാതിക്കു കൂടും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപു്രതേന്നാ തല
ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 59

േവെറാരുത്തേനാടു: എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞാെറ അവൻ: ഞാൻ മുെമ്പ േപായി എെന്റ
അപ്പെന കുഴിച്ചിടുവാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 60 അവൻ അവേനാടു: മരിച്ചവർ തങ്ങളുെട
മരിച്ചവെര കുഴിച്ചിടെട്ട; നീേയാ േപായി ൈദവരാജ്യം
അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 61 മെറ്റാരുത്തൻ:
കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ നിെന്ന അനുഗമിക്കാം; ആദ്യം
എെന്റ വീട്ടിലുള്ളവേരാടു യാ്രത പറവാൻ അനുവാദം
തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 62 േയശു അവേനാടു:
കലെപ്പക്കു ൈക െവച്ച േശഷം പുറേകാട്ടു
േനാക്കുന്നവൻ ആരും ൈദവരാജ്യത്തിന്നു
െകാള്ളാകുന്നവനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം കത്തൎ ാവു േവെറ എഴുപതു േപെര
നിയമിച്ചു, താൻ െചല്ലുവാനുള്ള ഓേരാ
പട്ടണത്തിേലക്കും സ്ഥലത്തിേലക്കും അവെര

തനിക്കു മുമ്പായി ഈരണ്ടായി അയച്ചു, 2 അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: െകായത്്തു വളെര ഉണ്ടു സത്യം;
േവലക്കാേരാ ചുരുക്കം; ആകയാൽ െകായത്്തിെന്റ
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യജമാനേനാടു തെന്റ െകായത്്തിന്നു േവലക്കാെര
അയേക്കണ്ടതിന്നു അേപക്ഷിപ്പിൻ. 3 േപാകുവിൻ;
െചന്നായ്ക്കളുെട നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെല
ഞാൻ നിങ്ങെള അയക്കുന്നു. 4 സഞ്ചിയും
െപാക്കണവും െചരിപ്പും എടുക്കരുതു; വഴിയിൽ
െവച്ചു ആെരയും വന്ദനം െചയ്കയുമരുതു; 5 ഏതു
വീട്ടിൽ എങ്കിലും െചന്നാൽ: ഈ വീട്ടിന്നു സമാധാനം
എന്നു ആദ്യം പറവിൻ 6 അവിെട ഒരു
സമാധാനപു്രതൻ ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങളുെട സമാധാനം
അവേന്മൽ വസിക്കും; ഇെല്ലന്നുവരികിേലാ
നിങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാരും. 7 അവർ തരുന്നതു
തിന്നും കുടിച്ചുംെകാണ്ടു ആ വീട്ടിൽ തേന്ന പാപ്പൎ ിൻ;
േവലക്കാരൻ തെന്റ കൂലിക്കു േയാഗ്യനേല്ലാ;
വീട്ടിൽനിന്നു വീട്ടിേലക്കു മാറിേപ്പാകരുതു. 8 ഏതു
പട്ടണത്തിെലങ്കിലും െചന്നാൽ അവർ നിങ്ങെള
ൈകെക്കാള്ളുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ
െവക്കുന്നതു ഭക്ഷിപ്പിൻ. 9 അതിെല േരാഗികെള
െസൗഖ്യമാക്കി, ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കു
സമീപിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അവേരാടു പറവിൻ.
10 ഏതു പട്ടണത്തിെലങ്കിലും െചന്നാൽ അവർ
നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ
െതരുക്കളിൽ േപായി: 11 നിങ്ങളുെട പട്ടണത്തിൽനിന്നു
ഞങ്ങളുെട കാലിന്നു പറ്റിയ െപാടിയും ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കു കുടേഞ്ഞച്ചുേപാകുന്നു; എന്നാൽ
ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ എന്നു പറവിൻ. 12 ആ
പട്ടണെത്തക്കാൾ െസാേദാമ്യക്കൎ ു ആ നാളിൽ
സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 13 േകാരസീേന, നിനക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം;
േബത്ത്സയിേദ, നിനക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങളിൽ
നടന്ന വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ േസാരിലും സീേദാനിലും
നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതേന്ന രട്ടിലും
െവണ്ണീറിലും ഇരുന്നു മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 14

എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ നിങ്ങെളക്കാൾ േസാരിന്നും
സീേദാന്നും സഹിക്കാവതാകും. 15 നീേയാ
കഫന്നൎ ഹൂേമ, സ്വഗ്ഗൎ േത്താളം ഉയന്നൎ ിരിക്കുേമാ? നീ
പാതാളേത്താളം താണുേപാകും. 16 നിങ്ങളുെട വാക്കു
േകൾക്കുന്നവൻ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്നു;
നിങ്ങെള തള്ളുന്നവൻ എെന്ന തള്ളുന്നു; എെന്ന
തള്ളുന്നവൻ എെന്ന അയച്ചവെന തള്ളുന്നു.

17 ആ എഴുപതുേപർ സേന്താഷേത്താെട
മടങ്ങിവന്നു: കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും
ഞങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; 18 അവൻ
അവേരാടു: സാത്താൻ മിന്നൽേപാെല ആകാശത്തു
നിന്നു വീഴുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 19 പാമ്പുകെളയും
േതളുകെളയും ശ്രതുവിെന്റ സകല ബലെത്തയും
ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു അധികാരം തരുന്നു;
ഒന്നും നിങ്ങൾക്കു ഒരിക്കലും േദാഷം വരുത്തുകയും
ഇല്ല. 20 എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു
കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല. നിങ്ങളുെട േപർ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലേ്രത സേന്താഷിപ്പിൻ.

21 ആ നാഴികയിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ
ആനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞതു: പിതാേവ, സ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നും
ഭൂമിക്കും കത്തൎ ാവായുേള്ളാേവ, നീ ഇവ
ജ്ഞാനികൾക്കും വിേവകികൾക്കും മെറച്ചു
ശിശുക്കൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ടു ഞാൻ
നിെന്ന വാഴത്്തുന്നു. അേത, പിതാേവ, ഇങ്ങെന
നിനക്കു ്രപസാദം േതാന്നിയേല്ലാ. 22 എെന്റ പിതാവു
സകലവും എങ്കൽ ഭരേമലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. പു്രതൻ
ഇന്നവൻ എന്നു പിതാവല്ലാെത ആരും അറിയുന്നില്ല;

പിതാവു ഇന്നവൻ എന്നു പു്രതനും പു്രതൻ
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനും
അല്ലാെത ആരും അറിയുന്നതുമില്ല. 23 പിെന്ന
ശിഷ്യന്മാരുെട േനെര തിരിഞ്ഞു: നിങ്ങൾ
കാണുന്നതിെന കാണുന്ന കണ്ണു ഭാഗ്യമുള്ളതു. 24

നിങ്ങൾ കാണുന്നതിെന കാണ്മാൻ ഏറിയ
്രപവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഇച്ഛിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല;
നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നതിെന േകൾപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടും
േകട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
്രപേത്യകം പറഞ്ഞു.

25 അനന്തരം ഒരു ന്യായശാ്രസ്തി എഴുേന്നറ്റു: ഗുേരാ,
ഞാൻ നിത്യജീവന്നു അവകാശി ആയിത്തീരുവാൻ
എന്തു െചേയ്യണം എന്നു അവെന പരീക്ഷിച്ചു
േചാദിച്ചു. 26 അവൻ അവേനാടു: ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എന്തു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നീ എങ്ങെന വായിക്കുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു 27 അവൻ: നിെന്റ ൈദവമായ
കത്തൎ ാവിെന നീ പൂണ്ണൎ ഹൃദയേത്താടും
പൂണ്ണൎ ാത്മാേവാടും പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാടും
പൂണ്ണൎ മനേസ്സാടും കൂെട േസ്നഹിേക്കണം എന്നും
കൂട്ടുകാരെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന േസ്നഹിേക്കണം
എന്നും തെന്ന എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അവൻ
അവേനാടു: നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി; അങ്ങെന െചയ്ക;
എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവൻ
തെന്നത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടു
േയശുവിേനാടു: എെന്റ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു 30 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഒരു
മനുഷ്യൻ െയരൂശേലമിൽ നിന്നു െയരീേഹാവിേലക്കു
േപാകുേമ്പാൾ കള്ളന്മാരുെട കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടു;
അവർ അവെന വ്രസ്തം അഴിച്ചു മുറിേവലപ്ിച്ചു
അദ്ധൎ ്രപാണനായി വിേട്ടച്ചു േപായി. 31 ആ വഴിയായി
യദൃച്ഛയാ ഒരു പുേരാഹിതൻ വന്നു അവെന കണ്ടിട്ടു
മാറി കടന്നു േപായി. 32 അങ്ങെന തേന്ന ഒരു
േലവ്യനും ആ സ്ഥലത്തിൽ എത്തി അവെന കണ്ടിട്ടു
മാറി കടന്നുേപായി. 33 ഒരു ശമയ്യൎ ക്കാരേനാ
വഴിേപാകയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ എത്തി അവെന
കണ്ടിട്ടു മനസ്സലിഞ്ഞു അരിെക െചന്നു 34 എണ്ണയും
വീഞ്ഞും പകന്നൎ ു അവെന്റ മുറിവുകെള െകട്ടി
അവെന തെന്റ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി
വഴിയമ്പലത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി രക്ഷെചയത്ു.
35 പിെറ്റന്നാൾ അവൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ രണ്ടു
െവള്ളിക്കാശ ്എടുത്തു വഴിയമ്പലക്കാരന്നു
െകാടുത്തു: ഇവെന രക്ഷ െചേയ്യണം; അധികം
വല്ലതും െചലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ തന്നു
െകാള്ളാം എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 36

കള്ളന്മാരുെട കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടവന്നു ഈ മൂവരിൽ
ഏവൻ കൂട്ടുകാരനായിത്തീന്നൎ ു എന്നു നിനക്കു
േതാന്നുന്നു? 37 അവേനാടു കരുണ കാണിച്ചവൻ
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. േയശു അവേനാടു നീയും
േപായി അങ്ങെന തേന്ന െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു.

38 പിെന്ന അവർ യാ്രതേപാകയിൽ അവൻ ഒരു
്രഗാമത്തിൽ എത്തി; മാത്തൎ ാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ്രസ്തീ
അവെന വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ടു. 39 അവൾക്കു മറിയ
എന്ന ഒരു സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ
കത്തൎ ാവിെന്റ കാൽക്കൽ ഇരുന്നു അവെന്റ വചനം
േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. 40 മാത്തൎ േയാ വളെര
ശുശ്രൂഷയാൽ കുഴങ്ങീട്ടു അടുെക്കവന്നു: കത്തൎ ാേവ,
എെന്റ സേഹാദരി ശുശ്രൂെഷക്കു എെന്ന തനിച്ചു
വിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിനക്കു വിചാരമില്ലേയാ? എെന്ന
സഹായിപ്പാൻ അവേളാടു കലപ്ിച്ചാലും എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 കത്തൎ ാവു അവേളാടു: മാത്തൎ േയ,
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മാത്തൎ േയ, നീ പലതിെനെച്ചാല്ലി വിചാരെപ്പട്ടും മനം
കലങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. 42 എന്നാൽ അലപ്േമ േവണ്ടു;
അല്ല, ഒന്നു മതി. മറിയ നല്ല അംശം
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അതു ആരും അവേളാടു
അപഹരിക്കയുമില്ല.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; തീന്നൎ േശഷം
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവേനാടു:

കത്തൎ ാേവ, േയാഹന്നാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര
പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങെളയും ്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ
പഠിപ്പിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുേമ്പാൾ
െചാേല്ലണ്ടിയതു: [സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ ഞങ്ങളുെട] പിതാേവ,
നിെന്റ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ; നിെന്റ
രാജ്യം വേരണേമ; [നിെന്റ ഇഷ്ടം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെലേപ്പാെല
ഭൂമിയിലും ആേകണേമ;] 3 ഞങ്ങൾക്കു ആവശ്യമുള്ള
ആഹാരം ദിനം്രപതി തേരണേമ. 4 ഞങ്ങളുെട
പാപങ്ങെള ഞങ്ങേളാടു ക്ഷമിേക്കണേമ; ഞങ്ങൾക്കു
കടംെപട്ടിരിക്കുന്ന ഏവേനാടും ഞങ്ങളും
ക്ഷമിക്കുന്നു; ഞങ്ങെള പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുേത:
[ദുഷ്ടങ്കൽനിന്നു ഞങ്ങെള വിടുവിേക്കണേമ.]

5 പിെന്ന അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളിൽ
ആെക്കൎ ങ്കിലും ഒരു േസ്നഹതിൻ ഉണ്ടു എന്നിരിക്കെട്ട;
അവൻ അദ്ധൎ രാ്രതിക്കു അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു:
േസ്നഹിതാ, എനിക്കു മൂന്നപ്പം വായപ് തേരണം; 6

എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതൻ വഴിയാ്രതയിൽ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; അവന്നു വിളമ്പിെക്കാടുപ്പാൻ എെന്റ
പക്കൽ ഏതും ഇല്ല എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞാൽ: 7

എെന്ന ്രപയാസെപ്പടുത്തരുതു; കതകു
അെടച്ചിരിക്കുന്നു; ൈപതങ്ങളും എേന്നാടുകൂെട
കിടക്കുന്നു; എഴുേന്നറ്റു തരുവാൻ എനിക്കു
കഴികയില്ല എന്നു അകത്തുനിന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞാലും 8 അവൻ േസ്നഹിതാനാകെകാണ്ടു
എഴുേന്നറ്റു അവന്നു െകാടുക്കയിെല്ലങ്കിലും അവൻ
ലജ്ജകൂടാെത മുട്ടിക്കനിമിത്തം എഴുേന്നറ്റു അവന്നു
േവണ്ടുെന്നടേത്താളം െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 9 യാചിപ്പിൻ, എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അേന്വഷിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ
കെണ്ടത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും.
10 യാചിക്കുന്നവന്നു ഏവന്നും ലഭിക്കുന്നു;
അേന്വഷിക്കുന്നവൻ കെണ്ടത്തുന്നു; മുട്ടുന്നവന്നു
തുറക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11

എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു അപ്പേനാടു മകൻ അപ്പം
േചാദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു െകാടുക്കുേമാ? അല്ല, മീൻ
േചാദിച്ചാൽ മീനിന്നു പകരം പാമ്പിെന
െകാടുക്കുേമാ? 12 മുട്ട േചാദിച്ചാൽ േതളിെന
െകാടുക്കുേമാ? 13 അങ്ങെന േദാഷികളായ നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങെള െകാടുപ്പാൻ
അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വഗ്ഗൎസ്ഥനായ പിതാവു തേന്നാടു
യാചിക്കുന്നവക്കൎ ു പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എ്രത
അധികം െകാടുക്കും.

14 ഒരിക്കൽ അവൻ ഊമയാേയാരു ഭൂതെത്ത
പുറത്താക്കി. ഭൂതം വിട്ടുേപായേശഷം ഊമൻ
സംസാരിച്ചു, പുരുഷാരം ആശ്ചയ്യൎ െപട്ടു. 15 അവരിൽ
ചിലേരാ: ഭൂതങ്ങളുെട തലവനായ
െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടാകുന്നു അവൻ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 േവെറ ചിലർ

അവെന പരീക്ഷിച്ചു ആകാശത്തുനിന്നു ഒരടയാളം
അവേനാടു േചാദിച്ചു. 17 അവൻ അവരുെട വിചാരം
അറിഞ്ഞു അവേരാടു പറഞ്ഞതു: തന്നിൽതേന്ന
ഛി്രദിച്ച രാജ്യം എല്ലാം പാഴായേ്പാകും; വീടു
ഓേരാന്നും വീഴും. 18 സാത്താനും തേന്നാടു തേന്ന
ഛി്രദിച്ചു എങ്കിൽ, അവെന്റ രാജ്യം എങ്ങെന
നിലനില്ക്കും? െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു ഞാൻ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നുവേല്ലാ. 19 ഞാൻ
െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുെട മക്കൾ
ആെരെക്കാണ്ടു പുറത്താക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു അവർ
നിങ്ങൾക്കു ന്യായാധിപതികൾ ആകും. 20 എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടു ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യം നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു സപ്ഷ്ടം. 21 ബലവാൻ
ആയുധം ധരിച്ചു തെന്റ അരമന കാക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ വസ്തുവക ഉറേപ്പാെട ഇരിക്കുന്നു. 22

അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്നു അവെന ജയിച്ചു
എങ്കിേലാ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സവ്വൎ ായുധവഗ്ഗൎ ം
പിടിച്ചുപറിച്ചു അവെന്റ െകാള്ള പകുതി െചയ്യുന്നു.
23 എനിക്കു അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്കു
്രപതികൂലം ആകുന്നു; എേന്നാടുകൂെട േചക്കൎ ാത്തവൻ
ചിതറിക്കുന്നു. 24 അശുദ്ധാത്മാവു ഒരു മനുഷ്യെന
വിട്ടുേപായിട്ടു നീരില്ലാത്ത ്രപേദശങ്ങളിൽ തണുപ്പു
തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു. കാണാഞ്ഞിട്ടു: ഞാൻ
വിട്ടുേപാന്ന വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചല്ലും എന്നു
പറഞ്ഞു െചന്നു, 25 അതു അടിച്ചുവാരിയും
അലങ്കരിച്ചും കാണുന്നു. 26 അേപ്പാൾ അവൻ േപായി
തന്നിലും ദുഷ്ടത ഏറിയ ഏഴു ആത്മാക്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരുന്നു; അവയും അതിൽ കടന്നു
പാത്തൎ ിട്ടു ആ മനുഷ്യെന്റ പിന്നെത്ത സ്ഥിതി
മുമ്പിലേത്തതിേനക്കാൾ വല്ലാെതയായി ഭവിക്കും.

27 ഇതു പറയുേമ്പാൾ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു ്രസ്തീ
ഉച്ചത്തിൽ അവേനാടു: നിെന്ന ചുമന്ന ഉദരവും നീ
കുടിച്ച മുലയും ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്നു പറഞ്ഞു. 28

അതിന്നു അവൻ: അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ വചനം േകട്ടു
്രപമാണിക്കുന്നവർ അേ്രത ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു
പറഞ്ഞു.

29 പുരുഷാരം തിങ്ങിക്കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ
പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു: ഈ തലമുറ േദാഷമുള്ള
തലമുറയാകുന്നു; അതു അടയാളം അേന്വഷിക്കുന്നു;
േയാനയുെട അടയാളമല്ലാെത അതിന്നു ഒരു
അടയാളവും െകാടുക്കയില്ല. 30 േയാനാ
നീെനേവക്കാക്കൎ ു അടയാളം ആയതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതൻ ഈ തലമുെറക്കും ആകും. 31 െതെക്ക
രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയിെല
ആളുകേളാടു ഒന്നിച്ചു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു അവെര കുറ്റം
വിധിക്കും; അവൾ ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം േകൾപ്പാൻ
ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽനിന്നു വന്നുവേല്ലാ. ഇവിെട
ഇതാ, ശേലാേമാനിലും വലിയവൻ. 32 നീെനേവക്കാർ
ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറേയാടു ഒന്നിച്ചു
എഴുേന്നറ്റു അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ
േയാനയുെട ്രപസംഗം േകട്ടു മാനസാന്തരെപ്പട്ടുവേല്ലാ.
ഇവിെട ഇതാ, േയാനയിലും വലിയവൻ.

33 വിളക്കു െകാളുത്തീട്ടു ആരും നിലവറയിേലാ
പറയിൻ കീഴിേലാ െവക്കാെത അകത്തു വരുന്നവർ
െവളിച്ചം കാേണണ്ടതിന്നു തണ്ടിേന്മൽ അേ്രത
െവക്കുന്നതു. 34 ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കു കണ്ണാകുന്നു;
കണ്ണു െചാവ്വുള്ളെതങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും
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്രപകാശിതമായിരിക്കും; േദാഷമുള്ളതാകിേലാ
ശരീരവും ഇരുട്ടുള്ളതു തേന്ന. 35 ആകയാൽ
നിന്നിലുള്ള െവളിച്ചം ഇരുളാകാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുക.
36 നിെന്റ ശരീരം അന്ധകാരമുള്ള അംശം ഒട്ടുമില്ലാെത
മുഴുവനും ്രപകാശിതമായിരുന്നാൽ വിളക്കു
െതളക്കംെകാണ്ടു നിെന്ന ്രപകാശിപ്പിക്കുംേപാെല
അേശഷം ്രപകാശിതമായിരിക്കും.

37 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഒരു പരീശൻ
തേന്നാടുകൂെട മുത്താഴം കഴിപ്പാൻ അവെന
ക്ഷണിച്ചു; അവനും അകത്തു കടന്നു
ഭക്ഷണത്തിന്നിരുന്നു. 38 മുത്താഴത്തിന്നു മുേമ്പ
കുളിച്ചില്ല എന്നു കണ്ടിട്ടു പരീശൻ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 39

കത്തൎ ാവു അവേനാടു: പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾ
കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുെട പുറം െവടിപ്പാക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട
ഉള്ളിേലാ കവച്ചൎ യും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 40

മൂഢന്മാേര, പുറം ഉണ്ടാക്കിയവൻ അല്ലേയാ അകവും
ഉണ്ടാക്കിയതു? 41 അകത്തുള്ളതു ഭിക്ഷയായി
െകാടുപ്പിൻ; എന്നാൽ സകലവും നിങ്ങൾക്കു ശുദ്ധം
ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.

42 പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ
തുളസിയിലും അരൂതയിലും എല്ലാ ചീരയിലും പതാരം
െകാടുക്കയും ന്യായവും ൈദവേസ്നഹവും
വിട്ടുകളകയും െചയ്യുന്നു; ഇതു െചയ്കയും അതു
ത്യജിക്കാതിരിക്കയും േവണം. 43 പരീശന്മാരായ
നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾക്കു പള്ളിയിൽ
മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും
്രപിയമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; 44 നിങ്ങൾ
കാണ്മാൻ കഴിയാത്ത കല്ലറകെളേപ്പാെല ആകുന്നു;
അവയുെട മീെത നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല.

45 ന്യായശാ്രസ്തിമാരിൽ ഒരുത്തൻ അവേനാടു: ഗുേരാ,
ഇങ്ങെന പറയുന്നതിനാൽ നീ ഞങ്ങെളയും
അപമാനിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 46 അതിന്നു
അവൻ പറഞ്ഞതു: ന്യായശാ്രസ്തിമാരായ നിങ്ങൾക്കും
അേയ്യാ കഷ്ടം; എടുപ്പാൻ ്രപയാസമുള്ള ചുമടുകെള
നിങ്ങൾ മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടു ചുമപ്പിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ഒരു വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും ആ ചുമടുകെള
െതാടുന്നില്ല. 47 നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ
്രപവാചകന്മാരുെട കല്ലറകെള പണിയുന്നു; നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാർ അവെര െകാന്നു. 48 അതിനാൽ
നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു
നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരിക്കയും സമ്മതിക്കയും
െചയ്യുന്നു; അവർ അവെര െകാന്നു; നിങ്ങൾ
അവരുെട കല്ലറകെള പണിയുന്നു. 49 അതുെകാണ്ടു
ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനവും പറയുന്നതു: ഞാൻ
്രപവാചകന്മാെരയും അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും അവരുെട
അടുക്കൽ അയക്കുന്നു; അവരിൽ ചിലെര അവർ
െകാല്ലുകയും ഉപ്രദവിക്കയും െചയ്യും. 50

ഹാേബലിെന്റ രക്തം തുടങ്ങി യാഗപീഠത്തിന്നും
ആലയത്തിന്നും നടുവിൽെവച്ചു പട്ടുേപായ
െസഖയ്യൎ ാവിെന്റ രക്തം വെര 51 േലാക സ്ഥാപനം
മുതൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല
്രപവാചകന്മാരുെടയും രക്തം ഈ തലമുറേയാടു
േചാദിപ്പാൻ ഇടവേരണ്ടതിന്നു തേന്ന. അേത, ഈ
തലമുറേയാടു അതു േചാദിക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 52 ന്യായശാ്രസ്തിമാരായ
നിങ്ങൾക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
താേക്കാൽ എടുത്തുകളഞ്ഞു; നിങ്ങൾ തേന്ന കടന്നില്ല;
കടക്കുന്നവെര തടുത്തുംകളഞ്ഞു.

53 അവൻ അവിടംവിട്ടുേപാകുേമ്പാൾ ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരും 54 അവെന അത്യന്തം വിഷമിപ്പിപ്പാനും

അവെന്റ വായിൽ നിന്നു വല്ലതും പിടിക്കാേമാ എന്നു
െവച്ചു അവന്നായി പതിയിരുന്നുെകാണ്ടു
പലതിെനയും കുറിച്ചു കുടുക്കുേചാദ്യം േചാദിപ്പാനും
തുടങ്ങി.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിന്നിെട പുരുഷാരം തമ്മിൽ ചവിട്ടുവാൻ
തക്കവണ്ണം ആയിരം ആയിരമായി
തിങ്ങിക്കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ ആദ്യം

ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിതു: പരീശന്മാരുെട
പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 2

മൂടിെവച്ചതു ഒന്നും െവളിച്ചത്തു വരാെതയും
ഗൂഢമായതു ഒന്നും അറിയാെതയും ഇരിക്കയില്ല. 3

ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്തു പറഞ്ഞതു എല്ലാം
െവളിച്ചത്തു േകൾക്കും; അറകളിൽ െവച്ചു
െചവിയിൽ മ്രന്തിച്ചതു പുരമുകളിൽ േഘാഷിക്കും. 4

എന്നാൽ എെന്റ േസ്നഹിതന്മാരായ നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
പറയുന്നതു: േദഹെത്ത െകാന്നിട്ടു പിെന്ന
അധികമായി ഒന്നും െചയവ്ാൻ കഴിയാത്തവെര
ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 5 ആെര ഭയെപ്പേടണം എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരാം. െകാന്നിട്ടു നരകത്തിൽ
തള്ളിക്കളവാൻ അധികാരമുള്ളവെന ഭയെപ്പടുവിൻ:
അേത, അവെന ഭയെപ്പടുവിൻ എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 6 രണ്ടു കാശിന്നു അഞ്ചു
കുരികിലിെന വില്ക്കുന്നില്ലേയാ? അവയിൽ
ഒന്നിെനേപ്പാലും ൈദവം മറന്നുേപാകുന്നില്ല. 7

നിങ്ങളുെട തലയിെല മുടിേപാലും എല്ലാം
എണ്ണിയിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഏറിയ
കുരികിലിെനക്കാളും നിങ്ങൾ വിേശഷതയുള്ളവർ. 8

മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ ആെരങ്കിലും എെന്ന
ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവെന മനുഷ്യപു്രതനും
ൈദവദൂതന്മാരുെട മുമ്പാെക ഏറ്റുപറയും. 9

മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ എെന്ന തള്ളിപ്പറയുന്നവെന
ൈദവദൂതന്മാരുെട മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും. 10

മനുഷ്യപു്രതെന്റ േനെര ഒരു വാക്കു പറയുന്ന
ഏവേനാടും ക്ഷമിക്കും; പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േനെര
ദൂഷണം പറയുന്നവേനാേടാ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ നിങ്ങെള
പള്ളികൾക്കും േകായമ്കൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ എങ്ങെനേയാ എേന്താ
്രപതിവാദിേക്കണ്ടു? എന്തു പറേയണ്ടു എന്നു
വിചാരെപ്പേടണ്ടാ; 12 പറേയണ്ടതു പരിശുദ്ധാത്മാവു
ആ നാഴികയിൽ തേന്ന നിങ്ങെള പഠിപ്പിക്കും.

13 പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ അവേനാടു: ഗുേരാ,
ഞാനുമായി അവകാശം പകുതിെചയവ്ാൻ എെന്റ
സേഹാദരേനാടു കലപ്ിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. 14

അവേനാടു അവൻ: മനുഷ്യാ, എെന്ന നിങ്ങൾക്കു
ന്യായകത്തൎ ാേവാ പങ്കിടുന്നവേനാ ആക്കിയതു ആർ
എന്നു േചാദിച്ചു. 15 പിെന്ന അവേരാടു:
സകല്രദവ്യാ്രഗഹവും സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻ;
ഒരുത്തന്നു സമൃദ്ധിഉണ്ടായാലും അവെന്റ
വസ്തുവകയല്ല അവെന്റ ജീവന്നു
ആധാരമായിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 16

ഒരുപമയും അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ധനവാനാേയാരു
മനുഷ്യെന്റ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ
അവൻ: ഞാൻ എന്തു െചേയ്യണ്ടു? എെന്റ വിളവു
കൂട്ടിെവപ്പാൻ സ്ഥലം േപാരാ എന്നു ഉള്ളിൽ
വിചാരിച്ചു. 18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞതു: ഞാൻ ഇതു
െചയ്യും; എെന്റ കളപ്പുരകെള െപാളിച്ചു അധികം
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വലിയവ പണിതു എെന്റ വിളവും വസ്തുവകയും
എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിെവക്കും. 19 എന്നിട്ടു
എേന്നാടുതേന്ന; നിനക്കു ഏറിയ ആണ്ടുകൾക്കു
മതിയായ അനവധി വസ്തുവക
സ്വരൂപിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു; ആശ്വസിക്ക, തിന്നുക,
കുടിക്ക, ആനന്ദിക്ക എന്നു പറയും. ൈദവേമാ
അവേനാടു: 20 മൂഢാ, ഈ രാ്രതിയിൽ നിെന്റ ്രപാണെന
നിേന്നാടു േചാദിക്കും. പിെന്ന നീ ഒരുക്കിെവച്ചതു
ആക്കൎ ാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ൈദവവിഷയമായി
സമ്പന്നനാകാെത തനിക്കു തേന്ന
നിേക്ഷപിക്കുന്നവെന്റ കായ്യൎ ം ഇങ്ങെന ആകുന്നു.

22 അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞതു:
ആകയാൽ എന്തു തിന്നും എന്നു
ജീവന്നായിെക്കാണ്ടും എന്തു ഉടുക്കും എന്നു
ശരീരത്തിന്നായിെക്കാണ്ടും വിചാരെപ്പടരുതു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 23 ആഹാരെത്തക്കാൾ
ജീവനും ഉടുപ്പിെനക്കാൾ ശരീരവും വലുതേല്ലാ. 24

കാക്കെയ േനാക്കുവിൻ; അതു വിെതക്കുന്നില്ല,
െകായ്യുന്നില്ല, അതിന്നു പാണ്ടികശാലയും കളപ്പുരയും
ഇല്ല; എങ്കിലും ൈദവം അതിെന പുലത്തൎ ുന്നു.
പറവജാതിെയക്കാൾ നിങ്ങൾ എ്രത വിേശഷമുള്ളവർ!
25 പിെന്ന വിചാരെപ്പടുന്നതിനാൽ തെന്റ നീളത്തിൽ
ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആക്കൎ ു കഴിയും? 26

ആകയാൽ ഏറ്റവും െചറിയതിന്നുേപാലും നിങ്ങൾ
േപാരാത്തവർ എങ്കിൽ േശഷമുള്ളതിെനക്കുറിച്ചു
വിചാരെപ്പടുന്നതു എന്തു? 27 താമര എങ്ങെന
വളരുന്നു എന്നു വിചാരിപ്പിൻ; അവ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല നൂല്ക്കുന്നതുമില്ല; എന്നാൽ
ശേലാേമാൻ േപാലും തെന്റ സകല മഹത്വത്തിലും
ഇവയിൽ ഒന്നിേനാളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 28 ഇന്നുള്ളതും നാെള
അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം
ഇങ്ങെന ഉടുപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അലപ്വിശ്വാസികേള,
നിങ്ങെള എ്രത അധികം? 29 എന്തു തിന്നും എന്തു
കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ചഞ്ചലെപ്പടരുതു.
30 ഈ വക ഒെക്കയും േലാകജാതികൾ
അേന്വഷിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട പിതാേവാ ഇവ
നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നു. 31 അവെന്റ
രാജ്യം അേന്വഷിപ്പിൻ; അേതാടുകൂെട നിങ്ങൾക്കു
ഇതും കിട്ടും. 32 െചറിയ ആട്ടിൻ കൂട്ടേമ,
ഭയെപ്പടരുതു; നിങ്ങളുെട പിതാവു രാജ്യം നിങ്ങൾക്കു
നല്കുവാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 33 നിങ്ങൾക്കുള്ളതു
വിറ്റു ഭിക്ഷെകാടുപ്പിൻ; കള്ളൻ അടുക്കേയാ പുഴു
െകടുക്കേയാ െചയ്യാത്ത സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ പഴകിേപ്പാകാത്ത
മടിശ്ശീലകളും തീന്നൎ ുേപാകാത്ത നിേക്ഷപവും
നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ. 34 നിങ്ങളുെട
നിേക്ഷപം ഉേള്ളടത്തു നിങ്ങളുെട ഹൃദയവും ഇരിക്കും.

35 നിങ്ങളുെട അര െകട്ടിയും വിളക്കു കത്തിയും
െകാണ്ടിരിക്കെട്ട. 36 യജമാനൻ കല്യാണത്തിന്നു
േപായി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടെന വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ എേപ്പാൾ
മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനില്ക്കുന്ന ആളുകേളാടു
നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിപ്പിൻ. 37 യജമാനൻ വരുേന്നരം
ഉണന്നൎ ിരിക്കുന്നവരായി കാണുന്ന ദാസന്മാർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവൻ അര െകട്ടി അവെര
ഭക്ഷണത്തിന്നിരുത്തുകയും വന്നു അവക്കൎ ു ശുശ്രൂഷ
െചയ്കയും െചയ്യു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 38 അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ വന്നാലും
മൂന്നാമതിൽ വന്നാലും അങ്ങെന കണ്ടു എങ്കിൽ അവർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ. 39 കള്ളൻ ഇന്ന നാഴിെകക്കു വരുന്നു

എന്നു വിട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
ഉണന്നൎ ിരുന്നു തെന്റ വീടു തുരപ്പാൻ സമ്മതിക്കയില്ല
എന്നറിവിൻ. 40 നിനയാത്ത നാഴികയിൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങളും
ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

41 കത്തൎ ാേവ, ഈ ഉപമ പറയുന്നതു ഞങ്ങേളാേടാ
എല്ലാവേരാടും കൂെടേയാ എന്നു പെ്രതാസ്
േചാദിച്ചതിന്നു കത്തൎ ാവു പറഞ്ഞതു: 42

തക്കസമയത്തു ആഹാരവീതം െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു
യജമാനൻ തെന്റ േവലക്കാരുെട േമൽ ആക്കുന്ന
വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരകൻ ആർ?
43 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന
െചയത്ുകാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. 44 അവൻ
തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്നും അവെന
വിചാരകനാക്കിെവക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 45 എന്നാൽ ദാസൻ:
യജമാനൻ താമസിേച്ച വരികയുള്ളു എന്നു
ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാല്യക്കാെരയും
ബാല്യക്കാരത്തികെളയും തല്ലുവാനും തിന്നു കുടിച്ചു
മദിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ, 46 അവൻ
േനാക്കിയിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത
നാഴികയിലും ആ ദാസെന്റ യജമാനൻ വന്നു അവെന
ദണ്ഡിപ്പിക്കയും അവന്നു അവിശ്വാസികേളാടുകൂെട
പങ്കു കലപ്ിക്കയും െചയ്യും. 47 യജമാനെന്റ ഇഷ്ടം
അറിഞ്ഞിട്ടു ഒരുങ്ങാെതയും അവെന്റ ഇഷ്ടം
െചയ്യാെതയുമിരിക്കുന്ന ദാസന്നു വളെര
അടിെകാള്ളും. 48 അറിയാെതകണ്ടു അടിക്കു
േയാഗ്യമായതു െചയത്വേന്നാ കുറയ അടി െകാള്ളും;
വളെര ലഭിച്ചവേനാടു വളെര ആവശ്യെപ്പടും; അധികം
ഏറ്റുവാങ്ങിയവേനാടു അധികം േചാദിക്കും.

49 ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു;
അതു ഇേപ്പാേഴ കത്തിെയങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു
എന്നല്ലാെത ഞാൻ മെറ്റന്തു ഇച്ഛിേക്കണ്ടു? 50

എങ്കിലും എനിക്കു ഒരു സ്നാനം ഏലപ്ാൻ ഉണ്ടു; അതു
കഴിയുേവാളം ഞാൻ എ്രത െഞരുങ്ങുന്നു. 51 ഭൂമിയിൽ
സമാധാനം നല്കുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
േതാന്നുന്നുേവാ? അല്ലല്ല, ഛി്രദം വരുത്തുവാൻ അേ്രത
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 52 ഇനിേമൽ ഒരു
വീട്ടിൽ ഇരുവേരാടു മൂവരും മൂവേരാടു ഇരുവരും
ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ തമ്മിൽ ഛി്രദിച്ചിരിക്കും. 53

അപ്പൻ മകേനാടും മകൻ അപ്പേനാടും അമ്മ
മകേളാടും മകൾ അമ്മേയാടും അമ്മാവിയമ്മ
മരുമകേളാടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മേയാടും
ഛി്രദിച്ചിരിക്കും.

54 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരേത്താടു പറഞ്ഞതു:
പടിഞ്ഞാറുനിന്നു േമഘം െപാങ്ങുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
െപരുമഴ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ഉടെന പറയുന്നു;
അങ്ങെന സംഭവിക്കയും െചയ്യുന്നു. 55 െതക്കൻ
കാറ്റു ഊതുന്നതു കണ്ടാേലാ അത്യുഷണ്ം ഉണ്ടാകും
എന്നു പറയുന്നു; അതു സംഭവിക്കയും െചയ്യുന്നു. 56

കപടഭക്തിക്കാേര, ഭൂമിയുെടയും ആകാശത്തിെന്റയും
ഭാവെത്ത വിേവചിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു അറിയാം; 57

എന്നാൽ ഈ കാലെത്ത വിേവചിപ്പാൻ അറിയാത്തതു
എങ്ങെന? ന്യായമായതു എെന്തന്നു നിങ്ങൾ
സ്വയമായി വിധിക്കാത്തതും എന്തു? 58

്രപതിേയാഗിേയാടുകൂെട അധികാരിയുെട അടുക്കൽ
േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽെവച്ചു അവേനാടു
നിരന്നുെകാൾവാൻ ശ്രമിക്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ അവൻ
നിെന്ന ന്യായാധിപെന്റ മുമ്പിൽ ഇെഴച്ചുെകാണ്ടു
േപാകയും ന്യായാധിപൻ നിെന്ന േകാല്ക്കാരെന്റ പക്കൽ
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ഏലപ്ിക്കയും േകാല്ക്കാരൻ തടവിൽ ആക്കുകയും
െചയ്യും. 59 ഒടുക്കെത്ത കാശുേപാലും
െകാടുത്തുതീരുേവാളം നീ അവിെട നിന്നു പുറത്തു
വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ സമയത്തു തേന്ന അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ചിലർ, പീലാെത്താസ ്ചില ഗലീലക്കാരുെട
േചാര അവരുെട യാഗങ്ങേളാടു കലത്തൎ ിയ

വത്തൎ മാനം അവേനാടു അറിയിച്ചു. 2 അതിന്നു അവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ആ ഗലീലക്കാർ ഇതു
അനുഭവിക്കയാൽ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാപികൾ
ആയിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നുേവാ? 3

അല്ലല്ല, മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അങ്ങെനതേന്ന നശിച്ചുേപാകും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4 അല്ല, ശീേലാഹാമിെല
േഗാപുരം വീണു മരിച്ചുേപായ ആ പതിെനട്ടുേപർ
െയരൂശേലമിൽ പാക്കൎ ുന്ന സകല മനുഷ്യരിലും
കുറ്റക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? 5

അല്ലല്ല, മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അങ്ങെന തേന്ന നശിച്ചുേപാകും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

6 അവൻ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞു: ഒരുത്തന്നു തെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ നട്ടിരുേന്നാരു അത്തിവൃക്ഷം
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞുവന്നു,
കണ്ടില്ലതാനും. 7 അവൻ േതാട്ടക്കാരേനാടു: ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ മൂന്നു സംവത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം
തിരഞ്ഞുവരുന്നു കാണുന്നില്ലതാനും; അതിെന
െവട്ടിക്കളക; അതു നിലെത്ത നിഷഫ്ലമാക്കുന്നതു
എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അതിന്നു അവൻ:
കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ അതിന്നു ചുറ്റും കിെളച്ചു വളം
ഇടുേവാളം ഈ ആണ്ടും കൂെട നില്ക്കെട്ട. 9 േമലാൽ
കായിെച്ചങ്കിേലാ - ഇെല്ലങ്കിൽ െവട്ടിക്കളയാം എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

10 ഒരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ ഒരു പള്ളിയിൽ
ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; 11 അവിെട പതിെനട്ടു
സംവത്സരമായി ഒരു േരാഗാത്മാവു ബാധിച്ചിട്ടു ഒട്ടും
നിവിരുവാൻ കഴിയാെത കൂനിയാേയാരു ്രസ്തീ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 േയശു അവെള കണ്ടു അടുെക്ക
വിളിച്ചു: ്രസ്തീേയ, നിെന്റ േരാഗബന്ധനം
അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവളുെട േമൽ
ൈകെവച്ചു. 13 അവൾ ക്ഷണത്തിൽ നിവിന്നൎ ു
ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. 14 േയശു ശബ്ബത്തിൽ
െസൗഖ്യമാക്കിയതുെകാണ്ടു പള്ളി്രപമാണി
നീരസെപ്പട്ടു പുരുഷാരേത്താടു: േവല െചയവ്ാൻ
ആറുദിവസമുണ്ടേല്ലാ; അതിന്നകം വന്നു െസൗഖ്യം
വരുത്തിച്ചുെകാൾവിൻ; ശബ്ബത്തിൽ അരുതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 കത്തൎ ാവു അവേനാടു: കപടഭക്തിക്കാേര,
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ ശബ്ബത്തിൽ തെന്റ
കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ െതാട്ടിയിൽ നിന്നു അഴിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ? 16

എന്നാൽ സാത്താൻ പതിെനട്ടു സംവത്സരമായി
ബന്ധിച്ചിരുന്ന അ്രബാഹാമിെന്റ മകളായ ഇവെള
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ ബന്ധനം അഴിച്ചു
വിേടണ്ടതല്ലേയാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 17 അവൻ
ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ വിേരാധികൾ
എല്ലാവരും നാണിച്ചു; അവനാൽ നടക്കുന്ന സകല
മഹിമകളാലും പുരുഷാരം ഒെക്കയും സേന്താഷിച്ചു.

18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞതു: ൈദവരാജ്യം
ഏതിേനാടു സദൃശം? ഏതിേനാടു അതിെന
ഉപമിേക്കണ്ടു? 19 ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തെന്റ
േതാട്ടത്തിൽ ഇട്ട കടുകുമണിേയാടു അതു സദൃശം;
അതു വളന്നൎ ു വൃക്ഷമായി, ആകാശത്തിെല പക്ഷികളും
വന്നു അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ വസിച്ചു. 20 പിെന്നയും
അവൻ: ൈദവരാജ്യെത്ത ഏതിേനാടു ഉപമിേക്കണ്ടു?
21 അതു പുളിച്ചമാവിേനാടു തുല്യം; അതു ഒരു ്രസ്തീ
എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ േചത്തൎ ു എല്ലാം
പുളിച്ചുവരുേവാളം അടക്കിെവച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.

22 അവൻ പട്ടണംേതാറും ്രഗാമംേതാറും സഞ്ചരിച്ചു
െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രത െചയത്ു. 23 അേപ്പാൾ
ഒരുത്തൻ അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ, രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവർ
ചുരുക്കേമാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞതു: 24 ഇടുക്കുവാതിലൂെട കടപ്പാൻ
േപാരാടുവിൻ. പലരും കടപ്പാൻ േനാക്കും
കഴികയില്ലതാനും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
25 വീട്ടുടയവൻ എഴുേന്നറ്റു കതകു അെടച്ചേശഷം
നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നു: കത്തൎ ാേവ, തുറന്നു തേരണേമ
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു കതകിന്നു
മുട്ടിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറയും. 26

അേന്നരം നിങ്ങൾ: നിെന്റ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തിന്നുകയും
കുടിക്കയും ഞങ്ങളുെട െതരുക്കളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കയും
െചയത്ുവെല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങും. 27

അവേനാ: നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു;
അനീതി ്രപവൃത്തിക്കുന്ന ഏവരുമായുേള്ളാേര, എെന്ന
വിട്ടുേപാകുവിൻ എന്നു പറയും. 28 അവിെട
അ്രബാഹാമും യിസഹ്ാക്കും യാേക്കാബും സകല
്രപവാചകന്മാരും ൈദവ രാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും
നിങ്ങെള പുറത്തു തള്ളിക്കളഞ്ഞതും നിങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. 29

കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും െതക്കുനിന്നും
വടക്കുനിന്നും അേനകർ വന്നു ൈദവരാജ്യത്തിൽ
പന്തിയിലിരിക്കും. 30 മുമ്പന്മാരായത്ീരുന്ന
പിമ്പന്മാരുണ്ടു, പിമ്പന്മാരായത്ീരുന്ന മുമ്പന്മാരും
ഉണ്ടു.

31 ആ നാഴികയിൽ തേന്ന ചില പരീശന്മാർ
അടുത്തുവന്നു: ഇവിടം വിട്ടു െപായ്ക്കാൾക;
െഹേരാദാവു നിെന്ന െകാല്ലുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 32 അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ േപായി ആ കുറുക്കേനാടു: ഞാൻ
ഇന്നും നാെളയും ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
േരാഗശാന്തി വരുത്തുകയും മൂന്നാം നാളിൽ
സമാപിക്കുകയും െചയ്യും. 33 എങ്കിലും ഇന്നും
നാെളയും മെറ്റന്നാളും ഞാൻ
സഞ്ചരിേക്കണ്ടതാകുന്നു; െയരൂശേലമിന്നു
പുറത്തുെവച്ചു ഒരു ്രപവാചകൻ നശിച്ചുേപാകുന്നതു
അസംഭവ്യമേല്ലാ എന്നു പറവിൻ. 34 െയരൂശേലേമ,
െയരൂശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ലുകയും നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവെര കെല്ലറികയും
െചയ്യുന്നവേള, േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻ
കീഴിൽ േചക്കൎ ുംേപാെല നിെന്റ മക്കെള എ്രതവട്ടം
േചത്തൎ ുെകാൾവാൻ എനിക്കു മനസ്സായിരുന്നു;
നിങ്ങൾേക്കാ മനസ്സായില്ല. 35 നിങ്ങളുെട ഭവനം
ശൂന്യമായത്്തീരും; കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ
വരുന്നവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുേവാളം നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

ലൂെക്കാസ ്12:59 806 ലൂെക്കാസ ്13:35
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൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പരീശ്രപമാണികളിൽ ഒരുത്തെന്റ വീട്ടിൽ
അവൻ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ശബ്ബത്തിൽ
െചന്നേപ്പാൾ അവർ അവെന

ഉറ്റുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 2 മേഹാദരമുേള്ളാരു
മനുഷ്യൻ അവെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 േയശു
ന്യായശാ്രസ്തിമാേരാടും പരീശന്മാേരാടും: ശബ്ബത്തിൽ
െസൗഖ്യമാക്കുന്നതു വിഹിതേമാ അല്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചു. അവേരാ മിണ്ടാതിരുന്നു. 4 അവൻ അവെന
െതാട്ടു െസൗഖ്യമാക്കി വിട്ടയച്ചു. 5 പിെന്ന അവേരാടു:
നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തെന്റ മകേനാ കാളേയാ
ശബ്ബത്തുനാളിൽ കിണറ്റിൽ വീണാൽ ക്ഷണത്തിൽ 6

വലിെച്ചടുക്കയില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു
്രപത്യുത്തരം പറവാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല.

7 ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ മുഖ്യാസനങ്ങെള
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവൻ അവേരാടു
ഒരുപമ പറഞ്ഞു: 8 ഒരുത്തൻ നിെന്ന കല്യാണത്തിന്നു
വിളിച്ചാൽ മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കരുതു; പെക്ഷ
നിന്നിലും മാനേമറിയവെന അവൻ വിളിച്ചിരിക്കാം. 9

പിെന്ന നിെന്നയും അവെനയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്നു:
ഇവന്നു ഇടം െകാടുക്ക എന്നു നിേന്നാടു
പറയുേമ്പാൾ നീ നാണേത്താെട ഒടുക്കെത്ത സ്ഥലത്തു
േപായി ഇരിേക്കണ്ടിവരും. 10 നിെന്ന വിളിച്ചാൽ
െചന്നു ഒടുക്കെത്ത സ്ഥലത്തു ഇരിക്ക; നിെന്ന
ക്ഷണിച്ചവൻ വരുേമ്പാൾ നിേന്നാടു: േസ്നഹിതാ,
മുേമ്പാട്ടു വന്നു ഇരിക്ക എന്നു പറവാൻ ഇടവരെട്ട;
അേപ്പാൾ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ
നിനക്കു മാനം ഉണ്ടാകും. 11 തെന്നത്താൻ
ഉയത്തൎ ുന്നവൻ എല്ലാം താഴത്്തെപ്പടും; തെന്നത്താൻ
താഴത്്തുന്നവൻ ഉയത്തൎ െപ്പടും.

12 തെന്ന ക്ഷണിച്ചവേനാടു അവൻ പറഞ്ഞതു: നീ
ഒരു മുത്താഴേമാ അത്താഴേമാ കഴിക്കുേമ്പാൾ
േസ്നഹിതന്മാേരയും സേഹാദരന്മാെരയും
ചാച്ചൎ ക്കാെരയും സമ്പത്തുള്ള അയല്ക്കാെരയും
വിളിക്കരുതു; അവർ നിെന്ന അേങ്ങാട്ടും വിളിച്ചിട്ടു
നിനക്കു ്രപത്യുപകാരം െചയ്യും. 13 നീ വിരുന്നു
കഴിക്കുേമ്പാൾ ദരി്രദന്മാർ, അംഗഹീനന്മാർ,
മുടന്തന്മാർ, കുരുടന്മാർ എന്നിവെര ക്ഷണിക്ക; 14

എന്നാൽ നീ ഭാഗ്യവാനാകും; നിനക്കു ്രപത്യുപകാരം
െചയവ്ാൻ അവക്കൎ ു വകയില്ലേല്ലാ; നീതിമാന്മാരുെട
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിനക്കു ്രപത്യുപകാരം ഉണ്ടാകും.

15 കൂെട പന്തിയിലിരുന്നവരിൽ ഒരുത്തൻ ഇതു
േകട്ടിട്ടു: ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ
ഭാഗ്യവാൻ എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു; 16

അവേനാടു അവൻ പറഞ്ഞതു: ഒരു മനുഷ്യൻ
വലിേയാരു അത്താഴം ഒരുക്കി പലെരയും ക്ഷണിച്ചു.
17 അത്താഴസമയത്തു അവൻ തെന്റ ദാസെന അയച്ചു
ആ ക്ഷണിച്ചവേരാടു: എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
വരുവിൻ എന്നു പറയിച്ചു. 18 എല്ലാവരും ഒരുേപാെല
ഒഴികഴിവു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി; ഒന്നാമത്തവൻ
അവേനാടു: ഞാൻ ഒരു നിലം െകാണ്ടതിനാൽ അതു
െചന്നു കാേണണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടു; എേന്നാടു
ക്ഷമിച്ചുെകാേള്ളണം എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 19 മെറ്റാരുത്തൻ: ഞാൻ
അേഞ്ചർകാളെയ െകാണ്ടിട്ടുണ്ടു; അവെയ േശാധന
െചയവ്ാൻ േപാകുന്നു; എേന്നാടു
ക്ഷമിച്ചുെകാേള്ളണം എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േവെറാരുത്തൻ: ഞാൻ

ഇേപ്പാൾവിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു; വരുവാൻ
കഴിവില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ദാസൻ മടങ്ങിവന്നു
യജമാനേനാടു അറിയിച്ചു. അേപ്പാൾ വീട്ടുടയവൻ
േകാപിച്ചു ദാസേനാടു: നീ േവഗം പട്ടണത്തിെല
വീഥികളിലും ഇടെത്തരുക്കളിലും െചന്നു ദരി്രദന്മാർ,
അംഗഹീനന്മാർ, കുരുടന്മാർ, മുടന്തന്മാർ, എന്നിവെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 22 പിെന്ന
ദാസൻ: യജമാനേന, കലപ്ിച്ചതു െചയത്ിരിക്കുന്നു;
ഇനിയും സ്ഥലം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 യജമാനൻ
ദാസേനാടു: നീ െപരുവഴികളിലും
േവലികൾക്കരിെകയും േപായി, എെന്റ
വീടുനിറേയണ്ടതിന്നു കണ്ടവെര അകത്തുവരുവാൻ
നിബ്ബൎ ന്ധിക്ക. 24 ആ ക്ഷണിച്ച പുരുഷന്മാർ ആരും
എെന്റ അത്താഴം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

25 ഏറിയ പുരുഷാരം അവേനാടുകൂെട
േപാകുേമ്പാൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: 26 എെന്റ അടുക്കൽ വരികയും
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ഭായ്യൎ െയയും മക്കെളയും
സേഹാദരന്മാെരയും സേഹാദരികെളയും
സ്വന്തജീവെനയും കൂെട പെകക്കാതിരിക്കയും
െചയ്യുന്നവന്നു എെന്റ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല.
27 തെന്റ ്രകൂശു എടുത്തുെകാണ്ടു എെന്റ പിന്നാെല
വരാത്തവന്നു എെന്റ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല. 28

നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും ഒരു േഗാപുരം പണിവാൻ
ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്നു അതു തീപ്പൎ ാൻ വക ഉേണ്ടാ
എന്നു കണക്കു േനാക്കുന്നില്ലേയാ? 29 അെല്ലങ്കിൽ
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേശഷം തീപ്പൎ ാൻ വകയില്ല എന്നു
വേന്നക്കാം; 30 കാണുന്നവർ എല്ലാം; ഈ മനുഷ്യൻ
പണിവാൻ തുടങ്ങി, തീപ്പൎ ാേനാ വകയില്ല എന്നു
പരിഹസിക്കുമേല്ലാ. 31 അല്ല, ഒരു രാജാവു മെറ്റാരു
രാജാവിേനാടു പട ഏലപ്ാൻ പുറെപ്പടുംമുേമ്പ
ഇരുന്നു, ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവേനാടു
താൻ പതിനായിരവുമായി എതിപ്പൎ ാൻ മതിേയാ എന്നു
ആേലാചിക്കുന്നില്ലേയാ? 32 േപാരാ എന്നു വരികിൽ
മറ്റവൻ ദൂരത്തിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന സ്ഥാനാപതികെള
അയച്ചു സമാധാനത്തിന്നായി അേപക്ഷിക്കുന്നു. 33

അങ്ങെന തേന്ന നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും തനിക്കുള്ളതു
ഒെക്കയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന്നു എെന്റ
ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല. 34 ഉപ്പു നല്ലതു തേന്ന;
ഉപ്പു കാരമില്ലാെത േപായാൽ എെന്താന്നുെകാണ്ടു
അതിന്നു രസം വരുത്തും? 35 പിെന്ന നിലത്തിന്നും
വളത്തിന്നും െകാള്ളുന്നതല്ല; അതിെന പുറത്തു
കളയും. േകൾപ്പാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ചുങ്കക്കാരും പാപികളും എല്ലാം അവെന്റ
വചനം േകൾപ്പാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 2 ഇവൻ പാപികെള ൈകെക്കാണ്ടു

അവേരാടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാരും
ശാ്രസ്തിമാരും പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു. 3 അവേരാടു
അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു: 4 നിങ്ങളിൽ ഒരു ആൾക്കു
നൂറു ആടുണ്ടു എന്നിരിക്കെട്ട. അതിൽ ഒന്നു കാണാെത
േപായാൽ അവൻ െതാണ്ണൂെറ്റാമ്പതിെനയും
മരുഭൂമിയിൽ വിേട്ടച്ചു, ആ കാണാെതേപായതിെന
കെണ്ടത്തുംവെര േനാക്കി നടക്കാതിരിക്കുേമാ? 5

കണ്ടു കിട്ടിയാൽ സേന്താഷിച്ചു ചുമലിൽ എടുത്തു
വീട്ടിൽ വന്നു േസ്നഹിതന്മാെരയും അയൽക്കാെരയും
വിളിച്ചുകൂട്ടി: 6 കാണാെത േപായ എെന്റ ആടിെന
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കണ്ടുകിട്ടിയതുെകാണ്ടു എേന്നാടു കൂെട
സേന്താഷിപ്പിൻ എന്നു അവേരാടു പറയും. 7

അങ്ങെന തേന്ന മാനസാന്തരംെകാണ്ടു
ആവശ്യമില്ലാത്ത െതാണ്ണൂെറ്റാമ്പതു
നീതിമാന്മാെരക്കുറിച്ചുള്ളതിെനക്കാൾ
മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു പാപിെയെച്ചാല്ലി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
അധികം സേന്താഷം ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

8 അല്ല, ഒരു ്രസ്തീക്കു പത്തു ്രദഹ്മ ഉണ്ടു എന്നിരിക്കെട്ട;
ഒരു ്രദഹ്മ കാണാെത േപായാൽ അവൾ വിളക്കു
കത്തിച്ചു വീടു അടിച്ചുവാരി അതുകണ്ടുകിട്ടുംവെര
സൂക്ഷ്മേത്താെട അേന്വഷിക്കാതിരിക്കുേമാ? 9

കണ്ടുകിട്ടിയാൽ േസ്നഹിതമാെരയും
അയൽക്കാരത്തികെളയും വിളിച്ചുകൂട്ടി:
കാണാെതേപായ ്രദഹ്മ കണ്ടു കിട്ടിയതുെകാണ്ടു
എേന്നാടുകൂെട സേന്താഷിപ്പിൻ എന്നു പറയും. 10

അങ്ങെന തേന്ന മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു
പാപിെയക്കുറിച്ചു ൈദവദൂതന്മാരുെട മേദ്ധ്യ
സേന്താഷം ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

11 പിെന്നയും അവൻ പറഞ്ഞതു: ഒരു മനുഷ്യന്നു
രണ്ടു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 അവരിൽ ഇളയവൻ
അപ്പേനാടു: അപ്പാ, വസ്തുവിൽ എനിക്കു വേരണ്ടുന്ന
പങ്കു തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അവക്കൎ ു
മുതൽ പകുത്തുെകാടുത്തു. 13 ഏെറനാൾ
കഴിയുംമുെമ്പ ഇളയമകൻ സകലവും സ്വരൂപിച്ചു
ദൂരേദശേത്തക്കു യാ്രതയായി അവിെട
ദുന്നൎ ടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ചു, വസ്തു
നാനാവിധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 14 എല്ലാം
െചലവഴിച്ചേശഷം ആ േദശത്തു കഠിനക്ഷാമം
ഉണ്ടായിട്ടു അവന്നു മുട്ടുവന്നു തുടങ്ങി. 15 അവൻ ആ
േദശത്തിേല െപൗരന്മാരിൽ ഒരുത്തെന െചന്നു
ആശ്രയിച്ചു. അവൻ അവെന തെന്റ വയലിൽ
പന്നികെള േമയപ്ാൻ അയച്ചു. 16 പന്നി തിന്നുന്ന
വാളവരെകാണ്ടു വയറു നിെറപ്പാൻ അവൻ
ആ്രഗഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന്നു െകാടുത്തില്ല.
17 അേപ്പാൾ സുേബാധം വന്നിട്ടു അവൻ: എെന്റ
അപ്പെന്റ എ്രത കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു
േശഷിപ്പിക്കുന്നു; ഞാേനാ വിശപ്പുെകാണ്ടു
നശിച്ചുേപാകുന്നു. 18 ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു അവേനാടു: അപ്പാ, ഞാൻ
സ്വഗ്ഗൎ േത്താടും നിേന്നാടും പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 19

ഇനി നിെന്റ മകൻ എന്ന േപരിന്നു ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല;
നിെന്റ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തെനേപ്പാെല എെന്ന
ആേക്കണേമ എന്നു പറയും എന്നു പറഞ്ഞു. 20

അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റു അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
േപായി. ദൂരത്തു നിന്നു തേന്ന അപ്പൻ അവെന കണ്ടു
മനസ്സലിഞ്ഞു ഓടിെച്ചന്നു അവെന്റ കഴുത്തു
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു അവെന ചുംബിച്ചു. 21 മകൻ
അവേനാടു: അപ്പാ, ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ േത്താടും നിേന്നാടും
പാപം െചയത്ിരിക്കുന്നു; ഇനി നിെന്റ മകൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 22

അപ്പൻ തെന്റ ദാസന്മാേരാടു: േവഗം േമലത്്തരമായ
അങ്കി െകാണ്ടുവന്നു ഇവെന ധരിപ്പിപ്പിൻ; ഇവെന്റ
ൈകക്കു േമാതിരവും കാലിന്നു െചരിപ്പും ഇടുവിപ്പിൻ.
23 തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിെയ െകാണ്ടുവന്നു അറുപ്പിൻ;
നാം തിന്നു ആനന്ദിക്ക. 24 ഈ എെന്റ മകൻ
മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും ജീവിച്ചു; കാണാെത
േപായിരുന്നു; കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു;
അങ്ങെന അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി. 25 അവെന്റ

മൂത്തമകൻ വയലിൽ ആയിരുന്നു; അവൻ വന്നു
വീട്ടിേനാടു അടുത്തേപ്പാൾ വാദ്യവും
നൃത്തേഘാഷവും േകട്ടു, 26 ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തെന
വിളിച്ചു: ഇെതന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. 27 അവൻ
അവേനാടു: നിെന്റ സേഹാദരൻ വന്നു; നിെന്റ അപ്പൻ
അവെന െസൗഖ്യേത്താെട കിട്ടിയതുെകാണ്ടു തടിപ്പിച്ച
കാളക്കുട്ടിെയ അറുത്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അേപ്പാൾ
അവൻ േകാപിച്ചു, അകത്തു കടപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത
നിന്നു; അപ്പൻ പുറത്തു വന്നു അവേനാടു
അേപക്ഷിച്ചു. 29 അവൻ അവേനാടു: ഇ്രത കാലമായി
ഞാൻ നിെന്ന േസവിക്കുന്നു; നിെന്റ കലപ്ന ഒരിക്കലും
ലംഘിച്ചിട്ടില്ല; എന്നാൽ എെന്റ ചങ്ങതികളുമായി
ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന്നു നീ ഒരിക്കലും എനിക്കു ഒരു
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തന്നിട്ടില്ല. 30 േവശ്യമാേരാടു കൂടി
നിെന്റ മുതൽ തിന്നുകളഞ്ഞ ഈ നിെന്റ മകൻ
വന്നേപ്പാേഴേക്കാ തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിെയ
അവന്നുേവണ്ടി അറുത്തുവേല്ലാ എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 31 അതിന്നു അവൻ അവേനാടു: മകേന, നീ
എേപ്പാഴും എേന്നാടു കൂെട ഇരിക്കുന്നവേല്ലാ;
എനിക്കുള്ളതു എല്ലാം നിേന്റതു ആകുന്നു. 32 നിെന്റ
ഈ സേഹാദരേനാ മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും
ജീവിച്ചു; കാണാെത േപായിരുന്നു; കണ്ടു
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആനന്ദിച്ചു
സേന്താഷിേക്കണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞതു:
ധനവാനാേയാരു മനുഷ്യന്നു ഒരു
കായ്യൎ വിചാരകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ

അവെന്റ വസ്തുവക നാനാവിധമാക്കുന്നു എന്നു ചിലർ
അവെന കുറ്റം പറഞ്ഞു. 2 അവൻ അവെന വിളിച്ചു:
നിെന്നെക്കാണ്ടു ഈ േകൾക്കുന്നതു എന്തു? നിെന്റ
കായ്യൎ വിചാരത്തിെന്റ കണക്കു ഏലപ്ിച്ചുതരിക; നീ
ഇനി കായ്യൎ വിചാരകനായിരിപ്പാൻ പാടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 എന്നാെറ കായ്യൎ വിചാരകൻ: ഞാൻ
എന്തു െചേയ്യണ്ടു? യജമാനൻ കായ്യൎ വിചാരത്തിൽ
നിന്നു എെന്ന നീക്കുവാൻ േപാകുന്നു; കിെളപ്പാൻ
എനിക്കു ്രപാപത്ിയില്ല; ഇരപ്പാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു.
4 എെന്ന കായ്യൎ വിചാരത്തിൽനിന്നു നീക്കിയാൽ അവർ
എെന്ന തങ്ങളുെട വീടുകളിൽ േചത്തൎ ുെകാൾവാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ െചേയ്യണ്ടതു എന്തു എന്നു
എനിക്കു അറിയാം എന്നു ഉള്ളുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു. 5

പിെന്ന അവൻ യജമാനെന്റ കടക്കാരിൽ
ഓേരാരുത്തെന വരുത്തി ഒന്നാമത്തവേനാടു: നീ
യജമാനന്നു എ്രത കടംെപട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു. 6 നൂറു കുടം എണ്ണ എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാടു: നിെന്റ ൈകച്ചീട്ടു വാങ്ങി
േവഗം ഇരുന്നു അമ്പതു എന്നു എഴുതുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അതിെന്റ േശഷം മെറ്റാരുത്തേനാടു: നീ
എ്രത കടം െപട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. നൂറു പറ
േകാതമ്പു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു; അവേനാടു: നിെന്റ
ൈകച്ചീട്ടു വാങ്ങി എണപ്തു എന്നു എഴുതുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 ഈ അനീതിയുള്ള കായ്യൎ വിചാരകൻ
ബുദ്ധിേയാെട ്രപവത്തൎ ിച്ചതുെകാണ്ടു യജമാനൻ
അവെന പുകഴത്്തി; െവളിച്ചമക്കെളക്കാൾ ഈ
േലാകത്തിെന്റ മക്കൾ തങ്ങളുെട തലമുറയിൽ
ബുദ്ധിേയറിയവരേല്ലാ. 9 അനീതിയുള്ള
മേമ്മാെനെക്കാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു േസ്നഹിതന്മാെര
ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
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പറയുന്നു. അതു ഇല്ലാെതയാകുേമ്പാൾ അവർ
നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ നിങ്ങെള േചത്തൎ ുെകാൾവാൻ
ഇടയാകും. 10 അത്യലപ്ത്തിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ
അധികത്തിലും വിശ്വസ്തൻ; അത്യലപ്ത്തിൽ
നീതിെകട്ടവൻ അധികത്തിലും നീതി െകട്ടവൻ. 11

നിങ്ങൾ അനീതിയുള്ള മേമ്മാനിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല
എങ്കിൽ സത്യമായതു നിങ്ങെള ആർ ഭരേമലപ്ിക്കും?
12 അന്യമായതിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു
സ്വന്തമായതു ആർ തരും? 13 രണ്ടു യജമാനന്മാെര
േസവിപ്പാൻ ഒരു ഭൃത്യന്നും കഴികയില്ല; അവൻ
ഒരുവെന പെകച്ചു മറ്റവെന േസ്നഹിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ
ഒരുത്തേനാടു പറ്റിേച്ചന്നൎ ു മറ്റവെന നിരസിക്കും.
നിങ്ങൾക്കു ൈദവെത്തയും മേമ്മാെനയും േസവിപ്പാൻ
കഴികയില്ല.

14 ഇെതാെക്കയും ്രദവ്യാ്രഗഹികളായ പരീശന്മാർ
േകട്ടു അവെന പരിഹസിച്ചു. 15 അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ നിങ്ങെള തേന്ന മനുഷ്യരുെട
മുമ്പാെക നീതീകരിക്കുന്നവർ ആകുന്നു; ൈദവേമാ
നിങ്ങളുെട ഹൃദയം അറിയുന്നു; മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ
ഉന്നതമായതു ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക അെറപ്പേ്രത.
16 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും
കാലം േയാഹന്നാൻ വെര ആയിരുന്നു; അന്നുമുതൽ
ൈദവരാജ്യെത്ത സുവിേശഷിച്ചുവരുന്നു; എല്ലാവരും
ബലാല്ക്കാേരണ അതിൽ കടപ്പാൻ േനാക്കുന്നു. 17

ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഒരു പുള്ളി
വീണുേപാകുന്നതിെനക്കാൾ ആകാശവും ഭൂമിയും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതു എളുപ്പം. 18 ഭായ്യൎ െയ
ഉേപക്ഷിച്ചു മെറ്റാരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ
എല്ലാം വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നു; ഭത്തൎ ാവു
ഉേപക്ഷിച്ചവെള വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും
വ്യഭിചാരം െചയ്യുന്നു.

19 ധനവാനാേയാരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ ധൂ്രമവ്രസ്തവും പട്ടും ധരിച്ചു ദിന്രമ്പതി
ആഡംബരേത്താെട സുഖിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 20 ലാസർ
എന്നു േപരുേള്ളാരു ദരി്രദൻ ്രവണം നിറഞ്ഞവനായി
അവെന്റ പടിപ്പുരക്കൽ കിടന്നു 21 ധനവാെന്റ
േമശയിൽ നിന്നു വീഴുന്നതു തിന്നു വിശപ്പടക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ചു; നായ്ക്കളും വന്നു അവെന്റ ്രവണം നക്കും.
22 ആ ദരി്രദൻ മരിച്ചേപ്പാൾ ദൂതന്മാർ അവെന
അ്രബാഹാമിെന്റ മടിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 23

ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കെപ്പട്ടു; പാതാളത്തിൽ യാതന
അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ േമേലാട്ടു േനാക്കി ദൂരത്തു നിന്നു
അ്രബാഹാമിെനയും അവെന്റ മടിയിൽ ലാസരിെനയും
കണ്ടു: 24 അ്രബാഹാംപിതാേവ, എേന്നാടു
കനിവുണ്ടാേകണേമ; ലാസർ വിരലിെന്റ അറ്റം
െവള്ളത്തിൽ മുക്കി എെന്റ നാവിെന
തണുപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന അയേക്കണേമ; ഞാൻ
ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്നു േവദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്നു
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 25 അ്രബാഹാം: മകേന, നിെന്റ
ആയുസ്സിൽ നീ നന്മയും ലാസർ അവ്വണ്ണം തിന്മയും
്രപാപിച്ചു എന്നു ഓക്കൎ ; ഇേപ്പാൾ അവൻ ഇവിെട
ആശ്വസിക്കുന്നു: നീേയാ േവദന അനുഭവിക്കുന്നു. 26

അ്രതയുമല്ല ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും നടുെവ
വലിേയാരു പിളപ്പൎ ുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിെട നിന്നു
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ കടന്നുവരുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവക്കൎ ു കഴിവില്ല; അവിെടനിന്നു ഞങ്ങളുെട
അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാനും പാടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
27 അതിന്നു അവൻ: എന്നാൽ പിതാേവ, അവെന
എെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ അയേക്കണെമന്നു ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു; 28 എനിക്കു അഞ്ചു സേഹാദരന്മാർ

ഉണ്ടു; അവരും ഈ യാതനാസ്ഥലത്തു വരാതിരിപ്പാൻ
അവൻ അവേരാടു സാക്ഷ്യം പറയെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അ്രബാഹാം അവേനാടു: അവക്കൎ ു േമാെശയും
്രപവാചകന്മാരും ഉണ്ടേല്ലാ; അവരുെട വാക്കു അവർ
േകൾക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അതിന്നു അവൻ:
അല്ലല്ല, അ്രബാഹാം പിതാേവ, മരിച്ചവരിൽനിന്നു
ഒരുത്തൻ എഴുേന്നറ്റു അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നു
എങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരെപ്പടും എന്നു പറഞ്ഞു.
31 അവൻ അവേനാടു: അവർ േമാെശയുെടയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും വാക്കു േകൾക്കാഞ്ഞാൽ
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഒരുത്തൻ എഴുേന്നറ്റു െചന്നാലും
വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞതു:
ഇടച്ചൎ കൾ വരാതിരിക്കുന്നതു അസാദ്ധ്യം;
എങ്കിലും അവ വരുത്തുന്നവന്നു അേയ്യാ

കഷ്ടം. 2 അവൻ ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ഇടച്ചൎ
വരുത്തുന്നതിെനക്കാൾ ഒരു തിരിക്കല്ലു അവെന്റ
കഴുത്തിൽ െകട്ടി അവെന കടലിൽ
എറിഞ്ഞുകളയുന്നതു അവന്നു നന്നു. 3

സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ; സേഹാദരൻ പിഴച്ചാൽ
അവെന ശാസിക്ക; അവൻ മാനസാന്തരെപ്പട്ടാൽ
അവേനാടു ക്ഷമിക്ക. 4 ദിവസത്തിൽ ഏഴുവട്ടം
നിേന്നാടു പിെഴക്കയും ഏഴുവട്ടവും നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: ഞാൻ മാനസാന്തരെപ്പടുന്നു എന്നു പറകയും
െചയത്ാൽ അവേനാടു ക്ഷമിക്ക.

5 അെപ്പാസ്തലന്മാർ കത്തൎ ാവിേനാടു: ഞങ്ങൾക്കു
വിശ്വാസം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചുതേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 6

അതിന്നു കത്തൎ ാവു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾക്കു
കടകുമണിേയാളം വിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഈ
കാട്ടത്തിേയാടു: േവേരാെട പറിഞ്ഞു കടലിൽ
നട്ടുേപാക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു നിങ്ങെള
അനുസരിക്കും. 7 നിങ്ങളിൽ ആെക്കൎ ങ്കിലും ഉഴുകേയാ
േമയ്ക്കേയാ െചയ്യുന്ന ഒരു ദാസൻ ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട.
അവൻ വയലിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ: നീ ക്ഷണത്തിൽ
വന്നു ഊണിന്നു ഇരിക്ക എന്നു അവേനാടു പറയുേമാ?
അല്ല: 8 എനിക്കു അത്താഴം ഒരുക്കുക; ഞാൻ
തിന്നുകുടിച്ചു തീരുേവാളം അരെകട്ടി എനിക്കു
ശുശ്രൂഷെചയ്ക; പിെന്ന നീയും തിന്നു കുടിച്ചുെകാൾക
എന്നു പറകയില്ലേയാ? 9 തേന്നാടു കലപ്ിച്ചതു
ദാസൻ െചയത്തുെകാണ്ടു അവന്നു നന്ദിപറയുേമാ?
10 അവ്വണ്ണം നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചതു ഒെക്കയും
െചയത്േശഷം: ഞങ്ങൾ ്രപേയാജനം ഇല്ലാത്ത
ദാസന്മാർ; െചേയ്യണ്ടേത െചയത്ിട്ടുള്ളു എന്നു
നിങ്ങളും പറവിൻ.

11 അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതെചയ്കയിൽ
ശമയ്യൎ ക്കും ഗലീെലക്കും നടുവിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ
12 ഒരു ്രഗാമത്തിൽ െചല്ലുേന്നരം കുഷഠ്േരാഗികളായ
പത്തു പുരുഷന്മാർ അവന്നു എതിെപൎ ട്ടു 13 അകെല
നിന്നുെകാണ്ടു: േയശൂ, നായക, ഞങ്ങേളാടു
കരുണയുണ്ടാേകണേമ എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞു. 14

അവൻ അവെര കണ്ടിട്ടു: നിങ്ങൾ േപായി
പുേരാഹിതന്മാക്കൎ ു നിങ്ങെള തേന്ന കാണിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു; േപാകയിൽ തേന്ന അവർ ശുദ്ധരായത്ീന്നൎ ു.
15 അവരിൽ ഒരുത്തൻ തനിക്കു െസൗഖ്യംവന്നതു
കണ്ടു ഉച്ചത്തിൽ ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു മടങ്ങിവന്നു അവെന്റ
കാൽക്കൽ കവിണ്ണു വീണു അവന്നു നന്ദി പറഞ്ഞു; 16
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അവേനാ ശമയ്യൎ ക്കാരൻ ആയിരുന്നു 17 പത്തുേപർ
ശുദ്ധരായത്ീന്നൎ ില്ലേയാ? ഒമ്പതുേപർ എവിെട? 18 ഈ
അന്യജാതിക്കാരനല്ലാെത ൈദവത്തിന്നു മഹത്വം
െകാടുപ്പാൻ മടങ്ങിവന്നവരായി ആെരയും
കാണുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു േയശു പറഞ്ഞിട്ടു അവേനാടു:
19 എഴുേന്നറ്റു െപാെയ്ക്കാൾക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

20 ൈദവരാജ്യം എേപ്പാൾ വരുന്നു എന്നു
പരീശന്മാർ േചാദിച്ചതിന്നു: ൈദവരാജ്യം
കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നതു; 21 ഇതാ ഇവിെട
എന്നും അതാ അവിെട എന്നും പറകയും ഇല്ല;
ൈദവരാജ്യം നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ തേന്ന ഉണ്ടേല്ലാ
എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

22 പിെന്ന അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞതു:
നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ ഒരു ദിവസം കാണ്മാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന കാലം വരും; 23 കാണുകയില്ലതാനും.
അന്നു നിങ്ങേളാടു: ഇതാ ഇവിെട എന്നും അതാ
അവിെട എന്നും പറയും; നിങ്ങൾ േപാകരുതു, പിൻ
െചല്ലുകയുമരുതു. 24 മിന്നൽ ആകാശത്തിങ്കീെഴ
ദിേക്കാടുദിെക്കല്ലാം തിളങ്ങി മിന്നുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ ദിവസത്തിൽ ആകും. 25

എന്നാൽ ആദ്യം അവൻ വളെര കഷ്ടം
അനുഭവിക്കയും ഈ തലമുറ അവെന തള്ളിക്കളകയും
േവണം. 26 േനാഹയുെട കാലത്തു
സംഭവിച്ചതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതെന്റ നാളിലും
ഉണ്ടാകും. 27 േനാഹ െപട്ടകത്തിൽ കടന്ന നാൾവെര
അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും
വിവാഹത്തിന്നു െകാടുത്തും േപാന്നു; ജല്രപളയം
വന്നു, അവെര എല്ലാവെരയും മുടിച്ചുകളഞ്ഞു. 28

േലാത്തിെന്റ കാലത്തു സംഭവിച്ചതുേപാെലയും തേന്ന;
അവർ തിന്നും കുടിച്ചുംെകാണ്ടും വിറ്റും നട്ടും
പണിതും േപാന്നു. 29 എന്നാൽ േലാത്ത് െസാേദാം വിട്ട
നാളിൽ ആകാശത്തുനിന്നു തീയും ഗന്ധകവും െപയത്ു
എല്ലാവെരയും മുടിച്ചുകളഞ്ഞു. 30 മനുഷ്യപു്രതൻ
െവളിെപ്പടുന്ന നാളിൽ അവ്വണ്ണം തേന്ന ആകും. 31

അന്നു വീട്ടിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിന്നകത്തുള്ള
സാധനം എടുപ്പാൻ ഇറങ്ങിേപ്പാകരുതു; അവ്വണ്ണം
വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവനും പിേന്നാക്കം തിരിയരുതു. 32

േലാത്തിെന്റ ഭായ്യൎ െയ ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 33 തെന്റ
ജീവെന േനടുവാൻ േനാക്കുന്നവെനല്ലാം അതിെന
കളയും; അതിെന കളയുന്നവെനല്ലാം അതിെന
രക്ഷിക്കും. 34 ആ രാ്രതിയിൽ രണ്ടുേപർ ഒരു
കിടക്കേമൽ ആയിരിക്കും; ഒരുത്തെന ൈകെക്കാള്ളും;
മറ്റവെന ഉേപക്ഷിക്കും. 35 രണ്ടുേപർ ഒന്നിച്ചു
െപാടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തിെയ ൈകെക്കാള്ളും;
36 മറ്റവെള ഉേപക്ഷിക്കും [രണ്ടുേപർ വയലിൽ
ഇരിക്കും; ഒരുത്തെന ൈകെക്കാള്ളും; മറ്റവെന
ഉേപക്ഷിക്കും] എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 37

അവർ അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ, എവിെട എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: ശവം ഉേള്ളടത്തു കഴുക്കൾ കൂടും
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മടുത്തുേപാകാെത എേപ്പാഴും
്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം എന്നുള്ളതിന്നു അവൻ
അവേരാടു ഒരുപമ പറഞ്ഞതു: 2 ൈദവെത്ത

ഭയവും മനുഷ്യെന ശങ്കയുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ
ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ആ പട്ടണത്തിൽ
ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ അവെന്റ

അടുക്കൽ െചന്നു: എെന്റ ്രപതിേയാഗിേയാടു
്രപതി്രകിയ നടത്തി രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 4

അവന്നു കുേറ കാലേത്തക്കു മനസ്സില്ലായിരുന്നു;
പിെന്ന അവൻ: എനിക്കു ൈദവെത്ത ഭയവും
മനുഷ്യെന ശങ്കയുമില്ല 5 എങ്കിലും വിധവ എെന്ന
അസഹ്യമാക്കുന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെള
്രപതി്രകിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ അവൾ
ഒടുവിൽ വന്നു എെന്ന മുഖത്തടിക്കും എന്നു
ഉള്ളുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു. 6 അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ
പറയുന്നതു േകൾപ്പിൻ. 7 ൈദവേമാ രാപ്പകൽ
തേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്ന തെന്റ വൃതന്മാരുെട
കായ്യൎ ത്തിൽ ദീഘൎ ക്ഷമയുള്ളവൻ ആയാലും അവെര
്രപതി്രകിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലേയാ? 8 േവഗത്തിൽ
അവെര ്രപതി്രകിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതൻ
വരുേമ്പാൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം
കെണ്ടത്തുേമാ എന്നു കത്തൎ ാവു പറഞ്ഞു.

9 തങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു ഉെറച്ചു മറ്റുള്ളവെര
ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലെരക്കുറിച്ചു അവൻ ഒരു ഉപമ
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 10 രണ്ടു മനുഷ്യർ
്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ ൈദവാലയത്തിൽ േപായി; ഒരുത്തൻ
പരീശൻ, മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ. 11 പരീശൻ
നിന്നുെകാണ്ടു തേന്നാടു തെന്ന: ൈദവേമ,
പിടിച്ചുപറിക്കാർ, നീതിെകട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ
മുതലായ േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെലേയാ ഈ
ചുങ്കക്കാരെനേപ്പാെലേയാ ഞാൻ അല്ലായ്കയാൽ നിെന്ന
വാഴത്്തുന്നു. 12 ആഴച്യിൽ രണ്ടുവട്ടം
ഉപവസിക്കുന്നു; േനടുന്നതിൽ ഒെക്കയും പതാരം
െകാടുത്തുവരുന്നു; എന്നിങ്ങെന ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 13

ചുങ്കക്കാരേനാ ദൂരത്തു നിന്നുെകാണ്ടു സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കു
േനാക്കുവാൻേപാലും തുനിയാെത മാറത്തടിച്ചു:
ൈദവേമ, പാപിയായ എേന്നാടു
കരുണയുണ്ടാേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അവൻ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവനായി വീട്ടിേലക്കു േപായി; മറ്റവൻ
അങ്ങെനയല്ല. തെന്നത്താൻ ഉയത്തൎ ുന്നവൻ എല്ലാം
താഴത്്തെപ്പടും; തെന്നത്താൻ താഴത്്തുന്നവൻ എല്ലാം
ഉയത്തൎ െപ്പടും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

15 അവൻ െതാേടണ്ടതിന്നു ചിലർ ശിശുക്കെളയും
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാർ
അതുകണ്ടു അവെര ശാസിച്ചു. 16 േയശുേവാ അവെര
അരികത്തു വിളിച്ചു: ൈപതങ്ങെള എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ വിടുവിൻ; അവെര തടുക്കരുതു;
ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതു ആകുന്നു. 17

ൈദവരാജ്യെത്ത ശിശുഎന്നേപാെല
ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരുനാളും അതിൽ
കടക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

18 ഒരു ്രപമാണി അവേനാടു: നല്ല ഗുേരാ, ഞാൻ
നിത്യജീവെന അവകാശമാേക്കണ്ടതിന്നു എന്തു
െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചു. 19 അതിന്നു േയശു:
എെന്ന നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു? ൈദവം
ഒരുവനല്ലാെത നല്ലവൻ ആരും ഇല്ല. വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുതു; 20 കുല െചയ്യരുതു; േമാഷ്ടിക്കരുതു;
കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു; നിെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മെയയും ബഹുമാനിക്ക എന്നീ കലപ്നകെള നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ഇവ ഒെക്കയും
ഞാൻ െചറുപ്പംമുതൽ കാത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു േകട്ടിട്ടു 22 േയശു: ഇനി ഒരു
കുറവു നിനക്കുണ്ടു; നിനക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റു
ദരി്രദന്മാക്കൎ ു പകുത്തുെകാടുക്ക; എന്നാൽ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
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നിനക്കു നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിെന്ന വന്നു എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അവൻ എ്രതയും
ധനവാനാകെകാണ്ടു ഇതു േകട്ടിട്ടു
അതിദുഃഖിതനായിത്തീന്നൎ ു. 24 േയശു അവെന കണ്ടിട്ടു:
സമ്പത്തുള്ളവർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു എ്രത
്രപയാസം! 25 ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നതിെനക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയൂെട
കടക്കുന്നതു എളുപ്പം എന്നു പറഞ്ഞു. 26 ഇതു
േകട്ടവർ: എന്നാൽ രക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ ആക്കൎ ു
കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അതിന്നു അവൻ:
മനുഷ്യരാൽ അസാദ്ധ്യമായതു ൈദവത്താൽ
സാദ്ധ്യമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ഇതാ, ഞങ്ങൾ
സ്വന്തമായതു വിട്ടു നിെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പെ്രതാസ ്പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേരാടു:
ൈദവരാജ്യം നിമിത്തം വീേടാ ഭായ്യൎ െയേയാ
സേഹാദരന്മാെരേയാ അമ്മയപ്പന്മാെരേയാ മക്കെളേയാ
വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടു 30 ഈ കാലത്തിൽ തേന്ന പല
മടങ്ങായും വരുവാനുള്ള േലാകത്തിൽ
നിത്യജീവെനയും ്രപാപിക്കാത്തവൻ ആരും ഇല്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

31 അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
അവേരാടു: ഇതാ നാം െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ചു ്രപവാചകന്മാർ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു എല്ലാം നിവൃത്തിയാകും. 32

അവെന ജാതികൾക്കു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും അവർ
അവെന പരിഹസിച്ചു അവമാനിച്ചു തുപ്പി തല്ലീട്ടു
െകാല്ലുകയും 33 മൂന്നാം നാൾ അവൻ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നൽക്കയും െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 34

അവേരാ ഇതു ഒന്നും ്രഗഹിച്ചില്ല; ഈ വാക്കു അവക്കൎ ു
മറവായിരുന്നു; പറഞ്ഞതു അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമില്ല.

35 അവൻ െയരീേഹാവിന്നു അടുത്തേപ്പാൾ ഒരു
കുരുടൻ ഇരന്നുെകാണ്ടു വഴിയരിെക ഇരുന്നിരുന്നു. 36

പുരുഷാരം കടന്നു േപാകുന്നതു േകട്ടു: ഇെതന്തു
എന്നു അവൻ േചാദിച്ചു. 37 നസറായനായ േയശു
കടന്നുേപാകുന്നു എന്നു അവർ അവേനാടു
അറിയിച്ചു. 38 അേപ്പാൾ അവൻ: േയശുേവ,
ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു
നിലവിളിച്ചു. 39 മുൻനടക്കുന്നവർ അവെന
മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ ശാസിച്ചു; അവേനാ: ദിവീദുപു്രതാ,
എേന്നാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു ഏറ്റവും
അധികം നിലവിളിച്ചു. 40 േയശു നിന്നു, അവെന തെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 41 അവൻ
അടുെക്ക വന്നേപ്പാൾ: ഞാൻ നിനക്കു എന്തു
െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചു. കത്തൎ ാേവ, എനിക്കു
കാഴച് കിേട്ടണം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 42 േയശു
അവേനാടു: കാഴച് ്രപാപിക്ക; നിെന്റ വിശ്വാസം
നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 43

ക്ഷണത്തിൽ അവൻ കാഴച് ്രപാപിച്ചു ൈദവെത്ത
മഹത്വീകരിച്ചുംെകാണ്ടു അവെന അനുഗമിച്ചു; ജനം
എല്ലാം കണ്ടിട്ടു ൈദവത്തിന്നു പുകഴച് െകാടുത്തു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ െയരീേഹാവിൽ എത്തി കടന്നു
േപാകുേമ്പാൾ 2 ചുങ്കക്കാരിൽ ്രപമാണിയും
ധനവാനുമായ സക്കായി എന്നു േപരുേള്ളാരു

പുരുഷൻ, 3 േയശു എങ്ങെനയുള്ളവൻ എന്നു
കാണ്മാൻ ശ്രമിച്ചു, വളച്ചൎ യിൽ കുറിയവൻ
ആകെകാണ്ടു പുരുഷാരംനിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല. 4

എന്നാെറ അവൻ മുേമ്പാട്ടു ഓടി, അവെന
കാേണണ്ടിതിന്നു ഒരു കാട്ടത്തിേമൽ കയറി. േയശു ആ
വഴിയായി വരികയായിരുന്നു. 5 അവൻ ആ സ്ഥലത്തു
എത്തിയേപ്പാൾ േമേലാട്ടു േനാക്കി: സക്കായിേയ,
േവഗം ഇറങ്ങിവാ; ഞാൻ ഇന്നു നിെന്റ വീട്ടിൽ
പാേക്കൎ ണ്ടതാകുന്നു എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 6

അവൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു ഇറങ്ങി സേന്താഷേത്താെട
അവെന ൈകെക്കാണ്ടു. 7 കണ്ടവർ എല്ലാം: അവൻ
പാപിയാേയാരു മനുഷ്യേനാടുകൂെട പാപ്പൎ ാൻ േപായി
എന്നു പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു. 8 സക്കായിേയാ നിന്നു
കത്തൎ ാവിേനാടു: കത്തൎ ാേവ, എെന്റ വസ്തുവകയിൽ
പാതി ഞാൻ ദരി്രദക്കൎ ു െകാടുക്കുന്നുണ്ടു; വല്ലതും
ചതിവായി വാങ്ങീട്ടുെണ്ടങ്കിൽ നാലുമടങ്ങു
മടക്കിെക്കാടുക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േയശു
അവേനാടു: ഇവനും അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ
ആകയാൽ ഇന്നു ഈ വീട്ടിന്നു രക്ഷ വന്നു. 10

കാണാെത േപായതിെന തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനേല്ലാ
മനുഷ്യപു്രതൻ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.

11 അവർ ഇതു േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
െയരൂശേലമിന്നു സമീപിച്ചിരിക്കയാലും ൈദവരാജ്യം
ക്ഷണത്തിൽ െവളിെപ്പടും എന്നു അവക്കൎ ു
േതാന്നുകയാലും അവൻ ഒരു ഉപമയുംകൂെട
പറഞ്ഞതു എെന്തന്നാൽ: 12 കുലീനനാേയാരു
മനുഷ്യൻ രാജത്വം ്രപാപിച്ചു മടങ്ങിവേരണം
എന്നുെവച്ചു ദൂരേദശേത്തക്കു യാ്രതേപായി. 13

അവൻ പത്തു ദാസന്മാെര വിളിച്ചു അവക്കൎ ു പത്തു
റാത്തൽ െവള്ളി െകാടുത്തു ഞാൻ വരുേവാളം
വ്യാപാരം െചയത്ുെകാൾവിൻ എന്നു അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 14 അവെന്റ െപൗരന്മാേരാ അവെന
പെകച്ചു അവെന്റ പിെന്നാെല ്രപതിനിധികെള
അയച്ചു: അവൻ ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്കുന്നതു
ഞങ്ങൾക്കു സമ്മതമല്ല എന്നു േബാധിപ്പിച്ചു. 15

അവൻ രാജത്വം ്രപാപിച്ചു മടങ്ങി വന്നേപ്പാൾ താൻ
്രദവ്യം െകാടുത്തിരുന്ന ദാസന്മാർ വ്യാപാരം െചയത്ു
എന്തു േനടി എന്നു അറിേയണ്ടതിന്നു അവെര
വിളിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു. 16 ഒന്നാമത്തവൻ അടുത്തു
വന്നു; കത്തൎ ാേവ, നീ തന്ന റാത്തൽെകാണ്ടു
പത്തുറാത്തൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുപറഞ്ഞു.
17 അവൻ അവേനാടു: നന്നു നല്ല ദാസേന, നീ
അത്യലപ്ത്തിൽ വിശ്വസ്തൻ ആയതുെകാണ്ടു പത്തു
പട്ടണത്തിന്നു അധികാരമുള്ളവൻ ആയിരിക്ക എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 18 രണ്ടാമത്തവൻ വന്നു: കത്തൎ ാേവ, നീ
തന്ന റാത്തൽെകാണ്ടു അഞ്ചു റാത്തൽ
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 നീയും
അഞ്ചു പട്ടണത്തിന്നു േമൽവിചാരകൻ ആയിരിക്ക
എന്നു അവൻ അവേനാടു കലപ്ിച്ചു. 20 മെറ്റാരുവൻ
വന്നു: കത്തൎ ാേവ, ഇതാ നിെന്റ റാത്തൽ; ഞാൻ അതു
ഒരു ഉറുമാലിൽ െകട്ടി െവച്ചിരുന്നു. 21 നീ
െവക്കാത്തതു എടുക്കുകയും വിെതക്കാത്തതു
െകായ്കയും െചയ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ ആകെകാണ്ടു
ഞാൻ നിെന്ന ഭയെപ്പട്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അവൻ
അവേനാടു: ദുഷ്ടദാസേന, നിെന്റ വായിൽ നിന്നു തേന്ന
ഞാൻ നിെന്ന ന്യായം വിധിക്കും. ഞാൻ െവക്കാത്തതു
എടുക്കയും വിെതക്കാത്തതു െകായ്കയും െചയ്യുന്ന
കഠിനമനുഷ്യൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ. 23 ഞാൻ
വന്നു എെന്റ ്രദവ്യം പലിശേയാടുകൂെട
വാങ്ങിെക്കാേള്ളണ്ടതിന്നു അതു നാണ്യപീഠത്തിൽ
ഏലപ്ിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? 24 പിെന്ന അവൻ അരിെക
നില്ക്കുന്നവേരാടു: ആ റാത്തൽ അവെന്റ പക്കൽ നിന്നു
എടുത്തു പത്തു റാത്തലുള്ളവന്നു െകാടുപ്പിൻ എന്നു
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പറഞ്ഞു. 25 കത്തൎ ാേവ, അവന്നു പത്തു റാത്തൽ
ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 26 ഉള്ളവന്നു
ഏവന്നു െകാടുക്കും ഇല്ലാത്തവേനാടു ഉള്ളതുംകൂെട
എടുത്തു കളയും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
27 എന്നാൽ ഞാൻ തങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്കുന്നതു
സമ്മതമില്ലാത്ത ശ്രതുക്കളായവെര ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്നു എെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു െകാന്നുകളവിൻ
എന്നു അവൻ കലപ്ിച്ചു.

28 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ മുമ്പായി നടന്നുെകാണ്ടു
െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രത െചയത്ു.

29 അവൻ ഒലീവ ്മലയരിെക േബത്ത്ഫാെഗക്കും
േബഥാെന്യക്കും സമീപിച്ചേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര അയച്ചു: 30 നിങ്ങൾക്കു എതിെരയുള്ള
്രഗാമത്തിൽ െചല്ലുവിൻ; അതിൽ കടക്കുേമ്പാൾ ആരും
ഒരിക്കലും കയറീട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു കാണും; അതിെന അഴിച്ചു
െകാണ്ടുവരുവിൻ. 31 അതിെന അഴിക്കുന്നതു എന്തു
എന്നു ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ:
കത്തൎ ാവിന്നു ഇതിെനെക്കാണ്ടു ആവശ്യം ഉണ്ടു എന്നു
പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അയക്കെപ്പട്ടവർ േപായി
തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ടു. 33

കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഉടയവർ:
കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കന്നതു എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: 34 കത്തൎ ാവിനു ഇതിെനെക്കാണ്ടു
ആവശ്യം ഉണ്ടു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 35 അതിെന
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു തങ്ങളുെട
വ്രസ്തം കഴുതക്കുട്ടിേമൽ ഇട്ടു േയശുവിെന കയറ്റി. 36

അവൻ േപാകുേമ്പാൾ അവർ തങ്ങളുെട വ്രസ്തം
വഴിയിൽ വിരിച്ചു. 37 അവൻ ഒലീവുമലയുെട
ഇറക്കത്തിന്നു അടുത്തേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടം
എല്ലാം തങ്ങൾ കണ്ട സകല വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികെളയും
കുറിച്ചു സേന്താഷിച്ചു അത്യുച്ചത്തിൽ ൈദവെത്ത
പുകഴത്്തി: 38 കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്ന
രാജാവു വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ; സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ സമാധാനവും
അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വവും എന്നു പറഞ്ഞു. 39

പുരുഷാരത്തിൽ ചില പരീശന്മാേരാ അവേനാടു:
ഗുേരാ, നിെന്റ ശിഷ്യന്മാെര വിലക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു.
40 അതിന്നു അവൻ: ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ലുകൾ
ആത്തൎ ുവിളിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

41 അവൻ നഗരത്തിന്നു സമീപിച്ചേപ്പാൾ അതിെന
കണ്ടു അതിെനക്കുറിച്ചു കരഞ്ഞു: 42 ഈ നാളിൽ
നിെന്റ സമാധാനത്തിന്നുള്ളതു നീയും അറിഞ്ഞു
എങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു. ഇേപ്പാേഴാ അതു നിെന്റ
കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43 നിെന്റ സന്ദശൎ നകാലം
നീ അറിയാഞ്ഞതുെകാണ്ടു നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിനക്കു
ചുറ്റും വാടേകാരി നിെന്ന വളഞ്ഞു നാലുപുറത്തും
െഞരുക്കി 44 നിെന്നയും നിന്നിലുള്ള നിെന്റ
മക്കെളയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു, നിങ്കൽ കല്ലിേന്മൽ
കല്ലു േശഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്കു വരും.

45 പിെന്ന അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു
വില്ക്കുന്നവെര പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി: 46 എെന്റ
ആലയം ്രപാത്ഥൎ നാലയം ആകും എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ അതിെന കള്ളന്മാരുെട
ഗുഹ ആക്കിത്തീത്തൎ ു എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു.

47 അവൻ ദിവേസന ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിച്ചുേപാന്നു; എന്നാൽ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാ്രസ്തിമാരും ജനത്തിൽ ്രപധാനികളായവരും അവെന
നശിപ്പിപ്പാൻ തക്കം േനാക്കി. 48 എങ്കിലും ജനം എല്ലാം

അവെന്റ വചനം േകട്ടു രഞ്ജിച്ചിരിക്കയാൽ എന്തു
െചേയ്യണ്ടു എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ ജനേത്താടു ഉപേദശിച്ചു
സുവിേശഷം അറിയിക്കുേമ്പാൾ

മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും മൂപ്പന്മാരുമായി
അടുത്തു വന്നു അവേനാടു: 2 നീ എന്തു
അധികാരംെകാണ്ടു ഇതു െചയ്യുന്നു? ഈ അധികാരം
നിനക്കു തന്നതു ആർ? ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 അതിന്നു ഉത്തരമായി അവൻ: ഞാനും
നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്കു േചാദിക്കും; അതു എേന്നാടു
പറവിൻ. 4 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിേന്നാ
മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ ഉണ്ടായതു എന്നു േചാദിച്ചു. 5

അവർ തമ്മിൽ നിരൂപിച്ചു: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു അവൻ േചാദിക്കും.
6 മനുഷ്യരിൽനിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാേലാ ജനം
ഒെക്കയും േയാഹന്നാൻ ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു
ഉെറച്ചിരിക്കെകാണ്ടു നെമ്മ കെല്ലറിയും എന്നു
പറഞ്ഞിട്ടു: 7 എവിെടനിേന്നാ? ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 േയശു അവേരാടു:
എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു െചയ്യുന്നതു ഇന്ന അധികാരം
െകാണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതു ഞാനും നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

9 അനന്തരം അവൻ ജനേത്താടു ഉപമ
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി കുടിയാന്മാെര
പാട്ടത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചിട്ടു ഏറിയ കാലം പരേദശത്തു
േപായി പാത്തൎ ു. 10 സമയമായേപ്പാൾ കുടിയാന്മാേരാടു
േതാട്ടത്തിെന്റ അനുഭവം വാേങ്ങണ്ടതിന്നു അവരുെട
അടുക്കൽ ഒരു ദാസെന അയച്ചു; അവെന കുടിയാന്മാർ
തല്ലി െവറുെത അയച്ചുകളഞ്ഞു. 11 അവൻ മെറ്റാരു
ദാസെന പറഞ്ഞയച്ചു; അവെനയും അവർ തല്ലി
അപമാനിച്ചു െവറുെത അയച്ചുകളഞ്ഞു. 12 അവൻ
മൂന്നാമതു ഒരുത്തെന പറഞ്ഞയച്ചു; അവർ
അവെനയും മുറിേവലപ്ിച്ചു പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.
13 അേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ: ഞാൻ
എന്തു െചേയ്യണ്ടു? എെന്റ ്രപിയ പു്രതെന അയക്കും;
പേക്ഷ അവർ അവെന ശങ്കിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 14

കുടിയാന്മാർ അവെന കണ്ടിട്ടു: ഇവൻ അവകാശി;
അവകാശം നമുക്കു ആേകണ്ടതിന്നു നാം അവെന
െകാന്നുകളക എന്നു തമ്മിൽ ആേലാചിച്ചു പറഞ്ഞു.
15 അവർ അവെന േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി
െകാന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
അവേരാടു എന്തു െചയ്യും? 16 അവൻ വന്നു ആ
കുടിയാന്മാെര നി്രഗഹിച്ചു േതാട്ടം അന്യന്മാക്കൎ ു
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കും. അതു േകട്ടിട്ടു അവർ അങ്ങെന
ഒരുനാളും സംഭവിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 17

അവേനാ അവെര േനാക്കി: “എന്നാൽ
വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു
മൂലക്കല്ലായിത്തീന്നൎ ു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
എന്തു? 18 ആ കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്ന ഏവനും
തകന്നൎ ുേപാകും; അതു ആരുെട േമൽ എങ്കിലും
വീണാൽ അവെന ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

19 ഈ ഉപമ തങ്ങെളക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നു
ശാ്രസ്തിമാരും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ്രഗഹിച്ചിട്ടു ആ
നാഴികയിൽ തേന്ന അവെന്റ േമൽ ൈകെവപ്പാൻ
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േനാക്കി എങ്കിലും ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ടു. 20 പിെന്ന
അവർ അവെന നാടുവാഴിയുെട അധീനതയിലും
അധികാരത്തിലും ഏലപ്ിപ്പാന്തക്കവണ്ണം അവെന
വാക്കിൽ പിടിേക്കണ്ടതിന്നു തക്കം േനാക്കി
നീതിമാന്മാർ എന്നു നടിക്കുന്ന ഒറ്റുകാെര അയച്ചു. 21

അവർ അവേനാടു: ഗുേരാ, നീ േനർ പറഞ്ഞു
ഉപേദശിക്കയും മുഖപക്ഷം േനാക്കാെത
ൈദവത്തിെന്റ വഴി യഥാത്ഥൎ മായി പഠിപ്പിക്കയും
െചയ്യുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 22 നാം
ൈകസക്കൎ ു കരം െകാടുക്കുന്നതു വിഹിതേമാ
അല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. 23 അവരുെട ഉപായം
്രഗഹിച്ചിട്ടു അവൻ അവേരാടു: ഒരു െവള്ളിക്കാശ്
കാണിപ്പിൻ; 24 അതിനുള്ള സ്വരൂപവും േമെലഴുത്തും
ആരുേടതു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ൈകസരുേടതു
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ ൈകസക്കൎ ുള്ളതു
ൈകസക്കൎ ും ൈദവത്തിന്നുള്ളതു ൈദവത്തിന്നും
െകാടുപ്പിൻ എന്നു അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു. 26

അങ്ങെന അവർ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചു അവെന
വാക്കിൽ പിടിപ്പാൻ കഴിയാെത അവെന്റ ഉത്തരത്തിൽ
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു മിണ്ടാതിരുന്നു.

27 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യരിൽ
ചിലർ അടുത്തു വന്നു അവേനാടു േചാദിച്ചതു: 28

ഗുേരാ, ഒരുത്തെന്റ സേഹാദരൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടു
മക്കളില്ലാെത മരിച്ചുേപായാൽ അവെന്റ സേഹാദരൻ
അവെന്റ ഭായ്യൎ െയ പരി്രഗഹിച്ചു സേഹാദരന്നു
സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 29 എന്നാൽ ഏഴു സേഹാദരന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ ഒരു ്രസ്തീെയ
വിവാഹം കഴിച്ചു മക്കളില്ലാെത മരിച്ചുേപായി. 30

രണ്ടാമത്തവനും മൂന്നാമത്തവനും അവെള
പരി്രഗഹിച്ചു. 31 അവ്വണ്ണം ഏഴുേപരും െചയത്ു
മക്കളില്ലാെത മരിച്ചുേപായി. 32 ഒടുവിൽ ്രസ്തീയും
മരിച്ചു. 33 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ
അവരിൽ ഏവന്നു ഭായ്യൎ യാകും? ഏഴുവക്കൎ ും
ഭായ്യൎ യായിരുന്നുവേല്ലാ. 34 അതിന്നു േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു: ഈ േലാകത്തിെന്റ മക്കൾ വിവാഹം
കഴിക്കയും വിവാഹത്തിന്നു െകാടുക്കയും െചയ്യുന്നു.
35 എങ്കിലും ആ േലാകത്തിന്നും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള
പുനരുത്ഥാനത്തിന്നും േയാഗ്യരായവർ വിവാഹം
കഴിക്കയുമില്ല വിവാഹത്തിന്നു
െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല; അവക്കൎ ു ഇനി മരിപ്പാനും
കഴികയില്ല. 36 അവൻ
പുനരുത്ഥാനപു്രതന്മാരാകയാൽ ൈദവദൂതതുല്യരും
ൈദവ പു്രതന്മാരും ആകുന്നു. 37 മരിച്ചവർ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കുന്നു എന്നേതാ േമാെശയും
മുൾപ്പടപ്പൎ ുഭാഗത്തു കത്തൎ ാവിെന അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസഹ്ാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും എന്നു പറയുന്നതിനാൽ
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 38 ൈദവേമാ മരിച്ചവരുെട
ൈദവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമേ്രത; എല്ലാവരും
അവന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 39 അതിന്നു ചില
ശാ്രസ്തിമാർ: ഗുേരാ, നീ പറഞ്ഞതു ശരി എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 40 പിെന്ന അവേനാടു ഒന്നും േചാദിപ്പാൻ
അവർ തുനിഞ്ഞതുമില്ല.

41 എന്നാൽ അവൻ അവേരാടു: ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ
പു്രതൻ എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങെന?

42 “കത്തൎ ാവു എെന്റ കത്തൎ ാവിേനാടു: ഞാൻ നിെന്റ
ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠമാക്കുേവാളം എെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു”

43 എന്നു സങ്കീത്തൎ നപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദ ്തേന്ന
പറയുന്നുവേല്ലാ. 44 ദാവീദ ്അവെന കത്തൎ ാവു എന്നു
വിളിക്കുന്നു; പിെന്ന അവെന്റ പു്രതൻ ആകുന്നതു
എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ചു.

45 എന്നാൽ ജനം ഒെക്കയും േകൾെക്ക അവൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു: 46 നിലയങ്കികേളാെട നടപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കയും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പള്ളിയിൽ
മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ ്രപധാനസ്ഥലവും
്രപിയെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന ശാ്രസ്തിമാെര
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 47 അവർ വിധവമാരുെട
വീടുകെള വിഴുങ്ങുകയും ഉപായരൂേപണ ദീഘൎ മായി
്രപാത്ഥൎ ിക്കയും െചയ്യുന്നു; അവക്കൎ ു ഏറ്റവും വലിയ
ശിക്ഷാവിധിവരും.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ തലെപാക്കി ധനവാന്മാർ
ഭണ്ഡാരത്തിൽ വഴിപാടു ഇടുന്നതു കണ്ടു. 2

ദരി്രദയാേയാരു വിധവ രണ്ടു കാശു ഇടുന്നതു
കണ്ടിട്ടു അവൻ: 3 ഈ ദരി്രദയായ വിധവ
എല്ലാവെരക്കാളും അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4 എല്ലാവരും
തങ്ങളുെട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നേല്ലാ വഴിപാടു ഇട്ടതു;
ഇവേളാ തെന്റ ഇല്ലായമ്യിൽ നിന്നു തനിക്കുള്ള
ഉപജീവനം ഒെക്കയും ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

5 ചിലർ ൈദവാലയെത്തക്കുറിച്ചു അതു
മേനാഹരമായ കല്ലുകളാലും വഴിപാടുകളാലും
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ: 6

ഈ കാണുന്നതിൽ ഇടിഞ്ഞുേപാകാെത കല്ലു
കല്ലിേന്മൽ േശഷിക്കാത്ത കാലം വരും എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 7 ഗുേരാ, അതു എേപ്പാൾ ഉണ്ടാകും? അതു
സംഭവിപ്പാറാകുേമ്പാഴുള്ള ലക്ഷണം എന്തു എന്നു
അവർ അവേനാടു േചാദിച്ചു. 8 അതിന്നു അവൻ:
ആരും നിങ്ങെള െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. ഞാൻ ആകുന്നു എന്നും
സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അേനകർ
എെന്റ േപെരടുത്തു വരും; അവെര അനുഗമിക്കരുതു.
9 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും കലഹങ്ങെളയും കുറിച്ചു
േകൾക്കുേമ്പാൾ െഞട്ടിേപ്പാകരുതു; അതു ആദ്യം
സംഭവിേക്കണ്ടതു തേന്ന; അവസാനം ഉടെന
അല്ലതാനും എന്നു പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം
രാജ്യേത്താടും എതിക്കൎ ും. 11 വലിയ ഭൂകമ്പവും
ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധികളും അവിടവിെട ഉണ്ടാകും;
ഭയങ്കരകാഴച്കളും ആകാശത്തിൽ മഹാ ലക്ഷ്യങ്ങളും
ഉണ്ടാകും. 12 ഇതു എല്ലാറ്റിന്നും മുെമ്പ എെന്റ
നാമംനിമിത്തം അവർ നിങ്ങളുെടേമൽ ൈകെവച്ചു
രാജാക്കന്മാരുെടയും നാടുവാഴികളുെടയും മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുേപായി ഉപ്രദവിക്കയും പള്ളികളിലും
തടവുകളിലും ഏലപ്ിക്കയും െചയ്യും. 13 അതു
നിങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം പറവാൻ തരം ആകും. 14

ആകയാൽ ്രപതിവാദിപ്പാൻ മുമ്പുകൂട്ടി
വിചാരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു മനസ്സിൽ
ഉെറച്ചുെകാൾവിൻ. 15 നിങ്ങളുെട എതിരികൾക്കു
ആക്കൎ ും െചറുപ്പാേനാ എതിർ പറവാേനാ കഴിയാത്ത
വാക്കും ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരും. 16

എന്നാൽ അമ്മയപ്പന്മാരും സേഹാദരന്മാരും
ചാച്ചൎ ക്കാരും ചങ്ങാതികളും നിങ്ങെള
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും നിങ്ങളിൽ ചിലെര
െകാല്ലിക്കയും െചയ്യും. 17 എെന്റ നാമം നിമിത്തം
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എല്ലാവരും നിങ്ങെള പെകക്കും. 18 നിങ്ങളുെട
തലയിെല ഒരു േരാമംേപാലും
നശിച്ചുേപാകയില്ലതാനും. 19 നിങ്ങൾ ക്ഷമെകാണ്ടു
നിങ്ങളുെട ്രപാണെന േനടും.

20 ൈസന്യങ്ങൾ െയരൂശേലമിെന
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ അതിെന്റ
ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 21 അന്നു െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർ
മലകളിേലക്കു ഓടിേപ്പാകെട്ട; അതിെന്റ
നടുവിലുള്ളവർ പുറെപ്പട്ടുേപാകെട്ട;
നാട്ടുപുറങ്ങളിലുള്ളവർ അതിൽ കടക്കരുതു. 22

എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു
ആ നാളുകൾ ്രപതികാരകാലം ആകുന്നു. 23 ആ
കാലത്തു ഗഭൎ ിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവക്കൎ ും
അേയ്യാ കഷ്ടം! േദശത്തു വലിയ െഞരുക്കവും ഈ
ജനത്തിേന്മൽ േ്രകാധവും ഉണ്ടാകും. 24 അവർ
വാളിെന്റ വായത്്തലയാൽ വീഴുകയും അവെര
സകലജാതികളിേലക്കും ബദ്ധരായി
െകാണ്ടുേപാകയും ജാതികളുെട കാലം തികയുേവാളം
ജാതികൾ െയരൂശേലം ചവിട്ടിക്കളകയും െചയ്യും. 25

സൂയ്യൎ നിലും ച്രന്ദനിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും; കടലിെന്റയും ഓളത്തിെന്റയും മുഴക്കം
നിമിത്തം ഭൂമിയിെല ജാതികൾക്കു നിരാശേയാടു
കൂടിയ പരി്രഭമം ഉണ്ടാകും. 26 ആകാശത്തിെന്റ
ശക്തികൾ ഇളകിേപ്പാകുന്നതിനാൽ ഭൂേലാകത്തിന്നു
എന്തു ഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നു എന്നു േപടിച്ചും
േനാക്കിപ്പാത്തൎ ുംെകാണ്ടു മനുഷ്യർ നിർജ്ജീവന്മാർ
ആകും. 27 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ശക്തിേയാടും
മഹാേതജേസ്സാടും കൂെട േമഘത്തിൽ വരുന്നതു അവർ
കാണും. 28 ഇതു സംഭവിച്ചുതുടങ്ങുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട
വീെണ്ടടുപ്പു അടുത്തുവരുന്നതുെകാണ്ടു നിവിന്നൎ ു തല
െപാക്കുവിൻ.

29 ഒരുപമയും അവേരാടു പറഞ്ഞതു: അത്തി
മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങെളയും േനാക്കുവിൻ. 30

അവ തളിക്കൎ ുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ േവനൽ
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വതെവ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
31 അവ്വണ്ണം തേന്ന ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ ൈദവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
്രഗഹിപ്പിൻ. 32 സകലവും സംഭവിക്കുേവാളം ഈ
തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 33 ആകാശവും ഭൂമിയും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.

34 നിങ്ങളുെട ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും
മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവനചിന്തകളാലും ഭാരെപ്പട്ടിട്ടു
ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്കു െപെട്ടന്നു കണിേപാെല
വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു െകാൾവിൻ. 35 അതു
സവ്വൎ ഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും വരും. 36

ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിന്നും ഒഴിഞ്ഞു
േപാകുവാനും മനുഷ്യപു്രതെന്റ മുമ്പിൽ നിലപ്ാനും
നിങ്ങൾ ്രപാപത്രാേകണ്ടതിന്നു സദാകാലവും
ഉണന്നൎ ും ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുംെകാണ്ടിരിപ്പിൻ.

37 അവൻ ദിവേസന പകൽ ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിച്ചുേപാന്നു; രാ്രതി ഓലിവമ്ലയിൽ േപായി
പാക്കൎ ും. 38 ജനം എല്ലാം അവെന്റ വചനം
േകൾേക്കണ്ടതിന്നു അതികാലത്തു ൈദവലായത്തിൽ
അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലും.

൨൨2. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െപസഹ എന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുനാൾ അടുത്തു. 2 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും

ജനെത്ത ഭയെപ്പടുകയാൽ അവെന ഒടുക്കുവാൻ
ഉപായം അേന്വഷിച്ചു.

3 എന്നാൽ പന്തിരുവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള
ഈസ്കാേയ്യൎ ാത്തായൂദയിൽ സാത്താൻ കടന്നു: 4 അവൻ
െചന്നു മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും
പടനായകന്മാേരാടും അവെന അവക്കൎ ു
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന വഴിെയക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു.
5 അവർ സേന്താഷിച്ചു അവന്നു ്രദവ്യം െകാടുക്കാം
എന്നു പറെഞ്ഞാത്തു. 6 അവൻ വാക്കു െകാടുത്തു,
പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്തു അവെന
കാണിച്ചുെകാടുപ്പാൻ തക്കം അേന്വഷിച്ചുേപാന്നു.

7 െപസഹകുഞ്ഞാടിെന അറുേക്കണ്ടുന്ന
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാൾ ആയേപ്പാൾ 8

അവൻ പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും അയച്ചു:
നിങ്ങൾ േപായി നമുക്കു െപസഹ കഴിപ്പാൻ
ഒരുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ഞങ്ങൾ എവിെട
ഒരുേക്കണം എന്നു അവർ േചാദിച്ചതിന്നു: 10 നിങ്ങൾ
പട്ടണത്തിൽ എത്തുേമ്പാൾ ഒരു കുടം െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കു
എതിർെപടും; അവൻ കടക്കുന്ന വീട്ടിേലക്കു
പിൻെചന്നു വീട്ടുടയവേനാടു: 11 ഞാൻ എെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എവിെട
എന്നു ഗുരു നിേന്നാടു േചാദിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ.
12 അവൻ വിരിെച്ചാരുക്കിേയാരു വന്മാളിക
കാണിച്ചുതരും; അവിെട ഒരുക്കുവിൻ എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 13 അവർ േപായി തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ടു െപസഹ ഒരുക്കി.

14 സമയം ആയേപ്പാൾ അവൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരുന്നു. 15

അവൻ അവേരാടു: ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കും മുെമ്പ
ഈ െപസഹ നിങ്ങേളാടുകൂെട കഴിപ്പാൻ
വാഞഛ്േയാെട ആ്രഗഹിച്ചു. 16 അതു
ൈദവരാജ്യത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുേവാളം ഞാൻ ഇനി
അതു കഴിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നുപറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു
വാഴത്്തി: ഇതു വാങ്ങി പങ്കിട്ടുെകാൾവിൻ. 18

ൈദവരാജ്യം വരുേവാളം ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെട
അനുഭവം ഇന്നു മുതൽ കുടിക്കില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 19 പിെന്ന അപ്പം എടുത്തു
വാഴത്്തി നുറുക്കി അവക്കൎ ു െകാടുത്തു: ഇതു
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി നല്കുന്ന എെന്റ ശരീരം; എെന്റ
ഓെമ്മൎ ക്കായി ഇതു െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 20

അവ്വണ്ണം തേന്ന അത്താഴം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
പാനപാ്രതവും െകാടുത്തു: ഈ പാനപാ്രതം
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി െചാരിയുന്ന എെന്റ രക്തത്തിെല
പുതിയനിയമം ആകുന്നു. 21 എന്നാൽ എെന്ന
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നവെന്റ ൈക എെന്റ അരിെക
േമശപ്പുറത്തു ഉണ്ടു. 22 നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതൻ േപാകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും അവെന
കാണിച്ചു െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു അേയ്യാ കഷ്ടം
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ഇതു െചയവ്ാൻ േപാകുന്നവൻ
തങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആർ ആയിരിക്കും എന്നു അവർ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ േചാദിച്ചു തുടങ്ങി.
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24 തങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആെര ആകുന്നു
വലിയവനായി എേണ്ണണ്ടതു എന്നതിെനെച്ചാല്ലി ഒരു
തക്കൎ വും അവരുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടായി. 25 അവേനാ
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ജാതികളുെട രാജാക്കന്മാർ
അവരിൽ കത്തൎ ൃത്വം നടത്തുന്നു; അവരുെട േമൽ
അധികാരം നടത്തുന്നവെര ഉപകാരികൾ എന്നു
പറയുന്നു. 26 നിങ്ങേളാ അങ്ങെനയല്ല; നിങ്ങളിൽ
വലിയവൻ ഇളയവെനേപ്പാെലയും നായകൻ
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും ആകെട്ട. 27

ആരാകുന്നു വലിയവൻ?
ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നവേനാ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവേനാ?
ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നവനല്ലേയാ? ഞാേനാ
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെല
ആകുന്നു. 28 നിങ്ങൾ ആകുന്നു എെന്റ പരീക്ഷകളിൽ
എേന്നാടുകൂെട നിലനിന്നവർ. 29 എെന്റ പിതാവു
എനിക്കു രാജ്യം നിയമിച്ചുതന്നതുേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കും നിയമിച്ചു തരുന്നു. 30 നിങ്ങൾ എെന്റ
രാജ്യത്തിൽ എെന്റ േമശയിങ്കൽ തിന്നുകുടിക്കയും
സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു യി്രസാേയൽ േഗാ്രതം
പ്രന്തണ്ടിെനയും ന്യായം വിധിക്കയും െചയ്യും. 31

ശിേമാേന, ശിേമാെന, സാത്താൻ നിങ്ങെള
േകാതമ്പുേപാെല പാേറ്റണ്ടതിന്നു കലപ്ന േചാദിച്ചു.
32 ഞാേനാ നിെന്റ വിശ്വാസം െപായേ്പാകാതിരിപ്പാൻ
നിനക്കു േവണ്ടി അേപക്ഷിച്ചു; എന്നാൽ നീ ഒരു
സമയം തിരിഞ്ഞു വന്നേശഷം നിെന്റ സേഹാദരന്മാെര
ഉറപ്പിച്ചുെകാൾക. 33 അവൻ അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ,
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട തടവിലാകുവാനും മരിപ്പാനും
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അതിന്നു
അവൻ: പെ്രതാെസ, നീ എെന്ന അറിയുന്നില്ല എന്നു
മൂന്നുവട്ടം തള്ളിപ്പറയുംമുെമ്പ ഇന്നു േകാഴി
കൂകുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

35 പിെന്ന അവൻ അവേരാടു: ഞാൻ നിങ്ങെള
മടിശ്ശീലയും െപാക്കണവും െചരിപ്പും കൂടാെത
അയച്ചേപ്പാൾ വല്ല കുറവുമുണ്ടാേയാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 36 അവൻ അവേരാടു: എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ അതു എടുക്കെട്ട; അവ്വണ്ണം തേന്ന
െപാക്കണമുള്ളവനും; ഇല്ലാത്തവേനാ തെന്റ വ്രസ്തം
വിറ്റു വാൾ െകാള്ളെട്ട. 37 അവെന അധമ്മൎ ികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്നു ഇനി
എന്നിൽ നിവൃത്തിവേരണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു; എെന്നക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്നു
നിവൃത്തി വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 38 കത്തൎ ാേവ,
ഇവിെട രണ്ടു വാൾ ഉണ്ടു എന്നു അവർ
പറഞ്ഞതിന്നു: മതി എന്നു അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു.

39 പിെന്ന അവൻ പതിവുേപാെല ഒലീവ ്മെലക്കു
പുറെപ്പട്ടുേപായി; ശിഷ്യന്മാരും അവെന അനുഗമിച്ചു.
40 ആ സ്ഥലത്തു എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ അവേരാടു:
നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 41 താൻ അവെര വിട്ടു
ഒരു കേല്ലറുദൂരേത്താളം വാങ്ങിേപ്പായി മുട്ടുകുത്തി; 42

പിതാേവ, നിനക്കു മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ ഈ പാനപാ്രതം
എങ്കൽ നിന്നു നീേക്കണേമ; എങ്കിലും എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല
നിെന്റ ഇഷ്ടം തെന്ന ആകെട്ട എന്നു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 43

അവെന ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു ഒരു
ദൂതൻ അവന്നു ്രപത്യക്ഷനായി. 44 പിെന്ന അവൻ
്രപാണേവദനയിലായി അതിശ്രദ്ധേയാെട ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു;
അവെന്റ വിയപ്പൎ ു നിലത്തു വീഴുന്ന വലിയ

േചാരത്തുള്ളിേപാെല ആയി. 45 അവൻ ്രപാത്ഥൎ ന
കഴിഞ്ഞു എഴുേന്നറ്റു ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
െചന്നു, അവർ വിഷാദത്താൽ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു
അവേരാടു: 46 നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതു എന്തു?
പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റു
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

47 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഇതാ, ഒരു
പുരുഷാരം; പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ അവക്കൎ ു
മുന്നടന്നു േയശുവിെന ചുംബിപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു.
48 േയശു അവേനാടു: യൂദേയ, മനുഷ്യപു്രതെന
ചുംബനംെകാേണ്ടാ കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 49 സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നതു അവെന്റ
കൂെടയുള്ളവർ കണ്ടു: കത്തൎ ാേവ, ഞങ്ങൾ
വാൾെകാണ്ടു െവേട്ടണേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. 50

അവരിൽ ഒരുത്തൻ മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന
െവട്ടി അവെന്റ വലെത്ത കാതു അറുത്തു. 51 അേപ്പാൾ
േയശു; ഇെ്രതക്കു വിടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന്റ
കാതു െതാട്ടു െസൗഖ്യമാക്കി. 52 േയശു തെന്റ േനെര
വന്ന മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും ൈദവാലയത്തിെല
പടനായകന്മാേരാടും മൂപ്പന്മാേരാടും: ഒരു കള്ളെന്റ
േനെര എന്നേപാെല നിങ്ങൾ വാളും വടിയുമായി
പുറെപ്പട്ടുവന്നുേവാ? 53 ഞാൻ ദിവേസന
ൈദവാലയത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നിട്ടും എെന്റ
േനെര ൈക ഓങ്ങിയില്ല; എന്നാൽ ഇതു നിങ്ങളുെട
നാഴികയും ഇരുളിെന്റ അധികാരവും ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

54 അവർ അവെന പിടിച്ചു മഹാപുേരാഹിതെന്റ
വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി; പെ്രതാസും അകലം വിട്ടു
പിൻെചന്നു. 55 അവർ നടുമുറ്റത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ തീ
കത്തിച്ചു ഒന്നിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ പെ്രതാസും അവരുെട
ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 56 അവൻ തീെവട്ടത്തിന്നടുെക്ക
ഇരിക്കുന്നതു ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ടു അവെന ഉറ്റു
േനാക്കി: ഇവനും അവേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 57 അവേനാ; ്രസ്തീേയ, ഞാൻ അവെന
അറിയുന്നില്ല എന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 58 കുറേഞ്ഞാന്നു
കഴിഞ്ഞിട്ടു മെറ്റാരുവൻ അവെന കണ്ടു: നീയും
അവരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞു;
പെ്രതാേസാ: മനുഷ്യാ, ഞാൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 59

ഏകേദശം ഒരു മണി േനരം കഴിഞ്ഞാെറ
േവെറാരുവൻ: ഇവനും അവേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു
സത്യം; ഇവൻ ഗലീലക്കാരനേല്ലാ എന്നു നിഷ്കഷൎ ിച്ചു
പറഞ്ഞു. 60 മനുഷ്യാ, നീ പറയുന്നതു എനിക്കു
തിരിയുന്നില്ല എന്നു പെ്രതാസ ്പറഞ്ഞു. അവൻ
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന െപെട്ടന്നു േകാഴി കൂകി. 61

അേപ്പാൾ കത്തൎ ാവു തിരിഞ്ഞു പെ്രതാസിെന ഒന്നു
േനാക്കി: ഇന്നു േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം
എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു കത്തൎ ാവു തേന്നാടു
പറഞ്ഞ വാക്കു പെ്രതാസു ഓത്തൎ ു 62 പുറത്തിറങ്ങി
അതിദുഃഖേത്താട കരഞ്ഞു.

63 േയശുവിെന പിടിച്ചവർ അവെന പരിഹസിച്ചു
കണ്ണുെകട്ടി തല്ലി: 64 ്രപവചിക്ക; നിെന്ന അടിച്ചവൻ
ആർ എന്നു േചാദിച്ചു 65 മറ്റു പലതും അവെന
ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു.

66 േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരായ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും വന്നുകൂടി
അവെന ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ വരുത്തി: നീ ്രകിസ്തു
എങ്കിൽ ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു. 67 അവൻ
അവേരാടു: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കയില്ല; 68 ഞാൻ േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം
പറയുകയുമില്ല. 69 എന്നാൽ ഇന്നുമുതൽ
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മനുഷ്യപു്രതൻ ൈദവശക്തിയുെട വലത്തുഭാഗത്തു
ഇരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 70 എന്നാൽ നീ
ൈദവപു്രതൻ തെന്നേയാ എന്നു എല്ലാവരും
േചാദിച്ചതിന്നു: നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരി; ഞാൻ
ആകുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 71 അേപ്പാൾ
അവർ ഇനി സാക്ഷ്യംെകാണ്ടു നമുക്കു എന്തു
ആവശ്യം? നാം തേന്ന അവെന്റ വാെമാഴി േകട്ടുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവർ എല്ലാവരും കൂട്ടേമ
എഴുേന്നറ്റു അവെന പീലാെത്താസിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി: 2 ഇവൻ

ഞങ്ങളുെട ജാതിെയ മറിച്ചുകളകയും താൻ ്രകിസ്തു
എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു
ൈകസക്കൎ ു കരം െകാടുക്കുന്നതു വിേരാധിക്കയും
െചയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നു കുറ്റം
ചുമത്തിത്തുടങ്ങി. 3 പീലാെത്താസ ്അവേനാടു: നീ
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു:
ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു അവേനാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
4 പീലാെത്താസ ്മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും
പുരുഷാരേത്താടും: ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റം
ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അതിന്നു
അവർ: അവൻ ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി െയഹൂദ്യയിൽ
എങ്ങും ഇവിടേത്താളവും പഠിപ്പിച്ചു ജനെത്ത
കലഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നു നിഷ്കഷൎ ിച്ചു പറഞ്ഞു. 6 ഇതു
േകട്ടിട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരേനാ എന്നു
പീലാെത്താസ ്േചാദിച്ചു; 7 െഹേരാദാവിെന്റ
അധികാരത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു, അന്നു
െയരൂശേലമിൽ വന്നു പാക്കൎ ുന്ന െഹേരാദാവിെന്റ
അടുക്കൽ അവെന അയച്ചു.

8 െഹേരാദാവു േയശുവിെന കണ്ടിട്ടു അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ചു; അവെനക്കുറിച്ചു േകട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവെന കാണ്മാൻ വളെരക്കാലമായി ഇച്ഛിച്ചു, അവൻ
വല്ല അടയാളവും െചയ്യുന്നതു കാണാം എന്നു
ആശിച്ചിരുന്നു. 9 ഏറിേയാന്നു േചാദിച്ചിട്ടും അവൻ
അവേനാടു ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 10

മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാ്രസ്തിമാരും കഠിനമായി
അവെന കുറ്റം ചുമത്തിെക്കാണ്ടു നിന്നു. 11

െഹേരാദാവു തെന്റ പടയാളികളുമായി അവെന
പരിഹസിച്ചു നിസ്സാരനാക്കി ശു്രഭവ്രസ്തം ധരിപ്പിച്ചു
പീലാെത്താസിെന്റ അടുക്കൽ മടക്കി അയച്ചു. 12

അന്നു െഹേരാദാവും പീലാെത്താസും തമ്മിൽ
േസ്നഹിതന്മാരായിത്തീന്നൎ ു; മുെമ്പ അവർ തമ്മിൽ
ൈവരമായിരുന്നു.

13 പീലാെത്താസ ്മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും ജനെത്തയും വിളിച്ചു കൂട്ടി. 14

അവേരാടു: ഈ മനുഷ്യൻ ജനെത്ത മത്സരിപ്പിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ; ഞാേനാ നിങ്ങളുെട മുമ്പാെക
വിസ്തരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ചുമത്തിയ കുറ്റം ഒന്നും
ഇവനിൽ കണ്ടില്ല; 15 െഹേരാദാവും കണ്ടില്ല; അവൻ
അവെന നമ്മുെട അടുക്കൽ മടക്കി അയച്ചുവേല്ലാ;
ഇവൻ മരണേയാഗ്യമായതു ഒന്നും ്രപവത്തൎ ിച്ചിട്ടില്ല
സപ്ഷ്ടം; 16 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെന അടിപ്പിച്ചു
വിട്ടയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 ഇവെന നീക്കിക്കളക;
ബറബ്ബാസിെന വിട്ടു തരിക എന്നു എല്ലാവരുംകൂെട
നിലവിളിച്ചു. 18 [ഉത്സവേന്താറും ഒരുത്തെന
വിട്ടുെകാടുക്ക പതിവായിരുന്നു] 19 അവേനാ

നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കലഹവും െകാലയും
േഹതുവായി തടവിലായവൻ ആയിരുന്നു. 20

പീലാെത്താസ ്േയശുവിെന വിടുവിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടു
പിെന്നയും അവേരാടു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 21 അവേരാ:
അവെന ്രകൂശിക്ക, ്രകൂശിക്ക എന്നു എതിെര
നിലവിളിച്ചു. 22 അവൻ മൂന്നാമതും അവേരാടു:
അവൻ െചയത് േദാഷം എന്തു? മരണേയാഗ്യമായതു
ഒന്നും അവനിൽ കണ്ടില്ല; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
അവെന അടിപ്പിച്ചു വിട്ടയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 23

അവേരാ അവെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്നു ഉറെക്ക മുട്ടിച്ചു
േചാദിച്ചു; അവരുെട നിലവിളി ഫലിച്ചു; 24 അവരുെട
അേപക്ഷേപാെല ആകെട്ട എന്നു പീലാെത്താസ്
വിധിച്ചു, 25 കലഹവും െകാലയും േഹതുവായി
തടവിലായവെന അവരുെട അേപക്ഷേപാെല
വിട്ടുെകാടുക്കയും േയശുവിെന അവരുെട ഇഷ്ടത്തിന്നു
ഏലപ്ിക്കയും െചയത്ു.

26 അവെന െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ വയലിൽ നിന്നു
വരുന്ന ശിേമാൻ എന്ന ഒരു കുേറനക്കാരെന അവർ
പിടിച്ചു ്രകൂശ ്ചുമപ്പിച്ചു േയശുവിെന്റ പിന്നാെല
നടക്കുമാറാക്കി.

27 ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവും അവെനെച്ചാല്ലി
വിലപിച്ചു മുറയിടുന്ന അേനകം ്രസ്തീകളും അവെന്റ
പിന്നാെല െചന്നു. 28 േയശു തിരിഞ്ഞു അവെര
േനാക്കി: െയരൂശേലംപു്രതിമാേര, എെന്നെച്ചാല്ലി
കരേയണ്ടാ, നിങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട മക്കെളയും
െചാല്ലി കരവിൻ. 29 മച്ചികളും ്രപസവിക്കാത്ത
ഉദരങ്ങളും കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ
എന്നു പറയുന്ന കാലം വരുന്നു. 30 അന്നു
മലകേളാടു: ഞങ്ങളുെട േമൽ വീഴുവിൻ എന്നും
കുന്നുകേളാടു: ഞങ്ങെള മൂടുവിൻ എന്നും പറഞ്ഞു
തുടങ്ങും. 31 പച്ചമരേത്താടു ഇങ്ങെന െചയത്ാൽ
ഉണങ്ങിയതിന്നു എന്തു ഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

32 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരായ േവെറ രണ്ടുേപെരയും
അവേനാടുകൂെട െകാേല്ലണ്ടതിന്നു െകാണ്ടുേപായി.

33 തലേയാടിടം എന്ന സ്ഥലത്തു എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ അവിെട അവെനയും ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെരയും,
ഒരുത്തെന വലത്തും ഒരുത്തെന ഇടത്തുമായി,
്രകൂശിച്ചു. 34 എന്നാൽ േയശു: പിതാേവ, ഇവർ
െചയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിയായ്കെകാണ്ടു
ഇവേരാടു ക്ഷമിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം
അവർ അവെന്റ വ്രസ്തം വിഭാഗിച്ചു ചീട്ടിട്ടു. 35 ജനം
േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിന്നു. ഇവൻ മറുള്ളവെര
രക്ഷിച്ചുവേല്ലാ; ൈദവം തിരെഞ്ഞടുത്ത ്രകിസ്തു
എങ്കിൽ തെന്നത്താൻ രക്ഷിക്കെട്ട എന്നു
്രപധാനികളും പരിഹസിച്ചുപറഞ്ഞു. 36 പടയാളികളും
അവെന പരിഹസിച്ചു അടുത്തു വന്നു അവന്നു
പുളിച്ചവീഞ്ഞു കാണിച്ചു. 37 നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവു എങ്കിൽ നിെന്നത്തേന്ന രക്ഷിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 ഇവൻ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവു എന്നു
ഒരു േമെലഴുത്തും അവെന്റ മീെത ഉണ്ടായിരുന്നു.

39 തൂക്കിയ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ: നീ
്രകിസ്തു അല്ലേയാ? നിെന്നത്തേന്നയും ഞങ്ങെളയും
രക്ഷിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ദുഷിച്ചു. 40

മറ്റവേനാ അവെന ശാസിച്ചു: സമശിക്ഷാവിധിയിൽ
തേന്ന ആയിട്ടും നീ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നില്ലേയാ? 41

നാേമാ ന്യായമായിട്ടു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു; നാം
്രപവത്തൎ ിച്ചതിന്നു േയാഗ്യമായതേല്ലാ കിട്ടുന്നതു;
ഇവേനാ അരുതാത്തതു ഒന്നും െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 42 പിെന്ന അവൻ: േയശുേവ, നീ രാജത്വം
്രപാപിച്ചു വരുേമ്പാൾ എെന്ന ഓത്തൎ ുെകാേള്ളണേമ
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എന്നു പറഞ്ഞു. 43 േയശു അവേനാടു: ഇന്നു നീ
എേന്നാടുകൂെട പറുദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായി നിേന്നാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

44 ഏകേദശം ആറാം മണി േനരമായേപ്പാൾ സൂയ്യൎ ൻ
ഇരുണ്ടുേപായിട്ടു ഒമ്പതാം മണിവെര േദശത്തു
ഒെക്കയും അന്ധകാരം ഉണ്ടായി. 45

ൈദവമന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല നടുെവ ചീന്തിേപ്പായി. 46

േയശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാേവ, ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിെന തൃക്കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കുന്നു എന്നു
നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു; ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു ്രപാണെന
വിട്ടു. 47 ഈ സംഭവിച്ചതു ശതാധിപൻ കണ്ടിട്ടു: ഈ
മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായി നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. 48 കാണ്മാൻ
കൂടി വന്ന പുരുഷാരം ഒെക്കയും സംഭവിച്ചതു കണ്ടിട്ടു
മാറത്തടിച്ചുെകാണ്ടു മടങ്ങിേപ്പായി. 49 അവെന്റ
പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും ഗലീലയിൽ നിന്നു അവെന
അനുഗമിച്ച ്രസ്തീകളും ഇതു േനാക്കിെക്കാണ്ടു ദൂരത്തു
നിന്നു.

50 അരിമത്യ എെന്നാരു െയഹൂദ്യപട്ടണക്കാരനായി
നല്ലവനും നീതിമാനും ൈദവരാജ്യെത്ത
കാത്തിരുന്നവനുമായ േയാേസഫ ്എെന്നാരു മ്രന്തി 51

-- അവൻ അവരുെട ആേലാചെനക്കും ്രപവൃത്തിക്കും
അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു -- 52 പീലാെത്താസിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു േയശുവിെന്റ ശരീരം േചാദിച്ചു, 53

അതു ഇറക്കി ഒരു ശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞു പാറയിൽ
െവട്ടിയിരുന്നതും ആെരയും ഒരിക്കലും
െവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ കല്ലറയിൽ െവച്ചു. 54 അന്നു
ഒരുക്കനാൾ ആയിരുന്നു, ശബ്ബത്തും ആരംഭിച്ചു. 55

ഗലീലയിൽ നിന്നു അവേനാടുകൂെട േപാന്ന ്രസ്തീകളും
പിന്നാെല െചന്നു കല്ലറയും അവെന്റ ശരീരം െവച്ച
വിധവും കണ്ടിട്ടു 56 മടങ്ങിേപ്പായി സുഗന്ധവഗ്ഗൎ വും
പരിമളൈതലവും ഒരുക്കി; കലപ്ന അനുസരിച്ചു
ശബ്ബത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിരന്നു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവഗ്ഗൎ ം എടുത്തു
ആഴച്വട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസം
അതികാലത്തു കല്ലെറക്കൽ എത്തി, 2

കല്ലറയിൽ നിന്നു കല്ലു ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു. 3

അകത്തു കടന്നാെറ കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ ശരീരം
കണ്ടില്ല. 4 അതിെനക്കുറിച്ചു അവർ
ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ മിന്നുന്ന വ്രസ്തം ധരിച്ച രണ്ടു
പുരുഷന്മാർ അരിെക നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 5 ഭയെപ്പട്ടു
മുഖം കുനിച്ചു നില്ക്കുേമ്പാൾ അവർ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
ജീവനുള്ളവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
അേന്വഷിക്കുന്നതു എന്തു? 6 അവൻ ഇവിെട ഇല്ല,
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു; 7 മുെമ്പ ഗലീലയിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന അവൻ നിങ്ങേളാടു:
മനുഷ്യപു്രതെന പാപികളായ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിച്ചു ്രകൂശിക്കയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നൽക്കയും േവണം എന്നു പറഞ്ഞതു
ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു 8 അവർ അവെന്റ
വാക്കു ഓത്തൎ ു, 9 കല്ലറ വിട്ടു മടങ്ങിേപ്പായി
പതിെനാരുവർ മുതലായ എല്ലാവേരാടും ഇതു
ഒെക്കയും അറിയിച്ചു. 10 അവർ ആെരന്നാൽ
മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയ, േയാഹന്നാ, യാേക്കാബിെന്റ
അമ്മ മറിയ എന്നവർ തേന്ന. അവേരാടുകൂെടയുള്ള
മറ്റു ്രസ്തീകളും അതു അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 11

ഈ വാക്കു അവക്കൎ ു െവറും കഥേപാെല േതാന്നി;

അവെര വിശ്വസിച്ചില്ല. 12 [എന്നാൽ പെ്രതാസ്
എഴുേന്നറ്റു കല്ലെറക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു കുനിഞ്ഞു
േനാക്കി, തുണി മാ്രതം കണ്ടു, സംഭവിച്ചെതെന്തന്നു
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.]

13 അന്നു തേന്ന അവരിൽ രണ്ടുേപർ
െയരൂശേലമിൽനിന്നു ഏഴു നാഴിക ദൂരമുള്ള
എമ്മവുസ്സ് എന്ന ്രഗാമത്തിേലക്കു േപാകയിൽ 14 ഈ
സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ചു ഒെക്കയും തമ്മിൽ
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 15 സംസാരിച്ചും തക്കൎ ിച്ചും
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു താനും അടുത്തുെചന്നു
അവേരാടു േചന്നൎ ുനടന്നു. 16 അവെന
അറിയാതവണ്ണം അവരുെട കണ്ണു നിേരാധിച്ചിരുന്നു. 17

അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ വഴിനടന്നു തമ്മിൽ
വാദിക്കുന്ന ഈ കായ്യൎ ം എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു;
അവർ വാടിയ മുഖേത്താെട നിന്നു. 18 െക്ലെയാപ്പാവു
എന്നു േപരുള്ളവൻ; െയരൂശേലമിെല പരേദശികളിൽ
നീ മാ്രതം ഈ നാളുകളിൽ അവിെട സംഭവിച്ച കായ്യൎ ം
അറിയാതിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19

ഏതു എന്നു അവൻ അവേരാടു േചാദിച്ചതിന്നു അവർ
അവേനാടു പറഞ്ഞതു: ൈദവത്തിന്നും
സകലജനത്തിനും മുമ്പാെക ്രപവൃത്തിയിലും
വാക്കിലും ശക്തിയുള്ള ്രപവാചകനായിരുന്ന
നസറായനായ േയശുവിെനക്കുറിച്ചുള്ളതു തേന്ന. 20

നമ്മുെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ്രപമാണികളും
അവെന മരണവിധിക്കു ഏലപ്ിച്ചു ്രകൂശിച്ചു. 21

ഞങ്ങേളാ അവൻ യി്രസാേയലിെന
വീെണ്ടടുപ്പാനുള്ളവൻ എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു;
അ്രതയുമല്ല, ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടു ഇന്നു മൂന്നാം നാൾ
ആകുന്നു. 22 ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ചില ്രസ്തീകൾ
രാവിെല കല്ലെറക്കൽ േപായി 23 അവെന്റ ശരീരം
കാണാെത മടങ്ങിവന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരുെട ദശൎ നം കണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു ഞങ്ങെള ്രഭമിപ്പിച്ചു. 24 ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ചിലർ കല്ലറക്കൽ െചന്നു ്രസ്തീകൾ പറഞ്ഞതുേപാെല
തേന്ന കണ്ടു; അവെന കണ്ടില്ലതാനും. 25 അവൻ
അവേരാടു: “അേയ്യാ, ബുദ്ധിഹീനേര, ്രപവാചകന്മാർ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത
മന്ദബുദ്ധികേള, 26 ്രകിസ്തു ഇങ്ങെന കഷ്ടം
അനുഭവിച്ചിട്ടു തെന്റ മഹത്വത്തിൽ കടേക്കണ്ടതല്ലേയാ”
എന്നു പറഞ്ഞു, 27 േമാെശ തുടങ്ങി
സകല്രപവാചകന്മാരിൽ നിന്നും
എല്ലാതിരുെവഴുത്തുകളിലും തെന്നക്കുറിച്ചുള്ളതു
അവക്കൎ ു വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാടുത്തു. 28 അവർ
േപാകുന്ന ്രഗാമേത്താടു അടുത്തേപ്പാൾ അവൻ
മുേമ്പാട്ടു േപാകുന്ന ഭാവം കാണിച്ചു. 29 അവേരാ:
ഞങ്ങേളാടുകൂെട പാക്കൎ ുക; േനരം ൈവകി
അസ്തമിപ്പാറായേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
നിബൎ ന്ധിച്ചു; അവൻ അവേരാടുകൂെട പാപ്പൎ ാൻ
െചന്നു. 30 അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്നു
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു അനു്രഗഹിച്ചു
നുറുക്കി അവക്കൎ ു െകാടുത്തു. 31 ഉടെന അവരുെട
കണ്ണു തുറന്നു അവർ അവെന അറിഞ്ഞു; അവൻ
അവക്കൎ ു അ്രപത്യക്ഷനായി 32 അവൻ വഴിയിൽ
നേമ്മാടു സംസാരിച്ചു തിരുെവഴുത്തുകെള
െതളിയിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട ഹൃദയം നമ്മുെട ഉള്ളിൽ
കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നില്ലേയാ എന്നു അവർ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 33 ആ നാഴികയിൽ തേന്ന അവർ എഴുേന്നറ്റു
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 34 കത്തൎ ാവു
വാസ്തവമായി ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു ശിേമാന്നു
്രപത്യക്ഷനായി എന്നു കൂടിയിരുന്നു പറയുന്ന
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പതിെനാരുവെരയും കൂെടയുള്ളവെരയും കണ്ടു. 35

വഴിയിൽ സംഭവിച്ചതും അവൻ അപ്പം നുറുക്കുകയിൽ
തങ്ങൾക്കു അറിയായവ്ന്നതും അവർ വിവരിച്ചു
പറഞ്ഞു.

36 ഇങ്ങെന അവർ
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അവരുെട
നടുവിൽ നിന്നു: [നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു
പറഞ്ഞു.] 37 അവർ െഞട്ടി ഭയെപ്പട്ടു; ഒരു ഭൂതെത്ത
കാണുന്നു എന്നു അവക്കൎ ു േതാന്നി. 38 അവൻ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളുെട
ഹൃദയത്തിൽ സംശയം െപാങ്ങുന്നതും എന്തു? 39

ഞാൻ തെന്ന ആകുന്നു എന്നു എെന്റ കയ്യും കാലും
േനാക്കി അറിവിൻ; എെന്ന െതാട്ടുേനാക്കുവിൻ;
എന്നിൽ കാണുന്നതുേപാെല ഭൂതത്തിന്നു മാംസവും
അസ്ഥിയും ഇല്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 40 [ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ കയ്യും കാലും അവെര കാണിച്ചു.]
41 അവർ സേന്താഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാെത
അതിശയിച്ചു നില്ക്കുേമ്പാൾ അവേരാടു: തിന്നുവാൻ
വല്ലതും ഇവിെട നിങ്ങളുെട പക്കൽ ഉേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 42 അവർ ഒരു ഖണ്ഡം വറുത്ത മീനും
[േതൻകട്ടയും] അവന്നു െകാടുത്തു. 43 അതു അവൻ
വാങ്ങി അവർ കാൺെക തിന്നു.

44 പിെന്ന അവൻ അവേരാടു: ഇതാകുന്നു
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ

വാക്കു. േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീത്തൎ നങ്ങളിലും
എെന്നക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒെക്കയും
നിവൃത്തിയാേകണം എന്നുള്ളതു തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു 45 തിരുെവഴുത്തുകെള തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന്നു
അവരുെട ബുദ്ധിെയ തുറന്നു. 46 ്രകിസ്തു കഷ്ടം
അനുഭവിക്കയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കയും 47 അവെന്റ നാമത്തിൽ
മാനസാന്തരവും പാപേമാചനവും െയരൂശേലമിൽ
തുടങ്ങി സകലജാതികളിലും ്രപസംഗിക്കയും േവണം
എന്നിങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 48 ഇതിന്നു നിങ്ങൾ
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 49 എെന്റ പിതാവു വാഗദ്ത്തം
െചയത്തിെന ഞാൻ നിങ്ങളുെട േമൽ അയക്കും.
നിങ്ങേളാ ഉയരത്തിൽനിന്നു ശക്തി ധരിക്കുേവാളം
നഗരത്തിൽ പാപ്പൎ ിൻ എന്നും അവേരാടു പറഞ്ഞു.

50 അനന്തരം അവൻ അവെര േബഥാന്യേയാളം
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി ൈക ഉയത്തൎ ി അവെര
അനു്രഗഹിച്ചു. 51 അവെര അനു്രഗഹിക്കയിൽ അവൻ
അവെര വിട്ടു പിരിഞ്ഞു [സ്വഗ്ഗൎ ാേരാഹണം െചയത്ു].
52 അവർ [അവെന നമസ്കരിച്ചു]
മഹാസേന്താഷേത്താെട െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിെച്ചന്നു 53 എല്ലായേ്പാഴും ൈദവലായത്തിൽ
ഇരുന്നു ൈദവെത്ത വാഴത്്തിേപ്പാന്നു.

ലൂെക്കാസ ്24:35 818 ലൂെക്കാസ ്24:53



1

േയാഹന്നാൻേയാഹന്നാൻ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം
ൈദവേത്താടുകൂെട ആയിരുന്നു; വചനം
ൈദവം ആയിരുന്നു. 2 അവൻ ആദിയിൽ

ൈദവേത്താടുകൂെട ആയിരുന്നു. 3 സകലവും
അവൻമുഖാന്തരം ഉളവായി; ഉളവായതു ഒന്നും
അവെന കൂടാെത ഉളവായതല്ല. 4 അവനിൽ ജീവൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ജീവൻ മനുഷ്യരുെട
െവളിച്ചമായിരുന്നു. 5 െവളിച്ചം ഇരുളിൽ
്രപകാശിക്കുന്നു; ഇരുേളാ അതിെന പിടിച്ചടക്കിയില്ല. 6

ൈദവം അയച്ചിട്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു; അവന്നു
േയാഹന്നാൻ എന്നു േപർ. 7 അവൻ
സാക്ഷ്യത്തിന്നായി, താൻമുഖാന്തരം എല്ലാവരും
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു െവളിച്ചെത്തക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം
പറവാൻ തേന്ന വന്നു. 8 അവൻ െവളിച്ചം
ആയിരുന്നില്ല; െവളിച്ചത്തിന്നു സാക്ഷ്യം
പറേയണ്ടുന്നവനേ്രത. 9 ഏതു മനുഷ്യെനയും
്രപകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യെവളിച്ചം േലാകത്തിേലക്കു
വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 10 അവൻ േലാകത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; േലാകം അവൻമുഖാന്തരം ഉളവായി;
േലാകേമാ അവെന അറിഞ്ഞില്ല. 11 അവൻ
സ്വന്തത്തിേലക്കു വന്നു; സ്വന്തമായവേരാ അവെന
ൈകെക്കാണ്ടില്ല. 12 അവെന ൈകെക്കാണ്ടു അവെന്റ
നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും ൈദവമക്കൾ
ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം െകാടുത്തു. 13 അവർ
രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിെന്റ ഇഷ്ടത്താലല്ല,
പുരുഷെന്റ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ൈദവത്തിൽ നിന്നേ്രത
ജനിച്ചതു. 14 വചനം ജഡമായി തീന്നൎ ു, കൃപയും
സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുെട ഇടയിൽ പാത്തൎ ു.
ഞങ്ങൾ അവെന്റ േതജസ്സ് പിതാവിൽ നിന്നു
ഏകജാതനായവെന്റ േതജസ്സായി കണ്ടു. 15

േയാഹന്നാൻ അവെനക്കുറിച്ചു സാക്ഷീകരിച്ചു: എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നവൻ എനിക്കു മുമ്പനായി തീന്നൎ ു;
അവൻ എനിക്കു മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
16 അവെന്റ നിറവിൽ നിന്നു നമുക്കു എല്ലാവക്കൎ ും
കൃപേമൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 ന്യായ്രപമാണം
േമാെശമുഖാന്തരം ലഭിച്ചു; കൃപയും സത്യവും
േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം വന്നു. 18 ൈദവെത്ത ആരും
ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല; പിതാവിെന്റ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന
ഏകജാതനായ പു്രതൻ അവെന
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

19 നീ ആർ എന്നു േയാഹന്നാേനാടു
േചാദിേക്കണ്ടതിന്നു െയഹൂദന്മാർ
െയരൂശേലമിൽനിന്നു പുേരാഹിതന്മാെരയും
േലവ്യെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചേപ്പാൾ
അവെന്റ സാക്ഷ്യം എെന്തന്നാൽ: അവൻ മറുക്കാെത
ഏറ്റുപറഞ്ഞു; 20 ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല എന്നു ഏറ്റു
പറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന എന്തു? നീ ഏലീയാേവാ എന്നു

അവേനാടു േചാദിച്ചതിന്നു: അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. നീ
ആ ്രപവാചകേനാ? എന്നതിന്നു: അല്ല എന്നു അവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 അവർ അവേനാടു: നീ
ആരാകുന്നു? ഞങ്ങെള അയച്ചവേരാടു ഉത്തരം
പറേയണ്ടതിന്നു നീ നിെന്നക്കുറിച്ചു തേന്ന എന്തു
പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 23 അതിന്നു അവൻ:
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞതുേപാെല:
കത്തൎ ാവിെന്റ വഴി േനെര ആക്കുവിൻ എന്നു
മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നവെന്റ ശബ്ദം ഞാൻ
ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അയക്കെപ്പട്ടവർ
പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആയിരുന്നു. 25

എന്നാൽ നീ ്രകിസ്തുവല്ല, ഏലീയാവല്ല, ആ
്രപവാചകനും അല്ല എന്നു വരികിൽ നീ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു അവർ േചാദിച്ചു. 26

അതിന്നു േയാഹന്നാൻ: ഞാൻ െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ടു; 27 എെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നവൻ തേന്ന; അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറു
അഴിപ്പാൻ ഞാൻ േയാഗ്യൻ അല്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 28 ഇതു േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര േയാഹന്നാൻ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന േബഥാന്യയിൽ
സംഭവിച്ചു.

29 പിെറ്റന്നാൾ േയശു തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതു
അവൻ കണ്ടിട്ടു: ഇതാ, േലാകത്തിെന്റ പാപം
ചുമക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാടു. 30 എെന്റ
പിന്നാെല ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എനിക്കു
മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു എനിക്കു മുമ്പനായി
തീന്നൎ ു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന. 31

ഞാേനാ അവെന അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും അവൻ
യി്രസാേയലിന്നു െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ
െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതു: ആത്മാവു ഒരു ്രപാവുേപാെല
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അതു
അവെന്റേമൽ വസിച്ചു. 33 ഞാേനാ അവെന
അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിപ്പാൻ എെന്ന അയച്ചവൻ എേന്നാടു:
ആരുെടേമൽ ആത്മാവു ഇറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും
നീ കാണുേമാ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34

അങ്ങെന ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ൈദവപു്രതൻ
തേന്ന എന്നു സാക്ഷ്യം പറകയും െചയത്ിരിക്കുന്നു.

35 പിെറ്റന്നാൾ േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപരുമായി അവിെട നില്ക്കുേമ്പാൾ
36 കടന്നുേപാകുന്ന േയശുവിെന േനാക്കീട്ടു: ഇതാ,
ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാടു എന്നു പറഞ്ഞു. 37 അവൻ
പറഞ്ഞതു ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ േകട്ടു േയശുവിെന
അനുഗമിച്ചു. 38 േയശു തിരിഞ്ഞു അവർ പിന്നാെല
വരുന്നതു കണ്ടു അവേരാടു: നിങ്ങൾ എന്തു
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു; അവർ: റബ്ബീ,
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എന്നു െവച്ചാൽ ഗുേരാ, നീ എവിെട പാക്കൎ ുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചു. 39 അവൻ അവേരാടു: വന്നു കാണ്മിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ വസിക്കുന്ന ഇടം
അവർ കണ്ടു അന്നു അവേനാടുകൂെട പാത്തൎ ു;
അേപ്പാൾ ഏകേദശം പത്താം മണിേനരം ആയിരുന്നു.
40 േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞതു േകട്ടു അവെന
അനുഗമിച്ച രണ്ടുേപരിൽ ഒരുത്തൻ ശിേമാൻ
പെ്രതാസിെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ്
ആയിരുന്നു. 41 അവൻ തെന്റ സേഹാദരനായ
ശിേമാെന ആദ്യം കണ്ടു അവേനാടു: ഞങ്ങൾ
മശീഹെയ എന്നുെവച്ചാൽ ്രകിസ്തുെവ
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 42 അവെന
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; േയശു അവെന
േനാക്കി: നീ േയാഹന്നാെന്റ പു്രതനായ ശിേമാൻ
ആകുന്നു; നിനക്കു േകഫാ എന്നു േപരാകും എന്നു
പറഞ്ഞു; അതു പെ്രതാസ ്എന്നാകുന്നു.

43 പിെറ്റന്നാൾ േയശു ഗലീെലക്കു പുറെപ്പടുവാൻ
ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ഫിലിെപ്പാസിെന കണ്ടു: എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 44

ഫിലിെപ്പാേസാ അെ്രന്തയാസിെന്റയും
പെ്രതാസിെന്റയും പട്ടണമായ േബത്ത്സയിദയിൽ
നിന്നുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 45 ഫിലിെപ്പാസ്
നഥനേയലിെന കണ്ടു അവേനാടു:
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േമാെശയും ്രപവാചകന്മാരും
എഴുതിയിരിക്കുന്നവെന കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;
അവൻ േയാേസഫിെന്റ പു്രതനായ േയശു എന്ന
നസെറത്ത്കാരൻ തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 46

നഥനേയൽ അവേനാടു: നസെറത്തിൽനിന്നു വല്ല
നന്മയും വരുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. ഫിലിെപ്പാസ്
അവേനാടു: വന്നു കാൺക എന്നു പറഞ്ഞു. 47

നഥനേയൽ തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതു േയശു കണ്ടു:
ഇതാ, സാക്ഷാൽ യി്രസാേയല്യൻ; ഇവനിൽ കപടം ഇല്ല
എന്നു അവെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. 48 നഥനേയൽ
അവേനാടു: എെന്ന എവിെടെവച്ചു അറിയും എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: ഫിലിെപ്പാസ ്നിെന്ന വിളിക്കുംമുെമ്പ
നീ അത്തിയുെട കീഴിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
കണ്ടു എന്നു േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 49 നഥനേയൽ
അവേനാടു: റബ്ബീ, നീ ൈദവപു്രതൻ, നീ
യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 50

േയശു അവേനാടു: ഞാൻ നിെന്ന അത്തിയുെട കീഴിൽ
കണ്ടു എന്നു നിേന്നാടു പറകെകാണ്ടു നീ
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? നീ ഇതിെനക്കാൾ വലിയതു
കാണും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 51 ആേമൻ ആേമൻ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: സ്വഗ്ഗൎ ം
തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപു്രതെന്റ അടുക്കൽ
ൈദവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും
െചയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നും അവേനാടു
പറഞ്ഞു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിെല കാനാവിൽ ഒരു
കല്യാണം ഉണ്ടായി; േയശുവിെന്റ അമ്മ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 േയശുവിെനയും

ശിഷ്യന്മാെരയും കല്യാണത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 3

വീഞ്ഞു േപാരാെതവരികയാൽ േയശുവിെന്റ അമ്മ
അവേനാടു: അവക്കൎ ു വീഞ്ഞു ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 4

േയശു അവേളാടു: ്രസ്തീേയ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ
എന്തു? എെന്റ നാഴിക ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 അവെന്റ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാേരാടു: അവൻ

നിങ്ങേളാടു എെന്തങ്കിലും കലപ്ിച്ചാൽ അതു
െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അവിെട
െയഹൂദന്മാരുെട ശുദ്ധീകരണനിയമം അനുസരിച്ചു
രേണ്ടാ മൂേന്നാ പറ വീതം െകാള്ളുന്ന ആറു കലപ്ാ്രതം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 േയശു അവേരാടു: ഈ
കലപ്ാ്രതങ്ങളിൽ െവള്ളം നിെറപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു;
അവർ വെക്കാളവും നിെറച്ചു. 8 ഇേപ്പാൾ േകാരി
വിരുന്നുവാഴിക്കു െകാണ്ടുേപായി െകാടുപ്പിൻ എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു; അവർ െകാണ്ടുേപായി െകാടുത്തു.
9 അതു എവിെടനിന്നു എന്നു െവള്ളം േകാരിയ
ശുശ്രൂഷക്കാരല്ലാെത വിരുന്നുവാഴി അറിഞ്ഞില്ല.
വീഞ്ഞായിത്തീന്നൎ  െവള്ളം വിരുന്നുവാഴി
രുചിേനാക്കിയാെറ മണവാളെന വിളിച്ചു: 10

എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ചേശഷം
ഇളപ്പമായതും െകാടുക്കുമാറുണ്ടു; നീ നല്ല വീഞ്ഞു
ഇതുവെരയും സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചുവേല്ലാ എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 11 േയശു ഇതിെന
അടയാളങ്ങളുെട ആരംഭമായി ഗലീലയിെല
കാനാവിൽെവച്ചു െചയത്ു തെന്റ മഹത്വം
െവളിെപ്പടുത്തി; അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ
വിശ്വസിച്ചു.

12 അനന്തരം അവനും അവെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കഫന്നൎ ഹൂമിേലക്കു
േപായി; അവിെട ഏറനാൾ പാത്തൎ ില്ല.

13 െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹ സമീപം ആകെകാണ്ടു
േയശു െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി. 14

ൈദവാലയത്തിൽ കാള, ആടു, ്രപാവു എന്നിവെയ
വില്ക്കുന്നവെരയും അവിെട ഇരിക്കുന്ന
െപാൻവാണിഭക്കാെരയും കണ്ടിട്ടു 15 കയറുെകാണ്ടു
ഒരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകേളാടുംകൂെട
എല്ലാവെരയും ൈദവാലയത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി.
െപാൻവാണിഭക്കാരുെട നാണ്യം തൂകിക്കളഞ്ഞു
േമശകെള മറിച്ചിട്ടു; 16 ്രപാവുകെള വില്ക്കുന്നവേരാടു:
ഇതു ഇവിെടനിന്നു െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; എെന്റ
പിതാവിെന്റ ആലയെത്ത വാണിഭശാല ആക്കരുതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ:
നിെന്റ ആലയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള എരിവു എെന്ന
തിന്നുകളയുന്നു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഓത്തൎ ു.
18 എന്നാൽ െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു: നിനക്കു
ഇങ്ങെന െചയ്യാം എന്നതിന്നു നീ എന്തു അടയാളം
കാണിച്ചുതരും എന്നു േചാദിച്ചു. 19 േയശു അവേരാടു:
ഈ മന്ദിരം െപാളിപ്പിൻ; ഞാൻ മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം
അതിെന പണിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20

െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു: ഈ മന്ദിരം നാലപ്ത്താറു
സംവത്സരംെകാണ്ടു പണിതിരിക്കുന്നു; നീ മൂന്നു
ദിവസത്തിന്നകം അതിെന പണിയുേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 21 അവേനാ തെന്റ ശരീരം എന്ന
മന്ദിരെത്തക്കുറിച്ചേ്രത പറഞ്ഞതു. 22 അവൻ ഇതു
പറഞ്ഞു എന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റ േശഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓത്തൎ ു
തിരുെവഴുത്തും േയശു പറഞ്ഞ വചനവും
വിശ്വസിച്ചു.

23 െപസഹെപരുന്നാളിൽ െയരൂശേലമിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ െചയത് അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു
പലരും അവെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. 24 േയശുേവാ
എല്ലാവെരയും അറികെകാണ്ടു തെന്നത്താൻ
അവരുെട പക്കൽ വിശ്വസിേച്ചലപ്ിച്ചില്ല. 25

മനുഷ്യനിലുള്ളതു എന്തു എന്നു സ്വതെവ
അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ തനിക്കു മനുഷ്യെനക്കുറിച്ചു
യാെതാരുത്തെന്റയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല.
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൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു
്രപമാണിയായി നിെക്കാേദെമാസ ്എന്നു
േപരുേള്ളാരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2

അവൻ രാ്രതിയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
അവേനാടു: റബ്ബീ, നീ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു
ഉപേദഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു; ൈദവം തേന്നാടുകൂെട ഇെല്ലങ്കിൽ നീ
െചയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങെള െചയവ്ാൻ ആക്കൎ ും
കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 3 േയശു അവേനാടു:
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു;
പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യം കാണ്മാൻ
ആക്കൎ ും കഴിയകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4

നിെക്കാേദെമാസ ്അവേനാടു: മനുഷ്യൻ
വൃദ്ധനായേശഷം ജനിക്കുന്നതു എങ്ങെന? രണ്ടാമതും
അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽ കടന്നു ജനിക്കാേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 5 അതിന്നു േയശു: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിേന്നാടു പറയുന്നു: െവള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും
ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആക്കൎ ും
കഴികയില്ല. 6 ജഡത്താൽ ജനിച്ചതു ജഡം ആകുന്നു;
ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചതു ആത്മാവു ആകുന്നു. 7

നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിേക്കണം എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു പറകയാൽ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടരുതു. 8 കാറ്റു
ഇഷ്ടമുേള്ളടത്തു ഊതുന്നു; അതിെന്റ ശബ്ദം നീ
േകൾക്കുന്നു; എങ്കിലും അതു എവിെടനിന്നു വരുന്നു
എന്നും എവിേടക്കു േപാകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല;
ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുേപാെല
ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9

നിെക്കാേദെമാസ ്അവേനാടു: ഇതു എങ്ങെന
സംഭവിക്കും എന്നു േചാദിച്ചു. 10 േയശു അവേനാടു
ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നീ യി്രസാേയലിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇതു അറിയുന്നില്ലേയാ? 11

ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു:
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതു ്രപസ്താവിക്കയും കണ്ടതു
സാക്ഷീകരിക്കയും െചയ്യുന്നു; ഞങ്ങളുെട സാക്ഷ്യം
നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുന്നില്ലതാനും. 12 ഭൂമിയിലുള്ളതു
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലുള്ളതു നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞാൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും? 13

സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന[വനായി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവനായ] മനുഷ്യപു്രതൻ അല്ലാെത ആരും
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ കയറീട്ടില്ല. 14 േമാെശ മരുഭൂമിയിൽ
സപ്പൎ െത്ത ഉയത്തൎ ിയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതെനയും
ഉയേത്തൎ ണ്ടതാകുന്നു. 15 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും നിത്യജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 16

തെന്റ ഏകജാതനായ പു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും നശിച്ചുേപാകാെത നിത്യജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം അവെന നല്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം േലാകെത്ത േസ്നഹിച്ചു. 17 ൈദവം തെന്റ
പു്രതെന േലാകത്തിൽ അയച്ചതു േലാകെത്ത
വിധിപ്പാനല്ല േലാകം അവനാൽ
രക്ഷിക്കെപ്പടുവാനേ്രത. 18 അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ന്യായവിധി ഇല്ല;
വിശ്വസിക്കാത്തവന്നു ൈദവത്തിെന്റ ഏകജാതാനായ
പു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ ന്യായവിധി
വന്നുകഴിഞ്ഞു. 19 ന്യായവിധി എന്നേതാ, െവളിച്ചം
േലാകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുെട ്രപവൃത്തി
േദാഷമുള്ളതു ആകയാൽ അവർ െവളിച്ചെത്തക്കാൾ

ഇരുളിെന േസ്നഹിച്ചതു തേന്ന. 20 തിന്മ
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവൻ എല്ലാം െവളിച്ചെത്ത
പെകക്കുന്നു; തെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു ആേക്ഷപം
വരാതിരിപ്പാൻ െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്കു വരുന്നതുമില്ല. 21

സത്യം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവേനാ, തെന്റ ്രപവൃത്തി
ൈദവത്തിൽ െചയത്ിരിക്കയാൽ അതു
െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്നു െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്കു വരുന്നു.

22 അതിെന്റേശഷം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി
െയഹൂദ്യേദശത്തു വന്നു അവേരാടുകൂെട സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 23 േയാഹന്നാനും ശേലമിന്നു
അരികത്തു ഐേനാനിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; അവിെട വളെര െവള്ളം
ഉണ്ടായിരുന്നു; ആളുകൾ വന്നു സ്നാനം ഏറ്റു. 24

അന്നു േയാഹന്നാെന തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നില്ല. 25

േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലക്കൎ ു ഒരു
െയഹൂദനുമായി ശുദ്ധീകരണെത്തക്കുറിച്ചു ഒരു വാദം
ഉണ്ടായി; 26 അവർ േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽവന്നു
അവേനാടു: റബ്ബീ, േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര നിേന്നാടുകൂെട
ഇരുന്നവൻ, നീ സാക്ഷീകരിച്ചുട്ടുള്ളവൻ തേന്ന, ഇതാ,
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ലുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അതിന്നു േയാഹന്നാൻ:
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു െകാടുത്തിട്ടല്ലാെത മനുഷ്യന്നു
ഒന്നും ലഭിപ്പാൻ കഴികയില്ല. 28 ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല,
അവന്നു മുമ്പായി അയക്കെപ്പട്ടവനേ്രത എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞതിന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന എനിക്കു സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു. 29 മണവാട്ടി ഉള്ളവൻ മണവാളൻ
ആകുന്നു; മണവാളെന്റ േസ്നഹിതേനാ നിന്നു
മണവാളെന്റ സ്വരം േകട്ടിട്ടു അത്യന്തം
സേന്താഷിക്കുന്നു; ഈ എെന്റ സേന്താഷം
പൂത്തൎ ിയായിരിക്കുന്നു. 30 അവൻ വളേരണം, ഞാേനാ
കുറേയണം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

31 േമലിൽനിന്നു വരുന്നവൻ എല്ലാവക്കൎ ും
മീെതയുള്ളവൻ; ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ െഭൗമികൻ
ആകുന്നു; െഭൗമികമായതു സംസാരിക്കുന്നു;
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു വരുന്നവൻ എല്ലാവക്കൎ ും
മീെതയുള്ളവനായി താൻ കാണക്യും േകൾക്കയും
െചയത്തു സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; 32 അവെന്റ സാക്ഷ്യം
ആരും ൈകെക്കാള്ളുന്നില്ല. 33 അവെന്റ സാക്ഷ്യം
ൈകെക്കാള്ളുന്നവൻ ൈദവം സത്യവാൻ
എന്നുള്ളതിന്നു മു്രദയിടുന്നു. 34 ൈദവം അയച്ചവൻ
ൈദവത്തിെന്റ വചനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു; അവൻ
ആത്മാവിെന അളവുകൂടാെതയേല്ലാ െകാടുക്കുന്നതു.
35 പിതാവു പു്രതെന േസ്നഹിക്കുന്നു; സകലവും
അവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു. 36 പു്രതനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; പു്രതെന
അനുസരിക്കാത്തവേനാ ജീവെന കാണുകയില്ല;
ൈദവേ്രകാധം അവെന്റേമൽ വസിക്കുന്നേതയുള്ള.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു േയാഹന്നാെനക്കാൾ അധികം
ശിഷ്യന്മാെര േചത്തൎ ു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു
എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ടു എന്നു കത്തൎ ാവു

അറിഞ്ഞേപ്പാൾ 2 -- ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാെത േയശു തേന്ന
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചില്ലതാനും -- 3 അവൻ െയഹൂദ്യേദശം
വിട്ടു പിെന്നയും ഗലീെലക്കു യാ്രതയായി. 4 അവൻ
ശമയ്യൎ യിൽ കൂടി കടന്നുേപാേകണ്ടിവന്നു. 5 അങ്ങെന
അവൻ സുഖാർ എേന്നാരു ശമയ്യൎ പട്ടണത്തിൽ
യാേക്കാബ ്തെന്റ പു്രതനായ േയാേസഫിന്നു െകാടുത്ത
നിലത്തിന്നരിെക എത്തി. 6 അവിെട യാേക്കാബിെന്റ
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ഉറവുണ്ടായിരുന്നു. േയശു വഴി നടന്നു ക്ഷീണിച്ചിട്ടു
ഉറവിന്നരിെക ഇരുന്നു; അേപ്പാൾ ഏകേദശം ആറാം
മണിേനരം ആയിരുന്നു. 7 ഒരു ശമയ്യൎ ്രസ്തീ െവള്ളം
േകാരുവാൻ വന്നു; േയശു അവേളാടു: എനിക്കു
കുടിപ്പാൻ തരുേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. 8 അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങെള െകാള്ളുവാൻ
പട്ടണത്തിൽ േപായിരുന്നു. 9 ശമയ്യൎ ്രസ്തീ അവേനാടു: നീ
െയഹൂദൻ ആയിരിെക്ക ശമയ്യൎ ക്കാരത്തിയായ
എേന്നാടു കുടിപ്പാൻ േചാദിക്കുന്നതു എങ്ങെന എന്നു
പറഞ്ഞു. െയഹൂദന്മാക്കൎ ും ശമയ്യൎ ക്കൎ ും തമ്മിൽ
സമ്പക്കൎ മില്ല. — 10 അതിന്നു േയശു: നീ ൈദവത്തിെന്റ
ദാനവും നിേന്നാടു കുടിപ്പാൻ േചാദിക്കുന്നവൻ
ആെരന്നും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ അവേനാടു
േചാദിക്കയും അവൻ ജീവനുള്ള െവള്ളം നിനക്കു
തരികയും െചയ്യുമായിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
11 ്രസ്തീ അവേനാടു: യജമാനേന, നിനക്കു േകാരുവാൻ
പാ്രതം ഇല്ലേല്ലാ; കിണറു ആഴമുള്ളതാകുന്നു; പിെന്ന
ജീവനുള്ള െവള്ളം നിനക്കു എവിെട നിന്നു? 12

നമ്മുെട പിതാവായ യാേക്കാബിെനക്കാൾ നീ
വലിയവേനാ? അവൻ ആകുന്നു ഈ കിണറു
ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു; അവനും അവെന്റ മക്കളും
മൃഗങ്ങളും ഇതിെല െവള്ളം കുടിച്ചുേപാന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 േയശു അവേളാടു: ഈ െവള്ളം
കുടിക്കുന്നവന്നു എല്ലാം പിെന്നയും ദാഹിക്കും. 14

ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം കുടിക്കുന്നവേനാ
ഒരുനാളും ദാഹിക്കയില്ല; ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം
അവനിൽ നിത്യജീവങ്കേലക്കു െപാങ്ങിവരുന്ന
നീരുറവായി തീരും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 ്രസ്തീ
അവനാടു: യജമാനേന, എനിക്കു ദാഹിക്കാെതയും
ഞാൻ േകാരുവാൻ ഇവിടേത്താളം
വരാെതയുമിരിേക്കണ്ടതിന്നു ആ െവള്ളം എനിക്കു
തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 േയശു അവേളാടു:
േപായി ഭത്തൎ ാവിെന വിളിച്ചുെകാണ്ടുവരിക എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 എനിക്കു ഭത്തൎ ാവു ഇല്ല എന്നു ്രസ്തീ
അവേനാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്നു: എനിക്കു ഭത്തൎ ാവു
ഇല്ല എന്നു നീ പറഞ്ഞതു ശരി. 18 അഞ്ചു
ഭത്തൎ ാക്കന്മാർ നിനക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ
ഉള്ളവേനാ ഭത്തൎ ാവല്ല; നീ പറഞ്ഞതു സത്യം തേന്ന
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 19 ്രസ്തീ അവേനാടു:
യജമാനേന, നീ ്രപവാചകൻ എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു.
20 ഞങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ
നമസ്കരിച്ചുവന്നു; നമസ്കരിേക്കണ്ടുന്ന സ്ഥലം
െയരൂശേലമിൽ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േയശു അവേളാടു പറഞ്ഞതു:
്രസ്തീേയ, എെന്റ വാക്കു വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങൾ
പിതാവിെന നമസ്കരിക്കുന്നതു ഈ മലയിലും അല്ല
െയരൂശേലമിലും അല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു. 22

നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിെന നമസ്കരിക്കുന്നു. ഞങ്ങേളാ
അറിയുന്നതിെന നമസ്കരിക്കുന്നു; രക്ഷ
െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ നിന്നേല്ലാ വരുന്നതു. 23

സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിെന ആത്മാവിലും
സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ
വന്നുമിരിക്കുന്നു. തേന്ന നമസ്കരിക്കുന്നവർ
ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരിേക്കണം എന്നു പിതാവു
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 24 ൈദവം ആത്മാവു ആകുന്നു;
അവെന നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും
സത്യത്തിലും നമസ്കരിേക്കണം. 25 ്രസ്തീ അവേനാടു:
മശീഹ — എന്നുെവച്ചാൽ ്രകിസ്തു — വരുന്നു എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു; അവൻ വരുേമ്പാൾ സകലവും
അറിയിച്ചുതരും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 േയശു അവേളാടു:

നിേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തേന്ന മശീഹ എന്നു
പറഞ്ഞു.

