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1 ദിനവൃത്താന്തം
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
1 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം എഴുത്തുകാരെന
വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല എന്നാല ് യഹൂദ പാരമ്പര്യം
അനുസരിച്ച എ്രസാ ശാസ്്രതിയാണ്
ഇതിെന്റ എഴുത്തുകാരന് യി്രസാേയല്യ
കുടുംബങ്ങള െട നാമാവലിേയാട് കൂടിയാണ് 1
ദിനവൃത്താന്തംആരംഭിക്കുന്നത് യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാവായി അവേരാധിക്കെപ്പട്ട ദാവീദിെന
പഴയ നിയമത്തിെല േ്രശഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായി
അംഗീകരിച്ച െകാണ്ടാണ് ആ ചരി്രതങ്ങെള
എഴുത്തുകാരന ് വിശദീകരിക്കുന്നത.്
പുരാതന യി്രസാേയലിെന്റ രാഷ്്രടീയവും
മതപരവുമായ ചരി്രതെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു വിശാല
വീക്ഷമാണിവിെട നല്കുന്നത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 450-400.
ബാബിേലാണ ്്രപവാസത്തില ്നിന്ന്
മടങ്ങിവന്നതിനു േശഷമാണ് രചന
നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ.് 1
ദിന: 3:19-24 വാക്യങ്ങള് ദാവീദിെന്റ വംശാവലി
െസരുബ്ബാേബലിന് േശഷം ആറാം തലമുറവെര
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
പുരാതന യൂഹൂദ സമൂഹവും മറ്റ
വായനക്കാരും.
ഉേദ്ദശം
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ഈപുസ്തകം ്രപവാസത്തില ്നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന
ജനത്തിനു ൈദവാരാധനെയപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി
െകാടുക്കുന്നതിനു െതേക്ക രാജ്യത്തിെല
േഗാ്രതങ്ങളായിരുന്ന െയഹുദാ, െബന്യാമിന്,
േലവി എന്നിവരുെട ചരി്രതങ്ങള ് ആണിവിെട
വിവരിക്കുന്നത.് ഈ േഗാ്രതങ്ങള ്ൈദവേത്താട്
വളെര വിശ്വസ്ത പുലര് ത്തിയവ ആയിരുന്നു.
ൈദവം ദാവീദിേനാടുള്ള ഉടമ്പടിെയ ഓര്ത്തു
അവെന്റ തലമുറക്ക് സിംഹാസനെത്ത ഉറപ്പിച്ച .
ൈദവം ദാവീദിെനയും ശേലാേമാെനയും
എഴുേന്നല്പിച്ച് ൈദവാരാധനക്കുള്ള ൈദവാലയം
പണി കഴിപ്പിച്ച . ബാബിേലാന്യ അധിനിേവശ
കാലത്ത്ശലേമാെന്റൈദവാലയംതകര ്ക്കെപ്പട്ട .
്രപേമയം
യി്രസാെയലിെന്റആത്മീയചരി്രതം
സംേക്ഷപം
1. വംശാവലി — 1:1-9:44
2. െശൗലിെന്റ മരണം — 10:1-14
3. ദാവീദിെന്റ കിരീടധാരണം, ഭരണം — 11:1-
29:30

1 ആദാം, േശത്ത്, ഏേനാശ്, 2 േകനാൻ,
മഹലേലൽ, യാെരദ്, 3ഹാേനാക്ക,് െമഥൂേശലഹ്,
ലാെമക്ക,് േനാഹ, 4 േശം, ഹാം, യാെഫത്ത്.
യാെഫത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: 5 േഗാെമർ, മാേഗാഗ്,
മാദായി, യാവാൻ, തൂബാൽ 6 േമെശക്ക്, തീരാസ്.
േഗാെമരിെന്റ പു്രതന്മാർ: അശ്േകനസ്, രീഫത്ത്,
േതാഗർമ്മാ. 7 യാവാെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീശാ,
തർശീശ,്കിത്തീം, േദാദാനീം.

8ഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: കൂശ,് മി്രസയീം, പൂത്ത,്
കനാൻ. 9 കൂശിെന്റ പു്രതന്മാർ: െസബാ,
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ഹവീലാ,സബ്താ, രാമ,സബ്െതക്കാ. രമായുെട
പു്രതന്മാർ: െശബാ, െദദാൻ. 10കൂശ് നിേ്രമാദിെന
ജനിപ്പിച്ച . അവൻ ഭൂമിയിൽ ആദ്യെത്ത
വീരനായിരുന്നു. 11 മി്രസയീമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ലൂദീം, അനാമീം, െലഹാബീം, 12 നഫ്തൂഹീം,
പ്രതൂസീം, കസ്ലഹീം, (ഇവരിൽനിന്ന് െഫലിസ്ത്യർ
ഉത്ഭവിച്ച ). കഫ്േതാരീം എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ച .
13 കനാെന്റ ആദ്യജാതൻ സീേദാൻ കൂടാെത
14േഹത്ത,്െയബൂസി,അേമാരി, 15ഗിർഗ്ഗശി,ഹിവ്വി,
അർക്കി, സീനി,അർവ്വാദി, 16 െസമാരി, ഹമാത്തി
എന്നിവെരജനിപ്പിച്ച .

17 േശമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏലാം, അശ്ശ ർ,
അർപ്പക്ഷാദ്, ലൂദ,് അരാം, ഊസ,് ഹൂൾ,
േഗെഥർ, േമെശക്. 18അർപ്പക്ഷാദ് േശലഹിെന
ജനിപ്പിച്ച ; േശലഹ് ഏെബരിെന ജനിപ്പിച്ച .
19 ഏെബരിന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച ; ഒരുവന്
േപെലഗ് എന്ന് േപർ; അവെന്റ കാലത്തായിരുന്നു
ഭൂവാസികൾ പിരിഞ്ഞുേപായത;് അവെന്റ
സേഹാദരന് െയാക്താൻ എന്ന് േപർ.
20 െയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ അല്േമാദാദ്,
േശെലഫ്, ഹസർമ്മാെവത്ത,് 21 യാരഹ്,
ഹേദാരാം, ഊസാൽ, ദിക്ലാ, 22 എബാൽ,
അബീമാേയൽ, െശബാ, 23 ഓഫീർ, ഹവീലാ,
േയാബാബ്എന്നിവർആയിരുന്നു.

24 േശം, അർപ്പക്ഷാദ,് േശലഹ്, ഏെബർ,
25 േപെലഗ,് െരയൂ, െശരൂഗ,് 26 നാേഹാർ,
േതരഹ്, അ്രബാം; 27 ഇവൻ തെന്ന അ്രബാഹാം.
28 അ്രബാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: യിസ്ഹാക്ക,്
യിശ്മാേയൽ.
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29അവരുെട വംശപാരമ്പര്യം ഇ്രപകാരം ആണ്;
യിശ്മാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ െനബാേയാത്ത്
ആണ്. 30 േകദാർ, അദ്െബേയൽ, മിബ്ശാം,
മിശ്മാ, ദൂമാ, 31 മസ്സാ, ഹദദ,് േതമാ, െയതൂർ,
നാഫീഷ,് േകദമാ എന്നിവർ യിശ്മാേയലിെന്റ
മറ്റ പു്രതന്മാർ.

32 അ്രബാഹാമിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ െകതൂറാ
സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ, േമദാൻ, മിദ്യാൻ,
യിശ്ബാക,് ശൂവഹ് എന്നിവെര ്രപസവിച്ച .
േയാക്ശാന് െറ പു്രതന്മാർ: െശബാ, െദദാൻ.
33 മിദ്യാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏഫാ, ഏെഫർ,
ഹേനാക്ക,്അബീദാ, എൽദായാ; ഇവെരല്ലാവരും
െകതൂറായുെട പു്രതന്മാർ. 34 അ്രബാഹാം
യിസ്ഹാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച . യിസ്ഹാക്കിെന്റ
പു്രതന്മാർ:ഏശാവ്,യി്രസാേയൽ.

35 ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീഫാസ,്
െരയൂേവൽ, െയയൂശ,് യലാം, േകാരഹ്.
36 എലീഫാസിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതമാൻ, ഓമാർ,
െസഫീ, ഗഥാം, െകനസ്, തിമ്നാ, അമാേലക.്
37 െരയൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ: നഹത്ത,് േസരഹ,്
ശമ്മാ, മിസ്സാ. 38 േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േലാതാൻ, േശാബാൽ, സിെബേയാൻ, അനാ,
ദീേശാൻ, ഏെസർ, ദീശാൻ. 39 േലാതാെന്റ
പു്രതന്മാർ: േഹാരി, േഹാമാം; തിമ്നാ േലാതാെന്റ
സേഹാദരി ആയിരുന്നു. 40 േശാബാലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അലീയാൻ, മാനഹത്ത,് ഏബാൽ,
െശഫി, ഓനാം. സിെബേയാെന്റ പു്രതന്മാർ:
അയ്യാ, അനാ. 41 അനയുെട പു്രതൻ
ദീേശാൻ. ദീേശാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹ്രമാൻ,
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എശ്ബാൽ, യി്രതാൻ, െകരാൻ. 42ഏെസരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ബിൽഹാൻ, സാവാൻ, യാക്കാൻ.
ദീശാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഊസ,് അരാൻ.
43 യി്രസാേയലിൽ രാജഭരണം ആരംഭിക്കും
മുെമ്പ ഏേദാംേദശത്ത് വാണ രാജാക്കന്മാർ:
െബേയാരിെന്റ മകനായ േബല; അവെന്റ
പട്ടണത്തിന് ദിൻഹാബാ എന്ന് േപർ. 44 േബല
മരിച്ചേശഷം െബാ്രസക്കാരനായ േസെരഹിെന്റ
മകൻ േയാബാബ് അവന് പകരം രാജാവായി.
45 േയാബാബ് മരിച്ചേശഷം േതമാേദശക്കാരനായ
ഹൂശാം അവന് പകരം രാജാവായി. 46 ഹൂശാം
മരിച്ചേശഷംബദദിെന്റമകൻഹദദ്അവന്പകരം
രാജാവായി; അവൻ േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ
മിദ്യാെന േതാല്പിച്ച ; അവെന്റ പട്ടണത്തിന്
അവീത്ത് എന്ന് േപർ. 47 ഹദദ് മരിച്ചേശഷം
മേ്രസക്കക്കാരനായ സമ്ലാ അവന് പകരം
രാജാവായി. 48സമ്ലാ മരിച്ചേശഷം നദീതീരത്തുള്ള
െരേഹാേബാത്ത് പട്ടണക്കാരനായ െശൗല ്
അവന് പകരം രാജാവായി. 49 െശൗല ്
മരിച്ചേശഷം അക്േബാരിെന്റ മകൻ
ബാൽഹാനാൻ അവന് പകരം രാജാവായി.
50 ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചേശഷം ഹദദ് അവന്
പകരം രാജാവായി. അവെന്റ പട്ടണത്തിന്
പായീ എന്നും ഭാര്യക്ക് െമേഹതേബൽ എന്നും
േപർ. അവൾ േമസാഹാബിെന്റ മകളായ
മേ്രതദിെന്റ മകളായിരുന്നു. 51 ഹദദും മരിച്ച .
ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ: തിമ്നാ്രപഭു, അല്യാ്രപഭു,
െയേഥത്ത്്രപഭു, 52 ഒെഹാലീബാമാ്രപഭു,
ഏലാ്രപഭു, 53 പീേനാൻ്രപഭു, െകനസ്്രപഭു,
േതമാൻ്രപഭു, 54 മിബ്സാർ്രപഭു, മഗ്ദീേയൽ്രപഭു,
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ഈരാം്രപഭു.

2
1 യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: രൂേബൻ,
ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ, 2 യിസ്സാഖാർ,
െസബൂലൂൻ, ദാൻ, േയാേസഫ,് െബന്യാമീൻ,
നഫ്താലി,ഗാദ്,ആേശർ.