27 ഇതിന്നിടയിൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു അവൻ
്രസ്തീേയാടു സംസാരിക്കയാൽ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു എങ്കിലും:
നീ എന്തു േചാദിക്കുന്നു? അവേളാടു എന്തു
സംസാരിക്കുന്നു എന്നു ആരും േചാദിച്ചില്ല. 28

അനന്തരം ്രസ്തീ പാ്രതം െവച്ചിട്ടു പട്ടണത്തിൽ െചന്നു
ജനങ്ങേളാടു: 29 ഞാൻ െചയത്തു ഒെക്കയും
എേന്നാടു പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യെന വന്നുകാണ്മിൻ;
അവൻ പേക്ഷ ്രകിസ്തു ആയിരിക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 31 അതിന്നിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാടു: റബ്ബീ, ഭക്ഷിച്ചാലും എന്നു അേപക്ഷിച്ചു.
32 അതിന്നു അവൻ: നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം
ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്കു ഉണ്ടു എന്നു അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 33 ആകയാൽ വല്ലവനും അവന്നു
ഭക്ഷിപ്പാൻ െകാണ്ടുവന്നുേവാ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം െചയത്ു അവെന്റ
്രപവൃത്തി തിെകക്കുന്നതു തേന്ന എെന്റ ആഹാരം. 35

ഇനി നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു െകായത്്തു വരുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങൾ തല െപാക്കി
േനാക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ തേന്ന െകായത്്തിന്നു
െവളുത്തിരിക്കുന്നതു കാണും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 36 വിെതക്കുന്നവനും
െകായ്യുന്നവനും ഒരുമിച്ചു സേന്താഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
െകായ്യുന്നവൻ കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്കേലക്കു
വിളവു കൂട്ടിെവക്കുന്നു. 37 വിെതക്കുന്നതു ഒരുത്തൻ,
െകായ്യുന്നതു മെറ്റാരുത്തൻ എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാൽ
ഇതിൽ ഒത്തിരിക്കുന്നു. 38 നിങ്ങൾ
അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു െകായവ്ാൻ ഞാൻ നിങ്ങെള
അയച്ചിരിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവർ അദ്ധ്വാനിച്ചു; അവരുെട
അദ്ധ്വാനഫലത്തിേലക്കു നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.

39 ഞാൻ െചയത്തു ഒെക്കയും അവൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു എന്നു ്രസ്തീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ
വാക്കുനിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിെല പല ശമയ്യൎ രും
അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. 40 അങ്ങെന ശമയ്യൎ ർ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു തങ്ങേളാടുകൂെട പാേക്കൎ ണം എന്നു
അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു; അവൻ രണ്ടുനാൾ അവിെട
പാത്തൎ ു. 41 ഏറ്റവും അധികംേപർ അവെന്റ വചനം
േകട്ടു വിശ്വസിച്ചു: 42 ഇനി നിെന്റ വാക്കുെകാണ്ടല്ല
ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതു; ഞങ്ങൾ തേന്ന
േകൾക്കയും അവൻ സാക്ഷാൽ േലാകരക്ഷിതാവു
എന്നു അറികയും െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു ്രസ്തീേയാടു
പറഞ്ഞു.

43 രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ അവിടംവിട്ടു
ഗലീെലക്കു േപായി. 44 ്രപവാചകന്നു തെന്റ
പിതൃേദശത്തു ബഹുമാനം ഇല്ല എന്നു േയശു തേന്ന
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. 45 അവൻ ഗലീലയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഗലീലക്കാർ തങ്ങളും െപരുന്നാളിന്നു
േപായി അവൻ െയരൂശേലമിൽെവച്ചു െപരുനാളിൽ
െചയത്തു ഒെക്കയും കണ്ടതുെകാണ്ടു അവെന
അംഗീകരിച്ചു.

46 അവൻ പിെന്നയും താൻ െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ
ഗലീലയിെല കാനായിൽ വന്നു. അന്നു മകൻ
േരാഗിയായിരുേന്നാരു രാജഭൃത്യൻ കഫന്നൎ ഹൂമിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 47 േയശു െയഹൂദ്യേദശത്തുനിന്നു
ഗലീലയിൽ വന്നു എന്നു അവൻ േകട്ടു അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു, തെന്റ മകൻ
മരിപ്പാറായിരിക്കെകാണ്ടു അവൻ വന്നു അവെന
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െസൗഖ്യമാേക്കണം എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 48 േയശു
അവേനാടു: നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും
കണ്ടിട്ടല്ലാെത വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 49

രാജഭൃത്യൻ അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ, ൈപതൽ
മരിക്കുംമുേമ്പ വേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 50 േയശു
അവേനാടു: െപാെയ്ക്കാൾക; നിെന്റ മകൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. േയശു പറഞ്ഞ
വാക്കു വിശ്വസിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ േപായി. 51 അവൻ
േപാകയിൽ അവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന എതിേരറ്റു
മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 52 അവന്നു
േഭദം വന്ന നാഴിക അവേരാടു േചാദിച്ചതിന്നു അവർ
അവേനാടു: ഇന്നെല ഏഴുമണിക്കു പനി വിട്ടുമാറി
എന്നു പറഞ്ഞു. 53 ആകയാൽ നിെന്റ മകൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േയശു പറഞ്ഞ നാഴികയിൽ
തേന്ന എന്നു അപ്പൻ ്രഗഹിച്ചു താനും കുടുംബം
ഒെക്കയും വിശ്വസിച്ചു. 54 േയശു െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു
ഗലീലയിൽ വന്നേപ്പാൾ ഇതു രണ്ടാമെത്ത
അടയാളമായിട്ടു െചയത്ു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റ േശഷം െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു ഉത്സവം
ഉണ്ടായിട്ടു േയശു െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.

2 െയരൂശേലമിൽ ആട്ടുവാതില്ക്കൽ
േബെഥസദ്ാ എന്നു എ്രബായേപരുള്ള ഒരു കുളം
ഉണ്ടു; അതിന്നു അഞ്ചു മണ്ഡപം ഉണ്ടു. 3 അവയിൽ
വ്യാധിക്കാർ, കുരുടർ, മുടന്തർ, ക്ഷയേരാഗികൾ
ഇങ്ങെന വലിേയാരു കൂട്ടം [െവള്ളത്തിെന്റ ഇളക്കം
കാത്തുെകാണ്ടു] കിടന്നിരുന്നു. 4 [അതതു സമയത്തു
ഒരു ദൂതൻ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി െവള്ളം കലക്കും;
െവള്ളം കലങ്ങിയ േശഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ ഏതു
വ്യാധിപിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന്നു െസൗഖ്യം
വരും.] 5 എന്നാൽ മുപ്പെത്തട്ടു ആണ്ടു േരാഗം പിടിച്ചു
കിടേന്നാരു മനുഷ്യൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 6

അവൻ കിടക്കുന്നതു േയശു കണ്ടു, ഇങ്ങെന ഏറിയ
കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു: നിനക്കു
െസൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുേണ്ടാ എന്നു അവേനാടു
േചാദിച്ചു. 7 േരാഗി അവേനാടു: യജമാനേന, െവള്ളം
കലങ്ങുേമ്പാൾ എെന്ന കുളത്തിൽ ആക്കുവാൻ
എനിക്കു ആരും ഇല്ല; ഞാൻ തേന്ന െചല്ലുേമ്പാൾ
മെറ്റാരുത്തൻ എനിക്കു മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 േയശു അവേനാടു: എഴുേന്നറ്റു
നിെന്റ കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 9

ഉടെന ആ മനുഷ്യൻ െസൗഖ്യമായി കിടക്ക എടുത്തു
നടന്നു.

10 എന്നാൽ അന്നു ശബ്ബത്ത് ആയിരുന്നു. ആകയാൽ
െയഹൂദന്മാർ െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവേനാടു: ഇന്നു
ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; കിടക്ക എടുക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അവൻ അവേരാടു: എെന്ന
െസൗഖ്യമാക്കിയവൻ: കിടക്ക എടുത്ത നടക്ക എന്നു
എേന്നാടു പറഞ്ഞു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12

അവർ അവേനാടു: കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക എന്നു
നിേന്നാടു പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ചു.
13 എന്നാൽ അവിെട പുരുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കയാൽ
േയശു മാറിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവൻ ആെരന്നു
െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 14 അനന്തരം
േയശു അവെന ൈദവാലയത്തിൽെവച്ചു കണ്ടു
അവേനാടു: േനാക്കു, നിനക്കു െസൗഖ്യമായേല്ലാ;
അധികം തിന്മയായതു ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാപം
െചയ്യരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 15 ആ മനുഷ്യൻ േപായി

തെന്ന െസൗഖ്യമാക്കിയതു േയശു എന്നു
െയഹൂദന്മാേരാടു അറിയിച്ചു. 16 േയശു ശബ്ബത്തിൽ
അതു െചയ്കെകാണ്ടു െയഹൂദന്മാർ അവെന
ഉപ്രദവിച്ചു. 17 േയശു അവേരാടു: എെന്റ പിതാവു
ഇന്നുവെരയും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു; ഞാനും
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 18 അങ്ങെന
അവൻ ശബ്ബത്തിെന ലംഘിച്ചതുെകാണ്ടു മാ്രതമല്ല,
ൈദവം സ്വന്തപിതാവു എന്നു പറഞ്ഞു തെന്നത്താൻ
ൈദവേത്താടു സമമാക്കിയതുെകാണ്ടും െയഹൂദന്മാർ
അവെന െകാല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചു േപാന്നു.

19 ആകയാൽ േയശു അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
പിതാവു െചയത്ു കാണുന്നതു അല്ലാെത പു്രതന്നു
സ്വേത ഒന്നും െചയവ്ാൻ കഴികയില്ല; അവൻ
െചയ്യുന്നതു എല്ലാം പു്രതനും അവ്വണ്ണം തേന്ന
െചയ്യുന്നു. 20 പിതാവു പു്രതെന േസ്നഹിക്കയും താൻ
െചയ്യുന്നതു ഒെക്കയും അവന്നു
കാണിച്ചുെകാടുക്കയും െചയ്യുന്നു; നിങ്ങൾ
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടുമാറു ഇവയിൽ വലിയ ്രപവൃത്തികളും
അവന്നു കാണിച്ചുെകാടുക്കും. 21 പിതാവു
മരിച്ചവെര ഉണത്തൎ ി ജീവിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
പു്രതനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെര ജീവിപ്പിക്കുന്നു. 22

എല്ലാവരും പിതാവിെന ബഹുമാനിക്കുന്നതുേപാെല
പു്രതെനയും ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന്നു പിതാവു
ആെരയും ന്യായം വിധിക്കാെത ന്യായവിധി എല്ലാം
പു്രതന്നുെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 23 പു്രതെന
ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവെന അയച്ച
പിതാവിെനയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. 24 ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: എെന്റ വചനം
േകട്ടു എെന്ന അയച്ചവെന വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു
നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാെത
മരണത്തിൽനിന്നു ജീവങ്കേലക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു. 25

ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
മരിച്ചവർ ൈദവപു്രതെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കയും
േകൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കയും െചയ്യുന്ന
നാഴികവരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. 26

പിതാവിന്നു തന്നിൽതേന്ന ജീവനുള്ളതുേപാെല
അവൻ പു്രതന്നും തന്നിൽതേന്ന ജീവനുള്ളവൻ
ആകുമാറു വരം നല്കിയിരിക്കുന്നു. 27 അവൻ
മനുഷ്യപു്രതൻ ആകയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ
അവന്നു അധികാരവും നല്കിയിരിക്കുന്നു. 28 ഇതിങ്കൽ
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടരുതു; കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും
അവെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു, 29 നന്മ െചയത്വർ
ജീവന്നായും തിന്മ െചയത്വർ ന്യായവിധിക്കായും
പുനരുത്ഥാനം െചയവ്ാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു.

30 എനിക്കു സ്വേത ഒന്നും െചയവ്ാൻ കഴിയുന്നതല്ല;
ഞാൻ േകൾക്കുന്നതുേപാെല ന്യായം വിധിക്കുന്നു;
ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടം അല്ല, എെന്ന അയച്ചവെന്റ
ഇഷ്ടമേ്രത െചയവ്ാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുെകാണ്ടു എെന്റ
വിധി നീതിയുള്ളതു ആകുന്നു. 31 ഞാൻ
എെന്നക്കുറിച്ചു തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ എെന്റ
സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല. 32 എെന്നക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം
പറയുന്നതു മെറ്റാരുത്തൻ ആകുന്നു; അവൻ
എെന്നക്കുറിച്ചു പറയുന്ന സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു. 33 നിങ്ങൾ േയാഹാന്നാെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു; അവൻ സത്യത്തിന്നു സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 34 എനിേക്കാ മനുഷ്യെന്റ
സാക്ഷ്യംെകാണ്ടു ആവശ്യമില്ല: നിങ്ങൾ
രക്ഷിക്കെപ്പടുവാനേ്രത ഇതു പറയുന്നതു. 35 അവൻ
ജ്വലിച്ചു ്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കു ആയിരുന്നു; നിങ്ങൾ
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അലപ്സമയേത്തക്കു അവെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
ഉല്ലസിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു. 36 എനിേക്കാ േയാഹന്നാെന്റ
സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടു; പിതാവു
എനിക്കു അനുഷഠ്ിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്ന
്രപവൃത്തികൾ, ഞാൻ െചയ്യുന്ന ്രപവൃത്തികൾ തേന്ന,
പിതാവു എെന്ന അയച്ചു എന്നു എെന്നക്കുറിച്ചു
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 37 എെന്ന അയച്ച പിതാവുതാനും
എെന്നക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
അവെന്റ ശബ്ദം ഒരുനാളും േകട്ടിട്ടില്ല, അവെന്റ രൂപം
കണ്ടിട്ടില്ല; 38 അവെന്റ വചനം നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ
വസിക്കുന്നതുമില്ല; അവൻ അയച്ചവെന നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. 39 നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെള
േശാധനെചയ്യുന്നു; അവയിൽ നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ
ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവേല്ലാ; അവ
എനിക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 40 എങ്കിലും ജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
നിങ്ങൾക്കു മനസ്സില്ല. 41 ഞാൻ മനുഷ്യേരാടു
ബഹുമാനം വാങ്ങുന്നില്ല. 42 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു
ഉള്ളിൽ ൈദവേസ്നഹം ഇല്ല എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ
നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; എെന്ന നിങ്ങൾ
ൈകെക്കാള്ളുന്നില്ല; മെറ്റാരുത്തൻ സ്വന്തനാമത്തിൽ
വന്നാൽ അവെന നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളും. 44 തമ്മിൽ
തമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിെക്കാണ്ടു
ഏകൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനം
അേന്വഷിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്കു എങ്ങെന വിശ്വസിപ്പാൻ
കഴിയും? 45 ഞാൻ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ നിങ്ങെള
കുറ്റം ചുമത്തും എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നരുതു.
നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ഉണ്ടു; നിങ്ങൾ
്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്ന േമാെശ തേന്ന. 46 നിങ്ങൾ
േമാെശെയ വിശ്വസിച്ചു എങ്കിൽ എെന്നയും
വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു; അവൻ എെന്നക്കുറിച്ചു
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 47 എന്നാൽ അവെന്റ എഴുത്തു
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എെന്റ വാക്കു
എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും?

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം േയശു തിെബയ്യൎ ാസ ്എന്ന
ഗലീലക്കടലിെന്റ അക്കെരക്കു േപായി. 2

അവൻ േരാഗികളിൽ െചയ്യുന്ന അടയാളങ്ങെള
കണ്ടിട്ടു ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ പിന്നാെല
െചന്നു. 3 േയശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
അവിെട ഇരുന്നു. 4 െയഹൂദന്മാരുെട
െപസഹെപരുനാൾ അടുത്തിരുന്നു. 5 േയശു
വലിേയാരു പുരുഷാരം തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതു
കണ്ടിട്ടു ഫിലിെപ്പാസിേനാടു: ഇവക്കൎ ു തിന്നുവാൻ നാം
എവിെട നിന്നു അപ്പം വാങ്ങും എന്നു േചാദിച്ചു. 6

ഇതു അവെന പരീക്ഷിപ്പാനേ്രത േചാദിച്ചതു; താൻ
എന്തു െചയവ്ാൻ േപാകുന്നു എന്നു താൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നു. 7 ഫിലിെപ്പാസ ്അവേനാടു:
ഓേരാരുത്തന്നു അലപ്മലപ്ം ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു
ഇരുനൂറു പണത്തിന്നു അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി
ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ്
അവേനാടു: 9 ഇവിെട ഒരു ബാലകൻ ഉണ്ടു; അവെന്റ
പക്കൽ അഞ്ചു യവത്തപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ടു;
എങ്കിലും ഇ്രതേപക്കൎ ു അതു എന്തുള്ളു എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 ആളുകെള ഇരുത്തുവിൻ എന്നു േയശു
പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്തു വളെര പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു;

അയ്യായിരേത്താളം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു. 11 പിെന്ന
േയശു അപ്പം എടുത്തു വാഴത്്തി ഇരുന്നവക്കൎ ു
പങ്കിട്ടുെകാടുത്തു; അങ്ങെന തേന്ന മീനും
േവണ്ടുേന്നടേത്താളം െകാടുത്തു. 12 അവക്കൎ ു
തൃപത്ിയായേശഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടു: േശഷിച്ച
കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാെത േശഖരിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 അഞ്ചു യവത്തപ്പത്തിൽ തിന്നു േശഷിച്ച
കഷണം അവർ േശഖരിച്ചു പ്രന്തണ്ടു െകാട്ട
നിറെച്ചടുത്തു. 14 അവൻ െചയത് അടയാളം
ആളുകൾ കണ്ടിട്ടു: േലാകത്തിേലക്കു വരുവാനുള്ള
്രപവാചകൻ ഇവൻ ആകുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു.

15 അവർ വന്നു തെന്ന പിടിച്ചു രാജാവാക്കുവാൻ
ഭാവിക്കുന്നു എന്നു േയശു അറിഞ്ഞിട്ടു പിെന്നയും
തനിച്ചു മലയിേലക്കു വാങ്ങിേപ്പായി. 16

സന്ധ്യയായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ കടലപ്ുറേത്തക്കു
ഇറങ്ങി 17 പടകുകയറി കടലക്കെര
കഫന്നൎ ഹൂമിേലക്കു യാ്രതയായി; ഇരുട്ടായേശഷവും
േയശു അവരുെട അടുക്കൽ വന്നിരുന്നില്ല. 18

െകാടുങ്കാറ്റു അടിക്കയാൽ കടൽ േകാപിച്ചു. 19 അവർ
നാലു അഞ്ചു നാഴിക ദൂരേത്താളം വലിച്ചേശഷം േയശു
കടലിേന്മൽ നടന്നു പടകിേനാടു സമീപിക്കുന്നതു
കണ്ടു േപടിച്ചു. 20 അവൻ അവേരാടു: ഞാൻ
ആകുന്നു; േപടിേക്കണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അവർ
അവെന പടകിൽ കയറ്റുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു; ഉടെന പടകു
അവർ േപാകുന്ന േദശത്തു എത്തിേപ്പായി.

22 പിെറ്റന്നാൾ കടൽക്കെര നിന്ന പുരുഷാരം ഒരു
പടകല്ലാെത അവിെട േവെറ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും
േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട പടകിൽ കയറാെത
ശിഷ്യന്മാർ മാ്രതം േപായിരുന്നു എന്നും ്രഗഹിച്ചു. 23

എന്നാൽ കത്തൎ ാവു വാഴത്്തീട്ടു അവർ അപ്പം തിന്ന
സ്ഥലത്തിന്നരിെക തിെബയ്യൎ ാസിൽനിന്നു
െചറുപടകുകൾ എത്തിയിരുന്നു. 24 േയശു അവിെട
ഇല്ല ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ല എന്നു പുരുഷാരം കണ്ടേപ്പാൾ
തങ്ങളും പടകു കയറി േയശുവിെന തിരഞ്ഞു
കഫന്നൎ ഹൂമിൽ എത്തി. 25 കടലക്കെര അവെന
കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ: റബ്ബീ, നീ എേപ്പാൾ ഇവിെട വന്നു
എന്നു േചാദിച്ചു. 26 അതിന്നു േയശു: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ
അടയാളം കണ്ടതുെകാണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്നു
തൃപത്രായതുെകാണ്ടേ്രത എെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നതു.
27 നശിച്ചുേപാകുന്ന ആഹാരത്തിന്നായിട്ടല്ല,
നിത്യജീവങ്കേലക്കു നിലനില്ക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്നായിട്ടു
തേന്ന ്രപവത്തൎ ിപ്പിൻ; അതു മനുഷ്യപു്രതൻ നിങ്ങൾക്കു
തരും. അവെന പിതാവായ ൈദവം മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അവർ അവേനാടു:
ൈദവത്തിന്നു ്രപസാദമുള്ള ്രപവൃത്തികെള
്രപവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ എന്തു െചേയ്യണം
എന്നു േചാദിച്ചു. 29 േയശു അവേരാടു: ൈദവത്തിന്നു
്രപസാദമുള്ള ്രപവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നതേ്രത എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 30

അവർ അവേനാടു: ഞങ്ങൾ കണ്ടു നിെന്ന
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു നീ എന്തു അടയാളം െചയ്യുന്നു?
എന്തു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു? 31 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നു; അവക്കൎ ു തിന്നുവാൻ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു അപ്പം െകാടുത്തു എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയശു
അവേരാടു: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നുള്ള അപ്പം േമാെശയല്ല
നിങ്ങൾക്കു തന്നതു, എെന്റ പിതാവേ്രത
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു
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തരുന്നതു. 33 ൈദവത്തിെന്റ അപ്പേമാ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു േലാകത്തിന്നു ജീവെന
െകാടുക്കുന്നതു ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അവർ
അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ, ഈ അപ്പം എേപ്പാഴും
ഞങ്ങൾക്കു തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 35 േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ ജീവെന്റ അപ്പം
ആകുന്നു; എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവന്നു
വിശക്കയില്ല; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ഒരുനാളും
ദാഹിക്കയുമില്ല. 36 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന കണ്ടിട്ടും
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 37 പിതാവു എനിക്കു തരുന്നതു
ഒെക്കയും എെന്റ അടുക്കൽ വരും; എെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നവെന ഞാൻ ഒരുനാളും തള്ളിക്കളകയില്ല. 38

ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല, എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടമേ്രത
െചയവ്ാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതു.
39 അവൻ എനിക്കു തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാെത
എല്ലാം ഒടുക്കെത്ത നാളിൽ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിേക്കണം എന്നാകുന്നു എെന്ന
അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം. 40 പു്രതെന േനാക്കിെക്കാണ്ടു
അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നിത്യജീവൻ
ഉണ്ടാേകണെമന്നാകുന്നു എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം;
ഞാൻ അവെന ഒടുക്കെത്ത നാളിൽ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിക്കും.

41 ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ െയഹൂദന്മാർ
അവെനക്കുറിച്ചു പിറുപിറുത്തു: 42 ഇവൻ
േയാേസഫിെന്റ പു്രതനായ േയശു അല്ലേയാ? അവെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ;
പിെന്ന ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു
അവൻ പറയുന്നതു എങ്ങെന എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
43 േയശു അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ
തമ്മിൽ പിറുപിറുേക്കണ്ടാ; 44 എെന്ന അയച്ച പിതാവു
ആകഷൎ ിച്ചിട്ടല്ലാെത ആക്കൎ ും എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ കഴികയില്ല; ഞാൻ ഒടുക്കെത്ത നാളിൽ
അവെന ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിക്കും. 45 എല്ലാവരും
ൈദവത്താൽ ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടവർ ആകും എന്നു
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
പിതാവിേനാടു േകട്ടുപഠിച്ചവൻ എല്ലാം എെന്റ
അടുക്കൽ വരും. 46 പിതാവിെന ആെരങ്കിലും
കണ്ടിട്ടുണ്ടു എന്നല്ല, ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു
വന്നവൻ മാ്രതേമ പിതാവിെന കണ്ടിട്ടുള്ള. 47

ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു. 48 ഞാൻ
ജീവെന്റ അപ്പം ആകുന്നു. 49 നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ
മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നിട്ടും മരിച്ചുവേല്ലാ. 50 ഇേതാ
തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങുന്ന അപ്പം ആകുന്നു. 51

സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ
ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം
എേന്നക്കും ജീവിക്കും; ഞാൻ െകാടുപ്പാനിരിക്കുന്ന
അപ്പേമാ േലാകത്തിെന്റ ജീവന്നു േവണ്ടി ഞാൻ
െകാടുക്കുന്ന എെന്റ മാംസം ആകുന്നു.

52 ആകയാൽ െയഹൂദന്മാർ: നമുക്കു തെന്റ മാംസം
തിേന്നണ്ടതിന്നു തരുവാൻ ഇവന്നു എങ്ങെന കഴിയും
എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വാദിച്ചു. 53 േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ മാംസം
തിന്നാെതയും അവെന്റ രക്തം കുടിക്കാെതയും
ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല. 54 എെന്റ
മാംസം തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം കുടിക്കയും

െചയ്യുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; ഞാൻ ഒടുക്കെത്ത
നാളിൽ അവെന ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിക്കും. 55 എെന്റ
മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എെന്റ രക്തം
സാക്ഷാൽ പാനീയവും ആകുന്നു. 56 എെന്റ മാംസം
തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം കുടിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ
എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. 57

ജീവനുള്ള പിതാവു എെന്ന അയച്ചിട്ടു ഞാൻ
പിതാവിൻമൂലം ജീവിക്കുന്നതുേപാെല എെന്ന
തിന്നുന്നവൻ എൻമൂലം ജീവിക്കും. 58 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം ഇതു ആകുന്നു;
പിതാക്കന്മാർ തിന്നുകയും മരിക്കയും
െചയത്തുേപാെല അല്ല; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ
എേന്നക്കും ജീവിക്കും. 59 അവൻ കഫന്നൎ ഹൂമിൽ
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ പള്ളിയിൽെവച്ചു ഇതു പറഞ്ഞു.

60 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അതു േകട്ടിട്ടു: ഇതു
കഠിനവാക്കു, ഇതു ആക്കൎ ു േകൾപ്പാൻ കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു. 61 ശിഷ്യന്മാർ അതിെനെച്ചാല്ലി
പിറുപിറുക്കുന്നതു േയശു തന്നിൽ തേന്ന അറിഞ്ഞു
അവേരാടു: ഇതു നിങ്ങൾക്കു ഇടച്ചൎ  ആകുന്നുേവാ? 62

മനുഷ്യപു്രതൻ മുെമ്പ ഇരുേന്നടേത്തക്കു
കയറിേപ്പാകുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടാേലാ? 63

ജീവിപ്പിക്കുന്നതു ആത്മാവു ആകുന്നു; മാംസം
ഒന്നിന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനും
ആകുന്നു. 64 എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. — വിശ്വസിക്കാത്തവർ
ഇന്നവർ എന്നും തെന്ന കാണിച്ചു െകാടുക്കുന്നവൻ
ഇന്നവൻ എന്നും േയശു ആദിമുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു
— 65 ഇതു േഹതുവായിട്ടേ്രത ഞാൻ നിങ്ങേളാടു:
പിതാവു കൃപ നല്കീട്ടല്ലാെത ആക്കൎ ും എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു എന്നും
അവൻ പറഞ്ഞു.

66 അന്നുമുതൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും
പിൻവാങ്ങിേപ്പായി, പിെന്ന അവേനാടുകൂെട
സഞ്ചരിച്ചില്ല. 67 ആകയാൽ േയശു പന്തിരുവേരാടു:
നിങ്ങൾക്കും െപാെയ്ക്കാൾവാൻ മനസ്സുേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 68 ശിേമാൻ പെ്രതാസ ്അവേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, ഞങ്ങൾ ആരുെട അടുക്കൽ േപാകും?
നിത്യജീവെന്റ വചനങ്ങൾ നിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടു. 69 നീ
ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ എന്നു ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 70 േയശു അവേരാടു: നിങ്ങെള
പ്രന്തണ്ടുേപെര ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ?
എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു പിശാചു ആകുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതു അവൻ ശിേമാൻ
ഈസ്കേയ്യൎ ാത്താവിെന്റ മകനായ യൂദെയക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞു. 71 ഇവൻ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തൻ എങ്കിലും
അവെന കാണിച്ചുെകാടുപ്പാനുള്ളവൻ ആയിരുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം േയശു ഗലീലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു;
െയഹൂദന്മാർ അവെന െകാല്ലുവാൻ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടു െയഹൂദ്യയിൽ

സഞ്ചരിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 2 എന്നാൽ
െയഹൂദന്മാരുെട കൂടാരെപ്പരുനാൾ അടുത്തിരുന്നു. 3

അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവേനാടു: നീ െചയ്യുന്ന
്രപവൃത്തികെള നിെന്റ ശിഷ്യന്മാരും കാേണണ്ടതിന്നു
ഇവിടം വിട്ടു െയഹൂദ്യയിേലക്കു േപാക. 4 ്രപസിദ്ധൻ
ആകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ ആരും രഹസ്യത്തിൽ
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ഒന്നും െചയ്യുന്നില്ലേല്ലാ; നീ ഇതു െചയ്യുന്നു എങ്കിൽ
േലാകത്തിന്നു നിെന്നത്തേന്ന െവളിെപ്പടുത്തുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും അവനിൽ
വിശ്വസിച്ചില്ല. 6 േയശു അവേരാടു: എെന്റ സമയം
ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾേക്കാ എല്ലയേ്പാഴും
സമയം തേന്ന. 7 നിങ്ങെള പെകപ്പാൻ േലാകത്തിന്നു
കഴിയുന്നതല്ല; എന്നാൽ അതിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
േദാഷമുള്ളവ എന്നു ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ചു
സാക്ഷ്യം പറയുന്നതുെകാണ്ടു അതു എെന്ന
പെകക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ െപരുനാളിന്നു േപാകുവിൻ;
എെന്റ സമയം ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ടു ഞാൻ
ഈ െപരുനാളിന്നു ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നില്ല; 9 ഇങ്ങെന
അവേരാടു പറഞ്ഞിട്ടു ഗലീലയിൽ തേന്ന പാത്തൎ ു.

10 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ െപരുനാളിന്നു
േപായേശഷം അവനും പരസ്യമായിട്ടല്ല രഹസ്യത്തിൽ
എന്നേപാെല േപായി. 11 എന്നാൽ െയഹൂദന്മാർ
െപരുനാളിൽ: അവൻ എവിെട എന്നു േചാദിച്ചു
അവെന അേന്വഷിച്ചു. 12 പുരുഷാരത്തിൽ
അവെനക്കുറിച്ചു വളെര കുശുകുശുപ്പു ഉണ്ടായി:
അവൻ നല്ലവൻ എന്നു ചിലരും അല്ല, അവൻ
പുരുഷാരെത്ത വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നു മറ്റു ചിലരും
പറഞ്ഞു. 13 എങ്കിലും െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ടു
ആരും ്രപസിദ്ധമായി അവെനക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചില്ല.

14 െപരുനാൾ പാതി കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു ഉപേദശിച്ചു. 15

വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യാത്ത ഇവൻ ശാ്രസ്തം അറിയുന്നതു
എങ്ങെന എന്നു െയഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 16 േയശു അവേരാടു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു: എെന്റ ഉപേദശം എേന്റതല്ല, എെന്ന
അയച്ചവേന്റതേ്രത. 17 അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയവ്ാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഈ ഉപേദശം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളേതാ ഞാൻ സ്വയമായി
്രപസ്താവിക്കുന്നേതാ എന്നു അറിയും. 18 സ്വയമായി
്രപസ്താവിക്കുന്നവൻ സ്വന്തമഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നു;
തെന്ന അയച്ചവെന്റ മഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നവൻ
സത്യവാൻ ആകുന്നു; നീതിേകടു അവനിൽ ഇല്ല. 19

േമാെശ നിങ്ങൾക്കു ന്യായ്രപമാണം തന്നിട്ടില്ലേയാ?
എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആരും ന്യായ്രപമാണം
ആചരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ലുവാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നതു എന്തു? 20 അതിന്നു പുരുഷാരം:
നിനക്കു ഒരു ഭൂതം ഉണ്ടു; ആർ നിെന്ന െകാല്ലുവാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 േയശു
അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാൻ ഒരു ്രപവൃത്തി
െചയത്ു; അതിങ്കൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടുന്നു. 22 േമാെശ നിങ്ങൾക്കു പരിേച്ഛദന
നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ -- അതു േമാെശയുെട കാലത്തല്ല
പിതാക്കന്മാരുെട കാലത്തെ്രത തുടങ്ങിയതു -- നിങ്ങൾ
ശബ്ബത്തിൽ മനുഷ്യെന പരിേച്ഛദന കഴിക്കുന്നു. 23

േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു നീക്കം
വരാതിരിപ്പാൻ ശബ്ബത്തിലും മനുഷ്യൻ പരിേച്ഛദന
ഏല്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യെന
മുഴുവനും െസൗഖ്യമാക്കിയതിനാൽ എേന്നാടു
ഈഷൎ ്യെപ്പടുന്നുേവാ? 24 കാഴച്്രപകാരം
വിധിക്കരുതു; നീതിയുള്ള വിധി വിധിപ്പിൻ.

25 െയരൂശേലമ്യരിൽ ചിലർ: അവർ െകാല്ലുവാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നവൻ ഇവൻ അല്ലേയാ? 26 അവൻ
ൈധയ്യൎ േത്താെട സംസാരിക്കുന്നുവേല്ലാ; അവർ
അവേനാടു ഒന്നും പറയുന്നില്ല; ഇവൻ ്രകിസ്തു
ആകുന്നു എന്നു ്രപമാണികൾ യഥാത്ഥൎ മായി
്രഗഹിച്ചുേവാ? 27 എങ്കിലും ഇവൻ എവിെടനിന്നു

എന്നു നാം അറിയുന്നു; ്രകിസ്തു വരുേമ്പാേഴാ അവൻ
എവിെടനിന്നു എന്നു ആരും അറികയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 ആകയാൽ േയശു ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ എെന്ന അറിയുന്നു;
ഞാൻ എവിെടനിെന്നന്നും അറിയുന്നു. ഞാൻ
സ്വയമായിട്ടു വന്നവനല്ല, എെന്ന അയച്ചവൻ
സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവെന നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.
29 ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നതുെകാണ്ടും
അവൻ എെന്ന അയച്ചതുെകാണ്ടും ഞാൻ അവെന
അറിയുന്നു എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 30 ആകയാൽ
അവർ അവെന പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ചു എങ്കിലും
അവെന്റ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആരും
അവെന്റേമൽ ൈക െവച്ചില്ല. 31 പുരുഷാരത്തിൽ
പലരും: ്രകിസ്തു വരുേമ്പാൾ ഇവൻ െചയത്തിൽ
അധികം അടയാളം െചയ്യുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു
അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. 32 പുരുഷാരം
അവെനക്കുറിച്ചു ഇങ്ങെന കുശുകുശുക്കുന്നു എന്നു
പരീശന്മാർ േകട്ടാെറ അവെന പിടിേക്കണ്ടതിന്നു
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും േചവകെര
അയച്ചു. 33 േയശുേവാ: ഞാൻ ഇനി കുെറേനരം
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നു; പിെന്ന എെന്ന
അയച്ചവെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു. 34 നിങ്ങൾ
എെന്ന അേന്വഷിക്കും കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ
ഇരിക്കുേന്നടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയുമില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അതു േകട്ടിട്ടു െയഹൂദന്മാർ: നാം
കെണ്ടത്താതവണ്ണം ഇവൻ എവിേടക്കു േപാകുവാൻ
ഭാവിക്കുന്നു? യവനന്മാരുെട ഇടയിൽ
ചിതറിപ്പാക്കൎ ുന്നവരുെട അടുക്കൽ േപായി യവനെര
ഉപേദശിപ്പാൻ ഭാവേമാ? 36 നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും, എെന്ന കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും;
ഞാൻ ഇരിക്കുേന്നടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ
കഴികയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാക്കു എന്തു എന്നു
തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

37 ഉത്സവത്തിെന്റ മഹാദിനമായ ഒടുക്കെത്ത നാളിൽ
േയശുനിന്നുെകാണ്ടു: ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കെട്ട. 38 എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെന്റ ഉള്ളിൽനിന്നു തിരുെവഴുത്തു
പറയുന്നതുേപാെല ജീവജലത്തിെന്റ നദികൾ ഒഴുകും
എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 39 അവൻ ഇതു തന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവക്കൎ ു ലഭിപ്പാനുള്ള
ആത്മാവിെനക്കുറിച്ചു ആകുന്നു പറഞ്ഞതു; േയശു
അന്നു േതജസ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആത്മാവു
വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. 40 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും ആ
വാക്കു േകട്ടിട്ടു: ഇവൻ സാക്ഷാൽ ആ ്രപവാചകൻ
ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 41 േവെറ ചിലർ: ഇവൻ
്രകിസ്തു തേന്ന എന്നും മറ്റു ചിലർ: ഗലീലയിൽ നിേന്നാ
്രകിസ്തു വരുന്നതു? 42 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയിൽ നിന്നും
ദാവീദ ്പാത്തൎ  ്രഗാമമായ േബേത്ത്ലെഹമിൽനിന്നും
്രകിസ്തു വരുന്നു എന്നു തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നില്ലേയാ
എന്നും പറഞ്ഞു. 43 അങ്ങെന പുരുഷാരത്തിൽ
അവെനെച്ചാല്ലി ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 44 അവരിൽ ചിലർ
അവെന പിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു എങ്കിലും ആരും
അവെന്റേമൽ ൈക െവച്ചില്ല.

45 േചവകർ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
പരീശന്മാരുെടയും അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവർ
അവേരാടു: നിങ്ങൾ അവെന െകാണ്ടുവരാഞ്ഞതു
എന്തു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: 46 ഈ മനുഷ്യൻ
സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല ആരും ഒരുനാളും
സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു േചവകർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 47

പരീശന്മാർ അവേരാടു: നിങ്ങളും െതറ്റിേപ്പാേയാ? 48

േയാഹന്നാൻ 7:5 826 േയാഹന്നാൻ 7:48



8

്രപമാണികളിൽ ആകെട്ട പരീശന്മാരിൽ ആകെട്ട
ആെരങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? 49

ന്യായ്രപമാണം അറിയാത്ത പുരുഷാരേമാ
ശപിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 50

അവരിൽ ഒരുത്തനായി, മുെമ്പ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിരുന്ന നിെക്കാേദെമാസ ്അവേരാടു: 51 ഒരു
മനുഷ്യെന്റ വാെമാഴി ആദ്യം േകട്ടു, അവൻ
െചയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത നമ്മുെട
ന്യായ്രപമാണം അവെന വിധിക്കുന്നുേവാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 52 അവർ അവേനാടു: നീയും
ഗലീലക്കാരേനാ? പരിേശാധിച്ചുേനാക്കുക; ഗലീലയിൽ
നിന്നു ്രപവാചകൻ എഴുേന്നല്ക്കുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

53 [അങ്ങെന ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീട്ടിൽ
േപായി.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശുേവാ ഒലീവ ്മലയിേലക്കു േപായി. 2

അതികാലത്തു അവൻ പിെന്നയും
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു; ജനം ഒെക്കയും

അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവൻ ഇരുന്നു അവെര
ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 3 ശാ്രസ്തിമാരും
പരീശന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു ്രസ്തീെയ
െകാണ്ടുവന്നു നടുവിൽ നിറുത്തി അവേനാടു: 4

ഗുേരാ, ഈ ്രസ്തീെയ വ്യഭിചാരകമ്മൎ ത്തിൽ തേന്ന
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
കെല്ലറിേയണം എന്നു േമാെശ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ഇവെളക്കുറിച്ചു
എന്തു പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 6 ഇതു അവെന
കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സംഗതി കിേട്ടണ്ടതിന്നു അവെന
പരീക്ഷിച്ചു േചാദിച്ചതായിരുന്നു. േയശുേവാ
കുനിഞ്ഞു വിരൽെകാണ്ടു നിലത്തു
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 7 അവർ അവേനാടു
േചാദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ നിവിന്നൎ ു:
നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവെള ഒന്നാമതു കല്ലു
എറിയെട്ട എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 8 പിെന്നയും
കുനിഞ്ഞു വിരൽെകാണ്ടു നിലത്തു
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9 അവർ അതു േകട്ടിട്ടു
മനസ്സാക്ഷിയുെട ആേക്ഷപം േഹതുവായി മൂത്തവരും
ഇളയവരും ഓേരാരുത്തനായി വിട്ടുേപായി;
േയശുമാ്രതവും നടുവിൽ നില്ക്കുന്ന ്രസ്തീയും േശഷിച്ചു. 10

േയശു നിവിന്നൎ ു അവേളാടു: ്രസ്തീേയ, അവർ എവിെട?
നിനക്കു ആരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: 11 ഇല്ല കത്തൎ ാേവ, എന്നു അവൾ
പറഞ്ഞു. ഞാനും നിനക്കു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല:
േപാക, ഇനി പാപം െചയ്യരുതു എന്നു േയശു
പറഞ്ഞു].

12 േയശു പിെന്നയും അവേരാടു സംസാരിച്ചു: ഞാൻ
േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം ആകുന്നു; എെന്ന
അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാെത ജീവെന്റ
െവളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു. 13

പരീശന്മാർ അവേനാടു: നീ നിെന്നക്കുറിച്ചു തേന്ന
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; നിെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 േയശു അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ചു തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും
എെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; ഞാൻ
എവിെടനിന്നു വന്നു എന്നും എവിേടക്കു േപാകുന്നു
എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങേളാ, ഞാൻ
എവിെടനിന്നു വന്നു എന്നും എവിേടക്കു േപാകുന്നു

എന്നും അറിയുന്നില്ല. 15 നിങ്ങൾ ജഡ്രപകാരം
വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ ആെരയും വിധിക്കുന്നില്ല. 16

ഞാൻ വിധിച്ചാലും ഞാൻ ഏകനല്ല, ഞാനും എെന്ന
അയച്ച പിതാവും കൂെടയാകയാൽ എെന്റ വിധി
സത്യമാകുന്നു. 17 രണ്ടു മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം സത്യം
എന്നു നിങ്ങളുെട ന്യായ്രപമാണത്തിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 18 ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ചു
തേന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; എെന്ന അയച്ച പിതാവും
എെന്നക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 19 അവർ
അവേനാടു: നിെന്റ പിതാവു എവിെട എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു േയശു: നിങ്ങൾ എെന്ന ആകെട്ട എെന്റ
പിതാവിെന ആകെട്ട അറിയുന്നില്ല; എെന്ന അറിഞ്ഞു
എങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്തുെവച്ചു ഈ
വചനം പറഞ്ഞു; അവെന്റ നാഴിക അതുവെരയും
വന്നിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ടു ആരും അവെന പിടിച്ചില്ല.

21 അവൻ പിെന്നയും അവേരാടു: ഞാൻ േപാകുന്നു;
നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും; നിങ്ങളുെട പാപത്തിൽ
നിങ്ങൾ മരിക്കും; ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്കു
നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 22

ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്കു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ
കഴികയില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു പേക്ഷ
തെന്നത്താൻ െകാല്ലുേമാ എന്നു െയഹൂദന്മാർ
പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
കീഴിൽനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ േമലിൽനിന്നുള്ളവൻ;
നിങ്ങൾ ഈ േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ ഈ
േലാകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല. 24 ആകയാൽ നിങ്ങളുെട
പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു; ഞാൻ അങ്ങെനയുള്ളവൻ
എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവർ
അവേനാടു: നീ ആർ ആകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു
േയശു: ആദിമുതൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചുേപാരുന്നതു തേന്ന. 26 നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു
വളെര സംസാരിപ്പാനും വിധിപ്പാനും എനിക്കു ഉണ്ടു;
എങ്കിലും എെന്ന അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു;
അവേനാടു േകട്ടതു തേന്ന ഞാൻ േലാകേത്താടു
സംസാരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 27

പിതാവിെനക്കുറിച്ചു ആകുന്നു അവൻ തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതു എന്നു അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല. 28 ആകയാൽ
േയശു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന ഉയത്തൎ ിയേശഷം
ഞാൻ തേന്ന അവൻ എന്നും ഞാൻ സ്വയമായിട്ടു
ഒന്നും െചയ്യാെത പിതാവു എനിക്കു
ഉപേദശിച്ചുതന്നതുേപാെല ഇതു സംസാരിക്കുന്നു
എന്നും അറിയും. 29 എെന്ന അയച്ചവൻ
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു; ഞാൻ എല്ലായേ്പാഴും അവന്നു
്രപസാദമുള്ളതു െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ എെന്ന
ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവൻ
ഇങ്ങെന സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പലരും
അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

31 തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െയഹൂദന്മാേരാടു േയശു:
എെന്റ വചനത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
വാസ്തവമായി എെന്റ ശിഷ്യന്മാരായി 32 സത്യം
അറികയും സത്യം നിങ്ങെള സ്വത്രന്തന്മാരാക്കുകയും
െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവർ അവേനാടു:
ഞങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതി; ആക്കൎ ും ഒരുനാളും
ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾ സ്വത്രന്തന്മാർ ആകും
എന്നു നീ പറയുന്നതു എങ്ങെന എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 34 അതിന്നു േയശു: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
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നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: പാപം െചയ്യുന്നവൻ എല്ലാം
പാപത്തിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നു. 35 ദാസൻ
എേന്നക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല; പു്രതേനാ
എേന്നക്കും വസിക്കുന്നു. 36 പു്രതൻ നിങ്ങൾക്കു
സ്വാത്രന്ത്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ
സ്വത്രന്തർ ആകും. 37 നിങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതി എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; എങ്കിലും എെന്റ
വചനത്തിന്നു നിങ്ങളിൽ ഇടം ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
എെന്ന െകാല്ലുവാൻ േനാക്കുന്നു. 38 പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു;
നിങ്ങളുെട പിതാവിേനാടു േകട്ടിട്ടുള്ളതു നിങ്ങൾ
െചയ്യുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 39 അവർ
അവേനാടു: അ്രബാഹാം ആകുന്നു ഞങ്ങളുെട
പിതാവു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്നു േയശു
അവേരാടു: നിങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കൾ എങ്കിൽ
അ്രബാഹാമിെന്റ ്രപവൃത്തികെള െചയ്യുമായിരുന്നു. 40

എന്നാൽ ൈദവേത്താടു േകട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ എെന്ന നിങ്ങൾ
െകാല്ലുവാൻ േനാക്കുന്നു; അങ്ങെന അ്രബാഹാം
െചയത്ില്ലേല്ലാ. 41 നിങ്ങളുെട പിതാവിെന്റ
്രപവൃത്തികെള നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ അവേനാടു: ഞങ്ങൾ പരസംഗത്താൽ
ജനിച്ചവരല്ല; ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പിതാേവയുള്ളു; ൈദവം
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 42 േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: ൈദവം നിങ്ങളുെട പിതാവു എങ്കിൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന േസ്നഹിക്കുമായിരുന്നു; ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
സ്വയമായി വന്നതല്ല, അവൻ എെന്ന അയച്ചതാകുന്നു.
43 എെന്റ ഭാഷണം നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കാത്തതു എന്തു?
എെന്റ വചനം േകൾപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു
മനസ്സില്ലായ്കെകാണ്ടേ്രത. 44 നിങ്ങൾ പിശാെചന്ന
പിതാവിെന്റ മക്കൾ; നിങ്ങളുെട പിതാവിെന്റ
േമാഹങ്ങെള െചയവ്ാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ
ആദിമുതൽ കുലപാതകൻ ആയിരുന്നു; അവനിൽ
സത്യം ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു സത്യത്തിൽ നില്ക്കുന്നതുമില്ല.
അവൻ േഭാഷ്കു പറയുേമ്പാൾ സ്വന്തത്തിൽനിന്നു
എടുത്തു പറയുന്നു; അവൻ േഭാഷ്കു പറയുന്നവനും
അതിെന്റ അപ്പനും ആകുന്നു. 45 ഞാേനാ സത്യം
പറയുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ എെന്ന
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 46 നിങ്ങളിൽ ആർ എെന്ന
പാപെത്തക്കുറിച്ചു േബാധം വരുത്തുന്നു? ഞാൻ
സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാത്തതു എന്തു? 47 ൈദവസന്തതിയായവൻ
ൈദവവചനം േകൾക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ൈദവസന്തതിയല്ലായ്കെകാണ്ടു േകൾക്കുന്നില്ല. 48

െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു: നീ ഒരു ശമയ്യൎ ൻ; നിനക്കു
ഭൂതം ഉണ്ടു എന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയല്ലേയാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അതിന്നു േയശു: എനിക്കു
ഭൂതമില്ല; ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന ബഹുമാനിക്ക
അേ്രത െചയ്യുന്നതു; നിങ്ങേളാ എെന്ന
അപമാനിക്കുന്നു. 50 ഞാൻ എെന്റ മഹത്വം
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല; അേന്വഷിക്കയും വിധിക്കയും
െചയ്യുന്നവൻ ഒരുവൻ ഉണ്ടു. 51 ആേമൻ, ആേമൻ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: എെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കുന്നവൻ ഒരുനാളും മരണം കാൺകയില്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 52 െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു:
നിനക്കു ഭൂതം ഉണ്ടു എന്നു ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു
മനസ്സിലായി; അ്രബാഹാമും ്രപവാചകന്മാരും മരിച്ചു;
നീേയാ എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ഒരുനാളും
മരണം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു പറയുന്നു. 53

ഞങ്ങളുെട പിതാവായ അ്രബാഹാമിെനക്കാൾ നീ
വലിയവേനാ? അവൻ മരിച്ചു, ്രപവാചകന്മാരും
മരിച്ചു; നിെന്നത്തെന്ന നീ ആർ ആക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു 54 േയശു: ഞാൻ എെന്നത്തേന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തിയാൽ എെന്റ മഹത്വം ഏതുമില്ല;
എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നതു എെന്റ പിതാവു
ആകുന്നു; അവെന നിങ്ങളുെട ൈദവം എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 55 എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവെന
അറിയുന്നില്ല; ഞാേനാ അവെന അറിയുന്നു; അവെന
അറിയുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ
നിങ്ങെളേപ്പാെല േഭാഷ്കുപറയുന്നവൻ ആകും;
എന്നാൽ ഞാൻ അവെന അറിയുന്നു; അവെന്റ
വചനം ്രപമാണിക്കയും െചയ്യുന്നു. 56 നിങ്ങളുെട
പിതാവായ അ്രബാഹാം എെന്റ ദിവസം കാണും
എന്നുള്ളതുെകാണ്ടു ഉല്ലസിച്ചു; അവൻ കണ്ടു
സേന്താഷിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 57

െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു: നിനക്കു അമ്പതു വയസ്സു
ആയിട്ടില്ല; നീ അ്രബാഹാമിെന കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 58 േയശു അവേരാടു: ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: അ്രബാഹാം
ജനിച്ചതിന്നു മുേമ്പ ഞാൻ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 59

അേപ്പാൾ അവർ അവെന എറിവാൻ കല്ലു എടുത്തു;
േയശുേവാ മറഞ്ഞു ൈദവാലയം വിട്ടു േപായി.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ പിറവിയിേല
കുരുടനാേയാരു മനുഷ്യെന കണ്ടു. 2 അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ അവേനാടു: റബ്ബീ, ഇവൻ

കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം
െചയത്ു? ഇവേനാ ഇവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാേരാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 3 അതിന്നു േയശു: അവൻ എങ്കിലും
അവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാെരങ്കിലും പാപം െചയത്ിട്ടല്ല,
ൈദവ്രപവൃത്തി അവങ്കൽ െവളിവാേകണ്ടതിന്നേ്രത. 4

എെന്ന അയച്ചവെന്റ ്രപവൃത്തി പകൽ ഉേള്ളടേത്താളം
നാം െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു; ആക്കൎ ും
്രപവത്തൎ ിച്ചുകൂടാത്ത രാ്രതി വരുന്നു. 5 ഞാൻ
േലാകത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം
ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ നിലത്തു തുപ്പി തുപ്പൽെകാണ്ടു
േചറുണ്ടാക്കി േചറു അവെന്റ കണ്ണിേന്മൽ പൂശി: 7 നീ
െചന്നു ശിേലാഹാംകുളത്തിൽ കഴുകുക എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു; ശിേലാഹാം എന്നതിന്നു
അയക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നത്ഥൎ ം. അവൻ േപായി കഴുകി,
കണ്ണു കാണുന്നവനായി മടങ്ങിവന്നു. 8 അയല്ക്കാരും
അവെന മുെമ്പ ഇരക്കുന്നവനായി കണ്ടവരും:
ഇവനല്ലേയാ അവിെട ഇരുന്നു ഭിക്ഷ യാചിച്ചവൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ തേന്ന എന്നു ചിലരും
അല്ല, അവെനേപ്പാെലയുള്ളവൻ എന്നു മറ്റുചിലരും
പറഞ്ഞു; ഞാൻ തേന്ന എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 10

അവർ അവേനാടു: നിെന്റ കണ്ണു തുറന്നതു എങ്ങെന
എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ: 11 േയശു എന്നു
േപരുള്ള മനുഷ്യൻ േചറുണ്ടാക്കി എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ
പൂശി: ശിേലാഹാംകുളത്തിൽ െചന്നു കഴുകുക എന്നു
എേന്നാടു പറഞ്ഞു; ഞാൻ േപായി കഴുകി കാഴച്
്രപാപിച്ചു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 അവൻ
എവിെട എന്നു അവർ അവേനാടു േചാദിച്ചതിന്നു:
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

13 കുരുടനായിരുന്നവെന അവർ പരീശന്മാരുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി. 14 േയശു േചറുണ്ടാക്കി
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അവെന്റ കണ്ണു തുറന്നതു ശബ്ബത്ത് നാളിൽ ആയിരുന്നു.
15 അവൻ കാഴച് ്രപാപിച്ചതു എങ്ങെന എന്നു
പരീശന്മാരും അവേനാടു േചാദിച്ചു. അവൻ
അവേരാടു: അവൻ എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ േചറു േതച്ചു
ഞാൻ കഴുകി; കാഴച് ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 പരീശന്മാരിൽ ചിലർ: ഈ മനുഷ്യൻ
ശബ്ബത്ത് ്രപമാണിക്കായ്കെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു വന്നവനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. മറ്റു
ചിലർ: പാപിയാേയാരു മനുഷ്യന്നു ഇങ്ങെനയുള്ള
അടയാളങ്ങൾ െചയവ്ാൻ എങ്ങെന കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നത
ഉണ്ടായി. 17 അവർ പിെന്നയും കുരുടേനാടു: നിെന്റ
കണ്ണു തുറന്നതുെകാണ്ടു നീ അവെനക്കുറിച്ചു എന്തു
പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: അവൻ ഒരു
്രപവാചകൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 18 കാഴച്
്രപാപിച്ചവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാെര വിളിച്ചു
േചാദിക്കുേവാളം അവൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്നും
കാഴച് ്രപാപിച്ചു എന്നും െയഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല.
19 കുരുടനായി ജനിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന
നിങ്ങളുെട മകൻ ഇവൻ തേന്നേയാ? എന്നാൽ
അവന്നു ഇേപ്പാൾ കണ്ണു കാണുന്നതു എങ്ങെന എന്നു
അവർ അവേരാടു േചാദിച്ചു. 20 അവെന്റ
അമ്മയപ്പന്മാർ: ഇവൻ ഞങ്ങളുെട മകൻ എന്നും
കുരുടനായി ജനിച്ചവൻ എന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
21 എന്നാൽ കണ്ണു കാണുന്നതു എങ്ങെന എന്നു
അറിയുന്നില്ല; അവെന്റ കണ്ണു ആർ തുറന്നു എന്നും
അറിയുന്നില്ല; അവേനാടു േചാദിപ്പിൻ; അവന്നു
്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ; അവൻ തേന്ന പറയും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 െയഹൂദന്മാെര
ഭയെപ്പടുകെകാണ്ടേ്രത അവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാർ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു; അവെന ്രകിസ്തു എന്നു
ഏറ്റുപറയുന്നവൻ പള്ളി്രഭഷ്ടനാേകണം എന്നു
െയഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു 23

അതുെകാണ്ടേ്രത അവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാർ: അവന്നു
്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ; അവേനാടു േചാദിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞതു. 24 കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യെന അവർ
രണ്ടാമതും വിളിച്ചു: ൈദവത്തിന്നു മഹത്വം െകാടുക്ക;
ആ മനുഷ്യൻ പാപി എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 അതിന്നു അവൻ: അവൻ പാപിേയാ
അല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഒന്നു അറിയുന്നു;
ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ കണ്ണു കാണുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26 അവർ അവേനാടു:
അവൻ നിനക്കു എന്തു െചയത്ു? നിെന്റ കണ്ണു
എങ്ങെന തുറന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 27 അതിന്നു
അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ; നിങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചില്ല; വീണ്ടും േകൾപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതു എന്തു?
നിങ്ങൾക്കും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആകുവാൻ
മനസ്സുേണ്ടാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അേപ്പാൾ
അവർ അവെന ശകാരിച്ചു: നീ അവെന്റ ശിഷ്യൻ;
ഞങ്ങൾ േമാെശയുെട ശിഷ്യന്മാർ. 29 േമാെശേയാടു
ൈദവം സംസാരിച്ചു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു;
ഇവേനാ എവിെടനിന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 30 ആ മനുഷ്യൻ അവേരാടു: എെന്റ കണ്ണു
തുറന്നിട്ടും അവൻ എവിെടനിന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയാത്തതു ആശ്ചയ്യൎ ം. 31 പാപികളുെട ്രപാത്ഥൎ ന
ൈദവം േകൾക്കുന്നില്ല എന്നും
ൈദവഭക്തനായിരുന്നു അവെന്റ ഇഷ്ടം
െചയ്യുന്നവെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകൾക്കുന്നു എന്നും നാം
അറിയുന്നു. 32 കുരുടനായി പിറന്നവെന്റ കണ്ണു
ആെരങ്കിലും തുറന്ന്രപകാരം േലാകം ഉണ്ടായതുമുതൽ

േകട്ടിട്ടില്ല. 33 ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു വന്നവൻ
അെല്ലങ്കിൽ അവന്നു ഒന്നും െചയവ്ാൻ കഴികയില്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34 അവർ അവേനാടു: നീ
മുഴുവനും പാപത്തിൽ പിറന്നവൻ; നീ ഞങ്ങെള
ഉപേദശിക്കുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.

35 അവെന പുറത്താക്കി എന്നു േയശു േകട്ടു;
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: നീ ൈദവപു്രതനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു. 36 അതിന്നു
അവൻ: യജമാനേന, അവൻ ആർ ആകുന്നു? ഞാൻ
അവനിൽ വിശ്വസിക്കാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37

േയശു അവേനാടു: നീ അവെന കണ്ടിട്ടുണ്ടു; നിേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നവൻ അവൻ തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു.
38 ഉടെന അവൻ: കത്തൎ ാേവ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന നമസ്കരിച്ചു. 39

കാണാത്തവർ കാണ്മാനും കാണുന്നവർ കുരുടർ
ആവാനും ഇങ്ങെന ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ
ഇഹേലാകത്തിൽ വന്നു എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 40

അവേനാടുകൂെടയുള്ള ചില പരീശന്മാർ ഇതു േകട്ടിട്ടു:
ഞങ്ങളും കുരുടേരാ എന്നു േചാദിച്ചു. 41 േയശു
അവേരാടു: നിങ്ങൾ കുരുടർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കു പാപം ഇല്ലായിരുന്നു; എന്നാൽ: ഞങ്ങൾ
കാണുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങളുെട പാപം നില്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: ആട്ടിൻെതാഴുത്തിൽ വാതിലൂെട
കടക്കാെത േവെറ വഴിയായി കയറുന്നവൻ

കള്ളനും കവച്ചൎ ക്കാരനും ആകുന്നു. 2 വാതിലൂെട
കടക്കുന്നവേനാ ആടുകളുെട ഇടയൻ ആകുന്നു. 3

അവന്നു വാതിൽകാവല്ക്കാരൻ തുറന്നുെകാടുക്കുന്നു;
ആടുകൾ അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു; തെന്റ
ആടുകെള അവൻ േപർെചാല്ലി വിളിച്ചു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 4 തനിക്കുള്ളവെയ ഒെക്കയും
പുറത്തു െകാണ്ടു േപായേശഷം അവൻ അെവക്കു
മുമ്പായി നടക്കുന്നു; ആടുകൾ അവെന്റ ശബ്ദം
അറിഞ്ഞു അവെന അനുഗമിക്കുന്നു. 5 അന്യന്മാരുെട
ശബ്ദം അറിയായ്കെകാണ്ടു അവ അന്യെന
അനുഗമിക്കാെത വിട്ടു ഓടിേപ്പാകും. 6 ഈ സാദൃശ്യം
േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതു ഇന്നതു എന്നു അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

7 േയശു പിെന്നയും അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ആടുകളുെട
വാതിൽ ഞാൻ ആകുന്നു. 8 എനിക്കു മുെമ്പ വന്നവർ
ഒെക്കയും കള്ളന്മാരും കവച്ചൎ ക്കാരും അേ്രത;
ആടുകേളാ അവരുെട വാക്കു േകട്ടില്ല. 9 ഞാൻ
വാതിൽ ആകുന്നു; എന്നിലൂെട കടക്കുന്നവൻ
രക്ഷെപ്പടും; അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തു
േപാകയും േമച്ചൽ കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യും. 10

േമാഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാെത
കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവക്കൎ ു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും
സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അേ്രത ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നതു. 11 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകുന്നു;
നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കു േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന
െകാടുക്കുന്നു. 12 ഇടയനും ആടുകളുെട
ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ െചന്നായ ്വരുന്നതു
കണ്ടു ആടുകെള വിട്ടു ഓടിക്കളയുന്നു; െചന്നായ്
അവെയ പിടിക്കയും ചിന്നിച്ചുകളകയും െചയ്യുന്നു.
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13 അവൻ കൂലിക്കാരനും ആടുകെളക്കുറിച്ചു
വിചാരമില്ലാത്തവനുമേല്ലാ. 14 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ;
പിതാവു എെന്ന അറികയും ഞാൻ പിതാവിെന
അറികയും െചയ്യുന്നതുേപാെല ഞാൻ
എനിക്കുള്ളവെയ അറികയും എനിക്കുള്ളവ എെന്ന
അറികയും െചയ്യുന്നു. 15 ആടുകൾക്കു േവണ്ടി ഞാൻ
എെന്റ ജീവെന െകാടുക്കുന്നു. 16 ഈ െതാഴുത്തിൽ
ഉൾെപ്പടാത്ത േവെറ ആടുകൾ എനിക്കു ഉണ്ടു;
അവെയയും ഞാൻ നടേത്തണ്ടതാകുന്നു; അവ എെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കും; ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടവും ഒരിടയനും
ആകും. 17 എെന്റ ജീവെന വീണ്ടും
്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിെന
െകാടുക്കുന്നതുെകാണ്ടു പിതാവു എെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നു. 18 ആരും അതിെന എേന്നാടു
എടുത്തുകളയുന്നില്ല; ഞാൻ തേന്ന അതിെന
െകാടുക്കുന്നു; അതിെന െകാടുപ്പാൻ എനിക്കു
അധികാരം ഉണ്ടു; വീണ്ടും ്രപാപിപ്പാനും അധികാരം
ഉണ്ടു; ഈ കലപ്ന എെന്റ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു
എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

19 ഈ വചനംനിമിത്തം െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ
പിെന്നയും ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 20 അവരിൽ പലരും;
അവന്നു ഭൂതം ഉണ്ടു; അവൻ ്രഭാന്തൻ ആകുന്നു;
അവെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 മറ്റു ചിലർ: ഇതു ഭൂത്രഗസ്തെന്റ വാക്കല്ല;
ഭൂതത്തിന്നു കുരുടന്മാരുെട കണ്ണു തുറപ്പാൻ കഴിയുേമാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

22 അനന്തരം െയരൂശേലമിൽ ്രപതിഷേ്ഠാത്സവം
ആചരിച്ചു; അന്നു ശീതകാലമായിരുന്നു. 23 േയശു
ൈദവലായത്തിൽ ശേലാേമാെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ
നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 24 െയഹൂദന്മാർ അവെന
വളഞ്ഞു: നീ എ്രതേത്താളം ഞങ്ങെള ആശിപ്പിക്കുന്നു?
നീ ്രകിസ്തു എങ്കിൽ സപ്ഷ്ടമായി പറക എന്നു
അവേനാടു പറഞ്ഞു. 25 േയശു അവേരാടു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു;
എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; എെന്റ
പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ െചയ്യുന്ന
്രപവൃത്തികൾ എനിക്കു സാക്ഷ്യം ആകുന്നു. 26

നിങ്ങേളാ എെന്റ ആടുകളുെട
കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായ്കയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 27

എെന്റ ആടുകൾ എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു; ഞാൻ
അവെയ അറികയും അവ എെന്ന അനുഗമിക്കയും
െചയ്യുന്നു. 28 ഞാൻ അെവക്കു നിത്യജീവൻ
െകാടുക്കുന്നു; അവ ഒരുനാളും നശിച്ചു േപാകയില്ല;
ആരും അവെയ എെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
പിടിച്ചുപറിക്കയും ഇല്ല. 29 അവെയ തന്നിരിക്കുന്ന
എെന്റ പിതാവു എല്ലാവരിലും വലിയവൻ;
പിതാവിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചുപറിപ്പാൻ ആക്കൎ ും
കഴികയില്ല 30 ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു. 31

െയഹൂദന്മാർ അവെന എറിവാൻ പിെന്നയും കല്ലു
എടുത്തു. 32 േയശു അവേരാടു: പിതാവിെന്റ
കലപ്നയാൽ ഞാൻ പല നല്ല ്രപവൃത്തികൾ നിങ്ങെള
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഏതു
്രപവൃത്തിനിമിത്തം നിങ്ങൾ എെന്ന കെല്ലറിയുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചു. 33 െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു:
നല്ല്രപവൃത്തിനിമിത്തമല്ല, ൈദവദൂഷണംനിമിത്തവും
നീ മനുഷ്യനായിരിെക്ക നിെന്നത്തേന്ന ൈദവം
ആക്കുന്നതുെകാണ്ടുമേ്രത ഞങ്ങൾ നിെന്ന
കെല്ലറിയുന്നതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34 േയശു
അവേരാടു: നിങ്ങൾ േദവന്മാർ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു എന്നു നിങ്ങളുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ

എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേയാ? 35 ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവെര േദവന്മാർ എന്നു
പറഞ്ഞു എങ്കിൽ -- തിരുെവഴുത്തിന്നു നീക്കം
വന്നുകൂടായേല്ലാ -- 36 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതൻ
എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു: നീ ൈദവദൂഷണം
പറയുന്നു എന്നു പിതാവു വിശുദ്ധീകരിച്ചു
േലാകത്തിൽ അയച്ചവേനാടു നിങ്ങൾ പറയുന്നുേവാ?
37 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തി
െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിൽ എെന്ന വിശ്വസിേക്കണ്ടാ; 38

െചയ്യുന്നു എങ്കിേലാ എെന്ന വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും
പിതാവു എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു നിങ്ങൾ
്രഗഹിച്ചു അറിേയണ്ടതിന്നു ്രപവൃത്തിെയ വിശ്വസിപ്പിൻ.
39 അവർ അവെന പിെന്നയും പിടിപ്പാൻ േനാക്കി;
അവേനാ അവരുെട കയ്യിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപായി.

40 അവൻ േയാദ്ദൎ ാന്നക്കെര േയാഹന്നാൻ ആദിയിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു പിെന്നയും
െചന്നു അവിെട പാത്തൎ ു. 41 പലരും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: േയാഹന്നാൻ അടയാളം ഒന്നും
െചയത്ിട്ടില്ല; എന്നാൽ ഇവെനക്കുറിച്ചു േയാഹന്നാൻ
പറഞ്ഞതു ഒെക്കയും സത്യമായിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 42 അവിെട പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മറിയയുെടയും അവളുെട സേഹാദരി
മാത്തൎ യുെടയും ്രഗാമമായ േബഥാന്യയിെല
ലാസർ എന്ന ഒരുത്തൻ ദീനമായ്ക്കിടന്നു. 2 ഈ

മറിയ ആയിരുന്നു കത്തൎ ാവിെന പരിമള ൈതലം പൂശി
തെന്റ തലമുടിെകാണ്ടു അവെന്റ കാൽ തുെടച്ചതു.
അവളുെട സേഹാദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു
ദീനമായ്ക്കിടന്നതു. 3 ആ സേഹാദരിമാർ അവെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു: കത്തൎ ാേവ, നിനക്കു
്രപിയനായവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. 4

േയശു അതു േകട്ടിട്ടു: ഈ ദീനം മരണത്തിന്നായിട്ടല്ല,
ൈദവപു്രതൻ മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന്നു ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വത്തിന്നായിട്ടേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയശു
മാത്തൎ െയയും അവളുെട സേഹാദരിെയയും
ലാസരിെനയും േസ്നഹിച്ചു. 6 എന്നിട്ടും അവൻ
ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു േകട്ടാെറ താൻ അന്നു ഇരുന്ന
സ്ഥലത്തു രണ്ടു ദിവസം പാത്തൎ ു. 7 അതിെന്റേശഷം
അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടു: നാം വീണ്ടും
െയഹൂദ്യയിേലക്കു േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 8

ശിഷ്യന്മാർ അവേനാടു: റബ്ബീ, െയഹൂദന്മാർ ഇേപ്പാൾ
തേന്ന നിെന്ന കെല്ലറിവാൻ ഭാവിച്ചുവേല്ലാ; നീ
പിെന്നയും അവിെട േപാകുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു.
9 അതിന്നു േയശു: പകലിന്നു പ്രന്തണ്ടു മണിേനരം
ഇല്ലേയാ? പകൽസമയത്തു നടക്കുന്നവൻ ഈ
േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം കാണുന്നതുെകാണ്ടു
ഇടറുന്നില്ല. 10 രാ്രതിയിൽ നടക്കുന്നവേനാ അവന്നു
െവളിച്ചം ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു ഇടറുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 11 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ: നമ്മുെട
േസ്നഹിതനായ ലാസർ നി്രദെകാള്ളുന്നു; എങ്കിലും
ഞാൻ അവെന ഉണത്തൎ ുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 12 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, അവൻ നി്രദെകാള്ളുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു
െസൗഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയശുേവാ
അവെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ചു ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതു;
ഉറക്കം എന്ന നി്രദെയക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നു
അവക്കൎ ു േതാന്നിേപ്പായി. 14 അേപ്പാൾ േയശു
സപ്ഷ്ടമായി അവേരാടു: ലാസർ മരിച്ചുേപായി; 15

േയാഹന്നാൻ 10:13 830 േയാഹന്നാൻ 11:15



12

ഞാൻ അവിെട ഇല്ലാഞ്ഞതുെകാണ്ടു നിങ്ങെള
വിചാരിച്ചു സേന്താഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ
ഇടയാകുമേല്ലാ; എന്നാൽ നാം അവെന്റ അടുക്കൽ
േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ദിദിെമാസ ്എന്നു േപരുള്ള
േതാമാസ ്സഹശിഷ്യന്മാേരാടു: അവേനാടുകൂെട
മരിേക്കണ്ടതിന്നു നാമും േപാക എന്നു പറഞ്ഞു.

17 േയശു അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവെന
കല്ലറയിൽ െവച്ചിട്ടു നാലുദിവസമായി എന്നു
അറിഞ്ഞു. 18 േബഥാന്യ െയരൂശേലമിന്നരിെക
ഏകേദശം രണ്ടു നാഴിക ദൂരത്തായിരുന്നു. 19

മാത്തൎ െയയും മറിയെയയും സേഹാദരെനക്കുറിച്ചു
ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു പല െയഹൂദന്മാരും
അവരുെട അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. 20 േയശു വരുന്നു
എന്നു േകട്ടിട്ടു മാത്തൎ  അവെന എതിേരലപ്ാൻ െചന്നു;
മറിയേയാ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു. 21 മാത്തൎ  േയശുവിേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, നീ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ
സേഹാദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു. 22 ഇേപ്പാഴും നീ
ൈദവേത്താടു എന്തു അേപക്ഷിച്ചാലും ൈദവം
നിനക്കു തരും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേളാടു: നിെന്റ സേഹാദരൻ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 24 മാത്തൎ
അവേനാടു: ഒടുക്കെത്ത നാളിെല പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അവൻ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 േയശു അവേളാടു: ഞാൻ തേന്ന
പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. 26

ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും
ഒരുനാളും മരിക്കയില്ല; ഇതു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അവൾ അവേനാടു: ഉവ്വു,
കത്തൎ ാേവ, േലാകത്തിൽ വരുവാനുള്ള
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു നീ തേന്ന എന്നു ഞാൻ
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു 28 േപായി
തെന്റ സേഹാദരിയായ മറിയെയ സ്വകായ്യൎ മായി
വിളിച്ചു: ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ടു; നിെന്ന വിളിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 29 അവൾ േകട്ട ഉടെന എഴുേന്നറ്റു അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 30 േയശു അതുവെര ്രഗാമത്തിൽ
കടക്കാെത മാത്തൎ  അവെന എതിേരറ്റ സ്ഥലത്തു തേന്ന
ആയിരുന്നു. 31 വീട്ടിൽ അവേളാടുകൂെട ഇരുന്നു
അവെള ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാർ, മറിയ േവഗം
എഴുേന്നറ്റു േപാകുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവൾ കല്ലെറക്കൽ
കരവാൻ േപാകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു പിൻെചന്നു.
32 േയശു ഇരിക്കുേന്നടത്തു മറിയ എത്തി അവെന
കണ്ടിട്ടു അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു: കത്തൎ ാേവ, നീ
ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ
മരിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവൾ
കരയുന്നതും അവേളാടുകൂെട വന്ന െയഹൂദന്മാർ
കരയുന്നതും േയശു കണ്ടിട്ടു ഉള്ളം െനാന്തു കലങ്ങി: 34

അവെന െവച്ചതു എവിെട എന്നു േചാദിച്ചു.
കത്തൎ ാേവ, വന്നു കാണക് എന്നു അവർ അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 35 േയശു കണ്ണുനീർ വാത്തൎ ു. 36 ആകയാൽ
െയഹൂദന്മാർ: കേണ്ടാ അവേനാടു എ്രത ്രപിയം
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 37 ചിലേരാ: കുരുടെന്റ
കണ്ണു തുറന്ന ഇവന്നു ഇവെനയും
മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.
38 േയശു പിെന്നയും ഉള്ളം െനാന്തു കല്ലെറക്കൽ
എത്തി; അതു ഒരു ഗുഹ ആയിരുന്നു; ഒരു കല്ലും
അതിേന്മൽ െവച്ചിരുന്നു. 39 കല്ലു നീക്കുവിൻ എന്നു
േയശു പറഞ്ഞു. മരിച്ചവെന്റ സേഹാദരിയായ മാത്തൎ :
കത്തൎ ാേവ, നാറ്റം െവച്ചുതുടങ്ങി; നാലുദിവസമായേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 40 േയശു അവേളാടു: വിശ്വസിച്ചാൽ

നീ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം കാണും എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അവർ
കല്ലു നീക്കി. േയശു േമേലാട്ടു േനാക്കി: പിതാേവ, നീ
എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിെന്ന
വാഴത്്തുന്നു. 42 നീ എേപ്പാഴും എെന്റ അേപക്ഷ
േകൾക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും നീ എെന്ന അയച്ചു എന്നു ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന
പുരുഷാരം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട നിമിത്തം
ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 43 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ: ലാസേര, പുറത്തു വരിക എന്നു
ഉറെക്ക വിളിച്ചു. 44 മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു;
അവെന്റ കാലും ൈകയും ശീലെകാണ്ടു െകട്ടിയും
മുഖം റൂമാൽെകാണ്ടു മൂടിയുമിരുന്നു. അവെന്റ െകട്ടു
അഴിപ്പിൻ; അവൻ േപാകെട്ട എന്നു േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞു.

45 മറിയയുെട അടുക്കൽ വന്ന െയഹൂദന്മാരിൽ
പലരും അവൻ െചയത്തു കണ്ടിട്ടു അവനിൽ
വിശ്വസിച്ചു. 46 എന്നാൽ ചിലർ പരീശന്മാരുെട
അടുക്കൽ േപായി േയശു െചയത്തു അവേരാടു
അറിയിച്ചു.

47 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും സംഘം
കൂടി: നാം എന്തു െചേയ്യണ്ടു? ഈ മനുഷ്യൻ വളെര
അടയാളങ്ങൾ െചയ്യുന്നുവേല്ലാ. 48 അവെന ഇങ്ങെന
വിേട്ടച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും;
േറാമക്കാരും വന്നു നമ്മുെട സ്ഥലെത്തയും
ജനെത്തയും എടുത്തുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 49

അവരിൽ ഒരുത്തൻ, ആ സംവത്സരെത്ത
മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവു തേന്ന, അവേരാടു:
നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല; 50 ജനം മുഴുവനും
നശിച്ചുേപാകാതവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്കു
േവണ്ടി മരിക്കുന്നതു നന്നു എന്നു ഓക്കൎ ുന്നതുമില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 51 അവൻ ഇതു സ്വയമായി
പറഞ്ഞതല്ല, താൻ ആ സംവത്സരെത്ത
മഹാപുേരാഹിതൻ ആകയാൽ ജനത്തിന്നു േവണ്ടി
േയശു മരിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നു ്രപവചിച്ചതേ്രത.
52 ജനത്തിന്നു േവണ്ടി മാ്രതമല്ല ചിതറിയിരിക്കുന്ന
ൈദവമക്കെള ഒന്നായിട്ടു േചേക്കൎ ണ്ടതിന്നും തേന്ന. 53

അന്നു മുതൽ അവർ അവെന െകാല്ലുവാൻ
ആേലാചിച്ചു.

54 അതുെകാണ്ടു േയശു െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ
പിെന്ന പരസ്യമായി നടക്കാെത അവിടം വിട്ടു
മരുഭൂമിക്കരിെക എ്രഫയീം എന്ന പട്ടണത്തിേലക്കു
വാങ്ങി ശിഷ്യന്മാരുമായി അവിെട പാത്തൎ ു. 55

െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹ അടുത്തിരിക്കയാൽ പലരും
തങ്ങൾക്കു ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ െപസെഹക്കു മുെമ്പ
നാട്ടിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി. 56 അവർ
േയശുവിെന അേന്വഷിച്ചു ൈദവാലയത്തിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു: എന്തു േതാന്നുന്നു? അവൻ
െപരുനാൾക്കു വരികയില്ലേയാ എന്നു തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 57 എന്നാൽ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
പരീശന്മാരും അവെന പിടിേക്കണം എന്നുെവച്ചു
അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം ആെരങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ
അറിവു തേരണെമന്നു കലപ്ന െകാടുത്തിരുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിപ്പൎ ിച്ച ലാസർ
പാത്തൎ  േബഥാന്യയിേലക്കു േയശു
െപസെഹക്കു ആറു ദിവസം മുെമ്പ വന്നു. 2

അവിെട അവർ അവന്നു ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി; മാത്തൎ
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ശുശ്രൂഷ െചയത്ു, ലാസേരാ അവേനാടുകൂെട
പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ ആയിരുന്നു. 3

അേപ്പാൾ മറിയ വിലേയറിയ സ്വച്ഛജടാമാംസിൈതലം
ഒരു റാത്തൽ എടുത്തു േയശുവിെന്റ കാലിൽ പൂശി
തെന്റ തലമുടിെകാണ്ടു കാൽ തുവത്തൎ ി; ൈതലത്തിെന്റ
െസൗരഭ്യംെകാണ്ടു വീടു നിറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി അവെന
കാണിച്ചുെകാടുപ്പാനുള്ള യൂദാ ഈസ്കേയ്യൎ ാത്താവു: 5

ഈ ൈതലം മുന്നൂറു െവള്ളിക്കാശിന്നു വിറ്റു
ദിരി്രദന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 ഇതു ദരി്രദന്മാെരക്കുറിച്ചു വിചാരം
ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അവൻ കള്ളൻ ആകെകാണ്ടും
പണസ്സഞ്ചി തെന്റ പക്കൽ ആകയാൽ അതിൽ ഇട്ടതു
എടുത്തുവന്നതുെകാണ്ടും അേ്രത പറഞ്ഞതു. 7

േയശുേവാ: അവെള വിടുക; എെന്റ
ശവസംസ്കാരദിവസത്തിന്നായി അവൾ ഇതു സൂക്ഷിച്ചു
എന്നിരിക്കെട്ട. 8 ദരി്രദന്മാർ നിങ്ങൾക്കു
എല്ലായേ്പാഴും അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാൻ
എല്ലായേ്പാഴും അടുെക്ക ഇല്ലതാനും എന്നു പറഞ്ഞു.

9 അവൻ അവിെട ഉെണ്ടന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു
െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു വലിയ പുരുഷാരം േയശുവിെന്റ
നിമിത്തം മാ്രതമല്ല, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നു
ഉയിപ്പൎ ിച്ച ലാസെര കാണ്മാനായിട്ടുംകൂെട വന്നു. 10

അവൻ േഹതുവായി അേനകം െയഹൂദന്മാർ െചന്നു
11 േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കയാൽ ലാസെരയും
െകാേല്ലണം എന്നു മഹാപുേരാഹിതന്മാർ
ആേലാചിച്ചു.

12 പിേറ്റന്നു െപരുന്നാൾക്കു വേന്നാരു വലിയ
പുരുഷാരം േയശു െയരൂശേലമിേലക്കു വരുന്നു എന്നു
േകട്ടിട്ടു 13 ഈത്തപ്പനയുെട കുരുേത്താല
എടുത്തുംെകാണ്ടു അവെന എതിേരലപ്ാൻ െചന്നു:
േഹാശന്നാ, യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി കത്തൎ ാവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ എന്നു
ആത്തൎ ു. 14 േയശു ഒരു െചറിയ കഴുതെയ കണ്ടിട്ടു
അതിേന്മൽ കയറി. 15 “സീേയാൻ പു്രതി, ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
ഇതാ നിെന്റ രാജാവു കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്തു
കയറിവരുന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
തേന്ന. 16 ഇതു അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആദിയിൽ
്രഗഹിച്ചില്ല; േയശുവിന്നു േതജസ്കരണം വന്നേശഷം
അവെനക്കുറിച്ചു ഇങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും
തങ്ങൾ അവന്നു ഇങ്ങെന െചയത്ു എന്നും അവക്കൎ ു
ഓമ്മൎ വന്നു. 17 അവൻ ലാസെര കല്ലറയിൽനിന്നു
വിളിച്ചു മരിച്ചവരിൽ നിന്നു എഴുേന്നലപ്ിച്ചേപ്പാൾ
അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരം സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞു. 18 അവൻ ഈ അടയാളം െചയത്്രപകാരം
പുരുഷാരം േകട്ടിട്ടു അവെന എതിേരറ്റുെചന്നു. 19

ആകയാൽ പരീശന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ: നമുക്കു ഒന്നും
സാധിക്കുന്നില്ലേല്ലാ; േലാകം അവെന്റ പിന്നാെല
ആയിേപ്പായി എന്നു പറഞ്ഞു.

20 െപരുനാളിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നവരിൽ ചില
യവനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 ഇവർ ഗലീലയിെല
േബത്ത്സയിദക്കാരനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു അവേനാടു: യജമാനേന, ഞങ്ങൾക്കു
േയശുവിെന കാണ്മാൻ താലപ്യ്യൎ മുണ്ടു എന്നു
അേപക്ഷിച്ചു. 22 ഫിലിെപ്പാസ ്െചന്നു
അെ്രന്തയാസിേനാടു പറഞ്ഞു. അെ്രന്തയാസും
ഫിലിെപ്പാസും കൂെട െചന്നു േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു.
23 േയശു അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
മനുഷ്യപു്രതൻ േതജസ്കരിക്കെപ്പടുവാനുള്ള നാഴിക
വന്നിരിക്കുന്നു. 24 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ

നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: േകാതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു
ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതു തനിേയ ഇരിക്കും; ചത്തു
എങ്കിേലാ വളെര വിളവുണ്ടാകും. 25 തെന്റ ജീവെന
േസ്നഹിക്കുന്നവൻ അതിെന കളയും; ഇഹേലാകത്തിൽ
തെന്റ ജീവെന പെകക്കുന്നവൻ അതിെന
നിത്യജീവന്നായി സൂക്ഷിക്കും. 26 എനിക്കു ശുശ്രൂഷ
െചയ്യുന്നവൻ എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട; ഞാൻ
ഇരിക്കുേന്നടത്തു എെന്റ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും;
എനിക്കു ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നവെന പിതാവു
മാനിക്കും. 27 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഉള്ളം
കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്തു പറേയണ്ടു?
പിതാേവ, ഈ നാഴികയിൽനിന്നു എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ; എങ്കിലും ഇതു നിമിത്തം ഞാൻ ഈ
നാഴികയിേലക്കു വന്നിരിക്കുന്നു. 28 പിതാേവ, നിെന്റ
നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ. അേപ്പാൾ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു; ഞാൻ മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
ഇനിയും മഹത്വെപ്പടുത്തും എെന്നാരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി.
29 അതു േകട്ടിട്ടു അരിെക നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം: ഇടി
ഉണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു; മറ്റു ചിലർ: ഒരു
ൈദവദൂതൻ അവേനാടു സംസാരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അതിന്നു േയശു: ഈ ശബ്ദം എെന്റ നിമിത്തമല്ല,
നിങ്ങളുെട നിമിത്തം അേ്രത ഉണ്ടായതു. 31 ഇേപ്പാൾ
ഈ േലാകത്തിെന്റ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഈ
േലാകത്തിെന്റ ്രപഭുവിെന പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 32

ഞാേനാ ഭൂമിയിൽനിന്നു ഉയത്തൎ െപ്പട്ടാൽ
എല്ലാവെരയും എങ്കേലക്കു ആകഷൎ ിക്കും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33 ഇതു താൻ മരിപ്പാനുള്ള
മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതേ്രത. 34 പുരുഷാരം
അവേനാടു: ്രകിസ്തു എേന്നക്കും ഇരിക്കും എന്നു
ഞങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ചുേകട്ടിരിക്കുന്നു;
പിെന്ന മനുഷ്യപു്രതൻ ഉയത്തൎ െപ്പേടണ്ടെതന്നു നീ
പറയുന്നതു എങ്ങെന? ഈ മനുഷ്യപു്രതൻ ആർ
എന്നു േചാദിച്ചു. 35 അതിന്നു േയശു അവേരാടു: ഇനി
കുെറയകാലം മാ്രതം െവളിച്ചം നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ഇരിക്കും; ഇരുൾ നിങ്ങെള പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ
നിങ്ങൾക്കു െവളിച്ചം ഉേള്ളടേത്താളം
നടന്നുെകാൾവിൻ. ഇരുളിൽ നടക്കുന്നവൻ താൻ
എവിെട േപാകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. 36

നിങ്ങൾ െവളിച്ചത്തിെന്റ മക്കൾ ആേകണ്ടതിന്നു
െവളിച്ചം ഉള്ളടേത്താളം െവളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു.

37 ഇതു സംസാരിച്ചിട്ടു േയശു വാങ്ങിേപ്പായി അവെര
വിട്ടു മറഞ്ഞു. അവർ കാൺെക അവൻ ഇ്രത വളെര
അടയാളങ്ങെള െചയത്ിട്ടും അവർ അവനിൽ
വിശ്വസിച്ചില്ല.

38 “കത്തൎ ാേവ, ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചതു ആർ
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? കത്തൎ ാവിെന്റ ഭുജം ആക്കൎ ു
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?”

എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം
നിവൃത്തിയാവാൻ ഇടവന്നു. 39 അവക്കൎ ു
വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിെന്റ കാരണം
െയശയ്യാവു േവെറ ഒേരടത്തു പറയുന്നതു:

40 “അവർ കണ്ണുെകാണ്ടു കാണുകേയാ
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കേയാ മനം തിരികേയാ
താൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട കണ്ണു അവൻ
കുരുടാക്കി ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”

41 െയശയ്യാവു അവെന്റ േതജസ്സു കണ്ടു
അവെനക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചതു െകാണ്ടാകുന്നു ഇതു
പറഞ്ഞതു. 42 എന്നിട്ടും ്രപമാണികളിൽ തേന്നയും
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അേനകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു; പള്ളി്രഭഷ്ടർ
ആകാതിരിപ്പാൻ പരീശന്മാർ നിമിത്തം
ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ലതാനും. 43 അവർ ൈദവത്താലുള്ള
മാനെത്തക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനെത്ത അധികം
േസ്നഹിച്ചു.

44 േയശു വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു: എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നിലല്ല എെന്ന അയച്ചവനിൽ
തേന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. 45 എെന്ന കാണുന്നവൻ
എെന്ന അയച്ചവെന കാണുന്നു. 46 എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഇരുളിൽ
വസിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ െവളിച്ചമായി േലാകത്തിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു. 47 എെന്റ വചനം േകട്ടു
്രപമാണിക്കാത്തവെന ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല;
േലാകെത്ത വിധിപ്പാനല്ല, േലാകെത്ത രക്ഷിപ്പാനേ്രത
ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു. 48 എെന്റ വചനം
ൈകെക്കാള്ളാെത എെന്ന തള്ളിക്കളയുന്നവെന
ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ടു; ഞാൻ സംസാരിച്ച
വചനം തേന്ന ഒടുക്കെത്ത നാളിൽ അവെന ന്യായം
വിധിക്കും. 49 ഞാൻ സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്ന അയച്ച പിതാവു തേന്ന ഞാൻ ഇന്നതു
പറേയണം എന്നും ഇന്നതു സംസാരിേക്കണം എന്നും
കലപ്ന തന്നിരിക്കുന്നു. 50 അവെന്റ കലപ്ന
നിത്യജീവൻ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ആകയാൽ
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതു പിതാവു എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല തേന്ന സംസാരിക്കുന്നു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െപസഹെപരുനാളിന്നു മുെമ്പ താൻ ഈ
േലാകം വിട്ടു പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്നു േയശു

അറിഞ്ഞിട്ടു, േലാകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവെര
േസ്നഹിച്ചതുേപാെല അവസാനേത്താളം അവെര
േസ്നഹിച്ചു. 2 അത്താഴം ആയേപ്പാൾ പിശാചു,
ശിേമാെന്റ മകനായ യൂദാ ഈസ്ക്കേയ്യൎ ാത്താവിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ അവെന കാണിച്ചുെകാടുപ്പാൻ
േതാന്നിച്ചിരുന്നു; 3 പിതാവു സകലവും തെന്റ കയ്യിൽ
തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു വന്നു ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നു എന്നും േയശു അറിഞ്ഞിരിെക്ക 4

അത്താഴത്തിൽ നിന്നു എഴുേന്നറ്റു വ്രസ്തം ഊരിെവച്ചു
ഒരു തുവത്തൎ ു എടുത്തു അരയിൽ ചുറ്റി 5 ഒരു
പാ്രതത്തിൽ െവള്ളം പകന്നൎ ു ശിഷ്യന്മാരുെട കാൽ
കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണിെകാണ്ടു
തുവത്തൎ ുവാനും തുടങ്ങി. 6 അവൻ ശിേമാൻ
പെ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ
അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ, നീ എെന്റ കാൽ
കഴുകുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 േയശു അവേനാടു:
ഞാൻ െചയ്യുന്നതു നീ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നില്ല; പിെന്ന
അറിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 നീ ഒരുനാളും
എെന്റ കാൽ കഴുകുകയില്ല എന്നു പെ്രതാസ ്പറഞ്ഞു.
അതിന്നു േയശു: ഞാൻ നിെന്ന കഴുകാഞ്ഞാൽ
നിനക്കു എേന്നാടുകൂെട പങ്കില്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പെ്രതാസ:് 9 കത്തൎ ാേവ,
എെന്റ കാൽ മാ്രതമല്ല കയ്യും തലയും കൂെട
കഴുേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 േയശു അവേനാടു:
കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു കാൽ അല്ലാെത കഴുകുവാൻ
ആവശ്യം ഇല്ല; അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ;
നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ആകുന്നു; എല്ലാവരും
അല്ലതാനും എന്നു പറഞ്ഞു. 11 തെന്ന

കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നവെന
അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടേ്രത എല്ലാവരും
ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്നു പറഞ്ഞതു.

12 അവൻ അവരുെട കാൽ കഴുകീട്ടു വ്രസ്തം ധരിച്ചു
വീണ്ടും ഇരുന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു െചയത്തു ഇന്നതു എന്നു
അറിയുന്നുേവാ? 13 നിങ്ങൾ എെന്ന ഗുരുെവന്നും
കത്തൎ ാെവന്നും വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ അങ്ങെന
ആകെകാണ്ടു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരി. 14 കത്തൎ ാവും
ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുെട കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ
നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുേകണ്ടതാകുന്നു.
15 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു െചയത്തുേപാെല നിങ്ങളും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ദൃഷ്ടാന്തം
തന്നിരിക്കുന്നു. 16 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ദാസൻ യജമാനെനക്കാൾ
വലിയവൻ അല്ല; ദൂതൻ തെന്ന അയച്ചവെനക്കാൾ
വലിയവനുമല്ല. 17 ഇതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ
െചയത്ാൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 18 നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും
കുറിച്ചു പറയുന്നില്ല; ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവെര
ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്നാൽ “എെന്റ അപ്പം
തിന്നുന്നവൻ എെന്റ േനെര കുതികാൽ
ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തിന്നു
നിവൃത്തി വേരണ്ടതാകുന്നു. 19 അതു
സംഭവിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ തേന്ന മശീഹ എന്നു
നിങ്ങൾ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അതു
സംഭവിക്കുംമുെമ്പ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 20 ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഞാൻ
അയക്കുന്നവെന ൈകെക്കാള്ളുന്നവൻ എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളുന്നു; എെന്ന ൈകെക്കാള്ളുന്നവൻ
എെന്ന അയച്ചവെന ൈകെക്കാള്ളുന്നു.

21 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു േയശു ഉള്ളം കലങ്ങി: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങളിൽ
ഒരുത്തൻ എെന്ന കാണിച്ചുെകാടുക്കും എന്നു
സാക്ഷീകരിച്ചു പറഞ്ഞു. 22 ഇതു ആെരക്കുറിച്ചു
പറയുന്നു എന്നു ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ചു തമ്മിൽ
തമ്മിൽ േനാക്കി. 23 ശിഷ്യന്മാരിൽ െവച്ചു േയശു
േസ്നഹിച്ച ഒരുത്തൻ േയശുവിെന്റ മാവ്വൎ ിടത്തു
ചാരിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 24 ശിേമാൻ പെ്രതാസ്
അവേനാടു ആംഗ്യം കാട്ടി, അവൻ പറഞ്ഞതു
ആെരെക്കാണ്ടു എന്നു േചാദിപ്പാൻ പറഞ്ഞു. 25

അവൻ േയശുവിെന്റ െനേഞ്ചാടു ചാഞ്ഞു: കത്തൎ ാേവ,
അതു ആർ എന്നു േചാദിച്ചു. 26 ഞാൻ
അപ്പഖണ്ഡംമുക്കി െകാടുക്കുന്നവൻ തേന്ന എന്നു
േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; ഖണ്ഡം മുക്കി ശിേമാൻ
ഈസ്കേയ്യൎ ാത്താവിെന്റ മകനായ യൂെദക്കു െകാടുത്തു.
27 ഖണ്ഡം വാങ്ങിയ ഉടെന സാത്താൻ അവനിൽ
കടന്നു; േയശു അവേനാടു: നീ െചയ്യുന്നതു
േവഗത്തിൽ െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 28 എന്നാൽ ഇതു
ഇന്നതിെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുെവന്നു പന്തിയിൽ
ഇരുന്നവരിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. 29 പണസ്സഞ്ചി
യൂദയുെട പക്കൽ ആകയാൽ െപരുനാളിന്നു
േവണ്ടുന്നതു േമടിപ്പാേനാ ദരി്രദക്കൎ ു വല്ലതും
െകാടുപ്പാേനാ േയശു അവേനാടു കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു
ചിലക്കൎ ു േതാന്നി. 30 ഖണ്ഡം വാങ്ങിയ ഉടെന അവൻ
എഴുേന്നറ്റുേപായി, അേപ്പാൾ രാ്രതി ആയിരുന്നു.

31 അവൻ േപായേശഷം േയശു പറഞ്ഞതു: ഇേപ്പാൾ
മനുഷ്യപു്രതൻ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ൈദവവും
അവനിൽ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; 32 ൈദവം അവനിൽ
മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവം അവെന
തന്നിൽ തേന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും; ക്ഷണത്തിൽ
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അവെന മഹത്വെപ്പടുത്തും. 33 കുഞ്ഞുങ്ങേള, ഞാൻ
ഇനി കുറേഞ്ഞാന്നു മാ്രതം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും;
നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും; ഞാൻ േപാകുന്ന
ഇടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു
ഞാൻ െയഹൂദന്മാേരാടു പറഞ്ഞതുേപാെല ഇന്നു
നിങ്ങേളാടും പറയുന്നു. 34 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ
േസ്നഹിേക്കണം എന്നു പുതിേയാരു കലപ്ന ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള
േസ്നഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ
േസ്നഹിേക്കണം എന്നു തേന്ന. 35 നിങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ
തമ്മിൽ േസ്നഹം ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
എന്നു എല്ലാവരും അറിയും.

36 ശിേമാൻ പെ്രതാസ ്അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ, നീ
എവിെട േപാകന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: ഞാൻ
േപാകുന്ന ഇടേത്തക്കു നിനക്കു ഇേപ്പാൾ എെന്ന
അനുഗമിപ്പാൻ കഴികയില്ല; പിെന്നേത്തതിൽ നീ
എെന്ന അനുഗമിക്കും എന്നു േയശു അവേനാടു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 പെ്രതാസ ്അവേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, ഇേപ്പാൾ എനിക്കു നിെന്ന അനുഗമിപ്പാൻ
കഴിയാത്തതു എന്തു? ഞാൻ എെന്റ ജീവെന നിനക്കു
േവണ്ടി െവച്ചുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 38 അതിന്നു
േയശു: നിെന്റ ജീവെന എനിക്കുേവണ്ടി
െവച്ചുകളയുേമാ? ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്നു: നീ മൂന്നു ്രപാവശ്യം എെന്ന
തള്ളിപ്പറയുേവാളം േകാഴി കൂകുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങളുെട ഹൃദയം കലങ്ങിേപ്പാകരുതു;
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും
വിശ്വസിപ്പിൻ. 2 എെന്റ പിതാവിെന്റ

ഭവനത്തിൽ അേനകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടു;
ഇെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ േപാകുന്നു. 3 ഞാൻ
േപായി നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ
ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങളും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു
പിെന്നയും വന്നു നിങ്ങെള എെന്റ അടുക്കൽ
േചത്തൎ ുെകാള്ളും 4 ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്കുള്ള
വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 5 േതാമാസ ്അവേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, നീ എവിെട േപാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല; പിെന്ന വഴി എങ്ങെന അറിയും എന്നു
പറഞ്ഞു. േയശു അവേനാടു: 6 ഞാൻ തേന്ന വഴിയും
സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാെത
ആരും പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. 7 നിങ്ങൾ
എെന്ന അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും
അറിയുമായിരുന്നു; ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ അവെന
അറിയുന്നു; അവെന കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 ഫിലിെപ്പാസ ്അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ,
പിതാവിെന ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തേരണം; എന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്കു മതി എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േയശു അവേനാടു
പറഞ്ഞതു: ഞാൻ ഇ്രതകാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരുന്നിട്ടും നീ എെന്ന അറിഞ്ഞില്ലേയാ ഫിലിെപ്പാേസ?
എെന്ന കണ്ടവൻ പിതാവിെന കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന
പിതാവിെന ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതേരണം എന്നു നീ
പറയുന്നതു എങ്ങെന? 10 ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവു
എന്നിലും ആകുന്നു എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേയാ?
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല
സംസാരിക്കുന്നതു; പിതാവു എന്നിൽ
വസിച്ചുെകാണ്ടു തെന്റ ്രപവൃത്തി െചയ്യുന്നു. 11 ഞാൻ

പിതാവിലും പിതാവു എന്നിലും എന്നു എെന്ന
വിശ്വസിപ്പിൻ; അെല്ലങ്കിൽ ്രപവൃത്തി നിമിത്തം എെന്ന
വിശ്വസിപ്പിൻ. 12 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു; ഞാൻ െചയ്യുന്ന ്രപവൃത്തി എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവനും െചയ്യും; ഞാൻ പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുന്നതുെകാണ്ടു അതിൽ വലിയതും
അവൻ െചയ്യും. 13 നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
അേപക്ഷിക്കുന്നതു ഒെക്കയും പിതാവു പു്രതനിൽ
മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ െചയത്ുതരും. 14

നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ എേന്നാടു
അേപക്ഷിക്കുന്നതു ഒെക്കയും ഞാൻ െചയത്ുതരും.
15 നിങ്ങൾ എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ
കലപ്നകെള കാത്തുെകാള്ളും. 16 എന്നാൽ ഞാൻ
പിതാവിേനാടു േചാദിക്കും; അവൻ സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവു എന്ന മെറ്റാരു കായ്യൎ സ്ഥെന എേന്നക്കും
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു തരും.
17 േലാകം അവെന കാണുകേയാ അറികേയാ
െചയ്യായ്കയാൽ അതിന്നു അവെന ലഭിപ്പാൻ
കഴികയില്ല; നിങ്ങേളാ അവൻ നിങ്ങേളാടു കൂെട
വസിക്കയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കയും
െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു അവെന അറിയുന്നു. 18 ഞാൻ
നിങ്ങെള അനാഥരായി വിടുകയില്ല; ഞാൻ നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വരും. 19 കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
േലാകം എെന്ന കാണുകയില്ല; നിങ്ങേളാ എെന്ന
കാണും; ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങളും
ജീവിക്കും. 20 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിലും നിങ്ങൾ
എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്നു നിങ്ങൾ അന്നു
അറിയും. 21 എെന്റ കലപ്നകൾ ലഭിച്ചു
്രപമാണിക്കുന്നവൻ എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവൻ
ആകുന്നു; എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവെന എെന്റ പിതാവു
േസ്നഹിക്കും; ഞാനും അവെന േസ്നഹിച്ചു അവന്നു
എെന്നത്തേന്ന െവളിെപ്പടുത്തും. 22

ഈസ്കേയ്യൎ ാത്താവല്ലാത്ത യൂദാ അവേനാടു: കത്തൎ ാേവ,
എന്തു സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ േലാകത്തിന്നല്ല
ഞങ്ങൾക്കേ്രത നിെന്ന െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ
േപാകുന്നതു എന്നു േചാദിച്ചു. 23 േയശു അവേനാടു:
എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവൻ എെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കും; എെന്റ പിതാവു അവെന േസ്നഹിക്കും;
ഞങ്ങൾ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാടുകൂെട
വാസം െചയ്യും. 24 എെന്ന േസ്നഹിക്കാത്തവൻ എെന്റ
വചനം ്രപമാണിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന
വചനം എേന്റതല്ല എെന്ന അയച്ച പിതാവിെന്റതേ്രത
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

25 ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കുേമ്പാൾ ഇതു
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 എങ്കിലും
പിതാവു എെന്റ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള
പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന കായ്യൎ സ്ഥൻ നിങ്ങൾക്കു
സകലവും ഉപേദശിച്ചുതരികയും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതു ഒെക്കയും നിങ്ങെള ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യും. 27 സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തേന്നച്ചുേപാകുന്നു; എെന്റ സമാധാനം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; േലാകം തരുന്നതുേപാെല അല്ല
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നതു. നിങ്ങളുെട ഹൃദയം
കലങ്ങരുതു, ്രഭമിക്കയും അരുതു. 28 ഞാൻ േപാകയും
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരികയും െചയ്യും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതു േകട്ടുവേല്ലാ; നിങ്ങൾ
എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
സേന്താഷിക്കുമായിരുന്നു; പിതാവു എെന്നക്കാൾ
വലിയവനേല്ലാ. 29 അതു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
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വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അതു
സംഭവിക്കുംമുെമ്പ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 30

ഞാൻ ഇനി നിങ്ങേളാടു വളെര സംസാരിക്കയില്ല;
േലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വരുന്നു; അവന്നു എേന്നാടു ഒരു
കായ്യൎ വുമില്ല. 31 എങ്കിലും ഞാൻ പിതാവിെന
േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നും പിതാവു എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചതുേപാെല ഞാൻ െചയ്യുന്നു എന്നും േലാകം
അറിയെട്ട. എഴുേന്നലപ്ിൻ; നാം േപാക.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എെന്റ
പിതാവു േതാട്ടക്കാരനും ആകുന്നു. 2

എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത െകാമ്പു ഒെക്കയും
അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു; കായ്ക്കുന്നതു ഒെക്കയും
അധികം ഫലം കാേയ്ക്കണ്ടതിന്നു െചത്തി
െവടിപ്പാക്കുന്നു. 3 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച
വചനംനിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു. 4 എന്നിൽ വസിപ്പിൻ; ഞാൻ
നിങ്ങളിലും വസിക്കും; െകാമ്പിന്നു മുന്തിരിവള്ളിയിൽ
വസിച്ചിട്ടല്ലാെത സ്വയമായി കായപ്ാൻ
കഴിയാത്തതുേപാെല എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാെത
നിങ്ങൾക്കു കഴികയില്ല. 5 ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും
നിങ്ങൾ െകാമ്പുകളും ആകുന്നു; ഒരുത്തൻ എന്നിലും
ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളെര
ഫലം കായ്ക്കും; എെന്ന പിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും
െചയവ്ാൻ കഴികയില്ല. 6 എന്നിൽ വസിക്കാത്തവെന
ഒരു െകാമ്പുേപാെല പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ടു അവൻ
ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു; ആ വക േചത്തൎ ു തീയിൽ ഇടുന്നു;
അതു െവന്തുേപാകും. 7 നിങ്ങൾ എന്നിലും എെന്റ
വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതു
എെന്തങ്കിലും അേപക്ഷിപ്പിൻ; അതു നിങ്ങൾക്കു
കിട്ടും. 8 നിങ്ങൾ വളെര ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എെന്റ
പിതാവു മഹത്വെപ്പടുന്നു; അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ ആകും. 9 പിതാവു എെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നതുേപാെല ഞാനും നിങ്ങെള
േസ്നഹിക്കുന്നു; എെന്റ േസ്നഹത്തിൽ വസിപ്പിൻ. 10

ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ കലപ്നകൾ ്രപമാണിച്ചു
അവെന്റ േസ്നഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ
എെന്റ കലപ്നകൾ ്രപമാണിച്ചാൽ എെന്റ
േസ്നഹത്തിൽ വസിക്കും. 11 എെന്റ സേന്താഷം
നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുെട സേന്താഷം
പൂണ്ണൎ മാകുവാനും ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ നിങ്ങെള
േസ്നഹിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ
േസ്നഹിേക്കണം എന്നാകുന്നു എെന്റ കലപ്ന. 13

േസ്നഹിതന്മാക്കൎ ുേവണ്ടി ജീവെന െകാടുക്കുന്നതിലും
അധികമുള്ള േസ്നഹം ആക്കൎ ും ഇല്ല. 14 ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിക്കുന്നതു െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ േസ്നഹിതന്മാർ തേന്ന 15 യജമാനൻ
െചയ്യുന്നതു ദാസൻ അറിയായ്കെകാണ്ടു ഞാൻ
നിങ്ങെള ദാസന്മാർ എന്നു ഇനി പറയുന്നില്ല; ഞാൻ
എെന്റ പിതാവിേനാടു േകട്ടതു എല്ലാം നിങ്ങേളാടു
അറിയിച്ചതു െകാണ്ടു നിങ്ങെള േസ്നഹിതന്മാർ എന്നു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങൾ എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തു
എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുത്തു, നിങ്ങൾ
േപായി ഫലം കാേയ്ക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട ഫലം
നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങെള
ആക്കിെവച്ചുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
പിതാവിേനാടു അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും അവൻ

നിങ്ങൾക്കു തരുവാനായിട്ടു തേന്ന. 17 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
തമ്മിൽ േസ്നഹിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു
കലപ്ിക്കുന്നു. 18 േലാകം നിങ്ങെള പെകക്കുന്നു
എങ്കിൽ അതു നിങ്ങൾക്കു മുെമ്പ എെന്ന
പെകച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അറിവിൻ. 19 നിങ്ങൾ
േലാകക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ േലാകം തനിക്കു
സ്വന്തമായതിെന േസ്നഹിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േലാകക്കാരായിരിക്കാെത ഞാൻ നിങ്ങെള
േലാകത്തിൽ നിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ടു േലാകം
നിങ്ങെള പെകക്കുന്നു. 20 ദാസൻ യജമാനെനക്കാൾ
വലിയവനല്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ
വാക്കു ഓപ്പൎ ിൻ; അവർ എെന്ന ഉപ്രദവിച്ചു എങ്കിൽ
നിങ്ങെളയും ഉപ്രദവിക്കും; എെന്റ വചനം
്രപമാണിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങളുേടതും ്രപമാണിക്കും. 21

എങ്കിലും എെന്ന അയച്ചവെന അവർ
അറിയായ്കെകാണ്ടു എെന്റ നാമം നിമിത്തം ഇതു
ഒെക്കയും നിങ്ങേളാടു െചയ്യും. 22 ഞാൻ വന്നു
അവേരാടു സംസാരിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവക്കൎ ു
പാപം ഇല്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ അവരുെട
പാപത്തിന്നു ഒഴികഴിവില്ല. 23 എെന്ന
പെകക്കുന്നവൻ എെന്റ പിതാവിെനയും
പെകക്കുന്നു. 24 മറ്റാരും െചയത്ിട്ടില്ലാത്ത
്രപവൃത്തികെള ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ
െചയത്ിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവക്കൎ ു പാപം
ഇല്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ അവർ എെന്നയും എെന്റ
പിതാവിെനയും കാണക്യും പെകക്കുകയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 25 “അവർ െവറുെത എെന്ന
പെകച്ചു” എന്നു അവരുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു
തേന്ന. 26 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
നിങ്ങൾക്കു അയപ്പാനുള്ള കായ്യൎ സ്ഥനായി പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്ന സത്യാത്മാവു
വരുേമ്പാൾ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം
പറയും. 27 നിങ്ങളും ആദിമുതൽ എേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കെകാണ്ടു സാക്ഷ്യം പറവിൻ.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ ഇടറിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇതു
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 അവർ
നിങ്ങെള പള്ളി്രഭഷ്ടർ ആക്കും; അ്രതയുമല്ല

നിങ്ങെള െകാല്ലുന്നവൻ എല്ലാം ൈദവത്തിന്നു
വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക
വരുന്നു. 3 അവർ പിതാവിെനയും എെന്നയും
അറിയായ്കെകാണ്ടു ഇങ്ങെന െചയ്യും. 4 അതിെന്റ
നാഴിക വരുേമ്പാൾ ഞാൻ അതു നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ ഓേക്കൎ ണ്ടതിന്നു ഇതു
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആദിയിൽ ഇതു
നിങ്ങേളാടു പറയാഞ്ഞതു ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കെകാണ്ടേ്രത. 5 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ എെന്ന
അയച്ചവെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു: നീ എവിെട
േപാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ആരും എേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നില്ല. 6 എങ്കിലും ഇതു നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ േപാകുന്നതു നിങ്ങൾക്കു
്രപേയാജനം; ഞാൻ േപാകാഞ്ഞാൽ കായ്യൎ സ്ഥൻ
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ േപായാൽ
അവെന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ അയക്കും. 8 അവൻ
വന്നു പാപെത്തക്കുറിച്ചും നീതിെയക്കുറിച്ചും
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ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ചും േലാകത്തിന്നു േബാധം
വരുത്തും. 9 അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ടു
പാപെത്തക്കുറിച്ചും 10 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകയും നിങ്ങൾ ഇനി എെന്ന കാണാതിരിക്കയും
െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു 11 നീതിെയക്കുറിച്ചും ഈ
േലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെകാണ്ടു
ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ചും തേന്ന. 12 ഇനിയും വളെര
നിങ്ങേളാടു പറവാൻ ഉണ്ടു; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു
ഇേപ്പാൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല. 13 സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവു വരുേമ്പാേഴാ അവൻ നിങ്ങെള സകല
സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അവൻ സ്വയമായി
സംസാരിക്കാെത താൻ േകൾക്കുന്നതു
സംസാരിക്കയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു
അറിയിച്ചുതരികയും െചയ്യും. 14 അവൻ
എനിക്കുള്ളതിൽനിന്നു എടുത്തു നിങ്ങൾക്കു
അറിയിച്ചുതരുന്നതുെകാണ്ടു എെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തും. 15 പിതാവിന്നുള്ളതു ഒെക്കയും
എനിക്കുള്ളതു; അതുെകാണ്ടേ്രത അവൻ
എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നു എടുത്തു നിങ്ങൾക്കു
അറിയിച്ചുതരും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതു. 16

കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണുകയില്ല; പിെന്നയും കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു
നിങ്ങൾ എെന്ന കാണും. 17 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
ചിലർ: കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണുകയില്ല; പിെന്നയും കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു
എെന്ന കാണും എന്നും പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നു എന്നും അവൻ നേമ്മാടു ഈ പറയുന്നതു
എന്തു എന്നു തമ്മിൽ േചാദിച്ചു. 18 കുറേഞ്ഞാന്നു
എന്നു ഈ പറയുന്നതു എന്താകുന്നു? അവൻ എന്തു
സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നില്ല എന്നും
അവർ പറഞ്ഞു. 19 അവർ തേന്നാടു േചാദിപ്പാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു എെന്ന
കാണുകയില്ല; പിെന്നയും കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു
എെന്ന കാണും എന്നു ഞാൻ പറകയാൽ നിങ്ങൾ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ േചാദിക്കുന്നുേവാ? 20 ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ
കരഞ്ഞു വിലപിക്കും; േലാകേമാ സേന്താഷിക്കും;
നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ദുഃഖം
സേന്താഷമായിത്തീരും. 21 ്രസ്തീ ്രപസവിക്കുേമ്പാൾ
തെന്റ നാഴിക വന്നതുെകാണ്ടു അവൾക്കു ദുഃഖം
ഉണ്ടു; കുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചേശഷേമാ ഒരു മനുഷ്യൻ
േലാകത്തിേലക്കു പിറന്നിരിക്കുന്ന
സേന്താഷംനിമിത്തം അവൾ തെന്റ കഷ്ടം പിെന്ന
ഓക്കൎ ുന്നില്ല. 22 അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കും ഇേപ്പാൾ ദുഃഖം
ഉണ്ടു എങ്കിലും ഞാൻ പിെന്നയും നിങ്ങെള കാണും;
നിങ്ങളുെട ഹൃദയം സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങളുെട
സേന്താഷം ആരും നിങ്ങളിൽ നിന്നു
എടുത്തുകളകയില്ല. 23 അന്നു നിങ്ങൾ എേന്നാടു
ഒന്നും േചാദിക്കയില്ല. ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ പിതാവിേനാടു
അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും അവൻ എെന്റ
നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു തരും. 24 ഇന്നുവെര നിങ്ങൾ
എെന്റ നാമത്തിൽ ഒന്നും അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല;
അേപക്ഷിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുെട സേന്താഷം
പൂണ്ണൎ മാകുംവണ്ണം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.

25 ഇതു ഞാൻ സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ ഇനി
സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാെത പിതാവിെന
സംബന്ധിച്ചു സപ്ഷ്ടമായി നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുന്ന

നാഴിക വരുന്നു. 26 അന്നു നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
അേപക്ഷിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പിതാവിേനാടു അേപക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ
പറയുന്നില്ല. 27 നിങ്ങൾ എെന്ന േസ്നഹിച്ചു, ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
വിശ്വസിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു പിതാവുതാനും നിങ്ങെള
േസ്നഹിക്കുന്നു. 28 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടു േലാകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; പിെന്നയും
േലാകെത്ത വിട്ടു പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു.
29 അതിന്നു അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ: ഇേപ്പാൾ നീ സദൃശം
ഒന്നും പറയാെത സപ്ഷ്ടമായി സംസാരിക്കുന്നു. 30 നീ
സകലവും അറിയുന്നു എന്നും ആരും നിേന്നാടു
േചാദിപ്പാൻ നിനക്കു ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും ഞങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു; ഇതിനാൽ നീ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 31 േയശു അവേരാടു:
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? 32 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സ്വന്തത്തിേലക്കു
ചിതറിേപ്പാകയും എെന്ന ഏകനായി വിടുകയും
െചയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു; വന്നുമിരിക്കുന്നു; പിതാവു
എേന്നാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ടു ഞാൻ ഏകനല്ല
താനും. 33 നിങ്ങൾക്കു എന്നിൽ സമാധാനം
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു കഷ്ടം
ഉണ്ടു; എങ്കിലും ൈധയ്യൎ െപ്പടുവിൻ; ഞാൻ േലാകെത്ത
ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇതു സംസാരിച്ചിട്ടു േയശു സ്വഗ്ഗൎ േത്തക്കു
േനാക്കി പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: പിതാേവ,
നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ പു്രതൻ നിെന്ന

മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്നു പു്രതെന
മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ. 2 നീ അവന്നു
നല്കീട്ടുള്ളവെക്കൎ ല്ലാവക്കൎ ും അവൻ നിത്യജീവെന
െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു നീ സകല ജഡത്തിേന്മലും
അവന്നു അധികാരം നല്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 3

ഏകസത്യൈദവമായ നിെന്നയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന
േയശു്രകിസ്തുവിെനയും അറിയുന്നതു തേന്ന
നിത്യജീവൻ ആകുന്നു. 4 ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തി, നീ എനിക്കു െചയവ്ാൻ തന്ന
്രപവൃത്തി തിെകച്ചിരിക്കുന്നു. 5 ഇേപ്പാൾ പിതാേവ,
േലാകം ഉണ്ടാകുംമുെമ്പ എനിക്കു നിെന്റ അടുക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ
മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ. 6 നീ േലാകത്തിൽനിന്നു
എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യക്കൎ ു ഞാൻ നിെന്റ നാമം
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ നിനക്കുള്ളവർ
ആയിരുന്നു; നീ അവെര എനിക്കു തന്നു; അവർ നിെന്റ
വചനം ്രപമാണിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 7 നീ എനിക്കു
തന്നതു എല്ലാം നിെന്റ പക്കൽ നിന്നു ആകുന്നു എന്നു
അവർ ഇേപ്പാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 8 നീ എനിക്കു
തന്ന വചനം ഞാൻ അവക്കൎ ു െകാടുത്തു; അവർ അതു
ൈകെക്കാണ്ടു ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ടു അറിഞ്ഞും നീ
എെന്ന അയച്ചു എന്നു വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 9

ഞാൻ അവക്കൎ ു േവണ്ടി അേപക്ഷിക്കുന്നു;
േലാകത്തിന്നു േവണ്ടി അല്ല; നീ എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ളവർ
നിനക്കുള്ളവർ ആകെകാണ്ടു അവക്കൎ ു േവണ്ടിയേ്രത
ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നതു. 10 എേന്റതു എല്ലാം
നിേന്റതും നിേന്റതു എേന്റതും ആകുന്നു; ഞാൻ

േയാഹന്നാൻ 16:9 836 േയാഹന്നാൻ 17:10



18

അവരിൽ മഹത്വെപ്പട്ടുമിരിക്കുന്നു. 11 ഇനി ഞാൻ
േലാകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല; ഇവേരാ േലാകത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു.
പരിശുദ്ധപിതാേവ, അവർ നെമ്മേപ്പാെല
ഒന്നാേകണ്ടതിന്നു നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ
നാമത്തിൽ അവെര കാത്തുെകാേള്ളണേമ. 12

അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അവെര നീ
എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ നാമത്തിൽ
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു; ഞാൻ അവെര സൂക്ഷിച്ചു;
തിരുെവഴുത്തിന്നു നിവൃത്തി വേരണ്ടതിന്നു ആ
നാശേയാഗ്യനല്ലാെത അവരിൽ ആരും
നശിച്ചുേപായിട്ടില്ല. 13 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നു; എെന്റ സേന്താഷം അവക്കൎ ു
ഉള്ളിൽ പൂണ്ണൎ മാേകണ്ടതിന്നു ഇതു േലാകത്തിൽെവച്ചു
സംസാരിക്കുന്നു. 14 ഞാൻ അവക്കൎ ു നിെന്റ വചനം
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
െലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല അവരും
െലൗകികന്മാരല്ലായ്കെകാണ്ടു േലാകം അവെര
പെകച്ചു. 15 അവെര േലാകത്തിൽ നിന്നു എടുേക്കണം
എന്നല്ല, ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽ അകെപ്പടാതവണ്ണം അവെര
കാത്തുെകാേള്ളണം എന്നേ്രത ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നതു. 16 ഞാൻ
െലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല അവരും
െലൗകികന്മാരല്ല. 17 സത്യത്താൽ അവെര
വിശുദ്ധീകരിേക്കണേമ, നിെന്റ വചനം സത്യം
ആകുന്നു. 18 നീ എെന്ന േലാകത്തിേലക്കു
അയച്ചതുേപാെല ഞാൻ അവെരയും േലാകത്തിേലക്കു
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 19 അവരും സാക്ഷാൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവർ ആേകണ്ടതിന്നു ഞാൻ
അവക്കൎ ു േവണ്ടി എെന്നത്തേന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
20 ഇവക്കൎ ു േവണ്ടിമാ്രതമല്ല, ഇവരുെട വചനത്താൽ
എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവക്കൎ ു േവണ്ടിയും
ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 21 നീ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േലാകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ
എല്ലാവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന്നു, പിതാേവ, നീ എന്നിലും
ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നതുേപാെല അവരും നമ്മിൽ
ആേകണ്ടതിന്നു തേന്ന. 22 നീ എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള
മഹത്വം ഞാൻ അവക്കൎ ു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു: 23 നീ
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എെന്ന
േസ്നഹിക്കുന്നതുേപാെല അവെരയും േസ്നഹിക്കുന്നു
എന്നും േലാകം അറിവാൻ, നാം
ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന്നു
ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ
ഐക്യത്തിൽ തിെകഞ്ഞവരായിരിേക്കണ്ടതിന്നു
തെന്ന. 24 പിതാേവ, നീ േലാകസ്ഥാപനത്തിന്നു മുെമ്പ
എെന്ന േസ്നഹിച്ചരിക്കെകാണ്ടു എനിക്കു നല്കിയ
മഹത്വം നീ എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ളവർ കാേണണ്ടതിന്നു
ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു അവരും എേന്നാടു കൂെട
ഇരിേക്കണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 25 നീതിയുള്ള
പിതാേവ, േലാകം നിെന്ന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഞാേനാ
നിെന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26 നീ എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്ന േസ്നഹം അവരിൽ
ആകുവാനും ഞാൻ അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ
നിെന്റ നാമം അവക്കൎ ു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
ഇനിയും െവളിെപ്പടുത്തും.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി
െകേ്രദാൻേതാട്ടിന്നു അക്കെരക്കു േപായി.
അവിെട ഒരു േതാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ

അവനും ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു. 2 അവിെട േയശു
പലേപ്പാഴും ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
േപായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവെന കാണിച്ചുെകാടുത്ത
യൂദയും ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു. 3 അങ്ങെന യൂദാ
പട്ടാളെത്തയും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
അയച്ച േചവകെരയും കൂട്ടിെകാണ്ടു ദീപട്ടിപന്തങ്ങളും
ആയുധങ്ങളുമായി അവിെട വന്നു. 4 േയശു തനിക്കു
േനരിടുവാനുള്ളതു എല്ലാം അറിഞ്ഞു പുറത്തുെചന്നു:
നിങ്ങൾ ആെര തിരയുന്നു എന്നു അവേരാടു േചാദിച്ചു.
5 നസറായനായ േയശുവിെന എന്നു അവർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞേപ്പാൾ: അതു ഞാൻ തേന്ന എന്നു േയശു
പറഞ്ഞു; അവെന കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന യൂദയും
അവേരാടുകൂെട നിന്നിരുന്നു. 6 ഞാൻ തേന്ന എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ പിൻവാങ്ങി
നിലത്തുവീണു. 7 നിങ്ങൾ ആെര തിരയുന്നു എന്നു
അവൻ പിെന്നയും അവേരാടു േചാദിച്ചതിന്നു അവർ:
നസറായനായ േയശുവിെന എന്നു പറഞ്ഞു. 8 ഞാൻ
തേന്ന എന്നു നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ; എെന്ന
ആകുന്നു തിരയുന്നെതങ്കിൽ ഇവർ േപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട
എന്നു േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 നീ എനിക്കു
തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായിേപ്പായിട്ടില്ല എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞ വാക്കിന്നു ഇതിനാൽ നിവൃത്തിവന്നു. 10

ശിേമാൻ പെ്രതാസ ്തനിക്കുള്ള വാൾ ഊരി
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ
വലത്തുകാതു അറുത്തുകളഞ്ഞു; ആ ദാസന്നു
മെല്ക്കാസ ്എന്നു േപർ. 11 േയശു പെ്രതാസിേനാടു:
വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; പിതാവു എനിക്കു തന്ന
പാനപാ്രതം ഞാൻ കുടിേക്കണ്ടേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.

12 പട്ടാളവും സഹ്രസാധിപനും െയഹൂദന്മാരുെട
േചവകരും േയശുവിെന പിടിച്ചുെകട്ടി 13 ഒന്നാമതു
ഹന്നാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി; അവൻ ആ
സംവത്സരെത്ത മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവിെന്റ
അമ്മായപ്പൻ ആയിരുന്നു. 14 കയ്യഫാേവാ:
ജനത്തിനുേവണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതു നന്നു
എന്നു െയഹൂദന്മാേരാടു ആേലാചന പറഞ്ഞവൻ
തേന്ന.

15 ശിേമാൻ പെ്രതാസും മെറ്റാരു ശിഷ്യനും
േയശുവിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു; ആ ശിഷ്യൻ
മഹാപുേരാഹിതന്നു പരിചയമുള്ളവൻ ആകയാൽ
േയശുവിേനാടുകൂെട മഹാപുേരാഹിതെന്റ നടുമുറ്റത്തു
കടന്നു. 16 പെ്രതാസ ്വാതില്ക്കൽ പുറത്തു നില്ക്കുേമ്പാൾ,
മഹാപുേരാഹിതന്നു പരിചയമുള്ള മെറ്റ ശിഷ്യൻ
പുറത്തുവന്നു വാതില്കാവല്ക്കാരത്തിേയാടു പറഞ്ഞു
പെ്രതാസിെന അകത്തു കയറ്റി. 17 വാതിൽ കാക്കുന്ന
ബാല്യക്കാരത്തി പെ്രതാസിേനാടു: നീയും ഈ
മനുഷ്യെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവേനാ എന്നു േചാദിച്ചു;
അല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 18 അന്നു കുളിർ
ആകെകാണ്ടു ദാസന്മാരും േചവകരും കനൽ കൂട്ടി തീ
കാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; പെ്രതാസും അവേരാടുകൂെട
തീ കാഞ്ഞുെകാണ്ടു നിന്നു.

19 മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിേനാടു അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാെരയും ഉപേദശെത്തയും കുറിച്ചു േചാദിച്ചു.
20 അതിന്നു േയശു: ഞാൻ േലാകേത്താടു പരസ്യമായി
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; പള്ളിയിലും എല്ലാ
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െയഹൂദന്മാരും കൂടുന്ന ൈദവാലയത്തിലും ഞാൻ
എേപ്പാഴും ഉപേദശിച്ചു; രഹസ്യമായി ഒന്നും
സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. 21 നീ എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നതു
എന്തു? ഞാൻ സംസാരിച്ചതു എെന്തന്നു േകട്ടവേരാടു
േചാദിക്ക; ഞാൻ പറഞ്ഞതു അവർ അറിയുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 അവൻ ഇങ്ങെന പറയുേമ്പാൾ
േചവകരിൽ അരിെക നിന്ന ഒരുത്തൻ:
മഹാപുേരാഹിതേനാടു ഇങ്ങെനേയാ ഉത്തരം
പറയുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു േയശുവിെന്റ കന്നത്തു
ഒന്നടിച്ചു. 23 േയശു അവേനാടു: ഞാൻ േദാഷമായി
സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ െതളിവു െകാടുക്ക; അെല്ലങ്കിൽ
എെന്ന തല്ലുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 24

ഹന്നാവു അവെന െകട്ടെപ്പട്ടവനായി
മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചു.

25 ശിേമാൻ പെ്രതാസ ്തീ കാഞ്ഞുനില്ക്കുേമ്പാൾ:
നീയും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനല്ലേയാ എന്നു
ചിലർ അവേനാടു േചാദിച്ചു; അല്ല എന്നു അവൻ
മറുത്തുപറഞ്ഞു. 26 മഹാപുേരാഹിതെന്റ
ദാസന്മാരിൽെവച്ചു പെ്രതാസ ്കാതറുത്തവെന്റ
ചാച്ചൎ ക്കാരനായ ഒരുത്തൻ: ഞാൻ നിെന്ന
അവേനാടുകൂെട േതാട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലേയാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 പെ്രതാസ ്പിെന്നയും മറുത്തുപറഞ്ഞു;
ഉടെന േകാഴി കൂകി.

28 പുലെച്ചൎ ക്കു അവർ േയശുവിെന കയ്യഫാവിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു ആസ്ഥാനത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി;
തങ്ങൾ അശുദ്ധമാകാെത െപസഹ
കഴിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ആസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ല. 29

പീലാെത്താസ ്അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തുവന്നു: ഈ
മനുഷ്യെന്റ േനെര എന്തു കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചു. 30 കുറ്റക്കാരൻ അല്ലാഞ്ഞു എങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ അവെന നിെന്റ പക്കൽ
ഏലപ്ിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു അവർ അവേനാടു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 31 പീലാെത്താസ ്അവേരാടു:
നിങ്ങൾ അവെന െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങളുെട
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വിധിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞതിന്നു െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു:
മരണശിെക്ഷക്കുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയശു താൻ മരിപ്പാനുള്ള
മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച വാക്കിന്നു ഇതിനാൽ
നിവൃത്തിവന്നു.

33 പീലാെത്താസ ്പിെന്നയും ആസ്ഥാനത്തിൽ
െചന്നു േയശുവിെന വിളിച്ചു: നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാേവാ എന്നു േചാദിച്ചു. 34 അതിന്നു ഉത്തരമായി
േയശു: ഇതു നീ സ്വയമായി പറയുന്നേതാ മറ്റുള്ളവർ
എെന്നക്കുറിച്ചു നിേന്നാടു പറഞ്ഞിേട്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 35 പീലാെത്താസ ്അതിന്നു ഉത്തരമായി:
ഞാൻ െയഹൂദേനാ? നിെന്റ ജനവും
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും നിെന്ന എെന്റ പക്കൽ
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ എന്തു െചയത്ു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു േയശു: 36 എെന്റ രാജ്യം ഐഹികമല്ല;
എെന്റ രാജ്യം ഐഹികം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എെന്ന
യഹൂദന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിക്കാതവണ്ണം എെന്റ
േചവകർ േപാരാടുമായിരുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ രാജ്യം
ഐഹികമല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37

പീലാെത്താസ ്അവേനാടു: എന്നാൽ നീ രാജാവു
തേന്നയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു േയശു: നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ രാജാവു തേന്ന;
സത്യത്തിന്നു സാക്ഷിനിേല്ക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു
അതിന്നായി േലാകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു;

സത്യതലപ്രനായവൻ എല്ലാം എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38

പീലാെത്താസ ്അവേനാടു: സത്യം എന്നാൽ എന്തു
എന്നു പറഞ്ഞു പിെന്നയും െയഹൂദന്മാരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നു അവേരാടു: ഞാൻ
അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. 39 എന്നാൽ
െപസഹയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരുത്തെന
വിട്ടുതരിക പതിവുണ്ടേല്ലാ; െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവിെന വിട്ടുതരുന്നതു സമ്മതേമാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു അവർ പിെന്നയും: 40 ഇവെന
േവണ്ടാ; ബറബ്ബാസിെന മതി എന്നു നിലവിളിച്ചു
പറഞ്ഞു; ബറബ്ബാേസാ കവച്ചൎ ക്കാരൻ ആയിരുന്നു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം പീലാെത്താസ ്േയശുവിെന
െകാണ്ടുേപായി വാറുെകാണ്ടു അടിപ്പിച്ചു. 2

പടയാളികൾ മുള്ളുെകാണ്ടു ഒരു കിരീടം
െമടഞ്ഞു അവെന്റ തലയിൽ െവച്ചു ധൂ്രമവ്രസ്തം
ധരിപ്പിച്ചു. 3 അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു:
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയ ജയ എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന കന്നത്തടിച്ചു. 4 പീലാെത്താസ ്പിെന്നയും
പുറത്തു വന്നു: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും
കാണുന്നില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നു അവെന
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ ഇതാ, പുറത്തു െകാണ്ടുവരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന േയശു മുൾക്കിരീടവും
ധൂ്രമവ്രസ്തവും ധരിച്ചു പുറത്തു വന്നു. പീലാെത്താസ്
അവേരാടു: ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു. 6

മഹാപുേരാഹിതന്മാരും േചവകരും അവെന
കണ്ടേപ്പാൾ: ്രകൂശിക്ക, ്രകൂശിക്ക എന്നു
ആത്തൎ ുവിളിച്ചു. പീലാെത്താസ ്അവേരാടു: നിങ്ങൾ
അവെന െകാണ്ടുേപായി ്രകൂശിപ്പിൻ: ഞാേനാ
അവനിൽ കുറ്റം കാണുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 7

െയഹൂദന്മാർ അവേനാടു: ഞങ്ങൾക്കു ഒരു
ന്യായ്രപമാണം ഉണ്ടു; അവൻ തെന്നത്താൻ
ൈദവപു്രതൻ ആക്കിയതുെകാണ്ടു ആ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം അവൻ മരിേക്കണ്ടതാകുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 ഈ വാക്കു േകട്ടിട്ടു
പീലാെത്താസ ്ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടു, 9 പിെന്നയും
ആസ്ഥാനത്തിൽ െചന്നു; നീ എവിെട നിന്നു ആകുന്നു
എന്നു േയശുവിേനാടു േചാദിച്ചു. 10 േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞില്ല. പീലാെത്താസ ്അവേനാടു: നീ എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നില്ലേയാ? എനിക്കു നിെന്ന ്രകൂശിപ്പാൻ
അധികാരമുെണ്ടന്നും, നിെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ
അധികാരമുെണ്ടന്നും നീ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു േയശു അവേനാടു: 11 േമലിൽനിന്നു
നിനക്കു കിട്ടീട്ടില്ല എങ്കിൽ എെന്റേമൽ നിനക്കു
ഒരധികാരവും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു; അതുെകാണ്ടു
എെന്ന നിെന്റ പക്കൽ ഏലപ്ിച്ചവന്നു അധികം
പാപം ഉണ്ടു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 ഇതു
നിമിത്തം പീലാെത്താസ ്അവെന വിട്ടയപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു.
യഹൂദന്മാേരാ: നീ ഇവെന വിട്ടയച്ചാൽ ൈകസരുെട
േസ്നഹിതൻ അല്ല; തെന്നത്താൻ രാജാവാക്കുന്നവൻ
എല്ലാം ൈകസേരാടു മത്സരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
ആത്തൎ ുപറഞ്ഞു. 13 ഈ വാക്കു േകട്ടിട്ടു പീലാെത്താസ്
േയശുവിെന പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു, കലത്്തളെമന്നും
എ്രബായ ഭാഷയിൽ ഗബ്ബഥാ എന്നും േപരുള്ള
സ്ഥലത്തു ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. 14 അേപ്പാൾ
െപസഹയുെട ഒരുക്കനാൾ ഏകേദശം ആറാം
മണിേനരം ആയിരുന്നു. അവൻ െയഹൂദന്മാേരാടു:
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ഇതാ, നിങ്ങളുെട രാജാവു എന്നു പറഞ്ഞു. 15

അവേരാ: െകാന്നുകളക, െകാന്നുകളക; അവെന
്രകൂശിക്ക എന്നു നിലവിളിച്ചു. നിങ്ങളുെട രാജാവിെന
ഞാൻ ്രകൂശിേക്കണേമാ എന്നു പീലാെത്താസ്
അവേരാടു േചാദിച്ചു; അതിന്നു മഹാപുേരാഹിതന്മാർ:
ഞങ്ങൾക്കു ൈകസരല്ലാെത മെറ്റാരു രാജാവില്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ അവൻ അവെന
്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു.

17 അവർ േയശുവിെന കേയ്യറ്റു; അവൻ താൻ തേന്ന
്രകൂശിെന ചുമന്നുെകാണ്ടു എ്രബായഭാഷയിൽ
െഗാലെ്ഗാഥാ എന്നു േപരുള്ള തലേയാടിടം എന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു േപായി. 18 അവിെട അവർ അവെനയും
അവേനാടുകൂെട േവെറ രണ്ടു ആളുകെളയും
ഒരുത്തെന അപ്പുറത്തും ഒരുത്തെന ഇപ്പുറത്തും
േയശുവിെന നടുവിലുമായി ്രകൂശിച്ചു. 19

പീലാെത്താസ ്ഒരു േമെലഴുത്തും എഴുതി ്രകൂശിേന്മൽ
പതിപ്പിച്ചു; അതിൽ: നസറായനായ േയശു
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവു എന്നു എഴുതിയിരുന്നു. 20

േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച സ്ഥലം നഗരത്തിന്നു സമീപം
ആകയാൽ അേനകം െയഹൂദന്മാർ ഈ േമെലഴുത്തു
വായിച്ചു. അതു എ്രബായ േറാമ യവന ഭാഷകളിൽ
എഴുതിയിരുന്നു. 21 ആകയാൽ െയഹൂദന്മാരുെട
മഹാപുേരാഹിതന്മാർ പീലാെത്താസിേനാടു:
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവു എന്നല്ല, ഞാൻ
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു
എന്നേ്രത എഴുേതണ്ടതു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അതിന്നു
പീലാെത്താസ:് ഞാൻ എഴുതിയതു എഴുതി എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

23 പടയാളികൾ േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച േശഷം
അവെന്റ വ്രസ്തം എടുത്തു ഓേരാ പടയാളിക്കു ഓേരാ
പങ്കായിട്ടു നാലു പങ്കാക്കി; അങ്കിയും എടുത്തു;
അങ്കിേയാ തുന്നൽ ഇല്ലാെത േമൽെതാട്ടു അടിേയാളം
മുഴുവനും െനയത്തായിരുന്നു. 24 ഇതു കീറരുതു;
ആക്കൎ ു വരും എന്നു ചീട്ടിടുക എന്നു അവർ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. “എെന്റ വ്രസ്തം അവർ പകുെത്തടുത്തു
എെന്റ അങ്കിക്കായി ചീട്ടിട്ടു” എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്തിന്നു ഇതിനാൽ നിവൃത്തി വന്നു.
പടയാളികൾ ഇങ്ങെന ഒെക്കയും െചയത്ു.

25 േയശുവിെന്റ ്രകൂശിന്നരിെക അവെന്റ അമ്മയും
അമ്മയുെട സേഹാദരിയും െക്ലേയാപ്പാവിെന്റ ഭായ്യൎ
മറിയയും മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയയും നിന്നിരുന്നു. 26

േയശു തെന്റ അമ്മയും താൻ േസ്നഹിച്ച ശിഷ്യനും
നില്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു: ്രസ്തീേയ, ഇതാ നിെന്റ മകൻ എന്നു
അമ്മേയാടു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന ശിഷ്യേനാടു: ഇതാ
നിെന്റ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു. ആ നാഴികമുതൽ ആ
ശിഷ്യൻ അവെള തെന്റ വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ടു.

28 അതിെന്റേശഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്നു േയശു അറിഞ്ഞിട്ടു തിരുെവഴുത്തു
നിവൃത്തിയാകുംവണ്ണം: എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 29 അവിെട പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറേഞ്ഞാരു
പാ്രതം െവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഒരു സേ്പാങ്ങ്
പുളിച്ചവീഞ്ഞു നിെറച്ചു ഈേസാപ്പുതണ്ടിേന്മൽ ആക്കി
അവെന്റ വാേയാടു അടുപ്പിച്ചു. 30 േയശു
പുളിച്ചവീഞ്ഞു കുടിച്ചേശഷം: നിവൃത്തിയായി എന്നു
പറഞ്ഞു തല ചായച്്ചു ആത്മാവിെന
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു.

31 അന്നു ഒരുക്കനാളും ആ ശബ്ബത്ത് നാൾ വലിയതും
ആകെകാണ്ടു ശരീരങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ ്രകൂശിേന്മൽ
ഇരിക്കരുതു എന്നുെവച്ചു അവരുെട കാൽ ഒടിച്ചു
എടുപ്പിേക്കണം എന്നു െയഹൂദന്മാർ

പീലാെത്താസിേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 32 ആകയാൽ
പടയാളികൾ വന്നു ഒന്നാമത്തവെന്റയും
അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട മെറ്റവെന്റയും കാൽ
ഒടിച്ചു. 33 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു,
അവൻ മരിച്ചുേപായി എന്നു കാണക്യാൽ അവെന്റ
കാൽ ഒടിച്ചില്ല. 34 എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ
കുന്തംെകാണ്ടു അവെന്റ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി; ഉടെന
രക്തവും െവള്ളവും പുറെപ്പട്ടു. 35 ഇതു കണ്ടവൻ
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം
ആകുന്നു; നിങ്ങളും വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നു താൻ സത്യം
പറയുന്നു എന്നു അവൻ അറിയുന്നു. 36 “അവെന്റ ഒരു
അസ്ഥിയും ഒടിഞ്ഞുേപാകയില്ല” എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്തു നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു ഇതു
സംഭവിച്ചു. 37 “അവർ കുത്തിയവങ്കേലക്കു േനാക്കും”
എന്നു മെറ്റാരു തിരുെവഴുത്തും പറയുന്നു.

38 അനന്തരം, െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ടു
രഹസ്യത്തിൽ േയശുവിെന്റ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന
അരിമത്യയിെല േയാേസഫ ്േയശുവിെന്റ ശരീരം
എടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ പീലാെത്താസിേനാടു
അനുവാദം േചാദിച്ചു. പീലാെത്താസ്
അനുവദിക്കയാൽ അവൻ വന്നു അവെന്റ ശരീരം
എടുത്തു. 39 ആദ്യം രാ്രതിയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്ന നിെക്കാേദെമാസും ഏകേദശം നൂറു റാത്തൽ
മൂറും അകിലും െകാണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടു െകാണ്ടുവന്നു.
40 അവർ േയശുവിെന്റ ശരീരം എടുത്തു െയഹൂദന്മാർ
ശവം അടക്കുന്ന മയ്യൎ ാദ്രപകാരം അതിെന
സുഗന്ധവഗ്ഗൎ േത്താടുകൂെട ശീലെപാതിഞ്ഞു െകട്ടി. 41

അവെന ്രകൂശിച്ച സ്ഥലത്തുതേന്ന ഒരു േതാട്ടവും ആ
േതാട്ടത്തിൽ മുെമ്പ ആെരയും െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത
പുതിേയാരു കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 42 ആ കല്ലറ
സമീപം ആകെകാണ്ടു അവർ െയഹൂദന്മാരുെട
ഒരുക്കനാൾ നിമിത്തം േയശുവിെന അവിെട വച്ചു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആഴച്വട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നാൾ
മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയ രാവിെല
ഇരുട്ടുള്ളേപ്പാൾ തേന്ന കല്ലെറക്കൽ െചന്നു

കല്ലറവായ്ക്കൽ നിന്നു കല്ലു നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 2

അവൾ ഓടി ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റയും േയശുവിന്നു
്രപിയനായ മെറ്റ ശിഷ്യെന്റയും അടുക്കൽ െചന്നു:
കത്തൎ ാവിെന കല്ലറയിൽനിന്നു എടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി; അവെന എവിെട െവച്ചു എന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 3

അതുെകാണ്ടു പെ്രതാസും മെറ്റ ശിഷ്യനും പുറെപ്പട്ടു
കല്ലെറക്കൽ െചന്നു. 4 ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു ഓടി; മെറ്റ
ശിഷ്യൻ പെ്രതാസിെനക്കാൾ േവഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം
കെല്ലറക്കൽ എത്തി; 5 കുനിഞ്ഞുേനാക്കി ശീലകൾ
കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; അകത്തു കടന്നില്ലതാനും. 6

അവെന്റ പിന്നാെല ശിേമാൻ പെ്രതാസും വന്നു
കല്ലറയിൽ കടന്നു 7 ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവെന്റ
തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശീലകേളാടുകൂെട
കിടക്കാെത േവറിട്ടു ഒരിടത്തു
ചുരുട്ടിെവച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 8 ആദ്യം
കെല്ലറക്കൽ എത്തിയ മെറ്റ ശിഷ്യനും അേപ്പാൾ
അകത്തു െചന്നു കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു. 9 അവൻ
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നൽേക്കണ്ടതാകുന്നു
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു അവർ അതുവെര
അറിഞ്ഞില്ല. 10 അങ്ങെന ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.
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11 എന്നാൽ മറിയ കെല്ലറക്കൽ പുറത്തു
കരഞ്ഞുെകാണ്ടു നിന്നു. കരയുന്നിടയിൽ അവൾ
കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞുേനാക്കി. 12 േയശുവിെന്റ ശരീരം
കിടന്നിരുന്ന ഇടത്തു െവള്ളവ്രസ്തം ധരിച്ച രണ്ടു
ദൂതന്മാർ ഒരുത്തൻ തെലക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും
ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 13 അവർ അവേളാടു: ്രസ്തീേയ, നീ
കരയുന്നതു എന്തു എന്നു േചാദിച്ചു. എെന്റ
കത്തൎ ാവിെന എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി; അവെന
എവിെട െവച്ചു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു
അവൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു. 14 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു
അവൾ പിേന്നാക്കം തിരിഞ്ഞു, േയശു നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടു; േയശു എന്നു അറിഞ്ഞില്ല താനും. 15 േയശു
അവേളാടു: ്രസ്തീേയ, നീ കരയുന്നതു എന്തു? ആെര
തിരയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. അവൻ േതാട്ടക്കാരൻ
എന്നു നിരൂപിച്ചിട്ടു അവൾ: യജമാനേന, നീ അവെന
എടുത്തുെകാണ്ടു േപായി എങ്കിൽ അവെന എവിെട
െവച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുതരിക; ഞാൻ അവെന
എടുത്തു െകാണ്ടുെപാെയ്ക്കാള്ളാം എന്നു അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 16 േയശു അവേളാടു: മറിയേയ, എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൾ തിരിഞ്ഞു എ്രബായഭാഷയിൽ:
റബ്ബൂനി എന്നു പറഞ്ഞു; അതിന്നു ഗുരു എന്നത്ഥൎ ം. 17

േയശു അവേളാടു: എെന്ന െതാടരുതു; ഞാൻ ഇതുവെര
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ കയറിേപ്പായില്ല; എങ്കിലും നീ
എെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു: എെന്റ
പിതാവും നിങ്ങളുെട പിതാവും എെന്റ ൈദവവും
നിങ്ങളുെട ൈദവവുമായവെന്റ അടുക്കൽ ഞാൻ
കയറിേപ്പാകുന്നു എന്നു അവേരാടു പറക എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 മഗദ്ലക്കാരത്തി മറിയ വന്നു താൻ
കത്തൎ ാവിെന കണ്ടു എന്നും അവൻ ഇങ്ങെന തേന്നാടു
പറഞ്ഞു എന്നും ശിഷ്യന്മാേരാടു അറിയിച്ചു.

19 ആഴച്വട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം നാൾ ആയ ആ
ദിവസം, േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന
സ്ഥലത്തു െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചു വാതിൽ
അെടച്ചിരിെക്ക േയശു വന്നു നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു:
നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞു.
20 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ കയ്യും വിലാപ്പുറവും
അവെര കാണിച്ചു; കത്തൎ ാവിെന കണ്ടിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ
സേന്താഷിച്ചു. 21 േയശു പിെന്നയും അവേരാടു:
നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം; പിതാവു എെന്ന
അയച്ചതുേപാെല ഞാനും നിങ്ങെള അയക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേശഷം അവൻ
അവരുെടേമൽ ഊതി അവേരാടു: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
ൈകെക്കാൾവിൻ. 23 ആരുെട പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ
േമാചിക്കുന്നേവാ അവക്കൎ ു േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ആരുെട പാപങ്ങൾ നിത്തൎ ുന്നുേവാ അവക്കൎ ു
നിത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

24 എന്നാൽ േയശു വന്നേപ്പാൾ പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവനായ ദിദിെമാസ ്എന്ന േതാമാസ്
അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 25 മേറ്റ ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാടു: ഞങ്ങൾ കത്തൎ ാവിെന കണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞാെറ: ഞാൻ അവെന്റ ൈകകളിൽ
ആണിപ്പഴുതു കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരൽ
ഇടുകയും അവെന്റ വിലാപ്പുറത്തു ൈക ഇടുകയും
െചയത്ിട്ടല്ലാെത വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു അവൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

26 എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും
അകത്തു കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േതാമാസും
ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽ അെടച്ചിരിെക്ക േയശു വന്നു
നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം
എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന േതാമാസിേനാടു: നിെന്റ

വിരൽ ഇേങ്ങാട്ടു നീട്ടി എെന്റ ൈകകെള കാണക്;
നിെന്റ ൈക നീട്ടി എെന്റ വിലാപ്പുറത്തു ഇടുക;
അവിശ്വാസി ആകാെത വിശ്വാസിയായിരിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 േതാമാസ ്അവേനാടു: എെന്റ കത്തൎ ാവും
എെന്റ ൈദവവും ആയുേള്ളാേവ എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേനാടു: നീ എെന്ന
കണ്ടതുെകാണ്ടു വിശ്വസിച്ചു; കാണാെത
വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു.

30 ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാെത മറ്റു
അേനകം അടയാളങ്ങളും േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
കാണെ്ക െചയത്ു. 31 എന്നാൽ േയശു
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തുഎന്നു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടു അവെന്റ
നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നും
ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം േയശു പിെന്നയും
തിെബയ്യൎ ാസ ്കടല്ക്കരയിൽെവച്ചു ശിഷ്യന്മാക്കൎ ു
്രപത്യക്ഷനായി; ്രപത്യക്ഷനായതു ഈ വിധം

ആയിരുന്നു: 2 ശിേമാൻ പെ്രതാസും ദിദിെമാസ ്എന്ന
േതാമാസും ഗലീലയിലുള്ള കാനയിെല നഥനേയലും
െസെബദിമക്കളും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ േവെറ
രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. 3 ശിേമാൻ
പെ്രതാസ ്അവേരാടു: ഞാൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ
േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; ഞങ്ങളും േപാരുന്നു
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. അവർ പുറെപ്പട്ടു പടകു
കയറി േപായി; ആ രാ്രതിയിൽ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല. 4

പുലച്ചൎ  ആയേപ്പാൾ േയശു കരയിൽ നിന്നിരുന്നു; േയശു
ആകുന്നു എന്നു ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. 5 േയശു
അവേരാടു: കുഞ്ഞുങ്ങേള, കൂട്ടുവാൻ വല്ലതും ഉേണ്ടാ
എന്നു േചാദിച്ചു; ഇല്ല എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
6 പടകിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു വല വീശുവിൻ;
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും എന്നു അവൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു; അവർ വീശി, മീനിെന്റ െപരുപ്പം േഹതുവായി
അതു വലിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 7 േയശു േസ്നഹിച്ച
ശിഷ്യൻ പെ്രതാസിേനാടു: അതു കത്തൎ ാവു ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; കത്തൎ ാവു ആകുന്നു എന്നു ശിേമാൻ
പെ്രതാസ ്േകട്ടിട്ടു, താൻ നഗ്നനാകയാൽ അങ്കി
അരയിൽ ചുറ്റി കടലിൽ ചാടി. 8 േശഷം ശിഷ്യന്മാർ
കരയിൽ നിന്നു ഏകേദശം ഇരുനൂറു മുഴത്തിൽ
അധികം ദൂരത്തല്ലായ്കയാൽ മീൻ നിറഞ്ഞ വല
ഇെഴച്ചുംെകാണ്ടു െചറിയ പടകിൽ വന്നു. 9 കെരക്കു
ഇെറങ്ങിയേപ്പാൾ അവർ തീക്കനലും അതിേന്മൽ മീൻ
െവച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു. 10 േയശു
അവേരാടു: ഇേപ്പാൾ പിടിച്ച മീൻ ചിലതു
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ശിേമാൻ
പെ്രതാസ ്കയറി നൂറ്റമ്പത്തുമൂന്നു വലിയ മീൻ
നിറഞ്ഞ വല കെരക്കു വലിച്ചു കയറ്റി; അ്രത വളെര
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വല കീറിയില്ല. 12 േയശു അവേരാടു:
വന്നു ്രപാതൽ കഴിച്ചുെകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു;
കത്തൎ ാവാകുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരുത്തനും: നീ ആർ എന്നു അവേനാടു േചാദിപ്പാൻ
തുനിഞ്ഞില്ല. 13 േയശു വന്നു അപ്പം എടുത്തു അവക്കൎ ു
െകാടുത്തു; മീനും അങ്ങെന തേന്ന. 14 േയശു
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റേശഷം ഇങ്ങെന
മൂന്നാം്രപാവശ്യം ശിഷ്യന്മാക്കൎ ു ്രപത്യക്ഷനായി.

15 അവർ ്രപാതൽ കഴിച്ചേശഷം േയശു ശിേമാൻ
പെ്രതാസിേനാടു: േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന,
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നീ ഇവരിൽ അധികമായി എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നുേവാ
എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ: ഉവ്വു, കത്തൎ ാേവ,
എനിക്കു നിേന്നാടു ്രപിയമുണ്ടു എന്നു നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. എെന്റ
കുഞ്ഞാടുകെള േമയ്ക്ക എന്നു അവൻ അവേനാടു
പറഞ്ഞു. 16 രണ്ടാമതും അവേനാടു: േയാഹന്നാെന്റ
മകനായ ശിേമാേന, നീ എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നുേവാ
എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ ഉവ്വു കത്തൎ ാേവ,
എനിക്കു നിേന്നാടു ്രപിയമുണ്ടു എന്നു നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. എെന്റ ആടുകെള
പാലിക്ക എന്നു അവൻ അവേനാടു പറഞ്ഞു. 17

മൂന്നാമതും അവേനാടു: േയാഹന്നാെന്റ മകനായ
ശിേമാേന, നിനക്കു എേന്നാടു ്രപിയമുേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ചു. എേന്നാടു ്രപിയമുേണ്ടാ എന്നു മൂന്നാമതും
േചാദിക്കയാൽ പെ്രതാസ ്ദുഃഖിച്ചു: കത്തൎ ാേവ, നീ
സകലവും അറിയുന്നു; എനിക്കു നിേന്നാടു ്രപിയമുണ്ടു
എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു.
േയശു അവേനാടു: എെന്റ ആടുകെള േമയ്ക്ക. 18

ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു: നീ
െയൗവനക്കാരൻ ആയിരുന്നേപ്പാൾ നീ തേന്ന അര
െകട്ടി ഇഷ്ടമുേള്ളടത്തു നടന്നു; വയസ്സനായേശഷേമാ
നീ ൈക നീട്ടുകയും മെറ്റാരുത്തൻ നിെന്റ അര െകട്ടി
നിനക്കു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടേത്തക്കു നിെന്ന
െകാണ്ടുേപാകയും െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 19

അതിനാൽ അവൻ ഇന്നവിധം മരണംെകാണ്ടു

ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും എന്നു അവൻ
സൂചിപ്പിച്ചു; ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു: എെന്ന അനുഗമിക്ക
എന്നു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 20 പെ്രതാസ ്തിരിഞ്ഞു
േയശു േസ്നഹിച്ച ശിഷ്യൻ പിൻെചല്ലുന്നതു കണ്ടു;
അത്താഴത്തിൽ അവെന്റ െനേഞ്ചാടു ചാഞ്ഞുെകാണ്ടു:
കത്തൎ ാേവ, നിെന്ന കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നവൻ ആർ
എന്നു േചാദിച്ചതു ഇവൻ തേന്ന. 21 അവെന
പെ്രതാസ ്കണ്ടിട്ടു: കത്തൎ ാേവ, ഇവന്നു എന്തു
ഭവിക്കും എന്നു േയശുവിേനാടു േചാദിച്ചു. 22 േയശു
അവേനാടു: ഞാൻ വരുേവാളം ഇവൻ
ഇരിേക്കണെമന്നു എനിക്കു ഇഷ്ടം ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു
നിനക്കു എന്തു? നീ എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 ആകയാൽ ആ ശിഷ്യൻ മരിക്കയില്ല
എെന്നാരു ശ്രുതി സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ പരന്നു.
േയശുേവാ: അവൻ മരിക്കയില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ
വരുേവാളം ഇവൻ ഇരിേക്കണം എന്നു എനിക്കു
ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ അതു നിനക്കു എന്തു എന്നേ്രത
അവേനാടു പറഞ്ഞതു.

24 ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിെനക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം
പറയുന്നവനും ഇതു എഴുതിയവനും ആകുന്നു;
അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.

25 േയശു െചയത്തു മറ്റു പലതും ഉണ്ടു; അതു
ഓേരാന്നായി എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ
േലാകത്തിൽ തേന്നയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിരൂപിക്കുന്നു.
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അെപ്പാഅെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ്രപവൃത്തികൾ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െതേയാഫിെലാേസ, ഞാൻ എഴുതിയ
ഒന്നാമെത്ത ചരി്രതം േയശു തിരെഞ്ഞടുത്ത
അെപ്പാസ്തലന്മാക്കൎ ു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ

കലപ്ന െകാടുത്തിട്ടു ആേരാഹണം െചയത്
നാൾവെര അവൻ െചയത്ും ഉപേദശിച്ചും തുടങ്ങിയ
സകലെത്തയും കുറിച്ചു ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 2 അവൻ
കഷ്ടം അനുഭവിച്ചേശഷം നാലപ്തു നാേളാളം
അവക്കൎ ു ്രപത്യക്ഷനായി ൈദവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച
കായ്യൎ ങ്ങൾ 3 പറഞ്ഞുെകാണ്ടു താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു അേനകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവക്കൎ ു കാണിച്ചു
െകാടുത്തു. 4 അങ്ങെന അവൻ അവരുമായി
കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ അവേരാടു: നിങ്ങൾ
െയരൂശേലമിൽനിന്നു വാങ്ങിേപ്പാകാെത എേന്നാടു
േകട്ട പിതാവിെന്റ വാഗദ്ത്തത്തിനായി
കാത്തിരിേക്കണം; 5 േയാഹന്നാൻ െവള്ളംെകാണ്ടു
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾേക്കാ ഇനി ഏെറനാൾ
കഴിയുംമുെമ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു സ്നാനം
ലഭിക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചു.

6 ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ അവർ അവേനാടു:
കത്തൎ ാേവ, നീ യി്രസാേയലിന്നു ഈ കാലത്തിേലാ
രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കിെക്കാടുക്കുന്നതു എന്നു
േചാദിച്ചു. 7 അവൻ അവേരാടു: പിതാവു തെന്റ സ്വന്ത
അധികാരത്തിൽ െവച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങെളേയാ
സമയങ്ങേളേയാ അറിയുന്നതു നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. 8

എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളുെട േമൽ
വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടു െയരൂശേലമിലും
െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലാടത്തും ശമയ്യൎ യിലും ഭൂമിയുെട
അറ്റേത്താളവും എെന്റ സാക്ഷികൾ ആകും എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 ഇതു പറഞ്ഞേശഷം അവർ കാൺെക
അവൻ ആേരാഹണം െചയത്ു; ഒരു േമഘം അവെന
മൂടീട്ടു അവൻ അവരുെട കാഴെ്ചക്കു മറഞ്ഞു. 10

അവൻ േപാകുേന്നരം അവർ ആകാശത്തിേലക്കു
ഉറ്റുേനാക്കുേമ്പാൾ െവള്ള വ്രസ്തം ധരിച്ച രണ്ടു
പുരുഷന്മാർ അവരുെട അടുക്കൽനിന്നു: 11

ഗലീലാപുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിേലക്കു
േനാക്കിനില്ക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങെള വിട്ടു
സ്വഗ്ഗൎ ാേരാഹണം െചയത് ഈ േയശുവിെന
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു േപാകുന്നവനായി നിങ്ങൾ
കണ്ടതുേപാെല തേന്ന അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നു
പറഞ്ഞു.

12 അവർ െയരൂശേലമിന്നു സമീപത്തു ഒരു ശബ്ബത്ത്
ദിവസെത്ത വഴിദൂരമുള്ള ഒലീവ ്മലവിട്ടു
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 13 അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ പാത്തൎ  മാളികമുറിയിൽ
കയറിേപ്പായി, പെ്രതാസ,് േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ,്
അെ്രന്തയാസ,് ഫിലിെപ്പാസ,് േതാമസ,്
ബെത്തൎ ാെലാമായി, മത്തായി, അൽഫായുെട മകനായ
യേക്കാബ,് എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ,

യാേക്കാബിെന്റ മകനായ യൂദാ ഇവർ എല്ലാവരും 14

്രസ്തീകേളാടും േയശുവിെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാടും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടും കൂെട ഒരുമനെപ്പട്ടു
്രപാത്ഥൎ ന കഴിച്ചു േപാന്നു.

15 ആ കാലത്തു ഏകേദശം നൂറ്റിരുപതു േപരുള്ള ഒരു
സംഘം കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ്
സേഹാദരന്മാരുെട നടുവിൽ എഴുേന്നറ്റുനിന്നു
പറഞ്ഞതു: 16 സേഹാദരന്മാരായ പുരുഷന്മാേര,
േയശുവിെന പിടിച്ചവക്കൎ ു വഴികാട്ടിയായിത്തീന്നൎ
യൂദെയക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവു ദാവീദ ്മുഖാന്തരം
മുൻപറഞ്ഞ തിരുെവഴുത്തിന്നു നിവൃത്തിവരുവാൻ
ആവശ്യമായിരുന്നു. 17 അവൻ ഞങ്ങളുെട എണ്ണത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ടവനായി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ
പങ്കുലഭിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ. 18 --അവൻ അനീതിയുെട
കൂലിെകാണ്ടു ഒരു നിലം േമടിച്ചു തലകീഴായി വീണു
നടുെവ പിളന്നൎ ു അവെന്റ കുടെലല്ലാം തുറിച്ചുേപായി.
19 അതു െയരൂശേലമിൽ പാക്കൎ ുന്ന എല്ലാവരും
അറിഞ്ഞതാകെകാണ്ടു ആ നിലത്തിന്നു അവരുെട
ഭാഷയിൽ രക്തനിലം എന്നത്ഥൎ മുള്ള അക്കൽദാമാ
എന്നു േപർ ആയി. 20 --സങ്കീത്തൎ നപുസ്തകത്തിൽ:
“അവെന്റ വാസസ്ഥലം ശുന്യമായിേപ്പാകെട്ട; അതിൽ
ആരും പാക്കൎ ാതിരിക്കെട്ട” എന്നും “അവെന്റ
അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം മാെറ്റാരുത്തന്നു ലഭിക്കെട്ട” എന്നും
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 21 ആകയാൽ കത്തൎ ാവായ േയശു
േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം മുതൽ നെമ്മ വിട്ടു
ആേരാഹണം െചയത് നാൾ വെര നമ്മുെട ഇടയിൽ
സഞ്ചരിച്ചുേപാന്ന 22 കാലെത്തെല്ലാം ഞങ്ങേളാടു
കൂെട നടന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങേളാടു
കൂെട അവെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിനു
സാക്ഷിയായിത്തീേരണം. 23 അങ്ങെന അവർ
യുെസ്താസ ്എന്നു മറുേപരുള്ള ബശൎ ബാ എന്ന
േയാേസഫ,് മത്ഥിയാസ ്എന്നീ രണ്ടുേപെര നിറുത്തി: 24

സകല ഹൃദയങ്ങെളയും അറിയുന്ന കത്തൎ ാേവ, തെന്റ
സ്ഥലേത്തക്കു േപാേകണ്ടതിന്നു യൂദാ ഒഴിഞ്ഞുേപായ
ഈ ശുശ്രൂഷയുെടയും അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റയും
സ്ഥാനം ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു 25 ഈ ഇരുവരിൽ ഏവെന
നീ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
കാണിച്ചുതേരണേമ എന്നു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു അവരുെട
േപക്കൎ ു ചീട്ടിട്ടു: 26 ചീട്ടു മത്ഥിയാസിന്നു വീഴുകയും
അവെന പതിെനാന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
എണ്ണുകയും െചയത്ു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െപെന്തെക്കാസ്തനാൾ വന്നേപ്പാൾ എല്ലാവരും
ഒരു സ്ഥലത്തു ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. 2

െപെട്ടന്നു െകാടിയ കാറ്റടിക്കുന്നതുേപാെല
ആകാശത്തനിന്നു ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി, അവർ
ഇരുന്നിരുന്ന വീടു മുഴുവനും നിെറച്ചു. 3

അഗ്നിജ്വാലേപാെല പിളന്നൎ ിരിക്കുന്ന നാവുകൾ
അവക്കൎ ു ്രപത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓേരാരുത്തെന്റ
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േമൽ പതിഞ്ഞു. 4 എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവു
നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവു അവക്കൎ ു ഉച്ചരിപ്പാൻ
നല്കിയതുേപാെല അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു
തുടങ്ങി.

5 അന്നു ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള സകല ജാതികളിൽ
നിന്നും െയരൂശേലമിൽ വന്നു പാക്കൎ ുന്ന
െയഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ഈ മുഴക്കം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
പുരുഷാരം വന്നു കൂടി, ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നതു േകട്ടു അമ്പരന്നു
േപായി. 7 എല്ലാവരും ്രഭമിച്ചു ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു: ഈ
സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഗലീലക്കാർ അല്ലേയാ? 8

പിെന്ന നാം ഓേരാരുത്തൻ ജനിച്ച നമ്മുെട സ്വന്ത
ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ചു േകൾക്കുന്നതു
എങ്ങെന? 9 പത്ഥൎ രും േമദ്യരും ഏലാമ്യരും
െമസെപ്പാത്താമ്യയിലും െയഹൂദ്യയിലും
കപ്പേദാക്യയിലും 10 െപാെന്താസിലും ആസ്യയിലും
്രപുഗ്യയിലും പംഫുല്യയിലും മി്രസയീമിലും
കുേറെനക്കു േചന്നൎ  ലിബ്യാ്രപേദശങ്ങളിലും
പാക്കൎ ുന്നവരും േറാമയിൽ നിന്നു വന്നു
പാക്കൎ ുന്നവരും െയഹൂദന്മാരും
െയഹൂദമതാനുസാരികളും േ്രകത്യരും
അറബിക്കാരുമായ നാം 11 ഈ നമ്മുെട ഭാഷകളിൽ
അവർ ൈദവത്തിെന്റ വൻകായ്യൎ ങ്ങെള
്രപസ്താവിക്കുന്നതു േകൾക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 എല്ലാവരും ്രഭമിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു; ഇതു
എന്തായിരിക്കും എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 13

ഇവർ പുതു വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മറ്റു
ചിലർ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു.

14 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ ്പതിെനാന്നുേപേരാടുകൂെട
നിന്നുെകാണ്ടു ഉറെക്ക അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലമിൽ പാക്കൎ ുന്ന
എല്ലാവരുമായുേള്ളാേര, ഇതു നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട; എെന്റ വാക്കു
ശ്രദ്ധിച്ചുെകാൾവിൻ. 15 നിങ്ങൾ
ഊഹിക്കുന്നതുേപാെല ഇവർ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല;
പകൽ മൂന്നാംമണിേനരേമ ആയിട്ടുള്ളുവേല്ലാ. 16 ഇതു
േയാേവൽ ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത്തേ്രത; അെതെന്തന്നാൽ:

17 “അന്ത്യകാലത്തു ഞാൻ സകല ജഡത്തിേന്മലും
എെന്റ ആത്മാവിെന പകരും; നിങ്ങളുെട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും; നിങ്ങളുെട
െയൗവ്വനക്കാർ ദശൎ നങ്ങൾ ദശൎ ിക്കും; നിങ്ങളുെട
വൃദ്ധന്മാർ സ്വപന്ങ്ങൾ കാണും. 18 എെന്റ
ദാസന്മാരുെടേമലും ദാസിമാരുെടേമലും കൂെട
ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എെന്റ ആത്മാവിെന പകരും;
അവരും ്രപവചിക്കും. 19 ഞാൻ മീെത
ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും താെഴ ഭൂമിയിൽ
അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും; രക്തവും തീയും
പുകയാവിയും തേന്ന. 20 കത്തൎ ാവിെന്റ വലുതും
്രപസിദ്ധവുമായ നാൾ വരുംമുേമ്പ സൂയ്യൎ ൻ
ഇരുളായും ച്രന്ദൻ രക്തമായും മാറിേപ്പാകും. 21

എന്നാൽ കത്തൎ ാവിെന്റ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും
എന്നു ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.”

22 യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, ഈ വചനം േകട്ടു
െകാൾവിൻ. നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുംേപാെല ൈദവം
അവെനെക്കാണ്ടു നിങ്ങളുെട നടുവിൽ െചയ്യിച്ച
ശക്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും െകാണ്ടു 23

ൈദവം നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷനായി

നസറായനായ േയശുവിെന ൈദവം തെന്റ സ്ഥിര
നിണ്ണൎ യത്താലും മുന്നറിവിനാലും ഏലപ്ിച്ചിട്ടു, നിങ്ങൾ
അവെന അധമ്മൎ ികളുെട കയ്യാൽ തെറപ്പിച്ചു െകാന്നു;
24 ൈദവേമാ മരണപാശങ്ങെള അഴിച്ചിട്ടു അവെന
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചു. മരണം അവെന പിടിച്ചു
െവക്കുന്നതു അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു.

25 “ഞാൻ കത്തൎ ാവിെന എേപ്പാഴും എെന്റ
മുമ്പിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്റ
വലഭാഗത്തു ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ
കുലുങ്ങിേപാകയില്ല. 26 അതുെകാണ്ട ്എെന്റ
ഹൃദയം സേന്താഷിച്ചു, എെന്റ നാവു ആനന്ദിച്ചു,
എെന്റ ജഡവും ്രപത്യാശേയാെട വസിക്കും. 27 നീ
എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല; നിെന്റ
പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം കാണ്മാൻ സമ്മതിക്കയുമില്ല.
28 നീ ജീവമാഗ്ഗൎ ങ്ങെള എേന്നാടു അറിയിച്ചു; നിെന്റ
സന്നിധിയിൽ എെന്ന സേന്താഷ പൂണ്ണൎ നാക്കും”

എന്നു ദാവീദ ്അവെനക്കുറിച്ചു പറയുന്നുവേല്ലാ. 29

സേഹാദരന്മാരായ പുരുഷന്മാേര, േഗാ്രതപിതാവായ
ദാവീദിെനക്കുറിച്ച് അവൻ മരിച്ചു അടക്കെപ്പട്ടു എന്നു
എനിക്കു നിങ്ങേളാടു ൈധയ്യൎ മായി പറയാം; അവെന്റ
കല്ലറ ഇന്നുവെര നമ്മുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ. 30

എന്നാൽ അവൻ ്രപവാചകൻ ആകയാൽ ൈദവം
അവെന്റ കടി്രപേദശത്തിെന്റ ഫലത്തിൽ നിന്നു
ഒരുത്തെന അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും
എന്നു തേന്നാടു സത്യം െചയത്ു ഉറപ്പിച്ചു എന്നു
അറിഞ്ഞിട്ടു: 31 അവെന പാതാളത്തിൽ
വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല: അവെന്റ ജഡം ്രദവത്വം കണ്ടതുമില്ല
എന്നു ്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനം മുമ്പുകൂട്ടി കണ്ടു
്രപസ്താവിച്ചു. ഈ േയശുവിെന ൈദവം
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചു; 32 അതിന്നു ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 33 അവൻ
ൈദവത്തിെന്റ വല ഭാഗേത്തക്കു ആേരാഹണം
െചയത്ു പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന വാഗദ്ത്തം
പിതാവിേനാടു വാങ്ങി, നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും
േകൾക്കുകയും െചയ്യുന്നത ്പകന്നൎ ുതന്നു. 34 ദാവീദ്
സ്വഗ്ഗൎ ാേരാഹണം െചയത്ില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ അവൻ:

“ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം
ആക്കുേവാളം 35 നീ എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു
ഇരിക്ക എന്നു കത്തൎ ാവു എെന്റ കത്തൎ ാവിേനാടു
അരുളിെച്ചയത്ു”

എന്നു പറയുന്നു. 36 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ച ഈ
േയശുവിെന തേന്ന ൈദവം കത്തൎ ാവും
്രകിസ്തുവുമാക്കിെവച്ചു എന്നു യി്രസാേയൽ ഗൃഹം
ഒെക്കയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.

37 ഇതു േകട്ടിട്ടു അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുെകാണ്ടു
പെ്രതാസിേനാടും േശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും:
സേഹാദരന്മാരായ പുരുഷന്മാേര, ഞങ്ങൾ എന്തു
െചേയ്യണ്ടു എന്നു േചാദിച്ചു. 38 പെ്രതാസ ്അവേരാടു:
നിങ്ങൾ മാനസാന്തരെപ്പട്ടു നിങ്ങളുെട പാപങ്ങളുെട
േമാചനത്തിന്നായി ഓേരാരുത്തൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏലപ്ിൻ; എന്നാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന ദാനം ലഭിക്കും. 39

വാഗദ്ത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കും
നമ്മുെട ൈദവമായ കത്തൎ ാവു വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന
ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവക്കൎ ും ഉള്ളതേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
40 മറ്റു പല വാക്കുകളാലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു
അവെര ്രപേബാധിപ്പിച്ചു; ഈ വ്രകതയുള്ള
തലമുറയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കെപ്പടുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 അവെന്റ വാക്കു ൈകെക്കാണ്ടവർ
സ്നാനം ഏറ്റു; അന്നു മുവായിരേത്താളം േപർ
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അവേരാടു േചന്നൎ ു. 42 അവർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
ഉപേദശം േകട്ടും കൂട്ടായമ് ആചരിച്ചും അപ്പം
നുറക്കിയും ്രപാത്ഥൎ ന കഴിച്ചും േപാന്നു.

43 എല്ലാവക്കൎ ും ഭയമായി; അെപ്പാസ്തലന്മാരാൽ
ഏറിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു. 44

വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു സകലവും
െപാതുവക എന്നു എണ്ണുകയും 45 ജന്മഭൂമികളും
വസ്തുക്കളും വിറ്റു അവനവന്നു ആവശ്യം
ഉള്ളതുേപാെല എല്ലാവക്കൎ ും പങ്കിടുകയും, 46

ഒരുമനെപ്പട്ടു ദിനം്രപതി ൈദവാലയത്തിൽ
കൂടിവരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിെക്കാണ്ടു
ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാത്ഥൎ തയും പൂണ്ടു ഭക്ഷണം
കഴിക്കയും 47 ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കയും സകല
ജനത്തിെന്റയും കൃപ അനുഭവിക്കയും െചയത്ു.
കത്തൎ ാവു രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവെര ദിനം്രപതി സഭേയാടു
േചത്തൎ ുെകാണ്ടിരുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരിക്കൽ പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ഒമ്പതാം
മണിേനരം ്രപാത്ഥൎ നാസമയത്തു
ൈദവാലയത്തിേലക്കു െചല്ലുേമ്പാൾ 2

അമ്മയുെട ഗഭൎ ം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാെള ചിലർ
ചുമന്നുെകാണ്ടു വന്നു; അവെന ൈദവാലയത്തിൽ
െചല്ലുന്നവേരാടു ഭിക്ഷ യാചിപ്പാൻ സുന്ദരം എന്ന
ൈദവാലയേഗാപുരത്തിങ്കൽ ദിനം്രപതി
ഇരുത്തുമാറുണ്ടു. 3 അവൻ പെ്രതാസും
േയാഹന്നാനും ൈദവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ
േപാകുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഭിക്ഷ േചാദിച്ചു. 4 പെ്രതാസ്
േയാഹന്നാേനാടുകൂെട അവെന ഉറ്റുേനാക്കി: ഞങ്ങെള
േനാക്കു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അവൻ വല്ലതും കിട്ടും
എന്നു കരുതി അവെര സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. 6 അേപ്പാൾ
പെ്രതാസ:് െവള്ളിയും െപാന്നും എനിക്കില്ല;
എനിക്കുള്ളതു നിനക്കു തരുന്നു: നസറായനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്നു പറഞ്ഞു
7 അവെന വലൈങ്കക്കു പിടിച്ചു എഴുേന്നലപ്ിച്ചു;
ക്ഷണത്തിൽ അവെന്റ കാലും നരിയാണിയും ഉെറച്ചു
അവൻ കുതിെച്ചഴുേന്നറ്റു നടന്നു; 8 നടന്നും തുള്ളിയും
ൈദവെത്ത പുകഴത്്തിയുംെകാണ്ടു അവേരാടുകൂെട
ൈദവാലയത്തിൽ കടന്നു. 9 അവൻ നടക്കുന്നതും
ൈദവത്ത പുകഴത്്തുന്നതും ജനം ഒെക്കയും കണ്ടു, 10

ഇവൻ സുന്ദരം എന്ന ൈദവാലയേഗാപുരത്തിങ്കൽ
ഭിക്ഷ യാചിച്ചുെകാണ്ടു ഇരുന്നവൻ എന്നു അറിഞ്ഞു
അവന്നു സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ചു വിസമ്യവും
പരി്രഭമവും നിറഞ്ഞവരായത്ീന്നൎ ു.

11 അവൻ പെ്രതാസിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും
േചന്നൎ ു നില്ക്കുേമ്പാൾ ജനം എല്ലാം വിസമ്യംപൂണ്ടു
ശേലാേമാേന്റതു എന്നു േപരുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ
അവരുെട അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടി. 12 അതു കണ്ടിട്ടു
പെ്രതാസ ്ജനങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതു: യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാേര, ഇതിങ്കൽ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടുന്നതു എന്തു?
ഞങ്ങളുെട സ്വന്ത ശക്തിെകാേണ്ടാ ഭക്തിെകാേണ്ടാ
ഇവെന നടക്കുമാറാക്കി എന്നേപാെല ഞങ്ങെള ഉറ്റു
േനാക്കുന്നതും എന്തു? 13 അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസഹ്ാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവമായ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം തെന്റ ദാസനായ
േയശുവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി; അവെന നിങ്ങൾ
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കയും അവെന വിട്ടയപ്പാൻ വിധിച്ച
പീലാെത്താസിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു തള്ളിപ്പറയുകയും
െചയത്ു. 14 പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായവെന

നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, കുലപാതകനായവെന
വിട്ടുതേരണം എന്നു േചാദിച്ചു, ജീവനായകെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 15 അവെന ൈദവം
മരിച്ചവരിൽനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിച്ചു; അതിന്നു ഞങ്ങൾ
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 16 അവെന്റ നാമത്തിെല
വിശ്വാസത്താൽ അവെന്റ നാമം തേന്ന നിങ്ങൾ
കാൺകയും അറികയും െചയ്യുന്ന ഇവൻ ബലം
്രപാപിപ്പാൻ കാരണമായി തീന്നൎ ു; അവൻ
മുഖാന്തരമുള്ള വിശ്വാസം ഇവന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
കാൺെക ഈ ആേരാഗ്യം വരുവാൻ േഹതുവായി
തീന്നൎ ു. 17 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട
്രപമാണികെളേപ്പാെല നിങ്ങളും അറിയായമ്െകാണ്ടു
്രപവത്തൎ ിച്ചു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 18 ൈദവേമാ
തെന്റ ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കും എന്നു സകല
്രപവാചകന്മാരും മുഖാന്തരം മുന്നറിയിച്ചതു ഇങ്ങെന
നിവത്തൎ ിച്ചു. 19 ആകയാൽ നിങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ
മാഞ്ഞുകിേട്ടണ്ടതിന്നു മാനസാന്തരെപ്പട്ടു
തിരിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; എന്നാൽ കത്തൎ ാവിെന്റ
സമ്മുഖത്തുനിന്നു 20 ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും
നിങ്ങൾക്കു മുൻനിയമിക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുവായ
േയശുവിെന അവൻ അയക്കയും െചയ്യും. 21 ൈദവം
േലാകാരംഭം മുതൽ തെന്റ വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെചയത്തു ഒെക്കയും
യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുേവാളം സ്വഗ്ഗൎ ം
അവെന ൈകെക്കാേള്ളണ്ടതാകുന്നു.

22 “ൈദവമായ കത്തൎ ാവു നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരിൽനിന്നു എെന്നേപ്പാെല ഒരു
്രപവാചകെന നിങ്ങൾക്കു എഴുേന്നലപ്ിച്ചുതരും;
അവൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുന്ന സകലത്തിലും
നിങ്ങൾ അവെന്റ വാക്കു േകൾേക്കണം. 23 ആ
്രപവാചകെന്റ വാക്കു േകൾക്കാത്ത ഏവനും
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ നിന്നു േഛദിക്കെപ്പടും”

എന്നു േമാെശ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 24 അ്രതയുമല്ല
ശമൂേവൽ ആദിയായി സംസാരിച്ച ്രപവാചകന്മാർ
ഒെക്കയും ഈ കാലെത്തക്കുറിച്ചു ്രപസ്താവിച്ചു.

25 “ഭൂമിയിെല സകലവംശങ്ങളും നിെന്റ
സന്തതിയിൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”

എന്നു ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടു അരുളി നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു െചയത് നിയമത്തിെന്റയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും മക്കൾ നിങ്ങൾ തേന്ന. 26

നിങ്ങൾക്കു ആദ്യേമ ൈദവം തെന്റ ദാസനായ
േയശുവിെന എഴുേന്നലപ്ിച്ചു ഓേരാരുത്തെന
അവനവെന്റ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നു
തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങെള അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന അയച്ചിരിക്കുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ ജനേത്താടു
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും ൈദവാലയത്തിെല

പടനായകനും സദൂക്യരും 2 അവരുെട േനെര വന്നു,
അവർ ജനെത്ത ഉപേദശിക്കയാലും മരിച്ചവരിൽ
നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനെത്ത േയശുവിെന്റ
ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ അറിയിക്കയാലും നീരസെപ്പട്ടു. 3

അവെര പിടിച്ചു ൈവകുേന്നരം ആകെകാണ്ടു
പിെറ്റന്നാൾവെര കാവലിലാക്കി. 4 എന്നാൽ വചനം
േകട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചു; പുരുഷന്മാരുെട
എണ്ണംതേന്ന അയ്യായിരേത്താളം ആയി.
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5 പിെറ്റന്നാൾ അവരുെട ്രപമാണികളും മൂപ്പന്മാരും
ശാ്രസ്തിമാരും െയരൂശേലമിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി; 6

മഹാപുേരാഹിതനായ ഹന്നാവും കയ്യഫാവും
േയാഹന്നാനും അെലക്സന്തരും
മഹാപുേരാഹിതവംശത്തിലുള്ളവർ ഒെക്കയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ഇവർ അവെര നടുവിൽ നിറുത്തി:
ഏതു ശക്തിെകാേണ്ടാ ഏതു നാമത്തിേലാ നിങ്ങൾ
ഇതു െചയത്ു എന്നു േചാദിച്ചു. 8 പെ്രതാസ്
പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി അവേരാടു
പറഞ്ഞതു: ജനത്തിെന്റ ്രപമാണികളും മൂപ്പന്മാരും
ആയുേള്ളാേര, 9 ഈ ബലഹീനമനുഷ്യന്നു ഉണ്ടായ
ഉപകാരം നിമിത്തം ഇവൻ എെന്താന്നിനാൽ
െസൗഖ്യമായി എന്നു ഞങ്ങെള ഇന്നു വിസ്തരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ചവനും 10 ൈദവം
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിപ്പൎ ിച്ചവനുമായി നസറായനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ തേന്ന ഇവൻ
െസൗഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യി്രസാേയൽ ജനം
ഒെക്കയും അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 11

വീടുപണിയുന്നവരായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു
േകാണിെന്റ മൂലക്കല്ലായിത്തീന്നൎ  കല്ലു ഇവൻ തേന്ന. 12

മെറ്റാരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നല്കെപ്പട്ട
േവെറാരു നാമവും ഇല്ല.

13 അവർ പെ്രതാസിെന്റയും േയാഹന്നാെന്റയും
ൈധയ്യൎ ം കാൺകയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും
സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യർ എന്നു ്രഗഹിക്കയാലും
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു; അവർ േയശുവിേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നവർ എന്നും അറിഞ്ഞു. 14 െസൗഖ്യം
്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻ അവേരാടുകൂെട നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടതുെകാണ്ടു അവക്കൎ ു എതിർ പറവാൻ
വകയില്ലായിരുന്നു. 15 അവേരാടു
ന്യായാധിപസംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്തുേപാകുവാൻ
കലപ്ിച്ചിട്ടു അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ചു: 16 ഈ
മനുഷ്യെര എന്തു െചേയ്യണ്ടു? ്രപത്യക്ഷമാേയാരു
അടയാളം അവർ െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു
െയരൂശേലമിൽ പാക്കൎ ുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും ്രപസിദ്ധമേല്ലാ;
നിേഷധിപ്പാൻ നമുക്കു കഴിവില്ല. 17 എങ്കിലും അതു
ജനത്തിൽ അധികം പരക്കാതിരിപ്പാൻ അവർ യാെതാരു
മനുഷ്യേനാടും ഈ നാമത്തിൽ ഇനി
സംസാരിക്കരുെതന്നു നാം അവെര തജ്ജൎ നം
െചേയ്യണം എന്നു പറഞ്ഞു. 18 പിെന്ന അവെര
വിളിച്ചിട്ടു: േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ അേശഷം
സംസാരിക്കരുതു, ഉപേദശിക്കയും അരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു. 19 അതിന്നു പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും:
ൈദവെത്തക്കാൾ അധികം നിങ്ങെള
അനുസരിക്കുന്നതു ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക ന്യായേമാ
എന്നു വിധിപ്പിൻ. 20 ഞങ്ങൾേക്കാ ഞങ്ങൾ കണ്ടും
േകട്ടുമിരിക്കുന്നതു ്രപസ്താവിക്കാതിരിപ്പാൻ
കഴിയുന്നതല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ
ഈ സംഭവിച്ച കായ്യൎ ംെകാണ്ടു എല്ലാവരും ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തുകയാൽ അവെര ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു
ജനംനിമിത്തം വഴി ഒന്നും കാണായ്കെകാണ്ടു അവർ
പിെന്നയും തജ്ജൎ നം െചയത്ു അവെര വിട്ടയച്ചു. 22

ഈ അത്ഭുതത്താൽ െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻ
നാലപ്തിൽ അധികം വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു.

23 വിട്ടയച്ചേശഷം അവർ കൂട്ടാളികളുെട അടുക്കൽ
െചന്നു മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതു എല്ലാം അറിയിച്ചു. 24 അതു േകട്ടിട്ടു അവർ
ഒരുമനെപ്പട്ടു ൈദവേത്താടു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞതു:

ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള
സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ നാഥേന,

25 “ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ
വ്യത്ഥൎ മായതു നിരൂപിക്കുന്നതും എന്തു? 26

ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുകയും
അധിപതികൾ കത്തൎ ാവിന്നു വിേരാധമായും
അവെന്റ അഭിഷിക്തന്നു വിേരാധമായും
ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും െചയത്ിരിക്കുന്നു”

എന്നു നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദ ്മുഖാന്തരം
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അരുളിെച്ചയത്വേന, 27 നീ
അഭിേഷകം െചയത് േയശു എന്ന നിെന്റ
പരിശുദ്ധദാസനു വിേരാധമായി െഹേരാദാവും
െപാന്തിെയാസ ്പീലാെത്താസും ജാതികളും
യി്രസാേയൽ ജനവുമായി ഈ നഗരത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി,
28 സംഭവിേക്കണം എന്നു നിെന്റ കയ്യും നിെന്റ
ആേലാചനയും മുന്നിയമിച്ചതു ഒെക്കയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു സത്യം. 29 ഇേപ്പാേഴാ കത്തൎ ാേവ,
അവരുെട ഭീഷണികെള േനാേക്കണേമ. 30

െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിെന്റ ൈക നീട്ടുന്നതിനാലും
നിെന്റ പരിശുദ്ധദാസനായ േയശുവിെന്റ നാമത്താൽ
അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും
നിെന്റ വചനം പൂണ്ണൎ ൈധയ്യൎ േത്താടും കൂെട
്രപസ്താവിപ്പാൻ നിെന്റ ദാസന്മാക്കൎ ു കൃപ നേല്കണേമ. 31

ഇങ്ങെന ്രപാത്ഥൎ ിച്ചേപ്പാൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം
കുലുങ്ങി; എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവു
നിറഞ്ഞവരായി ൈദവവചനം ൈധയ്യൎ േത്താെട
്രപസ്താവിച്ചു.

32 വിശ്വസിച്ചവരുെട കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും
ഏകമനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു; തനിക്കുള്ളതു ഒന്നും
സ്വന്തം എന്നു ആരും പറഞ്ഞില്ല; 33 സകലവും
അവക്കൎ ു െപാതുവായിരുന്നു. അെപ്പാസ്തലന്മാർ
മഹാശക്തിേയാെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിനു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു;
എല്ലാവക്കൎ ും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. 34

മുട്ടുള്ളവർ ആരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
നിലങ്ങളുെടേയാ വീടുകളുെടേയാ ഉടമസ്ഥന്മാരായവർ
ഒെക്കയും അവെയ വിറ്റു വില െകാണ്ടുവന്നു 35

അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ െവക്കും; പിെന്ന
ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ ആവശ്യംേപാെല
വിഭാഗിച്ചുെകാടുക്കും.

36 ്രപേബാധനപു്രതൻ എന്നു അത്ഥൎ മുള്ള
ബന്നൎ ബാസ ്എന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാർ മറുേപർ വിളിച്ച
കു്രപദ്വീപുകാരനായ േയാേസഫ് 37 എെന്നാരു
േലവ്യൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം വിറ്റു പണം
െകാണ്ടുവന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ െവച്ചു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ അനന്യാസ ്എന്നു േപരുള്ള ഒരു
പുരുഷൻ തെന്റ ഭായ്യൎ യായ സഫീരേയാടു കൂെട
ഒരു നിലം വിറ്റു. 2 ഭായ്യൎ യുെട അറിേവാെട

വിലയിൽ കുെറ എടുത്തുെവച്ചു ഒരംശം
െകാണ്ടുവന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാല്ക്കൽ െവച്ചു. 3

അേപ്പാൾ പെ്രതാസ:് അനന്യാേസ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാടു വ്യാജം കാണിപ്പാനും
നിലത്തിെന്റ വിലയിൽ കുെറ എടുത്തുെവപ്പാനും
സാത്താൻ നിെന്റ ഹൃദയം ൈകവശമാക്കിയതു എന്തു?
4 അതു വില്ക്കും മുെമ്പ നിേന്റതായിരുന്നിെല്ലേയാ?
വിറ്റേശഷവും നിെന്റ ൈകവശം അല്ലാഞ്ഞുേവാ? ഈ
കായ്യൎ ത്തിനു നീ മനസ്സുെവച്ചതു എന്തു? മനുഷ്യേരാടല്ല

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 4:5 845 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 5:4



ൈദവേത്താടേ്രത നീ വ്യാജം കാണിച്ചതു എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 ഈ വാക്കു േകട്ടിട്ടു അനന്യാസ ്വീണു
്രപാണെന വിട്ടു; ഇതു േകട്ടവക്കൎ ു എല്ലാവക്കൎ ും
മഹാഭയം ഉണ്ടായി. 6 ബാല്യക്കാർ എഴുേന്നറ്റു
അവെന ശീലെപാതിഞ്ഞു പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി
കുഴിച്ചിട്ടു.

7 ഏകേദശം മൂന്നു മണിേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവെന്റ ഭായ്യൎ  ഈ സംഭവിച്ചതു ഒന്നും അറിയാെത
അകത്തുവന്നു. 8 പെ്രതാസ ്അവേളാടു: ഇെ്രതേക്കാ
നിങ്ങൾ നിലം വിറ്റതു? പറക എന്നു പറഞ്ഞു; അേത,
ഇെ്രതക്കു തെന്ന എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 9 പെ്രതാസ്
അവേളാടു: കത്തൎ ാവിെന്റ ആത്മാവിെന പരീക്ഷിപ്പാൻ
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തതു എന്തു? ഇതാ, നിെന്റ
ഭത്തൎ ാവിെന കുഴിച്ചിട്ടവരുെട കാൽ വാതിൽക്കൽ
ഉണ്ടു; അവർ നിെന്നയും പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ഉടെന അവൾ അവെന്റ
കാൽക്കൽ വീണു ്രപാണെന വിട്ടു; ബാല്യക്കാർ
അകത്തു വന്നു അവൾ മരിച്ചു എന്നു കണ്ടു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി ഭത്തൎ ാവിെന്റ അരിെക കുഴിച്ചിട്ടു. 11

സവ്വൎ സെഭക്കും ഇതു േകട്ടവക്കൎ ു എല്ലാവക്കൎ ും
മഹാഭയം ഉണ്ടായി.

12 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കയ്യാൽ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
പല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടന്നു; അവർ
എല്ലാവരും ഏകമനേസ്സാെട ശേലാേമാെന്റ
മണ്ഡപത്തിൽ കൂടിവരിക പതിവായിരുന്നു. 13

മറ്റുള്ളവരിൽ ആരും അവേരാടു േചരുവാൻ
തുനിഞ്ഞില്ല; ജനേമാ അവെര പുകഴത്്തിേപ്പാന്നു. 14

േമല്ക്കുേമൽ അനവധി പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളും
കത്തൎ ാവിൽ വിശ്വസിച്ചു േചന്നൎ ുവന്നു. 15 േരാഗികെള
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു, പെ്രതാസ്
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ നിഴൽ എങ്കിലും
അവരിൽ വല്ലവരുെടയുംേമൽ വീേഴണ്ടതിന്നു
വീഥികളിൽ വിരിപ്പിേന്മലും കിടക്കേമലും കിടത്തും. 16

അതുകൂടാെത െയരൂശേലമിന്നു ചുറ്റുമുള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും പുരുഷാരം വന്നുകൂടി
േരാഗികെളയും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവെരയും
െകാണ്ടുവരികയും അവർ എല്ലാവരും െസൗഖ്യം
്രപാപിക്കയും െചയ്യും.

17 പിെന്ന മഹാപുേരാഹിതനും സദൂക്യരുെട
മതക്കാരായ അവെന്റ പക്ഷക്കാെരാെക്കയും 18

അസൂയ നിറഞ്ഞു എഴുേന്നറ്റു അെപ്പാസ്തലന്മാെര
പിടിച്ചു െപാതു തടവിൽ ആക്കി. 19 രാ്രതിയിേലാ
കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ കാരാഗൃഹവാതിൽ തുറന്നു
അവെര പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു: 20 നിങ്ങൾ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു ഈ ജീവെന്റ വചനം
എല്ലാം ജനേത്താടു ്രപസ്താവിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 21

അവർ േകട്ടു പുലെച്ചൎ ക്കു ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു
ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; മഹാപുേരാഹിതനും
കൂെടയുള്ളവരും വന്നു ന്യായാധിപസംഘെത്തയും
യി്രസാേയൽമക്കളുെട മൂപ്പന്മാെരയും എല്ലാം
വിളിച്ചുകൂട്ടി, അവെര െകാണ്ടുവരുവാൻ തടവിേലക്കു
ആളയച്ചു. 22 േചവകർ െചന്നേപ്പാൾ അവെര
കാരാഗൃഹത്തിൽ കാണാെത മടങ്ങിവന്നു:
കാരാഗൃഹം നല്ല സൂക്ഷ്മേത്താെട പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും
കാവല്ക്കാർ വാതിൽക്കൽ നില്ക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു;
23 തുറന്നേപ്പാേഴാ അകത്തു ആെരയും കണ്ടില്ല എന്നു
അറിയിച്ചു. 24 ഈ വാക്കു േകട്ടിട്ടു ൈദവാലയത്തിെല
പടനായകനും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ഇതു
എന്തായിത്തീരും എന്നു അവെരക്കുറിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു.
25 അേപ്പാൾ ഒരുത്തൻ വന്നു: നിങ്ങൾ തടവിൽ

ആക്കിയ പുരുഷന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു ജനെത്ത ഉപേദശിക്കുന്നു എന്നു
േബാധിപ്പിച്ചു. 26 പടനായകൻ േചവകരുമായി
െചന്നു, ജനം കെല്ലറിയും എന്നു ഭയെപ്പടുകയാൽ
ബലാൽക്കാരം െചയ്യാെത അവെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 27 അങ്ങെന അവെര
െകാണ്ടുവന്നു ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാെക
നിറുത്തി; മഹാപുേരാഹിതൻ അവേരാടു: 28 ഈ
നാമത്തിൽ ഉപേദശിക്കരുതു എന്നു ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു അമച്ചൎ യായി കലപ്ിച്ചുവേല്ലാ; നിങ്ങേളാ
െയരൂശേലമിെന നിങ്ങളുെട ഉപേദശംെകാണ്ടു
നിെറച്ചിരിക്കുന്നു; ആ മനുഷ്യെന്റ രക്തം ഞങ്ങളുെട
േമൽ വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 29

അതിന്നു പെ്രതാസും േശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാരും:
മനുഷ്യെരക്കാൾ ൈദവെത്ത
അനുസരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 30 നിങ്ങൾ മരത്തിൽ
തൂക്കിെക്കാന്ന േയശുവിെന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവം ഉയിപ്പൎ ിച്ചു; 31 യി്രസാേയലിന്നു
മാനസാന്തരവും പാപേമാചനവും നല്കുവാൻ ൈദവം
അവെന ്രപഭുവായും രക്ഷിതാവായും തെന്റ
വലങ്കയ്യാൽ ഉയത്തൎ ിയിരിക്കുന്നു. 32 ഈ വസ്തുെതക്കു
ഞങ്ങളും ൈദവം തെന്ന അനുസരിക്കുന്നവക്കൎ ു നല്കിയ
പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

33 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപപരവശരായി
അവെര ഒടുക്കിക്കളവാൻ ഭാവിച്ചു. 34 അേപ്പാൾ സവ്വൎ
ജനത്തിനും ബഹുമാനമുള്ള ധേമ്മൎ ാപേദഷ്ടാവായ
ഗമാലീേയൽ എെന്നാരു പരീശൻ
ന്യായധിപസംഘത്തിൽ എഴുേന്നറ്റു, അവെര കുെറ
േനരം പുറത്താക്കുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 35 പിെന്ന അവൻ
അവേരാടു: യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാെര, ഈ
മനുഷ്യരുെട കായ്യൎ ത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തു െചയവ്ാൻ
േപാകുന്നു എന്നു സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 36 ഈ
നാളുകൾക്കു മുെമ്പ ത്യൂദാസ ്എന്നവൻ എഴുേന്നറ്റു
താൻ മഹാൻ എന്നു നടിച്ചു; ഏകേദശം നാനൂറു
പുരുഷന്മാർ അവേനാടു േചന്നൎ ുകൂടി; എങ്കിലും
അവൻ നശിക്കയും അവെന അനുസരിച്ചവർ
എല്ലാവരും ചിന്നി ഒന്നുമില്ലാതാകയും െചയത്ു. 37

അവെന്റ േശഷം ഗലീലക്കാരനായ യൂദാ ചാത്തൎ ലിെന്റ
കാലത്തു എഴുേന്നറ്റു ജനെത്ത തെന്റ പക്ഷം
േചരുവാൻ വശീകരിച്ചു; അവനും നശിച്ചു, അവെന
അനുസരിച്ചവർ ഒെക്കയും ചിതറിേപ്പായി. 38

ആകയാൽ ഈ മനുഷ്യെര വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻ
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; ഈ
ആേലാചനേയാ ്രപവൃത്തിേയാ മാനുഷം എന്നു
വരികിൽ അതു നശിച്ചുേപാകും; 39 ൈദവികം
എങ്കിേലാ നിങ്ങൾക്കു അതു നശിപ്പിപ്പാൻ കഴികയില്ല;
നിങ്ങൾ ൈദവേത്താടു േപാരാടുന്നു എന്നു
വരരുതേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 40 അവർ അവെന
അനുസരിച്ചു: അെപ്പാസ്തലന്മാെര വരുത്തി അടിപ്പിച്ചു,
ഇനി േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുതു എന്നു
കലപ്ിച്ചു അവെര വിട്ടയച്ചു. 41 തിരുനാമത്തിന്നു
േവണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ േയാഗ്യരായി
എണ്ണെപ്പടുകയാൽ അവർ സേന്താഷിച്ചുെകാണ്ടു
ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടുേപായി. 42 പിെന്ന അവർ ദിനം്രപതി
ൈദവാലയത്തിലും വീടുേതാറും വിടാെത
ഉപേദശിക്കയും േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു
സുവിേശഷിക്കയും െചയത്ുെകാണ്ടിരുന്നു.

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 5:5 846 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 5:42
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൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു ശിഷ്യന്മാർ െപരുകിവരുേമ്പാൾ
തങ്ങളുെട വിധവമാെര ദിനം്രപതിയുള്ള
ശുശ്രുഷയിൽ ഉേപക്ഷയായി വിചാരിച്ചു എന്നു

യവനഭാഷക്കാർ എ്രബായഭാഷക്കാരുെട േനെര
പിറുപിറുത്തു. 2 പന്തിരുവർ ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടെത്ത
വിളിച്ചുവരുത്തി: ഞങ്ങൾ ൈദവവചനം ഉേപക്ഷിച്ചു
േമശകളിൽ ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നതു േയാഗ്യമല്ല. 3

ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, ആത്മാവും ജ്ഞാനവും
നിറഞ്ഞു നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴു പുരുഷന്മാെര
നിങ്ങളിൽ തേന്ന തിരഞ്ഞുെകാൾവിൻ; അവെര ഈ
േവെലക്കു ആക്കാം. 4 ഞങ്ങേളാ ്രപാത്ഥൎ നയിലും
വചനശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 5

ഈ വാക്കു കൂട്ടത്തിന്നു ഒെക്കയും േബാദ്ധ്യമായി;
വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ പുരുഷനായ
െസ്തഫാെനാസ,് ഫിലിെപ്പാസ,് െ്രപാെഖാെരാസ,്
നിക്കാേനാർ, തിേമാൻ, പെമ്മൎ നാസ,്
െയഹൂദമതാനുസാരിയായ അേന്ത്യാക്യക്കാരൻ
നിെക്കാലാെവാസ ്എന്നിവെര തിരെഞ്ഞടുത്തു, 6

അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട മുമ്പാെക നിറുത്തി; അവർ
്രപാത്ഥൎ ിച്ചു അവരുെട േമൽ ൈകെവച്ചു.

7 ൈദവവചനം പരന്നു, െയരൂശേലമിൽ
ശിഷ്യന്മാരുെട എണ്ണം ഏറ്റവും െപരുകി,
പുേരാഹിതന്മാരിലും വലിേയാരു കൂട്ടം
വിശ്വാസത്തിന്നു അധീനരായിത്തിന്നൎ ു.

8 അനന്തരം െസ്തഫാെനാസ ്കൃപയും ശക്തിയും
നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും
അടയാളങ്ങളും െചയത്ു. 9 ലിബത്തൎ ീനർ എന്നു
േപരുള്ള പള്ളിക്കാരിലും കുേറനക്കാരിലും
അെലക്സ്രന്തിയക്കാരിലും കിലിക്യ ആസ്യ എന്ന
േദശക്കാരിലും ചിലർ എഴുേന്നറ്റു
െസ്തഫാെനാസിേനാടു തക്കൎ ിച്ചു. 10 എന്നാൽ അവൻ
സംസാരിച്ച ജ്ഞാനേത്താടും ആത്മാേവാടും
എതിത്തൎ ുനിലപ്ാൻ അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 11 അേപ്പാൾ
അവർ ചില പുരുഷന്മാെര വശത്താക്കി: ഇവൻ
േമാെശക്കും ൈദവത്തിന്നും വിേരാധമായി ദൂഷണം
പറയുന്നതു ഞങ്ങൾ േകട്ടു എന്നു പറയിച്ചു, 12

ജനേത്തയും മൂപ്പന്മാെരയും ശാ്രസ്തിമാെരയും ഇളക്കി,
അവെന്റ േനെര െചന്നു അവെന പിടിച്ചു
ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി 13

കള്ളസ്സാക്ഷികെള നിറുത്തി: ഈ മനുഷ്യൻ
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്നും ന്യായ്രപമാണത്തിന്നും
വിേരാധമായി ഇടവിടാെത സംസാരിച്ചുവരുന്നു; 14 ആ
നസറായനായ േയശു ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ചു േമാെശ
നമുക്കു ഏലപ്ിച്ച മായ്യൎ ാദകെള മാറ്റിക്കളയും എന്നു
അവൻ പറയുന്നതു ഞങ്ങൾ േകട്ടു എന്നു പറയിച്ചു.
15 ന്യായധിപസംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും
അവെന ഉറ്റുേനാക്കി അവെന്റ മുഖം ഒരു
ൈദവദൂതെന്റ മുഖംേപാെല കണ്ടു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇതു ഉള്ളതു തേന്നേയാ എന്നു
മഹാപുേരാഹിതൻ േചാദിച്ചതിന്നു അവൻ
പറഞ്ഞതു: 2 സേഹാദരന്മാരും

പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാേര, േകൾപ്പിൻ. നമ്മുെട
പിതാവായ അ്രബാഹാം ഹാരാനിൽ വന്നു പാക്കൎ ും
മുെമ്പ െമെസാെപ്പാത്താമ്യയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, തേന്ന

േതേജാമയനായ ൈദവം അവന്നു ്രപത്യക്ഷനായി: 3

നിെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാെരയും വിട്ടു
ഞാൻ നിനക്കു കാണിച്ചു തരുന്ന േദശത്തിേലക്കു
െചല്ലുക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ
കലദ്ായരുെട േദശം വിട്ടു ഹാരാനിൽ വന്നു പാത്തൎ ു. 4

അവെന്റ അപ്പൻ മരിച്ചേശഷം ൈദവം അവെന
അവിെടനിന്നു നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ പാക്കൎ ുന്ന ഈ
േദശത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു പാപ്പൎ ിച്ചു. 5 അവന്നു
അതിൽ ഒരു കാലടി നിലംേപാലും അവകാശം
െകാടുത്തില്ല; അവന്നു സന്തതിയില്ലാതിരിെക്ക
അവന്നും അവെന്റ േശഷം അവെന്റ സന്തതിക്കും
അതിെന ൈകവശമായി നല്കുെമന്നു അവേനാടു
വാഗദ്ത്തം െചയത്ു. 6 അവെന്റ സന്തതി
അന്യേദശത്തു െചന്നു പാക്കൎ ും; ആ േദശക്കാർ
അവെര അടിമയാക്കി നാനൂറു സംവത്സരം
പീഡിപ്പിക്കും എന്നു ൈദവം കലപ്ിച്ചു. 7 അവർ
േസവിക്കുന്ന ജാതിെയ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും;
അതിെന്റ േശഷം അവർ പുറെപ്പട്ടുവന്നു ഈ സ്ഥലത്തു
എെന്ന േസവിക്കും എന്നു ൈദവം അരുളിെചയത്ു. 8

പിെന്ന അവന്നു പരിേച്ഛദനെയന്ന നിയമം െകാടുത്തു;
അങ്ങെന അവൻ യിസഹ്ാക്കിെന ജനിപ്പിച്ചു, എട്ടാം
നാൾ പരിേച്ഛദന െചയത്ു. യിസഹ്ാക്ക്
യാേക്കാബിെനയും യാേക്കാബ ്പ്രന്തണ്ടു
േഗാ്രതപിതാക്കന്മാെരയും ജനിപ്പിച്ചു. 9

േഗാ്രതപിതാക്കന്മാർ േയാേസഫിേനാടു അസൂയെപ്പട്ടു
അവെന മി്രസയീമിേലക്കു വിറ്റുകളഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ
ൈദവം അവേനാടുകൂെട ഇരുന്നു
സകലസങ്കടങ്ങളിൽനിന്നും അവെന വിടുവിച്ചു
മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക അവന്നു
കൃപയും ജ്ഞാനവും െകാടുത്തു: അവൻ അവെന
മി്രസയീമിന്നും തെന്റ സവ്വൎ ഗൃഹത്തിന്നും
അധിപതിയാക്കിെവച്ചു. 11 മി്രസയീംേദശത്തിലും
കനാനിലും എല്ലാം ക്ഷാമവും മഹാകഷ്ടവും വന്നാെറ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു ആഹാരം കിട്ടാെതയായി. 12

മി്രസയീമിൽ ധാന്യം ഉണ്ടു എന്നു േകട്ടിട്ടു യാേക്കാബ്
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര ഒന്നാം ്രപാവശ്യം അയച്ചു. 13

രണ്ടാം ്രപാവശ്യം േയാേസഫ ്തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു
തെന്നത്താൻ അറിയിച്ചു േയാേസഫിെന്റ വംശം
ഫറേവാന്നു െവളിവായവ്ന്നു. 14 േയാേസഫ്
ആളയച്ചു തെന്റ പിതാവായ യാേക്കാബിെനയും
കുടുംബെത്ത ഒെക്കയും വരുത്തി; അവർ ആെക
എഴുപത്തഞ്ചുേപരായിരുന്നു. 15 യാേക്കാബ,്
മി്രസയീമിേലക്കു േപായി; അവനും നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരും മരിച്ചു, 16 അവെര െശേഖമിൽ
െകാണ്ടുവന്നു െശേഖമിൽ എേമ്മാരിെന്റ മക്കേളാടു
അ്രബഹാം വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ
അടക്കം െചയത്ു. 17 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടു
അരുളിെച്ചയത് വാഗദ്ത്ത കാലം അടുത്തേപ്പാൾ ജനം
മി്രസയീമിൽ വദ്ധൎ ിച്ചു െപരുകി. 18 ഒടുവിൽ
േയാേസഫിെന അറിയാത്ത േവെറാരു രാജാവു
മി്രസയീമിൽ വാണു. 19 അവൻ നമ്മുെട വംശേത്താടു
ഉപായം ്രപേയാഗിച്ചു നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര
പീഡിപ്പിച്ചു, അവരുെട ശിശുക്കൾ ജീവേനാെട
ഇരിക്കരുതു എന്നുെവച്ചു അവെര പുറത്തിടുവിച്ചു. 20

ആ കാലത്തു േമാെശ ജനിച്ചു, ദിവ്യസുന്ദരനായിരുന്നു;
അവെന മൂന്നു മാസം അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ േപാറ്റി. 21

പിെന്ന അവെന പുറത്തിട്ടേപ്പാൾ ഫറേവാെന്റ മകൾ
അവെന എടുത്തു തെന്റ മകനായി വളത്തൎ ി. 22 േമാെശ
മി്രസയീമ്യരുെട സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ചു
വാക്കിലും ്രപവൃത്തിയിലും സമത്ഥൎ നായിത്തീന്നൎ ു. 23
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അവന്നു നാലപ്തു വയസ്സു തികയാറായേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ മക്കളായ തെന്റ സേഹാദരന്മാെര െചന്നു
കാേണണം എന്നു മനസ്സിൽ േതാന്നി. 24 അവരിൽ
ഒരുത്തൻ അന്യായം ഏല്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവന്നു
തുണ നിന്നു, മി്രസയീമ്യെന അടിച്ചു െകാന്നു,
പീഡിതന്നു േവണ്ടി ്രപതി്രകിയ െചയത്ു. 25 ൈദവം
താൻ മുഖാന്തരം അവക്കൎ ു രക്ഷ നല്കും എന്നു
സേഹാദരന്മാർ ്രഗഹിക്കും എന്നു അവൻ നിരൂപിച്ചു;
എങ്കിലും അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല. 26 പിെറ്റന്നാൾ അവർ
കലഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അവരുെട
അടുക്കൽ വന്നു: പുരുഷന്മാെര, നിങ്ങൾ
സേഹാദരന്മാരേല്ലാ; തമ്മിൽ അന്യായം െചയ്യുന്നതു
എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു അവെര
സമാധാനെപ്പടുത്തുവാൻ േനാക്കി. 27 എന്നാൽ
കൂട്ടുകാരേനാടു അന്യായം െചയ്യുന്നവൻ അവെന
ഉന്തിക്കളഞ്ഞു: നിെന്ന ഞങ്ങൾക്കു അധികാരിയും
ന്യായകത്തൎ ാവും ആക്കിയതു ആർ? 28 ഇന്നെല
മി്രസയീമ്യെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും
െകാല്ലുവാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 29

ഈ വാക്കു േകട്ടിട്ടു േമാെശ ഓടിേപ്പായി
മിദ്യാൻേദശത്തു െചന്നു പാത്തൎ ു, അവിെട രണ്ടു
പു്രതന്മാെര ജനിപ്പിച്ചു. 30 നാലപ്താണ്ടു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സീനായമ്ലയുെട മരുഭൂമിയിൽ ഒരു
ൈദവദൂതൻ മുൾപടപ്പൎ ിെല അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന്നു
്രപത്യക്ഷനായി. 31 േമാെശ ആ ദശൎ നം കണ്ടു
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു, സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുവാൻ
അടുത്തുെചല്ലുേമ്പാൾ: 32 ഞാൻ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായി അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസഹ്ാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവം
ആകുന്നു എന്നു കത്തൎ ാവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു. േമാെശ
വിെറച്ചിട്ടു േനാക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. 33 കത്തൎ ാവു
അവേനാടു: നീ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ
ഭൂമിയാകയാൽ കാലിൽനിന്നു െചരിപ്പു ഊരിക്കളക. 34

മി്രസയീമിൽ എെന്റ ജനത്തിെന്റ പീഡ ഞാൻ കണ്ടു
കണ്ടു, അവരുെട ഞരക്കവും േകട്ടു, അവെര
വിടുവിപ്പാൻ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ വരിക;
ഞാൻ നിെന്ന മി്രസയീമിേലക്കു അയക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 35 നിെന്ന അധികാരിയും ന്യായകത്തൎ ാവും
ആക്കിയതാർ എന്നിങ്ങെന അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഈ
േമാെശെയ ൈദവം മുൾപടപ്പൎ ിൽ ്രപത്യക്ഷനായ ദൂതൻ
മുഖാന്തരം അധികാരിയും വീെണ്ടടുപ്പുകാരനും ആക്കി
അയച്ചു. 36 അവൻ മി്രസയീമിലും െചങ്കടലിലും
നാലപ്തു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിലും അതിശയങ്ങളും
അടയാളങ്ങളും െചയത്ു അവെര
നടത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു. 37 ൈദവം നിങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാരിൽ നിന്നു എെന്നേപ്പാെല ഒരു
്രപവാചകെന നിങ്ങൾക്കു എഴുേന്നലപ്ിച്ചുതരും
എന്നു യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറഞ്ഞ േമാെശ അവൻ
തേന്ന. 38 സീനായമ്ലയിൽ തേന്നാടു സംസാരിച്ച
ദൂതേനാടും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടും കൂെട
മരുഭൂമിയിെല സഭയിൽ ഇരുന്നവനും നമുക്കു
തരുവാൻ ജീവനുള്ള അരുളപ്പാടു ലഭിച്ചവനും അവൻ
തേന്ന. 39 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ അവന്നു
കീഴെ്പടുവാൻ മനസ്സില്ലാെത അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു
ഹൃദയംെകാണ്ടു മി്രസയീമിേലക്കു പിന്തിരിഞ്ഞു,
അഹേരാേനാടു: 40 ഞങ്ങൾക്കു മുമ്പായി നടപ്പാൻ
ൈദവങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിത്തരിക; ഞങ്ങെള
മി്രസയീമിൽനിന്നു നടത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന ആ
േമാെശക്കു എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അേന്നരം അവർ

ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കി, ആ ബിംബത്തിന്നു ബലി
കഴിച്ചു തങ്ങളുെട ൈകപ്പണിയിൽ
ഉല്ലസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 42 ൈദവവും പിന്തിരിഞ്ഞു.
ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്ത ആരാധിപ്പാൻ അവെര
ൈകവിട്ടു.

“യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ
എനിക്കു നാലപ്തു സംവത്സരം ഹനനയാഗങ്ങളും
േഭാജനയാഗങ്ങളും അപ്പൎ ിച്ചുേവാ? 43 നിങ്ങൾ
നമസ്കരിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വരൂപങ്ങളായ
െമാേലാക്കിെന്റ കൂടാരവും േരഫാൻേദവെന്റ
നക്ഷ്രതവും നിങ്ങൾ എടുത്തു നടന്നുവേല്ലാ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ബാബിേലാന്നപ്പുറം
്രപവസിപ്പിക്കും”

എന്നു ്രപവാചകന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 44 നീ
കണ്ടമാതിരിെക്കാത്തവണ്ണം അതിെന തീേക്കൎ ണം
എന്നു േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയത്വൻ
കലപ്ിച്ചതുേപാെല നമ്മുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു
മരുഭൂമിയിൽ സാക്ഷ്യകൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 45

നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ അതു ഏറ്റു വാങ്ങി ൈദവം
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുെട അവകാശത്തിേലക്കു
േയാശുവയുമായി െകാണ്ടുവന്നു ദാവീദിെന്റ
കാലംവെര െവച്ചിരുന്നു. 46 അവൻ ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക കൃപലഭിച്ചു, യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിന്നു
ഒരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അനുവാദം
അേപക്ഷിച്ചു. 47 ശേലാേമാൻ അവന്നു ഒരു ആലയം
പണിതു. 48 അത്യുന്നതൻ ൈകപ്പണിയായതിൽ
വസിക്കുന്നില്ലതാനും

49 “സ്വഗ്ഗൎ ം എനിക്കു സിംഹാസനവും ഭൂമി എെന്റ
പാദപീഠവും ആകുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്കു
പണിയുന്ന ആലയം ഏതുവിധം? എെന്റ
വിശ്രമസ്ഥലവും ഏതു? 50 ഇെതാെക്കയും എെന്റ
ൈകയല്ലേയാ ഉണ്ടാക്കിയതു എന്നു കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു”

എന്നു ്രപവാചകൻ പറയുന്നുവേല്ലാ. 51 ശാഠ്യക്കാരും
ഹൃദയത്തിന്നും െചവിക്കും പരിേച്ഛദന
ഇല്ലാത്തവരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല തേന്ന നിങ്ങളും
എല്ലായേ്പാഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാടു മറുത്തു
നില്ക്കുന്നു. 52 ്രപവാചകന്മാരിൽ ഏവെന നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാർ ഉപ്രദവിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളു?
നീതിമാനായവെന്റ വരവിെനക്കുറിച്ചു
മുൻഅറിയിച്ചവെര അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു. 53

അവന്നു നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ േ്രദാഹികളും
കുലപാതകരും ആയിത്തീന്നൎ ു; നിങ്ങൾ
ൈദവദൂതന്മാരുെട നിേയാഗങ്ങളായി ന്യായ്രപമാണം
്രപാപിച്ചു എങ്കിലും അതു ്രപമാണിച്ചിട്ടില്ല.

54 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപപരവശരായി
അവെന്റ േനെര പല്ലുകടിച്ചു. 55 അവേനാ
പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു
ഉറ്റുേനാക്കി, ൈദവമഹത്വവും ൈദവത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തു േയശു നില്ക്കുന്നതും കണ്ടു: 56 ഇതാ,
സ്വഗ്ഗൎ ം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപു്രതൻ
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തു ഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ
കാണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 57 അവർ ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചു, െചവി െപാത്തിെക്കാണ്ടു ഒന്നിച്ചു
അവെന്റ േനെര പാഞ്ഞുെചന്നു, 58 അവെന
നഗരത്തിൽനിന്നു തള്ളി പുറത്താക്കി കെല്ലറിഞ്ഞു.
സാക്ഷികൾ തങ്ങളുെട വ്രസ്തം െശൗൽ എന്നു േപരുള്ള

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 7:24 848 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 7:58
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ഒരു ബാല്യക്കാരെന്റ കാൽക്കൽ െവച്ചു. 59

കത്തൎ ാവായ േയശുേവ, എെന്റ ആത്മാവിെന
ൈകെക്കാേള്ളണേമ എന്നു െസ്തഫാേനാസ്
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കയിൽ അവർ അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു.
60 അവേനാ മുട്ടുകുത്തി: കത്തൎ ാേവ, അവക്കൎ ു ഈ
പാപം നിറുത്തരുേത എന്നു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു.
ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ നി്രദ്രപാപിച്ചു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവെന െകാലെചയത്തു െശൗലിന്നു
സമ്മതമായിരുന്നു.
അന്നു െയരൂശേലമിെല സെഭക്കു ഒരു വലിയ

ഉപ്രദവം േനരിട്ടു; അെപ്പാസ്തലന്മാർ ഒഴിെക എല്ലാവരും
െയഹുദ്യ ശമയ്യൎ  േദശങ്ങളിൽ ചിതറിേപ്പായി. 2

ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ െസ്തഫാെനാസിെന അടക്കം
െചയത്ു, അവെനക്കുറിച്ചു വലിെയാരു ്രപലാപം
കഴിച്ചു. 3 എന്നാൽ െശൗൽ വീടുേതാറും െചന്നു
പുരുഷന്മാെരയും ്രസ്തീകെളയും പിടിച്ചിഴച്ചു തടവിൽ
ഏലപ്ിച്ചുെകാണ്ടു സഭെയ മുടിച്ചു േപാന്നു.

4 ചിതറിേപ്പായവർ വചനം
സുവിേശഷിച്ചുംെകാണ്ടു അവിടവിെട സഞ്ചരിച്ചു. 5

ഫിലിെപ്പാസ ്ശമയ്യൎ പട്ടണത്തിൽ െചന്നു അവേരാടു
്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിച്ചു. 6 ഫിലിെപ്പാസ ്െചയത്
അടയാളങ്ങെള പുരുഷാരങ്ങൾ േകൾക്കയും
കാൺകയും െചയ്കയാൽ അവൻ പറയുന്നതു
ഏകമനേസ്സാെട ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 7

അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച പലരിൽനിന്നും അവ
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു പുറെപ്പട്ടു; അേനകം
പക്ഷവാതക്കാരും മുടന്തരും െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചു. 8

അങ്ങെന ആ പട്ടണത്തിൽ വളെര സേന്താഷം ഉണ്ടായി.
9 എന്നാൽ ശിേമാൻ എന്നു േപരുേള്ളാരു പുരുഷൻ

ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം െചയത്ു, താൻ മഹാൻ
എന്നു പറഞ്ഞു ശമയ്യൎ ജാതിെയ ്രഭമിപ്പിച്ചുേപാന്നു. 10

ഇവൻ മഹതി എന്ന ൈദവശക്തി ആകുന്നു എന്നും
പറഞ്ഞു ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും അവെന
ശ്രദ്ധിച്ചുവന്നു. 11 ഇവൻ ആഭിചാരംെകാണ്ടു ഏറിയ
കാലം അവെര ്രഭമിപ്പിക്കയാൽ അേ്രത അവർ അവെന
ശ്രദ്ധിച്ചതു. 12 എന്നാൽ ൈദവരാജ്യെത്തയും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമെത്തയും കുറിച്ചുള്ള
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിെപ്പാസിെന അവർ
വിശ്വസിച്ചേപ്പാൾ പുരുഷന്മാരും ്രസ്തീകളും സ്നാനം
ഏറ്റു. 13 ശിേമാൻ താനും വിശ്വസിച്ചു സ്നാനം ഏറ്റു
ഫിലിെപ്പാസിേനാടു േചന്നൎ ു നിന്നു, വലിയ
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നതു
കണ്ടു ്രഭമിച്ചു.

14 അനന്തരം െയരൂശേലമിലുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാർ,
ശമയ്യൎ ർ ൈദവവചനം ൈകെക്കാണ്ടു എന്നു േകട്ടു
പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും അവരുെട
അടുക്കൽ അയച്ചു. 15 അവർ െചന്നു, അവക്കൎ ു
പരിശുദ്ധാത്മാവു ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ായി
്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 16 അന്നുവെര അവരിൽ ആരുെടേമലും
ആത്മാവു വന്നിരുന്നില്ല; അവർ കത്തൎ ാവായ
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റിരുന്നേതയുള്ളു. 17

അവർ അവരുെടേമൽ ൈക െവച്ചേപ്പാൾ അവക്കൎ ു
പരിശുദ്ധാത്മാവു ലഭിച്ചു. 18 അെപ്പാസ്തലന്മാർ ൈക
െവച്ചതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു ലഭിച്ചതു ശിേമാൻ
കണ്ടാെറ അവക്കൎ ു ്രദവ്യം െകാണ്ടുവന്നു: 19 ഞാൻ
ഒരുത്തെന്റ േമൽ ൈക െവച്ചാൽ അവന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവു ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ

അധികാരം എനിക്കും തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 20

പെ്രതാസ ്അവേനാടു: ൈദവത്തിെന്റ ദാനം
പണത്തിന്നു വാങ്ങിെക്കാള്ളാം എന്നു നീ
നിരൂപിക്കെകാണ്ടു നിെന്റ പണം നിേന്നാടുകൂെട
നശിച്ചുേപാകെട്ട. 21 നിെന്റ ഹൃദയം ൈദവ
സന്നിധിയിൽ േനരുള്ളതല്ലായ്കെകാണ്ടു ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ
നിനക്കു പങ്കും ഓഹരിയുമില്ല. 22 നീ ഈ വഷളത്വം
വിട്ടു മാനസാന്തരെപ്പട്ടു കത്തൎ ാവിേനാടു ്രപാത്ഥൎ ിക്ക;
പെക്ഷ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല നിരൂപണം
ക്ഷമിച്ചുകിട്ടുമായിരിക്കും. 23 നീ ൈകപ്പുള്ള പകയിലും
അനീതിയുെട ബന്ധനത്തിലും അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അതിന്നു
ശിേമാൻ: നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു ഒന്നും എനിക്കു
ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ കത്തൎ ാവിേനാടു എനിക്കുേവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

25 അവർ കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം സാക്ഷീകരിച്ചു
്രപസംഗിച്ചേശഷം ശമയ്യൎ ക്കാരുെട അേനക
്രഗാമങ്ങളിൽ സുവിേശഷം അറിയിച്ചുെകാണ്ടു
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

26 അനന്തരം കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ
ഫിലിെപ്പാസിേനാടു: നീ എഴുേന്നറ്റു െതേക്കാട്ടു
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ഗെസക്കുള്ള നിജ്ജൎ നമായ
വഴിയിേലക്കു േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അവൻ
പുറെപ്പട്ടു െചന്നേപ്പാൾ കന്ദക്ക എന്ന ഐേത്യാപ്യാ
രാജ്ഞിയുെട ഒരു ഷണ്ഡനും മഹാനും അവളുെട
സകലഭണ്ഡാരത്തിന്നും േമൽവിചാരകനുമായ ഒരു
ഐേത്യാപ്യെന കണ്ടു. അവൻ െയരൂശേലമിൽ
നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിട്ടു മടങ്ങിേപ്പാകയിൽ 28 േതരിൽ
ഇരുന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകം
വായിക്കയായിരുന്നു. 29 ആത്മാവു
ഫിലിെപ്പാസിേനാടു: നീ അടുത്തുെചന്നു േതരിേനാടു
േചന്നൎ ുനടക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 30 ഫിലിെപ്പാസ്
ഓടിെച്ചല്ലുേമ്പാൾ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകം
വായിക്കുന്നതു േകട്ടു: നീ വായിക്കുന്നതു
്രഗഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു: 31 ഒരുത്തൻ
െപാരുൾ തിരിച്ചുതരാഞ്ഞാൽ എങ്ങെന ്രഗഹിക്കും
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു, ഫിലിെപ്പാസ ്കയറി
തേന്നാടുകൂെട ഇരിേക്കണം എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 32

തിരുെവഴുത്തിൽ അവൻ വായിച്ച ഭാഗമാവിതു:
“അറുക്കുവാനുള്ള ആടിെനേപ്പാെല അവെന

െകാണ്ടുേപായി; േരാമം ക്രതിക്കുന്നവെന്റ മുമ്പാെക
മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല അവൻ
വായ ്തുറക്കാതിരുന്നു. 33 അവെന്റ താഴച്യിൽ
അവന്നു ന്യായം കിട്ടാെത േപായി; അവെന്റ
തലമുറെയ ആർ വിവരിക്കും? ഭൂമിയിൽ നിന്നു
അവെന്റ ജീവെന എടുത്തുകളയുന്നുവേല്ലാ”

34 ഷണ്ഡൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാടു: ഇതു ്രപവാചകൻ
ആെരക്കുറിച്ചു പറയുന്നു? തെന്നക്കുറിേച്ചാ
മെറ്റാരുത്തെനക്കുറിേച്ചാ എന്നു പറഞ്ഞുതേരണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 35 ഫിലിെപ്പാസ ്ഈ
തിരുെവഴുത്തു ആധാരമാക്കി അവേനാടു
േയശുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള സുവിേശഷം അറിയിപ്പാൻ
തുടങ്ങി. 36 അവർ ഇങ്ങെന വഴിേപാകയിൽ
െവള്ളമുേള്ളാരു സ്ഥലത്തു എത്തിയേപ്പാൾ ഷണ്ഡൻ:
ഇതാ െവള്ളം; ഞാൻ സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നതിന്നു എന്തു
വിേരാധം എന്നു പറഞ്ഞു. 37 [അതിന്നു ഫിലിെപ്പാസ:്
നീ പൂണ്ണൎ  ഹൃദയേത്താെട വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആകാം എന്നു പറഞ്ഞു. േയശു്രകിസ്തു ൈദവപു്രതൻ
എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.] 38 അങ്ങെന അവൻ േതർ നിത്തൎ ുവാൻ

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 7:59 849 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 8:38
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കലപ്ിച്ചു: ഫിലിെപ്പാസും ഷണ്ഡനും ഇരുവരും
െവള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി, അവൻ അവെന സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ചു. 39 അവർ െവള്ളത്തിൽ നിന്നു
കയറിയേപ്പാൾ കത്തൎ ാവിെന്റ ആത്മാവു
ഫിലിെപ്പാസിെന എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി; ഷണ്ഡൻ
അവെന പിെന്ന കണ്ടില്ല; അവൻ
സേന്താഷിച്ചുെകാണ്ടു തെന്റ വഴിക്കു േപായി. 40

ഫിലിെപ്പാസിെന പിെന്ന അേസ്താദിൽ കണ്ടു; അവൻ
സഞ്ചരിച്ചു എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം
അറിയിച്ചുെകാണ്ടു ൈകസയ്യൎ യിൽ എത്തി.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െശൗൽ കത്തൎ ാവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട േനെര
ഭീഷണിയും െകാലയും നിശ്വസിച്ചുെകാണ്ടു
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു, 2

ദമെസ്കാസിൽ ഈ മാഗ്ഗൎ ക്കാരായ വല്ല പുരുഷന്മാെരേയാ
്രസ്തീകെളേയാ കണ്ടാൽ അവെര പിടിച്ചുെകട്ടി
െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവരുവാന്തക്കവണ്ണം
അവിടെത്ത പള്ളികൾക്കു അവേനാടു അധികാരപ്രതം
വാങ്ങി. 3 അവൻ ്രപയാണം െചയത്ു ദമെസ്കാസിന്നു
സമീപിച്ചേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു
െവളിച്ചം അവെന്റ ചുറ്റും മിന്നി; 4 അവൻ നിലത്തു
വീണു; െശൗേല, െശൗേല, നീ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നതു
എന്തു എന്നു തേന്നാടു പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം േകട്ടു. 5

നീ ആരാകുന്നു, കത്തൎ ാേവ, എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചതിന്നു: നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശു ആകുന്നു
ഞാൻ. 6 നീ എഴുേന്നറ്റു പട്ടണത്തിൽ െചല്ലുക; നീ
െചേയ്യണ്ടുന്നതു അവിെട െവച്ചു നിേന്നാടു പറയും
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 7 അവേനാടുകൂെട ്രപയാണം
െചയത് പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം േകട്ടു എങ്കിലും ആെരയും
കാണാെത മരവിച്ചു നിന്നു. 8 െശൗൽ നിലത്തുനിന്നു
എഴുേന്നറ്റു കണ്ണു തുറന്നാെറ ഒന്നും കണ്ടില്ല; അവർ
അവെന ൈകക്കു പിടിച്ചു ദമെസ്കാസിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; 9 അവൻ മൂന്നു ദിവസം കണ്ണു
കാണാെതയും തിന്നുകേയാ കുടിക്കേയാ
െചയ്യാെതയും ഇരുന്നു.

10 എന്നാൽ അനന്യാസ ്എെന്നാരു ശിഷ്യൻ
ദമെസ്കാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു: അവെന കത്തൎ ാവു ഒരു
ദശൎ നത്തിൽ: അനന്യാേസ എന്നു വിളിച്ചു. കത്തൎ ാേവ,
അടിയൻ ഇതാ എന്നു അവൻ വിളിേകട്ടു. 11 കത്തൎ ാവു
അവേനാടു: നീ എഴുേന്നറ്റു േനവ്വൎ ീഥി എന്ന െതരുവിൽ
െചന്നു, യൂദയുെട വീട്ടിൽ തെസൎ ാസുകാരനായ െശൗൽ
എന്നു േപരുള്ളവെന അേന്വഷിക്ക; 12 അവൻ
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു; അനന്യാസ ്എെന്നാരു പുരുഷൻ
അകത്തു വന്നു താൻ കാഴച് ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു
തെന്റ േമൽ ൈക െവക്കുന്നതു അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു കലപ്ിച്ചു. 13 അതിന്നു അനന്യാസ:് കത്തൎ ാേവ,
ആ മനുഷ്യൻ െയരൂശേലമിൽ നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു
എ്രത േദാഷം െചയത്ു എന്നു പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 14 ഇവിെടയും നിെന്റ നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവെര ഒെക്കയും
പിടിച്ചുെകട്ടുവാൻ അവന്നു മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട
അധികാരപ്രതം ഉണ്ടു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15

കത്തൎ ാവു അവേനാടു: നീ േപാക; അവൻ എെന്റ നാമം
ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാക്കൎ ും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുെന്നാരു പാ്രതം ആകുന്നു. 16

എെന്റ നാമത്തിന്നു േവണ്ടി അവൻ എെന്തല്ലാം കഷ്ടം
അനുഭവിേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അവെന

കാണിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അങ്ങെന അനന്യാസ്
ആ വീട്ടിൽ െചന്നു അവെന്റേമൽ ൈക െവച്ചു:
െശൗേല, സേഹാദരാ, നീ കാഴച് ്രപാപിച്ചു
പരിശുദ്ധാത്മപൂണ്ണൎ ൻ ആേകണ്ടതിന്നു നീ വന്ന
വഴിയിൽ നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായ േയശു എന്ന
കത്തൎ ാവു എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
18 ഉടെന അവെന്റ കണ്ണിൽ നിന്നു െചതുമ്പൽേപാെല
വീണു; കാഴച് ലഭിച്ചു അവൻ എഴുേന്നറ്റു സ്നാനം
ഏൽക്കയും ആഹാരം ൈകെക്കാണ്ടു ബലം
്രപാപിക്കയും െചയത്ു.

19 അവൻ ദമെസ്കാസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാേരാടു കൂെട
കുെറനാൾ പാത്തൎ ു, 20 േയശു തേന്ന ൈദവപു്രതൻ
എന്നു പള്ളികളിൽ ്രപസംഗിച്ചു. 21 േകട്ടവർ
എല്ലാവരും വിസമ്യിച്ചു: െയരൂശേലമിൽ ഈ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവക്കൎ ു നാശം െചയത്വൻ
ഇവനല്ലേയാ? ഇവിെടയും അവെര പിടിച്ചുെകട്ടി
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുവാനേല്ലാ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 22

െശൗേലാ േമല്ക്കുേമൽ ശക്തി്രപാപിച്ചു, േയശു തേന്ന
്രകിസ്തു എന്നു െതളിയിച്ചു ദമെസ്കാസിൽ പാക്കൎ ുന്ന
െയഹൂദന്മാെര മിണ്ടാതാക്കി.

23 കുെറനാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
അവെന െകാല്ലുവാൻ ആേലാചിച്ചു. 24 െശൗൽ
അവരുെട കൂട്ടുെകട്ടു അറിഞ്ഞു; അവെന െകാല്ലുവാൻ
അവർ രാവും പകലും നഗര േഗാപുരങ്ങളിൽ കാവൽ
െവച്ചു. 25 എന്നാൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ രാ്രതിയിൽ
അവെന ഒരു െകാട്ടയിലാക്കി മതിൽവഴിയായി
ഇറക്കിവിട്ടു.

26 അവൻ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയാെറ
ശിഷ്യന്മാേരാടു േചരുവാൻ ശ്രമിച്ചു; എന്നാൽ അവൻ
ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാെത എല്ലാവരും
അവെന േപടിച്ചു. 27 ബന്നൎ ബാേസാ അവെന കൂട്ടി
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു;
അവൻ വഴിയിൽ െവച്ചു കത്തൎ ാവിെന കണ്ടതും
കത്തൎ ാവു അവേനാടു സംസാരിച്ചതും ദമെസ്കാസിൽ
അവൻ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
്രപസംഗിച്ചതും എല്ലാം അവേരാടു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു.
28 പിെന്ന അവൻ െയരൂശേലമിൽ അവരുമായി
െപരുമാറുകയും കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിക്കയും െചയത്ു േപാന്നു.
29 യവനഭാഷക്കാരായ െയഹൂദന്മാേരാടും അവൻ
സംഭാഷിച്ചു തക്കൎ ിച്ചു; അവേരാ അവെന െകാല്ലുവാൻ
വട്ടംകൂട്ടി. 30 സേഹാദരന്മാർ അതു അറിഞ്ഞു അവെന
ൈകസയ്യൎ യിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി,
അവിെടനിന്നു തെസൎ ാസിേലക്കു അയച്ചു.

31 അങ്ങെന െയഹൂദ്യാ, ഗലീല, ശമയ്യൎ  എന്നീ
േദശങ്ങളിൽ ഒെക്കയും സെഭക്കു സമാധാനം ഉണ്ടായി,
അതു ആത്മികവദ്ധൎ ന ്രപാപിച്ചും കത്തൎ ാവിേനാടുള്ള
ഭക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ്രപേബാധനയിലും
നടന്നും െപരുകിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

32 പെ്രതാസ ്എല്ലാടവും സഞ്ചരിക്കയിൽ ലുദ്ദയിൽ
പാക്കൎ ുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുെട അടുക്കലും െചന്നു, 33

അവിെട പക്ഷവാതം പിടിച്ചു എട്ടു സംവത്സരമായി
കിടപ്പിൽ ആയിരുന്ന ഐെനയാസ ്എന്നു േപരുേള്ളാരു
മനുഷ്യെന കണ്ടു. 34 പെ്രതാസ ്അവേനാടു:
ഐെനയാേസ, േയശു്രകിസ്തു നിെന്ന
െസൗഖ്യമാക്കുന്നു; എഴുേന്നറ്റു താനായി തേന്ന കിടക്ക
വിരിച്ചുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന അവൻ
എഴുേന്നറ്റു. 35 ലുദ്ദയിലും ശാേരാനിലും പാക്കൎ ുന്നവർ

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 8:39 850 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 9:35
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എല്ലാവരും അവെന കണ്ടു കത്തൎ ാവിങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞു.

36 േയാപ്പയിൽ േപടമാൻ എന്നത്ഥൎ മുള്ള തബീഥാ
എന്നു േപരുേള്ളാരു ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ
വളെര സൽ്രപവൃത്തികളും ധമ്മൎ ങ്ങളും
െചയത്ുേപാന്നവളായിരുന്നു. 37 ആ കാലത്ത് അവൾ
ദീനം പിടിച്ചു മരിച്ചു; അവർ അവെള കുളിപ്പിച്ചു ഒരു
മാളികമുറിയിൽ കിടത്തി. 38 ലുദ്ദ േയാെപ്പക്കു
സമീപമാകയാൽ പെ്രതാസ ്അവിെട ഉെണ്ടന്നു
ശിഷ്യന്മാർ േകട്ടു: നീ താമസിയാെത ഞങ്ങളുെട
അടുക്കേലാളം വേരണം എന്നു അേപക്ഷിപ്പാൻ രണ്ടു
ആെള അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചു. 39 പെ്രതാസ്
എഴുേന്നറ്റു അവേരാടുകൂെട െചന്നു. എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ അവെന മാളികമുറിയിൽ െകാണ്ടുേപായി;
അവിെട വിധവമാർ എല്ലാവരും കരഞ്ഞുെകാണ്ടും
തബീഥാ തങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ ഉണ്ടാക്കിയ
കുപ്പായങ്ങളും ഉടുപ്പുകളും കാണിച്ചുെകാണ്ടും
അവെന്റ ചുറ്റും നിന്നു. 40 പെ്രതാസ ്അവെര
ഒെക്കയും പുറത്തിറക്കി മുട്ടുകുത്തി ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു
ശവത്തിെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു: തബീത്ഥേയ, എഴുേന്നല്ക്കു
എന്നു പറഞ്ഞു; അവൾ കണ്ണു തുറന്നു പെ്രതാസിെന
കണ്ടു എഴുേന്നറ്റു ഇരുന്നു. 41 അവൻ ൈക
െകാടുത്തു അവെള എഴുേന്നലപ്ിച്ചു,
വിശുദ്ധന്മാെരയും വിധവമാെരയും വിളിച്ചു അവെള
ജീവനുള്ളവളായി അവരുെട മുമ്പിൽ നിറുത്തി. 42 ഇതു
േയാപ്പയിൽ എങ്ങും ്രപസിദ്ധമായി, 43 പലരും
കത്തൎ ാവിൽ വിശ്വസിച്ചു. പിെന്ന അവൻ
േതാൽെക്കാല്ലനായ ശിേമാൻ എന്ന ഒരുത്തേനാടുകൂെട
വളെര നാൾ േയാപ്പയിൽ പാത്തൎ ു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈകസയ്യൎ യിൽ ഇത്താലിക എന്ന
പട്ടാളത്തിൽ െകാേന്നൎ െല്യാസ ്എന്നു
േപരുേള്ളാരു ശതാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2

അവൻ ഭക്തനും തെന്റ സകലഗൃഹേത്താടും കൂെട
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവനുമായി ജനത്തിന്നു വളെര
ധമ്മൎ ം െകാടുത്തും എേപ്പാഴും ൈദവേത്താടു
്രപാത്ഥൎ ിച്ചും േപാന്നു. 3 അവൻ പകൽ ഏകേദശം
ഒമ്പതാം മണിേനരത്തു ഒരു ദശൎ നത്തിൽ ഒരു
ൈദവദൂതൻ തെന്റ അടുക്കൽ അകത്തു വരുന്നതു
സപ്ഷ്ടമായി കണ്ടു: െകാേന്നൎ െല്യാേസ എന്നു
തേന്നാടു പറയുന്നതും േകട്ടു. 4 അവൻ അവെന ഉറ്റു
േനാക്കി ഭയപരവശനായി: എന്താകുന്നു കത്തൎ ാേവ
എന്നു േചാദിച്ചു. അവൻ അവേനാടു: നിെന്റ
്രപാത്ഥൎ നയും ധമ്മൎ വും ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5 ഇേപ്പാൾ േയാപ്പയിേലക്കു
ആളയച്ചു, പെ്രതാസ ്എന്നു മറുേപരുള്ള ശിേമാെന
വരുത്തുക. 6 അവൻ േതാൽെക്കാല്ലനായ ശിേമാൻ
എെന്നാരുവേനാടു കൂെട പാക്കൎ ുന്നു. അവെന്റ വീടു
കടലപ്ുറത്തു ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 7

അവേനാടു സംസാരിച്ച ദൂതൻ േപായ േശഷം അവൻ
തെന്റ േവലക്കാരിൽ രണ്ടുേപെരയും തെന്റ അടുക്കൽ
അകമ്പടി നില്ക്കുന്നവരിൽ ൈദവഭക്തനാേയാരു
പടയാളിേയയും 8 വിളിച്ചു സകലവും
വിവരിച്ചുപറഞ്ഞു േയാപ്പയിേലക്കു അയച്ചു

9 പിെറ്റന്നാൾ അവർ യാ്രതെചയത്ു പട്ടണേത്താടു
സമീപിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ ്ആറാം മണിേനരത്തു
്രപാത്ഥൎ ിപ്പാൻ െവണ്മാടത്തിൽ കയറി. 10 അവൻ വളെര
വിശന്നിട്ടു ഭക്ഷിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ചു; അവർ

ഒരുക്കുേമ്പാേഴക്കു അവന്നു ഒരു വിവശത വന്നു. 11

ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും വലിെയാരു
തുപ്പട്ടിേപാെല നാലു േകാണും െകട്ടീട്ടു ഭൂമിയിേലക്കു
ഇറക്കിവിേട്ടാരു പാ്രതം വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു. 12

അതിൽ ഭൂമിയിെല സകലവിധ നാൽക്കാലിയും
ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിെല പറവയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
13 പെ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റു അറുത്തു തിന്നുക എന്നു
ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 14 അതിന്നു പെ്രതാസ:് ഒരിക്കലും
പാടില്ല, കത്തൎ ാേവ; മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ
ആയെതാന്നും ഞാൻ ഒരുനാളും തിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. 15 ആ
ശബ്ദം രണ്ടാം്രപാവശ്യം അവേനാടു: ൈദവം
ശുദ്ധീകരിച്ചതു നീ മലിനെമന്നു വിചാരിക്കരുതു
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ഇങ്ങെന മൂന്നു ്രപാവശ്യം
ഉണ്ടായി; ഉടെന പാ്രതം തിരിെക ആകാശത്തിേലക്കു
വലിെച്ചടുത്തു.

17 ഈ കണ്ട ദശൎ നം എന്തായിരിക്കും എന്നു
പെ്രതാസ ്ഉള്ളിൽ ചഞ്ചലിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
െകാേന്നൎ െല്യാസ ്അയച്ച പുരുഷന്മാർ ശിേമാെന്റ വീടു
േചാദിച്ചുെകാണ്ടു പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു: 18

പെ്രതാസ ്എന്നു മറു േപരുള്ള ശിേമാൻ ഇവിെട
പാക്കൎ ുന്നുേണ്ടാഎന്നു വിളിച്ചു േചാദിച്ചു. 19

പെ്രതാസ ്ദശൎ നെത്തക്കുറിച്ചു
ചിന്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ആത്മാവു അവേനാടു:
മൂന്നു പുരുഷന്മാർ നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു; 20 നീ
എഴുേന്നറ്റു ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുക; ഞാൻ അവെര
അയച്ചതാകെകാണ്ടു ഒന്നും സംശയിക്കാെത
അവേരാടു കൂെട േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 21

പെ്രതാസ ്ആ പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു: നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ
തെന്ന; നിങ്ങൾ വന്ന സംഗതി എന്തു എന്നു
േചാദിച്ചു. 22 അതിന്നു അവർ: നീതിമാനും
ൈദവഭക്തനും െയഹൂദന്മാരുെട സകലജാതിയാലും
നല്ല സാക്ഷ്യംെകാണ്ടവനും ആയ െകാേന്നൎ െല്യാസ്
എന്ന ശതാധിപന്നു നിെന്ന വീട്ടിൽ വരുത്തി നിെന്റ
്രപസംഗം േകൾേക്കണം എന്നു ഒരു വിശുദ്ധദൂതനാൽ
അരുളപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23

അവൻ അവെര അകത്തു വിളിച്ചു പാപ്പൎ ിച്ചു;
പിെറ്റന്നാൾ എഴുേന്നറ്റു അവേരാടുകൂെട പുറെപ്പട്ടു;
േയാപ്പയിെല സേഹാദരന്മാർ ചിലരും അവേനാടുകൂെട
േപായി.

24 പിെറ്റന്നാൾ ൈകസയ്യൎ യിൽ എത്തി; അവിെട
െകാേന്നൎ െല്യാസ ്ചാച്ചൎ ക്കാെരയും അടുത്ത
േസ്നഹിതന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി, അവക്കൎ ായി
കാത്തിരുന്നു. 25 പെ്രതാസ ്അകത്തു കയറിയേപ്പാൾ
െകാേന്നൎ െല്യാസ ്എതിേരറ്റു അവെന്റ കാല്ക്കുൽ വീണു
നമസ്കരിച്ചു. 26 പെ്രതാേസാ: എഴുേന്നല്ക്കു, ഞാനും ഒരു
മനുഷ്യനെ്രത എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
എഴുേന്നലപ്ിച്ചു, 27 അവേനാടു
സംഭാഷിച്ചുംെകാണ്ടു അകത്തു െചന്നു, അേനകർ
വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു അവേനാടു: 28

അന്യജാതിക്കാരെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുന്നതും
അവനുമായി െപരുമാറ്റം െചയ്യുന്നതും െയഹൂദന്നു
നിഷിദ്ധം എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. എങ്കിലും
ഒരു മനുഷ്യെനയും മലിനേനാ അശുദ്ധേനാ എന്നു
പറയരുെതന്നു ൈദവം എനിക്കു കാണിച്ചു
തന്നിരിക്കുന്നു. 29 അതുെകാണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ
ആളയച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ എതിർ പറയാെത വന്നതു;
എന്നാൽ എെന്ന വിളിപ്പിച്ച സംഗതി എന്തു എന്നു
അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അതിന്നു
െകാേന്നൎ െല്യാസ:് നാലാകുന്നാൾ ഈ േനരത്തു ഞാൻ

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 9:36 851 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 10:30
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വീട്ടിൽ ഒമ്പതാം മണിേനരെത്ത ്രപാത്ഥൎ ന
കഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ശു്രഭവ്രസ്തം ധരിേച്ചാരു
പുരുഷൻ എെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു: 31 െകാേന്നൎ െല്യാേസ,
ൈദവം നിെന്റ ്രപാത്ഥൎ ന േകട്ടു നിെന്റ ധമ്മൎ ം
ഓത്തൎ ിരിക്കുന്നു. 32 േയാപ്പയിേലക്കു ആളയച്ചു
പെ്രതാസ ്എന്നു മറുേപരുള്ള ശിേമാെന വിളിപ്പിക്ക;
അവൻ കടലപ്ുറത്തു േതാൽെക്കാല്ലനായ ശീേമാെന്റ
വീട്ടിൽ പാക്കൎ ുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ക്ഷണത്തിൽ
ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ചു; നീ വന്നതു
ഉപകാരം. കത്തൎ ാവു നിേന്നാടു കലപ്ിച്ചെതാെക്കയും
േകൾപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിെട
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

34 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ ്വായി തുറന്നു പറഞ്ഞു
തുടങ്ങിയതു: ൈദവത്തിന്നു മുഖപക്ഷമില്ല എന്നും 35

ഏതു ജാതിയിലും അവെന ഭയെപ്പട്ടു നീതി
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെന അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു
എന്നും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ യാഥാത്ഥൎ മായി ്രഗഹിക്കുന്നു.
36 അവൻ എല്ലാവരുെടയും കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുമൂലം സമാധാനം സുവിേശഷിച്ചുെകാണ്ടു
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്കു അയച്ച വചനം, 37

േയാഹന്നാൻ ്രപസംഗിച്ച സ്നാനത്തിെന്റേശഷം
ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും ഉണ്ടായ
വത്തൎ മാനം, 38 നസറായനായ േയശുവിെന ൈദവം
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിേഷകം
െചയത്തും ൈദവം അവേനാടുകൂെട
ഇരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ നന്മെചയത്ും പിശാചു
ബാധിച്ചവെര ഒെക്കയും െസൗഖ്യമാക്കിയുംെകാണ്ടു
സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തേന്ന നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 39 െയഹൂദ്യേദശത്തിലും
െയരൂശേലമിലും അവൻ െചയത് സകലത്തിനും
ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. അവെന അവർ
മരത്തിേന്മൽ തൂക്കിെക്കാന്നു; 40 ൈദവം അവെന
മൂന്നാം നാൾ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചു, 41 സകല
ജനത്തിന്നുമല്ല, ൈദവം മുമ്പുകൂട്ടി നിയമിച്ച
സാക്ഷികളായി, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റേശഷം അവേനാടുകൂെട
തിന്നുകുടിച്ചവരായ ഞങ്ങൾക്കു തേന്ന
്രപത്യക്ഷനാക്കിത്തന്നു. 42 ജീവികൾക്കും
മരിച്ചവക്കൎ ും ന്യായാധിപതിയായി ൈദവത്താൽ
നിയമിക്കെപ്പട്ടവൻ അവൻ തേന്ന എന്നു ജനേത്താടു
്രപസംഗിച്ചു സാക്ഷീകരിപ്പാൻ അവൻ ഞങ്ങേളാടു
കലപ്ിച്ചു. 43 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും
അവെന്റ നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭിക്കും എന്നു
സകല ്രപവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.

44 ഈ വാക്കുകെള പെ്രതാസ ്്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന വചനം േകട്ട എല്ലാവരുെട േമലും
പരിശുദ്ധാത്മാവു വന്നു. 45 അവർ അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നതും ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിക്കുന്നതും
േകൾക്കയാൽ 46 പെ്രതാസിേനാടുകൂെട വന്ന
പരിേച്ഛദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവു
എന്ന ദാനം ജാതികളുെട േമലും പകന്നൎ തു കണ്ടു
വിസമ്യിച്ചു. 47 നെമ്മേപ്പാെല പരിശുദ്ധാത്മാവു
ലഭിച്ച ഇവെര സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൂടാതവണ്ണം െവള്ളം
വിലക്കുവാൻ ആക്കൎ ു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 48

പെ്രതാസ ്അവെര േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു. അവൻ ചില ദിവസം
അവിെട താമസിേക്കണം എന്നു അവർ അേപക്ഷിച്ചു.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ജാതികളും ൈദവവചനം ൈകെക്കാണ്ടു
എന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരും െയഹൂദ്യയിലുള്ള
സേഹാദരന്മാരും േകട്ടു. 2 പെ്രതാസ്

െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ പരിേച്ഛദനക്കാർ
അവേനാടു വാദിച്ചു: 3 നീ അ്രഗചമ്മൎ ികളുെട
അടുക്കൽ െചന്നു അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷിച്ചു എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 പെ്രതാസ ്കായ്യൎ ം ആദിമുതൽ ്രകമമായി
അവേരാടു വിവരിച്ചുപറഞ്ഞതു: 5 ഞാൻ
േയാപ്പാപട്ടണത്തിൽ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
വിവശതയിൽ ഒരുദശൎ നം കണ്ടു: ആകാശത്തിൽനിന്നു
നാലു േകാണും െകട്ടി ഇറക്കിയ വലിയ തുപ്പട്ടിേപാെല
ഒരു പാ്രതം എെന്റ അടുക്കേലാളം വന്നു. 6 അതിൽ
ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല
നാൽക്കാലികെളയും കാട്ടുമൃഗങ്ങെളയും
ഇഴജാതികെളയും ആകാശത്തിെല പറവകെളയും
കണ്ടു: 7 പെ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റു അറുത്തു തിന്നുക
എന്നു എേന്നാടു പറയുേന്നാരു ശബ്ദവും േകട്ടു. 8

അതിന്നു ഞാൻ: ഒരിക്കലും പാടില്ല, കത്തൎ ാേവ;
മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ ആയെതാന്നും ഒരിക്കലും
എെന്റ വായിൽ െചന്നിട്ടില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ആ
ശബ്ദം പിെന്നയും ആകാശത്തിൽ നിന്നു: ൈദവം
ശുദ്ധീകരിച്ചതു നീ മലിനം എന്നു വിചാരിക്കരുതു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 ഇതു മൂന്നു ്രപാവശ്യം
ഉണ്ടായി; പിെന്ന എല്ലാം തിരിെക ആകാശത്തിേലക്കു
വലിെച്ചടുത്തു. 11 അേപ്പാൾ തേന്ന ൈകസയ്യൎ യിൽ
നിന്നു എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരുന്ന മൂന്നു
പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾ പാത്തൎ  വീട്ടിെന്റ മുമ്പിൽ
നിന്നിരുന്നു; 12 ഒന്നും സംശയിക്കാെത
അവേരാടുകൂെട േപാകുവാൻ ആത്മാവു എേന്നാടു
കലപ്ിച്ചു. ഈ ആറു സേഹാദരന്മാരും എേന്നാടുകൂെട
േപാന്നു; ഞങ്ങൾ ആ പുരുഷെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു. 13

അവൻ തെന്റ വീട്ടിൽ ഒരു ദൂതൻ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു
എന്നും നീ േയാപ്പയിേലക്കു ആളയച്ചു പെ്രതാസ്
എന്നു മറുേപരുള്ള ശിേമാെന വരുത്തുക; 14 നീയും
നിെന്റ ഗൃഹം മുഴുവനും രക്ഷിക്കെപ്പടുവാനുള്ള
വാക്കുകെള അവൻ നിേന്നാടു സംസാരിക്കും എന്നു
ദൂതൻ പറഞ്ഞു എന്നും ഞങ്ങേളാടു അറിയിച്ചു. 15

ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയേപ്പാേഴക്കു
പരിശുദ്ധാത്മാവു ആദിയിൽ നമ്മുെടേമൽ
എന്നേപാെല അവരുെട േമലും വന്നു. 16 അേപ്പാൾ
ഞാൻ: േയാഹന്നാൻ െവള്ളംെകാണ്ടു സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ചു; നിങ്ങൾേക്കാ പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു
സ്നാനം ലഭിക്കും എന്നു കത്തൎ ാവു പറഞ്ഞ വാക്കു
ഓത്തൎ ു. 17 ആകയാൽ കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിച്ചവരായ നമുക്കു തന്നതുേപാെല അേത
ദാനെത്ത അവക്കൎ ും ൈദവം െകാടുത്തു എങ്കിൽ
ൈദവെത്ത തടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആർ? 18

അവർ ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മിണ്ടാതിരുന്നു: അങ്ങെന
ആയാൽ ൈദവം ജാതികൾക്കും ജീവ്രപാപത്ിക്കായി
മാനസാന്തരം നല്കിയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി.

19 െസ്തഫാെനാസ ്നിമിത്തം ഉണ്ടായ ഉപ്രദവം
േഹതുവാൽ ചിതറിേപ്പായവർ െയഹൂദന്മാേരാടല്ലാെത
മറ്റാേരാടും വചനം സംസാരിക്കാെത െഫായന്ിക്യാ,
കുെ്രപാസ,് അെന്ത്യാക്ക്യ എന്നീ ്രപേദശങ്ങേളാളം
സഞ്ചരിച്ചു. 20 അവരിൽ ചിലർ കുെ്രപാസ്കാരും
കുേറനക്കാരും ആയിരുന്നു; അവർ

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 10:31 852 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 11:20
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അെന്ത്യാക്ക്യയിൽഎത്തിയേശഷം യവനന്മാേരാടും
കത്തൎ ാവായ േയശുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള സുവിേശഷം
അറിയിച്ചു. 21 കത്തൎ ാവിെന്റ ൈക അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; വലിെയാരു കൂട്ടം വിശ്വസിച്ചു
കത്തൎ ാവിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു. 22 അവെരക്കുറിച്ചുള്ള
ഈ വത്തൎ മാനം െയരൂശേലമിെല സഭയുെട െചവിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ ബന്നൎ ബാസിെന
അെന്ത്യാക്ക്യേയാളം പറഞ്ഞയച്ചു. 23 അവൻ െചന്നു
ൈദവകൃപ കണ്ടു സേന്താഷിച്ചു. എല്ലാവരും
ഹൃദയനിണ്ണൎ യേത്താെട കത്തൎ ാവിേനാടു
േചന്നൎ ുനിലപ്ാന്തക്കവണ്ണം ്രപേബാധിപ്പിച്ചു. 24

അവൻ നല്ല മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും
വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞവനും ആയിരുന്നു; വളെര
പുരുഷന്മാരും കത്തൎ ാവിേനാടു േചന്നൎ ു. 25 അവൻ
െശൗലിെന തിരവാൻ തെസൎ ാസിേലക്കു േപായി,
അവെന കെണ്ടത്തിയാെറ അെന്ത്യാക്ക്യയിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 26 അവർ ഒരു സംവത്സരം
മുഴുവനും സഭാേയാഗങ്ങളിൽ കൂടുകയും
ബഹുജനെത്ത ഉപേദശിക്കയും െചയത്ു; ആദ്യം
അെന്ത്യാക്ക്യയിൽെവച്ചു ശിഷ്യന്മാക്കൎ ു ്രകിസ്ത്യാനികൾ
എന്നു േപർ ഉണ്ടായി.

27 ആ കാലത്തു െയരൂശേലമിൽ നിന്നു
്രപവാചകന്മാർ അെന്ത്യാക്ക്യയിേലക്കു വന്നു. 28

അവരിൽ അഗെബാസ ്എന്നു േപരുെള്ളാരുവൻ
എഴുേന്നറ്റു േലാകത്തിൽ ഒെക്കയും മഹാക്ഷാമം
ഉണ്ടാകും എന്നു ആത്മാവിനാൽ ്രപവചിച്ചു; അതു
െക്ലൗെദ്യാസിെന്റ കാലത്തു സംഭവിച്ചു. 29 അേപ്പാൾ
െയഹൂദ്യയിൽ പാക്കൎ ുന്ന സേഹാദരന്മാരുെട
ഉതവിക്കായി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തൻ
്രപാപത്ിേപാെല െകാടുത്തയപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചു. 30

അവർ അതു നടത്തി, ബന്നൎ ബാസിെന്റയും
െശൗലിെന്റയും കയ്യിൽ മൂപ്പന്മാക്കൎ ു െകാടുത്തയച്ചു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആ കാലത്തു െഹേരാദാരാജാവു സഭയിൽ
ചിലെര പീഡിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു ൈക നീട്ടി. 2

േയാഹന്നാെന്റ സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിെന അവൻ വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു. 3

അതു െയഹൂദന്മാക്കൎ ു ്രപസാദമായി എന്നു കണ്ടു
അവൻ പെ്രതാസിെനയും പിടിച്ചു. അേപ്പാൾ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാൾ ആയിരുന്നു. 4

അവെന പിടിച്ചേശഷം െപസഹ കഴിഞ്ഞിട്ടു
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നിറുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചു
തടവിലാക്കി അവെന കാപ്പാൻ നന്നാലു േചവകർ
ഉള്ള നാലു കൂട്ടത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചു. 5 ഇങ്ങെന
പെ്രതാസിെന തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുേമ്പാൾ സഭ
ശ്രദ്ധേയാെട അവന്നുേവണ്ടി ൈദവേത്താടു ്രപാത്ഥൎ ന
കഴിച്ചുേപാന്നു. 6 െഹേരാദാവു അവെന ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നിറുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിെന്റ തെലരാ്രതിയിൽ
പെ്രതാസ ്രണ്ടു ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനായി
രണ്ടു പടയാളികളുെട നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;
വാതിലിെന്റ മുമ്പിൽ കാവല്ക്കാർ കാരാഗൃഹം
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 7 െപെട്ടന്നു കത്തൎ ാവിെന്റ
ദൂതൻ അവിെട ്രപത്യക്ഷനായി, അറയിൽ ഒരു
െവളിച്ചം ്രപകാശിച്ചു. അവൻ പെ്രതാസിെന
വിലാപ്പുറത്തു തട്ടി: േവഗം എഴുേന്നല്ക്കു എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന ഉണത്തൎ ി; ഉടെന അവെന്റ ചങ്ങല
ൈകേമൽ നിന്നു വീണു േപായി. 8 ദൂതൻ അവേനാടു:
അര െകട്ടി െചരിപ്പു ഇട്ടു മുറുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു.

അവൻ അങ്ങെന െചയത്ു; നിെന്റ വ്രസ്തം പുെതച്ചു
എെന്റ പിന്നാെല വരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ
പിന്നാെല െചന്നു, ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചതു
വാസ്തവം എന്നു അറിയാെത താൻ ഒരു ദശൎ നം
കാണുന്നു എന്നു നിരൂപിച്ചു. 10 അവർ ഒന്നാം
കാവലും രണ്ടാമേത്തതും കടന്നു പട്ടണത്തിൽ
െചല്ലുന്ന ഇരിമ്പു വാതില്ക്കുൽ എത്തി. അതു അവക്കൎ ു
സ്വതെവ തുറന്നു; അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു െതരുവു
കടന്നു, ഉടെന ദൂതൻ അവെന വിട്ടുേപായി. 11

പെ്രതാസിന്നു സുേബാധം വന്നിട്ടു: കത്തൎ ാവു തെന്റ
ദൂതെന അയച്ചു െഹേരാദാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
െയഹൂദജനത്തിെന്റ സകല ്രപതീക്ഷയിൽനിന്നും
എെന്ന വിടുവിച്ചു എന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
വാസ്തവമായി അറിയുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 12

ഇങ്ങെന ്രഗഹിച്ച േശഷം അവൻ മെക്കൎ ാസ ്എന്നു
മറുേപരുള്ള േയാഹന്നാെന്റ അമ്മ മറിയയുെട വീട്ടിൽ
െചന്നു. അവിെട അേനകർ ഒരുമിച്ചു കൂടി
്രപാത്ഥൎ ിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവൻ
പടിപ്പുരവാതിൽക്കൽ മുട്ടിയാെറ േരാദാ എെന്നാരു
ബാല്യക്കാരത്തി വിളിേകൾപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു. 14

പെ്രതാസിെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, സേന്താഷത്താൽ
പടിവാതിൽ തുറക്കാെത അകേത്തക്കു ഓടി, പെ്രതാസ്
പടിപ്പുെരക്കൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു അറിയിച്ചു. 15 അവർ
അവേളാടു: നിനക്കു ്രഭാന്തുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു;
അവേളാ: അല്ല, ഉള്ളതു തേന്ന എന്നു
ഉറപ്പിച്ചുപറയുേമ്പാൾ അവെന്റ ദൂതൻ ആകുന്നു
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 16 പെ്രതാസ്
മുട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അവർ തുറന്നേപ്പാൾ അവെന
കണ്ടു വിസമ്യിച്ചു. 17 അവർ മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ അവൻ
ആംഗ്യം കാട്ടി, കത്തൎ ാവു തെന്ന തടവിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ച വിവരം പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചു; ഇതു
യാേക്കാബിേനാടും േശഷം സേഹാദരന്മാേരാടും
അറിയിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; പിെന്ന അവൻ
പുറെപ്പട്ടു േവെറാരു സ്ഥലേത്തക്കു േപായി. 18 േനരം
െവളുത്തേപ്പാൾ പെ്രതാസ ്എവിെട േപായി എന്നു
പടയാളികൾക്കു അലപ്മല്ലാത്ത പരി്രഭമം ഉണ്ടായി 19

െഹേരാദാവു അവെന അേന്വഷിച്ചിട്ടു കാണായ്കയാൽ
കാവൽക്കാെര വിസ്തരിച്ചു അവെര െകാല്ലുവാൻ
കലപ്ിച്ചു; പിെന്ന അവൻ െയഹൂദ്യ വിട്ടു
ൈകസയ്യൎ യിേലക്കു േപായി അവിെട പാത്തൎ ു.

20 അവൻ േസായ്യൎ രുെടയും സിേദാന്യരുെടയും േനെര
്രകുദ്ധിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവിെന്റ േദശത്തുനിന്നു
തങ്ങളുെട േദശത്തിന്നു ആഹാരം കിട്ടിവരികയാൽ
അവർ ഏകമനേസ്സാെട അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു,
രാജാവിെന്റ പള്ളിയറക്കാരനായ ബ്ലെസ്താസിെന
വശത്താക്കി സന്ധിക്കായി അേപക്ഷിച്ചു. 21

നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ െഹേരാദാവു രാജവ്രസ്തം
ധരിച്ചു ഭ്രദാസനത്തിൽ ഇരുന്നു അവേരാടു ്രപസംഗം
കഴിച്ചു. 22 ഇതു മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദമല്ല ഒരു േദവെന്റ
ശബ്ദം അേ്രത എന്നു ജനം ആത്തൎ ു. 23 അവൻ
ൈദവത്തിന്നു മഹത്വം െകാടുക്കായ്കയാൽ
കത്തൎ ാവിെന്റ ദൂതൻ ഉടെന അവെന അടിച്ചു, അവൻ
കൃമിക്കു ഇരയായി ്രപാണെന വിട്ടു.

24 എന്നാൽ ൈദവ വചനം േമല്ക്കുേമൽ
പരന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

25 ബന്നൎ ാബാസും െശൗലും ശുശ്രൂഷ നിവത്തൎ ിച്ച
േശഷം മെക്കൎ ാസ ്എന്നു മറു േപരുള്ള
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െയരൂശേലം വിട്ടു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 11:21 853 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 12:25
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൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അെന്ത്യാക്ക്യയിെല സഭയിൽ ബന്നൎ ബാസ,്
നീഗർ എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ,
കുേറനക്കാരനായ ലൂെക്യാസ,്

ഇട്രപഭുവമായ െഹേരാദാേവാടുകൂെട വളന്നൎ
മനാേയൻ, െശൗൽ എന്നീ ്രപവാചകന്മാരും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ
കത്തൎ ാവിെന ആരാധിച്ചും
ഉപവസിച്ചുംെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ: ഞാൻ
ബന്നൎ ബാസിെനയും െശൗലിെനയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
േവെലക്കായിട്ടു അവെര എനിക്കു േവർതിരിപ്പിൻ
എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന അവർ
ഉപവസിച്ചു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു അവരുെട േമൽ ൈകെവച്ചു
അവെര പറഞ്ഞയച്ചു.

4 പരിശുദ്ധാത്മാവു അവെര പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു അവർ
െസലൂക്യയിേലക്കു െചന്നു; അവിെട നിന്നു കപ്പൽ
കയറി കുെ്രപാസ ്ദ്വീപിേലക്കുേപായി, 5 സലമീസിൽ
െചന്നു െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ ൈദവവചനം
അറിയിച്ചു. േയാഹന്നാൻ അവക്കൎ ു ഭൃത്യനായിട്ടു
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 അവർ ദ്വീപിൽകൂടി പാെഫാസ ്വെര
െചന്നേപ്പാൾ ബർേയശു എന്നു േപരുള്ള
െയഹൂദനായി കള്ള ്രപവാചകനാേയാരു വിദ്വാെന
കണ്ടു. 7 അവൻ ബുദ്ധിമാനായ െസെഗ്ഗൎ ്യാസ്
െപൗെലാസ ്എന്ന േദശാധിപതിേയാടു കൂെട
ആയിരുന്നു; അവൻ ബന്നൎ ബാസിെനയും
െശൗലിെനയും വരുത്തി ൈദവവചനം േകൾപ്പാൻ
ആ്രഗഹിച്ചു. 8 എന്നാൽ എലീമാസ ്എന്ന വിദ്വാൻ -
ഇതാകുന്നു അവെന്റ േപരിെന്റ അത്ഥൎ ം - അവേരാടു
എതിത്തൎ ുനിന്നു േദശാധിപതിയുെട വിശ്വാസം
തടുത്തുകളവാൻ ശ്രമിച്ചു. 9 അേപ്പാൾ െപൗെലാസ്
എന്നും േപരുള്ള െശൗൽ പരിശുദ്ധാത്മപൂണ്ണൎ നായി
അവെന ഉറ്റുേനാക്കി: 10 േഹ സകലകപടവും സകല
ധൂത്തൎ ും നിറഞ്ഞവേന, പിശാചിെന്റ മകേന, സർവ
നീതിയുെടയും ശ്രതുേവ, കത്തൎ ാവിെന്റ േനർവഴികെള
മറിച്ചുകളയുന്നത ്നീ മതിയാക്കുകയില്ലേയാ? 11

ഇേപ്പാൾ കത്തൎ ാവിെന്റ ൈക നിെന്റ േമൽ വീഴും; നീ
ഒരു സമയേത്തക്കു സൂയ്യൎ െന കാണാെത
കുരുടനായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന ഒരു
തിമിരവും ഇരുട്ടും അവെന്റ േമൽ വീണു; ൈകപിടിച്ചു
നടത്തുന്നവെര തിരഞ്ഞുെകാണ്ടു അവൻ തപ്പിനടന്നു.
12 ഈ ഉണ്ടായത ്േദശാധിപതി കണ്ടിട്ടു കത്തൎ ാവിെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസമ്യിച്ചു വിശ്വസിച്ചു.

13 െപൗെലാസും കൂെടയുള്ളവരും
പാെഫാസിൽനിന്നു കപ്പൽ നീക്കി,
പംഫുല്യാേദശത്തിെല െപെഗ്ഗൎ ക്കു െചന്നു.
അവിെടെവച്ചു േയാഹന്നാൻ അവെര വിട്ടുപിരിഞ്ഞു
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 14 അവേരാ
െപഗ്ഗൎ യിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു പിസിദ്യാേദശത്തിെല
അെന്ത്യാക്ക്യയിൽ എത്തി ശബ്ബത്ത് നാളിൽ പള്ളിയിൽ
െചന്നു ഇരുന്നു. 15 ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകങ്ങളും വായിച്ചുതീന്നൎ േപ്പാൾ
പള്ളി്രപമാണികൾ അവരുെട അടുക്കൽ ആളയച്ചു:
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾക്കു ജനേത്താടു ്രപേബാധനം
വല്ലതും ഉെണ്ടങ്കിൽ പറവിൻ എന്നു പറയിച്ചു. 16

െപൗെലാസ ്എഴുേന്നറ്റു ആംഗ്യം കാട്ടി പറഞ്ഞതു:
യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാരും ൈദവഭക്തന്മാരും
ആയുേള്ളാെര, േകൾപ്പിൻ.

17 യി്രസാേയൽജനത്തിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാെര തിരെഞ്ഞടുത്തു, മി്രസയീംേദശത്തിെല
്രപവാസകാലത്തു ജനെത്ത വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു,
ഭുജവീയ്യൎ ംെകാണ്ടു അവിെടനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചു, 18

മരുഭൂമിയിൽ നാലപ്തു സംവത്സരകാലേത്താളം
അവരുെട സ്വഭാവം സഹിച്ചു, 19 കനാൻേദശത്തിെല
ഏഴു ജാതികെള ഒടുക്കി, അവരുെട േദശം അവക്കൎ ു
അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു. അങ്ങെന
ഏകേദശം നാനൂറ്റമ്പതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു. 20

അതിെന്റേശഷം അവൻ അവക്കൎ ു ശമൂേവൽ
്രപവാചകൻ വെര ന്യായാധിപതിമാെര െകാടുത്തു, 21

അനന്തരം അവർ ഒരു രാജാവിെന േചാദിച്ചു; ൈദവം
അവക്കൎ ു െബന്യാമീൻ േഗാ്രതക്കാരനായ കീശിെന്റ
മകൻ െശൗലിെന നാലപ്താേണ്ടക്കു െകാടുത്തു. 22

അവെന നീക്കീട്ടു ദാവീദിെന അവക്കൎ ു രാജാവായി
വാഴിച്ചു: ഞാൻ യിശ്ശായിയുെട മകനായ ദാവീദിെന
എനിക്കു േബാധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു; അവൻ
എെന്റ ഹിതം എല്ലാം െചയ്യും എന്നു അവെനക്കുറിച്ചു
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 23 അവെന്റ സന്തതിയിൽനിന്നു
ൈദവം വാഗദ്ത്തം െചയത്തുേപാെല
യി്രസാേയലിന്നു േയശു എന്ന രക്ഷിതാവിെന
െകാടുത്തു. 24 അവെന്റ വരവിന്നു മുെമ്പ
േയാഹന്നാൻ യി്രസാേയൽജനത്തിന്നു ഒെക്കയും
മാനസാന്തരത്തിെന്റ സ്നാനം ്രപസംഗിച്ചു. 25

േയാഹന്നാൻ ജീവകാലം തികവാറായേപ്പാൾ: നിങ്ങൾ
എെന്ന ആർ എന്നു നിരൂപിക്കുന്നു? ഞാൻ മശീഹയല്ല;
അവൻ എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നു; അവെന്റ കാലിെല
െചരിപ്പു അഴിപ്പാൻ ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 സേഹാദരന്മാേര,
അ്രബാഹാംവംശത്തിെല മക്കളും അവേരാടു േചന്നൎ
ൈദവഭക്തന്മാരുമായുള്ളാേര, നമുക്കാകുന്നു ഈ
രക്ഷാവചനം അയച്ചിരിക്കുന്നതു. 27 െയരൂശേലം
നിവാസികളും അവരുെട ്രപമാണികളും അവെനേയാ
ശബ്ബത്തുേതാറും വായിച്ചുവരുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട
വചനങ്ങെളേയാ തിരിച്ചറിയാെത അവെന ശിക്ഷക്കു
വിധിക്കയാൽ അെവക്കു നിവൃത്തിവരുത്തി. 28

മരണത്തിന്നു ഒരു േഹതുവും കാണാഞ്ഞിട്ടും അവെന
െകാേല്ലണം എന്നു അവർ പീലാെത്താസിേനാടു
അേപക്ഷിച്ചു. 29 അവെനക്കുറിച്ചു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒെക്കയും തിെകച്ചേശഷം
അവർ അവെന മരത്തിൽനിന്നു ഇറക്കി ഒരു കല്ലറയിൽ
െവച്ചു. 30 ൈദവേമാ അവെന മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചു; 31 അവൻ തേന്നാടുകൂെട
ഗലീലയിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു വന്നവക്കൎ ു
ഏറിയ ദിവസം ്രപത്യക്ഷനായി; അവർ ഇേപ്പാൾ
ജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക അവെന്റ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
32 ൈദവം പിതാക്കന്മാേരാടു െചയത് വാഗദ്ത്തം
േയശുവിെന ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്കു
നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷിക്കുന്നു. 33 നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്നു
ഞാൻ നിെന്ന ജനിപ്പിച്ചു എന്നു രണ്ടാം
സങ്കീത്തൎ നത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 34 ഇനി
്രദവത്വത്തിേലക്കു തിരിയാതവണ്ണം അവൻ അവെന
മരിച്ചവരിനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിച്ചതിെനക്കുറിച്ചു
അവൻ: ദാവീദിെന്റ സ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ കൃപകെള
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നല്കും എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 35

മെറ്റാരു സങ്കീത്തൎ നത്തിലും: നിെന്റ പരിശുദ്ധെന
്രദവത്വം കാണ്മാൻ നീ വിട്ടുെകാടുക്കയില്ല എന്നു
പറയുന്നു. 36 ദാവീദ ്തെന്റ തലമുറയിൽ
ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചെനക്കു ശുശ്രൂഷ

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 13:2 854 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 13:36
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െചയത്േശഷം നി്രദ ്രപാപിച്ചു തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു
േചന്നൎ ു ്രദവത്വം കണ്ടു. 37 ൈദവം
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചവേനാ ്രദവത്വം കണ്ടില്ല.
ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, 38 ഇവൻ മൂലം
നിങ്ങേളാടു പാപേമാചനം അറിയിക്കുന്നു എന്നും 39

േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്താൽ നിങ്ങൾക്കു
നീതീകരണം വരുവാൻ കഴിയാത്ത സകലത്തിൽ
നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ഇവനാൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 40 ആകയാൽ:

“േഹ നിന്ദക്കാേര, േനാക്കുവിൻ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു
നശിച്ചുേപാകുവിൻ. നിങ്ങളുെട കാലത്തു ഞാൻ
ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്യുന്നു; നിങ്ങേളാടു വിവരിച്ചാൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ്രപവൃത്തി തേന്ന”

41 എന്നു ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾക്കു
ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ.

42 അവർ പള്ളിവിട്ടു േപാകുേമ്പാൾ പിെറ്റ
ശബ്ബത്തിൽ ഈ വചനം തങ്ങേളാടു പറേയണം എന്നു
അവർ അേപക്ഷിച്ചു. 43 പള്ളി പിരിഞ്ഞേശഷം
െയഹൂദന്മാരിലും ഭക്തിയുള്ള
െയഹൂദമതാനുസാരികളിലും പലർ
െപൗെലാസിെനയും ബന്നൎ ാബാസിെനയും
അനുഗമിച്ചു; അവർ അവേരാടു സംസാരിച്ചു ൈദവ
കൃപയിൽ നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്നു അവെര
ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു.

44 പിെറ്റ ശബ്ബത്തിൽ ഏകേദശം പട്ടണം മുഴുവനും
ൈദവവചനം േകൾപ്പാൻ വന്നു കൂടി. 45

െയഹൂദന്മാേരാ പുരുഷാരെത്ത കണ്ടു അസൂയ
നിറഞ്ഞവരായി ദുഷിച്ചുെകാണ്ടു െപൗെലാസ്
സംസാരിക്കുന്നതിന്നു എതിർ പറഞ്ഞു. 46 അേപ്പാൾ
െപൗെലാസും ബന്നൎ ബാസും ൈധയ്യൎ ംപൂണ്ടു:
ൈദവവചനം ആദ്യം നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു
ആവശ്യമായിരുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിെന തള്ളി
നിങ്ങെളത്തെന്ന നിത്യജീവന്നു അേയാഗ്യർ എന്നു
വിധിച്ചുകളയുന്നതിനാൽ ഇതാ, ഞങ്ങൾ
ജാതികളിേലക്കു തിരിയുന്നു. 47 “നീ ഭൂമിയുെട
അറ്റേത്താളവും രക്ഷ ആേകണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ജാതികളുെട െവളിച്ചമാക്കി െവച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു കത്തൎ ാവു ഞങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞു. 48 ജാതികൾ ഇതു േകട്ടു സേന്താഷിച്ചു
ൈദവവചനെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി, നിത്യജീവന്നായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു. 49

കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം ആ നാട്ടിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചു.
50 െയഹൂദന്മാേരാ ഭക്തിയുള്ള മാന്യ്രസ്തീകെളയും
പട്ടണത്തിെല ്രപധാനികെളയും ഇളക്കി
െപൗെലാസിെന്റയും ബന്നൎ ബാസിെന്റയും േനെര
ഉപ്രദവമുണ്ടാക്കി അവെര തങ്ങളുെട അതിരുകളിൽ
നിന്നു പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു. 51 എന്നാൽ അവർ
തങ്ങളുെട കാലിെല െപാടി അവരുെട േനെര
തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇേക്കാന്യയിേലക്കു േപായി. 52

ശിഷ്യന്മാർ സേന്താഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും
നിറഞ്ഞവരായിത്തീന്നൎ ു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇേക്കാന്യയിൽ അവർ ഒരുമിച്ചു
െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ െചന്നു
െയഹൂദന്മാരിലും യവനന്മാരിലും വലിേയാരു

പുരുഷാരം വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ചു. 2

വിശ്വസിക്കാത്ത െയഹൂദന്മാേരാ ജാതികളുെട മനസ്സു
സേഹാദരന്മാരുെട േനെര ഇളക്കി വഷളാക്കി. 3

എന്നാൽ അവർ വളെരക്കാലം അവിെട പാത്തൎ ു,
കത്തൎ ാവിൽ ആശ്രയിച്ചു ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
്രപസംഗിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; അവൻ തെന്റ കൃപയുെട
വചനത്തിന്നു സാക്ഷിനിന്നു, അവരുെട കയ്യാൽ
അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ വരം
നല്കി. 4 എന്നാൽ പട്ടണത്തിെല ജനസമൂഹം ഭിന്നിച്ചു
ചിലർ െയഹൂദന്മാരുെട പക്ഷത്തിലും ചിലർ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട പക്ഷത്തിലും ആയി. 5 അവെര
അവമാനിപ്പാനും കെല്ലറിവാനും ജാതികളും
െയഹൂദന്മാരും അവിടെത്ത ്രപമാണികേളാടുകൂടി ഒരു
ആ്രകമം ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അവർ അതു ്രഗഹിച്ചു ലു്രസ്ത, 6

െദബ്ബൎ  എന്ന ലുക്കേവാന്യപട്ടണങ്ങളിേലക്കും
ചുറ്റുമുള്ള േദശത്തിേലക്കും 7 ഓടിേപ്പായി അവിെട
സുവിേശഷം അറിയിച്ചുേപാന്നു.

8 ലു്രസ്തയിൽ അമ്മയുെട ഗഭൎ ംമുതൽ മുടന്തനായി
ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാെതയും കാലിന്നു
ശക്തിയില്ലാെതയും ഉേള്ളാരു പുരുഷൻ ഇരുന്നിരുന്നു.
9 അവൻ െപൗെലാസ ്സംസാരിക്കുന്നതു േകട്ടു;
അവൻ അവെന ഉറ്റു േനാക്കി, െസൗഖ്യം ്രപാപിപ്പാൻ
അവന്നു വിശ്വാസമുണ്ടു എന്നു കണ്ടിട്ടു: 10 നീ
എഴുേന്നറ്റു കാലൂന്നി നിവിന്നൎ ുനിൽക്ക എന്നു ഉറെക്ക
പറഞ്ഞു; അവൻ കുതിെച്ചഴുേന്നറ്റു നടന്നു 11

െപൗെലാസ ്െചയത്തു പുരുഷാരം കണ്ടിട്ടു: േദവന്മാർ
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുെട അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ലുക്കേവാന്യഭാഷയിൽ
നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 12 ബന്നൎ ബാസിന്നു ഇ്രന്ദൻ
എന്നും െപൗെലാസ ്മുഖ്യ്രപസംഗിയാകയാൽ
അവന്നു ബുധൻ എന്നു േപർവിളിച്ചു. 13

പട്ടണത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള ഇ്രന്ദേക്ഷ്രതത്തിെല
പുേരാഹിതൻ കാളകെളയും പൂമാലകെളയും
േഗാപുരത്തിങ്കൽ െകാണ്ടുവന്നു
പുരുഷാരേത്താടുകൂെട യാഗം കഴിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. 14

ഇതു അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ബന്നൎ ബാസും െപൗെലാസും
േകട്ടിട്ടു വ്രസ്തം കീറിെക്കാണ്ടു പുരുഷാരത്തിെന്റ
ഇടയിേലക്കു ഓടിെച്ചന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞതു: 15

പുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ ഈ െചയ്യുന്നതു എന്തു?
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ അെ്രത;
നിങ്ങൾ ഈ വ്യത്ഥൎ കായ്യൎ ങ്ങെള വിട്ടു, ആകാശവും
ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലവും
ഉണ്ടാക്കിയ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിങ്കേലക്കു തിരിേയണം
എന്നുള്ള സുവിേശഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
അറിയിക്കുന്നു. 16 കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ
സകലജാതികെളയും സ്വന്ത വഴികളിൽ നടപ്പാൻ
സമ്മതിച്ചു. 17 എങ്കിലും അവൻ നന്മെചയ്കയും
ആകാശത്തുനിന്നു മഴയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങളും
നിങ്ങൾക്കു തരികയും ആഹാരവും സേന്താഷവും നല്കി
നിങ്ങെള തൃപത്രാക്കുകയും െചയത്ുേപാന്നതിനാൽ
തെന്നക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം തരാതിരുന്നിട്ടില്ല. 18 അവർ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്കു യാഗം കഴിക്കാതവണ്ണം
പുരുഷാരെത്ത ്രപയാസേത്താെട തടുത്തു.

19 എന്നാൽ അെന്ത്യാക്ക്യയിൽ നിന്നും
ഇേക്കാന്യയിൽ നിന്നും െയഹൂദന്മാർ വന്നു കൂടി
പുരുഷാരെത്ത വശത്താക്കി െപൗെലാസിെന
കെല്ലറിഞ്ഞു; അവൻ മരിച്ചു എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടു
അവെന പട്ടണത്തിന്നു പുറേത്തക്കു ഇെഴച്ചു
കളഞ്ഞു. 20 എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവെന
ചുറ്റിനിൽക്കയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റു പട്ടണത്തിൽ
െചന്നു; പിെറ്റന്നാൾ ബന്നൎ ബാസിേനാടുകൂെട

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 13:37 855 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 14:20
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െദെബ്ബൎ ക്കു േപായി. 21 ആ പട്ടണത്തിലും സുവിേശഷം
അറിയിച്ചു പലെരയും ശിഷ്യരാക്കിയേശഷം അവർ
ലു്രസ്ത, ഇേക്കാന്യ, അേന്ത്യാക്യ എന്ന
പട്ടണങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്നു, 22 വിശ്വാസത്തിൽ
നില നിൽേക്കണം എന്നും നാം അേനകം
കഷ്ടങ്ങളിൽകൂടി ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നും ്രപേബാധിപ്പിച്ചു
ശിഷ്യന്മാരുെട മനസ്സു ഉറപ്പിച്ചു േപാന്നു. 23 അവർ
സഭേതാറും അവക്കൎ ു മൂപ്പന്മാെര നിയമിക്കയും
ഉപവസിച്ചും ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുംെകാണ്ടു തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച
കത്തൎ ാവിങ്കൽ അവെര ഭാരേമലപ്ിക്കയും െചയത്ു. 24

അവർ പിസിദ്യയിൽകൂടി കടന്നു പംഫുല്യയിൽഎത്തി,
25 െപഗ്ഗൎ യിൽവചനം ്രപസംഗിച്ചേശഷം
അത്തെല്യക്കു േപായി 26 അവിെട നിന്നു കപ്പൽ കയറി
അെന്ത്യാക്ക്യയിേലക്കു േപായി; തങ്ങൾ നിവത്തൎ ിച്ച
േവലക്കായി ൈദവകൃപയിൽ അവെര
ഭരേമലപ്ിച്ചയച്ചതു അവിെടനിന്നു ആയിരുന്നുവേല്ലാ.
27 അവിെട എത്തിയേശഷം സഭെയ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി,
ൈദവം തങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു െചയത്െതാെക്കയും
ജാതികൾക്കു വിശ്വാസത്തിെന്റ വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുത്തതും അറിയിച്ചു. 28 പിെന്ന അവൻ
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട കുെറക്കാലം അവിെട പാത്തൎ ു.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു ചിലർ വന്നു: നിങ്ങൾ
േമാെശ കലപ്ിച്ച ആചാരം അനുസരിച്ചു
പരിേച്ഛദന ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ

്രപാപിപ്പാൻ കഴികയില്ല എന്നു സേഹാദരന്മാെര
ഉപേദശിച്ചു. 2 െപൗെലാസിന്നും ബന്നൎ ബാസിന്നും
അവേരാടു അലപ്മല്ലാത്ത വാദവും തക്കൎ വും
ഉണ്ടായിട്ടു െപൗെലാസും ബന്നൎ ബാസും അവരിൽ മറ്റു
ചിലരും ഈ തക്കൎ സംഗതിെയപ്പറ്റി െയരൂശേലമിൽ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ
േപാേകണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. 3 സഭ അവെര യാ്രത
അയച്ചിട്ടു അവർ െഫായന്ീക്ക്യയിലും ശമയ്യൎ യിലും
കൂടി കടന്നു ജാതികളുെട മാനസാന്തരവിവരം
അറിയിച്ചു സേഹാദരന്മാക്കൎ ു മഹാസേന്താഷം
വരുത്തി. 4 അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയാെറ
സഭയും അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവെര
ൈകെക്കാണ്ടു; ൈദവം തങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു
െചയത്െതാക്കയും അവർ അറിയിച്ചു. 5 എന്നാൽ
പരീശപക്ഷത്തിൽനിന്നു വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ
എഴുേന്നറ്റു അവെര പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിക്കയും
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം ആചരിപ്പാൻ
കലപ്ിക്കയും േവണം എന്നു പറഞ്ഞു.

6 ഈ സംഗതിെയക്കുറിച്ചു വിചാരിപ്പാൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വന്നു കൂടി. 7 വളെര
തക്കൎ ം ഉണ്ടായേശഷം പെ്രതാസ ്എഴുേന്നറ്റു
അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
സേഹാദരന്മാേര, കുെറ നാൾ മുെമ്പ ൈദവം

നിങ്ങളിൽ െവച്ചു ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ
സുവിേശഷവചനം േകട്ടു വിശ്വസിേക്കണം എന്നു
നിശ്ചയിച്ചതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 8

ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്ന ൈദവം നമുക്കു
തന്നതുേപാെല അവക്കൎ ും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
െകാടുത്തുെകാണ്ടു സാക്ഷിനിന്നു വിശ്വാസത്താൽ 9

അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും
അവക്കൎ ും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും െവച്ചിട്ടില്ല. 10

ആകയാൽ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ും നമുക്കും

ചുമപ്പാൻ കിഴിഞ്ഞിട്ടില്ലത്ത നുകം ശിഷ്യന്മാരുെട
കഴുത്തിൽ െവപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ൈദവെത്ത
പരീക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു? 11 കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ
കൃപയാൽ രക്ഷ്രപാപിക്കും എന്നു നാം
വിശ്വസിക്കുന്നതുേപാെല അവരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

12 ജനസമൂഹം എല്ലാം മിണ്ടാെത ബന്നൎ ബാസും
െപൗെലാസും ൈദവം തങ്ങെളെക്കാണ്ടു ജാതികളുെട
ഇടയിൽ െചയ്യിച്ച അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും
എല്ലാം വിവരിക്കുന്നതു േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവർ
പറഞ്ഞു നിറുത്തിയേശഷം യാേക്കാബ ്ഉത്തരം
പറഞ്ഞതു:

14 സേഹാദരന്മാേര, എെന്റ വാക്കു േകട്ടു
െകാൾവിൻ; ൈദവം തെന്റ നാമത്തിന്നായി
ജാതികളിൽനിന്നു ഒരു ജനെത്ത എടുത്തുെകാൾവാൻ
ആദ്യമായിട്ടു കടാക്ഷിച്ചതു ശിേമാൻ വിവരിച്ചുവേല്ലാ.
15 ഇതിേനാടു ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്യങ്ങളും
ഒക്കുന്നു:

16 “അനന്തരം ഞാൻ ദാവീദിെന്റ വീണുേപായ
കൂടാരെത്ത വീണ്ടും പണിയും; അതിെന്റ
ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങെള വീണ്ടും പണിതു അതിെന
നിവിത്തൎ ും; 17 മനുഷ്യരിൽ േശഷിച്ചവരും എെന്റ
നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകലജാതികളും
കത്തൎ ാവിെന അേന്വഷിക്കും എന്നു 18 ഇതു
പൂവ്വൎ കാലം മുതൽ അറിയിക്കുന്ന കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 19 ആകയാൽ
ജാതികളിൽനിന്നു ൈദവത്തിങ്കേലക്കു തിരിയുന്നവെര
നാം അസഹ്യെപ്പടുത്താെത 20 അവർ
വി്രഗഹമാലിന്യങ്ങൾ, പരസംഗം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതു,
രക്തം എന്നിവ വജ്ജൎ ിച്ചിരിപ്പാൻ നാം അവക്കൎ ു
എഴുേതണം എന്നു ഞാൻ അഭി്രപായെപ്പടുന്നു. 21

േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം ശബ്ബത്തുേതാറും
പള്ളികളിൽ വായിച്ചുവരുന്നതിനാൽ പൂവ്വൎ കാലംമുതൽ
പട്ടണം േതാറും അതു ്രപസംഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ടേല്ലാ.

22 അേപ്പാൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാെര
തിരെഞ്ഞടുത്തു െപൗെലാസിേനാടും
ബന്നൎ ബാസിേനാടും കൂെട അെന്ത്യാക്ക്യയിേലക്കു
അയേക്കണം എന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
സവ്വൎ സഭയും നിണ്ണൎ യിച്ചു, സേഹാദരന്മാരിൽ
്രപമാണെപ്പട്ട പുരുഷന്മാരായ ബശൎ ബാസ ്എന്ന
യൂദെയയും ശീലാസിെനയും നിേയാഗിച്ചു. 23

അവരുെട ൈകവശം എഴുതി അയച്ചെതെന്തന്നാൽ:
അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരായ സേഹാദരന്മാരും
അെന്ത്യാക്ക്യയിലും സൂറിയയിലും കിലിക്ക്യയിലും
ജാതികളിൽ നിന്നു േചന്നൎ  സേഹാദരന്മാക്കൎ ു വന്ദനം.
24 ഞങ്ങൾ കലപ്ന െകാടുക്കാെത ചിലർ ഞങ്ങളുെട
ഇടയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു നിങ്ങെള വാക്കുകളാൽ
്രഭമിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള കലക്കിക്കളഞ്ഞു
എന്നു േകൾക്കെകാണ്ടു 25 ഞങ്ങൾ ചില
പുരുഷന്മാെര തിരെഞ്ഞടുത്തു നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിന്നു േവണ്ടി ്രപാണത്യാഗം
െചയത്വരായ നമ്മുെട 26 ്രപിയ ബന്നൎ ബാേസാടും
െപൗെലാേസാടും കൂെട നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
അയേക്കണം എന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമനെപ്പട്ടു നിശ്ചയിച്ചു.
27 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ യൂദെയയും ശീലാസിെനയും
അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ വാെമാഴിയായും ഇതുതേന്ന
അറിയിക്കും. 28 വി്രഗഹാപ്പൎ ിതം, രക്തം,
ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതു, പരസംഗം എന്നിവ
വജ്ജൎ ിക്കുന്നതു ആവശ്യം എന്നല്ലാെത അധികമായ
ഭാരം ഒന്നും നിങ്ങളുെട േമൽ ചുമത്തരുതു എന്നു
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പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും ഞങ്ങൾക്കും
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. 29 ഇവ വജ്ജൎ ിച്ചു
സൂക്ഷിച്ചുെകാണ്ടാൽ നന്നു; ശുഭമായിരിപ്പിൻ.

30 അങ്ങെന അവർ വിടവാങ്ങി അെന്ത്യാക്ക്യയിൽ
െചന്നു ജനസമൂഹെത്ത കൂട്ടിവരുത്തി േലഖനം
െകാടുത്തു. 31 അവർ ഈ ആശ്വാസവചനം വായിച്ചു
സേന്താഷിച്ചു. 32 യൂദയും ശീലാസും ്രപവാചകന്മാർ
ആകെകാണ്ടു പല വചനങ്ങളാലും സേഹാദരന്മാെര
്രപേബാധിപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു. 33 കുെറനാൾ
താമസിച്ചേശഷം സേഹാദരന്മാർ അവെര
അയച്ചവരുെട അടുക്കേലക്കു സമാധാനേത്താെട
പറഞ്ഞയച്ചു. 34 എന്നാൽ െപൗെലാസും
ബന്നൎ ബാസും അെന്ത്യാക്ക്യയിൽ പാത്തൎ ു മറ്റു
പലേരാടും കൂടി കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം ഉപേദശിച്ചും
സുവിേശഷിച്ചും െകാണ്ടിരുന്നു.

35 കുെറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു െപൗെലാസ്
ബന്നൎ ബാസിേനാടു: നാം കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം
അറിയിച്ച പട്ടണംേതാറും പിെന്നയും െചന്നു
സേഹാദരന്മാർ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്നു
േനാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 36 മെക്കൎ ാസ ്എന്ന
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകുവാൻ
ബന്നൎ ബാസ ്ഇച്ഛിച്ചു. 37 െപൗെലാേസാ
പംഫുല്യയിൽനിന്നു തങ്ങെള വിട്ടു ്രപവൃത്തിക്കു
വരാെത േപായവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നതു
േയാഗ്യമല്ല എന്നു നിരൂപിച്ചു. 38 അങ്ങെന അവർ
തമ്മിൽ ഉ്രഗവാദമുണ്ടായിട്ടു േവർ പിരിഞ്ഞു,
ബന്നൎ ബാസ ്മെക്കൎ ാസിെന കൂട്ടി കപ്പൽകയറി
കുെ്രപാസ ്ദ്വീപിേലക്കു േപായി. 39 െപൗെലാേസാ
ശീലാസിെന തിരെഞ്ഞടുത്തു സേഹാദരന്മാരാൽ
കത്തൎ ാവിെന്റ കൃപയിൽ ഭരേമലപ്ിക്കെപ്പട്ടിട്ടു 40 യാ്രത
പുറെപ്പട്ടു സുറിയാ കിലിക്യാ േദശങ്ങളിൽ കൂടി
സഞ്ചരിച്ചു സഭകെള ഉറപ്പിച്ചു േപാന്നു.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ െദെബ്ബൎ യിലും ലു്രസ്തയിലും െചന്നു.
അവിെട വിശ്വാസമുേള്ളാരു െയഹൂദ്രസ്തീയുെട
മകനായി തിെമാെഥെയാസ ്എന്നു േപരുള്ള

ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ അപ്പൻ
യവനനായിരുന്നു. 2 അവൻ ലു്രസ്തയിലും
ഇേക്കാന്യയിലുമുള്ള സേഹാദരന്മാരാൽ നല്ല സാക്ഷ്യം
െകാണ്ടവൻ ആയിരുന്നു. 3 അവൻ തേന്നാടുകൂെട
േപാേരണം എന്നു െപൗെലാസ ്ഇച്ഛിച്ചു; അവെന്റ
അപ്പൻ യവനൻ എന്നു അവിടങ്ങളിലുള്ള യഹൂദന്മാർ
എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവെര
വിചാരിച്ചു അവെന പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിച്ചു. 4 അവർ
പട്ടണം േതാറും െചന്നു െയരൂശേലമിെല
അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വിധിച്ച നിണ്ണൎ യങ്ങൾ
്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു.
5 അങ്ങെന സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉെറക്കയും
എണ്ണത്തിൽ ദിവേസന െപരുകുകയും െചയത്ു.

6 അവർ ആസ്യയിൽ വചനം ്രപസംഗിക്കരുെതന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവു വിലക്കുകയാൽ ്രഫുഗ്യയിലും
ഗലാത്യേദശത്തിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ചു, 7 മുസ്യയിൽ
എത്തി ബിഥുെന്യക്കു േപാകുവാൻ ശ്രമിച്ചു;
േയശുവിെന്റ ആത്മാേവാ അവെര സമ്മതിച്ചില്ല. 8

അവർ മുസ്യ കടന്നു േ്രതാവാസിൽ എത്തി. 9

അവിെടെവച്ചു െപൗെലാസ ്രാ്രതിയിൽ
മെക്കേദാന്യക്കാരനാെയാരു പുരുഷൻ അരിെക നിന്നു:
നീ മെക്കേദാെന്യക്കു കടന്നുവന്നു ഞങ്ങെള

സഹായിക്ക എന്നു തേന്നാടു അേപക്ഷിക്കുന്നതായി
ഒരു ദശൎ നം കണ്ടു. 10 ഈ ദശൎ നം കണ്ടിട്ടു അവേരാടു
സുവിേശഷം അറിയിപ്പാൻ ൈദവം ഞങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിശ്ചയിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഉടെന
മെക്കേദാെന്യക്കു പുറെപ്പടുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

11 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽനിന്നു കപ്പൽ
നീക്കി േനെര സെമാ്രതാെക്കയിേലക്കും പിെറ്റന്നാൾ
നവെപാലിക്കും അവിെട നിന്നു ഫിലിപ്പിയിേലക്കും
െചന്നു. 12 ഇതു മെക്കേദാന്യയുെട ആ ഭാഗെത്ത ഒരു
്രപധാന പട്ടണവും േറാമക്കാർ കുടിേയറിപ്പാത്തൎ തും
ആകുന്നു; ആ പട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില ദിവസം
പാത്തൎ ു. 13 ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഞങ്ങൾ േഗാപുരത്തിന്നു
പുറേത്തക്കു േപായി അവിെട ്രപാത്ഥൎ നാസ്ഥലം
ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു
പുഴവക്കത്തു ഇരുന്നു, അവിെട കൂടിവന്ന ്രസ്തീകേളാടു
സംസാരിച്ചു. 14 തുയൈത്തരാപട്ടണക്കാരത്തിയും
രക്താംബരം വില്ക്കുന്നവളുമായി ലുദിയ എന്നു േപരുള്ള
ൈദവ ഭക്തയാേയാരു ്രസ്തീ േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.
െപൗെലാസ ്സംസാരിച്ചതു ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതിന്നു
കത്തൎ ാവു അവളുെട ഹൃദയം തുറന്നു 15 അവളും
കുടുംബവും സ്നാനം ഏറ്റ േശഷം: നിങ്ങൾ എെന്ന
കത്തൎ ാവിൽ വിശ്വസ്ത എന്നു എണ്ണിയിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു പാപ്പൎ ിൻ എന്നു അേപക്ഷിച്ചു
ഞങ്ങെള നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചു.

16 ഞങ്ങൾ ്രപാത്ഥൎ നാസ്ഥലേത്തക്കു െചല്ലുേമ്പാൾ
െവളിച്ചപ്പാടത്തിയായി ലക്ഷണം പറഞ്ഞു
യജമാനന്മാക്കൎ ു വളെര ലാഭം വരുത്തുന്ന ഒരു
ബാല്യക്കാരത്തി ഞങ്ങെള എതിേരറ്റു. 17 അവൾ
െപൗെലാസിെന്റയും ഞങ്ങളുെടയും പിന്നാെല വന്നു:
ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ
ദാസന്മാർ, രക്ഷാമാഗ്ഗൎ ം നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുന്നവർ
എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 18 ഇങ്ങെന അവൾ പലനാൾ
െചയത്ുവന്നു. െപൗെലാസ ്മുഷിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു
േനാക്കി അവളിലുള്ള ഭൂതേത്താടു: അവെള
വിട്ടുേപാകുവാൻ ഞാൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ആ നാഴികയിൽ തേന്ന അതു അവെള വിട്ടുേപായി.

19 അവളുെട യജമാനന്മാർ തങ്ങളുെട ലാഭത്തിെന്റ
ആശ േപായേ്പായതു കണ്ടിട്ടു െപൗെലാസിെനയും
ശീലാസിെനയും പിടിച്ചു, ചന്തസ്ഥലത്തു
്രപമാണികളുെട അടുക്കേലക്കു വലിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി 20 അധിപതികളുെട മുമ്പിൽ നിത്തൎ ി;
െയഹൂദന്മാരായ ഈ മനുഷ്യർ നമ്മുെട പട്ടണെത്ത
കലക്കി, 21 േറാമാക്കാരായ നമുക്കു അംഗീകരിപ്പാനും
അനുസരിപ്പാനും ന്യായമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങെള
്രപസംഗിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 പുരുഷാരവും
അവരുെട േനെര ഇളകി; അധിപതികൾ അവരുെട
വ്രസ്തം പറിച്ചുരിഞ്ഞു േകാൽെകാണ്ടു അവെര
അടിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു. 23 അവെര വളെര
അടിപ്പിച്ചേശഷം തടവിൽ ആക്കി
കാരാഗൃഹ്രപമാണിേയാടു അവെര സൂക്ഷ്മേത്താെട
കാപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു. 24 അവൻ ഇങ്ങെനയുള്ള കലപ്ന
കിട്ടുകയാൽ അവെര അകെത്ത തടവിൽ ആക്കി
അവരുെട കാൽ ആമത്തിൽ ഇട്ടു പൂട്ടി. 25

അദ്ധൎ രാ്രതിക്കു െപൗെലാസും ശീലാസും ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു
ൈദവെത്ത പാടി സ്തുതിച്ചു; തടവുകാർ
ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 26 െപെട്ടന്നു വലിേയാരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, കാരാഗൃഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
കുലുങ്ങി വാതിൽ ഒെക്കയും തുറന്നുേപായി,
എല്ലാവരുെടയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞുവീണു. 27

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 15:29 857 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 16:27
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കരാഗൃഹ്രപമാണി ഉറക്കുണന്നൎ ു കാരാഗൃഹത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ ഉറന്നിരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ചങ്ങലക്കാർ
ഓടിേപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു എന്നു ഊഹിച്ചു വാളൂരി
തെന്നത്താൻ െകാല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു. 28 അേപ്പാൾ
െപൗെലാസ:് നിനക്കു ഒരു േദാഷവും െചയ്യരുതു;
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിെട ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു ഉറെക്ക
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 29 അവൻ െവളിച്ചം േചാദിച്ചു
അകേത്തക്കു ചാടി വിെറച്ചുെകാണ്ടു
െപൗെലാസിെന്റയും ശീലാസിെന്റയും മുമ്പിൽ വീണു.
30 അവെര പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു: യജമാനന്മാേര,
രക്ഷ ്രപാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു െചേയ്യണം എന്നു
േചാദിച്ചു. 31 കത്തൎ ാവായ േയശുവിൽ വിശ്വസിക്ക;
എന്നാൽ നീയും നിെന്റ കുടുംബവും രക്ഷ്രപാപിക്കും
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന അവർ
കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം അവേനാടും അവെന്റ വീട്ടിലുള്ള
എല്ലാവേരാടും ്രപസംഗിച്ചു. 33 അവൻ രാ്രതിയിൽ, ആ
നാഴികയിൽ തേന്ന, അവെര കൂട്ടിെകാണ്ടുേപായി
അവരുെട മുറിവുകെള കഴുകി; താനും
തനിക്കുള്ളവെരല്ലാവരും താമസിയാെത സ്നാനം ഏറ്റു.
34 പിെന്ന അവെര വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ടു അവക്കൎ ു
ഭക്ഷണം െകാടുത്തു, ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ
വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചു.

35 േനരം പുലന്നൎ േപ്പാൾ അധിപതികൾ േകാല്ക്കാെര
അയച്ചു: ആ മനുഷ്യെര വിട്ടയേക്കണം എന്നു
പറയിച്ചു. 36 കാരാഗൃഹ്രപമാണി ഈ വാക്കു
െപൗെലാസിേനാടു അറിയിച്ചു: നിങ്ങെള വിട്ടയപ്പാൻ
അധിപതികൾ ആളയച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ
സമാധാനേത്താെട േപാകുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 37

െപൗെലാസ ്അവേരാടു: േറാമെപൗരന്മാരായ ഞങ്ങെള
അവർ വിസ്താരം കൂടാെത പരസ്യമായി അടിപ്പിച്ചു
തടവിലാക്കിയേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ രഹസ്യമായി ഞങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നുേവാ? അങ്ങെന അല്ല; അവർ തേന്ന
വന്നു ഞങ്ങെള പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 േകാല്ക്കാർ ആ വാക്കു അധിപതികേളാടു
േബാധിപ്പിച്ചാെറ അവർ േറാമ െപൗരന്മാർ എന്നു
േകട്ടു അവർ ഭയെപ്പട്ടു െചന്നു അവേരാടു നല്ല വാക്കു
പറഞ്ഞു. 39 അവെര പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു പട്ടണം
വിട്ടുേപാേകണം എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 40 അവർ
തടവു വിട്ടു ലുദിയയുെട വീട്ടിൽ െചന്നു
സേഹാദരന്മാെര കണ്ടു ആശ്വസിപ്പിച്ചേശഷം
പുറെപ്പട്ടു േപായി.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവർ അംഫിെപാലിസിലും
അെപ്പാേലാന്യയിലും കൂടി കടന്നു
െതസ്സെലാനീക്കയിൽ എത്തി; അവിെട

െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2

െപൗെലാസ ്പതിവുേപാെല അവരുെട അടുക്കൽ
െചന്നു മൂന്നു ശബ്ബത്തിൽ തിരുെവഴുത്തുകെള
ആധാരമാക്കി അവേരാടു വാദിച്ചു. 3 ്രകിസ്തു കഷ്ടം
അനുഭവിക്കയും മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കുയും െചേയ്യണ്ടതു എന്നും ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുന്ന ഈ േയശുതേന്ന ്രകിസ്തു
എന്നും െതളിയിച്ചു വിവരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 4

അവരിൽ ചിലരും ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാരിൽ ഒരു
വലിയ കൂട്ടവും മാന്യ്രസ്തീകളിൽ അേനകരും
വിശ്വസിച്ചു െപൗെലാസിേനാടും ശീലാസിേനാടും
േചന്നൎ ു. 5 െയഹൂദന്മാേരാ അസൂയപൂണ്ടു,
മിനെക്കട്ടുനടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാെര േചത്തൎ ു

പുരുഷാരെത്ത ഇളക്കി പട്ടണത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കി
യാേസാെന്റ വീടു വളഞ്ഞു അവെര ജനസമൂഹത്തിൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചു. 6 അവെര കാണാഞ്ഞിട്ടു
യാേസാെനയും ചില സേഹാദരന്മാെരയും
നഗരാധിപന്മാരുെട അടുക്കേലക്കു ഇെഴച്ചുെകാണ്ടു:
ഭൂേലാകെത്ത കലഹിപ്പിച്ചവർ ഇവിെടയും എത്തി; 7

യാേസാൻ അവെര ൈകെക്കാണ്ടും ഇരിക്കുന്നു; അവർ
ഒെക്കയും േയശു എന്ന മെറ്റാരുവൻ രാജാവു എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു ൈകസരുെട നിയമങ്ങൾക്കു
്രപതികൂലമായി ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നു എന്നു നിലവിളിച്ചു. 8

ഇതു േകട്ടിട്ടു പുരുഷാരവും നഗരാധിപന്മാരും ്രഭമിച്ചു.
9 യാേസാൻ മുതലായവേരാടു ജാമ്യം വാങ്ങി അവെര
വിട്ടയച്ചു.

10 സേഹാദരന്മാർ ഉടെന, രാ്രതിയിൽ തേന്ന,
െപൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും െബേരാെവക്കു
പറഞ്ഞയച്ചു. അവിെട എത്തിയാെറ അവർ
െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ േപായി. 11 അവർ
െതസ്സേലാനീക്കയിലുള്ളവെരക്കാൾ
ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. അവർ വചനം
പൂണ്ണൎ ജാ്രഗതേയാെട ൈകെക്കാണ്ടതല്ലാെത അതു
അങ്ങെന തെന്നേയാ എന്നു ദിനം്രപതി
തിരുെവഴുത്തുകെള പരിേശാധിച്ചു േപാന്നു. 12

അവരിൽ പലരും മാന്യരായ യവന്രസ്തീകളിലും
പുരുഷന്മാരിലും അേനകരും വിശ്വസിച്ചു. 13

െപൗെലാസ ്െബേരാവയിലും ൈദവവചനം
അറിയച്ചതു െതസ്സെലാനീക്കയിെല െയഹൂദന്മാർ
അറിഞ്ഞു അവിെടയും വന്നു പുരുഷാരെത്ത ഇളക്കി
്രഭമിപ്പിച്ചു. 14 ഉടെന സേഹാദരന്മാർ െപൗെലാസിെന
സമു്രദതീരേത്തക്കു പറഞ്ഞയച്ചു; ശീലാസും
തിെമാെഥേയാസും അവിെടത്തേന്ന പാത്തൎ ു. 15

െപൗെലാസിേനാടുകൂെട വഴിത്തുണ േപായവർ
അവെന അേഥനേയാളം െകാണ്ടുേപായി; ശീലാസും
തിെമാെഥേയാസും കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ തെന്റ
അടുക്കൽ വേരണം എന്നുള്ള കലപ്ന വാങ്ങി
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

16 അേഥനയിൽ െപൗെലാസ ്അവക്കൎ ായി
കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു മനസ്സിന്നു ചൂടുപിടിച്ചു. 17

അവൻ പള്ളിയിൽെവച്ചു െയഹൂദന്മാേരാടും
ൈദവഭക്തന്മാേരാടും ചന്ത സ്ഥലത്തു ദിവേസന
കണ്ടവേരാടും സംഭാഷിച്ചുേപാന്നു. 18 എപ്പിക്കൂയ്യൎ രും
േസ്തായിക്കരും ആയ തത്വജ്ഞാനികളിൽ ചിലർ
അവേനാടു വാദിച്ചു: ഈ വിടുവായൻ എന്തു
പറവാൻ േപാകുന്നു എന്നു ചിലരും അവൻ
േയശുവിെനയും പുനരുത്ഥാനെത്തയും
്രപസംഗിക്കെകാണ്ടു: ഇവൻ അന്യേദവതകെള
േഘാഷിക്കുന്നവൻ എന്നു േതാന്നുന്നു എന്നു മറ്റു
ചിലരും പറഞ്ഞു 19 പിെന്ന അവെന പിടിച്ചു
അരേയാപഗക്കുന്നിേന്മൽ െകാണ്ടുെചന്നു: നീ
്രപസ്താവിക്കുന്ന ഈ നവീേനാപേദശം ഇന്നതു എന്നു
ഞങ്ങൾക്കു അറിയാേമാ? 20 നീ ചില അപൂവ്വൎ ങ്ങെള
ഞങ്ങളുെട െചവിയിൽ കടത്തുന്നുവേല്ലാ; അതു എന്തു
എന്നു അറിവാൻ ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ അേഥനർ ഒെക്കയും അവിെട
വന്നു പാക്കൎ ുന്ന പരേദശികളും വല്ല പുതുമയും
പറകേയാ േകൾക്കേയാ െചയവ്ാനല്ലാെത
മെറ്റാന്നിന്നും അവസരമുള്ളവരല്ല.

22 െപൗെലാസ ്അരേയാപഗമേദ്ധ്യ നിന്നുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞതു. അേഥനപുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും
അതിഭക്തന്മാർ എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. 23 ഞാൻ
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ചുറ്റിനടന്നു നിങ്ങളുെട പൂജാസ്ഥാനങ്ങെള
േനാക്കുേമ്പാൾ “അജ്ഞാത േദവന്നു” എന്നു
എഴുത്തുള്ള ഒരു േവദിക്കല്ലു കണ്ടു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
അറിയാെത പൂജിക്കുന്നതു തേന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
അറിയിക്കുന്നു. 24 േലാകവും അതിലുള്ളതു ഒെക്കയും
ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും
നാഥനാകെകാണ്ടു ൈകപ്പണിയായ േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
വാസം െചയ്യുന്നില്ല. 25 താൻ എല്ലാവക്കൎ ും ജീവനും
ശ്വാസവും സകലവും െകാടുക്കുന്നവൻ ആകയാൽ
വല്ലതിന്നും മുട്ടുള്ളവൻ എന്നേപാെല
മാനുഷ്യൈകകളാൽ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല. 26

ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കുടിയിരിപ്പാൻ അവൻ
ഒരുത്തനിൽനിന്നു മനുഷ്യജാതിെയ ഒെക്കയും
ഉളവാക്കി, അവരുെട നിവാസത്തിന്നു അതിരുകളും
കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു. 27 അവർ ൈദവെത്ത
തപ്പിേനാക്കി കെണ്ടത്തുേമാ എന്നു െവച്ചു അവെന
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. അവൻ നമ്മിൽ ആക്കൎ ും
അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ലതാനും. 28 അവനിലേല്ലാ നാം
ജീവിക്കയും ചരിക്കയും ഇരിക്കയും െചയ്യുന്നതു.
അങ്ങെന നിങ്ങളുെട കവിവരന്മാരിലും ചിലർ: “നാം
അവെന്റ സന്താനമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 29

നാം ൈദവത്തിെന്റ സന്താനം എന്നു വരികയാൽ
ൈദവം മനുഷ്യെന്റ ശിലപ്വിദ്യയും
സങ്കലപ്വുംെകാണ്ടു െകാത്തിത്തീക്കൎ ുന്ന െപാൻ,
െവള്ളി, കല്ലു എന്നിവേയാടു സദൃശം എന്നു
നിരൂപിേക്കണ്ടതല്ല. 30 എന്നാൽ അറിയായമ്യുെട
കാലങ്ങെള ൈദവം ലക്ഷ്യമാക്കാെത ഇേപ്പാൾ
എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും
മാനസാന്തരെപ്പേടണെമന്നു മനുഷ്യേരാടു
കലപ്ിക്കുന്നു. 31 താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ
മുഖാന്തരം േലാകെത്ത നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ
അവൻ ഒരു ദിവസെത്ത നിശ്ചയിച്ചു; അവെന
മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചതിനാൽ
എല്ലാവക്കൎ ും അതിെന്റ ഉറപ്പു നല്കിയുമിരിക്കുന്നു.

32 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടു
ചിലർ പരിഹസിച്ചു; മറ്റുചിലർ: ഞങ്ങൾ ഇതിെനപ്പറ്റി
പിെന്നയും നിെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 അങ്ങെന െപൗെലാസ ്അവരുെട
നടുവിൽ നിന്നു േപായി 34 ചില പുരുഷന്മാർ
അവേനാടു േചന്നൎ ു വിശ്വസിച്ചു; അവരിൽ
അരേയാപഗസ്ഥാനിയായ ദിെയാനുേസ്യാസും ദമരീസ്
എന്നു േപരുേള്ളാരു ്രസ്തീയും മറ്റു ചിലരും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം അവൻ അേഥന വിട്ടു െകാരിന്തിൽ
െചന്നു. 2 െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും
േറാമനഗരം വിട്ടു േപാകണം എന്നു

െക്ലൗെദ്യാസ ്കലപ്ിച്ചതുെകാണ്ടു ഇത്തല്യയിൽ നിന്നു
ആ ഇെടക്കു വന്നവനായി െപാെന്താസ്കാരൻ
അക്വിലാസ ്എന്നു േപരുേള്ളാരു െയഹൂദെനയും
അവെന്റ ഭായ്യൎ  ്രപിസ്കില്ലെയയും കണ്ടു അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്നു. 3 െതാഴിൽ ഒന്നാകെകാണ്ടു
അവൻ അവേരാടുകൂെട പാത്തൎ ു േവല
െചയത്ുേപാന്നു; െതാഴിേലാ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു.
4 എന്നാൽ ശബ്ബത്ത്േതാറും അവൻ പള്ളിയിൽ
സംവാദിച്ചു െയഹൂദന്മാെരയും യവനന്മാെരയും
സമ്മതിപ്പിച്ചു.

5 ശീലാസും തിെമാെഥെയാസും മെക്കേദാന്യയിൽ
നിന്നു വന്നാെറ െപൗെലാസ ്വചനേഘാഷണത്തിൽ
ശുഷ്കാന്തിപൂണ്ടു േയശു തേന്ന ്രകിസ്തു എന്നു
െയഹൂദന്മാക്കൎ ു സാക്ഷീകരിച്ചു. 6 അവർ എതിർ
പറയുകയും ദുഷിക്കയും െചയ്കയാൽ അവൻ വ്രസ്തം
കുടഞ്ഞു: നിങ്ങളുെട നാശത്തിന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന
ഉത്തരവാദികൾ; ഞാൻ നിമ്മൎ ലൻ; ഇനിേമൽ ഞാൻ
ജാതികളുെട അടുക്കൽ േപാകും എന്നു അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 7 അവൻ അവിടം വിട്ടു, തീെത്താസ്
യുെസ്താസ ്എന്ന ഒരു ൈദവഭക്തെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു;
അവെന്റ വീടു പള്ളിേയാടു െതാട്ടിരുന്നു. 8 പള്ളി
്രപമാണിയായ ്രകിസെ്പാസ ്തെന്റ സകല
കുടുംബേത്താടുംകൂെട കത്തൎ ാവിൽ വിശ്വസിച്ചു;
െകാരിന്ത്യരിൽ അേനകർ വചനം േകട്ടു വിശ്വസിച്ചു
സ്നാനം ഏറ്റു. 9 രാ്രതിയിൽ കത്തൎ ാവു ദശൎ നത്തിൽ
െപൗെലാസിേനാടു: നീ ഭയെപ്പടാെത ്രപസംഗിക്ക;
മിണ്ടാതിരിക്കരുതു; 10 ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടു;
ആരും നിെന്ന കേയ്യറ്റം െചയത്ു
േദാഷെപ്പടുത്തുകയില്ല; ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്കു
വളെര ജനം ഉണ്ടു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു. 11 അങ്ങെന
അവൻ ഒരാണ്ടും ആറുമാസവും അവരുെട ഇടയിൽ
ൈദവവചനം ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടു താമസിച്ചു.

12 ഗല്ലിേയാൻ അഖായയിൽ േദശാഅധിപതിയായി
വാഴുേമ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ െപൗെലാസിെന്റ േനെര
ഒരുമനെപ്പട്ടു എഴുേന്നറ്റു, അവെന ന്യായാസനത്തിെന്റ
മുമ്പാെക െകാണ്ടുെചന്നു: 13 ഇവൻ
ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു വിേരാധമായി ൈദവെത്ത
ഭജിപ്പാൻ മനുഷ്യെര സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 െപൗെലാസ ്വായത്ുറപ്പാൻ
ഭാവിക്കുേമ്പാൾ ഗല്ലിേയാൻ െയഹൂദന്മാേരാടു:
െയഹൂദന്മാേര, വല്ല അന്യായേമാ വല്ലാത്ത പാതകേമാ
ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമേയാെട നിങ്ങളുെട
സങ്കടം േകൾക്കുമായിരുന്നു. 15 വചനെത്തയും
നാമങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട ന്യായ്രപമാണെത്തയും
സംബന്ധിച്ചുള്ള തക്കൎ സംഗതികൾ എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾവിൻ; ഈ വെകക്കു
ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു 16 അവെര ന്യായാസനത്തിങ്കൽനിന്നു
പുറത്താക്കി. 17 എല്ലാവരും പള്ളി്രപമാണിയായ
േസാസ്ഥേനസിെന പിടിച്ചു ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െവച്ചു അടിച്ചു; ഇതു ഒന്നും ഗല്ലിേയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

18 െപൗെലാസ ്പിെന്നയും കുെറനാൾ പാത്തൎ േശഷം
സേഹാദരന്മാേരാടു യാ്രത പറഞ്ഞിട്ടു, തനിക്കു ഒരു
േനച്ചൎ  ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ െകം്രകയയിൽ െവച്ചു തല
െക്ഷൗരം െചയ്യിച്ചിട്ടു ്രപിസ്കില്ലേയാടും
അക്വിലാസിേനാടും കൂെട കപ്പൽ കയറി
സുറിയയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു 19 എെഫേസാസിൽ
എത്തി അവെര അവിെട വിട്ടു; അവൻ പള്ളിയിൽ
െചന്നു െയഹൂദന്മാേരാടു സംഭാഷിച്ചു. 20 കുെറ
കൂെട താമസിേക്കണം എന്നു അവർ അേപക്ഷിച്ചിട്ടു
അവൻ സമ്മതിക്കാെത: 21 ൈദവഹിതമുെണ്ടങ്കിൽ
ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും എന്നു
പറഞ്ഞു വിടവാങ്ങി എെഫെസാസിൽനിന്നു കപ്പൽ
നീക്കി, 22 ൈകസയ്യൎ യിൽ വന്നിറങ്ങി,
െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്നു, സഭെയ വന്ദനം
െചയത്ിട്ടു അെന്താക്ക്യയിേലക്കു േപായി. 23 അവിെട
കുെറനാൾ താമസിച്ച േശഷം പുറെപ്പട്ടു, ്രകമത്താെല
ഗലാത്യേദശത്തിലും ്രഫുഗ്യയിലും സഞ്ചരിച്ചു
ശിഷ്യന്മാെര ഒെക്കയും ഉറപ്പിച്ചു.

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 17:24 859 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 18:23
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24 അലക്സാ്രന്തിയക്കാരനായി വാൈഗ്വഭവവും
തിരുെവഴുത്തുകളിൽ സാമത്ഥൎ ്യവുമുള്ള അെപ്പാേല്ലാസ്
എന്നു േപരുേള്ളാരു െയഹൂദൻ എെഫേസാസിൽ
എത്തി. 25 അവൻ കത്തൎ ാവിെന്റ മാഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഉപേദശം
ലഭിച്ചവൻ ആയിരുന്നു; േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനെത്തക്കുറിച്ചു മാ്രതം അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും
ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവനാകയാൽ അവൻ
േയശുവിെന്റ വസ്തുത സൂക്ഷ്മമായി ്രപസ്താവിക്കയും
ഉപേദശിക്കയും െചയത്ു. 26 അവൻ പള്ളിയിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ചുതുടങ്ങി; അക്വിലാസും
്രപിസ്കില്ലയും അവെന്റ ്രപസംഗം േകട്ടാെറ അവെന
േചത്തൎ ുെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎ ം അധികം
സപ്ഷ്ടമായി അവന്നു െതളിയിച്ചുെകാടുത്തു. 27

അവൻ അഖായയിേലക്കു േപാകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചേപ്പാൾ
സേഹാദരന്മാർ അവെന ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും അവെന
ൈകെക്കാേള്ളണ്ടിതിന്നു ശിഷ്യന്മാക്കൎ ു എഴുതുകയും
െചയത്ു; അവിെട എത്തിയാെറ അവൻ
ൈദവകൃപയാൽ വിശ്വസിച്ചവക്കൎ ു വളെര
്രപേയാജനമായിത്തിന്നൎ ു. 28 േയശു തേന്ന ്രകിസ്തു എന്നു
അവൻ തിരുെവഴുത്തുകളാൽ െതളിയിച്ചു ബലേത്താെട
െയഹൂദന്മാെര പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ചുകളഞ്ഞു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അെപ്പാേല്ലാസ ്െകാരിന്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
െപൗേലാസ ്ഉൾ്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി
സഞ്ചരിച്ചു എെഫേസാസിൽ എത്തി ചില

ശിഷ്യന്മാെര കണ്ടു: 2 നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടു
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ്രപാപിച്ചുേവാ എന്നു അവേരാടു
േചാദിച്ചതിന്നു: പരിശുദ്ധാത്മാവു ഉെണ്ടന്നുേപാലും
ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ല എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ
ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുെട സ്നാനം എന്നു അവൻ
അവേരാടു േചാദിച്ചതിന്നു: േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 4 അതിന്നു െപൗെലാസ:്
േയാഹന്നാൻ മനസാന്തരസ്നാനമേ്രത കഴിപ്പിച്ചു തെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നവനായ േയശുവിൽ വിശ്വസിേക്കണം
എന്നു ജനേത്താടു പറഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഇതു
േകട്ടാെറ അവർ കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനം ഏറ്റു. 6 െപൗെലാസ ്അവരുെട േമൽ
ൈകെവച്ചേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവു അവരുെടേമൽ
വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കയും
്രപവചിക്കയും െചയത്ു. 7 ആ പുരുഷന്മാർ എല്ലാം
കൂടി പ്രന്തേണ്ടാളം ആയിരുന്നു.

8 പിെന്ന അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്നു
ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ചു സംവാദിച്ചും
സമ്മതിപ്പിച്ചുംെകാണ്ടു മൂന്നു മാസേത്താളം
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ചു. 9 എന്നാൽ ചിലർ
കഠിനെപ്പട്ടു അനുസരിക്കാെത പുരുഷാരത്തിെന്റ
മുമ്പാെക ഈ മാഗ്ഗൎ െത്ത ദുഷിച്ചേപ്പാൾ അവൻ
അവെര വിട്ടു ശിഷ്യന്മാെര േവർതിരിച്ചു,
തുറെന്നാസിെന്റ പാഠശാലയിൽ ദിനം്രപതി
സംവാദിച്ചുേപാന്നു. 10 അതു രണ്ടു
സംവത്സരേത്താളം നടക്കയാൽ ആസ്യയിൽ പാക്കൎ ുന്ന
െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും എല്ലാം കത്തൎ ാവിെന്റ
വചനം േകൾപ്പാൻ ഇടയായി. 11 ൈദവം െപൗെലാസ്
മുഖാന്തരം അസാധാരണയായ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികെള
െചയ്യിക്കയാൽ 12 അവെന്റ െമയേ്മൽനിന്നു റൂമാലും
ഉത്തരീയവും േരാഗികളുെടേമൽ
െകാണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവെര

വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറെപ്പടുകയും
െചയത്ു.

13 എന്നാൽ േദശാന്തരികളായി നടക്കുന്ന
മ്രന്തവാദികളായ ചില െയഹൂദന്മാർ: െപൗെലാസ്
്രപസംഗിക്കുന്ന േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു ആണയിടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
േയശുവിെന്റ നാമം െചാല്ലുവാൻ തുനിഞ്ഞു. 14

ഇങ്ങെന െചയത്വർ മഹാപുേരാഹിതനായ േസ്കവാ
എന്ന ഒരു െയഹൂദെന്റ ഏഴു പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു. 15

ദുരാത്മാവു അവേരാടു: േയശുവിെന ഞാൻ
അറിയുന്നു; െപൗെലാസിെനയും പരിചയമുണ്ടു;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആർ എന്നു േചാദിച്ചു. 16 പിെന്ന
ദുരാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ അവരുെടേമൽ ചാടി അവെര
ഇരുവെരയും കീഴടക്കി ജയിക്കയാൽ അവർ നഗ്നരും
മുറിേവറ്റവരുമായി ആ വീട്ടിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായി. 17

ഇതു എേഫെസാസിൽ പാക്കൎ ുന്ന സകല
െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും അറിഞ്ഞു; അവക്കൎ ു
ഒെക്കയും ഭയം തട്ടി, കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ നാമം
മഹിമെപ്പട്ടു 18 വിശ്വസിച്ചവരിൽ അേനകരും വന്നു
തങ്ങളുെട ്രപവത്തൎ ികെള ഏറ്റുപറഞ്ഞു അറിയിച്ചു. 19

ക്ഷു്രദ്രപേയാഗം െചയത്ിരുന്ന പലരും തങ്ങളുെട
പുസ്തകങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നു എല്ലാവരും കാൺെക
ചുട്ടുകളഞ്ഞു; അവയുെട വില കണക്കുകൂട്ടിയാെറ
അമ്പതിനായിരം െവള്ളിക്കാശു എന്നു കണ്ടു. 20

ഇങ്ങെന കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം ശക്തിേയാെട പരന്നു
്രപബലെപ്പട്ടു.

21 ഇതു കഴിഞ്ഞിട്ടു െപൗെലാസ ്മെക്കേദാന്യയിലും
അഖായയിലും കൂടി കടന്നു െയരൂശേലമിേലക്കും
േപാേകണം എന്നു മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചു: ഞാൻ
അവിെട െചന്നേശഷം േറാമയും കാേണണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 തനിക്കു ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നവരിൽ
തിെമാെഥെയാസ,് എരെസ്താസ ്എന്ന രണ്ടുേപെര
മെക്കേദാന്യയിേലക്കു അയച്ചിട്ടു താൻ കുെറക്കാലം
ആസ്യയിൽ താമസിച്ചു.

23 ആ കാലത്തു ഈ മാഗ്ഗൎ െത്തെച്ചാല്ലി വലിയ
കലഹം ഉണ്ടായി. 24 െവള്ളിെകാണ്ടു അെത്തൎ മിസ്
േദവിയുെട േക്ഷ്രതരൂപങ്ങെള തീക്കൎ ുന്ന
െദേമ്രതിെയാസ ്എന്ന തട്ടാൻ െതാഴിൽക്കാക്കൎ ു വളെര
ലാഭം വരുത്തി വന്നു. 25 അവൻ അവെരയും ആ
വകയിൽ ഉൾെപ്പട്ട േവലക്കാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി:
പുരുഷന്മാേര, നമ്മുെട സമ്പാദ്യം ഈ
െതാഴിൽെകാണ്ടു ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു
േബാദ്ധ്യമേല്ലാ. 26 എന്നാൽ ഈ െപൗെലാസ്
എന്നവൻ കയ്യാൽ തീത്തൎ തു േദവന്മാർ അല്ല എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു എെഫെസാസിൽ മാ്രതമല്ല,
മിക്കവാറും ആസ്യയിൽ ഒെക്കയും വളെര ജനങ്ങെള
സമ്മതിപ്പിച്ചു മറിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടും
േകട്ടും ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 27 അതിനാൽ നമ്മുെട ഈ
കായ്യൎ ം ആേക്ഷപത്തിൽ ആകുവാൻ
അടുത്തിരിക്കുന്നതുമല്ലാെത അെത്തൎ മിസ്
മഹാേദവിയുെട േക്ഷ്രതം ഏതുമില്ല എന്നു വരികയും
ആസ്യമുഴുവനും ഭൂതലവും ഭജിച്ചുേപാരുന്നവളുെട
മാഹാത്മ്യം ഒടുങ്ങിേപ്പാകയും െചയ്യും എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 അവർ ഇതു േകട്ടു േ്രകാധം
നിറഞ്ഞവരായി: എെഫസ്യരുെട അെത്തൎ മിസ്
മഹാേദവി എന്നു ആത്തൎ ു. 29 പട്ടണം മുഴുവനും
കലഹം െകാണ്ടു നിറഞ്ഞു, അവർ െപൗെലാസിെന്റ
കൂട്ടുയാ്രതക്കാരായ ഗാെയാസ ്അരിസ്തേഹൎ ാസ ്എന്ന
മെക്കേദാന്യെര പിടിച്ചുെകാണ്ടു രംഗസ്ഥലേത്തക്കു
ഒരുമനെപ്പട്ടു പാഞ്ഞു െചന്നു. 30 െപൗെലാസ്
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ജനസമൂഹത്തിൽ െചല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചാെറ ശിഷ്യന്മാർ
അവെന വിട്ടില്ല. 31 ആസ്യാധിപന്മാരിൽ ചിലർ
അവെന്റ േസ്നഹിതന്മാർ ആകയാൽ: രംഗസ്ഥലത്തു
െചന്നു േപാകരുതു എന്നു അവരും അവെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ചു അേപക്ഷിച്ചു. 32 ജനസംഘം
കലക്കത്തിലായി മിക്കേപരും തങ്ങൾ വന്നുകൂടിയ
സംഗതി എെന്തന്നു അറിയായ്കയാൽ ചിലർ
ഇങ്ങെനയും ചിലർ അങ്ങെനയും ആത്തൎ ു. 33

െയഹൂദന്മാർ മുേമ്പാട്ടു ഉന്തിെക്കാണ്ടുവന്ന
അലക്സന്തരിെന പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർ
സംസാരിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു; അലക്സന്തർ ആംഗ്യം
കാട്ടി ജനസമൂഹേത്താടു ്രപതിവാദിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. 34

എന്നാൽ അവൻ െയഹൂദൻ എന്നു അറിഞ്ഞേപ്പാൾ:
എെഫസ്യരുെട അെത്തൎ മിസ ്മഹാേദവി എന്നു
എല്ലാവരും കൂടി രണ്ടു മണിേനരേത്താളം
ഏകശബ്ദേത്താെട ആത്തൎ ുെകാണ്ടിരുന്നു. 35 പിെന്ന
പട്ടണേമനവൻ പുരുഷാരെത്ത അമത്തൎ ി പറഞ്ഞതു:
എെഫസ്യപുരുഷന്മാേര, എെഫേസാസ ്പട്ടണം
അെത്തൎ മിസ ്മഹാേദവിക്കും േദ്യാവിൽനിന്നു വീണ
ബിംബത്തിന്നും േക്ഷ്രതപാലക എന്നു അറിയാത്ത
മനുഷ്യൻ ആർ? 36 ഇതു
എതിർെമാഴിയില്ലാത്തതാകയാൽ നിങ്ങൾ തിടുക്കമായി
ഒന്നും െചയ്യാെത അടങ്ങിപ്പാേക്കൎ ണ്ടതാകുന്നു. 37 ഈ
പുരുഷന്മാെര നിങ്ങൾ കൂട്ടിെകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ;
അവർ േക്ഷ്രതം കവച്ചൎ  െചയ്യുന്നവരല്ല, നമ്മുെട
േദവിെയ ദുഷിക്കുന്നവരുമല്ല. 38 എന്നാൽ
െദേമ്രതിെയാസിന്നും കൂെടയുള്ള െതാഴിൽക്കാക്കൎ ും
വല്ലവെന്റയും േനെര ഒരു സംഗതി ഉെണ്ടങ്കിൽ
വിസ്താരദിവസങ്ങൾ െവച്ചിട്ടുണ്ടു; േദശാധിപതികളും
ഉണ്ടു; തമ്മിൽ വ്യവഹരിക്കെട്ട. 39 േവെറ കായ്യൎ ം
െചാല്ലി ആകുന്നു വാദം എങ്കിൽ ധമ്മൎ സഭയിൽ
തീക്കൎ ാമേല്ലാ. 40 ഇന്നെത്ത കലഹത്തിന്നു
കാരണമില്ലായ്കയാൽ അതു നിമിത്തം നമ്മുെട േപരിൽ
കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ ഇടയുണ്ടു സപ്ഷ്ടം; ഈ
ആൾക്കൂട്ടത്തിന്നു ഉത്തരം പറവാൻ നമുക്കു വക
ഒന്നുമില്ലേല്ലാ. 41 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു അവൻ സഭെയ
പിരിച്ചുവിട്ടു.

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കലഹം ശമിച്ചേശഷം െപൗെലാസ്
ശിഷ്യന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തി ്രപേബാധിപ്പിച്ചിട്ടു
യാ്രതപറഞ്ഞു മെക്കേദാെന്യക്കു പുറെപ്പട്ടു

േപായി. 2 ആ ്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു അവെര
ഏറിേയാന്നു ്രപേബാധിപ്പിച്ചിട്ടു യവനേദശത്തു
എത്തി. 3 അവിെട മൂന്നു മാസം കഴിച്ചിട്ടു സുറിെയക്കു
കപ്പൽ കയറിേപ്പാകുവാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ
െയഹൂദന്മാർ അവെന്റ േനെര കൂട്ടുെകട്ടു
ഉണ്ടാക്കുകയാൽ മെക്കേദാന്യവഴിയായി
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. 4 െബേരാവയിെല
പുെറാസിെന്റ മകൻ േസാപെ്രതാസും
െതസ്സേലാനിക്ക്യരായ അരിസ്തെഹൎ ാസും
െസക്കുെന്താസും െദെബ്ബൎ ക്കാരനായ ഗാെയാസും
തിെമാെഥെയാസും ആസ്യക്കാരായ തുഹിെക്കാസും
െ്രതാഫിെമാസും ആസ്യവെര അവേനാടു കൂെട
േപായി. 5 അവർ മുെമ്പ േപായി േ്രതാവാസിൽ
ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നു. 6 ഞങ്ങേളാ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു
ഫിലിപ്പിയിൽ നിന്നു കപ്പൽ കയറി അഞ്ചു

ദിവസംെകാണ്ടു േ്രതാവാസിൽ അവരുെട അടുക്കൽ
എത്തി, ഏഴു ദിവസം അവിെട പാത്തൎ ു.

7 ആഴച്വട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ
അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടിവന്നേപ്പാൾ െപൗെലാസ്
പിെറ്റന്നാൾ പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചതുെകാണ്ടു
അവേരാടു സംഭാഷിച്ചു പാതിരവെരയും ്രപസംഗം
നീട്ടി. 8 ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന മാളികയിൽ വളെര
വിളക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെട യൂത്തിെക്കാസ ്എന്ന
െയൗവനക്കാരൻ കിളിവാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു ഗാഢനി്രദ
പിടിച്ചു, 9 െപൗെലാസ ്വളെര േനരം
സംഭാഷിക്കയാൽ നി്രദാവശനായി മൂന്നാം തട്ടിൽ നിന്നു
താെഴ വീണു; അവെന മരിച്ചവനായി എടുത്തു
െകാണ്ടുവന്നു. 10 െപൗെലാസ ്ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
അവെന്റേമൽ വീണു തഴുകി: ്രഭമിേക്കണ്ടാ; അവെന്റ
്രപാണൻ അവനിൽ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന
അവൻ കയറിെച്ചന്നു അപ്പം നുറുക്കി തിന്നു
പുലരുേവാളം സംഭാഷിച്ചു പുറെപ്പട്ടു േപായി. 12

അവർ ആ ബാലെന ജീവനുള്ളവനായി െകാണ്ടുവന്നു
അത്യന്തം ആശ്വസിച്ചു.

13 ഞങ്ങൾ മുമ്പായി കപ്പൽ കയറി െപൗെലാസിെന
അെസ്സാസിൽ െവച്ചു കയറ്റിെക്കാൾവാൻ വിചാരിച്ചു
അവിേടക്കു ഓടി; അവൻ കാൽനടയായി വരുവാൻ
വിചാരിച്ചു ഇങ്ങെന ചട്ടംെകട്ടിയിരുന്നു. 14 അവൻ
അെസ്സാസിൽ ഞങ്ങേളാടു േചന്നൎ േപ്പാൾ അവെന
കയറ്റി മിതുേലനയിൽ എത്തി; 15 അവിെട നിന്നു
നീക്കി, പിെറ്റന്നാൾ ഖിെയാസദ്്വീപിെന്റ തൂക്കിൽ
എത്തി, മറുനാൾ സാെമാസദ്്വീപിൽ അണഞ്ഞു
പിേറ്റന്നു മിേലെത്താസിൽ എത്തി. 16 കഴിയും എങ്കിൽ
െപന്തെകാസ്തുനാേളക്കു െയരൂശേലമിൽ
എേത്തണ്ടതിന്നു െപൗെലാസ ്ബദ്ധെപ്പടുകയാൽ
ആസ്യയിൽ കാലതാമസം വരരുതു എന്നുെവച്ചു
എെഫെസാസിൽ അടുക്കാെത ഓേടണം എന്നു
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

17 മിേലെത്താസിൽ നിന്നു അവൻ
എെഫെസാസിേലക്കു ആളയച്ചു സഭയിെല മൂപ്പന്മാെര
വരുത്തി. 18 അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻ അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
ഞാൻ ആസ്യയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ

എല്ലായേ്പാഴും നിങ്ങേളാടുകൂെട എങ്ങെനയിരുന്നു
എന്നും 19 വളെര താഴമ്േയാടും കണ്ണുനീേരാടും
െയഹൂദന്മാരുെട കൂട്ടുെകട്ടുകളാൽ എനിക്കു ഉണ്ടായ
കഷ്ടങ്ങേളാടും കൂെട 20 കത്തൎ ാവിെന േസവിച്ചു വന്നു
എന്നും ്രപാേയാജനമുള്ളതു ഒന്നും മെറച്ചുെവക്കാെത
പരസ്യമായും വീടുേതാറും നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കയും
ഉപേദശിക്കയും െചയത്ു എന്നും 21

ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള മാനസാന്തരവും നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും
െയഹൂദന്മാക്കൎ ും യവനന്മാക്കൎ ും സാക്ഷീകരിച്ചു
എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 22 ഇേപ്പാൾ ഇതാ,
ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനായി
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു. 23 ബന്ധനങ്ങളും
കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവു പട്ടണം േതാറും സാക്ഷ്യം
പറയുന്നതല്ലാെത അവിെട എനിക്കു േനരിടുവാനുള്ള
ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. 24 എങ്കിലും ഞാൻ എെന്റ
്രപാണെന വിലേയറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല; എെന്റ
ഓട്ടവും ൈദവകൃപയുെട സുവിേശഷത്തിന്നു
സാക്ഷ്യം പറേയണ്ടതിന്നു കത്തൎ ാവായ േയശുതന്ന
ശുശ്രൂഷയും തിെകേക്കണം എേന്ന എനിക്കുള്ളു. 25

എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ൈദവരാജ്യം
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്രപസംഗിച്ചുെകാണ്ടു നടന്നവനായ എെന്റ മുഖം
നിങ്ങൾ ആരും ഇനി കാൺകയില്ല എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു. 26 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
നശിച്ചുേപായാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നു ഞാൻ
ഇേന്ന ദിവസം നിങ്ങേളാടു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 27

ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന ഒട്ടും മെറച്ചുെവക്കാെത
ഞാൻ മുഴുവനും അറിയിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28

നിങ്ങെളത്തേന്നയും താൻ സ്വന്തരക്തത്താൽ
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ േമയപ്ാൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങെള അദ്ധ്യക്ഷരാക്കിെവച്ച
ആട്ടിൻ കൂട്ടം മുഴുവെനയും സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 29

ഞാൻ േപായ േശഷം ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത ആദരിക്കാത്ത
െകാടിയ െചന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ കടക്കും
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 30 ശിഷ്യന്മാെര തങ്ങളുെട
പിന്നാെല വലിച്ചുകളവാനായി വിപരീേതാപേദശം
്രപസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
നിന്നും എഴുേന്നല്ക്കും. 31 അതുെകാണ്ടു ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ;
ഞാൻ മൂന്നു സംവത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാെത
കണ്ണുനീർ വാത്തൎ ുംെകാണ്ടു ഓേരാരുത്തന്നു
ബുദ്ധിപറഞ്ഞുതന്നതു ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 32

നിങ്ങൾക്കു ആത്മികവദ്ധൎ ന വരുത്തുവാനും സകല
വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട അവകാശം തരുവാനും
കഴിയുന്ന ൈദവത്തിലും അവെന്റ കൃപയുെട
വചനത്തിലും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങെള
ഭരേമലപ്ിക്കുന്നു. 33 ആരുെടയും െവള്ളിേയാ
െപാേന്നാ വ്രസ്തേമാ ഞാൻ േമാഹിച്ചിട്ടില്ല. 34 എെന്റ
മുട്ടിനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവക്കൎ ും േവണ്ടി ഞാൻ
ഈ ൈകകളാൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 35 ഇങ്ങെന ്രപയത്നം െചയത്ു
്രപാപത്ിയില്ലാത്തവെര സഹായിക്കയും,
വാങ്ങുന്നതിെനക്കാൾ െകാടുക്കുന്നതു ഭാഗ്യം എന്നു
കത്തൎ ാവായ േയശുതാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു
ഓത്തൎ ുെകാൾകയും േവണ്ടതു എന്നു ഞാൻ
എല്ലാംെകാണ്ടും നിങ്ങൾക്കു ദൃഷ്ടാന്തം
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

36 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ മുട്ടുകുത്തി
അവെരല്ലാവേരാടും കൂെട ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു. 37 എല്ലാവരും
വളെര കരഞ്ഞു. 38 ഇനിേമൽ അവെന്റ മുഖം
കാണുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ വാക്കിനാൽ അവർ
ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചു െപൗെലാസിെന്റ കഴുത്തിൽ
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു അവെന ചുംബിച്ചു കപ്പേലാളം
അവേനാടുകൂെട വന്നു അവെന യാ്രതയയച്ചു.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവെര വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നീക്കിയേശഷം
ഞങ്ങൾ േനെര ഓടി േകാസിലും പിെറ്റന്നാൾ
െരാെദാസിലും അവിടം വിട്ടു പത്തരയിലും

എത്തി. 2 െഫായന്ീക്ക്യയിേലക്കു േപാകുന്ന ഒരു
കപ്പൽ കണ്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഓടി. 3

കുേ്രപാസ ്ദ്വീപു കണ്ടു അതിെന ഇടത്തുപുറം വിട്ടു
സുറിയയിേലക്കു ഓടി േസാരിൽ വന്നിറങ്ങി; കപ്പൽ
അവിെട ചരക്കു ഇറക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു; 4

ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാെര കെണ്ടത്തി ഏഴുനാൾ അവിെട
പാത്തൎ ു; അവർ െപൗെലാസിേനാടു െയരൂശേലമിൽ
േപാകരുതു എന്നു ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞു. 5

അവിടെത്ത താമസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ
വിട്ടുേപാകുേമ്പാൾ അവർ എല്ലാവരും ്രസ്തീകളും
കുട്ടികളുമായി പട്ടണത്തിന്നു പുറേത്താളം
ഞങ്ങേളാടുകൂെട വന്നു 6 കടൽക്കരയിൽ മുട്ടുകുത്തി

്രപാത്ഥൎ ിച്ചു തമ്മിൽ യാ്രത പറഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ കപ്പൽ
കയറി; അവർ വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

7 ഞങ്ങൾ േസാർ വിട്ടു കപ്പേലാട്ടം തിെകച്ചു
പെ്താെലമായിസിൽ എത്തി സേഹാദരന്മാെര വന്ദനം
െചയത്ു ഒരു ദിവസം അവേരാടുകൂെട പാത്തൎ ു. 8

പിെറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ പുറെപ്പട്ടു ൈകസയ്യൎ യിൽ എത്തി,
ഏഴുവരിൽ ഒരുവനായ ഫിലിെപ്പാസ ്എന്ന
സുവിേശഷകെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു അവേനാടുകൂെട
പാത്തൎ ു. 9 അവന്നു കന്യകമാരും
്രപവചിക്കുന്നവരുമായ നാലു പു്രതിമാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 ഞങ്ങൾ അവിെട വളെര ദിവസം
പാത്തൎ ിരിക്കുേമ്പാൾ അഗെബാസ ്എന്ന ഒരു
്രപവാചകൻ െയഹൂദ്യയിൽ നിന്നു വന്നു. 11 അവൻ
ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു െപൗെലാസിെന്റ അരക്കച്ച
എടുത്തു തെന്റ ൈകകാലുകെള െകട്ടി: ഈ
അരക്കച്ചയുെട ഉടമസ്ഥെന െയഹൂദന്മാർ
െയരൂശേലമിൽ ഇങ്ങെന െകട്ടി ജാതികളുെട കയ്യിൽ
ഏലപ്ിക്കും എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഇതു േകട്ടാെറ െയരൂശേലമിൽ
േപാകരുതു എന്നു ഞങ്ങളും അവിടത്തുകാരും
അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 13 അതിന്നു െപൗെലാസ:്
നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു എെന്റ ഹൃദയം ഇങ്ങെന
തകക്കൎ ുന്നതു എന്തു? കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിന്നു േവണ്ടി ബന്ധിക്കെപ്പടുവാൻ മാ്രതമല്ല
െയരൂശേലമിൽ മരിപ്പാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14 അവെന
സമ്മതിപ്പിച്ചുകൂടായ്കയാൽ: കത്തൎ ാവിെന്റ ഇഷ്ടം
നടക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു.