3 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: ഏർ, ഓനാൻ,
േശലാ; ഇവർ മൂന്നുേപരും കനാന്യസ്്രതീയായ
ബത്ശൂവയിൽ നിന്ന് അവന് ജനിച്ച .
െയഹൂദയുെട ആദ്യജാതനായ ഏർ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടനായിരുന്നതുെകാണ്ട്
യേഹാവഅവെന െകാന്നു. 4അവെന്റ മരുമകൾ
താമാർഅവന് േപെരസ്സിെനയുംേസെരഹിെനയും
്രപസവിച്ച . െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ ആെക
അഞ്ചുേപർ. 5 േപെരസ്സിെന്റ പു്രതന്മാർ:
െഹേ്രസാൻ,ഹാമൂൽ. 6 േസെരഹിെന്റ പു്രതന്മാർ:
സി്രമി, ഏഥാൻ, േഹമാൻ, കൽേക്കാൽ,
ദാരാ; ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ. 7 കർമ്മിയുെട
പു്രതൻ: ശപഥാർപ്പിതവസ്തുവിൽ അകൃത്യം
െചയ്ത് യി്രസാേയലിെന കഷ്ടത്തിലാക്കിയ
ആഖാൻ* തെന്ന. 8 ഏഥാെന്റ പു്രതൻ:
അസര്യാവ്. 9 െഹേ്രസാന് ജനിച്ച പു്രതന്മാർ:
െയരഹ്മേയൽ, രാം, െകലൂബായി. 10 രാമിെന്റ
പു്രതൻ അമ്മീനാദാബ;് അമ്മീനാദാബിെന്റ
പു്രതൻ നഹശ.് നേഹാശ് െയഹൂദാമക്കൾക്ക്
്രപഭുവായിരുന്നു. 11 നഹേശാൻ ശല്മെയ
ജനിപ്പിച്ച ; ശല്മാ േബാവസിെന ജനിപ്പിച്ച .
* 2. 7 ആഖാൻ ആഖാന് -ൈദവത്തിനു സമര് പ്പിക്കെപ്പട്ട
വസ്തുക്കള ് െകാള്ളയടിച്ചതുമൂലം യി്രസാേയല് മക്കള് ക്ക ്നാശം
വരുത്തിയവ്യക്തി.
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12 േബാവസ് ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഓേബദ്
യിശ്ശായിെയ ജനിപ്പിച്ച . 13 യിശ്ശായി
തെന്റ ആദ്യജാതൻ എലീയാബിെനയും
രണ്ടാമൻ അബിനാദാബിെനയും മൂന്നാമൻ
14 ശിെമയേയയും നാലാമൻ നഥനേയലിെനയും
15 അഞ്ചാമൻ രദ്ദായിെയയും ആറാമൻ
ഓെസമിെനയും ഏഴാമൻ ദാവീദിെനയും
ജനിപ്പിച്ച . 16 അവരുെട സേഹാദരിമാർ
െസരൂയയും അബീഗയിലും ആയിരുന്നു.
െസരൂയയുെട പു്രതന്മാർ: അബീശായി,
േയാവാബ,് അസാേഹൽ; ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ.
17 അബീഗയിൽ അമാസെയ ്രപസവിച്ച .
അമാസയുെട അപ്പൻ യിസ്മാേയല്യനായ
േയെഥർ ആയിരുന്നു. 18 െഹേ്രസാെന്റ മകൻ
കാേലബ് തെന്റ ഭാര്യയായ അസൂബയില ്
െയരീേയാത്തിെന ജനിപ്പിച്ച െയരീേയാത്ത്
മക്കെള ജനിപ്പിച്ച . അവള െട പു്രതന്മാർ:
േയെശർ, േശാബാബ,് അർേദ്ദാൻ. 19അസൂബാ
മരിച്ചേശഷം കാേലബ് എ്രഫാത്തിെന
പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ അവന് ഹൂരിെന
്രപസവിച്ച . 20 ഹൂർ ഊരിെയ ജനിപ്പിച്ച ; ഊരി
െബസേലലിെന ജനിപ്പിച്ച . 21അതിന് െറേശഷം
െഹേ്രസാൻ, ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനായ
മാഖീരിെന്റ മകെള വിവാഹം െചയ്തേപ്പാൾ
അവന് അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു. അവൾ
െഹേ്രസാന് െസഗൂബിെന ്രപസവിച്ച . 22 െസഗൂബ്
യായീരിെന ജനിപ്പിച്ച ;അവന് ഗിെലയാദ ്േദശത്ത്
ഇരുപത്തിമൂന്ന് പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു.
23 എന്നാൽ െഗശൂരും അരാമും, യായീരിെന്റ
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പട്ടണങ്ങെളയും െകനാത്തിെനയും, അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങെളയും ഇങ്ങെന അറുപത് പട്ടണങ്ങൾ
അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് പിടിച്ച . ഇവെരല്ലാവരും
ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനായ മാഖീരിെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു. 24 െഹേ്രസാൻ കാെലബ്-
എ്രഫാത്തയിൽവച്ച് മരിച്ചേശഷം െഹേ്രസാെന്റ
ഭാര്യ അബീയാ അവന് അശ്ഹൂരിെന ്രപസവിച്ച .
അശ്ഹൂർ െതേക്കാവയുെട പിതാവാണ്
25െഹേ്രസാെന്റആദ്യജാതനായെയരഹ്മേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ആദ്യജാതൻ രാം, ബൂനാ, ഓെരൻ,
ഓെസം, അഹീയാവ.് 26 െയരഹ്മേയലിന്
മെറ്റാരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾക്ക്
അതാരാ എന്നു േപർ; അവൾ ഓനാമിെന്റ
അമ്മ. 27 െയരഹ്മേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ
രാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: മയസ,് യാമീൻ, ഏെക്കർ.
28 ഓനാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ശമ്മായി, യാദാ.
ശമ്മായിയുെട പു്രതന്മാർ: നാദാബ്, അബിശൂർ.
29 അബിശൂരിെന്റ ഭാര്യക്ക് അബീഹയീൽ
എന്നു േപർ; അവൾ അവന് അഹ്ബാെനയും,
േമാലീദിെനയും ്രപസവിച്ച . 30 നാദാബിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േസെലദ്, അപ്പയീം; എന്നാൽ
േസെലദ് മക്കളില്ലാെത മരിച്ച . 31അപ്പയീമിെന്റ
പു്രതൻ: യിശി. യിശിയുെട പു്രതൻ: േശശാൻ.
േശശാെന്റ പു്രതൻ: 32അഹ്ലയീം. ശമ്മായിയുെട
സേഹാദരനായ യാദയുെട പു്രതന്മാർ:
േയെഥർ, േയാനാഥാൻ; എന്നാൽ േയെഥർ
മക്കളില്ലാെത മരിച്ച . 33 േയാനാഥാെന്റ പു്രതന്മാർ:
േപെലത്ത്, സാസാ. ഇവർ െയരഹ്മെയലിെന്റ
പിന്തുടർച്ചക്കാർ. 34 േശശാന് പു്രതിമാരല്ലാെത
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പു്രതന്മാർഇല്ലായിരുന്നു. േശശാന് മി്രസയീമ്യനായ
ഒരു ഭൃത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;അവന് യർഹാ എന്നു
േപർ. 35 േശശാൻ തെന്റ മകെള തെന്റ ഭൃത്യനായ
യർെഹക്ക് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു;അവൾഅവന്
അത്ഥായിെയ ്രപസവിച്ച . 36അത്ഥായി നാഥാെന
ജനിപ്പിച്ച ; നാഥാൻ സാബാദിെന ജനിപ്പിച്ച .
37 സാബാദ് എഫ്ലാലിെന ജനിപ്പിച്ച ; 38 എഫ്ലാൽ
ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഓേബദ് െയഹൂവിെന
ജനിപ്പിച്ച ; െയഹൂ അസര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ;
39അസര്യാവ് േഹെലസിെന ജനിപ്പിച്ച ; േഹെലസ്
എെലയാശെയ ജനിപ്പിച്ച ; 40 എെലയാശാ
സിസ്മായിെയ ജനിപ്പിച്ച ; സിസ്മായി
ശല്ല മിെന ജനിപ്പിച്ച ; 41 ശല്ല ം െയക്കമ്യാെവ
ജനിപ്പിച്ച ; െയക്കമ്യാവ് എലീശാമെയ ജനിപ്പിച്ച .
42െയരഹ്മേയലിെന്റസേഹാദരനായകാേലബിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ ആദ്യജാതനും സീഫിെന്റ
പിതാവായ േമശാ; െഹേ്രബാെന്റ അപ്പനായ
മാേരശയുെട പു്രതന്മാരും. 43 െഹേ്രബാെന്റ
പു്രതന്മാർ: േകാരഹ്, തപ്പ ഹ,് േരെക്കം,
േശമാ. 44 േശമാ െയാർെക്കയാമിെന്റ
അപ്പനായ രഹമിെന ജനിപ്പിച്ച ; േരെക്കം
ശമ്മായിെയ ജനിപ്പിച്ച . 45 ശമ്മായിയുെട
മകൻ മാേവാൻ. മാേവാൻ േബത്ത-്
സൂറിെന്റ അപ്പനായിരുന്നു. 46 കാേലബിെന്റ
െവപ്പാട്ടിയായ ഏഫാ ഹാരാെനയും േമാസെയയും
ഗാേസസിെനയും ്രപസവിച്ച ; ഹാരാൻ
ഗാേസസിെന ജനിപ്പിച്ച . 47യാദയുെട പു്രതന്മാർ:
േരെഗം, േയാഥാം, േഗശാൻ, േപെലത്ത്, ഏഫാ,
ശയഫ്. 48 കാേലബിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ മയഖാ
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േശെബരിെനയും തിർഹനെയയും ്രപസവിച്ച .
49 അവൾ മദ്മന്നയുെട അപ്പനായ ശയഫ്,
മക്േബനയുെടയും ഗിെബയയുെടയും അപ്പനായ
െശവാ എന്നിവെരയും ്രപസവിച്ച ; കാേലബിെന്റ
മകൾ അക്സാ ആയിരുന്നു. ഇവരേ്രത
കാേലബിെന്റപിന്തുടർച്ചക്കാർ. 50എ്രഫാത്തയുെട
ആദ്യജാതനായ ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാർ: കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിെന്റഅപ്പനായ േശാബാൽ, 51 േബത്ത-്
േലേഹമിന ്െറ അപ്പനായ ശല്മാ, േബത്ത-്
ഗാേദരിെന്റ അപ്പനായ ഹാേരഫ്. 52 കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിെന്റഅപ്പനായ േശാബാലിന് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു: ഹാേരാേവ, െമനൂേഹാത്തിെന്റ
കുടുംബങ്ങള െട പാതി. 53 കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിെന്റ കുലങ്ങൾ ഇ്രപകാരം: യി്രതീയർ,
പൂത്യർ, ശൂമാത്യർ, മി്രശായർ; ഇവരിൽനിന്ന്
െസാരാത്യരും എസ്താേവാല്യരും ഉത്ഭവിച്ച .
54 ശല്മയുെട പു്രതന്മാർ: േബത്ത-്േലേഹം,
െനേതാഫാത്യർ, അേ്രതാത്ത-്േബത്ത-്
േയാവാബ,് മാനഹത്യരിൽ, പാതി െസാര്യർ.
55 യേബ്ബസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന †ശാസ്്രതിമാരുെട
കുലങ്ങൾ: തിരാത്യർ, ശിെമയാത്യർ, സൂഖാത്യർ;
ഇവർ േരഖാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ അപ്പനായ
ഹമാത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച േകന്യരാകുന്നു.

3
1െഹേ്രബാനിൽവച്ച് ദാവീദിന് ജനിച്ചപു്രതന്മാർ:
യി്രസേയൽക്കാരത്തിയായ അഹീേനാവാം
്രപസവിച്ച അമ്േനാൻ ആദ്യജാതൻ;
† 2. 55 എഴുത്തുകാർ -ന്യായ്രപമാണം പകർത്തിഎഴുതുന്നവർ
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കർേമ്മല്ക്കാരത്തിയായഅബിഗയിൽ ്രപസവിച്ച
ദാനീേയൽ രണ്ടാമൻ; 2 െഗശൂർരാജാവായ
തൽമായിയുെട മകളായ മയഖയുെട മകൻ
അബ്ശാേലാം മൂന്നാമൻ; ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകൻ
അേദാനീയാവ് നാലാമൻ; 3 അബീതാൽ
്രപസവിച്ച െശഫത്യാവ് അഞ്ചാമൻ;അവെന്റ ഭാര്യ
എഗ്ലാ ്രപസവിച്ച യിെ്രതയാം ആറാമൻ. 4 ഈ
ആറുേപരും അവന് െഹേ്രബാനിൽവച്ച് ജനിച്ച ;
അവിെട അവൻ ഏഴ് വർഷവും ആറ് മാസവും
വാണു; െയരൂശേലമിൽ അവൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന്
സംവത്സരം വാണു. 5 െയരൂശേലമിൽവച്ച് അവന്
ജനിച്ചവർ: അമ്മീേയലിെന്റ മകളായ ബത്ത്-
ശൂവ ്രപസവിച്ച ശിേമയാ, േശാബാബ,് നാഥാൻ,
6 ശേലാേമാൻ എന്നീ നാലുേപരും യിബ്ഹാർ,
എലീശാമാ, 7എലീേഫെലത്ത്, േനാഗഹ്, േനെഫഗ്,
യാഫീയാ, 8എലീശാമാ,എല്യാദാ എലീേഫെലത്ത്
എന്നീ ഒമ്പതുേപരും. 9 െവപ്പാട്ടികള െട
പു്രതന്മാെരാഴിെകദാവീദിൻപു്രതന്മാെരാെക്കയും
ഇവരേ്രത. താമാർ അവരുെട സേഹാദരി
ആയിരുന്നു. 10 ശേലാേമാെന്റ മകൻ
െരഹെബയാം; അവെന്റ മകൻ അബീയാവ്;
അവെന്റ മകൻ ആസാ; 11 അവെന്റ മകൻ
െയേഹാശാഫാത്ത്;അവെന്റ മകൻ െയേഹാരാം;
അവെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ;് 12അവെന്റ മകൻ
േയാവാശ;് അവെന്റ മകൻ അമസ്യാവ;് അവെന്റ
മകൻ അസര്യാവ.് അവെന്റ മകൻ േയാഥാം;
അവെന്റ മകൻ ആഹാസ;് 13 അവെന്റ മകൻ
ഹിസ്കീയാവ;്അവെന്റമകൻമനെശ്ശ; 14അവെന്റ
മകൻ ആേമാൻ; അവെന്റ മകൻ േയാശീയാവ്.



1 ദിനവൃത്താന്തം 3:15 xii 1 ദിനവൃത്താന്തം 4:1

15 േയാശീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: ആദ്യജാതൻ
േയാഹാനാൻ; രണ്ടാമൻ െയേഹായാക്കീം;
മൂന്നാമൻ സിെദക്കിയാവ്; നാലാമൻ ശല്ല ം.
16 െയേഹായാക്കീമിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ
മകൻ െയെഖാന്യാവ്; അവെന്റ മകൻ
സിെദക്കിയാവ്. 17 െയെഖാന്യാവിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അവെന്റ മകൻ െശയല്ത്തീേയൽ, 18 മല്ക്കീരാം,
െപദായാവ്, െശനസ്സർ, െയക്കമ്യാവ്, േഹാശാമാ,
െനദബ്യാവ്. 19 െപദായാവിെന്റ മക്കൾ:
െസരുബ്ബാേബൽ, ശിെമയി. െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
മക്കൾ: െമശുല്ലാം, ഹനന്യാവ,് അവരുെട
സേഹാദരി െശേലാമീത്ത് എന്നിവരും 20ഹശൂബാ,
ഓെഹൽ, േബെരഖ്യാവ,് ഹസദ്യാവ്, യൂശബ-്
േഹെസദ് എന്നീ അഞ്ചുേപരും തെന്ന.
21ഹനന്യാവിെന്റ മക്കൾ: െപലത്യാവ്, െയശയ്യാവ,്
െരഫായാവിെന്റ മക്കൾ, അർന്നാെന്റ മക്കൾ,
ഓബദ്യാവിെന്റ മക്കൾ, െശഖന്യാവിെന്റ
മക്കൾ. 22 െശഖന്യാവിെന്റ മകൻ: െശമയ്യാവ;്
െശമയ്യാവിെന്റ മക്കൾ: ഹത്തൂശ,് യിഗാൽ,
ബാരീഹ,് െനയര്യാവ,് ശാഫാത്ത് ഇങ്ങെന
ആറ് േപർ. 23 െനയര്യാവിന ്െറ മക്കൾ:
എേല്യാേവനായി, ഹിസ്കീയാവ,് അ്രസീക്കാം
ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 24 എേല്യാേവനായിയുെട
മക്കൾ: േഹാദവ്യാവ,് എല്യാശീബ്, െപലായാവ്,
അക്കൂബ,് േയാഹാനാൻ, െദലായാവ,് അനാനി
ഇങ്ങെനഏഴുേപർ.

4
1 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: േപെരസ്,
െഹേ്രസാൻ, കർമ്മി, ഹൂർ, േശാബൽ.
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2 േശാബലിെന്റ മകനായ െരയായാവ് യഹത്തിെന
ജനിപ്പിച്ച ; യഹത്ത് അഹൂമായിെയയും
ലാഹദിെനയും ജനിപ്പിച്ച . ഇവർ േസാരത്യരുെട
കുലങ്ങൾ. 3 ഏതാമിെന്റ അപ്പനിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ചവർ: യി്രസേയൽ, യിശ്മാ, യിദ്ബാശ്;
അവരുെടസേഹാദരിക്ക്ഹെസ്സെലാേല്പാനിഎന്നു
േപർ. 4 െപനൂേവൽ െഗേദാരിെന്റ അപ്പനും,
ഏെസർ ഹൂശയുെട അപ്പനും ആയിരുന്നു.
ഇവർ േബത്ത-്േലേഹമിന ്െറ അപ്പനായ
എ്രഫാത്തയുെട ആദ്യജാതനായ ഹൂരിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 5 െതേക്കാവയുെട അപ്പനായ
അശ്ഹൂരിന് േഹലാ, നയരാ എന്ന രണ്ടു
ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 നയരാ അവന്
അഹുസ്സാം, േഹെഫർ, േതമനി, ഹായഹസ്താരി
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . ഇവർ നയരയുെട
പു്രതന്മാർ. 7 േഹലയുെട പു്രതന്മാർ: േസെരത്ത്,
െയേസാഹർ,എത്നാൻ. 8 േകാസ്ആനൂബിെനയും
േസാേബബെയയും ഹാരൂമിെന്റ മകനായ
അഹർേഹലിെന്റ കുലങ്ങെളയും ജനിപ്പിച്ച .
9 യേബ്ബസ് തെന്റ സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ
ഏറ്റവും മാന്യൻ ആയിരുന്നു; അവെന്റ അമ്മ:
ഞാൻ അവെന വ്യസനേത്താെട ്രപസവിച്ച
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് യേബ്ബസ് എന്നു േപരിട്ട .
10 യേബ്ബസ് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേത്താട:്
“നീ എെന്ന നിശ്ചയമായി അനു്രഗഹിച്ച്
എെന്റ അതിർ വിസ്താരമാക്കുകയും, നിെന്റ
ൈക എേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന് അനർത്ഥം
എനിക്ക് വ്യസനകാരണമായി തീരാെത എെന്ന
കാക്കുകയും െചയ്താൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു”
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എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . അവൻ അേപക്ഷിച്ചതിെന
ൈദവം അവന് നല്കി. 11 ശൂഹയുെട
സേഹാദരനായ െകലൂബ് െമഹീരിെന ജനിപ്പിച്ച ;
ഇവൻ എസ്േതാെന്റ പിതാവ്. 12 എസ്േതാൻ
േബത്ത-്രാഫെയയും പാേസഹെയയും
ഈർനാഹാസിെന്റ അപ്പനായ െതഹിന്നെയയും
ജനിപ്പിച്ച . ഇവർ േരഖാനിവാസികൾ
ആകുന്നു. 13 െകനസ്സിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഒത്നീേയൽ, െസരായാവ;് ഒത്നീേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ഹഥത്ത്. 14 െമേയാേനാഥയി
ഒ്രഫെയ ജനിപ്പിച്ച ; െസരായാവ് േഗ-
ഹരാശീമിെന്റ അപ്പനായ േയാവാബിെന
ജനിപ്പിച്ച ; അവർ െകൗശലപ്പണിക്കാർ
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 15 െയഫുെന്നയുെട
മകനായ കാേലബിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഈരൂ,
ഏലാ, നായം; ഏലയുെട പു്രതന്മാർ: െകനസ്.
16 െയഹലേലലിെന്റ പു്രതന്മാർ: സീഫ്,
സീഫാ, തീര്യാ, അസെരേയൽ. 17 എ്രസയുെട
പു്രതന്മാർ: േയെഥർ, േമെരദ,് ഏെഫർ,
യാേലാൻ എന്നിവരായിരുന്നു. േമെരദിെന്റ ഭാര്യ
മിര്യാമിെനയും ശമ്മെയയും എസ്െതേമാവയുെട
അപ്പനായ യിശ്ബഹിെനയും ്രപസവിച്ച .
18അവെന്റ ഭാര്യയായ െയഹൂദീയ െഗേദാരിെന്റ
അപ്പനായ േയെരദിെനയും േസാേഖാവിെന്റ
അപ്പനായ േഹെബരിെനയും സാേനാഹയുെട
അപ്പനായ െയക്കൂഥീേയലിെനയും ്രപസവിച്ച .
േമെരദ് പരി്രഗഹിച്ച ഫറേവാെന്റ മകളായ
ബിഥ്യയുെട പു്രതന്മാർ ഇവരാകുന്നു.
19 നഹമിെന്റ സേഹാദരിയും േഹാദീയാവിെന്റ
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ഭാര്യയുമായവള െട പു്രതന്മാർ: ഗർമ്മ്യനായ
െകയീലയുെട അപ്പനും മയഖാത്യനായ
എസ്െതേമാവയും തേന്ന. 20 ശീേമാെന്റ
പു്രതന്മാർ: അമ്േനാൻ, രിന്നാ, െബൻ-ഹാനാൻ,
തീേലാൻ. യിശിയുെട പു്രതന്മാർ: േസാേഹത്ത,്
െബൻ-േസാേഹത്ത.് 21 െയഹൂദയുെട മകനായ
േശലയുെട പു്രതന്മാർ: േലഖയുെട അപ്പനായ
ഏരും, മാേരശയുെട അപ്പനായ ലദയും,
േബത്ത-്അശ്െബയയിൽ െനയ്ത്തുേജാലി
െചയ്യന്നവരുെട കുലങ്ങള ം; 22 േയാക്കീമും
േകാേസബാ നിവാസികള ം േമാവാബിൽ
അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന േയാവാശ,് സാരാഫ്
എന്നിവരും യാശുബീ-േലെഹമും തേന്ന.
ഇവ പുരാണവൃത്താന്തങ്ങൾ* ആകുന്നു.
23 ഇവർ െനതായീമിലും െഗേദരയിലും
താമസിച്ച കുശവന്മാർ ആയിരുന്നു; അവർ
രാജാവിേനാടുകൂെട അവെന്റ േവലെചയ്യ വാൻ
അവിെട താമസിച്ച . 24ശിെമേയാെന്റ പു്രതന്മാർ:
െനമൂേവൽ, യാമീൻ, യാരീബ്, േസരഹ,്
െശൗല് ; 25 അവെന്റ മകൻ ശല്ല ം; അവെന്റ
മകൻ മിബ്ശാം; അവെന്റ മകൻ മിശ്മാ.
26 മിശ്മയുെട പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ
ഹമ്മൂേവൽ; അവെന്റ മകൻ സക്കൂർ; അവെന്റ
മകൻ ശിെമയി; 27 ശിെമയിക്ക് പതിനാറ്
പു്രതന്മാരും ആറ് പു്രതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു;
എങ്കിലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് അധികം
മക്കളില്ലായ്കയാൽ അവരുെട കുലെമല്ലാം
െയഹൂദാമക്കേളാളം വർദ്ധിച്ചില്ല. 28അവർ േബർ-
േശബയിലും 29േമാലാദയിലുംഹസർ-ശൂവാലിലും
* 4. 22 പുരാണവൃത്താന്തങ്ങൾചരി്രതേരഖകൾ
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ബിൽഹയിലും 30 ഏെസമിലും േതാലാദിലും
െബഥുേവലിലും 31 െഹാർമ്മയിലും സിക്ലാഗിലും
േബത്ത-്മർക്കാേബാത്തിലും ഹസർ-സൂസീമിലും
േബത്ത-്ബിരിയിലും ശയരയീമിലും താമസിച്ച .
ഇവ ദാവീദിെന്റ വാഴ്ചവെര അവരുെട
പട്ടണങ്ങൾആയിരുന്നു. 32അവരുെട ്രഗാമങ്ങൾ:
ഏതാം, അയീൻ, രിേമ്മാൻ, േതാെഖൻ,
ആശാൻ ഇങ്ങെന അഞ്ച് പട്ടണവും 33 ഈ
പട്ടണങ്ങള െട ചുറ്റ ം ബാൽവെര അവയ്ക്കുള്ള
സകല്രഗാമങ്ങള ം തേന്ന. ഇവ അവരുെട
വാസസ്ഥലങ്ങൾ. അവർക്ക് സ്വന്തവംശാവലിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 34 െമേശാബാബ,് യേമ്ലക,്
അമസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാശാ, േയാേവൽ,
35 അസീേയലിെന്റ മകനായ െസരായാവിെന്റ
മകനായ േയാശിബ്യാവിെന്റ മകനായ
േയഹൂ, എേല്യാേവനായി, 36 യയേക്കാബാ,
െയേശാഹായാവ,് അസായാവ്, അദീേയൽ,
യസീമീേയൽ, 37 െബനായാവ,് െശെമയാവിെന്റ
മകനായ ശി്രമിയുെട മകനായ െയദായാവിെന്റ
മകനായ അേല്ലാെന്റ മകനായ ശിഫിയുെട
മകനായ സീസാ; 38 േപർവിവരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവർ തങ്ങള െട കുലങ്ങളിൽ
്രപഭുക്കന്മാരായിരുന്നു;അവരുെടപിതൃഭവനങ്ങൾ
ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. 39 അവർ തങ്ങള െട
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക് േമച്ചൽ തിരേയണ്ടതിന്
െഗേദാർ്രപേവശനേത്താളം താഴ്വരയുെട
കിഴക്കുവശംവെര യാ്രതെചയ്തു. 40 അവർ
പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ േമച്ചൽ
കെണ്ടത്തി; േദശം വിസ്താരവും സ്വസ്ഥതയും
സമാധാനവും ഉള്ളതായിരുന്നു; അവിടെത്ത
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പൂർവ്വനിവാസികൾ ഹാംവംശക്കാരായിരുന്നു.
41 േപർവിവരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവർ
െയഹൂദ്യരാജാവായയഹിസ്കീയാവിെന്റകാലത്ത്
അവിെട െചന്ന് അവരുെട കൂടാരങ്ങെളയും
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന െമയൂന്യെരയും
ആ്രകമിച്ച , അവർക്ക് നിർമ്മൂലനാശം
വരുത്തുകയും അവിെട തങ്ങള െട
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക് േമച്ചൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട്
അവർക്ക് പകരം താമസിക്കുകയും െചയ്തു.
42 ശിെമേയാന്യരായ ഇവരിൽ അഞ്ഞൂറുേപർ,
യിശിയുെട പു്രതന്മാരായ, െപലത്യാവ്,
െനയര്യാവ,് െരഫായാവ,് ഉസ്സീേയൽ എന്നീ
തലവന്മാേരാടുകൂെട േസയീർപർവ്വതത്തിേലക്ക്
യാ്രതെചയ്തു. 43 അവർ അവേശഷിച്ചിരുന്ന
അമാേലക്യെര സംഹരിച്ച് ഇന്നുവെര അവിെട
താമസിക്കുന്നു.