15 അവിടെത്ത താമസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ
യാെ്രതക്കു േകാപ്പുകൂട്ടി െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
16 ൈകസയ്യൎ യിെല ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാന്നു, കുെ്രപാസ്കാരനായ
മന്ാേസാൻ എന്ന ഒരു പഴയശിഷ്യേനാടുകൂെട
അതിഥികളായപ്ാേക്കൎ ണ്ടതിന്നു ഞങ്ങെള അവെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

17 െയരൂശേലമിൽ എത്തിേപ്പാൾ സേഹാദരന്മാർ
ഞങ്ങെള സേന്താഷേത്താട ൈകെക്കാണ്ടു. 18

പിെറ്റന്നു െപൗെലാസും ഞങ്ങളും യാേക്കാബിെന്റ
അടുക്കൽ േപായി; മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം അവിെട വന്നു
കൂടി. 19 അവൻ അവെര വന്ദനം െചയത്ു തെന്റ
ശുശ്രൂഷയാൽ ൈദവം ജാതികളുെട ഇടയിൽ
െചയ്യിച്ചതു ഓേരാന്നായി വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. 20

അവർ േകട്ടു ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. പിെന്ന
അവേനാടു പറഞ്ഞതു: സേഹാദരാ, െയഹൂദന്മാരുെട
ഇടയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർ എ്രത ആയിരം ഉണ്ടു
എന്നു നീ കാണുന്നുവേല്ലാ; അവർ എല്ലാവരും
ന്യായ്രപമാണതലപ്രന്മാർ ആകുന്നു. 21 മക്കെള
പരിേച്ഛദന െചയ്യരുതു എന്നും നമ്മുെട മയ്യൎ ാദ
അനുസരിച്ചു നടക്കരുതു എന്നും നീ ജാതികളുെട
ഇടയിലുള്ള സകല െയഹൂദന്മാേരാടും പറഞ്ഞു
േമാെശെയ ഉേപക്ഷിച്ചുകളവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു
എന്നു അവർ നിെന്നക്കുറിച്ചു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 22

ആകയാൽ എന്താകുന്നു േവണ്ടതു? നീ വന്നിട്ടുണ്ടു
എന്നു അവർ േകൾക്കും നിശ്ചയം. 23 ഞങ്ങൾ
നിേന്നാടു ഈ പറയുന്നതു െചയ്ക; േനച്ചൎ യുള്ള നാലു
പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടു. 24 അവെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു അവേരാടുകൂെട നിെന്ന ശുദ്ധിവരുത്തി
അവരുെട തല െക്ഷൗരം െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവക്കൎ ു
േവണ്ടി െചലവു െചയ്ക; എന്നാൽ നിെന്നെക്കാണ്ടു
േകട്ടതു ഉള്ളതല്ല എന്നും നീയും ന്യായ്രപമാണെത്ത
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ആചരിച്ചു ്രകമമായി നടക്കുന്നവൻ എന്നും
എല്ലാവരും അറിയും. 25 വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന
ജാതികെള സംബന്ധിേച്ചാ അവർ വി്രഗഹാപ്പൎ ിതവും
രക്തവും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതും പരസംഗവും മാ്രതം
ഒഴിഞ്ഞിരിേക്കണം എന്നു വിധിച്ചു എഴുതി
അയച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 26 അങ്ങെന െപൗെലാസ ്ആ
പുരുഷന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു പിെറ്റന്നാൾ
അവേരാടുകൂെട തെന്ന ശുദ്ധിവരുത്തി
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു; അവരിൽ
ഓേരാരുത്തന്നുേവണ്ടി വഴിപാടു കഴിപ്പാനുള്ള
ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞു എന്നു േബാധിപ്പിച്ചു.

27 ആ ഏഴു ദിവസം തീരാറായേപ്പാൾ ആസ്യയിൽ
നിന്നു വന്ന െയഹൂദന്മാർ അവെന ൈദവാലയത്തിൽ
കണ്ടിട്ടു പുരുഷാരെത്ത ഒെക്കയും ഇളക്കി അവെന
പിടിച്ചു: 28 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാേര, സഹായിപ്പിൻ;
ഇവൻ ആകുന്നു ജനത്തിന്നും ന്യായ്രപമാണത്തിന്നും
ഈ സ്ഥലത്തിന്നും വിേരാധമായി എല്ലായിടത്തും
എല്ലാവെരയും ഉപേദശിക്കുന്നവൻ; അവൻ
യവനന്മാെരയും ൈദവാലയത്തിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം
തീണ്ടിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു വിളിച്ചുകൂകി. 29 അവർ
മുെമ്പ എെഫസ്യനായ േ്രതാഫിേമാസിെന
അവേനാടുകൂെട നഗരത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ
െപൗെലാസ ്അവെന ൈദവാലയത്തിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു എന്നു നിരൂപിച്ചു. 30 നഗരം
എല്ലാം ഇളകി ജനം ഓടിക്കൂടി െപൗെലാസിെന
പിടിച്ചു ൈദവാലയത്തിന്നു പുറേത്തക്കു ഇെഴച്ചു
െകാണ്ടുേപായി; ഉടെന വാതിലുകൾ
അെടച്ചുകളഞ്ഞു. 31 അവർ അവെന െകാല്ലുവാൻ
ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ െയരൂശേലം ഒെക്കയും കലക്കത്തിൽ
ആയി എന്നു പട്ടാളത്തിെന്റ സഹ്രസാധിപന്നു
വത്തൎ മാനം എത്തി. 32 അവൻ ക്ഷണത്തിൽ
പടയാളികെളയും ശതാധിപന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
അവരുെട േനെര പാഞ്ഞുവന്നു; അവർ
സഹ്രസാധിപെനയും പടയാളികെളയും കണ്ടേപ്പാൾ
െപൗെലാസിെന അടിക്കുന്നതു നിറുത്തി. 33

സഹ്രസാധിപൻ അടുത്തുവന്നു അവെന പിടിച്ചു രണ്ടു
ചങ്ങലെവപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു; ആർ എന്നും എന്തു
െചയത്ു എന്നും േചാദിച്ചു. 34 പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർ
ഇങ്ങെനയും ചിലർ അങ്ങെനയും
നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു; ആരവാരം േഹതുവായി
നിശ്ചയം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായ്കയാൽ അവെന
േകാട്ടയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 35

പടിെക്കട്ടിേന്മൽആയേപ്പാൾ: അവെന െകാന്നുകളക
എന്നു ആത്തൎ ുെകാണ്ടു ജനസമൂഹം
പിൻെചല്ലുകയാൽ 36 പുരുഷാരത്തിെന്റ
ബലാൽക്കാരം േപടിച്ചിട്ടു പടയാളികൾ അവെന
എടുേക്കണ്ടിവന്നു.

37 േകാട്ടയിൽ കടക്കുമാറായേപ്പാൾ െപൗെലാസ്
സഹ്രസാധിപേനാടു: എനിക്കു നിേന്നാടു ഒരു വാക്കു
പറയാേമാ എന്നു േചാദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ:
നിനക്കു യവനഭാഷ അറിയാേമാ? 38 കുെറ നാൾ
മുെമ്പ കലഹം ഉണ്ടാക്കി നാലായിരം കട്ടാരക്കാെര
മരുഭൂമിയിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായ മി്രസയീമ്യൻ നീ
അല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചു. 39 അതിന്നു െപൗെലാസ:്
ഞാൻ കിലിക്യയിൽ തെസൎ ാസ ്എന്ന
്രപസിദ്ധനഗരത്തിെല െപൗരനാേയാരു െയഹൂദൻ
ആകുന്നു. ജനേത്താടു സംസാരിപ്പാൻ
അനുവദിേക്കണം എന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 40 അവൻ അനുവദിച്ചേപ്പാൾ െപൗെലാസ്

പടിെക്കട്ടിേന്മൽ നിന്നുെകാണ്ടു ജനേത്താടു ആംഗ്യം
കാട്ടി, വളെര െമൗനമായ േശഷം എ്രബായഭാഷയിൽ
വിളിച്ചുപറഞ്ഞതാവിതു:

൨൨2. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായുേള്ളാേര,
എനിക്കു ഇന്നു നിങ്ങേളാടുള്ള ്രപതിവാദം
േകട്ടുെകാൾവിൻ.

2 എന്നാൽ എ്രബായഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതു
േകട്ടിട്ടു അവർ അധികം െമൗനമായി നിന്നു. അവൻ
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

3 ഞാൻ കിലിക്യയിെല തെസൎ ാസിൽ ജനിച്ച
െയഹൂദനും ഈ നഗരത്തിൽ വളന്നൎ ു ഗമാലിേയലിെന്റ
കാല്ക്കുൽ ഇരുന്നു പിതാക്കന്മാരുെട ന്യായ്രപമാണം
സൂക്ഷ്മതേയാെട അഭ്യസിച്ചവനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഇന്നു ഇരിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവേസവയിൽ എരിവുള്ളവനായിരുന്നു. 4 ഞാൻ
പുരുഷന്മാെരയും ്രസ്തീകെളയും പിടിച്ചു െകട്ടി തടവിൽ
ഏലപ്ിച്ചും ഈ മാഗ്ഗൎ ക്കാെര െകാല്ലുവാനും മടിക്കാെത
ഉപ്രദവിച്ചുംവന്നു. 5 അതിന്നു മഹാപുേരാഹിതനും
മൂപ്പന്മാരുെട സംഘം ഒെക്കയും എനിക്കു സാക്ഷികൾ;
അവേരാടു സേഹാദരന്മാക്കൎ ായി എഴുത്തു
വാങ്ങിെക്കാണ്ടു ദമെസ്കാസിൽ പാക്കൎ ുന്നവെരയും
പിടിച്ചുെകട്ടി ദണ്ഡനത്തിന്നായി െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവിേടക്കു യാ്രതയായി.
6 അങ്ങെന ്രപയാണം െചയത്ു ദമെസ്കാസിേനാടു
അടുത്തേപ്പാൾ ഏകേദശം ഉെച്ചക്കു െപെട്ടന്നു
ആകാശത്തുനിന്നു വലിേയാരു െവളിച്ചം എെന്റ ചുറ്റും
മിന്നി. 7 ഞാൻ നിലത്തു വീണു: െശൗേല, െശൗേല, നീ
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു എേന്നാടു
പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം േകട്ടു. 8 കത്തൎ ാേവ, നീ ആർ
എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്നു: നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന
നസറായനായ േയശു ആകുന്നു ഞാൻ എന്നു അവൻ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. 9 എേന്നാടു കൂെടയുള്ളവർ
െവളിച്ചം കണ്ടു എങ്കിലും എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നവെന്റ ശബ്ദം േകട്ടില്ല. 10 കത്തൎ ാേവ
ഞാൻ എന്തു െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചുതിന്നു
കത്തൎ ാവു എേന്നാടു; എഴുേന്നറ്റു ദമെസ്കാസിേലക്കു
േപാക; നീ െചേയ്യണ്ടതിന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നെതല്ലാം
അവിെട നിേന്നാടു പറയും എന്നു കലപ്ിച്ചു. 11 ആ
െവളിച്ചത്തിെന്റ േതജസ്സു േഹതുവായിട്ടു കണ്ണു
കാണായ്കയാൽ കൂെടയുള്ളവർ എെന്ന ൈകക്കു
പിടിച്ചു നടത്തി; അങ്ങെന ഞാൻ ദമെസ്കാസിൽ എത്തി.
12 അവിെട പാക്കൎ ുന്ന സകല െയഹൂദന്മാരാലും നല്ല
സാക്ഷ്യം െകാണ്ടവനായി ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
ഭക്തിയുള്ള പുരുഷനായ അനന്യാസ ്എെന്നാരുത്തൻ
എെന്റ അടുക്കൽ വന്നുനിന്നു: 13 സേഹാദരനായ
െശൗെല, കാഴച്്രപാപിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; ആ
നാഴികയിൽ തേന്ന ഞാൻ കാഴച് ്രപാപിച്ചു അവെന
കണ്ടു. 14 അേപ്പാൾ അവൻ എേന്നാടു: നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം നിെന്ന തെന്റ ഇഷ്ടം
അറിവാനും നീതിമാനായവെന കാണ്മാനും അവെന്റ
വായിൽ നിന്നും വചനം േകൾപ്പാനും
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 നീ കാൺകയും േകൾക്കയും
െചയത്തിന്നു സകലമനുഷ്യക്കൎ ും നീ അവെന്റ
സാക്ഷിയായിത്തീരും. 16 ഇനി താമസിക്കുന്നതു
എന്തു? എഴുേന്നറ്റു അവെന്റ നാമം വിളിച്ചു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു
സ്നാനം ഏറ്റു നിെന്റ പാപങ്ങെള കഴുകിക്കളക എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
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മടങ്ങിെച്ചന്നു ൈദവാലയത്തിൽ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുേന്നരം
ഒരു വിവശതയിൽ ആയി അവെന കണ്ടു: 18 നീ
ബദ്ധെപ്പട്ടു േവഗം െയരൂശേലം വിട്ടുേപാക; നീ
എെന്നക്കുറിച്ചു പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അവർ
ൈകെക്കാൾകയില്ല എന്നു എേന്നാടു കലപ്ിച്ചു 19

അതിന്നു ഞാൻ: കത്തൎ ാേവ, നിന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെര ഞാൻ തടവിൽ ആക്കുകയും
പള്ളിേതാറും അടിപ്പിക്കയും െചയത്ു എന്നും 20

നിെന്റ സാക്ഷിയായ െസ്തഫാെനാസിെന്റ രക്തം
െചാരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാനും സമ്മതിച്ചു അരിെക നിന്നു
അവെന െകാല്ലുന്നവരുെട വ്രസ്തം
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നും അവർ അറിയുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അവൻ എേന്നാടു: നീ േപാക;
ഞാൻ നിെന്ന ദൂരത്തു ജാതികളുെട അടുക്കേലക്കു
അയക്കും എന്നു കലപ്ിച്ചു.

22 ഈ വാേക്കാളം അവർ അവന്നു
െചവിെകാടുത്തു; പിെന്ന: ഇങ്ങെനത്തവെന
ഭൂമിയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളക; അവൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു േയാഗ്യമല്ല എന്നു നിലവിളിച്ചു
പറഞ്ഞു. 23 അവർ കൂക്കലിട്ടും വ്രസ്തം
കീറിക്കളഞ്ഞും പൂഴി വാരി േമേലാട്ടു എറിഞ്ഞും
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 24 അവർ ഇങ്ങെന അവെന്റ
േനെര ആക്കൎ ുവാൻ സംഗതി എന്തു എന്നു
അറിേയണ്ടതിന്നു ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു അവേനാടു േചാദ്യം
െചേയ്യണം എന്നു സഹ്രസാധിപൻ പറഞ്ഞു അവെന
േകാട്ടയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 25

തെന്ന വാറു െകാണ്ടു െകട്ടുേമ്പാൾ െപൗെലാസ്
അരിെക നില്ക്കുന്ന ശതാധിപേനാടു: േറാമെപൗരനും
വിസ്താരം കഴിയാത്തവനുമായ മനുഷ്യെന
ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു അടിക്കുന്നതു വിഹിതേമാ എന്നു
േചാദിച്ചു. 26 ഇതു േകട്ടിട്ടു ശതാധിപൻ െചന്നു
സഹ്രസാധിപേനാടു: നീ എന്തു െചയവ്ാൻ
േപാകുന്നു? ഈ മനുഷ്യൻ േറാമെപൗരൻ ആകുന്നു
എന്നു േബാധിപ്പിച്ചു. 27 സഹ്രസാധിപൻ വന്നു: നീ
േറാമെപൗരൻ തേന്നേയാ? എേന്നാടു പറക എന്നു
േചാദിച്ചതിന്നു: 28 അെത എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ഏറിയ മുതൽ െകാടുത്തു ഈ െപൗരത്വം
സമ്പാദിച്ചു എന്നു സഹ്രസാധിപൻ പറഞ്ഞതിന്നു:
ഞാേനാ അങ്ങെന ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു െപൗെലാസ്
പറഞ്ഞു. 29 േഭദ്യം െചയവ്ാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടെന
അവെന വിട്ടുമാറി; സഹ്രസാധിപനും അവൻ
േറാമെപൗരൻ എന്നു അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന
ബന്ധിച്ചതുെകാണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു.

30 പിെറ്റന്നു െയഹൂദന്മാർ െപൗെലാസിേന്മൽ
ചുമത്തുന്ന കുറ്റത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മം അറിവാൻ
ഇച്ഛിച്ചിട്ടു അവൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും കൂടി വരുവാൻ
കലപ്ിച്ചു അവെന െകട്ടഴിച്ചു താെഴ െകാണ്ടുെചന്നു
അവരുെട മുമ്പിൽ നിറുത്തി.

൨൩൨൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െപൗെലാസ ്ന്യായാധിപസംഘെത്ത
ഉറ്റുേനാക്കി: സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ഇേന്ന
ദിവസേത്താളവും േകവലം നല്ല

മനസ്സാക്ഷിേയാടുംകൂെട ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക
നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ ്അരിെക
നില്ക്കുന്നവേരാടു അവെന്റ വായിക്കു അടിപ്പാൻ
കലപ്ിച്ചു. 3 െപൗെലാസ ്അവേനാടു: ൈദവം നിെന്ന

അടിക്കും, െവള്ള േതച്ച ചുവേര; നീ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം എെന്ന വിസ്തരിപ്പാൻ
ഇരിക്കയും ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു വിേരാധമായി
എെന്ന അടിപ്പാൻ കലപ്ിക്കയും െചയ്യുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അരിെക നില്ക്കുന്നവർ: നീ
ൈദവത്തിെന്റ മഹാപുേരാഹിതെന
ശകാരിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ചു. 5 അതിന്നു
െപൗെലാസ:് സേഹാദരന്മാേര, മഹാപുേരാഹിതൻ
എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; “നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
അധിപതിെയ ദുഷിക്കരുതു” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ
ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ ഒരു പക്ഷം സദൂക്യരും
ഒരുപക്ഷം പരീശന്മാരും ആകുന്നു എന്നു െപൗെലാസ്
അറിഞ്ഞു: സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ഒരു പരീശനും
പരീശന്മാരുെട മകനും ആകുന്നു; മരിച്ചവരുെട
്രപത്യാശെയയും പുനരുത്ഥാനെത്തയും കുറിച്ചു ഞാൻ
വിസ്താരത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 7

അവൻ ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും
തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞു സംഘം ഛി്രദിച്ചു. 8 പുനരുത്ഥാനം
ഇല്ല, ദൂതനും ആത്മാവും ഇല്ല എന്നു സദൂക്യർ
പറയുന്നു; പരീശന്മാേരാ രണ്ടും ഉെണ്ടന്നു
്രപമാണിക്കുന്നു. 9 അങ്ങെന വലിേയാരു നിലവിളി
ഉണ്ടായി; പരീശപക്ഷത്തിെല ശാ്രസ്തിമാരിൽ ചിലർ
എഴുേന്നറ്റു വാദിച്ചു: ഈ മനുഷ്യനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു
കുറ്റവും കാണുന്നില്ല; ഒരാത്മാേവാ ഒരു ദൂതേനാ
അവേനാടു സംസാരിച്ചു എന്നു വേന്നക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന വലിയ ഇടച്ചൽ
ആയതുെകാണ്ടു അവർ െപൗെലാസിെന
ചീന്തിക്കളയും എന്നു സഹ്രസാധിപൻ േപടിച്ചു,
പടയാളികൾ ഇറങ്ങിവന്നു അവെന അവരുെട
നടുവിൽ നിന്നു പിടിെച്ചടുത്തു േകാട്ടയിൽ
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കലപ്ിച്ചു.

11 രാ്രതിയിൽ കത്തൎ ാവു അവെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു:
ൈധയ്യൎ മായിരിക്ക; നീ എെന്നക്കുറിച്ചു െയരൂശേലമിൽ
സാക്ഷീകരിച്ചതുേപാെല േറാമയിലും
സാക്ഷീകരിേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.

12 േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ ചില െയഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ
േയാജിച്ചു െപൗെലാസിെന െകാന്നുകളയുേവാളം
ഒന്നും തിന്നുകേയാ കുടിക്കേയാ െചയ്കയില്ല എന്നു
ശപഥം െചയത്ു. 13 ഈ ശപഥം െചയത്വർ
നാലപ്തിൽ അധികംേപർ ആയിരുന്നു. 14 അവർ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും
അടുക്കൽ െചന്നു: ഞങ്ങൾ െപൗെലാസിെന
െകാന്നുകളയുേവാളം ഒന്നും ആസ്വദിക്കയില്ല
എെന്നാരു കഠിനശപഥം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 15

ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവെന്റ കായ്യൎ ം അധികം
സൂക്ഷ്മേത്താെട പരിേശാധിേക്കണം എന്നുള്ള
ഭാവത്തിൽ അവെന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ താെഴ
െകാണ്ടുവരുവാൻ ന്യായാധിപസംഘവുമായി
സഹ്രസാധിപേനാടു അേപക്ഷിപ്പിൻ; എന്നാൽ അവൻ
സമീപിക്കും മുെമ്പ ഞങ്ങൾ അവെന ഒടുക്കിക്കളവാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ഈ
പതിയിരിപ്പിെനക്കുറിച്ചു െപൗെലാസിെന്റ െപങ്ങളുെട
മകൻ േകട്ടിട്ടു െചന്നു േകാട്ടയിൽ കടന്നു
െപൗെലാസിേനാടു അറിയിച്ചു. 17 െപൗെലാസ്
ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരുത്തെന വിളിച്ചു: ഈ
െയൗവനക്കാരന്നു സഹ്രസാധിപേനാടു ഒരു കായ്യൎ ം
അറിയിപ്പാനുള്ളതിനാൽ അവെന അേങ്ങാട്ടു
െകാണ്ടുേപാേകണം എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അവൻ
അവെന കൂട്ടി സഹ്രസാധിപെന്റ അടുക്കൽ
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െകാണ്ടുെചന്നു: തടവുകാരനായ െപൗെലാസ ്എെന്ന
വിളിച്ചു, നിേന്നാടു ഒരു കായ്യൎ ം പറവാനുള്ള ഈ
െയൗവനക്കാരെന നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ
എേന്നാടു അേപക്ഷിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 19

സഹ്രസാധിപൻ അവെന ൈകക്കു പിടിച്ചു
മാറിനിന്നു: എേന്നാടു േബാധിപ്പിപ്പാനുള്ളതു എന്തു
എന്നു സ്വകായ്യൎ മായി േചാദിച്ചു. 20 അതിന്നു അവൻ:
െയഹൂദന്മാർ െപൗെലാസിെനക്കുറിച്ചു അധികം
സൂക്ഷ്മേത്താെട വിസ്താരം കഴിേക്കണെമന്നുള്ള
ഭാവത്തിൽ വന്നു നാെള അവെന
ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്നു
നിേന്നാടു അേപക്ഷിപ്പാൻ ഒത്തു കൂടിയിരിക്കുന്നു. 21

നീ അവെര വിശ്വസിച്ചു േപാകരുതു; അവരിൽ
നാലപ്തിൽ അധികം േപർ അവെന
ഒടുക്കിക്കളയുേവാളം ഒന്നും തിന്നുകേയാ കുടിക്കേയാ
െചയ്കയില്ല എന്നു ശപഥംെചയത്ു അവന്നായി
പതിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാഗദ്ത്തം കിട്ടും എന്നു
ആശിച്ചു അവർ ഇേപ്പാൾ ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 നീ ഇതു എേന്നാടു അറിയിച്ചു എന്നു
ആേരാടും മിണ്ടരുതു എന്നു സഹ്രസാധിപൻ കലപ്ിച്ചു
െയൗവനക്കാരെന പറഞ്ഞയച്ചു. 23 പിെന്ന അവൻ
ശതാധിപന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വരുത്തി: ഈ രാ്രതിയിൽ
മൂന്നാം മണിേനരത്തു ൈകസയ്യൎ ക്കു േപാകുവാൻ
ഇരുനൂറു കാലാെളയും എഴുപതു
കുതിരേച്ചവകെരയും ഇരുനൂറു കുന്തക്കാെരയും
ഒരുക്കുവിൻ. 24 െപൗെലാസിെന കയറ്റി
േദശാധിപതിയായ േഫലിക്സിെന്റ അടുക്കൽ
േക്ഷമേത്താട എത്തിപ്പാൻ മൃഗവാഹനങ്ങെളയും
സംഭരിപ്പിൻ എന്നു കലപ്ിച്ചു. 25 താെഴ പറയുന്ന
വിധത്തിൽ ഒരു എഴുത്തും എഴുതി:

26 െക്ലൗെദ്യാസ ്ലുസിയാസ ്രാജശ്രീ േഫലിക്സ്
േദശാധിപതിക്കു വന്ദനം. 27 ഈ പുരുഷെന
െയഹൂദന്മാർ പിടിച്ചു െകാല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
േറാമെപൗരൻ എന്നു അറിഞ്ഞു ഞാൻ പട്ടാളേത്താടും
കൂെട േനരിട്ടു െചന്നു അവെന വിടുവിച്ചു. 28

അവെന്റേമൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന സംഗതി ്രഗഹിപ്പാൻ
ഇച്ഛിച്ചിട്ടു അവരുെട ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്കു
അവെന െകാണ്ടുെചന്നു. 29 എന്നാൽ അവരുെട
ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള തക്കൎ ങ്ങെളക്കുറിച്ചു
കുറ്റം ചുമത്തുന്നതല്ലാെത മരണത്തിേന്നാ
ചങ്ങെലേക്കാ േയാഗ്യമായതു ഒന്നും ഇല്ല എന്നു
കണ്ടു. 30 അനന്തരം ഈ പുരുഷെന്റ േനെര അവർ
കൂട്ടുെകട്ടു ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നു തുമ്പുകിട്ടിയേപ്പാൾ
ഞാൻ തൽക്ഷണം അവെന നിെന്റ അടുക്കേലക്കു
അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന്റ േനെരയുള്ള അന്യായം
സന്നിധാനത്തിൽ േബാധിപ്പിപ്പാൻ വാദികേളാടു
കലപ്ിച്ചുമിരിക്കുന്നു; ശുഭമായിരിക്കെട്ട.

31 പടയാളികൾ കലപ്ന്രപകാരം െപൗെലാസിെന
കൂട്ടി രാ്രതിയിൽ അന്തിപ്രതിേസാളം െകാണ്ടുെചന്നു,
32 പിെറ്റന്നാൾ കുതിരേച്ചവകെര അവേനാടുകൂെട
അയച്ചു േകാട്ടയിേലക്കു മടങ്ങിേപാന്നു. 33 മറ്റവർ
ൈകസയ്യൎ യിൽ എത്തി േദശാധിപതിക്കു എഴുത്തു
െകാടുത്തു െപൗെലാസിെനയും അവെന്റ മുമ്പിൽ
നിത്തൎ ി. 34 അവൻ എഴുത്തു വായിച്ചിട്ടു ഏതു
സംസ്ഥാനക്കാരൻ എന്നു േചാദിച്ചു. കിലിക്യക്കാരൻ
എന്നു േകട്ടാെറ: 35 വാദികളും കൂെട വന്നു
േചരുേമ്പാൾ നിെന്ന വിസ്തരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു
െഹേരാദാവിെന്റ ആസ്ഥാനത്തിൽ അവെന
കാത്തുെകാൾവാൻ കലപ്ിച്ചു.

൨൪൨൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അഞ്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം
മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ്
മൂപ്പന്മാേരാടും െതത്തൎ ുെല്ലാസ ്എന്ന ഒരു

വ്യവഹാരജ്ഞേനാടും കൂടി വന്നു, െപൗെലാസിെന്റ
േനെര േദശാധിപതിയുെട മുമ്പാെക അന്യായം
േബാധിപ്പിച്ചു. 2 അവെന വിളിച്ചാെറ െതത്തൎ ുെല്ലാസ്
അന്യായം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

3 രാജശ്രീ േഫലിക്േസ, നീമുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ വളെര
സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതും നിെന്റ
പരിപാലനത്താൽ ഈ ജാതിക്കു ഏറിയ
ഗുണീകരണങ്ങൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ
എേപ്പാഴും എല്ലായിടത്തും പൂണ്ണൎ നന്ദിേയാടും കൂെട
അംഗീകരിക്കുന്നു. 4 എങ്കിലും നിെന്ന അധികം
അസഹ്യെപ്പടുത്തരുതു എന്നുെവച്ചു ക്ഷമേയാെട
ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുെട അന്യായം േകൾേക്കണം
എന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു. 5 ഈ പുരുഷൻ ഒരു
ബാധയും േലാകത്തിലുള്ള സകല െയഹൂദന്മാരുെടയും
ഇടയിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവനും
നസറായമതത്തിന്നു മുമ്പനും എന്നു ഞങ്ങൾ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 6 അവൻ ൈദവാലയം തീണ്ടിപ്പാനും
ശ്രമിച്ചു. അവെന ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു [ഞങ്ങളുെട
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വിസ്തരിപ്പാൻ വിചാരിച്ചു. 7

എങ്കിലും സഹ്രസാധിപനായ ലുസിയാസ ്വളെര
ബലേത്താടു വന്നു അവെന ഞങ്ങളുെട കയ്യിൽനിന്നു
പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി, 8 അവെന്റ വാദികൾ നിെന്റ
മുമ്പാെക വരുവാൻ കലപ്ിച്ചു] നീ തേന്ന അവെന
വിസ്തരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അന്യായം േബാധിപ്പിക്കുന്ന ഈ
സകല സംഗതികളും അറിഞ്ഞുെകാൾവാൻ
ഇടയാകും. 9 അതു അങ്ങെന തേന്ന എന്നു
െയഹൂദന്മാരും േയാജിച്ചു പറഞ്ഞു.

10 സംസാരിക്കാം എന്നു േദശാധിപതി ആംഗ്യം
കാട്ടിയാെറ െപൗെലാസ ്ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
ഈ ജാതിക്കു നീ അേനകസംവത്സരമായി

ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറികെകാണ്ടു
എെന്റ കായ്യൎ ത്തിൽ ഞാൻ ൈധയ്യൎ േത്താെട ്രപതിവാദം
െചയ്യുന്നു. 11 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ
േപായിട്ടു പ്രന്തണ്ടു നാളിൽ അധികമായില്ല എന്നു
നിനക്കു അറിയാകുന്നതാകുന്നു. 12

ൈദവാലയത്തിേലാ പള്ളികളിേലാ
നഗരങ്ങളിേലാെവച്ചു ആേരാടും വാദിക്കെയങ്കിലും
പുരുഷാരത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കുകെയങ്കിലും
െചയ്യുന്നാതായി അവർ എെന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. 13 ഇന്നു
എെന്റ േനെര േബാധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം നിെന്റ
മുമ്പാെക െതളിയിപ്പാൻ അവക്കൎ ു കഴിയുന്നതുമല്ല. 14

എന്നാൽ ഒന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു: മതേഭദം എന്നു
ഇവർ പറയുന്ന മാഗ്ഗൎ ്രപകാരം ഞാൻ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവെത്ത ആരാധിക്കയും ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
ഒെക്കയും വിശ്വസിക്കയും െചയ്യുന്നു. 15

നീതിമാന്മാരുെടയും നീതിെകട്ടവരുെടയും
പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്നു ഇവർ
കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാനും ൈദവത്തിങ്കൽ
ആശെവച്ചിരിക്കുന്നു. 16 അതുെകാണ്ടു എനിക്കു
ൈദവേത്താടും മനുഷ്യേരാടും കുറ്റമില്ലാത്ത
മനസ്സാക്ഷി എല്ലായേ്പാഴും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ ഞാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു. 17 പലസംവത്സരം കൂടീട്ടു ഞാൻ എെന്റ
ജാതിക്കാക്കൎ ു ധമ്മൎ ം െകാണ്ടുവരുവാനും വഴിപാടു
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കഴിപ്പാനും വന്നു. 18 അതു അനുഷഠ്ിക്കുേമ്പാൾ
അവർ എെന്ന ൈദവാലയത്തിൽെവച്ചു ശുദ്ധീകരണം
കഴിഞ്ഞവനായി കണ്ടു; പുരുഷാരേത്താടു കൂടിയല്ല,
കലഹേത്താടുകൂടിയുമല്ല. 19 എന്നാൽ ആസ്യക്കാരായ
ചില െയഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവക്കൎ ു എെന്റ
േനെര അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ നിെന്റ മുമ്പിൽ വന്നു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 20 അല്ല, ഞാൻ
ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ചു ഇന്നു
നിങ്ങൾ എെന്ന വിസ്തരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ വിളിച്ചു
പറേഞ്ഞാരു വാക്കല്ലാെത 21 അവിെട െവച്ചു എെന്റ
പക്കൽ വല്ല കുറ്റവും കണ്ടിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ഇവർ തേന്ന
പറയെട്ട.

22 േഫലിക്സിന്നു ഈ മാഗ്ഗൎ ം സംബന്ധിച്ചു
സൂക്ഷ്മമായ അറിവു ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും: ലുസിയാസ്
സഹ്രസാധിപൻ വരുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുെട കായ്യൎ ം
തീച്ചൎ െപ്പടുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു അവധിെവച്ചു, 23

ശതാധിപേനാടു അവെന തടവിൽ തേന്ന സൂക്ഷിച്ചു
ദയകാണിപ്പാനും അവെന്റ േസ്നഹിതന്മാർ അവന്നു
ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നതു വിേരാധിക്കാതിരിപ്പാനും
കലപ്ിച്ചു.

24 കുെറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു േഫലിക്സ ്െയഹൂദ
്രസ്തീയായ തെന്റ ഭായ്യൎ  ്രദുസില്ലയുമായി വന്നു,
െപൗെലാസിെന വരുത്തി ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ചു അവെന്റ ്രപസംഗം േകട്ടു. 25

എന്നാൽ അവൻ നീതി, ഇ്രന്ദീയജയം, വരുവാനുള്ള
ന്യായവിധി എന്നിവെയക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
േഫലിക്സ ്ഭയപരവശനായി: തൽക്കാലം േപാകാം;
അവസരം ഉള്ളേപ്പാൾ നിെന്ന വിളിപ്പിക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 െപൗെലാസ ്തനിക്കു ്രദവ്യം തരും എന്നു
ആശിച്ചു പലേപ്പാഴും അവെന വരുത്തി അവേനാടു
സംഭാഷിച്ചു േപാന്നു. 27 രണ്ടാണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു
േഫലിക്സിന്നു പിൻവാഴിയായി െപാെക്കൎ ്യാസ്
െഫെസ്താസ ്വന്നേപ്പാൾ േഫലിക്സ ്െയഹൂദന്മാരുെട
്രപീതി സമ്പാദിേക്കണം എന്നു െവച്ചു െപൗെലാസിെന
തടവുകാരനായി വിേട്ടച്ചുേപായി.

൨൫൨൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െഫെസ്താസ ്സംസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടു മൂന്നു
നാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം ൈകസയ്യൎ യിൽ നിന്നു
െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി. 2 അേപ്പാൾ

മഹാപുേരാഹിതന്മാരും െയഹൂദന്മാരുെട
്രപധാനികളും െപൗെലാസിെന്റ േനെര അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ അന്യായം േബാധിപ്പിച്ചു; 3 ദയെചയത്ു
അവെന െയരൂശേലമിേലക്കു വരുേത്തണ്ടതിന്നു അവർ
െപൗെലാസിന്നു ്രപതികൂലമായി അവേനാടു
അേപക്ഷിച്ചു; 4 വഴിയിൽെവച്ചു അവെന
ഒടുക്കിക്കളവാൻ അവർ ഒരു പതിയിരിപ്പു നിത്തൎ ി.
അതിന്നു െഫെസ്താസ:് െപൗെലാസിെന ൈകസയ്യൎ യിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ േവഗം അവിേടക്കു
േപാകുന്നുണ്ടു; 5 നിങ്ങളിൽ ്രപാപത്ിയുള്ളവർ കൂെട
വന്നു ആ മനുഷ്യെന്റ േനെര അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ
േബാധിപ്പിക്കെട്ട എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

6 അവൻ ഏകേദശം എട്ടു പത്തു ദിവസം അവരുെട
ഇടയിൽ താമസിച്ചേശഷം ൈകസയ്യൎ ക്കു മടങ്ങിേപ്പായി;
പിെറ്റന്നു ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു െപൗെലാസിെന
വരുത്തുവാൻ കലപ്ിച്ചു. 7 അവൻ വന്നാെറ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്ന െയഹൂദന്മാർ ചുറ്റും നിന്നു
അവെന്റ േനെര കഠിനകുറ്റം പലതും േബാധിപ്പിച്ചു. 8

െപൗെലാേസാ: െയഹൂദന്മാരുെട
ന്യായ്രപമാണേത്താടാകെട്ട ൈദവാലയേത്താടാകെട്ട
ൈകസേരാടാകെട്ട ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും െചയത്ിട്ടില്ല
എന്നു ്രപതിവാദിച്ചാെറ ആ കുറ്റങ്ങെള െതളിയിപ്പാൻ
അവക്കൎ ു കഴിഞ്ഞില്ല. 9 എന്നാൽ െഫെസ്താസ്
െയഹൂദന്മാരുെട ്രപീതി സമ്പാദിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു
െപൗെലാസിേനാടു: െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്നു
അവിെട എെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു ഈ
സംഗതികെളക്കുറിച്ചു വിസ്താരംനടപ്പാൻ നിനക്കു
സമ്മതമുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്നു െപൗെലാസ:്
ഞാൻ ൈകസരുെട ന്യായാസനത്തിന്നു മുമ്പാെക
നില്ക്കുന്നു; 10 അവിെട എെന്ന വിസ്തരിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
െയഹൂദന്മാേരാടു ഞാൻ ഒരു അന്യായവും
െചയത്ിട്ടില്ല; അതു നീയും നല്ലവണ്ണം
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 11 ഞാൻ അന്യായം െചയത്ു
മരണേയാഗ്യമായതു വല്ലതും ്രപവൃത്തിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ
മരണശിക്ഷ ഏല്ക്കുന്നതിന്നു എനിക്കു വിേരാധമില്ല.
ഇവർ എെന്റേനെര േബാധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം േനരല്ല
എന്നു വരികിേലാ എെന്ന അവക്കൎ ു
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുപ്പാൻ ആക്കൎ ും കഴിയുന്നതല്ല; 12

ഞാൻ ൈകസെര അഭയംെചാല്ലുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ െഫെസ്താസ ്തെന്റ ആേലാചന സഭേയാടു
സംസാരിച്ചിട്ടു: ൈകസെര നീ അഭയം
െചാല്ലിയിരിക്കുന്നു; ൈകസരുെട അടുക്കേലക്കു നീ
േപാകും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

13 ഒട്ടുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം അ്രഗിപ്പാരാജാവും
െബന്നൎ ീക്കയും െഫേസ്താസിെന വന്ദനം െചയവ്ാൻ
ൈകസയ്യൎ യിൽ എത്തി. 14 കുെറ നാൾ അവിെട
പാക്കൎ ുേമ്പാൾ െഫെസ്താസ ്െപൗെലാസിെന്റ സംഗതി
രാജാവിേനാടു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞതു: േഫലിക്സ്
വിേട്ടച്ചുേപാേയാരു തടവുകാരൻ ഉണ്ടു. 15 ഞാൻ
െയരൂശേലമിൽ െചന്നേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാരുെട
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു അവെന്റ േനെര അന്യായം േബാധിപ്പിച്ചു.
വിധിക്കു അേപക്ഷിച്ചു. 16 എന്നാൽ ്രപതിവാദികെള
അഭിമുഖമായി കണ്ടു അന്യായെത്തക്കുറിച്ചു
്രപതിവാദിപ്പാൻ ഇടകിട്ടുംമുെമ്പ യാെതാരു
മനുഷ്യെനയും ഏലപ്ിച്ചു െകാടുക്കുന്നതു േറാമക്കൎ ു
മയ്യൎ ാദയല്ല എന്നു ഞാൻ അവേരാടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
17 ആകയാൽ അവർ ഇവിെട വന്നു കൂടിയാെറ ഞാൻ
ഒട്ടും താമസിയാെത പിെറ്റന്നു തേന്ന ന്യായാസനത്തിൽ
ഇരുന്നു ആ പുരുഷെന െകാണ്ടുവരുവാൻ കലപ്ിച്ചു.
18 വാദികൾ അവെന്റ ചുറ്റും നിന്നു ഞാൻ
നിരൂപിച്ചിരുന്ന കുറ്റം 19 ഒന്നും േബാധിപ്പിക്കാെത
സ്വന്തമതെത്തക്കുറിച്ചും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
െപൗെലാസ ്പറയുന്ന മരിച്ചുേപായ േയശു
എെന്നാരുവെനക്കുറിച്ചും ചില തക്കൎ സംഗതികെള
െകാണ്ടുവന്നേതയുള്ളു. 20 ഇങ്ങെനയുള്ള
വിഷയങ്ങളിൽ വിചാരണ നടേത്തണ്ടതു
എങ്ങെനെയന്നു ഞാൻ അറിയായ്കയാൽ: നിനക്കു
െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി അവിെട ഈ
സംഗതികെളക്കുറിച്ചു വിസ്താരം നടപ്പാൻ
സമ്മതമുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചു. 21 എന്നാൽ
െപൗെലാസ ്ച്രകവത്തൎ ിതിരുമനസ്സിെല വിധിക്കായി
തെന്ന സൂക്ഷിേക്കണം എന്നു അഭയംെചാല്ലുകയാൽ
ൈകസരുെട അടുക്കൽ അയക്കുേവാളം അവെന
സൂക്ഷിപ്പാൻ കലപ്ിച്ചു. 22 ആ മനുഷ്യെന്റ ്രപസംഗം
േകൾപ്പാൻ എനിക്കും ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
അ്രഗിപ്പാവു െഫെസ്താസിേനാടു പറഞ്ഞതിന്നു: നാെള
േകൾക്കാം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 24:18 866 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 25:22
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23 പിെറ്റന്നു അ്രഗിപ്പാവു െബന്നൎ ീക്കയുമായി വളെര
ആഡംബരേത്താെട വന്നു. സഹ്രസാധിപതികേളാടും
നഗരത്തിെല ്രപധാനികേളാടും കൂെട
വിചാരണമണ്ഡപത്തിൽ വന്നാെറ െഫെസ്താസിെന്റ
കലപ്നയാൽ െപൗെലാസിെന െകാണ്ടുവന്നു. 24

അേപ്പാൾ െഫെസ്താസ ്പറഞ്ഞതു: അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
ഇവിെട വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന സകല
പുരുഷന്മാരുമായുേള്ളാേര, െയഹൂദന്മാരുെട സമൂഹം
എല്ലാം െയരൂശേലമിലും ഇവിെടയും െവച്ചു എേന്നാടു
അേപക്ഷിക്കയും അവെന ജീവേനാെട െവേച്ചക്കരുതു
എന്നു നിലവിളിക്കയും െചയത് ഈ മനുഷ്യെന
നിങ്ങൾ കാണുന്നുവേല്ലാ. 25 അവൻ
മരണേയാഗ്യമായതു ഒന്നും െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ
്രഗഹിച്ചു; അവൻ തെന്നയും ച്രകവത്തൎ ിതിരുമനസ്സിെല
അഭയം െചാല്ലുകയാൽ അവെന അയേക്കണം എന്നു
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 അവെനക്കുറിച്ചു തിരുേമനിക്കു
എഴുതുവാൻ എനിക്കു നിശ്ചയമായതു ഒന്നുമില്ല;
അതുെകാണ്ടു വിസ്താരം കഴിഞ്ഞിട്ടു എഴുതുവാൻ
വല്ലതും ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു അവെന നിങ്ങളുെട
മുമ്പിലും വിേശഷാൽ അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, തിരുമുമ്പിലും
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27 തടവുകാരെന
അയക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ േപരിലുള്ള കുറ്റം
കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതു യുക്തമല്ല എന്നു േതാന്നുന്നു.

൨൬൨൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അ്രഗിപ്പാവു െപൗെലാസിേനാടു: നിെന്റ
കായ്യൎ ം പറവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടു എന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ െപൗെലാസ ്ൈകനീട്ടി

്രപതിവാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
2 അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, െയഹൂദന്മാർ എെന്റ േമൽ

ചുമത്തുന്ന എല്ലാ കുറ്റങ്ങെളയും കുറിച്ചു ഇന്നു
തിരുമുമ്പാെക ്രപതിവാദിപ്പാൻ ഇടവന്നതുെകാണ്ടു, 3

വിേശഷാൽ നീ െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിെല
ആചാരങ്ങളും തക്കൎ ങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നവൻ
ആകയാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു നിരൂപിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു എെന്റ ്രപതിവാദം ക്ഷമേയാേട
േകൾേക്കണെമന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു. 4 എെന്റ
ജാതിക്കാരുെട ഇടയിലും െയരൂശേലമിലും ആദിമുതൽ
ബാല്യംതുടങ്ങിയുള്ള എെന്റ നടപ്പു െയഹൂദന്മാർ
എല്ലാവരും അറിയുന്നു. 5 ഞാൻ നമ്മുെട മാഗ്ഗൎ ത്തിൽ
സൂക്ഷ്മത ഏറിയ മതേഭദ്രപകാരം പരീശനായി
ജീവിച്ചു എന്നു അവർ ആദിമുതൽ അറിയുന്നു;
അവക്കൎ ു മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയാം. 6

ൈദവത്താൽ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാക്കൎ ു ലഭിച്ചതും 7

നമ്മുെട പ്രന്തണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളും രാപ്പകൽ ശ്രദ്ധേയാെട
ആരാധിച്ചുെകാണ്ടു എത്തിപ്പിടിപ്പാൻ ആശിക്കുന്നതും
ആയ വാഗദ്ത്തത്തിലുള്ള ്രപത്യാശേഹതുവായിട്ടേ്രത
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വിസ്താരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതു. ആ
്രപത്യാശെയെച്ചാല്ലി ആകുന്നു, രാജാേവ, െയഹൂദന്മാർ
എെന്റേമൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതു. 8 ൈദവം
മരിച്ചവെര ഉയിപ്പൎ ിക്കുന്നതു വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ല
എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നതു എന്തു? 9

നസറായനായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിന്നു വിേരാധമായി
പലതും ്രപവത്തൎ ിേക്കണം എന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചു
സത്യം. 10 അതു ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
െചയത്ിട്ടുമുണ്ടു; മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടു
അധികാരപ്രതം വാങ്ങി വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലെരയും
തടവിൽ ആക്കി അെടച്ചു; അവെര നി്രഗഹിക്കുന്ന
സമയം ഞാനും സമ്മതം െകാടുത്തു. 11 ഞാൻ എല്ലാ

പള്ളികളിലും അവെര പലേപ്പാഴും
ദണ്ഡിപ്പിച്ചുംെകാണ്ടു ദൂഷണം പറവാൻ
നിബൎ ന്ധിക്കയും അവരുെട േനെര അത്യന്തം
്രഭാന്തുപിടിച്ചു അന്യപട്ടണങ്ങേളാളവും െചന്നു
അവെര ഉപ്രദവിക്കയും െചയത്ു. 12 ഇങ്ങെന
െചയത്ുവരികയിൽ ഞാൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട
അധികാരേത്താടും ആജ്ഞേയാടും കൂെട
ദമെസ്കാസിേലക്കു യാ്രതേപാകുേമ്പാൾ, 13 രാജാേവ,
നട്ടുെച്ചക്കു ഞാൻ വഴിയിൽെവച്ചു സൂയ്യൎ െന്റ
്രപകാശെത്ത കവിെഞ്ഞാരു െവളിച്ചം ആകാശത്തിൽ
നിന്നു എെന്നയും എേന്നാടു കൂെട
യാ്രതെചയ്യുന്നവെരയും ചുറ്റി ്രപകാശിക്കുന്നതു
കണ്ടു. 14 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിലത്തു വീണേപ്പാൾ:
െശൗേല, െശൗേല, നീ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നതു
എന്തു? മുള്ളിെന്റ േനെര ഉെതക്കുന്നതു നിനക്കു
വിഷമം ആകുന്നു എന്നു എ്രബായഭാഷയിൽ
എേന്നാടു പറയുെന്നാരു ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ടു. 15 നീ
ആരാകുന്നു കത്തൎ ാേവ, എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്നു
കത്തൎ ാവു: നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശു തേന്ന ഞാൻ; 16

എങ്കിലും എഴുേന്നറ്റു നിവിന്നൎ ു നിൽക്ക; നീ എെന്ന
കണ്ടതിന്നും ഇനി ഞാൻ നിനക്കു ്രപത്യക്ഷൻ
ആവാനിരിക്കുന്നതിന്നും നിെന്ന ശുശ്രൂഷകനും
സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്കു
്രപത്യക്ഷനായി. 17 ജനത്തിെന്റയും ജാതികളുെടയും
കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ നിെന്ന രക്ഷിക്കും. 18 അവക്കൎ ു
പാപേമാചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ അവകാശവും
ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു അവരുെട കണ്ണു തുറപ്പാനും അവെര
ഇരുളിൽനിന്നു െവളിച്ചത്തിേലക്കും സാത്താെന്റ
അധികാരത്തിൽ നിന്നു ൈദവത്തിങ്കേലക്കും
തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിെന്ന അവരുെട
അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്നു കലപ്ിച്ചു. 19

അതുെകാണ്ടു അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, ഞാൻ
സ്വഗ്ഗൎ ീയദശൎ നത്തിന്നു അനുസരണേക്കടു കാണിക്കാെത
20 ആദ്യം ദമെസ്കാസിലും െയരൂശേലമിലും
െയഹൂദ്യേദശെത്തങ്ങും ഉള്ളവേരാടും പിെന്ന
ജാതികേളാടും മാനസാന്തരെപ്പട്ടു ൈദവത്തിങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞു മാനസാന്തരത്തിന്നു േയാഗ്യമായ
്രപവൃത്തികൾ െചേയ്യണം എന്നു ്രപസംഗിച്ചു. 21 ഇതു
നിമിത്തം െയഹൂദന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽ െവച്ചു
എെന്ന പിടിച്ചു െകാല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു. 22 എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റ സഹായം ലഭിക്കയാൽ ഞാൻ
ഇന്നുവെര നിൽക്കയും െചറിയവേരാടും
വലിയവേരാടും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു േപാരുകയും
െചയ്യുന്നു. 23 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ആദ്യനായി
ജനേത്താടും ജാതികേളാടും െവളിച്ചം അറിയിക്കയും
െചയ്യും എന്നു ്രപവാചകന്മാരും േമാെശയും
ഭാവികാലെത്തക്കുറിച്ചു ്രപസ്താവിച്ചെതാഴിെക
േവെറെയാന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല.

24 ഇങ്ങെന ്രപതിവാദിക്കയിൽ െഫെസ്താസ:്
െപൗെലാേസ, നിനക്കു ്രഭാന്തുണ്ടു;
വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്കു ്രഭാന്തു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞു. 25 അതിന്നു െപൗെലാസ:്
രാജശ്രീ െഫെസ്താേസ, എനിക്കു ്രഭാന്തില്ല; ഞാൻ
സത്യവും സുേബാധവുമായ വാക്കേ്രത
സംസാരിക്കുന്നതു. 26 രാജാവിന്നു ഇതിെനക്കുറിച്ചു
അറിവുള്ളതുെകാണ്ടു അവേനാടു ഞാൻ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു; അവന്നു ഇതു
ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല എന്നു എനിക്കു

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 25:23 867 അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 26:26
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നിശ്ചയമുണ്ടു; അതു ഒരു േകാണിൽ നടന്നതല്ല. 27

അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, ്രപവാചകന്മാെര
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അ്രഗിപ്പാ
െപൗെലാസിേനാടു: ഞാൻ ്രകിസ്ത്യാനിയായിത്തീരുവാൻ
നീ എെന്ന അലപ്ംെകാണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 29 അതിന്നു െപൗെലാസ:് നീ മാ്രതമല്ല, ഇന്നു
എെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നവർ എല്ലാവരും
അലപ്ംെകാണ്ടാകെട്ട അധികം െകാണ്ടാകെട്ട ഈ
ചങ്ങല ഒഴിെക എെന്നേപ്പാെല ആേകണം എന്നു
ഞാൻ ൈദവേത്താടു അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

30 അേപ്പാൾ രാജാവും േദശാധിപതിയും
െബന്നൎ ീക്കയും അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നവരും
എഴുേന്നറ്റു മാറി നിന്നു: 31 ഈ മനുഷ്യൻ
മരണത്തിേന്നാ ചങ്ങെലേക്കാ േയാഗ്യമായതു ഒന്നും
െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 32 ൈകസെര
അഭയം െചാല്ലിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവെന വിട്ടയപ്പാൻ
കഴിയുമായിരുന്നു എന്നു അ്രഗിപ്പാവു
െഫെസ്താസിേനാടു പറഞ്ഞു.

൨൭൨൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി ഇതെല്യക്കു
േപാേകണം എന്നു കലപ്നയായേപ്പാൾ
െപൗെലാസിെനയും മറ്റു ചില

തടവുകാെരയും ഔഗുസ്ത്യപട്ടാളത്തിെല ശതാധിപനായ
യൂലിെയാസിെന ഏലപ്ിച്ചു. 2 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ
ആസ്യക്കര പറ്റി ഓടുവാനുള്ള ഒരു അ്രദമുത്ത്യകപ്പലിൽ
കയറി നീക്കി; െതസ്സെലാനിക്കയിൽ നിന്നുള്ള
മെക്കേദാന്യക്കാരനായ അരിസ്തെഹൎ ാസും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 പിെറ്റന്നു ഞങ്ങൾ
സീേദാനിൽ എത്തി; യൂലിെയാസ ്െപൗെലാസിേനാടു
ദയ കാണിച്ചു, േസ്നഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ േപായി
സൽക്കാരം ൈകെക്കാൾവാൻ അനുവദിച്ചു. 4

അവിെട നിന്നു ഞങ്ങൾ നീക്കി, കാറ്റു
്രപതികൂലമാകയാൽ കുെ്രപാസ ്ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ഓടി;
5 കിലിക്യ പംഫുല്യ കടൽവഴിയായി െചന്നു
ലുക്കിയയിെല മുറാപ്പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 6 അവിെട
ശതാധിപൻ ഇതെല്യക്കു േപാകുന്ന ഒരു
അെലക്സ്രന്തിയക്കപ്പൽ കണ്ടു ഞങ്ങെള അതിൽ
കയറ്റി. 7 പിെന്ന ഞങ്ങൾ ബഹുദിവസം പതുെക്ക
ഓടി, ക്നീെദാസ ്തൂക്കിൽ ്രപയാസേത്താെട എത്തി,
കാറ്റു സമ്മതിക്കായ്കയാൽ േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി
ശലേ്മാെനക്കു േനെര ഓടി, 8 കരപറ്റി
്രപയാസേത്താെട ലസയ്യപട്ടണത്തിെന്റ സമീപത്തു
ശുഭതുറമുഖം എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്തു എത്തി. 9

ഇങ്ങെന വളെര നാൾ െചന്നേശഷം േനാമ്പും
കഴിഞ്ഞിരിെക്ക കപ്പേലാട്ടം ൈവഷമ്യം ആകെകാണ്ടു
െപൗെലാസ:് 10 പുരുഷന്മാേര, ഈ യാ്രതയിൽ
ചരക്കിന്നും കപ്പലിന്നും മാ്രതമല്ല നമ്മുെട
്രപാണങ്ങൾക്കും ഏറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരും എന്നു
ഞാൻ കാണുന്നു എന്നു അവെര ്രപേബാധിപ്പിച്ചു. 11

ശതാധിപേനാ െപൗെലാസ ്പറഞ്ഞതിെനക്കാൾ
മാലുമിയുെടയും കപ്പലുടമസ്ഥെന്റയും വാക്കു
അധികം വിശ്വസിച്ചു. 12 ആ തുറമുഖം ശീതകാലം
കഴിപ്പാൻ തക്കതല്ലായ്കയാൽ അവിെട നിന്നു നീക്കി
െതക്കുപടിഞ്ഞാറായും വടക്കുപടിഞ്ഞാറായും
തുറന്നു കിടക്കുന്ന െഫായന്ീക്യ എന്ന
േ്രകത്തതുറമുഖത്തു കഴിവുെണ്ടങ്കിൽ െചന്നു

ശീതകാലം കഴിേക്കണം എന്നു മിക്കേപരും
ആേലാചന പറഞ്ഞു. 13 െതക്കൻ കാറ്റു മന്ദമായി
ഊതുകയാൽ താലപ്യ്യൎ ം സാധിച്ചു എന്നു േതാന്നി,
അവർ അവിെട നിന്നു നങ്കൂരം എടുത്തു േ്രകത്ത
ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ഓടി. 14 കുെറ കഴിഞ്ഞിട്ടു അതിന്നു
വിേരാധമായി ഈശാനമൂലൻ എന്ന െകാടുങ്കാറ്റു
അടിച്ചു. 15 കപ്പൽ കാറ്റിെന്റ േനെര നിലപ്ാൻ
കഴിയാതവണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ ൈകവിട്ടു
അങ്ങെന പാറിേപ്പായി. 16 െക്ലൗദ എന്ന െചറിയ
ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ഓടീട്ടു ്രപയാസേത്താെട േതാണി
ൈകവശമാക്കി. 17 അതു വലിച്ചുകയറ്റീട്ടു അവർ
കപ്പൽ ചുറ്റിെക്കട്ടിയും മറ്റും ഉറപ്പുവരുത്തി; പിെന്ന
മണത്തിട്ടേമൽ അകെപ്പടും എന്നു േപടിച്ചു പായി
ഇറക്കി അങ്ങെന പാറിേപ്പായി. 18 ഞങ്ങൾ
െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ അത്യന്തം അലയുകെകാണ്ടു
പിെറ്റന്നു അവർ ചരക്കു പുറത്തുകളഞ്ഞു. 19 മൂന്നാം
നാൾ അവർ സ്വന്തകയ്യാൽ കപ്പൽേകാപ്പും കടലിൽ
ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 20 വളെര നാളായിട്ടു സൂയ്യൎ െനേയാ
നക്ഷ്രതങ്ങെളേയാ കാണാെതയും വല്ലാത്ത
െകാടുങ്കാറ്റു അടിച്ചുെകാണ്ടും ഇരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ
രക്ഷെപ്പടും എന്നുള്ള ആശ ഒെക്കയും അറ്റുേപായി. 21

അവർ വളെര പട്ടിണി കിടന്നേശഷം െപൗേലാസ്
അവരുെട നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു പറഞ്ഞതു:
പുരുഷന്മാേര, എെന്റ വാക്കു അനുസരിച്ചു
േ്രകത്തയിൽനിന്നു നീക്കാെതയും ഈ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ
സമ്പാദിക്കാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 22

എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ൈധയ്യൎ േത്താടിരിപ്പാൻ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നു; കപ്പലിന്നു അല്ലാെത
നിങ്ങളിൽ ആരുെടയും ്രപാണന്നു ഹാനി വരികയില്ല.
23 എെന്റ ഉടയവനും ഞാൻ
േസവിച്ചുവരുന്നവനുമായ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ ഈ
രാ്രതിയിൽ എെന്റ അടുക്കൽനിന്നു: 24 െപൗെലാേസ,
ഭയെപ്പടരുതു; നീ ൈകസരുെട മുമ്പിൽ
നിൽേക്കണ്ടതാകുന്നു; നിേന്നാടുകൂെട
യാ്രതെചയ്യുന്നവെര ഒെക്കയും ൈദവം നിനക്കു ദാനം
െചയത്ിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതുെകാണ്ടു
പുരുഷന്മാേര, ൈധയ്യൎ േത്താടിരിപ്പിൻ; എേന്നാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല തേന്ന സംഭവിക്കും എന്നു
ഞാൻ ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കുന്നു. 26 എങ്കിലും നാം
ഒരു ദ്വീപിേന്മൽ മുട്ടി വീേഴണ്ടതാകുന്നു.

27 പതിന്നാലാം രാ്രതിയായേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
അ്രദിയക്കടലിൽ അലയുേന്നരം അദ്ധൎ രാ്രതിയിൽ ഒരു
കെരക്കു സമീപിക്കുന്നു എന്നു കപ്പൽക്കാക്കൎ ു
േതാന്നി. 28 അവർ ഈയം ഇട്ടു ഇരുപതു മാെറന്നു
കണ്ടു; കുറയ അപ്പുറം േപായിട്ടു വീണ്ടും ഈയം ഇട്ടു
പതിനഞ്ചു മാെറന്നു കണ്ടു. 29 പാറ സ്ഥലങ്ങളിൽ
അകെപ്പടും എന്നു േപടിച്ചു അവർ അമരത്തു നിന്നു
നാലു നങ്കൂരം ഇട്ടു, േനരം െവളുപ്പാൻ
ആ്രഗഹിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 30 എന്നാൽ കപ്പൽക്കാർ
കപ്പൽ വിട്ടു ഓടിേപ്പാകുവാൻ വിചാരിച്ചു
അണിയത്തുനിന്നു നങ്കൂരം ഇടുവാൻ േപാകുന്നു
എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ േതാണി കടലിൽ ഇറക്കി. 31

അേപ്പാൾ െപൗെലാസ ്ശതാധിപേനാടും
പടയാളികേളാടും: ഇവർ കപ്പലിൽ താമസിച്ചല്ലാെത
നിങ്ങൾക്കു രക്ഷെപ്പടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 പടയാളികൾ േതാണിയുെട കയറു
അറുത്തു അതു വീഴിച്ചുകളഞ്ഞു. 33 േനരം
െവളുക്കാറായേപ്പാൾ െപൗെലാസ ്എല്ലാവേരാടും
ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ടതിന്നു അേപക്ഷിച്ചു: നിങ്ങൾ
ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാെത കാത്തുെകാണ്ടു പട്ടിണി
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കിടക്കുന്നതു ഇന്നു പതിന്നാലാം ദിവസം
ആകുന്നുവേല്ലാ. 34 അതുെകാണ്ടു ആഹാരം
കഴിേക്കണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
അേപക്ഷിക്കുന്നു; അതു നിങ്ങളുെട
രെക്ഷക്കുള്ളതേല്ലാ; നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തെന്റയും
തലയിെല ഒരു േരാമംേപാലും നഷ്ടമാകയില്ല നിശ്ചയം
എന്നു പറഞ്ഞു. 35 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടു അപ്പം
എടുത്തു എല്ലാവരും കാൺെക ൈദവെത്ത
വാഴത്്തിട്ടു നുറുക്കി തിന്നുതുടങ്ങി. 36 അേപ്പാൾ
എല്ലാവരും ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 37

കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ ആകപ്പാെട ഇരുനൂെറ്റഴുപത്താറു
ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 38 അവർ തിന്നു
തൃപത്ിവന്നേശഷം ധാന്യം കടലിൽ കളഞ്ഞു
കപ്പലിെന്റ ഭാരം കുെറച്ചു. 39 െവളിച്ചമായേപ്പാൾ
ഇന്ന േദശം എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും
കരയുേള്ളാരു തുറ കണ്ടു, കഴിയും എങ്കിൽ കപ്പൽ
അതിേലക്കു ഓടിേക്കണം എന്നു ഭാവിച്ചു. 40 നങ്കൂരം
അറുത്തു കടലിൽ വിട്ടു ചുക്കാെന്റ െകട്ടും അഴിച്ചു
െപരുമ്പായ ്കാറ്റുമുഖമായി െകാടുത്തു കെരക്കു
േനെര ഓടി. 41 ഇരുകടൽ കൂടിേയാരു സ്ഥലത്തിേന്മൽ
െചന്നു കയറുകയാൽ കപ്പൽ അടിഞ്ഞു അണിയം
ഉെറച്ചു ഇളക്കമില്ലാെതയായി; അമരം തിരയുെട
േകമത്താൽ ഉടഞ്ഞുേപായി. 42 തടവുകാരിൽ ആരും
നീന്തി ഓടിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ അവെര െകാേല്ലണം
എന്നു പടയാളികൾ ആേലാചിച്ചു. 43 ശതാധിപേനാ
െപൗെലാസിെന രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടു അവരുെട
താലപ്യ്യൎ ം തടുത്തു, നീന്തുവാൻ കഴിയുന്നവർ ആദ്യം
ചാടി കെരക്കു പറ്റുവാനും 44 േശഷമുള്ളവർ
പലകേമലും കപ്പലിെന്റ ഖണ്ഡങ്ങളുെട േമലുമായി
എത്തുവാനും കലപ്ിച്ചു; ഇങ്ങെന എല്ലാവരും
കരയിൽ എത്തി രക്ഷെപ്പടുവാൻ സംഗതിവന്നു.

൨൮൨൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
രക്ഷെപ്പട്ടേശഷം ദ്വീപിെന്റ േപർ െമലിത്ത
എന്നു ഞങ്ങൾ ്രഗഹിച്ചു. 2 അവിടെത്ത
ബർബരന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു അസാധാരണ ദയ

കാണിച്ചു, മഴയും ശീതവും നിമിത്തം തീ കൂട്ടി ഞങ്ങെള
ഒെക്കയും ൈകെക്കാണ്ടു. 3 െപൗെലാസ ്കുെറ
വിറകു െപറുക്കി തീയിൽ ഇട്ടെപ്പാൾ ഒരു അണലി
ചൂടുനിമിത്തം പുറെപ്പട്ടു അവെന്റ ൈകക്കു പറ്റി. 4

ആ ജന്തു അവെന്റ ൈകേമൽ തൂങ്ങുന്നതു
ബർബരന്മാർ കണ്ടേപ്പാൾ: ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു
കുലപാതകൻ സംശയമില്ല; കടലിൽ നിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ടിട്ടും നീതിേദവി അവെന ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ
സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 5 അവേനാ
ആ ജന്തുവിെന തീയിൽ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു, േദാഷം
ഒന്നും പറ്റിയില്ല. 6 അവൻ വീക്കൎ ുകേയാ െപെട്ടന്നു
ചത്തു വീഴുകേയാ െചയ്യും എന്നു െവച്ചു അവർ
കാത്തുനിന്നു; വളെര േനരം കാത്തുനിന്നിട്ടും അവന്നു
ആപത്തു ഒന്നും ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടു മനസ്സു
മാറി അവൻ ഒരു േദവൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

7 ആ സ്ഥലത്തിെന്റ സമീപത്തു പുബ്ലിെയാസ ്എന്ന
ദ്വീപു്രപമാണിക്കു ഒരു ജന്മഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
ഞങ്ങെള േചത്തൎ ു മൂന്നു ദിവസം ആദരേവാെട
അതിഥിസൽക്കാരം െചയത്ു. 8 പുബ്ലിെയാസിെന്റ
അപ്പൻ പനിയും അതിസാരവും പിടിച്ചു
കിടപ്പായിരുന്നു. െപൗെലാസ ്അവെന്റ അടുക്കൽ
അകത്തു െചന്നു ്രപാത്ഥൎ ിച്ചു അവെന്റേമൽ
ൈകെവച്ചു െസൗഖ്യം വരുത്തി. 9 ഇതു

സംഭവിച്ചേശഷം ദ്വീപിെല മറ്റു ദീനക്കാരും വന്നു
െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചു. 10 അവരും ഏറിയ സമ്മാനം
തന്നു ഞങ്ങെള മാനിച്ചു; ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറുന്ന
സമയം ആവശ്യമുള്ളതു കയറ്റിത്തന്നു.

11 മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞേശഷം ആ ദ്വീപിൽ
ശീതകാലം കഴിച്ചു കിടന്നിരുന്ന അശ്വനി
ചിഹ്നമുേള്ളാരു അെലക്സ്രന്തിയകപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ
കയറി പുറെപ്പട്ടു, 12 സുറക്കൂസയിൽ കെരക്കിറിങ്ങി
മൂന്നു നാൾ പാത്തൎ ു; അവിെട നിന്നു ചുറ്റി ഓടി
േരെഗ്യാനിൽ എത്തി. 13 ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു
െതക്കങ്കാറ്റു അടിച്ചതിനാൽ പിേറ്റന്നു പുെത്യാലിയിൽ
എത്തി. 14 അവിെട സേഹാദരന്മാെര കണ്ടു തങ്ങേളാടു
കൂെട ഏഴു നാൾ താമസിേക്കണം എന്നു അവർ
അേപക്ഷിച്ചു; പിെന്ന ഞങ്ങൾ േറാമയിൽ എത്തി. 15

അവിടെത്ത സേഹാദരന്മാർ ഞങ്ങളുെട വത്തൎ മാനം
േകട്ടിട്ടു അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവും വെര ഞങ്ങെള
എതിേരറ്റു വന്നു; അവെര കണ്ടിട്ടു െപൗെലാസ്
ൈദവെത്ത വാഴത്്തി ൈധയ്യൎ ം ്രപാപിച്ചു.

16 േറാമയിൽ എത്തിയേശഷം തനിക്കു കാവലായ
പടയാളിേയാടുകൂെട േവറിട്ടു പാപ്പൎ ാൻ െപൗെലാസിന്നു
അനുവാദം കിട്ടി.

17 മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ
െയഹൂദന്മാരിൽ ്രപധാനികളായവെര വിളിപ്പിച്ചു.
അവർ വന്നുകൂടിയേപ്പാൾ അവേരാടു പറഞ്ഞതു:
സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ജനത്തിേന്നാ
പിതാക്കന്മാരുെട ആചാരങ്ങൾേക്കാ വിേരാധം ഒന്നും
െചയത്ിട്ടില്ലാതിരിെക്ക എെന്ന െയരൂശേലമിൽനിന്നു
ബദ്ധനായി േറാമക്കാരുെട കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചു. 18

അവർ വിസ്തരിച്ചാെറ മരണേയാഗ്യമായതു ഒന്നും
എന്നിൽ കാണായ്കയാൽ എെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ അവക്കൎ ു
മനസുണ്ടായിരുന്നു 19 എന്നാൽ െയഹൂദന്മാർ
എതിർപറകയാൽ ഞാൻ ൈകസെര അഭയം
െചാേല്ലണ്ടിവന്നു; എെന്റ ജാതിയുെട േനെര അന്യായം
േബാധിപ്പിപ്പാൻ എനിക്കു യാെതാന്നും
ഉണ്ടായിട്ടല്ലതാനും. 20 ഇതു േഹതുവായി നിങ്ങെള
കണ്ടു സംസാരിേക്കണം എന്നുെവച്ചു ഞാൻ നിങ്ങെള
വിളിപ്പിച്ചു. യി്രസാേയലിെന്റ ്രപത്യാശനിമിത്തം
ആകുന്നു ഞാൻ ഈ ചങ്ങല ചുമക്കുന്നതു. 21 അവർ
അവേനാടു: നിെന്റ സംഗതിക്കു െയഹൂദ്യയിൽ നിന്നു
ഞങ്ങൾക്കു എഴുത്തു വരികേയാ സേഹാദരന്മാരിൽ
ആരും വന്നു നിെന്നെക്കാണ്ടു യാെതാരു േദാഷവും
പറകേയാ െചയത്ിട്ടില്ല. 22 എങ്കിലും ഈ
മതേഭദത്തിന്നു എല്ലായിടത്തും വിേരാധം പറയുന്നു
എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനാൽ നിെന്റ മതം ഇന്നതു
എന്നു നീ തേന്ന പറഞ്ഞുേകൾപ്പാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.

23 ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടു പലരും അവെന്റ
പാപ്പൎ ിടത്തിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവേരാടു
അവൻ ൈദവരാജ്യത്തിന്നു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളും ആധാരമാക്കി
േയശുവിെനക്കുറിച്ചു അവക്കൎ ു േബാധം വരുമാറു
രാവിെല തുടങ്ങി സന്ധ്യവെര വിവരിച്ചു. 24 അവൻ
പറഞ്ഞതു ചിലർ സമ്മതിച്ചു; ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല. 25

അവർ തമ്മിൽ േയാജിക്കാെത പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ
െപൗെലാസ ്അവേരാടു ഒരു വാക്കു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:

26 “നിങ്ങൾ െചവിെകാണ്ടു േകട്ടിട്ടും
്രഗഹിക്കാതിരിക്കും; കണ്ണുെകാണ്ടു കണ്ടിട്ടും
കാണാതിരിക്കും; കണ്ണുെകാണ്ടു കാണാെതയും
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െചവിെകാണ്ടു േകൾക്കാെതയും ഹൃദയംെകാണ്ടു
്രഗഹിച്ചു മനന്തിരിയാെതയും. 27 ഞാൻ അവെര
െസൗഖ്യമാക്കാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന്നു ഈ
ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുെട
െചവി േകൾപ്പാൻ മന്ദമായിരിക്കുന്നു; അവരുെട
കണ്ണു അെടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഈ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ േപായി പറക”

എന്നിങ്ങെന പരിശുദ്ധാത്മാവു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ശരി തേന്ന. 28 ആകയാൽ ൈദവം
തെന്റ ഈ രക്ഷ ജാതികൾക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ
േകൾക്കും എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.

29 അവൻ കൂലിക്കു വാങ്ങിയ വീട്ടിൽ രണ്ടു
സംവത്സരം മുഴുവൻ പാത്തൎ ു, തെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നവെര ഒെക്കയും ൈകെക്കാണ്ടു 30 പൂണ്ണൎ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട വിഘന്ംകൂടാെത ൈദവരാജ്യം
്രപസംഗിച്ചും കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചു
ഉപേദശിച്ചും േപാന്നു.
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1

േറാമർേറാമർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവം തെന്റ പു്രതനും നമ്മുെട കത്തൎ ാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചു 2

വിശുദ്ധേരഖകളിൽ തെന്റ ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം മുമ്പുകൂട്ടി വാഗദ്ത്തം െചയത്
സുവിേശഷത്തിന്നായി േവർതിരിച്ചു വിളിക്കെപ്പട്ട
അെപ്പാസ്തലനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനുമായ
െപൗെലാസ് 3 േറാമയിൽ ൈദവത്തിന്നു ്രപിയരും
വിളിക്കെപ്പട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായ എല്ലാവക്കൎ ും
എഴുതുന്നതു: 4 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 5 ജഡം സംബന്ധിച്ചു
ദാവീദിെന്റ സന്തതിയിൽനിന്നു ജനിക്കയും മരിച്ചിട്ടു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുെട ആത്മാവു
സംബന്ധിച്ചു ൈദവപു്രതൻ എന്നു ശക്തിേയാെട
നിണ്ണൎ യിക്കെപ്പടുകയും െചയത്ിരിക്കുന്നവനാലേല്ലാ
ഞങ്ങൾ 6 അവെന്റ നാമത്തിന്നായി
സകലജാതികളുെടയും ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന്നു
അനുസരണം വരുേത്തണ്ടതിന്നു കൃപയും
അെപ്പാസ്തലത്വവും ്രപാപിച്ചതു. 7 അവരിൽ
േയശു്രകിസ്തുവിന്നായി വിളിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങളും
ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

8 നിങ്ങളുെട വിശ്വാസം സവ്വൎ േലാകത്തിലും
്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ആദ്യം തേന്ന
എെന്റ ൈദവത്തിന്നു േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം
നിങ്ങൾെക്കല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു. 9

ഞാൻ ഇടവിടാെത നിങ്ങെള ഓത്തൎ ുെകാണ്ടു
ൈദേവഷ്ടത്താൽ എേപ്പാൾ എങ്കിലും നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്റ
്രപാത്ഥൎ നയിൽ എേപ്പാഴും യാചിക്കുന്നു 10

എന്നുള്ളതിന്നു അവെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ചുള്ള
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ൈദവം എനിക്കു സാക്ഷി.
11 നിങ്ങളുെട സ്ഥിരീകരണത്തിന്നായി ആത്മികവരം
വല്ലതും നിങ്ങൾക്കു നേല്കണ്ടതിന്നു, 12 അതായതു
നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒെത്താരുമിച്ചുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട എനിക്കും
ആശ്വാസം ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള കാണ്മാൻ
വാഞഛ്ിക്കുന്നു. 13 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
എനിക്കു േശഷം ജാതികളിൽ എന്നേപാെല
നിങ്ങളിലും വല്ല ഫലവും ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വരുവാൻ പലേപ്പാഴും ഭാവിച്ചു എങ്കിലും
ഇതുവെര മുടക്കം വന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14

യവനന്മാക്കൎ ും ബബൎ രന്മാക്കൎ ും ജ്ഞാനികൾക്കും
ബുദ്ധിഹീനക്കൎ ും ഞാൻ കടക്കാരൻ ആകുന്നു. 15

അങ്ങെന േറാമയിലുള്ള നിങ്ങേളാടും സുവിേശഷം
അറിയിപ്പാൻ എന്നാൽ ആേവാളം ഞാൻ

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 16 സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ചു
എനിക്കു ലജ്ജയില്ല; വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും ആദ്യം
െയഹൂദന്നും പിെന്ന യവനന്നും അതു രെക്ഷക്കായി
ൈദവശക്തിയാകുന്നുവേല്ലാ. 17 അതിൽ
ൈദവത്തിെന്റ നീതി വിശ്വാസം േഹതുവായും
വിശ്വാസത്തിന്നായിെക്കാണ്ടും െവളിെപ്പടുന്നു.
“നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

18 അനീതിെകാണ്ടു സത്യെത്ത തടുക്കുന്ന
മനുഷ്യരുെട സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും േനെര
ൈദവത്തിെന്റ േകാപം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു
െവളിെപ്പടുന്നു. 19 ൈദവെത്തക്കുറിച്ചു
അറിയാകുന്നതു അവക്കൎ ു െവളിവായിരിക്കുന്നു;
ൈദവം അവക്കൎ ു െവളിവാക്കിയേല്ലാ. 20 അവെന്റ
നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി അവെന്റ
അദൃശ്യലക്ഷണങ്ങൾ േലാകസൃഷ്ടിമുതൽ അവെന്റ
്രപവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്കു െതളിവായി
െവളിെപ്പട്ടുവരുന്നു; അവക്കൎ ു
്രപതിവാദമില്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 21 അവർ
ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടും അവെന ൈദവെമന്നു
ഓത്തൎ ു മഹത്വീകരിക്കേയാ നന്ദി കാണിക്കേയാ
െചയ്യാെത തങ്ങളുെട നിരൂപണങ്ങളിൽ
വ്യത്ഥൎ രായിത്തീന്നൎ ു, അവരുെട വിേവകമില്ലാത്ത
ഹൃദയം ഇരുണ്ടുേപായി. 22 ജ്ഞാനികൾ എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു അവർ മൂഢരായിേപ്പായി; 23

അക്ഷയനായ ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിെന അവർ
ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ, പക്ഷി, നാൽക്കാലി, ഇഴജാതി
എന്നിവയുെട രൂപസാദൃശ്യമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.

24 അതുെകാണ്ടു ൈദവം അവെര തങ്ങളുെട
ഹൃദയങ്ങളിെല േമാഹങ്ങളിൽ സ്വന്തശരീരങ്ങെള
തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവമാനിേക്കണ്ടതിന്നു അശുദ്ധിയിൽ
ഏലപ്ിച്ചു. 25 ൈദവത്തിെന്റ സത്യം അവർ
വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, സൃഷ്ടിച്ചവെനക്കാൾ
സൃഷ്ടിെയ ഭജിച്ചു ആരാധിച്ചു; അവൻ എേന്നക്കും
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. ആേമൻ.

26 അതുെകാണ്ടു ൈദവം അവെര
അവമാനരാഗങ്ങളിൽ ഏലപ്ിച്ചു; അവരുെട ്രസ്തീകൾ
സ്വാഭാവികേഭാഗെത്ത
സ്വഭാവവിരുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 27 അവ്വണ്ണം
പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവിക്രസ്തീേഭാഗം വിട്ടു അേന്യാന്യം
കാമം ജ്വലിച്ചു ആേണാടു ആൺ അവലക്ഷണമായതു
്രപവത്തൎ ിച്ചു. ഇങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട വി്രഭമത്തിന്നു
േയാഗ്യമായ ്രപതിഫലം തങ്ങളിൽ തേന്ന ്രപാപിച്ചു.

28 ൈദവെത്ത പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ
ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞതിന്നു തക്കവണ്ണം ൈദവം അവെര
ഉചിതമല്ലാത്തതു െചയവ്ാൻ നികൃഷ്ടബുദ്ധിയിൽ
ഏലപ്ിച്ചു. 29 അവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും
അത്യാ്രഗഹവും ദുബ്ബൎ ുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ; അസൂയ,
െകാല, പിണക്കം, കപടം, ദുശ്ശീലം എന്നിവ
തിങ്ങിയവർ, 30 കുരളക്കാർ, ഏഷണിക്കാർ,
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ൈദവേദ്വഷികൾ, നിഷഠ്ൂരന്മാർ, ഗർവ്വിഷഠ്ന്മാർ,
ആത്മ്രപശംസക്കാർ, പുതുേദാഷം
സങ്കലപ്ിക്കുന്നവർ, മാതാപിതാക്കന്മാെര
അനുസരിക്കാത്തവർ, 31 ബുദ്ധിഹീനർ,
നിയമലംഘികൾ, വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ, കനിവറ്റവർ
32 ഈ വക ്രപവൃത്തിക്കുന്നവർ മരണേയാഗ്യർ
എന്നുള്ള ൈദവന്യായം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവെയ
്രപവത്തൎ ിക്ക മാ്രതമല്ല ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവരിൽ
്രപസാദിക്കയുംകൂെട െചയ്യുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുെകാണ്ടു വിധിക്കുന്ന ഏതു
മനുഷ്യനുമായുേള്ളാേവ, നിനക്കു ്രപതിവാദം
പറവാൻ ഇല്ല; അന്യെന വിധിക്കുന്നതിൽ നീ

നിെന്നത്തെന്ന കുറ്റം വിധിക്കുന്നു; വിധിക്കുന്ന നീ
അതു തേന്ന ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നുവേല്ലാ. 2 എന്നാൽ
ആവക ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവരുെട േനെര ൈദവത്തിെന്റ
വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്നു നാം
അറിയുന്നു. 3 ആവക ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെര
വിധിക്കയും അതു തേന്ന ്രപവത്തൎ ിക്കയും െചയ്യുന്ന
മനുഷ്യാ, നീ ൈദവത്തിെന്റ വിധിയിൽനിന്നു െതറ്റി
ഒഴിയും എന്നു നിെനക്കുന്നുേവാ? 4 അല്ല,
ൈദവത്തിെന്റ ദയ നിെന്ന മാനസാന്തരത്തിേലക്കു
നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാെത നീ അവെന്റ ദയ, ക്ഷമ,
ദീഘൎ ക്ഷാന്തി എന്നിവയുെട ഐശ്വയ്യൎ ം
നിരസിക്കുന്നുേവാ? 5 എന്നാൽ നിെന്റ
കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ
ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള വിധി െവളിെപ്പടുന്ന
േകാപദിവസേത്തക്കു നിനക്കു തേന്ന േകാപം
ചരതിച്ചുെവക്കുന്നു. 6 അവൻ ഓേരാരുത്തന്നു
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്ക പകരം െചയ്യും. 7

നല്ല ്രപവൃത്തിക്കു േവണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ടു േതജസ്സും
മാനവും അക്ഷയതയും അേന്വഷിക്കുന്നവക്കൎ ു 8

നിത്യജീവനും, ശാഠ്യം പൂണ്ടു സത്യം അനുസരിക്കാെത
അനീതി അനുസരിക്കുന്നവക്കൎ ു േകാപവും േ്രകാധവും
െകാടുക്കും. 9 തിന്മ ്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ഏതു
മനുഷ്യാത്മാവിന്നും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം
െയഹൂദന്നും പിെന്ന യവനന്നും വരും. 10 നന്മ
്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ഏവന്നും മഹത്വവും മാനവും
സമാധാനവും ആദ്യം െയഹൂദന്നും പിെന്ന യവനന്നും
ലഭിക്കും. 11 ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ മുഖപക്ഷം
ഇല്ലേല്ലാ. 12 ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാെത പാപം
െചയത്വർ ഒെക്കയും ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത
നശിച്ചുേപാകും; ന്യായ്രപമാണം ഉണ്ടായിട്ടു പാപം
െചയത്വർ ഒെക്കയും ന്യായ്രപമാണത്താൽ
വിധിക്കെപ്പടും. 13 ന്യായ്രപമാണം േകൾക്കുന്നവരല്ല
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ; ന്യായ്രപമാണം
ആചരിക്കുന്നവരേ്രത നീതികരിക്കെപ്പടുന്നതു. 14

ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിലുള്ളതു സ്വഭാവത്താൽ
െചയ്യുേമ്പാൾ ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത അവർ
തങ്ങൾക്കു തേന്ന ഒരു ന്യായ്രപമാണം ആകുന്നു. 15

അവരുെട മനസ്സാക്ഷികൂെട സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും
അവരുെട വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകേയാ
്രപതിവാദിക്കേയാ െചയത്ുംെകാണ്ടു അവർ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തി തങ്ങളുെട
ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു;
16 ൈദവം േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുെട

രഹസ്യങ്ങെള എെന്റ സുവിേശഷ്രപകാരം ന്യായം
വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തേന്ന.

17 നീേയാ െയഹൂദൻ എന്നു േപർെകാണ്ടും
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും 18 ൈദവത്തിൽ
്രപശംസിച്ചും ന്യായ്രപമാണത്തിൽ നിന്നു പഠിക്കയാൽ
അവെന്റ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞും േഭദാേഭദങ്ങൾ
വിേവചിച്ചും 19 ജ്ഞാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും
സ്വരൂപം ന്യായ്രപമാണത്തിൽ നിന്നു നിനക്കു
ലഭിച്ചതുെകാണ്ടു നീ കുരുടക്കൎ ു വഴി കാട്ടുന്നവൻ, 20

ഇരുട്ടിലുള്ളവക്കൎ ു െവളിച്ചം, മൂഢെര
പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ, ശിശുക്കൾക്കു ഉപേദഷ്ടാവു എന്നു
ഉെറച്ചുമിരിക്കുെന്നങ്കിൽ- 21 േഹ, അന്യെന
ഉപേദശിക്കുന്നവേന, നീ നിെന്നത്തെന്ന
ഉപേദശിക്കാത്തതു എന്തു? േമാഷ്ടിക്കരുതു എന്നു
്രപസംഗിക്കുന്ന നീ േമാഷ്ടിക്കുന്നുേവാ? 22 വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുതു എന്നു പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരം
െചയ്യുന്നുേവാ? വി്രഗഹങ്ങെള െവറുക്കുന്ന നീ
േക്ഷ്രതം കവച്ചൎ  െചയ്യുന്നുേവാ? 23

ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്ന നീ
ന്യായ്രപമാണലംഘനത്താൽ ൈദവെത്ത
അപമാനിക്കുന്നുേവാ?

24 “നിങ്ങൾ നിമിത്തം ൈദവത്തിെന്റ നാമം
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 25 നീ
ന്യായ്രപമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിേച്ഛദന
്രപേയാജനമുള്ളതു സത്യം;
ന്യായ്രപമാണലംഘിയായാേലാ നിെന്റ പരിേച്ഛദന
അ്രഗചർമ്മമായിത്തീന്നൎ ു. 26 അ്രഗചമ്മൎ ി
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള ്രപമാണിച്ചാൽ
അവെന്റ അ്രഗചമ്മൎ ം പരിേച്ഛദന എന്നു
എണ്ണുകയില്ലേയാ? 27 സ്വഭാവത്താൽ
അ്രഗചമ്മൎ ിയായവൻ ന്യായ്രപമാണം അനുഷഠ്ിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിേച്ഛദനയുമുള്ള
ന്യായ്രപമാണലംഘിയായ നിെന്ന അവൻ
വിധിക്കയില്ലേയാ? 28 പുറെമ െയഹൂദനായവൻ
െയഹൂദനല്ല; പുറെമ ജഡത്തിലുള്ളതു
പരിേച്ഛദനയുമല്ല; 29 അകെമ െയഹൂദനായവനേ്രത
െയഹൂദൻ; അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള
ഹൃദയപരിേച്ഛദനയേ്രത പരിേച്ഛദന; അവന്നു
മനുഷ്യരാലല്ല ൈദവത്താൽ തേന്ന പുകഴച് ലഭിക്കും.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ െയഹൂദന്നു എന്തു വിേശഷത? അല്ല,
പരിേച്ഛദനയാൽ എന്തു ്രപേയാജനം? 2

സകലവിധത്തിലും വളെര ഉണ്ടു; ഒന്നാമതു
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുെട പക്കൽ
സമപ്പൎ ിച്ചിരിക്കുന്നതു തേന്ന. 3 ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല
എങ്കിൽ അവരുെട അവിശ്വാസത്താൽ ൈദവത്തിെന്റ
വിശ്വസ്തെതക്കു നീക്കം വരുേമാ? 4 ഒരുനാളും ഇല്ല.
“നിെന്റ വാക്കുകളിൽ നീ നീതീകരിക്കെപ്പടുവാനും
നിെന്റ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ജയിപ്പാനും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ൈദവം
സത്യവാൻ, സകല മനുഷ്യരും േഭാഷ്കു പറയുന്നവർ
എേന്ന വരൂ. 5 എന്നാൽ നമ്മുെട അനീതി
ൈദവത്തിെന്റ നീതിെയ ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു എങ്കിൽ
നാം എന്തു പറയും? ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ൈദവം
നീതിയില്ലാത്തവൻ എേന്നാ?— ഞാൻ മാനുഷരീതിയിൽ
പറയുന്നു — ഒരുനാളുമല്ല; 6 അെല്ലങ്കിൽ ൈദവം
േലാകെത്ത എങ്ങെന വിധിക്കും? 7 ൈദവത്തിെന്റ
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സത്യം എെന്റ േഭാഷ്കിനാൽ അവെന്റ മഹത്വത്തിന്നായി
അധികം െതളിവായി എങ്കിൽ എെന്ന പാപി എന്നു
വിധിക്കുന്നതു എന്തു? 8 നല്ലതു വേരണ്ടതിന്നു തീയതു
െചയ്ക എന്നു പറയരുേതാ? ഞങ്ങൾ അങ്ങെന
പറയുന്നു എന്നു ചിലർ ഞങ്ങെള
ദുഷിച്ചുപറയുന്നുവേല്ലാ. ഇവക്കൎ ു വരുന്ന ശിക്ഷാവിധി
നീതിയുള്ളതു തേന്ന.

9 ആകയാൽ എന്തു? നമുക്കു വിേശഷതയുേണ്ടാ?
അേശഷമില്ല; െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുേപാെല
പാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു എന്നു നാം മുെമ്പ
െതളിയിച്ചുവേല്ലാ.

10 “നീതിമാൻ ആരുമില്ല. ഒരുത്തൻ േപാലുമില്ല. 11

്രഗഹിക്കുന്നവൻ ഇല്ല, ൈദവെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നവനും ഇല്ല. 12 എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി
ഒരുേപാെല െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീന്നൎ ു; നന്മ
െചയ്യുന്നവനില്ല, ഒരുത്തൻ േപാലും ഇല്ല. 13 അവരുെട
െതാണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി: നാവുെകാണ്ടു അവർ
ചതിക്കുന്നു; സപ്പൎ വിഷം അവരുെട അധരങ്ങൾക്കു
കീെഴ ഉണ്ടു. 14 അവരുെട വായിൽ ശാപവും ൈകപ്പും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 അവരുെട കാൽ രക്തം
െചാരിയുവാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്നു. 16 നാശവും
അരിഷ്ടതയും അവരുെട വഴികളിൽ ഉണ്ടു. 17

സമാധാനമാഗ്ഗൎ ം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 18 അവരുെട
ദൃഷ്ടയിൽ ൈദവഭയം ഇല്ല”
എന്നിങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

19 ന്യായ്രപമാണം പറയുന്നതു എല്ലാം
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവേരാടു ്രപസ്താവിക്കുന്നു
എന്നു നാം അറിയുന്നു. അങ്ങെന ഏതു വായും
അടഞ്ഞു സവ്വൎ േലാകവും ൈദവസന്നിധിയിൽ
ശിക്ഷാേയാഗ്യമായിത്തീേരണ്ടതേ്രത. 20 അതുെകാണ്ടു
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ല;
ന്യായ്രപമാണത്താൽ പാപത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനമേ്രത
വരുന്നതു. 21 ഇേപ്പാേഴാ ൈദവത്തിെന്റ നീതി,
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും േയശു്രകിസ്തുവിങ്കെല
വിശ്വാസത്താലുള്ള ൈദവനീതി, തേന്ന, ന്യായ്രപമാണം
കൂടാെത െവളിെപ്പട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 22 അതിന്നു
ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു. 23 ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല; എല്ലാവരും പാപം
െചയത്ു ൈദവേതജസ്സു ഇല്ലാത്തവരായിത്തീന്നൎ ു, 24

അവെന്റ കൃപയാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കെല
വീെണ്ടടുപ്പുമൂലം െസൗജന്യമായേ്രത
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നതു. 25 വിശ്വസിക്കുന്നവക്കൎ ു
അവൻ തെന്റ രക്തംമൂലം ്രപായശ്ചിത്തമാകുവാൻ
ൈദവം അവെന പരസ്യമായി നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ൈദവം തെന്റ െപാറുമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങെള
ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകനിമിത്തം തെന്റ നീതിെയ
്രപദശൎ ിപ്പിപ്പാൻ, 26 താൻ നീതിമാനും േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെന നീതീകരിക്കുന്നവനും
ആേകണ്ടതിന്നു ഇക്കാലത്തു തെന്റ നീതിെയ
്രപദശൎ ിപ്പിപ്പാൻ തേന്ന അങ്ങെന െചയത്തു. 27

ആകയാൽ ്രപശംസ എവിെട? അതു െപായേ്പായി.
ഏതു മാഗ്ഗൎ ത്താൽ? കമ്മൎ മാഗ്ഗൎ ത്താേലാ? അല്ല,
വിശ്വാസമാഗ്ഗൎ ത്താലേ്രത. 28 അങ്ങെന മനുഷ്യൻ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൂടാെത
വിശ്വാസത്താൽ തേന്ന നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു
നാം അനുമാനിക്കുന്നു. 29 അല്ല, ൈദവം
െയഹൂദന്മാരുെട ൈദവം മാ്രതേമാ? ജാതികളുെടയും
ൈദവമല്ലേയാ? അേത ജാതികളുെടയും ൈദവം
ആകുന്നു. 30 ൈദവം ഏകനേല്ലാ; അവൻ

വിശ്വാസംമൂലം പരിേച്ഛദനക്കാെരയും വിശ്വാസത്താൽ
അ്രഗചമ്മൎ ികെളയും നീതീകരിക്കുന്നു. 31 ആകയാൽ
നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായ്രപമാണെത്ത
ദുബ്ബൎ ലമാക്കുന്നുേവാ? ഒരു നാളും ഇല്ല; നാം
ന്യായ്രപമാണെത്ത ഉറപ്പിക്കയേ്രത െചയ്യുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ നമ്മുെട പൂവ്വൎ പിതാവായ
അ്രബാഹാം ജഡ്രപകാരം എന്തു ്രപാപിച്ചു
എന്നു പറേയണ്ടു? 2 അ്രബാഹാം

്രപവൃത്തിയാൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടു എങ്കിൽ അവന്നു
്രപശംസിപ്പാൻ സംഗതി ഉണ്ടു; ൈദവസന്നിധിയിൽ
ഇല്ലതാനും, 3 തിരുെവഴുത്തു എന്തു പറയുന്നു?
“അ്രബാഹാം ൈദവെത്ത വിശ്വസിച്ചു; അതു അവന്നു
നീതിയായി കണക്കിട്ടു” എന്നു തേന്ന. 4 എന്നാൽ
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവന്നു കൂലി കണക്കിടുന്നതു
കൃപയായിട്ടല്ല കടമായിട്ടേ്രത. 5 ്രപവത്തൎ ിക്കാത്തവൻ
എങ്കിലും അഭക്തെന നിതീകരിക്കുന്നവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവേന്നാ അവെന്റ വിശ്വാസം നീതിയായി
കണക്കിടുന്നു. 6 ൈദവം ്രപവൃത്തികൂടാെത
നീതികണക്കിടുന്ന മനുഷ്യെന്റ ഭാഗ്യം ദാവീദും
വണ്ണൎ ിക്കുന്നതു:

7 “അധമ്മൎ ം േമാചിച്ചും പാപം മെറച്ചും കിട്ടിയവർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ.

8 കത്തൎ ാവു പാപം കണക്കിടാത്ത മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ.”
9 ഈ ഭാഗ്യവണ്ണൎ നം പരിേച്ഛദെനേക്കാ?
അ്രഗചമ്മൎ ത്തിന്നു കൂെടേയാ? അ്രബാഹാമിന്നു
വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നേല്ലാ നാം
പറയുന്നതു. 10 എങ്ങെന കണക്കിട്ടതു?
പരിേച്ഛദനയിേലാ? അ്രഗചമ്മൎ ത്തിേലാ?
പരിേച്ഛദനയിലല്ല, അ്രഗചമ്മൎ ത്തിലേ്രത. 11

അ്രഗചമ്മൎ ത്തിൽെവച്ചു ഉണ്ടായിരുന്ന
വിശ്വാസനീതിക്കു മു്രദയായി പരിേച്ഛദന എന്ന
അടയാളം അവന്നു ലഭിച്ചതു അ്രഗചമ്മൎ േത്താെട
വിശ്വസിക്കുന്നവക്കൎ ും കൂെട നീതി
കണക്കിടെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം താൻ അവക്കൎ ു
എല്ലാവക്കൎ ും പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിന്നും 12

പരിേച്ഛദന മാ്രതമുള്ളവരല്ല നമ്മുെട പിതാവായ
അ്രബാഹാമിന്നു അ്രഗചമ്മൎ ത്തിൽെവച്ചു ഉണ്ടായിരുന്ന
വിശ്വാസെത്ത അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ
പരിേച്ഛദനക്കാക്കൎ ു പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിന്നും
തേന്ന. 13 േലാകാവകാശി ആകും എന്നുള്ള
വാഗദ്ത്തം അ്രബാഹാമിേന്നാ അവെന്റ സന്തതിേക്കാ
ന്യായ്രപമാണത്താലല്ല വിശ്വാസത്തിെന്റ നീതിയാലേല്ലാ
ലഭിച്ചതു. 14 എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണമുള്ളവർ
അവകാശികൾ എങ്കിൽ വിശ്വാസം വ്യത്ഥൎ വും
വാഗദ്ത്തം ദുബ്ബൎ ലവും എന്നു വരും. 15

ന്യായ്രപമാണേമാ േകാപത്തിന്നു േഹതുവാകുന്നു;
ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാേത്തടത്തു ലംഘനവുമില്ല. 16

അതുെകാണ്ടു കൃപാദാനം എന്നു വേരണ്ടതിന്നു
വിശ്വാസത്താലേ്രത അവകാശികൾ ആകുന്നതു;
വാഗദ്ത്തം സകലസന്തതിക്കും,
ന്യായ്രപമാണമുള്ളവക്കൎ ു മാ്രതമല്ല, അ്രബാഹാമിെന്റ
വിശ്വാസമുള്ളവക്കൎ ും കൂെട ഉറപ്പാേകണ്ടതിന്നു തെന്ന.
17 മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിക്കയും ഇല്ലാത്തതിെന
ഉള്ളതിെനേപ്പാെല വിളിക്കയും െചയ്യുന്നവനായി താൻ
വിശ്വസിച്ച ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ
നമുെക്കല്ലാവക്കൎ ും പിതാവാേകണ്ടതിന്നു തേന്ന.
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“ഞാൻ നിെന്ന ബഹുജാതികൾക്കു
പിതാവാക്കിെവച്ചു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
18 “നിെന്റ സന്തതി ഇവ്വണ്ണം ആകും” എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നതുേപാെല താൻ
ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാകും എന്നു അവൻ
ആെശക്കു വിേരാധമായി ആശേയാെട വിശ്വസിച്ചു. 19

അവൻ ഏകേദശം നൂറു വയസ്സുള്ളവനാകയാൽ തെന്റ
ശരീരം നിജ്ജൎ ീവമായിേപ്പായതും സാറയുെട
ഗഭൎപാ്രതത്തിെന്റ നിജ്ജൎ ീവത്വവും ്രഗഹിച്ചിട്ടും
വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. 20 ൈദവത്തിെന്റ
വാഗദ്ത്തത്തിങ്കൽ അവിശ്വാസത്താൽ സംശയിക്കാെത
വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പട്ടു ൈദവത്തിന്നു മഹത്വം
െകാടുത്തു, 21 അവൻ വാഗദ്ത്തം െചയത്തു
്രപവത്തൎ ിപ്പാനും ശക്തൻ എന്നു പൂണ്ണൎ മായി ഉെറച്ചു.
22 അതുെകാണ്ടു അതു അവന്നു നീതിയായി
കണക്കിട്ടു. 23 അവന്നു കണക്കിട്ടു എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു അവെന വിചാരിച്ചു മാ്രതം
അല്ല, 24 നെമ്മ വിചാരിച്ചുംകൂെട ആകുന്നു. നമ്മുെട
അതി്രകമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചും
നമ്മുെട നീതീകരണത്തിന്നായി ഉയിപ്പൎ ിച്ചുമിരിക്കുന്ന 25

നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്നു
ഉയപ്പൎ ിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും
കണക്കിടുവാനുള്ളതാകയാൽ തേന്ന.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടു നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുമൂലം നമുക്കു
ൈദവേത്താടു സമാധാനം ഉണ്ടു. 2 നാം

നില്ക്കുന്ന ഈ കൃപയിേലക്കു നമുക്കു അവന്മൂലം
വിശ്വാസത്താൽ ്രപേവശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; നാം
ൈദവേതജസ്സിെന്റ ്രപത്യാശയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു. 3

അതു തേന്ന അല്ല, കഷ്ടത സഹിഷണ്തെയയും
സഹിഷണ്ത സിദ്ധതെയയും സിദ്ധത ്രപത്യാശെയയും
ഉളവാക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു 4 നാം കഷ്ടങ്ങളിലും
്രപശംസിക്കുന്നു. 5 ്രപത്യാെശേക്കാ ഭംഗം വരുന്നില്ല;
ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹം നമുക്കു നല്കെപ്പട്ട
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
പകന്നൎ ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 നാം ബലഹീനർ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ്രകിസ്തു തക്കസമയത്തു
അഭക്തക്കൎ ുേവണ്ടി മരിച്ചു. 7 നീതിമാന്നുേവണ്ടി
ആെരങ്കിലും മരിക്കുന്നതു ദുല്ലൎ ഭം; ഗുണവാന്നുേവണ്ടി
പേക്ഷ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കും. 8 ്രകിസ്തുേവാ
നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
നമുക്കുേവണ്ടി മരിക്കയാൽ ൈദവം തനിക്കു
നേമ്മാടുള്ള േസ്നഹെത്ത ്രപദശൎ ിപ്പിക്കുന്നു. 9 അവെന്റ
രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടേശഷേമാ നാം അവനാൽ
എ്രത അധികമായി േകാപത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷിക്കെപ്പടും. 10 ശ്രതുക്കളായിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
നമുക്കു അവെന്റ പു്രതെന്റ മരണത്താൽ ൈദവേത്താടു
നിരപ്പു വന്നു എങ്കിൽ നിരന്നേശഷം നാം അവെന്റ
ജീവനാൽ എ്രത അധികമായി രക്ഷിക്കെപ്പടും. 11

അ്രതയുമല്ല, നമുക്കു ഇേപ്പാൾ നിരപ്പു ലഭിച്ചതിന്നു
കാരണമായ നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം നാം ൈദവത്തിൽ
്രപശംസിക്കയും െചയ്യുന്നു.

12 അതുെകാണ്ടു ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും
പാപത്താൽ മരണവും േലാകത്തിൽ കടന്നു, ഇങ്ങെന
എല്ലാവരും പാപം െചയ്കയാൽ മരണം
സകലമനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. 13 പാപേമാ

ന്യായ്രപമാണംവെര േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
പാപെത്ത കണക്കിടുന്നില്ല. 14 എങ്കിലും
വരുവാനുള്ളവെന്റ ്രപതിരൂപമായ ആദാമിെന്റ
ലംഘനത്തിന്നു തുല്യമായി പാപം െചയ്യാത്തവരിലും
മരണം ആദാം മുതൽ േമാെശവെര വാണിരുന്നു. 15

എന്നാൽ ലംഘനത്തിെന്റ കായ്യൎ വും കൃപാവരത്തിെന്റ
കായ്യൎ വും ഒരുേപാെലയല്ല; ഏകെന്റ ലംഘനത്താൽ
അേനകർ മരിച്ചു എങ്കിൽ ൈദവകൃപയും
ഏകമനുഷ്യനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയാലുള്ള
ദാനവും അേനകക്കൎ ു േവണ്ടി ഏറ്റവും അധികം
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 ഏകൻ പാപം െചയത്തിെന്റ
ഫലവും ദാനത്തിെന്റ കായ്യൎ വും ഒരുേപാെലയല്ല;
ഏകെന്റ പാപം ശിക്ഷാവിധി കലപ്ിപ്പാൻ
േഹതുവായിത്തീന്നൎ ു. കൃപാവരേമാ അേനക
ലംഘനങ്ങെള േമാചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്കു
േഹതുവായിത്തിന്നൎ ു. 17 ഏകെന്റ ലംഘനത്താൽ
മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എങ്കിൽ
കൃപയുെടയും നീതിദാനത്തിെന്റയും
സമൃദ്ധിലഭിക്കുന്നവർ േയശു്രകിസ്തു എന്ന ഏകൻ
നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ വാഴും. 18

അങ്ങെന ഏകലംഘനത്താൽ സകലമനുഷ്യക്കൎ ും
ശിക്ഷാവിധിവന്നതുേപാെല ഏകനീതിയാൽ
സകലമനുഷ്യക്കൎ ും ജീവകാരണമായ നീതീകരണവും
വന്നു. 19 ഏകമനുഷ്യെന്റ അനുസരണേക്കടിനാൽ
അേനകർ പാപികളായിത്തീന്നൎ തുേപാെല ഏകെന്റ
അനുസരണത്താൽ അേനകർ നീതിമാന്മാരായിത്തീരും.
20 എന്നാൽ ലംഘനം െപരുേകണ്ടതിന്നു
ന്യായ്രപമാണവും ഇടയിൽ േചന്നൎ ുവന്നു; എങ്കിലും
പാപം െപരുകിേയടത്തു കൃപ അത്യന്തം വദ്ധൎ ിച്ചു. 21

പാപം മരണത്താൽ വാണതുേപാല കൃപയും നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നീതിയാൽ
നിത്യജീവന്നായി വാേഴണ്ടതിന്നു തേന്ന.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകയാൽ നാം എന്തു പറേയണ്ടു? കൃപ
െപരുേകണ്ടതിന്നു പാപം
െചയത്ുെകാണ്ടിരിക്ക എേന്നാ? ഒരുനാളും

അരുതു. 2 പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം
ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നതു എങ്ങെന? 3 അല്ല,
േയശു്രകിസ്തുവിേനാടു േചരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റവരായ
നാം എല്ലാവരും അവെന്റ മരണത്തിൽ
പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 4 അങ്ങെന നാം അവെന്റ
മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീന്നൎ  സ്നാനത്താൽ
അവേനാടുകൂെട കുഴിച്ചിടെപ്പട്ടു; ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ടു
പിതാവിെന്റ മഹിമയാൽ ജീവിെച്ചഴുേന്നറ്റതുേപാെല
നാമും ജീവെന്റ പുതുക്കത്തിൽ നടേക്കണ്ടതിന്നു
തേന്ന. 5 അവെന്റ മരണത്തിെന്റ സാദൃശ്യേത്താടു നാം
ഏകീഭവിച്ചവരാെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ
സാദൃശ്യേത്താടും ഏകീഭവിക്കും. 6 നാം ഇനി
പാപത്തിന്നു അടിമെപ്പടാതവണ്ണം പാപശരീരത്തിന്നു
നീക്കം വേരണ്ടതിന്നു നമ്മുെട പഴയ മനുഷ്യൻ
അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടു എന്നു നാം
അറിയുന്നു. 7 അങ്ങെന മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്നു
േമാചനം ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 നാം
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ചു എങ്കിൽ അവേനാടുകൂെട
ജീവിക്കും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 9 ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ടു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിരിക്കയാൽ ഇനി മരിക്കയില്ല;
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മരണത്തിന്നു അവെന്റേമൽ ഇനി കത്തൎ ൃത്വമില്ല എന്നു
നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 10 അവൻ മരിച്ചതു
പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ടു മരിച്ചു; അവൻ
ജീവിക്കുന്നേതാ ൈദവത്തിന്നു ജീവിക്കുന്നു. 11

അവ്വണ്ണം നിങ്ങളും പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവർ
എന്നും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവത്തിന്നു
ജീവിക്കുന്നവർ എന്നും നിങ്ങെളത്തേന്ന എണ്ണുവിൻ.

12 ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുെട മതൎ ്യശരീരത്തിൽ
അതിെന്റ േമാഹങ്ങെള അനുസരിക്കുമാറു ഇനി
വാഴരുതു, 13 നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള അനീതിയുെട
ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന്നു സമപ്പൎ ിക്കയും അരുതു.
നിങ്ങെളത്തേന്ന മരിച്ചിട്ടു ജീവിക്കുന്നവരായും
നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള നീതിയുെട
ആയുധങ്ങളായും ൈദവത്തിന്നു
സമപ്പൎ ിച്ചുെകാൾവിൻ. 14 നിങ്ങൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിന്നല്ല, കൃെപക്കെ്രത
അധീനരാകയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കത്തൎ ൃത്വം
നടത്തുകയില്ലേല്ലാ.

15 എന്നാൽ എന്തു? ന്യായ്രപമാണത്തിന്നല്ല
കൃെപക്കെ്രത അധീനരാകയാൽ നാം പാപം െചയ്ക
എേന്നാ? ഒരുനാളും അരുതു. 16 നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി
അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങെളത്തേന്ന സമപ്പൎ ിക്കയും നിങ്ങൾ
അനുസരിച്ചു േപാരുകയും െചയ്യുന്നവന്നു ദാസന്മാർ
ആകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേയാ? ഒന്നുകിൽ
മരണത്തിന്നായി പാപത്തിെന്റ ദാസന്മാർ, അെല്ലങ്കിൽ
നീതിക്കായി അനുസരണത്തിെന്റ ദാസന്മാർ തേന്ന. 17

എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിെന്റ ദാസന്മാർ
ആയിരുന്നുെവങ്കിലും നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ച
ഉപേദശരൂപെത്ത ഹൃദയപൂവ്വൎ ം അനുസരിച്ചു 18

പാപത്തിൽനിന്നു സ്വാത്രന്ത്യം ലഭിച്ചു നീതിക്കു
ദാസന്മാരായിത്തീന്നൎ തുെകാണ്ടു ൈദവത്തിന്നു
േസ്താ്രതം. 19 നിങ്ങളുെട ജഡത്തിെന്റ
ബലഹീനതനിമിത്തം ഞാൻ മാനുഷരീതിയിൽ
പറയുന്നു. നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള
അധമ്മൎ ത്തിന്നായി അശുദ്ധിക്കും അധമ്മൎ ത്തിന്നും
അടിമകളാക്കി സമപ്പൎ ിച്ചതുേപാെല ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള വിശുദ്ധീകരണത്തിന്നായി
നീതിക്കു അടിമകളാക്കി സമപ്പൎ ിപ്പിൻ. 20 നിങ്ങൾ
പാപത്തിന്നു ദാസന്മാരായിരുന്നേപ്പാൾ നീതിെയ
സംബന്ധിച്ചു സ്വത്രന്തരായിരുന്നുവേല്ലാ. 21

നിങ്ങൾക്കു അന്നു എെന്താരു ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു?
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജ േതാന്നുന്നതു തേന്ന.
അതിെന്റ അവസാനം മരണമേല്ലാ. 22 എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ പാപത്തിൽനിന്നു സ്വാത്രന്ത്യം ്രപാപിച്ചു
ൈദവത്തിന്നു ദാസന്മാരായിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിെന്റ അന്തം
നിത്യജീവനും ആകുന്നു. 23 പാപത്തിെന്റ ശമ്പളം
മരണമേ്രത; ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരേമാ നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തേന്ന.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, ന്യായ്രപമാണം
അറിയുന്നവേരാടേല്ലാ ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നതു: മനുഷ്യൻ

ജീവേനാടിരിക്കും കാലെത്താെക്കയും
ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു അവെന്റേമൽ അധികാരമുണ്ടു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 2 ഭത്തൎ ാവുള്ള ്രസ്തീ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭത്തൎ ാവിേനാടു ന്യായ്രപമാണത്താൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചാൽ അവൾ

ഭത്തൎ ൃന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു ഒഴിവുള്ളവളായി. 3

ഭത്തൎ ാവു ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ േവെറ
പുരുഷന്നു ആയാൽ വ്യഭിചാരിണി എന്നു േപർവരും;
ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചു എങ്കിേലാ അവൾ േവെറ പുരുഷന്നു
ആയാൽ വ്യഭിചാരിണി എന്നു വരാതവണ്ണം
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു സ്വത്രന്തയാകുന്നു. 4

അതുെകാണ്ടു സേഹാദരന്മാേര, നാം ൈദവത്തിന്നു
ഫലം കായ്ക്കുമാറു മരിച്ചിട്ടു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റവനായ
േവേറാരുവന്നു ആേകണ്ടതിന്നു നിങ്ങളും ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരം മുഖാന്തരം ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി
മരിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 നാം ജഡത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ
ന്യായ്രപമാണത്താൽ ഉളവായ പാപരാഗങ്ങൾ
മരണത്തിന്നു ഫലം കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുെട
അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചുേപാന്നു. 6 ഇേപ്പാേഴാ,
നെമ്മ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണം
സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു അക്ഷരത്തിെന്റ
പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിെന്റ പുതുക്കത്തിൽ തേന്ന
േസവിേക്കണ്ടതിന്നു നാം ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു
ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.

7 ആകയാൽ നാം എന്തു പറേയണ്ടു?
ന്യായ്രപമാണം പാപം എേന്നാ? ഒരുനാളും അരുതു.
എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്താൽ അല്ലാെത ഞാൻ
പാപെത്ത അറിഞ്ഞില്ല; േമാഹിക്കരുതു എന്നു
ന്യായ്രപമാണം പറയാതിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ
േമാഹെത്ത അറികയില്ലായിരുന്നു. 8 പാപേമാ
അവസരം ലഭിച്ചിട്ടു കലപ്നയാൽ എന്നിൽ സകലവിധ
േമാഹെത്തയും ജനിപ്പിച്ചു; ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത
പാപം നിജ്ജൎ ീവമാകുന്നു. 9 ഞാൻ ഒരുകാലത്തു
ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത ജീവിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ
കലപ്ന വന്നേപ്പാൾ പാപം വീണ്ടും ജീവിക്കയും
ഞാൻ മരിക്കയും െചയത്ു. 10 ഇങ്ങെന ജീവന്നായി
ലഭിച്ചിരുന്ന കലപ്ന എനിക്കു മരണ
േഹതുവായിത്തീന്നൎ ു എന്നു ഞാൻ കണ്ടു. 11 പാപം
അവസരം ലഭിച്ചിട്ടു കലപ്നയാൽ എെന്ന ചതിക്കയും
െകാല്ലുകയും െചയത്ു. 12 ആകയാൽ ന്യായ്രപമാണം
വിശുദ്ധം; കലപ്ന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും
തേന്ന. 13 എന്നാൽ നന്മയായുള്ളതു എനിക്കു
മരണകാരണമായിത്തീന്നൎ ു എേന്നാ? ഒരുനാളും
അരുതു. പാപമേ്രത മരണമായിത്തീന്നൎ തു; അതു
നന്മയായുള്ളതിെനെക്കാണ്ടു എനിക്കു മരണം
ഉളവാക്കുന്നതിനാൽ പാപം എന്നു െതളിേയണ്ടതിന്നും
കലപ്നയാൽ അത്യന്തം പാപമായിത്തീേരണ്ടതിന്നും
തേന്ന. 14 ന്യായ്രപമാണം ആത്മികം എന്നു നാം
അറിയുന്നുവേല്ലാ; ഞാേനാ ജഡമയൻ, പാപത്തിന്നു
ദാസനായി വിൽക്കെപ്പട്ടവൻ തേന്ന. 15 ഞാൻ
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നതിെന അല്ല പെകക്കുന്നതിെന അേ്രത
െചയ്യുന്നതു. 16 ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന െചയ്യുന്നു
എങ്കിേലാ ന്യായ്രപമാണം നല്ലതു എന്നു ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ അതിെന
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന
പാപമേ്രത. 18 എന്നിൽ എന്നുെവച്ചാൽ എെന്റ
ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു; നന്മ െചയവ്ാനുള്ള താലപ്യ്യൎ ം
എനിക്കുണ്ടു; ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നേതാ ഇല്ല. 19 ഞാൻ
െചയവ്ാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ െചയ്യുന്നില്ലേല്ലാ;
ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയേ്രത ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു. 20 ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന െചയ്യുന്നു എങ്കിേലാ അതിെന
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന
പാപമേ്രത. 21 അങ്ങെന നന്മ െചയവ്ാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന
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ഞാൻ തിന്മ എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടു എെന്നാരു ്രപമാണം
കാണുന്നു. 22 ഉള്ളംെകാണ്ടു ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു. 23 എങ്കിലും എെന്റ
ബുദ്ധിയുെട ്രപമാണേത്താടു േപാരാടുന്ന േവെറാരു
്രപമാണം ഞാൻ എെന്റ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു;
അതു എെന്റ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ്രപമാണത്തിന്നു
എെന്ന ബദ്ധനാക്കിക്കളയുന്നു. 24 അേയ്യാ, ഞാൻ
അരിഷ്ടമനുഷ്യൻ! ഈ മരണത്തിന്നു അധീനമായ
ശരീരത്തിൽനിന്നു എെന്ന ആർ വിടുവിക്കും? 25

നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം ഞാൻ
ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങെന ഞാൻ
തേന്ന ബുദ്ധിെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും
ജഡംെകാണ്ടു പാപത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും
േസവിക്കുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുെകാണ്ടു ഇേപ്പാൾ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളവക്കൎ ു ഒരു
ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. 2 ജീവെന്റ ആത്മാവിെന്റ

്രപമാണം എനിക്കു പാപത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും
്രപമാണത്തിൽനിന്നു ്രകിസ്തുേയശുവിൽ സ്വാത്രന്ത്യം
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 ജഡത്താലുള്ള
ബലഹീനതനിമിത്തം ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു
കഴിയാഞ്ഞതിെന (സാധിപ്പാൻ) ൈദവം തെന്റ
പു്രതെന പാപജഡത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം
നിമിത്തവും അയച്ചു, പാപത്തിന്നു ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ
വിധിച്ചു. 4 ജഡെത്തയല്ല ആത്മാവിെന അേ്രത
അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
നീതി നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്നു തേന്ന. 5

ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിന്നുള്ളതും
ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിന്നുള്ളതും
ചിന്തിക്കുന്നു. 6 ജഡത്തിെന്റ ചിന്ത മരണം;
ആത്മാവിെന്റ ചിന്തേയാ ജീവനും സമാധാനവും
തേന്ന. 7 ജഡത്തിെന്റ ചിന്ത ൈദവേത്താടു ശ്രതുത്വം
ആകുന്നു; അതു ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു
കീഴെ്പടുന്നില്ല, കീഴെ്പടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. 8

ജഡസ്വഭാവമുള്ളവക്കൎ ു ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിപ്പാൻ
കഴിവില്ല. 9 നിങ്ങേളാ, ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ
ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരേ്രത,
്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവന്നുള്ളവനല്ല.
10 ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉെണ്ടങ്കിേലാ ശരീരം
പാപംനിമിത്തം മരിേക്കണ്ടെതങ്കിലും ആത്മാവു
നീതിനിമിത്തം ജീവനാകുന്നു. 11 േയശുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിപ്പൎ ിച്ചവെന്റ ആത്മാവു
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന
മരണത്തിൽനിന്നു ഉയിപ്പൎ ിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്ന തെന്റ ആത്മാവിെനെക്കാണ്ടു നിങ്ങളുെട
മതൎ ്യശരീരങ്ങെളയും ജീവിപ്പിക്കും.

12 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, നാം ജഡെത്ത
അനുസരിച്ചു ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു ജഡത്തിന്നല്ല
കടക്കാരാകുന്നതു. 13 നിങ്ങൾ ജഡെത്ത അനുസരിച്ചു
ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം;
ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള
മരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. 14

ൈദവാത്മാവു നടത്തുന്നവർ ഏവരും ൈദവത്തിെന്റ
മക്കൾ ആകുന്നു. 15 നിങ്ങൾ പിെന്നയും
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു ദാസ്യത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അല്ല;
നാം അബ്ബാ പിതാേവ, എന്നു വിളിക്കുന്ന

പു്രതത്വത്തിൻ ആത്മാവിെന അേ്രത ്രപാപിച്ചതു. 16

നാം ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ എന്നു ആത്മാവുതാനും
നമ്മുെട ആത്മാേവാടുകൂെട സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 17

നാം മക്കൾ എങ്കിേലാ അവകാശികളും ആകുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ അവകാശികളും ്രകിസ്തുവിന്നു
കൂട്ടവകാശികളും തേന്ന; നാം അവേനാടുകൂെട
േതജസ്കരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു അവേനാടുകൂെട
കഷ്ടമനുഭവിച്ചാലേ്രത.

18 നമ്മിൽ െവളിെപ്പടുവാനുള്ള േതജസ്സു
വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിെല കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല
എന്നു ഞാൻ എണ്ണുന്നു. 19 സൃഷ്ടി
ൈദവപു്രതന്മാരുെട െവളിപ്പാടിെന ആകാംക്ഷേയാെട
കാത്തിരിക്കുന്നു. 20 സൃഷ്ടി ്രദവത്വത്തിെന്റ
ദാസ്യത്തിൽനിന്നു വിടുതലും ൈദവമക്കളുെട
േതജസ്സാകുന്ന സ്വാത്രന്ത്യവും ്രപാപിക്കും എന്നുള്ള
ആശേയാെട മാെയക്കു കീഴെ്പട്ടിരിക്കുന്നു; 21

മനഃപൂവ്വൎ മായിട്ടല്ല, അതിെന കീഴെ്പടുത്തിയവെന്റ
കലപ്നനിമിത്തമേ്രത. 22 സവ്വൎ സൃഷ്ടിയും ഇന്നുവെര
ഒരുേപാെല ഞരങ്ങി ഈറ്റുേനാേവാടിരിക്കുന്നു എന്നു
നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 23 ആത്മാെവന്ന ആദ്യദാനം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുെട ശരീരത്തിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പായ പു്രതത്വത്തിന്നു കാത്തുെകാണ്ടു ഉള്ളിൽ
ഞരങ്ങുന്നു. 24 ്രപത്യാശയാലേല്ലാ നാം
രക്ഷിക്കെപ്പടിരിക്കുന്നതു. കാണുന്ന ്രപത്യാശേയാ
്രപത്യാശയല്ല; ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിന്നായി ഇനി
്രപത്യാശിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? 25 നാം
കാണാത്തതിന്നായി ്രപത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിേലാ
അതിന്നായി ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു.

26 അവ്വണ്ണം തേന്ന ആത്മാവു നമ്മുെട
ബലഹീനെതക്കു തുണനില്ക്കുന്നു. േവണ്ടുംേപാെല
്രപാത്ഥൎ ിേക്കണ്ടതു എെന്തന്നു നാം അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
ആത്മാവു തേന്ന ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ
നമുക്കു േവണ്ടി പക്ഷവാദം െചയ്യുന്നു. 27 എന്നാൽ
ആത്മാവു വിശുദ്ധക്കൎ ു േവണ്ടി ൈദവഹിത്രപകാരം
പക്ഷവാദം െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു ആത്മാവിെന്റ ചിന്ത
ഇന്നെതന്നു ഹൃദയങ്ങെള പരിേശാധിക്കുന്നവൻ
അറിയുന്നു. 28 എന്നാൽ ൈദവെത്ത
േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ു, നിണ്ണൎ യ്രപകാരം
വിളിക്കെപ്പട്ടവക്കൎ ു തേന്ന, സകലവും നെന്മക്കായി
കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. 29

അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവെര തെന്റ പു്രതൻ അേനകം
സേഹാദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആേകണ്ടതിന്നു
അവെന്റ സ്വരൂപേത്താടു അനുരൂപരാകുവാൻ
മുന്നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 30 മുന്നിയമിച്ചവെര
വിളിച്ചും വിളിച്ചവെര നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവെര
േതജസ്കരിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

31 ഇതു സംബന്ധിച്ചു നാം എന്തു പറേയണ്ടു?
ൈദവം നമുക്കു അനുകൂലം എങ്കിൽ നമുക്കു
്രപതികൂലം ആർ? 32 സ്വന്തപു്രതെന ആദരിക്കാെത
നമുക്കു എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി ഏലപ്ിച്ചുതന്നവൻ
അവേനാടുകൂെട സകലവും നമുക്കു
നല്കാതിരിക്കുേമാ? 33 ൈദവം തിരെഞ്ഞടുത്തവെര
ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? നീതീകരിക്കുന്നവൻ ൈദവം.
34 ശിക്ഷവിധിക്കുന്നവൻ ആർ? ്രകിസ്തുേയശു
മരിച്ചവൻ; മരിച്ചിട്ടു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റവൻ തേന്ന;
അവൻ ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കയും
നമുക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കയും െചയ്യുന്നു. 35

്രകിസ്തുവിെന്റ േസ്നഹത്തിൽനിന്നു നെമ്മ
േവർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതേയാ സങ്കടേമാ
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ഉപ്രദവേമാ പട്ടിണിേയാ നഗ്നതേയാ ആപേത്താ
വാേളാ?

36 “നിെന്റ നിമിത്തം ഞങ്ങെള ഇടവിടാെത
െകാല്ലുന്നു; അറുപ്പാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല ഞങ്ങെള
എണ്ണുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 37 നാേമാ നെമ്മ
േസ്നഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒെക്കയും പൂണ്ണൎ ജയം
്രപാപിക്കുന്നു. 38 മരണത്തിേന്നാ ജീവേന്നാ
ദൂതന്മാേക്കൎ ാ വാഴച്കൾേക്കാ അധികാരങ്ങൾേക്കാ
ഇേപ്പാഴുള്ളതിേന്നാ വരുവാനുള്ളതിേന്നാ
ഉയരത്തിേന്നാ ആഴത്തിേന്നാ മറ്റു യാെതാരു
സൃഷ്ടിേക്കാ 39 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള ൈദവേസ്നഹത്തിൽ നിന്നു നെമ്മ
േവറുപിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല എന്നു ഞാൻ
ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ
പറയുന്നതു േഭാഷ്കല്ല; 2 എനിക്കു വലിയ
ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാെത േനാവും

ഉണ്ടു എന്നു എെന്റ മനസ്സാക്ഷി എനിക്കു
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. 3

ജഡ്രപകാരം എെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരായ എെന്റ
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു േവണ്ടി ഞാൻ തേന്ന ്രകിസ്തുവിേനാടു
േവറുവിട്ടു ശാപ്രഗസ്തനാവാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു. 4 അവർ യി്രസാേയല്യർ;
പു്രതത്വവും േതജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായ്രപമാണവും
ആരാധനയും വാഗദ്ത്തങ്ങളും അവക്കൎ ുള്ളവ; 5

പിതാക്കന്മാരും അവക്കൎ ുള്ളവർ തേന്ന; ജഡ്രപകാരം
്രകിസ്തുവും അവരിൽനിന്നേല്ലാ ഉത്ഭവിച്ചതു; അവൻ
സവ്വൎ ത്തിന്നും മീെത ൈദവമായി എെന്നേന്നക്കും
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. ആേമൻ. 6 ൈദവവചനം
വൃഥാവായിേപ്പായി എന്നല്ല; യി്രസാേയലിൽനിന്നു
ഉത്ഭവിച്ചവർ എല്ലാം യി്രസാേയല്യർ എന്നും 7

അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും
മക്കൾ എന്നും വരികയില്ല;
“യിസഹ്ാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവർ നിെന്റ സന്തതി
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും”
എേന്നയുള്ളു. 8 അതിെന്റ അത്ഥൎ േമാ: ജഡ്രപകാരം
ജനിച്ച മക്കൾ അല്ല ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ;
വാഗദ്ത്ത്രപകാരം ജനിച്ച മക്കെളയേ്രത സന്തതി
എന്നു എണ്ണുന്നു.

9 “ഈ സമയേത്തക്കു ഞാൻ വരും; അേപ്പാൾ
സാെറക്കു ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും”
എന്നേല്ലാ വാഗദ്ത്തവചനം. 10 അ്രതയുമല്ല,
റിെബക്കയും നമ്മുെട പിതാവായ യിസഹ്ാക്ക് എന്ന
ഏകനാൽ ഗഭൎ ം ധരിച്ചു, 11 കുട്ടികൾ ജനിക്കേയാ
ഗുണമാകെട്ട േദാഷമാകെട്ട ഒന്നും ്രപവത്തൎ ിക്കേയാ
െചയ്യുംമുേമ്പ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ ്രപകാരമുള്ള
ൈദവനിണ്ണൎ യം ്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല
വിളിച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തേന്ന വേരണ്ടതിന്നു:

12 “മൂത്തവൻ ഇളയവെന േസവിക്കും”
എന്നു അവേളാടു അരുളിെച്ചയത്ു.

13 “ഞാൻ യാേക്കാബിെന േസ്നഹിച്ചു ഏശാവിെന
േദ്വഷിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

14 ആകയാൽ നാം എന്തു പറേയണ്ടു? ൈദവത്തിെന്റ
പക്കൽ അനീതി ഉേണ്ടാ? ഒരു നാളും ഇല്ല.

15 “എനിക്കു കരുണ േതാേന്നണം എന്നുള്ളവേനാടു
കരുണ േതാന്നുകയും എനിക്കു കനിവു േതാേന്നണം
എന്നുള്ളവേനാടു കനിവു േതാന്നുകയും െചയ്യും”
എന്നു അവൻ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 16

അതുെകാണ്ടു ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല,
ഓടുന്നവനാലുമല്ല, കരുണ േതാന്നുന്ന
ൈദവത്താലേ്രത സകലവും സാധിക്കുന്നതു.

17 “ഇതിന്നായിട്ടു തേന്ന ഞാൻ നിെന്ന
നിത്തൎ ിയിരിക്കുന്നതു; നിന്നിൽ എെന്റ ശക്തി
കാണിേക്കണ്ടതിന്നും എെന്റ നാമം സവ്വൎ ഭൂമിയിലും
്രപസ്താവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നും തേന്ന”
എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ ഫറേവാേനാടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 18 അങ്ങെന തനിക്കു
മനസ്സുള്ളവേനാടു അവന്നു കരുണ േതാന്നുന്നു;
തനിക്കു മനസ്സുള്ളവെര അവൻ കഠിനനാക്കുന്നു.

19 ആകയാൽ അവൻ പിെന്ന കുറ്റം പറയുന്നതു
എന്തു? ആർ അവെന്റ ഇഷ്ടേത്താടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കുന്നു
എന്നു നീ എേന്നാടു േചാദിക്കും. 20 അേയ്യാ, മനുഷ്യാ,
ൈദവെത്താടു ്രപത്യുത്തരം പറയുന്ന നീ ആർ?
മനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മനഞ്ഞവേനാടു: നീ എെന്ന
ഇങ്ങെന ചെമച്ചതു എന്തു എന്നു േചാദിക്കുേമാ? 21

അല്ല, കുശവന്നു അേത പിണ്ഡത്തിൽനിന്നു ഒരു പാ്രതം
മാനത്തിന്നും മെറ്റാരു പാ്രതം അപമാനത്തിന്നും
ഉണ്ടാക്കുവാൻ മണ്ണിേന്മൽ അധികാരം ഇല്ലേയാ? 22

എന്നാൽ ൈദവം തെന്റ േകാപം കാണിപ്പാനും ശക്തി
െവളിെപ്പടുത്തുവാനും െയഹൂദന്മാരിൽനിന്നു മാ്രതമല്ല,
23 ജാതികളിൽനിന്നും വിളിച്ചു േതജസ്സിന്നായി
മുെന്നാരുക്കിയ കരുണാപാ്രതങ്ങളായ നമ്മിൽ 24 തെന്റ
േതജസ്സിെന്റ ധനം െവളിെപ്പടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ടു
നാശേയാഗ്യമായ േകാപപാ്രതങ്ങെള വളെര
ദീഘൎ ക്ഷമേയാെട സഹിച്ചു എങ്കിൽ എന്തു?

25 “എെന്റ ജനമല്ലാത്തവെര എെന്റ ജനം എന്നും
്രപിയയല്ലാത്തവെള ്രപിയ എന്നും ഞാൻ വിളിക്കും. 26

നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല എന്നു അവേരാടു പറഞ്ഞ
ഇടത്തിൽ അവർ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും”
എന്നു േഹാേശയാപുസ്തകത്തിലും
അരുളിെച്ചയ്യുന്നുവേല്ലാ. 27 െയശയ്യാേവാ
യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചു:
“യി്രസാേയൽമക്കളുെട എണ്ണം കടൽക്കരയിെല
മണൽേപാെല ആയിരുന്നാലും േശഷിപ്പേ്രത
രക്ഷിക്കെപ്പടൂ. 28 കത്തൎ ാവു ഭൂമിയിൽ തെന്റ വചനം
നിവത്തൎ ിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ തീക്കൎ ും”
എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു.

29 “ൈസന്യങ്ങളുെട കത്തൎ ാവു നമുക്കു സന്തതിെയ
േശഷിപ്പിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നാം െസാേദാെമേപ്പാെല
ആകുമായിരുന്നു, െഗാേമാെറക്കു
സദൃശമാകുമായിരുന്നു”
എന്നു െയശയ്യാ മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

30 ആകയാൽ നാം എന്തു പറേയണ്ടു? നീതിെയ
പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ നീതി്രപാപിച്ചു,
വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി തേന്ന. 31 നീതിയുെട
്രപമാണം പിന്തുടന്നൎ  യി്രസാേയേലാ ആ
്രപമാണത്തിങ്കൽ എത്തിയില്ല. 32 അെതന്തുെകാണ്ടു?
വിശ്വാസത്താലല്ല, ്രപവൃത്തികളാൽ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടു തേന്ന അവർ ഇടച്ചൎ ക്കല്ലിേന്മൽ
തട്ടി ഇടറി:

33 “ഇതാ, ഞാൻ സീേയാനിൽ ഇടച്ചൎ ക്കല്ലും തടങ്ങൽ
പാറയും െവക്കുന്നു; അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ലജ്ജിച്ചു േപാകയില്ല”

േറാമർ 8:36 877 േറാമർ 9:33
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എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, അവർ രക്ഷിക്കെപ്പേടണം
എന്നു തേന്ന എെന്റ ഹൃദയവാഞഛ്യും
അവക്കൎ ുേവണ്ടി ൈദവേത്താടുള്ള

യാചനയും ആകുന്നു. 2 അവർ
പരിജ്ഞാന്രപകാരമെല്ലങ്കിലും ൈദവെത്ത
സംബന്ധിച്ചു എരിവുള്ളവർ എന്നു ഞാൻ അവക്കൎ ു
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ നീതി
അറിയാെത സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ
അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ നീതിക്കു
കീഴെ്പട്ടില്ല. 4 വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നീതി
ലഭിപ്പാൻ ്രകിസ്തു ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ അവസാനം
ആകുന്നു. 5 ന്യായ്രപമാണത്താലുള്ള നീതി
സംബന്ധിച്ചു:
“അതു െചയത് മനുഷ്യൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും”
എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6

വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിേയാ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു:
“്രകിസ്തുവിെന ഇറേക്കണം എന്നു വിചാരിച്ചു ആർ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ കയറും എേന്നാ,

7 ്രകിസ്തുവിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു
കയേറ്റണം എന്നു വിചാരിച്ചു ആർ പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങും എേന്നാ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുതു.”
8 എന്നാൽ അതു എന്തു പറയുന്നു?
“വചനം നിനക്കു സമീപമായി നിെന്റ വായിലും നിെന്റ
ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു;”
അതു ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം
തേന്ന. 9 േയശുവിെന കത്തൎ ാവു എന്നു വായിെകാണ്ടു
ഏറ്റുപറകയും ൈദവം അവെന മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചു എന്നു ഹൃദയംെകാണ്ടു
വിശ്വസിക്കയും െചയത്ാൽ നീ രക്ഷിക്കെപ്പടും. 10

ഹൃദയംെകാണ്ടു നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും
വായിെകാണ്ടു രെക്ഷക്കായി ഏറ്റുപറകയും
െചയ്യുന്നു.

11 “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും
ലജ്ജിച്ചു േപാകയില്ല”
എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്യുന്നുവേല്ലാ. 12

െയഹൂദൻ എന്നും യവനൻ എന്നും വ്യത്യാസമില്ല;
എല്ലാവക്കൎ ും കത്തൎ ാവു ഒരുവൻ തേന്ന; അവൻ തെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവക്കൎ ും
നൽകുവാന്തക്കവണ്ണം സമ്പന്നൻ ആകുന്നു.

13 “കത്തൎ ാവിെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും”
എന്നുണ്ടേല്ലാ. 14 എന്നാൽ അവർ
വിശ്വസിക്കാത്തവെന എങ്ങെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും?
അവർ േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും?
്രപസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാെത എങ്ങെന േകൾക്കും? 15

ആരും അയക്കാെത എങ്ങെന ്രപസംഗിക്കും?
“നന്മ സുവിേശഷിക്കുന്നവരുെട കാൽ എ്രത
മേനാഹരം”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

16 എങ്കിലും എല്ലാവരും സുവിേശഷം
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല:
“കത്തൎ ാേവ, ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചതു ആർ വിശ്വസിച്ചു”
എന്നു െയശയ്യാവു പറയുന്നുവേല്ലാ. 17 ആകയാൽ
വിശ്വാസം േകൾവിയാലും േകൾവി ്രകിസ്തുവിെന്റ
വചനത്താലും വരുന്നു. 18 എന്നാൽ അവർ

േകട്ടില്ലേയാ എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
േകട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം:
“അവരുെട നാദം സവ്വൎ  ഭൂമിയിലും അവരുെട വചനം
ഭൂതലത്തിെന്റ അറ്റേത്താളവും പരന്നു.”
19 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ ്രഗഹിച്ചില്ലേയാ എന്നു ഞാൻ
േചാദിക്കുന്നു.
“ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
എരിവു വരുത്തും; മൂഢജാതിെയെക്കാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു
േകാപം ജനിപ്പിക്കും”
എന്നു ഒന്നാമതു േമാെശ പറയുന്നു. 20 െയശയ്യാേവാ:
“എെന്ന അേന്വഷിക്കാത്തവർ എെന്ന കെണ്ടത്തി;
എെന്ന േചാദിക്കാത്തവക്കൎ ു ഞാൻ ്രപത്യക്ഷനായി”
എന്നു ൈധയ്യൎ േത്താെട പറയുന്നു. 21

യി്രസാേയലിെനക്കുറിേച്ചാ:
“അനുസരിക്കാത്തതും മറുത്തുപറയുന്നതുമായ
ജനത്തിങ്കേലക്കു ഞാൻ ഇടവിടാെത ൈകനീട്ടി”
എന്നു അവൻ പറയുന്നു.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ൈദവം സ്വജനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞുേവാ എന്നു ഞാൻ
േചാദിക്കുന്നു. ഒരു നാളും ഇല്ല; ഞാനും

യി്രസാേയല്യനേല്ലാ; അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയിൽ
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തേന്ന. 2

ൈദവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തെന്റ ജനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏലീയാവിെന്റ ചരി്രതത്തിൽ
തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നതു അറിയുന്നില്ലേയാ? 3

അവൻ യി്രസാേയലിന്നു വിേരാധമായി:
“കത്തൎ ാേവ, അവർ നിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര െകാന്നു
നിെന്റ യാഗപീഠങ്ങെള ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു; ഞാൻ
ഒരുത്തൻ മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ എനിക്കും
ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു”
4 എന്നു ൈദവേത്താടു വാദിക്കുേമ്പാൾ അവന്നു
അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതു എന്തു?
“ബാലിന്നു മുട്ടുകുത്താത്ത ഏഴായിരം േപെര ഞാൻ
എനിക്കായി േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു തേന്ന. 5 അങ്ങെന ഈ കാലത്തിലും
കൃപയാലുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ ്രപകാരം ഒരു
േശഷിപ്പുണ്ടു. 6 കൃപയാൽ എങ്കിൽ ്രപവൃത്തിയാലല്ല;
അെല്ലങ്കിൽ കൃപ കൃപയല്ല. 7 ആകയാൽ എന്തു?
യി്രസാേയൽ താൻ തിരഞ്ഞതു ്രപാപിച്ചില്ല;
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ അതു ്രപാപിച്ചു:
േശഷമുള്ളവേരാ കഠിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

8 “ൈദവം അവക്കൎ ു ഇന്നുവെര ഗാഢനി്രദയും
കാണാത്ത കണ്ണും േകൾക്കാത്ത െചവിയും
െകാടുത്തു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

9 “അവരുെട േമശ അവക്കൎ ു കണിയും കുടുക്കും
ഇടച്ചൎ യും ്രപതികാരവുമായിത്തീരെട്ട;

10 അവരുെട കണ്ണു കാണാതവണ്ണം
ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട; അവരുെട മുതുകു എല്ലായേ്പാഴും
കുനിയിേക്കണേമ”
എന്നു ദാവീദും പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ അവർ
വീേഴണ്ടതിേന്നാ ഇടറിയതു എന്നു ഞാൻ
േചാദിക്കുന്നു. ഒരു നാളും അല്ല; അവക്കൎ ു എരിവു
വരുത്തുവാൻ അവരുെട ലംഘനം േഹതുവായി
ജാതികൾക്കു രക്ഷ വന്നു എേന്നയുള്ളു. 12 എന്നാൽ
അവരുെട ലംഘനം േലാകത്തിന്നു ധനവും അവരുെട
നഷ്ടം ജാതികൾക്കു സമ്പത്തും വരുവാൻ
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കാരണമായി എങ്കിൽ അവരുെട യഥാസ്ഥാനം എ്രത
അധികം?

13 എന്നാൽ ജാതികളായ നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
പറയുന്നതു: ജാതികളുെട അെപ്പാസ്തലനായിരിക്കയാൽ
ഞാൻ എെന്റ 14 സ്വജാതിക്കാക്കൎ ു വല്ലവിേധനയും
സപ്ദ്ധൎ  ജനിപ്പിച്ചു, അവരിൽ ചിലെര
രക്ഷിക്കാെമങ്കിേലാ എന്നു െവച്ചു തേന്ന ഞാൻ എെന്റ
ശുശ്രൂഷെയ പുകഴത്ുന്നു. 15 അവരുെട ്രഭംശം
േലാകത്തിെന്റ നിരപ്പിന്നു േഹതുവായി എങ്കിൽ
അവരുെട അംഗീകരണം മരിച്ചവരുെട
ഉയിെപ്പൎ ന്നല്ലാെത എന്താകും? 16 ആദ്യഭാഗം വിശുദ്ധം
എങ്കിൽ പിണ്ഡം മുഴുവനും അങ്ങെന തേന്ന; േവർ
വിശുദ്ധം എങ്കിൽ െകാമ്പുകളും അങ്ങെന തേന്ന. 17

െകാമ്പുകളിൽ ചിലതു ഒടിച്ചിട്ടു കാെട്ടാലീവായ നിെന്ന
അവയുെട ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചു േചത്തൎ ു ഒലീവുമരത്തിെന്റ
ഫല്രപദമായ േവരിന്നു പങ്കാളിയായിത്തീന്നൎ ു
എങ്കിേലാ, 18 െകാമ്പുകളുെട േനെര ്രപശംസിക്കരുതു;
്രപശംസിക്കുന്നുെവങ്കിൽ നീ േവരിെന അല്ല േവർ
നിെന്നയേ്രത ചുമക്കുന്നു എന്നു ഓക്കൎ . 19 എന്നാൽ
എെന്ന ഒട്ടിേക്കണ്ടതിന്നു െകാമ്പുകെള ഒടിച്ചു
കളഞ്ഞു എന്നു നീ പറയും. 20 ശരി;
അവിശ്വാസത്താൽ അവ ഒടിഞ്ഞുേപായി;
വിശ്വാസത്താൽ നീ നില്ക്കുന്നു; െഞളിയാെത ഭയെപ്പടുക.
21 സ്വാഭാവികെകാമ്പുകെള ൈദവം ആദരിക്കാെത
േപാെയങ്കിൽ നിെന്നയും ആദരിക്കാെത വേന്നക്കും. 22

ആകയാൽ ൈദവത്തിെന്റ ദയയും ഖണ്ഡിതവും
കാൺക; വീണവരിൽ ൈദവത്തിെന്റ ഖണ്ഡിതവും;
നിന്നിേലാ നീ ദയയിൽ നിലനിന്നാൽ ദയയും തേന്ന;
അെല്ലങ്കിൽ നീയും േഛദിക്കെപ്പടും. 23

അവിശ്വാസത്തിൽ നിലനില്ക്കാഞ്ഞാൽ അവെരയും കൂെട
ഒട്ടിക്കും; അവെര വീണ്ടും ഒട്ടിപ്പാൻ ൈദവം
ശക്തനേല്ലാ. 24 സ്വഭാവത്താൽ കാട്ടുമരമായതിൽനിന്നു
നിെന്ന മുറിെച്ചടുത്തു സ്വഭാവത്തിന്നു വിേരാധമായി
നല്ല ഒലിവുമരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു എങ്കിൽ,
സ്വാഭാവികെകാമ്പുകളായവെര സ്വന്തമായ
ഒലിവുമരത്തിൽ എ്രത അധികമായി ഒട്ടിക്കും.

25 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാെരന്നു
നിങ്ങൾക്കു തേന്ന േതാന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം
അറിയാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു:
ജാതികളുെട പൂണ്ണൎ സംഖ്യ േചരുേവാളം
യി്രസാേയലിന്നു അംശമായി കാഠിന്യം
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ മുഴുവനും
രക്ഷിക്കെപ്പടും.

27 “വിടുവിക്കുന്നവൻ സീേയാനിൽനിന്നു വരും;
അവൻ യാേക്കാബിൽ നിന്നു അഭക്തിെയ മാറ്റും.
ഞാൻ അവരുെട പാപങ്ങെള നീക്കുേമ്പാൾ ഇതു ഞാൻ
അവേരാടു െചയ്യുന്ന നിയമം”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 സുവിേശഷം
സംബന്ധിച്ചു അവർ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ശ്രതുക്കൾ;
തിരെഞ്ഞടുപ്പു സംബന്ധിേച്ചാ പിതാക്കന്മാർനിമിത്തം
്രപിയന്മാർ. 29 ൈദവം തെന്റ കൃപാവരങ്ങെളയും
വിളിെയയും കുറിച്ചു അനുതപിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. 30

നിങ്ങൾ മുെമ്പ ൈദവെത്ത അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടു
അവരുെട അനുസരണേക്കടിനാൽ ഇേപ്പാൾ കരുണ
ലഭിച്ചതുേപാെല, 31 നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കരുണയാൽ
അവക്കൎ ു കരുണ ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു അവരും ഇേപ്പാൾ
അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു. 32 ൈദവം എല്ലാവേരാടും
കരുണ െചേയ്യണ്ടതിന്നു എല്ലാവെരയും
അനുസരണേക്കടിൽ അെടച്ചുകളഞ്ഞു.

33 ഹാ, ൈദവത്തിെന്റ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവു
എന്നിവയുെട ആഴേമ! അവെന്റ ന്യായവിധികൾ എ്രത
അ്രപേമയവും അവെന്റ വഴികൾ എ്രത അേഗാചരവും
ആകുന്നു. 34 കത്തൎ ാവിെന്റ മനസ്സു അറിഞ്ഞവൻ
ആർ? 35 അവന്നു മ്രന്തിയായിരുന്നവൻ ആർ? അവന്നു
വല്ലതും മുെമ്പ െകാടുത്തിട്ടു ്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ
ആർ? 36 സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും
അവങ്കേലക്കും ആകുന്നുവേല്ലാ; അവന്നു എേന്നക്കും
മഹത്വം. ആേമൻ.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
മനസ്സലിവു ഓപ്പൎ ിച്ചു നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള

ആരാധനയായി നിങ്ങളുെട ശരീരങ്ങെള ജീവനും
വിശുദ്ധിയും ൈദവത്തിന്നു ്രപസാദവുമുള്ള യാഗമായി
സമപ്പൎ ിപ്പിൻ. 2 ഈ േലാകത്തിന്നു അനുരൂപമാകാെത
നന്മയും ്രപസാദവും പൂണ്ണൎ തയുമുള്ള ൈദവഹിതം
ഇന്നെതന്നു തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന്നു മനസ്സു പുതുക്കി
രൂപാന്തരെപ്പടുവിൻ.

3 ഭാവിേക്കണ്ടതിന്നു മീെത ഭാവിച്ചുയരാെത ൈദവം
അവനവന്നു വിശ്വാസത്തിെന്റ അളവു
പങ്കിട്ടതുേപാെല സുേബാധമാകുംവണ്ണം
ഭാവിേക്കണെമന്നു ഞാൻ എനിക്കു ലഭിച്ച കൃപയാൽ
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തേനാടും പറയുന്നു. 4 ഒരു
ശരീരത്തിൽ നമുക്കു പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ;
എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ്രപവൃത്തി ഒന്നല്ലതാനും; 5

അതുേപാെല പലരായ നാം ്രകിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും
എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളും ആകുന്നു. 6

ആകയാൽ നമുക്കു ലഭിച്ച കൃെപക്കു ഒത്തവണ്ണം
െവേവ്വെറ വരം ഉള്ളതുെകാണ്ടു ്രപവചനം എങ്കിൽ
വിശ്വാസത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം, 7 ശുശ്രൂഷ എങ്കിൽ
ശുശ്രൂഷയിൽ, ഉപേദശിക്കുന്നവൻ എങ്കിൽ
ഉപേദശത്തിൽ, ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നവൻ എങ്കിൽ 8

്രപേബാധനത്തിൽ, ദാനം െചയ്യുന്നവൻ
ഏകാ്രഗതേയാെട, ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹേത്താെട,
കരുണെചയ്യുന്നവൻ ്രപസന്നതേയാെട ആകെട്ട. 9

േസ്നഹം നിവൎ ്യാജം ആയിരിക്കെട്ട; തീയതിെന െവറുത്തു
നല്ലതിേനാടു പറ്റിെക്കാൾവിൻ. 10

സേഹാദര്രപീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായിപൂണ്ടു
ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അേന്യാന്യം മുന്നിട്ടു
െകാൾവിൻ. 11 ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാെത
ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കത്തൎ ാവിെന
േസവിപ്പിൻ. 12 ആശയിൽ സേന്താഷിപ്പിൻ; 13

കഷ്ടതയിൽ സഹിഷണ്ത കാണിപ്പിൻ; ്രപാത്ഥൎ നയിൽ
ഉറ്റിരിപ്പിൻ; വിശുദ്ധന്മാരുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായമ്
കാണിക്കയും അതിഥിസൽക്കാരം ആചരിക്കയും
െചയവ്ിൻ. 14 നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുന്നവെര
അനു്രഗഹിപ്പിൻ; ശപിക്കാെത അനു്രഗഹിപ്പിൻ. 15

സേന്താഷിക്കുന്നവേരാടുകൂെട സേന്താഷിക്കയും
കരയുന്നവേരാടുകൂെട കരകയും െചയവ്ിൻ. 16

തമ്മിൽ ഐകമത്യമുള്ളവരായി വലിപ്പം ഭാവിക്കാെത
എളിയവേരാടു േചന്നൎ ുെകാൾവിൻ; നിങ്ങെളത്തേന്ന
ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നു വിചാരിക്കരുതു. 17 ആക്കൎ ും
തിെന്മക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യാെത
സകലമനുഷ്യരുെടയും മുമ്പിൽ േയാഗ്യമായതു
മുൻകരുതി, 18 കഴിയുെമങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആേവാളം
സകലമനുഷ്യേരാടും സമാധാനമായിരിപ്പിൻ. 19

്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ തേന്ന ്രപതികാരം െചയ്യാെത
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ൈദവേകാപത്തിന്നു ഇടംെകാടുപ്പിൻ; ്രപതികാരം
എനിക്കുള്ളതു; ഞാൻ പകരം െചയ്യും എന്നു
കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ

20 “നിെന്റ ശ്രതുവിന്നു വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു
തിന്മാൻ െകാടുക്ക; ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ
െകാടുക്ക; അങ്ങെന െചയത്ാൽ നീ അവെന്റ തലേമൽ
തീക്കനൽ കുന്നിക്കും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 തിന്മേയാടു
േതാല്ക്കാെത നന്മയാൽ തിന്മെയ ജയിക്കുക.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഏതു മനുഷ്യനും േശ്രഷഠ്ാധികാരങ്ങൾക്കു
കീഴടങ്ങെട്ട. ൈദവത്താലല്ലാെത
ഒരധികാരവുമില്ലേല്ലാ; ഉള്ള അധികാരങ്ങേളാ

ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 2 ആകയാൽ
അധികാരേത്താടു മറുക്കുന്നവൻ ൈദവ
വ്യവസ്ഥേയാടു മറുക്കുന്നു. മറുക്കുന്നവേരാ
ശിക്ഷാവിധി ്രപാപിക്കും. 3 വാഴുന്നവർ
സൽ്രപവൃത്തിക്കല്ല ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കേ്രത ഭയങ്കരം.
അധികാരസ്ഥെന ഭയെപ്പടാതിരിപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ? നന്മെചയ്ക; എന്നാൽ അവേനാടു
പുകഴച് ലഭിക്കും. 4 നിെന്റ നെന്മക്കായിട്ടേല്ലാ അവൻ
ൈദവശുശ്രൂഷക്കാരനായിരിക്കുന്നതു. നീ തിന്മ
െചയത്ാേലാ ഭയെപ്പടുക; െവറുെത അല്ല അവൻ
വാൾ വഹിക്കുന്നതു; അവൻ േദാഷം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെന്റ ശിെക്ഷക്കായി ്രപതികാരിയായ
ൈദവശുശ്രൂഷക്കാരൻ തേന്ന. 5 അതുെകാണ്ടു
ശിക്ഷെയ മാ്രതമല്ല മനസ്സാക്ഷിെയയും വിചാരിച്ചു
കീഴടങ്ങുക ആവശ്യം. 6 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
നികുതിയും െകാടുക്കുന്നു. അവർ
ൈദവശുശ്രൂഷകന്മാരും ആ കായ്യൎ ം തേന്ന
േനാക്കുന്നവരുമാകുന്നു. 7 എല്ലാവക്കൎ ും
കടമായുള്ളതു െകാടുപ്പിൻ; നികുതി
െകാടുേക്കണ്ടവന്നു നികുതി; ചുങ്കം
െകാടുേക്കണ്ടവന്നു ചുങ്കം; ഭയം കാണിേക്കണ്ടവന്നു
ഭയം; മാനം കാണിേക്കണ്ടവന്നു മാനം.

8 അേന്യാന്യം േസ്നഹിക്കുന്നതു അല്ലാെത ആേരാടും
ഒന്നും കടെമ്പട്ടിരിക്കരുതു; അന്യെന
േസ്നഹിക്കുന്നവൻ ന്യായ്രപമാണം
നിവത്തൎ ിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 9 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുതു,
കുല െചയ്യരുതു, േമാഷ്ടിക്കരുതു, േമാഹിക്കരുതു,
എന്നുള്ളതും മറ്റു ഏതു കലപ്നയും കൂട്ടുകാരെന
നിെന്നേപ്പാെല േസ്നഹിക്ക എന്നീ വചനത്തിൽ
സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 േസ്നഹം കൂട്ടുകാരന്നു
േദാഷം ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നില്ല; ആകയാൽ േസ്നഹം
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിവൃത്തി തേന്ന.

11 ഇതു െചേയ്യണ്ടതു ഉറക്കത്തിൽനിന്നു
ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾ സമയെത്ത അറികയാൽ തേന്ന; നാം
വിശ്വസിച്ച സമയെത്തക്കാൾ രക്ഷ ഇേപ്പാൾ നമുക്കു
അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു. 12 രാ്രതി കഴിവാറായി
പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു നാം
ഇരുട്ടിെന്റ ്രപവൃത്തികെള െവച്ചുകളഞ്ഞു
െവളിച്ചത്തിെന്റ ആയുധവഗ്ഗൎ ം ധരിച്ചുെകാൾക. 13

പകൽസമയത്തു എന്നേപാെല നാം മയ്യൎ ാദയായി
നടക്ക; െവറിക്കൂത്തുകളിലും മദ്യപാനങ്ങളിലുമല്ല,
ശയനേമാഹങ്ങളിലും ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല,
പിണക്കത്തിലും അസൂയയിലുമല്ല. 14 കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനത്തേന്ന ധരിച്ചുെകാൾവിൻ.

േമാഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറു ജഡത്തിന്നായി
ചിന്തിക്കരുതു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സംശയവിചാരങ്ങെള വിധിക്കാെത
വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനനായവെന
േചത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 2 ഒരുവൻ എല്ലാം

തിന്നാെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു; ബലഹീനേനാ
സസ്യാദികെള തിന്നുന്നു. 3 തിന്നുന്നവൻ
തിന്നാത്തവെന ധിക്കരിക്കരുതു; തിന്നാത്തവൻ
തിന്നുന്നവെന വിധിക്കരുതു; ൈദവം അവെന
ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4 മെറ്റാരുത്തെന്റ
ദാസെന വിധിപ്പാൻ നീ ആർ? അവൻ നില്ക്കുന്നേതാ
വീഴുന്നേതാ സ്വന്തയജമാനന്നേ്രത; അവൻ
നില്ക്കുംതാനും; അവെന നില്ക്കുമാറാക്കുവാൻ
കത്തൎ ാവിന്നു കഴിയുമേല്ലാ. 5 ഒരുവൻ ഒരു
ദിവസെത്തക്കാൾ മെറ്റാരു ദിവസെത്ത മാനിക്കുന്നു;
േവെറാരുവൻ സകലദിവസങ്ങെളയും മാനിക്കുന്നു;
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ മനസ്സിൽ ഉെറച്ചിരിക്കെട്ട. 6

ദിവസെത്ത ആദരിക്കുന്നവൻ കത്തൎ ാവിന്നായി
ആദരിക്കുന്നു; തിന്നുന്നവൻ കത്തൎ ാവിന്നായി
തിന്നുന്നു; അവൻ ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നുവേല്ലാ;
തിന്നാത്തവൻ കത്തൎ ാവിന്നായി തിന്നാതിരിക്കുന്നു;
അവനും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു. 7 നമ്മിൽ ആരും
തനിക്കായി തേന്ന ജീവിക്കുന്നില്ല. ആരും തനിക്കായി
തേന്ന മരിക്കുന്നതുമില്ല. 8 ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം
കത്തൎ ാവിന്നായി ജീവിക്കുന്നു; മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
കത്തൎ ാവിന്നായി മരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു
ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം
കത്തൎ ാവിന്നുള്ളവർ തേന്ന. 9 മരിച്ചവക്കൎ ും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവക്കൎ ും കത്തൎ ാവു ആേകണ്ടതിന്നേല്ലാ
്രകിസ്തു മരിക്കയും ഉയിക്കൎ യും െചയത്തു. 10 എന്നാൽ
നീ സേഹാദരെന വിധിക്കുന്നതു എന്തു? അല്ല, നീ
സേഹാദരെന ധിക്കരിക്കുന്നതു എന്തു? നാം
എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ ന്യായാസനത്തിന്നു
മുമ്പാെക നിൽേക്കണ്ടിവരും.

11 “എന്നാണ എെന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാമുഴങ്കാലും
മടങ്ങും, എല്ലാനാവും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കും എന്നു
കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 ആകയാൽ
നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തൻ ൈദവേത്താടു കണക്കു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും.

13 അതുെകാണ്ടു നാം ഇനി അേന്യാന്യം
വിധിക്കരുതു; സേഹാദരന്നു ഇടച്ചൎ േയാ തടങ്ങേലാ
െവക്കാതിരിപ്പാൻ മാ്രതം ഉെറച്ചുെകാൾവിൻ. 14

യാെതാന്നും സ്വതെവ മലിനമല്ല എന്നു ഞാൻ
കത്തൎ ാവായ േയശുവിൽ അറിഞ്ഞും
ഉെറച്ചുമിരിക്കുന്നു. വല്ലതും മലിനം എന്നു
എണ്ണുന്നവന്നു മാ്രതം അതു മലിനം ആകുന്നു. 15

നിെന്റ ഭക്ഷണംനിമിത്തം സേഹാദരെന
വ്യസനിപ്പിച്ചാൽ നീ േസ്നഹ്രപകാരം നടക്കുന്നില്ല.
ആക്കൎ ുേവണ്ടി ്രകിസ്തു മരിച്ചുേവാ അവെന നിെന്റ
ഭക്ഷണംെകാണ്ടു നശിപ്പിക്കരുതു. 16 നിങ്ങളുെട
നെന്മക്കു ദൂഷണം വരുത്തരുതു. 17 ൈദവരാജ്യം
ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സേന്താഷവും അേ്രത. 18 അതിൽ
്രകിസ്തുവിെന േസവിക്കുന്നവൻ ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്യക്കൎ ു
െകാള്ളാകുന്നവനും തേന്ന. 19 ആകയാൽ നാം
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സമാധാനത്തിന്നും അേന്യാന്യം ആത്മികവദ്ധൎ െനക്കും
ഉള്ളതിന്നു ശ്രമിച്ചുെകാൾക. 20 ഭക്ഷണംനിമിത്തം
ൈദവനിമ്മൎ ാണെത്ത അഴിക്കരുതു. എല്ലാം ശുദ്ധം
തേന്ന; എങ്കിലും ഇടച്ചൎ  വരുത്തുമാറു തിന്നുന്ന
മനുഷ്യനു അതു േദാഷമേ്രത. 21 മാംസം തിന്നാെതയും
വീഞ്ഞു കുടിക്കാെതയും സേഹാദരന്നു ഇടച്ചൎ
വരുത്തുന്ന യാെതാന്നും െചയ്യാെതയും ഇരിക്കുന്നതു
നല്ലതു. 22 നിനക്കുള്ള വിശ്വാസം ൈദവസന്നിധിയിൽ
നിനക്കു തേന്ന ഇരിക്കെട്ട; താൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ
തെന്നത്താൻ വിധിക്കാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 23

എന്നാൽ സംശയിക്കുന്നവൻ തിന്നുന്നു എങ്കിൽ അതു
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു ഉത്ഭവിക്കായ്കെകാണ്ടു അവൻ
കുറ്റക്കാരനായിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു
ഉത്ഭവിക്കാത്തെതാെക്കയും പാപമേ്രത.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ശക്തരായ നാം അശക്തരുെട
ബലഹീനതകെള ചുമക്കുകയും നമ്മിൽ
തേന്ന ്രപസാദിക്കാതിരിക്കയും േവണം. 2

നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തൻ കൂട്ടുകാരെന നെന്മക്കായിട്ടു
ആത്മിക വദ്ധൎ െനക്കു േവണ്ടി ്രപസാദിപ്പിേക്കണം.

3 “നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റ േമൽ
വീണു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുതുേപാെല ്രകിസ്തുവും
തന്നിൽ തേന്ന ്രപസാദിച്ചില്ല. 4 എന്നാൽ
മുെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒെക്കയും നമ്മുെട
ഉപേദശത്തിന്നായിട്ടു, നമുക്കു തിരുെവഴുത്തുകളാൽ
ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും ്രപത്യാശ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു തേന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 5

എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐകമത്യെപട്ടു, നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ
ൈദവെത്ത ഏകമനേസ്സാെട ഒരു വായിനാൽ
മഹത്വീകരിേക്കണ്ടതിന്നു 6 സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും
നല്കുന്ന ൈദവം നിങ്ങൾക്കു ്രകിസ്തുേയശുവിന്നു
അനുരൂപമായി തമ്മിൽ ഏകചിന്തേയാടിരിപ്പാൻ കൃപ
നല്കുമാറാകെട്ട. 7 അതുെകാണ്ടു ്രകിസ്തു ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വത്തിന്നായി നിങ്ങെള ൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല
നിങ്ങളും അേന്യാന്യം ൈകെക്കാൾവിൻ. 8

പിതാക്കന്മാക്കൎ ു ലഭിച്ച വാഗദ്ത്തങ്ങെള
ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു 9 ്രകിസ്തു ൈദവത്തിെന്റ
സത്യംനിമിത്തം പരിേച്ഛദെനക്കു
ശുശ്രൂഷക്കാരനായിത്തീന്നൎ ു എന്നും ജാതികൾ
ൈദവെത്ത അവെന്റ കരുണനിമിത്തം
മഹത്വീകരിേക്കണം എന്നും ഞാൻ പറയുന്നു.

10 “അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
നിെന്ന വാഴത്്തി നിെന്റ നാമത്തിന്നു സ്തുതി പാടും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നവേല്ലാ. 11 മെറ്റാേരടത്തു:
“ജാതികേള, അവെന്റ ജനേത്താടു ഒന്നിച്ചു
ആനന്ദിപ്പിൻ”
എന്നും പറയുന്നു.
“സകല ജാതികളുമായുേള്ളാേര, കത്തൎ ാവിെന
സ്തുതിപ്പിൻ, സകല വംശങ്ങളും അവെന സ്തുതിക്കെട്ട”
എന്നും പറയുന്നു.

12 “യിശ്ശായിയുെട േവരും ജാതികെള ഭരിപ്പാൻ
എഴുേന്നല്ക്കുന്നവനുമായവൻ ഉണ്ടാകും; അവനിൽ
ജാതികൾ ്രപത്യാശെവക്കും”
എന്നു െയശയ്യാവു പറയുന്നു. 13 എന്നാൽ ്രപത്യാശ
നല്കുന്ന ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാൽ
നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി

വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സേന്താഷവും
സമാധാനവുംെകാണ്ടു നിങ്ങെള നിെറക്കുമാറാകെട്ട.

14 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ തേന്ന ദയാപൂണ്ണൎ രും
സകല ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞവരും അേന്യാന്യം
്രപേബാധിപ്പിപ്പാൻ ്രപാപത്രും ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു. 15 എങ്കിലും
ജാതികൾ എന്ന വഴിപാടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു ്രപസാദകരമായിത്തീരുവാൻ
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷേഘാഷണം
പുേരാഹിതനായി അനുഷഠ്ിച്ചുെകാണ്ടു ജാതികളിൽ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ശുശ്രൂഷകനായിരിേക്കണ്ടതിന്നു 16

ൈദവം എനിക്കു നല്കിയ കൃപ നിമിത്തം നിങ്ങെള
ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തുംവണ്ണം ഞാൻ ചിേലടത്തു
അതിൈധയ്യൎ മായി നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 17

്രകിസ്തുേയശുവിൽ എനിക്കു ൈദവസംബന്ധമായി
്രപശംസ ഉണ്ടു. 18 ്രകിസ്തു ഞാൻ മുഖാന്തരം
ജാതികളുെട അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു വചനത്താലും
്രപവൃത്തിയാലും അടയാളങ്ങളുെടയും
അത്ഭുതങ്ങളുെടയും ശക്തിെകാണ്ടും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടും ്രപവത്തൎ ിച്ചതു
അല്ലാെത മെറ്റാന്നും മിണ്ടുവാൻ ഞാൻ തുനിയുകയില്ല.
19 അങ്ങെന ഞാൻ െയരൂശേലം മുതൽ
ഇല്ലുയ്യൎ േദശേത്താളം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷേഘാഷണം പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 ഞാൻ
മെറ്റാരുവെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
പണിയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം
അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടത്തിലല്ല,

21 “അവെനക്കുറിച്ചു അറിവുകിട്ടീട്ടില്ലാത്തവർ
കാണും; േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ്രഗഹിക്കും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുതുേപാെല അേ്രത,
സുവിേശഷം അറിയിപ്പാൻ അഭിമാനിക്കുന്നതു.

22 അതുെകാണ്ടു തേന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുന്നതിന്നു പലേപ്പാഴും മുടക്കം വന്നു. 23

ഇേപ്പാേഴാ എനിക്കു ഈ ദിക്കുകളിൽ ഇനി
സ്ഥലമില്ലായ്കയാലും അേങ്ങാട്ടു വരുവാൻ
അേനകസംവത്സരമായി വാഞഛ് ഉണ്ടാകെകാണ്ടും,
24 ഞാൻ സപ്ാന്യയിേലക്കു യാ്രത െചയ്യുേമ്പാൾ
േപാകുന്ന വഴിക്കു നിങ്ങെള കാണ്മാനും ആദ്യം
നിങ്ങെള കണ്ടു സേന്താഷിച്ചേശഷം നിങ്ങളാൽ യാ്രത
അയക്കെപ്പടുവാനും ആശിക്കുന്നു. 25 ഇേപ്പാേഴാ
ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു ശുശ്രൂഷ െചയവ്ാൻ
െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതയാകുന്നു. 26

െയരൂശേലമിെല വിശുദ്ധന്മാരിൽ ദരി്രദരായവക്കൎ ു
ഏതാനും ധേമ്മൎ ാപകാരം െചയവ്ാൻ
മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും ഉള്ളവക്കൎ ു ഇഷ്ടം
േതാന്നി. 27 അവക്കൎ ു ഇഷ്ടം േതാന്നി എന്നു മാ്രതമല്ല,
അതു അവക്കൎ ു കടവും ആകുന്നു; ജാതികൾ അവരുെട
ആത്മികനന്മകളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആെയങ്കിൽ
ഐഹികനന്മകളിൽ അവക്കൎ ു ശുശ്രൂഷ െചയവ്ാൻ
കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 ഞാൻ അതു നിവത്തൎ ിച്ചു
ഈ ഫലം അവക്കൎ ു ഏലപ്ിച്ചു േബാദ്ധ്യം വരുത്തിയ
േശഷം നിങ്ങളുെട വഴിയായി സപ്ാന്യയിേലക്കു
േപാകും. 29 ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുേമ്പാൾ
്രകിസ്തുവിെന്റ അനു്രഗഹപൂത്തൎ ിേയാെട വരും എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു.

30 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, െയഹൂദ്യയിെല
അവിശ്വാസികളുെട കയ്യിൽനിന്നു എെന്ന
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നും െയരൂശേലമിേലക്കു ഞാൻ
െകാണ്ടുേപാകുന്ന സഹായം വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു 31

്രപസാദമായിത്തീേരണ്ടതിന്നും ഇങ്ങെന ഞാൻ
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ൈദവേവഷ്ടത്താൽ സേന്താഷേത്താെട നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെട മനം
തണുേക്കണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾ എനിക്കു േവണ്ടി
ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാത്ഥൎ നയിൽ എേന്നാടുകൂെട
േപാരാേടണം 32 എന്നു നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനയും ആത്മാവിെന്റ േസ്നഹെത്തയും
ഓപ്പൎ ിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 33

സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം നിങ്ങെളല്ലാവേരാടും കൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നമ്മുെട സേഹാദരിയും െകംെ്രകയസഭയിെല
ശുശ്രൂഷക്കാരത്തിയുമായ േഫബെയ 2

നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു േയാഗ്യമാംവണ്ണം
കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ ൈകെക്കാണ്ടു, അവൾക്കു
നിങ്ങളുെട സഹായം േവണ്ടുന്ന ഏതു കായ്യൎ ത്തിലും
സഹായിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
ഭാരേമലപ്ിക്കുന്നു. അവളും പലക്കൎ ും വിേശഷാൽ
എനിക്കും സഹായം െചയത്ിരിക്കുന്നു.

3 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ കൂട്ടുേവലക്കാരായ
്രപിസ്കെയയും അക്വിലാെവയും വന്ദനം െചയവ്ിൻ. 4

അവർ എെന്റ ്രപാണന്നു േവണ്ടി തങ്ങളുെട കഴുത്തു
െവച്ചുെകാടുത്തവരാകുന്നു; അവക്കൎ ു ഞാൻ മാ്രതമല്ല,
ജാതികളുെട സകലസഭകളും കൂെട നന്ദിപറയുന്നു. 5

അവരുെട വീട്ടിെല സഭെയയും വന്ദനം െചയവ്ിൻ;
ആസ്യയിൽ ്രകിസ്തുവിന്നു ആദ്യഫലമായി എനിക്കു
്രപിയനായ എൈപ്പനെത്താസിന്നു വന്ദനം
െചാല്ലുവിൻ. 6 നിങ്ങൾക്കായി വളെര
അദ്ധ്വാനിച്ചവളായ മറിെയക്കു വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. 7

എെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരായ
അെ്രന്താനിെക്കാസിന്നും യൂനിയാവിന്നും വന്ദനം
െചാല്ലുവിൻ; അവർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ഇടയിൽ
േപർെകാണ്ടവരും എനിക്കു മുെമ്പ ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിച്ചവരും ആകുന്നു. 8 കത്തൎ ാവിൽ എനിക്കു
്രപിയനായ അംപ്ലിയാെത്താസിന്നു വന്ദനം
െചാല്ലുവിൻ. 9 ്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുെട
കൂട്ടുേവലക്കാരനായ ഉബ്ബൎ ാെനാസിന്നും എനിക്കു
്രപിയനായ സ്താക്കുവിന്നും വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. 10

്രകിസ്തുവിൽ സമ്മതനായ അെപ്പേലസിന്നു വന്ദനം
െചാല്ലുവിൻ. അരിെസ്താബൂെലാസിെന്റ ഭവനക്കാക്കൎ ു
വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. 11 എെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരനായ
െഹേരാദിേയാന്നു വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ;
നക്കൎ ിെസ്സാസിെന്റ ഭവനക്കാരിൽ കത്തൎ ാവിൽ
വിശ്വസിച്ചവക്കൎ ു വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. 12 കത്തൎ ാവിൽ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരായ ്രതുൈഫെനക്കും
്രതുേഫാെസക്കും വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. കത്തൎ ാവിൽ
വളെര അദ്ധ്വാനിച്ചവളായ ്രപിയ െപസൎ ിസിന്നു വന്ദനം
െചാല്ലുവിൻ. 13 കത്തൎ ാവിൽ ്രപസിദ്ധനായ
രൂെഫാസിെനയും എനിക്കും അമ്മയായ അവെന്റ

അമ്മെയയും വന്ദനം െചയവ്ിൻ. 14

അസും്രകിെതാസിന്നും െപ്ലേഗാന്നും െഹേമ്മൎ ാസിന്നും
പെ്രതാബാസിന്നും െഹമ്മൎ ാസിന്നും കൂെടയുള്ള
സേഹാദരന്മാക്കൎ ും വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. 15

ഫിെലാെലാെഗാസിന്നും യൂലിെയക്കും
െനെരയുസിന്നും അവെന്റ സേഹാദരിക്കും
ഒലുമ്പാസിന്നും അവേരാടുകൂെടയുള്ള സകല
വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ും വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. 16

വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ടു അേന്യാന്യം വന്ദനം
െചയവ്ിൻ. ്രകിസ്തുവിെന്റ സകലസഭകളും നിങ്ങെള
വന്ദനം െചയ്യുന്നു.

17 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപേദശത്തിന്നു
വിപരീതമായ ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങെളയും ഇടച്ചൎ കെളയും
ഉണ്ടാക്കുന്നവെര സൂക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണെമന്നു ഞാൻ
നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. അവേരാടു അകന്നു
മാറുവിൻ. 18 അങ്ങെനയുള്ളവർ നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
്രകിസ്തുവിെന അല്ല, തങ്ങളുെട വയറ്റിെനയേ്രത
േസവിക്കയും ചക്കരവാക്കും മുഖസ്തുതിയും പറഞ്ഞു
സാധുക്കളുെട ഹൃദയങ്ങെള വഞ്ചിച്ചുകളകയും
െചയ്യുന്നു. 19 നിങ്ങളുെട അനുസരണം പരെക്ക
എല്ലാവക്കൎ ും ്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തം സേന്താഷിക്കുന്നു; എങ്കിലും
നിങ്ങൾ നെന്മക്കു ജ്ഞാനികളും തിെന്മക്കു
അജ്ഞന്മാരും ആേകണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
20 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവേമാ േവഗത്തിൽ
സാത്താെന നിങ്ങളുെട കാൽക്കീെഴ ചെതച്ചുകളയും.
നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

21 എെന്റ കൂട്ടുേവലക്കാരനായ തിെമാെഥെയാസും
എെന്റ ചാച്ചൎ ക്കാരായ ലൂെക്യാസും യാേസാനും
േസാസിപെ്രതാസും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു. 22

ഈ േലഖനം എഴുതിയ െതെതൎ ാസ ്എന്ന ഞാൻ
നിങ്ങെള കത്തൎ ാവിൽ വന്ദനം െചയ്യുന്നു. 23 എനിക്കും
സവ്വൎ സെഭക്കും അതിഥിസൽക്കാരം െചയ്യുന്ന
ഗാെയാസ ്നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു. പട്ടണത്തിെന്റ
ഭണ്ഡാരവിചാരകനായ എരെസ്താസും സേഹാദരനായ
ക്വെത്തൎ ാസും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു.

24 പൂവ്വൎ കാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നിട്ടു ഇേപ്പാൾ
െവളിെപ്പട്ടുവന്നതും നിത്യൈദവത്തിെന്റ
നിേയാഗ്രപകാരം സകലജാതികൾക്കും
വിശ്വാസത്തിെന്റ അനുസരണത്തിന്നായി
്രപവാചകന്മാരുെട എഴുത്തുകളാൽ 25

അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ മമ്മൎ ത്തിെന്റ െവളിപ്പാടിന്നു
അനുസരണമായുള്ള എെന്റ സുവിേശഷത്തിന്നും
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള ്രപസംഗത്തിന്നും
ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങെള സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന
26 ഏകജ്ഞാനിയായ ൈദവത്തിന്നു
േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
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൧൧. െകാരിന്ത്യർെകാരിന്ത്യർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദേവഷ്ടത്താൽ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായി വിളിക്കെപ്പട്ട െപൗെലാസും
സേഹാദരനായ േസാെസ്തേനസും

െകാരിന്തിലുള്ള ൈദവസെഭക്കു, 2 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരും അവിെടയും ഇവിെടയും
എവിെടയും നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവേരാടുംകൂെട
വിളിക്കെപ്പട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായവക്കൎ ു തേന്ന,
എഴുതുന്നതു; 3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽ
നിന്നും കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

4 നിങ്ങൾക്കു ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നല്കെപ്പട്ട
ൈദവകൃപനിമിത്തം ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിന്നു
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു എേപ്പാഴും േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു. 5

്രകിസ്തുവിെന്റ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ
ഉറപ്പായിരിക്കുന്നതുേപാെല 6 അവനിൽ നിങ്ങൾ
സകലത്തിലും വിേശഷാൽ സകല വചനത്തിലും
സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിത്തീന്നൎ ു. 7

ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും
കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു. 8

നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ നിങ്ങെള
അവസാനേത്താളം ഉറപ്പിക്കും. 9 തെന്റ പു്രതനും
നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൂട്ടായമ്യിേലക്കു നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം
വിശ്വസ്തൻ.

10 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നു തേന്ന
സംസാരിക്കയും നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഭിന്നത
ഭവിക്കാെത ഏകമനസ്സിലും ഏകാഭി്രപായത്തിലും
േയാജിച്ചിരിക്കയും േവണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം െചാല്ലി
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 11 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ പിണക്കം ഉെണ്ടന്നു േക്ലാവയുെട ആളുകളാൽ
എനിക്കു അറിവു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തൻ: ഞാൻ െപൗെലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ,
ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ
േകഫാവിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ എന്നിങ്ങെന പറയുന്നുേപാൽ. 13

്രകിസ്തു വിഭാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ? െപൗെലാസ്
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടുേവാ? അല്ല,
െപൗെലാസിെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം ഏറ്റുേവാ?
14 എെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്നു
ആരും പറയാതവണ്ണം 15 ്രകിസെ്പാസിെനയും
ഗാെയാസിെനയും ഒഴിെക നിങ്ങളിൽ ആെരയും ഞാൻ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കായ്കയാൽ ഞാൻ ൈദവത്തിന്നു
േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു. 16 െസ്തഫനാസിെന്റ
ഭവനക്കാെരയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു; അതല്ലാെത

മറ്റു വല്ലവെരയും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുേവാ എന്നു ഞാൻ
ഓക്കൎ ുന്നില്ല. 17 സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല സുവിേശഷം
അറിയിപ്പാനെ്രത ്രകിസ്തു എെന്ന അയച്ചതു;
്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശു വ്യത്ഥൎ മാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
വാക്ചാതുയ്യൎ േത്താെട അല്ലതാനും.

18 ്രകൂശിെന്റ വചനം നശിച്ചുേപാകുന്നവക്കൎ ു
േഭാഷത്വവും രക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന നമുേക്കാ
ൈദവശക്തിയും ആകുന്നു.

19 “ജ്ഞാനികളുെട ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കയും
ബുദ്ധിമാന്മാരുെട ബുദ്ധി ദുബ്ബൎ ലമാക്കുകയും െചയ്യും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 ജ്ഞാനി
എവിെട? ശാ്രസ്തി എവിെട? ഈ േലാകത്തിെല
താക്കൎ ികൻ എവിെട? േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാനം ൈദവം
േഭാഷത്വമാക്കിയില്ലേയാ? 21 ൈദവത്തിെന്റ
ജ്ഞാനത്തിൽ േലാകം ജ്ഞാനത്താൽ ൈദവെത്ത
അറിയായ്കെകാണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നവെര
്രപസംഗത്തിെന്റ േഭാഷത്വത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ
ൈദവത്തിന്നു ്രപസാദം േതാന്നി. 22 െയഹൂദന്മാർ
അടയാളം േചാദിക്കയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം
അേന്വഷിക്കയും െചയ്യുന്നു; 23 ഞങ്ങേളാ
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു;
െയഹൂദന്മാക്കൎ ു ഇടച്ചൎ യും 24 ജാതികൾക്കു
േഭാഷത്വവുെമങ്കിലും െയഹൂദന്മാരാകെട്ട
യവനന്മാരാകെട്ട വിളിക്കെപ്പട്ട ഏവക്കൎ ും
ൈദവശക്തിയും ൈദവജ്ഞാനവുമായ ്രകിസ്തുവിെന
തേന്ന. 25 ൈദവത്തിെന്റ േഭാഷത്വം മനുഷ്യെരക്കാൾ
ജ്ഞാനേമറിയതും ൈദവത്തിെന്റ ബലഹീനത
മനുഷ്യെരക്കാൾ ബലേമറിയതും ആകുന്നു.

26 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട വിളിെയ
േനാക്കുവിൻ: േലാകാഭി്രപായ്രപകാരം ജ്ഞാനികൾ
ഏെറയില്ല, ബലവാന്മാർ ഏെറയില്ല, കുലീനന്മാരും
ഏെറയില്ല. 27 ജ്ഞാനികെള ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ൈദവം
േലാകത്തിൽ േഭാഷത്വമായതു തിരെഞ്ഞടുത്തു;
ബലമുള്ളതിെന ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ൈദവം േലാകത്തിൽ
ബലഹീനമായതു തിരെഞ്ഞടുത്തു. 28 ഉള്ളതിെന
ഇല്ലായമ്യാക്കുവാൻ ൈദവം േലാകത്തിൽ
കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും
തിരെഞ്ഞടുത്തു; 29 ൈദവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും
്രപശംസിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 30 നിങ്ങേളാ
അവനാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ
നമുക്കു ൈദവത്തിങ്കൽ നിന്നു ജ്ഞാനവും നീതിയും
ശുദ്ധീകരണവും വീെണ്ടടുപ്പുമായിത്തീന്നൎ ു.

31 “്രപശംസിക്കുന്നവൻ കത്തൎ ാവിൽ ്രപശംസിക്കെട്ട”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ആേകണ്ടതിന്നു
തേന്ന.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാനും, സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ വചനത്തിെന്റേയാ
ജ്ഞാനത്തിെന്റേയാ ൈവഭവം കൂടാെതയേ്രത
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ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യം നിങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിപ്പാൻ
വന്നതു. 2 ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
അല്ലാെത മെറ്റാന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഇരിേക്കണം എന്നു ഞാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചു. 3

ഞാൻ ബലഹീനതേയാടും ഭയേത്താടും വളെര
നടുക്കേത്താടുംകൂെട നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 4

നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിന്നു മനുഷ്യരുെട ജ്ഞാനമല്ല,
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തി തേന്ന
ആധാരമായിരിേക്കണ്ടതിന്നു 5 എെന്റ വചനവും
എെന്റ ്രപസംഗവും ജ്ഞാനത്തിെന്റ
വശീകരണവാക്കുകളാൽ അല്ല, ആത്മാവിെന്റയും
ശക്തിയുെടയും ്രപദശൎ നത്താലേ്രത ആയിരുന്നതു.

6 എന്നാൽ തികഞ്ഞവരുെട ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ
ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നു; ഈ േലാകത്തിെന്റ
ജ്ഞാനമല്ല, നശിച്ചുേപാകുന്നവരായ ഈ
േലാകത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട ജ്ഞാനവുമല്ല; 7

ൈദവം േലാകസൃഷ്ടിക്കു മുെമ്പ നമ്മുെട
േതജസ്സിന്നായി മുന്നിയമിച്ചതും മറഞ്ഞിരുന്നതുമായ
ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനമേ്രത മമ്മൎ മായി ഞങ്ങൾ
്രപസ്താവിക്കുന്നു. 8 അതു ഈ േലാകത്തിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാർ ആരും അറിഞ്ഞില്ല; അറിഞ്ഞിരുന്നു
എങ്കിൽ അവർ േതജസ്സിെന്റ കത്തൎ ാവിെന
്രകൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു.

9 “ൈദവം തെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ു ഒരുക്കീട്ടുള്ളതു
കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല െചവി േകട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യെന്റയും
ഹൃദയത്തിൽ േതാന്നീട്ടുമില്ല”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന. 10

നമുേക്കാ ൈദവം തെന്റ ആത്മാവിനാൽ
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ആത്മാവു സകലെത്തയും
ൈദവത്തിെന്റ ആഴങ്ങെളയും ആരായുന്നു. 11

മനുഷ്യനിലുള്ളതു അവനിെല മാനുഷാത്മാവല്ലാെത
മനുഷ്യരിൽ ആർ അറിയും? അവ്വണ്ണം തേന്ന
ൈദവത്തിലുള്ളതു ൈദവാത്മാവല്ലാെത ആരും
്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല. 12 നാേമാ േലാകത്തിെന്റ ആത്മാവിെന
അല്ല, ൈദവം നമുക്കു നല്കിയതു അറിവാനായി
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ആത്മാവിെന അേ്രത
്രപാപിച്ചതു. 13 അതു ഞങ്ങൾ മാനുഷജ്ഞാനം
ഉപേദശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ അല്ല, ആത്മാവു
ഉപേദശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ തേന്ന
്രപസ്താവിച്ചുെകാണ്ടു ആത്മികന്മാക്കൎ ു ആത്മികമായതു
െതളിയിക്കുന്നു. 14 എന്നാൽ ്രപാകൃത മനുഷ്യൻ
ൈദവാത്മാവിെന്റ ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ളുന്നില്ല;
അതു അവന്നു േഭാഷത്വം ആകുന്നു; ആത്മികമായി
വിേവചിേക്കണ്ടതാകയാൽ അതു അവന്നു ്രഗഹിപ്പാൻ
കഴിയുന്നതുമല്ല. 15 ആത്മികേനാ സകലെത്തയും
വിേവചിക്കുന്നു; താൻ ആരാലും
വിേവചിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല. 16 കത്തൎ ാവിെന്റ മനസ്സു
അറിഞ്ഞു അവെന ്രഗഹിപ്പിക്കാകുന്നവൻ ആർ?
നാേമാ ്രകിസ്തുവിെന്റ മനസ്സുള്ളവർ ആകുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങേളാടു
എനിക്കു ആത്മികന്മാേരാടു എന്നേപാെല
അല്ല, ജഡികന്മാേരാടു എന്നേപാെല,

്രകിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവേരാടു എന്നേപാെല അേ്രത
സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു. 2 ഭക്ഷണമല്ല, പാൽ
അേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നതു; ഭക്ഷിപ്പാൻ
നിങ്ങൾക്കു കഴിവില്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാഴും
കഴിവായിട്ടില്ല; ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡികന്മാരേല്ലാ. 3

നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഈഷൎ ്യയും പിണക്കവും ഇരിെക്ക,
നിങ്ങൾ ജഡികന്മാരും േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെല
നടക്കുന്നവരുമല്ലേയാ? 4 ഒരുത്തൻ: ഞാൻ
െപൗെലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ എന്നും മെറ്റാരുത്തൻ:
ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ എന്നും
പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ സാധാരണമനുഷ്യരല്ലേയാ? 5

അെപ്പാേല്ലാസ ്ആർ? െപൗെലാസ ്ആർ? തങ്ങൾക്കു
കത്തൎ ാവു നല്കിയതുേപാെല നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ
കാരണമായിത്തീന്നൎ  ശുശ്രൂഷക്കാരേ്രത. 6 ഞാൻ നട്ടു,
അെപ്പാേല്ലാസ ്നെനച്ചു, ൈദവമേ്രത
വളരുമാറാക്കിയതു. 7 ആകയാൽ വളരുമാറാക്കുന്ന
ൈദവമല്ലാെത നടുന്നവനും നെനക്കുന്നവനും
ഏതുമില്ല. 8 നടുന്നവനും നെനക്കുന്നവനും
ഒരുേപാെല; ഓേരാരുത്തന്നു താന്താെന്റ
അദ്ധ്വാനത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടും. 9 ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റ കൂട്ടുേവലക്കാർ; നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
കൃഷി, ൈദവത്തിെന്റ ഗൃഹനിമ്മൎ ാണം.

10 എനിക്കു ലഭിച്ച ൈദവകൃെപക്കു ഒത്തവണ്ണം
ഞാൻ ജ്ഞാനമുേള്ളാരു ്രപധാനശിലപ്ിയായി
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു; മെറ്റാരുത്തൻ മീെത
പണിയുന്നു; താൻ എങ്ങെന പണിയുന്നു എന്നു
ഓേരാരുത്തനും േനാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 11 േയശു്രകിസ്തു
എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാെത മെറ്റാന്നു
ഇടുവാൻ ആക്കൎ ും കഴികയില്ല. 12 ആ
അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ ആെരങ്കിലും െപാന്നു, െവള്ളി,
വിലേയറിയ കല്ലു, മരം, പുല്ലു, ൈവേക്കാൽ എന്നിവ
പണിയുന്നു എങ്കിൽ അവനവെന്റ ്രപവൃത്തി
െവളിെപ്പട്ടുവരും; 13 ആ ദിവസം അതിെന
െതളിവാക്കും; അതു തീേയാെട െവളിെപ്പട്ടുവരും;
ഓേരാരുത്തെന്റ ്രപവൃത്തി ഇന്നവിധം എന്നു തീ തേന്ന
േശാധന െചയ്യും. 14 ഒരുത്തൻ പണിത ്രപവൃത്തി
നിലനില്ക്കും എങ്കിൽ അവന്നു ്രപതിഫലം കിട്ടും. 15

ഒരുത്തെന്റ ്രപവൃത്തി െവന്തുേപാെയങ്കിൽ അവന്നു
േചതം വരും; താേനാ രക്ഷിക്കെപ്പടും; എന്നാൽ
തീയിൽകൂടി എന്നേപാെല അേ്രത.

16 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം എന്നും
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു
എന്നും അറിയുന്നില്ലേയാ? 17 ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം
നശിപ്പിക്കുന്നവെന ൈദവം നശിപ്പിക്കും;
ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം വിശുദ്ധമേല്ലാ; നിങ്ങളും
അങ്ങെന തേന്ന.

18 ആരും തെന്നത്താൻ വഞ്ചിക്കരുതു; താൻ ഈ
േലാകത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്നു നിങ്ങളിൽ ആെക്കൎ ങ്കിലും
േതാന്നിയാൽ അവൻ ജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന്നു
േഭാഷനായിത്തീരെട്ട. 19 ഈ േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാനം
ൈദവസന്നിധിയിൽ േഭാഷത്വമേ്രത.
“അവൻ ജ്ഞാനികെള അവരുെട െകൗശലത്തിൽ
പിടിക്കുന്നു”
എന്നും

20 “കത്തൎ ാവു ജ്ഞാനികളുെട വിചാരം വ്യത്ഥൎ ം
എന്നറിയുന്നു”
എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 ആകയാൽ
ആരും മനുഷ്യരിൽ ്രപശംസിക്കരുതു; സകലവും
നിങ്ങൾക്കുള്ളതേല്ലാ. 22 െപൗെലാേസാ,
അെപ്പാെല്ലാേസാ, േകഫാേവാ, േലാകേമാ, ജീവേനാ,
മരണേമാ, ഇേപ്പാഴുള്ളേതാ, വരുവാനുള്ളേതാ
സകലവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതു. 23 നിങ്ങേളാ
്രകിസ്തുവിന്നുള്ളവർ; ്രകിസ്തു ൈദവത്തിന്നുള്ളവൻ.

൧. െകാരിന്ത്യർ 2:2 884 ൧. െകാരിന്ത്യർ 3:23
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൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞങ്ങെള ്രകിസ്തുവിെന്റ ശുശ്രൂഷക്കാരും
ൈദവമമ്മൎ ങ്ങളുെട ഗൃഹവിചാരകന്മാരും
എന്നിങ്ങെന ഓേരാരുത്തൻ എണ്ണിെക്കാള്ളെട്ട.

2 ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ അേന്വഷിക്കുന്നേതാ അവർ
വിശ്വസ്തരായിരിേക്കണം എന്നേ്രത. 3 നിങ്ങേളാ
മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന വല്ല വിസ്താരത്തിേലാ എെന്ന
വിധിക്കുന്നതു എനിക്കു എ്രതയും ലഘുകായ്യൎ ം; ഞാൻ
എെന്നത്തേന്ന വിധിക്കുന്നതുമില്ല. 4 എനിക്കു
യാെതാരു കുറ്റെത്തക്കുറിച്ചും േബാധമിെല്ലങ്കിലും
അതിനാൽ ഞാൻ നീതിമാൻ എന്നു വരികയില്ല; എെന്ന
വിധിക്കുന്നതു കത്തൎ ാവു ആകുന്നു. 5 ആകയാൽ
കത്തൎ ാവു വരുേവാളം സമയത്തിന്നു മുെമ്പ ഒന്നും
വിധിക്കരുതു; അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
െവളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുെട ആേലാചനകെള
െവളിെപ്പടുത്തും; അന്നു ഓേരാരുത്തന്നു
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നു പുകഴച് ഉണ്ടാകും.

6 സേഹാദരന്മാേര, ഇതു ഞാൻ നിങ്ങൾനിമിത്തം
എെന്നയും അെപ്പാേല്ലാസിെനയും ഉേദ്ദശിച്ചു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു: എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്നു അപ്പുറം
(ഭാവിക്കാതിരിപ്പാൻ) ഞങ്ങളുെട ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടു
പഠിേക്കണ്ടതിന്നും ആരും ഒരുത്തന്നു അനുകൂലമായും
മെറ്റാരുവന്നു ്രപതികൂലമായും
ചീത്തൎ ുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും തേന്ന. 7 നിെന്ന
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു ആർ? ലഭിച്ചതല്ലാെത നിനക്കു
എന്തുള്ളു? ലഭിച്ചെതങ്കിേലാ ലഭിച്ചതല്ല എന്നേപാെല
്രപശംസിക്കുന്നതു എന്തു? ഇ്രത ക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ
തൃപത്ന്മാരായി; 8 ഇ്രത ക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ
സമ്പന്നന്മാരായി; ഞങ്ങെള കൂടാെത വാഴുന്നവരായി;
അേയ്യാ, നിങ്ങേളാടുകൂെട ഞങ്ങളും വാേഴണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾ വാണു എങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു. 9 ഞങ്ങൾ
േലാകത്തിന്നു, ദൂതന്മാക്കൎ ും മനുഷ്യക്കൎ ും തേന്ന,
കൂത്തുകാഴച്യായി തീന്നൎ ിരിക്കയാൽ ൈദവം
അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ഞങ്ങെള ഒടുക്കത്തവരായി
മരണവിധിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല നിറുത്തി എന്നു
എനിക്കു േതാന്നുന്നു. 10 ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുനിമിത്തം
േഭാഷന്മാർ; നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിൽ വിേവകികൾ;
ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ, നിങ്ങൾ ബലവാന്മാർ; നിങ്ങൾ
മഹത്തുക്കൾ, ഞങ്ങൾ മാനഹീനർ അേ്രത. 11 ഈ
നാഴികവെര ഞങ്ങൾ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാൻ
ഇല്ലാെതയും കുത്തുെകാണ്ടും സ്ഥിരവാസം
കൂടാെതയും ഇരിക്കുന്നു. 12 സ്വന്തകയ്യാൽ
േവലെചയത്ു അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു; ശകാരം േകട്ടിട്ടു
ആശീവ്വൎ ദിക്കുന്നു; ഉപ്രദവം ഏറ്റിട്ടു സഹിക്കുന്നു;
ദൂഷണം േകട്ടിട്ടു നല്ലവാക്കു പറയുന്നു. 13 ഞങ്ങൾ
േലാകത്തിെന്റ ചവറുേപാെലയും ഇന്നുവെര
സകലത്തിെന്റയും അഴുക്കായും തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

14 നിങ്ങെള നാണിപ്പിപ്പാനല്ല, എെന്റ ്രപിയ മക്കേളാടു
എന്നേപാെല ബുദ്ധിപറഞ്ഞുെകാണ്ടു ഇതു
എഴുതുന്നു. 15 നിങ്ങൾക്കു ്രകിസ്തുവിൽ പതിനായിരം
ഗുരുക്കന്മാർ ഉെണ്ടങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏെറയില്ല;
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഞാനേല്ലാ നിങ്ങെള
സുവിേശഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചതു. 16 ആകയാൽ എെന്റ
അനുകാരികൾ ആകുവിൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 17 ഇതുനിമിത്തം കത്തൎ ാവിൽ
വിശ്വസ്തനും എെന്റ ്രപിയ മകനുമായ
തിെമാെഥേയാസിെന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എങ്ങും ഏതു സഭയിലും

ഉപേദശിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിലുള്ള എെന്റ
വഴികൾ അവൻ നിങ്ങെള ഓപ്പൎ ിക്കും. 18 എങ്കിലും
ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരികയില്ല എന്നുെവച്ചു
ചിലർ ചീത്തൎ ിരിക്കുന്നു. 19 കത്തൎ ാവിന്നു ഇഷ്ടം
എങ്കിൽ ഞാൻ േവഗം നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു,
ചീത്തൎ ിരിക്കുന്നവരുെട വാക്കല്ല ശക്തി തേന്ന
കണ്ടറിയും. 20 ൈദവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല
ശക്തിയിലേ്രത ആകുന്നു. 21 നിങ്ങൾക്കു ഏതു
േവണം? ഞാൻ വടിേയാടുകൂെടേയാ േസ്നഹത്തിലും
െസൗമ്യാത്മാവിലുേമാ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വേരണ്ടതു?

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ദുന്നൎ ടപ്പു ഉെണ്ടന്നു
േകൾക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ തെന്റ അപ്പെന്റ
ഭായ്യൎ െയ െവച്ചുെകാള്ളുന്നുേപാൽ; അതു

ജാതികളിൽേപാലും ഇല്ലാത്ത ദുന്നൎ ടപ്പു തേന്ന. 2

എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ചീത്തൎ ിരിക്കുന്നു; ഈ ദുഷ്കമ്മൎ ം
െചയത്വെന നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ നിന്നു നീക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ടുമില്ല. 3 ഞാേനാ
ശരീരംെകാണ്ടു ദൂരസ്ഥൻ എങ്കിലും ആത്മാവുെകാണ്ടു
കൂെടയുള്ളവനായി, നിങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ
ഇരിക്കുന്നവനായി തേന്ന, ഈ ദുഷ്കമ്മൎ ം
െചയത്വെനക്കുറിച്ചു: 4 നിങ്ങളും എെന്റ ആത്മാവും
നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ ശക്തിേയാെട
ഒന്നിച്ചു കൂടീട്ടു നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ അവെന, 5 ആത്മാവു കത്തൎ ാവായ
േയശുവിെന്റ നാളിൽ രക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു
ജഡസംഹാരത്തിന്നായി സാത്താന്നു ഏലപ്ിേക്കണം
എന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങളുെട ്രപശംസ
നന്നല്ല; അസാരം പുളിമാവു പിണ്ഡെത്ത മുഴുവനും
പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേയാ? 7 നിങ്ങൾ
പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ
പിണ്ഡം ആേകണ്ടതിന്നു പഴയ പുളിമാവിെന
നീക്കിക്കളവിൻ. നമ്മുെട െപസഹകൂഞ്ഞാടും
അറുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു: ്രകിസ്തു തേന്ന. 8 ആകയാൽ
നാം പഴയ പുളിമാവുെകാണ്ടല്ല, തിന്മയും ദുഷ്ടതയും
ആയ പുളിമാവുെകാണ്ടുമല്ല, സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ
പുളിപ്പില്ലായമ്െകാണ്ടുതേന്ന ഉത്സവം ആചരിക്ക.

9 ദുന്നൎ ടപ്പുകാേരാടു സംസഗ്ഗൎ ം അരുതു എന്നു ഞാൻ
എെന്റ േലഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു എഴുതീട്ടുണ്ടേല്ലാ. 10

അതു ഈ േലാകത്തിെല ദുന്നൎ ടപ്പുകാേരാേടാ
അത്യാ്രഗഹികേളാേടാ പിടിച്ചുപറിക്കാേരാേടാ
വി്രഗഹാരാധികേളാേടാ അരുതു എന്നല്ലേല്ലാ; അങ്ങെന
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ േലാകം വിട്ടു േപാേകണ്ടിവരും. 11

എന്നാൽ സേഹാദരൻ എന്നു േപർെപട്ട ഒരുവൻ
ദുന്നൎ ടപ്പുകാരേനാ അത്യാ്രഗഹിേയാ വി്രഗഹാരാധിേയാ
വാവിഷഠ്ാണക്കാരേനാ മദ്യപേനാ
പിടിച്ചുപറിക്കാരേനാ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവേനാടു
സംസഗ്ഗൎ ം അരുതു; അങ്ങെനയുള്ളവേനാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിക്കേപാലും അരുതു എന്നേ്രത ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു. 12 പുറത്തുള്ളവെര
വിധിപ്പാൻ എനിക്കു എന്തു കായ്യൎ ം? നിങ്ങൾ
അകത്തുള്ളവെര അല്ലേയാ വിധിക്കുന്നതു;
പുറത്തുള്ളവെര ൈദവം വിധിക്കുന്നു. 13 ആ ദുഷ്ടെന
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവിൻ.

൧. െകാരിന്ത്യർ 4:2 885 ൧. െകാരിന്ത്യർ 5:13
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൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്നു മെറ്റാരുത്തേനാടു ഒരു
കായ്യൎ ം ഉെണ്ടങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുെട മുമ്പാെക
അല്ല, അഭക്തന്മാരുെട മുമ്പിൽ

വ്യവഹാരത്തിന്നു േപാകുവാൻ തുനിയുന്നുേവാ? 2

വിശുദ്ധന്മാർ േലാകെത്ത വിധിക്കും എന്നു
അറിയുന്നില്ലേയാ? േലാകെത്ത നിങ്ങൾ
വിധിക്കുെമങ്കിൽ ഏറ്റവും െചറിയ സംഗതികെള
വിധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അേയാഗ്യേരാ? 3 നാം ദൂതന്മാെര
വിധിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
ഐഹികകായ്യൎ ങ്ങെള എ്രത അധികം? 4 എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കു ഐഹികകായ്യൎ ങ്ങെളക്കുറിച്ചു വ്യവഹാരം
ഉെണ്ടങ്കിൽ വിധിപ്പാൻ സഭ ഗണ്യമാക്കാത്തവെര
ഇരുത്തുന്നുേവാ? 5 നിങ്ങൾക്കു ലെജ്ജക്കായി ഞാൻ
േചാദിക്കുന്നു; ഇങ്ങെന സേഹാദരന്മാക്കൎ ു മേദ്ധ്യ
കായ്യൎ ം തീപ്പൎ ാൻ ്രപാപത്ിയുേള്ളാരു ജ്ഞാനിയും
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഇല്ലേയാ? 6 അല്ല, സേഹാദരൻ
സേഹാദരേനാടു വ്യവഹരിക്കുന്നു; അതും
അവിശ്വാസികളുെട മുമ്പിൽ തേന്ന. 7 നിങ്ങൾക്കു
തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതു തേന്ന േകവലം
േപാരായമ്യാകുന്നു; അതിന്നു പകരം നിങ്ങൾ
അന്യായം സഹിച്ചുെകാള്ളാത്തതു എന്തു? നഷ്ടം
ഏറ്റുെകാള്ളാത്തതു എന്തു? 8 അല്ല, നിങ്ങൾ അന്യായം
െചയ്കയും നഷ്ടം വരുത്തുകയും െചയ്യുന്നു; അതും
സേഹാദരന്മാക്കൎ ു തേന്ന. 9 അന്യായം െചയ്യുന്നവർ
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു
അറിയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങെളത്തേന്ന
വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പിൻ; ദുന്നൎ ടപ്പുകാർ,
വി്രഗഹാരാധികൾ, വ്യഭിചാരികൾ, സ്വയേഭാഗികൾ,
പുരുഷകാമികൾ, 10 കള്ളന്മാർ, അത്യാ്രഗഹികൾ,
മദ്യപന്മാർ, വാവിഷഠ്ാണക്കാർ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ
എന്നിവർ ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. 11

നിങ്ങളും ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു; എങ്കിലും
നിങ്ങൾ കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിലും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാലും
നിങ്ങെളത്തേന്ന കഴുകി ശുദ്ധീകരണവും
നീതീകരണവും ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്തൎ വ്യം ഉണ്ടു
എങ്കിലും സകലവും ്രപേയാജനമുള്ളതല്ല;
സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്തൎ വ്യം ഉണ്ടു എങ്കിലും
ഞാൻ യാെതാന്നിന്നും അധീനനാകയില്ല. 13

േഭാജ്യങ്ങൾ വയറ്റിന്നും വയറു േഭാജ്യങ്ങൾക്കും
ഉള്ളതു; എന്നാൽ ൈദവം ഇതിെനയും അതിെനയും
ഇല്ലായമ്യാക്കും. ശരീരേമാ ദുന്നൎ ടപ്പിന്നല്ല
കത്തൎ ാവിന്നേ്രത; കത്തൎ ാവു ശരീരത്തിന്നും. 14

എന്നാൽ ൈദവം കത്തൎ ാവിെന ഉയിപ്പൎ ിച്ചതുേപാെല
നെമ്മയും തെന്റ ശക്തിയാൽ ഉയിപ്പൎ ിക്കും. 15

നിങ്ങളുെട ശരീരങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങൾ
ആകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേയാ? ്രകിസ്തുവിെന്റ
അവയവങ്ങെള ഞാൻ എടുത്തു േവശ്യയുെട
അവയവങ്ങൾ ആക്കാേമാ? ഒരുനാളും അരുതു. 16

േവശ്യേയാടു പറ്റിേച്ചരുന്നവൻ അവളുമായി
ഏകശരീരമാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരും എന്നുണ്ടേല്ലാ. 17

കത്തൎ ാവിേനാടു പറ്റിേച്ചരുന്നവേനാ അവനുമായി
ഏകാത്മാവു ആകുന്നു. 18 ദുന്നൎ ടപ്പു വിട്ടു ഓടുവിൻ.
മനുഷ്യൻ െചയ്യുന്ന ഏതു പാപവും ശരീരത്തിന്നു
പുറത്താകുന്നു. ദുന്നൎ ടപ്പുകാരേനാ സ്വന്തശരീരത്തിന്നു

വിേരാധമായി പാപം െചയ്യുന്നു. 19 ൈദവത്തിെന്റ
ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുെട ശരീരം എന്നും നിങ്ങെള
വിെലക്കു വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ
താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലേയാ? 20

ആകയാൽ നിങ്ങളുെട ശരീരംെകാണ്ടു ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികെളക്കുറിച്ചു
എെന്റ അഭി്രപായം എെന്തന്നാൽ: ്രസ്തീെയ
െതാടാതിരിക്കുന്നതു മനുഷ്യന്നു നല്ലതു. 2

എങ്കിലും ദുന്നൎ ടപ്പുനിമിത്തം ഓേരാരുത്തന്നു
സ്വന്തഭായ്യൎ യും ഓേരാരുത്തിക്കു സ്വന്തഭത്തൎ ാവും
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 3 ഭത്തൎ ാവു ഭായ്യൎ ക്കും ഭായ്യൎ
ഭത്തൎ ാവിന്നും കടെബട്ടിരിക്കുന്നതു െചയ്യെട്ട. 4

ഭായ്യൎ യുെട ശരീരത്തിേന്മൽ അവൾക്കല്ല ഭത്തൎ ാവിന്നേ്രത
അധികാരമുള്ളതു; അങ്ങെന ഭത്തൎ ാവിെന്റ
ശരീരത്തിേന്മൽ അവന്നല്ല ഭായ്യൎ ക്കേ്രത അധികാരം. 5

്രപാത്ഥൎ െനക്കു അവസരമുണ്ടാവാൻ ഒരു
സമയേത്തക്കു പരസപ്രസമ്മതേത്താെട അല്ലാെത
തമ്മിൽ േവറുെപട്ടിരിക്കരുതു; നിങ്ങളുെട
അജിേത്രന്ദിയത്വം നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങെള
പരീക്ഷിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു വീണ്ടും േചന്നൎ ിരിപ്പിൻ.
6 ഞാൻ ഇതു കലപ്നയായിട്ടല്ല അനുവാദമായിട്ടേ്രത
പറയുന്നതു. 7 സകല മനുഷ്യരും എെന്നേപ്പാെല
ആയിരിേക്കണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എങ്കിലും
ഒരുവന്നു ഇങ്ങെനയും ഒരുവന്നു അങ്ങെനയും
താന്താെന്റ കൃപാവരം ൈദവം നല്കിയിരിക്കുന്നു.

8 വിവാഹം കഴിയാത്തവേരാടും വിധവമാേരാടും:
അവർ എെന്നേപ്പാെല പാത്തൎ ുെകാണ്ടാൽ അവക്കൎ ു
െകാള്ളാം എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 9

ജിേത്രന്ദിയത്വമിെല്ലങ്കിേലാ അവർ വിവാഹം െചയ്യെട്ട;
അഴലുന്നതിെനക്കാൾ വിവാഹം െചയ്യുന്നതു നല്ലതു.
10 വിവാഹം കഴിഞ്ഞവേരാേടാ ഞാനല്ല കത്തൎ ാവു
തേന്ന കലപ്ിക്കുന്നതു: 11 ഭായ്യൎ  ഭത്തൎ ാവിെന
േവറുപിരിയരുതു; പിരിഞ്ഞു എന്നു വരികിേലാ
വിവാഹംകൂടാെത പാേക്കൎ ണം; അെല്ലന്നു വരികിൽ
ഭത്തൎ ാേവാടു നിരന്നുെകാേള്ളണം; ഭത്തൎ ാവു ഭായ്യൎ െയ
ഉേപക്ഷിക്കയുമരുതു. 12 എന്നാൽ േശഷമുള്ളവേരാടു
കത്തൎ ാവല്ല ഞാൻ തേന്ന പറയുന്നതു: ഒരു
സേഹാദരന്നു അവിശ്വാസിയായ ഭായ്യൎ
ഉണ്ടായിരിക്കയും അവൾ അവേനാടുകൂെട പാപ്പൎ ാൻ
സമ്മതിക്കയും െചയത്ാൽ അവെള ഉേപക്ഷിക്കരുതു.
13 അവിശ്വസിയായ ഭത്തൎ ാവുള്ള ഒരു ്രസ്തീയും, അവൻ
അവേളാടുകൂെട പാപ്പൎ ാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിൽ,
ഭത്തൎ ാവിെന ഉേപക്ഷിക്കരുതു. 14 അവിശ്വാസിയായ
ഭത്തൎ ാവു ഭായ്യൎ  മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടും
അവിശ്വാസിയായ ഭായ്യൎ  സേഹാദരൻ മുഖാന്തരം
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടുമിരിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട മക്കൾ അശുദ്ധർ എന്നു വരും; ഇേപ്പാേഴാ
അവർ വിശുദ്ധർ ആകുന്നു. 15 അവിശ്വാസി
േവറുപിരിയുന്നു എങ്കിൽ പിരിയെട്ട; ഈ വകയിൽ
സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല;
എന്നാൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ൈദവം നെമ്മ
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 ്രസ്തീേയ, നീ ഭത്തൎ ാവിന്നു
രക്ഷവരുത്തും എന്നു നിനക്കു എങ്ങെന അറിയാം?
പുരുഷാ, നീ ഭായ്യൎ ക്കു രക്ഷ വരുത്തും എന്നു നിനക്കു
എങ്ങെന അറിയാം? 17 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തന്നു

൧. െകാരിന്ത്യർ 6:2 886 ൧. െകാരിന്ത്യർ 7:17
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കത്തൎ ാവു വിഭാഗിച്ചുെകാടുത്തതുേപാെലയും
ഓേരാരുത്തെന ൈദവം വിളിച്ചതുേപാെലയും
അവനവൻ നടക്കെട്ട; ഇങ്ങെന ആകുന്നു ഞാൻ
സകല സഭകളിലും ആജ്ഞാപിക്കുന്നതു. 18 ഒരുത്തൻ
പരിേച്ഛദനേയാെട വിളിക്കെപ്പട്ടുേവാ? അ്രഗചമ്മൎ ം
വരുത്തരുതു; ഒരുത്തൻ അ്രഗചമ്മൎ േത്താെട
വിളിക്കെപ്പട്ടുേവാ? പരിേച്ഛദന ഏൽക്കരുതു. 19

പരിേച്ഛദന ഒന്നുമില്ല, അ്രഗചമ്മൎ വും ഒന്നുമില്ല,
ൈദവകലപ്ന ്രപമാണിക്കുന്നതേ്രത കായ്യൎ ം. 20

ഓേരാരുത്തൻ വിളിക്കെപ്പട്ട സ്ഥിതിയിൽ തേന്ന
വസിച്ചുെകാള്ളെട്ട. 21 നീ ദാസനായി
വിളിക്കെപ്പട്ടുേവാ? വ്യസനിക്കരുതു. സ്വത്രന്തൻ
ആകുവാൻ കഴിയുെമങ്കിലും അതിൽ തേന്ന
ഇരുന്നുെകാൾക. 22 ദാസനായി കത്തൎ ാവിൽ
വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ കത്തൎ ാവിെന്റ സ്വത്രന്തൻ ആകുന്നു.
അങ്ങെന തേന്ന സ്വത്രന്തനായി വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനാകുന്നു. 23 നിങ്ങെള
വിെലക്കുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യക്കൎ ു
ദാസന്മാരാകരുതു. 24 സേഹാദരന്മാേര, ഓേരാരുത്തൻ
വിളിക്കെപ്പട്ട സ്ഥിതിയിൽ തേന്ന ൈദവസന്നിധിയിൽ
വസിക്കെട്ട.

25 കന്യകമാെരക്കുറിച്ചു എനിക്കു കത്തൎ ാവിെന്റ
കലപ്നയില്ല; എങ്കിലും വിശ്വസ്തൻ
ആകുവാന്തക്കവണ്ണം കത്തൎ ാവിെന്റ കരുണ
ലഭിച്ചവനായി ഞാൻ അഭി്രപായം പറയുന്നു. 26

ഇേപ്പാഴെത്ത കഷ്ടത നിമിത്തം ഞാൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല മനുഷ്യൻ അങ്ങെന തേന്ന
ഇരിക്കുന്നതു അവന്നു നന്നു എന്നു എനിക്കു
േതാന്നുന്നു. 27 നീ ഭായ്യൎ േയാടു
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ? േവറുപാടു
അേന്വഷിക്കരുതു. നീ ഭായ്യൎ  ഇല്ലാത്തവേനാ? ഭായ്യൎ െയ
അേന്വഷിക്കരുതു. 28 നീ വിവാഹം െചയത്ാലും
േദാഷമില്ല; കന്യകയും വിവാഹം െചയത്ാൽ
േദാഷമില്ല; എങ്കിലും ഇങ്ങെനയുള്ളവക്കൎ ു ജഡത്തിൽ
കഷ്ടത ഉണ്ടാകും; അതു നിങ്ങൾക്കു വരരുതു എന്നു
എെന്റ ആ്രഗഹം. 29 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
ഇെതാന്നു ഞാൻ പറയുന്നു: കാലം
ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; 30 ഇനി ഭായ്യൎ മാരുള്ളവർ
ഇല്ലാത്തവെരേപ്പാെലയും കരയുന്നവർ
കരയാത്തവെരേപ്പാെലയും സേന്താഷിക്കുന്നവർ
സേന്താഷിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും വിെലക്കു
വാങ്ങുന്നവർ ൈകവശമാക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും 31

േലാകെത്ത അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിെന
അനുഭവിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും ആയിരിേക്കണം.
ഈ േലാകത്തിെന്റ രൂപം ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നുവേല്ലാ. 32

നിങ്ങൾ ചിന്താകുലമില്ലാത്തവരായിരിേക്കണം എന്നു
ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. വിവാഹം െചയ്യാത്തവൻ
കത്തൎ ാവിെന എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുെവച്ചു
കത്തൎ ാവിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു; 33 വിവാഹം
െചയത്വൻ ഭായ്യൎ െയ എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും
എന്നുെവച്ചു േലാകത്തിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു. 34

അതുേപാെല ഭായ്യൎ യായവൾക്കും കന്യെകക്കും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു. വിവാഹം കഴിയാത്തവൾ
ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിശുദ്ധയാേകണ്ടതിന്നു
കത്തൎ ാവിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു; വിവാഹം
കഴിഞ്ഞവൾ ഭത്തൎ ാവിെന എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും
എന്നുെവച്ചു േലാകത്തിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു. 35

ഞാൻ ഇതു നിങ്ങൾക്കു കുടുക്കിടുവാനല്ല, േയാഗ്യത
വിചാരിച്ചും നിങ്ങൾ ചാപല്യം കൂടാെത
കത്തൎ ാവിങ്കൽ സ്ഥിരമായ ്വസിേക്കണ്ടതിന്നും

നിങ്ങളുെട ഉപകാരത്തിന്നായിട്ടേ്രത പറയുന്നതു. 36

എന്നാൽ ഒരുത്തൻ തെന്റ കന്യെകക്കു ്രപായം
കടന്നാൽ താൻ െചയ്യുന്നതു അേയാഗ്യം എന്നു
നിരൂപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങെന േവണ്ടിവന്നാൽ
ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട; അവൻ േദാഷം െചയ്യുന്നില്ല;
അവർ വിവാഹം െചയ്യെട്ട. 37 എങ്കിലും
നിബ്ബൎ ന്ധമില്ലാെത തെന്റ ഇഷ്ടം നടത്തുവാൻ
അധികാരമുള്ളവനും ഹൃദയത്തിൽ
സ്ഥിരതയുള്ളവനുമായ ഒരുവൻ തെന്റ കന്യകെയ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവാൻ സ്വന്ത ഹൃദയത്തിൽ നിണ്ണൎ യിച്ചു
എങ്കിൽ അവൻ െചയ്യുന്നതു നന്നു. 38 അങ്ങെന
ഒരുത്തൻ തെന്റ കന്യകെയ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നതു
നന്നു; വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതു ഏെറ
നന്നു. 39 ഭത്തൎ ാവു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലേത്താളം ്രസ്തീ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഭത്തൎ ാവു മരിച്ചുേപായാൽ
തനിക്കു മനസ്സുള്ളവനുമായി വിവാഹം കഴിവാൻ
സ്വാതന്തയ്്യൎ ം ഉണ്ടു; കത്തൎ ാവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാ്രതേമ ആകാവു. 40

എന്നാൽ അവൾ അങ്ങെനതേന്ന പാത്തൎ ുെകാണ്ടാൽ
ഭാഗ്യേമറിയവൾ എന്നു എെന്റ അഭി്രപായം;
ൈദവാത്മാവു എനിക്കും ഉണ്ടു എന്നു േതാന്നുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വി്രഗഹാപ്പൎ ിതങ്ങളുെട കായ്യൎ ം പറഞ്ഞാേലാ
നമുെക്കല്ലാവക്കൎ ും അറിവു ഉണ്ടു എന്നു
നമുക്കു അറിയാം. അറിവു ചീപ്പൎ ിക്കുന്നു;

േസ്നഹേമാ ആത്മികവദ്ധൎ ന വരുത്തുന്നു. 2 താൻ
വല്ലതും അറിയുന്നു എന്നു ഒരുത്തന്നു േതാന്നുന്നു
എങ്കിൽ അറിേയണ്ടതുേപാെല അവൻ ഇന്നുവെര
ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 3 ഒരുത്തൻ ൈദവെത്ത
േസ്നഹിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവെന ൈദവം
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 വി്രഗഹാപ്പൎ ിതങ്ങെള
തിന്നുന്നതിെനക്കുറിേച്ചാ, േലാകത്തിൽ വി്രഗഹം
ഏതുമില്ല എന്നും ഏകൈദവമല്ലാെത ൈദവമില്ല
എന്നും നാം അറിയുന്നു. പല േദവന്മാരും പല
കത്തൎ ാക്കന്മാരും ഉണ്ടു എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ. 5

എന്നാൽ ആകാശത്തിേലാ ഭൂമിയിേലാ േദവന്മാർ
എന്നു േപരുള്ളവർ ഉെണ്ടന്നുവരികിലും 6 പിതാവായ
ഏക ൈദവേമ നമുക്കുള്ളു; അവൻ സകലത്തിന്നും
കാരണഭൂതനും നാം അവന്നായി ജീവിേക്കണ്ടതും
ആകുന്നു. േയശു്രകിസ്തു എന്ന ഏക കത്തൎ ാവും
നമുക്കു ഉണ്ടു; അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും അവൻ
മുഖാന്തരം നാമും ആകുന്നു. 7 എന്നാൽ
എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല. ചിലർ ഇന്നുവെര
വി്രഗഹപരിചയം േഹതുവായി വി്രഗഹാപ്പൎ ിതം
എന്നുെവച്ചു തിന്നുന്നു; 8 അവരുെട മനസ്സാക്ഷി
ബലഹീനമാകയാൽ മലിനമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ
ആഹാരം നെമ്മ ൈദവേത്താടു അടുപ്പിക്കുന്നില്ല;
തിന്നാഞ്ഞാൽ നമുക്കു നഷ്ടമില്ല; തിന്നാൽ
ആദായവുമില്ല. 9 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ഈ സ്വതന്തയ്്യൎ ം
ബലഹീനന്മാക്കൎ ു യാെതാരു വിധത്തിലും തടങ്ങൽ
ആയി വരാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ. 10

അറിവുള്ളവനായ നീ േക്ഷ്രതത്തിൽ
ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നതു ഒരുത്തൻ കണ്ടാൽ,
ബലഹീനെനങ്കിൽ അവെന്റ മനസ്സാക്ഷി
വി്രഗഹാപ്പൎ ിതങ്ങെള തിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഉെറക്കയില്ലേയാ? 11 ആക്കൎ ുേവണ്ടി ്രകിസ്തു മരിച്ചുേവാ,
ആ ബലഹീനസേഹാദരൻ ഇങ്ങെന നിെന്റ
അറിവിനാൽ നശിച്ചു േപാകുന്നു. 12 ഇങ്ങെന

൧. െകാരിന്ത്യർ 7:18 887 ൧. െകാരിന്ത്യർ 8:12
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സേഹാദരന്മാരുെട േനെര പാപം െചയത്ു, അവരുെട
ബലഹീന മനസ്സാക്ഷിെയ ദണ്ഡിപ്പിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാടു പാപം െചയ്യുന്നു. 13 ആകയാൽ
ആഹാരം എെന്റ സേഹാദരന്നു ഇടച്ചൎ യായിത്തീരും
എങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരന്നു ഇടച്ചൎ
വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഒരുനാളും മാംസം
തിന്നുകയില്ല.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ സ്വത്രന്തൻ അല്ലേയാ? ഞാൻ
അെപ്പാസ്തലൻ അല്ലേയാ? നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശുവിെന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേയാ? കത്തൎ ാവിൽ

ഞാൻ െചയത് ്രപവൃത്തിയുെട ഫലം നിങ്ങൾ
അല്ലേയാ? 2 മറ്റുള്ളവക്കൎ ു ഞാൻ അെപ്പാസ്തലൻ
അെല്ലന്നുവരികിൽ എങ്ങെനെയങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു
ആകുന്നു; കത്തൎ ാവിൽ എെന്റ അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റ
മു്രദ നിങ്ങളേല്ലാ. 3 എെന്ന വിധിക്കുന്നവേരാടു ഞാൻ
പറയുന്ന ്രപതിവാദം ഇതാകുന്നു. 4 തിന്നുവാനും
കുടിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്കു അധികാരമില്ലേയാ? 5 േശഷം
അെപ്പാസ്തലന്മാരും കത്തൎ ാവിെന്റ സേഹാദരന്മാരും
േകഫാവും െചയ്യുന്നതുേപാെല ഭായ്യൎ യാേയാരു
സേഹാദരിയുമായി സഞ്ചരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കു
അധികാരമില്ലെയാ? 6 അല്ല, േവല െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
എനിക്കും ബന്നൎ ബാസിന്നും മാ്രതം അധികാരമില്ല
എന്നുേണ്ടാ? 7 സ്വന്ത െചലവിേന്മൽ യുദ്ധേസവ
െചയ്യുന്നവൻ ആർ? മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി
അതിെന്റ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നവൻ ആർ? ആട്ടിൻ
കൂട്ടെത്ത േമയിച്ചു കൂട്ടത്തിെന്റ പാൽെകാണ്ടു
ഉപജീവിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ ആർ? 8 ഞാൻ ഇതു
മനുഷ്യരുെട മയ്യൎ ാദ്രപകാരേമാ പറയുന്നതു?
ന്യായ്രപമാണവും ഇങ്ങെന പറയുന്നില്ലേയാ?

9 “െമതിക്കുന്ന കാെളക്കു മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുതു”
എന്നു േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ൈദവം കാെളക്കു
േവണ്ടിേയാ ചിന്തിക്കുന്നതു? 10 അല്ല, േകവലം
നമുക്കു േവണ്ടി പറയുന്നേതാ? അേത, ഉഴുന്നവൻ
ആശേയാെട ഉഴുകയും െമതിക്കുന്നവൻ പതം കിട്ടും
എന്നുള്ള ആശേയാെട െമതിക്കയും േവണ്ടതാകയാൽ
നമുക്കു േവണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതെ്രത. 11 ഞങ്ങൾ
ആത്മീകമായതു നിങ്ങൾക്കു വിെതച്ചിട്ടു നിങ്ങളുെട
ഐഹികമായതു െകായത്ാൽ വലിയ കായ്യൎ േമാ? 12

മറ്റുള്ളവക്കൎ ു നിങ്ങളുെട േമൽ ഈ അധികാരം
ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കു എ്രത അധികം? എങ്കിലും
ഞങ്ങൾ ഈ അധികാരം ്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല; ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിന്നു യാെതാരു വിഘന്വും
വരുത്താതിരിപ്പാൻ സകലവും െപാറുക്കുന്നു. 13

ൈദവാലയകമ്മൎ ങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ
ൈദവാലയംെകാണ്ടു ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ശുശ്രൂഷെചയ്യുന്നവർ
യാഗപീഠത്തിെല വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാർ
ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 14

അതുേപാെല കത്തൎ ാവും സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നവർ സുവിേശഷത്താൽ ഉപജീവിേക്കണം
എന്നു കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 എങ്കിലും ഇതു ഒന്നും ഞാൻ ്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല;
ഇങ്ങെന എനിക്കു കിേട്ടണം എന്നുെവച്ചു ഞാൻ ഇതു
എഴുതുന്നതും അല്ല; ആെരങ്കിലും എെന്റ ്രപശംസ
വൃഥാവാക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്ക തേന്ന എനിക്കു
നല്ലതു. 16 ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ

എനിക്കു ്രപശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല. നിബ്ബൎ ന്ധം എെന്റ
േമൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നില്ല
എങ്കിൽ എനിക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം! 17 ഞാൻ അതു
മനഃപൂവ്വൎ ം നടത്തുന്നു എങ്കിൽ എനിക്കു ്രപതിഫലം
ഉണ്ടു; മനഃപൂവ്വൎ മെല്ലങ്കിലും കായ്യൎ ം എങ്കൽ
ഭരേമലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 എന്നാൽ എെന്റ ്രപതിഫലം
എന്തു? സുവിേശഷം അറിയിക്കുേമ്പാൾ
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിലുള്ള അധികാരം മുഴുവനും
ഉപേയാഗിക്കാെത ഞാൻ സുവിേശഷേഘാഷണം
െചലവുകൂടാെത നടത്തുന്നതു തേന്ന. 19 ഇങ്ങെന
ഞാൻ േകവലം സ്വത്രന്തൻ എങ്കിലും അധികംേപെര
േനേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ എെന്നത്തേന്ന എല്ലാവക്കൎ ും
ദാസനാക്കി. 20 െയഹൂദന്മാെര േനേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ
െയഹൂദന്മാക്കൎ ു െയഹൂദെനേപ്പാെല ആയി;
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവെര േനേടണ്ടതിന്നു
ഞാൻ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവൻ അല്ല
എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവക്കൎ ു
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവെനേപ്പാെല ആയി. 21

ൈദവത്തിന്നു ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവൻ ആകാെത
്രകിസ്തുവിന്നു ന്യായ്രപമാണമുള്ളവനായിരിെക്ക,
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെര േനേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവക്കൎ ു
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെനേപ്പാെല ആയി. 22

ബലഹീനന്മാെര േനേടണ്ടതിന്നു ഞാൻ ബലഹീനക്കൎ ു
ബലഹീനനായി; ഏതുവിധത്തിലും ചിലെര
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ എല്ലാവക്കൎ ും
എല്ലാമായിത്തീന്നൎ ു. 23 സുവിേശഷത്തിൽ ഒരു
പങ്കാളിയാേകണ്ടതിന്നു ഞാൻ സകലവും സുവിേശഷം
നിമിത്തം െചയ്യുന്നു. 24 ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ
എല്ലാവരും ഓടുന്നു എങ്കിലും ഒരുവേന വിരുതു
്രപാപിക്കുന്നുള്ളു എന്നു അറിയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങളും
്രപാപിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. 25 അങ്കം
െപാരുതുന്നവൻ ഒെക്കയും സകലത്തിലും വജ്ജൎ നം
ആചരിക്കുന്നു. അേതാ, അവർ വാടുന്ന കിരീടവും
നാേമാ വാടാത്തതും ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 26

ആകയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്തവണ്ണമല്ല ഓടുന്നതു;
ആകാശെത്ത കുത്തുന്നതുേപാെലയല്ല ഞാൻ
മുഷ്ടിയുദ്ധം െചയ്യുന്നതു. 27 മറ്റുള്ളവേരാടു
്രപസംഗിച്ചേശഷം ഞാൻ തേന്ന
െകാള്ളരുതാത്തവനായി േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
എെന്റ ശരീരെത്ത ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അടിമയാക്കുകയേ്രത
െചയ്യുന്നതു.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
എല്ലാവരും േമഘത്തിൻകീഴിൽ ആയിരുന്നു; 2

എല്ലാവരും സമു്രദത്തൂെട കടന്നു എല്ലാവരും
േമഘത്തിലും സമു്രദത്തിലും സ്നാനം ഏറ്റു 3

േമാെശേയാടു േചന്നൎ ു എല്ലാവരും 4 ഒേര
ആത്മികാഹാരം തിന്നു എല്ലാവരും ഒേര
ആത്മീകപാനീയം കുടിച്ചു –അവെര അനുഗമിച്ച
ആത്മീകപാറയിൽനിന്നേല്ലാ അവർ കുടിച്ചതു; ആ
പാറ ്രകിസ്തു ആയിരുന്നു– 5 എങ്കിലും അവരിൽ
മിക്കേപരിലും ൈദവം ്രപസാദിച്ചില്ല, അവെര
മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 6

ഇതു നമുക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു; അവർ
േമാഹിച്ചതുേപാെല നാമും ദുേമ്മൎ ാഹികൾ
ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന.

൧. െകാരിന്ത്യർ 8:13 888 ൧. െകാരിന്ത്യർ 10:6
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7 “ജനം തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും ഇരുന്നു, കളിപ്പാൻ
എഴുേന്നറ്റു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം അവരിൽ
ചിലെരേപ്പാെല നിങ്ങൾ വി്രഗഹാരാധികൾ ആകരുതു.
8 അവരിൽ ചിലർ പരസംഗം െചയത്ു ഒരു
ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തുമൂവായിരംേപർ
വീണുേപായതുേപാെല നാം പരസംഗം െചയ്യരുതു. 9

അവരിൽ ചിലർ പരീക്ഷിച്ചു സപ്പൎ ങ്ങളാൽ
നശിച്ചുേപായതുേപാെല നാം കത്തൎ ാവിെന
പരീക്ഷിക്കരുതു. 10 അവരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്തു
സംഹാരിയാൽ നശിച്ചുേപായതുേപാെല നിങ്ങൾ
പിറുപിറുക്കയുമരുതു. 11 ഇതു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടു
അവക്കൎ ു സംഭവിച്ചു, േലാകാവസാനം
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്കു
ബുദ്ധ്യുപേദശത്തിന്നായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു. 12

ആകയാൽ താൻ നില്ക്കുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നവൻ
വീഴാതിരിപ്പാൻ േനാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 13 മനുഷ്യക്കൎ ു
നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കു േനരിട്ടിട്ടില്ല; ൈദവം
വിശ്വസ്തൻ; നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീെത പരീക്ഷ
േനരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാെത നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ
കഴിേയണ്ടതിന്നു പരീക്ഷേയാടുകൂെട അവൻ
േപാക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും.

14 അതുെകാണ്ടു ്രപിയന്മാേര, വി്രഗഹാരാധന
വിേട്ടാടുവിൻ. 15 നിങ്ങൾ വിേവകികൾ എന്നുെവച്ചു
ഞാൻ പറയുന്നു; ഞാൻ പറയുന്നതു വിേവചിപ്പിൻ.
16 നാം അനു്രഗഹിക്കുന്ന അനു്രഗഹപാ്രതം
്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്തിെന്റ കൂട്ടായമ് അല്ലേയാ? നാം
നുറുക്കുന്ന അപ്പം ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ കൂട്ടായമ്
അല്ലേയാ? 17 അപ്പം ഒന്നു ആകെകാണ്ടു പലരായ നാം
ഒരു ശരീരം ആകുന്നു; നാം എല്ലാവരും ആ ഒേര
അപ്പത്തിൽ അംശികൾ ആകുന്നുവേല്ലാ. 18

ജഡ്രപകാരമുള്ള യി്രസാേയലിെന േനാക്കുവിൻ;
യാഗങ്ങൾ ഭുജിക്കുന്നവർ യാഗപീഠത്തിെന്റ
കൂട്ടാളികൾ അല്ലേയാ? 19 ഞാൻ പറയുന്നതു എന്തു?
വി്രഗഹാപ്പൎ ിതം വല്ലതും ആകുന്നു എേന്നാ? വി്രഗഹം
വല്ലതും ആകുന്നു എേന്നാ? 20 അല്ല, ജാതികൾ ബലി
കഴിക്കുന്നതു ൈദവത്തിന്നല്ല ഭൂതങ്ങൾക്കു
കഴിക്കുന്നു എന്നേ്രത; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളുെട
കൂട്ടാളികൾ ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല. 21

നിങ്ങൾക്കു കത്തൎ ാവിെന്റ പാനപാ്രതവും ഭൂതങ്ങളുെട
പാനപാ്രതവും കുടിപ്പാൻ പാടില്ല; നിങ്ങൾക്കു
കത്തൎ ാവിെന്റ േമശയിലും ഭൂതങ്ങളുെട േമശയിലും
അംശികൾ ആകുവാനും പാടില്ല. 22 അല്ല, നാം
കത്തൎ ാവിന്നു േ്രകാധം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നുേവാ?
അവെനക്കാൾ നാം ബലവാന്മാേരാ?

23 സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്തൎ വ്യം ഉണ്ടു;
എങ്കിലും സകലവും ്രപേയാജനമുള്ളതല്ല.
സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്തൎ വ്യം ഉണ്ടു; എങ്കിലും
സകലവും ആത്മികവദ്ധൎ ന വരുത്തുന്നില്ല. 24

ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തഗുണമല്ല, മറ്റുള്ളവെന്റ ഗുണം
അേന്വഷിക്കെട്ട. 25 അങ്ങാടിയിൽ വില്ക്കുന്നതു
എെന്തങ്കിലും മനസ്സാക്ഷിനിമിത്തം ഒന്നും
അേന്വഷണം കഴിക്കാെത തിന്നുവിൻ. 26 ഭൂമിയും
അതിെന്റ പൂണ്ണൎ തയും കത്തൎ ാവിന്നുള്ളതേല്ലാ. 27

അവിശ്വാസികളിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങെള ക്ഷണിച്ചാൽ
നിങ്ങൾക്കു േപാകുവാൻ മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങളുെട
മുമ്പിൽ വിളമ്പുന്നതു എന്തായാലും
മനസ്സാക്ഷിനിമിത്തം ഒന്നും അേന്വഷിക്കാെത
തിന്നുവിൻ. 28 എങ്കിലും ഒരുവൻ: ഇതു വി്രഗഹാപ്പൎ ിതം
എന്നു നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ ആ അറിയിച്ചവൻ

നിമിത്തവും മനസ്സാക്ഷിനിമിത്തവും തിന്നരുതു. 29

മനസ്സാക്ഷി എന്നു ഞാൻ പറയുന്നതു തേന്റതല്ല
മേറ്റവേന്റതെ്രത. എെന്റ സ്വാത്രന്ത്യം
അന്യമനസ്സാക്ഷിയാൽ വിധിക്കെപ്പടുന്നതു എന്തിന്നു?
30 നന്ദിേയാെട അനുഭവിച്ചു േസ്താ്രതംെചയത്
സാധനംനിമിത്തം ഞാൻ ദുഷിക്കെപ്പടുന്നതു
എന്തിന്നു? 31 ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും
കുടിച്ചാലും എന്തുെചയത്ാലും എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വത്തിന്നായി െചയവ്ിൻ. 32 െയഹൂദന്മാക്കൎ ും
യവനന്മാക്കൎ ും ൈദവസെഭക്കും
ഇടച്ചൎ യല്ലാത്തവരാകുവിൻ. 33 ഞാനും എെന്റ
ഗുണമല്ല, പലർ രക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു അവരുെട
ഗുണം തേന്ന അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടു എല്ലാവെരയും
എല്ലാംെകാണ്ടും ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നുവേല്ലാ.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ
അനുകാരിയായിരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങളും
എെന്റ അനുകാരികൾ ആകുവിൻ. 2 നിങ്ങൾ

സകലത്തിലും എെന്ന ഓക്കൎ ുകയും ഞാൻ നിങ്ങെള
ഏലപ്ിച്ച കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കയും െചയ്കയാൽ
നിങ്ങെള പുകഴത്്തുന്നു. 3 എന്നാൽ
ഏതുപുരുഷെന്റയും തല ്രകിസ്തു, ്രസ്തീയുെട തല
പുരുഷൻ, ്രകിസ്തുവിെന്റ തല ൈദവം എന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണം എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 4 മൂടുപടം
ഇട്ടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കേയാ ്രപവചിക്കേയാ െചയ്യുന്ന
ഏതുപുരുഷനും തെന്റ തലെയ അപമാനിക്കുന്നു. 5

മൂടുപടമില്ലാെത ്രപാത്ഥൎ ിക്കേയാ ്രപവചിക്കേയാ
െചയ്യുന്ന ഏതു്രസ്തീയും തെന്റ തലെയ
അപമാനിക്കുന്നു; അതു അവൾ െക്ഷൗരം
െചയ്യിച്ചതുേപാെലയേല്ലാ. 6 ്രസ്തീ
മൂടുപടമിടുന്നിെല്ലങ്കിൽ മുടി ക്രതിച്ചുകളയെട്ട.
ക്രതിക്കുന്നേതാ െക്ഷൗരം െചയ്യിക്കുന്നേതാ ്രസ്തീക്കു
ലജ്ജെയങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ടുെകാള്ളെട്ട. 7 പുരുഷൻ
ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിമയും േതജസ്സും ആകയാൽ
മൂടുപടം ഇേടണ്ടതല്ല. ്രസ്തീേയാ പുരുഷെന്റ േതജസ്സ്
ആകുന്നു. 8 പുരുഷൻ ്രസ്തീയിൽനിന്നല്ലേല്ലാ ്രസ്തീ
പുരുഷനിൽനിന്നേ്രത ഉണ്ടായതു. 9 പുരുഷൻ
്രസ്തീക്കായിട്ടല്ല ്രസ്തീ പുരുഷന്നായിട്ടേല്ലാ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതു. 10 ആകയാൽ ്രസ്തീക്കു
ദൂതന്മാർനിമിത്തം തലേമൽ അധീനതാലക്ഷ്യം
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 11 എന്നാൽ കത്തൎ ാവിൽ
പുരുഷെന കൂടാെത ്രസ്തീയുമില്ല ്രസ്തീെയ കൂടാെത
പുരുഷനുമില്ല. 12 ്രസ്തീ പുരുഷനിൽനിന്നു
ഉണ്ടായതുേപാെല പുരുഷനും ്രസ്തീമുഖാന്തരം
ഉളവാകുന്നു; എന്നാൽ സകലത്തിന്നും ൈദവം
കാരണഭൂതൻ. 13 നിങ്ങൾ തേന്ന വിധിപ്പിൻ; ്രസ്തീ
മൂടുപടം ഇടാെത ൈദവേത്താടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നതു
േയാഗ്യേമാ? 14 പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അതു
അവന്നു അപമാനം എന്നും 15 ്രസ്തീ മുടി നീട്ടിയാേലാ
അതു മൂടുപടത്തിന്നു പകരം നല്കിയിരിക്കെകാണ്ടു
അവൾക്കു മാനം ആകുന്നു എന്നും ്രപകൃതി തേന്ന
നിങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ? 16 ഒരുത്തൻ
തക്കൎ ിപ്പാൻ ഭാവിച്ചാൽ അങ്ങെനയുള്ള മയ്യൎ ാദ
ഞങ്ങൾക്കില്ല ൈദവസഭകൾക്കുമില്ല എന്നു ഓക്കൎ െട്ട.

17 ഇനി ആജ്ഞാപിപ്പാൻ േപാകുന്നതിൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള പുകഴത്്തുന്നില്ല; നിങ്ങൾ കൂടിവരുന്നതിനാൽ
നെന്മക്കല്ല തിെന്മക്കേ്രത ഇടയാകുന്നതു. 18 ഒന്നാമതു
നിങ്ങൾ സഭകൂടുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഭിന്നത

൧. െകാരിന്ത്യർ 10:7 889 ൧. െകാരിന്ത്യർ 11:18
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ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ േകൾക്കുന്നു; ഏതാനും
വിശ്വസിക്കയും െചയ്യുന്നു. 19 നിങ്ങളിൽ
െകാള്ളാകുന്നവർ െവളിവാേകണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഭിന്നപക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാേകണ്ടതു. 20 നിങ്ങൾ
കൂടിവരുേമ്പാൾ കത്തൎ ാവിെന്റ അത്താഴമല്ല
കഴിക്കുന്നതു. 21 ഭക്ഷണം കഴിക്കയിൽ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ അത്താഴം മുെമ്പ കഴിക്കുന്നു. അങ്ങെന
ഒരുവൻ വിശന്നും മെറ്റാരുവൻ ലഹരിപിടിച്ചും
ഇരിക്കുന്നു. 22 തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും നിങ്ങൾക്കു
വീടുകൾ ഇല്ലേയാ? അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ
നിങ്ങൾ തുച്ഛീകരിച്ചു, ഇല്ലാത്തവെര
ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നുേവാ? നിങ്ങേളാടു എന്തു പറേയണ്ടു?
നിങ്ങെള പുകഴത്്തുകേയാ? ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
പുകഴത്്തുന്നില്ല. 23 ഞാൻ കത്തൎ ാവിങ്കൽ നിന്നു
്രപാപിക്കയും നിങ്ങൾക്കു ഏലപ്ിക്കയും െചയത്തു
എെന്തന്നാൽ: കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന
കാണിച്ചുെകാടുത്ത രാ്രതിയിൽ അവൻ അപ്പം
എടുത്തു േസ്താ്രതം െചാല്ലി നുറുക്കി: 24 ഇതു
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള എെന്റ ശരീരം; എെന്റ
ഓെമ്മൎ ക്കായി ഇതു െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 25

അവ്വണ്ണം തേന്ന അത്താഴം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
പാനപാ്രതവും എടുത്തു; ഈ പാനപാ്രതം എെന്റ
രക്തത്തിൽ പുതിയനിയമം ആകുന്നു; ഇതു
കുടിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും എെന്റ ഓെമ്മൎ ക്കായി
െചയവ്ിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഈ
അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാ്രതം കുടിക്കയും
െചയ്യുേമ്പാെഴാെക്കയും കത്തൎ ാവു വരുേവാളം
അവെന്റ മരണെത്ത ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 27

അതുെകാണ്ടു അേയാഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകേയാ
കത്തൎ ാവിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിക്കേയാ െചയ്യുന്നവൻ
എല്ലാം കത്തൎ ാവിെന്റ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ചു
കുറ്റക്കാരൻ ആകും. 28 മനുഷ്യൻ തെന്നത്താൻ
േശാധന െചയത്ിട്ടു േവണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നു കുടിക്കയും െചയവ്ാൻ. 29

തിന്നുകയും കുടിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ ശരീരെത്ത
വിേവചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്കു ശിക്ഷാവിധി
തിന്നുകയും കുടിക്കയും െചയ്യുന്നു. 30 ഇതു
േഹതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും
േരാഗികളും ആകുന്നു; അേനകരും നി്രദെകാള്ളുന്നു.
31 നാം നെമ്മത്തേന്ന വിധിച്ചാൽ
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല. 32 വിധിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിേലാ
നാം േലാകേത്താടുകൂെട ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു കത്തൎ ാവു നെമ്മ
ബാലശിക്ഷ കഴിക്കയാകുന്നു. 33 ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ
കൂടുേമ്പാൾ അേന്യാന്യം കാത്തിരിപ്പിൻ. 34 വല്ലവന്നും
വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതു
ന്യായവിധിക്കു േഹതുവാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
വീട്ടിൽെവച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കെട്ട. േശഷം കായ്യൎ ങ്ങെള
ഞാൻ വന്നിട്ടു ്രകമെപ്പടുത്തും.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, ആത്മികവരങ്ങെളക്കുറിച്ചു
നിങ്ങൾക്കു അറിവില്ലാതിരിക്കരുതു എന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 നിങ്ങൾ ജാതികൾ

ആയിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങെള നടത്തിയതുേപാെല
ഊമവി്രഗഹങ്ങളുെട അടുക്കൽ േപാക
പതിവായിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 3

ആകയാൽ ൈദവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ

ആരും േയശു ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു പറകയില്ല;
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാെത േയശു കത്തൎ ാവു എന്നു
പറവാൻ ആക്കൎ ും കഴികയുമില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
്രഗഹിപ്പിക്കുന്നു.

4 എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു;
ആത്മാവു ഒന്നേ്രത. 5 ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യാസം
ഉണ്ടു; കത്തൎ ാവു ഒരുവൻ. 6 വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളിൽ
വ്യത്യാസം ഉണ്ടു; എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്ന ൈദവം ഒരുവൻ തേന്ന. 7 എന്നാൽ
ഓേരാരുത്തന്നു ആത്മാവിെന്റ ്രപകാശനം
െപാതു്രപേയാജനത്തിന്നായി നല്കെപ്പടുന്നു. 8

ഒരുത്തന്നു ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും
മെറ്റാരുത്തന്നു അേത ആത്മാവിനാൽ
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും നല്കെപ്പടുന്നു; 9

േവെറാരുത്തന്നു അേത ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം,
മെറ്റാരുവന്നു അേത ആത്മാവിനാൽ
േരാഗശാന്തികളുെട വരം; 10 മെറ്റാരുവന്നു
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ; മെറ്റാരുവന്നു ്രപവചനം;
മെറ്റാരുവന്നു ആത്മാക്കളുെട വിേവചനം;
േവെറാരുവന്നു പലവിധ ഭാഷകൾ; മെറ്റാരുവന്നു
ഭാഷകളുെട വ്യാഖ്യാനം. 11 എന്നാൽ ഇതു എല്ലാം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു താൻ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല
അവനവന്നു അതതു വരം പകുത്തുെകാടുക്കുന്ന ഒേര
ആത്മാവു തേന്ന. 12 ശരീരം ഒന്നും അതിന്നു
അവയവം പലതും ശരീരത്തിെന്റ അവയവം
പലതായിരിെക്ക എല്ലാം ഒരു ശരീരവും
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു ്രകിസ്തുവും. 13

െയഹൂദന്മാേരാ യവനന്മാേരാ ദാസന്മാേരാ സ്വത്രന്തേരാ
നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാറു ഒേര
ആത്മാവിൽ സ്നാനം ഏറ്റും എല്ലാവരും ഒേര
ആത്മാവിെന പാനംെചയത്ുമിരിക്കുന്നു. 14 ശരീരം
ഒരു അവയവമല്ല പലതേ്രത. 15 ഞാൻ ൈക
അല്ലായ്കെകാണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നു കാൽ
പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അതു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല
എന്നു വരികയില്ല. 16 ഞാൻ കണ്ണു അല്ലായ്കെകാണ്ടു
ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നു െചവി പറയുന്നു എങ്കിൽ
അതിനാൽ അതു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നും
വരികയില്ല. 17 ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാൽ ശ്രവണം
എവിെട? മുഴുവൻ ശ്രവണം ആയാൽ ്രഘാണം
എവിെട? 18 ൈദവേമാ തെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
അവയവങ്ങെള ശരീരത്തിൽ െവേവ്വറായി
െവച്ചിരിക്കുന്നു. 19 സകലവും ഒരു അവയവം എങ്കിൽ
ശരീരം എവിെട? 20 എന്നാൽ അവയവങ്ങൾ
പലെതങ്കിലും ശരീരം ഒന്നു തേന്ന. 21 കണ്ണിന്നു
കേയ്യാടു: നിെന്നെക്കാണ്ടു എനിക്കു ആവശ്യമില്ല
എന്നും തെലക്കു കാലുകേളാടു: നിങ്ങെളെക്കാണ്ടു
എനിക്കു ആവശ്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. 22

ശരീരത്തിൽ ബലം കുറഞ്ഞവ എന്നു േതാന്നുന്ന
അവയവങ്ങൾ തേന്ന ആവശ്യമുള്ളവയാകുന്നു. 23

ശരീരത്തിൽ മാനം കുറഞ്ഞവ എന്നു
േതാന്നുന്നെവക്കു നാം അധികം മാനം
അണിയിക്കുന്നു; നമ്മിൽ അഴകു കുറഞ്ഞെവക്കു
അധികം അഴകു വരുത്തുന്നു; 24 നമ്മിൽ അഴകുള്ള
അവയവങ്ങൾക്കു അതു ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. 25

ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത വരാെത അവയവങ്ങൾ
അേന്യാന്യം ഒരുേപാെല കരുേതണ്ടതിന്നായി ൈദവം
കുറവുള്ളതിന്നു അധികം മാനം െകാടുത്തുെകാണ്ടു
ശരീരെത്ത കൂട്ടിേച്ചത്തൎ ിരിക്കുന്നു. 26 അതിനാൽ ഒരു
അവയവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയുംകൂെട കഷ്ടം

൧. െകാരിന്ത്യർ 11:19 890 ൧. െകാരിന്ത്യർ 12:26
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അനുഭവിക്കുന്നു; ഒരു അവയവത്തിന്നു മാനം വന്നാൽ
അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയും കൂെട സേന്താഷിക്കുന്നു. 27

എന്നാൽ നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരവും
ഓേരാരുത്തൻ െവേവ്വറായി അവയവങ്ങളും ആകുന്നു.
28 ൈദവം സഭയിൽ ഒന്നാമതു അെപ്പാസ്തലന്മാർ,
രണ്ടാമതു ്രപവാചകന്മാർ, മൂന്നാമതു
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ, ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തെര
നിയമിക്കയും പിെന്ന വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ,
േരാഗശാന്തികളുെട വരം, സഹായം െചയവ്ാനുള്ള
വരം, പരിപാലനവരം, വിവിധഭാഷാവരം എന്നിവ
നല്കുകയും െചയത്ു. 29 എല്ലാവരും
അെപ്പാസ്തലന്മാേരാ? എല്ലാവരും ്രപവാചകന്മാേരാ?
എല്ലാവരും ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാേരാ? എല്ലാവരും
വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യുന്നവേരാ? 30 എല്ലാവക്കൎ ും
േരാഗശാന്തിക്കുള്ള വരം ഉേണ്ടാ? എല്ലാവരും
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നുേവാ? 31 എല്ലാവരും
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുേവാ? േശ്രഷഠ്വരങ്ങെള
വാഞഛ്ിപ്പിൻ; ഇനി അതിേശ്രഷഠ്മാേയാരു മാഗ്ഗൎ ം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരാം.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ മനുഷ്യരുെടയും ദൂതന്മാരുെടയും
ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്കു
േസ്നഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന

െചേമ്പാ ചിലമ്പുന്ന ൈകത്താളേമാ അേ്രത. 2

എനിക്കു ്രപവചനവരം ഉണ്ടായിട്ടു സകല മമ്മൎ ങ്ങളും
സകല ജ്ഞാനവും ്രഗഹിച്ചാലും മലകെള
നീക്കുവാൻതക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും േസ്നഹമില്ല
എങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല. 3 എനിക്കുള്ളെതല്ലാം
അന്നദാനം െചയത്ാലും, എെന്റ ശരീരം ചുടുവാൻ
ഏലപ്ിച്ചാലും, േസ്നഹം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്കു ഒരു
്രപേയാജനവും ഇല്ല. 4 േസ്നഹം ദീഘൎ മായി ക്ഷമിക്കയും
ദയ കാണിക്കയും െചയ്യുന്നു; േസ്നഹം
സപ്ദ്ധൎ ിക്കുന്നില്ല, 5 േസ്നഹം നിഗളിക്കുന്നില്ല,
ചീക്കൎ ുന്നില്ല, അേയാഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല, സ്വാത്ഥൎ ം
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല, േദ്വഷ്യെപ്പടുന്നില്ല, േദാഷം
കണക്കിടുന്നില്ല; 6 അനീതിയിൽ സേന്താഷിക്കാെത
സത്യത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നു; 7 എല്ലാം
െപാറുക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം
്രപത്യാശിക്കുന്നു, എല്ലാം സഹിക്കുന്നു. 8 േസ്നഹം
ഒരുനാളും ഉതിന്നൎ ുേപാകയില്ല. ്രപവചനവരേമാ, അതു
നീങ്ങിേപ്പാകും; ഭാഷാവരേമാ, അതു നിന്നുേപാകും;
ജ്ഞാനേമാ, അതു നീങ്ങിേപ്പാകും. 9 അംശമായി മാ്രതം
നാം അറിയുന്നു; അംശമായി മാ്രതം ്രപവചിക്കുന്നു; 10

പൂണ്ണൎ മായതു വരുേമ്പാേഴാ അംശമായതു
നീങ്ങിേപ്പാകും. 11 ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നേപ്പാൾ
ശിശുവിെനേപ്പാെല സംസാരിച്ചു, ശിശുവിെനേപ്പാെല
ചിന്തിച്ചു, ശിശുവിെനേപ്പാെല നിരൂപിച്ചു; പുരുഷനായ
േശഷേമാ ഞാൻ ശിശുവിന്നുള്ളതു ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞു.
12 ഇേപ്പാൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടെമാഴിയായി
കാണുന്നു; അേപ്പാൾ മുഖാമുഖമായി കാണും;
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ അംശമായി അറിയുന്നു; അേപ്പാേഴാ
ഞാൻ അറിയെപ്പട്ടതുേപാെല തേന്ന അറിയും. 13

ആകയാൽ വിശ്വാസം, ്രപത്യാശ, േസ്നഹം ഈ മൂന്നും
നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലിയേതാ േസ്നഹം തേന്ന.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േസ്നഹം ആചരിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ!
ആത്മികവരങ്ങളും വിേശഷാൽ
്രപവചനവരവും വാഞഛ്ിപ്പിൻ. 2

അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യേരാടല്ല
ൈദവേത്താടേ്രത സംസാരിക്കുന്നു; ആരും
തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേല്ലാ; എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ
മമ്മൎ ങ്ങെള സംസാരിക്കുന്നു. 3 ്രപവചിക്കുന്നവേനാ
ആത്മികവദ്ധൎ െനക്കും ്രപേബാധനത്തിന്നും
ആശ്വാസത്തിന്നുമായി മനുഷ്യേരാടു സംസാരിക്കുന്നു.
4 അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്കുതാൻ
ആത്മികവദ്ധൎ ന വരുത്തുന്നു; ്രപവചിക്കുന്നവൻ
സെഭക്കു ആത്മികവദ്ധൎ ന വരുത്തുന്നു. 5 നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിേക്കണം
എന്നും വിേശഷാൽ ്രപവചിേക്കണം എന്നും ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ
സെഭക്കു ആത്മികവദ്ധൎ ന ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ്രപവചിക്കുന്നവൻ
അവെനക്കാൾ വലിയവൻ. 6 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ
െവളിപ്പാടായിേട്ടാ ജ്ഞാനമായിേട്ടാ ്രപവചനമായിേട്ടാ
ഉപേദശമായിേട്ടാ നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാെത
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ്രപേയാജനം
വരും? 7 കുഴൽ, വീണ എന്നിങ്ങെന നാദം
െകാടുക്കുന്ന നിജ്ജൎ ീവസാധനങ്ങൾ തേന്നയും
നാദേഭദം കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ഊതിയേതാ മീട്ടിയേതാ
എെന്തന്നു എങ്ങെന അറിയും; 8 കാഹളം
െതളിവില്ലാത്ത നാദം െകാടുത്താൽ പെടക്കു ആർ
ഒരുങ്ങും? 9 അതുേപാെല നിങ്ങളും നാവുെകാണ്ടു
െതളിവായ വാക്കു ഉച്ചരിക്കാഞ്ഞാൽ
സംസാരിക്കുന്നതു എെന്തന്നു എങ്ങെന അറിയും?
നിങ്ങൾ കാറ്റിേനാടു സംസാരിക്കുന്നവർ ആകുമേല്ലാ.
10 േലാകത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ അനവധി ഉണ്ടു;
അവയിൽ ഒന്നും െതളിവില്ലാത്തതല്ല. 11 ഞാൻ ഭാഷ
അറിയാഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ
ബബ്ബൎ രൻ ആയിരിക്കും; സംസാരിക്കുന്നവൻ
എനിക്കും ബബ്ബൎ രൻ ആയിരിക്കും. 12 അവ്വണ്ണം
നിങ്ങളും ആത്മവരങ്ങെളക്കുറിച്ചു
വാഞഛ്യുള്ളവരാകയാൽ സഭയുെട ആത്മിക
വദ്ധൎ െനക്കായി സഫലന്മാർ ആകുവാൻ ശ്രമിപ്പിൻ. 13

അതുെകാണ്ടു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ
വ്യാഖ്യാനവരത്തിന്നായി ്രപാത്ഥൎ ിക്കെട്ട. 14 ഞാൻ
അന്യഭാഷയിൽ ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ
ആത്മാവു ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു; എെന്റ ബുദ്ധിേയാ
അഫലമായിരിക്കുന്നു. 15 ആകയാൽ എന്തു? ഞാൻ
ആത്മാവുെകാണ്ടു ്രപാത്ഥൎ ിക്കും; ബുദ്ധിെകാണ്ടും
്രപാത്ഥൎ ിക്കും; ആത്മാവുെകാണ്ടു പാടും;
ബുദ്ധിെകാണ്ടും പാടും. 16 അല്ല, നീ
ആത്മാവുെകാണ്ടു േസ്താ്രതം െചാല്ലിയാൽ
ആത്മവരമില്ലാത്തവൻ നീ പറയുന്നതു
തിരിയാതിരിെക്ക നിെന്റ േസ്താ്രതത്തിന്നു എങ്ങെന
ആേമൻ പറയും? 17 നീ നന്നായി േസ്താ്രതം െചാല്ലുന്നു
സത്യം; മറ്റവന്നു ആത്മികവദ്ധൎ ന വരുന്നില്ലതാനും. 18

നിങ്ങെളല്ലാവരിലും അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ ൈദവെത്ത
സ്തുതിക്കുന്നു. 19 എങ്കിലും സഭയിൽ പതിനായിരം
വാക്കു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
അധികം മറ്റുള്ളവെരയും പഠിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു

൧. െകാരിന്ത്യർ 12:27 891 ൧. െകാരിന്ത്യർ 14:19



15

ബുദ്ധിെകാണ്ടു അഞ്ചുവാക്കു പറവാൻ ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു.

20 സേഹാദരന്മാേര, ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ആകരുതു; തിെന്മക്കു ശിശുക്കൾ ആയിരിപ്പിൻ;
ബുദ്ധിയിേലാ മുതിന്നൎ വരാകുവിൻ.

21 “അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുെട അധരങ്ങളാലും
ഞാൻ ഈ ജനേത്താടു സംസാരിക്കും എങ്കിലും അവർ
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കയില്ല എന്നു കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു”
എന്നു ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 22

അതുെകാണ്ടു അന്യഭാഷകൾ
അടയാളമായിരിക്കുന്നതു വിശ്വാസികൾക്കല്ല,
അവിശ്വാസികൾക്കേ്രത; ്രപവചനേമാ
അവിശ്വാസികൾക്കല്ല, വിശ്വാസികൾക്കു തേന്ന. 23

സഭ ഒെക്കയും ഒരുമിച്ചുകൂടി എല്ലാവരും
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആത്മവരമില്ലാത്തവേരാ അവിശ്വാസികേളാ അകത്തു
വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ്രഭാന്തുണ്ടു എന്നു പറകയില്ലേയാ?
24 എല്ലാവരും ്രപവചിക്കുന്നു എങ്കിേലാ
അവിശ്വാസിേയാ ആത്മവരമില്ലാത്തവേനാ അകത്തു
വന്നാൽ എല്ലാവരുെട വാക്കിനാലും അവന്നു
പാപേബാധം വരും; അവൻ എല്ലാവരാലും
വിേവചിക്കെപ്പടും. 25 അവെന്റ ഹൃദയരഹസ്യങ്ങളും
െവളിെപ്പട്ടുവരും; അങ്ങെന അവൻ കവിണ്ണുവീണു,
ൈദവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടു എന്നു
ഏറ്റുപറഞ്ഞു ൈദവെത്ത നമസ്കരിക്കും.

26 ആകയാൽ എന്തു? സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ
കൂടിവരുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തന്നു സങ്കീത്തൎ നം ഉണ്ടു,
ഉപേദശം ഉണ്ടു, െവളിപ്പാടു ഉണ്ടു, അന്യഭാഷ ഉണ്ടു,
വ്യഖ്യാനം ഉണ്ടു, സകലവും ആത്മികവദ്ധൎ െനക്കായി
ഉതകെട്ട. 27 അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
രണ്ടു േപേരാ ഏറിയാൽ മൂന്നുേപേരാ ആകെട്ട; അവർ
ഓേരാരുത്തനായി സംസാരിക്കയും ഒരുവൻ
വ്യാഖ്യാനിക്കയും െചയ്യെട്ട. 28 വ്യാഖ്യാനി
ഇല്ലാഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ സഭയിൽ മിണ്ടാെത
തേന്നാടും ൈദവേത്താടും സംസാരിക്കെട്ട. 29

്രപവാചകന്മാർ രണ്ടു മൂന്നു േപർ സംസാരിക്കയും
മറ്റുള്ളവർ വിേവചിക്കയും െചയ്യെട്ട. 30

ഇരിക്കുന്നവനായ മെറ്റാരുവന്നു
െവളിപ്പാടുണ്ടായാേലാ ഒന്നാമത്തവൻ
മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട. 31 എല്ലാവരും പഠിപ്പാനും
എല്ലാവക്കൎ ും ്രപേബാധനം ലഭിപ്പാനുമായി നിങ്ങൾക്കു
എല്ലാവക്കൎ ും ഓേരാരുത്തനായി ്രപവചിക്കാമേല്ലാ. 32

്രപവാചകന്മാരുെട ആത്മാക്കൾ ്രപവാചകന്മാക്കൎ ു
കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 33 ൈദവം കലക്കത്തിെന്റ
ൈദവമല്ല സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവമേ്രത.

34 വിശുദ്ധന്മാരുെട സവ്വൎ സഭകളിലും എന്നേപാെല
്രസ്തീകൾ സഭാേയാഗങ്ങളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട;
ന്യായ്രപമാണവും പറയുന്നതുേപാെല
കീഴടങ്ങിയിരിപ്പാനല്ലാെത സംസാരിപ്പാൻ അവക്കൎ ു
അനുവാദമില്ല. 35 അവർ വല്ലതും പഠിപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ വീട്ടിൽെവച്ചു ഭത്തൎ ാക്കന്മാേരാടു
േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട; ്രസ്തീ സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നതു
അനുചിതമേല്ലാ. 36 ൈദവവചനം നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽനിേന്നാ പുറെപ്പട്ടതു? അല്ല, നിങ്ങൾക്കു
മാ്രതേമാ വന്നതു?

37 താൻ ്രപവാചകൻ എേന്നാ ആത്മികൻ എേന്നാ
ഒരുത്തന്നു േതാന്നുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
എഴുതുന്നതു കത്തൎ ാവിെന്റ കലപ്ന ആകുന്നു എന്നു

അവൻ അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. 38 ഒരുവൻ
അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ അറിയാതിരിക്കെട്ട.

39 അതുെകാണ്ടു സേഹാദരന്മാേര, ്രപവചനവരം
വാഞഛ്ിപ്പിൻ; അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതു
വിലക്കുകയുമരുതു. 40 സകലവും ഉചിതമായും
്രകമമായും നടക്കെട്ട.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷിച്ചതും നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതും
നിങ്ങൾ നില്ക്കുന്നതും 2 നിങ്ങൾ

വിശ്വസിച്ചതും വൃഥാവെല്ലന്നു വരികിൽ നിങ്ങൾ
രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതുമായ സുവിേശഷം നിങ്ങൾ
പിടിച്ചുെകാണ്ടാൽ ഞാൻ ഇന്നവിധം നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങെള ഓപ്പൎ ിക്കുന്നു.
3 ്രകിസ്തു നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
തിരുെവഴുത്തുകളിൻ ്രപകാരം മരിച്ചു 4 അടക്കെപ്പട്ടു
തിരുെവഴുത്തുകളിൻ ്രപകാരം മൂന്നാംനാൾ
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു 5 േകഫാവിന്നും പിെന്ന
പന്തിരുവക്കൎ ും ്രപത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങെന ഞാൻ
്രഗഹിച്ചതു തേന്ന നിങ്ങൾക്കു ആദ്യമായി
ഏലപ്ിച്ചുതന്നുവേല്ലാ. 6 അനന്തരം അവൻ
അഞ്ഞൂറ്റിൽ അധികം സേഹാദരന്മാക്കൎ ു ഒരുമിച്ചു
്രപത്യക്ഷനായി; അവർ മിക്കേപരും ഇന്നുവെര
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു; ചിലേരാ നി്രദ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 അനന്തരം അവൻ യാേക്കാബിന്നും പിെന്ന
അെപ്പാസ്തലന്മാക്കൎ ും എല്ലാവക്കൎ ും ്രപത്യക്ഷനായി. 8

എല്ലാവക്കൎ ും ഒടുവിൽ അകാല്രപജേപാെലയുള്ള
എനിക്കും ്രപത്യക്ഷനായി; 9 ഞാൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും െചറിയവനേല്ലാ;
ൈദവസഭെയ ഉപ്രദവിച്ചതിനാൽ അെപ്പാസ്തലൻ എന്ന
േപരിന്നു േയാഗ്യനുമല്ല. 10 എങ്കിലും ഞാൻ
ആകുന്നതു ൈദവകൃപയാൽ ആകുന്നു; എേന്നാടുള്ള
അവെന്റ കൃപ വ്യത്ഥൎ മായതുമില്ല;
അവെരല്ലാവെരക്കാളും ഞാൻ അത്യന്തം
അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാനല്ല
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ൈദവകൃപയേ്രത. 11

ഞാനാകെട്ട അവരാകെട്ട ഇവ്വണ്ണം ഞങ്ങൾ
്രപസംഗിക്കുന്നു; ഇവ്വണ്ണം നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 12 ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ടു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റു എന്നു ്രപസംഗിച്ചുവരുന്ന
അവെസ്ഥക്കു മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു
നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നതു എങ്ങെന? 13

മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല. 14 ്രകിസ്തു
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങളുെട ്രപസംഗം
വ്യത്ഥൎ ം, നിങ്ങളുെട വിശ്വാസവും വ്യത്ഥൎ ം. 15

മരിച്ചവർ ഉയിക്കൎ ുന്നില്ല എന്നു വരികിൽ ൈദവം
ഉയിപ്പൎ ിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ്രകിസ്തുവിെന അവൻ ഉയിപ്പൎ ിച്ചു
എന്നു ൈദവത്തിന്നു വിേരാധമായി സാക്ഷ്യം
പറകയാൽ ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിന്നു കള്ളസ്സാക്ഷികൾ
എന്നു വരും. 16 മരിച്ചവർ ഉയിക്കൎ ുന്നില്ല എങ്കിൽ
്രകിസ്തുവും ഉയിത്തൎ ിട്ടില്ല. 17 ്രകിസ്തു ഉയിത്തൎ ിട്ടില്ല എങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട വിശ്വാസം വ്യത്ഥൎ മേ്രത; നിങ്ങൾ ഇന്നും
നിങ്ങളുെട പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. 18 ്രകിസ്തുവിൽ
നി്രദെകാണ്ടവരും നശിച്ചുേപായി. 19 നാം ഈ
ആയുസ്സിൽ മാ്രതം ്രകിസ്തുവിൽ ്രപത്യാശ
െവച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും
അരിഷ്ടന്മാരേ്രത.
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20 എന്നാൽ ്രകിസ്തു നി്രദെകാണ്ടവരിൽ
ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു
ഉയിത്തൎ ിരിക്കുന്നു. 21 മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം
ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും
മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി. 22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും
മരിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും
ജീവിപ്പിക്കെപ്പടും. 23 ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ
നിരയിലേ്രത; ആദ്യഫലം ്രകിസ്തു; പിെന്ന
്രകിസ്തുവിന്നുള്ളവർ അവെന്റ വരവിങ്കൽ; 24 പിെന്ന
അവസാനം; അന്നു അവൻ എല്ലാവാഴെ്ചക്കും
അധികാരത്തിന്നും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തീട്ടു
രാജ്യം പിതാവായ ൈദവെത്ത ഏലപ്ിക്കും. 25

അവൻ സകലശ്രതുക്കെളയും കാൽക്കീഴാക്കുേവാളം
വാേഴണ്ടതാകുന്നു. 26 ഒടുക്കെത്ത ശ്രതുവായിട്ടു
മരണം നീങ്ങിേപ്പാകും. 27 സകലെത്തയും അവെന്റ
കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടേല്ലാ; സകലവും
അവന്നു കീഴെ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
സകലെത്തയും കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവൻ ഒഴിെകയേ്രത
എന്നു സപ്ഷ്ടം. 28 എന്നാൽ അവന്നു സകലവും
കീഴെ്പട്ടുവന്നേശഷം ൈദവം സകലത്തിലും
സകലവും ആേകണ്ടതിന്നു പു്രതൻ താനും സകലവും
തനിക്കു കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവന്നു കീഴെ്പട്ടിരിക്കും.

29 അല്ല, മരിച്ചവക്കൎ ു േവണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നവർ
എന്തു െചയ്യും? മരിച്ചവർ േകവലം
ഉയിക്കൎ ുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവക്കൎ ുേവണ്ടി സ്നാനം
ഏല്ക്കുന്നതു എന്തിന്നു? 30 ഞങ്ങളും നാഴികേതാറും
്രപാണഭയത്തിൽ ആകുന്നതു എന്തിന്നു? 31

സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ എനിക്കു നിങ്ങളിലുള്ള
്രപശംസയാണ ഞാൻ ദിവേസന മരിക്കുന്നു. 32 ഞാൻ
എെഫെസാസിൽെവച്ചു മൃഗയുദ്ധം െചയത്തു െവറും
മാനുഷം എന്നുവരികിൽ എനിക്കു എന്തു
്രപേയാജനം? മരിച്ചവർ ഉയിക്കൎ ുന്നിെല്ലങ്കിൽ നാം
തിന്നുക, കുടിക്ക, നാെള ചാകുമേല്ലാ. 33

വഞ്ചിക്കെപ്പടരുതു, “ദുഭൎ ാഷണത്താൽ സദാചാരം
െകട്ടുേപാകുന്നു.” 34 നീതിക്കു നിമ്മൎ ദരായി
ഉണരുവിൻ; പാപം െചയ്യാതിരിപ്പിൻ; ചിലക്കൎ ു
ൈദവെത്തക്കുറിച്ചു പരിജ്ഞാനമില്ല; ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ലെജ്ജക്കായി പറയുന്നു.

35 പേക്ഷ ഒരുവൻ; മരിച്ചവർ എങ്ങെന ഉയിക്കൎ ുന്നു
എന്നും ഏതുവിധം ശരീരേത്താെട വരുന്നു എന്നും
േചാദിക്കും. 36 മൂഢാ, നീ വിെതക്കുന്നതു ചത്തില്ല
എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. 37 നീ വിെതക്കുന്നേതാ
ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല, േകാതമ്പിെന്റേയാ മറ്റു
വല്ലതിെന്റേയാ െവറും മണിയേ്രത വിെതക്കുന്നതു; 38

ൈദവേമാ തെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല അതിന്നു ഒരു ശരീരവും
ഓേരാ വിത്തിന്നു അതതിെന്റ ശരീരവും െകാടുക്കുന്നു.
39 സകല മാംസവും ഒരുേപാെലയുള്ള മാംസമല്ല;
മനുഷ്യരുെട മാംസം േവെറ, കന്നുകാലികളുെട
മാംസം േവെറ, പക്ഷികളുെട മാംസം േവെറ,
മത്സ്യങ്ങളുെട മാംസവും േവെറ. 40 സ്വഗ്ഗൎ ീയ
ശരീരങ്ങളും െഭൗമശരീരങ്ങളും ഉണ്ടു;
സ്വഗ്ഗൎ ീയശരീരങ്ങളുെട േതജസ്സു േവെറ, െഭൗമ
ശരീരങ്ങളുെട േതജസ്സു േവെറ. 41 സൂയ്യൎ െന്റ േതജസ്സു
േവെറ, ച്രന്ദെന്റ േതജസ്സു േവെറ, നക്ഷ്രതങ്ങളുെട
േതജസ്സു േവെറ; നക്ഷ്രതവും നക്ഷ്രതവും തമ്മിൽ
േതജസ്സുെകാണ്ടു േഭദം ഉണ്ടേല്ലാ. 42 മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനവും അവ്വണ്ണം തേന്ന. ്രദവത്വത്തിൽ
വിെതക്കെപ്പടുന്നു, അ്രദവത്വത്തിൽ ഉയിക്കൎ ുന്നു; 43

അപമാനത്തിൽ വിെതക്കെപ്പടുന്നു, േതജസ്സിൽ

ഉയിക്കൎ ുന്നു; ബലഹീനതയിൽ വിെതക്കെപ്പടുന്നു,
ശക്തിയിൽ ഉയിക്കൎ ുന്നു; 44 ്രപാകൃതശരീരം
വിെതക്കെപ്പടുന്നു, ആത്മികശരീരം ഉയിക്കൎ ുന്നു;
്രപാകൃതശരീരം ഉെണ്ടങ്കിൽ ആത്മിക ശരീരവും ഉണ്ടു.
45 ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള
േദഹിയായിത്തീന്നൎ ു എന്നു
എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഒടുക്കെത്ത ആദാം
ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. 46 എന്നാൽ ആത്മികമല്ല
്രപാകൃതമേ്രത ഒന്നാമേത്തതു; ആത്മികം
പിന്നേത്തതിൽ വരുന്നു. 47 ഒന്നാം മനുഷ്യൻ
ഭൂമിയിൽനിന്നു മണ്ണുെകാണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം മനുഷ്യൻ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ. 48

മണ്ണുെകാണ്ടുള്ളവെനേപ്പാെല മണ്ണുെകാണ്ടുള്ളവരും
സ്വഗ്ഗൎ ീയെനേപ്പാെല സ്വഗ്ഗൎ ീയന്മാരും ആകുന്നു; 49 നാം
മണ്ണുെകാണ്ടുള്ളവെന്റ ്രപതിമ ധരിച്ചതുേപാെല
സ്വഗ്ഗൎ ീയെന്റ ്രപതിമയും ധരിക്കും.

50 സേഹാദരന്മാേര, മാംസരക്തങ്ങൾക്കു
ൈദവരാജ്യെത്ത അവകാശമാക്കുവാൻ കഴികയില്ല,
്രദവത്വം അ്രദവത്വെത്ത അവകാശമാക്കുകയുമില്ല
എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 51 ഞാൻ ഒരു മമ്മൎ ം
നിങ്ങേളാടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും
നി്രദെകാള്ളുകയില്ല; 52 എന്നാൽ
അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ െപെട്ടന്നു
കണ്ണിെമക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും
രൂപാന്തരെപ്പടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ
അക്ഷയരായി ഉയിക്കൎ ുകയും നാം രൂപാന്തരെപ്പടുകയും
െചയ്യും. 53 ഈ ്രദവത്വമുള്ളതു അ്രദവത്വെത്തയും ഈ
മതൎ ്യമായതു അമതൎ ്യത്വെത്തയും ധരിേക്കണം. 54 ഈ
്രദവത്വമുള്ളതു അ്രദവത്വെത്തയും ഈ മതൎ ്യമായതു
അമതൎ ്യത്വെത്തയും ധരിക്കുേമ്പാൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയ വചനം
നിവൃത്തിയാകും. 55 േഹ മരണേമ, നിെന്റ ജയം
എവിെട? േഹ മരണേമ, നിെന്റ വിഷമുള്ളു എവിെട?
56 മരണത്തിെന്റ വിഷമുള്ളു പാപം; പാപത്തിെന്റ
ശക്തിേയാ ന്യായ്രപമാണം. 57 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്കുന്ന
ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം. 58 ആകയാൽ എെന്റ ്രപിയ
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും
കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുെട ്രപയത്നം കത്തൎ ാവിൽ
വ്യത്ഥൎ മല്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കത്തൎ ാവിെന്റ
േവലയിൽ എേപ്പാഴും വദ്ധൎ ിച്ചുവരുന്നവരും
ആകുവിൻ.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു േവണ്ടിയുള്ള
ധമ്മൎ േശഖരത്തിെന്റ കായ്യൎ ത്തിേലാ ഞാൻ
ഗലാത്യസഭകേളാടു ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല

നിങ്ങളും െചയവ്ിൻ. 2 ഞാൻ വന്നേശഷം മാ്രതം
േശഖരം ഉണ്ടാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ആഴച്വട്ടത്തിൽ
ഒന്നാം നാൾേതാറും നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ തനിക്കു
കഴിവുള്ളതു ചരതിച്ചൎ ു തെന്റ പക്കൽ
െവച്ചുെകാേള്ളണം. 3 ഞാൻ എത്തിയേശഷം
നിങ്ങളുെട ധമ്മൎ ം െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സമ്മതമുള്ളവെര
ഞാൻ എഴുേത്താടുകൂെട അയക്കും. 4 ഞാനും
േപാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അതു േയാഗ്യമായിരുന്നാൽ
അവക്കൎ ു എേന്നാടു കൂടി േപാരാം. 5 ഞാൻ
മെക്കേദാന്യയിൽകൂടി കടന്ന േശഷം നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വരും; മെക്കേദാന്യയിൽകൂടി ആകുന്നു
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ഞാൻ വരുന്നതു. 6 ഞാൻ േപാകുേന്നടേത്തക്കു
നിങ്ങൾ എെന്ന യാ്രത അയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പേക്ഷ
നിങ്ങേളാടുകൂെട പാക്കൎ ും; ഹിമകാലംകൂെട
കഴിക്കുമായിരിക്കും. 7 കത്തൎ ാവു അനുവദിച്ചാൽ
കുേറക്കാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട പാപ്പൎ ാൻ
ആശിക്കുന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ ഈ ്രപാവശ്യം
കടന്നുേപാകുംവഴിയിൽ അല്ല നിങ്ങെള കാണ്മാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നതു. 8 എെഫെസാസിൽ ഞാൻ
െപെന്തെക്കാസ്ത ്വെര പാക്കൎ ും. 9 എനിക്കു വലിയതും
സഫലവുമാേയാരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു;
എതിരാളികളും പലർ ഉണ്ടു.

10 തിെമാെഥെയാസ ്വന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ നിഭൎയനായിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ;
എെന്നേപ്പാെല തേന്ന അവൻ കത്തൎ ാവിെന്റ േവല
െചയ്യുന്നുവേല്ലാ. 11 ആരും അവെന
അലക്ഷ്യമാക്കരുതു; ഞാൻ സേഹാദരന്മാരുമായി
അവെന കാത്തിരിക്കെകാണ്ടു എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ അവെന സമാധാനേത്താെട യാ്രത
അയപ്പിൻ. 12 സേഹാദരനായ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ
കായ്യൎ േമാ, അവൻ സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വേരണം എന്നു ഞാൻ അവേനാടു വളെര
അേപക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ വരുവാൻ അവന്നു
ഒട്ടും മനസ്സായില്ല; അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ വരും.

13 ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ; വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിലപ്ിൻ;
പുരുഷത്വം കാണിപ്പിൻ; ശക്തിെപ്പടുവിൻ. 14 നിങ്ങൾ
െചയ്യുന്നെതല്ലാം േസ്നഹത്തിൽ െചയവ്ിൻ.

15 സേഹാദരന്മാേര, െസ്തഫനാസിെന്റ കുടുംബം
അഖായയിെല ആദ്യഫലം എന്നും അവർ
വിശുദ്ധന്മാരുെട ശുശ്രൂെഷക്കു തങ്ങെളത്തേന്ന
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 16 ഇങ്ങെനയുള്ളവക്കൎ ും
അവേരാടുകൂെട ്രപവത്തൎ ിക്കയും അദ്ധ്വാനിക്കയും
െചയ്യുന്ന ഏവന്നും നിങ്ങളും കീഴെ്പട്ടിരിേക്കണം
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 17

െസ്തഫനാസും െഫാത്തൎ ുനാെതാസും അഖായിെക്കാസും
വന്നതു എനിക്കു സേന്താഷമായി. നിങ്ങളുെട ഭാഗത്തു
കുറവായിരുന്നതു അവർ നികത്തിയിരിക്കുന്നു. 18

അവർ എെന്റ മനസ്സും നിങ്ങളുെട മനസ്സും
തണുപ്പിച്ചുവേല്ലാ; ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
മാനിച്ചുെകാൾവിൻ.

19 ആസ്യയിെല സഭകൾ നിങ്ങെള വന്ദനം
െചയ്യുന്നു; അക്വിലാവും ്രപിസ്കയും അവരുെട
ഭവനത്തിെല സഭേയാടുകൂെട കത്തൎ ാവിൽ നിങ്ങെള
വളെര വന്ദനം െചയ്യുന്നു. 20 സകല സേഹാദരന്മാരും
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു; വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ
അേന്യാന്യം വന്ദനം െചയവ്ിൻ.

21 െപൗെലാസായ എെന്റ കയ്യാൽ വന്ദനം. 22

കത്തൎ ാവിെന േസ്നഹിക്കാത്തവൻ ഏവനും
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ! നമ്മുെട കത്തൎ ാവു വരുന്നു. 23

കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 24 നിങ്ങൾക്കു എല്ലാവക്കൎ ും
്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ േസ്നഹം. ആേമൻ.
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൨൨. െകാരിന്ത്യർെകാരിന്ത്യർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദേവഷ്ടത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ െപൗെലാസും
സേഹാദരനായ തിെമാെഥെയാസും

െകാരിന്തിെല ൈദവസെഭക്കും അഖായയിൽ
എല്ലാടത്തുമുള്ള. സകലവിശുദ്ധന്മാക്കൎ ും കൂെട
എഴുതുന്നതു: 2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽ
നിന്നും കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 മനസ്സലിവുള്ള പിതാവും സവ്വൎ ാശ്വാസവും നല്കുന്ന
ൈദവവുമായി നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ ൈദവം
വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. 4 ൈദവം ഞങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസംെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ
യാെതാരു കഷ്ടത്തിലുമുള്ളവെര ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ
ശക്തരാേകണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടത്തിൽ
ഒെക്കയും അവൻ ഞങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 5

്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ
െപരുകുന്നതുേപാെല തേന്ന ്രകിസ്തുവിനാൽ ഞങ്ങളുെട
ആശ്വാസവും െപരുകുന്നു. 6 ഞങ്ങൾ കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുെട
ആശ്വാസത്തിന്നും രെക്ഷക്കും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു
ആശ്വാസം വരുന്നു എങ്കിൽ അതു ഞങ്ങൾ
സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ തേന്ന നിങ്ങളും
സഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുെട ആശ്വാസത്തിന്നായി
ഫലിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾക്കു കൂട്ടാളികൾ
ആകുന്നതുേപാെല ആശ്വാസത്തിന്നും കൂട്ടാളികൾ
എന്നറികയാൽ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ഞങ്ങളുെട
്രപത്യാശ ഉറപ്പുള്ളതു തേന്ന. 8 സേഹാദരന്മാേര,
ആസ്യയിൽ ഞങ്ങൾക്കു ഉണ്ടായ കഷ്ടം നിങ്ങൾ
അറിയാതിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സില്ല;
ജീവേനാടിരിക്കുേമാ എന്നു നിരാശ േതാന്നുമാറു
ഞങ്ങൾ ശക്തിക്കു മീെത അത്യന്തം ഭാരെപ്പട്ടു. 9

അേത, ഞങ്ങളിൽ അല്ല, മരിച്ചവെര ഉയിപ്പൎ ിക്കുന്ന
ൈദവത്തിൽ തേന്ന ആശ്രയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ
മരിക്കും എന്നു ഉള്ളിൽ നിണ്ണൎ യിേക്കണ്ടിവന്നു. 10 ഇ്രത
ഭയങ്കരമരണത്തിൽനിന്നു ൈദവം ഞങ്ങെള വിടുവിച്ചു,
വിടുവിക്കയും െചയ്യും; അവൻ േമലാലും വിടുവിക്കും
എന്നു ഞങ്ങൾ അവനിൽ ആശ െവച്ചുമിരിക്കുന്നു. 11

അതിന്നു നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
്രപാത്ഥൎ നയാൽ തുെണക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ; അങ്ങെന പലർ
മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ കൃെപക്കു േവണ്ടി
പലരാലും ഞങ്ങൾനിമിത്തം േസ്താ്രതം ഉണ്ടാകുവാൻ
ഇടവരും.

12 ഞങ്ങൾ േലാകത്തിൽ, വിേശഷാൽ നിങ്ങേളാടു,
ജഡജ്ഞാനത്തിൽ അല്ല, ൈദവകൃപയിലേ്രത, ൈദവം
നല്കുന്ന വിശുദ്ധിയിലും നിമ്മൎ ലതയിലും
െപരുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങളുെട
മനസ്സാക്ഷിയുെട സാക്ഷ്യം തേന്ന ഞങ്ങളുെട ്രപശംസ.

13 നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും ്രഗഹിക്കുന്നതും അല്ലാെത
മെറ്റാന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നില്ല; 14

നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ നാളിൽ നിങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കു എന്നേപാെല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും
്രപശംസ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള
ഏറക്കുെറ ്രഗഹിച്ചതുേപാെല അവസാനേത്താളം
്രഗഹിക്കും എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു.

15 ഇങ്ങെന ഉെറച്ചിട്ടു നിങ്ങൾക്കു രണ്ടാമതു ഒരു
അനു്രഗഹം ഉണ്ടാേകണം എന്നുെവച്ചു 16 മുെമ്പ
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുവാനും ആ വഴിയായി
മെക്കേദാെന്യക്കു േപായി പിെന്നയും
മെക്കേദാന്യയിൽനിന്നു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുവാനും നിങ്ങളാൽ െയഹൂദ്യയിേലക്കു യാ്രത
അയക്കെപ്പടുവാനും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. 17

ഇങ്ങെന വിചാരിച്ചതിൽ ഞാൻ ചാപല്യം
കാണിച്ചുേവാ? അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ വാക്കു ഉവ്വു, ഉവ്വു;
ഇല്ല, ഇല്ല എന്നു ആകുവാന്തക്കവണ്ണം എെന്റ
നിരൂപണം ജഡികനിരൂപണേമാ? 18 നിങ്ങേളാടുള്ള
ഞങ്ങളുെട വചനം ഒരിക്കൽ ഉവ്വു എന്നും
മെറ്റാരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നതിന്നു
വിശ്വസ്തനായ ൈദവം സാക്ഷി. 19 ഞാനും
സില്വാെനാസും തിെമാെഥേയാസും നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
്രപസംഗിച്ച ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തു ഒരിക്കൽ
ഉവ്വു എന്നും മെറ്റാരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല;
അവനിൽ ഉവ്വു എന്നേ്രതയുള്ളു. 20 ൈദവത്തിെന്റ
വാഗദ്ത്തങ്ങൾ എ്രത ഉെണ്ടങ്കിലും അവനിൽ ഉവ്വു
എന്നേ്രത; അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങളാൽ ൈദവത്തിന്നു
മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറു അവനിൽ ആേമൻ എന്നും
തേന്ന. 21 ഞങ്ങെള നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രകിസ്തുവിൽ
ഉറപ്പിക്കുന്നതും നെമ്മ അഭിേഷകം െചയത്തും
ൈദവമേല്ലാ. 22 അവൻ നെമ്മ മു്രദയിട്ടും ആത്മാവു
എന്ന അച്ചാരം നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
തന്നുമിരിക്കുന്നു.

23 എന്നാണ, നിങ്ങെള ആദരിച്ചിട്ടേ്രത ഞാൻ
ഇതുവെര െകാരിന്തിൽ വരാഞ്ഞതു; അതിന്നു ൈദവം
സാക്ഷി. 24 നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിേന്മൽ ഞങ്ങൾ
കത്തൎ ൃത്വം ഉള്ളവർ എന്നല്ല, നിങ്ങളുെട
സേന്താഷത്തിന്നു ഞങ്ങൾ സഹായികൾ അേ്രത;
വിശ്വാസസംബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഉെറച്ചു
നില്ക്കുന്നുവേല്ലാ.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുന്നതു ദുഃഖേത്താെട ആകരുതു എന്നു
ഞാൻ നിണ്ണൎ യിച്ചു. 2 ഞാൻ നിങ്ങെള

ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ എന്നാൽ ദുഃഖിതനായവൻ അല്ലാെത
എെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നതു ആർ? 3 ഞാൻ ഇതു
തേന്ന എഴുതിയതു ഞാൻ വന്നാൽ എെന്ന
സേന്താഷിപ്പിേക്കണ്ടിയവരാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകരുതു
എന്നുെവച്ചും എെന്റ സേന്താഷം നിങ്ങൾക്കു
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എല്ലാവക്കൎ ും സേന്താഷം ആയിരിക്കും എന്നു നിങ്ങെള
എല്ലാവെരയും കുറിച്ചു വിശ്വസിച്ചിരിക്കെകാണ്ടും
ആകുന്നു. 4 വളെര കഷ്ടവും മേനാവ്യസനവും
ഉണ്ടായിട്ടു വളെര കണ്ണുനീേരാടുകൂെട ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു നിങ്ങൾ ദുഃഖിേക്കണ്ടതിന്നല്ല,
എനിക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള വലിയ േസ്നഹം നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന്നേ്രത.

5 ഒരുവൻ എെന്ന ദുഃഖിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ അവൻ
എെന്നയല്ല ഒരുവിധത്തിൽ — ഞാൻ കണക്കിൽ ഏെറ
പറയരുതേല്ലാ — നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും
ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അവന്നു ഭൂരിപക്ഷത്താൽ
ഉണ്ടായ ഈ ശിക്ഷ മതി. 7 അവൻ അതിദുഃഖത്തിൽ
മുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ അവേനാടു
ക്ഷമിക്കയും അവെന ആശ്വസിപ്പിക്കയും തേന്ന
േവണ്ടതു. 8 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട േസ്നഹം
അവന്നു ഉറപ്പിച്ചുെകാടുപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
അേപക്ഷിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും
അനുസരണമുള്ളവേരാ എന്നു
പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിനുമായിരുന്നു ഞാൻ
എഴുതിയതു. 10 നിങ്ങൾ വല്ലതും ക്ഷമിക്കുന്നവേനാടു
ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ വല്ലതും
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിമിത്തം
്രകിസ്തുവിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 11

സാത്താൻ നെമ്മ േതാലപ്ിക്കരുതു; അവെന്റ
ത്രന്തങ്ങെള നാം അറിയാത്തവരല്ലേല്ലാ.

12 എന്നാൽ ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം
അറിയിപ്പാൻ േ്രതാവാസിൽ വന്നാെറ കത്തൎ ാവിെന്റ
്രപവൃത്തിക്കായി എനിക്കു ഒരു വാതിൽ
തുറന്നുകിട്ടിയേപ്പാൾ 13 എെന്റ സേഹാദരനായ
തീെതാസിെന കാണാഞ്ഞിട്ടു മനസ്സിൽ
സ്വസ്ഥതയില്ലായ്കയാൽ ഞാൻ അവേരാടു യാ്രതപറഞ്ഞു
മെക്കേദാെന്യക്കു പുറെപ്പട്ടു. 14 ്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങെള
എേപ്പാഴും ജേയാത്സവമായി നടത്തുകയും
എല്ലാടത്തും ഞങ്ങെളെക്കാണ്ടു തെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വാസന െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യുന്ന ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം. 15

രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവരുെട ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുെട
ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിന്നു ്രകിസ്തുവിെന്റ
െസൗരഭ്യവാസന ആകുന്നു; 16 ഇവക്കൎ ു
മരണത്തിൽനിന്നു മരണത്തിേലക്കുള്ള വാസന,
അവേക്കൎ ാ ജീവനിൽനിന്നു ജീവങ്കേലക്കുള്ള വാസന
തേന്ന. എന്നാൽ ഇതിന്നു ആർ ്രപാപത്ൻ? 17 ഞങ്ങൾ
ൈദവവചനത്തിൽ കൂട്ടുേചക്കൎ ുന്ന
അേനകെരേപ്പാെല അല്ല, നിമ്മൎ ലതേയാടും
ൈദവത്തിെന്റ കലപ്നയാലും ൈദവസന്നിധിയിൽ
്രകിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞങ്ങൾ പിെന്നയും ഞങ്ങെളത്തേന്ന
ശ്ലാഘിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നുേവാ? അല്ല ചിലർ
െചയ്യുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്കു ശ്ലാഘ്യപ്രതം

കാണിപ്പാനാകെട്ട നിങ്ങേളാടു വാങ്ങുവാനാകെട്ട
ഞങ്ങൾക്കു ആവശ്യേമാ? 2 ഞങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
എഴുതിയതായി സകലമനുഷ്യരും അറിയുന്നതും
വായിക്കുന്നതുമായ ഞങ്ങളുെട പ്രതം നിങ്ങൾ തേന്ന.
3 ഞങ്ങളുെട ശുശ്രൂഷയാൽ ഉണ്ടായ ്രകിസ്തുവിൻ
പ്രതമായി നിങ്ങൾ െവളിെപ്പടുന്നുവേല്ലാ. അതു
മഷിെകാണ്ടല്ല, ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവിനാൽ അേ്രത. കലപ്ലകയിൽ അല്ല,

ഹൃദയെമന്ന മാംസപ്പലകയിൽ തേന്ന
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു. 4 ഈ വിധം ഉറപ്പു ഞങ്ങൾക്കു
ൈദവേത്താടു ്രകിസ്തുവിനാൽ ഉണ്ടു. 5 ഞങ്ങളിൽനിന്നു
തേന്ന വരുേമ്പാെല സ്വയമായി വല്ലതും സങ്കലപ്ിപ്പാൻ
ഞങ്ങൾ ്രപാപത്ർ എന്നല്ല; ഞങ്ങളുെട ്രപാപത്ി
ൈദവത്തിെന്റ ദാനമേ്രത. 6 അവൻ ഞങ്ങെള
പുതുനിയമത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആകുവാൻ
്രപാപത്രാക്കി; അക്ഷരത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല,
ആത്മാവിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരേ്രത; അക്ഷരം
െകാല്ലുന്നു, ആത്മാേവാ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ
കല്ലിൽ അക്ഷരമായി െകാത്തിയിരുന്ന മരണശുശ്രൂഷ,
നീക്കം വരുന്നതായ േമാെശയുെട
മുഖേതജസ്സുനിമിത്തം യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു അവെന്റ
മുഖത്തു േനാക്കിക്കൂടാതവണ്ണം 8

േതജസ്സുള്ളതാെയങ്കിൽ ആത്മാവിെന്റ ശുശ്രൂഷ
അധികം േതജസ്സുള്ളതാകയില്ലേയാ? 9

ശിക്ഷാവിധിയുെട ശുശ്രൂഷ േതജസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ
നീതിയുെട ശുശ്രൂഷ േതജേസ്സറിയതായിരിക്കും. 10

അേത, േതജേസ്സാടുകൂടിയതു ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ ഈ
അതിമഹത്തായ േതജസ്സുനിമിത്തം ഒട്ടും
േതജസ്സില്ലാത്തതായി. 11 നീക്കം വരുന്നതു
േതജസ്സുള്ളതായിരുെന്നങ്കിൽ നിലനില്ക്കുന്നതു എ്രത
അധികം േതജസ്സുള്ളതായിരിക്കും!

12 ഈ വിധം ്രപത്യാശയുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ വളെര
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു. 13

നീങ്ങിേപ്പാകുന്നതിെന്റ അന്തം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
കാണാതവണ്ണം േമാെശ തെന്റ മുഖത്തു മൂടുപടം
ഇട്ടതുേപാെല അല്ല. 14 എന്നാൽ അവരുെട മനസ്സു
കഠിനെപ്പട്ടുേപായി. പഴയനിയമം
വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാെത
ഇന്നുവെര ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ; അതു ്രകിസ്തുവിൽ
നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു. 15 േമാെശയുെട പുസ്തകം
വായിക്കുേമ്പാൾ മൂടുപടം ഇേന്നേയാളം അവരുെട
ഹൃദയത്തിേന്മൽ കിടക്കുന്നു. 16 കത്തൎ ാവിങ്കേലക്കു
തിരിയുേമ്പാൾ മൂടുപടം നീങ്ങിേപ്പാകും. 17 കത്തൎ ാവു
ആത്മാവാകുന്നു; കത്തൎ ാവിെന്റ ആത്മാവുേള്ളടത്തു
സ്വാത്രന്ത്യം ഉണ്ടു. 18 എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ
മുഖത്തു കത്തൎ ാവിെന്റ േതജസ്സിെന കണ്ണാടിേപാെല
്രപതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും
ആത്മാവാകുന്ന കത്തൎ ാവിെന്റ ദാനമായി േതജസ്സിേന്മൽ
േതജസ്സു ്രപാപിച്ചു അേത ്രപതിമയായി
രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു കരുണ ലഭിച്ചിട്ടു
ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ
അൈധയ്യൎ െപ്പടാെത 2 ലജ്ജാകരമായ

രഹസ്യങ്ങെള ത്യജിച്ചു ഉപായം ്രപേയാഗിക്കാെതയും
ൈദവവചനത്തിൽ കൂട്ടു േചക്കൎ ാെതയും സത്യം
െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിനാൽ ൈദവസന്നിധിയിൽ
സകലമനുഷ്യരുെടയും മനസ്സാക്ഷിക്കു
ഞങ്ങെളത്തേന്ന േബാദ്ധ്യമാക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ
ഞങ്ങളുെട സുവിേശഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
നശിച്ചുേപാകുന്നവക്കൎ േ്രത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4

ൈദവ്രപതിമയായ ്രകിസ്തുവിെന്റ േതജസ്സുള്ള
സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപകാശനം േശാഭിക്കാതിരിപ്പാൻ
ഈ േലാകത്തിെന്റ ൈദവം അവിശ്വാസികളുെട മനസ്സു
കുരുടാക്കി. 5 ഞങ്ങെളത്തേന്ന അല്ല,
്രകിസ്തുേയശുവിെന കത്തൎ ാവു എന്നും ഞങ്ങേളേയാ
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േയശു നിമിത്തം നിങ്ങളുെട ദാസന്മാർ എന്നും അേ്രത
ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നതു. 6 ഇരുട്ടിൽ നിന്നു
െവളിച്ചം ്രപകാശിേക്കണം എന്നു അരുളിെച്ചയത്
ൈദവം േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മുഖത്തിലുള്ള
ൈദവേതജസ്സിെന്റ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ്രപകാശിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 എങ്കിലും ഈ അത്യന്തശക്തി ഞങ്ങളുെട സ്വന്തം
എന്നല്ല, ൈദവത്തിെന്റ ദാനമേ്രത എന്നു
വേരണ്ടതിന്നു ഈ നിേക്ഷപം ഞങ്ങൾക്കു
മൺപാ്രതങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളതു. 8 ഞങ്ങൾ
സകലവിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ എങ്കിലും
ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല; ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എങ്കിലും
നിരാശെപ്പടുന്നില്ല; 9 ഉപ്രദവം അനുഭവിക്കുന്നവർ
എങ്കിലും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുന്നില്ല; വീണുകിടക്കുന്നവർ
എങ്കിലും നശിച്ചുേപാകുന്നില്ല; 10 േയശുവിെന്റ ജീവൻ
ഞങ്ങളുെട ശരീരത്തിൽ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്നു
േയശുവിെന്റ മരണം ശരീരത്തിൽ എേപ്പാഴും
വഹിക്കുന്നു. 11 ഞങ്ങളുെട മതൎ ്യശരീരത്തിൽ
േയശുവിെന്റ ജീവൻ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്നു
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലായേ്പാഴും
േയശുനിമിത്തം മരണത്തിൽ ഏലപ്ിക്കെപ്പടുന്നു. 12

അങ്ങെന ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും
വ്യാപരിക്കുന്നു.

13 “ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
സംസാരിച്ചു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല വിശ്വാസത്തിെന്റ
അേത ആത്മാവു ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളും
വിശ്വസിക്കുന്നു അതുെകാണ്ടു സംസാരിക്കുന്നു. 14

കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന ഉയിപ്പൎ ിച്ചവൻ ഞങ്ങെളയും
േയശുേവാടു കൂെട ഉയിപ്പൎ ിച്ചു നിങ്ങേളാടുകൂെട
തിരുസന്നിധിയിൽ നിറുത്തും എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 15 കൃപ പലരിലും െപരുകി ൈദവത്തിെന്റ
മഹിെമക്കായി േസ്താ്രതം വദ്ധൎ ിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
സകലവും നിങ്ങൾനിമിത്തമേല്ലാ ആകുന്നു.

16 അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ അൈധയ്യൎ െപ്പടാെത
ഞങ്ങളുെട പുറെമയുള്ള മനുഷ്യൻ
ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുെട
അകേമയുള്ളവൻ നാൾക്കുനാൾ പുതുക്കം
്രപാപിക്കുന്നു. 17 െനാടിേനരേത്തക്കുള്ള ഞങ്ങളുെട
ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി
േതജസ്സിെന്റ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടുവാൻ
േഹതുവാകുന്നു. 18 കാണുന്നതിെന അല്ല,
കാണാത്തതിെന അേ്രത ഞങ്ങൾ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു; കാണുന്നതു
താൽക്കാലികം, കാണാത്തേതാ നിത്യം.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കൂടാരമായ ഞങ്ങളുെട െഭൗമഭവനം
അഴിഞ്ഞുേപായാൽ ൈകപ്പണിയല്ലാത്ത
നിത്യഭവനമായി ൈദവത്തിെന്റ ദാനമാേയാരു

െകട്ടിടം ഞങ്ങൾക്കു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഉെണ്ടന്നു അറിയുന്നു.
2 ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ടു ഞങ്ങൾ
നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ 3

സ്വഗ്ഗൎ ീയമായ ഞങ്ങളുെട പാപ്പൎ ിടം അതിന്നു മീെത
ധരിപ്പാൻ വാഞഛ്ിക്കുന്നു. 4 ഉരിവാനല്ല മതൎ ്യമായതു
ജീവനാൽ നീങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന്നു മീെത ഉടുപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ
ഇരിക്കുേന്നടേത്താളം ഭാരെപ്പട്ടു ഞരങ്ങുന്നു. 5

അതിന്നായി ഞങ്ങെള ഒരുക്കിയതു ആത്മാവിെന

അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ൈദവം തേന്ന. 6

ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായേ്പാഴും ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടും
ശരീരത്തിൽ വസിക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും
കത്തൎ ാവിേനാടു അകന്നു പരേദശികൾ ആയിരിക്കുന്നു
എന്നു അറിയുന്നു. 7 കാഴച്യാൽ അല്ല
വിശ്വാസത്താലേ്രത ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതു. 8 ഇങ്ങെന
ഞങ്ങൾ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടു ശരീരം വിട്ടു
കത്തൎ ാവിേനാടുകൂെട വസിപ്പാൻ അധികം
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 9 അതുെകാണ്ടു ശരീരത്തിൽ
വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവെന
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവർ ആകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു.
10 അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ െചയത്തു
നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന്നു തക്കവണ്ണം
്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു നാം എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന്റ
ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പാെക
െവളിെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.

11 ആകയാൽ കത്തൎ ാവിെന ഭയെപ്പേടണം എന്നു
അറിഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ മനുഷ്യെര സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവത്തിന്നു ഞങ്ങൾ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങളുെട മനസ്സാക്ഷികളിലും െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. 12 ഞങ്ങൾ പിെന്നയും
ഞങ്ങെളത്തേന്ന നിങ്ങേളാടു ശ്ലാഘിക്കയല്ല, ഹൃദയം
േനാക്കീട്ടല്ല, മുഖം േനാക്കീട്ടു ്രപശംസിക്കുന്നവേരാടു
ഉത്തരം പറവാൻ നിങ്ങൾക്കു വക ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു
ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചു ്രപശംസിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു കാരണം
തരികയേ്രത െചയ്യുന്നതു. 13 ഞങ്ങൾ വിവശന്മാർ
എന്നുവരികിൽ ൈദവത്തിന്നും സുേബാധമുള്ളവർ
എന്നു വരികിൽ നിങ്ങൾക്കും ആകുന്നു. 14

്രകിസ്തുവിെന്റ േസ്നഹം ഞങ്ങെള നിബൎ ന്ധിക്കുന്നു;
എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിെക്ക
എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും 15 ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി
തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്കു േവണ്ടി മരിച്ചു
ഉയിത്തൎ വന്നായിട്ടു തേന്ന ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ
നിണ്ണൎ യിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ
ഇന്നുമുതൽ ആെരയും ജഡ്രപകാരം അറിയുന്നില്ല;
്രകിസ്തുവിെന ജഡ്രപകാരം അറിഞ്ഞു എങ്കിലും
ഇനിേമൽ അങ്ങെന അറിയുന്നില്ല. 17 ഒരുത്തൻ
്രകിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നു;
പഴയതു കഴിഞ്ഞുേപായി, ഇതാ, അതു പുതുതായി
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 18 അതിെന്നാെക്കയും ൈദവം തേന്ന
കാരണഭൂതൻ; അവൻ നെമ്മ ്രകിസ്തുമൂലം തേന്നാടു
നിരപ്പിച്ചു, നിരപ്പിെന്റ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്കു
തന്നിരിക്കുന്നു. 19 ൈദവം േലാകത്തിന്നു
ലംഘനങ്ങെള കണക്കിടാെത േലാകെത്ത ്രകിസ്തുവിൽ
തേന്നാടു നിരപ്പിച്ചു േപാന്നു. ഈ നിരപ്പിെന്റ വചനം
ഞങ്ങളുെട പക്കൽ ഭരേമലപ്ിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

20 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിന്നു േവണ്ടി
സ്ഥാനാപതികളായി ൈദവേത്താടു നിരന്നു
െകാൾവിൻ എന്നു ്രകിസ്തുവിന്നു പകരം
അേപക്ഷിക്കുന്നു; അതു ൈദവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു. 21 പാപം
അറിയാത്തവെന, നാം അവനിൽ ൈദവത്തിെന്റ നീതി
ആേകണ്ടതിന്നു, അവൻ നമുക്കു േവണ്ടി പാപം
ആക്കി.

൨. െകാരിന്ത്യർ 4:6 897 ൨. െകാരിന്ത്യർ 5:21
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൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾക്കു ൈദവത്തിെന്റ കൃപ ലഭിച്ചതു
വ്യത്ഥൎ മായിത്തീരരുതു എന്നു ഞങ്ങൾ
സഹ്രപവൃത്തിക്കാരായി നിങ്ങെള

്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
2 “്രപസാദകാലത്തു ഞാൻ നിനക്കു ഉത്തരം അരുളി;

രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന സഹായിച്ചു”
എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നുവേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ
ആകുന്നു സു്രപസാദകാലം; ഇേപ്പാൾ ആകുന്നു
രക്ഷാദിവസം. 3 ശുശ്രൂെഷക്കു ആേക്ഷപം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിലും ഇടെച്ചൎ ക്കു
േഹതു െകാടുക്കാെത സകലത്തിലും ഞങ്ങെളത്തേന്ന
4 ൈദവത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി കാണിക്കുന്നു;
ബഹുസഹിഷണ്ത, കഷ്ടം, ബുദ്ധിമുട്ടു, സങ്കടം, തല്ലു,
5 തടവു, കലഹം, അദ്ധ്വാനം, ഉറക്കിെളപ്പു, പട്ടിണി,
നിമ്മൎ ലത, പരിജ്ഞാനം, 6 ദീഘൎ ക്ഷമ, ദയ,
പരിശുദ്ധാത്മാവു, നിവൎ ്യാജേസ്നഹം, സത്യവചനം,
ൈദവശക്തി 7 എന്നിവയിലും ഇടത്തും വലത്തും
നീതിയുെട ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുെകാണ്ടു 8

മാനാപമാനങ്ങളും ദുഷ്കീത്തൎ ിസൽക്കീത്തൎ ികളും
അനുഭവിച്ചും ചതിയന്മാെരന്നിട്ടും സത്യവാന്മാർ, 9

ആരും അറിയാത്തവെരന്നിട്ടും എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം
അറിയുന്നവർ, മരിക്കുന്നവെരന്നിട്ടും ഇതാ, ഞങ്ങൾ
ജീവിക്കുന്നു; ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവെരന്നിട്ടും
െകാല്ലെപ്പടാത്തവർ; 10 ദുഃഖിതെരങ്കിലും എേപ്പാഴും
സേന്താഷിക്കുന്നവർ; ദരി്രദെരങ്കിലും പലെരയും
സമ്പന്നർ ആക്കുന്നവർ; ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ എങ്കിലും
എല്ലാം ൈകവശമുള്ളവരായിത്തേന്ന.

11 അല്ലേയാ െകാരിന്ത്യേര, ഞങ്ങളുെട വായി
നിങ്ങേളാടു തുറന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട ഹൃദയം
വിശാലമായിരിക്കുന്നു. 12 ഞങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ
നിങ്ങൾക്കു ഇടുക്കമില്ല, നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
അേ്രത ഇടുക്കമുള്ളതു. 13 ഇതിന്നു ്രപതിഫലമായി
നിങ്ങളും വിശാലതയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ എന്നു ഞാൻ
മക്കേളാടു എന്നേപാെല നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

14 നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികേളാടു ഇണയല്ലാപ്പിണ
കൂടരുതു; നീതിക്കും അധമ്മൎ ത്തിന്നും തമ്മിൽ എേന്താരു
േചച്ചൎ ? െവളിച്ചത്തിന്നു ഇരുേളാടു എേന്താരു
കൂട്ടായമ്? 15 ്രകിസ്തുവിന്നും െബലീയാലിന്നും തമ്മിൽ
എന്തു െപാരുത്തം? അല്ല, വിശ്വാസിക്കു
അവിശ്വാസിയുമായി എന്തു ഓഹരി? 16

ൈദവാലയത്തിന്നു വി്രഗഹങ്ങേളാടു എന്തു േയാജ്യത?
നാം ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആലയമേല്ലാ.
“ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കയും അവരുെട ഇടയിൽ
നടക്കയും െചയ്യും; ഞാൻ അവക്കൎ ു ൈദവവും അവർ
എനിക്കു ജനവും ആകും”
എന്നു ൈദവം അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17

അതുെകാണ്ടു
“അവരുെട നടുവിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു
േവെപ്പൎ ട്ടിരിപ്പിൻ എന്നു കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു;
അശുദ്ധമായതു ഒന്നും െതാടരുതു; എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള ൈകെക്കാണ്ടു 18 നിങ്ങൾക്കു പിതാവും
നിങ്ങൾ എനിക്കു പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ആയിരിക്കും”
എന്നു സവ്വൎ ശക്തനായ കത്തൎ ാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപിയമുള്ളവേര, ഈ വാഗദ്ത്തങ്ങൾ നമുക്കു
ഉള്ളതുെകാണ്ടു നാം ജഡത്തിെലയും
ആത്മാവിെലയും സകല കന്മഷവും നീക്കി

നെമ്മത്തേന്ന െവടിപ്പാക്കി ൈദവഭയത്തിൽ
വിശുദ്ധിെയ തിെകച്ചുെകാൾക.

2 നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്കു ഇടം തരുവിൻ;
ഞങ്ങൾ ആേരാടും അന്യായം െചയത്ിട്ടില്ല, ആെരയും
െകടുത്തീട്ടില്ല, ആേരാടും ഒന്നും വഞ്ചിെച്ചടുത്തിട്ടുമില്ല.
3 കുറ്റം വിധിപ്പാനല്ല ഞാൻ ഇതു പറയുന്നതു;
ഒരുമിച്ചു മരിപ്പാനും ഒരുമിച്ചു ജീവിപ്പാനും നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
മുമ്പുതെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 4 നിങ്ങേളാടു
എനിക്കുള്ള ്രപാഗത്ഭ്യം വലിയതു; നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
എെന്റ ്രപശംസ വലിയതു; ഞാൻ ആശ്വാസംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട സകല കഷ്ടതയിലും
സേന്താഷം എനിക്കു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

5 ഞങ്ങൾ മെക്കേദാന്യയിൽ എത്തിയ േശഷവും
ഞങ്ങളുെട ജഡത്തിന്നു ഒട്ടും സുഖമല്ല
എല്ലാവിധത്തിലും കഷ്ടമേ്രത ഉണ്ടായതു; പുറത്തു
യുദ്ധം, അകത്തു ഭയം. 6 എങ്കിലും എളിയവെര
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ൈദവം തീെതാസിെന്റ വരവിനാൽ
ഞങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിച്ചു. 7 അവെന്റ വരവിനാൽ
മാ്രതമല്ല, അവന്നു നിങ്ങെളെക്കാണ്ടു ലഭിച്ച
ആശ്വാസത്താലുംകൂെട; നിങ്ങളുെട വാഞഛ്യും
നിങ്ങളുെട വിലാപവും എനിക്കായുള്ള നിങ്ങളുെട
എരിവും ഞങ്ങേളാടു അറിയിച്ചതിനാൽ തേന്ന.
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അധികമായി സേന്താഷിച്ചു. 8

ഞാൻ േലഖനത്താൽ നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്നു
വരികിലും ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നില്ല; ആ േലഖനം
നിങ്ങെള കുറയേനരേത്തെക്കങ്കിലും ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്നു
കാണുന്നതുെകാണ്ടു മുെമ്പ അനുതപിച്ചു എങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു; 9 നിങ്ങൾ
ദുഃഖിച്ചതിനാലല്ല, മാനസാന്തരത്തിന്നായി
ദുഃഖിച്ചതിനാൽ അേ്രത. നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളാൽ
ഒന്നിലും േചതം വരാതവണ്ണം
ൈദവഹിത്രപകാരമേല്ലാ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതു. 10

ൈദവഹിത്രപകാരമുള്ള ദുഃഖം അനുതാപം വരാത്ത
മാനസാന്തരെത്ത രെക്ഷക്കായി ഉളവാക്കുന്നു;
േലാകത്തിെന്റ ദുഃഖേമാ മരണെത്ത ഉളവാക്കുന്നു. 11

ൈദവഹിത്രപകാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഈ ദുഃഖം
എ്രത ഉത്സാഹം, എ്രത ്രപതിവാദം, എ്രത നീരസം,
എ്രത ഭയം, എ്രത വാഞഛ്, എ്രത എരിവു, എ്രത
്രപതികാരം നിങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ചു; ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ
നിങ്ങൾ നിമ്മൎ ലന്മാർ എന്നു എല്ലാവിധത്തിലും
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു
അന്യായം െചയത്വൻനിമിത്തം അല്ല, അന്യായം
അനുഭവിച്ചവൻ നിമിത്തവുമല്ല, ഞങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുെട ഉത്സാഹം ൈദവത്തിൻ
മുമ്പാെക നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്നു
തേന്ന. 13 അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം
വന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട ആശ്വാസെമാഴിെക
തീെതാസിെന്റ മനസ്സിന്നു നിങ്ങെളല്ലാവരാലും തണുപ്പു
വന്നതുെകാണ്ടു അവന്നുണ്ടായ സേന്താഷംനിമിത്തം
ഞങ്ങൾ എ്രതയും അധികം സേന്താഷിച്ചു. 14

അവേനാടു നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു വല്ലതും
്രപശംസിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു േപായിട്ടില്ല;
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സകലവും സത്യമായി

൨. െകാരിന്ത്യർ 6:2 898 ൨. െകാരിന്ത്യർ 7:14



8

9

പറഞ്ഞതുേപാെല തീെതാസിേനാടു ഞങ്ങൾ
്രപശംസിച്ചതും സത്യമായി വന്നു. 15 അവെന
ഭയേത്താടും വിറയേലാടും ൈകെക്കാണ്ടതിൽ
നിങ്ങെളല്ലാവരും കാണിച്ച അനുസരണം അവൻ
ഓക്കൎ ുേമ്പാൾ നിങ്ങേളാടുള്ള അവെന്റ അനുരാഗം
അത്യന്തം വദ്ധൎ ിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു
എല്ലാ കായ്യൎ ത്തിലും ൈധയ്യൎ െപ്പടുവാൻ
ഇടയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, മെക്കേദാന്യസഭകൾക്കു
ലഭിച്ച ൈദവകൃപ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
അറിയിക്കുന്നു. 2 കഷ്ടത എന്ന കഠിന

േശാധനയിൽ ആയിരുന്നിട്ടും അവരുെട
സേന്താഷസമൃദ്ധിയും മഹാദാരി്രദ്യവും ധാരാളം
ഔദായ്യൎ ം കാണിപ്പാൻ കാരണമായിത്തീന്നൎ ു. 3

വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹായത്തിന്നുള്ള ധമ്മൎ വും
കൂട്ടായമ്യും സംബന്ധിച്ചു അവർ വളെര
താലപ്യ്യൎ േത്താെട ഞങ്ങേളാടു അേപക്ഷിച്ചു 4

്രപാപത്ിേപാെലയും ്രപാപത്ിക്കു മീെതയും
സ്വേമധയായി െകാടുത്തു എന്നതിന്നു ഞാൻ സാക്ഷി.
5 അതും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതുേപാെലയല്ല;
അവർ മുെമ്പ തങ്ങെളത്തേന്ന കത്തൎ ാവിന്നും പിെന്ന
ൈദേവഷ്ടത്തിെന്നാത്തവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കും
ഏലപ്ിച്ചു. 6 അങ്ങെന തീെതാസ ്ആരംഭിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഈ ധമ്മൎ േശഖരം നിവത്തൎ ിേക്കണം
എന്നു ഞങ്ങൾ അവേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 7 എന്നാൽ
വിശ്വാസം, വചനം, പരിജ്ഞാനം, പൂണ്ണൎ ജാ്രഗത,
ഞങ്ങേളാടുള്ള േസ്നഹം ഇങ്ങെന എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ
മുന്തിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഈ ധമ്മൎ കായ്യൎ ത്തിലും
മുന്തിവരുവിൻ. 8 ഞാൻ കലപ്നയായിട്ടല്ല,
മറ്റുള്ളവരുെട ജാ്രഗതെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട
േസ്നഹത്തിെന്റ പരമാത്ഥൎ തയും േശാധന
െചേയ്യണ്ടതിന്നേ്രത പറയുന്നതു. 9 നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തു സമ്പന്നൻ ആയിരുന്നിട്ടും
അവെന്റ ദാരി്രദ്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നർ
ആേകണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരി്രദനായിത്തീന്നൎ
കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 10 ഞാൻ ഇതിൽ
എെന്റ അഭി്രപായം പറഞ്ഞുതരുന്നു; െചയവ്ാൻ
മാ്രതമല്ല, താലപ്യ്യൎ െപ്പടുവാനുംകൂെട ഒരു ആണ്ടു
മുെമ്പ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച നിങ്ങൾക്കു ഇതു
േയാഗ്യം. 11 എന്നാൽ താലപ്യ്യൎ െപ്പടുവാൻ
മനെസ്സാരുക്കം ഉണ്ടായതുേപാെല നിങ്ങളുെട
്രപാപത്ിക്കു ഒത്തവണ്ണം നിവൃത്തി ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു
ഇേപ്പാൾ ്രപവൃത്തിയും അനുഷഠ്ിപ്പിൻ. 12 ഒരുത്തന്നു
മനെസ്സാരുക്കം ഉെണ്ടങ്കിൽ
്രപാപത്ിയില്ലാത്തതുേപാെലയല്ല
്രപാപത്ിയുള്ളതുേപാെല െകാടുത്താൽ അവന്നു
ൈദവ്രപസാദം ലഭിക്കും. 13 മറ്റുള്ളവക്കൎ ു
സുഭിക്ഷവും നിങ്ങൾക്കു ദുഭൎ ിക്ഷവും വേരണം എന്നല്ല
സമത്വം േവണം എന്നേ്രത. 14 സമത്വം ഉണ്ടാവാൻ
തക്കവണ്ണം അവരുെട സുഭിക്ഷം നിങ്ങളുെട
ദുഭൎ ിക്ഷത്തിന്നു ഉതേകണ്ടതിന്നു ഇക്കാലം
നിങ്ങൾക്കുള്ള സുഭിക്ഷം അവരുെട ദുഭൎ ിക്ഷത്തിന്നു
ഉതകെട്ട.

15 “ഏെറ െപറുക്കിയവന്നു ഏെറയും കുെറ
െപറുക്കിയവന്നു കുറവും കണ്ടില്ല”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന.

16 നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി തീെതാസിെന്റ ഹൃദയത്തിലും
ഈ ജാ്രഗത നല്കിയ ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം. 17 അവൻ
അേപക്ഷ ൈകെക്കാണ്ടു എന്നു മാ്രതമല്ല,
അത്യുത്സാഹിയാകയാൽ സ്വേമധയായി നിങ്ങളുെട
അടുക്കേലക്കു പുറെപ്പട്ടു. 18 ഞങ്ങൾ
അവേനാടുകൂെട ഒരു സേഹാദരെനയും
അയച്ചിരിക്കുന്നു; സുവിേശഷസംബന്ധമായുള്ള
അവെന്റ പുകഴച് സകലസഭകളിലും പരന്നിരിക്കുന്നു.
19 അ്രതയുമല്ല, കത്തൎ ാവിെന്റ മഹത്വത്തിന്നായും
നമ്മുെട മനെസ്സാരുക്കം കാണിപ്പാനായും ഞങ്ങളുെട
ശുശ്രൂഷയാൽ നടക്കുന്ന ഈ ധമ്മൎ കായ്യൎ ത്തിൽ അവൻ
ഞങ്ങൾക്കു കൂട്ടുയാ്രതക്കാരനായി സഭകളാൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 20 ഞങ്ങൾ
നടത്തിവരുന്ന ഈ ധമ്മൎ േശഖരകായ്യൎ ത്തിൽ ആരും
ഞങ്ങെള അപവാദം പറയാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു 21 ഞങ്ങൾ കത്തൎ ാവിെന്റ മുമ്പാെക
മാ്രതമല്ല മനുഷ്യരുെട മുമ്പാെകയും േയാഗ്യമായതു
മുൻകരുതുന്നു. 22 ഞങ്ങൾ പലതിലും പലേപ്പാഴും
േശാധനെചയത്ു ഉത്സാഹിയായി കണ്ടും ഇേപ്പാേഴാ
തനിക്കു നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ൈധയ്യൎ ം െപരുകുകയാൽ
അത്യുത്സാഹിയായുമിരിക്കുന്ന നമ്മുെട
സേഹാദരെനയും അവേരാടുകൂെട അയച്ചിരിക്കുന്നു.
23 തീെതാസ ്എനിക്കു കൂട്ടാളിയും നിങ്ങൾക്കായിട്ടു
കൂട്ടുേവലക്കാരനും ആകുന്നു; നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ
സഭകളുെട ദൂതന്മാരും ്രകിസ്തുവിന്നു മഹത്വവും തേന്ന.
24 ആകയാൽ നിങ്ങളുെട േസ്നഹത്തിന്നും
നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ്രപശംെസക്കും
ഒത്ത ദൃഷ്ടാന്തം സഭകൾ കാൺെക അവക്കൎ ു
കാണിച്ചുെകാടുപ്പിൻ.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു േവണ്ടി നടത്തുന്ന
്രദവ്യേശഖരെത്തക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു
എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. 2 അഖായ

കിഴാണ്ടുമുതൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു മെക്കേദാന്യേരാടു
്രപശംസിച്ചുവരുന്ന നിങ്ങളുെട മനെസ്സാരുക്കം ഞാൻ
അറിയുന്നു; നിങ്ങളുെട എരിവു മിക്കേപക്കൎ ും
ഉത്സാഹകാരണമായിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 3

നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ്രപശംസ ഈ
കായ്യൎ ത്തിൽ വ്യത്ഥൎ മാകാെത ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന ഞാൻ
സേഹാദരന്മാെര അയച്ചതു. 4 അെല്ലങ്കിൽ പെക്ഷ
മെക്കേദാന്യർ എേന്നാടുകൂെട വരികയും നിങ്ങെള
ഒരുങ്ങാത്തവരായി കാണുകയും െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ
എന്നല്ല ഞങ്ങൾ തേന്ന ഈ അതിൈധയ്യൎ ം നിമിത്തം
ലജ്ജിച്ചുേപാകുമേല്ലാ. 5 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാർ
ഞങ്ങൾക്കു മുമ്പായി അേങ്ങാട്ടു വരികയും നിങ്ങൾ
മുെമ്പ വാഗദ്ത്തം െചയത് അനു്രഗഹം
പിശുക്കായിട്ടല്ല അനു്രഗഹമായിട്ടു ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം മുമ്പുകൂട്ടി ഒരുക്കിെവക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു അവേരാടു അേപക്ഷിപ്പാൻ ആവശ്യം
എന്നു ഞങ്ങൾക്കു േതാന്നി.

6 എന്നാൽ േലാഭമായി വിെതക്കുന്നവൻ േലാഭമായി
െകായ്യും; ധാരാളമായി വിെതക്കുന്നവൻ ധാരളമായി
െകായ്യും എന്നു ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 7 അവനവൻ
ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല െകാടുക്കെട്ട.
സങ്കടേത്താെട അരുതു; നിബ്ബൎ ന്ധത്താലുമരുതു;
സേന്താഷേത്താെട െകാടുക്കുന്നവെന ൈദവം
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േസ്നഹിക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എേപ്പാഴും
പൂണ്ണൎ തൃപത്ിയുള്ളവരായി സകല സൽ്രപവൃത്തിയിലും
െപരുകി വരുമാറു നിങ്ങളിൽ സകലകൃപയും
െപരുക്കുവാൻ ൈദവം ശക്തൻ ആകുന്നു.

9 “അവൻ വാരിവിതറി ദരി്രദന്മാക്കൎ ു െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10 എന്നാൽ
വിെതക്കുന്നവന്നു വിത്തും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും
നല്കുന്നവൻ നിങ്ങളുെട വിതയും നല്കി െപാലിപ്പിക്കയും
നിങ്ങളുെട നീതിയുെട വിളവു വദ്ധൎ ിപ്പിക്കയും െചയ്യും.
11 ഇങ്ങെന ൈദവത്തിന്നു ഞങ്ങളാൽ േസ്താ്രതം
വരുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഔദായ്യൎ ം ഒെക്കയും
കാണിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ സകലത്തിലും
സമ്പന്നന്മാർ ആകും. 12 ഈ നടത്തുന്ന ധമ്മൎ േശഖരം
വിശുദ്ധന്മാരുെട ബദ്ധിമുട്ടു തീക്കൎ ുന്നതുമല്ലാെത
ൈദവത്തിന്നു അനവധി േസ്താ്രതം വരുവാൻ
കാരണവും ആകുന്നു. 13 ഈ സഹായത്താൽ
െതളിയുന്ന സിദ്ധത േഹതുവായി ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച
അനുസരണംനിമിത്തവും അവേരാടും എല്ലാവേരാടും
നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കൂട്ടായമ്യുെട ഔദായ്യൎ ം
നിമിത്തവും അവർ ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും. 14

നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച അതിമഹത്തായ
ൈദവകൃപനിമിത്തം അവർ നിങ്ങെള കാണ്മാൻ
വാഞഛ്ിച്ചു നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിക്കും. 15

പറഞ്ഞുതീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ൈദവത്തിന്നു
േസ്താ്രതം.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങളുെട സമക്ഷത്തു താഴമ്യുള്ളവൻ
എന്നും അകലത്തിരിെക്ക നിങ്ങേളാടു
ൈധയ്യൎ െപ്പടുന്നവൻ എന്നുമുള്ള

െപൗെലാസായ ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ െസൗമ്യതയും
ശാന്തതയും ഓപ്പൎ ിച്ചു നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 2

ഞങ്ങൾ ജഡെത്ത അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു എന്നു
നിരൂപിക്കുന്ന ചിലേരാടു ധീരത കാണിപ്പാൻ ഞാൻ
ഭാവിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുേമ്പാൾ
അങ്ങെന ഖണ്ഡിതമായ ൈധയ്യൎ ം കാണിപ്പാൻ
ഇടവരരുതു എന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു. 3 ഞങ്ങൾ
ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡ്രപകാരം
േപാരാടുന്നില്ല. 4 ഞങ്ങളുെട േപാരിെന്റ ആയുധങ്ങേളാ
ജഡികങ്ങൾ അല്ല, േകാട്ടകെള ഇടിപ്പാൻ
ൈദവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തേന്ന. 5

അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കലപ്ങ്ങളും ൈദവത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിന്നു വിേരാധമായി െപാങ്ങുന്ന എല്ലാ
ഉയച്ചൎ യും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, ഏതു വിചാരെത്തയും
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു
പിടിച്ചടക്കി, 6 നിങ്ങളുെട അനുസരണം തികഞ്ഞു
വരുേമ്പാൾ എല്ലാ അനുസരണേക്കടിന്നും ്രപതികാരം
െചയവ്ാൻ ഒരുങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
പുറെമയുള്ളതു േനാക്കുന്നു. 7 താൻ
്രകിസ്തുവിന്നുള്ളവൻ എന്നു ഒരുത്തൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ ്രകിസ്തുവിന്നുള്ളവൻ എന്നേപാെല
ഞങ്ങളും ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്നു അവൻ പിെന്നയും
നിരൂപിക്കെട്ട. 8 നിങ്ങെള ഇടിച്ചുകളവാനല്ല
പണിവാനേ്രത കത്തൎ ാവു ഞങ്ങൾക്കു തന്ന
അധികാരെത്തക്കുറിച്ചു ഒന്നു അധികം
്രപശംസിച്ചാലും ഞാൻ ലജ്ജിച്ചുേപാകയില്ല. 9 ഞാൻ
േലഖനങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിങ്ങെള േപടിപ്പിക്കുന്നു എന്നു

േതാന്നരുതു. 10 അവെന്റ േലഖനങ്ങൾ ഘനവും
ഊറ്റവും ഉള്ളവ തേന്ന; ശരീരസന്നിധിേയാ
ബലഹീനവും വാക്കു നിന്ദ്യവുമേ്രത എന്നു ചിലർ
പറയുന്നുവേല്ലാ. 11 അകെലയിരിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
േലഖനങ്ങളാൽ വാക്കിൽ എങ്ങെനയുള്ളവേരാ
അരികത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ്രപവൃത്തിയിലും
അങ്ങെനയുള്ളവർ തേന്ന എന്നു അങ്ങനത്തവൻ
നിരൂപിക്കെട്ട. 12 തങ്ങെളത്തേന്ന ശ്ലാഘിക്കുന്ന
ചിലേരാടു ഞങ്ങെളത്തേന്ന േചെത്തൎ ാരുമിപ്പാേനാ
ഉപമിപ്പാേനാ തുനിയുന്നില്ല; അവർ തങ്ങളാൽ തേന്ന
തങ്ങെള അളക്കുകയും തങ്ങേളാടു തേന്ന തങ്ങെള
ഉപമിക്കയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു
തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല. 13 ഞങ്ങേളാ
അളവില്ലാത്തവണ്ണമല്ല, നിങ്ങളുെട അടുക്കേലാളം
എത്തുമാറു ൈദവം ഞങ്ങൾക്കു അളന്നുതന്ന
അതിരിെന്റ അളവിന്നു ഒത്തവണ്ണമേ്രത
്രപശംസിക്കുന്നതു. 14 ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
അടുക്കേലാളം എത്താെത അതിർ കടന്നു േപാകുന്നു
എന്നല്ല; ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ചുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
അടുക്കേലാളം വന്നിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 15 ഞങ്ങൾ
മറ്റുള്ളവരുെട ്രപയത്നഫലം ൈകവശമാക്കി
അളവില്ലാെത ്രപശംസിക്കുന്നു എന്നുമില്ല. നിങ്ങളുെട
വിശ്വാസം വദ്ധൎ ിച്ചാൽ ഞങ്ങളുെട അതിരിന്നകത്തു
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ അത്യന്തം വലുതായ ഫലം
്രപാപിപ്പാനും 16 മെറ്റാരുത്തെന്റ അതിരിന്നകത്തു
സാധിച്ചതിൽ ്രപശംസിക്കാെത നിങ്ങൾക്കു
അപ്പുറത്തുള്ള ദിക്കുകേളാളം സുവിേശഷം
്രപസംഗിപ്പാനും ആശിക്കയേ്രത െചയ്യുന്നു. 17

്രപശംസിക്കുന്നവൻ കത്തൎ ാവിൽ ്രപശംസിക്കെട്ട. 18

തെന്നത്താൻ പുകഴത്്തുന്നവനല്ല കത്തൎ ാവു
പുകഴത്്തുന്നവനേ്രത െകാള്ളാകുന്നവൻ.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ എെന്റ പക്കൽ അസാരം
ബുദ്ധിഹീനത െപാറുത്തുെകാണ്ടാൽ
െകാള്ളായിരുന്നു; അേത, നിങ്ങൾ എെന്ന

െപാറുത്തുെകാള്ളുന്നുവേല്ലാ. 2 ഞാൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ൈദവത്തിെന്റ എരിേവാെട
എരിയുന്നു; ഞാൻ ്രകിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന്നു
നിങ്ങെള നിമ്മൎ ലകന്യകയായി ഏലപ്ിപ്പാൻ
വിവാഹനിശ്ചയം െചയത്ിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ
സപ്പൎ ം ഹവ്വെയ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങളുെട മനസ്സു ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ഏകാ്രഗതയും
നിമ്മൎ ലതയും വിട്ടു വഷളായിേപ്പാകുേമാ എന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു. 4 ഒരുത്തൻ വന്നു ഞങ്ങൾ
്രപസംഗിക്കാത്ത മെറ്റാരു േയശുവിെന ്രപസംഗിക്കേയാ
നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാത്ത േവെറാരു ആത്മാെവങ്കിലും
നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാത്ത േവെറാരു
സുവിേശഷെമങ്കിലും ലഭിക്കേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ െപാറുക്കുന്നതു ആശ്ചയ്യൎ ം. 5 ഞാൻ
അതിേശ്രഷഠ്തയുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ ഒട്ടും
കുറഞ്ഞവനല്ല എന്നു നിരൂപിക്കുന്നു. 6 ഞാൻ
വാക്സാമത്ഥൎ ്യമില്ലാത്തവൻ എങ്കിലും
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനല്ല; ഞങ്ങൾ അതു നിങ്ങൾക്കു
എല്ലായേ്പാഴും എല്ലാവിധത്തിലും
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 7 അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങൾക്കു
െസൗജന്യമായി ്രപസംഗിച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ

൨. െകാരിന്ത്യർ 9:8 900 ൨. െകാരിന്ത്യർ 11:7



12

ഉയേരണ്ടതിന്നു എെന്നത്തേന്ന താഴത്്തുകയാൽ പാപം
െചയത്ുേവാ? 8 നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ
െചയവ്ാൻ ഞാൻ മറ്റു സഭകെള കവന്നൎ ു അവേരാടു
െചലവിന്നു വാങ്ങി. 9 നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ഇരുന്നേപ്പാൾ മുട്ടുണ്ടായാെറ ഞാൻ ഒരുത്തെനയും
ഭാരെപ്പടുത്തിയില്ല. മെക്കേദാന്യയിൽനിന്നു വന്ന
സേഹാദരന്മാർ അേ്രത എെന്റ മുട്ടു തീത്തൎ തു. ഞാൻ
ഒരുവിേധനയും നിങ്ങൾക്കു ഭാരമായിത്തീരാതവണ്ണം
സൂക്ഷിച്ചു, േമലാലും സൂക്ഷിക്കും. 10 എന്നിലുള്ള
്രകിസ്തുവിെന്റ സത്യത്താണ അഖായ്രപേദശങ്ങളിൽ ഈ
്രപശംസ എനിക്കു ആരും ഇല്ലാതാക്കുകയില്ല. 11 അതു
എന്തുെകാണ്ടു? ഞാൻ നിങ്ങെള
േസ്നഹിക്കായ്കെകാേണ്ടാ? ൈദവം അറിയുന്നു. 12

എെന്ന നിന്ദിപ്പാൻ കാരണം അേന്വഷിക്കുന്നവക്കൎ ു
കാരണം അറുത്തുകളേയണ്ടതിന്നു ഞാൻ െചയ്യുന്നതു
േമലാലും െചയ്യും; അവർ ്രപശംസിക്കുന്ന കായ്യൎ ത്തിൽ
ഞങ്ങെളേപ്പാെല അവെര കാണെട്ട. 13

ഇങ്ങെനയുള്ളവർ കള്ളയെപ്പാസ്തലന്മാർ,
കപടേവലക്കാർ, ്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
േവഷം ധരിക്കുന്നവരേ്രത; അതു ആശ്ചയ്യൎ വുമല്ല; 14

സാത്താൻ താനും െവളിച്ചദൂതെന്റ േവഷം
ധരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 ആകയാൽ അവെന്റ
ശുശ്രൂഷക്കാർ നീതിയുെട ശുശ്രൂഷക്കാരുെട േവഷം
ധരിച്ചാൽ അതിശയമല്ല; അവരുെട അവസാനം
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു ഒത്തതായിരിക്കും.

16 ആരും എെന്ന ബുദ്ധിഹീനൻ എന്നു
വിചാരിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ പിെന്നയും പറയുന്നു;
വിചാരിച്ചാേലാ ഞാനും അലപ്ം
്രപശംസിേക്കണ്ടതിന്നു
ബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെലെയങ്കിലും എെന്ന
ൈകെക്കാൾവിൻ. 17 ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതു
കത്തൎ ാവിെന്റ ഹിത്രപകാരമല്ല, ്രപശംസിക്കുന്ന ഈ
അതിൈധയ്യൎ േത്താെട ബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെല അേ്രത
സംസാരിക്കുന്നതു. 18 പലരും ജഡ്രപകാരം
്രപശംസിക്കയാൽ ഞാനും ്രപശംസിക്കും. 19 നിങ്ങൾ
ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകയാൽ ബുദ്ധിഹീനെര
സേന്താഷേത്താെട െപാറുക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 നിങ്ങെള
ഒരുവൻ അടിമെപ്പടുത്തിയാലും ഒരുവൻ
തിന്നുകളഞ്ഞാലും ഒരുവൻ
പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായാലും ഒരുവൻ അഹംകരിച്ചാലും
ഒരുവൻ നിങ്ങെള മുഖത്തു അടിച്ചാലും നിങ്ങൾ
െപാറുക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 അതിൽ ഞങ്ങൾ
ബലഹീനരായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ മാനംെകട്ടു
പറയുന്നു. എന്നാൽ ആെരങ്കിലും ൈധയ്യൎ െപ്പടുന്ന
കായ്യൎ ത്തിൽ--ഞാൻ ബുദ്ധിഹീനനായി പറയുന്നു--
ഞാനും ൈധയ്യൎ െപ്പടുന്നു. 22 അവർ എ്രബായേരാ?
ഞാനും അേത; അവർ യി്രസാേയല്യേരാ? ഞാനും
അേത; അവർ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിേയാ? ഞാനും
അേത; 23 ്രകിസ്തുവിെന്റ ശുശ്രൂഷക്കാേരാ? --ഞാൻ
ബുദ്ധി്രഭമമായി സംസാരിക്കുന്നു--ഞാൻ അധികം;
ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അദ്ധ്വാനിച്ചു, അധികം
്രപാവശ്യം തടവിലായി, അനവധി അടിെകാണ്ടു,
പലേപ്പാഴും ്രപാണഭയത്തിലായി; 24 െയഹൂദരാൽ
ഞാൻ ഒന്നു കുറയ നാലപ്തു അടി
അഞ്ചുവട്ടംെകാണ്ടു; 25 മൂന്നുവട്ടം േകാലിനാൽ
അടിെകാണ്ടു; ഒരിക്കൽ കേല്ലറുെകാണ്ടു, മൂന്നുവട്ടം
കപ്പൽേച്ചതത്തിൽ അകെപ്പട്ടു, ഒരു രാപ്പകൽ
െവള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു. 26 ഞാൻ പലേപ്പാഴും യാ്രത
െചയത്ു; നദികളിെല ആപത്തു, കള്ളന്മാരാലുള്ള
ആപത്തു, സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്തു, ജതികളാലുള്ള

ആപത്തു, പട്ടണത്തിെല ആപത്തു, കാട്ടിെല ആപത്തു,
കടലിെല ആപത്തു, കള്ളസ്സേഹാദരന്മാരാലുള്ള
ആപത്തു; 27 അദ്ധ്വാനം, ്രപയാസം, പലവട്ടം
ഉറക്കിളപ്പു, ൈപദാഹം, പലവട്ടം പട്ടിണി, ശീതം,
നഗ്നത 28 എന്നീ അസാധാരണസംഗതികൾ ഭവിച്ചതു
കൂടാെത എനിക്കു ദിവേസന സവ്വൎ സഭകെളയും
കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കും ഉണ്ടു. 29 ആർ
ബലഹീനനായിട്ടു ഞാൻ ബലഹീനനാകാെത
ഇരിക്കുന്നു? ആർ ഇടറിേപ്പായിട്ടു ഞാൻ
അഴലാതിരിക്കുന്നു? 30 ്രപശംസിേക്കണെമങ്കിൽ എെന്റ
ബലഹീനതസംബന്ധിച്ചു ഞാൻ ്രപശംസിക്കും. 31

നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും
പിതാവുമായി എേന്നക്കും വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ ഞാൻ
േഭാഷ്കല്ല പറയുന്നതു എന്നറിയുന്നു. 32 ദമെസ്കാസിെല
അേരതാരാജാവിെന്റ നാടുവാഴി എെന്ന പിടിപ്പാൻ
ഇച്ഛിച്ചു, ദമസ്കപട്ടണെത്ത കാവൽ െവച്ചു കാത്തു. 33

എന്നാൽ അവർ എെന്ന മതിലിലുള്ള ഒരു
കിളിവാതിൽവഴിയായി ഒരു െകാട്ടയിൽ ഇറക്കിവിട്ടു,
അങ്ങെന ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു െതറ്റി
ഓടിേപ്പായി.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപശംസിക്കുന്നതിനാൽ ്രപേയാജനമില്ല
എങ്കിലും അതു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ കത്തൎ ാവിെന്റ ദശൎ നങ്ങെളയും

െവളിപ്പാടുകെളയും കുറിച്ചു പറവാൻ േപാകുന്നു. 2

്രകിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നു:
അവൻ പതിന്നാലു സംവത്സരം മുെമ്പ മൂന്നാം
സ്വഗ്ഗൎ േത്താളം എടുക്കെപ്പട്ടു; ശരീരേത്താെടേയാ എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ശരീരം കൂടാെതേയാ
എന്നുമറിയുന്നില്ല; ൈദവം അറിയുന്നു. 3 ആ
മനുഷ്യൻ പരദീസേയാളം എടുക്കെപ്പട്ടു;
ശരീരേത്താെടേയാ ശരീരം കൂടാെതേയാ എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല; ൈദവം അറിയുന്നു. 4 മനുഷ്യന്നു
ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ
വാക്കുകെള അവൻ േകട്ടു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 5

അവെനക്കുറിച്ചു ഞാൻ ്രപശംസിക്കും;
എെന്നക്കുറിേച്ചാ എെന്റ ബലഹീനതകളിൽ അല്ലാെത
ഞാൻ ്രപശംസിക്കയില്ല. 6 ഞാൻ ്രപശംസിപ്പാൻ
വിചാരിച്ചാലും മൂഢനാകയില്ല; സത്യമേല്ലാ
പറയുന്നതു; എങ്കിലും എെന്ന കാണുന്നതിനും എെന്റ
വായിൽനിന്നു േകൾക്കുന്നതിനും മീെത ആരും
എെന്നക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കരുതു എന്നുെവച്ചു ഞാൻ
അടങ്ങുന്നു. 7 െവളിപ്പാടുകളുെട ആധിക്യത്താൽ
ഞാൻ അതിയായി നിഗളിച്ചുേപാകാതിരിപ്പാൻ
എനിക്കു ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
നിഗളിച്ചുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു എെന്ന
കുത്തുവാൻ സാത്താെന്റ ദൂതെന തേന്ന. 8 അതു
എെന്ന വിട്ടു നീേങ്ങണ്ടതിന്നു ഞാൻ മൂന്നു വട്ടം
കത്തൎ ാവിേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. 9 അവൻ എേന്നാടു:
എെന്റ കൃപ നിനക്കുമതി; എെന്റ ശക്തി
ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ആകയാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശക്തി എെന്റേമൽ
ആവസിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിസേന്താഷേത്താെട
എെന്റ ബലഹീനതകളിൽ ്രപശംസിക്കും. 10

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ ്രകിസ്തുവിന്നു േവണ്ടി ബലഹീനത,
കേയ്യറ്റം, ബുദ്ധിമുട്ടു, ഉപ്രദവം, െഞരുക്കം എന്നിവ
സഹിപ്പാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
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ബലഹീനനായിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഞാൻ
ശക്തനാകുന്നു.

11 ഞാൻ മൂഢനായിേപ്പായി; നിങ്ങൾ എെന്ന
നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചു; നിങ്ങൾ എെന്ന
ശ്ലാഘിേക്കണ്ടതായിരുന്നു; ഞാൻ ഏതുമില്ല എങ്കിലും
അതിേശ്രഷഠ്തയുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഒട്ടും
കുറഞ്ഞവനല്ല. 12 അെപ്പാസ്തലെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ
പൂണ്ണൎ  സഹിഷണ്തയിലും അടയാളങ്ങളാലും
അത്ഭുതങ്ങളാലും വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളാലും നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ െവളിെപ്പട്ടുവന്നുവേല്ലാ. 13 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ഭാരമായിത്തീന്നൎ ില്ല എന്നുള്ളതല്ലാെത
േശഷം സഭകെളക്കാൾ നിങ്ങൾക്കു ഏെതാന്നിൽ
കുറവു വന്നു? ഈ അന്യായം ക്ഷമിച്ചുെകാൾവിൻ.