5
1 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ
പു്രതന്മാർ: അവനേല്ലാ ആദ്യജാതൻ;
എങ്കിലും അവൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ ശയ്യെയ
അശുദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ട് അവെന്റ
േജ്യഷ്ഠാവകാശം യി്രസാേയലിെന്റ മകനായ
േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ; വംശാവലി
േജ്യഷ്ഠാവകാശ്രപകാരം എണ്ണ വാനുള്ളതുമല്ല.
2 െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ
്രപബലനായ്തീർന്നു; അവനിൽനിന്ന് ്രപഭു
ഉത്ഭവിച്ച ; േജ്യഷ്ഠാവകാശേമാ േയാേസഫിന്
ലഭിച്ച . 3 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ
രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹാേനാക്ക,് പല്ല ,
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െഹേ്രസാൻ, കർമ്മി. 4 േയാേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അവെന്റ മകൻ െശമയ്യാവ;് അവെന്റ മകൻ
േഗാഗ;്അവെന്റ മകൻ ശിെമയി;അവെന്റ മകൻ
മീഖാ; 5അവെന്റ മകൻ െരയായാവ;് അവെന്റ
മകൻ ബാൽ; 6 അവെന്റ മകൻ െബേയര;
അവെന അശ്ശ ർ രാജാവായ തിൽഗത്ത്-
പിേലസർ തടവുകാരനായി െകാണ്ടുേപായി;
അവൻ രൂേബന്യരിൽ തലവനായിരുന്നു.
7 അവരുെട വംശാവലി തലമുറതലമുറയായി
എഴുതിയിരുന്ന്രപകാരം കുലംകുലമായി അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ ആെരന്നാൽ: തലവനായ
യയീേയൽ, 8 െസഖര്യാവ,് അേരാേവരിൽ
െനേബാവും ബാൽ-െമേയാനുംവെര പാർത്ത
േബല;അവൻേയാേവലിെന്റ മകനായ േശമയുെട
മകനായ ആസാസിെന്റ മകനായിരുന്നു.
9 അവരുെട കന്നുകാലികൾ ഗിെലയാദ ്േദശത്ത്
വർദ്ധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ കിഴേക്കാട്ട്
്രഫാത്ത് നദിമുതൽ മരുഭൂമിവെര താമസിച്ച .
10 െശൗലിെന്റ കാലത്ത് അവർ ഹഗര്യേരാട്
യുദ്ധംെചയ്തു; അവർ അവരുെട കയ്യാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടേശഷം അവർ ഗിെലയാദിന് കിഴക്ക്
എല്ലാടവും കൂടാരംഅടിച്ച് താമസിച്ച .

11 ഗാദിെന്റ പു്രതന്മാർ അവർക്ക് എതിെര
ബാശാൻേദശത്ത് സൽകാവെര താമസിച്ച .
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
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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,
അതിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലും ശാേരാനിെല
എല്ലാപുല്പ റങ്ങള െടയും അതിർവെര താമസിച്ച .
17 ഇവരുെട വംശാവലി ഒെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാവായ േയാഥാമിെന്റകാലത്തും യി്രസാേയൽ
രാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ കാലത്തും
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

18 രൂേബൻ, ഗാദ് എന്നീ േഗാ്രതങ്ങളിലും
മനെശ്ശയുെട പാതി േഗാ്രതത്തിലുമായി
നാല്പത്തി നാലായിരെത്തഴുനൂറ്ററുപത്
പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
ൈധര്യമുള്ളവരും, വാള ം പരിചയും
എടുക്കുവാനും, വില്ല കുെലച്ച് എയ്യ വാനും
്രപാപ്തിയുള്ളവരും യുദ്ധസാമർത്ഥ്യമുള്ളവരും
ആയിരുന്നു. 19 അവർ ഹഗര്യേരാടും െയതൂർ,
നാഫീശ,് േനാദാബ്എന്നിവേരാടുംയുദ്ധംെചയ്തു.
20 ൈദവത്തിൽനിന്ന് അവർക്ക് സഹായം
ലഭിക്കയാൽ ഹഗര്യരും കൂെടയുള്ളവെരല്ലാവരും
അവരുെടകയ്യിൽഅകെപ്പട്ട ;അവർയുദ്ധത്തിൽ
ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച് അവനിൽ ആ്രശയം
െവച്ചതുെകാണ്ട് അവൻ അവരുെട ്രപാർത്ഥന
േകട്ട് ഉത്തരമരുളി. 21 അവർ അമ്പതിനായിരം
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ഒട്ടകം, രണ്ടുലക്ഷത്തമ്പതിനായിരം ആട്,
രണ്ടായിരം കഴുത എന്നിങ്ങെന അവരുെട
കന്നുകാലികെളയും ഒരു ലക്ഷം ആള കെളയും
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 22 യുദ്ധം
ൈദവഹിതത്താൽ ഉണ്ടായതുെകാണ്ട്
അധികംേപർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണു. അവർ
്രപവാസകാലംവെരഅവിെടതാമസിച്ച .

23 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതക്കാർ
ബാശാൻ മുതൽ ബാൽ-െഹർേമ്മാനും,
െസനീരും, െഹർേമ്മാൻ പർവ്വതവും വെര
താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ വർദ്ധിച്ച വന്നു.
24 അവരുെട പിതൃഭവനങ്ങള െട തലവന്മാർ:
ഏെഫർ, യിശി, എലീേയൽ, അസ്്രതീേയൽ,
യിെരമ്യാവ്, േഹാദവ്യാവ,് യഹദീേയൽ; അവർ
ൈധര്യമുള്ളവരും ്രപസിദ്ധരും തങ്ങള െട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക്തലവന്മാരുംആയിരുന്നു.

25എന്നാൽഅവർതങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവേത്താട് അവിശ്വസ്തരായിരുന്നു. ൈദവം
അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ
േദശെത്ത ജാതികള െട േദവന്മാെര ആരാധിച്ച .
26 ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം
അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാരായ പൂലിെന്റയും -
തിൽഗത്ത്-പിേലസറിന ്െറ - മനസ്സണർത്തി;
അവൻ രൂേബന്യെരയും ഗാദ്യെരയും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതെത്തയും പിടിച്ച് ഹലഹിേലക്കും
ഹാേബാരിേലക്കും ഹാരയിേലക്കും േഗാസാൻ
നദീതീരേത്തയ്ക്കും െകാണ്ടുേപായി; അവിെട
അവർഇന്നുവെരയും താമസിക്കുന്നു.
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6
1 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: േഗർേശാൻ,
െകഹാത്ത്, െമരാരി. 2 െകഹാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ,
ഉസ്സീേയൽ. 3അ്രമാമിെന്റ മക്കൾ: അഹേരാൻ,
േമാെശ, മിര്യാം, അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ:
നാദാബ്, അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ.
4 എെലയാസാർ ഫീെനഹാസിെന ജനിപ്പിച്ച ;
ഫീെനഹാസ് അബീശൂവെയ ജനിപ്പിച്ച ;
5 അബീശൂവ ബുക്കിെയ ജനിപ്പിച്ച ; ബുക്കി
ഉസ്സിെയജനിപ്പിച്ച ; 6ഉസ്സി െസരഹ്യാെവജനിപ്പിച്ച ;
െസരഹ്യാവ് െമരാേയാത്തിെന ജനിപ്പിച്ച ;
7െമരാേയാത്ത്അമര്യാെവജനിപ്പിച്ച ; 8അമര്യാവ്
അഹിത്തൂബിെന ജനിപ്പിച്ച ; അഹീത്തൂബ്
സാേദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച ; സാേദാക്ക്
അഹീമാസിെന ജനിപ്പിച്ച ; 9 അഹിമാസ്
അസര്യാെവജനിപ്പിച്ച ;അസര്യാവ് േയാഹാനാെന
ജനിപ്പിച്ച ; 10േയാഹാനാൻഅസര്യാെവജനിപ്പിച്ച ;
ഇവനാകുന്നു ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ
പണിതആലയത്തിൽപൗേരാഹിത്യം നടത്തിയത.്
11 അസര്യാവ് അമര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ; അമര്യാവ്
അഹീത്തൂബിെന ജനിപ്പിച്ച ; 12 അഹീത്തൂബ്
സാേദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച ; സാേദാക്ക്
ശല്ല മിെന ജനിപ്പിച്ച ; 13 ശല്ല ം ഹില്ക്കീയാെവ
ജനിപ്പിച്ച ; ഹില്ക്കീയാവ് അസര്യാെവ
ജനിപ്പിച്ച ; 14 അസര്യാവ് െസരായാെവ
ജനിപ്പിച്ച ; െസരായാവ് െയേഹാസാദാക്കിെന
ജനിപ്പിച്ച . 15 യേഹാവാ െനബൂഖദ്േനസ്സർ
മുഖാന്തരം െയഹൂദെയയും െയരൂശേലമിെനയും



1 ദിനവൃത്താന്തം 6:16 xxii 1 ദിനവൃത്താന്തം 6:28

്രപവാസത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ
െയേഹാസാദാക്കും േപാേകണ്ടിവന്നു.

16 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: െഗർേശാം,
െകഹാത്ത്, െമരാരി. 17 െഗർേശാമിെന്റ
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: ലിബ്നി, ശിെമയി.
18 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ,
െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ. 19 െമരാരിയുെട
പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, മൂശി. 20 േലവ്യരുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിൻ്രപകാരം അവരുെട കുലങ്ങൾ
ഇവ തേന്ന. െഗർേശാമിെന്റ മകൻ ലിബ്നി;
അവെന്റ മകൻയഹത്ത;്അവെന്റ മകൻസിമ്മാ;
21 അവെന്റ മകൻ േയാവാഹ;് അവെന്റ മകൻ
ഇേദ്ദാ; അവെന്റ മകൻ േസരഹ;് അവെന്റ മകൻ
െയയ്രഥായി. 22 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അവെന്റ മകൻ അമ്മീനാദാബ;് അവെന്റ
മകൻ േകാരഹ്; അവെന്റ മകൻ അസ്സീർ;
23 അവെന്റ മകൻ എൽക്കാനാ; അവെന്റ
മകൻ എബ്യാസാഫ;് അവെന്റ മകൻ അസ്സീർ;
24 അവെന്റ മകൻ തഹത്ത;് അവെന്റ മകൻ
ഊരീേയൽ; അവെന്റ മകൻ ഉസ്സീയാവ;് അവെന്റ
മകൻ െശൗൽ. 25 എല്ക്കാനയുെട പു്രതന്മാർ:
അവെന്റ മകൻ അമാസായി; അവെന്റ മകൻ
അഹിേമാത്ത.് 26 എല്ക്കാനയുെട പു്രതന്മാർ:
അവെന്റ മകൻ േസാഫായി; അവെന്റ മകൻ
നഹത്ത;് 27 അവെന്റ മകൻ എലീയാബ്;
അവെന്റ മകൻ െയേരാഹാം; അവെന്റ മകൻ
എല് ക്കാനാ; 28 ശമൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതൻ േയാേവൽ*, രണ്ടാമൻ അബീയാവ.്
* 6. 28 േയാേവൽവസ്നി
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29 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി;അവെന്റ മകൻ
ലിബ്നി;അവെന്റമകൻശിെമയി;അവെന്റമകൻ
ഉസ്സാ; 30 അവെന്റ മകൻ ശിെമയാ; അവെന്റ
മകൻ ഹഗ്ഗീയാവ;് അവെന്റ മകൻ അസായാവ്.
31 െപട്ടകം ൈദവാലയത്തിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ചതിന്
േശഷം ദാവീദ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
സംഗീതശു്രശൂഷയ്ക്ക് നിയമിച്ചവർ ഇവരാകുന്നു.
32 അവർ ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ
യേഹാവയുെട ആലയം പണിതതുവെര,
തിരുനിവാസമായ സാമഗമനകൂടാരത്തിന്
മുമ്പിൽ സംഗീതശു്രശൂഷെചയ്തു; അവർ
തങ്ങള െട ്രകമ്രപകാരം ശു്രശൂഷെചയ്തുേപാന്നു.
33തങ്ങള െട പു്രതന്മാേരാടുകൂെട ശു്രശൂഷിച്ചവർ:
െകഹാത്യരുെട പു്രതന്മാരിൽ സംഗീതക്കാരനായ
േഹമാൻ;അവൻേയാേവലിെന്റമകൻ; േയാേവൽ
ശമൂേവലിെന്റ മകൻ; 34അവൻഎല ്ക്കാനായുെട
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 അസര്യാവിെന്റ
മകൻ;അവൻ െസഫന്യാവിെന്റ മകൻ; 37അവൻ
തഹത്തിെന്റ മകൻ; അവൻ അസ്സീരിെന്റ മകൻ;
അവൻ എബ്യാസാഫിെന്റ മകൻ; അവൻ
േകാരഹിെന്റ മകൻ; 38 അവൻ യിസ്ഹാരിെന്റ
മകൻ; അവൻ െകഹാത്തിെന്റ മകൻ; അവൻ
േലവിയുെട മകൻ; അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
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മകൻ; 39 അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് നിന്ന
അവെന്റ സേഹാദരൻ ആസാഫ:് ആസാഫ്
െബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ; അവൻ ശിെമയയുെട
മകൻ; 40അവൻ മീഖാേയലിെന്റ മകൻ; അവൻ
ബയേശയാവിെന്റ മകൻ; അവൻ മല ്ക്കിയുെട
മകൻ; അവൻ എത്നിയുെട മകൻ; 41 അവൻ
േസരഹിെന്റമകൻ;അവൻഅദായാവിെന്റമകൻ;
42അവൻ ഏഥാെന്റ മകൻ; അവൻ സിമ്മയുെട
മകൻ; അവൻ ശിെമയിയുെട മകൻ; 43അവൻ
യഹത്തിെന്റ മകൻ; അവൻ െഗർേശാമിെന്റ
മകൻ; അവൻ േലവിയുെട മകൻ. 44അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായ െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ
ഇടത്തുഭാഗത്തുനിന്ന;് കീശിയുെട മകൻ
ഏഥാൻ; അവൻ അബ്ദിയുെട മകൻ; അവൻ
മല്ലക്കിെന്റ മകൻ; 45 അവൻ ഹശബ്യാവിെന്റ
മകൻ; അവൻ അമസ്യാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ; 46അവൻഅംസിയുെട
മകൻ; അവൻ ബാനിയുെട മകൻ; അവൻ
ശാെമരിെന്റ മകൻ; അവൻ മഹ്ലിയുെട മകൻ.
47അവൻമൂശിയുെട മകൻ;അവൻെമരാരിയുെട
മകൻ; അവൻ േലവിയുെട മകൻ. 48അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ ൈദവാലയമായ
തിരുനിവാസത്തിെല സകലശു്രശൂഷയ്ക്കും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 49 എന്നാൽ അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും േഹാമയാഗപീഠത്തിേന്മലും
ധൂപപീഠത്തിേന്മലും ബലി അർപ്പിച്ച ;
അവർ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെല
സകലശു്രശൂഷയ്ക്കും ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനായ േമാെശ കല്പിച്ച്രപകാരെമാെക്കയും
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യി്രസാേയലിനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യ വാനും നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
50 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ; അവെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ്;
അവെന്റ മകൻ അബീശൂവ; 51അവെന്റ മകൻ
ബുക്കി; അവെന്റ മകൻ ഉസ്സി; അവെന്റ മകൻ
െസരഹ്യാവു; അവെന്റ മകൻ െമരാേയാത്ത്;
52 അവെന്റ മകൻ അമര്യാവു; അവെന്റ മകൻ
അഹീത്തൂബ;് 53 അവെന്റ മകൻ സാേദാക;്
അവെന്റമകൻഅഹീമാസ്.

54 ്രഗാമം്രഗാമമായി അഹേരാെന്റ
പിന്തുടർച്ചക്കാരുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ:
െകഹാത്യരുെട കുലമായ അഹേരാന്യർക്ക്
55 ഒന്നാമത് ചീട്ട് വീണു. അവർക്ക്
െയഹൂദാേദശത്ത് െഹേ്രബാനും ചുറ്റ മുള്ള
പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു. 56 എന്നാൽ
പട്ടണത്തിെന്റ വയലുകള ം അതിേനാട്
േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം െയഫുെന്നയുെട മകനായ
കാേലബിന് െകാടുത്തു. 57 അഹേരാെന്റ
മക്കൾക്ക് അവർ സേങ്കതനഗരമായ
െഹേ്രബാനും ലിബ്നയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
യത്ഥീരും എസ്െതേമാവയും അവയുെട
പുല്പ റങ്ങള ം 58 ഹീേലാനും പുല്പ റങ്ങള ം,
െദബീരും പുല്പ റങ്ങള ം 59ആശാനും പുല്പ റങ്ങള ം
േബത്ത-്േശെമശും പുല്പ റങ്ങള ം; 60 െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഗിബയും പുല്പ റങ്ങള ം
അേല്ലെമത്തും പുല്പ റങ്ങള ം അനാേഥാത്തും
പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു. കുലംകുലമായി
അവർക്ക് കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങൾ ആെക
പതിമൂന്ന്. 61 െകഹാത്തിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽ
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ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്ക്, മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിൽ നിന്ന്, ചീട്ടിട്ട പത്ത്
പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു. 62 െഗർേശാമിെന്റ
മക്കൾക്ക് കുലംകുലമായി യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിലും ആേശർേഗാ്രതത്തിലും;
നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിലും ബാശാനിെല
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിലും പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ
െകാടുത്തു. 63 െമരാരിയുെട മക്കൾക്ക്
കുലംകുലമായി രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിലും
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിലും െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിലും
ചീട്ടിട്ട് പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു.
64 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈ പട്ടണങ്ങള ം
പുല്പ റങ്ങള ം േലവ്യർക്ക് െകാടുത്തു.
65 െയഹൂദാമക്കള െട േഗാ്രതത്തിലും
ശിെമേയാൻമക്കള െട േഗാ്രതത്തിലും
െബന്യാമീൻ മക്കള െട േഗാ്രതത്തിലും േപർ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണങ്ങെള ചീട്ടിട്ട്
െകാടുത്തു. 66 െകഹാത്ത് മക്കള െട ചില
കുലങ്ങൾേക്കാ എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ
തങ്ങൾക്ക് അധീനമായ പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു.
67 സേങ്കതനഗരങ്ങളായ എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
െശേഖമും പുല്പ റങ്ങള ം േഗെസരും പുല്പ റങ്ങള ം
െയാക്െമയാമും പുല്പ റങ്ങള ം 68 േബത്ത-്
േഹാേരാനും പുല്പ റങ്ങള ം 69 അയ്യാേലാനും
പുല്പ റങ്ങള ം ഗത്ത-്രിേമ്മാനും പുല്പ റങ്ങള ം
70 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ ആേനരും
പുല്പ റങ്ങള ം ബിെലയാമും പുല്പ റങ്ങള ം
െകഹാത്യരുെട േശഷം കുലങ്ങൾക്ക് െകാടുത്തു.
71 െഗർേശാമിെന്റ പു്രതന്മാർക്കു മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റ കുലത്തിൽ ബാശാനിൽ
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േഗാലാനും പുല്പ റങ്ങള ം അസ്തേരാത്തും
പുല്പ റങ്ങള ം; 72 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ
കാേദശും പുല്പ റങ്ങള ം ദാെബരത്തും
പുല്പ റങ്ങള ം 73 രാേമാത്തും പുല്പ റങ്ങള ം
ആേനമും പുല്പ റങ്ങള ം; 74 ആേശർ
േഗാ്രതത്തിൽ മാശാലും പുല്പ റങ്ങള ം
അബ്േദാനും പുല്പ റങ്ങള ം 75 ഹൂേക്കാക്കും
പുല്പ റങ്ങള ം രേഹാബും പുല്പ റങ്ങള ം
76 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ ഗലീലയിെല കാേദശും
പുല്പ റങ്ങള ം ഹേമ്മാനും പുല്പ റങ്ങള ം
കിര്യഥയീമും പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു.
77 െമരാരിപു്രതന്മാരിൽ േശഷമുള്ളവർക്ക്
െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ രിേമ്മാേനാവും
പുല്പ റങ്ങള ം താേബാരും പുല്പ റങ്ങള ം;
78 െയരിേഹാവിന് സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനക്കെര
േയാർദ്ദാന് കിഴക്ക് രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ
മരുഭൂമിയിെല േബെസരും പുല്പ റങ്ങള ം
യഹസയും പുല്പ റങ്ങള ം 79 െകേദേമാത്തും
പുല്പ റങ്ങള ം േമഫാത്തും പുല്പ റങ്ങള ം;
80 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തും
പുല്പ റങ്ങള ം മഹനയീമും പുല്പ റങ്ങള ം
81 െഹശ്േബാനും പുല്പ റങ്ങള ം യാേസരും
പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു.