14 ഈ മൂന്നാം ്രപാവശ്യം നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുവാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു
ഭാരമായിത്തീരുകയുമില്ല; നിങ്ങൾക്കുള്ളതിെനയല്ല
നിങ്ങെളത്തേന്ന ഞാൻ അേന്വഷിക്കുന്നു; മക്കൾ
അമ്മയപ്പന്മാക്കൎ ല്ല അമ്മയപ്പന്മാർ മക്കൾക്കായിട്ടേല്ലാ
ചരതിേക്കണ്ടതു. 15 ഞാൻ അതിസേന്താഷേത്താെട
നിങ്ങളുെട ജീവന്നു േവണ്ടി െചലവിടുകയും
െചലവായേ്പാകയും െചയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങെള
അധികമായി േസ്നഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന അലപ്മായി
േസ്നഹിക്കുന്നുേവാ? 16 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
ഭാരമായിത്തീന്നൎ ില്ല എങ്കിലും ഉപായിയാകയാൽ
െകൗശലംെകാണ്ടു നിങ്ങെള ൈകവശമാക്കി എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. 17 ഞാൻ നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ അയച്ചവരിൽ വല്ലവെനെക്കാണ്ടും
നിങ്ങേളാടു വല്ലതും വഞ്ചിെച്ചടുത്തുേവാ? 18 ഞാൻ
തീെതാസിെന ്രപേബാധിപ്പിച്ചു, ആ സേഹാദരെനയും
കൂെട അയച്ചിരുന്നു; തീെതാസ ്നിങ്ങേളാടു വല്ലതും
വഞ്ചിെച്ചടുത്തുേവാ? ഞങ്ങൾ നടന്നതു അേത
ആത്മാവിൽ അല്ലേയാ? അേത കാൽചുവടുകളിൽ
അല്ലേയാ?

19 ഇ്രതേനരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു ്രപതിവാദിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നുേവാ?
ൈദവത്തിന്മുമ്പാെക ്രകിസ്തുവിൽ ആകുന്നു ഞങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്നതു; ്രപിയമുള്ളവേര, സകലവും
നിങ്ങളുെട ആത്മീകവദ്ധൎ െനക്കായിട്ടേ്രത. 20 ഞാൻ
വരുേമ്പാൾ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തവിധത്തിൽ നിങ്ങെള
കാണുകയും നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എെന്ന
കാണുകയും െചയ്യുേമാ എന്നും പിണക്കം, ഈഷൎ ്യ,
േ്രകാധം, ശാഠ്യം, ഏഷണി, കുശുകുശുപ്പു, നിഗളം,
കലഹം എന്നിവ ഉണ്ടാകുേമാ എന്നും 21 ഞാൻ
വീണ്ടും വരുേമ്പാൾ എെന്റ ൈദവം എെന്ന നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ താഴത്്തുവാനും പാപംെചയത്ിട്ടു തങ്ങൾ
്രപവത്തൎ ിച്ച അശുദ്ധി, ദുന്നൎ ടപ്പു, ദുഷ്കാമം
എന്നിവെയക്കുറിച്ചു മാനസാന്തരെപ്പടാത്ത
പലെരയും െചാല്ലി േഖദിപ്പാനും സംഗതിവരുേമാ
എന്നും ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഈ മൂന്നാം ്രപാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ വരുന്നുണ്ടു.

“രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികളുെട വാെമാഴിയാൽ
ഏതുകായ്യൎ വും ഉറപ്പാകും”
2 ഞാൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ഇരുന്നേപ്പാൾ: ഞാൻ വീണ്ടും വന്നാൽ ക്ഷമിക്കയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
ദൂരത്തിരുന്നുെകാണ്ടു ആ പാപം െചയത്വേരാടും
മെറ്റല്ലാവേരാടും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. 3 ്രകിസ്തു
എന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു നിങ്ങൾ തുമ്പു
അേന്വഷിക്കുന്നുവേല്ലാ. അവൻ നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു
ബലഹീനനല്ല, നിങ്ങളിൽ ശക്തൻ തേന്ന. 4

ബലഹീനതയാൽ അവൻ ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിട്ടും
ൈദവശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു; ഞങ്ങളും അവനിൽ
ബലഹീനർ എങ്കിലും അവേനാടു കൂെട
ൈദവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. 5

നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുേവാ എന്നു
നിങ്ങെളത്തേന്ന പരീക്ഷിപ്പിൻ; നിങ്ങെളത്തേന്ന
േശാധനെചയവ്ിൻ. നിങ്ങൾ െകാള്ളരുതാത്തവർ അല്ല
എന്നുവരികിൽ, േയശു്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടു എന്നു
നിങ്ങെളത്തേന്ന അറിയുന്നില്ലേയാ? 6 ഞങ്ങൾ
െകാള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും
എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ ഒരു േദാഷവും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ ൈദവേത്താടു
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ െകാള്ളാകുന്നവരായി
േതാേന്നണ്ടതിന്നല്ല, ഞങ്ങൾ െകാള്ളരുതാത്തവർ
എന്നേപാെല ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾ നന്മ
െചേയ്യണ്ടതിന്നേ്രത. 8 സത്യത്തിന്നു അനുകൂലമല്ലാെത
സത്യത്തിന്നു ്രപതികൂലമായി ഞങ്ങൾക്കു ഒന്നും
കഴിവില്ലേല്ലാ. 9 ഞങ്ങൾ ബലഹീനരും നിങ്ങൾ
ശക്തരും ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
സേന്താഷിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട
യഥാസ്ഥാനത്വത്തിന്നായി തേന്ന ഞങ്ങൾ
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു. 10 അതുനിമിത്തം ഞാൻ
വെന്നത്തിയാൽ ഇടിച്ചുകളവാനല്ല പണിവാനേ്രത
കത്തൎ ാവു തന്ന അധികാരത്തിന്നു തക്കവണ്ണം
ഖണ്ഡിതം ്രപേയാഗിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ദൂരത്തുനിന്നു ഇതു എഴുതുന്നു.

11 തീെച്ചൎ ക്കു, സേഹാദരന്മാേര, സേന്താഷിപ്പിൻ;
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുവിൻ; ആശ്വസിച്ചുെകാൾവിൻ;
ഏകമനസ്സുള്ളവരാകുവിൻ; സമാധാനേത്താെട
ഇരിപ്പിൻ; എന്നാൽ േസ്നഹത്തിെന്റയും
സമാധാനത്തിെന്റയും ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കും. 12 വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ടു അേന്യാന്യം
വന്ദനം െചയവ്ിൻ.

13 വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം
െചാല്ലുന്നു.

14 കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയും
ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
കൂട്ടായമ്യും നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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ഗലാത്യർഗലാത്യർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനാലുമല്ല
േയശു്രകിസ്തുവിനാലും അവെന മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്നു ഉയിപ്പൎ ിച്ച പിതാവായ

ൈദവത്താലുമേ്രത അെപ്പാസ്തലനായ െപൗെലാസും 2

കൂെടയുള്ള സകല സേഹാദരന്മാരും
ഗലാത്യസഭകൾക്കു എഴുതുന്നതു: 3 പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം ഇേപ്പാഴെത്ത
ദുഷ്ടേലാകത്തിൽനിന്നു നെമ്മ വിടുവിേക്കണ്ടതിന്നു
നമ്മുെട പാപങ്ങൾനിമിത്തം തെന്നത്താൻ
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തവനായി നമ്മുെട 4 കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 5 അവന്നു എെന്നേന്നക്കും
മഹത്വം. ആേമൻ.

6 ്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയാൽ നിങ്ങെള വിളിച്ചവെന
വിട്ടു നിങ്ങൾ ഇ്രതേവഗത്തിൽ േവെറാരു
സുവിേശഷത്തിേലക്കു മറിയുന്നതുെകാണ്ടു ഞാൻ
ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടുന്നു. 7 അതു േവെറാരു സുവിേശഷം
എന്നല്ല, ചിലർ നിങ്ങെള കലക്കി ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം മറിച്ചുകളവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നേ്രത.
8 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു അറിയിച്ചതിന്നു
വിപരീതമായി ഞങ്ങൾ ആകെട്ട സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഒരു
ദൂതനാകെട്ട നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം അറിയിച്ചാൽ
അവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 9 ഞങ്ങൾ
മുൻപറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ ഇേപ്പാൾ പിെന്നയും
പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ട സുവിേശഷത്തിന്നു
വിപരീതമായി ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം
അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 10 ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ മനുഷ്യെരേയാ ൈദവെത്തേയാ
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നതു? അല്ല, ഞാൻ മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിപ്പാൻ േനാക്കുന്നുേവാ? ഇന്നും ഞാൻ
മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ
ദാസനായിരിക്കയില്ല.

11 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ അറിയിച്ച സുവിേശഷം
മാനുഷമല്ല എന്നു നിങ്ങെള ഓപ്പൎ ിക്കുന്നു. 12 അതു
ഞാൻ മനുഷ്യേരാടു ്രപാപിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടുമില്ല,
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപ്പാടിനാൽ അേ്രത
്രപാപിച്ചതു. 13 െയഹൂദമതത്തിെല എെന്റ മുമ്പെത്ത
നടപ്പു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
സഭെയ അത്യന്തം ഉപ്രദവിച്ചു മുടിക്കയും 14 എെന്റ
പിതൃപാരമ്പയ്യൎ െത്തക്കുറിച്ചു അത്യന്തം എരിേവറി,
എെന്റ സ്വജനത്തിൽ സമ്രപായക്കാരായ പലെരക്കാളും
െയഹൂദമതത്തിൽ അധികം മുതിരുകയും
െചയത്ുേപാന്നു. 15 എങ്കിലും എെന്റ ജനനം മുതൽ
എെന്ന േവർതിരിച്ചു തെന്റ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവം 16 തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ചുള്ള സുവിേശഷം
ഞാൻ ജാതികളുെട ഇടയിൽ അറിയിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെന എന്നിൽ െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ

്രപസാദിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ മാംസരക്തങ്ങേളാടു
ആേലാചിക്കേയാ 17 എനിക്കു മുെമ്പ
അെപ്പാസ്തലന്മാരായവരുെട അടുക്കൽ
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകേയാ െചയ്യാെത േനെര
അറബിയിേലക്കു േപാകയും ദമെസ്കാസിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാരുകയും െചയത്ു.

18 മൂവാണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു േകഫാവുമായി
മുഖപരിചയമാേകണ്ടതിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു
േപായി പതിനഞ്ചുദിവസം അവേനാടുകൂെട പാത്തൎ ു.
19 എന്നാൽ കത്തൎ ാവിെന്റ സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിെന അല്ലാെത അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ
േവെറാരുത്തെനയും കണ്ടില്ല. 20 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
എഴുതുന്നതു േഭാഷ്കല്ല എന്നതിന്നു ൈദവം സാക്ഷി. 21

പിെന്ന ഞാൻ സുറിയ കിലിക്യ ദിക്കുകളിേലക്കു
േപായി. 22 െയഹൂദ്യയിെല ്രകിസ്തുസഭകൾേക്കാ ഞാൻ
മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു; 23 മുെമ്പ
നെമ്മ ഉപ്രദവിച്ചവൻ താൻ മുെമ്പ മുടിച്ച
വിശ്വാസെത്ത ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിക്കുന്നു എന്നു മാ്രതം
24 അവർ േകട്ടു എെന്നെച്ചാല്ലി ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പതിന്നാലു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ
ബന്നൎ ബാസുമായി തീെതാസിെനയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വീണ്ടും െയരൂശേലമിേലക്കു

േപായി. 2 ഞാൻ ഒരു െവളിപ്പാടു അനുസരിച്ചേ്രത
േപായതു; ഞാൻ ഓടുന്നേതാ ഓടിയേതാ െവറുേത
എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ജാതികളുെട ഇടയിൽ
്രപസംഗിക്കുന്ന സുവിേശഷം അവേരാടു, വിേശഷാൽ
്രപമാണികേളാടു വിവരിച്ചു. 3 എെന്റ കൂെടയുള്ള
തീെതാസ ്യവനൻ എങ്കിലും പരിേച്ഛദന ഏലപ്ാൻ
അവെന ആരും നിബ്ബൎ ന്ധിച്ചില്ല. 4 അേതാ,
നുഴഞ്ഞുവന്ന കള്ളസ്സേഹാദരന്മാർ
നിമിത്തമായിരുന്നു; അവർ നെമ്മ
അടിമെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്നു ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നമുക്കുള്ള
സ്വാത്രന്ത്യം ഒറ്റുേനാക്കുവാൻ നുഴഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. 5

സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യം നിങ്ങേളാടുകൂെട
നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ അവക്കൎ ു ഒരു
നാഴികേപാലും വഴങ്ങിെക്കാടുത്തില്ല. 6

്രപമാണികളായവേരാ അവർ പണ്ടു എങ്ങെനയുള്ളവർ
ആയിരുന്നാലും എനിക്കു ഏതുമില്ല; ൈദവം
മനുഷ്യെന്റ മുഖം േനാക്കുന്നില്ല; ്രപമാണികൾ
എനിക്കു ഒന്നും ്രഗഹിപ്പിച്ചുതന്നിട്ടില്ല. 7 േനെര മറിച്ചു
പരിേച്ഛദനയുെട അെപ്പാസ്തലത്വത്തിന്നായി
പെ്രതാസിേനാടുകൂെട വ്യാപരിച്ചവൻ
ജാതികൾക്കായി എേന്നാടുകൂെടയും
വ്യാപരിച്ചതുെകാണ്ടു 8 പെ്രതാസിന്നു
പരിേച്ഛദനക്കാരുെട ഇടയിെല സുവിേശഷേഘാഷണം
എന്നേപാെല എനിക്കു അ്രഗചമ്മൎ ക്കാരുെട ഇടയിെല
സുവിേശഷേഘാഷണം 9 ഭരേമലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു
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എന്നു കണ്ടും എനിക്കു ലഭിച്ച കൃപ
അറിഞ്ഞുംെകാണ്ടു തൂണുകളായി എണ്ണെപ്പട്ടിരുന്ന
യാേക്കാബും േകഫാവും േയാഹന്നാനും ഞങ്ങൾ
ജാതികളുെട ഇടയിലും അവർ പരിേച്ഛദനക്കാരുെട
ഇടയിലും സുവിേശഷം അറിയിപ്പാന്തക്കവണ്ണം
എനിക്കും ബന്നൎ ബാസിന്നും കൂട്ടായമ്യുെട വലൈങ്ക
തന്നു. 10 ദരി്രദെര ഞങ്ങൾ ഓത്തൎ ുെകാേള്ളണം എന്നു
മാ്രതം അവർ പറഞ്ഞു; അങ്ങെന െചയവ്ാൻ ഞാൻ
ഉത്സാഹിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

11 എന്നാൽ േകഫാവു അെന്ത്യാക്ക്യയിൽ വന്നാെറ
അവനിൽ കുറ്റം കാണുകയാൽ ഞാൻ അഭിമുഖമായി
അവേനാടു എതിത്തൎ ുനിന്നു. 12 യാേക്കാബിെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നു ചിലർ വരും മുെമ്പ അവൻ
ജാതികേളാടുകൂെട തിന്നു േപാന്നു; അവർ
വന്നേപ്പാേഴാ അവൻ പരിേച്ഛദനക്കാെര ഭയെപ്പട്ടു
പിൻവാങ്ങി പിരിഞ്ഞു നിന്നു. 13 േശഷം
െയഹൂദന്മാരും അവേനാടു കൂെട കപടം
കാണിച്ചതുെകാണ്ടു ബന്നൎ ബാസും അവരുെട
കപടത്താൽ െതറ്റിേപ്പാവാൻ ഇടവന്നു. 14 അവർ
സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യം അനുസരിച്ചു െചാവ്വായി
നടക്കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടിട്ടു ഞാൻ എല്ലാവരും
േകൾെക്ക േകഫാവിേനാടു പറഞ്ഞതു: െയഹൂദനായ
നീ െയഹൂദമയ്യൎ ാദ്രപകാരമല്ല ജാതികളുെട
മയ്യൎ ാദ്രപകാരം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ജാതികെള
െയഹൂദമയ്യൎ ാദ അനുസരിപ്പാൻ നിബൎ ന്ധിക്കുന്നതു
എന്തു? 15 നാം സ്വഭാവത്താൽ ജാതികളിൽനിന്നുള്ള
പാപികളല്ല, െയഹൂദന്മാരെ്രത; 16 എന്നാൽ
േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലല്ലാെത
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ
നീതികരിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടു
നാമും ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാലല്ല
്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തേന്ന
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വസിച്ചു; ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ
ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ. 17

എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിൽ നീതീകരണം അേന്വഷിക്കയിൽ
നാമും പാപികൾ എന്നു വരുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തു
പാപത്തിെന്റ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ എേന്നാ? ഒരുനാളം
അല്ല. 18 ഞാൻ െപാളിച്ചതു വീണ്ടും പണിതാൽ ഞാൻ
ലംഘനക്കാരൻ എന്നു എെന്നത്തേന്ന
െതളിയിക്കുന്നു. 19 ഞാൻ ൈദവത്തിന്നായി
ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു ന്യായ്രപമാണത്താൽ ന്യായ്രപമാണ
സംബന്ധമായി മരിച്ചു. 20 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഇനി ജീവിക്കുന്നതു ഞാനല്ല
്രകിസ്തുവേ്രത എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നേതാ എെന്ന േസ്നഹിച്ചു
എനിക്കു േവണ്ടി തെന്നത്താൻ ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്ത
ൈദവപു്രതങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താലേ്രത ജീവിക്കുന്നതു
21 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ കൃപ വൃഥാവാക്കുന്നില്ല
ന്യായ്രപമാണത്താൽ നീതിവരുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തു
മരിച്ചതു െവറുെതയേല്ലാ.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യേര, േയശു്രകിസ്തു
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായി നിങ്ങളുെട കണ്ണിന്നു
മുമ്പിൽ വെരച്ചുകിട്ടിയിരിെക്ക നിങ്ങെള

ക്ഷു്രദംെചയത്ു മയക്കിയതു ആർ? 2 ഞാൻ ഇെതാന്നു
മാ്രതം നിങ്ങേളാടു ്രഗഹിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾക്കു ആത്മാവു ലഭിച്ചതു ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ

്രപവൃത്തിയാേലാ വിശ്വാസത്തിെന്റ ്രപസംഗം
േകട്ടതിനാേലാ? 3 നിങ്ങൾ ഇ്രത ബുദ്ധിെകട്ടവേരാ?
ആത്മാവുെകാണ്ടു ആരംഭിച്ചിട്ടു ഇേപ്പാൾ
ജഡംെകാേണ്ടാ സമാപിക്കുന്നതു? ഇ്രത എല്ലാം
െവറുെത അനുഭവിച്ചുേവാ? 4 െവറുെത അേ്രത എന്നു
വരികിൽ. 5 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ആത്മാവിെന നല്കി
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ വീയ്യൎ ്രപവൃത്തികെള െചയ്യുന്നവൻ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയാേലാ
വിശ്വാസത്തിെന്റ ്രപസംഗത്താേലാ അങ്ങെന
െചയ്യുന്നതു? 6 അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു;
അതു അവന്നു നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നുണ്ടേല്ലാ. 7

അതുെകാണ്ടു വിശ്വാസികൾ അേ്രത അ്രബാഹാമിെന്റ
മക്കൾ എന്നു അറിവിൻ. 8 എന്നാൽ ൈദവം
വിശ്വാസംമൂലം ജാതികെള നീതീകരിക്കുന്നു എന്നു
തിരുെവഴുത്തു മുൻകണ്ടിട്ടു: “നിന്നിൽ
സകലജാതികളും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും” എന്നുള്ള
സുവിേശഷം അ്രബാഹാമിേനാടു മുമ്പുകൂട്ടി
അറിയിച്ചു. 9 അങ്ങെന വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയായ
അ്രബാഹാമിേനാടുകൂെട അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു. 10

എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ
ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവരും ശാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു;
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
ഒെക്കയും െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ
നിലനിൽക്കാത്തവൻ എല്ലാം ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11 എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണത്താൽ ആരും ൈദവസന്നിധിയിൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്നതു സപ്ഷ്ടം; “നീതിമാൻ
വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നേല്ലാ ഉള്ളതു. 12

ന്യായ്രപമാണത്തിേന്നാ വിശ്വാസമല്ല
ആധാരമായിരിക്കുന്നതു; “അതു െചയ്യുന്നവൻ
അതിനാൽ ജീവിക്കും” എന്നുണ്ടേല്ലാ. 13 “മരത്തിേന്മൽ
തൂങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തു നമുക്കുേവണ്ടി
ശാപമായിത്തീന്നൎ ു, ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ശാപത്തിൽനിന്നു നെമ്മ വിെലക്കു വാങ്ങി. 14

അ്രബാഹാമിെന്റ അനു്രഗഹം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ജാതികൾക്കു വേരണ്ടതിന്നു നാം ആത്മാെവന്ന
വാഗദ്ത്തവിഷയം വിശ്വാസത്താൽ ്രപാപിപ്പാൻ
തേന്ന.

15 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ
നടപ്പുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം: ഒരു മനുഷ്യെന്റ
നിയമം ആയാലും അതിന്നു ഉറപ്പു വന്നേശഷം ആരും
ദുബ്ബൎ ലമാക്കുകേയാ അതിേനാടു വല്ലതും
കൂട്ടിക്കലപ്ിക്കേയാ െചയ്യുന്നില്ല. 16 എന്നാൽ
അ്രബാഹാമിന്നും അവെന്റ സന്തതിക്കും
വാഗദ്ത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചു; സന്തതികൾക്കും എന്നു
അേനകെരക്കുറിച്ചല്ല, നിെന്റ സന്തതിക്കും എന്നു
ഏകെനക്കുറിച്ചേ്രത പറയുന്നതു; അതു ്രകിസ്തു തേന്ന.
17 ഞാൻ പറയുന്നതിെന്റ താലപ്യ്യൎ േമാ: നാനൂറ്റിമുപ്പതു
ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഉണ്ടായ ന്യായ്രപമാണം
വാഗദ്ത്തെത്ത നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതു ൈദവം
മുമ്പു ഉറപ്പാക്കിയ നിയമെത്ത ദുബ്ബൎ ലമാക്കുന്നില്ല. 18

അവകാശം ന്യായ്രപമാണത്താൽ എങ്കിൽ
വാഗദ്ത്തത്താലല്ല വരുന്നതു; അ്രബാഹാമിേന്നാ
ൈദവം അതിെന വാഗദ്ത്തം മൂലം നല്കി. 19 എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണം എന്തിന്നു? വാഗദ്ത്തം ലഭിച്ച
സന്തതിവരുേവാളം അതു ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം
കൂട്ടിേച്ചത്തൎ തും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം മദ്ധ്യസ്ഥെന്റ
കയ്യിൽ ഏലപ്ിച്ചതുമേ്രത. 20 ഒരുത്തൻ മാ്രതം എങ്കിൽ
മദ്ധ്യസ്ഥൻ േവണ്ടിവരികയില്ല; ൈദവേമാ ഒരുത്തൻ
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മാ്രതം. 21 എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണം
ൈദവവാഗദ്ത്തങ്ങൾക്കു വിേരാധേമാ? ഒരുനാളും
അല്ല; ജീവിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുേന്നാരു ന്യായ്രപമാണം
നല്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ ന്യായ്രപമാണം വാസ്തവമായി
നീതിക്കു ആധാരമാകുമായിരുന്നു. 22 എങ്കിലും
വിശ്വസിക്കുന്നവക്കൎ ു വാഗദ്ത്തം േയശു്രകിസ്തുവിെല
വിശ്വാസത്താൽ ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു തിരുെവഴുത്തു
എല്ലാവെറ്റയും പാപത്തിൻ കീഴെടച്ചുകളഞ്ഞു.

23 വിശ്വാസം വരുംമുെമ്പ നെമ്മ
െവളിെപ്പടുവാനിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്നായിെക്കാണ്ടു
ന്യായ്രപമാണത്തിങ്കീഴ ്അെടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 24

അങ്ങെന നാം വിശ്വാസത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നു ന്യായ്രപമാണം
്രകിസ്തുവിെന്റ അടുക്കേലക്കു നടത്തുവാൻ നമുക്കു
ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു. 25 വിശ്വാസം വന്ന
േശഷേമാ നാം ഇനി ശിശുപാലകെന്റ കീഴിൽ അല്ല. 26

്രകിസ്തുേയശുവിെല വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആകുന്നു. 27

്രകിസ്തുവിേനാടു േചരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 28

അതിൽ െയഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല, ദാസനും
സ്വത്രന്തനും എന്നില്ല, ആണും െപണ്ണും എന്നുമില്ല;
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഒന്നേ്രത. 29

്രകിസ്തുവിന്നുള്ളവർ എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയും വാഗദ്ത്ത്രപകാരം
അവകാശികളും ആകുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവകാശി സവ്വൎ ത്തിന്നും യജമാനൻ എങ്കിലും
ശിശുവായിരിക്കുേന്നടേത്താളം ദാസെനക്കാൾ
ഒട്ടും വിേശഷതയുള്ളവനല്ല, 2 പിതാവു

നിശ്ചയിച്ച അവധിേയാളം രക്ഷകന്മാക്കൎ ും
ഗൃഹവിചാരകന്മാക്കൎ ും കീഴെ്പട്ടവനേ്രത എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 3 അതുേപാെല നാമും ശിശുക്കൾ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ േലാകത്തിെന്റ ആദി പാഠങ്ങളിൻ
കീഴ ്അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു. 4 എന്നാൽ
കാലസമ്പൂണ്ണൎ തവന്നേപ്പാൾ ൈദവം തെന്റ പു്രതെന
്രസ്തീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴ ്ജനിച്ചവനായി നിേയാഗിച്ചയച്ചതു 5 അവൻ
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവെര വിെലക്കു വാങ്ങിട്ടു
നാം പു്രതത്വം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു തേന്ന. 6 നിങ്ങൾ
മക്കൾ ആകെകാണ്ടു അബ്ബാ പിതാേവ എന്നു
വിളിക്കുന്ന സ്വപു്രതെന്റ ആത്മാവിെന ൈദവം
നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു. 7 അങ്ങെന നീ ഇനി
ദാസനല്ല പു്രതനെ്രത: പു്രതെനങ്കിേലാ
ൈദവഹിതത്താൽ അവകാശിയും ആകുന്നു.

8 എന്നാൽ അന്നു നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത അറിയാെത
സ്വഭാവത്താൽ ൈദവങ്ങളല്ലാത്തവക്കൎ ു
അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു. 9 ഇേപ്പാേഴാ ൈദവെത്ത
അറിഞ്ഞും വിേശഷാൽ ൈദവം നിങ്ങെള
അറിഞ്ഞുമിരിെക്ക നിങ്ങൾ പിെന്നയും ബലഹീനവും
ദരി്രദവുമായ ആദിപാഠങ്ങളിേലക്കു തിരിഞ്ഞു
അെവക്കു പുതുതായി അടിമെപ്പടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതു
എങ്ങെന? 10 നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും
കാലങ്ങളും ആണ്ടുകളും ്രപമാണിക്കുന്നു. 11 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അദ്ധ്വാനിച്ചതു െവറുെതയായി
എന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

12 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങേളേപ്പാെല
ആകയാൽ നിങ്ങളും എെന്നേപ്പാെല ആകുവാൻ ഞാൻ

നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എേന്നാടു ഒരു
അന്യായവും െചയത്ിട്ടില്ല. 13 ഞാൻ ശരീരത്തിെല
ബലഹീനതനിമിത്തം ഒന്നാമതു നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷം അറിയിപ്പാൻ സംഗതിവന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 14 എെന്റ
ശരീരസംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ
പരീക്ഷനിമിത്തം നിങ്ങൾ നിന്ദേയാ െവറുേപ്പാ
കാണിക്കാെത ൈദവദൂതെനേപ്പാെല,
്രകിസ്തുേയശുവിെനേപ്പാെല എെന്ന
ൈകെക്കാൾകയേ്രത െചയത്തു. 15 നിങ്ങളുെട
ഭാഗ്യ്രപശംസ എവിെട? കഴിയും എങ്കിൽ നിങ്ങളുെട
കണ്ണു ചൂെന്നടുത്തു എനിക്കു തരുമായിരുന്നു
എന്നതിന്നു ഞാൻ സാക്ഷി. 16 അങ്ങെനയിരിെക്ക
നിങ്ങേളാടു സത്യം പറകെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
ശ്രതുവായിേപ്പാേയാ? 17 അവർ നിങ്ങെളക്കറിച്ചു
എരിവു കാണിക്കുന്നതു ഗുണത്തിന്നായിട്ടല്ല; നിങ്ങളും
അവെരക്കുറിച്ചു എരിവു കാണിേക്കണ്ടതിന്നു അവർ
നിങ്ങെള പുറത്തിട്ടു അെടച്ചുകളവാൻ ഇച്ഛിക്കയെ്രത
െചയ്യുന്നതു. 18 ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുേമ്പാൾ മാ്രതമല്ല എല്ലായേ്പാഴും നല്ല
കായ്യൎ ത്തിൽ എരിവു കാണിക്കുന്നതു നന്നു. 19 ്രകിസ്തു
നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുേവാളം ഞാൻ പിെന്നയും
്രപസവേവദനെപ്പടുന്നവരായ എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള,
20 ഇന്നു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ ഇരുന്നു എെന്റ ശബ്ദം
മാറ്റുവൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ െകാള്ളായിരുന്നു;
ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു വിഷമിക്കുന്നു.

21 ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിരിപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണം
േകൾക്കുന്നില്ലേയാ? 22 എേന്നാടു പറവിൻ.
അ്രബാഹാമിന്നു രണ്ടു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഒരുവൻ ദാസി ്രപസവിച്ചവൻ, ഒരുവൻ സ്വത്രന്ത
്രപസവിച്ചവൻ എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 23

ദാസിയുെട മകൻ ജഡ്രപകാരവും സ്വത്രന്തയുെട
മകേനാ വാഗദ്ത്തത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു. 24 ഇതു
സാദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ ്രസ്തീകൾ രണ്ടു നിയമങ്ങൾ
അേ്രത; ഒന്നു സീനായമ്ലയിൽനിന്നു ഉണ്ടായി
അടിമകെള ്രപസവിക്കുന്നു; അതു ഹാഗർ. 25 ഹാഗർ
എന്നതു അറബിേദശത്തു
സീനായമ്ലെയക്കുറിക്കുന്നു. അതു ഇേപ്പാഴെത്ത
െയരൂശേലമിേനാടു ഒക്കുന്നു; അതു തെന്റ
മക്കേളാടുകൂെട അടിമയിലേല്ലാ ഇരിക്കുന്നതു. 26

മീെതയുള്ള െയരൂശേലേമാ സ്വത്രന്തയാകുന്നു. അവൾ
തേന്ന നമ്മുെട അമ്മ.

27 “്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിേയ, ആനന്ദിക്ക;
േനാവുകിട്ടാത്തവേള, െപാട്ടി ആക്കൎ ുക;
ഏകാകിനിയുെട മക്കൾ ഭത്തൎ ാവുള്ളവളുെട
മക്കെളക്കാൾ അധികം”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 നാേമാ
സേഹാദരന്മാേര, യിസഹ്ാക്കിെനേപ്പാെല
വാഗദ്ത്തത്താൽ ജനിച്ച മക്കൾ ആകുന്നു. 29

എന്നാൽ അന്നു ജഡ്രപകാരം ജനിച്ചവൻ
ആത്മ്രപകാരം ജനിച്ചവെന ഉപ്രദവിച്ചതുേപാെല
ഇന്നും കാണുന്നു. 30 തിരുെവഴുേത്താ
എന്തുപറയുന്നു ദാസിെയയും മകെനയും
പുറത്താക്കിക്കളക; ദാസിയുെട മകൻ സ്വത്രന്തയുെട
മകേനാടുകൂെട അവകാശി ആകയില്ല. 31 അങ്ങെന
സേഹാദരന്മാേര, നാം ദാസിയുെട മക്കളല്ല
സ്വത്രന്തയുെട മക്കളേ്രത.
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൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സ്വാത്രന്ത്യത്തിന്നായിട്ടു ്രകിസ്തു നെമ്മ
സ്വത്രന്തരാക്കി; ആകയാൽ അതിൽ
ഉെറച്ചുനിലപ്ിൻ; അടിമനുകത്തിൽ പിെന്നയും

കുടുങ്ങിേപ്പാകരുതു.
2 നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദന ഏറ്റാൽ ്രകിസ്തുവിെനെക്കാണ്ടു

നിങ്ങൾക്കു ഒരു ്രപേയാജനവുമില്ല എന്നു
െപൗെലാസായ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 3

പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യേനാടും: അവൻ
ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും നിവത്തൎ ിപ്പാൻ
കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പിെന്നയും
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 4 ന്യായ്രപമാണത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാടു േവറുെപട്ടുേപായി; നിങ്ങൾ
കൃപയിൽനിന്നു വീണുേപായി. 5 ഞങ്ങേളാ
വിശ്വാസത്താൽ നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള
്രപത്യാശാനിവൃത്തിെയ ആത്മാവിനാൽ
കാത്തിരിക്കുന്നു. 6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ പരിേച്ഛദനയല്ല
അ്രഗചമ്മൎ വുമല്ല േസ്നഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന
വിശ്വാസമേ്രത കായ്യൎ ം. 7 നിങ്ങൾ നന്നായി
ഓടിയിരുന്നു; സത്യം അനുസരിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങെള
ആർ തടുത്തു കളഞ്ഞു? 8 ഇങ്ങെന നിങ്ങെള
അനുസരിപ്പിച്ചതു നിങ്ങെള വിളിച്ചവെന്റ
്രപവൃത്തിയല്ല. 9 അസാരം പുളിമാവു പിണ്ഡെത്ത
മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു. 10 നിങ്ങൾക്കു
ഭിന്നാഭി്രപായമുണ്ടാകയില്ല എന്നു ഞാൻ കത്തൎ ാവിൽ
ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങെള കലക്കുന്നവൻ
ആരായാലും ശിക്ഷാവിധി ചുമക്കും. 11 ഞാേനാ,
സേഹാദരന്മാേര, ഇേപ്പാഴും പരിേച്ഛദന
്രപസംഗിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ ഇനിയും ഉപ്രദവം
സഹിക്കുന്നതു എന്തു? അങ്ങെന എങ്കിൽ ്രകൂശിെന്റ
ഇടച്ചൎ  നീങ്ങിേപ്പായേല്ലാ. 12 നിങ്ങെള
കലഹിപ്പിക്കുന്നവർ അംഗേച്ഛദം െചയത്ുെകാണ്ടാൽ
െകാള്ളായിരുന്നു.

13 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ സ്വാത്രന്ത്യത്തിന്നായി
വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഈ സ്വാതന്തയ്്യൎ ം ജഡത്തിന്നു
അവസരമാക്കുക മാ്രതം െചയ്യാെത േസ്നഹത്താൽ
അേന്യാന്യം േസവിപ്പിൻ. 14 കൂട്ടുകാരെന
നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന േസ്നഹിേക്കണം. എന്നുള്ള
ഏകവാക്യത്തിൽ ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ അേന്യാന്യം
കടിക്കയും തിന്നുകളകയും െചയത്ാേലാ ഒരുവനാൽ
ഒരുവൻ ഒടുങ്ങിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ.

16 ആത്മാവിെന അനുസരിച്ചുനടപ്പിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ജഡത്തിെന്റ േമാഹം നിവത്തൎ ിക്കയില്ല എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 17 ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിന്നും
ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിന്നും വിേരാധമായിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതു െചയ്യാതവണ്ണം അവ തമ്മിൽ
്രപതികൂലമേല്ലാ. 18 ആത്മാവിെന
അനുസരിച്ചുനടക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരല്ല. 19 ജഡത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികേളാ ദുന്നൎ ടപ്പു, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം,
വി്രഗഹാരാധന, 20 ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം,
ജാരശങ്ക, േ്രകാധം, ശാഠ്യം, 21 ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത,
അസൂയ, മദ്യപാനം, െവറിക്കൂത്തു മുതലായവ എന്നു
െവളിവാകുന്നു; ഈ വക ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവർ
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ

മുെമ്പ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇേപ്പാഴും നിങ്ങേളാടു
മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. 22 ആത്മാവിെന്റ ഫലേമാ:
േസ്നഹം, സേന്താഷം, സമാധാനം, ദീഘൎ ക്ഷമ, ദയ,
പേരാപകാരം, വിശ്വസ്തത, െസൗമ്യത, 23 ഇ്രന്ദിയജയം;
ഈ വെകക്കു വിേരാധമായി ഒരു ന്യായ്രപമാണവുമില്ല.
24 ്രകിസ്തുേയശുവിന്നുള്ളവർ ജഡെത്ത അതിെന്റ
രാഗേമാഹങ്ങേളാടും കൂെട ്രകൂശിച്ചിരിക്കുന്നു.

25 ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആത്മാവിെന അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും െചയ്ക. 26

നാം അേന്യാന്യം േപാരിന്നു വിളിച്ചും അേന്യാന്യം
അസൂയെപ്പട്ടുംെകാണ്ടു വൃഥാഭിമാനികൾ ആകരുതു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ലെതറ്റിലും
അകെപ്പട്ടുേപാെയങ്കിൽ ആത്മികരായ നിങ്ങൾ
അങ്ങെനയുള്ളവെന െസൗമ്യതയുെട

ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുവിൻ; നീയും
പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക.
2 തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങെള ചുമപ്പിൻ; ഇങ്ങെന
്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായ്രപമാണം നിവത്തൎ ിപ്പിൻ. 3 താൻ
അലപ്നായിരിെക്ക മഹാൻ ആകുന്നു എന്നു ഒരുത്തൻ
നിരൂപിച്ചാൽ തെന്നത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നു. 4

ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ്രപവൃത്തി േശാധന െചയ്യെട്ട;
എന്നാൽ അവൻ തെന്റ ്രപശംസ മെറ്റാരുത്തെന
കാണിക്കാെത തന്നിൽ തേന്ന അടക്കി െവക്കും. 5

ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ചുമടു ചുമക്കുമേല്ലാ.
6 വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന്നു

എല്ലാനന്മയിലും ഓഹരി െകാടുേക്കണം. 7

വഞ്ചനെപ്പടാതിരിപ്പിൻ; ൈദവെത്ത
പരിഹസിച്ചുകൂടാ; മനുഷ്യൻ വിെതക്കുന്നതു തേന്ന
െകായ്യും. 8 ജഡത്തിൽ വിെതക്കുന്നവൻ
ജഡത്തിൽനിന്നു നാശം െകായ്യും; ആത്മാവിൽ
വിെതക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്നു നിത്യജീവെന
െകായ്യും. 9 നന്മ െചയ്കയിൽ നാം മടുത്തുേപാകരുതു;
തളന്നൎ ുേപാകാഞ്ഞാൽ തക്കസമയത്തു നാം െകായ്യും.
10 ആകയാൽ അവസരം കിട്ടുംേപാെല നാം
എല്ലാവക്കൎ ും, വിേശഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും
നന്മ െചയ്ക.

11 േനാക്കുവിൻ: എ്രത വലിയ അക്ഷരമായി ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു സ്വന്തൈകെകാണ്ടു തേന്ന
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 12 ജഡത്തിൽ സുമുഖം
കാണിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഒെക്കയും ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശുനിമിത്തം ഉപ്രദവം സഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
മാ്രതം നിങ്ങെള പരിേച്ഛദന ഏലപ്ാൻ
നിബ്ബൎ ന്ധിക്കുന്നു. 13 പരിേച്ഛദനക്കാർ തേന്നയും
ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുന്നില്ലേല്ലാ; നിങ്ങളുെട
ജഡത്തിൽ ്രപശംസിേക്കണം എന്നുെവച്ചു നിങ്ങൾ
പരിേച്ഛദന ഏലപ്ാൻ അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നേതയുള്ള. 14

എനിേക്കാ നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശിൽ അല്ലാെത ്രപശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുതു;
അവനാൽ േലാകം എനിക്കും ഞാൻ േലാകത്തിന്നും
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 15 പരിേച്ഛദനയല്ല
അ്രഗചമ്മൎ വുമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടിയേ്രത കായ്യൎ ം. 16 ഈ
്രപമാണം അനുസരിച്ചുനടക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും
ൈദവത്തിെന്റ യി്രസാേയലിന്നും സമാധാനവും
കരുണയും ഉണ്ടാകെട്ട.

17 ഇനി ആരും എനിക്കു ്രപയാസം വരുത്തരുതു;
ഞാൻ േയശുവിെന്റ ചൂടടയാളം എെന്റ ശരീരത്തിൽ
വഹിക്കുന്നു.
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18 സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങളുെട
ആത്മാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദേവഷ്ടത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ െപൗെലാസ്
[എെഫേസാസിൽ ഉള്ള] വിശുദ്ധന്മാരും

്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വാസികളുമായവക്കൎ ു
എഴുതുന്നതു: 2 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല സകലആത്മികാനു്രഗഹത്താലും
നെമ്മ ്രകിസ്തുവിൽ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും
പിതാവുമായവൻ വാഴത്്തെപ്പട്ടവൻ. 4 നാം തെന്റ
സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആേകണ്ടതിന്നു
അവൻ േലാകസ്ഥാപനത്തിന്നു മുെമ്പ നെമ്മ അവനിൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കയും 5 തിരുഹിതത്തിെന്റ
്രപസാദ്രപകാരം േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം നെമ്മ
ദെത്തടുേക്കണ്ടതിന്നു 6 അവൻ ്രപിയനായവനിൽ
നമുക്കു െസൗജന്യമായി നല്കിയ തെന്റ
കൃപാമഹത്വത്തിെന്റ പുകഴെ്ചക്കായി േസ്നഹത്തിൽ
നെമ്മ മുന്നിയമിക്കയും െചയത്ുവേല്ലാ. 7 അവനിൽ
നമുക്കു അവെന്റ രക്തത്താൽ അതി്രകമങ്ങളുെട
േമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പു ഉണ്ടു. 8 അതു അവൻ
നമുക്കു താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച
കൃപാധന്രപകാരം സകലജ്ഞാനവും വിേവകവുമായി
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 9 അവനിൽ താൻ മുന്നിണ്ണൎ യിച്ച
തെന്റ ്രപസാദത്തിന്നു തക്കവണ്ണം തെന്റ ഹിതത്തിെന്റ
മമ്മൎ ം അവൻ നേമ്മാടു അറിയിച്ചു. 10 അതു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതു എല്ലാം പിെന്നയും
്രകിസ്തുവിൽ ഒന്നായിേച്ചക്കൎ  എന്നിങ്ങെന
കാലസമ്പൂണ്ണൎ തയിെല വ്യവെസ്ഥക്കായിെക്കാണ്ടു
തേന്ന. 11 അവനിൽ നാം അവകാശവും ്രപാപിച്ചു,
തെന്റ ഹിതത്തിെന്റ ആേലാചനേപാെല സകലവും
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവെന്റ 12 നിണ്ണൎ യ്രപകാരം
മുന്നിയമിക്കെപ്പട്ടതു മുമ്പിൽകൂട്ടി ്രകിസ്തുവിൽ
ആശെവച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ
പുകഴെ്ചക്കാേകണ്ടതിന്നു തേന്ന. 13 അവനിൽ
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുെട രക്ഷെയക്കുറിച്ചുള്ള
സുവിേശഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ േകൾക്കയും
അവനിൽ വിശ്വസിക്കയും െചയത്ിട്ടു, 14 തെന്റ
സ്വന്തജനത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിന്നു േവണ്ടി തെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ പുകഴെ്ചക്കായിട്ടു നമ്മുെട
അവകാശത്തിെന്റ അച്ചാരമായ വാഗദ്ത്തത്തിൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു.

15 അതുനിമിത്തം ഞാനും നിങ്ങൾക്കു കത്തൎ ാവായ
േയശുവിലുള്ള വിശ്വാസെത്തയും
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടുമുള്ള േസ്നഹെത്തയും കുറിച്ചു
േകട്ടിട്ടു, 16 നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ഇടവിടാെത
േസ്താ്രതംെചയത്ു എെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയിൽ നിങ്ങെള

ഓത്തൎ ുംെകാണ്ടു 17 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും മഹത്വമുള്ള
പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്കു തെന്നക്കുറിച്ചുള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
െവളിപ്പാടിെന്റയും ആത്മാവിെന തേരണ്ടതിന്നും
നിങ്ങളുെട ഹൃദയദൃഷ്ടി ്രപകാശിപ്പിച്ചിട്ടു 18 അവെന്റ
വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നെതന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ
അവെന്റ അവകാശത്തിെന്റ മഹിമാധനം ഇന്നെതന്നും
19 അവെന്റ ബലത്തിൻ വല്ലഭത്വത്തിെന്റ
വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കുേവണ്ടി
വ്യാപരിക്കുന്ന അവെന്റ ശക്തിയുെട അളവറ്റ വലിപ്പം
ഇന്നെതന്നും നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്നും
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു. 20 അങ്ങെന അവൻ ്രകിസ്തുവിലും
വ്യാപരിച്ചു അവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു
ഉയിപ്പൎ ിക്കയും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ തെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു 21

എല്ലാ വാഴെ്ചക്കും അധികാരത്തിന്നും ശക്തിക്കും
കത്തൎ ൃത്വത്തിന്നും ഈ േലാകത്തിൽ മാ്രതമല്ല
വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കെപ്പടുന്ന
സകലനാമത്തിന്നും അത്യന്തം മീെത ഇരുത്തുകയും 22

സവ്വൎ വും അവെന്റ കാൽക്കീഴാക്കിെവച്ചു അവെന
സവ്വൎ ത്തിന്നും മീെത തലയാക്കി 23 എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം
നിെറക്കുന്നവെന്റ നിറവായിരിക്കുന്ന അവെന്റ
ശരീരമായ സെഭക്കു െകാടുക്കയും െചയത്ിരിക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതി്രകമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും
മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങെളയും അവൻ
ഉയിപ്പൎ ിച്ചു. 2 അവയിൽ നിങ്ങൾ മുെമ്പ ഈ

േലാകത്തിെന്റ കാലഗതിെയയും ആകാശത്തിെല
അധികാരത്തിന്നും അനുസരണേക്കടിെന്റ മക്കളിൽ
ഇേപ്പാൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നും
അധിപതിയായവെനയും അനുസരിച്ചു നടന്നു. 3

അവരുെട ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുെമ്പ നമ്മുെട
ജഡേമാഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിന്നും
മേനാവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതു
െചയത്ുംെകാണ്ടു മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെല ്രപകൃതിയാൽ
േകാപത്തിെന്റ മക്കൾ ആയിരുന്നു. 4

കരുണാസമ്പന്നനായ ൈദവേമാ നെമ്മ േസ്നഹിച്ച
മഹാേസ്നഹംനിമിത്തം 5 അതി്രകമങ്ങളാൽ
മരിച്ചവരായിരുന്ന നെമ്മ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ജീവിപ്പിക്കയും — കൃപയാലേ്രത നിങ്ങൾ
രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു — 6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നെമ്മക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തെന്റ കൃപയുെട
അത്യന്തധനെത്ത വരും കാലങ്ങളിൽ
കാണിേക്കണ്ടതിന്നു 7 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
അവേനാടുകൂെട ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ചു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
ഇരുത്തുകയും െചയത്ു. 8 കൃപയാലേല്ലാ നിങ്ങൾ
വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും
നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ൈദവത്തിെന്റ
ദാനമേ്രതയാകുന്നു. 9 ആരും ്രപശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ
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്രപവൃത്തികളും കാരണമല്ല. 10 നാം അവെന്റ
ൈകപ്പണിയായി സൽ്രപവത്തൎ ികൾക്കായിട്ടു
്രകിസ്തുേയശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു; നാം
െചയത്ുേപാേരണ്ടതിന്നു ൈദവം അവ
മുെന്നാരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

11 ആകയാൽ നിങ്ങൾ മുെമ്പ ്രപകൃതിയാൽ
ജാതികളായിരുന്നു; ജഡത്തിൽ കയ്യാലുള്ള പരിേച്ഛദന
ഏറ്റു പരിേച്ഛദനക്കാർ എന്നു േപരുള്ളവരാൽ
അ്രഗചമ്മൎ ക്കാർ എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു; 12

അക്കാലത്തു നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന കൂടാെതയുള്ളവരും
യി്രസാേയൽെപൗരതേയാടു സംബന്ധമില്ലാത്തവരും
വാഗദ്ത്തത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾക്കു അന്യരും
്രപത്യാശയില്ലാത്തവരും േലാകത്തിൽ
ൈദവമില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു എന്നു
ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 13 മുെമ്പ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന
നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ
രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായിത്തീന്നൎ ു. 14 അവൻ
നമ്മുെട സമാധാനം; അവൻ ഇരുപക്ഷെത്തയും
ഒന്നാക്കി, ചട്ടങ്ങളും കലപ്നകളുമായ ന്യായ്രപമാണം
എന്ന ശ്രതുത്വം തെന്റ ജഡത്താൽ നീക്കി േവപ്പൎ ാടിെന്റ
നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞതു 15 സമാധാനം
ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടു ഇരുപക്ഷെത്തയും തന്നിൽ ഒേര
പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിപ്പാനും 16

്രകൂശിേന്മൽെവച്ചു ശ്രതുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ
ഇരുപക്ഷെത്തയും ഏകശരീരത്തിൽ ൈദവേത്താടു
നിരപ്പിപ്പാനും തേന്ന. 17 അവൻ വന്നു ദൂരത്തായിരുന്ന
നിങ്ങൾക്കു സമാധാനവും സമീപത്തുള്ളവക്കൎ ു
സമാധാനവും സുവിേശഷിച്ചു. 18 അവൻമുഖാന്തരം
നമുക്കു ഇരുപക്ഷക്കാക്കൎ ും ഏകാത്മാവിനാൽ
പിതാവിങ്കേലക്കു ്രപേവശനം ഉണ്ടു. 19 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരേദശികളുമല്ല
വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹെപൗരന്മാരും ൈദവത്തിെന്റ
ഭവനക്കാരുമേ്രത. 20 ്രകിസ്തുേയശു തേന്ന
മൂലക്കല്ലായിരിെക്ക നിങ്ങെള അെപ്പാസ്തലന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
പണിതിരിക്കുന്നു. 21 അവനിൽ െകട്ടിടം മുഴുവനും
യുക്തമായി േചന്നൎ ു കത്തൎ ാവിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരമായി
വളരുന്നു. 22 അവനിൽ നിങ്ങെളയും ൈദവത്തിെന്റ
നിവാസമാേകണ്ടതിന്നു ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ചു
പണിതുവരുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുനിമിത്തം െപൗെലാസ ്എന്ന ഞാൻ
ജാതികളായ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. 2

നിങ്ങൾക്കായി എനിക്കു ലഭിച്ച ൈദവകൃപയുെട
വ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ചു 3 ഞാൻ മീെത ചുരുക്കത്തിൽ
എഴുതിയതുേപാെല െവളിപ്പാടിനാൽ എനിക്കു ഒരു
മമ്മൎ ം അറിയായവ്ന്നു എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
4 നിങ്ങൾ അതു വായിച്ചാൽ ്രകിസ്തുവിെന
സംബന്ധിച്ചുള്ള മമ്മൎ ത്തിൽ എനിക്കുള്ള േബാധം
നിങ്ങൾക്കു ്രഗഹിക്കാം. 5 ആ മമ്മൎ ം ഇേപ്പാൾ അവെന്റ
വിശുദ്ധ അെപ്പാസ്തലന്മാക്കൎ ും ്രപവാചകന്മാക്കൎ ും
ആത്മാവിനാൽ െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല
പൂവ്വൎ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യക്കൎ ു അറിയായവ്ന്നിരുന്നില്ല.
6 അേതാ ജാതികൾ സുവിേശഷത്താൽ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും ഏകശരീരസ്ഥരും
വാഗദ്ത്തത്തിൽ പങ്കാളികളും ആേകണം എന്നുള്ളതു
തേന്ന. 7 ആ സുവിേശഷത്തിന്നു ഞാൻ അവെന്റ

ശക്തിയുെട വ്യാപാര്രപകാരം എനിക്കു ലഭിച്ച
ൈദവത്തിെന്റ കൃപാദാനത്താൽ
ശുശ്രൂഷക്കാരനായിത്തീന്നൎ ു. 8 സകല
വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും െചറിയവനായ എനിക്കു
ജാതികേളാടു ്രകിസ്തുവിെന്റ
അ്രപേമയധനെത്തക്കുറിച്ചു ്രപസംഗിപ്പാനും 9

സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ൈദവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ
മറഞ്ഞുകിടന്ന മമ്മൎ ത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥ ഇന്നെതന്നു
എല്ലാവക്കൎ ും ്രപകാശിപ്പിപ്പാനുമായി ഈ കൃപ
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 10 അങ്ങെന ഇേപ്പാൾ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
വാഴച്കൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ൈദവത്തിെന്റ
ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം, 11 അവൻ നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ നിവത്തൎ ിച്ച
അനാദിനിണ്ണൎ യ്രപകാരം സഭമുഖാന്തരം
അറിയായവ്രുന്നു. 12 അവനിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടു
അവങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമുക്കു ൈധയ്യൎ വും
്രപേവശനവും ഉണ്ടു. 13 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
മഹത്വമാകയാൽ അവനിമിത്തം
അൈധയ്യൎ െപ്പട്ടുേപാകരുതു എന്നു ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു.

14 അതുനിമിത്തം ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള
സകല കുടുംബത്തിന്നും 15 േപർ വരുവാൻ
കാരണമായ പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു.
16 അവൻ തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ ധനത്തിന്നു
ഒത്തവണ്ണം അവെന്റ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ
അകെത്ത മനുഷ്യെന സംബന്ധിച്ചു ശക്തിേയാെട
ബലെപ്പേടണ്ടതിന്നും 17 ്രകിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ
നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിേക്കണ്ടതിന്നും വരം
നേല്കണം എന്നും നിങ്ങൾ േസ്നഹത്തിൽ േവരൂന്നി
അടിസ്ഥാനെപ്പട്ടവരായി 18 വീതിയും നീളവും
ഉയരവും ആഴവും എന്തു എന്നു സകല
വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട ്രഗഹിപ്പാനും 19

പരിജ്ഞാനെത്ത കവിയുന്ന ്രകിസ്തുവിൻ േസ്നഹെത്ത
അറിവാനും ്രപാപത്രാകയും ൈദവത്തിെന്റ എല്ലാ
നിറവിേനാളം നിറഞ്ഞുവരികയും േവണം എന്നും
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു.

20 എന്നാൽ നാം േചാദിക്കുന്നതിലും
നിെനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി െചയവ്ാൻ
നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന്നു 21

സഭയിലും ്രകിസ്തുേയശുവിലും എേന്നക്കും
തലമുറതലമുറയായും മഹത്വം ഉണ്ടാകെട്ട. ആേമൻ.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കത്തൎ ൃേസവനിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന
ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കു േയാഗ്യമാംവണ്ണം 2

പൂണ്ണൎ വിനയേത്താടും െസൗമ്യതേയാടും
ദീഘൎ ക്ഷമേയാടുംകൂെട നടക്കയും േസ്നഹത്തിൽ
അേന്യാന്യം െപാറുക്കയും 3 ആത്മാവിെന്റ ഐക്യത
സമാധാനബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കയും
െചയവ്ിൻ. 4 നിങ്ങെള വിളിച്ചേപ്പാൾ
ഏക്രപത്യാെശക്കായി നിങ്ങെള വിളിച്ചതുേപാെല
ശരീരം ഒന്നു, ആത്മാവു ഒന്നു, 5 കത്തൎ ാവു ഒരുവൻ,
വിശ്വാസം ഒന്നു, സ്നാനം ഒന്നു, എല്ലാവക്കൎ ും
മീെതയുള്ളവനും 6 എല്ലാവരിലും കൂടി
വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും
ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവക്കൎ ും ൈദവവും
പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ. 7 എന്നാൽ നമ്മിൽ

എെഫസ്യർ 2:10 909 എെഫസ്യർ 4:7



5

ഓേരാരുത്തന്നു ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാനത്തിെന്റ അളവിന്നു
ഒത്തവണ്ണം കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 അതുെകാണ്ടു:
“അവൻ ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ചുെകാണ്ടു േപായി
ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യക്കൎ ു ദാനങ്ങെള െകാടുത്തു”
എന്നു പറയുന്നു. 9 കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്കു ഇറങ്ങി എന്നു
വരുന്നില്ലേയാ? 10 ഇറങ്ങിയവൻ സകലെത്തയും
നിെറേക്കണ്ടതിന്നു സ്വഗ്ഗൎ ാധിസ്വഗ്ഗൎ ത്തിന്നു മീെത
കയറിയവനും ആകുന്നു. 11 അവൻ ചിലെര
അെപ്പാസ്തലന്മാരായും ചിലെര ്രപവാചകന്മാരായും
ചിലെര സുവിേശഷകന്മാരായും ചിലെര
ഇടയന്മാരായും ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായും
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; 12 അതു നാം എല്ലാവരും
വിശ്വാസത്തിലും ൈദവപു്രതെനക്കുറിച്ചുള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ
പുരുഷത്വവും ്രകിസ്തുവിെന്റ സമ്പൂണ്ണൎ തയായ
്രപായത്തിെന്റ അളവും ്രപാപിക്കുേവാളം 13

വിശുദ്ധന്മാരുെട യഥാസ്ഥാനത്വത്തിന്നായുള്ള
ശുശ്രൂഷയുെട േവെലക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ
ആത്മികവദ്ധൎ െനക്കും ആകുന്നു. 14 അങ്ങെന നാം
ഇനി മനുഷ്യരുെട ചതിയാലും ഉപായത്താലും
െതറ്റിച്ചുകളയുന്ന ത്രന്തങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
തക്കവണ്ണം ഉപേദശത്തിെന്റ ഓേരാ കാറ്റിനാൽ
അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കാെത 15

േസ്നഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു ്രകിസ്തു എന്ന
തലേയാളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും. 16

ശരീരം മുഴുവനും യുക്തമായി േചന്നൎ ും ഏകീഭവിച്ചും
ഓേരാ അംഗത്തിെന്റ അതതു വ്യാപാരത്തിന്നു
ഒത്തവണ്ണം ഉതവി ലഭിപ്പാനുള്ള ഏതു സന്ധിയാലും
േസ്നഹത്തിലുള്ള വദ്ധൎ െനക്കായി അവനിൽ നിന്നു
വളച്ചൎ  ്രപാപിക്കുന്നു.

17 ആകയാൽ ഞാൻ കത്തൎ ാവിൽ സാക്ഷീകരിച്ചു
പറയുന്നതു എെന്തന്നാൽ: ജാതികൾ തങ്ങളുെട
വ്യത്ഥൎ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുതു. 18 അവർ
അന്ധബുദ്ധികളായി അജ്ഞാനം നിമിത്തം,
ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം തേന്ന, 19 ൈദവത്തിെന്റ
ജീവനിൽ നിന്നു അകന്നു മനം തഴമ്പിച്ചു േപായവർ
ആകയാൽ അത്യാ്രഗഹേത്താെട സകല അശുദ്ധിയും
്രപവത്തൎ ിപ്പാൻ ദുഷ്കാമത്തിന്നു തങ്ങെളത്തേന്ന
ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങേളാ േയശുവിൽ സത്യം
ഉള്ളതുേപാെല അവെനക്കുറിച്ചു േകട്ടു അവനിൽ
ഉപേദശം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ 21 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചു
ഇങ്ങെനയല്ല പഠിച്ചതു. 22 മുമ്പിലെത്ത നടപ്പു
സംബന്ധിച്ചു ചതിേമാഹങ്ങളാൽ വഷളായിേപ്പാകുന്ന
പഴയ മനുഷ്യെന ഉേപക്ഷിച്ചു 23 നിങ്ങളുെട ഉള്ളിെല
ആത്മാവു സംബന്ധമായി പുതുക്കം ്രപാപിച്ചു 24

സത്യത്തിെന്റ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും
ൈദവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട പുതുമനുഷ്യെന
ധരിച്ചുെകാൾവിൻ.

25 ആകയാൽ േഭാഷ്കു ഉേപക്ഷിച്ചു ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ കൂട്ടുകാരേനാടു സത്യം സംസാരിപ്പിൻ; നാം
തമ്മിൽ അവയവങ്ങളേല്ലാ. 26 േകാപിച്ചാൽ പാപം
െചയ്യാതിരിപ്പിൻ. സൂയ്യൎ ൻ അസ്തമിക്കുേവാളം നിങ്ങൾ
േകാപം െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കരുതു. 27 പിശാചിന്നു
ഇടം െകാടുക്കരുതു. 28 കള്ളൻ ഇനി കക്കാെത
മുട്ടുള്ളവന്നു ദാനം െചയവ്ാൻ ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു
ൈകെകാണ്ടു നല്ലതു ്രപവത്തൎ ിച്ചു അദ്ധ്വാനിക്കയേ്രത
േവണ്ടതു. 29 േകൾക്കുന്നവക്കൎ ു കൃപ
ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു ആവശ്യംേപാെല

ആത്മികവദ്ധൎ െനക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാെത
ആകാത്തതു ഒന്നും നിങ്ങളുെട വായിൽ നിന്നു
പുറെപ്പടരുതു. 30 ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
ദുഃഖിപ്പിക്കരുതു; അവനാലേല്ലാ നിങ്ങൾക്കു
വീെണ്ടടുപ്പുനാളിന്നായി മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നതു. 31 എല്ലാ
ൈകപ്പും േകാപവും േ്രകാധവും കൂറ്റാരവും
ദൂഷണവും സകലദുഗ്ഗൎ ുണവുമായി നിങ്ങെള വിട്ടു
ഒഴിഞ്ഞുേപാകെട്ട. 32 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും
മനസ്സലിവുമുള്ളവരായി ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങേളാടു ക്ഷമിച്ചതുേപാെല അേന്യാന്യം ക്ഷമിപ്പിൻ.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകയാൽ ്രപിയമക്കൾ എന്നേപാെല
ൈദവെത്ത അനുകരിപ്പിൻ. 2 ്രകിസ്തുവും
നിങ്ങെള േസ്നഹിച്ചു നമുക്കു േവണ്ടി

തെന്നത്താൻ ൈദവത്തിന്നു െസൗരഭ്യവാസനയായ
വഴിപാടും യാഗവുമായി അപ്പൎ ിച്ചതുേപാെല
േസ്നഹത്തിൽ നടപ്പിൻ. 3 ദുന്നൎ ടപ്പും യാെതാരു
അശുദ്ധിയും അത്യാ്രഗഹവും നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ േപർ
പറകേപാലും അരുതു; 4 അങ്ങെന ആകുന്നു
വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു ഉചിതം. ചീത്തത്തരം, െപാട്ടെച്ചാൽ,
കളിവാക്കു ഇങ്ങെന േചച്ചൎ യല്ലാത്തവ ഒന്നും അരുതു;
േസ്താ്രതമേ്രത േവണ്ടതു. 5 ദുന്നൎ ടപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ,
വി്രഗഹാരാധിയായ ്രദവ്യാ്രഗഹി ഇവക്കൎ ു ആക്കൎ ും
്രകിസ്തുവിെന്റയും ൈദവത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിൽ
അവകാശമില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 6

വ്യത്ഥൎ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങെള ചതിക്കരുതു; ഈ
വക നിമിത്തമേല്ലാ ൈദവേകാപം അനുസരണം
െകട്ടവരുെട േമൽ വരുന്നു. 7 നിങ്ങൾ അവരുെട
കൂട്ടാളികൾ ആകരുതു. 8 മുെമ്പ നിങ്ങൾ
ഇരുളായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ കത്തൎ ാവിൽ െവളിച്ചം
ആകുന്നു. 9 കത്തൎ ാവിന്നു ്രപസാദമായതു എെന്തന്നു
പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ടു െവളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി
നടന്നുെകാൾവിൻ. 10 സകല സലഗ്ുണവും നീതിയും
സത്യവുമേല്ലാ െവളിച്ചത്തിെന്റ ഫലം. 11 ഇരുട്ടിെന്റ
നിഷഫ്ല്രപവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുതു;
അവെയ ശാസിക്ക അേ്രത േവണ്ടതു. 12 അവർ
ഗൂഢമായി െചയ്യുന്നതു പറവാൻ േപാലും
ലജ്ജയാകുന്നു. 13 അവെയ ശാസിക്കുേമ്പാേഴാ
സകലെത്തയും കുറിച്ചു െവളിച്ചത്താൽ േബാധം
വരും; േബാധം വരുന്നെതല്ലാം െവളിച്ചംേപാെല
െതളിവേല്ലാ. 14 അതുെകാണ്ടു: “ഉറങ്ങുന്നവേന,
ഉണന്നൎ ു മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു എഴുേന്നൽക്ക;
എന്നാൽ ്രകിസ്തു നിെന്റ േമൽ ്രപകാശിക്കും” എന്നു
െചാല്ലുന്നു.

15 ആകയാൽ സൂക്ഷ്മേത്താെട,
അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ടേ്രത നടപ്പാൻ
േനാക്കുവിൻ. 16 ഇതു ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം
തക്കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചുെകാൾവിൻ. 17

ബുദ്ധിഹീനരാകാെത കത്തൎ ാവിെന്റ ഇഷ്ടം ഇന്നെതന്നു
്രഗഹിച്ചുെകാൾവിൻ. 18 വീഞ്ഞു കുടിച്ചു
മത്തരാകരുതു; അതിനാൽ ദുന്നൎ ടപ്പു ഉണ്ടാകുമേല്ലാ.
ആത്മാവു നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീത്തൎ നങ്ങളാലും 19

സ്തുതികളാലും ആത്മിക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ
സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ കത്തൎ ാവിന്നു
പാടിയും കീത്തൎ നം െചയത്ും 20 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ ൈദവവും
പിതാവുമായവന്നു എല്ലായേ്പാഴും
എല്ലാറ്റിന്നുേവണ്ടിയും േസ്താ്രതം െചയത്ുെകാൾവിൻ.
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21 ്രകിസ്തുവിെന്റ ഭയത്തിൽ അേന്യാന്യം
കീഴെ്പട്ടിരിപ്പിൻ.

22 ഭായ്യൎ മാേര, കത്തൎ ാവിന്നു എന്നേപാെല സ്വന്ത
ഭത്തൎ ാക്കന്മാക്കൎ ു കീഴടങ്ങുവിൻ. 23 ്രകിസ്തു
ശരീരത്തിെന്റ രക്ഷിതാവായി സെഭക്കു
തലയാകുന്നതുേപാെല ഭത്തൎ ാവു ഭായ്യൎ ക്കു
തലയാകുന്നു. 24 എന്നാൽ സഭ ്രകിസ്തുവിന്നു
കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഭായ്യൎ മാരും
ഭത്തൎ ാക്കന്മാക്കൎ ു സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിേക്കണം.
25 ഭത്തൎ ാക്കന്മാേര, ്രകിസ്തുവും സഭെയ
േസ്നഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാെര േസ്നഹിപ്പിൻ.
26 അവൻ അവെള വചനേത്താടുകൂടിയ
ജലസ്നാനത്താൽ െവടിപ്പാക്കി
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നും 27 കറ, ചുളുക്കം
മുതലായതു ഒന്നും ഇല്ലാെത സഭെയ ശുദ്ധയും
നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്കു തേന്ന േതജേസ്സാെട
മുന്നിറുേത്തണ്ടതിന്നും തെന്നത്താൻ അവൾക്കു
േവണ്ടി ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു. 28 അവ്വണ്ണം
ഭത്തൎ ാക്കന്മാരും തങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാെര സ്വന്ത
ശരീരങ്ങെളേപ്പാെല േസ്നഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. ഭായ്യൎ െയ
േസ്നഹിക്കുന്നവൻ തെന്നത്താൻ േസ്നഹിക്കുന്നു. 29

ആരും തെന്റ ജഡെത്ത ഒരുനാളും പെകച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ;
്രകിസ്തുവും സഭെയ െചയ്യുന്നതുേപാെല അതിെന
േപാറ്റി പുലത്തൎ ുകയേ്രത െചയ്യുന്നതു. 30 നാം അവെന്റ
ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങളേല്ലാ. 31 അതു നിമിത്തം
ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ടു
ഭായ്യൎ േയാടു പറ്റിേച്ചരും; ഇരുവരും ഒരു
േദഹമായിത്തീരും. 32 ഈ മമ്മൎ ം വലിയതു; ഞാൻ
്രകിസ്തുവിെനയും സഭെയയും ഉേദ്ദശിച്ചേ്രത
പറയുന്നതു. 33 എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങെന തേന്ന
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ഭായ്യൎ െയ തെന്നേപ്പാെല
തേന്ന േസ്നഹിേക്കണം. ഭായ്യൎ േയാ ഭത്തൎ ാവിെന
ഭയെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മക്കേള, നിങ്ങളുെട അമ്മയപ്പന്മാെര
കത്തൎ ാവിൽ അനുസരിപ്പിൻ; അതു ന്യായമേല്ലാ.
2 “നിനക്കു നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ

ദീഘൎ ായുേസ്സാടിരിപ്പാനും 3 നിെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മെയയും ബഹുമാനിക്ക” എന്നതു
വാഗദ്ത്തേത്താടുകൂടിയ ആദ്യകലപ്ന ആകുന്നു. 4

പിതാക്കന്മാേര, നിങ്ങളുെട മക്കെള േകാപിപ്പിക്കാെത
കത്തൎ ാവിെന്റ ബാലശിക്ഷയിലും
പാേത്ഥ്യാപേദശത്തിലും േപാറ്റി വളത്തൎ ുവിൻ.

5 ദാസന്മാേര, ജഡ്രപകാരം യജമാനന്മാരായവെര
്രകിസ്തുവിെനേപ്പാെല തേന്ന ഹൃദയത്തിെന്റ
ഏകാ്രഗതയിൽ ഭയേത്താടും വിറയേലാടും കൂെട
അനുസരിപ്പിൻ. 6 മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല ദൃഷ്ടിേസവയാൽ അല്ല,
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസന്മാെരേപ്പാെല ൈദേവഷ്ടം
മനേസ്സാെട െചയത്ും 7 മനുഷ്യെരയല്ല കത്തൎ ാവിെന
തേന്ന ്രപീതിേയാെട േസവിച്ചുംെകാണ്ടു

അനുസരിപ്പിൻ. 8 ദാസേനാ സ്വത്രന്തേനാ
ഓേരാരുത്തൻ െചയ്യുന്ന നെന്മക്കു കത്തൎ ാവിൽനിന്നു
്രപതിഫലം ്രപാപിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 9 യജമാനന്മാേര, അവരുെടയും
നിങ്ങളുെടയും യജമാനൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഉെണ്ടന്നും
അവെന്റ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇെല്ലന്നും
അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു അങ്ങെന തേന്ന അവേരാടു
െപരുമാറുകയും ഭീഷണിവാക്കു ഒഴിക്കയും
െചയവ്ിൻ.

10 ഒടുവിൽ കത്തൎ ാവിലും അവെന്റ
അമിതബലത്തിലും ശക്തിെപ്പടുവിൻ. 11 പിശാചിെന്റ
ത്രന്തങ്ങേളാടു എതിത്തൎ ുനിലപ്ാൻ കഴിേയണ്ടതിന്നു
ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎ ായുധവഗ്ഗൎ ം ധരിച്ചുെകാൾവിൻ. 12

നമുക്കു േപാരാട്ടം ഉള്ളതു ജഡരക്തങ്ങേളാടല്ല,
വാഴച്കേളാടും അധികാരങ്ങേളാടും ഈ
അന്ധകാരത്തിെന്റ േലാകാധിപതികേളാടും
സ്വേല്ലൎ ാകങ്ങളിെല ദുഷ്ടാത്മേസനേയാടും അേ്രത. 13

അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ ദുദ്ദൎ ിവസത്തിൽ എതിപ്പൎ ാനും
സകലവും സമാപിച്ചിട്ടു ഉെറച്ചു നിലപ്ാനും
കഴിേയണ്ടതിന്നു ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎ ായുധവഗ്ഗൎ ം
എടുത്തുെകാൾവിൻ. 14 നിങ്ങളുെട അെരക്കു സത്യം
െകട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും 15

സമാധാനസുവിേശഷത്തിന്നായുള്ള ഒരുക്കം 16

കാലിന്നു െചരിപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിന്നും മീെത ദുഷ്ടെന്റ
തീയമ്പുകെള ഒെക്കയും െകടുക്കുവാന്തക്കതായ
വിശ്വാസം എന്ന പരിച എടുത്തുെകാണ്ടും നിലപ്ിൻ.
17 രക്ഷ എന്ന ശിര്രസ്തവും ൈദവവചനം എന്ന
ആത്മാവിെന്റ വാളും ൈകെക്കാൾവിൻ. 18

സകല്രപാത്ഥൎ നയാലും യാചനയാലും ഏതു േനരത്തും
ആത്മാവിൽ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചും അതിന്നായി
ജാഗരിച്ചുംെകാണ്ടു സകലവിശുദ്ധന്മാക്കൎ ും
എനിക്കുംേവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ നയിൽ പൂണ്ണൎ സ്ഥിരത
കാണിപ്പിൻ. 19 ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ചു
സ്ഥാനാപതിയായി േസവിക്കുന്ന സുവിേശഷത്തിെന്റ
മമ്മൎ ം ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട അറിയിപ്പാൻ എെന്റ വായി
തുറക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു വചനം നല്കെപ്പേടണ്ടതിന്നും
20 ഞാൻ സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം അതിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിേക്കണ്ടതിന്നും
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ.

21 ഞാൻ എങ്ങെന ഇരിക്കുന്നു എന്നു എെന്റ
അവസ്ഥ നിങ്ങളും അറിേയണ്ടതിന്നു ്രപിയ
സേഹാദരനും കത്തൎ ാവിൽ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനുമായ
തിഹിേക്കാസ ്നിങ്ങേളാടു സകലവും അറിയിക്കും. 22

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട വസ്തുത അറിവാനും അവൻ
നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിപ്പാനുമായി ഞാൻ
അവെന നിങ്ങളുെട അടുക്കേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു.

23 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും സേഹാദരന്മാക്കൎ ു
സമാധാനവും വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ േസ്നഹവും
ഉണ്ടാകെട്ട. 24 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന അക്ഷയമായി േസ്നഹിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടും കൂെട കൃപ ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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ഫിലിപ്പിയർഫിലിപ്പിയർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസന്മാരായ െപൗെലാസും
തിെമാെഥെയാസും ഫിലിപ്പിയിൽ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള സകലവിശുദ്ധന്മാക്കൎ ും

അദ്ധ്യക്ഷന്മാക്കൎ ും ശുശ്രൂഷകന്മാക്കൎ ും കൂെട
എഴുതുന്നതു: 2 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കത്തൎ ാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി
കഴിക്കുന്ന സകല്രപാത്ഥൎ നയിലും എേപ്പാഴും
സേന്താഷേത്താെട ്രപാത്ഥൎ ിച്ചും 4 നിങ്ങളിൽ നല്ല
്രപവൃത്തിെയ ആരംഭിച്ചവൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാേളാളം അതിെന തിെകക്കും എന്നു ഉറപ്പായി
വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 5 ഒന്നാം നാൾമുതൽ
ഇതുവെരയും സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടായമ്നിമിത്തം 6 ഞാൻ നിങ്ങെള
ഓക്കൎ ുേമ്പാൾ ഒെക്കയും എെന്റ ൈദവത്തിന്നു
േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു. 7 കൃപയിൽ എനിക്കു
കൂട്ടാളികളായ നിങ്ങെള ഒെക്കയും എെന്റ
ബന്ധനങ്ങളിലും സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപതിവാദത്തിലും
സ്ഥിരീകരണത്തിലും ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
വഹിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു അങ്ങെന നിങ്ങെള
എല്ലാവെരയും കുറിച്ചു വിചാരിക്കുന്നതു എനിക്കു
ന്യായമേല്ലാ. 8 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ആ്രദൎതേയാെട
ഞാൻ നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കാണ്മാൻ എ്രത
വാഞഛ്ിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ൈദവം സാക്ഷി. 9

നിങ്ങളുെട േസ്നഹം േമല്ക്കുേമൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും
സകലവിേവകത്തിലും വദ്ധൎ ിച്ചു വന്നിട്ടു 10 നിങ്ങൾ
േഭദാേഭദങ്ങെള വിേവചിപ്പാറാേകണം എന്നും
്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിേലക്കു നിമ്മൎ ലന്മാരും
ഇടച്ചൎ യില്ലാത്തവരും 11 ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിന്നും
പുകഴെ്ചക്കുമായിട്ടു േയശു്രകിസ്തുവിനാൽ നീതിഫലം
നിറഞ്ഞവരുമായി തീേരണം എന്നും ഞാൻ
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു.

12 സേഹാദരന്മാേര, എനിക്കു ഭവിച്ചതു
സുവിേശഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കു
കാരണമായിത്തീന്നൎ ു എന്നു നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 13 എെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ
്രകിസ്തുനിമിത്തമാകുന്നു എന്നു അകമ്പടിപട്ടാളത്തിൽ
ഒെക്കയും േശഷം എല്ലാവക്കൎ ും െതളിവായി വരികയും
14 സേഹാദരന്മാർ മിക്കേപരും എെന്റ ബന്ധനങ്ങളാൽ
കത്തൎ ാവിൽ ൈധയ്യൎ ം പൂണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ വചനം
ഭയംകൂടാെത ്രപസ്താവിപ്പാൻ അധികം തുനിയുകയും
െചയത്ിരിക്കുന്നു. 15 ചിലർ ്രകിസ്തുവിെന അസൂയയും
പിണക്കവുംനിമിത്തം ്രപസംഗിക്കുന്നു; 16 ചിലേരാ
നല്ല മനേസ്സാെട തേന്ന. അവർ സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപതിവാദത്തിന്നായിട്ടു ഞാൻ ഇവിെട കിടക്കുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു അതു േസ്നഹത്താൽ െചയ്യുന്നു. 17

മറ്റവേരാ എെന്റ ബന്ധനങ്ങളിൽ എനിക്കു േക്ലശം
വരുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചുെകാണ്ടു നിമ്മൎ ലതേയാെടയല്ല
ശാഠ്യത്താൽ അേ്രത ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നതു. 18

പിെന്ന എന്തു? നാട്യമായിേട്ടാ പരമാത്ഥൎ മായിേട്ടാ
ഏതുവിധമായാലും ്രകിസ്തുവിെന അേല്ലാ
്രപസംഗിക്കുന്നതു. ഇതിൽ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു;
ഇനിയും സേന്താഷിക്കും. 19 നിങ്ങളുെട
്രപാത്ഥൎ നയാലും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവിെന്റ
സഹായത്താലും അതു എനിക്കു
രക്ഷാകാരണമായിത്തീരും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
20 അങ്ങെന ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചുേപാകാെത
പൂണ്ണൎ ൈധയ്യൎ ം പൂണ്ടു ്രകിസ്തു എെന്റ ശരീരത്തിങ്കൽ
ജീവനാൽ ആകെട്ട മരണത്താൽ ആകെട്ട എേപ്പാഴും
എന്നേപാെല ഇേപ്പാഴും മഹിമെപ്പടുേകയുള്ളു എന്നു
്രപതീക്ഷിക്കയും ്രപത്യാശിക്കയും െചയ്യുന്നു. 21

എനിക്കു ജീവിക്കുന്നതു ്രകിസ്തുവും മരിക്കുന്നതു
ലാഭവും ആകുന്നു. 22 എന്നാൽ ജഡത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എെന്റ േവെലക്കു ഫലം
വരുെമങ്കിൽ ഏതു തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല. 23 ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ
െഞരുങ്ങുന്നു; വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ഇരിപ്പാൻ എനിക്കു കാംക്ഷയുണ്ടു; അതു
അത്യുത്തമമേല്ലാ. 24 എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾനിമിത്തം ഏെറ ആവശ്യം. 25

ഇങ്ങെന ഉെറച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിക്കും സേന്താഷത്തിന്നുമായി തേന്ന ഞാൻ
ജീവേനാടിരിക്കും എന്നും നിങ്ങേളാടു
എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കും എന്നും അറിയുന്നു. 26

അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരുന്നതിനാൽ എെന്നക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കുള്ള
്രപശംസ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വദ്ധൎ ിപ്പാൻ ഇടയാകും. 27

ഞാൻ നിങ്ങെള വന്നു കണ്ടിേട്ടാ ദൂരത്തിരുന്നു
നിങ്ങളുെട അവസ്ഥ േകട്ടിേട്ടാ നിങ്ങൾ ഏകാത്മാവിൽ
നിലനിന്നു എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും
കുലുങ്ങിേപ്പാകാെത ഏകമനേസ്സാെട
സുവിേശഷത്തിെന്റ വിശ്വാസത്തിന്നായി േപാരാട്ടം
കഴിക്കുന്നു എന്നു ്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്നു ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിന്നു േയാഗ്യമാംവണ്ണം മാ്രതം നടപ്പിൻ.
28 ഇതു അവരുെട നാശത്തിന്നും നിങ്ങളുെട
രെക്ഷക്കും ഒരു അടയാളമാകുന്നു; 29 അതു ൈദവം
തേന്ന െവച്ചതാകുന്നു. ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ
മാ്രതമല്ല അവന്നു േവണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും
കൂെട നിങ്ങൾക്കു വരം നല്കിയിരിക്കുന്നു. 30 നിങ്ങൾ
എങ്കൽ കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ എെന്നക്കുറിച്ചു
േകൾക്കുന്നതുമായ അേത േപാരാട്ടം നിങ്ങൾക്കും
ഉണ്ടേല്ലാ.
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൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുവിൽ വല്ല ്രപേബാധനവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,
േസ്നഹത്തിെന്റ വല്ല ആശ്വാസവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,
ആത്മാവിെന്റ വല്ല കൂട്ടായമ്യും ഉെണ്ടങ്കിൽ,

വല്ല ആ്രദൎതയും മനസ്സലിവും ഉെണ്ടങ്കിൽ, 2 നിങ്ങൾ
ഏകമനസ്സുള്ളവരായി ഏകേസ്നഹം പൂണ്ടു
ഐകമത്യെപ്പട്ടു ഏകഭാവമുള്ളവരായി ഇങ്ങെന
എെന്റ സേന്താഷം പൂണ്ണൎ മാക്കുവിൻ. 3 ശാഠ്യത്താേലാ
ദുരഭിമാനത്താേലാ ഒന്നും െചയ്യാെത താഴമ്േയാെട
ഓേരാരുത്തൻ മറ്റുള്ളവെന തെന്നക്കാൾ േശ്രഷഠ്ൻ
എന്നു എണ്ണിെക്കാൾവിൻ. 4 ഓേരാരുത്തൻ
സ്വന്തഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവെന്റ ഗുണവും കൂെട
േനാേക്കണം. 5 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ഭാവം തേന്ന
നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 6 അവൻ
ൈദവരൂപത്തിൽ ഇരിെക്ക ൈദവേത്താടുള്ള സമത്വം
മുറുെക പിടിച്ചുെകാേള്ളണം എന്നു വിചാരിക്കാെത
7 ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി
തെന്നത്താൻ ഒഴിച്ചു േവഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി
വിളങ്ങി 8 തെന്നത്താൻ താഴത്്തി മരണേത്താളം
്രകൂശിെല മരണേത്താളം തേന്ന,
അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീന്നൎ ു. 9 അതുെകാണ്ടു
ൈദവവും അവെന ഏറ്റവും ഉയത്തൎ ി
സകലനാമത്തിന്നും േമലായ നാമം നല്കി; 10 അങ്ങെന
േയശുവിെന്റ നാമത്തിങ്കൽ സ്വേല്ലൎ ാകരുെടയും
ഭൂേലാകരുെടയും അേധാേലാകരുെടയും മുഴങ്കാൽ
ഒെക്കയും മടങ്ങുകയും 11 എല്ലാനാവും “േയശു്രകിസ്തു
കത്തൎ ാവു” എന്നു പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വത്തിന്നായി ഏറ്റുപറകയും െചേയ്യണ്ടിവരും.

12 അതുെകാണ്ടു, ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ
എല്ലായേ്പാഴും അനുസരിച്ചതുേപാെല ഞാൻ
അരികത്തിരിക്കുേമ്പാൾ മാ്രതമല്ല ഇന്നു
ദൂരത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ഏറ്റവും അധികമായി
ഭയേത്താടും വിറയേലാടും കൂെട നിങ്ങളുെട
രെക്ഷക്കായി ്രപവത്തൎ ിപ്പിൻ. 13 ഇച്ഛിക്ക എന്നതും
്രപവത്തൎ ിക്ക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ൈദവമേല്ലാ
തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ടു ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതു. 14

വ്രകതയും േകാട്ടവുമുള്ള തലമുറയുെട നടുവിൽ
നിങ്ങൾ അനിന്ദ്യരും പരമാത്ഥൎ ികളും ൈദവത്തിെന്റ
നിഷ്കളങ്കമക്കളും ആേകണ്ടതിന്നു എല്ലാം പിറുപിറുപ്പും
വാദവും കൂടാെത െചയവ്ിൻ. 15 അവരുെട ഇടയിൽ
നിങ്ങൾ ജീവെന്റ വചനം ്രപമാണിച്ചുെകാണ്ടു
േലാകത്തിൽ േജ്യാതിസ്സുകെളേപ്പാെല ്രപകാശിക്കുന്നു.
16 അങ്ങെന ഞാൻ ഓടിയതും അദ്ധ്വാനിച്ചതും
െവറുെതയായില്ല എന്നു ്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ
എനിക്കു ്രപശംസ ഉണ്ടാകും. 17 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട
വിശ്വാസം എന്ന യാഗം അപ്പൎ ിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ
എെന്റ രക്തം ഒഴിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ
സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങേളാടു എല്ലാവേരാടും കൂെട
സേന്താഷിക്കും. 18 അങ്ങെന തേന്ന നിങ്ങളും
സേന്താഷിപ്പിൻ; എേന്നാടുകൂെട സേന്താഷിപ്പിൻ;

19 എന്നാൽ നിങ്ങളുെട വസ്തുത അറിഞ്ഞിട്ടു
എനിക്കു മനം തണുേക്കണ്ടതിന്നു
തിെമാെഥെയാസിെന േവഗത്തിൽ അേങ്ങാട്ടു
അയക്കാം എന്നു കത്തൎ ാവായ േയശുവിൽ ഞാൻ
ആശിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു
പരമാത്ഥൎ മായി കരുതുവാൻ തുല്യചിത്തനായി
എനിക്കു മറ്റാരുമില്ല. 21 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കായ്യൎ മല്ല
സ്വന്ത കായ്യൎ മേ്രത എല്ലാവരും േനാക്കുന്നു. 22

അവേനാ മകൻ അപ്പന്നു െചയ്യുന്നതുേപാെല
എേന്നാടുകൂെട സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ
േസവെചയത്ു എന്നുള്ള അവെന്റ സിദ്ധത നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 23 ആകയാൽ എെന്റ കായ്യൎ ം
എങ്ങെന ആകും എന്നു അറിഞ്ഞ ഉടെന ഞാൻ
അവെന അയപ്പാൻ ആശിക്കുന്നു. 24 ഞാനും േവഗം
വരും എന്നു കത്തൎ ാവിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 25

എന്നാൽ എെന്റ സേഹാദരനും കൂട്ടുേവലക്കാരനും
സഹഭടനും നിങ്ങളുെട ദൂതനും എെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടിന്നു
ശുശ്രൂഷിച്ചവനുമായ എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെന
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ അയക്കുന്നതു ആവശ്യം എന്നു
എനിക്കു േതാന്നി. 26 അവൻ നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും
കാണ്മാൻ വാഞഛ്ിച്ചും താൻ ദീനമായി കിടന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടതുെകാണ്ടു വ്യസനിച്ചുമിരുന്നു. 27

അവൻ ദീനം പിടിച്ചു മരിപ്പാറായിരുന്നു സത്യം;
എങ്കിലും ൈദവം അവേനാടു കരുണെചയത്ു;
അവേനാടു മാ്രതമല്ല, എനിക്കു ദുഃഖത്തിേന്മൽ ദുഃഖം
വരാതിരിപ്പാൻ എേന്നാടും കരുണ െചയത്ു. 28

ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവെന വീണ്ടും കണ്ടു
സേന്താഷിപ്പാനും എനിക്കു ദുഃഖം കുറവാനും ഞാൻ
അവെന അധികം ജാ്രഗതേയാെട അയച്ചിരിക്കുന്നു. 29

അവെന കത്തൎ ാവിൽ പൂണ്ണൎ സേന്താഷേത്താെട
ൈകെക്കാൾവിൻ; ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
ബഹുമാനിപ്പിൻ. 30 എനിക്കു േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുെട
ശുശ്രൂഷയുെട കുറവു തീപ്പൎ ാനേല്ലാ അവൻ തെന്റ
്രപാണെനേപ്പാലും കരുതാെത ്രകിസ്തുവിെന്റ
േവലനിമിത്തം മരണേത്താളം ആയേ്പായതു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒടുവിൽ എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, കത്തൎ ാവിൽ
സേന്താഷിപ്പിൻ. അേത കായ്യൎ ം നിങ്ങൾക്കു
പിെന്നയും എഴുതുന്നതിൽ എനിക്കു മടുപ്പില്ല;

നിങ്ങൾക്കു അതു ഉറപ്പുമാകുന്നു 2 നായ്ക്കെള
സൂക്ഷിപ്പിൻ; ആകാത്ത േവലക്കാെര സൂക്ഷിപ്പിൻ;
വിേച്ഛദനക്കാെര സൂക്ഷിപ്പിൻ. 3 നാമേല്ലാ
പരിേച്ഛദനക്കാർ; ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവുെകാണ്ടു
ആരാധിക്കയും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ്രപശംസിക്കയും
ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യുന്ന നാം
തേന്ന. 4 പേക്ഷ എനിക്കു ജഡത്തിലും ആശ്രയിപ്പാൻ
വകയുണ്ടു; മറ്റാക്കൎ ാനും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം
എന്നു േതാന്നിയാൽ എനിക്കു അധികം; 5 എട്ടാം
നാളിൽ പരിേച്ഛദന ഏറ്റവൻ;
യി്രസാേയൽജാതിക്കാരൻ; െബന്യമീൻ േഗാ്രതക്കാരൻ;
എ്രബായരിൽനിന്നു ജനിച്ച എ്രബായൻ;
ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ചു പരീശൻ; 6 ശുഷ്കാന്തി
സംബന്ധിച്ചു സഭെയ ഉപ്രദവിച്ചവൻ;
ന്യായ്രപമാണത്തിെല നീതി സംബന്ധിച്ചു അനിന്ദ്യൻ.
7 എങ്കിലും എനിക്കു ലാഭമായിരുന്നതു ഒെക്കയും
ഞാൻ ്രകിസ്തുനിമിത്തം േചതം എന്നു
എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 8 അ്രതയുമല്ല, എെന്റ കത്തൎ ാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
േശ്രഷഠ്തനിമിത്തം ഞാൻ ഇേപ്പാഴും എല്ലാം േചതം
എന്നു എണ്ണുന്നു. 9 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന
േനേടണ്ടതിന്നും ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നുള്ള എെന്റ
സ്വന്തനീതിയല്ല, ്രകിസ്തുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസംമൂലം
ൈദവം വിശ്വസിക്കുന്നവക്കൎ ു നൽകുന്ന നീതി തേന്ന
ലഭിച്ചു 10 അവനിൽ ഇരിേക്കണ്ടതിന്നും അവെന്റ
മരണേത്താടു അനുരൂപെപ്പട്ടിട്ടു അവെനയും അവെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ ശക്തിെയയും 11 അവെന്റ
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കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുെട കൂട്ടായമ്െയയും
അനുഭവിച്ചറിേയണ്ടതിന്നും ഇങ്ങെന വല്ലവിേധനയും
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം
്രപാപിേക്കണം എന്നുെവച്ചും ഞാൻ
അവെന്റനിമിത്തം എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു ചവറു എന്നു
എണ്ണുന്നു. 12 ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു എേന്നാ
തികഞ്ഞവനായി എേന്നാ അല്ല, ഞാൻ
്രകിസ്തുേയശുവിനാൽ പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
എനിക്കും അതു പിടിക്കാേമാ എന്നുെവച്ചു
പിന്തുടരുന്നേതയുള്ളു. 13 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിരൂപിക്കുന്നില്ല. 14 ഒന്നു
ഞാൻ െചയ്യുന്നു: പിമ്പിലുള്ളതു മറന്നും
മുമ്പിലുള്ളതിന്നു ആഞ്ഞുംെകാണ്ടു ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദവത്തിെന്റ പരമവിളിയുെട വിരുതിന്നായി
ലാക്കിേലക്കു ഓടുന്നു. 15 നമ്മിൽ തികഞ്ഞവർ
ഒെക്കയും ഇങ്ങെന തേന്ന ചിന്തിച്ചുെകാൾക;
വല്ലതിലും നിങ്ങൾ േവെറ വിധമായി ചിന്തിച്ചാൽ
ൈദവം അതുവും നിങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തിത്തരും.
16 എന്നാൽ നാം ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനം
തേന്ന അനുസരിച്ചുനടക്കുക.

17 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എെന്ന
അനുകരിപ്പിൻ; ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ച
മാതൃക്രപകാരം നടക്കുന്നവെരയും കുറിെക്കാൾവിൻ.
18 ഞാൻ പലേപ്പാഴും നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുേപാെല
അേനകർ ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിന്നു ശ്രതുക്കളായി
നടക്കുന്നു എന്നു ഇേപ്പാൾ കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു
പറയുന്നു. 19 അവരുെട അവസാനം നാശം; അവരുെട
ൈദവം വയറു; ലജ്ജയായതിൽ അവക്കൎ ു മാനം
േതാന്നുന്നു; അവർ ഭൂമിയിലുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു. 20

നമ്മുെട െപൗരത്വേമാ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ആകുന്നു;
അവിെടനിന്നു കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തു
രക്ഷിതാവായി വരും എന്നു നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. 21

അവൻ സകലവും തനിക്കു കീഴെ്പടുത്തുവാൻ
കഴിയുന്ന തെന്റ വ്യാപാരശക്തിെകാണ്ടു നമ്മുെട
താഴച്യുള്ള ശരീരെത്ത തെന്റ മഹത്വമുള്ള
ശരീരേത്താടു അനുരൂപമായി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തും.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുെകാണ്ടു എെന്റ ്രപിയരും
വാഞഛ്ിതരുമായ സേഹാദരന്മാേര, എെന്റ
സേന്താഷവും കിരീടവുമായുേള്ളാേര, ഇങ്ങെന

കത്തൎ ാവിൽ നിലനിലപ്ിൻ, ്രപിയമുള്ളവേര.
2 കത്തൎ ാവിൽ ഏകചിന്തേയാടിരിപ്പാൻ ഞാൻ

യുെവാദ്യെയയും സുന്തുകെയയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3 സാക്ഷാൽ
ഇണയാളിയായുേള്ളാേവ, അവക്കൎ ു തുണ നിേല്ക്കണം
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടും അേപക്ഷിക്കുന്നു;
ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരുള്ള േക്ലമന്ത ്മുതലായ എെന്റ
കൂട്ടുേവലക്കാരുമായി ആ ്രസ്തീകൾ എേന്നാടുകൂെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ േപാരാടിയിരിക്കുന്നു.

4 കത്തൎ ാവിൽ എേപ്പാഴും സേന്താഷിപ്പിൻ;
സേന്താഷിപ്പിൻ എന്നു ഞാൻ പിെന്നയും പറയുന്നു. 5

നിങ്ങളുെട െസൗമ്യത സകലമനുഷ്യരും അറിയെട്ട;
കത്തൎ ാവു വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. 6

ഒന്നിെനക്കുറിച്ചും വിചാരെപ്പടരുതു; എല്ലാറ്റിലും
്രപാത്ഥൎ നയാലും അേപക്ഷയാലും നിങ്ങളുെട
ആവശ്യങ്ങൾ േസ്താ്രതേത്താടുകൂെട ൈദവേത്താടു
അറിയിക്കയേ്രത േവണ്ടതു. 7 എന്നാൽ
സകലബുദ്ധിെയയും കവിയുന്ന ൈദവ സമാധാനം
നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെളയും നിനവുകെളയും
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ കാക്കും.

8 ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര, സത്യമായതു ഒെക്കയും
ഘനമായതു ഒെക്കയും നീതിയായതു ഒെക്കയും
നിമ്മൎ ലമായതു ഒെക്കയും രമ്യമായതു ഒെക്കയും
സല്ക്കീത്തൎ ിയായതു ഒെക്കയും സൽഗുണേമാ
പുകഴച്േയാ അതു ഒെക്കയും ചിന്തിച്ചുെകാൾവിൻ.
9 എേന്നാടു പഠിച്ചും ്രഗഹിച്ചും േകട്ടും കണ്ടുമുള്ളതു
്രപവത്തൎ ിപ്പിൻ; എന്നാൽ സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും.

10 നിങ്ങൾ പിെന്നയും എനിക്കു േവണ്ടി
വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കത്തൎ ാവിൽ
വളെര സേന്താഷിച്ചു; മുെമ്പ തേന്ന നിങ്ങൾക്കു
വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയില്ല.
11 ബുദ്ധിമുട്ടു നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു; ഉള്ള
അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവേത്താടിരിപ്പാൻ ഞാൻ
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു. 12 താഴച്യിൽ ഇരിപ്പാനും സമൃദ്ധിയിൽ
ഇരിപ്പാനും എനിക്കു അറിയാം; തൃപത്നായിരിപ്പാനും
വിശന്നിരിപ്പാനും സമൃദ്ധിയിൽ ഇരിപ്പാനും ബുദ്ധിമുട്ടു
അനുഭവിപ്പാനും എല്ലാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. 13

എെന്ന ശക്തനാക്കുന്നവൻമുഖാന്തരം ഞാൻ
സകലത്തിന്നും മതിയാകുന്നു. 14 എങ്കിലും എെന്റ
കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായമ് കാണിച്ചതു നന്നായി. 15

ഫിലിപ്പ്യേര, സുവിേശഷേഘാഷണത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മെക്കെദാന്യയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടാെറ നിങ്ങൾ മാ്രതമല്ലാെത ഒരു സഭയും
വരവുെചലവുകായ്യൎ ത്തിൽ എേന്നാടു കൂട്ടായമ്
കാണിച്ചില്ല എന്നു നിങ്ങളും അറിയുന്നു. 16

െതസ്സെലാനീക്ക്യയിലും എെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടു തീപ്പൎ ാൻ
നിങ്ങൾ ഒന്നു രണ്ടു വട്ടം അയച്ചുതന്നുവേല്ലാ. 17

ഞാൻ ദാനം ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നല്ല, നിങ്ങളുെട
കണക്കിേലക്കു ഏറുന്ന ഫലം അേ്രത
ആ്രഗഹിക്കുന്നതു. 18 ഇേപ്പാൾ എനിക്കു േവണ്ടുന്നതു
എല്ലാം ഉണ്ടു; സമൃദ്ധിയായുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
അയച്ചുതന്നതു െസൗരഭ്യവാസനയായി ൈദവത്തിന്നു
്രപസാദവും സു്രഗാഹ്യവുമായ യാഗമായി
എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെന്റ കയ്യാൽ ഞാൻ ്രപതി്രഗഹിച്ചു
തൃപത്നായിരിക്കുന്നു. 19 എെന്റ ൈദവേമാ നിങ്ങളുെട
ബുദ്ധിമുട്ടു ഒെക്കയും മഹത്വേത്താെട തെന്റ
ധനത്തിെന്നാത്തവണ്ണം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ പൂണ്ണൎ മായി
തീത്തൎ ുതരും. 20 നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവന്നു എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം. ആേമൻ.

21 ്രകിസ്തു േയശുവിൽ ഓേരാ വിശുദ്ധെനയും വന്ദനം
െചയവ്ിൻ. എേന്നാടുകൂെടയുള്ള സേഹാദരന്മാർ
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു. 22 വിശുദ്ധന്മാർ
എല്ലാവരും വിേശഷാൽ ൈകസരുെട
അരമനയിലുള്ളവരും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു.

23 കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങളുെട
ആത്മാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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െകാെലാസ്സ്യർെകാെലാസ്സ്യർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദേവഷ്ടത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ െപൗേലാസും സേഹാദരനായ
തിെമാെഥേയാസും െകാെലാസ്സ്യയിലുള്ള

വിശുദ്ധന്മാരും ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസ്ത
സേഹാദരന്മാരുമായവക്കൎ ു എഴുതുന്നതു: 2 നമ്മുെട
പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ
മുമ്പു േകട്ടതായി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു
സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപത്യാശനിമിത്തം, 4

്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങളുെട വിശ്വാസെത്തയും
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടും നിങ്ങൾക്കുള്ള
േസ്നഹെത്തയും കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടു നിങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിക്കയിൽ എേപ്പാഴും 5 നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ
ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു. 6 ആ സുവിേശഷം
സവ്വൎ േലാകത്തിലും എന്നേപാെല നിങ്ങളുെട
അടുക്കലും എത്തി; നിങ്ങൾ ൈദവകൃപെയ
യഥാത്ഥൎ മായി േകട്ടറിഞ്ഞ നാൾമുതൽ നിങ്ങളുെട
ഇടയിൽ എന്നേപാെല സവ്വൎ േലാകത്തിലും ഫലം
കായിച്ചും വദ്ധൎ ിച്ചും വരുന്നു. 7 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളുെട ്രപിയ സഹഭൃത്യനായ എപ്പ്രഫാസിേനാടു
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ; 8 അവൻ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
്രകിസ്തുവിെന്റ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനും നിങ്ങൾക്കു
ആത്മാവിനാലുള്ള േസ്നഹം ഞങ്ങേളാടു
അറിയിച്ചവനും ആകുന്നു.

9 അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ അതു േകട്ട നാൾ മുതൽ
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ഇടവിടാെത ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു. 10

നിങ്ങൾ പൂണ്ണൎ ്രപസാദത്തിന്നായി കത്തൎ ാവിന്നു
േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം നടന്നു, ആത്മികമായ സകല
ജ്ഞാനത്തിലും വിേവകത്തിലും അവെന്റ ഇഷ്ടത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞുവേരണം എന്നും
സകല സൽ്രപവൃത്തിയിലും ഫലം കായിച്ചു
ൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ
വളേരണെമന്നും 11 സകല സഹിഷണ്െതക്കും
ദീഘൎ ക്ഷെമക്കുമായി അവെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ
വല്ലഭത്വത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം പൂണ്ണൎ ശക്തിേയാെട
ബലെപ്പേടണെമന്നും 12 വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു
െവളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിന്നായി നെമ്മ
്രപാപത്ന്മാരാക്കുകയും 13 നെമ്മ ഇരുട്ടിെന്റ
അധികാരത്തിൽ നിന്നു വിടുവിച്ചു തെന്റ
േസ്നഹസ്വരൂപനായ പു്രതെന്റ
രാജ്യത്തിലാക്കിെവക്കുകയും െചയത് പിതാവിന്നു
സേന്താഷേത്താെട േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നവരാേകണം
എന്നും അേപക്ഷിക്കുന്നു. 14 അവനിൽ നമുക്കു
പാപേമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പു ഉണ്ടു. 15 അവൻ
അദൃശ്യനായ ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിമയും
സവ്വൎ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും ആകുന്നു. 16

സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും
അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങൾ ആകെട്ട
കത്തൎ ൃത്വങ്ങൾ ആകെട്ട വാഴച്കൾ ആകെട്ട
അധികാരങ്ങൾ ആകെട്ട സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു; അവൻ മുഖാന്തരവും അവന്നായിട്ടും
സകലവും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 17 അവൻ
സവ്വൎ ത്തിന്നും മുെമ്പയുള്ളവൻ; അവൻ
സകലത്തിന്നും ആധാരമായിരിക്കുന്നു. 18 അവൻ സഭ
എന്ന ശരീരത്തിെന്റ തലയും ആകുന്നു; സകലത്തിലും
താൻ മുമ്പനാേകണ്ടതിന്നു അവൻ ആരംഭവും
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു ആദ്യനായി
എഴുേന്നറ്റവനും ആകുന്നു. 19 അവനിൽ
സവ്വൎ സമ്പൂണ്ണൎ തയും വസിപ്പാനും 20 അവൻ ്രകൂശിൽ
െചാരിഞ്ഞ രക്തംെകാണ്ടു അവൻമുഖാന്തരം
സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി, ഭൂമിയിലുള്ളേതാ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലുള്ളേതാ സകലെത്തയും അവെനെക്കാണ്ടു
തേന്നാടു നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന്നു ്രപസാദം േതാന്നി.
21 മുെമ്പ ദുഷ്്രപവൃത്തികളാൽ മനസ്സുെകാണ്ടു
അകന്നവരും ശ്രതുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങെള 22

അവെന്റ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും
കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിറുേത്തണ്ടതിന്നു അവൻ
ഇേപ്പാൾ തെന്റ ജഡശരീരത്തിൽ തെന്റ മരണത്താൽ
നിരപ്പിച്ചു. 23 ആകാശത്തിൻകീെഴ
സകലസൃഷ്ടികളുെടയും ഇടയിൽ േഘാഷിച്ചും
െപൗേലാസ ്എന്ന ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായിത്തീന്നൎ ും
നിങ്ങൾ േകട്ടുമിരിക്കുന്ന സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപത്യാശയിൽനിന്നു നിങ്ങൾ ഇളകാെത
അടിസ്ഥാനെപ്പട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നുെകാണ്ടാൽ അങ്ങെന
അവെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കും.

24 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള
കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സേന്താഷിച്ചു ്രകിസ്തുവിെന്റ
കഷ്ടങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളതു എെന്റ ജഡത്തിൽ
സഭയായ അവെന്റ ശരീരത്തിന്നുേവണ്ടി
പൂരിപ്പിക്കുന്നു. 25 നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ൈദവം
എനിക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗ്രപകാരം
ൈദവവചനേഘാഷണം നിവത്തൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ
സഭയുെട ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു. 26 അതു
പൂവ്വൎ കാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞുകിടന്ന
മമ്മൎ ം എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവെന്റ വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 27 അവേരാടു ജാതികളുെട
ഇടയിൽ ഈ മമ്മൎ ത്തിെന്റ മഹിമാധനം എെന്തന്നു
അറിയിപ്പാൻ ൈദവത്തിന്നു ഇഷ്ടമായി; ആ മമ്മൎ ം
മഹത്വത്തിെന്റ ്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ
ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു തേന്ന. 28 അവെന ഞങ്ങൾ
അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏതു മനുഷ്യെനയും ്രകിസ്തുവിൽ
തികഞ്ഞവനായി നിറുേത്തണ്ടതിന്നു ഏതു
മനുഷ്യെനയും ്രപേബാധിപ്പിക്കയും ഏതു
മനുഷ്യേനാടും സകല ജ്ഞാനേത്താടും കൂെട
ഉപേദശിക്കയും െചയ്യുന്നു. 29 അതിന്നായി ഞാൻ
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എന്നിൽ ബലേത്താെട വ്യാപരിക്കുന്ന അവെന്റ
വ്യാപാരശക്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം േപാരാടിെക്കാണ്ടു
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾക്കും ലവുദിക്യയിലുള്ളവക്കൎ ും
ജഡത്തിൽ എെന്റ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി, 2 അവർ ്രകിസ്തുെവന്ന

ൈദവമമ്മൎ ത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനവും
വിേവകപൂണ്ണൎ തയുെട സമ്പത്തും
്രപാപിപ്പാന്തക്കവണ്ണം േസ്നഹത്തിൽ ഏകീഭവിച്ചിട്ടു
ഹൃദയങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം ലഭിേക്കണം എന്നുെവച്ചു
ഞാൻ എ്രത വലിയ േപാരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 3 അവനിൽ
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയും
നിേക്ഷപങ്ങൾ ഒെക്കയും ഗുപത്മായിട്ടു ഇരിക്കുന്നു. 4

വശീകരണവാക്കുെകാണ്ടു ആരും നിങ്ങെള
ചതിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇതു പറയുന്നു. 5 ഞാൻ
ശരീരംെകാണ്ടു ദൂരസ്ഥെനങ്കിലും ആത്മാവുെകാണ്ടു
നിങ്ങേളാടു കൂെടയുള്ളവനായി നിങ്ങളുെട ്രകമവും
്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിെന്റ
സ്ഥിരതയും കണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു.

6 ആകയാൽ നിങ്ങൾ കത്തൎ ാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിെന ൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല അവെന്റ
കൂട്ടായമ്യിൽ നടപ്പിൻ; 7 അവനിൽ േവരൂന്നിയും
ആത്മികവദ്ധൎ ന ്രപാപിച്ചും നിങ്ങൾക്കു
ഉപേദശിച്ചുതന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ
ഉെറച്ചും േസ്താ്രതത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പിൻ.

8 തത്വജ്ഞാനവും െവറും വഞ്ചനയുംെകാണ്ടു
ആരും നിങ്ങെള കവന്നൎ ുകളയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ;
അതു മനുഷ്യരുെട സ്രമ്പദായത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം,
േലാകത്തിെന്റ ആദ്യപാഠങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം
അല്ലാെത ്രകിസ്തുവിന്നു ഒത്തവണ്ണമുള്ളതല്ല. 9

അവനിലേല്ലാ ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎ സമ്പൂണ്ണൎ തയും
േദഹരൂപമായി വസിക്കുന്നതു. 10 എല്ലാവാഴെ്ചക്കും
അധികാരത്തിന്നും തലയായ അവനിൽ നിങ്ങൾ
പരിപൂണ്ണൎ രായിരിക്കുന്നു. 11 അവനിൽ നിങ്ങൾക്കു
്രകിസ്തുവിെന്റ പരിേച്ഛദനയാൽ ജഡശരീരം
ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞതിനാൽ തേന്ന ൈകെകാണ്ടല്ലാത്ത
പരിേച്ഛദനയും ലഭിച്ചു. 12 സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ
അവേനാടുകൂെട അടക്കെപ്പടുകയും അവെന
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിച്ച
ൈദവത്തിെന്റ വ്യാപാരശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
അവേനാടുകൂെട നിങ്ങളും ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നല്ക്കയും
െചയത്ു, 13 അതി്രകമങ്ങളിലും നിങ്ങളുെട ജഡത്തിെന്റ
അ്രഗചമ്മൎ ത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങെളയും
അവൻ, അവേനാടുകൂെട ജീവിപ്പിച്ചു; 14

അതി്രകമങ്ങൾ ഒെക്കയും നേമ്മാടു ക്ഷമിച്ചു
ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്കു വിേരാധവും
്രപതികൂലവുമായിരുന്ന കെയ്യഴുത്തു മായിച്ചു ്രകൂശിൽ
തെറച്ചു നടുവിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; 15

വാഴച്കെളയും അധികാരങ്ങെളയും ആയുധവഗ്ഗൎ ം
െവപ്പിച്ചു ്രകൂശിൽ അവരുെടേമൽ ജേയാത്സവം
െകാണ്ടാടി അവെര പരസ്യമായ കാഴച്യാക്കി.

16 അതുെകാണ്ടു ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ സംബന്ധിേച്ചാ
െപരുനാൾ വാവു ശബ്ബത്ത് എന്നീ കായ്യൎ ത്തിേലാ
ആരും നിങ്ങെള വിധിക്കരുതു. 17 ഇവ
വരുവാനിരുന്നവയുെട നിഴലേ്രത; േദഹം എന്നേതാ
്രകിസ്തുവിന്നുള്ളതു. 18 താഴമ്യിലും ദൂതന്മാെര

ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ചു സ്വന്തദശൎ നങ്ങളിൽ
്രപേവശിക്കയും തെന്റ ജഡമനസ്സിനാൽ െവറുെത
ചീക്കൎ യും തലെയ മുറുെക പിടിക്കാതിരിക്കയും
െചയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങെള വിരുതു െതറ്റിക്കരുതു.
19 തലയായവനിൽ നിന്നേല്ലാ ശരീരം മുഴുവൻ
സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ൈചതന്യം ലഭിച്ചും
ഏകീഭവിച്ചും ൈദവികമായ വളച്ചൎ  ്രപാപിക്കുന്നു.

20 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട േലാകത്തിെന്റ
ആദ്യപാഠങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു എങ്കിൽ
േലാകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവെരേപ്പാെല 21

മാനുഷകലപ്നകൾക്കും ഉപേദശങ്ങൾക്കും
അനുസരണയായി: പിടിക്കരുതു, രുചിക്കരുതു,
െതാടരുതു എന്നുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കു കീഴെ്പടുന്നതു
എന്തു? 22 ഇെതല്ലാം ഉപേയാഗത്താൽ നശിച്ചു
േപാകുന്നതേ്രത. 23 അതു ഒെക്കയും
േസ്വച്ഛാരാധനയിലും താഴമ്യിലും ശരീരത്തിെന്റ
ഉേപക്ഷയിലും രസിക്കുന്നവക്കൎ ു ജ്ഞാനത്തിെന്റ േപരു
മാ്രതമുള്ളതു; ജഡാഭിലാഷം അടക്കുവാേനാ
്രപേയാജനമുള്ളതല്ല.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകയാൽ നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
്രകിസ്തുൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു

ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളതു അേന്വഷിപ്പിൻ. 2

ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളതു തേന്ന ചിന്തിപ്പിൻ. 3

നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുെട ജീവൻ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ൈദവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 നമ്മുെട ജീവനായ ്രകിസ്തു െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ
നിങ്ങളും അവേനാടുകൂെട േതജസ്സിൽ െവളിെപ്പടും.

5 ആകയാൽ ദുന്നൎ ടപ്പു, അശുദ്ധി, അതിരാഗം,
ദുേമ്മൎ ാഹം, വി്രഗഹാരാധനയായ അത്യാ്രഗഹം
ഇങ്ങെന ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങെള
മരിപ്പിപ്പിൻ. 6 ഈ വകനിമിത്തം ൈദവേകാപം
അനസരണം െകട്ടവരുെടേമൽ വരുന്നു. 7 അവയിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങളും മുെമ്പ അവയിൽ
നടന്നുേപാന്നു. 8 ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങളും േകാപം,
േ്രകാധം, ഈഷൎ ്യ, വായിൽനിന്നു വരുന്ന ദൂഷണം,
ദുഭൎ ാഷണം ഇവ ഒെക്കയും വിട്ടുകളവിൻ. 9

അേന്യാന്യം േഭാഷ്കു പറയരുതു; നിങ്ങൾ
പഴയമനുഷ്യെന അവെന്റ ്രപവൃത്തികേളാടുകൂെട
ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു, 10 തെന്ന സൃഷ്ടിച്ചവെന്റ
്രപതിമ്രപകാരം പരിജ്ഞാനത്തിന്നായി പുതുക്കം
്രപാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യെന
ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11 അതിൽ യവനനും
െയഹൂദനും എന്നില്ല, പരിേച്ഛദനയും അ്രഗചമ്മൎ വും
എന്നില്ല, ബബ്ബൎ രൻ, ശകൻ, ദാസൻ, സ്വത്രന്തൻ
എന്നുമില്ല; ്രകിസ്തുവേ്രത എല്ലാവരിലും എല്ലാം
ആകുന്നു.

12 അതുെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ വൃതന്മാരും
വിശുദ്ധന്മാരും ്രപിയരുമായി മനസ്സലിവു, ദയ, താഴമ്,
െസൗമ്യത, ദീഘൎ ക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുെകാണ്ടു 13

അേന്യാന്യം െപാറുക്കയും ഒരുവേനാടു ഒരുവന്നു
വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കയും െചയവ്ിൻ;
കത്തൎ ാവു നിങ്ങേളാടു ക്ഷമിച്ചതുേപാെല നിങ്ങളും
െചയവ്ിൻ. 14 എല്ലാറ്റിന്നും മീെത സമ്പൂണ്ണൎ തയുെട
ബന്ധമായ േസ്നഹം ധരിപ്പിൻ. 15 ്രകിസ്തുവിെന്റ
സമാധാനം നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴെട്ട;
അതിന്നേല്ലാ നിങ്ങൾ ഏകശരീരമായി
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വിളിക്കെപ്പട്ടുമിരിക്കുന്നതു; നന്ദിയുള്ളവരായും
ഇരിപ്പിൻ. 16 സങ്കീത്തൎ നങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും
ആത്മികഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും
ബുദ്ധിയുപേദശിച്ചും നന്ദിേയാെട നിങ്ങളുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ ൈദവത്തിന്നു പാടിയും ഇങ്ങെന
്രകിസ്തുവിെന്റ വചനം ഐശ്വയ്യൎ മായി
സകലജ്ഞാനേത്താടുംകൂെട നിങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട. 17

വാക്കിനാേലാ ്രകിയയാേലാ എന്തു െചയത്ാലും
സകലവും കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
െചയത്ും അവൻമുഖാന്തരം പിതാവായ
ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം പറഞ്ഞുംെകാണ്ടിരിപ്പിൻ.

18 ഭായ്യൎ മാേര, നിങ്ങളുെട ഭത്തൎ ാക്കന്മാക്കൎ ു
കത്തൎ ാവിൽ ഉചിതമാകുംവണ്ണം കീഴടങ്ങുവിൻ. 19

ഭത്തൎ ാക്കന്മാേര, നിങ്ങളുെട ഭായ്യൎ മാെര േസ്നഹിപ്പിൻ;
അവേരാടു ൈകപ്പായിരിക്കയുമരുതു. 20 മക്കേള,
നിങ്ങളുെട അമ്മയപ്പന്മാെര സകലത്തിലും
അനുസരിപ്പിൻ. ഇതു കത്തൎ ാവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
കണ്ടാൽ ്രപസാദകരമേല്ലാ. 21 പിതാക്കന്മാേര,
നിങ്ങളുെട മക്കൾ അൈധയ്യൎ െപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെര േകാപിപ്പിക്കരുതു. 22 ദാസന്മാേര,
ജഡ്രപകാരമുള്ള യജമാനന്മാെര സകലത്തിലും
അനുസരിപ്പിൻ; മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല ദൃഷ്ടിേസവകളാലല്ല
കത്തൎ ാവിെന ഭയെപ്പട്ടുെകാണ്ടു ഹൃദയത്തിെന്റ
ഏകാ്രഗതേയാെട അേ്രത അനുസരിേക്കണ്ടതു. 23

നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു ഒെക്കയും മനുഷ്യെക്കൎ ന്നല്ല
കത്തൎ ാവിന്നു എന്നേപാെല മനേസ്സാെട െചയവ്ിൻ. 24

അവകാശെമന്ന ്രപതിഫലം കത്തൎ ാവു തരും
എന്നറിഞ്ഞു കത്തൎ ാവായ ്രകിസ്തുവിെന േസവിപ്പിൻ. 25

അന്യായം െചയ്യുന്നവൻ താൻ െചയത്
അന്യായത്തിന്നു ഒത്തതു ്രപാപിക്കും; മുഖപക്ഷം ഇല്ല.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
യജമാനന്മാേര, നിങ്ങൾക്കും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
യജമാനൻ ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു ദാസന്മാേരാടു
നീതിയും ന്യായവും ആചരിപ്പിൻ.

2 ്രപാത്ഥൎ നയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ; േസ്താ്രതേത്താെട അതിൽ
ജാഗരിപ്പിൻ. 3 എനിക്കു ബന്ധനകാരണമായ
്രകിസ്തുവിെന്റ മമ്മൎ ം ്രപസ്താവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം
ഞങ്ങൾക്കു വചനത്തിെന്റ വാതിൽ തുറന്നുതരികയും
4 ഞാൻ സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം അതിെന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയും ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ. 5 സമയം തക്കത്തിൽ
ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു പുറത്തുള്ളവേരാടു

ജ്ഞാനേത്താെട െപരുമാറുവിൻ. 6 ഓേരാരുത്തേനാടു
നിങ്ങൾ എങ്ങെന ഉത്തരം പറേയണം എന്നു
അറിേയണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട വാക്കു എേപ്പാഴും
കൃപേയാടുകൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചിവരുത്തിയതും
ആയിരിക്കെട്ട.

7 എെന്റ അവസ്ഥ ഒെക്കയും കത്തൎ ാവിൽ
്രപിയസേഹാദരനും വിശ്വസ്തശുശ്രൂഷകനും
സഹഭൃത്യനുമായ തിഹിെക്കാസ ്നിങ്ങേളാടു
അറിയിക്കും. 8 നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട അവസ്ഥ
അറിവാനും അവൻ നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിപ്പാനുമായി 9 ഞാൻ അവെന നിങ്ങളിൽ
ഒരുത്തനായ ഒേനസിെമാസ ്എന്ന വിശ്വസ്തനും
്രപിയനുമായ സേഹാദരേനാടുകൂെട നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവിടെത്ത അവസ്ഥ
എല്ലാം അവർ നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കും.

10 എെന്റ സഹബദ്ധനായ അരിസ്തെഹൎ ാസും
ബന്നൎ ബാസിെന്റ മച്ചുനനായ മെക്കൎ ാസും —
അവെനക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു കലപ്ന കിട്ടീട്ടുണ്ടേല്ലാ;
അവൻ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നാൽ അവെന
ൈകെക്കാൾവിൻ — 11 യുെസ്താസ ്എന്നു പറയുന്ന
േയശുവും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു;
പരിേച്ഛദനക്കാരിൽ ഇവർ മാ്രതം ൈദവരാജ്യത്തിന്നു
കൂട്ടുേവലക്കാരായിട്ടു എനിക്കു ആശ്വാസമായിത്തീന്നൎ ു.
12 നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ദാസനായ എപ്പ്രഫാസ ്നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു;
നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ൈദവഹിതം
സംബന്ധിെച്ചാെക്കയും പൂണ്ണൎ നിശ്ചയമുള്ളവരുമായി
നിേല്ക്കണ്ടതിന്നു അവൻ ്രപാത്ഥൎ നയിൽ നിങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി എേപ്പാഴും േപാരാടുന്നു. 13 നിങ്ങൾക്കും
ലവുദിക്യക്കാക്കൎ ും ഹിയരെപാലിക്കാക്കൎ ും േവണ്ടി
അവൻ വളെര ്രപയാസെപ്പടുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു
ഞാൻ സാക്ഷി. 14 ൈവദ്യനായ ്രപിയ ലൂെക്കാസും
േദമാസും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യുന്നു. 15

ലവുദിക്യയിെല സേഹാദരന്മാക്കൎ ും നുംെഫക്കും
അവളുെട വീട്ടിെല സെഭക്കും വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ. 16

നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഈ േലഖനം വായിച്ചു തീന്നൎ േശഷം
ലവുദിക്യസഭയിൽ കൂെട വായിപ്പിക്കയും
ലവുദിക്യയിൽനിന്നുള്ളതു നിങ്ങളും വായിക്കയും
െചയവ്ിൻ. 17 അഹൎ ിെപ്പാസിേനാടു കത്തൎ ാവിൽ ലഭിച്ച
ശുശ്രൂഷ നിവത്തൎ ിപ്പാൻ േനാേക്കണം എന്നു പറവിൻ.

18 െപൗെലാസായ എെന്റ സ്വന്തകയ്യാെല വന്ദനം;
എെന്റ ബന്ധനങ്ങെള ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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൧൧. െതസ്സെലാനീക്യർെതസ്സെലാനീക്യർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െപൗെലാസും സില്വാെനാസും
തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ ൈദവത്തിലും
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിലും ഉള്ള

െതസ്സെലാനീക്യസെഭക്കു എഴുതുന്നതു: നിങ്ങൾക്കു
കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

2 ഞങ്ങളുെട ്രപാത്ഥൎ നയിൽ നിങ്ങെള
സമ്രിച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ
േവലയും േസ്നഹ്രപയത്നവും 3 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള ്രപത്യാശയുെട
സ്ഥിരതയും ഇടവിടാെത നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഓത്തൎ ു 4 ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾെക്കല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി എേപ്പാഴും
ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം െചയ്യുന്നു. ൈദവത്താൽ
േസ്നഹിക്കെപ്പട്ട സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട
തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന അറിയുന്നുവേല്ലാ. 5 ഞങ്ങളുെട
സുവിേശഷം വചനമായി മാ്രതമല്ല, ശക്തിേയാടും
പരിശുദ്ധാത്മാേവാടും ബഹുനിശ്ചയേത്താടും കൂെട
ആയിരുന്നു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നതു; നിങ്ങളുെട
നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ എങ്ങെന
െപരുമാറിയിരുന്നു എന്നു അറിയുന്നുവേല്ലാ. 6

ബഹുകഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടും നിങ്ങൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സേന്താഷേത്താെട വചനം
ൈകെക്കാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കും കത്തൎ ാവിന്നും
അനുകാരികളായിത്തീന്നൎ ു. 7 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
മെക്കെദാന്യയിലും അഖായയിലും
വിശ്വസിക്കുന്നവക്കൎ ു എല്ലാവക്കൎ ും
മാതൃകയായിത്തീന്നൎ ു. 8 നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ നിന്നു
കത്തൎ ാവിെന്റ വചനം മുഴങ്ങിെച്ചന്നതു
മെക്കെദാന്യയിലും അഖായയിലും മാ്രതമല്ല,
എല്ലാടവും നിങ്ങൾക്കു ൈദവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം
്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒന്നും
പറവാൻ ആവശ്യമില്ല. 9 ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽ എങ്ങെനയുള്ള ്രപേവശനം സാധിച്ചു
എന്നും ജീവനുള്ള സത്യൈദവെത്ത േസവിപ്പാനും 10

അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിപ്പൎ ിച്ച തെന്റ
പു്രതനും വരുവാനുള്ള േകാപത്തിൽനിന്നു നെമ്മ
വിടുവിക്കുന്നവനുമായ േയശു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു
വരുന്നതു കാത്തിരിപ്പാനും നിങ്ങൾ വി്രഗഹങ്ങെള
വിട്ടു ൈദവത്തിങ്കേലക്കു എങ്ങെന തിരിഞ്ഞുവന്നു
എന്നും അവർ തെന്ന പറയുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വന്നതു വ്യത്ഥൎ മായില്ല എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 2 നിങ്ങൾ അറിയുംേപാെല

ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയിൽെവച്ചു കഷ്ടവും അപമാനവും
അനുഭവിച്ചിട്ടും വലിയ േപാരാട്ടേത്താെട

ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിപ്പാൻ
ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിൽ ൈധയ്യൎ െപ്പട്ടിരുന്നു. 3

ഞങ്ങളുെട ്രപേബാധനം അബദ്ധത്തിൽനിേന്നാ
അശുദ്ധിയിൽനിേന്നാ വ്യാജേത്താടേയാ വന്നതല്ല. 4

ഞങ്ങെള സുവിേശഷം ഭരേമലപ്ിേക്കണ്ടതിന്നു
ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിന്നു െകാള്ളാകുന്നവരായി
െതളിഞ്ഞതുേപാെല ഞങ്ങൾ മനുഷ്യെരയല്ല
ഞങ്ങളുെട ഹൃദയം േശാധനെചയ്യുന്ന ൈദവെത്ത
അേ്രത ്രപസാദിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതു. 5

നിങ്ങൾ അറിയുംേപാെല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും
മുഖസ്തുതിേയാ ്രദവ്യാ്രഗഹത്തിെന്റ ഉപായേമാ
്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല; ൈദവം സാക്ഷി. 6 ്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്ന അവെസ്ഥക്കു
ഘനേത്താെടയിരിപ്പാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങൾ
മനുഷ്യേരാടു, നിങ്ങേളാടാകെട്ട മറ്റുള്ളവേരാടാകെട്ട
മാനം അേന്വഷിച്ചില്ല; 7 ഒരു അമ്മ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള
േപാറ്റുംേപാെല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
ആ്രദൎ തയുള്ളവരായിരുന്നു. 8 ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ
നിങ്ങെള ഓമനിച്ചുെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിപ്പാൻ മാ്രതമല്ല, നിങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കു ്രപിയരാകയാൽ ഞങ്ങളുെട ്രപാണനും
കൂെട െവച്ചുതരുവാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു. 9

സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനവും
്രപയാസവും നിങ്ങൾ ഓക്കൎ ുന്നുവേല്ലാ; നിങ്ങളിൽ
ആക്കൎ ും ഭാരമായിത്തീരരുതു എന്നു െവച്ചു ഞങ്ങൾ
രാവും പകലും േവല െചയത്ുെകാണ്ടു നിങ്ങേളാടു
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ചു. 10

വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എ്രത
പവി്രതമായും നീതിയായും അനിന്ദ്യമായും നടന്നു
എന്നതിന്നു നിങ്ങളും ൈദവവും സാക്ഷി. 11 തെന്റ
രാജ്യത്തിന്നും മഹത്വത്തിന്നും നിങ്ങെള വിളിക്കുന്ന
ൈദവത്തിന്നു േയാഗ്യമായി നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം 12

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെന അപ്പൻ മക്കെള
എന്നേപാെല ്രപേബാധിപ്പിച്ചും ഉത്സാഹിപ്പിച്ചും
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും േപാന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു
അറിയാമേല്ലാ.

13 ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിച്ച ൈദവവചനം നിങ്ങൾ
േകട്ടു, മനുഷ്യെന്റ വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ
ആകുന്നതുേപാെല ൈദവവചനമായിട്ടു തേന്ന
ൈകെക്കാണ്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ ൈദവെത്ത
ഇടവിടാെത സ്തുതിക്കുന്നു; വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ
അതു വ്യാപരിച്ചുെകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 14

സേഹാദരന്മാേര, െയഹൂദ്യയിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
ൈദവസഭകൾക്കു നിങ്ങൾ അനുകാരികളായിത്തീന്നൎ ു.
അവർ െയഹൂദരാൽ അനുഭവിച്ചതു തേന്ന നിങ്ങളും
സ്വജാതിക്കാരാൽ അനുഭവിച്ചുവേല്ലാ. 15 െയഹൂദർ
കത്തൎ ാവായ േയശുവിെനയും
സ്വന്ത്രപവാചകന്മാെരയും െകാന്നവരും ഞങ്ങെള
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞവരും ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കാത്തവരും സകലമനുഷ്യക്കൎ ും

൧. െതസ്സെലാനീക്യർ 1:2 918 ൧. െതസ്സെലാനീക്യർ 2:15



3

4

വിേരാധികളും 16 ജാതികൾ
രക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്നായി ഞങ്ങൾ അവേരാടു
്രപസംഗിക്കുന്നതു വിലക്കുന്നവരും ആകുന്നു;
അങ്ങെന അവർ തങ്ങളുെട പാപങ്ങെള എേപ്പാഴും
പൂരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ൈദവേ്രകാധം അവരുെടേമൽ
മുഴുത്തുവന്നിരിക്കുന്നു.

17 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ അലപ്േനരേത്തക്കു
ഹൃദയംെകാണ്ടല്ല, മുഖംെകാണ്ടു നിങ്ങെള
വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടു ബഹു കാംക്ഷേയാെട നിങ്ങളുെട
മുഖം കാണ്മാൻ ഏറ്റവും അധികം ശ്രമിച്ചു. 18

അതുെകാണ്ടു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുവാൻ
ഞങ്ങൾ, വിേശഷാൽ െപൗെലാസായ ഞാൻ, ഒന്നു
രണ്ടു്രപാവശ്യം വിചാരിച്ചു; എന്നാൽ സാത്താൻ
ഞങ്ങെള തടുത്തു. 19 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശുവിെന്റ മുമ്പാെക അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ
ഞങ്ങളുെട ആശേയാ സേന്താഷേമാ
്രപശംസാകിരീടേമാ ആർ ആകുന്നു? നിങ്ങളും
അല്ലേയാ? 20 ഞങ്ങളുെട മഹത്വവും സേന്താഷവും
നിങ്ങൾ തേന്ന.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകയാൽ സഹിച്ചുകൂടാഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ
അേഥനയിൽ തനിച്ചു ഇരിേക്കണ്ടിവന്നാലും
േവണ്ടതില്ല എന്നുെവച്ചു ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ 2

ആരും കുലുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നിങ്ങെള
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാനും നിങ്ങളുെട വിശ്വാസം
സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിപ്പാനുമായിട്ടു
നമ്മുെട സേഹാദരനും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ
ശുശ്രൂഷകനുമായ തിെമാെഥെയാസിെന അയച്ചു. 3

കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ നാം നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4 നാം
കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിവരും എന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
കൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു;
അവ്വണ്ണം തേന്ന സംഭവിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 5 ഇതുനിമിത്തം എനിക്കു ഒട്ടും
സഹിച്ചുകൂടാഞ്ഞിട്ടു പരീക്ഷകൻ നിങ്ങെള
പരീക്ഷിച്ചുേവാ ഞങ്ങളുെട ്രപയത്നം
െവറുെതയായിേപ്പാേയാ എന്നു ഭയെപ്പട്ടു ഞാൻ
നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ വസ്തുത അറിേയണ്ടതിന്നു
ആളയച്ചു. 6 ഇേപ്പാേഴാ, തിെമാെഥെയാസ ്നിങ്ങളുെട
അടുക്കൽനിന്നു വന്നു നിങ്ങളുെട വിശ്വാസെത്തയും
േസ്നഹെത്തയും പറ്റിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള കാണ്മാൻ
വാഞഛ്ിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ ഞങ്ങെളയും
കാണ്മാൻ വാഞഛ്ിച്ചുെകാണ്ടു ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചു
നിങ്ങൾക്കു എേപ്പാഴും നല്ല ഓമ്മൎ  ഉണ്ടു എന്നും
ഞങ്ങേളാടു സദ്വത്തൎ മാനം അറിയിച്ച കാരണത്താൽ, 7

സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങളുെട സകല കഷ്ടത്തിലും
സങ്കടത്തിലും നിങ്ങളുെട വിശ്വാസം േഹതുവായി
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ആശ്വാസം ്രപാപിച്ചു. 8

നിങ്ങൾ കത്തൎ ാവിൽ നിലനില്ക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു. 9 നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി ഞങ്ങൾ
സേന്താഷിക്കുന്ന സകല സേന്താഷത്തിന്നും
തക്കതായി ൈദവത്തിന്നു എെന്താരു േസ്താ്രതം
െചയവ്ാൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയും? 10 ഇനി നിങ്ങളുെട
മുഖം കാണ്മാനും നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ കുറവു
തീപ്പൎ ാനുമായി ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വളെര
താലപ്യ്യൎ േത്താെട ്രപാത്ഥൎ ിച്ചുേപാരുന്നു.

11 നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവനും നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശുവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുവാൻ വഴിനിരത്തിത്തരുമാറാകെട്ട. 12 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള േസ്നഹം
വദ്ധൎ ിക്കുന്നതുേപാെല കത്തൎ ാവു നിങ്ങൾക്കു തമ്മിലും
എല്ലാവേരാടുമുള്ള േസ്നഹം വദ്ധൎ ിപ്പിച്ചു
കവിയുമാറാക്കുകയും 13 ഇങ്ങെന നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു തെന്റ സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായി
വരുന്ന ്രപത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ മുമ്പാെക വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ
അനിന്ദ്യരായി െവളിെപ്പടുംവണ്ണം നിങ്ങളുെട
ഹൃദയങ്ങെള സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുമാറാകെട്ട.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര, ൈദവ ്രപസാദം
ലഭിപ്പാന്തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങെന
നടേക്കണം എന്നു ഞങ്ങേളാടു

്രഗഹിച്ചതുേപാെല — നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതുേപാെല
തേന്ന — ഇനിയും അധികം വദ്ധൎ ിച്ചു വേരണ്ടതിന്നു
ഞങ്ങൾ കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിച്ചു ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 2

ഞങ്ങൾ കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ ആജ്ഞയാൽ ഇന്ന
കലപ്നകെള തന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
3 ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടേമാ നിങ്ങളുെട ശുദ്ധീകരണം
തേന്ന. നിങ്ങൾ ദുന്നൎ ടപ്പു വിെട്ടാഴിഞ്ഞു 4

ഓേരാരുത്തൻ ൈദവെത്ത അറിയാത്ത
ജാതികെളേപ്പാെല കാമവികാരത്തിലല്ല, 5

വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും താന്താെന്റ
പാ്രതെത്ത േനടിെക്കാള്ളെട്ട. 6 ഈ കായ്യൎ ത്തിൽ ആരും
അതി്രകമിക്കയും സേഹാദരെന ചതിക്കയും അരുതു;
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു മുെമ്പ പറഞ്ഞതുേപാെല ഈ
വെകക്കു ഒെക്കയും ്രപതികാരം െചയ്യുന്നവൻ
കത്തൎ ാവേല്ലാ. 7 ൈദവം നെമ്മ അശുദ്ധിക്കല്ല
വിശുദ്ധീകരണത്തിന്നേ്രത വിളിച്ചതു. 8 ആകയാൽ
തുച്ഛീകരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യെന അല്ല, തെന്റ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന ൈദവെത്ത
തേന്ന തുച്ഛീകരിക്കുന്നു.

9 സേഹാദര്രപീതിെയക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു
എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല; അേന്യാന്യം േസ്നഹിപ്പാൻ
നിങ്ങൾ ൈദവത്താൽ ഉപേദശം ്രപാപിച്ചതല്ലാെത 10

മെക്കെദാന്യയിൽ എങ്ങുമുള്ള സേഹാദരന്മാേരാടു
ഒെക്കയും അങ്ങെന ആചരിച്ചും േപാരുന്നുവേല്ലാ.
എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, അതിൽ നിങ്ങൾ
അധികമായി വദ്ധൎ ിച്ചുവേരണം എന്നും 11

പുറത്തുള്ളവേരാടു മയ്യൎ ാദയായി നടപ്പാനും ഒന്നിന്നും
മുട്ടില്ലാതിരിപ്പാനും േവണ്ടി 12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല അടങ്ങിപ്പാപ്പൎ ാനും
സ്വന്തകായ്യൎ ം േനാക്കുവാനും സ്വന്തൈകെകാണ്ടു േവല
െചയവ്ാനും അഭിമാനം േതാേന്നണം എന്നും നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

13 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയില്ലാത്ത
മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെല ദുഃഖിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
നി്രദെകാള്ളുന്നവെരക്കുറിച്ചു അറിവില്ലാതിരിക്കരുതു
എന്നു ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14 േയശു മരിക്കയും
ജീവിെച്ചഴുേന്നൽക്കയും െചയത്ു എന്നു നാം
വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങെന തേന്ന ൈദവം
നി്രദെകാണ്ടവെരയും േയശുമുഖാന്തരം
അവേനാടുകൂെട വരുത്തും. 15 കത്തൎ ാവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതവെര ജീവേനാെട േശഷിക്കുന്നവരായ നാം

൧. െതസ്സെലാനീക്യർ 2:16 919 ൧. െതസ്സെലാനീക്യർ 4:15
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നി്രദെകാണ്ടവക്കൎ ു മുമ്പാകയില്ല എന്നു ഞങ്ങൾ
കത്തൎ ാവിെന്റ വചനത്താൽ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 16

കത്തൎ ാവു താൻ ഗംഭീരനാദേത്താടും ്രപധാനദൂതെന്റ
ശബ്ദേത്താടും ൈദവത്തിെന്റ കാഹളേത്താടുംകൂെട
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ്രകിസ്തുവിൽ
മരിച്ചവർ മുെമ്പ ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നൽക്കയും െചയ്യും. 17

പിെന്ന ജീവേനാെട േശഷിക്കുന്ന നാം അവേരാടു
ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കത്തൎ ാവിെന എതിേരലപ്ാൻ
േമഘങ്ങളിൽ എടുക്കെപ്പടും; ഇങ്ങെന നാം എേപ്പാഴും
കത്തൎ ാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കും. 18 ഈ
വചനങ്ങെളെക്കാണ്ടു അേന്യാന്യം
ആശ്വസിപ്പിച്ചുെകാൾവിൻ.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, കാലങ്ങെളയും
സമയങ്ങെളയും കുറിച്ചു നിങ്ങെള
എഴുതിയറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല. 2 കള്ളൻ

രാ്രതിയിൽ വരുേമ്പാെല കത്തൎ ാവിെന്റ നാൾ വരുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന നന്നായി അറിയുന്നുവേല്ലാ. 3

അവർ സമാധാനെമന്നും നിഭൎയെമന്നും പറയുേമ്പാൾ
ഗഭൎ ിണിക്കു ്രപസവേവദന വരുേമ്പാെല അവക്കൎ ു
െപെട്ടന്നു നാശം വന്നു ഭവിക്കും; അവക്കൎ ു
െതറ്റിെയാഴിയാവതുമല്ല. 4 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നേപാെല നിങ്ങെള പിടിപ്പാൻ
നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല; 5 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
െവളിച്ചത്തിെന്റ മക്കളും പകലിെന്റ മക്കളും ആകുന്നു;
നാം രാ്രതിക്കും ഇരുളിന്നുമുള്ളവരല്ല. 6 ആകയാൽ
നാം േശഷമുള്ളവെരേപ്പാെല ഉറങ്ങാെത ഉണന്നൎ ും
സുേബാധമായുമിരിക്ക. 7 ഉറങ്ങുന്നവർ രാ്രതിയിൽ
ഉറങ്ങുന്നു; മദ്യപിക്കുന്നവർ രാ്രതിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു.
8 നാേമാ പകലിന്നുള്ളവരാകയാൽ വിശ്വാസവും
േസ്നഹവും എന്ന കവചവും ശിര്രസ്തമായി രക്ഷയുെട
്രപത്യാശയും ധരിച്ചുെകാണ്ടു സുേബാധമായിരിക്ക. 9

ൈദവം നെമ്മ േകാപത്തിന്നല്ല, 10 നാം
ഉണന്നൎ ിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തേന്നാടുകൂെട
ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു നമുക്കു േവണ്ടി മരിച്ച നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുമൂലം രക്ഷെയ
്രപാപിപ്പാനേ്രത നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതു. 11 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ െചയത്ുവരുന്നതുേപാെല അേന്യാന്യം

്രപേബാധിപ്പിച്ചും തമ്മിൽ ആത്മിക വദ്ധൎ നവരുത്തിയും
േപാരുവിൻ.

12 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ
അദ്ധ്വാനിക്കയും കത്തൎ ാവിൽ നിങ്ങെള ഭരിക്കയും
്രപേബാധിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നവെര അറിഞ്ഞു
അവരുെട േവലനിമിത്തം 13 ഏറ്റവും േസ്നഹേത്താെട
വിചാരിേക്കണം എന്നു നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നു.
തമ്മിൽ സമാധാനമായിരിപ്പിൻ. 14 സേഹാദരന്മാേര,
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതു: ്രകമം
െകട്ടവെര ബുദ്ധിയുപേദശിപ്പിൻ;
ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവെര ൈധയ്യൎ െപ്പടുത്തുവിൻ;
ബലഹീനെര താങ്ങുവിൻ; എല്ലാവേരാടും ദീഘൎ ക്ഷമ
കാണിപ്പിൻ. 15 ആരും തിന്മക്കു പകരം തിന്മ
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ; തമ്മിലും
എല്ലാവേരാടും എേപ്പാഴും നന്മ
െചയത്ുെകാണ്ടിരിപ്പിൻ; 16 എേപ്പാഴും
സേന്താഷിപ്പിൻ; 17 ഇടവിടാെത ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ 18

എല്ലാറ്റിന്നും േസ്താ്രതം െചയവ്ിൻ; ഇതേല്ലാ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദേവഷ്ടം. 19

ആത്മാവിെന െകടുക്കരുതു. 20 ്രപവചനം
തുച്ഛീകരിക്കരുതു. 21 സകലവും േശാധന െചയത്ു
നല്ലതു മുറുെക പിടിപ്പിൻ. 22 സകലവിധേദാഷവും
വിട്ടകലുവിൻ.

23 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം തേന്ന നിങ്ങെള
മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകെട്ട; നിങ്ങളുെട
ആത്മാവും ്രപാണനും േദഹവും അേശഷം നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ
അനിന്ദ്യമായി െവളിെപ്പടുംവണ്ണം
കാക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട. 24 നിങ്ങെള വിളിക്കുന്നവൻ
വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു; അവൻ അതു നിവത്തൎ ിക്കും.

25 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ.

26 സകല സേഹാദരന്മാെരയും
വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ വന്ദനം െചയവ്ിൻ. 27

കത്തൎ ാവാണ, സേഹാദരന്മാെര ഒെക്കയും ഈ േലഖനം
വായിച്ചു േകൾപ്പിേക്കണം.

28 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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൨൨. െതസ്സെലാനീക്യർെതസ്സെലാനീക്യർ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
െപൗെലാസും സില്വാെനാസും
തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ ൈദവത്തിലും
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുമുള്ള

െതസ്സെലാനീക്യസെഭക്കു എഴുതുന്നതു: 2 പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽ നിന്നും കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട വിശ്വാസം ഏറ്റവും
വദ്ധൎ ിച്ചും ആളാം്രപതി നിങ്ങൾക്കു എല്ലാവക്കൎ ും
അേന്യാന്യം േസ്നഹം െപരുകിയും വരികയാൽ ഞങ്ങൾ
േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം ൈദവത്തിന്നു എേപ്പാഴും
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു േസ്താ്രതം െചയവ്ാൻ
കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 4 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
സഹിക്കുന്ന സകല ഉപ്രദവങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലുമുള്ള
നിങ്ങളുെട സഹിഷണ്തയും വിശ്വാസവും നിമിത്തം
ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ സഭകളിൽ നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി
്രപശംസിക്കുന്നു. 5 അതു നിങ്ങൾ കഷ്ടെപ്പടുവാൻ
േഹതുവായിരിക്കുന്ന ൈദവരാജ്യത്തിന്നു നിങ്ങെള
േയാഗ്യന്മാരായി എണ്ണും എന്നിങ്ങെന ൈദവത്തിെന്റ
നീതിയുള്ള വിധിക്കു അടയാളം ആകുന്നു. 6

കത്തൎ ാവായ േയശു തെന്റ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു അഗ്നിജ്വാലയിൽ ്രപത്യക്ഷനായി 7

ൈദവെത്ത അറിയാത്തവക്കൎ ും നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശുവിെന്റ സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവക്കൎ ും
്രപതികാരം െകാടുക്കുേമ്പാൾ 8 നിങ്ങെള
പീഡിപ്പിക്കുന്നവക്കൎ ു പീഡയും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങേളാടു കൂെട ആശ്വാസവും പകരം
നല്കുന്നതു ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിയേല്ലാ. 9 ആ
നാളിൽ അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരിൽ
മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന്നും ഞങ്ങളുെട സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചതുേപാെല വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ
അതിശയവിഷയം ആേകണ്ടതിന്നും 10 വരുേമ്പാൾ
സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കത്തൎ ാവിെന്റ
സന്നിധാനവും അവെന്റ വല്ലഭത്വേത്താടുകൂടിയ
മഹത്വവും വിട്ടകന്നു നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി
അനുഭവിക്കും. 11 അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റയും കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും
കൃപയാൽ നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ നാമം
നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അവനിലും മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന്നു
12 നമ്മുെട ൈദവം നിങ്ങെള തെന്റ വിളിക്കു
േയാഗ്യരായി എണ്ണി സൽഗുണത്തിലുള്ള
സകലതാലപ്യ്യൎ വും വിശ്വാസത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
ശക്തിേയാെട പൂണ്ണൎ മാക്കിത്തേരണം എന്നു
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി എേപ്പാഴും ്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഇനി സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയും അവെന്റ
അടുക്കലുള്ള നമ്മുെട സമാഗമനവും

സംബന്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നതു:
2 കത്തൎ ാവിെന്റ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുെവച്ചു
നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാവിനാേലാ വചനത്താേലാ
ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള േലഖനത്താേലാ
സുേബാധംവിട്ടു േവഗത്തിൽ ഇളകുകയും
െഞട്ടിേപ്പാകയുമരുതു. 3 ആരും ഏതുവിേധനയും
നിങ്ങെള ചതിക്കരുതു; ആദ്യേമ വിശ്വാസത്യാഗം
സംഭവിക്കയും നാശേയാഗ്യനും
അധമ്മൎ മൂത്തൎ ിയുമായവൻ െവളിെപ്പടുകയും േവണം. 4

അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു ൈദവം
എന്നു നടിച്ചു, ൈദവം എേന്നാ പൂജാവിഷയം
എേന്നാ േപരുള്ള സകലത്തിന്നും മീെത തെന്നത്താൻ
ഉയത്തൎ ുന്ന എതിരാളി അേ്രത. 5 നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞു എന്നു ഓക്കൎ ുന്നില്ലേയാ? 6 അവൻ
സമയത്തിന്നു മുെമ്പ െവളിെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ഇേപ്പാൾ തടുക്കുന്നതു എന്തു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 7 അധമ്മൎ ത്തിെന്റ മമ്മൎ ം ഇേപ്പാേഴ
വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടു; ഇതുവെര തടുക്കുന്നവൻ
വഴിയിൽനിന്നു നീങ്ങിേപാക മാ്രതം േവണം. 8

അേപ്പാൾ അധമ്മൎ മൂത്തൎ ി െവളിെപ്പട്ടുവരും; അവെന
കത്തൎ ാവായ േയശു തെന്റ വായിെല ശ്വാസത്താൽ
ഒടുക്കി തെന്റ ്രപത്യക്ഷതയുെട ്രപഭാവത്താൽ
നശിപ്പിക്കും. 9 അധമ്മൎ മൂത്തൎ ിയുെട ്രപത്യക്ഷത
നശിച്ചുേപാകുന്നവക്കൎ ു സാത്താെന്റ
വ്യാപാരശക്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ
സകലശക്തിേയാടും അടയാളങ്ങേളാടും
അത്ഭുതങ്ങേളാടും അനീതിയുെട സകല
വഞ്ചനേയാടും കൂെട ആയിരിക്കും; 10 അവർ
രക്ഷിക്കെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം സത്യെത്ത േസ്നഹിച്ചു
ൈകെക്കാള്ളായ്കയാൽ തേന്ന അങ്ങെന ഭവിക്കും. 11

സത്യെത്ത വിശ്വസിക്കാെത അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന
ഏവക്കൎ ും ന്യായവിധി വേരണ്ടതിന്നു 12 ൈദവം
അവക്കൎ ു േഭാഷ്കു വിശ്വസിക്കുമാറു വ്യാജത്തിെന്റ
വ്യാപാരശക്തി അയക്കുന്നു.

13 ഞങ്ങേളാ, കത്തൎ ാവിന്നു ്രപിയരായ
സേഹാദരന്മാേര, ൈദവം നിങ്ങെള ആദിമുതൽ
ആത്മാവിെന്റ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിെന്റ
വിശ്വാസത്തിലും രെക്ഷക്കായി
തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ നിമിത്തം
ൈദവെത്ത എേപ്പാഴും സ്തുതിപ്പാൻ കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
14 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മഹത്വം
്രപാപിപ്പാനേല്ലാ അവൻ ഞങ്ങളുെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്താൽ നിങ്ങെള രെക്ഷക്കു
വിളിച്ചതു. 15 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ
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ഉെറച്ചുനിന്നു ഞങ്ങൾ വാക്കിനാേലാ േലഖനത്താേലാ
ഉപേദശിച്ചുതന്ന ്രപമാണങ്ങെള മുറുെക
പിടിച്ചുെകാൾവിൻ.

16 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുതാനും നെമ്മ
േസ്നഹിച്ചു നിത്യാശ്വാസവും നല്ല ്രപത്യാശയും
കൃപയാെല നല്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവവും 17 നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിച്ചു
എല്ലാ നല്ല ്രപവൃത്തിയിലും വാക്കിലും
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുമാറാകെട്ട.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര, കത്തൎ ാവിെന്റ
വചനം നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
എത്തിയതുേപാെല േവഗം വ്യാപിച്ചു

മഹത്വെപ്പടുവാനും 2 വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ
മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ
വിടുവിക്കെപ്പടുവാനും ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ; വിശ്വാസം എല്ലാവക്കൎ ും ഇല്ലേല്ലാ. 3

കത്തൎ ാേവാ വിശ്വസ്തൻ; അവൻ നിങ്ങെള ഉറപ്പിച്ചു
ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽ അകെപ്പടാതവണ്ണം കാത്തുെകാള്ളും.
4 ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നു
എന്നും േമലാലും െചയ്യും എന്നും ഞങ്ങൾ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു കത്തൎ ാവിൽ ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു. 5

കത്തൎ ാവു താൻ നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള
ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹത്തിേലക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സഹിഷണ്തയിേലക്കും തിരിക്കുമാറാകെട്ട.

6 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങേളാടു ്രപാപിച്ച ്രപമാണം
വിട്ടു ്രകമംെകട്ടു നടക്കുന്ന ഏതു സേഹാദരേനാടും
അകന്നുെകാേള്ളണം എന്നു നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങെള അനുകരിേക്കണ്ടിയതു
എങ്ങെന എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ്രകമം െകട്ടു നടന്നിട്ടില്ല, 8

ആരുെടയും ആഹാരം െവറുെത അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല;
നിങ്ങളിൽ ആക്കൎ ും ഭാരമായിത്തീരരുതു എന്നുെവച്ചു
ഞങ്ങൾ അദ്ധ്വാനേത്താടും ്രപയാസേത്താടും കൂെട
രാപ്പകൽ േവലെചയത്ു േപാന്നതു 9

അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അനുകരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു
ഞങ്ങെള മാതൃകയാക്കിത്തേരണ്ടതിന്നേ്രത. 10

േവലെചയവ്ാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ തിന്നുകയുമരുതു
എന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ
ഒട്ടും േവല െചയ്യാെത പരകായ്യൎ ം േനാക്കി ്രകമംെകട്ടു
നടക്കുന്നു എന്നു േകൾക്കുന്നു. 12

ഇങ്ങെനയുള്ളവേരാടു: സാവധാനേത്താടു േവല
െചയത്ു അേഹാവൃത്തി കഴിേക്കണം എന്നു
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചു
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 13 നിങ്ങേളാ, സേഹാദരന്മാേര,
നന്മ െചയ്യുന്നതിൽ തളന്നൎ ു േപാകരുതു. 14 ഈ
േലഖനത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുെട വാക്കു
അനുസരിക്കാത്തവൻ നാണിേക്കണ്ടതിന്നു
അവേനാടുള്ള സംസഗ്ഗൎ ം വിട്ടു അവെന േവറുതിരിപ്പിൻ.
15 എങ്കിലും ശ്രതു എന്നു വിചാരിക്കാെത
സേഹാദരൻ എന്നുെവച്ചു അവെന
ബുദ്ധിയുപേദശിക്കയേ്രത േവണ്ടതു.

16 സമാധാനത്തിെന്റ കത്തൎ ാവായവൻ താൻ
നിങ്ങൾക്കു എല്ലായേ്പാഴും സകലവിധത്തിലും
സമാധാനം നല്കുമാറാകെട്ട; കത്തൎ ാവു
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടും കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

17 െപൗെലാസായ എെന്റ കയ്യാൽ വന്ദനം; സകല
േലഖനത്തിലും ഇതുതേന്ന അടയാളം; ഇങ്ങെന ഞാൻ
എഴുതുന്നു. 18 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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൧൧. തിെമാെഥെയാസതിെമാെഥെയാസ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റയും
നമ്മുെട ്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും
കലപ്ന്രപകാരം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ

അെപ്പാസ്തലനായ െപൗെലാസ് 2 വിശ്വാസത്തിൽ
നിജപു്രതനായ തിെമാെഥെയാസിന്നു എഴുതുന്നതു:
പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ നിന്നും നിനക്കു
കൃപയും കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 അന്യഥാ ഉപേദശിക്കരുെതന്നും വിശ്വാസം എന്ന
ൈദവവ്യവെസ്ഥക്കല്ല തക്കൎ ങ്ങൾക്കു മാ്രതം ഉതകുന്ന
െകട്ടുകഥകെളയും അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികെളയും
ശ്രദ്ധിക്കരുെതന്നും ചിലേരാടു
ആജ്ഞാപിേക്കണ്ടതിന്നു 4 നീ എെഫെസാസിൽ
താമസിേക്കണം എന്നു ഞാൻ മെക്കേദാെന്യക്കു
േപാകുേമ്പാൾ അേപക്ഷിച്ചതുേപാെല ഇേപ്പാഴും
െചയ്യുന്നു. 5 ആജ്ഞയുെട ഉേദ്ദശേമാ: ശുദ്ധഹൃദയം,
നല്ല മനസ്സാക്ഷി, നിവൎ ്യാജവിശ്വാസം എന്നിവയാൽ
ഉളവാകുന്ന േസ്നഹം തേന്ന. 6 ചിലർ ഇവ വിട്ടുമാറി
വൃഥാവാദത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞു 7

ധേമ്മൎ ാപേദഷ്ടക്കന്മാരായിരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു; തങ്ങൾ
പറയുന്നതു ഇന്നതു എന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നതു ഇന്നതു
എന്നും ്രഗഹിക്കുന്നില്ലതാനും. 8 ന്യായ്രപമാണേമാ
നീതിമാന്നല്ല, അധമ്മൎ ികൾ, അഭക്തർ,
അനുസരണംെകട്ടവർ, പാപികൾ, അശുദ്ധർ,
ബാഹ്യന്മാർ, പിതൃഹന്താക്കൾ, മാതൃഹന്താക്കൾ,
കുലപാതകർ, 9 ദുന്നൎ ടപ്പുക്കാർ,
പുരുഷൈമഥുനക്കാർ, നരേമാഷ്ടാക്കൾ,
േഭാഷ്കുപറയുന്നവർ, കള്ളസ്സത്യം െചയ്യുന്നവർ
എന്നീവകക്കാക്കൎ ും 10 പേത്ഥ്യാപേദശത്തിന്നു
വിപരീതമായ മറ്റു ഏതിന്നും അേ്രത െവച്ചിരിക്കുന്നതു
എന്നു ്രഗഹിച്ചുെകാണ്ടു അതിെന ന്യാേയാചിതമായി
ഉപേയാഗിച്ചാൽ ന്യായ്രപമാണം നല്ലതു തേന്ന എന്നു
നാം അറിയുന്നു. 11 ഈ പരിജ്ഞാനം, എങ്കൽ
ഭരേമലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നതായി ധന്യനായ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വമുള്ള സുവിേശഷത്തിന്നു അനുസാരമായതു
തേന്ന.

12 എനിക്കു ശക്തി നല്കിയ ്രകിസ്തുേയശു എന്ന
നമ്മുെട കത്തൎ ാവു എെന്ന വിശ്വസ്തൻ എന്നു എണ്ണി
ശുശ്രൂെഷക്കു ആക്കിയതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെന
സ്തുതിക്കുന്നു. 13 മുെമ്പ ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപ്രദവിയും
നിഷഠ്ൂരനും ആയിരുന്നു; എങ്കിലും അവിശ്വാസത്തിൽ
അറിയാെത െചയത്താകെകാണ്ടു എനിക്കു കരുണ
ലഭിച്ചു; 14 നമ്മുെട കത്തൎ ാവിെന്റ കൃപ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസേത്താടും
േസ്നഹേത്താടുംകൂെട അത്യന്തം വദ്ധൎ ിച്ചുമിരിക്കുന്നു.
15 ്രകിസ്തുേയശു പാപികെള രക്ഷിപ്പാൻ േലാകത്തിൽ
വന്നു എന്നുള്ളതു വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും
അംഗീകരിപ്പാൻ േയാഗ്യവുമായ വചനം തേന്ന; ആ

പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ. 16 എന്നിട്ടും
േയശു്രകിസ്തു നിത്യജീവന്നായിെക്കാണ്ടു തന്നിൽ
വിശ്വസിപ്പാനുള്ളവക്കൎ ു ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്നായി
സകലദീഘൎ ക്ഷമയും ഒന്നാമനായ എന്നിൽ
കാണിേക്കണ്ടതിന്നു എനിക്കു കരുണ ലഭിച്ചു. 17

നിത്യരാജാവായി അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ
ഏകൈദവത്തിന്നു എെന്നേന്നക്കും ബഹുമാനവും
മഹത്വവും. ആേമൻ.

18 മകേന, തിെമാെഥെയാേസ, നിെന്നക്കുറിച്ചു
മുമ്പുണ്ടായ ്രപവചനങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ
ആജ്ഞ നിനക്കു ഏലപ്ിക്കുന്നു; നീ വിശ്വാസവും നല്ല
മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവെയ അനുസരിച്ചു
നല്ല യുദ്ധേസവ െചയ്ക. 19 ചിലർ നല്ല മനസ്സാക്ഷി
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു അവരുെട വിശ്വാസക്കപ്പൽ
തകന്നൎ ുേപായി; 20 ഹുമനെയാസും അെലക്സന്തരും
ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ ആകുന്നു; അവർ ദൂഷണം
പറയാതിരിപ്പൻ പഠിേക്കണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവെര
സാത്താെന ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ സകലമനുഷ്യക്കൎ ും നാം
സവ്വൎ ഭക്തിേയാടും ഘനേത്താടുംകൂെട
സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം

കഴിേക്കണ്ടതിന്നു വിേശഷാൽ രാജാക്കന്മാക്കൎ ും
സകലഅധികാരസ്ഥന്മാക്കൎ ും േവണ്ടി 2 യാചനയും
്രപാത്ഥൎ നയും പക്ഷവാദവും േസ്താ്രതവും െചേയ്യണം
എന്നു ഞാൻ സകലത്തിന്നും മുെമ്പ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3 അതു നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും ്രപസാദകരവും
ആകുന്നു. 4 അവൻ സകലമനുഷ്യരും രക്ഷ
്രപാപിപ്പാനും സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിൽ
എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. 5 ൈദവം ഒരുവനേല്ലാ;
ൈദവത്തിന്നും മനുഷ്യക്കൎ ും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ: 6

എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി മറുവിലയായി തെന്നത്താൻ
െകാടുത്ത മനുഷ്യനായ ്രകിസ്തുേയശു തേന്ന. 7

തക്കസമയത്തു അറിയിേക്കണ്ടിയ ഈ
സാക്ഷ്യത്തിന്നായി ഞാൻ ്രപസംഗിയും
അെപ്പാസ്തലനുമായി -- േഭാഷ്കല്ല, പരമാത്ഥൎ ം തേന്ന
പറയുന്നു -- ജാതികെള വിശ്വാസവും സത്യവും
ഉപേദശിപ്പാൻ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

8 ആകയാൽ പുരുഷന്മാർ എല്ലാടത്തും േകാപവും
വാഗ്വാദവും വിട്ടകന്നു വിശുദ്ധൈകകെള ഉയത്തൎ ി
്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 9

അവ്വണ്ണം ്രസ്തീകളും േയാഗ്യമായ വ്രസ്തം ധരിച്ചു
ലജ്ജാശീലേത്താടും സുേബാധേത്താടുംകൂെട തങ്ങെള
അലങ്കരിേക്കണം. 10 പിന്നിയ തലമുടി, െപാന്നു,
മുത്തു, വിലേയറിയ വ്രസ്തം എന്നിവെകാണ്ടല്ല,
ൈദവഭക്തിെയ സ്വീകരിക്കുന്ന ്രസ്തീകൾക്കു
ഉചിതമാകുംവണ്ണം സൽ്രപവൃത്തികെളെക്കാണ്ടേ്രത
അലങ്കരിേക്കണ്ടതു. 11 ്രസ്തീ െമൗനമായിരുന്നു
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പൂണ്ണൎ ാനുസരണേത്താടും കൂെട പഠിക്കെട്ട. 12

െമൗനമായിരിപ്പാൻ അല്ലാെത ഉപേദശിപ്പാേനാ
പുരുഷെന്റേമൽ അധികാരം നടത്തുവാേനാ ഞാൻ
്രസ്തീെയ അനുവദിക്കുന്നില്ല. 13 ആദാം ആദ്യം
നിമ്മൎ ിക്കെപ്പട്ടു, പിെന്ന ഹവ്വ; 14 ആദാം അല്ല, ്രസ്തീ
അേ്രത വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടു ലംഘനത്തിൽ അകെപ്പട്ടതു. 15

എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും േസ്നഹത്തിലും
വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സുേബാധേത്താെട പാക്കൎ ുന്നു
എങ്കിൽ അവൾ മക്കെള ്രപസവിച്ചു രക്ഷ ്രപാപിക്കും

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഒരുവൻ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം കാംക്ഷിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നല്ല േവല ആ്രഗഹിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതു വിശ്വാസേയാഗ്യം ആകുന്നു. 2

എന്നാൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ നിരപവാദ്യനായി
ഏകഭായ്യൎ യുെട ഭത്തൎ ാവും നിമ്മൎ ദനും ജിേത്രന്ദിയനും
സുശീലനും അതിഥി്രപിയനും ഉപേദശിപ്പാൻ
സമത്ഥൎ നും ആയിരിേക്കണം; 3 മദ്യ്രപിയനും
തല്ലുകാരനും അരുതു; ശാന്തനും കലഹിക്കാത്തവനും
്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാത്തവനും 4 സ്വന്തകുടുംബെത്ത
നന്നായി ഭരിക്കുന്നവനും മക്കെള
പൂണ്ണൎ െഗൗരവേത്താെട അനുസരണത്തിൽ
പാലിക്കുന്നവനും ആയിരിേക്കണം. 5

സ്വന്തകുടുംബെത്ത ഭരിപ്പാൻ അറിയാത്തവൻ
ൈദവസഭെയ എങ്ങെന പരിപാലിക്കും? 6 നിഗളിച്ചിട്ടു
പിശാചിന്നു വന്ന ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ പുതിയ ശിഷ്യനും അരുതു. 7

നിന്ദയിലും പിശാചിെന്റ കണിയിലും
കുടുങ്ങാതിരിപ്പാൻ പുറെമയുള്ളവേരാടു നല്ല സാക്ഷ്യം
്രപാപിച്ചവനും ആയിരിേക്കണം. 8 അവ്വണ്ണം
ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഘനശാലികളായിരിേക്കണം;
ഇരുവാക്കുകാരും മദ്യപന്മാരും ദുല്ലൎ ാഭേമാഹികളും
അരുതു. 9 അവർ വിശ്വാസത്തിെന്റ മമ്മൎ ം
ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിയിൽ െവച്ചുെകാള്ളുന്നവർ
ആയിരിേക്കണം. 10 അവെര ആദ്യം പരീക്ഷിേക്കണം;
അനിന്ദ്യരായി കണ്ടാൽ അവർ ശുശ്രൂഷ ഏല്ക്കെട്ട. 11

അവ്വണ്ണം ്രസ്തീകളും ഘനശാലികളായി ഏഷണി
പറയാെത നിമ്മൎ ദമാരും എല്ലാറ്റിലും
വിശ്വസ്തമാരുമായിരിേക്കണം. 12 ശുശ്രൂഷകന്മാർ
ഏകഭായ്യൎ യുള്ള ഭത്തൎ ാക്കന്മാരും മക്കെളയും
സ്വന്തകുടുംബങ്ങെളയും നന്നായി ഭരിക്കുന്നവരും
ആയിരിേക്കണം. 13 നന്നായി ശുശ്രൂഷ
െചയത്ിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾക്കു നല്ല നിലയും
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളെര
്രപാഗത്ഭ്യവും സമ്പാദിക്കുന്നു.

14 ഞാൻ േവഗത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ വരും എന്നു
ആശിക്കുന്നു; 15 താമസിച്ചുേപായാേലാ സത്യത്തിെന്റ
തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
സഭയാകുന്ന ൈദവാലയത്തിൽ നടേക്കണ്ടതു
എങ്ങെനെയന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന്നു ഇതു
എഴുതുന്നു.

16 അവൻ ജഡത്തിൽ െവളിെപ്പട്ടു;
ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടു;
ദൂതന്മാക്കൎ ു ്രപത്യക്ഷനായി;
ജാതികളുെട ഇടയിൽ ്രപസംഗിക്കെപ്പട്ടു;
േലാകത്തിൽ വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടു;
േതജസ്സിൽ എടുക്കെപ്പട്ടു
എന്നിങ്ങെന ൈദവഭക്തിയുെട മമ്മൎ ം സമ്മതമാംവണ്ണം
വലിയതാകുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ഭാവികാലത്തു ചിലർ
വ്യാജാത്മാക്കെളയും ഭൂതങ്ങളുെട
ഉപേദശങ്ങെളയും ആശ്രയിച്ചു േഭാഷ്കു

പറയുന്നവരുെട കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും
എന്നു ആത്മാവു െതളിവായി പറയുന്നു. 2 അവർ
സ്വന്തമനസ്സാക്ഷിയിൽ ചൂടുെവച്ചവരായി 3 വിവാഹം
വിലക്കുകയും സത്യെത്ത ്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന
വിശ്വാസികൾ േസ്താ്രതേത്താെട അനുഭവിപ്പാൻ ൈദവം
സൃഷ്ടിച്ച േഭാജ്യങ്ങെള വജ്ജൎ ിേക്കണം എന്നു
കലപ്ിക്കയും െചയ്യും. 4 എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ
സൃഷ്ടി എല്ലാം നല്ലതു; േസ്താ്രതേത്താെട
അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നും വജ്ജൎ ിേക്കണ്ടതല്ല; 5

ൈദവവചനത്താലും ്രപാത്ഥൎ നയാലും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.

6 ഇതു സേഹാദരന്മാെര ്രഗഹിപ്പിച്ചാൽ നീ
അനുസരിച്ച വിശ്വാസത്തിെന്റയും
സദുപേദശത്തിെന്റയും വചനത്താൽ േപാഷണം
ലഭിച്ചു ്രകിസ്തുേയശുവിന്നു നല്ല ശുശ്രൂഷകൻ ആകും. 7

ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കിഴവിക്കഥകെള ഒഴിച്ചു
ൈദവഭക്തിക്കു തക്കവണ്ണം അഭ്യാസം െചയ്ക. 8

ശരീരാഭ്യാസം അലപ്്രപേയാജനമുള്ളതേ്രത;
ൈദവഭക്തിേയാ ഇേപ്പാഴെത്ത ജീവെന്റയും
വരുവാനിരിക്കുന്നതിെന്റയും
വാഗദ്ത്തമുള്ളതാകയാൽ സകലത്തിന്നും
്രപേയാജനകരമാകുന്നു. 9 ഇതു വിശ്വാസ്യവും
എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ േയാഗ്യവുമായ വചനം.
10 അതിന്നായിട്ടു തേന്ന നാം സകലമനുഷ്യരുെടയും
്രപേത്യകം വിശ്വാസികളുെടയും രക്ഷിതാവായ
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിൽ ആശെവച്ചു അദ്ധ്വാനിച്ചും
േപാരാടിയും വരുന്നു. 11 ഇതു നീ ആജ്ഞാപിക്കയും
ഉപേദശിക്കയും െചയ്ക. 12 ആരും നിെന്റ െയൗവനം
തുച്ഛീകരിക്കരുതു; വാക്കിലും നടപ്പിലും േസ്നഹത്തിലും
വിശ്വാസത്തിലും നിമ്മൎ ലതയിലും വിശ്വാസികൾക്കു
മാതൃകയായിരിക്ക. 13 ഞാൻ വരുേവാളം വായന,
്രപേബാധനം, ഉപേദശം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക.
14 മൂപ്പന്മാരുെട ൈകെവേപ്പാടുകൂെട ്രപവചനത്താൽ
നിനക്കു ലഭിച്ചതായി നിന്നിലുള്ള കൃപാവരം 15

ഉേപക്ഷയായി വിചാരിക്കാെത നിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
എല്ലാവക്കൎ ും ്രപസിദ്ധമായിത്തീേരണ്ടതിന്നു ഇതു
കരുതുക, ഇതിൽ തേന്ന ഇരുന്നുെകാൾക. 16

നിെന്നത്തേന്നയും ഉപേദശെത്തയും
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക; ഇതിൽ ഉെറച്ചുനില്ക്ക; അങ്ങെന
െചയത്ാൽ നീ നിെന്നയും നിെന്റ ്രപസംഗം
േകൾക്കുന്നവെരയും രക്ഷിക്കും.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മൂത്തവെന ഭത്സൎ ിക്കാെത അപ്പെനേപ്പാെലയും
ഇളയവെര സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെലയും 2

മൂത്ത ്രസ്തീകെള അമ്മമാെരേപ്പാെലയും ഇളയ
്രസ്തീകെള പൂണ്ണൎ നിമ്മൎ ലതേയാെട
സേഹാദരികെളേപ്പാെലയും ്രപേബാധിപ്പിക്ക. 3

സാക്ഷാൽ വിധവമാരായിരിക്കുന്ന വിധവമാെര
മാനിക്ക. 4 വല്ല വിധെവക്കും പു്രതെപൗ്രതന്മാർ
ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ മുെമ്പ സ്വന്തകുടുംബത്തിൽ ഭക്തി
കാണിച്ചു അമ്മയപ്പന്മാക്കൎ ു ്രപത്യുപകാരം െചയവ്ാൻ
പഠിക്കെട്ട; ഇതു ൈദവസന്നിധിയിൽ
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്രപസാദകരമാകുന്നു. 5 സാക്ഷാൽ വിധവയും
ഏകാകിയുമായവൾ ൈദവത്തിൽ ആശെവച്ചു
രാപ്പകൽ യാചനയിലും ്രപാത്ഥൎ നയിലും
ഉറ്റുപാക്കൎ ുന്നു. 6 കാമുകിയായവേളാ
ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ തേന്ന ചത്തവൾ. 7 അവർ
നിരപവാദ്യമാരായിരിേക്കണ്ടതിന്നു നീ ഇതു
ആജ്ഞാപിക്ക. 8 തനിക്കുള്ളവക്കൎ ും ്രപേത്യകം സ്വന്ത
കുടുംബക്കാക്കൎ ും േവണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം
തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവിശ്വാസിെയക്കാൾ
അധമനായിരിക്കുന്നു. 9 സൽ്രപവൃത്തികളാൽ
ശ്രുതിെപ്പട്ടു ഏകഭത്തൎ ാവിെന്റ ഭായ്യൎ യായിരുന്നു
അറുപതു വയസ്സിന്നു താെഴയല്ലാത്ത വിധവ 10

മക്കെള വളത്തൎ ുകേയാ അതിഥികെള സൽക്കരിക്കേയാ
വിശുദ്ധന്മാരുെട കാലുകെള കഴുകുകേയാ
െഞരുക്കമുള്ളവക്കൎ ു മുട്ടുതീക്കൎ ുകേയാ
സവ്വൎ സൽ്രപവൃത്തിയും െചയത്ുേപാരുകേയാ െചയത്ു
എങ്കിൽ അവെള തിരെഞ്ഞടുക്കാം. 11 ഇളയ
വിധവമാെര ഒഴിക്ക; അവർ ്രകിസ്തുവിന്നു
വിേരാധമായി പുെളച്ചു മദിക്കുേമ്പാൾ വിവാഹം
െചയവ്ാൻ ഇച്ഛിക്കും. 12 ആദ്യവിശ്വാസം
തള്ളുകയാൽ അവക്കൎ ു ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടു. 13

അ്രതയുമല്ല അവർ വീടുേതാറും നടന്നു
മിനെക്കടുവാനും ശീലിക്കും; മിനെക്കടുകമാ്രതമല്ല
വായാടികളും പരകായ്യൎ ത്തിൽ ഇടെപടുന്നവരുമായി
അരുതാത്തതു സംസാരിക്കും. 14 ആകയാൽ ഇളയവർ
വിവാഹം െചയ്കയും പു്രതസമ്പത്തുണ്ടാക്കുകയും
ഭവനം രക്ഷിക്കയും വിേരാധിക്കു അപവാദത്തിന്നു
അവസരം ഒന്നും െകാടുക്കാതിരിക്കയും േവണം
എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാൾ തേന്ന ചിലർ
സാത്താെന്റ പിന്നാെല േപായേല്ലാ. 16 ഒരു
വിശ്വാസിനിക്കു വിധവമാർ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൾ തേന്ന
അവക്കൎ ു മുട്ടുതീക്കൎ െട്ട; സെഭക്കു ഭാരം വരരുതു;
സാക്ഷാൽ വിധവമാരായവക്കൎ ു മുട്ടുതീപ്പൎ ാനുണ്ടേല്ലാ.