7
1 യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതാലാ,
പൂവാ, യാശൂബ്, ശിേ്രമാൻ ഇങ്ങെന
നാലുേപർ. 2 േതാലയുെട പു്രതന്മാർ: ഉസ്സി,
െരഫായാവ്, െയരിേയൽ, യഹ്മായി, യിബ്സാം,
െശമൂേവൽ എന്നിവർ അവരുെട പിതാവായ
േതാലയുെട ഭവനത്തിന് തലവന്മാരും അവരുെട
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തലമുറകളിൽ പരാ്രകമശാലികള ം ആയിരുന്നു;
അവരുെട സംഖ്യ ദാവീദിെന്റ കാലത്ത്
ഇരുപത്തീരായിരത്തറുനൂറു. 3 ഉസ്സിയുെട
പു്രതൻ യി്രസഹ്യാവ്; യി്രസഹ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാർ:
മീഖാേയൽ, ഓബദ്യാവ്, േയാേവൽ, യിശ്യാവ്;
ഇവർ അഞ്ചുേപരും തലവന്മാരായിരുന്നു.
4അവേരാടുകൂെട അവരുെട വംശാവലി്രപകാരം
കുടുംബംകുടുംബമായി ൈസന്യഗണങ്ങളായി
അറുപത്താറായിരം േപരുണ്ടായിരുന്നു;
അവർക്ക് അേനകഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 5അവരുെട സേഹാദരന്മാരായി
യിസ്സാഖാർകുലങ്ങളിെലാെക്കയും
വംശാവലി്രപകാരം എണ്ണെപ്പട്ട പരാ്രകമശാലികൾ
ആെക എൺപേത്തഴായിരംേപർ.
6 െബന്യാമീന്യർ: േബല, േബെഖർ, െയദീയേയൽ
ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 7 േബലയുെട
പു്രതന്മാർ: എസ്േബാൻ, ഉസ്സി, ഉസ്സീേയൽ,
െയരീേമാത്ത്, ഈരി ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ;
തങ്ങള െട പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരും
പരാ്രകമശാലികള മായി വംശാവലി്രപകാരം
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ഇരുപത്തീരായിരത്തി
മുപ്പത്തിനാലുേപർ. 8 െബെഖരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െസമീരാ, േയാവാശ,് എലീേയസർ,
എേല്യാേവനായി,ഒ്രമി, െയേരേമാത്ത്,അബീയാവ്
അനാേഥാത്ത,് ആേലെമത്ത്; ഇവെരല്ലാവരും
േബെഖരിെന്റ പു്രതന്മാർ. 9 വംശാവലി്രപകാരം
തലമുറതലമുറയായി അവരുെട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായി എണ്ണെപ്പട്ട
പരാ്രകമശാലികൾ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുനൂറ്
േപർ (20, 200). 10 െയദീയേയലിെന്റ പു്രതൻ:
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ബിൽഹാൻ; ബിൽഹാെന്റ പു്രതന്മാർ: െയവൂശ,്
െബന്യാമീൻ, ഏഹൂദ,് െകനയനാ, േസഥാൻ,
തർശീശ,് അഹീശാഫർ. 11 ഇവെരല്ലാവരും
െയദീയേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ; പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക്
തലവന്മാരും പരാ്രകമശാലികള മായി
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുവാൻ തക്ക പടേച്ചവകർ
പതിേനഴായിരത്തി ഇരുനൂറുേപർ (17, 200).
12 ഈരിെന്റ പു്രതന്മാർ: ശുപ്പീം, ഹുപ്പീം;
13അേഹരിെന്റ പു്രതൻ: ഹുശീം; നഫ്താലിയുെട
പു്രതന്മാർ: യഹ്സീേയൽ, ഗൂനി, േയെസർ,
ശല്ല ം; *ഇവർ ബിൽഹയുെട പു്രതന്മാർ†.
14 മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർ: അവെന്റ െവപ്പാട്ടി
അരാമ്യസ്്രതീ ്രപസവിച്ച അ്രസീേയൽ; അവൾ
ഗിെലയാദിെന്റ പിതാവായ മാഖീരിെനയും
്രപസവിച്ച . 15 എന്നാൽ മാഖീർ ഹുപ്പീമിെന്റയും
ശുപ്പീമിെന്റയും സേഹാദരിെയ ഭാര്യയായി
പരി്രഗഹിച്ച ; അവരുെട സേഹാദരിയുെട
േപർ മയഖാ എന്നായിരുന്നു; മാഖീരിെന്റ
രണ്ടാമെത്ത പു്രതെന്റ േപർ െശേലാെഫഹാദ്
എന്നായിരുന്നു; െശേലാെഫഹാദിന് പു്രതിമാർ
മാ്രതെമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 16 മാഖീരിെന്റ
ഭാര്യ മയഖാ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച , അവന്
േപെരശ് എന്നു േപർവിളിച്ച ; അവെന്റ
സേഹാദരന് േശെരശ് എന്നു േപർ; അവെന്റ
പു്രതന്മാർ ഊലാമും േരെക്കമും ആയിരുന്നു.
17 ഊലാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: െബദാൻ. ഇവർ
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ
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ഗിെലയാദിെന്റപു്രതന്മാർആയിരുന്നു. 18അവെന്റ
സേഹാദരിയായ ഹേമ്മാേലെഖത്ത;് ഈശ്-
േഹാദ്, അബിേയെസർ, മഹ്ലാ എന്നിവെര
്രപസവിച്ച . 19 െശമീദയുെട പു്രതന്മാർ: അഹ്യാൻ,
േശെഖം, ലിെക്കഹി, അനീയാം. 20എ്രഫയീമിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ശൂേഥലഹ;് അവെന്റ മകൻ
േബെരദ;് അവെന്റ മകൻ തഹത്ത;് അവെന്റ
മകൻ എലാദാ; അവെന്റ മകൻ തഹത്ത്;
അവെന്റ മകൻ സബാദ്; 21 അവെന്റ മകൻ
ശൂേഥലഹ,് ഏെസർ, എലാദാ; ഇവർ ആ
േദശവാസികളായ ഗത്യരുെട കന്നുകാലികെള
അപഹരിക്കുവാൻ െചന്നതുെകാണ്ട് അവർ
അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22 അവരുെട
പിതാവായ എ്രഫയീം വളെരനാൾ
വിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;അവെന്റസേഹാദരന്മാർ
അവെന ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്നു. 23 പിെന്ന
അവൻ തെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ െചന്നു,
അവൾ ഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ;
തെന്റ ഭവനത്തിന് ആപത്ത് വന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ അവന് െബരീയാവു എന്നു േപർവിളിച്ച .
24അവെന്റ മകൾ െശെയരാ; അവൾ താെഴയും
മുകളിലുമുള്ള േബത്ത-്േഹാേരാനും പട്ടണങ്ങള ം
ഉേസ്സൻ-െശയരയും പണിതു. 25 അവെന്റ
മകൻ േരഫഹും, േരെശഫും; അവെന്റ മകൻ
േതലഹ;് അവെന്റ മകൻ തഹൻ; അവെന്റ
മകൻ ലദാൻ; അവെന്റ മകൻ അമ്മീഹൂദ;്
26അവെന്റ മകൻ എലീശാമാ; അവെന്റ മകൻ
നൂൻ; 27അവെന്റ മകൻ േയാശുവ. 28അവരുെട
അവകാശങ്ങള ം വാസസ്ഥലങ്ങള ം: േബേഥലും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം, കിഴേക്കാട്ട്
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നയരാനും, പടിഞ്ഞാേറാട്ട് േഗെസരും അതിേനാട്
േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം, ഗസ്സയും അതിേനാട്
േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ംവെരയുള്ള െശേഖമും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം, 29 മനെശ്ശയരുെട
േദശത്തിന്നരിെക േബത്ത-്െശയാനും
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം, താനാക്കും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങള ം, െമഗിേദ്ദാവും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം,
േദാരും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം; അവയിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ മകനായ േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാർ പാർത്തു. 30ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
യിമ്നാ, യിശ്വാ, യിശ്വി, െബരീയാവു; ഇവരുെട
സേഹാദരി േസരഹ.് 31െബരീയാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
േഹെബർ, ബിർസയീത്തിെന്റ അപ്പനായ
മല്ക്കീേയൽ. 32 േഹെബർ യേഫ്ലത്തിെനയും
േശേമരിെനയും േഹാഥാമിെനയും അവരുെട
സേഹാദരിയായ ശൂവെയയും ജനിപ്പിച്ച .
33യേഫ്ലത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: പാസാക്,ബിംഹാൽ,
അശ്വാത്ത്; ഇവർ യേഫ്ലത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ.
34 േശേമരിെന്റ പു്രതന്മാർ: അഹീ, െരാഹ്ഗാ,
െയഹുബ്ബാ, അരാം. 35അവെന്റ സേഹാദരനായ
േഹെലമിെന്റ പു്രതന്മാർ: േസാഫഹ,് യിമ്നാ,
േശെലശ്, ആമാൽ. 36 േസാഫഹിെന്റ പു്രതന്മാർ:
സൂഹ, ഹർേന്നെഫർ, ശൂവാൽ, േബരി, യി്രമാ,
37 േബെസർ, േഹാദ്, ശമ്മാ, ശിൽശാ, യി്രഥാൻ,
െബേയരാ. 38 േയെഥരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
െയഫുെന്ന, പിസ്പാ, അരാ. 39 ഉല്ലയുെട
പു്രതന്മാർ: ആരഹ്, ഹന്നീേയൽ, രിസ്യാ.
40 ഇവർ എല്ലാവരും ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാരായി
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരും േ്രശഷ്ഠന്മാരും
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പരാ്രകമശാലികള ം ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ്രപധാനികള ം
ആയിരുന്നു. വംശാവലി്രപകാരം യുദ്ധേസവയ്ക്ക്
്രപാപ്തന്മാരായി എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട സംഖ്യ
ഇരുപത്താറായിരം തേന്ന.

8
1 െബന്യാമീൻ ആദ്യജാതനായ േബലെയയും
രണ്ടാമനായ അശ്േബലിെനയും മൂന്നാമനായ
അഹൂഹിെനയും 2 നാലാമനായ േനാഹെയയും
അഞ്ചാമനായ രഫാെയയും ജനിപ്പിച്ച .
3 േബലയുെട പു്രതന്മാർ: അദ്ദാർ, േഗരാ,
4അബീഹൂദ,് അബീശൂവ, നയമാൻ, അേഹാഹ,്
5 േഗരാ, െശഫൂഫാൻ, ഹൂരാം. 6 ഏഹൂദിെന്റ
പു്രതന്മാേരാ--അവർ ഗിബനിവാസികള െട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാർ; അവർ അവെര
മാനഹത്തിേലക്ക് പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി;
7 നയമാൻ, അഹീയാവ,് േഗരാ എന്നിവെര
അവൻ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി--പിെന്ന
അവൻ ഹുസ്സെയയും അഹീഹൂദിെനയും
ജനിപ്പിച്ച . 8 ശഹരയീം തെന്റ ഭാര്യമാരായ
ഹൂശീമിെനയും ബയരെയയും ഉേപക്ഷിച്ചേശഷം
േമാവാബ ്േദശത്ത് പു്രതന്മാെര ജനിപ്പിച്ച .
9 അവൻ തെന്റ ഭാര്യയായ േഹാേദശിൽ
േയാബാബ്, സിബ്യാവ,് േമശാ, മല ്ക്കാം,
10 െയവൂസ,് സാഖ്യാവ്, മിർമ്മാ എന്നിവെര
ജനിപ്പിച്ച . ഇവർ അവെന്റ പു്രതന്മാരും
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരും ആയിരുന്നു.
11 ഹൂശീമിൽ അവൻ അബീത്തൂബിെനയും
എല്പയലിെനയും ജനിപ്പിച്ച . 12 എല്പയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ഏെബർ, മിശാം, േശെമർ;
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ഇവൻ ഓേനാവും േലാദും അതിേനാട്
േചർന്ന പട്ടണങ്ങള ം പണിതു; 13 െബരീയാവ്,
േശമ--ഇവർ അയ്യാേലാൻ നിവാസികള െട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായിരുന്നു. അവർ
ഗത്ത് നിവാസികെളഓടിച്ച കളഞ്ഞു; 14അേഹ്യാ,
ശാശക്, െയേരാേമാത്ത്, 15 െസബദ്യാവ്,
അരാദ്, ഏെദർ, മീഖാേയൽ, 16 യിശ്പാ,
േയാഹാ; എന്നിവർ െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ.
17 െസബദ്യാവ,് െമശുല്ലാം, ഹിസ്കി, െഹെബർ,
18 യിശ്െമരായി, യിസ്ലീയാവ്, േയാബാബ്
എന്നിവർ 19 എല്പയലിെന്റ പു്രതന്മാർ. യാക്കീം,
സി്രകി, 20 സബ്ദി, എലിേയനായി, സിെല്ലഥായി,
21എലീേയർ, അദായാവ്, െബരായാവ,് ശി്രമാത്ത്
എന്നിവർ ശിമിയുെട പു്രതന്മാർ; 22 യിശ്ഫാൻ,
ഏെബർ, എലീേയൽ, 23 അബ്േദാൻ, സി്രകി,
ഹാനാൻ 24 ഹനന്യാവ,് ഏലാം, അേന്ഥാഥ്യാവ്,
25യിഫ്േദയാ, െപനൂേവൽഎന്നിവർശാശക്കിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 26 ശംെശരായി, െശഹര്യാവു,
അഥല്യാവ,് 27 യാെരശ്യാവു, എലീയാവു, സി്രകി
എന്നിവർ െയേരാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ. 28 ഇവർ
അവരുെട തലമുറകളിൽ പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക്
തലവന്മാരും ്രപധാനികള ം ആയിരുന്നു;
അവർ െയരൂശേലമിൽ പാർത്തിരുന്നു.
29 ഗിെബേയാനിൽ ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ
െയയീേയലും അവെന്റ ഭാര്യ മയഖായും
താമസിച്ചിരുന്നു 30 അവെന്റ ആദ്യജാതൻ
അബ്േദാൻ കൂടാെത സൂർ, കീശ,് ബാൽ,
നാദാബ്, 31 െഗേദാർ, അേഹ്യാ, േസെഖർ
എന്നിവരും താമസിച്ചിരുന്നു. 32 മിേക്ലാത്ത്
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ശിെമയെയ ജനിപ്പിച്ച ; ഇവരും തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ
താമസിച്ച . 33 േനർ കീശിെന ജനിപ്പിച്ച , കീശ്
െശൗലിെന ജനിപ്പിച്ച , െശൗല് േയാനാഥാെനയും
മല ്ക്കീശൂവെയയും അബീനാദാബിെനയും എശ്-
ബാലിെനയും ജനിപ്പിച്ച . 34 േയാനാഥാെന്റ
മകൻ െമരീബ്ബാൽ; െമരീബ്ബാൽ മീഖെയ
ജനിപ്പിച്ച . 35 മീഖയുെട പു്രതന്മാർ: പീേഥാൻ,
േമെലക്, തേരയ, ആഹാസ.് 36 ആഹാസ്
െയേഹാവദ്ദെയ ജനിപ്പിച്ച ; യേഹാവദ്ദാ
അേലെമത്ത്, അസ്മാെവത്ത,് സി്രമി എന്നിവെര
ജനിപ്പിച്ച ; സി്രമി േമാസെയ ജനിപ്പിച്ച ; േമാസാ
ബിനയെയ ജനിപ്പിച്ച ; 37 അവെന്റ മകൻ
രാഫാ; അവെന്റ മകൻ എലാസാ; 38 അവെന്റ
മകൻ ആേസൽ; ആേസലിന് ആറ് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവരുെട േപരുകൾ:അ്രസീക്കാം,
െബാ്രഖൂം, യിശ്മാേയൽ, െശര്യാവു, ഓബദ്യാവു,
ഹാനാൻ. ഇവർ എല്ലാവരും ആേസലിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 39 ആേസലിെന്റ സേഹാദരനായ
ഏെശക്കിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റആദ്യജാതൻ
ഊലാം; രണ്ടാമൻ െയവൂശ,് മൂന്നാമൻ
എലീേഫെലത്ത്. 40 ഊലാമിെന്റ പു്രതന്മാർ
പരാ്രകമശാലികള ം വില്ലാളികള ം ആയിരുന്നു;
അവർക്ക് അേനകം പു്രതന്മാരും െപൗ്രതന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട സംഖ്യ നൂറ്റമ്പത് (150).
ഇവർഎല്ലാവരും െബന്യാമീന്യസന്തതികൾ.

9
1 യി്രസാേയൽ മുഴുവനും വംശാവലിയായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു; അത് യി്രസാേയൽ
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രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. െയഹൂദെയേയാ
അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം ്രപവാസികളായി
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 2 അവരുെട
അവകാശത്തിലും പട്ടണങ്ങളിലും
ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യനിവാസികൾ
യി്രസാേയല്യരും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
ൈദവാലയദാസന്മാരും ആയിരുന്നു.
3 െയരൂശേലമിേലാ ചില െയഹൂദ്യരും
െബന്യാമീന്യരും എ്രഫയീമ്യരും മനെശ്ശയരും
താമസിച്ച . 4 അവർ: െയഹൂദയുെട മകനായ
േപെരസ്സിെന്റ മക്കളിൽ ബാനിയുെട മകനായ
ഇ്രമിയുെട മകനായ ഒ്രമിയുെട മകനായ
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ ഊഥായി; 5 ശീേലാന്യരിൽ
ആദ്യജാതനായ അസായാവും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും; 6 േസെരഹിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
െയയൂേവലും അവരുെട സേഹാദരന്മാരുമായ
അറുനൂറ്റി െതാണ്ണ റുേപരും (690) 7 െബന്യാമീൻ
പു്രതന്മാരിൽ ഹെസ്സനൂവയുെട മകനായ
േഹാദവ്യാവിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ
മകനായ സല്ല വും 8 െയേരാഹാമിെന്റ മകനായ
യിബ്െനയാവും മി്രകിയുെട മകനായ ഉസ്സിയുെട
മകൻ ഏലയും യിബ്െനയാവിെന്റ മകനായ
െരയൂേവലിെന്റ മകനായ െശഫത്യാവിെന്റ മകൻ
െമശുല്ലാമും 9 തലമുറതലമുറയായി അവരുെട
സേഹാദരന്മാർ ആെക െതാള്ളായിരത്തി
അമ്പത്താറ്േപരും. ഈ പുരുഷന്മാെരാെക്കയും
അവരവരുെട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ
കുടുംബത്തലവന്മാരായിരുന്നു.
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10 പുേരാഹിതന്മാരായ െയദയാവും
െയേഹായാരീബും യാഖീനും, 11അഹീത്തൂബിെന്റ
മകനായ െമരാേയാത്തിെന്റ മകനായ
സാേദാക്കിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ
മകനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായി
ൈദവാലയാധിപനായ 12 അസര്യാവും,
മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ പശ്ഹൂരിെന്റ
മകനായ െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ അദായാവും,
ഇേമ്മരിെന്റ മകനായ െമശിേല്ലമീത്തിെന്റ
മകനായെമശുല്ലാമിെന്റമകനായയഹ്േസരയുെട
മകനായ അദീേയലിെന്റ മകൻ മയശായിയും
13 പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായ അവരുെട
സേഹാദരന്മാരും ആെക ആയിരത്തി എഴുനൂറ്റി
അറുപത്േപർ. ഇവർ ൈദവാലയത്തിെല
ശു്രശൂഷക്ക് അതിസമർത്ഥർ ആയിരുന്നു.
14 േലവ്യരിേലാ െമരാര്യരിൽ ഹശബ്യാവിെന്റ
മകനായഅ്രസീക്കാമിെന്റ മകനായ ഹശ്ശബിെന്റ
മകനായ െശമയ്യാവും 15 ബക്ബക്കരും
േഹെറശും ഗാലാലും ആസാഫിെന്റ മകനായ
സി്രകിയുെട മകനായ മീഖയുെട മകൻ
മത്ഥന്യാവും 16 െയദൂഥൂെന്റ മകനായ
ഗാലാലിെന്റ മകനായ െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ
ഓബദ്യാവും െനേതാഫാത്യരുെട ്രഗാമങ്ങളിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന എല്ക്കാനയുെട മകനായ
17 ആസയുെട മകൻ െബെരഖ്യാവും
ആയിരുന്നു. വാതിൽകാവല്ക്കാരായി
ശല്ല മും അക്കൂബും തൽേമാനും അഹീമാനും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ശല്ല മും അവരുെട തലവനായിരുന്നു.
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18 േലവ്യപാളയത്തിൽ വാതിൽകാവല്ക്കാരായ
ഇവർ കിഴക്ക് വശത്ത് രാജപടിവാതില്ക്കൽ
ഇന്നുവെര കാവൽെചയ്തുവരുന്നു.
19 േകാരഹിെന്റ മകനായ എബ്യാസാഫിെന്റ
മകനായ േകാേരയുെട മകൻ ശല്ല മും,
അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിെല അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ േകാരഹ്യരും കൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽകാവല്ക്കാരായി ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു;
അവരുെട പിതാക്കന്മാരും യേഹാവയുെട
പാളയത്തിന് ്രപേവശനപാലകരായി േമൽേനാട്ടം
വഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു. 20 എെലയാസാരിെന്റ
മകനായ ഫീെനഹാസ് പണ്ടു അവരുെട
അധിപനായിരുന്നു; യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 െമേശെലമ്യാവിെന്റ
മകനായ െസഖര്യാവു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ കാവല്ക്കാരനായിരുന്നു.
22 വാതിൽകാവല്ക്കാരായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ഇവർ ആെക ഇരുനൂറ്റി പ്രന്തണ്ടുേപർ
(212). അവർ തങ്ങള െട ്രഗാമങ്ങളിൽ
വംശാവലി്രപകാരം േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു;
ദാവീദും ദർശകനായ ശമൂേവലും ആയിരുന്നു
അവെര നിയമിച്ചത്. 23 ഇങ്ങെന അവരും
അവരുെട പു്രതന്മാരും കൂടാരനിവാസമായ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കു
മുറ്രപകാരം കാവല്ക്കാരായിരുന്നു.
24 കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും
െതക്കും ഇങ്ങെന നാലുവശത്തും
ആലയത്തിന് കാവല്ക്കാരുണ്ടായിരുന്നു.
25 ്രഗാമങ്ങളിെല അവരുെട സേഹാദരന്മാർ
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ഏഴ് ദിവസം കൂടുംേതാറും മാറി മാറി വന്നു
അവേരാടുകൂെട കാവല്ക്കാരായിരുന്നു.
26 വാതിൽകാവല്ക്കാരിൽ ്രപധാനികളായ
ഈ നാല് േലവ്യരും ഉേദ്യാഗസ്ഥരായി
ൈദവാലയത്തിെല മുറികൾക്കും
ഭണ്ഡാരത്തിന്നും േമൽേനാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു.
27 കാവൽ നിൽക്കുന്നതും രാവിെലേതാറും
വാതിൽ തുറക്കുന്ന േജാലിയും
അവർക്കുള്ളതുെകാണ്ടു അവർ
ൈദവാലയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം താമസിച്ച വന്നു.
28 അവരിൽ ചിലർക്കു ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങള െട ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെയ എണ്ണി അകത്ത് െകാണ്ടുേപാകുകയും
പുറത്ത് െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യ ം.
29 അവരിൽ ചിലെര ഉപകരണങ്ങൾക്കും
സകലവിശുദ്ധപാ്രതങ്ങൾക്കും, മാവ,്
വീഞ്ഞ്, കുന്തുരുക്കം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം
എന്നിവയ്ക്കും േമൽേനാട്ടക്കാരായി
നിയമിച്ചിരുന്നു. 30 പുേരാഹിതപു്രതന്മാരിൽ
ചിലർ സുഗന്ധൈതലം ഉണ്ടാക്കും. 31 േലവ്യരിൽ
ഒരുവനായ േകാരഹ്യനായ ശല്ല മിെന്റ
ആദ്യജാതൻ മത്ഥിഥ്യാവിന് ചട്ടികളിൽ
ചുട്ട ണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങള െട േമൽേനാട്ടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 32 െകഹാത്യരായ അവരുെട
സേഹാദരന്മാരിൽ ചിലർക്കു ശബ്ബത്തുേതാറും
കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കുവാനുള്ള ചുമതല
ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 േലവ്യരുെട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ
്രപധാനികളായ ഇവർ സംഗീതക്കാരായി അവിെട
താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ രാവും പകലും
തങ്ങള െട േവല െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നതുെകാണ്ടു
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മറ്റ ശു്രശൂഷകളിൽനിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായിരുന്നു.
34ഈ്രപധാനികൾേലവ്യരുെടപിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി തലവന്മാരായിരുന്നു;
അവർെയരൂശേലമിൽതാമസിച്ചിരുന്നു.

35 ഗിെബേയാനിൽ ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ
െയയീേയലും ഭാര്യ മയഖായും 36 അവെന്റ
മൂത്തമകൻ അബ്േദാൻ, സൂർ, കീശ്, ബാൽ,
േനർ, 37നാദാബ,് െഗേദാർ,അേഹ്യാ, െസഖര്യാവ,്
മിേക്ലാത്ത് എന്നിവരും താമസിച്ചിരുന്നു.
38 മിേക്ലാത്ത് ശിെമയാമിെന ജനിപ്പിച്ച ;
അവർ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട
െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ചിരുന്നു 39 േനർ
കീശിെന ജനിപ്പിച്ച ; കീശ് െശൗലിെന ജനിപ്പിച്ച ;
െശൗല് േയാനാഥാെനയും മല ്ക്കീശൂവെയയും
അബീനാദാബിെനയും എശ-്ബാലിെനയും
ജനിപ്പിച്ച . 40 േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമരീബ്ബാൽ;
െമരീബ്ബാൽ മീഖെയ ജനിപ്പിച്ച . 41 മീഖയുെട
പു്രതന്മാർ: പീേഥാൻ, േമെലക്, തേ്രഹയ,
ആഹാസ്. 42ആഹാസ് യാരെയ ജനിപ്പിച്ച ;യാരാ
അേലെമത്തിെനയും അസ്മാെവത്തിെനയും
സി്രമിെയയും ജനിപ്പിച്ച ; സി്രമി േമാസെയ
ജനിപ്പിച്ച ; 43 േമാസ ബിെനയെയ ജനിപ്പിച്ച ;
അവെന്റ മകൻ െരഫയാവു; അവെന്റ
മകൻ എലാസാ; അവെന്റ മകൻ ആേസൽ.
44 ആേസലിന് ആറ് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവരുെട േപരുകൾ: അ്രസീക്കാം, െബ്രകൂ,
യിശ്മാേയൽ, െശയര്യാവു,ഓബദ്യാവു,ഹാനാൻ;
ഇവർആേസലിെന്റ മക്കൾ.
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10
1 െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു; യി്രസാേയല്യർ െഫലിസ്ത്യരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടി ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണു. 2 െഫലിസ്ത്യർ
െശൗലിെനയും മക്കെളയും പിന്തുടർന്നു;
െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെന്റ മക്കളായ
േയാനാഥാെനയും അബീനാദാബിെനയും
മല ്ക്കീശൂവെയയും െവട്ടിെക്കാന്നു.
3 െശൗലിെനതിെരയുള്ള യുദ്ധം ഏറ്റവും
ഉ്രഗമായി. വില്ലാളികൾ അവെന മുറിേവല്പിച്ച .
4അേപ്പാൾ െശൗല ്തെന്റ ആയുധവാഹകേനാട:്
“ഈ അ്രഗചർമ്മികൾ വന്ന് എെന്ന
അപമാനിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ വാൾ
ഊരിഎെന്നകുത്തുക”എന്നു പറഞ്ഞു;അവെന്റ
ആയുധവാഹകൻ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു
അവന് മനസ്സ വന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് െശൗല് ഒരു
വാൾ പിടിച്ച അതിേന്മൽ വീണു. 5 െശൗല് മരിച്ച
എന്നു അവെന്റ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ
താനും അങ്ങെന തെന്ന തെന്റ വാളിേന്മൽ
വീണു മരിച്ച . 6 ഇങ്ങെന െശൗലും മൂന്നു
മക്കള ം അവെന്റ ഭവനത്തിലുള്ളവെരാെക്കയും
ഒരുമിച്ച് മരിച്ച . 7 അവർ ഓടിേപ്പായി;
െശൗലും മക്കള ം മരിച്ച എന്നു താഴ്വരയിലുള്ള
യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും കണ്ടിട്ട് അവർ
തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങെള വിട്ട ഓടിേപ്പായി;
െഫലിസ്ത്യർ വന്നുഅവയിൽതാമസിച്ച .