17 നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാെര, ്രപേത്യകം
വചനത്തിലും ഉപേദശത്തിലും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവെര
തേന്ന, ഇരട്ടി മാനത്തിന്നു േയാഗ്യരായി എണ്ണുക. 18

െമതിക്കുന്ന കാെളക്കു മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുതു എന്നു
തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നു; േവലക്കാരൻ തെന്റ
കൂലിക്കു േയാഗ്യൻ എന്നും ഉണ്ടേല്ലാ. 19 രണ്ടു മൂന്നു
സാക്ഷികൾ മുേഖനയല്ലാെത ഒരു മൂപ്പെന്റ േനെര
അന്യായം എടുക്കരുതു. 20 പാപം െചയ്യുന്നവെര
േശഷമുള്ളവക്കൎ ും ഭയത്തിന്നായി എല്ലാവരും
േകൾെക്ക ശാസിക്ക. 21 നീ പക്ഷമായി ഒന്നും
െചയ്യാെതകണ്ടു സിദ്ധാന്തം കൂടാെത ഇവ
്രപമാണിച്ചുെകാേള്ളണം എന്നു ഞാൻ ൈദവെത്തയും
്രകിസ്തുേയശുവിെനയും േശ്രഷഠ്ദൂതന്മാെരയും
സാക്ഷിയാക്കി നിേന്നാടു കലപ്ിക്കുന്നു. 22

യാെതാരുത്തെന്റ േമലും േവഗത്തിൽ ൈകെവക്കരുതു;
അന്യന്മാരുെട പാപങ്ങളിൽ
ഓഹരിക്കാരനാകയുമരുതു. നിെന്നത്തേന്ന
നിമ്മൎ ലനായി കാത്തുെകാൾക. 23 േമലാൽ െവള്ളം
മാ്രതം കുടിക്കാെത നിെന്റ അജീണ്ണൎ തയും
കൂെടക്കൂെടയുള്ള ക്ഷീണതയും നിമിത്തം അലപ്ം
വീഞ്ഞും േസവിച്ചുെകാൾക. 24 ചില മനുഷ്യരുെട
പാപങ്ങൾ വിസ്താരത്തിന്നു മുെമ്പ തേന്ന
െവളിവായിരിക്കുന്നു; ചിലരുെട പാപങ്ങേളാ
്രകേമണയേ്രത. 25 സൽ്രപവൃത്തികളും അങ്ങെന തേന്ന
െവളിവാകുന്നു; െവളിവാകാത്തവയും
മറഞ്ഞിരിക്കയില്ല.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നുകത്തിൻകീഴിൽ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നവർ
ഒെക്കയും ൈദവനാമവും ഉപേദശവും
ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിപ്പാൻ തങ്ങളുെട

യജമാനന്മാെര സകലമാനത്തിന്നും േയാഗ്യന്മാർ
എന്നു എേണ്ണണ്ടതാകുന്നു. 2 വിശ്വാസികളായ
യജമാനന്മാരുള്ളവർ അവെര സേഹാദരന്മാർ
എന്നുെവച്ചു അലക്ഷ്യമാക്കരുതു; തങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള
ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികളും ്രപിയരും
ആകെകാണ്ടു അവെര വിേശഷാൽ േസവിക്കയേ്രത
േവണ്ടതു; ഇതു നീ ഉപേദശിക്കയും
്രപേബാധിപ്പിക്കയും െചയ്ക.

3 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പത്ഥ്യവചനവും ഭക്തിെക്കാത്ത ഉപേദശവും
അനുസരിക്കാെത അന്യഥാ ഉപേദശിക്കുന്നവൻ 4

ഒന്നും തിരിച്ചറിയാെത തക്കൎ ത്തിെന്റയും
വാഗ്വാദത്തിേന്റയും ്രഭാന്തു പിടിച്ചു ചീത്തൎ ിരിക്കുന്നു;
അവയാൽ അസൂയ, ശണഠ്, ദൂഷണം, ദുസ്സംശയം, 5

ദുബ്ബൎ ുദ്ധികളും സത്യത്യാഗികളുമായ മനുഷ്യരുെട
വ്യത്ഥൎ വാദം എന്നിവ ഉളവാകുന്നു; അവർ
ൈദവഭക്തി ആദായസൂ്രതം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 6

അലംഭാവേത്താടുകൂടിയ ൈദവഭക്തി വലുതായ
ആദായം ആകുന്നുതാനും. 7 ഇഹേലാകത്തിേലക്കു
നാം ഒന്നും െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; ഇവിെടനിന്നു
യാെതാന്നും െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. 8

ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉെണ്ടങ്കിൽ മതി എന്നു നാം
വിചാരിക്ക. 9 ധനികന്മാരാകുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കണിയിലും
കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ
മുങ്ങിേപ്പാകുവാൻ ഇടവരുന്ന െമൗഢ്യവും
േദാഷകരവുമായ പല േമാഹങ്ങൾക്കും
ഇരയായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. 10 ്രദവ്യാ്രഗഹം
സകലവിധേദാഷത്തിന്നും മൂലമേല്ലാ. ഇതു ചിലർ
കാംക്ഷിച്ചിട്ടു വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്നു
ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്കു അധീനരായിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു.

11 നീേയാ ൈദവത്തിെന്റ മനുഷ്യനായുേള്ളാേവ,
അതു വിേട്ടാടി നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, േസ്നഹം, ക്ഷമ,
െസൗമ്യത എന്നിവെയ പിന്തുടരുക. 12

വിശ്വാസത്തിെന്റ നല്ല േപാർ െപാരുതുക; നിത്യജീവെന
പിടിച്ചുെകാൾക; അതിന്നായി നീ വിളിക്കെപ്പട്ടു
അേനകം സാക്ഷികളുെട മുമ്പാെക നല്ല സ്വീകാരം
കഴിച്ചുവേല്ലാ. 13 നീ നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനുമായി
ഈ കലപ്ന നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതവെര ്രപമാണിച്ചുെകാേള്ളണം 14

എന്നിങ്ങെന സകലെത്തയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന
ൈദവെത്തയും െപാന്തിെയാസ ്പീലാെത്താസിെന്റ
മുമ്പിൽ നല്ല സ്വീകാരം കഴിച്ച ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
സാക്ഷിെവച്ചു ഞാൻ നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 15

ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും
കത്തൎ ാധികത്തൎ ാവും 16 താൻ മാ്രതം
അമതൎ ്യതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത െവളിച്ചത്തിൽ
വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ ആരും കാണാത്തവനും
കാണ്മാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്കസമയത്തു ആ
്രപത്യക്ഷതവരുത്തും. അവന്നു ബഹുമാനവും
നിത്യബലവും ഉണ്ടാകെട്ട. ആേമൻ.

17 ഈ േലാകത്തിെല ധനവാന്മാേരാടു ഉന്നത ഭാവം
കൂടാെതയിരിപ്പാനും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല,
നമുക്കു സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ
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തരുന്ന ൈദവത്തിൽ 18 ആശെവപ്പാനും
നന്മെചയവ്ാനും സൽ്രപവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായി
ദാനശീലരും ഔദായ്യൎ മുള്ളവരുമായി 19 സാക്ഷാലുള്ള
ജീവെന പിടിച്ചുെകാേള്ളണ്ടതിന്നു വരുംകാലേത്തക്കു
നേല്ലാരു അടിസ്ഥാനം നിേക്ഷപിച്ചുെകാൾവാനും
ആജ്ഞാപിക്ക. 20 അല്ലേയാ തിെമാെഥെയാേസ, നിെന്റ
പക്കൽ ഏലപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിധി കാത്തുെകാണ്ടു

ജ്ഞാനം എന്നു വ്യാജമായി േപർ പറയുന്നതിെന്റ
ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃഥാലാപങ്ങെളയും
തക്കൎ സൂ്രതങ്ങെളയും ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്ക. 21 ആ ജ്ഞാനം
ചിലർ സ്വീകരിച്ചു വിശ്വാസം വിട്ടു
െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 22 കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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൨൨. തിെമാെഥെയാസതിെമാെഥെയാസ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ജീവെന്റ വാഗദ്ത്ത
്രപകാരം ൈദേവഷ്ടത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ െപൗെലാസ ്്രപിയമകനായ

തിെമാെഥെയാസിന്നു എഴുതുന്നതു: 2 പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിനക്കു കൃപയും
കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 എെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയിൽ രാവും പകലും ഇടവിടാെത
നിെന്ന സമ്രിച്ചു നിെന്റ കണ്ണുനീർ ഓത്തൎ ും നിെന്ന
കണ്ടു സേന്താഷപൂണ്ണൎ നാകുവാൻ
വാഞഛ്ിച്ചുംെകാണ്ടു 4 ഞാൻ പൂവ്വൎ ന്മാരുെട
ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ചു നിമ്മൎ ലമനസ്സാക്ഷിേയാെട
ആരാധിക്കുന്ന ൈദവത്തിന്നു നിെന്റ
നിവൎ ്യാജവിശ്വാസത്തിെന്റ ഓമ്മൎ നിമിത്തം േസ്താ്രതം
െചയ്യുന്നു. 5 ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിെന്റ വലിയമ്മ
േലാവീസിലും അമ്മ യൂനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു;
നിന്നിലും ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ ഉെറച്ചിരിക്കുന്നു. 6

അതുെകാണ്ടു എെന്റ ൈകെവപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിേക്കണം എന്നു
നിെന്ന ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തുന്നു. 7 ഭീരുത്വത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന അല്ല, ശക്തിയുെടയും േസ്നഹത്തിെന്റയും
സുേബാധത്തിെന്റയും ആത്മാവിെനയേ്രത ൈദവം
നമുക്കു തന്നതു. 8 അതുെകാണ്ടു നമ്മുെട
കത്തൎ ാവിെന്റ സാക്ഷ്യെത്തയും അവെന്റ ബദ്ധനായ
എെന്നയും കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കാെത
സുവിേശഷത്തിന്നായി ൈദവശക്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം
നീയും എേന്നാടുകൂെട കഷ്ടം സഹിക്ക. 9 അവൻ
നെമ്മ രക്ഷിക്കയും വിശുദ്ധവിളിെകാണ്ടു വിളിക്കയും
െചയത്തു നമ്മുെട ്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല,
സകലകാലത്തിന്നും മുെമ്പ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നമുക്കു
നല്കിയിരിക്കുന്നതും 10 ഇേപ്പാൾ മരണം നീക്കുകയും
സുവിേശഷം െകാണ്ടു ജീവനും അക്ഷയതയും
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയത് നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയാൽ
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തെന്റ സ്വന്ത
നിണ്ണൎ യത്തിന്നും കൃെപക്കും ഒത്തവണ്ണമേ്രത. 11 ആ
സുവിേശഷത്തിന്നു ഞാൻ ്രപസംഗിയും
അെപ്പാസ്തലനും ഉപേദഷ്ടാവുമായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 അതുനിമിത്തം തേന്ന
ഞാൻ ഇെതാെക്കയും സഹിക്കുന്നു; എങ്കിലും
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ ആെര വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നറിയുന്നു; അവൻ എെന്റ ഉപനിധി ആ
ദിവസംവെര സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തൻ എന്നു
ഉറച്ചുമിരിക്കുന്നു. 13 എേന്നാടു േകട്ട പത്ഥ്യവചനം
നീ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും
േസ്നഹത്തിലും മാതൃകയാക്കിെക്കാൾക. 14 ആ നല്ല
ഉപനിധി നമ്മിൽ അധിവസിക്കുന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക.

15 ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും എെന്ന
വിട്ടുെപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്നു നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ;
ഫുഗെലാസും െഹെമ്മൎ ഗേനസും ആ കൂട്ടത്തിൽ
ഉള്ളവർ ആകുന്നു. 16 പലേപ്പാഴും എെന്ന
തണുപ്പിച്ചവനായ ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ
കുടുംബത്തിന്നു കത്തൎ ാവു കരുണ നല്കുമാറാകെട്ട. 17

അവൻ എെന്റ ചങ്ങലെയക്കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കാെത
ഞാൻ േറാമയിൽ എത്തിയ ഉടെന താലപ്യ്യൎ േത്താെട
എെന്ന തിരഞ്ഞു കെണ്ടത്തുകയും െചയത്ു. 18 ആ
ദിവസത്തിൽ കത്തൎ ാവിെന്റ പക്കൽ കരുണ
കെണ്ടത്തുവാൻ കത്തൎ ാവു അവന്നു
സംഗതിവരുത്തെട്ട. എെഫെസാസിൽെവച്ചു അവൻ
എനിക്കു എെന്തല്ലാം ശുശ്രൂഷ െചയത്ു എന്നു നീ
നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നുവേല്ലാ.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ മകേന, ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള കൃപയാൽ
ശക്തിെപ്പടുക. 2 നീ പല സാക്ഷികളുെട
മുമ്പാെക എേന്നാടു േകട്ടെതല്ലാം മറ്റുള്ളവെര

ഉപേദശിപ്പാൻ സമത്ഥൎ രായ വിശ്വസ്ഥമനുഷ്യെര
ഭരേമലപ്ിക്ക. 3 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ നല്ല ഭടനായി
നീയും എേന്നാടുകൂെട കഷ്ടം സഹിക്ക. 4 പട
േചത്തൎ വെന ്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു യാെതാരു
പടയാളിയും ജീവനകായ്യൎ ങ്ങളിൽ ഇടെപടാതിരിക്കുന്നു.
5 ഒരുത്തൻ മല്ലുെകട്ടിയാലും ചട്ട്രപകാരം െപാരായ്കിൽ
കിരീടം ്രപാപിക്കയില്ല. 6 അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന
കൃഷിക്കാരൻ ആകുന്നു ആദ്യം ഫലം
അനുഭവിേക്കണ്ടതു. 7 ഞാൻ പറയുന്നതു
ചിന്തിച്ചുെകാൾക. കത്തൎ ാവു സകലത്തിലും നിനക്കു
ബുദ്ധി നല്കുമേല്ലാ; 8 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയായി ജനിച്ചു
മരിച്ചിട്ടു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്ന േയശു്രകിസ്തുവിെന
ഓത്തൎ ുെകാൾക. 9 അതു ആകുന്നു എെന്റ
സുവിേശഷം. അതു അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരൻ എന്നേപാെല ചങ്ങല ധരിച്ചു
കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു; ൈദവവചനത്തിേന്നാ ബന്ധനം
ഇല്ല. 10 അതുെകാണ്ടു ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള രക്ഷ
നിത്യേതജേസ്സാടുകൂെട വൃതന്മാക്കൎ ു കിേട്ടണ്ടതിന്നു
ഞാൻ അവക്കൎ ായി സകലവും സഹിക്കുന്നു. 11 നാം
അവേനാടുകൂെട മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂെട ജീവിക്കും;
സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂെട വാഴും; 12 നാം
തള്ളിപ്പറയും എങ്കിൽ അവൻ നെമ്മയും തള്ളിപ്പറയും.
13 നാം അവിശ്വസ്തരായിത്തീന്നൎ ാലും അവൻ
വിശ്വസ്തനായി പാക്കൎ ുന്നു; തെന്റ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ
അവന്നു കഴികയില്ലേല്ലാ; ഈ വചനം
വിശ്വാസേയാഗ്യമാകുന്നു.

14 േകൾക്കുന്നവെര മറിച്ചുകളയുന്നതിനല്ലാെത
ഒന്നിന്നും െകാള്ളാത്ത വാഗ്വാദം
െചയ്യാതിരിേക്കണെമന്നു കത്തൎ ാവിെന സാക്ഷിയാക്കി
അവെര ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തുക. 15 സത്യവചനെത്ത
യഥാത്ഥൎ മായി ്രപസംഗിച്ചുെകാണ്ടു ലജ്ജിപ്പാൻ
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സംഗതിയില്ലാത്ത േവലക്കാരനായി ൈദവത്തിന്നു
െകാള്ളാകുന്നവനായി നിലപ്ാൻ ശ്രമിക്ക. 16

ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃഥാലാപങ്ങെള ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക; ആ
വകക്കാക്കൎ ു അഭക്തി അധികം മുതിന്നൎ ുവരും; 17

അവരുെട വാക്കു അബ്ബൎ ുദവ്യാധിേപാെല
തിന്നുെകാണ്ടിരിക്കും. 18 ഹുമനേയാസും
ഫിേലെത്താസും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരാകുന്നു;
അവർ സത്യം വിട്ടു െതറ്റി: പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു
എന്നു പറഞ്ഞു ചിലരുെട വിശ്വാസം മറിച്ചു
കളയുന്നു. 19 എങ്കിലും ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥിരമായ
അടിസ്ഥാനം നിലനില്ക്കുന്നു; കത്തൎ ാവു തനിക്കുള്ളവെര
അറിയുന്നു എന്നും കത്തൎ ാവിെന്റ നാമം
ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അനീതി വിട്ടകന്നുെകാള്ളെട്ട
എന്നും ആകുന്നു അതിെന്റ മു്രദ. 20 എന്നാൽ ഒരു
വലിയ വീട്ടിൽ െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള
സാമാനങ്ങൾ മാ്രതമല്ല, മരവും
മണ്ണുംെകാണ്ടുള്ളവയും ഉണ്ടു; ചിലതു
മാന്യകായ്യൎ ത്തിന്നും ചിലതു ഹീനകായ്യൎ ത്തിന്നും
ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 21 ഇവെയ വിട്ടകന്നു തെന്നത്താൻ
െവടിപ്പാക്കുന്നവൻ വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന്നു
ഉപേയാഗവുമായി നല്ല േവെലക്കു ഒെക്കയും
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാനപാ്രതം ആയിരിക്കും. 22

െയൗവനേമാഹങ്ങെള വിേട്ടാടി നീതിയും വിശ്വാസവും
േസ്നഹവും ശുദ്ധഹൃദയേത്താെട കത്തൎ ാവിെന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും സമാധാനവും
ആചരിക്ക. 23 ബുദ്ധിയില്ലാത്ത െമൗഢ്യതക്കൎ ം ശണഠ്
ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അതു ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക. 24

കത്തൎ ാവിെന്റ ദാസൻ ശണഠ് ഇടാെത എല്ലാവേരാടും
ശാന്തനും ഉപേദശിപ്പാൻ സമത്ഥൎ നും േദാഷം
സഹിക്കുന്നവനുമായി അേ്രത ഇരിേക്കണ്ടതു. 25

വിേരാധികൾക്കു ൈദവം സത്യത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിന്നായി മാനസാന്തരം നല്കുേമാ എന്നും
26 പിശാചിനാൽ പിടിെപട്ടു കുടുങ്ങിയവരാകയാൽ
അവർ സുേബാധം ്രപാപിച്ചു അവെന്റ കണിയിൽ
നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു ൈദേവഷ്ടം െചയ്യുേമാ എന്നും െവച്ചു
അവെര െസൗമ്യതേയാെട പഠിപ്പിേക്കണ്ടതും
ആകുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അന്ത്യകാലത്തു ദുഘൎ ടസമയങ്ങൾ വരും
എന്നറിക. 2 മനുഷ്യർ സ്വേസ്നഹികളും
്രദവ്യാ്രഗഹികളും വമ്പു പറയുന്നവരും

അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാെര
അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദിെകട്ടവരും അശുദ്ധരും 3

വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും
ഏഷണിക്കാരും അജിേത്രന്ദിയന്മാരും ഉ്രഗന്മാരും 4

സൽഗുണേദ്വഷികളും േ്രദാഹികളും ധാഷ്ടൎ ്യക്കാരും
നിഗളികളുമായി ൈദവ്രപിയമില്ലാെത േഭാഗ്രപിയരായി
5 ഭക്തിയുെട േവഷം ധരിച്ചു അതിെന്റ ശക്തി
ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അങ്ങെനയുള്ളവെര
വിെട്ടാഴിയുക. 6 വീടുകളിൽ നൂണുകടക്കയും
പാപങ്ങെള ചുമന്നുെകാണ്ടു നാനാ േമാഹങ്ങൾക്കും
അധീനരായി 7 എേപ്പാഴും പഠിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും
സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം ്രപാപിപ്പാൻ കഴിയാത്ത
െപണ്ണുങ്ങെള സ്വാധീനമാക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ ഈ
കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു. 8 യേന്നസും യംേ്രബസും
േമാെശേയാടു എതിത്തൎ ുനിന്നതുേപാെല തേന്ന ഇവരും
സത്യേത്താടു മറുത്തുനില്ക്കുന്നു; ദുബ്ബൎ ുദ്ധികളും
വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചു െകാള്ളരുതാത്തവരുമേ്രത. 9

അവർ അധികം മുഴുക്കയില്ല; േമലപ്റഞ്ഞവരുെട
ബുദ്ധിേകടു എല്ലാവക്കൎ ും െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല
ഇവരുെട ബുദ്ധിേകടും െവളിെപ്പടും. 10 നീേയാ
എെന്റ ഉപേദശം, നടപ്പു, ഉേദ്ദശം, വിശ്വാസം,
ദീഘൎ ക്ഷമ, േസ്നഹം, സഹിഷണ്ത എന്നിവയും 11

അെന്ത്യാക്യയിലും ഇെക്കാന്യയിലും ലൂ്രസ്തയിലും
എനിക്കു സംഭവിച്ച ഉപ്രദവവും കഷ്ടാനുഭവവും
കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്തല്ലാം ഉപ്രദവം
സഹിച്ചു; അതിെലല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കത്തൎ ാവു എെന്ന
വിടുവിച്ചു. 12 എന്നാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ഭക്തിേയാെട ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവക്കൎ ു എല്ലാം
ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകും. 13 ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവികളും
വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടുംെകാണ്ടു േമല്ക്കുേമൽ
േദാഷത്തിൽ മുതിന്നൎ ു വരും. 14 നീേയാ ഇന്നവേരാടു
പഠിച്ചു എന്നു ഓക്കൎ ുകയും ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ നിെന്ന രെക്ഷക്കു
ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുെവഴുത്തുകെള
ബാല്യംമുതൽ അറികയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു 15 നീ
പഠിച്ചും നിശ്ചയം ്രപാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ
നിലനില്ക്ക. 16 എല്ലാതിരുെവഴുത്തും
ൈദവശ്വാസീയമാകയാൽ ൈദവത്തിെന്റ മനുഷ്യൻ
സകല സൽ്രപവൃത്തിക്കും വക ്രപാപിച്ചു
തികഞ്ഞവൻ ആേകണ്ടതിന്നു 17 ഉപേദശത്തിന്നും
ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിെല
അഭ്യാസത്തിന്നും ്രപേയാജനമുള്ളതു ആകുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ ൈദവെത്തയും ജീവികൾക്കും
മരിച്ചവക്കൎ ും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള
്രകിസ്തുേയശുവിെനയും സാക്ഷിെവച്ചു അവെന്റ

്രപത്യക്ഷതയും രാജ്യവും െചാല്ലി സത്യം െചയത്ു
കലപ്ിക്കുന്നതു: 2 വചനം ്രപസംഗിക്ക; സമയത്തിലും
അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങിനില്ക്ക; സകല ദീഘൎ ക്ഷമേയാടും
ഉപേദശേത്താടുംകൂെട ശാസിക്ക; തജ്ജൎ നം െചയ്ക;
്രപേബാധിപ്പിക്ക. 3 അവർ പേത്ഥ്യാപേദശം
െപാറുക്കാെത കണ്ണൎ രസമാകുമാറു സ്വന്ത
േമാഹങ്ങൾെക്കാത്തവണ്ണം ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെര
െപരുക്കുകയും 4 സത്യത്തിന്നു െചവിെകാടുക്കാെത
െകട്ടുകഥ േകൾപ്പാൻ തിരികയും െചയ്യുന്ന കാലം
വരും. 5 നീേയാ സകലത്തിലും നിമ്മൎ ദൻ ആയിരിക്ക;
കഷ്ടം സഹിക്ക; സുവിേശഷകെന്റ ്രപവൃത്തിെചയ്ക;
നിെന്റ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവത്തൎ ിക്ക. 6 ഞാേനാ
ഇേപ്പാൾതേന്ന പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കെപ്പടുന്നു;
എെന്റ നിയ്യൎ ാണകാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ
നല്ല േപാർ െപാരുതു, ഓട്ടം തിെകച്ചു, വിശ്വാസം
കാത്തു. 8 ഇനി നീതിയുെട കിരീടം എനിക്കായി
െവച്ചിരിക്കുന്നു; അതു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ
കത്തൎ ാവു ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്കു നല്കും; എനിക്കു
മാ്രതമല്ല, അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ ്രപിയംെവച്ച
ഏവക്കൎ ുംകൂെട.

9 േവഗത്തിൽ എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
ഉത്സാഹിക്ക. 10 േദമാസ ്ഈ േലാകെത്ത േസ്നഹിച്ചിട്ടു
എെന്ന വിട്ടു െതസ്സെലാനീക്കയിേലക്കു േപായി.
േ്രകേസ്കസ ്ഗലാെത്യക്കും തീെതാസ ്ദലമ്ാെത്യക്കും
േപായി; 11 ലൂെക്കാസ ്മാ്രതേമ എേന്നാടുകൂെട ഉള്ളൂ;
മെക്കൎ ാസ ്എനിക്കു ശുശ്രൂെഷക്കായി
ഉപേയാഗമുള്ളവൻ ആകയാൽ അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വരിക. 12 തിഹിെക്കാസിെന ഞാൻ
എെഫേസാസിേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു. 13 ഞാൻ

൨. തിെമാെഥെയാസ ്2:16 928 ൨. തിെമാെഥെയാസ ്4:13



േ്രതാവാസിൽ കെപ്പൎ ാസിെന്റ പക്കൽ െവേച്ചച്ചു േപാന്ന
പുതപ്പും പുസ്തകങ്ങളും വിേശഷാൽ ചമ്മൎ ലിഖിതങ്ങളും
നീ വരുേമ്പാൾ െകാണ്ടുവരിക. 14

െചമ്പുപണിക്കാരൻ അെലക്സന്തർ എനിക്കു വളെര
േദാഷം െചയത്ു; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കു
തക്കവണ്ണം കത്തൎ ാവു അവന്നു പകരം െചയ്യും. 15

അവൻ നമ്മുെട ്രപസംഗേത്താടു അത്യന്തം
എതിത്തൎ ുനിന്നതുെകാണ്ടു നീയും അവെന
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക. 16 എെന്റ ഒന്നാം ്രപതിവാദത്തിൽ
ആരും എനിക്കു തുണ നിന്നില്ല; എല്ലാവരും എെന്ന
ൈകവിട്ടു; അതു അവക്കൎ ു കണക്കിടാതിരിക്കെട്ട. 17

കത്തൎ ാേവാ എനിക്കു തുണനിന്നു ്രപസംഗം
എെന്നെക്കാണ്ടു നിവത്തൎ ിപ്പാനും സകല ജാതികളും
േകൾപ്പാനും എെന്ന ശക്തീകരിച്ചു; അങ്ങെന ഞാൻ

സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്നു രക്ഷ ്രപാപിച്ചു. 18

കത്തൎ ാവു എെന്ന സകല ദുഷ്്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചു തെന്റ സ്വഗ്ഗൎ ീയരാജ്യത്തിന്നായി രക്ഷിക്കും;
അവന്നു എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം. ആേമൻ.

19 ്രപിെസ്കക്കും അക്വിലാവിന്നും
ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ കുടുബത്തിന്നും വന്ദനം
െചാല്ലുക. 20 എരെസ്താസ ്െകാരിന്തിൽ താമസിച്ചു
െ്രതാഫിെമാസിെന ഞാൻ മിേലത്തിൽ േരാഗിയായി
വിേട്ടച്ചുേപാന്നു. 21 ശീതകാലത്തിന്നു മുെമ്പ
വരുവാൻ ശ്രമിക്ക. യൂബൂെലാസും പൂെദസും
ലീെനാസും െക്ലൗദിയയും സേഹാദരന്മാർ എല്ലാവരും
നിനക്കു വന്ദനം െചാല്ലുന്നു.

22 േയശു്രകിസ്തു നിെന്റ ആത്മാേവാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട. കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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തീെത്താസതീെത്താസ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
കലപ്ന്രപകാരം എെന്ന ഭരേമലപ്ിച്ച
്രപസംഗത്താൽ തക്കസമയത്തു തെന്റ വചനം

െവളിെപ്പടുത്തിയ 2 േഭാഷ്കില്ലാത്ത ൈദവം
സകലകാലത്തിന്നും മുെമ്പ വാഗദ്ത്തം െചയത്
നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശേഹതുവായി 3 തെന്റ
വൃതന്മാരുെട വിശ്വാസത്തിന്നും ഭക്തിക്കനുസാരമായ
സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിന്നുമായി ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനുമായ
െപൗെലാസ് 4 െപാതുവിശ്വാസത്തിൽ നിജപു്രതനായ
തീെത്താസിന്നു എഴുതുന്നതു: പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും നിനക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

5 ഞാൻ േ്രകത്തയിൽ നിെന്ന വിേട്ടച്ചുേപാന്നതു:
േശഷിച്ച കായ്യൎ ങ്ങെള ്രകമത്തിലാേക്കണ്ടതിന്നും ഞാൻ
നിേന്നാടു ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല പട്ടണംേതാറും
മൂപ്പന്മാെര ആക്കിെവേക്കണ്ടതിന്നും തേന്ന. 6 മൂപ്പൻ
കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകഭായ്യൎ യുള്ളവനും ദുന്നൎ ടപ്പിെന്റ
ശ്രുതിേയാ അനുസരണേക്കേടാ ഇല്ലാത്ത
വിശ്വാസികളായ മക്കളുള്ളവനും ആയിരിേക്കണം. 7

അദ്ധ്യക്ഷൻ ൈദവത്തിെന്റ ഗൃഹവിചാരകനാകയാൽ
അനിന്ദ്യനായിരിേക്കണം; തന്നിഷ്ടക്കാരനും േകാപിയും
മദ്യ്രപിയനും തല്ലുകാരനും ദുല്ലൎ ാഭേമാഹിയും അരുതു.
8 അതിഥി്രപിയനും സൽഗുണ്രപിയനും
സുേബാധശീലനും നീതിമാനും നിമ്മൎ ലനും
ജിേത്രന്ദിയനും 9 പേത്ഥ്യാപേദശത്താൽ
്രപേബാധിപ്പിപ്പാനും വിേരാധികൾക്കു േബാധം
വരുത്തുവാനും ശക്തനാേകണ്ടതിന്നു
ഉപേദശ്രപകാരമുള്ള വിശ്വാസ്യവചനം
മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവനും ആയിരിേക്കണം.

10 വൃഥാവാചാലന്മാരും മേനാവഞ്ചകന്മാരുമായി
വഴങ്ങാത്തവരായ പലരും ഉണ്ടേല്ലാ; വിേശഷാൽ
പരിേച്ഛദനക്കാർ തേന്ന. 11 അവരുെട വായ്
അെടേക്കണ്ടതാകുന്നു. അവർ ദുരാദായം വിചാരിച്ചു
അരുതാത്തതു ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടു കുടുംബങ്ങെള
മുഴുവനും മറിച്ചുകളയുന്നു. 12 േ്രകത്തർ സവ്വൎ ദാ
അസത്യവാദികളും ദുഷ്ടജന്തുക്കളും മടിയന്മാരായ
െപരുവയറന്മാരും അേ്രത എന്നു അവരിൽ ഒരുവൻ,
അവരുെട ഒരു വിദ്വാൻ തേന്ന, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 13

ഈ സാക്ഷ്യം േനർ തേന്ന; അതുനിമിത്തം അവർ
വിശ്വാസത്തിൽ ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിത്തീേരണ്ടതിന്നും
14 െയഹൂദകഥകെളയും സത്യം വിട്ടകലുന്ന
മനുഷ്യരുെട കലപ്നകെളയും
ശ്രദ്ധിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നും അവെര കഠിനമായി
ശാസിക്ക. 15 ശുദ്ധിയുള്ളവക്കൎ ു എല്ലാം ശുദ്ധം തേന്ന;
എന്നാൽ മലിനന്മാക്കൎ ും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും
ശുദ്ധമല്ല; അവരുെട ചിത്തവും മനസ്സാക്ഷിയും

മലിനമായി തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 16 അവർ ൈദവെത്ത
അറിയുന്നു എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിലും
്രപവൃത്തികളാൽ അവെന നിേഷധിക്കുന്നു. അവർ
അെറക്കത്തക്കവരും അനുസരണം െകട്ടവരും
യാെതാരു നല്ലകായ്യൎ ത്തിന്നും
െകാള്ളരുതാത്തവരുമാകുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നീേയാ പേത്ഥ്യാപേദശത്തിന്നു േചരുന്നതു
്രപസ്താവിക്ക. 2 വൃദ്ധന്മാർ നിമ്മൎ ദവും
െഗൗരവവും സുേബാധവും ഉള്ളവരും

വിശ്വാസത്തിലും േസ്നഹത്തിലും സഹിഷണ്ുതയിലും
ആേരാഗ്യമുള്ളവരും ആയിരിേക്കണം എന്നും 3

വൃദ്ധമാരും അങ്ങെന തേന്ന നടപ്പിൽ
പവി്രതേയാഗ്യമാരും ഏഷണി പറയാത്തവരും
വീഞ്ഞിന്നു അടിമെപ്പടാത്തവരുമായിരിേക്കണം
എന്നും 4 ൈദവവചനം
ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
െയൗവനക്കാരത്തികെള ഭത്തൎ ൃ്രപിയമാരും
പു്രത്രപിയമാരും 5 സുേബാധവും
പാതി്രവത്യവുമുള്ളവരും വീട്ടുകായ്യൎ ം േനാക്കുന്നവരും
ദയയുള്ളവരും ഭത്തൎ ാക്കന്മാക്കൎ ു കീഴെ്പടുന്നവരും
ആയിരിപ്പാൻ ശീലിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു നന്മ
ഉപേദശിക്കുന്നവരായിരിേക്കണം എന്നും
്രപേബാധിപ്പിക്ക. 6 അവ്വണ്ണം െയൗവനക്കാെരയും
സുേബാധമുള്ളവരായിരിപ്പാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്ക. 7

വിേരാധി നെമ്മെക്കാണ്ടു ഒരു തിന്മയും പറവാൻ
വകയില്ലാെത ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്നു സകലത്തിലും
നിെന്നത്തേന്ന സൽ്രപവൃത്തികൾക്കു മാതൃകയാക്കി
കാണിക്ക. 8 ഉപേദശത്തിൽ നിമ്മൎ ലതയും െഗൗരവവും
ആേക്ഷപിച്ചുകൂടാത്ത പത്ഥ്യവചനവും ഉള്ളവൻ
ആയിരിക്ക. 9 ദാസന്മാർ നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ ഉപേദശെത്ത സകലത്തിലും
അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു യജമാനന്മാക്കൎ ു കീഴടങ്ങി
സകലവിധത്തിലും ്രപസാദം വരുത്തുന്നവരും 10

എതിർ പറകേയാ വഞ്ചിെച്ചടുക്കേയാ െചയ്യാെത
സകലത്തിലും നല്ല വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നവരുമായി
ഇരിപ്പാൻ (കലപ്ിക്ക). 11 സകലമനുഷ്യക്കൎ ും
രക്ഷാകരമായ ൈദവകൃപ ഉദിച്ചുവേല്ലാ; 12 നാം
ഭാഗ്യകരമായ ്രപത്യാെശക്കായിട്ടും മഹാൈദവവും
നമ്മുെട രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
േതജസ്സിെന്റ ്രപത്യക്ഷെതക്കായിട്ടും കാത്തുെകാണ്ടു 13

ഭക്തിേകടും ്രപപഞ്ചേമാഹങ്ങളും വജ്ജൎ ിച്ചിട്ടു ഈ
േലാകത്തിൽ സുേബാധേത്താടും നീതിേയാടും
ൈദവഭക്തിേയാടുംകൂെട ജീവിച്ചുേപാേരണ്ടതിന്നു
അതു നെമ്മ ശിക്ഷിച്ചുവളത്തൎ ുന്നു. 14 അവൻ നെമ്മ
സകലഅധമ്മൎ ത്തിൽനിന്നും വീെണ്ടടുത്തു
സൽ്രപവൃത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുേള്ളാരു
സ്വന്തജനമായി തനിക്കു ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു
തെന്നത്താൻ നമുക്കുേവണ്ടി െകാടുത്തു.
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15 ഇതു പൂണ്ണൎ െഗൗരവേത്താെട ്രപസംഗിക്കയും
്രപേബാധിപ്പിക്കയും ശാസിക്കയും െചയ്ക. ആരും
നിെന്ന തുച്ഛീകരിക്കരുതു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വാഴച്കൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങി
അനുസരിപ്പാനും സകലസൽ്രപവൃത്തിക്കും
ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാനും 2 ആെരെക്കാണ്ടും

ദൂഷണം പറയാെതയും കലഹിക്കാെതയും
ശാന്തന്മാരായി സകലമനുഷ്യേരാടും പൂണ്ണൎ െസൗമ്യത
കാണിപ്പാനും അവെര ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തുക. 3 മുെമ്പ
നാമും ബുദ്ധിെകട്ടവരും അനുസരണമില്ലാത്തവരും
വഴിെതറ്റി നടക്കുന്നവരും നാനാേമാഹങ്ങൾക്കും
േഭാഗങ്ങൾക്കും അധീനരും ഈഷൎ ്യയിലും
അസൂയയിലും കാലം കഴിക്കുന്നവരും േദ്വഷിതരും
അേന്യാന്യം പെകക്കുന്നവരും ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 4

എന്നാൽ നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
ദയയും മനുഷ്യ്രപീതിയും ഉദിച്ചേപ്പാൾ 5 അവൻ
നെമ്മ നാം െചയത് നീതി്രപവൃത്തികളാലല്ല, തെന്റ
കരുണ്രപകാരമേ്രത രക്ഷിച്ചതു. 6 നാം അവെന്റ
കൃപയാൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടു ്രപത്യാശ്രപകാരം
നിത്യജീവെന്റ അവകാശികളായിത്തീേരണ്ടതിന്നു
പുനജ്ജൎ നനസ്നാനം െകാണ്ടും 7 നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
േയശു്രകിസ്തുമൂലം നമ്മുെടേമൽ ധാരാളമായി പകന്നൎ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നവീകരണംെകാണ്ടും തേന്ന. 8

ഈ വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യം; ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചവർ സൽ്രപവൃത്തികളിൽ

ഉത്സാഹികളായിരിപ്പാൻ കരുേതണ്ടതിന്നു നീ ഇതു
ഉറപ്പിച്ചുപറേയണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഇതു
ശുഭവും മനുഷ്യക്കൎ ു ഉപകാരവും ആകുന്നു. 9

െമൗഢ്യതക്കൎ വും വംശാവലികളും കലഹവും
ന്യായ്രപമാണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വാദവും
ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കു. ഇവ നിഷ്്രപേയാജനവും
വ്യത്ഥൎ വുമേല്ലാ. 10 സഭയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്ന
മനുഷ്യേനാടു ഒന്നുരണ്ടു വട്ടം ബുദ്ധിപറഞ്ഞ േശഷം
അവെന ഒഴിക്ക; 11 ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ
വ്രകബുദ്ധിയായി പാപം െചയത്ു തെന്നത്താൻ കുറ്റം
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിനക്കു അറിയാമേല്ലാ.

12 ഞാൻ അെത്തൎ മാസിെനേയാ
തിഹിെക്കാസിെനേയാ അേങ്ങാട്ടു അയക്കുേമ്പാൾ
നിെക്കാെപ്പാലിസിൽ വന്നു എേന്നാടു േചരുവാൻ
ശ്രമിക്ക. അവിെട ഞാൻ ശീതകാലം കഴിപ്പാൻ
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 ന്യായശാ്രസ്തിയായ
േസനാസിന്നും അെപ്പാേല്ലാസിന്നും ഒരു മുട്ടും
വരാതവണ്ണം ഉത്സാഹിച്ചു വഴിയാ്രത അയക്ക. 14

നമുക്കുള്ളവരും ഫലമില്ലാത്തവർ ആകാെത
അത്യാവശ്യസംഗതികളിൽ സൽ്രപവൃത്തികൾക്കു
മുമ്പരായിരിപ്പാൻ പഠിക്കെട്ട.

15 എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർ എല്ലാവരും നിനക്കു
വന്ദനം െചാല്ലുന്നു. ഞങ്ങെള വിശ്വാസത്തിൽ
േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ു വന്ദനം െചാല്ലുക.
കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട

ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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ഫിേലേമാൻഫിേലേമാൻ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ബദ്ധനായ െപൗെലാസും
സേഹാദരനായ തിെമാെഥെയാസും ഞങ്ങളുെട
്രപിയനും കൂട്ടുേവലക്കാരനുമായ ഫിേലേമാൻ

എന്ന നിനക്കും 2 സേഹാദരിയായ അപ്പിെയക്കും
ഞങ്ങളുെട സഹഭടനായ അക്കൎ ിെപ്പാസിന്നും നിെന്റ
വീട്ടിെല സെഭക്കും എഴുതുന്നതു: 3 നമ്മുെട
പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

4 കത്തൎ ാവായ േയശുവിേനാടും
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടും നിനക്കുള്ള േസ്നഹെത്തയും
വിശ്വാസെത്തയും കുറിച്ചു ഞാൻ േകട്ടിട്ടു 5 നമ്മിലുള്ള
എല്ലാനന്മയുെടയും പരിജ്ഞാനത്താൽ നിെന്റ
വിശ്വാസത്തിെന്റ കൂട്ടായമ് ്രകിസ്തുവിന്നായി
സഫലമാേകണ്ടതിന്നു 6 എെന്റ ്രപാത്ഥൎ നയിൽ നിെന്ന
ഓത്തൎ ു എേപ്പാഴും എെന്റ ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം
െചയ്യുന്നു. 7 സേഹാദരാ, വിശുദ്ധന്മാരുെട ഹൃദയം നീ
തണുപ്പിച്ചതുനിമിത്തം നിെന്റ േസ്നഹത്തിൽ എനിക്കു
വളെര സേന്താഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി.

8 ആകയാൽ യുക്തമായതു നിേന്നാടു കലപ്ിപ്പാൻ
്രകിസ്തുവിൽ എനിക്കു വളെര ൈധയ്യൎ ം ഉെണ്ടങ്കിലും 9

െപൗെലാസ ്എന്ന വയസ്സനും ഇേപ്പാൾ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ബദ്ധനുമായിരിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ
േസ്നഹം നിമിത്തം അേപക്ഷിക്കയേ്രത െചയ്യുന്നതു. 10

തടവിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എെന്റ
മകനായ ഒേനസിെമാസിന്നു േവണ്ടി ആകുന്നു
നിേന്നാടു അേപക്ഷിക്കുന്നതു. 11 അവൻ മുെമ്പ
നിനക്കു ്രപേയാജനമില്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ
നിനക്കും എനിക്കും നല്ല ്രപേയാജനമുള്ളവൻ തേന്ന.
12 എനിക്കു ്രപാണ്രപിയനായ അവെന ഞാൻ മടക്കി
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 13 സുവിേശഷംനിമിത്തമുള്ള
തടവിൽ എെന്ന ശുശ്രൂഷിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന
നിനക്കു പകരം എെന്റ അടുക്കൽ തേന്ന

നിത്തൎ ിെക്കാൾവാൻ എനിക്കു ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു.
14 എങ്കിലും നിെന്റ ഗുണം നിബ്ബൎ ന്ധത്താൽ
എന്നേപാെല അല്ല, മനേസ്സാെട ആേകണ്ടതിന്നു നിെന്റ
സമ്മതം കൂടാെത ഒന്നും െചയവ്ാൻ എനിക്കു
മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 15 അവൻ അലപ്കാലം
േവറുവിട്ടുേപായതു അവെന സദാകാലേത്തക്കും
നിനക്കു ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു ആയിരിക്കും; 16 അവൻ
ഇനി ദാസനല്ല, ദാസന്നു മീെത ്രപിയസേഹാദരൻ
തേന്ന; അവൻ വിേശഷാൽ എനിക്കു ്രപിയൻ എങ്കിൽ
നിനക്കു ജഡസംബന്ധമായും കത്തൎ ൃസംബന്ധമായും
എ്രത അധികം? 17 ആകയാൽ നീ എെന്ന കൂട്ടാളി
എന്നു കരുതുന്നു എങ്കിൽ അവെന എെന്നേപ്പാെല
േചത്തൎ ുെകാൾക. 18 അവൻ നിേന്നാടു വല്ലതും
അന്യായം െചയത്ിേട്ടാ കടംെപട്ടിേട്ടാ ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു
എെന്റ േപരിൽ കണക്കിട്ടുെകാൾക. 19 െപൗെലാസ്
എന്ന ഞാൻ സ്വന്തകയ്യാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
തന്നു തീക്കൎ ാം. നീ നിെന്നത്തേന്ന എനിക്കു തരുവാൻ
കടംെപട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പറേയണം
എന്നില്ലേല്ലാ. 20 അേത സേഹാദരാ, നിെന്നെക്കാണ്ടു
എനിക്കു കത്തൎ ാവിൽ ഒരനുഭവം േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു;
്രകിസ്തുവിൽ എെന്റ ഹൃദയം തണുപ്പിക്ക. 21 നിെന്റ
അനുസരണെത്തപ്പറ്റി എനിക്കു നിശ്ചയം ഉണ്ടു; ഞാൻ
പറയുന്നതിലുമധികം നീ െചയ്യും
എന്നറിഞ്ഞിട്ടാകുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നതു. 22

ഇതല്ലാെത നിങ്ങളുെട ്രപാത്ഥൎ നയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നല്കെപ്പടും എന്നു ്രപത്യാശ
ഉണ്ടാകെകാണ്ടു എനിക്കു പാപ്പൎ ിടം ഒരുക്കിെക്കാൾക.

23 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ സഹബദ്ധനായ
എപ്പ്രഫാസും 24 എെന്റ കൂട്ടുേവലക്കാരനായ
മെക്കൎ ാസും അരിസ്തെക്കൎ ാസും േദമാസും ലൂെക്കാസും
നിനക്കു വന്ദനം െചാല്ലുന്നു.

25 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങളുെട ആത്മാേവാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ.
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൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവം പണ്ടു ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും
വിവിധമായിട്ടും ്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം
പിതാക്കന്മാേരാടു അരുളിെച്ചയത്ിട്ടു 2 ഈ

അന്ത്യകാലത്തു പു്രതൻ മുഖാന്തരം നേമ്മാടു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നു. അവെന താൻ
സകലത്തിന്നും അവകാശിയാക്കി െവച്ചു; അവൻ
മുഖാന്തരം േലാകെത്തയും ഉണ്ടാക്കി. 3 അവൻ
അവെന്റ േതജസ്സിെന്റ ്രപഭയും തത്വത്തിെന്റ മു്രദയും
സകലേത്തയും തെന്റ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ
വഹിക്കുന്നവനും ആകെകാണ്ടു പാപങ്ങൾക്കു
പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയേശഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുെട
വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കയും 4 അവൻ
ൈദവദൂതന്മാെരക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന്നു
അവകാശിയായതിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവെരക്കാൾ
േശ്രഷഠ്നായിത്തീരുകയും െചയത്ു. 5 “നീ എെന്റ
പു്രതൻ; ഞാൻ ഇന്നു നിെന്ന ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നും “ഞാൻ അവന്നു പിതാവും അവൻ എനിക്കു
പു്രതനും ആയിരിക്കും” എന്നും ദൂതന്മാരിൽ
ആേരാെടങ്കിലും വല്ലേപ്പാഴും അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുേണ്ടാ? 6

ആദ്യജാതെന പിെന്നയും ഭൂതലത്തിേലക്കു
്രപേവശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ: “ൈദവത്തിെന്റ
സകലദൂതന്മാരും അവെന നമസ്കരിേക്കണം” എന്നു
താൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 7 “അവൻ കാറ്റുകെള തെന്റ
ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലെയ തെന്റ ശുശ്രൂഷകന്മാരും
ആക്കുന്നു” എന്നു ദൂതന്മാെരക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. 8

പു്രതേനാേടാ: “ൈദവേമ, നിെന്റ സിംഹാസനം എന്നും
എേന്നക്കുമുള്ളതു; നിെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ െചേങ്കാൽ
േനരുള്ള െചേങ്കാൽ. 9 നീ നീതിെയ ഇഷ്ടെപ്പടുകയും
ദുഷ്ടതെയ േദ്വഷിക്കയും െചയത്ിരിക്കയാൽ ൈദവേമ,
നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിെന്ന
ആനന്ദൈതലംെകാണ്ടു അഭിേഷകം
െചയത്ിരിക്കുന്നു” എന്നും 10 “കത്തൎ ാേവ, നീ
പൂവ്വൎ കാലത്തു ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു, ആകാശവും
നിെന്റ ൈകകളുെട ്രപവൃത്തി ആകുന്നു. 11 അവ
നശിക്കും; നീേയാ നിലനില്ക്കും; അവ എല്ലാം
വ്രസ്തംേപാെല പഴകിേപ്പാകും; 12 ഉടുപ്പുേപാെല നീ
അവെയ ചുരുട്ടും; വ്രസ്തംേപാെല അവ മാറിേപ്പാകും;
നീേയാ അനന്യൻ; നിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ
അവസാനിക്കയുമില്ല” എന്നും പറയുന്നു. 13 “ഞാൻ
നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിനക്കു പാദപീഠമാക്കുേവാളം നീ
എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക” എന്നു ദൂതന്മാരിൽ
ആേരാെടങ്കിലും വല്ലേപ്പാഴും അരുളിെച്ചയത്ിട്ടുേണ്ടാ?
14 അവർ ഒെക്കയും രക്ഷ്രപാപിപ്പാനുള്ളവരുെട
ശുശ്രൂെഷക്കു അയക്കെപ്പടുന്ന
േസവകാത്മാക്കളല്ലേയാ?

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുെകാണ്ടു നാം വല്ലേപ്പാഴും
ഒഴുകിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു േകട്ടതു
അധികം ശ്രദ്ധേയാെട കരുതിെക്കാൾവാൻ

ആവശ്യമാകുന്നു. 2 ദൂതന്മാർമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയത് വചനം സ്ഥിരമായിരിക്കയും ഓേരാേരാ
ലംഘനത്തിന്നും അനുസരണേക്കടിന്നും ന്യായമായ
്രപതിഫലം ലഭിക്കയും െചയത്ു എങ്കിൽ 3 കത്തൎ ാവു
താൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതും ൈദവം
അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും
വിവിധവീയ്യൎ ്രപവൃത്തികളാലും തെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നല്കിെക്കാണ്ടും സാക്ഷി നിന്നതും
േകട്ടവർ 4 നമുക്കു ഉറപ്പിച്ചുതന്നതുമായ ഇ്രത വലിയ
രക്ഷ നാം ഗണ്യമാക്കാെത േപായാൽ എങ്ങെന െതറ്റി
ഒഴിയും?

5 നാം ്രപസ്താവിക്കുന്ന ഭാവിേലാകെത്ത അവൻ
ദൂതന്മാക്കൎ ല്ലേല്ലാ കീഴെ്പടുത്തിയതു. 6 എന്നാൽ
“മനുഷ്യെന നീ ഓേക്കൎ ണ്ടതിന്നു അവൻ എന്തു?
മനുഷ്യപു്രതെന സന്ദശൎ ിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ
എന്തുമാ്രതം? 7 നീ അവെന ദൂതന്മാെരക്കാൾ അലപ്ം
മാ്രതം താഴത്്തി; േതജസ്സും ബഹുമാനവും അവെന
അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ൈകകളുെട
്രപവൃത്തികൾക്കു നീ അവെന അധിപതി ആക്കി, 8

സകലവും അവെന്റ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു”
എന്നു ഒരുവൻ ഒേരടത്തു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
സകലവും അവന്നു കീഴാക്കിയതിൽ ഒന്നിെനയും
കീഴെ്പടുത്താെത വിട്ടിട്ടില്ല; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
സകലവും അവന്നു കീഴെ്പട്ടതായി കാണുന്നില്ല. 9

എങ്കിലും ൈദവകൃപയാൽ എല്ലാവക്കൎ ും േവണ്ടി
മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അലപ്ം ഒരു
താഴച്വന്നവനായ േയശു മരണം
അനുഭവിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന മഹത്വവും
ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു. 10

സകലത്തിന്നും ലാക്കും സകലത്തിന്നും
കാരണഭൂതനുമായവൻ അേനകം പു്രതന്മാെര
േതജസ്സിേലക്കു നടത്തുേമ്പാൾ അവരുെട
രക്ഷാനായകെന കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ
തികഞ്ഞവനാക്കുന്നതു യുക്തം ആയിരുന്നു. 11

വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവന്നും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവക്കൎ ും എല്ലാം ഒരുവനേല്ലാ
പിതാവു; അതു േഹതുവായി അവൻ അവെര
സേഹാദരന്മാർ എന്നു വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാെത: 12

“ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു
കീത്തൎ ിക്കും; സഭാമേദ്ധ്യ ഞാൻ നിെന്ന സ്തുതിക്കും” 13

എന്നും “ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും” എന്നും
“ഇതാ, ഞാനും ൈദവം എനിക്കു തന്ന മക്കളും”
എന്നും പറയുന്നു. 14 മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങേളാടു
കൂടിയവർ ആകെകാണ്ടു അവനും അവെരേപ്പാെല
ജഡരക്തങ്ങേളാടു കൂടിയവനായി മരണത്തിെന്റ
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അധികാരിയായ പിശാചിെന 15 തെന്റ മരണത്താൽ
നീക്കി ജീവപയ്യൎ ന്തം മരണഭീതിയാൽ
അടിമകളായിരുന്നവെര ഒെക്കയും വിടുവിച്ചു. 16

ദൂതന്മാെര സംരക്ഷണെചയവ്ാനല്ല അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതിെയ സംരക്ഷണ െചയവ്ാനേ്രത അവൻ
വന്നതു. 17 അതുെകാണ്ടു ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കു
്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ
കരുണയുള്ളവനും ൈദവകായ്യൎ ത്തിൽ
വിശ്വസ്തമഹാപുേരാഹിതനും ആേകണ്ടതിന്നു
സകലത്തിലും തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു
സദൃശനായിത്തീരുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു. 18 താൻ
തേന്ന പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടമനുഭവിച്ചിരിക്കയാൽ
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവക്കൎ ു സഹായിപ്പാൻ
കഴിവുള്ളവൻ ആകുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുെകാണ്ടു വിശുദ്ധ സേഹാദരന്മാേര,
സ്വഗ്ഗൎ ീയവിളിക്കു ഓഹരിക്കാരായുേള്ളാേര, നാം
സ്വീകരിച്ചുപറയുന്ന അെപ്പാസ്തലനും

മഹാപുേരാഹിതനുമായ േയശുവിെന
ശ്രദ്ധിച്ചുേനാക്കുവിൻ. 2 േമാെശ ൈദവഭവനത്തിൽ
ഒെക്കയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുേപാല േയശുവും
തെന്ന നിയമിച്ചാക്കിയവന്നു വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു. 3

ഭവനെത്തക്കാളും ഭവനം ചെമച്ചവന്നു അധികം
മാനമുള്ളതുേപാെല േയശുവും േമാെശെയക്കാൾ
അധികം മഹത്വത്തിന്നു േയാഗ്യൻ എന്നു
എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 4 ഏതു ഭവനവും ചെമപ്പാൻ
ഒരാൾ േവണം; സവ്വൎ വും ചമച്ചവൻ ൈദവം തേന്ന. 5

അവെന്റ ഭവനത്തിൽ ഒെക്കയും േമാെശ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നതു അരുളിെച്ചയവ്ാനിരുന്നതിന്നു
സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഭൃത്യനായിട്ടേ്രത. 6 ്രകിസ്തുേവാ
അവെന്റ ഭവനത്തിന്നു അധികാരിയായ പു്രതനായിട്ടു
തേന്ന; ്രപത്യാശയുെട ൈധയ്യൎ വും ്രപശംസയും നാം
അവസാനേത്താളം മുറുെകപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാൽ നാം
തേന്ന അവെന്റ ഭവനം ആകുന്നു. 7 അതുെകാണ്ടു
പരിശുദ്ധാത്മാവു അരുളിെച്ചയ്യുന്നതുേപാെല:

“ഇന്നു നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നുെവങ്കിൽ 8 മരുഭൂമിയിൽെവച്ചു
പരീക്ഷാദിവസത്തിെല മത്സരത്തിൽ എന്നേപാെല
നിങ്ങളുെട ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുതു. 9

അവിെടെവച്ചു നിങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്ന
പരീക്ഷിച്ചു നാലപ്തു ആണ്ടു എെന്റ ്രപവൃത്തികെള
കണ്ടിട്ടും എെന്ന േശാധനെചയത്ു. 10

അതുെകാണ്ടു എനിക്കു ആ തലമുറേയാടു നീരസം
ഉണ്ടായി. അവർ എേപ്പാഴും െതറ്റിേപ്പാകുന്ന
ഹൃദയമുള്ളവർ എന്നും എെന്റ വഴികെള
അറിയാത്തവർ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു: 11 അവർ
എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ സത്യം െചയത്ു.”

12 സേഹാദരന്മാേര, ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത
ത്യജിച്ചുകളയാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു അവിശ്വാസമുള്ള
ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആക്കൎ ും ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ
േനാക്കുവിൻ. 13 നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിെന്റ
ചതിയാൽ കഠിനെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു “ഇന്നു”
എന്നു പറയുേന്നടേത്താളം നാൾേതാറും അേന്യാന്യം
്രപേബാധിപ്പിച്ചുെകാൾവിൻ. 14 ആദ്യവിശ്വാസം
അവസാനേത്താളം മുറുെകപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാൽ നാം
്രകിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

15 “ഇന്നു നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നുെവങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ എന്നേപാെല
നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള കഠിനമാക്കരുതു”

എന്നു പറയുന്നതിൽ 16 ആരാകുന്നു േകട്ടിട്ടു
മത്സരിച്ചവർ? മി്രസയീമിൽനിന്നു േമാെശ മുഖാന്തരം
പുറെപ്പട്ടുവന്നവർ എല്ലാവരുമേല്ലാ. 17 നാലപ്തു
ആണ്ടു ആേരാടു ്രകുദ്ധിച്ചു? പാപം
െചയത്വേരാടല്ലേയാ? 18 അവരുെട ശവങ്ങൾ
മരുഭൂമിയിൽ വീണുേപായി. എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ
്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ആണയിട്ടതു
അനുസരണംെകട്ടവേരാടല്ലാെത പിെന്ന
ആേരാടാകുന്നു? 19 ഇങ്ങെന അവിശ്വാസം നിമിത്തം
അവക്കൎ ു ്രപേവശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു നാം
കാണുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിപ്പാനുള്ള
വാഗദ്ത്തം േശഷിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങളിൽ
ആെക്കൎ ങ്കിലും അതു ലഭിക്കാെതേപായി എന്നു

വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയെപ്പടുക. 2 അവെരേപ്പാെല
നാമും ഒരു സദ്വത്തൎ മാനം േകട്ടവർ ആകുന്നു; എങ്കിലും
േകട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായ്കെകാണ്ടു
േകട്ട വചനം അവക്കൎ ു ഉപകാരമായി വന്നില്ല. 3

വിശ്വസിച്ചവരായ നാമേല്ലാ സ്വസ്ഥതയിൽ
്രപേവശിക്കുന്നു; േലാകസ്ഥാപനത്തിങ്കൽ
്രപവൃത്തികൾ തീന്നൎ ുേപായേശഷവും: “അവർ എെന്റ
സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ എെന്റ
േകാപത്തിൽ സത്യം െചയത്ു” എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4 “ഏഴാം നാളിൽ
ൈദവം തെന്റ സകല ്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു
നിവൃത്തനായി” എന്നു ഏഴാം നാളിെനക്കുറിച്ചു
ഒേരടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 “എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ
അവർ ്രപേവശിക്കയില്ല” എന്നു ഇവിെട പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 6 അതുെകാണ്ടു ചിലർ അതിൽ
്രപേവശിപ്പാൻ ഇട േശഷിച്ചിരിക്കയാലും മുെമ്പ
സദ്വത്തൎ മാനം േകട്ടവർ അനുസരണേക്കടുനിമിത്തം
്രപേവശിക്കാെത േപാകയാലും 7 ഇ്രത കാലത്തിെന്റ
േശഷം ദാവീദ ്മുഖാന്തരം: “ഇന്നു അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ഹൃദയം
കഠിനമാക്കരുതു” എന്നു മുെമ്പ പറഞ്ഞതുേപാെല
“ഇന്നു” എെന്നാരു ദിവസം പിെന്നയും
നിശ്ചയിക്കുന്നു. 8 േയാശുവ അവക്കൎ ു സ്വസ്ഥത
വരുത്തി എങ്കിൽ മെറ്റാരു ദിവസെത്തക്കുറിച്ചു
പിന്നേത്തതിൽ കലപ്ിക്കയില്ലായിരുന്നു. 9 ആകയാൽ
ൈദവത്തിെന്റ ജനത്തിന്നു ഒരു ശബ്ബത്തനുഭവം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 ൈദവം തെന്റ
്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു എന്നേപാെല അവെന്റ
സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിച്ചവൻ താനും തെന്റ
്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു നിവൃത്തനായിത്തീന്നൎ ു. 11

അതുെകാണ്ടു ആരും അനുസരണേക്കടിെന്റ
സമദൃഷ്ടാന്തത്തിെന്നാത്തവണ്ണം
വീഴാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ
്രപേവശിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്ക. 12 ൈദവത്തിെന്റ വചനം
ജീവനും ൈചതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായത്്തലയുള്ള
ഏതു വാളിെനക്കാളും മൂച്ചൎ േയറിയതും ്രപാണെനയും
ആത്മാവിെനയും സന്ധിമജ്ജകെളയും
േവറുവിടുവിക്കുംവെര തുെളച്ചുെചല്ലുന്നതും
ഹൃദയത്തിെല ചിന്തനങ്ങെളയും ഭാവങ്ങെളയും
വിേവചിക്കുന്നതും ആകുന്നു. 13 അവന്നു
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മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല; സകലവും
അവെന്റ കണ്ണിന്നു നഗ്നവും മലന്നൎ തുമായി
കിടക്കുന്നു; അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്കു
കായ്യൎ മുള്ളതു.

14 ആകയാൽ ൈദവപു്രതനായ േയശു
ആകാശത്തിൽകൂടി കടന്നുേപാേയാരു
േശ്രഷഠ്മഹാപുേരാഹിതനായി നമുക്കു
ഉള്ളതുെകാണ്ടു നാം നമ്മുെട സ്വീകാരം
മുറുെകപ്പിടിച്ചുെകാൾക. 15 നമുക്കുള്ള
മഹാപുേരാഹിതൻ നമ്മുെട ബലഹീനതകളിൽ
സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല; പാപം
ഒഴിെക സവ്വൎ ത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി
പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടവനേ്രത നമുക്കുള്ളതു. 16

അതുെകാണ്ടു കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്തു
സഹായത്തിന്നുള്ള കൃപ ്രപാപിപ്പാനുമായി നാം
ൈധയ്യൎ േത്താെട കൃപാസനത്തിന്നു അടുത്തു െചല്ലുക.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്നു എടുക്കുന്ന ഏതു
മഹാപുേരാഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി
വഴിപാടും യാഗവും അപ്പൎ ിപ്പാൻ

ൈദവകായ്യൎ ത്തിൽ മനുഷ്യക്കൎ ു േവണ്ടി
നിയമിക്കെപ്പടുന്നു. 2 താനും ബലഹീനത
പൂണ്ടവനാകയാൽ അറിവില്ലാത്തവേരാടും വഴി
െതറ്റിേപ്പാകുന്നവേരാടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ
കഴിയുന്നവനും 3 ബലഹീനതനിമിത്തം ജനത്തിന്നു
േവണ്ടി എന്നേപാെല തനിക്കു േവണ്ടിയും പാപയാഗം
അപ്പൎ ിേക്കണ്ടിയവനും ആകുന്നു. 4 എന്നാൽ
അഹേരാെനേപ്പാെല ൈദവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാെത
ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതെവ എടുക്കുന്നില്ല. 5

അവ്വണ്ണം ്രകിസ്തുവും മഹാപുേരാഹിതൻ
ആകുവാനുള്ള മഹത്വം സ്വതെവ എടുത്തിട്ടില്ല; “നീ
എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്വൻ അവന്നു െകാടുത്തതേ്രത. 6

അങ്ങെന മെറ്റാേരടത്തും: “നീ മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ” എന്നു
പറയുന്നു. 7 ്രകിസ്തു തെന്റ ഐഹിക ജീവകാലത്തു
തെന്ന മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയുന്നവേനാടു ഉെറച്ച നിലവിളിേയാടും
കണ്ണുനീേരാടുംകൂെട അേപക്ഷയും അഭയയാചനയും
കഴിക്കയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കയും
െചയത്ു. 8 പു്രതൻ എങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച
കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ചു തികഞ്ഞവനായി 9

തെന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഏവക്കൎ ും നിത്യരക്ഷയുെട
കാരണഭൂതനായിത്തീന്നൎ ു. 10 മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം മഹാപുേരാഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം
ൈദവത്താൽ ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

11 ഇതിെനക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു വളെര
പറവാനുണ്ടു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ േകൾപ്പാൻ
മാന്ദ്യമുള്ളവരായി തീന്നൎ തുെകാണ്ടു
െതളിയിച്ചുതരുവാൻ വിഷമം. 12 കാലം േനാക്കിയാൽ
ഇേപ്പാൾ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ആയിരിേക്കണ്ടുന്ന
നിങ്ങൾക്കു ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകളുെട
ആദ്യപാഠങ്ങെള തേന്ന വീണ്ടും ഉപേദശിച്ചുതരുവാൻ
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു; കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല,
പാലേ്രത നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യെമന്നു വന്നിരിക്കുന്നു.
13 പാൽ കുടിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നീതിയുെട
വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനേ്രത; അവൻ

ശിശുവേല്ലാ. 14 കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം നന്മതിന്മകെള
തിരിച്ചറിവാൻ തഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച
ഇ്രന്ദിയങ്ങളുള്ളവരായി ്രപായം തികഞ്ഞവേക്കൎ
പറ്റുകയുള്ളു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതുെകാണ്ടു
നിജ്ജൎ ീവ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ചുള്ള
മാനസാന്തരം, ൈദവത്തിങ്കെല വിശ്വാസം,

സ്നാനങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഉപേദശം, ൈകെവപ്പു,
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം, 2 നിത്യശിക്ഷാവിധി
എന്നിങ്ങെനയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിെന്നയും ഇടാെത
നാം ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യവചനം വിട്ടു
പരിജ്ഞാനപൂത്തൎ ി ്രപാപിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക. 3 ൈദവം
അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം നാം അതു െചയ്യും. 4

ഒരിക്കൽ ്രപകാശനം ലഭിച്ചിട്ടു സ്വഗ്ഗൎ ീയദാനം
ആസ്വദിക്കയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ്രപാപിക്കയും 5

ൈദവത്തിെന്റ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള
േലാകത്തിെന്റ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കയും െചയത്വർ
പിന്മാറിേപ്പായാൽ 6 തങ്ങൾക്കു തേന്ന ൈദവപു്രതെന
വീണ്ടും ്രകൂശിക്കുന്നവരും അവന്നു േലാകാപവാദം
വരുത്തുന്നവരും ആകെകാണ്ടു അവെര പിെന്നയും
മാനസാന്തരത്തിേലക്കു പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല.
7 പലേപ്പാഴും െപയത് മഴ കുടിച്ചിട്ടു ഭൂമി കൃഷി
െചയ്യുന്നവക്കൎ ു ഹിതമായ സസ്യാദികെള
വിളയിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ അനു്രഗഹം
്രപാപിക്കുന്നു. 8 മുള്ളും െഞരിഞ്ഞിലും
മുെളപ്പിച്ചാേലാ അതു െകാള്ളരുതാത്തതും
ശാപത്തിന്നു അടുത്തതും ആകുന്നു; ചുട്ടുകളക അേ്രത
അതിെന്റ അവസാനം.

9 എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെന
സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ശുഭേമറിയതും രെക്ഷക്കു ഉതകുന്നതും
വിശ്വസിക്കുന്നു. 10 ൈദവം നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തിയും
വിശുദ്ധന്മാെര ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തെന്റ നാമേത്താടു കാണിച്ച
േസ്നഹവും മറന്നുകളവാൻ തക്കവണ്ണം
അനീതിയുള്ളവനല്ല. 11 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ ്രപത്യാശയുെട പൂണ്ണൎ നിശ്ചയം
്രപാപിപ്പാൻ അവസാനേത്താളം ഒരുേപാെല ഉത്സാഹം
കാണിേക്കണെമന്നു ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 12

അങ്ങെന നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാെത
വിശ്വാസത്താലും ദീഘൎ ക്ഷമയാലും വാഗദ്ത്തങ്ങെള
അവകാശമാക്കുന്നവരുെട അനുകാരികളായിത്തീരും.

13 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടു വാഗദ്ത്തം
െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്നക്കാൾ വലിയവെനെക്കാണ്ടു
സത്യം െചയവ്ാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടു തെന്നെക്കാണ്ടു തേന്ന
സത്യം െചയത്ു: 14 “ഞാൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും
നിെന്ന വദ്ധൎ ിപ്പിക്കയും െചയ്യും” എന്നു
അരുളിെച്ചയത്ു. 15 അങ്ങെന അവൻ
ദീഘൎ ക്ഷമേയാടിരുന്നു വാഗദ്ത്തവിഷയം ്രപാപിച്ചു.
16 തങ്ങെളക്കാൾ വലിയവെനെക്കാണ്ടേല്ലാ മനുഷ്യർ
സത്യം െചയ്യുന്നതു; ആണ അവക്കൎ ു ഉറപ്പിന്നായി
സകലവാദത്തിെന്റയും തീച്ചൎ യാകുന്നു. 17

അതുെകാണ്ടു ൈദവം വാഗദ്ത്തത്തിെന്റ
അവകാശികൾക്കു തെന്റ ആേലാചന മാറാത്തതു
എന്നു അധികം സപ്ഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു ഒരു
ആണയാലും ഉറപ്പുെകാടുത്തു. 18 അങ്ങെന നമ്മുെട
മുമ്പിൽ െവച്ചിട്ടുള്ള ്രപത്യാശ പിടിച്ചുെകാൾവാൻ
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ശരണത്തിന്നായി ഓടിവന്ന നാം മാറിേപ്പാകാത്തതും
ൈദവത്തിന്നു േഭാഷ്കുപറവാൻ കഴിയാത്തതുമായ
രണ്ടു കായ്യൎ ങ്ങളാൽ ശക്തിയുള്ള ്രപേബാധനം
്രപാപിപ്പാൻ ഇടവരുന്നു. 19 ആ ്രപത്യാശ നമുക്കു
ആത്മാവിെന്റ ഒരു നങ്കൂരം തേന്ന; അതു നിശ്ചയവും
സ്ഥിരവും തിരശ്ശീെലക്കകേത്തക്കു
കടക്കുന്നതുമാകുന്നു. 20 അവിേടക്കു േയശു
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും
മഹാപുേരാഹിതനായി മുമ്പുകൂട്ടി നമുക്കുേവണ്ടി
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ശാേലംരാജാവും അത്യുന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പുേരാഹിതനുമായ ഈ
മൽക്കീേസെദക്ക് രാജാക്കന്മാെര ജയിച്ചു 2

മടങ്ങിവരുന്ന അ്രബാഹാമിെന എതിേരറ്റു
അനു്രഗഹിച്ചു; അ്രബാഹാം അവന്നു സകലത്തിലും
പത്തിെലാന്നു െകാടുത്തു. അവെന്റ േപരിന്നു ആദ്യം
നീതിയുെട രാജാെവന്നും പിെന്ന ശാേലംരാജാവു
എന്നുെവച്ചാൽ സമാധാനത്തിെന്റ രാജാവു എന്നും
അത്ഥൎ ം. 3 അവന്നു പിതാവില്ല, മാതാവില്ല,
വംശാവലിയില്ല, ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല;
അവൻ ൈദവപു്രതന്നു തുല്യനായി എേന്നക്കും
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നു.

4 ഇവൻ എ്രത മഹാൻ എന്നു േനാക്കുവിൻ;
േഗാ്രതപിതാവായ അ്രബാഹാം കൂെടയും അവന്നു
െകാള്ളയുെട വിേശഷസാധനങ്ങളിൽ പത്തിെലാന്നു
െകാടുത്തുവേല്ലാ. 5 േലവിപു്രതന്മാരിൽ
െപൗേരാഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവക്കൎ ു
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ജനേത്താടു ദശാംശം
വാങ്ങുവാൻ കലപ്ന ഉണ്ടു; അതു അ്രബാഹാമിെന്റ
കടി്രപേദശത്തിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ച സേഹാദരന്മാേരാടു
ആകുന്നു വാങ്ങുന്നതു. 6 എന്നാൽ അവരുെട
വംശാവലിയിൽ ഉൾെപ്പടാത്തവൻ അ്രബാഹാമിേനാടു
തേന്ന ദശാംശം വാങ്ങിയും വാഗദ്ത്തങ്ങൾ
്രപാപിച്ചവെന അനു്രഗഹിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 7

ഉയന്നൎ വൻ താണവെന അനു്രഗഹിക്കുന്നു എന്നതിന്നു
തക്കൎ ം ഏതുമില്ലേല്ലാ. 8 ഇവിെട മരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ
ദശാംശം വാങ്ങുന്നു; അവിെടേയാ ജീവിക്കുന്നു എന്ന
സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവൻ തേന്ന. 9 ദശാംശം വാങ്ങുന്ന
േലവിയും അ്രബാഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം.
10 അവെന്റ പിതാവിെന മൽക്കീേസെദക്ക്
എതിേരറ്റേപ്പാൾ േലവി അവെന്റ കടി്രപേദശത്തു
ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.

11 േലവ്യെപൗേരാഹിത്യത്താൽ സമ്പൂണ്ണൎ ത
വെന്നങ്കിൽ — അതിൻ കീഴേല്ലാ ജനം ന്യായ്രപമാണം
്രപാപിച്ചതു — അഹേരാെന്റ ്രകമ്രപകാരം എന്നു
പറയാെത മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം
േവെറാരു പുേരാഹിതൻ വരുവാൻ എെന്താരാവശ്യം?
12 െപൗേരാഹിത്യം മാറിേപ്പാകുന്ന പക്ഷം
ന്യായ്രപമാണത്തിന്നുംകൂെട മാറ്റം വരുവാൻ
ആവശ്യം. 13 എന്നാൽ ഇതു ആെരക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ അവൻ േവെറാരു
േഗാ്രതത്തിലുള്ളവൻ; ആ േഗാ്രതത്തിൽ ആരും
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ശുശ്രൂഷ െചയത്ിട്ടില്ല. 14

െയഹൂദയിൽനിന്നു നമ്മുെട കത്തൎ ാവു ഉദിച്ചു എന്നു
സപ്ഷ്ടമേല്ലാ; ആ േഗാ്രതേത്താടു േമാെശ
െപൗേരാഹിത്യം സംബന്ധിച്ചു ഒന്നും കലപ്ിച്ചിട്ടില്ല. 15

ജഡസംബന്ധമായ കലപ്നയുെട ്രപമാണത്താൽ അല്ല,
അഴിഞ്ഞുേപാകാത്ത ജീവെന്റ ശക്തിയാൽ ഉളവായ
േവെറ ഒരു പുേരാഹിതൻ 16 മൽക്കീേസെദക്കിന്നു
സദൃശനായി ഉദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു ഏറ്റവും
അധികം െതളിയുന്നു. 17 നീ മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും പുേരാഹിതൻ എന്നേല്ലാ
സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു. 18 മുമ്പിലെത്ത
കലപ്െനക്കു അതിെന്റ ബലഹീനതയും
നിഷ്്രപേയാജനവുംനിമിത്തം 19 നീക്കവും —
ന്യായ്രപമാണത്താൽ ഒന്നും പൂത്തൎ ി്രപാപിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ
— നാം ൈദവേത്താടു അടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏെറനല്ല
്രപത്യാെശക്കു സ്ഥാപനവും വന്നിരിക്കുന്നു. 20 അവർ
ആണ കൂടാെത പുേരാഹിതന്മാരായിത്തീന്നൎ ു. 21

ഇവേനാ: “നീ എേന്നക്കും പുേരാഹിതൻ എന്നു
കത്തൎ ാവു സത്യം െചയത്ു, അനുതപിക്കയുമില്ല” എന്നു
തേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്വൻ ഇട്ട ആണേയാടുകൂെട
തെന്ന. 22 ആണ കൂടാെതയല്ല എന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം
വിേശഷേമറിയ നിയമത്തിന്നു േയശു ഉത്തരവാദിയായി
തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു. 23 മരണംനിമിത്തം അവക്കൎ ു
നിലനിലപ്ാൻ മുടക്കം വരികെകാണ്ടു
പുേരാഹിതന്മാർ ആയിത്തീന്നൎ വർ അേനകർ ആകുന്നു.
24 ഇവേനാ, എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
മാറാത്ത െപൗേരാഹിത്യം ആകുന്നു
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നതു. 25 അതുെകാണ്ടു താൻ
മുഖാന്തരമായി ൈദവേത്താടു അടുക്കുന്നവക്കൎ ു
േവണ്ടി പക്ഷവാദം െചയവ്ാൻ സദാ
ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവെര പൂണ്ണൎ മായി
രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ്രപാപത്നാകുന്നു.

26 ഇങ്ങെനയുള്ള മഹാപുേരാഹിതനേല്ലാ നമുക്കു
േവണ്ടിയതു: പവി്രതൻ, നിേദ്ദൎ ാഷൻ, നിമ്മൎ ലൻ,
പാപികേളാടു േവറുവിട്ടവൻ, സ്വഗ്ഗൎ െത്തക്കാൾ
ഉന്നതനായിത്തീന്നൎ വൻ; 27 ആ
മഹാപുേരാഹിതന്മാെരേപ്പാെല ആദ്യം
സ്വന്തപാപങ്ങൾക്കായും പിെന്ന ജനത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾക്കായും ദിനം്രപതി യാഗം കഴിപ്പാൻ
ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ തേന്ന. അതു അവൻ
തെന്നത്താൻ അപ്പൎ ിച്ചുെകാണ്ടു ഒരിക്കലായിട്ടു
െചയത്ുവേല്ലാ. 28 ന്യായ്രപമാണം
ബലഹീനമനുഷ്യെര മഹാപുേരാഹിതന്മാരാക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണത്തിന്നു പിമ്പുള്ള ആണയുെട വചനേമാ
എേന്നക്കും തിെകഞ്ഞവനായിത്തീന്നൎ  പു്രതെന
പുേരാഹിതനാക്കുന്നു.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നാം ഈ പറയുന്നതിെന്റ സാരം എെന്തന്നാൽ:
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ മഹിമാസനത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നവനായി, 2

വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റയും മനുഷ്യനല്ല കത്തൎ ാവു
സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിെന്റയും ശുശ്രൂഷകനായ
മഹാപുേരാഹിതൻ നമുക്കുണ്ടു. 3 ഏതു
മഹാപുേരാഹിതനും വഴിപാടും യാഗവും അപ്പൎ ിപ്പാൻ
നിയമിക്കെപ്പടുന്നു; ആകയാൽ അപ്പൎ ിപ്പാൻ ഇവന്നും
വല്ലതും േവണം. 4 അവൻ ഭൂമിയിൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ
പുേരാഹിതൻ ആകയില്ലായിരുന്നു;
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വഴിപാടു അപ്പൎ ിക്കുന്നവർ
ഉണ്ടേല്ലാ. 5 കൂടാരം തീപ്പൎ ാൻ േമാെശ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ
“പവ്വൎ തത്തിൽ നിനക്കു കാണിച്ച മാതൃക ്രപകാരം നീ
സകലവും െചയവ്ാൻ േനാക്കുക” എന്നു അവേനാടു
അരുളിെച്ചയത്തുേപാെല അവർ സ്വഗ്ഗൎ ീയത്തിെന്റ
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ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നു. 6

അവേനാ വിേശഷതേയറിയ വാഗദ്ത്തങ്ങളിേന്മൽ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട നിയമത്തിെന്റ മദ്ധ്യസ്ഥനാകയാൽ
അതിെന്റ വിേശഷെതക്കു ഒത്തവണ്ണം
വിേശഷതേയറിയ ശുശ്രൂഷയും ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 7

ഒന്നാമെത്ത നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു എങ്കിൽ
രണ്ടാമേത്തതിന്നു ഇടം അേന്വഷിക്കയില്ലായിരുന്നു. 8

എന്നാൽ അവൻ അവെര ആേക്ഷപിച്ചുെകാണ്ടു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു:

“ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടും
യഹൂദാഗൃഹേത്താടും പുതിേയാരു നിയമം
െചയ്യുന്ന കാലം വരും എന്നു കത്തൎ ാവിെന്റ
അരുളപ്പാടു. 9 ഞാൻ അവരുെട പിതാക്കന്മാെര
ൈകക്കു പിടിച്ചു മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവേരാടു െചയത്
നിയമംേപാെല അല്ല; അവർ എെന്റ നിയമത്തിൽ
നിലനിന്നില്ല; ഞാൻ അവെര ആദരിച്ചതുമില്ല എന്നു
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു. 10 ഈ കാലം
കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
െചയവ്ാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങെന ആകുന്നു:
ഞാൻ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും; ഞാൻ അവക്കൎ ു
ൈദവമായും അവർ എനിക്കു ജനമായും ഇരിക്കും.
11 ഇനി അവരിൽ ആരും തെന്റ കൂട്ടുകാരെനയും
തെന്റ സേഹാദരെനയും കത്തൎ ാവിെന അറിക
എന്നു ഉപേദശിക്കയില്ല; അവർ ആബാലവൃദ്ധം
എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും. 12 ഞാൻ അവരുെട
അകൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു കരുണയുള്ളവൻ ആകും;
അവരുെട പാപങ്ങെള ഇനി ഓക്കൎ യുമില്ല എന്നു
കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു.”

13 പുതിയതു എന്നു പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യേത്തതിെന
പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ പഴയതാകുന്നതും
ജീണ്ണൎ ിക്കുന്നതും എല്ലാം നീങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
അടുത്തിരിക്കുന്നു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ ആദ്യനിയമത്തിന്നും
ആരാധെനക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളും െലൗകികമായ
വിശുദ്ധമന്ദിരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഒരു

കൂടാരം ചെമച്ചു; അതിെന്റ ആദ്യഭാഗത്തു
നിലവിളക്കും േമശയും കാഴച്യപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിന്നു വിശുദ്ധസ്ഥലം എന്നു േപർ. 3 രണ്ടാം
തിരശ്ശീെലക്കു പിന്നിേലാ അതിവിശുദ്ധം എന്ന കൂടാരം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 അതിൽ െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
ധൂപകലശവും മുഴുവനും െപാന്നു െപാതിഞ്ഞ
നിയമെപട്ടകവും അതിന്നകത്തു മന്ന ഇട്ടുെവച്ച
െപാൻപാ്രതവും അഹേരാെന്റ തളിത്തൎ വടിയും
നിയമത്തിെന്റ കലപ്ലകകളും 5 അതിന്നു മീെത
കൃപാസനെത്ത മൂടുന്ന േതജസ്സിെന്റ െകരൂബുകളും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു ഇേപ്പാൾ ഓേരാന്നായി
വിവരിപ്പാൻ കഴിവില്ല. 6 ഇവ ഇങ്ങെന തീന്നൎ  േശഷം
പുേരാഹിതന്മാർ നിത്യം മുൻകൂടാരത്തിൽ െചന്നു
ശുശ്രൂഷ കഴിക്കും. 7 രണ്ടാമേത്തതിേലാ ആണ്ടിൽ
ഒരിക്കൽ മഹാപുേരാഹിതൻ മാ്രതം െചല്ലും; രക്തം
കൂടാെത അല്ല; അതു അവൻ തെന്റയും ജനത്തിെന്റയും
അബദ്ധങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അപ്പൎ ിക്കും. 8 മുങ്കൂടാരം
നില്ക്കുേന്നടേത്താളം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള വഴി
െവളിെപ്പട്ടില്ല എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു ഇതിനാൽ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 9 ആ കൂടാരം ഈ കാലേത്തക്കു ഒരു

സാദൃശ്യമേ്രത. അതിന്നു ഒത്തവണ്ണം
ആരാധനക്കാരന്നു മനസ്സാക്ഷിയിൽ പൂണ്ണൎ  സമാധാനം
വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിപാടും യാഗവും
അപ്പൎ ിച്ചു േപാരുന്നു. 10 അവ ഭക്ഷ്യങ്ങൾ,
പാനീയങ്ങൾ, വിവിധ സ്നാനങ്ങൾ എന്നിവേയാടു
കൂെട ഗുണീകരണകാലേത്താളം ചുമത്തിയിരുന്ന
ജഡികനിയമങ്ങളേ്രത.

11 ്രകിസ്തുേവാ വരുവാനുള്ള നന്മകളുെട
മഹാപുേരാഹിതനായി വന്നിട്ടു:
ൈകപ്പണിയല്ലാത്തതായി, എന്നുെവച്ചാൽ ഈ
സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾെപ്പടാത്തതായി വലിപ്പവും
തികവുേമറിയ 12 ഒരു കൂടാരത്തിൽകൂടി
ആട്ടുെകാറ്റന്മാരുെടയും പശുക്കിടാക്കളുെടയും
രക്തത്താലല്ല, സ്വന്ത രക്തത്താൽ തേന്ന ഒരിക്കലായിട്ടു
വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിച്ചു എേന്നക്കുമുേള്ളാരു
വീെണ്ടടുപ്പു സാധിപ്പിച്ചു. 13 ആട്ടുെകാറ്റന്മാരുെടയും
കാളകളുെടയും രക്തവും മലിനെപ്പട്ടവരുെട േമൽ
തളിക്കുന്ന പശുഭസമ്വും 14 ജഡികശുദ്ധി
വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ൈദവത്തിന്നു
തെന്നത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അപ്പൎ ിച്ച ്രകിസ്തുവിെന്റ
രക്തം ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുെട
മനസ്സാക്ഷിെയ നിജ്ജൎ ീവ്രപവൃത്തികെള േപാക്കി എ്രത
അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും? 15 അതുനിമിത്തം
ആദ്യനിയമത്തിെല ലംഘനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
വീെണ്ടടുപ്പിന്നായി ഒരു മരണം ഉണ്ടായിട്ടു
നിത്യാവകാശത്തിെന്റ വാഗദ്ത്തം വിളിക്കെപ്പട്ടവക്കൎ ു
ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ പുതിയ നിയമത്തിെന്റ
മദ്ധ്യസ്ഥൻ ആകുന്നു. 16 നിയമം ഉേള്ളടത്തു
നിയമകത്തൎ ാവിെന്റ മരണം െതളിവാൻ ആവശ്യം. 17

മരിച്ചേശഷമേല്ലാ നിയമം സ്ഥിരമാകുന്നതു;
നിയമകത്തൎ ാവിെന്റ ജീവകാലേത്താളം അതിന്നു
ഉറപ്പില്ല. 18 അതുെകാണ്ടു ആദ്യനിയമവും രക്തം
കൂടാെത ്രപതിഷഠ്ിച്ചതല്ല. 19 േമാെശ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം കലപ്ന ഒെക്കയും
സകലജനേത്താടും ്രപസ്താവിച്ച േശഷം
പശുക്കിടാക്കളുെടയും ആട്ടുെകാറ്റന്മാരുെടയും
രക്തെത്ത െവള്ളവും ചുവന്ന ആട്ടുേരാമവും
ഈേസാപ്പുമായി എടുത്തു പുസ്തകത്തിേന്മലും
സകലജനത്തിേന്മലും തളിച്ചു: 20 “ഇതു ൈദവം
നിങ്ങേളാടു കലപ്ിച്ച നിയമത്തിെന്റ രക്തം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന തേന്ന അവൻ
കൂടാരത്തിേന്മലും ആരാധെനക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങളിേന്മലും എല്ലാം രക്തം തളിച്ചു. 22

ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ഏകേദശം സകലവും
രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നു: രക്തം
െചാരിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത വിേമാചനമില്ല. 23 ആകയാൽ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലുള്ളവയുെട ്രപതിബിംബങ്ങെള
ഈവകയാൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നതു ആവശ്യം.
സ്വഗ്ഗൎ ീയമായെവേക്കാ ഇവെയക്കാൾ നല്ല യാഗങ്ങൾ
ആവശ്യം. 24 ്രകിസ്തു വാസ്തവമായതിെന്റ
്രപതിബിംബമായി ൈകപ്പണിയായ വിശുദ്ധ
മന്ദിരത്തിേലക്കല്ല, ഇേപ്പാൾ നമുക്കു േവണ്ടി
ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രപത്യക്ഷനാവാൻ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കേ്രത ്രപേവശിച്ചതു. 25

മഹാപുേരാഹിതൻ ആണ്ടുേതാറും
അന്യരക്തേത്താടുകൂെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതുേപാെല അവൻ തെന്നത്താൻ
കൂെടക്കൂെട അപ്പൎ ിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല. 26

അങ്ങെനയായാൽ േലാകസ്ഥാപനം മുതല്ക്കു അവൻ
പലേപ്പാഴും കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ

എ്രബായർ 8:6 937 എ്രബായർ 9:26
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അവൻ േലാകാവസാനത്തിൽ സ്വന്ത യാഗംെകാണ്ടു
പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ
്രപത്യക്ഷനായി. 27 ഒരിക്കൽ മരിക്കയും പിെന്ന
ന്യായവിധിയും മനുഷ്യക്കൎ ു നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ 28

്രകിസ്തുവും അങ്ങെന തേന്ന അേനകരുെട പാപങ്ങെള
ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അപ്പൎ ിക്കെപ്പട്ടു തനിക്കായി
കാത്തുനില്ക്കുന്നവരുെട രെക്ഷക്കായി അവൻ പാപം
കൂടാെത രണ്ടാമതു ്രപത്യക്ഷനാകും.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ന്യായ്രപമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുെട
നിഴലല്ലാെത കായ്യൎ ങ്ങളുെട സാക്ഷാൽ
സ്വരൂപമല്ലായ്കെകാണ്ടു ആണ്ടുേതാറും

ഇടവിടാെത കഴിച്ചുവരുന്ന അേത യാഗങ്ങളാൽ
അടുത്തുവരുന്നവക്കൎ ു സൽഗുണപൂത്തൎ ി വരുത്തുവാൻ
ഒരുനാളും കഴിവുള്ളതല്ല. 2 അെല്ലങ്കിൽ
ആരാധനക്കാക്കൎ ു ഒരിക്കൽ ശുദ്ധിവന്നതിെന്റ േശഷം
പാപങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള മേനാേബാധം പിെന്ന
ഇല്ലായ്കെകാണ്ടു യാഗം കഴിക്കുന്നതു
നിന്നുേപാകയില്ലേയാ? 3 ഇേപ്പാേഴാ ആണ്ടുേതാറും
അവയാൽ പാപങ്ങളുെട ഓമ്മൎ  ഉണ്ടാകുന്നു. 4

കാളകളുെടയും ആട്ടുെകാറ്റന്മാരുെടയും രക്തത്തിന്നു
പാപങ്ങെള നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. 5 ആകയാൽ
േലാകത്തിൽ വരുേമ്പാൾ:

“ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല;
എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്കു
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 6 സവ്വൎ ാംഗ േഹാമങ്ങളിലും
പാപയാഗങ്ങളിലും നീ ്രപസാദിച്ചില്ല. 7 അേപ്പാൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു;
പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എെന്നക്കുറിച്ചു
എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ൈദവേമ, നിെന്റ ഇഷ്ടം
െചയവ്ാൻ ഞാൻ വരുന്നു”

എന്നു അവൻ പറയുന്നു. 8 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
കഴിച്ചുവരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും
സവ്വൎ ാംഗേഹാമങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല
അവയിൽ ്രപസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങെന
പറഞ്ഞേശഷം: 9 ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ ഇഷ്ടം
െചയവ്ാൻ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു അവൻ
രണ്ടാമേത്തതിെന സ്ഥാപിപ്പാൻ ഒന്നാമേത്തതിെന
നീക്കിക്കളയുന്നു. 10 ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം, േയശു്രകിസ്തു
ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 11 ഏതു
പുേരാഹിതനും ദിവേസന ശുശ്രൂഷിച്ചും പാപങ്ങെള
പരിഹരിപ്പാൻ ഒരുനാളും കഴിയാത്ത അേത യാഗങ്ങെള
കൂടക്കൂെട കഴിച്ചുംെകാണ്ടു നില്ക്കുന്നു. 12 േയശുേവാ
പാപങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ടു
എേന്നക്കും ൈദവത്തിെന്റ വലത്തു ഭാഗത്തു
ഇരുന്നുെകാണ്ടു 13 തെന്റ ശ്രതുക്കൾ തെന്റ പാദപീഠം
ആകുേവാളം കാത്തിരിക്കുന്നു. 14 ഏകയാഗത്താൽ
അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവക്കൎ ു
സദാകാലേത്തക്കും സൽഗുണപൂത്തൎ ി
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 15 അതു പരിശുദ്ധാത്മാവും
നമുക്കു സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 16 “ഈ കാലം
കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ അവേരാടു െചയവ്ാനിരിക്കുന്ന
നിയമം ഇങ്ങെനയാകുന്നു: എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
എഴുതും എന്നു കത്തൎ ാവിെന്റ അരുളപ്പാടു” എന്നു
അരുളിെച്ചയത്േശഷം: 17 “അവരുെട പാപങ്ങെളയും
അകൃത്യങ്ങെളയും ഞാൻ ഇനി ഓക്കൎ യുമില്ല” എന്നു

അരുളിെച്ചയ്യുന്നു. 18 എന്നാൽ ഇവയുെട േമാചനം
ഉേള്ളടത്തു ഇനിേമൽ പാപങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ഒരു
യാഗവും ആവശ്യമില്ല.

19 അതുെകാണ്ടു സേഹാദരന്മാേര, േയശു തെന്റ
േദഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിൽകൂടി നമുക്കു ്രപതിഷഠ്ിച്ച
ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി, 20 തെന്റ രക്തത്താൽ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനത്തിന്നു 21

ൈധയ്യൎ വും ൈദവാലയത്തിേന്മൽ ഒരു
മഹാപുേരാഹിതനും നമുക്കുള്ളതുെകാണ്ടു 22 നാം
ദുമ്മൎ നസ്സാക്ഷി നീങ്ങുമാറു ഹൃദയങ്ങളിൽ
തളിക്കെപ്പട്ടവരും ശുദ്ധെവള്ളത്താൽ ശരീരം
കഴുകെപ്പട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിെന്റ പൂണ്ണൎ നിശ്ചയം
പൂണ്ടു പരമാത്ഥൎ ഹൃദയേത്താെട അടുത്തു െചല്ലുക. 23

്രപത്യാശയുെട സ്വീകാരം നാം മുറുെക
പിടിച്ചുെകാൾക; വാഗദ്ത്തം െചയത്വൻ
വിശ്വസ്തനേല്ലാ. 24 ചിലർ െചയ്യുന്നതുേപാെല നമ്മുെട
സഭാേയാഗങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കാെത തമ്മിൽ
്രപേബാധിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു േസ്നഹത്തിന്നും 25

സൽ്രപവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വദ്ധൎ ിപ്പിപ്പാൻ
അേന്യാന്യം സൂക്ഷിച്ചുെകാൾക. നാൾ സമീപിക്കുന്നു
എന്നു കാണുംേതാറും അതു അധികമധികമായി
െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു.

26 സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചേശഷം നാം
മനഃപൂവ്വൎ ം പാപം െചയത്ാൽ പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഇനി ഒരു യാഗവും േശഷിക്കാെത 27

ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമാേയാരു ്രപതീക്ഷയും
എതിരികെള ദഹിപ്പിപ്പാനുള്ള േ്രകാധാഗ്നിയുേമയുള്ളു.
28 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കാത്തവന്നു കരുണ കൂടാെത രണ്ടു മൂന്നു
സാക്ഷികളുെട വാെമാഴിേകട്ടു മരണശിക്ഷ
കലപ്ിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29 ൈദവപു്രതെന
ചവിട്ടികളകയും തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച
നിയമരക്തെത്ത മലിനം എന്നു നിരൂപിക്കയും
കൃപയുെട ആത്മാവിെന നിന്ദിക്കയും െചയത്വൻ
എ്രത കഠിനേമറിയ ശിെക്ഷക്കു പാ്രതമാകും എന്നു
വിചാരിപ്പിൻ. 30 “്രപതികാരം എനിക്കുള്ളതു, ഞാൻ
പകരം വീട്ടും” എന്നും “കത്തൎ ാവു തെന്റ ജനെത്ത
ന്യായം വിധിക്കും” എന്നും അരുളിെച്ചയത്വെന നാം
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 31 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽ
വീഴുന്നതു ഭയങ്കരം.

32 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ്രപകാശനം ലഭിച്ചേശഷം
നിന്ദകളാലും പീഡകളാലും കൂത്തുകാഴച്യായി
ഭവിച്ചും 33 ആ വക അനുഭവിക്കുന്നവക്കൎ ു
കൂട്ടാളികളായിത്തീന്നൎ ും ഇങ്ങെന കഷ്ടങ്ങളാൽ വളെര
േപാരാട്ടം കഴിച്ച പൂവ്വൎ കാലം ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 34

തടവുകാേരാടു നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാെത
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങൾക്കു
ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു സമ്പത്തുകളുെട അപഹാരവും
സേന്താഷേത്താെട സഹിച്ചുവേല്ലാ. 35 അതുെകാണ്ടു
മഹാ ്രപതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുെട ൈധയ്യൎ ം
തള്ളിക്കളയരുതു. 36 ൈദേവഷ്ടം െചയത്ു വാഗദ്ത്തം
്രപാപിപ്പാൻ സഹിഷണ്ത നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യം. 37

“ഇനി എ്രതയും അലപ്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു
വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കയുമില്ല;” 38

എന്നാൽ “എെന്റ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ
ജീവിക്കും; പിൻമാറുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ ഉള്ളത്തിന്നു
അവനിൽ ്രപസാദമില്ല.” 39 നാേമാ നാശത്തിേലക്കു
പിന്മാറുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ചു ജീവരക്ഷ
്രപാപിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലേ്രത ആകുന്നു.

എ്രബായർ 9:27 938 എ്രബായർ 10:39
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൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വിശ്വാസം എന്നേതാ, ആശിക്കുന്നതിെന്റ
ഉറപ്പും കാണാത്ത കായ്യൎ ങ്ങളുെട നിശ്ചയവും
ആകുന്നു. 2 അതിനാലേല്ലാ പൂവ്വൎ ന്മാർക്കു

സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചതു. 3 ഈ കാണുന്ന േലാകത്തിന്നു
ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്നു വരുമാറു േലാകം
ൈദവത്തിെന്റ വചനത്താൽ നിമ്മൎ ിക്കെപ്പട്ടു എന്നു
നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു. 4 വിശ്വാസത്താൽ
ഹാേബൽ ൈദവത്തിന്നു കയീേന്റതിലും ഉത്തമമായ
യാഗം കഴിച്ചു; അതിനാൽ അവന്നു നീതിമാൻ എന്ന
സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു; ൈദവം അവെന്റ വഴിപാടിന്നു
സാക്ഷ്യം കലപ്ിച്ചു. മരിച്ചേശഷവും അവൻ
വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 5

വിശ്വാസത്താൽ ഹേനാക്ക് മരണം കാണാെത
എടുക്കെപ്പട്ടു; ൈദവം അവെന
എടുത്തുെകാണ്ടതിനാൽ കാണാെതയായി. അവൻ
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിച്ചു എന്നു അവൻ
എടുക്കെപ്പട്ടതിന്നു മുെമ്പ സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചു. 6

എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാെത ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ൈദവം ഉണ്ടു എന്നും തെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നവക്കൎ ു ്രപതിഫലം െകാടുക്കുന്നു
എന്നും വിശ്വസിേക്കണ്ടതേല്ലാ. 7 വിശ്വാസത്താൽ
േനാഹ അതുവെര കാണാത്തവെയക്കുറിച്ചു
അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു ഭയഭക്തി പൂണ്ടു തെന്റ
കുടുംബത്തിെന്റ രക്ഷക്കായിട്ടു ഒരു െപട്ടകം തീത്തൎ ു;
അതിനാൽ അവൻ േലാകെത്ത കുറ്റം വിധിച്ചു
വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്കു അവകാശിയായിത്തീന്നൎ ു.
8 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബഹാം തനിക്കു അവകാശമായി
കിട്ടുവാനിരുന്ന േദശേത്തക്കു യാ്രതയാവാൻ
വിളിക്കെപ്പട്ടാെറ അനുസരിച്ചു എവിേടക്കു േപാകുന്നു
എന്നറിയാെത പുറെപ്പട്ടു. 9 വിശ്വാസത്താൽ അവൻ
വാഗദ്ത്തേദശത്തു ഒരു അന്യേദശത്തു എന്നേപാെല
െചന്നു വാഗദ്ത്തത്തിന്നു കൂട്ടവകാശികളായ
യിസഹ്ാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടുംകൂെട
കൂടാരങ്ങളിൽ പാത്തൎ ുെകാണ്ടു 10 ൈദവം
ശിലപ്ിയായി നിമ്മൎ ിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ
നഗരത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു. 11 വിശ്വാസത്താൽ
സാറയും വാഗദ്ത്തം െചയത്വെന വിശ്വസ്തൻ എന്നു
എണ്ണുകയാൽ ്രപായം കഴിഞ്ഞിട്ടും
പുേ്രതാലപ്ാദനത്തിന്നു ശക്തി ്രപാപിച്ചു. 12

അതുെകാണ്ടു ഒരുവന്നു, മൃത്രപായനായവന്നു തേന്ന,
െപരുപ്പത്തിൽ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും കടലപ്ുറെത്ത
എണ്ണിക്കൂടാത്ത മണൽേപാെലയും സന്തതി ജനിച്ചു.

13 ഇവർ എല്ലാവരും വാഗദ്ത്തനിവൃത്തി
്രപാപിക്കാെത ദൂരത്തുനിന്നു അതു കണ്ടു
അഭിവന്ദിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും
പരേദശികളും എന്നു ഏറ്റുപറഞ്ഞുംെകാണ്ടു
വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. 14 ഇങ്ങെന പറയുന്നവർ ഒരു
പിതൃേദശം അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു. 15

അവർ വിട്ടുേപാന്നതിെന ഓത്തൎ ു എങ്കിൽ
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ ഇട ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ. 16

അവേരാ അധികം നല്ലതിെന, സ്വഗ്ഗൎ ീയമായതിെന
തേന്ന, കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു; ആകയാൽ ൈദവം
അവരുെട ൈദവം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുവാൻ
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; അവൻ അവക്കൎ ായി ഒരു നഗരം
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

17 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബാഹാം താൻ
പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ യിസഹ്ാക്കിെന യാഗം
അപ്പൎ ിച്ചു. 18 യിസഹ്ാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവർ
നിെന്റ സന്തതി എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു
അരുളപ്പാടു ലഭിച്ചു വാഗദ്ത്തങ്ങെള
ൈകെക്കാണ്ടവൻ തെന്റ ഏകജാതെന അപ്പൎ ിച്ചു; 19

മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു ഉയിപ്പൎ ിപ്പാൻ ൈദവം
ശക്തൻ എന്നു എണ്ണുകയും അവരുെട ഇടയിൽനിന്നു
എഴുേന്നറ്റവെനേപ്പാെല അവെന തിരിെക
്രപാപിക്കയും െചയത്ു. 20 വിശ്വാസത്താൽ
യിസഹ്ാക്ക് യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും
ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ചു അനു്രഗഹിച്ചു. 21

വിശ്വാസത്താൽ യാേക്കാബ ്മരണകാലത്തിങ്കൽ
േയാേസഫിെന്റ മക്കെള ഇരുവെരയും
അനു്രഗഹിക്കയും തെന്റ വടിയുെട അറ്റത്തു
ചാരിെക്കാണ്ടു നമസ്കരിക്കയും െചയത്ു. 22

വിശ്വാസത്താൽ േയാേസഫ ്താൻ മരിപ്പാറായേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കളുെട പുറപ്പാടിെന്റ കായ്യൎ ം ഓപ്പൎ ിച്ചു,
തെന്റ അസ്ഥികെളക്കുറിച്ചു കലപ്നെകാടുത്തു. 23

വിശ്വാസത്താൽ േമാെശയുെട ജനനത്തിങ്കൽ ശിശു
സുന്ദരൻ എന്നു അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു: രാജാവിെന്റ
കലപ്ന ഭയെപ്പടാെത അവെന മൂന്നു മാസം
ഒളിപ്പിച്ചുെവച്ചു. 24 വിശ്വാസത്താൽ േമാെശ താൻ
വളന്നൎ േപ്പാൾ പാപത്തിെന്റ
തൽക്കാലേഭാഗെത്തക്കാളും ൈദവജനേത്താടു കൂെട
കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നതു തിരെഞ്ഞടുത്തു, 25 ്രപതിഫലം
േനാക്കിയതുെകാണ്ടു ഫറേവാെന്റ പു്രതിയുെട മകൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നതു നിരസിക്കയും 26

മി്രസയീമിെല നിേക്ഷപങ്ങെളക്കാൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ നിന്ദ
വലിയ ധനം എന്നു എണ്ണുകയും െചയത്ു. 27

വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യൈദവെത്ത
കണ്ടതുേപാെല ഉെറച്ചുനിൽക്കയാൽ രാജാവിെന്റ
േകാപം ഭയെപ്പടാെത മി്രസയീം വിട്ടുേപാന്നു. 28

വിശ്വാസത്താൽ അവൻ കടിഞ്ഞൂലുകളുെട
സംഹാരകൻ അവെര െതാടാതിരിപ്പാൻ െപസഹയും
േചാരത്തളിയും ആചരിച്ചു. 29 വിശ്വാസത്താൽ അവർ
കരയിൽ എന്നേപാെല െചങ്കടലിൽ കൂടി കടന്നു; അതു
മി്രസയീമ്യർ െചയവ്ാൻ േനാക്കീട്ടു മുങ്ങിേപ്പായി. 30

വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴു ദിവസം
ചുറ്റിനടന്നേപ്പാൾ െയരീേഹാമതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു.
31 വിശ്വാസത്താൽ റാഹാബ ്എന്ന േവശ്യ ഒറ്റുകാെര
സമാധാനേത്താെട ൈകെക്കാണ്ടു
അവിശ്വാസികേളാടുകൂെട നശിക്കാതിരുന്നു. 32 ഇനി
എന്തുപറേയണ്ടു? ഗിേദ്യാൻ, ബാരാക്ക്, ശിംേശാൻ,
യിപത്ാഹ,് ദാവീദ ്എന്നവെരയും ശമൂേവൽ മുതലായ
്രപവാചകന്മാെരയും കുറിച്ചു വിവരിപ്പാൻ സമയം
േപാരാ. 33 വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങെള അടക്കി,
നീതി നടത്തി, വാഗദ്ത്തം ്രപാപിച്ചു, സിംഹങ്ങളുെട
വായ ്അെടച്ചു, 34 തീയുെട ബലം െകടുത്തു, വാളിെന്റ
വായ്ക്കു െതറ്റി, ബലഹീനതയിൽ ശക്തി ്രപാപിച്ചു,
യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായത്ീന്നൎ ു, അന്യന്മാരുെട
ൈസന്യങ്ങെള ഓടിച്ചു. 35 ്രസ്തീകൾക്കു തങ്ങളുെട
മരിച്ചവെര ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ിനാൽ തിരിെക കിട്ടി;
മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നെല്ലാരു ഉയിെത്തൎ ഴുേന്നലപ്ു
ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു ഉദ്ധാരണം ൈകെക്കാള്ളാെത േഭദ്യം
ഏറ്റു. 36 േവെറ ചിലർ പരിഹാസം, ചമ്മട്ടി, ചങ്ങല,
തടവു ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു. 37 കേല്ലറു
ഏറ്റു, ഈച്ചൎ വാളാൽ അറുക്കെപ്പട്ടു, പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടു,
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു, ജടയാടുകളുെടയും
േകാലാടുകളുെടയും േതാൽ ധരിച്ചു, ബുദ്ധിമുട്ടും
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ഉപ്രദവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു. 38 കാടുകളിലും
മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുെട പിളപ്പൎ ുകളിലും
ഉഴന്നു വലഞ്ഞു; േലാകം അവക്കൎ ു
േയാഗ്യമായിരുന്നില്ല. 39 അവർ എല്ലാവരും
വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും
വാഗദ്ത്തനിവൃത്തി ്രപാപിച്ചില്ല. 40 അവർ നെമ്മ
കൂടാെത രക്ഷാപൂത്തൎ ി ്രപാപിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
ൈദവം നമുക്കു േവണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലെതാന്നു
മുൻകരുതിയിരുന്നു.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുെട ഇ്രത
വലിേയാരു സമൂഹം നമുക്കു ചുറ്റും
നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു സകല ഭാരവും മുറുെക

പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ടു നമുക്കു മുമ്പിൽ
െവച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതേയാെട ഓടുക. 2

വിശ്വാസത്തിെന്റ നായകനും
പൂത്തൎ ിവരുത്തുന്നവനുമായ േയശുവിെന േനാക്കുക;
തെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരുന്ന സേന്താഷം ഓത്തൎ ു അവൻ
അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ്രകൂശിെന സഹിക്കയും
ൈദവസിംഹാസനത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു
ഇരിക്കയും െചയത്ു. 3 നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു
മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാപികളാൽ തനിക്കു േനരിട്ട
ഇങ്ങെനയുള്ള വിേരാധം സഹിച്ചവെന
ധ്യാനിച്ചുെകാൾവിൻ. 4 പാപേത്താടു
േപാരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവെര
്രപാണത്യാഗേത്താളം എതിത്തൎ ു നിന്നിട്ടില്ല. 5 “മകേന,
കത്തൎ ാവിെന്റ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുതു; അവൻ
ശാസിക്കുേമ്പാൾ മുഷികയുമരുതു. 6 കത്തൎ ാവു താൻ
േസ്നഹിക്കുന്നവെന ശിക്ഷിക്കുന്നു; താൻ
ൈകെക്കാള്ളുന്ന ഏതു മകെനയും തല്ലുന്നു”
എന്നിങ്ങെന മക്കേളാടു എന്നേപാെല നിങ്ങേളാടു
സംവാദിക്കുന്ന ്രപേബാധനം നിങ്ങൾ
മറന്നുകളഞ്ഞുേവാ? 7 നിങ്ങൾ ബാലശിക്ഷ
സഹിച്ചാൽ ൈദവം മക്കേളാടു എന്നേപാെല
നിങ്ങേളാടു െപരുമാറുന്നു; അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത
മകൻ എവിെടയുള്ളു? 8 എല്ലാവരും ്രപാപിക്കുന്ന
ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല
െകൗലേടയന്മാരേ്രത. 9 നമ്മുെട ജഡസംബന്ധമായ
പിതാക്കന്മാർ നെമ്മ ശിക്ഷിച്ചേപ്പാൾ നാം അവെര
വണങ്ങിേപ്പാന്നുവേല്ലാ; ആത്മാക്കളുെട പിതാവിന്നു
ഏറ്റവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജീവിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
10 അവർ ശിക്ഷിച്ചതു കുെറക്കാലവും തങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ച്രപകാരവുമേ്രത; അവേനാ, നാം അവെന്റ
വിശുദ്ധി ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു നമ്മുെട ഗുണത്തിന്നായി
തേന്ന ശിക്ഷിക്കുന്നതു. 11 ഏതു ശിക്ഷയും തൽക്കാലം
സേന്താഷകരമല്ല ദുഃഖകരമേ്രത എന്നു േതാന്നും;
പിന്നേത്തതിേലാ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവക്കൎ ു
നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും. 12 ആകയാൽ
തളന്നൎ  കയ്യും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലും നിവിത്തൎ ുവിൻ. 13

മുടന്തുള്ളതു ഉളുക്കിേപ്പാകാെത േഭദമാേകണ്ടതിന്നു
നിങ്ങളുെട കാലിന്നു പാത നിരത്തുവിൻ.

14 എല്ലാവേരാടും സമാധാനം ആചരിച്ചു
ശുദ്ധീകരണം ്രപാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ.
ശുദ്ധീകരണം കൂടാെത ആരും കത്തൎ ാവിെന
കാണുകയില്ല. 15 ആരും ൈദവകൃപ വിട്ടു
പിൻമാറുകയും വല്ല ൈകപ്പുള്ള േവരും മുെളച്ചു
കലക്കമുണ്ടാക്കി അേനകർ അതിനാൽ
മലിനെപ്പടുകയും ആരും ദുന്നൎ ടപ്പുകാരേനാ, 16 ഒരു

ഊണിന്നു േജ്യഷഠ്ാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞ
ഏശാവിെനേപ്പാെല അഭക്തേനാ ആയിത്തീരുകയും
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ കരുതിെക്കാൾവിൻ. 17 അവൻ
പിന്നേത്തതിൽ അനു്രഗഹം ലഭിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ചു
കണ്ണുനീേരാടുകൂെട അേപക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളെപ്പട്ടു
മാനസാന്തരത്തിന്നു ഇട കണ്ടില്ല എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ.

18 സ്ഥൂലമായതും തീ കത്തുന്നതുമായ
പവ്വൎ തത്തിന്നും േമഘതമസ്സ്, കൂരിരുട്ടു, െകാടുങ്കാറ്റു,
കാഹളനാദം, വാക്കുകളുെട ശബ്ദം എന്നിെവക്കും
അടുക്കൽ അല്ലേല്ലാ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതു. 19 ആ
ശബ്ദം േകട്ടവർ ഇനി ഒരു വചനവും തങ്ങേളാടു
പറയരുേത എന്നു അേപക്ഷിച്ചു. 20 ഒരു മൃഗം
എങ്കിലും പവ്വൎ തം െതാട്ടാൽ അതിെന കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാേല്ലണം എന്നുള്ള കലപ്ന അവക്കൎ ു
സഹിച്ചുകൂടാഞ്ഞു. 21 ഞാൻ അത്യന്തം േപടിച്ചു
വിെറക്കുന്നു എന്നു േമാെശയും പറയത്തക്കവണ്ണം
ആ കാഴച് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. 22 പിെന്നേയാ
സീേയാൻ പവ്വൎ തത്തിന്നും ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
നഗരമായ സ്വഗ്ഗൎ ീയെയരൂശേലമിന്നും അേനകായിരം
ദൂതന്മാരുെട സവ്വൎ സംഘത്തിന്നും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
േപെരഴുതിയിരിക്കുന്ന 23 ആദ്യജാതന്മാരുെട
സെഭക്കും എല്ലാവരുെടയും ൈദവമായ
ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുെട
ആത്മാക്കൾക്കും 24 പുതുനിയമത്തിെന്റ
മദ്ധ്യസ്ഥനായ േയശുവിന്നും ഹാെബലിെന്റ
രക്തെത്തക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന
പുണ്യാഹരക്തത്തിന്നും അടുക്കലേ്രത നിങ്ങൾ
വന്നിരിക്കുന്നതു. 25 അരുളിെച്ചയ്യുന്നവെന
നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ. ഭൂമിയിൽ
അരുളിെച്ചയത്വെന നിരസിച്ചവർ െതറ്റി
ഒഴിയാതിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നവെന നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എ്രത
അധികം. 26 അവെന്റ ശബ്ദം അന്നു ഭൂമിെയ ഇളക്കി;
ഇേപ്പാേഴാ “ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിെയ മാ്രതമല്ല,
ആകാശെത്തയും ഇളക്കും” എന്നു അവൻ വാഗദ്ത്തം
െചയത്ു. 27 “ഇനി ഒരിക്കൽ” എന്നതു,
ഇളക്കമില്ലാത്തതു നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്നു നിമ്മൎ ിതമായ
ഇളക്കമുള്ളതിന്നു മാറ്റം വരും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
28 ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം
്രപാപിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നാം നന്ദിയുള്ളവരായി
ൈദവത്തിന്നു ്രപസാദംവരുമാറു ഭക്തിേയാടും
ഭയേത്താടുംകൂെട േസവ െചയ്ക. 29 നമ്മുെട ൈദവം
ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയേല്ലാ.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദര്രപീതി നിലനിൽക്കെട്ട,
അതിഥിസൽക്കാരം മറക്കരുതു. 2 അതിനാൽ
ചിലർ അറിയാെത ൈദവദൂതന്മാെര

സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 3 നിങ്ങളും തടവുകാർ
എന്നേപാെല തടവുകാെരയും നിങ്ങളും ശരീരത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവെരയും
ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ. 4 വിവാഹം എല്ലാവക്കൎ ും
മാന്യവും കിടക്ക നിമ്മൎ ലവും ആയിരിക്കെട്ട; എന്നാൽ
ദുന്നൎ ടപ്പുകാെരയും വ്യഭിചാരികെളയും ൈദവം
വിധിക്കും. 5 നിങ്ങളുെട നടപ്പു
്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാത്തതായിരിക്കെട്ട; ഉള്ളതുെകാണ്ടു
തൃപത്ിെപ്പടുവിൻ: “ഞാൻ നിെന്ന ഒരുനാളും ൈക
വിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കയുമില്ല” എന്നു അവൻ തെന്ന
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അരുളിെച്ചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 ആകയാൽ
“കത്തൎ ാവു എനിക്കു തുണ; ഞാൻ േപടിക്കയില്ല;
മനുഷ്യൻ എേന്നാടു എന്തു െചയ്യും” എന്നു നമുക്കു
ൈധയ്യൎ േത്താെട പറയാം.

7 നിങ്ങേളാടു ൈദവവചനം ്രപസംഗിച്ചു നിങ്ങെള
നടത്തിയവെര ഓത്തൎ ുെകാൾവിൻ; അവരുെട
ജീവാവസാനം ഓത്തൎ ു അവരുെട വിശ്വാസം
അനുകരിപ്പിൻ. 8 േയശു്രകിസ്തു ഇന്നെലയും ഇന്നും
എെന്നേന്നക്കും അനന്യൻ തേന്ന. 9 വിവിധവും
അന്യവുമായ ഉപേദശങ്ങളാൽ ആരും നിങ്ങെള
വലിച്ചുെകാണ്ടുേപാകരുതു; ആചരിച്ചുേപാന്നവക്കൎ ു
്രപേയാജനമില്ലാത്ത േഭാജനനിയമങ്ങളാലല്ല, കൃപയാൽ
തേന്ന ഹൃദയം ഉറപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതു. 10 കൂടാരത്തിൽ
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവക്കൎ ു അേഹാവൃത്തി കഴിപ്പാൻ
അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ടു. 11

മഹാപുേരാഹിതൻ പാപപരിഹാരമായി രക്തം
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
മൃഗങ്ങളുെട ഉടൽ പാളയത്തിന്നു പുറത്തുെവച്ചു
ചുട്ടുകളയുന്നു. 12 അങ്ങെന േയശുവും
സ്വന്തരക്തത്താൽ ജനെത്ത വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്നു
നഗരവാതിലിന്നു പുറത്തുെവച്ചു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു.
13 ആകയാൽ നാം അവെന്റ നിന്ദ ചുമന്നുെകാണ്ടു
പാളയത്തിന്നു പുറത്തു അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുക.
14 ഇവിെട നമുക്കു നിലനില്ക്കുന്ന നഗരമില്ലേല്ലാ,
വരുവാനുള്ളതു അേ്രത നാം അേന്വഷിക്കുന്നതു. 15

അതുെകാണ്ടു അവൻ മുഖാന്തരം നാം ൈദവത്തിന്നു
അവെന്റ നാമെത്ത ഏറ്റു പറയുന്ന അധരഫലം എന്ന
േസ്താ്രതയാഗം ഇടവിടാെത അപ്പൎ ിക്കുക. 16

നന്മെചയവ്ാനും കൂട്ടായമ് കാണിപ്പാനും മറക്കരുതു.
ഈവക യാഗത്തിലേല്ലാ ൈദവം ്രപസാദിക്കുന്നതു. 17

നിങ്ങെള നടത്തുന്നവെര അനുസരിച്ചു
കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; അവർ കണക്കു

േബാധിപ്പിേക്കണ്ടുന്നവരാകയാൽ നിങ്ങളുെട
ആത്മാക്കൾക്കുേവണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതു
അവർ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ടല്ല സേന്താഷേത്താെട
െചയവ്ാൻ ഇടവരുത്തുവിൻ; അല്ലാഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്കു നന്നല്ല.

18 ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ. സകലത്തിലും
നല്ലവരായി നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കെകാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു നല്ല
മനസ്സാക്ഷി ഉെണ്ടന്നു ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 19

എെന്ന നിങ്ങൾക്കു േവഗത്തിൽ വീണ്ടും
കിേട്ടണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ്രപാത്ഥൎ ിേക്കണം എന്നു ഞാൻ
വിേശഷാൽ അേപക്ഷിക്കുന്നു.

20 നിത്യനിയമത്തിെന്റ രക്തത്താൽ ആടുകളുെട
വലിയ ഇടയനായ നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു മടക്കിവരുത്തിയ
സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം 21 നിങ്ങെള അവെന്റ ഇഷ്ടം
െചയവ്ാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാനന്മയിലും
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി തനിക്കു ്രപസാദമുള്ളതു
േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം നമ്മിൽ
നിവത്തൎ ിക്കുമാറാകെട്ട; അവന്നു എേന്നക്കും മഹത്വം.
ആേമൻ.

22 സേഹാദരന്മാേര, ഈ ്രപേബാധനവാക്യം
െപാറുത്തുെകാൾവിൻ എന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു;
ചുരുക്കമായിട്ടേല്ലാ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു. 23

സേഹാദരനായ തിേമാെഥേയാസ ്തടവിൽനിന്നു
ഇറങ്ങി എന്നു അറിവിൻ. അവൻ േവഗത്തിൽ വന്നാൽ
ഞാൻ അവനുമായി നിങ്ങെള വന്നുകാണും.

24 നിങ്ങെള നടത്തുന്നവക്കൎ ു എല്ലാവക്കൎ ും
സകലവിശുദ്ധന്മാക്കൎ ും വന്ദനം െചാല്ലുവിൻ.
ഇതല്യക്കാർ നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം െചാല്ലുന്നു.

25 കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
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യാേക്കാബയാേക്കാബ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ൈദവത്തിെന്റയും കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും ദാസനായ യാേക്കാബ്
എഴുതുന്നതു: ചിതറിപ്പാക്കൎ ുന്ന പ്രന്തണ്ടു

േഗാ്രതങ്ങൾക്കും വന്ദനം. 2 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ വിവിധപരീക്ഷകളിൽ അകെപ്പടുേമ്പാൾ 3

നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധന സ്ഥിരത
ഉളവാക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു അതു അേശഷം
സേന്താഷം എന്നു എണ്ണുവിൻ. 4 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഒന്നിലും കുറവില്ലാെത തികഞ്ഞവരും സമ്പൂണ്ണൎ രും
ആേകണ്ടതിന്നു സ്ഥിരെതക്കു തികഞ്ഞ ്രപവൃത്തി
ഉണ്ടാകെട്ട.

5 നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്നു ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു
എങ്കിൽ ഭത്സൎ ിക്കാെത എല്ലാവക്കൎ ും ഔദായ്യൎ മായി
െകാടുക്കുന്നവനായ ൈദവേത്താടു യാചിക്കെട്ട;
അേപ്പാൾ അവന്നു ലഭിക്കും. 6 എന്നാൽ അവൻ
ഒന്നും സംശയിക്കാെത വിശ്വാസേത്താെട
യാചിേക്കണം; സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ചു
അലയുന്ന കടൽത്തിെരക്കു സമൻ. 7 ഇങ്ങെനയുള്ള
മനുഷ്യൻ കത്തൎ ാവിങ്കൽനിന്നു വല്ലതും ലഭിക്കും
എന്നു നിരൂപിക്കരുതു. 8 ഇരുമനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ
തെന്റ വഴികളിൽ ഒെക്കയും അസ്ഥിരൻ ആകുന്നു.

9 എന്നാൽ എളിയ സേഹാദരൻ തെന്റ ഉയച്ചൎ യിലും
10 ധനവാേനാ പുല്ലിെന്റ പൂേപാെല
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നവനാകയാൽ തെന്റ എളിമയിലും
്രപശംസിക്കെട്ട. 11 സൂയ്യൎ ൻ ഉഷണ്ക്കാേറ്റാെട ഉദിച്ചിട്ടു
പുല്ലു ഉണങ്ങി പൂവുതിന്നൎ ു അതിെന്റ രൂപഭംഗി
െകട്ടുേപാകുന്നു. അതുേപാെല ധനവാനും തെന്റ
്രപയത്നങ്ങളിൽ വാടിേപാകും.

12 പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
അവൻ െകാള്ളാകുന്നവനായി െതളിഞ്ഞ േശഷം
കത്തൎ ാവു തെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ു വാഗദ്ത്തം
െചയത് ജീവകിരീടം ്രപാപിക്കും. 13

പരീക്ഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ഞാൻ ൈദവത്താൽ
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു ആരും പറയരുതു. ൈദവം
േദാഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടാത്തവൻ ആകുന്നു;
താൻ ആെരയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല. 14

ഓേരാരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതു
സ്വന്തേമാഹത്താൽ ആകഷൎ ിച്ചു
വശീകരിക്കെപ്പടുകയാൽ ആകുന്നു. 15 േമാഹം ഗഭൎ ം
ധരിച്ചു പാപെത്ത ്രപസവിക്കുന്നു; പാപം മുഴുത്തിട്ടു
മരണെത്ത െപറുന്നു. 16 എെന്റ ്രപിയസേഹാദരന്മാേര,
വഞ്ചിക്കെപ്പടരുതു. 17 എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ
വരം ഒെക്കയും ഉയരത്തിൽനിന്നു െവളിച്ചങ്ങളുെട
പിതാവിങ്കൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നു. അവന്നു
വികാരേമാ ഗതിേഭദത്താലുള്ള ആഛാദനേമാ ഇല്ല. 18

നാം അവെന്റ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധം
ആദ്യഫലമാേകണ്ടതിന്നു അവൻ തെന്റ ഇഷ്ടം

േഹതുവായി സത്യത്തിെന്റ വചനത്താൽ നെമ്മ
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

19 ്രപിയസേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ അതു
അറിയുന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ ഏതു മനുഷ്യനും
േകൾപ്പാൻ േവഗതയും പറവാൻ താമസവും
േകാപത്തിന്നു താമസവുമുള്ളവൻ ആയിരിക്കെട്ട. 20

മനുഷ്യെന്റ േകാപം ൈദവത്തിെന്റ നീതിെയ
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നില്ല. 21 ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും
ദുഷ്ടതയുെട ആധിക്യവും വിട്ടു നിങ്ങളുെട
ആത്മാക്കെള രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതും
ഉൾനട്ടതുമായ വചനം െസൗമ്യതേയാെട
ൈകെക്കാൾവിൻ. 22 എങ്കിലും വചനം േകൾക്ക
മാ്രതം െചയത്ുെകാണ്ടു തങ്ങെള തേന്ന ചതിക്കാെത
അതിെന െചയ്യുന്നവരായും ഇരിപ്പിൻ. 23 ഒരുത്തൻ
വചനം േകൾക്കുന്നവൻ എങ്കിലും
െചയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ അവൻ തെന്റ സ്വാഭാവിക
മുഖം കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കുന്ന ആേളാടു ഒക്കുന്നു. 24

അവൻ തെന്നത്താൻ കണ്ടു പുറെപ്പട്ടു താൻ ഇന്ന
രൂപം ആയിരുന്നു എന്നു ഉടെന മറന്നുേപാകുന്നു. 25

സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ തികഞ്ഞ ന്യായ്രപമാണം
ഉറ്റുേനാക്കി അതിൽ നിലനില്ക്കുന്നവേനാ േകട്ടു
മറക്കുന്നവനല്ല, ്രപവൃത്തി െചയ്യുന്നവനായി താൻ
െചയ്യുന്നതിൽ ഭാഗ്യവാൻ ആകും. 26 നിങ്ങളിൽ
ഒരുവൻ തെന്റ നാവിന്നു കടിഞ്ഞാണിടാെത തെന്റ
ഹൃദയെത്ത വഞ്ചിച്ചുെകാണ്ടു താൻ ഭക്തൻ എന്നു
നിരൂപിച്ചാൽ അവെന്റ ഭക്തി വ്യത്ഥൎ ം അേ്രത. 27

പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക ശുദ്ധവും
നിമ്മൎ ലവുമായുള്ള ഭക്തിേയാ: അനാഥെരയും
വിധവമാെരയും അവരുെട സങ്കടത്തിൽ െചന്നു
കാണുന്നതും േലാകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതവണ്ണം
തെന്നത്താൻ കാത്തുെകാള്ളുന്നതും ആകുന്നു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, േതജസ്സുള്ളവനായി നമ്മുെട
കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുതു. 2

നിങ്ങളുെട പള്ളിയിൽ േമാടിയുള്ള വ്രസ്തം ധരിച്ചും
െപാേന്മാതിരം ഇട്ടുംെകാണ്ടു ഒരുത്തനും മുഷിഞ്ഞ
വ്രസ്തം ധരിേച്ചാരു ദരി്രദനും വന്നാൽ 3 നിങ്ങൾ
േമാടിയുള്ള വ്രസ്തം ധരിച്ചവെന േനാക്കി: ഇവിെട
സുേഖന ഇരുന്നാലും എന്നും ദരി്രദേനാടു: നീ അവിെട
നിൽക്ക; അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ പാദപീഠത്തിങ്കൽ ഇരിക്ക
എന്നും പറയുന്നു എങ്കിൽ 4 നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ
്രപമാണമില്ലാെത ന്യായരഹിതമായി
വിധിക്കുന്നവരായില്ലേയാ? 5 ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര,
േകൾപ്പിൻ: ൈദവം േലാകത്തിൽ ദരി്രദരായവെര
വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും തേന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവക്കൎ ു
വാഗദ്ത്തം െചയത് രാജ്യത്തിെന്റ
അവകാശികളുമാേകണ്ടതിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ?
നിങ്ങേളാ ദരി്രദെന അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 6
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ധനവാന്മാർ അല്ലേയാ നിങ്ങെള പീഡിപ്പിക്കുന്നതു?
അവർ അല്ലേയാ നിങ്ങെള ന്യായസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കു
ഇെഴച്ചു െകാണ്ടുേപാകുന്നതു? 7 നിങ്ങളുെടേമൽ
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല നാമെത്ത അവർ അല്ലേയാ
ദുഷിക്കുന്നതു? 8 എന്നാൽ “കൂട്ടുകാരെന
നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന േസ്നഹിേക്കണം” എന്ന
തിരുെവഴുത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം
രാജകീയന്യായ്രപമാണം നിങ്ങൾ നിവത്തൎ ിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നന്നു. 9 മുഖപക്ഷം കാണിച്ചാേലാ പാപം
െചയ്യുന്നു; നിങ്ങൾ ലംഘനക്കാർ എന്നു
ന്യായ്രപമാണത്താൽ െതളിയുന്നു. 10 ഒരുത്തൻ
ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും അനുസരിച്ചു നടന്നിട്ടും
ഒന്നിൽ െതറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിന്നും
കുറ്റക്കാരനായിത്തീന്നൎ ു. 11 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുതു
എന്നു കലപ്ിച്ചവൻ െകാല െചയ്യരുതു എന്നും
കലപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ വ്യഭിചാരം
െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിലും െകാല െചയ്യുന്നു എങ്കിൽ
ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കുന്നവനായിത്തീന്നൎ ു. 12

സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്താൽ
വിധിക്കെപ്പടുവാനുള്ളവെരേപ്പാെല സംസാരിക്കയും
്രപവത്തൎ ിക്കയും െചയവ്ിൻ. 13 കരുണ
കാണിക്കാത്തവന്നു കരുണയില്ലാത്ത ന്യായവിധി
ഉണ്ടാകും; കരുണ ന്യായവിധിെയ ജയിച്ചു
്രപശംസിക്കുന്നു.

14 സേഹാദരന്മാേര, ഒരുത്തൻ തനിക്കു വിശ്വാസം
ഉണ്ടു എന്നു പറകയും ്രപവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കയും
െചയത്ാൽ ഉപകാരം എന്തു? ആ വിശ്വാസത്താൽ
അവൻ രക്ഷ ്രപാപിക്കുേമാ? 15 ഒരു സേഹാദരേനാ,
സേഹാദരിേയാ നഗ്നരും അേഹാവൃത്തിക്കു വക
ഇല്ലാത്തവരുമായിരിെക്ക നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ
അവേരാടു: 16 സമാധാനേത്താെട േപായി തീ
കായുകയും വിശപ്പടക്കുകയും െചയവ്ിൻ എന്നു
പറയുന്നതല്ലാെത േദഹരെക്ഷക്കു ആവശ്യമുള്ളതു
അവക്കൎ ു െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരം എന്തു? 17

അങ്ങെന വിശ്വാസവും ്രപവൃത്തികളില്ലാത്തതായാൽ
സ്വതെവ നിജ്ജൎ ീവമാകുന്നു. 18 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ:
നിനക്കു വിശ്വാസം ഉണ്ടു; എനിക്കു ്രപവൃത്തികൾ
ഉണ്ടു എന്നു പറയുമായിരിക്കും. നിെന്റ വിശ്വാസം
്രപവൃത്തികൾ കൂടാെത കാണിച്ചുതരിക; ഞാനും
എെന്റ വിശ്വാസം ്രപവൃത്തികളാൽ കാണിച്ചു തരാം. 19

ൈദവം ഏകൻ എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ;
െകാള്ളാം; പിശാചുകളും അങ്ങെന വിശ്വസിക്കയും
വിെറക്കയും െചയ്യുന്നു. 20 വ്യത്ഥൎ മനുഷ്യാ,
്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷഫ്ലെമന്നു
്രഗഹിപ്പാൻ നിനക്കു മനസ്സുേണ്ടാ? 21 നമ്മുെട
പിതാവായ അ്രബാഹാം തെന്റ മകനായ
യിസഹ്ാക്കിെന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അപ്പൎ ിച്ചിട്ടു
്രപവൃത്തിയാൽ അല്ലേയാ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടതു? 22

അവെന്റ ്രപവൃത്തിേയാടുകൂെട വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ചു
എന്നും ്രപവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂണ്ണൎ മായി എന്നും
നീ കാണുന്നുവേല്ലാ. 23 അ്രബാഹാം ൈദവെത്ത
വിശ്വസിക്കയും അതു അവന്നു നീതിയായി
കണക്കിടുകയും െചയത്ു എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു
നിവൃത്തിയായി അവൻ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹിതൻ
എന്നു േപർ ്രപാപിച്ചു. 24 അങ്ങെന മനുഷ്യൻ െവറും
വിശ്വാസത്താലല്ല ്രപവൃത്തികളാൽ തേന്ന
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നു. 25

അവ്വണ്ണം രാഹാബ ്എന്ന േവശ്യയും ദൂതെര
ൈകെക്കാൾകയും േവെറാരു വഴിയായി
പറഞ്ഞയക്കയും െചയത്തിൽ ്രപവൃത്തികളാൽ

അല്ലേയാ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടതു? 26 ഇങ്ങെന
ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം
നിജ്ജൎ ീവമായിരിക്കുന്നതുേപാെല ്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത
വിശ്വാസവും നിജ്ജൎ ീവമാകുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സേഹാദരന്മാേര, അധികം ശിക്ഷാവിധിവരും
എന്നു അറിഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ അേനകർ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുതു. 2 നാം

എല്ലാവരും പലതിലും െതറ്റിേപാകുന്നു; ഒരുത്തൻ
വാക്കിൽ െതറ്റാതിരുന്നാൽ അവൻ ശരീരെത്ത
മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിട്ടു നടത്തുവാൻ ശക്തനായി
സൽഗുണപൂത്തൎ ിയുള്ള പുരുഷൻ ആകുന്നു. 3

കുതിരെയ അധീനമാക്കുവാൻ വായിൽ കടിഞ്ഞാൺ
ഇട്ടു അതിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4

കപ്പലും എ്രത വലിയതു ആയാലും െകാടുങ്കാറ്റടിച്ചു
ഓടുന്നതായാലും അമരക്കാരൻ ഏറ്റവും െചറിയ
ചുക്കാൻെകാണ്ടു തനിക്കു േബാധിച്ച ദിക്കിേലക്കു
തിരിക്കുന്നു. 5 അങ്ങെന തേന്ന നാവും െചറിയ
അവയവം എങ്കിലും വളെര വമ്പു പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ
തീ എ്രത വലിയ കാടു കത്തിക്കുന്നു; 6 നാവും ഒരു തീ
തേന്ന; അതു നമ്മുെട അംഗങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
അനീതിേലാകമായി േദഹെത്ത മുഴുവൻ മലിനമാക്കി
ജീവച്രകത്തിന്നു തീ െകാളുത്തുകയും നരകത്താൽ
അതിന്നു തീ പിടിക്കയും െചയ്യുന്നു. 7 മൃഗം, പക്ഷി,
ഇഴജാതി, ജലജന്തു ഈവക എല്ലാം
മനുഷ്യജാതിേയാടു മരുങ്ങുന്നു, മരുങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു.
8 നാവിെനേയാ മനുഷ്യക്കാക്കൎ ും മരുക്കാവതല്ല; അതു
അടങ്ങാത്ത േദാഷം; മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞതു.
9 അതിനാൽ നാം കത്തൎ ാവും പിതാവുമായവെന
സ്തുതിക്കുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ
മനുഷ്യെര അതിനാൽ ശപിക്കുന്നു. 10 ഒരു
വായിൽനിന്നു തേന്ന േസ്താ്രതവും ശാപവും
പുറെപ്പടുന്നു. സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന
ആയിരിക്കുന്നതു േയാഗ്യമല്ല. 11 ഉറവിെന്റ ഒേര
ദ്വാരത്തിൽനിന്നു മധുരവും ൈകപ്പുമുള്ള െവള്ളം
പുറെപ്പട്ടു വരുേമാ? 12 സേഹാദരന്മാേര,
അത്തിവൃക്ഷം ഒലിവുപഴവും മുന്തിരിവള്ളി
അത്തിപ്പഴവും കായിക്കുേമാ? ഉപ്പുറവിൽനിന്നു
മധുരമുള്ള െവള്ളം പുറെപ്പടുകയുമില്ല.

13 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിേവകിയുമായവൻ
ആർ? അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ െസൗമ്യതേയാെട
നല്ലനടപ്പിൽ തെന്റ ്രപവൃത്തികെള കാണിക്കെട്ട. 14

എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ ൈകപ്പുള്ള
ഈഷൎ ്യയും ശാഠ്യവും ഉെണ്ടങ്കിൽ സത്യത്തിന്നു
വിേരാധമായി ്രപശംസിക്കയും േഭാഷ്കു പറകയുമരുതു.
15 ഇതു ഉയരത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല,
െഭൗമികവും ്രപാകൃതവും ൈപശാചികവും
ആയതേ്രത. 16 ഈഷൎ ്യയും ശാഠ്യവും ഉേള്ളടത്തു
കലക്കവും സകല ദുഷ്്രപവൃത്തിയും ഉണ്ടു. 17

ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനേമാ ഒന്നാമതു നിമ്മൎ ലവും
പിെന്ന സമാധാനവും ശാന്തതയും
അനുസരണവുമുള്ളതും കരുണയും സൽഫലവും
നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കപടവും
ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. 18 എന്നാൽ സമാധാനം
ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിെതച്ചു നീതി എന്ന
ഫലം െകായ്യും.
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൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങളിൽ ശണഠ്യും കലഹവും എവിെട
നിന്നു? നിങ്ങളുെട അവയവങ്ങളിൽ
േപാരാടുന്ന േഭാേഗച്ഛകളിൽ നിന്നല്ലേയാ? 2

നിങ്ങൾ േമാഹിച്ചിട്ടും ്രപാപിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ
െകാല്ലുകയും അസൂയെപ്പടുകയും െചയത്ിട്ടും ഒന്നും
സാധിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ കലഹിക്കയും
ശണഠ്യിടുകയും െചയത്ിട്ടും യാചിക്കായ്കെകാണ്ടു
കിട്ടുന്നില്ല. 3 നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും
നിങ്ങളുെട േഭാഗങ്ങളിൽ െചലവിേടണ്ടതിന്നു വല്ലാെത
യാചിക്കെകാണ്ടു ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. 4

വ്യഭിചാരിണികളായുേള്ളാേര, േലാകേസ്നഹം
ൈദവേത്താടു ശ്രതുത്വം ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? ആകയാൽ േലാകത്തിെന്റ
േസ്നഹിതൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം
ൈദവത്തിെന്റ ശ്രതുവായിത്തീരുന്നു. 5 അെല്ലങ്കിൽ
തിരുെവഴുത്തു െവറുെത സംസാരിക്കുന്നു എന്നു
േതാന്നുന്നുേവാ? അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുമാറാക്കിയ
ആത്മാവു അസൂെയക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നുേവാ? 6

എന്നാൽ അവൻ അധികം കൃപ നല്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു “ൈദവം നിഗളികേളാടു
എതിത്തൎ ുനിൽക്കയും താഴമ്യുള്ളവക്കൎ ു കൃപ
നല്കുകയും െചയ്യുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7

ആകയാൽ നിങ്ങൾ ൈദവത്തിന്നു കീഴടങ്ങുവിൻ;
പിശാചിേനാടു എതിത്തൎ ുനിലപ്ിൻ; എന്നാൽ അവൻ
നിങ്ങെള വിട്ടു ഓടിേപ്പാകും. 8 ൈദവേത്താടു അടുത്തു
െചല്ലുവിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങേളാടു
അടുത്തുവരും. പാപികേള, ൈകകെള
െവടിപ്പാക്കുവിൻ; ഇരുമനസ്സുേള്ളാേര, ഹൃദയങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ; 9 സങ്കടെപ്പട്ടു ദുഃഖിച്ചു കരവിൻ;
നിങ്ങളുെട ചിരി ദുഃഖമായും സേന്താഷം
വിഷാദമായും തീരെട്ട. 10 കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
താഴുവിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങെള ഉയത്തൎ ും.

11 സേഹാദരന്മാേര, അേന്യാന്യം ദുഷിക്കരുതു; തെന്റ
സേഹാദരെന ദുഷിക്കയും വിധിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ
ന്യായ്രപമാണെത്ത ദുഷിക്കയും ന്യായ്രപമാണെത്ത
വിധിക്കയും െചയ്യുന്നു. ന്യായ്രപമാണെത്ത
വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ന്യായ്രപമാണെത്ത
അനുഷഠ്ിക്കുന്നവനല്ല, വിധിക്കുന്നവനേ്രത. 12

ന്യായ്രപമാണകത്തൎ ാവും ന്യായാധിപതിയും
ഒരുവേനയുള്ളു: രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും
ശക്തനായവൻ തേന്ന; കൂട്ടുകാരെന വിധിപ്പാൻ നീ
ആർ?

13 ഇേന്നാ നാെളേയാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ
േപായി അവിെട ഒരാണ്ടു കഴിച്ചു വ്യാപാരം െചയത്ു
ലാഭം ഉണ്ടാക്കും എന്നു പറയുന്നവേര, േകൾപ്പിൻ: 14

നാെളേത്തതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; നിങ്ങളുെട
ജീവൻ എങ്ങെനയുള്ളതു? അലപ്േനരേത്തക്കു
കാണുന്നതും പിെന്ന മറഞ്ഞുേപാകുന്നതുമായ
ആവിയേല്ലാ. 15 കത്തൎ ാവിന്നു ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇന്നിന്നതു െചയ്യും
എന്നല്ലേയാ പറേയണ്ടതു. 16 നിങ്ങേളാ വമ്പു പറഞ്ഞു
്രപശംസിക്കുന്നു; ഈവക ്രപശംസ എല്ലാം േദാഷം
ആകുന്നു. 17 നന്മ െചയവ്ാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും
െചയ്യാത്തവന്നു അതു പാപം തേന്ന.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അല്ലേയാ ധനവാന്മാേര, നിങ്ങളുെടേമൽ വരുന്ന
ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം കരഞ്ഞു മുറയിടുവിൻ. 2

നിങ്ങളുെട ധനം ്രദവിച്ചും ഉടുപ്പു പുഴുവരിച്ചും
േപായി. 3 നിങ്ങളുെട െപാന്നും െവള്ളിയും
കറപിടിച്ചു; ആ കറ നിങ്ങളുെട േനെര സാക്ഷിയാകും;
അതു തീേപാെല നിങ്ങളുെട ജഡെത്ത തിന്നുകളയും.
അന്ത്യകാലത്തു നിങ്ങൾ നിേക്ഷപങ്ങെള
േശഖരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നിങ്ങളുെട നിലങ്ങെള െകായത്
േവലക്കാരുെട കൂലി നിങ്ങൾ പിടിച്ചുവേല്ലാ; അതു
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽനിന്നു നിലവിളിക്കുന്നു.
െകായത്വരുെട മുറവിളി ൈസന്യങ്ങളുെട
കത്തൎ ാവിെന്റ െചവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5

നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആഡംബരേത്താെട സുഖിച്ചു
പുെളച്ചു െകാലദിവസത്തിൽ എന്നേപാെല നിങ്ങളുെട
ഹൃദയെത്ത േപാഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങൾ
നീതിമാെന കുറ്റംവിധിച്ചു െകാന്നു; അവൻ നിങ്ങേളാടു
മറുത്തുനില്ക്കുന്നതുമില്ല.

7 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, കത്തൎ ാവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതവെര ദീഘൎ ക്ഷമേയാടിരിപ്പിൻ; കൃഷിക്കാരൻ
ഭൂമിയുെട വിലേയറിയ ഫലത്തിന്നു കാത്തുെകാണ്ടു
മുന്മഴയും പിന്മഴയും അതിന്നു കിട്ടുേവാളം
ദീഘൎ ക്ഷമേയാടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 നിങ്ങളും
ദീഘൎ ക്ഷമേയാടിരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട ഹൃദയം
സ്ഥിരമാക്കുവിൻ; കത്തൎ ാവിെന്റ ്രപത്യക്ഷത
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 സേഹാദരന്മാേര,
വിധിക്കെപ്പടാതിരിപ്പാൻ ഒരുവെന്റ േനെര ഒരുവൻ
ഞരങ്ങിേപ്പാകരുതു; ഇതാ, ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ
നില്ക്കുന്നു. 10 സേഹാദരന്മാേര, കത്തൎ ാവിെന്റ
നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച ്രപവാചകന്മാെര
കഷ്ടാനുഭവത്തിന്നും ദീഘൎ ക്ഷെമക്കും ദൃഷ്ടാന്തമായി
വിചാരിച്ചുെകാൾവിൻ. 11 സഹിഷണ്ത
കാണിച്ചവെര നാം ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു
പുകഴത്്തുന്നു. േയാബിെന്റ സഹിഷണ്ത നിങ്ങൾ
േകട്ടും കത്തൎ ാവു വരുത്തിയ അവസാനം
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. കത്തൎ ാവു മഹാകരുണയും
മനസ്സലിവുമുള്ളവനേല്ലാ.

12 വിേശഷാൽ സേഹാദരന്മാേര, സ്വഗ്ഗൎ െത്തേയാ
ഭൂമിെയേയാ മറ്റു യാെതാന്നിെനയുേമാ െചാല്ലി സത്യം
െചയ്യരുതു; ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിപ്പാൻ
നിങ്ങൾ ഉവ്വു എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉവ്വു എന്നും ഇല്ല
എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നും ഇരിക്കെട്ട.

13 നിങ്ങളിൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവൻ ്രപാത്ഥൎ ിക്കെട്ട;
സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ടു പാടെട്ട. 14

നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിെല
മൂപ്പന്മാെര വരുത്തെട്ട. അവർ കത്തൎ ാവിെന്റ നാമത്തിൽ
അവെന എണ്ണ പൂശി അവന്നു േവണ്ടി ്രപാത്ഥൎ ിക്കെട്ട.
15 എന്നാൽ വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ ്രപാത്ഥൎ ന
ദീനക്കാരെന രക്ഷിക്കും; കത്തൎ ാവു അവെന
എഴുേന്നലപ്ിക്കും; അവൻ പാപം െചയത്ിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ
അവേനാടു ക്ഷമിക്കും. 16 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു
േരാഗശാന്തി വേരണ്ടതിന്നു തമ്മിൽ പാപങ്ങെള
ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഒരുവന്നു േവണ്ടി ഒരുവൻ ്രപാത്ഥൎ ിപ്പിൻ.
നീതിമാെന്റ ശ്രദ്ധേയാടുകൂടിയ ്രപാത്ഥൎ ന വളെര
ഫലിക്കുന്നു. 17 ഏലീയാവു നമുക്കു സമസ്വഭാവമുള്ള
മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു; മഴ െപയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
അവൻ ്രപാത്ഥൎ നയിൽ അേപക്ഷിച്ചു; മൂന്നു
സംവത്സരവും ആറു മാസവും േദശത്തു മഴ െപയത്ില്ല.
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18 അവൻ വീണ്ടും ്രപാത്ഥൎ ിച്ചേപ്പാൾ
ആകാശത്തുനിന്നു മഴ െപയത്ു, ഭൂമിയിൽ ധാന്യം
വിളഞ്ഞു.

19 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ സത്യംവിട്ടു
െതറ്റിേപ്പാകയും അവെന ഒരുവൻ

തിരിച്ചുവരുത്തുകയും െചയത്ാൽ 20 പാപിെയ
േനവ്വൎ ഴിക്കു ആക്കുന്നവൻ അവെന്റ ്രപാണെന
മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കയും പാപങ്ങളുെട
ബഹുത്വം മെറക്കയും െചയ്യും എന്നു അവൻ
അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
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൧൧. പെ്രതാസപെ്രതാസ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ പെ്രതാസ്
െപാെന്താസിലും ഗലാത്യയിലും
കപ്പെദാക്യയിലും ആസ്യയിലും ബിഥുന്യയിലും

ചിതറിപ്പാക്കൎ ുന്ന പരേദശികളും 2 പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ മുന്നറിവിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിെന്റ
വിശുദ്ധീകരണം ്രപാപിച്ചു അനുസരണം കാണിപ്പാനും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ
തളിക്കെപ്പടുവാനുമായി വൃതന്മാരുമായവക്കൎ ു
എഴുതുന്നതു: നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
വദ്ധൎ ിക്കുമാറാകെട്ട.

3 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പിതാവായ ൈദവത്തിന്നു േസ്താ്രതം. അവൻ
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നുള്ള േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്താൽ തെന്റ കരുണാധിക്യ്രപകാരം
നെമ്മ ജീവനുള്ള ്രപത്യാെശക്കായി, 4

അന്ത്യകാലത്തിൽ െവളിെപ്പടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന
രെക്ഷക്കു വിശ്വാസത്താൽ ൈദവശക്തിയിൽ
കാക്കെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും 5 ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം,
എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിന്നായി തേന്ന
വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അതിൽ നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അലപ്േനരേത്തക്കു നാനാപരീക്ഷകളാൽ
ദുഃഖിച്ചിരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു. 7

അഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതും തീയിൽ േശാധന
കഴിക്കുന്നതുമായ െപാന്നിെനക്കാൾ നിങ്ങളുെട
വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധന വിലേയറിയതു എന്നു
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ പുകഴെ്ചക്കും
േതജസ്സിന്നും മാനത്തിന്നുമായി കാണ്മാൻ അങ്ങെന
ഇടവരും. 8 അവെന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും
േസ്നഹിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ കാണാെത
വിശ്വസിച്ചുംെകാണ്ടു 9 നിങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ
അന്തമായ ആത്മരക്ഷ ്രപാപിക്കയും
പറഞ്ഞുതീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ
സേന്താഷേത്താെട ആനന്ദിക്കയും െചയ്യുന്നു. 10

നിങ്ങൾക്കു വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപെയക്കുറിച്ചു
്രപവചിച്ച ്രപവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷെയ ആരാഞ്ഞു
അേന്വഷിച്ചിരുന്നു. 11 അവരിലുള്ള ്രകിസ്തുവിൻ
ആത്മാവു ്രകിസ്തുവിന്നു വേരണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങെളയും
പിൻവരുന്ന മഹിമെയയും മുമ്പിൽകൂട്ടി
സാക്ഷീകരിച്ചേപ്പാൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏേതാ
എങ്ങിെനയുള്ളേതാ എന്നു ്രപവാചകന്മാർ
ആരാഞ്ഞുേനാക്കി, 12 തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല
നിങ്ങൾക്കായിട്ടേ്രത തങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷ െചയ്യുന്നു
എന്നു അവക്കൎ ു െവളിെപ്പട്ടു; സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു അയച്ച
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം
അറിയിച്ചവർ അതു ഇേപ്പാൾ നിങ്ങെള
്രഗഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിേലക്കു ൈദവദൂതന്മാരും
കുനിഞ്ഞുേനാക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.

13 ആകയാൽ നിങ്ങളുെട മനസ്സു ഉറപ്പിച്ചു
നിമ്മൎ ദരായി േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിങ്കൽ
നിങ്ങൾക്കു വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂണ്ണൎ  ്രപത്യാശ
െവച്ചുെകാൾവിൻ. 14 പണ്ടു നിങ്ങളുെട
അജ്ഞാനകാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന േമാഹങ്ങെള
മാതൃകയാക്കാെത 15 നിങ്ങെള വിളിച്ച വിശുദ്ധന്നു
ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി
എല്ലാനടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. 16 “ഞാൻ
വിശുദ്ധൻ ആകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17 മുഖപക്ഷം
കൂടാെത ഓേരാരുത്തെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം
ന്യായം വിധിക്കുന്നവെന നിങ്ങൾ പിതാവു എന്നു
വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ്രപവാസകാലം
ഭയേത്താെട കഴിപ്പിൻ. 18 വ്യത്ഥൎ വും
പിതൃപാരമ്പയ്യൎ വുമായുള്ള നിങ്ങളുെട നടപ്പിൽനിന്നു
നിങ്ങെള വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നതു െപാന്നു, െവള്ളി
മുതലായ അഴിഞ്ഞുേപാകുന്ന വസ്തുക്കെളെക്കാണ്ടല്ല,
19 ്രകിസ്തു എന്ന നിേദ്ദൎ ാഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ
കുഞ്ഞാടിെന്റ വിലേയറിയ രക്തംെകാണ്ടേ്രത എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 20 അവൻ
േലാകസ്ഥാപനത്തിന്നു മുെമ്പ മുന്നറിയെപ്പട്ടവനും
അവൻ മുഖാന്തരം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്തു
െവളിെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 21 നിങ്ങളുെട
വിശ്വാസവും ്രപത്യാശയും ൈദവത്തിൽ
െവച്ചുെകാേള്ളണ്ടതിന്നു ൈദവം അവെന
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നു എഴുേന്നലപ്ിച്ചു,
അവന്നു േതജസ്സു െകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു. 22 എന്നാൽ
സത്യം അനുസരിക്കയാൽ നിങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള
നിവൎ ്യാജമായ സേഹാദര്രപീതിക്കായി
നിമ്മൎ ലീകരിച്ചിരിക്കെകാണ്ടു ഹൃദയപൂവ്വൎ ം അേന്യാന്യം
ഉറ്റുേസ്നഹിപ്പിൻ. 23 െകടുന്ന ബീജത്താലല്ല
െകടാത്തതിനാൽ, ജീവനുള്ളതും നിലനില്ക്കുന്നതുമായ
ൈദവവചനത്താൽ തേന്ന, നിങ്ങൾ വീണ്ടും
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 24 “സകലജഡവും പുല്ലുേപാെലയും
അതിെന്റ ഭംഗി എല്ലാം പുല്ലിെന്റ പൂേപാെലയും
ആകുന്നു; പുല്ലു വാടി, പൂവുതിന്നൎ ുേപായി; 25

കത്തൎ ാവിെന്റ വചനേമാ എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.”
അതു ആകുന്നു നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിച്ച വചനം.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആകയാൽ സകലദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും
വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാനുണയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞു 2 ഇേപ്പാൾ ജനിച്ച

ശിശുക്കെളേപ്പാെല രെക്ഷക്കായി വളരുവാൻ വചനം
എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞഛ്ിപ്പിൻ. 3

കത്തൎ ാവു ദയാലു എന്നു നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
4 മനുഷ്യർ തള്ളിയെതങ്കിലും ൈദവസന്നിധിയിൽ
േശ്രഷഠ്വും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിട്ടു 5 നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ
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എന്നേപാെല ആത്മികഗൃഹമായി േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം ൈദവത്തിന്നു ്രപസാദമുള്ള ആത്മികയാഗം
കഴിപ്പാന്തക്ക വിശുദ്ധപുേരാഹിതവഗ്ഗൎ മാേകണ്ടതിന്നു
പണിയെപ്പടുന്നു. 6 “ഞാൻ േശ്രഷഠ്വും
മാന്യവുമാേയാരു മൂലക്കല്ലു സീേയാനിൽ ഇടുന്നു;
അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചുേപാകയില്ല”
എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവേല്ലാ. 7

വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു ആ മാന്യതയുണ്ടു;
വിശ്വസിക്കാത്തവേക്കൎ ാ “വീടു പണിയുന്നവർ
തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു തേന്ന മൂലക്കല്ലും ഇടച്ചൎ ക്കല്ലും
തടങ്ങൽ പാറയുമായിത്തീന്നൎ ു.” 8 അവർ വചനം
അനുസരിക്കായ്കയാൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നു; അതിന്നു
അവെര െവച്ചുമിരിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങേളാ
അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു തെന്റ അത്ഭുത
്രപകാശത്തിേലക്കു നിങ്ങെള വിളിച്ചവെന്റ
സൽഗുണങ്ങെള േഘാഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു ജാതിയും
രാജകീയപുേരാഹിതവഗ്ഗൎ വും വിശുദ്ധവംശവും
സ്വന്തജനവും ആകുന്നു. 10 മുെമ്പ നിങ്ങൾ
ജനമല്ലാത്തവർ; ഇേപ്പാേഴാ ൈദവത്തിെന്റ ജനം;
കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ; ഇേപ്പാേഴാ കരുണ ലഭിച്ചവർ
തേന്ന.

11 ്രപിയമുള്ളവേര, ്രപവാസികളും പരേദശികളുമായ
നിങ്ങെള ആത്മാവിേനാടു േപാരാടുന്ന
ജഡേമാഹങ്ങെള വിട്ടകന്നു 12 ജാതികൾ നിങ്ങെള
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ എന്നു ദുഷിക്കുേന്താറും
നിങ്ങളുെട നല്ല ്രപവൃത്തികെള കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടു
സന്ദശൎ നദിവസത്തിൽ ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്നു അവരുെട ഇടയിൽ
നിങ്ങളുെട നടപ്പു നന്നായിരിേക്കണം എന്നു ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

13 സകല മാനുഷനിയമത്തിന്നും കത്തൎ ാവിൻ
നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവിൻ. 14 േശ്രഷഠ്ാധികാരി
എന്നുെവച്ചു രാജാവിന്നും ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട
ദണ്ഡനത്തിന്നും സൽ്രപവൃത്തിക്കാരുെട
മാനത്തിന്നുമായി അവനാൽ അയക്കെപ്പട്ടവർ
എന്നുെവച്ചു നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ. 15

നിങ്ങൾ നന്മെചയത്ുെകാണ്ടു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
മനുഷ്യരുെട േഭാഷത്വം മിണ്ടാതാേക്കണം എന്നുള്ളതു
ൈദേവഷ്ടം ആകുന്നു. 16 സ്വത്രന്തരായും സ്വാത്രന്ത്യം
ദുഷ്ടെതക്കു മറയാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ
ദാസന്മാരായും നടപ്പിൻ. 17 എല്ലാവെരയും
ബഹുമാനിപ്പിൻ; സേഹാദരവഗ്ഗൎ െത്ത േസ്നഹിപ്പിൻ;
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുവിൻ; രാജാവിെന
ബഹുമാനിപ്പിൻ.

18 േവലക്കാേര, പൂണ്ണൎ ഭയേത്താെട യജമാനന്മാക്കൎ ു,
നല്ലവക്കൎ ും ശാന്തന്മാക്കൎ ും മാ്രതമല്ല, മൂഖൎ ന്മാക്കൎ ും
കൂെട കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 19 ഒരുത്തൻ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള മേനാേബാധം നിമിത്തം
അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അതു
്രപസാദം ആകുന്നു. 20 നിങ്ങൾ കുറ്റം െചയത്ിട്ടു
അടിെകാള്ളുന്നതു സഹിച്ചാൽ എന്തു യശസ്സുള്ളു?
അല്ല, നന്മ െചയത്ിട്ടു കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അതു
ൈദവത്തിന്നു ്രപസാദം. 21 അതിന്നായിട്ടേല്ലാ നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നതു. ്രകിസ്തുവും നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അവെന്റ കാൽച്ചുവടു
പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക െവേച്ചച്ചു
േപായിരിക്കുന്നു. 22 അവൻ പാപം െചയത്ിട്ടില്ല;
അവെന്റ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 23

തെന്ന ശകാരിച്ചിട്ടു പകരം ശകാരിക്കാെതയും കഷ്ടം

അനുഭവിച്ചിട്ടു ഭീഷണം പറയാെതയും ന്യായമായി
വിധിക്കുന്നവങ്കൽ കായ്യൎ ം ഭരേമലപ്ിക്കയേ്രത
െചയത്തു. 24 നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു
നീതിക്കു ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു അവൻ തെന്റ ശരീരത്തിൽ
നമ്മുെട പാപങ്ങെള ചുമന്നുെകാണ്ടു ്രകൂശിേന്മൽ
കയറി; അവെന്റ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്കു െസൗഖ്യം
വന്നിരിക്കുന്നു. 25 നിങ്ങൾ െതറ്റി ഉഴലുന്ന
ആടുകെളേപ്പാെല ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങളുെട
ആത്മാക്കളുെട ഇടയനും അദ്ധ്യക്ഷനുമായവങ്കേലക്കു
മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഭായ്യൎ മാേര, നിങ്ങളുെട ഭത്തൎ ാക്കന്മാക്കൎ ു
കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; അവരിൽ വല്ലവരും
വചനം അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം

ഭയേത്താടുകൂടിയ നിങ്ങളുെട നിമ്മൎ ലമായ നടപ്പു
കണ്ടറിഞ്ഞു 2 വചനം കൂടാെത ഭായ്യൎ മാരുെട
നടപ്പിനാൽ േചന്നൎ ുവരുവാൻ ഇടയാകും. 3 നിങ്ങളുെട
അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും െപാന്നണിയുന്നതും
വ്രസ്തം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങെന പുറേമയുള്ളതല്ല, 4

െസൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സു എന്ന
അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിെന്റ ഗൂഢമനുഷ്യൻ
തേന്ന ആയിരിേക്കണം; അതു ൈദവസന്നിധിയിൽ
വിലേയറിയതാകുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയേല്ലാ പണ്ടു
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശെവച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ്രസ്തീകൾ
തങ്ങെളത്തേന്ന അലങ്കരിച്ചു ഭത്തൎ ാക്കന്മാക്കൎ ു
കീഴടങ്ങിയിരുന്നതു. 6 അങ്ങെന സാറാ
അ്രബാഹാമിെന യജമാനൻ എന്നു വിളിച്ചു
അനുസരിച്ചിരുന്നു; നന്മ െചയത്ു യാെതാരു
ഭീഷണിയും േപടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവളുെട
മക്കൾ ആയിത്തീന്നൎ ു.

7 അങ്ങെന തേന്ന ഭത്തൎ ാക്കന്മാേര, നിങ്ങളുെട
്രപാത്ഥൎ െനക്കു മുടക്കം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു
വിേവകേത്താെട ഭായ്യൎ മാേരാടുകൂെട വസിച്ചു,
്രസ്തീജനം ബലഹീനപാ്രതം എന്നും അവർ ജീവെന്റ
കൃെപക്കു കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓത്തൎ ു അവക്കൎ ു
ബഹുമാനം െകാടുപ്പിൻ.

8 തീെച്ചൎ ക്കു എല്ലാവരും ഐകമത്യവും
സഹതാപവും സേഹാദര്രപീതിയും മനസ്സലിവും
വിനയബുദ്ധിയുമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. 9 േദാഷത്തിന്നു
േദാഷവും ശകാരത്തിന്നു ശകാരവും പകരം
െചയ്യാെത നിങ്ങൾ അനു്രഗഹം
അനുഭവിേക്കണ്ടതിന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു
അനു്രഗഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ.

10 “ജീവെന ആ്രഗഹിക്കയും ശുഭകാലം കാണ്മാൻ
ഇച്ഛിക്കയും െചയ്യുന്നവൻ േദാഷം െചയ്യാെത
തെന്റ നാവിെനയും വ്യാജം പറയാെത
അധരെത്തയും അടക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 11 അവൻ
േദാഷം വിട്ടകന്നു ഗുണം െചയ്കയും സമാധാനം
അേന്വഷിച്ചു പിന്തുടരുകയും െചയ്യെട്ട. 12

കത്തൎ ാവിെന്റ കണ്ണു നീതിമാന്മാരുെട േമലും അവെന്റ
െചവി അവരുെട ്രപാത്ഥൎ െനക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ കത്തൎ ാവിെന്റ മുഖം ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാക്കൎ ു
്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു.”

13 നിങ്ങൾ നന്മ െചയ്യുന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവർ
ആകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു േദാഷം െചയ്യുന്നവൻ
ആർ? 14 നീതിനിമിത്തം കഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടി വന്നാലും
നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവരുെട ഭീഷണത്തിങ്കൽ
ഭയെപ്പടുകയും കലങ്ങുകയുമരുതു; എന്നാൽ
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്രകിസ്തുവിെന നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ കത്തൎ ാവായി
വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. 15 നിങ്ങളിലുള്ള
്രപത്യാശെയക്കുറിച്ചു ന്യായം േചാദിക്കുന്ന
ഏവേനാടും െസൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും പൂണ്ടു
്രപതിവാദം പറവാൻ എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 16

്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല നടപ്പിെന
ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങെള പഴിച്ചു പറയുന്നതിൽ
ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്നു
നല്ലമനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. 17 നിങ്ങൾ കഷ്ടം
സഹിേക്കണം എന്നു ൈദവഹിതെമങ്കിൽ തിന്മ
െചയത്ിട്ടല്ല, നന്മ െചയത്ിട്ടു സഹിക്കുന്നതു ഏറ്റവും
നന്നു. 18 ്രകിസ്തുവും നെമ്മ ൈദവേത്താടു
അടുപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു നീതിമാനായി നീതിെകട്ടവക്കൎ ു
േവണ്ടി പാപംനിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു,
ജഡത്തിൽ മരണശിക്ഷ ഏൽക്കയും ആത്മാവിൽ
ജീവിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയത്ു. 19 ആത്മാവിൽ
അവൻ െചന്നു, പണ്ടു േനാഹയുെട കാലത്തു െപട്ടകം
ഒരുക്കുന്ന സമയം ൈദവം ദീഘൎ ക്ഷമേയാെട
കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ അനുസരിക്കാത്തവരായി
തടവിലുള്ള ആത്മാക്കേളാടു ്രപസംഗിച്ചു. 20 ആ
െപട്ടകത്തിൽ അലപ്ജനം, എന്നുെവച്ചാൽ എട്ടുേപർ,
െവള്ളത്തിൽകൂടി രക്ഷ ്രപാപിച്ചു. 21 അതു
സ്നാനത്തിന്നു ഒരു മുൻകുറി. സ്നാനേമാ ഇേപ്പാൾ
ജഡത്തിെന്റ അഴുക്കു കളയുന്നതായിട്ടല്ല,
ൈദവേത്താടു നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള
അേപക്ഷയായിട്ടേ്രത േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്താൽ നെമ്മയും രക്ഷിക്കുന്നു. 22

അവൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു േപായി ൈദവത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നു. ദൂതന്മാരും
അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അവന്നു
കീഴെ്പട്ടുമിരിക്കുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചതുെകാണ്ടു
നിങ്ങളും ആ ഭാവം തേന്ന ആയുധമായി
ധരിപ്പിൻ. 2 ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചവൻ

ജഡത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുംകാലം ഇനി മനുഷ്യരുെട
േമാഹങ്ങൾക്കല്ല, ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടത്തിന്നേ്രത
ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു പാപം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3

കാമാത്തൎ ികളിലും േമാഹങ്ങളിലും വീഞ്ഞുകുടിയിലും
െവറിക്കൂത്തുകളിലും മദ്യപാനത്തിലും
ധമ്മൎ വിരുദ്ധമായ വി്രഗഹാരാധനയിലും നടന്നു
ജാതികളുെട ഇഷ്ടം ്രപവത്തൎ ിച്ചുെകാണ്ടു കാലം
േപാക്കിയതു മതി. 4 ദുന്നൎ ടപ്പിെന്റ അേത കവിച്ചലിൽ
നിങ്ങൾ അവേരാടു േചന്നൎ ു നടക്കാതിരിക്കുന്നതു
അപൂവ്വൎ ം എന്നുെവച്ചു അവർ ദുഷിക്കുന്നു. 5

ജീവികെളയും മരിച്ചവെരയും ന്യായം വിധിപ്പാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവന്നു അവർ കണക്കു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. 6 ഇതിന്നായിട്ടേല്ലാ
മരിച്ചവേരാടും സുവിേശഷം അറിയിച്ചതു. അവർ
ജഡസംബന്ധമായി മനുഷ്യെരേപ്പാെല
വിധിക്കെപ്പടുകയും ആത്മാവുസംബന്ധമായി
ൈദവത്തിെന്നാത്തവണ്ണം ജീവിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന്നു തേന്ന.

7 എന്നാൽ എല്ലാറ്റിെന്റയും അവസാനം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ ്രപാത്ഥൎ െനക്കു
സുേബാധമുള്ളവരും നിമ്മൎ ദരുമായിരിപ്പിൻ. 8

സകലത്തിന്നും മുെമ്പ തമ്മിൽ ഉറ്റേസ്നഹം
ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ. േസ്നഹം പാപങ്ങളുെട

ബഹുത്വെത്ത മെറക്കുന്നു. 9 പിറുപിറുപ്പു കൂടാെത
തമ്മിൽ അതിഥിസൽക്കാരം ആചരിപ്പിൻ. 10

ഓേരാരുത്തന്നു വരം ലഭിച്ചതുേപാെല വിവിധമായുള്ള
ൈദവകൃപയുെട നല്ല ഗൃഹവിചാരകന്മാരായി
അതിെനെക്കാണ്ടു അേന്യാന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ. 11

ഒരുത്തൻ ്രപസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടു ്രപസ്താവിക്കുന്നു എന്നേപാെലയും
ഒരുത്തൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവം നല്കുന്ന
്രപാപത്ിക്കു ഒത്തവണ്ണവും ആകെട്ട. എല്ലാറ്റിലും
ൈദവം േയശു്രകിസ്തുമൂലം മഹത്വെപ്പടുവാൻ
ഇടവരെട്ട. മഹത്വവും ബലവും എെന്നേന്നക്കും
അവന്നുള്ളതു. ആേമൻ.

12 ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾക്കു പരീക്ഷക്കായി
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിേശാധനയിങ്കൽ ഒരു
അപൂവ്വൎ കായ്യൎ ം നിങ്ങൾക്കു വന്നുകൂടി എന്നു വച്ചു
അതിശയിച്ചുേപാകരുതു. 13 ്രകിസ്തുവിെന്റ
കഷ്ടങ്ങൾക്കു പങ്കുള്ളവരാകുേന്താറും
സേന്താഷിച്ചുെകാൾവിൻ. അങ്ങെന നിങ്ങൾ അവെന്റ
േതജസ്സിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാൻ
ഇടവരും. 14 ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം േഹതുവായി നിന്ദ
സഹിേക്കണ്ടിവന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
മഹത്വത്തിെന്റ ആത്മാവായ ൈദവാത്മാവു
നിങ്ങളുെടേമൽ ആവസിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 നിങ്ങളിൽ
ആരും കുലപാതകേനാ കള്ളേനാ
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരേനാ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടതു; പരകായ്യൎ ത്തിൽ
ഇടെപടുന്നവനായിട്ടുമല്ല; 16 ്രകിസ്ത്യാനിയായിട്ടു കഷ്ടം
സഹേക്കണ്ടിവന്നാേലാ ലജ്ജിക്കരുതു; ഈ നാമം
ധരിച്ചിട്ടു ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തുകയേ്രത
േവണ്ടതു. 17 ന്യായവിധി ൈദവഗൃഹത്തിൽ
ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായേല്ലാ. അതു നമ്മിൽ
തുടങ്ങിയാൽ ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം
അനുസരിക്കാത്തവരുെട അവസാനം എന്താകും? 18

നീതിമാൻ ്രപയാേസന രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അഭക്തെന്റയും പാപിയുെടയും ഗതി എന്താകും? 19

അതുെകാണ്ടു ൈദേവഷ്ട്രപകാരം കഷ്ടം
സഹിക്കുന്നവർ നന്മ െചയത്ുെകാണ്ടു തങ്ങളുെട
്രപാണെന വിശ്വസ്തനായ ്രസഷ്ടാവിങ്കൽ
ഭരേമലപ്ിക്കെട്ട.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാെര ഒരു കൂട്ടുമൂപ്പനും
്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്നു സാക്ഷിയും
െവളിെപ്പടുവാനുള്ള േതജസ്സിന്നു

കൂട്ടാളിയുമായ ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതു: 2

നിങ്ങളുെട വിചാരണയിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആട്ടിൻ
കൂട്ടെത്ത േമയിച്ചുെകാൾവിൻ. നിബ്ബൎ ന്ധത്താലല്ല,
ൈദവത്തിന്നു ഹിതമാംവണ്ണം മനഃപൂവ്വൎ മായും
ദുരാ്രഗഹേത്താെടയല്ല, ഉേന്മഷേത്താെടയും 3

ഇടവകകളുെടേമൽ കത്തൎ ൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല,
ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന്നു മാതൃകകളായിത്തീന്നൎ ുെകാണ്ടും
അദ്ധ്യക്ഷത െചയവ്ിൻ. 4 എന്നാൽ ഇടയേശ്രഷഠ്ൻ
്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ േതജസ്സിെന്റ വാടാത്ത
കിരീടം ്രപാപിക്കും. 5 അവ്വണ്ണം ഇളയവേര,
മൂപ്പന്മാക്കൎ ു കീഴടങ്ങുവിൻ. എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ
കീഴടങ്ങി താഴമ് ധരിച്ചുെകാൾവിൻ; ൈദവം
നിഗളികേളാടു എതിത്തൎ ുനില്ക്കുന്നു; താഴമ്യുള്ളവേക്കൎ ാ
കൃപ നല്കുന്നു. 6 അതുെകാണ്ടു അവൻ തക്കസമയത്തു
നിങ്ങെള ഉയത്തൎ ുവാൻ ൈദവത്തിെന്റ ബലമുള്ള
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ൈകക്കീഴു താണിരിപ്പിൻ. 7 അവൻ നിങ്ങൾക്കായി
കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുെട സകല ചിന്താകുലവും
അവെന്റ േമൽ ഇട്ടുെകാൾവിൻ. 8 നിമ്മൎ ദരായിരിപ്പിൻ;
ഉണന്നൎ ിരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുെട ്രപതിേയാഗിയായ പിശാചു
അലറുന്ന സിംഹം എന്നേപാെല ആെര വിഴുേങ്ങണ്ടു
എന്നു തിരഞ്ഞു ചുറ്റിനടക്കുന്നു. 9 േലാകത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള സേഹാദരവഗ്ഗൎ ത്തിന്നു ആവക
കഷ്ടപ്പാടുകൾ തേന്ന പൂത്തൎ ിയായി വരുന്നു
എന്നറിഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവരായി
അവേനാടു എതിത്തൎ ു നിലപ്ിൻ. 10 എന്നാൽ
അലപ്കാലേത്തക്കു കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങെള
്രകിസ്തുവിൽ തെന്റ നിത്യേതജസ്സിന്നായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
സവ്വൎ കൃപാലുവായ ൈദവം തേന്ന

യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ഉറപ്പിച്ചു ശക്തീകരിക്കും. 11

ബലം എെന്നേന്നക്കും അവന്നുള്ളതു. ആേമൻ.
12 നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിച്ചും നിങ്ങൾ ഈ

നില്ക്കുന്നതു ൈദവത്തിെന്റ സത്യകൃപയിൽ ആകുന്നു
എന്നു സാക്ഷീകരിച്ചുംെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
വിശ്വസ്തസേഹാദരൻ എന്നു നിരൂപിക്കുന്ന
സില്വാെനാസ ്മുഖാന്തരം ചുരുക്കത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 13 നിങ്ങളുെട സഹവൃതയായ
ബാബിേലാനിെല സഭയും എനിക്കു മകനായ
മെക്കൎ ാസും നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം െചാല്ലുന്നു. 14

േസ്നഹചുബനത്താൽ തമ്മിൽ വന്ദനം െചയവ്ിൻ.
്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങൾക്കു എല്ലാവക്കൎ ും സമാധാനം

ഉണ്ടാകെട്ട.
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൨൨. പെ്രതാസപെ്രതാസ്്

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും
അെപ്പാസ്തലനുമായ ശിേമാൻ പെ്രതാസ,്
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും രക്ഷിതാവായ

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും നീതിയാൽ ഞങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചതുേപാെല അേത വിലേയറിയ വിശ്വാസം
ലഭിച്ചവക്കൎ ു എഴുതുന്നതു: 2 ൈദവത്തിെന്റയും
നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശുവിെന്റയും
പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
വദ്ധൎ ിക്കുമാറാകെട്ട. 3 തെന്റ മഹത്വത്താലും
വീയ്യൎ ത്താലും നെമ്മ വിളിച്ചവെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ
അവെന്റ ദിവ്യശക്തി ജീവന്നും ഭക്തിക്കും േവണ്ടിയതു
ഒെക്കയും നമുക്കു ദാനം െചയത്ിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4

അവയാൽ അവൻ നമുക്കു വിലേയറിയതും
അതിമഹത്തുമായ വാഗദ്ത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇവയാൽ നിങ്ങൾ േലാകത്തിൽ േമാഹത്താലുള്ള
നാശം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിട്ടു ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്നു
കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു. 5

അതുനിമിത്തം തേന്ന നിങ്ങൾ സകലഉത്സാഹവും
കഴിച്ചു, നിങ്ങളുെട വിശ്വാസേത്താടു വീയ്യൎ വും
വീയ്യൎ േത്താടു പരിജ്ഞാനവും 6 പരിജ്ഞാനേത്താടു
ഇ്രന്ദിയജയവും ഇ്രന്ദിയജയേത്താടു സ്ഥിരതയും
സ്ഥിരതേയാടു ഭക്തിയും 7 ഭക്തിേയാടു
സേഹാദര്രപീതിയും സേഹാദര്രപീതിേയാടു േസ്നഹവും
കൂട്ടിെക്കാൾവിൻ. 8 ഇവ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി
വദ്ധൎ ിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പരിജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ചു
ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരും നിഷഫ്ലന്മാരും
ആയിരിക്കയില്ല. 9 അവയില്ലാത്തവേനാ കുരുടൻ
അേ്രത; അവൻ ്രഹസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവനും തെന്റ
മുമ്പിലെത്ത പാപങ്ങളുെട ശുദ്ധീകരണം മറന്നവനും
തേന്ന. 10 അതുെകാണ്ടു സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളുെട
വിളിയും തിരെഞ്ഞടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം
ശ്രമിപ്പിൻ. ഇങ്ങെന െചയത്ാൽ നിങ്ങൾ ഒരുനാളും
ഇടറിേപ്പാകാെത 11 നമ്മുെട കത്തൎ ാവും
രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നിത്യരാജ്യത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനം ധാരാളമായി
്രപാപിക്കും.

12 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും ലഭിച്ച
സത്യത്തിൽ ഉെറച്ചു നില്ക്കുന്നവരും എന്നു വരികിലും
ഇതു നിങ്ങെള എേപ്പാഴും ഓപ്പൎ ിപ്പാൻ ഞാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. 13 നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തു
എനിക്കു അറിവു തന്നതുേപാെല എെന്റ കൂടാരം
െപാളിഞ്ഞുേപാകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ 14 ഞാൻ ഈ കൂടാരത്തിൽ
ഇരിക്കുേന്നടേത്താളം നിങ്ങെള ഓപ്പൎ ിച്ചുണത്തൎ ുക
യുക്തം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ അതു
എെന്റ നിയ്യൎ ാണത്തിെന്റേശഷം എേപ്പാഴും ഓത്തൎ ു
െകാൾവാന്തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കും. 16

ഞങ്ങൾ നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ശക്തിയും ്രപത്യക്ഷതയും നിങ്ങേളാടു അറിയിച്ചതു
നിമ്മൎ ിതകഥകെള ്രപമാണിച്ചിട്ടല്ല, അവെന്റ മഹിമ കണ്ട
സാക്ഷികളായിത്തീന്നൎ ിട്ടേ്രത. 17 “ഇവൻ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ; ഇവങ്കൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുള്ള ശബ്ദം അതി േശ്രഷഠ്േതജസ്സിങ്കൽ നിന്നു
വന്നേപ്പാൾ പിതാവായ ൈദവത്താൽ അവന്നു
മാനവും േതജസ്സും ലഭിച്ചു. 18 ഞങ്ങൾ
അവേനാടുകൂെട വിശുദ്ധപവ്വൎ തത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായതു േകട്ടു. 19

്രപവാചകവാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ടു
നമുക്കുണ്ടു. േനരം െവളുക്കുകയും നിങ്ങളുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയനക്ഷ്രതം ഉദിക്കയും െചയേ്വാളം
ഇരുണ്ട സ്ഥലത്തു ്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കുേപാെല
അതിെന കരുതിെക്കാണ്ടാൽ നന്നു. 20

തിരുെവഴുത്തിെല ്രപവചനം ഒന്നും സ്വയമായ
വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്നു ആദ്യം തേന്ന
അറിഞ്ഞു െകാേള്ളണം. 21 ്രപവചനം ഒരിക്കലും
മനുഷ്യെന്റ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ൈദവകലപ്നയാൽ
മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിേയാഗം ്രപാപിച്ചിട്ടു
സംസാരിച്ചതേ്രത.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എന്നാൽ കള്ള്രപവാചകന്മാരും ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെന നിങ്ങളുെട
ഇടയിലും ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകും;

അവർ നാശകരമായ മതേഭദങ്ങെള നുഴയിച്ചു തങ്ങെള
വിെലക്കു വാങ്ങിയ നാഥെന തള്ളിപ്പറഞ്ഞു
തങ്ങൾക്കു തേന്ന ശീ്രഘനാശം വരുത്തും. 2 അവരുെട
ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തികെള പലരും അനുകരിക്കും; അവർ
നിമിത്തം സത്യമാഗ്ഗൎ ം ദുഷിക്കെപ്പടും. 3 അവർ
്രദവ്യാ്രഗഹത്തിൽ െകൗശലവാക്കു പറഞ്ഞു നിങ്ങെള
വാണിഭം ആക്കും. അവക്കൎ ു പൂവ്വൎ കാലംമുതൽ
ന്യായവിധി താമസിയാെത വരുന്നു; അവരുെട നാശം
ഉറങ്ങുന്നതുമില്ല. 4 പാപം െചയത് ദൂതന്മാെര ൈദവം
ആദരിക്കാെത അന്ധതമസ്സിെന്റ ചങ്ങലയിട്ടു
നരകത്തിലാക്കി ന്യായവിധിക്കായി കാപ്പാൻ
ഏലപ്ിക്കയും 5 പുരാതനേലാകെത്തയും
ആദരിക്കാെത ഭക്തിെകട്ടവരുെട േലാകത്തിൽ
ജല്രപളയം വരുത്തിയേപ്പാൾ നീതി്രപസംഗിയായ
േനാഹെയ ഏഴു േപേരാടുകൂെട പാലിക്കയും 6

െസാേദാം െഗാേമാറ എന്ന പട്ടണങ്ങെള ഭസമ്ീകരിച്ചു
ഉന്മൂലനാശത്താൽ ന്യായം വിധിച്ചു േമലാൽ
ഭക്തിെകട്ടു നടക്കുന്നവക്കൎ ു 7

ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിെവക്കയും അധമ്മൎ ികളുെട ഇടയിൽ
വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ നാൾേതാറും അധമ്മൎ ്രപവൃത്തി
കണ്ടും േകട്ടും തെന്റ നീതിയുള്ള മനസ്സിൽ െനാന്തു 8

അവരുെട ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തിയാൽ വലഞ്ഞുേപായ
നീതിമാനായ േലാത്തിെന വിടുവിക്കയും െചയത്ു. 9

കത്തൎ ാവു ഭക്തന്മാെര പരീക്ഷയിൽനിന്നു
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വിടുവിപ്പാനും നീതിെകട്ടവെര, വിേശഷാൽ മലിന
േമാഹംെകാണ്ടു ജഡെത്ത അനുസരിച്ചു നടക്കയും
കത്തൎ ൃത്വെത്ത നിന്ദിക്കയും െചയ്യുന്നവെര തേന്ന, 10

ന്യായവിധിദിവസത്തിെല ദണ്ഡനത്തിന്നായി
കാപ്പാനും അറിയുന്നുവേല്ലാ. 11 ബലവും ശക്തിയും
ഏറിയ ദൂതന്മാർ കത്തൎ ാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ അവരുെട
േനെര ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിക്കാതിരിെക്ക, ആ
ധാഷ്ടൎ ്യമുള്ള തന്നിഷ്ടക്കാർ മഹിമകെള ദുഷിപ്പാൻ
ശങ്കിക്കുന്നില്ല. 12 ജാത്യാ പിടിെപട്ടു നശിപ്പാൻ പിറന്ന
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജന്തുക്കെളേപ്പാെല അവർ
അറിയാത്തതിെന ദുഷിക്കയാൽ അനീതിയുെട കൂലി
അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടു സ്വന്ത വഷളത്വത്താൽ
നശിച്ചുേപാകും. 13 അവർ താൽക്കാലിക
േഭാഗതൃപത്ി സുഖം എന്നുെവച്ചു നിങ്ങളുെട
േസ്നഹസദ്യകളിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട വിരുന്നുകഴിഞ്ഞു
പുെളക്കുന്ന കറകളും കളങ്കങ്ങളും ആകുന്നു. 14

അവർ വ്യഭിചാരിണിെയ കണ്ടു രസിക്കയും പാപം
കണ്ടു തൃപത്ിെപ്പടാതിരിക്കയും െചയ്യുന്ന
കണ്ണുള്ളവരും സ്ഥിരമില്ലാത്ത േദഹികെള
വശീകരിക്കുന്നവരും ്രദവ്യാ്രഗഹത്തിൽ അഭ്യാസം
തികഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ളവരുമായ ശാപേയാഗ്യന്മാർ. 15

അവർ േനർവഴി വിട്ടു െതറ്റി െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാമിെന്റ വഴിയിൽ നടന്നു. 16 അവൻ
അനീതിയുെട കൂലി െകാതിച്ചു എങ്കിലും തെന്റ
അകൃത്യത്തിന്നു ശാസന കിട്ടി; ഉരിയാടാക്കഴുത
മനുഷ്യവാക്കായി ഉരിയാടി ്രപവാചകെന്റ
ബുദ്ധി്രഭമെത്ത തടുത്തുവേല്ലാ. 17 അവർ
െവള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളും െകാടുങ്കാറ്റുെകാണ്ടു
ഓടുന്ന മഞ്ഞുേമഘങ്ങളും ആകുന്നു; അവക്കൎ ു
കൂരിരുട്ടു സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 വഴിെതറ്റി
നടക്കുന്നവേരാടു ഇേപ്പാൾ അകന്നുവന്നവെര ഇവർ
െവറും വമ്പുപറഞ്ഞു ദുഷ്കാമവൃത്തികളാൽ
കാമേഭാഗങ്ങളിൽ കുടുക്കുന്നു. 19 തങ്ങൾ തേന്ന
നാശത്തിെന്റ അടിമകളായിരിെക്ക മറ്റവക്കൎ ും
സ്വാത്രന്ത്യെത്ത വാഗദ്ത്തം െചയ്യുന്നു. ഒരുത്തൻ
ഏതിേനാടു േതാല്ക്കുന്നുേവാ അതിന്നു
അടിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 20 കത്തൎ ാവും രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ േലാകത്തിെന്റ
മാലിന്യം വിേട്ടാടിയവർ അതിൽ വീണ്ടും കുടുങ്ങി
േതാറ്റുേപായാൽ അവരുെട ഒടുവിലെത്ത സ്ഥിതി
ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ അധികം വഷളായിേപ്പായി. 21

തങ്ങൾക്കു ഏലപ്ിച്ചുകിട്ടിയ വിശുദ്ധകലപ്നെയ
നീതിയുെട വഴി അറിഞ്ഞേശഷം
വിട്ടുകളയുന്നതിെനക്കാൾ അതു അറിയാതിരിക്കുന്നതു
അവക്കൎ ു നന്നായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ സ്വന്ത ഛദ്ദൎ ിക്കു
തിരിഞ്ഞ നാെയന്നും കുളിച്ചിട്ടു ചളിയിൽ ഉരളുവാൻ
തിരിഞ്ഞ പന്നിെയന്നും ഉള്ള സത്യമായ
പഴെഞ്ചാല്ലുേപാെല അവക്കൎ ു സംഭവിച്ചു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപിയമുള്ളവേര, ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു
എഴുതുന്നതു രണ്ടാം േലഖനമേല്ലാ. 2 വിശുദ്ധ
്രപവാചകന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ വചനങ്ങളും

നിങ്ങളുെട അെപ്പാസ്തലന്മാർ മുഖാന്തരം കത്തൎ ാവും
രക്ഷിതാവുമായവൻ തന്ന കലപ്നയും
ഓത്തൎ ുെകാേള്ളണെമന്നു ഈ േലഖനം രണ്ടിനാലും
ഞാൻ നിങ്ങെള ഓമ്മൎ െപ്പടുത്തി നിങ്ങളുെട
പരമാത്ഥൎ മനസ്സു ഉണത്തൎ ുന്നു. 3 അവെന്റ

്രപത്യക്ഷതയുെട വാഗദ്ത്തം എവിെട? 4

പിതാക്കന്മാർ നി്രദെകാണ്ടേശഷം സകലവും
സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നതുേപാെല തേന്ന
ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു സ്വന്തേമാഹങ്ങെള
അനുസരിച്ചുനടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ
പരിഹാസേത്താെട അന്ത്യകാലത്തു വരുെമന്നു
വിേശഷാൽ അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 5 ആകാശവും
െവള്ളത്തിൽനിന്നും െവള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും
പണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും 6

അതിനാൽ അന്നുള്ള േലാകം ജല്രപളയത്തിൽ മുങ്ങി
നശിച്ചു എന്നും 7 ഇേപ്പാഴെത്ത ആകാശവും ഭൂമിയും
അേത വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും
ന്യായവിധിയും ഭക്തിെകട്ട മനുഷ്യരുെട നാശവും
സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസേത്തക്കു കാത്തുമിരിക്കുന്നു
എന്നും അവർ മനേസ്സാെട മറന്നുകളയുന്നു.

8 എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര, കത്തൎ ാവിന്നു ഒരു
ദിവസം ആയിരം സംവത്സരംേപാെലയും ആയിരം
സംവത്സരം ഒരു ദിവസംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു
എന്നീ കായ്യൎ ം നിങ്ങൾ മറക്കരുതു. 9 ചിലർ താമസം
എന്നു വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല കത്തൎ ാവു തെന്റ
വാഗദ്ത്തം നിവത്തൎ ിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും
നശിച്ചുേപാകാെത എല്ലാവരും
മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങേളാടു
ദീഘൎ ക്ഷമ കാണിക്കുന്നേതയുള്ളു. 10 കത്തൎ ാവിെന്റ
ദിവസേമാ കള്ളെനേപ്പാെല വരും. അന്നു ആകാശം
െകാടുമ്മുഴക്കേത്താെട ഒഴിഞ്ഞു േപാകും;
മൂലപദാത്ഥൎ ങ്ങൾ കത്തിയഴികയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള
പണികളും െവന്തുേപാകയും െചയ്യും. 11 ഇങ്ങെന
ഇവ ഒെക്കയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കയാൽ
ആകാശം ചുട്ടഴിവാനും മൂലപദാത്ഥൎ ങ്ങൾ
െവന്തുരുകുവാനും ഉള്ള ൈദവദിവസത്തിെന്റ വരവു
കാത്തിരുന്നും ബദ്ധെപ്പടുത്തിയുംെകാണ്ടു 12 നിങ്ങൾ
എ്രത വിശുദ്ധജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവർ
ആയിരിേക്കണം. 13 എന്നാൽ നാം അവെന്റ
വാഗദ്ത്ത്രപകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ
ആകാശത്തിന്നും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ടു
കാത്തിരിക്കുന്നു.

14 അതുെകാണ്ടു ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ
ഇെവക്കായി കാത്തിരിക്കയാൽ അവൻ നിങ്ങെള
കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായി സമാധാനേത്താെട
കാണ്മാൻ ഉത്സാഹിച്ചുെകാണ്ടു 15 നമ്മുെട
കത്തൎ ാവിെന്റ ദീഘൎ ക്ഷമെയ രക്ഷ എന്നു വിചാരിപ്പിൻ.
അങ്ങെന തേന്ന നമ്മുെട ്രപിയ സേഹാദരനായ
െപൗെലാസും തനിക്കു ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്നു
തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്കും 16 ഇതിെനക്കുറിച്ചു
സംസാരിക്കുന്ന സകല േലഖനങ്ങളിലും
എഴുതീട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവയിൽ ്രഗഹിപ്പാൻ
്രപയാസമുള്ളതു ചിലതുണ്ടു. അറിവില്ലാത്തവരും
അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ േശഷം
തിരുെവഴുത്തുകെളേപ്പാെല അതും തങ്ങളുെട
നാശത്തിന്നായി േകാട്ടിക്കളയുന്നു. 17 എന്നാൽ
്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ മുമ്പുകൂട്ടി
അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ടു അധമ്മൎ ികളുെട വഞ്ചനയിൽ
കുടുങ്ങി സ്വന്ത സ്ഥിരതവിട്ടു വീണു േപാകാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 18 കൃപയിലും നമ്മുെട
കത്തൎ ാവും രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവിൻ. അവന്നു ഇേപ്പാഴും
എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം. ആേമൻ.
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൧൧. േയാഹന്നാൻേയാഹന്നാൻ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ആദിമുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ േകട്ടതും
സ്വന്തകണ്ണുെകാണ്ടു കണ്ടതും ഞങ്ങൾ
േനാക്കിയതും 2 ഞങ്ങളുെട ൈക െതാട്ടതും

ആയ ജീവെന്റ വചനം സംബന്ധിച്ചു — ജീവൻ
്രപത്യക്ഷമായി, ഞങ്ങൾ കണ്ടു സാക്ഷീകരിക്കയും
പിതാവിേനാടുകൂെടയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കു
്രപത്യക്ഷമായ നിത്യജീവെന നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കയും
െചയ്യുന്നു — 3 ഞങ്ങൾ കണ്ടും േകട്ടുമുള്ളതു
നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങേളാടു കൂട്ടായമ് ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു
നിങ്ങേളാടും അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുെട കൂട്ടായമ്േയാ
പിതാവിേനാടും അവെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിേനാടും ആകുന്നു. 4 നമ്മുെട
സേന്താഷം പൂണ്ണൎ മാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇതു നിങ്ങൾക്കു
എഴുതുന്നു.

5 ൈദവം െവളിച്ചം ആകുന്നു; അവനിൽ ഇരുട്ടു
ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതു ഞങ്ങൾ അവേനാടു േകട്ടു
നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു. 6 അവേനാടു
കൂട്ടായമ് ഉണ്ടു എന്നു പറകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കയും
െചയത്ാൽ നാം േഭാഷ്കു പറയുന്നു; സത്യം
്രപവത്തൎ ിക്കുന്നതുമില്ല. 7 അവൻ െവളിച്ചത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല നാം െവളിച്ചത്തിൽ
നടക്കുന്നുെവങ്കിൽ നമുക്കു തമ്മിൽ കൂട്ടായമ് ഉണ്ടു;
അവെന്റ പു്രതനായ േയശുവിെന്റ രക്തം
സകലപാപവും േപാക്കി നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. 8

നമുക്കു പാപം ഇല്ല എന്നു നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ
നെമ്മത്തേന്ന വഞ്ചിക്കുന്നു; സത്യം നമ്മിൽ
ഇല്ലാെതയായി. 9 നമ്മുെട പാപങ്ങെള ഏറ്റുപറയുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ നേമ്മാടു പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ചു
സകലഅനീതിയും േപാക്കി നെമ്മ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. 10 നാം
പാപം െചയത്ിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ
അവെന അസത്യവാദിയാക്കുന്നു; അവെന്റ വചനം
നമ്മിൽ ഇല്ലാെതയായി.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾ പാപം
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇതു നിങ്ങൾക്കു
എഴുതുന്നു. ഒരുത്തൻ പാപം െചയത്ു

എങ്കിേലാ, നീതിമാനായ േയശു്രകിസ്തു എന്ന
കായ്യൎ സ്ഥൻ നമുക്കു പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ടു. 2

അവൻ നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കു ്രപായശ്ചിത്തം
ആകുന്നു; നമ്മുേടതിന്നു മാ്രതം അല്ല,
സവ്വൎ േലാകത്തിെന്റ പാപത്തിന്നും തേന്ന. 3 അവെന്റ
കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം അവെന
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു അതിനാൽ അറിയുന്നു. 4

അവെന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറകയും
അവെന്റ കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കാതിരിക്കയും

െചയ്യുന്നവൻ കള്ളൻ ആകുന്നു; സത്യം അവനിൽ
ഇല്ല. 5 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും അവെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ ൈദവേസ്നഹം
വാസ്തവമായി തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം അവനിൽ
ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഇതിനാൽ നമുക്കു അറിയാം. 6

അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവൻ അവൻ
നടന്നതുേപാെല നടേക്കണ്ടതാകുന്നു.

7 ്രപിയമുള്ളവേര, പുതിേയാരു കലപ്നയല്ല
ആദിമുതൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പഴയ കലപ്നയേ്രത ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നതു. ആ പഴയ കലപ്ന നിങ്ങൾ
േകട്ട വചനം തേന്ന. 8 പുതിേയാരു കലപ്ന ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നു എന്നും പറയാം. അതു
അവനിലും നിങ്ങളിലും സത്യമായിരിക്കുന്നു; ഇരുട്ടു
നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു; സത്യെവളിച്ചം ഇതാ
്രപകാശിക്കുന്നു. 9 െവളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു
പറകയും സേഹാദരെന പെകക്കയും െചയ്യുന്നവൻ
ഇെന്നേയാളം ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു. 10 സേഹാദരെന
േസ്നഹിക്കുന്നവൻ െവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു;
ഇടെച്ചൎ ക്കു അവനിൽ കാരണമില്ല. 11 സേഹാദരെന
പെകക്കുന്നവേനാ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഇരുട്ടിൽ
നടക്കയും െചയ്യുന്നു. ഇരുട്ടു അവെന്റ കണ്ണു
കുരുടാക്കുകയാൽ എവിേടക്കു േപാകുന്നു എന്നു
അവൻ അറിയുന്നില്ല.

12 കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾക്കു അവെന്റ
നാമംനിമിത്തം പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നു. 13 പിതാക്കന്മാേര,
ആദിമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ
നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നു. ബാല്യക്കാേര, നിങ്ങൾ
ദുഷ്ടെന ജയിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നു.
കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾ പിതാവിെന
അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 14 പിതാക്കന്മാേര,
ആദിമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ബാല്യക്കാേര,
നിങ്ങൾ ശക്തരാകയാലും ൈദവവചനം നിങ്ങളിൽ
വസിക്കയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടെന ജയിച്ചിരിക്കയാലും
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 15

േലാകെത്തയും േലാകത്തിലുള്ളതിെനയും
േസ്നഹിക്കരുതു. ഒരുവൻ േലാകെത്ത
േസ്നഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിെന്റ േസ്നഹം
ഇല്ല. 16 ജഡേമാഹം, കേണ്മാഹം, ജീവനത്തിെന്റ
്രപതാപം ഇങ്ങെന േലാകത്തിലുള്ളതു എല്ലാം
പിതാവിൽനിന്നല്ല, േലാകത്തിൽനിന്നേ്രത ആകുന്നു. 17

േലാകവും അതിെന്റ േമാഹവും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
ൈദേവഷ്ടം െചയ്യുന്നവേനാ എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നു.

18 കുഞ്ഞുങ്ങേള, ഇതു അന്ത്യനാഴിക ആകുന്നു;
എതിർ്രകിസ്തു വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ഇേപ്പാൾ അേനകം എതിർ്രകിസ്തുക്കൾ
എഴുേന്നറ്റിരിക്കയാൽ അന്ത്യനാഴിക ആകുന്നു എന്നു
നമുക്കു അറിയാം. 19 അവർ നമ്മുെട ഇടയിൽനിന്നു
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പുറെപ്പട്ടു എങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല;
അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
നേമ്മാടുകൂെട പാക്കൎ ുമായിരുന്നു; എന്നാൽ
എല്ലാവരും നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്നു
്രപസിദ്ധമാേകണ്ടതേല്ലാ. 20 നിങ്ങേളാ പരിശുദ്ധനാൽ
അഭിേഷകം ്രപാപിച്ചു സകലവും അറിയുന്നു. 21

നിങ്ങൾ സത്യം അറിയായ്കെകാണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ അതു
അറികയാലും േഭാഷ്കു ഒന്നും സത്യത്തിൽനിന്നു
വരായ്കയാലുമേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു. 22 േയശുവിെന ്രകിസ്തുവല്ല
എന്നു നിേഷധിക്കുന്നവൻ അല്ലാെത കള്ളൻ ആർ
ആകുന്നു? പിതാവിെനയും പു്രതെനയും
നിേഷധിക്കുന്നവൻ തേന്ന എതിർ്രകിസ്തു ആകുന്നു. 23

പു്രതെന നിേഷധിക്കുന്നവന്നു പിതാവുമില്ല; പു്രതെന
സ്വീകരിക്കുന്നവന്നു പിതാവും ഉണ്ടു. 24 നിങ്ങൾ
ആദിമുതൽ േകട്ടതു നിങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട. ആദിമുതൽ
േകട്ടതു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
പു്രതനിലും പിതാവിലും വസിക്കും. 25 ഇതാകുന്നു
അവൻ നമുക്കു തന്ന വാഗദ്ത്തം: നിത്യജീവൻ തേന്ന.
26 നിങ്ങെള െതറ്റിക്കുന്നവെര ഓത്തൎ ു ഞാൻ ഇതു
നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 27 അവനാൽ
്രപാപിച്ച അഭിേഷകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു; ആരും
നിങ്ങെള ഉപേദശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല; അവെന്റ
അഭിേഷകം തേന്ന നിങ്ങൾക്കു സകലവും
ഉപേദശിച്ചുതരികയാലും അതു േഭാഷ്കല്ല സത്യം തേന്ന
ആയിരിക്കയാലും അതു നിങ്ങെള ഉപേദശിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പിൻ. 28 ഇനിയും
കുഞ്ഞുങ്ങേള, അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചുേപാകാെത അവെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ നമുക്കു ൈധയ്യൎ ം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നു
അവനിൽ വസിപ്പിൻ. 29 അവൻ നീതിമാൻ എന്നു
നിങ്ങൾ ്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീതി
െചയ്യുന്നവൻ ഒെക്കയും അവനിൽനിന്നു
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കാണ്മിൻ, നാം ൈദവമക്കൾ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുവാൻ പിതാവു നമുക്കു എ്രത
വലിയ േസ്നഹം നല്കിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങെന

തേന്ന നാം ആകുന്നു. േലാകം അവെന
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ടു നെമ്മയും അറിയുന്നില്ല. 2

്രപിയമുള്ളവേര, നാം ഇേപ്പാൾ ൈദവമക്കൾ
ആകുന്നു. നാം ഇന്നതു ആകും എന്നു ഇതുവെര
്രപത്യക്ഷമായില്ല. അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം
അവെന താൻ ഇരിക്കുംേപാെല തേന്ന
കാണുന്നതാകെകാണ്ടു അവേനാടു സദൃശന്മാർ
ആകും എന്നു നാം അറിയുന്നു. 3 അവനിൽ ഈ
്രപത്യാശയുള്ളവൻ എല്ലാം അവൻ
നിമ്മൎ ലനായിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്നത്തേന്ന
നിമ്മൎ ലീകരിക്കുന്നു. 4 പാപം െചയ്യുന്നവൻ എല്ലാം
അധമ്മൎ വും െചയ്യുന്നു; പാപം അധമ്മൎ ം തേന്ന. 5

പാപങ്ങെള നീക്കുവാൻ അവൻ ്രപത്യക്ഷനായി എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; അവനിൽ പാപം ഇല്ല. 6

അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം െചയ്യുന്നില്ല.
പാപം െചയ്യുന്നവൻ ആരും അവെന കണ്ടിട്ടില്ല,
അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. 7 കുഞ്ഞുങ്ങേള, ആരും നിങ്ങെള
െതറ്റിക്കരുതു; അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നതുേപാെല
നീതി െചയ്യുന്നവൻ നീതിമാൻ ആകുന്നു. 8 പാപം
െചയ്യുന്നവൻ പിശാചിെന്റ മകൻ ആകുന്നു. പിശാചു

ആദിമുതൽ പാപം െചയ്യുന്നുവേല്ലാ. പിശാചിെന്റ
്രപവൃത്തികെള അഴിപ്പാൻ തേന്ന ൈദവപു്രതൻ
്രപത്യക്ഷനായി. 9 ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ
ആരും പാപം െചയ്യുന്നില്ല; അവെന്റ വിത്തു അവനിൽ
വസിക്കുന്നു; ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചതിനാൽ
അവന്നു പാപം െചയവ്ാൻ കഴികയുമില്ല. 10

ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആെരന്നും പിശാചിെന്റ മക്കൾ
ആെരന്നും ഇതിനാൽ െതളിയുന്നു; നീതി
്രപവത്തൎ ിക്കാത്തവൻ ആരും സേഹാദരെന
േസ്നഹിക്കാത്തവനും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ല. 11

നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ട ദൂതു: നാം അേന്യാന്യം
േസ്നഹിേക്കണം എന്നേല്ലാ ആകുന്നു. 12 കയീൻ
ദുഷ്ടനിൽനിന്നുള്ളവനായി സേഹാദരെന
െകാന്നതുേപാെല അല്ല; അവെന െകാല്ലുവാൻ
സംഗതി എന്തു? തെന്റ ്രപവൃത്തി േദാഷവും
സേഹാദരേന്റതു നീതിയുമുള്ളതാകെകാണ്ടേ്രത.

13 സേഹാദരന്മാേര, േലാകം നിങ്ങെള പെകക്കുന്നു
എങ്കിൽ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടരുതു. 14 നാം മരണം വിട്ടു
ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സേഹാദരന്മാെര
േസ്നഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കു അറിയാം.
േസ്നഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു. 15

സേഹാദരെന പെകക്കുന്നവൻ എല്ലാം കുലപാതകൻ
ആകുന്നു. യാെതാരു കുലപാതകന്നും നിത്യജീവൻ
ഉള്ളിൽ വസിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 16

അവൻ നമുക്കു േവണ്ടി തെന്റ ്രപാണെന
െവച്ചുെകാടുത്തതിനാൽ നാം േസ്നഹം എന്തു എന്നു
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നാമും സേഹാദരന്മാക്കൎ ു േവണ്ടി
്രപാണെന െവച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതാകുന്നു. 17 എന്നാൽ
ഈ േലാകത്തിെല വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആെരങ്കിലും
തെന്റ സേഹാദരന്നു മുട്ടുള്ളതു കണ്ടിട്ടു അവേനാടു
മനസ്സലിവു കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹം
അവനിൽ എങ്ങെന വസിക്കും? 18 കുഞ്ഞുങ്ങേള, നാം
വാക്കിനാലും നാവിനാലും അല്ല, ്രപവൃത്തിയിലും
സത്യത്തിലും തേന്ന േസ്നഹിക്കുക. 19 നാം
സത്യത്തിെന്റ പക്ഷത്തു നില്ക്കുന്നവർ എന്നു ഇതിനാൽ
അറിയും; 20 ഹൃദയം നെമ്മ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു
എങ്കിൽ ൈദവം നമ്മുെട ഹൃദയെത്തക്കാൾ
വലിയവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും എന്നു നമ്മുെട
ഹൃദയെത്ത അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം. 21

്രപിയമുള്ളവേര, ഹൃദയം നെമ്മ കുററം
വിധിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നമുക്കു ൈദവേത്താടു
്രപാഗത്ഭ്യം ഉണ്ടു. 22 അവെന്റ കലപ്നകെള നാം
്രപമാണിച്ചു അവന്നു ്രപസാദമുള്ളതു
െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു എന്തു യാചിച്ചാലും
അവങ്കൽനിന്നു ലഭിക്കും. 23 അവെന്റ കലപ്നേയാ,
അവെന്റ പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നാം വിശ്വസിക്കയും അവൻ നമുക്കു കലപ്ന
തന്നതുേപാെല അേന്യാന്യം േസ്നഹിക്കയും േവണം
എന്നുള്ളതു തേന്ന. 24 അവെന്റ കലപ്നകെള
്രപമാണിക്കുന്നവൻ അവനിലും അവൻ ഇവനിലും
വസിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു
അവൻ നമുക്കു തന്ന ആത്മാവിനാൽ നാം അറിയുന്നു.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
്രപിയമുള്ളവേര, കള്ള്രപവാചകന്മാർ പലരും
േലാകത്തിേലക്കു പുറെപ്പട്ടിരിക്കയാൽ ഏതു
ആത്മാവിെനയും വിശ്വസിക്കാെത ആത്മാക്കൾ

ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവേയാ എന്നു േശാധന
െചയവ്ിൻ. 2 ൈദവാത്മാവിെന ഇതിനാൽ അറിയാം:

൧. േയാഹന്നാൻ 2:20 953 ൧. േയാഹന്നാൻ 4:2
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േയശു്രകിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന
ആത്മാെവാെക്കയും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതു. 3

േയശുവിെന സ്വീകരിക്കാത്ത യാെതാരു ആത്മാവും
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ല. അതു എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാവു തേന്ന; അതു വരും എന്നു നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ; അതു ഇേപ്പാൾ തേന്ന േലാകത്തിൽ
ഉണ്ടു. 4 കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ആകുന്നു; അവെര
ജയിച്ചുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിലുള്ളവൻ േലാകത്തിൽ
ഉള്ളവെനക്കാൾ വലിയവനേല്ലാ. 5 അവർ
െലൗകികന്മാർ ആകയാൽ െലൗകികമായതു
സംസാരിക്കുന്നു; േലാകം അവരുെട വാക്കു
േകൾക്കുന്നു. 6 ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാകുന്നു; ൈദവെത്ത
അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുെട വാക്കു േകൾക്കുന്നു.
ൈദവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുെട വാക്കു
േകൾക്കുന്നില്ല. സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവു ഏതു എന്നും
വഞ്ചനയുെട ആത്മാവു ഏതു എന്നും നമുക്കു
ഇതിനാൽ അറിയാം.

7 ്രപയമുള്ളവേര, നാം അേന്യാന്യം േസ്നഹിക്ക;
േസ്നഹം ൈദവത്തിൽനിന്നു വരുന്നു.
േസ്നഹിക്കുന്നവെനല്ലാം ൈദവത്തിൽനിന്നു
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ൈദവെത്ത അറികയും െചയ്യുന്നു. 8

േസ്നഹിക്കാത്തവൻ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; ൈദവം
േസ്നഹം തേന്ന. 9 ൈദവം തെന്റ ഏകജാതനായ
പു്രതെന നാം അവനാൽ ജീവിേക്കണ്ടതിന്നു
േലാകത്തിേലക്കു അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ
ൈദവത്തിന്നു നേമ്മാടുള്ള േസ്നഹം ്രപത്യക്ഷമായി. 10

നാം ൈദവെത്ത േസ്നഹിച്ചതല്ല, അവൻ നെമ്മ
േസ്നഹിച്ചു തെന്റ പു്രതെന നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കു
്രപായശ്ചിത്തം ആകുവാൻ അയച്ചതു തേന്ന സാക്ഷാൽ
േസ്നഹം ആകുന്നു. 11 ്രപിയമുള്ളവേര, ൈദവം നെമ്മ
ഇങ്ങെന േസ്നഹിച്ചു എങ്കിൽ നാമും അേന്യാന്യം
േസ്നഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 12 ൈദവെത്ത ആരും
ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല. നാം അേന്യന്യം
േസ്നഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ൈദവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു;
അവെന്റ േസ്നഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു. 13

നാം അവനിലും അവൻ നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്നു
അവൻ തെന്റ ആത്മാവിെന തന്നതിനാൽ നാം
അറിയുന്നു. 14 പിതാവു പു്രതെന
േലാകരക്ഷിതാവായിട്ടു അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞങ്ങൾ കണ്ടു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 15 േയശു
ൈദവപു്രതൻ എന്നു സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ ൈദവവും
അവൻ ൈദവത്തിലും വസിക്കുന്നു. 16 ഇങ്ങെന
ൈദവത്തിന്നു നേമ്മാടുള്ള േസ്നഹെത്ത നാം
അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ൈദവം േസ്നഹം
തേന്ന; േസ്നഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിൽ
വസിക്കുന്നു; ൈദവം അവനിലും വസിക്കുന്നു. 17

ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ നമുക്കു ൈധയ്യൎ ം ഉണ്ടാവാൻ
തക്കവണ്ണം ഇതിനാൽ േസ്നഹം നേമ്മാടു
തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ ഇരിക്കുന്നതുേപാെല ഈ
േലാകത്തിൽ നാമും ഇരിക്കുന്നു. 18 േസ്നഹത്തിൽ
ഭയമില്ല; ഭയത്തിന്നു ദണ്ഡനം ഉള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ
േസ്നഹം ഭയെത്ത പുറത്താക്കിക്കളയുന്നു;
ഭയെപ്പടുന്നവൻ േസ്നഹത്തിൽ തികഞ്ഞവനല്ല. 19

അവൻ ആദ്യം നെമ്മ േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ടു നാം
േസ്നഹിക്കുന്നു. 20 ഞാൻ ൈദവെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നു
എന്നു പറകയും തെന്റ സേഹാദരെന പെകക്കയും
െചയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു. താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള
സേഹാദരെന േസ്നഹിക്കാത്തവന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത

ൈദവെത്ത േസ്നഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. 21

ൈദവെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവൻ സേഹാദരെനയും
േസ്നഹിേക്കണം എന്നീ കലപ്ന നമുക്കു
അവങ്കൽനിന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
എല്ലാം ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ജനിപ്പിച്ചവെന േസ്നഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം

അവനിൽനിന്നു ജനിച്ചവെനയും േസ്നഹിക്കുന്നു. 2

നാം ൈദവെത്ത േസ്നഹിച്ചു അവെന്റ കലപ്നകെള
അനുസരിച്ചുനടക്കുേമ്പാൾ ൈദവമക്കെള
േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു അതിനാൽ അറിയാം. 3 അവെന്റ
കലപ്നകെള ്രപമാണിക്കുന്നതേല്ലാ ൈദവേത്താടുള്ള
േസ്നഹം; അവെന്റ കലപ്നകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല. 4

ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചെതാെക്കയും േലാകെത്ത
ജയിക്കുന്നു: േലാകെത്ത ജയിച്ച ജയേമാ നമ്മുെട
വിശ്വാസം തേന്ന. 5 േയശു ൈദവപു്രതൻ എന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലാെത ആരാകുന്നു േലാകെത്ത
ജയിക്കുന്നവൻ? 6 ജലത്താലും രക്തത്താലും
വന്നവൻ ഇവൻ ആകുന്നു: േയശു്രകിസ്തു തേന്ന;
ജലത്താൽ മാ്രതമല്ല, ജലത്താലും രക്തത്താലും തേന്ന.
7 ആത്മാവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; ആത്മാവു
സത്യമേല്ലാ. 8 സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവർ ഉണ്ടു:
ആത്മാവു, ജലം, രക്തം; ഈ മൂന്നിെന്റയും സാക്ഷ്യം
ഒന്നു തേന്ന. 9 നാം മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം
ൈകെക്കാള്ളുന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യം
അതിലും വലുതാകുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യേമാ
അവൻ തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ചു
സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു തേന്ന. 10 ൈദവപു്രതനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ഉള്ളിൽ ആ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടു.
ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ൈദവം തെന്റ
പു്രതെനക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം
വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ അവെന അസത്യവാദിയാക്കുന്നു.
11 ആ സാക്ഷ്യേമാ ൈദവം നമുക്കു നിത്യജീവൻ
തന്നു; ആ ജീവൻ അവെന്റ പു്രതനിൽ ഉണ്ടു
എന്നുള്ളതു തേന്ന. 12 പു്രതനുള്ളവന്നു ജീവൻ ഉണ്ടു;
ൈദവപു്രതനില്ലാത്തവന്നു ജീവൻ ഇല്ല.

13 ൈദവപു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന്നു തേന്ന. 14 അവെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
നാം എെന്തങ്കിലും അേപക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുെട
അേപക്ഷ േകൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതു നമുക്കു
അവേനാടുള്ള ൈധയ്യൎ ം ആകുന്നു. 15 നാം എന്തു
അേപക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുെട അേപക്ഷ
േകൾക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുെവങ്കിൽ അവേനാടു
കഴിച്ച അേപക്ഷ നമുക്കു ലഭിച്ചു എന്നും അറിയുന്നു.
16 സേഹാദരൻ മരണത്തിന്നല്ലാത്ത പാപം
െചയ്യുന്നതു ആെരങ്കിലും കണ്ടാൽ അേപക്ഷിക്കാം;
ൈദവം അവന്നു ജീവെന െകാടുക്കും;
മരണത്തിന്നല്ലാത്ത പാപം െചയ്യുന്നവക്കൎ ു തേന്ന;
മരണത്തിന്നുള്ള പാപം ഉണ്ടു; അതിെനക്കുറിച്ചു
അേപക്ഷിേക്കണം എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 17 ഏതു
അനീതിയും പാപം ആകുന്നു; മരണത്തിന്നല്ലാത്ത
പാപം ഉണ്ടു താനും.

18 ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും
പാപം െചയ്യുന്നില്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു;
ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ തെന്നത്താൻ
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സൂക്ഷിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ അവെന െതാടുന്നതുമില്ല. 19

നാം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ എന്നു നാം അറിയുന്നു.
സവ്വൎ േലാകവും ദുഷ്ടെന്റ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. 20

ൈദവപു്രതൻ വന്നു എന്നും സത്യൈദവെത്ത
അറിവാൻ നമുക്കു വിേവകം തന്നു എന്നും നാം

അറിയുന്നു; നാം സത്യൈദവത്തിൽ അവെന്റ
പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ തേന്ന ആകുന്നു. അവൻ
സത്യൈദവവും നിത്യജീവനും ആകുന്നു. 21

കുഞ്ഞുങ്ങേള, വി്രഗഹങ്ങേളാടു അകന്നു
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ.
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൨൨. േയാഹന്നാൻേയാഹന്നാൻ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും നേമ്മാടുകൂെട
എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതുമായ സത്യംനിമിത്തം
ഞാൻ മാ്രതമല്ല, 2 സത്യെത്ത

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും സത്യത്തിൽ
േസ്നഹിക്കുന്ന മാന്യനായകിയാക്കൎ ും മക്കൾക്കും
മൂപ്പനായ ഞാൻ എഴുതുന്നതു: 3 പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും പിതാവിെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും േസ്നഹത്തിലും സത്യത്തിലും
കൃപയും കനിവും സമാധാനവും നേമ്മാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

4 നമുക്കു പിതാവിങ്കൽനിന്നു കലപ്ന
ലഭിച്ചതുേപാെല അവിടെത്ത മക്കളിൽ ചിലർ
സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ചു. 5 ഇനി നായകിയാേര, നാം അേന്യാന്യം
േസ്നഹിേക്കണം എന്നു പുതിയ കലപ്നയായിട്ടല്ല,
ആദിമുതൽ നമുക്കു ഉള്ളതായിട്ടു തേന്ന ഞാൻ
അവിടേത്തക്കു എഴുതി അേപക്ഷിക്കുന്നു. 6 നാം
അവെന്റ കലപ്നകെള അനുസരിച്ചുനടക്കുന്നതു
തേന്ന േസ്നഹം ആകുന്നു. നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ
േകട്ടതുേപാെല അനുസരിച്ചുനടപ്പാനുള്ള കലപ്ന

ഇതേ്രത. 7 േയശു്രകിസ്തുവിെന ജഡത്തിൽ വന്നവൻ
എന്നു സ്വീകരിക്കാത്ത വഞ്ചകന്മാർ പലരും
േലാകത്തിേലക്കു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
വഞ്ചകനും എതിർ്രകിസ്തുവും ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ
ആകുന്നു. 8 ഞങ്ങളുെട ്രപയത്നഫലം കളയാെത
പൂണ്ണൎ ്രപതിഫലം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 9 ്രകിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
നിലനിൽക്കാെത അതിർ കടന്നുേപാകുന്ന ഒരുത്തന്നും
ൈദവം ഇല്ല; ഉപേദശത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നവേന്നാ
പിതാവും പു്രതനും ഉണ്ടു. 10 ഒരുത്തൻ ഈ
ഉപേദശവുംെകാണ്ടു അല്ലാെത നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
വരുന്നുെവങ്കിൽ അവെന വീട്ടിൽ ൈകെക്കാള്ളരുതു;
അവന്നു കുശലം പറകയും അരുതു. 11 അവന്നു
കുശലം പറയുന്നവൻ അവെന്റ ദുഷ്്രപവൃത്തികൾക്കു
കൂട്ടാളിയേല്ലാ.

12 നിങ്ങൾക്കു എഴുതുവാൻ പലതും ഉണ്ടു;
എങ്കിലും കടലാസ്സിലും മഷിെകാണ്ടും എഴുതുവാൻ
എനിക്കു മനസ്സില്ല. നിങ്ങളുെട സേന്താഷം
പൂണ്ണൎ മാേകണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു
മുഖാമുഖമായി സംസാരിപ്പാൻ ആശിക്കുന്നു. 13

അവിടെത്ത മാന്യസേഹാദരിയുെട മക്കൾ വന്ദനം
െചാല്ലുന്നു.
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൩൩. േയാഹന്നാൻേയാഹന്നാൻ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
മൂപ്പനായ ഞാൻ സത്യത്തിൽ േസ്നഹിക്കുന്ന
്രപിയ ഗാെയാസിന്നു എഴുതുന്നതു:

2 ്രപിയേന, നിെന്റ ആത്മാവു
ശുഭമായിരിക്കുന്നതുേപാെല നീ സകലത്തിലും
ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിേക്കണം എന്നു ഞാൻ
്രപാത്ഥൎ ിക്കുന്നു. 3 സേഹാദരന്മാർ വന്നു, നീ
സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നു നിെന്റ സത്യത്തിന്നു
സാക്ഷ്യം പറകയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം സേന്താഷിച്ചു.
4 എെന്റ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നു
േകൾക്കുന്നതിെനക്കാൾ വലിയ സേന്താഷം
എനിക്കില്ല.

5 ്രപിയേന, നീ സേഹാദരന്മാക്കൎ ും വിേശഷാൽ
അതിഥികൾക്കും േവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതിൽ
ഒെക്കയും വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നു. 6 അവർ
സഭയുെട മുമ്പാെക നിെന്റ േസ്നഹത്തിന്നു സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീ അവെര ൈദവത്തിന്നു
േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം യാ്രത അയച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും.
7 തിരുനാമം നിമിത്തമേല്ലാ അവർ ജാതികേളാടു ഒന്നും
വാങ്ങാെത പുറെപ്പട്ടതു. 8 ആകയാൽ നാം
സത്യത്തിന്നു കൂട്ടുേവലക്കാർ ആേകണ്ടതിന്നു
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര സല്ക്കരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

9 സെഭക്കു ഞാൻ ഒെന്നഴുതിയിരുന്നു: എങ്കിലും
അവരിൽ ്രപധാനിയാകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
ദിെയാെ്രതേഫസ ്ഞങ്ങെള കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. 10

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ വന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങെള
ദുവ്വൎ ാക്കു പറഞ്ഞു ശകാരിച്ചുെകാണ്ടു െചയ്യുന്ന
്രപവൃത്തി അവന്നു ഓമ്മൎ വരുത്തും. അവൻ അങ്ങെന
െചയ്യുന്നതു േപാരാ എന്നുെവച്ചു താൻ
സേഹാദരന്മാെര ൈകെക്കാള്ളാതിരിക്കുന്നതു
മാ്രതമല്ല, അതിന്നു മനസ്സുള്ളവെര വിേരാധിക്കയും
സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 11

്രപിയേന, നന്മയല്ലാെത തിന്മ അനുകരിക്കരുതു; നന്മ
െചയ്യുന്നവൻ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു;
തിന്മ െചയ്യുന്നവൻ ൈദവെത്ത കണ്ടിട്ടില്ല. 12

െദേമ്രതിെയാസിന്നു എല്ലാവരാലും സത്യത്താൽ
തേന്നയും സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു; ഞങ്ങളും സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു; ഞങ്ങളുെട സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു നീ
അറിയുന്നു.

13 എഴുതി അയപ്പാൻ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു
എങ്കിലും മഷിയും തൂവലുംെകാണ്ടു എഴുതുവാൻ
എനിക്കു മനസ്സില്ല. 14 േവഗത്തിൽ നിെന്ന കാണ്മാൻ
ആശിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ നമുക്കു മുഖാമുഖമായി
സംസാരിക്കാം. 15 നിനക്കു സമാധാനം. േസ്നഹിതന്മാർ
നിനക്കു വന്ദനം െചാല്ലുന്നു. േസ്നഹിതന്മാക്കൎ ു
േപരുേപരായി വന്ദനം െചാല്ലുക.
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യൂദായൂദാ

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനുമായ യൂദാ, പിതാവായ
ൈദവത്തിൽ േസ്നഹിക്കെപ്പട്ടും

േയശു്രകിസ്തുവിന്നായി സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടും
ഇരിക്കുന്നവരായ വിളിക്കെപ്പട്ടവക്കൎ ു എഴുതുന്നതു: 2

നിങ്ങൾക്കു കരുണയും സമാധാനവും േസ്നഹവും
വദ്ധൎ ിക്കുമാറാകെട്ട.

3 ്രപിയേര, നമുക്കു െപാതുവിലുള്ള
രക്ഷെയക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു എഴുതുവാൻ
സകല്രപയത്നവും െചയ്കയിൽ വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ു
ഒരിക്കലായിട്ടു ഭരേമലപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്നു
േവണ്ടി േപാരാേടണ്ടതിന്നു ്രപേബാധിപ്പിെച്ചഴുതുവാൻ
ആവശ്യം എന്നു എനിക്കു േതാന്നി. 4 നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ കൃപെയ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്കു
േഹതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുെട കത്തൎ ാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന നിേഷധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില
മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട ഈ
ശിക്ഷാവിധി പണ്ടു തേന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങേളാ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുെവങ്കിലും
നിങ്ങെള ഓപ്പൎ ിപ്പാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ:
കത്തൎ ാവു ജനെത്ത മി്രസയീമിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചിട്ടും
വിശ്വസിക്കാത്തവെര പിന്നേത്തതിൽ നശിപ്പിച്ചു. 6

തങ്ങളുെട വാഴച് കാത്തുെകാള്ളാെത
സ്വന്തവാസസ്ഥലം വിട്ടുേപായ ദൂതന്മാെര
മഹാദിവസത്തിെന്റ വിധിക്കായി എേന്നക്കുമുള്ള
ചങ്ങലയിട്ടു അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 അതുേപാെല െസാേദാമും
െഗാേമാറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവക്കൎ ു
സമമായി ദുന്നൎ ടപ്പു ആചരിച്ചു അന്യജഡം േമാഹിച്ചു
നടന്നതിനാൽ നിത്യാഗ്നിയുെട ശിക്ഷാവിധി
സഹിച്ചുെകാണ്ടു ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു. 8

അങ്ങെന തേന്ന ഇവരും സ്വപന്ാവസ്ഥയിലായി
ജഡെത്ത മലിനമാക്കുകയും കത്തൎ ൃത്വെത്ത
തുച്ഛീകരിക്കുകയും മഹിമകെള ദുഷിക്കയും
െചയ്യുന്നു. 9 എന്നാൽ ്രപധാനദൂതനായ മീഖാേയൽ
േമാെശയുെട ശരീരെത്തക്കുറിച്ചു പിശാചിേനാടു
തക്കൎ ിച്ചു വാദിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ദൂഷണവിധി
ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാെത: കത്തൎ ാവു നിെന്ന ഭത്സൎ ിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞേത ഉള്ളൂ. 10 ഇവേരാ തങ്ങൾ
അറിയാത്തതു എല്ലാം ദുഷിക്കുന്നു; ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല സ്വാഭാവികമായി
്രഗഹിക്കുന്നവയാൽ ഒെക്കയും തങ്ങെളത്തേന്ന
വഷളാക്കുന്നു. 11 അവക്കൎ ു അേയ്യാ കഷ്ടം! അവർ
കയീെന്റ വഴിയിൽ നടക്കയും കൂലി െകാതിച്ചു
ബിെലയാമിെന്റ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങെളത്തേന്ന
ഏലപ്ിക്കയും േകാരഹിെന്റ മത്സരത്തിൽ
നശിച്ചുേപാകയും െചയ്യുന്നു. 12 ഇവർ നിങ്ങളുെട

േസ്നഹസദ്യകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാറകൾ;
നിങ്ങേളാടുകൂെട വിരുന്നുകഴിഞ്ഞു ഭയംകൂടാെത
തങ്ങെളത്തേന്ന തീറ്റുന്നവർ; കാറ്റുെകാണ്ടു ഓടുന്ന
െവള്ളമില്ലാത്ത േമഘങ്ങൾ; ഇലെകാഴിഞ്ഞും
ഫലമില്ലാെതയും രണ്ടുരു ചത്തും േവരറ്റുംേപായ
വൃക്ഷങ്ങൾ; 13 തങ്ങളുെട നാണേക്കടു നുെരച്ചു
തള്ളുന്ന െകാടിയ കടൽത്തിരകൾ; സദാകാലേത്തക്കും
അന്ധതമസ്സു സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്ന വ്രകഗതിയുള്ള
നക്ഷ്രതങ്ങൾ തേന്ന. 14 ആദാംമുതൽ ഏഴാമനായ
ഹേനാക്കും ഇവെരക്കുറിച്ചു: 15 “ഇതാ കത്തൎ ാവു
എല്ലാവെരയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിേയാെട
െചയത് ഭക്തിവിരുദ്ധമായ
സകല്രപവൃത്തികളുംനിമിത്തം ഭക്തിെകട്ട പാപികൾ
തെന്റ േനെര പറഞ്ഞ
സകലനിഷഠ്ൂരങ്ങളുംനിമിത്തവും ഭക്തിെകട്ടവെര
ഒെക്കയും േബാധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം
വിശുദ്ധന്മാേരാടു കൂെട വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു
്രപവചിച്ചു. 16 അവർ പിറുപിറുപ്പുകാരും തങ്ങളുെട
ഗതിെയക്കുറിച്ചു ആവലാധി പറയുന്നവരുമായി
സ്വന്തേമാഹങ്ങെള അനുസരിച്ചുനടക്കുന്നു. അവരുെട
വായ ്വമ്പുപറയുന്നു; കായ്യൎ സാദ്ധ്യത്തിന്നായി അവർ
മുഖസ്തുതി ്രപേയാഗിക്കുന്നു.

17 നിങ്ങേളാ, ്രപിയേര, നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ
വാക്കുകെള ഓപ്പൎ ിൻ. 18 അന്ത്യകാലത്തു ഭക്തിെകട്ട
േമാഹങ്ങെള അനുസരിച്ചുനടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ
ഉണ്ടാകും എന്നു അവർ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
19 അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ്രപാകൃതന്മാർ,
ആത്മാവില്ലാത്തവർ. 20 നിങ്ങേളാ, ്രപിയമുള്ളവേര,
നിങ്ങളുെട അതിവിശുദ്ധവിശ്വാസെത്ത ആധാരമാക്കി
നിങ്ങൾക്കു തേന്ന ആത്മികവദ്ധൎ ന വരുത്തിയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ്രപാത്ഥൎ ിച്ചും 21 നിത്യജീവന്നായിട്ടു
നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കരുെണക്കായി കാത്തിരുന്നുംെകാണ്ടു
ൈദവേസ്നഹത്തിൽ നിങ്ങെളത്തേന്ന
സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവിൻ. 22 സംശയിക്കുന്നവരായ
ചിലേരാടു കരുണ െചയവ്ിൻ; 23 ചിലെര
തീയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുത്തു രക്ഷിപ്പിൻ; ജഡത്താൽ
കറപിടിച്ച അങ്കിേപാലും പെകച്ചുെകാണ്ടു ചിലക്കൎ ു
ഭയേത്താെട കരുണ കാണിപ്പിൻ.

24 വീഴാതവണ്ണം നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ചു, തെന്റ
മഹിമാസന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി
ആനന്ദേത്താെട നിറുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന്നു, 25

നമ്മുെട കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ ഏകൈദവത്തിന്നു തേന്ന,
സവ്വൎ കാലത്തിന്നു മുമ്പും ഇേപ്പാഴും
സദാകാലേത്താളവും േതജസ്സും മഹിമയും ബലവും
അധികാരവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
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െവളിപ്പാടുെവളിപ്പാടു

൧൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപ്പാടു: േവഗത്തിൽ
സംഭവിപ്പാനുള്ളതു തെന്റ ദാസന്മാെര
കാണിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം അതു അവന്നു

െകാടുത്തു. അവൻ അതു തെന്റ ദൂതൻ മുഖാന്തരം
അയച്ചു തെന്റ ദാസനായ േയാഹന്നാന്നു ്രപദശൎ ിപ്പിച്ചു.
2 അവൻ ൈദവത്തിെന്റ വചനവും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ സാക്ഷ്യവുമായി താൻ കണ്ടതു
ഒെക്കയും സാക്ഷീകരിച്ചു. 3 ഈ ്രപവചനത്തിെന്റ
വാക്കുകെള വായിച്ചു േകൾപ്പിക്കുന്നവനും
േകൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
്രപമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ; സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നു.

4 േയാഹന്നാൻ ആസ്യയിെല ഏഴു സഭകൾക്കും
എഴുതുന്നതു: ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും
വരുന്നവനുമായവങ്കൽ നിന്നും അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിലുള്ള ഏഴു ആത്മാക്കളുെട
പക്കൽനിന്നും 5 വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ
ആദ്യജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാക്കൎ ു അധിപതിയും ആയ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 6 നെമ്മ
േസ്നഹിക്കുന്നവനും നമ്മുെട പാപം േപാക്കി നെമ്മ
തെന്റ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ചു തെന്റ പിതാവായ
ൈദവത്തിന്നു നെമ്മ രാജ്യവും പുേരാഹിതന്മാരും
ആക്കിത്തീത്തൎ വനുമായവന്നു എെന്നേന്നക്കും
മഹത്വവും ബലവും; ആേമൻ. 7 ഇതാ, അവൻ
േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു; ഏതു കണ്ണും, അവെന
കുത്തിത്തുെളച്ചവരും അവെന കാണും; ഭൂമിയിെല
േഗാ്രതങ്ങൾ ഒെക്കയും അവെനെച്ചാല്ലി വിലപിക്കും.
ഉവ്വു, ആേമൻ.

8 ഞാൻ അലഫ്യും ഒേമഗയും ആകുന്നു എന്നു
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി
സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കത്തൎ ാവു
അരുളിെച്ചയ്യുന്നു.

9 നിങ്ങളുെട സേഹാദരനും േയശുവിെന്റ
കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷണ്തയിലും
കൂട്ടാളിയുമായ േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ
ൈദവവചനവും േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം
പെത്മാസ ്എന്ന ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു. 10

കത്തൎ ൃദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി: 11 നീ
കാണുന്നതു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എെഫെസാസ,്
സമ്ുന്നൎ ാ; െപഗ്ഗൎ െമാസ,് തുയൈഥരാ, സദ്ദൎ ിസ,്
ഫിലെദൽഫ്യ, ലെവാദിക്ക്യാ എന്ന ഏഴു സഭകൾക്കും
അയക്കുക എന്നിങ്ങെന കാഹളത്തിെന്നാത്ത ഒരു
മഹാനാദം എെന്റ പുറകിൽ േകട്ടു. 12 എേന്നാടു
സംസാരിച്ച നാദം എന്തു എന്നു കാണ്മാൻ ഞാൻ
തിരിഞ്ഞു. 13 തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഏഴു
െപാൻനിലവിളക്കുകെളയും നിലവിളക്കുകളുെട
നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ചു മാറത്തു െപാൻകച്ച

െകട്ടിയവനായി മനുഷ്യപു്രതേനാടു
സദൃശനായവെനയും കണ്ടു. 14 അവെന്റ തലയും
തലമുടിയും െവളുത്ത പഞ്ഞിേപാെല ഹിമേത്താളം
െവള്ളയും കണ്ണു അഗ്നിജ്വാെലക്കു ഒത്തതും 15 കാൽ
ഉലയിൽ ചുട്ടു പഴുപ്പിച്ച െവേള്ളാട്ടിന്നു സദൃശവും
അവെന്റ ശബ്ദം െപരുെവള്ളത്തിെന്റ
ഇെരച്ചൽേപാെലയും ആയിരുന്നു. അവെന്റ
വലങ്കയ്യിൽ ഏഴു നക്ഷ്രതം ഉണ്ടു; 16 അവെന്റ വായിൽ
നിന്നു മൂച്ചൎ േയറിയ ഇരുവായത്്തലയുള്ള വാൾ
പുറെപ്പടുന്നു; അവെന്റ മുഖം സൂയ്യൎ ൻ ശക്തിേയാെട
്രപകാശിക്കുന്നതുേപാെല ആയിരുന്നു. 17 അവെന
കണ്ടിട്ടു ഞാൻ മരിച്ചവെനേപ്പാെല അവെന്റ കാല്ക്കൽ
വീണു. അവൻ വലൈങ്ക എെന്റ േമൽ െവച്ചു:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും
ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു. 18 ഞാൻ
മരിച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ, എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു; മരണത്തിെന്റയും
പാതാളത്തിെന്റയും താേക്കാൽ എെന്റ ൈകവശമുണ്ടു.
19 നീ കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതും ഇനി
സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും 20 എെന്റ വലങ്കയ്യിൽ കണ്ട
ഏഴു നക്ഷ്രതത്തിെന്റ മമ്മൎ വും ഏഴു
െപാൻനിലവിളക്കിെന്റ വിവരവും എഴുതുക. ഏഴു
നക്ഷ്രതം ഏഴു സഭകളുെട ദൂതന്മാരാകുന്നു; ഏഴു
നിലവിളക്കു ഏഴു സഭകൾ ആകുന്നു എന്നു
കലപ്ിച്ചു.

൨൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
എെഫെസാസിെല സഭയുെട ദൂതന്നു
എഴുതുക: ഏഴു നക്ഷ്രതം വലങ്കയ്യിൽ
പിടിച്ചുംെകാണ്ടു ഏഴു

െപാൻനിലവിളക്കുകളുെട നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: 2 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
്രപയത്നവും സഹിഷണ്തയും െകാള്ളരുതാത്തവെര
നിനക്കു സഹിച്ചുകൂടാത്തതും
അെപ്പാസ്തലന്മാരല്ലാതിരിെക്ക തങ്ങൾ അെപ്പാസ്തലന്മാർ
എന്നു പറയുന്നവെര നീ പരീക്ഷിച്ചു കള്ളന്മാർ എന്നു
കണ്ടതും 3 നിനക്കു സഹിഷണ്തയുള്ളതും എെന്റ
നാമംനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളന്നുേപാകാഞ്ഞതും
ഞാൻ അറിയുന്നു. 4 എങ്കിലും നിെന്റ ആദ്യേസ്നഹം
വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നു ഒരു കുറ്റം നിെന്നക്കുറിച്ചു
പറവാനുണ്ടു. 5 നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു
എന്നു ഓത്തൎ ു മാനസാന്തരെപ്പട്ടു ആദ്യെത്ത ്രപവൃത്തി
െചയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ
മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞാൽ നിെന്റ നിലവിളക്കു
അതിെന്റ നിലയിൽനിന്നു നീക്കുകയും െചയ്യും. 6

എങ്കിലും നിെക്കാലാവ്യരുെട നടപ്പു നീ പെകക്കുന്നു
എെന്നാരു നന്മ നിനക്കുണ്ടു. 7 അതു ഞാനും
പെകക്കുന്നു. ആത്മാവു സഭകേളാടു പറയുന്നതു
എെന്തന്നു െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
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ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ പരദീസയിൽ
ഉള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം തിന്മാൻ െകാടുക്കും.

8 സമ്ൂന്നൎ യിെല സഭയുെട ദൂതന്നു എഴുതുക:
മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കയും െചയത്
ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: 9

ഞാൻ നിെന്റ കഷ്ടതയും ദാരി്രദ്യവും — നീ
ധനവാനാകുന്നു താനും — തങ്ങൾ െയഹൂദർ എന്നു
പറയുന്നുെവങ്കിലും െയഹൂദരല്ല, സാത്താെന്റ
പള്ളിക്കാരായവരുെട ദൂഷണവും അറിയുന്നു. 10 നീ
സഹിപ്പാനുള്ളതു േപടിേക്കണ്ടാ; നിങ്ങെള
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു പിശാചു നിങ്ങളിൽ ചിലെര
തടവിൽ ആക്കുവാൻ േപാകുന്നു; പത്തു ദിവസം
നിങ്ങൾക്കു ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകും; മരണ പയ്യൎ ന്തം
വിശ്വസ്തനായിരിക്ക; എന്നാൽ ഞാൻ ജീവ കിരീടം
നിനക്കു തരും. 11 ആത്മാവു സഭകേളാടു പറയുന്നതു
എെന്തന്നു െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
ജയിക്കുന്നവന്നു രണ്ടാം മരണത്താൽ േദാഷം
വരികയില്ല.

12 െപഗ്ഗൎ െമാസിെല സഭയുെട ദൂതന്നു എഴുതുക:
മൂച്ചൎ േയറിയ ഇരുവായത്്തലവാൾ ഉള്ളവൻ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: 13 നീ എവിെട പാക്കൎ ുന്നു എന്നും
അതു സാത്താെന്റ സിംഹാസനം ഉേള്ളടം എന്നും
ഞാൻ അറിയുന്നു; നീ എെന്റ നാമം മുറുെക
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ, സാത്താൻ
പാക്കൎ ുേന്നടത്തു തേന്ന, എെന്റ സാക്ഷിയും
വിശ്വസ്തനുമായ അന്തിപ്പാസിെന െകാന്ന
കാലത്തുേപാലും നീ എങ്കലുള്ള വിശ്വാസം
നിേഷധിച്ചിട്ടില്ല. 14 എങ്കിലും നിെന്നക്കുറിച്ചു
കുറേഞ്ഞാരു കുറ്റം പറവാൻ ഉണ്ടു;
യി്രസാേയൽമക്കൾ വി്രഗഹാപ്പൎ ിതം തിേന്നണ്ടതിന്നും
ദുന്നൎ ടപ്പു ആചരിേക്കണ്ടതിന്നും അവരുെട മുമ്പിൽ
ഇടച്ചൎ െവപ്പാൻ ബാലാക്കിന്നു ഉപേദശിച്ചുെകാടുത്ത
ബിെലയാമിെന്റ ഉപേദശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ
അവിെട നിനക്കുണ്ടു. 15 അവ്വണ്ണം നിെക്കാലാവ്യരുെട
ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ളുന്നവർ നിനക്കും ഉണ്ടു. 16

ആകയാൽ മാനസാന്തരെപ്പടുക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ
േവഗത്തിൽ വന്നു എെന്റ വായിെല വാളുെകാണ്ടു
അവേരാടു േപാരാടും. 17 ആത്മാവു സഭകേളാടു
പറയുന്നതു എെന്തന്നു െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന
െകാടുക്കും; ഞാൻ അവന്നു െവള്ളക്കല്ലും,
ലഭിക്കുന്നവനല്ലാെത ആരും അറിയാത്തതും ആ
കല്ലിേന്മൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ േപരും
െകാടുക്കും.

18 തുയൈഥരയിെല സഭയുെട ദൂതന്നു എഴുതുക:
അഗ്നിജ്വാെലക്കു ഒത്ത കണ്ണും െവേള്ളാട്ടിന്നു
സദൃശമായ കാലും ഉള്ള ൈദവപു്രതൻ
അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: 19 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
നിെന്റ േസ്നഹം, വിശ്വാസം, ശുശ്രൂഷ, സഹിഷണ്ത
എന്നിവയും നിെന്റ ഒടുവിലെത്ത ്രപവൃത്തി
ആദ്യേത്തതിലും ഏെറെയന്നും അറിയുന്നു. 20

എങ്കിലും താൻ ്രപവാചകി എന്നു പറഞ്ഞു ദുന്നൎ ടപ്പു
ആചരിപ്പാനും വി്രഗഹാപ്പൎ ിതം തിന്മാനും എെന്റ
ദാസന്മാെര ഉപേദശിക്കയും െതറ്റിച്ചുകളകയും
െചയ്യുന്ന ഈസേബൽ എന്ന ്രസ്തീെയ നീ
അനുവദിക്കുന്നു എെന്നാരു കുറ്റം നിെന്നക്കുറിച്ചു
പറവാൻ ഉണ്ടു. 21 ഞാൻ അവൾക്കു
മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ സമയം െകാടുത്തിട്ടും
ദുന്നൎ ടപ്പുവിട്ടു മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ അവൾക്കു
മനസ്സില്ല. 22 ഞാൻ അവെള കിടപ്പിലും അവളുമായി

വ്യഭിചരിക്കുന്നവെര അവളുെട നടപ്പു വിട്ടു
മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ വലിയ കഷ്ടതയിലും
ആക്കിക്കളയും. 23 അവളുെട മക്കെളയും ഞാൻ
െകാന്നുകളയും; ഞാൻ ഉൾപൂവുകെളയും
ഹൃദയങ്ങെളയും ആരായുന്നവൻ എന്നു
സകലസഭകളും അറിയും; നിങ്ങളുെട ്രപവൃത്തിക്കു
തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഏവക്കൎ ും പകരം
െചയ്യും. 24 എന്നാൽ ഈ ഉപേദശം
ൈകെക്കാള്ളാെതയും അവർ പറയുംേപാെല
സാത്താെന്റ ആഴങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാെതയും
തുയൈഥരയിെല േശഷം േപേരാടു: േവെറാരു ഭാരം
ഞാൻ നിങ്ങളുെട േമൽ ചുമത്തുന്നില്ല; 25 എങ്കിലും
നിങ്ങൾക്കുള്ളതു ഞാൻ വരുംവെര
പിടിച്ചുെകാൾവിൻ എന്നു ഞാൻ കലപ്ിക്കുന്നു. 26

ജയിക്കയും ഞാൻ കലപ്ിച്ച ്രപവൃത്തികെള
അവസാനേത്താളം അനുഷഠ്ിക്കയും െചയ്യുന്നവന്നു
എെന്റ പിതാവു എനിക്കു തന്നതുേപാെല ഞാൻ
ജാതികളുെട േമൽ അധികാരം െകാടുക്കും. 27 അവൻ
ഇരിമ്പുേകാൽെകാണ്ടു അവെര േമയിക്കും; അവർ
കുശവെന്റ പാ്രതങ്ങൾേപാെല നുറുങ്ങിേപ്പാകും. 28

ഞാൻ അവന്നു ഉദയനക്ഷ്രതവും െകാടുക്കും. 29

ആത്മാവു സഭകേളാടു പറയുന്നതു എെന്തന്നു
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

൩൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സദ്ദൎ ിസിെല സഭയുെട ദൂതന്നു എഴുതുക:
ൈദവത്തിെന്റ ഏഴാത്മാവും ഏഴു നക്ഷ്രതവും
ഉള്ളവൻ അരുളിെച്ചയുന്നതു: ഞാൻ നിെന്റ

്രപവൃത്തി അറിയുന്നു. ജീവനുള്ളവൻ എന്നു നിനക്കു
േപർ ഉണ്ടു എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. 2

ഉണന്നൎ ുെകാൾക; ചാവാറായ േശഷിപ്പുകെള
ശക്തീകരിക്ക; ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തി എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ പൂണ്ണൎ തയുള്ളതായി
കണ്ടില്ല. 3 ആകയാൽ നീ ്രപാപിക്കയും േകൾക്കയും
െചയത്തു എങ്ങെന എന്നു ഓത്തൎ ു അതു
കാത്തുെകാൾകയും മാനസാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്ക.
നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളെനേപ്പാെല വരും;
ഏതു നാഴിെകക്കു നിെന്റേമൽ വരും എന്നു നീ
അറികയും ഇല്ല. 4 എങ്കിലും ഉടുപ്പു മലിനമാകാത്ത
കുേറ േപർ സദ്ദൎ ിസിൽ നിനക്കുണ്ടു. 5 അവർ
േയാഗ്യന്മാരാകയാൽ െവള്ളധരിച്ചുംെകാണ്ടു
എേന്നാടുകൂെട നടക്കും. ജയിക്കുന്നവൻ
െവള്ളയുടുപ്പു ധരിക്കും; അവെന്റ േപർ ഞാൻ
ജീവപുസ്തകത്തിൽനിന്നു മാച്ചുകളയാെത എെന്റ
പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിലും അവെന്റ ദൂതന്മാരുെട
മുമ്പിലും അവെന്റ േപർ ഏറ്റുപറയും. 6 ആത്മാവു
സഭകേളാടു പറയുന്നതു എെന്തന്നു െചവിയുള്ളവൻ
േകൾക്കെട്ട.

7 ഫിലെദൽഫ്യയിെല സഭയുെട ദൂതന്നു എഴുതുക:
വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിെന്റ
താേക്കാലുള്ളവനും ആയി ആരും അെടക്കാതവണ്ണം
തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതവണ്ണം അെടക്കുകയും
െചയ്യുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതു: 8 ഞാൻ നിെന്റ
്രപവൃത്തി അറിയുന്നു. ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു
വാതിൽ തുറന്നുെവച്ചിരിക്കുന്നു; അതു ആക്കൎ ും
അെടച്ചുകൂടാ. നിനക്കു അലപ്േമ ശക്തിയുള്ളു
എങ്കിലും നീ എെന്റ വചനം കാത്തു, എെന്റ നാമം
നിേഷധിച്ചിട്ടില്ല. 9 െയഹൂദരല്ലാതിരിെക്ക
െയഹൂദെരന്നു കളവായി പറയുന്ന ചിലെര ഞാൻ
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സാത്താെന്റ പള്ളിയിൽ നിന്നു വരുത്തും; അവർ നിെന്റ
കാൽക്കൽ വന്നു നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിെന്ന
േസ്നഹിച്ചു എന്നു അറിവാനും സംഗതി വരുത്തും. 10

സഹിഷണ്തെയക്കുറിച്ചുള്ള എെന്റ വചനം നീ
കാത്തുെകാണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവെര
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്നു ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും
വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്തു ഞാനും നിെന്ന
കാക്കും. 11 ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; നിെന്റ കിരീടം
ആരും എടുക്കാതിരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം നിനക്കുള്ളതു
പിടിച്ചുെകാൾക. 12 ജയിക്കുന്നവെന ഞാൻ എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും; അവൻ
ഒരിക്കലും അവിെടനിന്നു േപാകയില്ല; എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ നാമവും എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
പക്കൽനിന്നു, സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു തേന്ന, ഇറങ്ങുന്ന
പുതിയ െയരൂശേലം എന്ന എെന്റ ൈദവത്തിൻ
നഗരത്തിെന്റ നാമവും എെന്റ പുതിയ നാമവും ഞാൻ
അവെന്റ േമൽ എഴുതും. 13 ആത്മാവു സഭകേളാടു
പറയുന്നതു എെന്തന്നു െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

14 ലെവാദിക്ക്യയിെല സഭയുെട ദൂതന്നു എഴുതുക:
വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയായി
ൈദവസൃഷ്ടിയുെട ആരംഭമായ ആേമൻ എന്നുള്ളവൻ
അരുളിെച്ചയുന്നതു: 15 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തി
അറിയുന്നു; നീ ഉഷണ്വാനുമല്ല; ശീതവാനുമല്ല;
ശീതവാേനാ ഉഷണ്വാേനാ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
െകാള്ളായിരുന്നു. 16 ഇങ്ങെന ശീതവാനുമല്ല
ഉഷണ്വാനുമല്ല, ശീേതാഷണ്വാനാകയാൽ നിെന്ന
എെന്റ വായിൽ നിന്നു ഉമിണ്ണുകളയും. 17 ഞാൻ
ധനവാൻ; സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു; എനിക്കു ഒന്നിനും
മുട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു നീ നിഭൎ ാഗ്യനും
അരിഷ്ടനും ദരി്രദനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നു
അറിയാതിരിക്കയാൽ 18 നീ സമ്പന്നൻ ആേകണ്ടതിന്നു
തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച െപാന്നും നിെന്റ നഗ്നതയുെട
ലജ്ജ െവളിവാകാതവണ്ണം ധരിേക്കണ്ടതിന്നു
െവള്ളയുടുപ്പും നിനക്കു കാഴച് ലഭിേക്കണ്ടതിന്നു
കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ േലപവും എേന്നാടു
വിെലക്കുവാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിേന്നാടു
ബുദ്ധിപറയുന്നു. 19 എനിക്കു ്രപിയമുള്ളവെര
ഒെക്കയും ഞാൻ ശാസിക്കയും ശിക്ഷിക്കയും
െചയ്യുന്നു; ആകയാൽ നീ ജാ്രഗതയുള്ളവനായിരിക്ക;
മാനസാന്തരെപ്പടുക. 20 ഞാൻ വാതില്ക്കൽ നിന്നു
മുട്ടുന്നു; ആെരങ്കിലും എെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു വാതിൽ
തുറന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
അവേനാടും അവൻ എേന്നാടും കൂെട അത്താഴം
കഴിക്കും. 21 ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ എേന്നാടുകൂെട
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നല്കും;
ഞാനും ജയിച്ചു എെന്റ പിതാവിേനാടുകൂെട അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുേപാെല തേന്ന. 22

ആത്മാവു സഭകേളാടു പറയുന്നതു എെന്തന്നു
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

൪൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഒരു വാതിൽ
തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു;
കാഹളനാദംേപാെല എേന്നാടു സംസാരിച്ചു

േകട്ട ആദ്യെത്ത ശബ്ദം എേന്നാടു: ഇവിെട
കയറിവരിക; േമലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതു ഞാൻ
നിനക്കു കാണിച്ചുതരാംഎന്നു കലപ്ിച്ചു. 2 ഉടെന
ഞാൻ ആത്മവിവശനായി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഒരു
സിംഹാസനം െവച്ചിരിക്കുന്നതും സിംഹാസനത്തിൽ

ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 3 ഇരിക്കുന്നവൻ
കാഴെ്ചക്കു സൂയ്യൎ കാന്തേത്താടും പത്മരാഗേത്താടും
സദൃശൻ; സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റും കാഴെ്ചക്കു
മരതകേത്താടു സദൃശമാേയാരു പച്ചവില്ലു; 4

സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റിലും ഇരുപത്തുനാലു
സിംഹാസനം; െവള്ളയുടുപ്പു ധരിച്ചുംെകാണ്ടു
സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തുനാലു
മൂപ്പന്മാർ; അവരുെട തലയിൽ െപാൻകിരീടം; 5

സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു മിന്നലും നാദവും
ഇടിമുഴക്കവും പുറെപ്പടുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ ഏഴു
ആത്മാക്കളായ ഏഴുദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ ജ്വലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; 6

സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ പളുങ്കിെന്നാത്ത
കണ്ണാടിക്കടൽ; സിംഹാസനത്തിെന്റ നടുവിലും
സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റിലും നാലു ജീവികൾ;
അെവക്കു മുമ്പുറവും പിമ്പുറവും കണ്ണു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന്നു
സദൃശം; രണ്ടാം ജീവി കാെളക്കു സദൃശം മൂന്നാംജീവി
മനുഷ്യെനേപ്പാെല മുഖമുള്ളതും; നാലാം ജീവി
പറക്കുന്ന കഴുകിന്നു സദൃശം. 8 നാലു ജീവികളും
ഒേരാന്നിന്നു ആറാറു ചിറകുള്ളതായി ചുറ്റിലും
അകത്തും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നവനും
ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള
കത്തൎ ാവായ ൈദവം പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ,
പരിശുദ്ധൻ എന്നു അവർ രാപ്പകൽ വിശ്രമം കൂടാെത
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 9 എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവന്നു ആ ജീവികൾ മഹത്വവും
ബഹുമാനവും േസ്താ്രതവും
െകാടുക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും 10 ഇരുപത്തുനാലു
മൂപ്പന്മാരും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
മുമ്പിൽ വീണു, എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന നമസ്കരിച്ചു: 11 കത്തൎ ാേവ, നീ
സവ്വൎ വും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിെന്റ
ഇഷ്ടംേഹതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതും
ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും
ൈകെക്കാൾവാൻ േയാഗ്യൻ എന്നു
പറഞ്ഞുംെകാണ്ടു തങ്ങളുെട കിരീടങ്ങെള
സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ ഇടും.

൫൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
വലങ്കയ്യിൽ അകത്തും പുറത്തും
എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴു മു്രദയാൽ മു്രദയിെട്ടാരു

പുസ്തകം കണ്ടു. 2 ആ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിെന്റ
മു്രദ െപാട്ടിപ്പാനും േയാഗ്യൻ ആരുള്ളു എന്നു
അത്യുച്ചത്തിൽ േഘാഷിക്കുന്ന ശക്തനാേയാരു
ദൂതെനയും കണ്ടു. 3 പുസ്തകം തുറപ്പാേനാ
േനാക്കുവാേനാ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു
കീഴിലും ആക്കൎ ും കഴിഞ്ഞില്ല. 4 പുസ്തകം തുറന്നു
വായിപ്പാെനങ്കിലും അതു േനാക്കുവാെനങ്കിലും
േയാഗ്യനായി ആെരയും കാണായ്കെകാണ്ടു ഞാൻ
ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ
എേന്നാടു: കരേയണ്ട; െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല
സിംഹവും ദാവീദിെന്റ േവരുമായവൻ പുസ്തകവും
അതിെന്റ ഏഴുമു്രദയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഞാൻ
സിംഹസനത്തിെന്റയും നാലു ജീവികളുെടയും
നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുെട മദ്ധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാടു
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അറുക്കെപ്പട്ടതുേപാെല നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു: അതിന്നു
ഏഴു െകാമ്പും സവ്വൎ ഭൂമിയിേലക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന
ഏഴു ൈദവാത്മാക്കൾ ആയ ഏഴു കണ്ണും ഉണ്ടു. 7

അവൻ വന്നു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
വലങ്കയ്യിൽ നിന്നു പുസ്തകം വാങ്ങി. 8 വാങ്ങിയേപ്പാൾ
നാലുജീവികളും ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാരും
ഓേരാരുത്തൻ വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുെട ്രപാത്ഥൎ ന
എന്ന ധൂപവഗ്ഗൎ ം നിറഞ്ഞ െപാൻകലശവും
പിടിച്ചുെകാണ്ടു കുഞ്ഞാടിെന്റ മുമ്പാെക വീണു. 9

പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിെന്റ മു്രദ െപാട്ടിപ്പാനും നീ
േയാഗ്യൻ; നീ അറുക്കെപ്പട്ടു നിെന്റ രക്തംെകാണ്ടു
സവ്വൎ േഗാ്രതത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും
ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവെര ൈദവത്തിന്നായി വിെലക്കു
വാങ്ങി; 10 ഞങ്ങളുെട ൈദവത്തിന്നു അവെര
രാജ്യവും പുേരാഹിതന്മാരും ആക്കിെവച്ചു; അവർ
ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നു എെന്നാരു പുതിയ പാട്ടു അവർ
പാടുന്നു. 11 പിെന്ന ഞാൻ ദശൎ നത്തിൽ
സിംഹാസനത്തിെന്റയും ജീവികളുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം
േകട്ടു; അവരുെട എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായിരവും
ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു. 12 അവർ
അത്യുച്ചത്തിൽ: അറുക്കെപ്പട്ട കുഞ്ഞാടു ശക്തിയും
ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും
മഹത്വവും േസ്താ്രതവും ലഭിപ്പാൻ േയാഗ്യൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും
സമു്രദത്തിലും ഉള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളതു
ഒെക്കയും: സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും
കുഞ്ഞാടിനും േസ്താ്രതവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും
ബലവും എെന്നേന്നക്കും ഉണ്ടാകെട്ട എന്നു
പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 14 നാലു ജീവികളും:
ആേമൻ എന്നു പറഞ്ഞു; മൂപ്പന്മാർ വീണു നമസ്കരിച്ചു.

൬൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
കുഞ്ഞാടു മു്രദകളിൽ ഒന്നു െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: നീ
വരിക എന്നു നാലു ജീവികളിൽ ഒന്നു ഇടി
മുഴക്കംേപാെല പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 2

അേപ്പാൾ ഞാൻ ഒരു െവള്ളക്കുതിരെയ കണ്ടു;
അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ടു;
അവന്നു ഒരു കിരീടവും ലഭിച്ചു; അവൻ
ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പാനായും പുറെപ്പട്ടു.

3 അവൻ രണ്ടാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: വരിക എന്നു
രണ്ടാം ജീവി പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 4 അേപ്പാൾ
ചുവന്നതായ മെറ്റാരു കുതിര പുറെപ്പട്ടു; അതിെന്റ
പുറത്തു ഇരിക്കുന്നവന്നു മനുഷ്യർ അേന്യാന്യം
െകാല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ നിന്നു സമാധാനം
എടുത്തുകളേയണ്ടതിന്നു അധികാരം ലഭിച്ചു; ഒരു
വലിയ വാളും അവന്നു കിട്ടി.

5 മൂന്നാം മു്രദെപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: വരിക എന്നു മൂന്നാം
ജീവി പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. അേപ്പാൾ ഞാൻ ഒരു
കറുത്ത കുതിരെയ കണ്ടു; അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ
ഒരു തുലാസു കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. 6 ഒരു പണത്തിന്നു
ഒരിടങ്ങഴി േകാതമ്പു; ഒരു പണത്തിന്നു മൂന്നിടങ്ങഴി
യവം; എന്നാൽ എെണ്ണക്കും വീഞ്ഞിന്നും േകടു
വരുത്തരുതു എന്നു നാലു ജീവികളുെടയും നടുവിൽ
നിന്നു ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ടു.

7 നാലാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: വരിക എന്നു നാലാം
ജീവി പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 8 അേപ്പാൾ ഞാൻ
മഞ്ഞനിറമുേള്ളാരു കുതിരെയ കണ്ടു; അതിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവന്നു മരണം എന്നു േപർ; പാതാളം

അവെന പിന്തുടന്നൎ ു; അവക്കൎ ു വാളുെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാവ്യാധിെകാണ്ടും ഭൂമിയിെല
കാട്ടുമൃഗങ്ങെളെക്കാണ്ടും െകാന്നുകളവാൻ ഭൂമിയുെട
കാലംശത്തിേന്മൽ അധികാരം ലഭിച്ചു.

9 അവൻ അഞ്ചാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ:
ൈദവവചനം നിമിത്തവും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം
േഹതുവായും അറുക്കെപ്പട്ടവരുെട ആത്മാക്കെള
ഞാൻ യാഗപീഠത്തിങ്കീഴിൽ കണ്ടു; 10 വിശുദ്ധനും
സത്യവാനും ആയ നാഥാ, ഭൂമിയിൽ
വസിക്കുന്നവേരാടു ഞങ്ങളുെട രക്തെത്തക്കുറിച്ചു നീ
എ്രതേത്താളം ന്യായവിധിയും ്രപതികാരവും
നടത്താെതയിരിക്കും എന്നു അവർ ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ചു. 11 അേപ്പാൾ അവരിൽ ഓേരാരുത്തന്നും
െവള്ളനിലയങ്കി െകാടുത്തു; അവെരേപ്പാെല
െകാല്ലെപ്പടുവാനിരിക്കുന്ന സഹഭൃത്യന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും വന്നുതികയുേവാളം അലപ്കാലം
കൂെട സ്വസ്ഥമായി പാേക്കൎ ണം എന്നു അവക്കൎ ു
അരുളപ്പാടുണ്ടായി.

12 ആറാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ വലിേയാരു ഭൂകമ്പം
ഉണ്ടായി; സൂയ്യൎ ൻ കരിമ്പടംേപാെല കറുത്തു; ച്രന്ദൻ
മുഴുവനും രക്തതുല്യമായിത്തീന്നൎ ു. 13 അത്തിവൃക്ഷം
െപരുങ്കാറ്റുെകാണ്ടു കുലുങ്ങീട്ടു കായി ഉതിക്കൎ ുേമ്പാെല
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീണു. 14

പുസ്തകച്ചുരുൾ ചുരുട്ടുംേപാെല ആകാശം മാറിേപ്പായി;
എല്ലാമലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു
ഇളകിേപ്പായി. 15 ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും
മഹത്തുക്കളും സഹ്രസാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും
ബലവാന്മാരും സകലദാസനും സ്വത്രന്തനും
ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുെകാണ്ടു
മലകേളാടും പാറകേളാടും; 16 ഞങ്ങളുെട േമൽ
വീഴുവിൻ; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ മുഖം
കാണാതവണ്ണവും കുഞ്ഞാട്ടിെന്റ േകാപം
തട്ടാതവണ്ണവും ഞങ്ങെള മെറപ്പിൻ. 17 അവരുെട
മഹാേകാപദിവസം വന്നു; ആക്കൎ ു നിലപ്ാൻ കഴിയും
എന്നു പറഞ്ഞു.

൭൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അതിെന്റേശഷം ഭൂമിേമലും കടലിേന്മലും
യാെതാരു വൃക്ഷത്തിേന്മലും കാറ്റു
ഊതാതിരിേക്കണ്ടതിന്നു നാലു ദൂതന്മാർ

ഭൂമിയിെല നാലു കാറ്റും പിടിച്ചുെകാണ്ടു ഭൂമിയുെട
നാലു േകാണിലും നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 2 മെറ്റാരു
ദൂതൻ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മു്രദയുമായി
കിഴക്കുനിന്നു കയറുന്നതും കണ്ടു. അവൻ ഭൂമിക്കും
സമു്രദത്തിന്നും േകടുവരുത്തുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ച
നാലു ദൂതന്മാേരാടു: 3 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ദാസന്മാരുെട െനറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മു്രദയിട്ടു
കഴിയുേവാളം ഭൂമിക്കും സമൂ്രദത്തിന്നും
വൃക്ഷങ്ങൾക്കും േകടുവരുത്തരുതു എന്നു ഉറെക്ക
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 4 മു്രദേയറ്റവരുെട എണ്ണവും ഞാൻ
േകട്ടു; യി്രസാേയൽമക്കളുെട സകല േഗാ്രതത്തിലും
നിന്നു മു്രദേയറ്റവർ നൂറ്റിനാലപ്ത്തിനാലായിരം േപർ.

5 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ മു്രദേയറ്റവർ പന്തീരായിരം;
രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
ഗാദ ്േഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
6 ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
നപത്ാലിേഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
7 ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
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േലവി േഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
8 െസബൂേലാൻ േഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
േയാേസഫ ്േഗാ്രതത്തിൽ പന്തീരായിരം;
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ മു്രദേയറ്റവർ പന്തിരായിരം
േപർ.
9 ഇതിെന്റ േശഷം സകല ജാതികളിലും േഗാ്രതങ്ങളിലും
വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലുംനിന്നു ഉള്ളതായി ആക്കൎ ും
എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം െവള്ളനിലയങ്കി
ധരിച്ചു കയ്യിൽ കുരുേത്താലയുമായി
സിംഹാസനത്തിന്നും കുഞ്ഞാടിന്നും മുമ്പാെക
നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 10 രക്ഷ എന്നുള്ളതു
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും ദാനം എന്നു
അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ ആത്തൎ ുെകാണ്ടിരുന്നു. 11

സകലദൂതന്മാരും സിംഹാസനത്തിെന്റയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും നാലു ജീവികളുെടയും ചുറ്റും നിന്നു
സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കവിണ്ണു വീണു; ആേമൻ;
12 നമ്മുെട ൈദവത്തിന്നു എെന്നേന്നക്കും സ്തുതിയും
മഹത്വവും ജ്ഞാനവും േസ്താ്രതവും ബഹുമാനവും
ശക്തിയും ബലവും; ആേമൻ എന്നു പറഞ്ഞു
ൈദവെത്ത നമസ്കരിച്ചു. 13 മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ
എേന്നാടു: െവള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർ
ആർ? എവിെട നിന്നു വന്നു എന്നു േചാദിച്ചു. 14

യജമാനൻ അറിയുമേല്ലാ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്നു
അവൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു: ഇവർ
മഹാകഷ്ടത്തിൽനിന്നു വന്നവർ; കുഞ്ഞാടിെന്റ
രക്തത്തിൽ തങ്ങളുെട അങ്കി അലക്കി
െവളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 അതുെകാണ്ടു അവർ
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു
അവെന്റ ആലയത്തിൽ രാപ്പകൽ അവെന
ആരാധിക്കുന്നു; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ
അവക്കൎ ു കൂടാരം ആയിരിക്കും. 16 ഇനി അവക്കൎ ു
വിശക്കയില്ല ദാഹിക്കയും ഇല്ല; െവയിലും യാെതാരു
ചൂടും അവരുെട േമൽ തട്ടുകയുമില്ല. 17

സിംഹാസനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ ഉള്ള കുഞ്ഞാടു അവെര
േമച്ചു ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവുകളിേലക്കു നടത്തുകയും
ൈദവം താൻ അവരുെട കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ
എല്ലാം തുെടച്ചുകളകയും െചയ്യും.

൮൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അവൻ ഏഴാം മു്രദെപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
ഏകേദശം അര മണിക്കൂേറാളം െമൗനത
ഉണ്ടായി. 2 അേപ്പാൾ ൈദവസന്നിധിയിൽ

ഏഴു ദൂതന്മാർ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവക്കൎ ു ഏഴു
കാഹളം ലഭിച്ചു.

3 മെറ്റാരു ദൂതൻ ഒരു സ്വണ്ണൎ ധൂപകലശവുമായി വന്നു
യാഗപീഠത്തിന്നരിെക നിന്നു. സിംഹാസനത്തിൻ
മുമ്പിലുള്ള സ്വണ്ണൎ പീഠത്തിൻ േമൽ
സകലവിശുദ്ധന്മാരുെടയും ്രപാത്ഥൎ നേയാടു
േചേക്കൎ ണ്ടതിന്നു വളെര ധൂപവഗ്ഗൎ ം അവന്നു
െകാടുത്തു. 4 ധൂപവഗ്ഗൎ ത്തിെന്റ പൂക വിശുദ്ധന്മാരുെട
്രപാത്ഥൎ നേയാടുകൂെട ദൂതെന്റ കയ്യിൽനിന്നു
ൈദവസന്നിധിയിേലക്കു കയറി. 5 ദൂതൻ ധൂപകലശം
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിെല കനൽ നിെറച്ചു
ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞു; ഉടെന ഇടിമുഴക്കവും
നാദവും മിന്നലും ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി.

6 ഏഴു കാഹളമുള്ള ദൂതന്മാർ ഏഴുവരും കാഹളം
ഊതുവാൻ ഒരുങ്ങിനിന്നു.

7 ഒന്നാമത്തവൻ ഊതി; അേപ്പാൾ രക്തം കലന്നൎ
കലമ്ഴയും തീയും ഭൂമിേമൽ െചാരിഞ്ഞിട്ടു ഭൂമിയിൽ
മൂന്നിെലാന്നു െവന്തുേപായി; വൃക്ഷങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നു െവന്തുേപായി; എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും
െവന്തുേപായി.

8 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ ഊതി; അേപ്പാൾ തീ കത്തുന്ന
വൻമലേപാെലെയാന്നു സമു്രദത്തിേലക്കു എറിഞ്ഞിട്ടു
കടലിൽ മൂന്നിെലാന്നു രക്തമായിത്തീന്നൎ ു. 9

സമു്രദത്തിൽ ്രപാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിെലാന്നു
ചത്തുേപായി; കപ്പലുകളിലും മൂന്നിെലാന്നു േചതം
വന്നു.

10 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ ഊതി; അേപ്പാൾ ദീപംേപാെല
ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാ നക്ഷ്രതം ആകാശത്തുനിന്നു
വീണു; നദികളിൽ മൂന്നിെലാന്നിേന്മലും
നീരുറവുകളിേന്മലും ആയിരുന്നു വീണതു. 11 ആ
നക്ഷ്രതത്തിന്നു കാഞ്ഞിരം എന്നു േപർ; െവള്ളത്തിൽ
മൂന്നിെലാന്നു കാഞ്ഞിരംേപാെല ആയി; െവള്ളം
ൈകപ്പായതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും മരിച്ചുേപായി.

12 നാലാമെത്ത ദൂതൻ ഊതി; അേപ്പാൾ സൂയ്യൎ നിൽ
മൂന്നിെലാന്നിനും ച്രന്ദനിൽ മൂന്നിെലാന്നിന്നും
നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നിന്നും ബാധ തട്ടി;
അവയിൽ മൂന്നിെലാന്നു ഇരുണ്ടുേപായി രാവും
പകലും മൂന്നിെലാന്നു െവളിച്ചമില്ലാെതയായി.

13 അനന്തരം ഒരു കഴുകു: ഇനി കാഹളം
ഊതുവാനുള്ള മൂന്നു ദൂതന്മാരുെട കാഹളനാദം
േഹതുവായി ഭൂവാസികൾക്കു കഷ്ടം, കഷ്ടം, കഷ്ടം
എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞുെകാണ്ടു ആകാശമേദ്ധ്യ
പറക്കുന്നതു ഞാൻ കാൺകയും േകൾക്കയും
െചയത്ു.

൯൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അഞ്ചാമെത്ത ദൂതൻ ഊതി; അേപ്പാൾ ഒരു
നക്ഷ്രതം ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിൽ
വീണുകിടക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവന്നു

അഗാധകൂപത്തിെന്റ താേക്കാൽ ലഭിച്ചു. 2 അവൻ
അഗാധകൂപം തുറന്നു; ഉടെന െപരുഞ്ചൂളയിെല
പുകേപാെല കൂപത്തിൽനിന്നു പുകെപാങ്ങി;
കൂപത്തിെന്റ പുകയാൽ സൂയ്യൎ നും ആകാശവും
ഇരുണ്ടുേപായി. 3 പുകയിൽനിന്നു െവട്ടുക്കിളി
ഭൂമിയിൽ പുറെപ്പട്ടു അതിന്നു ഭൂമിയിെല േതളിന്നുള്ള
ശക്തി ലഭിച്ചു. 4 െനറ്റിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ
മു്രദയില്ലാത്ത മനുഷ്യക്കൎ ല്ലാെത ഭൂമിയിെല പുല്ലിന്നും
പച്ചയായെതാന്നിന്നും യാെതാരു വൃക്ഷത്തിന്നും
േകടുവരുത്തരുതു എന്നു അതിന്നു കലപ്ന ഉണ്ടായി. 5

അവെര െകാല്ലുവാനല്ല, അഞ്ചുമാസം
ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനേ്രത അതിന്നു അധികാരം ലഭിച്ചതു;
അവരുെട േവദന, േതൾ മനുഷ്യെന കുത്തുേമ്പാൾ
ഉള്ള േവദനേപാെല തേന്ന. 6 ആ കാലത്തു മനുഷ്യർ
മരണം അേന്വഷിക്കും; കാൺകയില്ലതാനും; മരിപ്പാൻ
െകാതിക്കും; മരണം അവെര വിട്ടു ഓടിേപ്പാകും. 7

െവട്ടുക്കിളിയുെട രൂപം യുദ്ധത്തിന്നു ചമയിച്ച
കുതിെരക്കു സമം; തലയിൽ െപാൻകിരീടം
ഉള്ളതുേപാെലയും മുഖം മാനുഷമുഖംേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 8 ്രസ്തീകളുെട മുടിേപാെല അതിന്നു മുടി
ഉണ്ടു; പല്ലു സിംഹത്തിെന്റ പല്ലുേപാെല ആയിരുന്നു. 9

ഇരിമ്പുകവചംേപാെല കവചം ഉണ്ടു; ചിറകിെന്റ ഒച്ച
പെടക്കു ഓടുന്ന അേനകം കുതിരേത്തരുകളുെട
ഒച്ചേപാെല ആയിരുന്നു. 10 േതളിന്നുള്ളതുേപാെല
വാലും വിഷമുള്ളും ഉണ്ടു; മനുഷ്യെര അഞ്ചുമാസം
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ഉപ്രദവിപ്പാൻ അതിന്നുള്ള ശക്തി വാലിൽ ആയിരുന്നു.
11 അഗാധദൂതൻ അതിന്നു രാജാവായിരുന്നു; അവന്നു
എ്രബായഭാഷയിൽ അബേദ്ദാൻ എന്നും
യവനഭാഷയിൽ അെപ്പാല്ലുേവാൻ എന്നും േപർ.

12 കഷ്ടം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു; ഇനി രണ്ടു കഷ്ടം
പിന്നാെല വരുന്നു.

13 ആറാമെത്ത ദൂതൻ ഊതി; അേപ്പാൾ
ൈദവസന്നിധിയിെല സ്വണ്ണൎ  പീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദം കാഹളമുള്ള ആറാം
ദൂതേനാടു: 14 യു്രഫാേത്തസ ്എന്ന മഹാനദീതീരത്തു
ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു ദൂതന്മാെരയും അഴിച്ചുവിടുക
എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു. 15 ഉടെന മനുഷ്യരിൽ
മൂന്നിെലാന്നിെന െകാല്ലുവാൻ ഇന്ന ആണ്ടു, മാസം,
ദിവസം, നാഴിെകക്കു ഒരുങ്ങിയിരുന്ന നാലു
ദൂതന്മാെരയും അഴിച്ചുവിട്ടു. 16 കുതിരപ്പടയുെട
സംഖ്യപതിനായിരം മടങ്ങു ഇരുപതിനായിരം എന്നു
ഞാൻ േകട്ടു. 17 ഞാൻ കുതിരകെളയും കുതിരപ്പുറത്തു
ഇരിക്കുന്നവെരയും ദശൎ നത്തിൽ കണ്ടതു എങ്ങെന
എന്നാൽ: അവക്കൎ ു തീനിറവും രക്തനീലവും
ഗന്ധകവണ്ണൎ വുമായ കവചം ഉണ്ടായിരുന്നു;
കുതിരകളുെട തല സിംഹങ്ങളുെട തലേപാെല
ആയിരുന്നു; വായിൽ നിന്നു തീയും പുകയും
ഗന്ധകവും പുറെപ്പട്ടു. 18 വായിൽ നിന്നു പറെപ്പടുന്ന
തീ, പുക, ഗന്ധകം എന്നീ മൂന്നു ബാധയാൽ
മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നു മരിച്ചുേപായി. 19

കുതിരകളുെട ശക്തി വായിലും വാലിലും ആയിരുന്നു;
വാേലാ സപ്പൎ െത്തേപ്പാെലയും തലയുള്ളതും
ആയിരുന്നു; 20 ഇവയാലേ്രത േകടു വരുത്തുന്നതു. ഈ
ബാധകളാൽ മരിച്ചുേപാകാത്ത േശഷം മനുഷ്യേരാ
ദുഭൎ ൂതങ്ങെളയും, കാണ്മാനും േകൾപ്പാനും നടപ്പാനും
വഹിയാത്ത െപാന്നു, െവള്ളി, െചമ്പു, കല്ലു, മരം
ഇവെകാണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങെളയും
നമസ്കരിക്കാതവണ്ണം തങ്ങളുെട ൈകപ്പണി വിട്ടു
മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല. 21 തങ്ങളുെട കുലപാതകം,
ക്ഷു്രദം, ദുന്നൎ ടപ്പു, േമാഷണം എന്നിവ വിട്ടു
മാനസാന്തരെപ്പട്ടതുമില്ല.

൧൦൧൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ബലവാനായ മെറ്റാരു ദൂതൻ
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നിറങ്ങുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
അവൻ േമഘം ഉടുത്തും തലയിൽ

ആകാശവില്ലുധരിച്ചും മുഖം സൂയ്യൎ െനേപ്പാെലയും
കാൽ തീത്തൂണുേപാെലയും ഉള്ളവൻ. 2 അവെന്റ
കയ്യിൽ തുറേന്നാരു െചറുപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൻ വലങ്കാൽ സമു്രദത്തിേന്മലും 3 ഇടങ്കാൽ
ഭൂമിേമലും െവച്ചു, സിംഹം അലറുംേപാെല
അത്യുച്ചത്തിൽ ആത്തൎ ു; ആത്തൎ േപ്പാൾ ഏഴു ഇടിയും
നാദം മുഴക്കി. 4 ഏഴു ഇടി നാദം മുഴക്കിയേപ്പാൾ
ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു; എന്നാൽ ഏഴു ഇടി
മുഴക്കിയതു എഴുതാെത മു്രദയിേട്ടക്ക എന്നു
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഒരുശബ്ദം േകട്ടു. 5 സമു്രദത്തിേന്മലും
ഭൂമിേമലും നില്ക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ
വലൈങ്ക ആകാശെത്തക്കു ഉയത്തൎ ി: 6 ഇനി കാലം
ഉണ്ടാകയില്ല; ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം
ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിെന്റ കാലത്തു
ൈദവത്തിെന്റ മമ്മൎ ം അവൻ തെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാക്കൎ ു അറിയിച്ചു െകാടുത്തതുേപാെല
നിവൃത്തിയാകുെമന്നു ആകാശവും അതിലുള്ളതും 7

ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമു്രദവും അതിലുള്ളതും

സൃഷ്ടിച്ചവനായി എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെനെച്ചാല്ലി സത്യം െചയത്ു. 8

ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു േകട്ട ശബ്ദം പിെന്നയും
എേന്നാടു സംസാരിച്ചു: നീ െചന്നു സമു്രദത്തിേന്മലും
ഭൂമിേമലും നില്ക്കുന്ന ദൂതെന്റ കയ്യിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന
പുസ്തകം വാങ്ങുക എന്നു കലപ്ിച്ചു. 9 ഞാൻ ദൂതെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു ആ െചറുപുസ്തകം തരുവാൻ
പറഞ്ഞു. അവൻ എേന്നാടു: നീ ഇതു വാങ്ങി തിന്നുക;
അതു നിെന്റ വയറ്റിെന ൈകപ്പിക്കും എങ്കിലും വായിൽ
േതൻേപാെല മധുരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ഞാൻ
ദൂതെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു െചറുപുസ്തകം വാങ്ങിതിന്നു;
അതു എെന്റ വായിൽ േതൻേപാെല മധുരമായിരുന്നു;
തിന്നു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എെന്റ വയറു ൈകച്ചുേപായി.
11 അവൻ എേന്നാടു: നീ ഇനിയും അേനകം
വംശങ്ങെളയും ജാതികെളയും ഭാഷകെളയും
രാജാക്കന്മാെരയും കുറിച്ചു ്രപവചിേക്കണ്ടിവരും
എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൧1. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന ദണ്ഡുേപാെലയുള്ള ഒരു േകാൽ
എെന്റ കയ്യിൽ കിട്ടി കലപ്ന ലഭിച്ചതു: നീ
എഴുേന്നറ്റു ൈദവത്തിെന്റ ആലയെത്തയും

യാഗപീഠെത്തയും അതിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവെരയും
അളക്കുക. 2 ആലയത്തിന്നു പുറത്തുള്ള ്രപാകാരം
അളക്കാെത വിേട്ടക്ക; അതു ജാതികൾക്കു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ വിശുദ്ധനഗരെത്ത
നാലപ്ത്തുരണ്ടു മാസം ചവിട്ടും. 3 അന്നു ഞാൻ
എെന്റ രണ്ടു സാക്ഷികൾക്കും വരം നല്കും; അവർ രട്ട്
ഉടുത്തുെകാണ്ടു ആയിരത്തിരുനൂറ്ററുപതു ദിവസം
്രപവചിക്കും. 4 അവർ ഭൂമിയുെട കത്തൎ ാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന രണ്ടു ഒലീവ ്വൃക്ഷവും രണ്ടു
നിലവിളക്കും ആകുന്നു. 5 ആെരങ്കിലും അവക്കൎ ു
േദാഷം െചയവ്ാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവരുെട വായിൽ
നിന്നു തീ പുറെപ്പട്ടു അവരുെട ശ്രതുക്കെള
ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; അവക്കൎ ു േദാഷം വരുത്തുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങെന മരിേക്കണ്ടിവരും. 6

അവരുെട ്രപവചനകാലത്തു മഴെപയ്യാതവണ്ണം
ആകാശം അെടച്ചുകളവാൻ അവക്കൎ ു അധികാരം
ഉണ്ടു. െവള്ളെത്ത രക്തമാക്കുവാനും
ഇച്ഛിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും സകലബാധെകാണ്ടും
ഭൂമിെയ ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനും അധികാരം ഉണ്ടു. 7 അവർ
തങ്ങളുെട സാക്ഷ്യം തിെകച്ചേശഷം ആഴത്തിൽ നിന്നു
കയറി വരുന്ന മൃഗം അവേരാടു പടെവട്ടി അവെര
ജയിച്ചു െകാന്നുകളയും. 8 അവരുെട കത്തൎ ാവു
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടതും ആത്മികമായി െസാേദാം എന്നും
മി്രസയീം എന്നും േപരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിെന്റ
വീഥിയിൽ അവരുെട ശവം കിടക്കും. 9

സകലവംശക്കാരും േഗാ്രതക്കാരും ഭാഷക്കാരും
ജാതിക്കാരും അവരുെട ശവം മൂന്നരദിവസം കാണും;
അവരുെട ശവം കല്ലറയിൽ െവപ്പാൻ സമ്മതിക്കയില്ല.
10 ഈ ്രപവാചകന്മാർ ഇരുവരും ഭൂമിയിൽ
വസിക്കുന്നവെര ദണ്ഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു ഭൂവാസികൾ
അവർ നിമിത്തം സേന്താഷിച്ചു ആനന്ദിക്കയും
അേന്യാന്യം സമ്മാനം െകാടുത്തയക്കയും െചയ്യും. 11

മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം ൈദവത്തിൽനിന്നു
ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്നു അവർ കാൽ ഊന്നിനിന്നു
— അവെര കണ്ടവർ ഭയപരവശരായിത്തീന്നൎ ു — 12

ഇവിെട കയറിവരുവിൻ എന്നു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഒരു
മഹാശബ്ദം പറയുന്നതു േകട്ടു, അവർ േമഘത്തിൽ
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സ്വഗ്ഗൎ ത്തിേലക്കു കയറി; അവരുെട ശ്രതുക്കൾ അവെര
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 13 ആ നാഴികയിൽ വലിേയാരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; നഗരത്തിൽ പത്തിെലാന്നു
ഇടിഞ്ഞുവീണു; ഭൂകമ്പത്തിൽ ഏഴായിരം േപർ
മരിച്ചുേപായി; േശഷിച്ചവർ ഭയപരവശരായി
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവത്തിന്നു മഹത്വം െകാടുത്തു.

14 രണ്ടാമെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു; മൂന്നാമെത്ത കഷ്ടം
േവഗം വരുന്നു.

15 ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ ഊതിയേപ്പാൾ: േലാകരാജത്വം
നമ്മുെട കത്തൎ ാവിന്നും അവെന്റ ്രകിസ്തുവിന്നും
ആയിത്തീന്നൎ ിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്നേന്നക്കും
വാഴും എന്നു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ ഒരു മഹാേഘാഷം ഉണ്ടായി.
16 ൈദവസന്നിധിയിൽ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന
ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാരും കവിണ്ണുവീണു
ൈദവെത്ത നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞതു: 17

സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള കത്തൎ ാവായ ൈദവേമ,
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനുമായുേള്ളാേവ, നീ
മഹാശക്തി ധരിച്ചു വാഴുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
സ്തുതിക്കുന്നു. 18 ജാതികൾ േകാപിച്ചു: നിെന്റ
േകാപവും വന്നു: മരിച്ചവെര ന്യായം വിധിപ്പാനും
നിെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാക്കൎ ും
വിശുദ്ധന്മാക്കൎ ും െചറിയവരും വലിയവരുമായി നിെന്റ
ഭക്തന്മാക്കൎ ും ്രപതിഫലം െകാടുപ്പാനും ഭൂമിെയ
നശിപ്പിക്കുന്നവെര നശിപ്പിപ്പാനും ഉള്ള കാലവും
വന്നു.

19 അേപ്പാൾ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവാലയം തുറന്നു,
അവെന്റ നിയമെപ്പട്ടകം അവെന്റ ആലയത്തിൽ
്രപത്യക്ഷമായി; മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും
ഭൂകമ്പവും വലിയ കന്മഴയും ഉണ്ടായി.

൧൨൧൨. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ വലിെയാരു അടയാളം കാണായി:
സൂയ്യൎ െന അണിേഞ്ഞാരു ്രസ്തീ; അവളുെട
കാൽക്കീഴ ്ച്രന്ദനും അവളുെട തലയിൽ

പ്രന്തണ്ടു നക്ഷ്രതംെകാണ്ടുള്ള കിരീടവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവൾ ഗഭൎ ിണിയായി േനാവുകിട്ടി
േവദനെപ്പട്ടു നിലവിളിച്ചു. 3 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ മെറ്റാരു
അടയാളം കാണായി: ഏഴു തലയും പത്തു െകാമ്പും
തലയിൽ ഏഴു രാജമുടിയുമായി തീനിറമുേള്ളാരു
മഹാസപ്പൎ ം. 4 അതിെന്റ വാൽ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നിെന വലിച്ചുകൂട്ടി
ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ്രപസവിപ്പാറായ ്രസ്തീ
്രപസവിച്ച ഉടെന കുട്ടിെയ തിന്നുകളവാൻ മഹാസപ്പൎ ം
അവളുെട മുമ്പിൽ നിന്നു. 5 അവൾ
സകലജാതികെളയും ഇരിമ്പുേകാൽെകാണ്ടു
േമയപ്ാനുേള്ളാരു ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ചു; കുട്ടി
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കും അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിേലക്കും െപെട്ടന്നു എടുക്കെപ്പട്ടു. 6

്രസ്തീ മരുഭൂമിയിേലക്കു ഓടിേപ്പായി; അവിെട അവെള
ആയിരത്തിരുനൂറ്ററുപതു ദിവസം േപാേറ്റണ്ടതിന്നു
ൈദവം ഒരുക്കിേയാരു സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ടു.

7 പിെന്ന സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി; മീഖാേയലും
അവെന്റ ദൂതന്മാരും മഹാസപ്പൎ േത്താടു പടെവട്ടി; തെന്റ
ദൂതന്മാരുമായി മഹാസപ്പൎ വും പടെവട്ടി
ജയിച്ചില്ലതാനും. 8 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ അവരുെട സ്ഥലം
പിെന്ന കണ്ടതുമില്ല. 9 ഭൂതലെത്ത മുഴുവൻ
െതറ്റിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന
മഹാസപ്പൎ മായ പഴയ പാമ്പിെന ഭൂമിയിേലക്കു
തള്ളിക്കളഞ്ഞു; അവെന്റ ദൂതന്മാെരയും അവേനാടു

കൂെട തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ
ഒരു മഹാശബ്ദം പറഞ്ഞുേകട്ടതു: ഇേപ്പാൾ നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവെന്റ
്രകിസ്തുവിെന്റ ആധിപത്യവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെര രാപ്പകൽ ൈദവ
സന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിെയ
തള്ളിയിട്ടുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 11 അവർ അവെന
കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തം േഹതുവായിട്ടും തങ്ങളുെട
സാക്ഷ്യവചനം േഹതുവായിട്ടും ജയിച്ചു;
മരണപയ്യൎ ന്തം തങ്ങളുെട ്രപാണെന േസ്നഹിച്ചതുമില്ല.
12 ആകയാൽ സ്വഗ്ഗൎ വും അതിൽ
വസിക്കുന്നവരുമായുേള്ളാേര, ആനന്ദിപ്പിൻ; ഭൂമിക്കും
സമു്രദത്തിനും അേയ്യാ കഷ്ടം; പിശാചു തനിക്കു
അലപ്കാലേമയുള്ളു എന്നു അറിഞ്ഞു
മഹാേ്രകാധേത്താെട നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.

13 തെന്ന ഭൂമിയിേലക്കു തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നു
മഹാസപ്പൎ ം കണ്ടിട്ടു ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച്രസ്തീെയ
ഉപ്രദവിച്ചുതുടങ്ങി. 14 അേപ്പാൾ ്രസ്തീക്കു മരുഭൂമിയിൽ
തെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു പറന്നുേപാേകണ്ടതിന്നു വലിയ
കഴുകിെന്റ രണ്ടു ചിറകുലഭിച്ചു; അവിെട അവെള
സപ്പൎ േത്താടു അകെല ഒരുകാലവും ഇരുകാലവും
അരക്കാലവും േപാറ്റി രക്ഷിച്ചു. 15 സപ്പൎ ം ്രസ്തീെയ
ഒഴുക്കിക്കളേയണ്ടതിന്നു അവളുെട പിന്നാെല തെന്റ
വായിൽ നിന്നു നദിേപാെല െവള്ളം ചാടിച്ചു. 16

എന്നാൽ ഭൂമി ്രസ്തീക്കു തുണനിന്നു; മഹാസപ്പൎ ം
വായിൽനിന്നു ചാടിച്ച നദിെയ ഭൂമി വായത്ുറന്നു
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 17 മഹാസപ്പൎ ം ്രസ്തീേയാടു
േകാപിച്ചു, ൈദവകലപ്ന ്രപമാണിക്കുന്നവരും
േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുെട
സന്തതിയിൽ േശഷിപ്പുള്ളവേരാടു യുദ്ധം െചയവ്ാൻ
പുറെപ്പട്ടു; അവൻ കടലപ്ുറെത്ത മണലിേന്മൽ നിന്നു.

൧൩൧൩. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അേപ്പാൾ പത്തുെകാമ്പും ഏഴു തലയും
െകാമ്പുകളിൽ പത്തു രാജമുടിയും തലയിൽ
ദൂഷണനാമങ്ങളും ഉേള്ളാരു മൃഗം

സമു്രദത്തിൽ നിന്നു കയറുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 2 ഞാൻ
കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്കു സദൃശവും അതിെന്റ കാൽ
കരടിയുെട കാൽേപാെലയും വായ ്സിംഹത്തിെന്റ
വായേ്പാെലയും ആയിരുന്നു. അതിന്നു മഹാസപ്പൎ ം
തെന്റ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ
അധികാരവും െകാടുത്തു. 3 അതിെന്റ തലകളിൽ ഒന്നു
മരണകരമായ മുറിേവറ്റതുേപാെല ഞാൻ കണ്ടു;
അതിെന്റ മരണകരമായ മുറിവു െപാറുത്തുേപായി;
സവ്വൎ ഭൂമിയും മൃഗെത്ത കണ്ടു വിസമ്യിച്ചു. 4

മൃഗത്തിന്നു അധികാരം െകാടുത്തതുെകാണ്ടു അവർ
മഹാസപ്പൎ െത്ത നമസ്കരിച്ചു: മൃഗേത്താടു തുല്യൻ ആർ?
അതിേനാടു െപാരുവാൻ ആക്കൎ ു കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു മൃഗെത്തയും നമസ്കരിച്ചു. 5 വമ്പും
ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ ്അതിന്നു ലഭിച്ചു;
നാലപ്ത്തിരണ്ടു മാസം ്രപവത്തൎ ിപ്പാൻ അധികാരവും
ലഭിച്ചു. 6 അതു ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്തയും അവെന്റ
കൂടാരെത്തയും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
ദുഷിപ്പാൻ ൈദവദൂഷണത്തിന്നായി വായത്ുറന്നു. 7

വിശുദ്ധന്മാേരാടു യുദ്ധം െചയത്ു അവെര ജയിപ്പാനും
അതിന്നു അധികാരം ലഭിച്ചു; സകല േഗാ്രതത്തിേന്മലും
വംശത്തിേന്മലും ഭാഷേമലും ജാതിേമലും
അധികാരവും ലഭിച്ചു. 8 േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ
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അറുക്കെപ്പട്ട കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ
എഴുതീട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികൾ ഒെക്കയും അതിെന
നമസ്കരിക്കും. 9 െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. 10

അടിമയാക്കി െകാണ്ടുേപാകുന്നവൻ
അടിമയായിേപ്പാകും; വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലുന്നവൻ
വാളാൽ മരിേക്കണ്ടിവരും; ഇവിെട വിശുദ്ധന്മാരുെട
സഹിഷണ്തയും വിശ്വാസവും െകാണ്ടു ആവശ്യം.

11 മെറ്റാരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നു കയറുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു; അതിന്നു കുഞ്ഞാടിന്നുള്ളതുേപാെല രണ്ടു
െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു; അതു മഹാസപ്പൎ ം എന്നേപാെല
സംസാരിച്ചു. 12 അതു ഒന്നാമെത്ത മൃഗത്തിെന്റ
മുമ്പാെക അതിെന്റ അധികാരം എല്ലാം നടത്തി
ഭൂമിെയയും അതിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
മരണകരമായ മുറിവു െപാറുത്തുേപായ ഒന്നാം
മൃഗെത്ത നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു. 13 അതു മനുഷ്യർ
കാൺെക ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിേലക്കു തീ
ഇറങ്ങുമാറു വലിയ അടയാളങ്ങൾ ്രപവൃത്തിക്കയും 14

മൃഗത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ്രപവൃത്തിപ്പാൻ തനിക്കു ബലം
കിട്ടിയ അടയാളങ്ങെളെക്കാണ്ടു ഭൂവാസികെള
െതറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിേവറ്റിട്ടും ജീവിച്ച
മൃഗത്തിന്നു ്രപതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികേളാടു
പറകയും െചയ്യുന്നു. 15 മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമ
സംസാരിേക്കണ്ടതിന്നും മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമെയ
നമസ്കരിക്കാത്തവെര ഒെക്കയും െകാല്ലിേക്കണ്ടതിന്നു
മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിെമക്കു ആത്മാവിെന െകാടുപ്പാൻ
അതിന്നു ബലം ലഭിച്ചു. 16 അതു െചറിയവരും
വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരി്രദന്മാരും
സ്വത്രന്തന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവക്കൎ ും
വലൈങ്കേമേലാ െനറ്റിയിേലാ മു്രദ കിട്ടുമാറും 17

മൃഗത്തിെന്റ േപേരാ േപരിെന്റ സംഖ്യേയാ ആയ
മു്രദയുള്ളവനല്ലാെത വാങ്ങുകേയാ വില്ക്കുകേയാ
െചയവ്ാൻ വഹിയാെതയും ആക്കുന്നു. 18 ഇവിെട
ജ്ഞാനംെകാണ്ടു ആവശ്യം. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ
മൃഗത്തിെന്റ സംഖ്യ ഗണിക്കെട്ട: അതു ഒരു മനുഷ്യെന്റ
സംഖ്യയെ്രത. അതിെന്റ സംഖ്യ അറുനൂറ്ററുപത്താറു.

൧൪൧൪. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന ഞാൻ സീേയാൻമലയിൽ കുഞ്ഞാടും
അവേനാടുകൂെട െനറ്റിയിൽ അവെന്റ
നാമവും പിതാവിെന്റ നാമവും

എഴുതിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റിനാലപ്ത്തിനാലായിരം േപരും
നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 2 െപരുെവള്ളത്തിെന്റ
ഇെരച്ചൽേപാെലയും വലിേയാരു
ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഒരു
േഘാഷം േകട്ടു; ഞാൻ േകട്ട േഘാഷം ൈവണികന്മാർ
വീണമീട്ടുന്നതുേപാെല ആയിരുന്നു. 3 അവർ
സിംഹാസനത്തിന്നും നാലു ജീവികൾക്കും
മൂപ്പന്മാക്കൎ ും മുമ്പാെക ഒരു പുതിയ പാട്ടുപാടി;
ഭൂമിയിൽ നിന്നു വിെലക്കു വാങ്ങിയിരുന്ന
നൂറ്റിനാലപ്ത്തിനാലായിരം േപക്കൎ ല്ലാെത ആക്കൎ ും ആ
പാട്ടു പഠിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 4 അവർ
കന്യകമാരാകയാൽ ്രസ്തീകേളാടുകൂെട
മാലിന്യെപ്പടാത്തവർ.
കുഞ്ഞാടുേപാകുേന്നടെത്താെക്കയും അവർ അവെന
അനുഗമിക്കുന്നു; അവെര ൈദവത്തിന്നും
കുഞ്ഞാടിന്നും ആദ്യഫലമായി മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനിന്നു വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു. 5 േഭാഷ്കു
അവരുെട വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവർ
കളങ്കമില്ലാത്തവർ തേന്ന.

6 േവെറാരു ദൂതൻ ആകാശമേദ്ധ്യ പറക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു; ഭൂവാസികളായ സകലജാതിയും
േഗാ്രതവും ഭാഷയും വംശവും ആയവേരാടു
അറിയിപ്പാൻ അവെന്റ പക്കൽ ഒരു നിത്യസുവിേശഷം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ടു അവന്നു
മഹത്വം െകാടുപ്പിൻ; അവെന്റ ന്യായവിധിയുെട
നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും
സമു്രദവും നീരുറവകളും ഉണ്ടാക്കിയവെന
നമസ്കരിപ്പിൻ എന്നു അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

8 രണ്ടാമതു േവെറാരു ദൂതൻ പിൻെചന്നു:
വീണുേപായി; തെന്റ ദുന്നൎ ടപ്പിെന്റ േ്രകാധമദ്യം
സകലജാതികെളയും കുടിപ്പിച്ച മഹതിയാം
ബാബിേലാൻ വീണുേപായി എന്നു പറഞ്ഞു.

9 മൂന്നാമതു േവെറാരു ദൂതൻ അവരുെട പിന്നാെല
വന്നു അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞതു: മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ ്രപതിമെയയും നമസ്കരിച്ചു െനറ്റിയിേലാ
ൈകേമേലാ മു്രദ ഏല്ക്കുന്നവൻ 10

ൈദവേകാപത്തിെന്റ പാ്രതത്തിൽ കലപ്പൎ ില്ലാെത
പകന്നൎ ിരിക്കുന്ന ൈദവേ്രകാധമദ്യം
കുടിേക്കണ്ടിവരും; വിശുദ്ധദൂതന്മാക്കൎ ും
കുഞ്ഞാടിന്നും മുമ്പാെക അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ
ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും. 11 അവരുെട ദണ്ഡനത്തിെന്റ
പുക എെന്നേന്നക്കും െപാങ്ങും; മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ ്രപതിമെയയും നമസ്കരിക്കുന്നവക്കൎ ും
അതിെന്റ േപരിെന്റ മു്രദ ഏല്ക്കുന്ന ഏവന്നും രാവും
പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകയില്ല. 12

ൈദവകലപ്നയും േയശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും
കാത്തുെകാള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുെട
സഹിഷണ്തെകാണ്ടു ഇവിെട ആവശ്യം.

13 ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദംേകട്ടു; അതു
പറഞ്ഞതു: എഴുതുക: ഇന്നുമുതൽ കത്തൎ ാവിൽ
മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അേത, അവർ
തങ്ങളുെട ്രപയത്നങ്ങളിൽ നിന്നു
വിശ്രമിേക്കണ്ടതാകുന്നു; അവരുെട ്രപവൃത്തി അവെര
പിന്തുടരുന്നു എന്നു ആത്മാവു പറയുന്നു.

14 പിെന്ന ഞാൻ െവളുേത്താരു േമഘവും
േമഘത്തിേന്മൽ മനുഷ്യപു്രതന്നു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ
തലയിൽ െപാൻകിരീടവും കയ്യിൽ മൂച്ചൎ യുള്ള
അരിവാളുമായി ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 15 മെറ്റാരു
ദൂതൻ ൈദവാലത്തിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു,
േമഘത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവേനാടു: െകായത്്തിന്നു
സമയം വന്നതുെകാണ്ടു നിെന്റ അരിവാൾ അയച്ചു
െകായ്ക; ഭൂമിയിെല വിളവു വിളഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉറെക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 16 േമഘത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവൻ അരിവാൾ ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞു
ഭൂമിയിൽ െകായത്്തു നടന്നു.

17 മെറ്റാരു ദൂതൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ആലയത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടു; അവൻ മൂച്ചൎ യുേള്ളാരു േകാങ്കത്തി
പിടിച്ചിരുന്നു. 18 തീയുെടേമൽ അധികാരമുള്ള
േവെറാരു ദൂതൻ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു,
മൂച്ചൎ യുള്ള േകാങ്കത്തി പിടിച്ചിരുന്നവേനാടു: ഭൂമിയിെല
മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തിരിക്കയാൽ നിെന്റ മൂച്ചൎ യുള്ള
േകാങ്കത്തി അയച്ചു മുന്തിരിവള്ളിയുെട കുല
അറുക്കുക എന്നു ഉറെക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 19 ദൂതൻ
േകാങ്കത്തി ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞു, ഭൂമിയിെല
മുന്തിരിക്കുല അറുത്തു, ൈദവേകാപത്തിെന്റ വലിയ
ചക്കിൽ ഇട്ടു. 20 ചക്കു നഗരത്തിന്നു പുറത്തുെവച്ചു
െമതിച്ചു; ചക്കിൽനിന്നു രക്തം കുതിരകളുെട
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കടിവാളങ്ങേളാളം െപാങ്ങി ഇരുനൂറു നാഴിക
ദൂരേത്താളം ഒഴുകി.

൧൫൧൫. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ വലുതും അത്ഭുതവുമായ മെറ്റാരു
അടയാളം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ കണ്ടു; ഒടുക്കെത്ത
ഏഴു ബാധയുമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാെര തേന്ന;

അേതാടുകൂെട ൈദവേ്രകാധം തീന്നൎ ു.
2 തീ കലന്നൎ  പളുങ്കുകടൽേപാെല ഒന്നും

മൃഗേത്താടും അതിെന്റ ്രപതിമേയാടും േപരിെന്റ
സംഖ്യേയാടും ജയിച്ചവർ ൈദവത്തിെന്റ വീണകൾ
പിടിച്ചുംെകാണ്ടു പളുങ്കുകടലിന്നരിെക നില്ക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടു. 3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
േമാെശയുെട പാട്ടും കുഞ്ഞാടിെന്റ പാട്ടും പാടി
െചാല്ലിയതു: സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കത്തൎ ാേവ,
നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതവുമായവ;
സവ്വൎ ജാതികളുെടയും രാജാേവ, നിെന്റ വഴികൾ
നീതിയും സത്യവുമുള്ളവ. 4 കത്തൎ ാേവ, ആർ നിെന്റ
നാമെത്ത ഭയെപ്പടാെതയും മഹത്വെപ്പടുത്താെതയും
ഇരിക്കും? നീയേല്ലാ ഏകപരിശുദ്ധൻ; നിെന്റ
ന്യായവിധികൾ വിളങ്ങിവന്നതിനാൽ സകല
ജാതികളും വന്നു തിരുസന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കും.

5 ഇതിെന്റ േശഷം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല സാക്ഷ്യകൂടാരമായ
ൈദവാലയം തുറന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 6 ഏഴു
ബാധയുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരും ശുദ്ധവും
ശു്രഭവുമായുള്ള ശണവ്രസ്തം ധരിച്ചും മാറത്തു
െപാൻകച്ച െകട്ടിയുംെകാണ്ടു ൈദവാലയത്തിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ടുവന്നു. 7 അേപ്പാൾ നാലു ജീവികളിൽ
ഒന്നു എെന്നേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ
േ്രകാധം നിറഞ്ഞ ഏഴു െപാൻകലശം ആ ഏഴു
ദൂതന്മാക്കൎ ു െകാടുത്തു. 8 ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സും
ശക്തിയും േഹതുവായിട്ടു ൈദവാലയം പുകെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞു; ഏഴു ദൂതന്മാരുെട ബാധ ഏഴും
കഴിയുേവാളം ൈദവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ ആക്കൎ ും
കഴിഞ്ഞില്ല.

൧൬൧൬. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
നിങ്ങൾ േപായി േ്രകാധകലശം ഏഴും
ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചുകളവിൻ എന്നു ഒരു മഹാ
ശബ്ദം ൈദവാലയത്തിൽനിന്നു ഏഴു

ദൂതന്മാേരാടും പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു.
2 ഒന്നാമത്തവൻ േപായി തെന്റ കലശം ഭൂമിയിൽ

ഒഴിച്ചു; അേപ്പാൾ മൃഗത്തിെന്റ മു്രദയുള്ളവരും അതിെന്റ
്രപതിമെയ നമസ്കരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യക്കൎ ു
വല്ലാത്ത ദു്രവൎ ണം ഉണ്ടായി.

3 രണ്ടാമത്തവൻ തെന്റ കലശം സമു്രദത്തിൽ ഒഴിച്ചു;
അേപ്പാൾ അതു മരിച്ചവെന്റ രക്തംേപാെല
ആയിത്തിന്നൎ ു; സമു്രദത്തിെല ജീവജന്തു ഒെക്കയും
ചത്തുേപായി.

4 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കലശം നദികളിലും
നീരുറവുകളിലും ഒഴിച്ചു, അവ രക്തമായിത്തീന്നൎ ു. 5

അേപ്പാൾ ജലാധിപതിയായ ദൂതൻ ഇവ്വണ്ണം
പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു: ഇരിക്കുന്നവനും
ഇരുന്നവനുമായി പരിശുദ്ധനായുേള്ളാേവ, നീ ഇങ്ങെന
ന്യായം വിധിച്ചതുെകാണ്ടു നീതിമാൻ ആകുന്നു. 6

വിശുദ്ധന്മാരുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും രക്തം
അവർ ചിന്നിച്ചതുെകാണ്ടു നീ അവക്കൎ ു രക്തം
കുടിപ്പാൻ െകാടുത്തു; അതിന്നു അവർ േയാഗ്യർ

തേന്ന. 7 അവ്വണ്ണം യാഗപീഠവും: അേത,
സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കത്തൎ ാേവ, നിെന്റ
ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ എന്നു
പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ടു.

8 നാലാമത്തവൻ തെന്റ കലശം സൂയ്യൎ നിൽ ഒഴിച്ചു;
അേപ്പാൾ തീെകാണ്ടു മനുഷ്യെര ചുടുവാൻ
തക്കവണ്ണം അതിന്നു അധികാരം ലഭിച്ചു. 9 മനുഷ്യർ
അത്യുഷണ്ത്താൽ െവന്തുേപായി; ഈ
ബാധകളുെടേമൽ അധികാരമുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
നാമെത്ത ദുഷിച്ചതല്ലാെത അവന്നു മഹത്വം
െകാടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.

10 അഞ്ചാമത്തവൻ തെന്റ കലശം മൃഗത്തിെന്റ
സിംഹാസനത്തിേന്മൽ ഒഴിച്ചു; അേപ്പാൾ അതിെന്റ
രാജ്യം ഇരുണ്ടുേപായി. 11 അവർ കഷ്ടതനിമിത്തം
നാവു കടിച്ചുംെകാണ്ടു കഷ്ടങ്ങളും ്രവണങ്ങളും
േഹതുവാൽ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈദവെത്ത ദുഷിച്ചതല്ലാെത
തങ്ങളുെട ്രപവൃത്തികെള വിട്ടു മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.

12 ആറാമത്തവൻ തെന്റ കലശം യൂ്രഫാേത്തസ്
എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു: കിഴക്കു നിന്നു വരുന്ന
രാജാക്കന്മാക്കൎ ു വഴി ഒരുേങ്ങണ്ടതിന്നു അതിെല
െവള്ളം വറ്റിേപ്പായി. 13 മഹാസപ്പൎ ത്തിെന്റ വായിൽ
നിന്നും മൃഗത്തിെന്റ വായിൽ നിന്നും
കള്ള്രപവാചകെന്റ വായിൽനിന്നും തവളെയേപ്പാെല
മൂന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറെപ്പടുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 14 ഇവ സവ്വൎ ഭൂതലത്തിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാെര
സവ്വൎ ശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ മഹാദിവസത്തിെല
യുദ്ധത്തിന്നു കൂട്ടിേച്ചപ്പൎ ാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ
െചയത്ുെകാണ്ടു അവരുെട അടുക്കേലക്കു
പുറെപ്പടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തേന്ന.— 15 ഞാൻ
കള്ളെനേപ്പാെല വരും; തെന്റ ലജ്ജകാണുമാറു
നഗ്നനായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തെന്റ ഉടുപ്പു സൂക്ഷിച്ചും
ജാഗരിച്ചും െകാള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.— 16 അവ
അവെര എ്രബായഭാഷയിൽ ഹമ്മൎ െഗേദ്ദാൻ എന്നു
േപരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിേച്ചത്തൎ ു.

17 ഏഴാമത്തവൻ തെന്റ കലശം ആകാശത്തിൽ
ഒഴിച്ചു; അേപ്പാൾ: സംഭവിച്ചുതീന്നൎ ു എന്നു ഒരു
മഹാശബ്ദം ൈദവലായത്തിെല സിംഹാസനത്തിൽ
നിന്നു വന്നു. 18 മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും
വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി; ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ
ഉണ്ടായതുമുതൽ അതുേപാെല അ്രത വലുതാേയാരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 19 മഹാനഗരം മൂന്നംശമായി
പിരിഞ്ഞു; ജാതികളുെട പട്ടണങ്ങളും വീണു േപായി;
ൈദവേകാപത്തിെന്റ േ്രകാധമദ്യമുള്ള പാ്രതം
മഹാബാബിേലാന്നു െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു അവെള
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഓത്തൎ ു. 20 സകലദ്വീപും
ഓടിേപ്പായി; മലകൾ കാണ്മാനില്ലാെതയായി. 21

താലേന്താളം ഘനമുള്ള കല്ലായി വലിയ കന്മമഴ
ആകാശത്തു നിന്നു മനുഷ്യരുെട േമൽ െപയത്ു;
കന്മഴയുെട ബാധ ഏറ്റവും വലുതാകെകാണ്ടു
മനുഷ്യർ ആ ബാധനിമിത്തം ൈദവെത്ത ദുഷിച്ചു.

൧൭൧൭. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
പിെന്ന ഏഴു കലശമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ
ഒരുവൻ വന്നു എേന്നാടു സംസാരിച്ചു:
വരിക, ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാേരാടു

േവശ്യാവൃത്തി െചയത്ു തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട
മദ്യത്താൽ 2 ഭൂവാസികെള മത്തരാക്കിയവളായി
െപരുെവള്ളത്തിന്മീെത ഇരിക്കുന്ന മഹാേവശ്യയുെട
ന്യായവിധി ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 3
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അവൻ എെന്ന ആത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. അേപ്പാൾ ഏഴു തലയും പത്തു
െകാമ്പും ഉള്ളതായി ദൂഷണനാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു
കടുഞ്ചുവപ്പുേള്ളാരു മൃഗത്തിേന്മൽ ഒരു ്രസ്തീ
ഇരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 4 ആ ്രസ്തീ ധൂ്രമവണ്ണൎ വും
കടുഞ്ചുവപ്പു നിറവും ഉള്ള വ്രസ്തം ധരിച്ചു െപാന്നും
രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളായി തെന്റ
േവശ്യവൃത്തിയുെട േമ്ലച്ഛതയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ
സ്വണ്ണൎ പാനപാ്രതം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. 5 മമ്മൎ ം:
മഹതിയാം ബാബിേലാൻ; േവശ്യമാരുെടയും
േമ്ലച്ഛതകളുെടയും മാതാവു എെന്നാരു േപർ അവളുെട
െനറ്റിയിൽ എഴുതീട്ടുണ്ടു. 6 വിശുദ്ധന്മാരുെട രക്തവും
േയശുവിെന്റ സാക്ഷികളുെട രക്തവും കുടിച്ചു ്രസ്തീ
മത്തയായിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവെള കണ്ടിട്ടു
അത്യന്തം ആശ്ചയ്യൎ െപ്പട്ടു. 7 ദൂതൻ എേന്നാടു
പറഞ്ഞതു: നീ ആശ്ചയ്യൎ െപ്പടുന്നതു എന്തു? ഈ
്രസ്തീയുെടയും ഏഴു തലയും പത്തു െകാമ്പും ഉള്ളതായി
അവെള ചുമക്കുന്ന മൃഗത്തിെന്റയും മമ്മൎ ം ഞാൻ
പറഞ്ഞുതരാം. 8 നീ കണ്ട മൃഗേമാ ഉണ്ടായിരുന്നതും
ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും ഇനി അഗാധത്തിൽനിന്നു കയറി
നാശത്തിേലക്കു േപാകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതും
ആകുന്നു; ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ലാത്തതും
വരുവാനുള്ളതുമായ മൃഗെത്ത േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ
ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ എഴുതാതിരിക്കുന്ന
ഭൂവാസികൾ കണ്ടു അതിശയിക്കും. 9 ഇവിെട ജ്ഞാന
ബുദ്ധി ഉണ്ടു; തല ഏഴും ്രസ്തീ ഇരിക്കുന്ന ഏഴു
മലയാകുന്നു. 10 അവ ഏഴു രാജാക്കന്മാരും ആകുന്നു;
അഞ്ചുേപർ വീണുേപായി; ഒരുത്തൻ ഉണ്ടു; മറ്റവൻ
ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല; വന്നാൽ പിെന്ന അവൻ
കുറേഞ്ഞാന്നു ഇരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 11

ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ലാത്തതുമായ മൃഗം
എട്ടാമത്തവനും എഴുവരിൽ ഉൾെപ്പട്ടവനും തേന്ന;
അവൻ നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നു. 12 നീ കണ്ട പത്തു
െകാമ്പു പത്തു രാജാക്കന്മാർ; അവർ ഇതുവെര
രാജത്വം ്രപാപിച്ചിട്ടില്ല; മൃഗേത്താടു ഒന്നിച്ചു ഒരു
നാഴിക േനരേത്തക്കു രാജാക്കന്മാേരേപ്പാെല
അധികാരം ്രപാപിക്കും താനും. 13 ഇവർ ഒേര
അഭി്രപായമുള്ളവർ; തങ്ങളുെട ശക്തിയും
അധികാരവും മൃഗത്തിന്നു ഏലപ്ിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.
14 അവർ കുഞ്ഞാടിേനാടു േപാരാടും; താൻ
കത്തൎ ാധികത്തൎ ാവും രാജാധിരാജാവും ആകെകാണ്ടു
കുഞ്ഞാടു തേന്നാടുകൂെടയുള്ള വിളിക്കെപ്പട്ടവരും
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും വിശ്വസ്തരുമായി അവെര
ജയിക്കും. 15 പിെന്ന അവൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു: നീ
കണ്ടതും േവശ്യ ഇരിക്കുന്നതുമായ െവള്ളം
വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും
അേ്രത. 16 നീ കണ്ട പത്തു െകാമ്പും മൃഗവും
േവശ്യെയ േദ്വഷിച്ചു ശൂന്യവും നഗ്നവുമാക്കി
അവളുെട മാംസം തിന്നുകളയും; അവെള തീെകാണ്ടു
ദഹിപ്പിക്കയും െചയ്യും. 17 ൈദവത്തിെന്റ വചനം
നിവൃത്തിയാകുേവാളം തെന്റ ഹിതം െചയവ്ാനും ഒേര
അഭി്രപായം നടത്തുവാനും തങ്ങെട രാജത്വം
മൃഗത്തിന്നു െകാടുപ്പാനും ൈദവം അവരുെട
ഹൃദയത്തിൽ േതാന്നിച്ചു. 18 നീ കണ്ട ്രസ്തീേയാ
ഭൂരാജാക്കന്മാരുെട േമൽ രാജത്വമുള്ള മഹാനഗരം
തേന്ന.

൧൮൧൮. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഞാൻ വലിയ അധികാരമുള്ള
മെറ്റാരു ദൂതൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു
ഇറങ്ങുന്നതു കണ്ടു; അവെന്റ േതജസ്സിനാൽ

ഭൂമി ്രപകാശിച്ചു. 2 അവൻ ഉറെക്ക
വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു: വീണുേപായി: മഹതിയാം
ബാബിേലാൻ വീണുേപായി; ദുഭൎ ൂതങ്ങളുെട
പാപ്പൎ ിടവും സകല അശുദ്ധാത്മാക്കളുെടയും തടവും
അശുദ്ധിയും അെറപ്പുമുള്ള സകലപക്ഷികളുെടയും
തടവുമായിത്തീന്നൎ ു. 3 അവളുെട േവശ്യാവൃത്തിയുെട
േ്രകാധമദ്യം സകലജാതികളും കുടിച്ചു; ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാർ അവേളാടു േവശ്യാസംഗം െചയ്കയും
ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ അവളുെട പുെളപ്പിെന്റ
ആധിക്യത്താൽ സമ്പന്നരാകയും െചയത്ു.

4 േവേറാരു ശബ്ദം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു പറയുന്നതായി
ഞാൻ േകട്ടതു: എെന്റ ജനമായുേള്ളാേര, അവളുെട
പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാെതയും അവളുെട
ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാെതയുമിരിപ്പാൻ അവെള
വിട്ടു േപാരുവിൻ. 5 അവളുെട പാപം
ആകാശേത്താളം കുന്നിച്ചിരിക്കുന്നു; അവളുെട
അകൃത്യം ൈദവം ഓത്തൎ ിട്ടുമുണ്ടു. 6 അവൾ
നിങ്ങൾക്കു െചയത്തുേപാെല നിങ്ങൾ അവൾക്കു
പകരം െചയവ്ിൻ; അവളുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു
തക്കവണ്ണം അവൾക്കു ഇരട്ടിച്ചു െകാടുപ്പിൻ; അവൾ
കലക്കിത്തന്ന പാനപാ്രതത്തിൽ അവൾക്കു ഇരട്ടി
കലക്കിെക്കാടുപ്പിൻ; 7 അവൾ തെന്നത്താൻ
മഹത്വെപ്പടുത്തി പുെളേച്ചടേത്താളം അവൾക്കു
പീഡയും ദുഃഖവും െകാടുപ്പിൻ. രാജ്ഞിയായിട്ടു ഞാൻ
ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ വിധവയല്ല; ദുഃഖം കാൺകയുമില്ല
എന്നു അവൾ ഹൃദയംെകാണ്ടു പറയുന്നു. 8

അതുനിമിത്തം മരണം, ദുഃഖം, ക്ഷാമം എന്നിങ്ങെന
അവളുെട ബാധകൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തേന്ന വരും;
അവെള തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയും; അവെള ന്യായം
വിധിച്ച ൈദവമായ കത്തൎ ാവു ശക്തനേല്ലാ. 9

അവേളാടു കൂെട േവശ്യാസംഗം െചയത്ു
പുെളച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂരാജാക്കന്മാർ അവളുെട
പീഡനിമിത്തം ഭയെപ്പട്ടു ദൂരത്തു നിന്നുെകാണ്ടു
അവളുെട ദഹനത്തിെന്റ പുക കാണുേമ്പാൾ
അവെളെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞും മാറത്തടിച്ചുംെകാണ്ടു: 10

അേയ്യാ, അേയ്യാ, മഹാനഗരമായ ബാബിേലാേന,
ബലേമറിയ പട്ടണേമ, ഒരു മണിക്കൂറുെകാണ്ടു നിെന്റ
ന്യായവിധി വന്നേല്ലാ എന്നു പറയും 11 ഭൂമിയിെല
വ്യാപാരികൾ െപാന്നു, െവള്ളി, രത്നം, മുത്തു, േനരിയ
തുണി, ധൂ്രമ വ്രസ്തം, പട്ടു, കടുഞ്ചുവപ്പു,
ചന്ദനത്തരങ്ങൾ, 12 ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടുള്ള
സകലവിധ സാമാനങ്ങൾ, വിലേയറിയ മരവും
പിച്ചളയും ഇരിമ്പും മമ്മൎ രക്കല്ലുംെകാണ്ടുള്ള ഓേരാ
സാമാനം, 13 ലവംഗം, ഏലം, ധൂപവഗ്ഗൎ ം, മൂറു,
കുന്തുരുക്കം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ, േനരിയ മാവു,
േകാതമ്പു, കന്നുകാലി, ആടു, കുതിര, രഥം,
മാനുഷേദഹം, മാനുഷ്രപാണൻ എന്നീ ചരക്കു ഇനി
ആരും വാങ്ങായ്കയാൽ അവെളെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞു
ദുഃഖിക്കുന്നു. 14 നീ െകാതിച്ച കായ്കനിയും നിെന്ന
വിട്ടുേപായി; സ്വാദും േശാഭയും ഉള്ളെതല്ലാം നിനക്കു
ഇല്ലാെതയായി; നീ ഇനി അവെയ ഒരിക്കലും
കാണുകയില്ല. 15 ഈ വകെകാണ്ടു വ്യാപാരം
െചയത്ു അവളാൽ സമ്പന്നരായവർ അവൾക്കുള്ള
പീഡ ഭയെപ്പട്ടു ദൂരത്തുനിന്നു: 16 അേയ്യാ, അേയ്യാ,
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മഹാനഗരേമ, േനരിയ തുണിയും ധൂ്രമവണ്ണൎ വും
കടുഞ്ചുവപ്പും ധരിച്ചു െപാന്നും രത്നവും മുത്തും
അണിഞ്ഞവേള, ഇ്രതവലിയ സമ്പത്തു ഒരു
മണിക്കൂറുെകാണ്ടു നശിച്ചുേപായേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദുഃഖിക്കും. 17 ഏതു മാലുമിയും
ഓേരാ ദിക്കിേലക്കു കപ്പേലറി േപാകുന്ന ഏവനും
കപ്പൽക്കാരും കടലിൽ െതാഴിൽ
െചയ്യുന്നവെരാക്കയും 18 ദൂരത്തുനിന്നു അവളുെട
ദഹനത്തിെന്റ പുക കണ്ടു: മഹാനഗരേത്താടു
തുല്യമായ നഗരം ഏതു എന്നു നിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
19 അവർ തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടുംെകാണ്ടു: അേയ്യാ,
അേയ്യാ, കടലിൽ കപ്പലുള്ളവക്കൎ ു എല്ലാം തെന്റ
ഐശ്വയ്യൎ ത്താൽ സമ്പത്തു വദ്ധൎ ിപ്പിച്ച മഹാനഗരം ഒരു
മണിക്കൂറുെകാണ്ടു നശിച്ചു േപായേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു കരഞ്ഞും ദുഃഖിച്ചുംെകാണ്ടു നിലവിളിച്ചു.
20 സ്വഗ്ഗൎ േമ, വിശുദ്ധന്മാരും അെപ്പാസ്തലന്മാരും
്രപവാചകന്മാരുമായുേള്ളാേര, ൈദവം അവേളാടു
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം നടത്തിയതുെകാണ്ടു
അവെളെച്ചാല്ലി ആനന്ദിപ്പിൻ.

21 പിെന്ന ശക്തനാേയാരു ദൂതൻ തിരികേല്ലാളം
വലുതാേയാരു കല്ലു എടുത്തു സമു്രദത്തിൽ എറിഞ്ഞു
പറഞ്ഞതു: ഇങ്ങിെന ബാബിേലാൻ മഹാനഗരെത്ത
േഹമേത്താെട എറിഞ്ഞുകളയും; ഇനി അതിെന
കാണുകയില്ല. 22 ൈവണികന്മാർ, വാദ്യക്കാർ,
കുഴലൂത്തുകാർ, കാഹളക്കാർ എന്നിവരുെട സ്വരം
നിന്നിൽ ഇനി േകൾക്കയില്ല; യാെതാരു
െകൗശലപ്പണിയും െചയ്യുന്ന ഒരു ശിലപ്ിെയയും
നിന്നിൽ ഇനി കാണുകയില്ല; തിരികല്ലിെന്റ ഒച്ച ഇനി
നിന്നിൽ േകൾക്കയില്ല. 23 വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചം ഇനി
നിന്നിൽ ്രപകാശിക്കയില്ല; മണവാളെന്റയും
മണവാട്ടിയുെടയും സ്വരം ഇനി നിന്നിൽ േകൾക്കയില്ല;
നിെന്റ വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിെല മഹത്തുക്കൾ
ആയിരുന്നു; നിെന്റ ക്ഷു്രദത്താൽ സകലജാതികളും
വശീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 24 ്രപവാചകന്മാരുെടയും
വിശുദ്ധന്മാരുെടയും ഭൂമിയിൽെവച്ചു െകാന്നുകളഞ്ഞ
എല്ലാവരുെടയും രക്തം അവളിൽ അേല്ലാ കണ്ടതു.

൧൯൧൯. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ വലിേയാരു
പുരുഷാരത്തിെന്റ മഹാേഘാഷംേപാെല
േകട്ടതു: ഹെല്ലലൂയ്യാ! രക്ഷയും മഹത്വവും

ശക്തിയും നമ്മുെട ൈദവത്തിന്നുള്ളതു. 2

േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ടു ഭൂമിെയ വഷളാക്കിയ
മഹാേവശ്യക്കു അവൻ ശിക്ഷ വിധിച്ചു തെന്റ
ദാസന്മാരുെട രക്തം അവളുെട കയ്യിൽനിന്നു േചാദിച്ചു
്രപതികാരം െചയ്കെകാണ്ടു അവെന്റ ന്യായവിധികൾ
സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ. 3 അവർ പിെന്നയും:
ഹെല്ലലൂയ്യാ! അവളുെട പുക എെന്നേന്നക്കും
െപാങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ഇരുപത്തുനാലു
മൂപ്പന്മാരും നാലു ജീവികളും: ആേമൻ, ഹെല്ലലൂയ്യാ!
എന്നു പറഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
ൈദവെത്ത വീണു നമസ്കരിച്ചു. 5 നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ സകലദാസന്മാരും ഭക്തന്മാരുമായി
െചറിയവരും വലിയവരും ആയുേള്ളാേര, അവെന
വാഴത്്തുവിൻ എന്നു പറയുേന്നാരു ശബ്ദം
സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു. 6 അേപ്പാൾ
വലിയ പുരുഷാരത്തിെന്റ േഘാഷംേപാെലയും
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇെരച്ചൽേപാെലയും തകത്തൎ
ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും ഞാൻ േകട്ടതു; ഹെല്ലലൂയ്യാ!

സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള നമ്മുെട ൈദവമായ കത്തൎ ാവു
രാജത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. 7 നാം സേന്താഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു
അവന്നു മഹത്വം െകാടുക്കുക; കുഞ്ഞാടിെന്റ
കല്യാണം വന്നുവേല്ലാ; അവെന്റ കാന്തയും
തെന്നത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 8 അവൾക്കു
ശുദ്ധവും ശു്രഭവുമായ വിേശഷവ്രസ്തം ധരിപ്പാൻ കൃപ
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ആ വിേശഷവ്രസ്തം വിശുദ്ധന്മാരുെട
നീതി്രപവൃത്തികൾ തേന്ന. 9 പിെന്ന അവൻ
എേന്നാടു: കുഞ്ഞാടിെന്റ കല്യാണസെദ്യക്കു
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു എഴുതുക
എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു ൈദവത്തിെന്റ സത്യവചനം
എന്നും എേന്നാടു പറഞ്ഞു. 10 ഞാൻ അവെന
നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു;
അേപ്പാൾ അവൻ എേന്നാടു: അതരുതു; ഞാൻ
നിനക്കും േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യം ഉള്ള നിെന്റ
സേഹാദരന്മാക്കൎ ും സഹഭൃത്യനേ്രത; ൈദവെത്ത
നമസ്കരിക്ക; േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യേമാ ്രപവചനത്തിെന്റ
ആത്മാവു തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു.

11 അനന്തരം സ്വഗ്ഗൎ ം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു; ഒരു െവള്ളക്കുതിര ്രപത്യക്ഷമായി; അതിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവന്നു വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നും
േപർ. അവൻ നീതിേയാെട വിധിക്കയും േപാരാടുകയും
െചയ്യുന്നു. 12 അവെന്റ കണ്ണു അഗ്നിജ്വാല; തലയിൽ
അേനകം രാജമുടികൾ; എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നാമവും
അവന്നുണ്ടു; അതു അവന്നല്ലാെത ആക്കൎ ും
അറിഞ്ഞുകൂടാ. 13 അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പു
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്നു ൈദവവചനം എന്നു േപർ
പറയുന്നു. 14 സ്വഗ്ഗൎ ത്തിെല ൈസന്യം നിമ്മൎ ലവും
ശു്രഭവുമായ വിേശഷവ്രസ്തം ധരിച്ചു
െവള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവെന അനുഗമിച്ചു.
15 ജാതികെള െവട്ടുവാൻ അവെന്റ വായിൽ നിന്നു
മൂച്ചൎ യുള്ളവാൾ പുറെപ്പടുന്നു; അവൻ ഇരിമ്പുേകാൽ
െകാണ്ടു അവെര േമയ്ക്കും; സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ േകാപവും േ്രകാധവുമായ മദ്യത്തിെന്റ
ചക്കു അവൻ െമതിക്കുന്നു. 16 രാജാധിരാജാവും
കത്തൎ ാധികത്തൎ ാവും എന്ന നാമം അവെന്റ
ഉടുപ്പിേന്മലും തുടേമലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

17 ഒരു ദൂതൻ സൂയ്യൎ നിൽ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു;
അവൻ ആകാശമേദ്ധ്യ പറക്കുന്ന സകല
പക്ഷികേളാടും: 18 രാജാക്കന്മാരുെട മാംസവും
സഹ്രസാധിപന്മാരുെട മാംസവും വീരന്മാരുെട
മാംസവും കുതിരകളുെടയും
കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരുെടയും മാംസവും
സ്വത്രന്തന്മാരും ദാസന്മാരും െചറിയവരും
വലിയവരുമായ എല്ലാവരുെടയും മാംസവും തിന്മാൻ
മഹാൈദവത്തിെന്റ അത്താഴത്തിന്നു വന്നു കൂടുവിൻ
എന്നു ഉറെക്ക വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

19 കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവേനാടും അവെന്റ
ൈസന്യേത്താടും യുദ്ധം െചയവ്ാൻ മൃഗവും
ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുെട ൈസന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു
വന്നു കൂടിയതു ഞാൻ കണ്ടു. 20 മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ മുമ്പാെക താൻ െചയത് അടയാളങ്ങളാൽ
മനുഷ്യെര ചതിച്ചു മൃഗത്തിെന്റ മു്രദ ഏലപ്ിക്കയും
അതിെന്റ ്രപതിമെയ നമസ്കരിപ്പിക്കയും െചയത്
കള്ള്രപവാചകെനയും പിടിച്ചു െകട്ടി ഇരുവെരയും
ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീെപ്പായ്കയിൽ ജീവേനാെട
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 21 േശഷിച്ചവെര
കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവെന്റ വായിൽ നിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു അവരുെട
മാംസം തിന്നു സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപത്ിവന്നു.

െവളിപ്പാടു 18:17 969 െവളിപ്പാടു 19:21



20

21

൨൦൨൦. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിെന്റ
താേക്കാലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ
പിടിച്ചുെകാണ്ടു സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽ നിന്നു

ഇറങ്ങുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 2 അവൻ പിശാചും
സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസപ്പൎ െത്ത
പിടിച്ചു ആയിരം ആേണ്ടക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. 3 ആയിരം
ആണ്ടു കഴിയുേവാളം ജാതികെള വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ
അവെന അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ടു അെടച്ചുപൂട്ടുകയും
മീെത മു്രദയിടുകയും െചയത്ു. അതിെന്റ േശഷം
അവെന അലപ്കാലേത്തക്കു അഴിച്ചു
വിേടണ്ടതാകുന്നു.

4 ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങെള കണ്ടു; അവയിൽ
ഇരിക്കുന്നവക്കൎ ു ന്യായവിധിയുെട അധികാരം
െകാടുത്തു; േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യവും
ൈദവവചനവും നിമിത്തം തല േഛദിക്കെപ്പട്ടവരും
മൃഗെത്തേയാ അതിെന്റ ്രപതിമെയേയാ
നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും െനറ്റിയിലും ൈകേമലും
അതിെന്റ മു്രദ ൈകെക്കാള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുെട
ആത്മാക്കെളയും ഞാൻ കണ്ടു; അവർ ജീവിച്ചു
ആയിരമാണ്ടു ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂടി വാണു. 5

മരിച്ചവരിൽ േശഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ടു
കഴിയുേവാളം ജീവിച്ചില്ല. 6 ഇതു ഒന്നാമെത്ത
പുനരുത്ഥാനം. ഒന്നാമെത്ത പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും ആകുന്നു;
അവരുെട േമൽ രണ്ടാം മരണത്തിന്നു അധികാരം ഇല്ല;
അവർ ൈദവത്തിന്നും ്രകിസ്തുവിന്നും
പുേരാഹിതന്മാരായി ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ആയിരം
ആണ്ടു വാഴും.

7 ആയിരം ആണ്ടു കഴിയുേമ്പാേഴാ സാത്താെന
തടവിൽ നിന്നു അഴിച്ചുവിടും. 8 അവൻ ഭൂമിയുെട
നാലു ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ
കടലപ്ുറെത്ത മണൽേപാെലയുള്ള േഗാഗ,് മാേഗാഗ്
എന്നവെര യുദ്ധത്തിന്നായി കൂട്ടിേച്ചേക്കൎ ണ്ടതിന്നു
വശീകരിപ്പാൻ പുറെപ്പടും. 9 അവർ ഭൂമിയിൽ പരെക്ക
െചന്നു വിശുദ്ധന്മാരുെട പാളയെത്തയും
്രപിയനഗരെത്തയും വളയും; എന്നാൽ ആകാശത്തു
നിന്നു തീ ഇറങ്ങി അവെര ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 10

അവെര വഞ്ചിച്ച പിശാചിെന മൃഗവും
കള്ള്രപവാചകനും കിടക്കുന്ന
ഗന്ധകത്തീെപ്പായ്കയിേലക്കു തള്ളിയിടും; അവർ
എെന്നേന്നക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം
സഹിേക്കണ്ടിവരും.

11 ഞാൻ വലിേയാരു െവള്ളസിംഹാസനവും അതിൽ
ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു; അവെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നു ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിേപ്പായി;
അവെയ പിെന്ന കണ്ടില്ല. 12 മരിച്ചവർ
ആബാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ
നില്ക്കുന്നതും കണ്ടു; പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു; ജീവെന്റ
പുസ്തകം എന്ന മെറ്റാരു പുസ്തകവും തുറന്നു;
പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം
മരിച്ചവക്കൎ ു അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കടുത്ത
ന്യായവിധി ഉണ്ടായി. 13 സമു്രദം തന്നിലുള്ള
മരിച്ചവെര ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു; മരണവും
പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവെര
ഏലപ്ിച്ചുെകാടുത്തു; ഓേരാരുത്തന്നു അവനവെന്റ
്രപവൃത്തികൾക്കടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി. 14

മരണെത്തയും പാതാളെത്തയും തീെപ്പായ്കയിൽ

തള്ളിയിട്ടു; ഈ തീെപ്പായ്ക രണ്ടാമെത്ത മരണം. 15

ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതിക്കാണാത്ത ഏവെനയും
തീെപ്പായ്കയിൽ തള്ളിയിടും.

൨൧൨൧. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
കണ്ടു; ഒന്നാമെത്ത ആകാശവും ഒന്നാമെത്ത
ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപായി; സമു്രദവും ഇനി

ഇല്ല. 2 പുതിയ െയരൂശേലം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം
ഭത്തൎ ാവിന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിെയേപ്പാെല
ഒരുങ്ങി സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു, ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്നു
തേന്ന, ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. 3

സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു ഒരു മഹാശബ്ദം
പറയുന്നതായി ഞാൻ േകട്ടതു: ഇതാ, മനുഷ്യേരാടു
കൂെട ൈദവത്തിെന്റ കൂടാരം; അവൻ അവേരാടുകൂെട
വസിക്കും; അവർ അവെന്റ ജനമായിരിക്കും; ൈദവം
താൻ അവരുെട ൈദവമായി അവേരാടുകൂെട
ഇരിക്കും. 4 അവൻ അവരുെട കണ്ണിൽ നിന്നു
കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുെടച്ചുകളയും. 5 ഇനി മരണം
ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി
ഉണ്ടാകയില്ല; ഒന്നാമേത്തതു കഴിഞ്ഞുേപായി;
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ: ഇതാ, ഞാൻ
സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയത്ു.
എഴുതുക, ഈ വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യവും സത്യവും
ആകുന്നു എന്നും അവൻ കലപ്ിച്ചു. 6 പിെന്നയും
അവൻ എേന്നാടു അരുളിെച്ചയത്തു: സംഭവിച്ചുതീന്നൎ ു;
ഞാൻ അലഫ്യും ഓേമഗയും ആദിയും അന്തവും
ആകുന്നു; ദാഹിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ ജിവനീരുറവിൽ
നിന്നു െസൗജന്യമായി െകാടുക്കും. 7 ജയിക്കുന്നവന്നു
ഇതു അവകാശമായി ലഭിക്കും; ഞാൻ അവന്നു
ൈദവവും അവൻ എനിക്കു മകനുമായിരിക്കും. 8

എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ,
അെറക്കെപ്പട്ടവർ, കുലപാതകന്മാർ, ദുന്നൎ ടപ്പുകാർ,
ക്ഷു്രദക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവക്കൎ ും
േഭാഷ്കുപറയുന്ന ഏവക്കൎ ും ഉള്ള ഓഹരി തീയും
ഗന്ധകവും കത്തുന്ന െപായ്കയിലേ്രത; അതു
രണ്ടാമെത്ത മരണം.

9 അന്ത്യബാധ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴു കലശം
ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്നു
എേന്നാടു: വരിക, കുഞ്ഞാടിെന്റ കാന്തയായ
മണവാട്ടിെയ കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 10

അവൻ എെന്ന ആത്മവിവശതയിൽ ഉയേന്നൎ ാരു
വന്മലയിൽ െകാണ്ടുേപായി, െയരൂശേലെമന്ന
വിശുദ്ധനഗരം സ്വഗ്ഗൎ ത്തിൽനിന്നു,
ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്നു തേന്ന,
ൈദവേതജസ്സുള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നതു കാണിച്ചുതന്നു.
11 അതിെന്റ േജ്യാതിസ്സു ഏറ്റവും വിലേയറിയ
രത്നത്തിന്നു തുല്യമായി സ്ഫടികസ്വച്ഛതയുള്ള
സൂയ്യൎ കാന്തംേപാെല ആയിരുന്നു. 12 അതിന്നു
െപാക്കമുള്ള വന്മതിലും പ്രന്തണ്ടു േഗാപുരവും
േഗാപുരങ്ങളിൽ പ്രന്തണ്ടു ദൂതന്മാരും ഉണ്ടു;
യി്രസാേയൽമക്കളുെട പ്രന്തണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളുെടയും
േപർ െകാത്തീട്ടും ഉണ്ടു. 13 കിഴക്കു മൂന്നു േഗാപുരം,
വടക്കു മൂന്നു േഗാപുരം, െതക്കു മൂന്നു േഗാപുരം,
പടിഞ്ഞാറു മൂന്നു േഗാപുരം. 14 നഗരത്തിെന്റ
മതിലിന്നു പ്രന്തണ്ടു അടിസ്ഥാനവും അതിൽ
കുഞ്ഞാടിെന്റ പ്രന്തണ്ടു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട പ്രന്തണ്ടു
േപരും ഉണ്ടു. 15 എേന്നാടു സംസാരിച്ചവനു
നഗരെത്തയും അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങെളയും
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മതിലിെനയും അളേക്കണ്ടതിന്നു െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
ഒരു അളവുേകാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 നഗരം
സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു; അതിെന്റ വീതിയും
നീളവും സമം. അളവുേകാൽെകാണ്ടു അവൻ
നഗരെത്ത അളന്നു, ആയിരത്തിരുനൂറു നാഴിക കണ്ടു;
അതിെന്റ നീളവും വീതിയും ഉയരവും സമം തേന്ന. 17

അതിെന്റ മതിൽ അളന്നു; മനുഷ്യെന്റ അളവിന്നു
എന്നുെവച്ചാൽ ദൂതെന്റ അളവിന്നു തേന്ന,
നൂറ്റിനാലപ്ത്തിനാലു മുഴം ഉണ്ടായിരുന്നു. 18

മതിലിെന്റ പണി സൂയ്യൎ കാന്തവും നഗരം
സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിെന്നാത്ത തങ്കവും ആയിരുന്നു. 19

നഗരമതിലിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല
രത്നവുംെകാണ്ടു അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒന്നാം
അടിസ്ഥാനം സൂയ്യൎ കാന്തം രണ്ടാമേത്തതു നീലരത്നം,
മൂന്നാമേത്തതു മാണിക്യം, നാലാമേത്തതു മരതകം, 20

അഞ്ചാമേത്തതു നഖവണ്ണൎ ി, ആറാമേത്തതു
ചുവപ്പുകല്ലു, ഏഴാമേത്തതു പീതരത്നം, എട്ടാമേത്തതു
േഗാേമദകം, ഒമ്പതാമേത്തതു പുഷ്യരാഗം,
പത്താമേത്തതു ൈവഡൂയ്യൎ ം, പതിെനാന്നാമേത്തതു
പത്മരാഗം, പ്രന്തണ്ടാമേത്തതു സുഗന്ധിരത്നം. 21

പ്രന്തണ്ടു േഗാപുരവും പ്രന്തണ്ടു മുത്തു; ഓേരാ
േഗാപുരം ഓേരാ മുത്തുെകാണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിെന്റ
വീഥി സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിന്നു തുല്യമായ തങ്കവും
ആയിരുന്നു. 22 മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല;
സവ്വൎ ശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കത്തൎ ാവും കുഞ്ഞാടും
അതിെന്റ മന്ദിരം ആകുന്നു. 23 നഗരത്തിൽ
്രപകാശിപ്പാൻ സൂയ്യൎ നും ച്രന്ദനും ആവശ്യമില്ല;
ൈദവേതജസ്സു അതിെന ്രപകാശിപ്പിച്ചു; കുഞ്ഞാടു
അതിെന്റ വിളക്കു ആകുന്നു. 24 ജാതികൾ അതിെന്റ
െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കും; ഭൂമിയുെട രാജാക്കന്മാർ
തങ്ങളുെട മഹത്വം അതിേലക്കു െകാണ്ടുവരും. 25

അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങൾ പകൽക്കാലത്തു
അെടക്കുകയില്ല; രാ്രതി അവിെട ഇല്ലേല്ലാ. 26

ജാതികളുെട മഹത്വവും ബഹുമാനവും അതിേലക്കു
െകാണ്ടുവരും. 27 കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാെത അശുദ്ധമായതു
യാെതാന്നും േമ്ലച്ഛതയും േഭാഷ്കും ്രപവത്തൎ ിക്കുന്നവൻ
ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല.

൨൨2. അദ്ധ്യായംഅദ്ധ്യായം.
വീഥിയുെട നടുവിൽ ൈദവത്തിെന്റയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു
പുറെപ്പടുന്നതായി പളുങ്കുേപാെല ശു്രഭമായ

ജീവജലനദിയും അവൻ എെന്ന കാണിച്ചു. 2 നദിക്കു
ഇക്കെരയും അക്കെരയും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടു; അതു
പ്രന്തണ്ടുവിധം ഫലം കായിച്ചു മാസംേതാറും അതതു
ഫലം െകാടുക്കുന്നു; വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇല ജാതികളുെട
േരാഗശാന്തിക്കു ഉതകുന്നു. 3 യാെതാരു ശാപവും ഇനി
ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും
സിംഹാസനം അതിൽ ഇരിക്കും; അവെന്റ ദാസന്മാർ
അവെന ആരാധിക്കും. 4 അവർ അവെന്റ
മുഖംകാണും; അവെന്റ നാമം അവരുെട െനറ്റിയിൽ
ഇരിക്കും. 5 ഇനി രാ്രതി ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവമായ
കത്തൎ ാവു അവരുെട േമൽ ്രപകാശിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചേമാ സൂയ്യൎ െന്റ െവളിച്ചേമാ
അവക്കൎ ു ആവശ്യമില്ല. അവർ എെന്നേന്നക്കും
രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും.

6 പിെന്ന അവൻ എേന്നാടു: ഈ വചനം
വിശ്വാസേയാഗ്യവും സത്യവും ആകുന്നു;
്രപവാചകന്മാരുെട ആത്മാക്കളുെട ൈദവമായ
കത്തൎ ാവു േവഗത്തിൽ സംഭവിേക്കണ്ടുന്നതു തെന്റ
ദാസന്മാക്കൎ ു കാണിച്ചുെകാടുപ്പാൻ തെന്റ ദൂതെന
അയച്ചു 7 ഇതാ, ഞാൻ േവഗത്തിൽ വരുന്നു; ഈ
പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ
ഭാഗ്യവാൻ എന്നു പറഞ്ഞു.

8 ഇതു േകൾക്കയും കാണുകയും െചയത്തു
േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ തേന്ന. േകൾക്കയും
കാൺകയും െചയത്േശഷം അതു എനിക്കു
കാണിച്ചുതന്ന ദൂതെന്റ കാൽക്കൽ ഞാൻ വീണു
നമസ്കരിച്ചു. 9 എന്നാൽ അവൻ എേന്നാടു: അതരുതു:
ഞാൻ നിെന്റയും നിെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുെടയും ഈ പുസ്തകത്തിെല വചനം
്രപമാണിക്കുന്നവരുെടയും സഹഭൃത്യനേ്രത;
ൈദവെത്ത നമസ്കരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.

10 അവൻ പിെന്നയും എേന്നാടു പറഞ്ഞതു: സമയം
അടുത്തിരിക്കയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനം
മു്രദയിടരുതു. 11 അനീതിെചയ്യുന്നവൻ ഇനിയും
അനീതി െചയ്യെട്ട; അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും
അഴുക്കാടെട്ട; നീതിമാൻ ഇനിയും നീതിെചയ്യെട്ട;
വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കെട്ട. 12

ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; ഓേരാരുത്തന്നു
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം െകാടുപ്പാൻ
്രപതിഫലം എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടു. 13 ഞാൻ അലഫ്യും
ഓേമഗയും ഒന്നാമനും ഒടുക്കത്തവനും ആദിയും
അന്തവും ആകുന്നു. 14 ജീവെന്റ വൃക്ഷത്തിൽ
തങ്ങൾക്കു അധികാരം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്നും
േഗാപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടേക്കണ്ടതിന്നും
തങ്ങളുെട വ്രസ്തം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 15

നായ്ക്കളും ക്ഷു്രദക്കാരും ദുന്നൎ ടപ്പുകാരും
കുലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും േഭാഷ്കിൽ
്രപിയെപ്പടുകയും അതിെന ്രപവത്തൎ ിക്കയും െചയ്യുന്ന
ഏവനും പുറത്തു തേന്ന.

16 േയശു എന്ന ഞാൻ സഭകൾക്കുേവണ്ടി
നിങ്ങേളാടു ഇതു സാക്ഷീകരിപ്പാൻ എെന്റ ദൂതെന
അയച്ചു; ഞാൻ ദാവീദിെന്റ േവരും വംശവും ശു്രഭമായ
ഉദയനക്ഷ്രതവുമാകുന്നു.

17 വരിക എന്നു ആത്മാവും മണവാട്ടിയും
പറയുന്നു; േകൾക്കുന്നവനും: വരിക എന്നു പറയെട്ട;
ദാഹിക്കുന്നവൻ വരെട്ട; ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം
െസൗജന്യമായി വാങ്ങെട്ട.

18 ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനം േകൾക്കുന്ന
ഏവേനാടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ:
അതിേനാടു ആെരങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയ ബാധകെള ൈദവം അവന്നു വരുത്തും. 19

ഈ ്രപവചന പുസ്തകത്തിെല വചനത്തിൽ നിന്നു
ആെരങ്കിലും വല്ലതും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലും
വിശുദ്ധനഗരത്തിലും അവന്നുള്ള അംശം ൈദവം
നീക്കിക്കളയും.

20 ഇതു സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ: അേത, ഞാൻ േവഗം
വരുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയ്യുന്നു; ആേമൻ,
കത്തൎ ാവായ േയശുേവ, വേരണേമ,

21 കത്തൎ ാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടും കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട;
ആേമൻ.
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