8 പിെറ്റന്നാൾ െഫലിസ്ത്യർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
വസ്്രതം ഉരിവാൻ വന്നേപ്പാൾ െശൗലും
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പു്രതന്മാരും ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽ
വീണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 9 അവർ അവെന്റ
വസ്്രതം ഉരിഞ്ഞു, തലെവട്ടിെയടുത്തു;
ആയുധങ്ങള ം എടുത്തു തങ്ങള െട
വി്രഗഹേക്ഷ്രതങ്ങളിലും ജനത്തിെന്റ
ഇടയിലും വർത്തമാനം അറിയിേക്കണ്ടതിന്
െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാടവും ആളയച്ച്.
10 അവെന്റ ആയുധങ്ങൾ അവർ
തങ്ങള െട േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ വച്ച ;
അവെന്റ തലെയ ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
തെറച്ച . 11 െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിേനാടു
െചയ്തെതാെക്കയും ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ 12 വീരന്മാെരല്ലാവരും
െശൗലിെന്റ ശവവും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട
ശവങ്ങള ം എടുത്ത് യാേബശിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു; അവരുെട അസ്ഥികെള
യാേബശിെലകരുേവലകത്തിൻകീഴിൽകുഴിച്ചിട്ട
ഏഴു ദിവസം ഉപവസിച്ച . 13 ഇങ്ങെന െശൗല ്
യേഹാവേയാടു അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചതിനാൽ
മരിേക്കണ്ടിവന്നു കാരണം അവൻ
യേഹാവയുെടവചനം ്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും
െവളിച്ചപ്പാടത്തിേയാടു അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കുകയും െചയ്തു. 14 അവൻ
യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാട് േചാദിക്കായ്കയാൽ
യേഹാവഅവെനെകാന്ന് രാജത്വംയിശ്ശായിയുെട
മകനായ ദാവീദിന് െകാടുത്തു.

11
1 അനന്തരം യി്രസാേയെലല്ലാം െഹേ്രബാനിൽ
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ച കൂടി പറഞ്ഞത:്
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“ഞങ്ങൾ നിെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
അേല്ലാ. 2 മുമ്പ് െശൗല് രാജാവായിരുന്ന
കാലത്തും നീയായിരുന്നു നായകനായി
യി്രസാേയലിെന നടത്തിയത:് നീ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കയും എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവായിരിക്കയും
െചയ്യ െമന്നു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട മുണ്ട്. 3 ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരാെക്കയും െഹേ്രബാനിൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; ദാവീദ്
െഹേ്രബാനിൽവച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അവേരാടു ഉടമ്പടിെചയ്തു;ശമൂേവൽമുഖാന്തരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അവർ
ദാവീദിെന യി്രസാേയലിന് രാജാവായിട്ട
അഭിേഷകം െചയ്തു. 4 പിെന്ന ദാവീദും
എല്ലാ യി്രസാേയലും െയബൂസ് എന്ന
െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്നു. അവിെട
േദശനിവാസികളായ െയബൂസ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
5 െയബൂസ് നിവാസികൾ ദാവീദിേനാടു: “നീ
ഇവിെട കടക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു;
എങ്കിലും ദാവീദ് സീേയാൻേകാട്ട പിടിച്ച ; അത്
ആകുന്നു ദാവീദിെന്റ നഗരം. 6 എന്നാൽ
ദാവീദ്: “ആെരങ്കിലും െയബൂസ്യെര ആദ്യം
േതാല്പിച്ചാൽ അവൻ തലവനും േസനാധിപതിയും
ആയിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന
െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബ് ആദ്യം
കയറിെച്ചന്നു; തലവനായിത്തീർന്നു. 7 ദാവീദ്
ആ േകാട്ടയിൽ താമസിച്ചതുെകാണ്ട് അതിന്
ദാവീദിെന്റ നഗരം എന്നു േപരായി. 8 പിെന്ന



1 ദിനവൃത്താന്തം 11:9 xliii 1 ദിനവൃത്താന്തം 11:15

അവൻ നഗരെത്ത മിേല്ലാ മുതൽ ചുറ്റിലും
പണിതു ഉറപ്പിച്ച ; നഗരത്തിെന്റ േശഷമുള്ള ഭാഗം
േയാവാബ് േകടുതീർത്തു. 9 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ തേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ദാവീദ് േമല്ക്കുേമൽ ്രപബലനായിത്തീർന്നു.

10 ദാവീദിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ്രപധാന വീരന്മാർ
യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച ള്ള യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം അവെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന്
അവർ എല്ലാ യി്രസാേയലുമായി രാജത്വം
സംബന്ധിച്ച അവെന്റ പക്ഷം മുറുെകപ്പിടിച്ച .
11 ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുെട
സംഖ്യയാണിത:് മുപ്പതുേപരിൽ ്രപധാനിയായി
ഹഖേമാന്യെന്റമകനായയാേശാെബയാം;അവൻ
മുന്നൂറുേപരുെട േനെര കുന്തം ഓങ്ങി ഒേര
സമയത്ത്അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 12അവെന്റ
േശഷം അേഹാഹ്യനായ േദാേദാവിെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ; അവൻ മൂന്നു വീരന്മാരിൽ
ഒരുവൻ ആയിരുന്നു. 13 െഫലിസ്ത്യർ പസ-്
ദമ്മീമിൽ യുദ്ധത്തിന് കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ
അവിെട ദാവീദിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവിെട *യവം നിറഞ്ഞ ഒരു വയൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; പടജ്ജനം െഫലിസ്ത്യരുെട
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിേപ്പായി. 14 എന്നാൽ
അവർ ആ വയലിെന്റ മേദ്ധ്യനിന്ന് അതിെന
കാത്ത് െഫലിസ്ത്യെര െവട്ടിക്കളഞ്ഞു;
യേഹാവ അവർക്ക് വൻവിജയം നല്കി.
15 ഒരിക്കൽ െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യം െരഫയീം
താഴ്വരയിൽ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുേമ്പാൾ,
മുപ്പതു തലവന്മാരിൽ മൂന്നുേപർ പാറയിൽ

* 11. 13 യവം -ബാർലി-ഒരുതരം ധാന്യം
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അദുല്ലാംഗുഹയിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു. 16 അന്ന് ദാവീദ് രക്ഷാസേങ്കതത്തിൽ
ആയിരുന്നു; െഫലിസ്ത്യർക്ക് അക്കാലത്ത്
േബത്ത-്േലേഹമിൽ ഒരു കാവൽപ്പട്ടാളം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 “േബത്ത-്േലേഹം
പട്ടണവാതില് ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്ന് െവള്ളം
എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ ആർ െകാണ്ടുവന്ന്
തരും” എന്നു ദാവീദ് ആർത്തിപൂണ്ടു പറഞ്ഞു.
18 അേപ്പാൾ ആ മൂന്നുേപരും െഫലിസ്ത്യരുെട
പാളയത്തിൽകൂടി കടന്നുെചന്നു േബത്ത-്
േലേഹം പട്ടണവാതില ്ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു
െവള്ളംേകാരി ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; ദാവീേദാ അത് കുടിക്കുവാൻ
മനസ്സില്ലാെത യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച : 19 “ഇത്
െചയ്യ വാൻ എെന്റ ൈദവം എനിക്ക് സംഗതി
വരുത്തരുേത;സ്വന്തം ്രപാണൻ ഉേപക്ഷിച്ച േപായ
പുരുഷന്മാരുെട രക്തം ഞാൻ കുടിക്കുകേയാ?
അവർ തങ്ങള െട ്രപാണെന ഉേപക്ഷിച്ചാണേല്ലാ
അത് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത”് എന്നു
പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് അവന് അത്
കുടിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല; ഇതാകുന്നു ഈ
മൂന്നു വീരന്മാർ െചയ്തതു. 20 േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനായഅബീശായി േവെറ മൂന്നുേപരുെട
തലവനായിരുന്നു;അവൻ മുന്നൂറുേപരുെട േനെര
കുന്തം ഓങ്ങി, അവെര െകാന്നു; അതുെകാണ്ട്
അവൻ ആ മൂന്നുേപരിൽെവച്ച ്രപസിദ്ധനായി;
21ഈ മൂന്നുേപരിൽ രണ്ടുേപെരക്കാൾ അധികം
ബഹുമാനം അവൻ ്രപാപിച്ച അവർക്ക്
നായകനായ്തീർന്നു;എന്നാൽഅവൻആദ്യെത്ത
മൂന്നുേപേരാളം വരികയില്ല. 22കബ്േസലിൽ ഒരു
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പരാ്രകമശാലിയുെട മകനായ െയേഹായാദയുെട
മകനായ െബനായാവും വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്തു. അവൻ േമാവാബിെല അരീേയലിെന്റ
രണ്ടു പു്രതന്മാെര സംഹരിച്ചത് കൂടാെത
മഞ്ഞുകാലത്ത് ഒരു ഗുഹയിൽ െചന്നു ഒരു
സിംഹെത്തയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. 23 അവൻ
അഞ്ചുമുഴം ഉയരമുള്ള ദീർഘകായനാേയാരു
മി്രസയീമ്യെനയും സംഹരിച്ച ; ആ മി്രസയീമ്യെന്റ
കയ്യിൽ െനയ്ത്തുകാരെന്റ പടപ്പ തടിേപാെല
ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവേനാ ഒരു
വടിയുംെകാണ്ടു അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
മി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് കുന്തം പിടിച്ച പറിച്ച
കുന്തംെകാണ്ട് അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.
24ഇത് െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാവ്
െചയ്തു, മൂന്നു വീരന്മാരിൽെവച്ച കീർത്തി
്രപാപിച്ച . 25 അവൻ മുപ്പതു േപരിലും
മാനേമറിയവനായിരുന്നു; എങ്കിലും ആദ്യെത്ത
മൂന്നുേപേരാളം വരികയില്ല. ദാവീദ് അവെന
അകമ്പടിനായകനാക്കി.

26 ൈസന്യത്തിെല വീരന്മാർ േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനായ അസാേഹൽ, േബത്ത-്
േലേഹമ്യനായ േദാേദാവിെന്റ മകൻ
എൽഹാനാൻ, 27 ഹേരാര്യനായ ശേമ്മാത്ത്,
െപേലാന്യനായ േഹെലസ്, 28 െതേക്കാവ്യനായ
ഇേക്കശിെന്റ മകൻ ഈരാ, അനാേഥാത്യനായ
അബീേയേസർ, 29 ഹൂശാത്യനായ സിെബഖായി,
അേഹാഹ്യനായ ഈലായി, െനേതാഫാത്യനായ
മഹരായി, 30 െനേതാഫാത്യനായ ബാനയുെട
മകൻ േഹെലദ്, 31 െബന്യാമീന്യരുെട
ഗിെബയയിൽനിന്നുള്ള രീബായിയുെട മകൻ
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ഈഥായി, പിരാേഥാന്യനായ െബനായാവ,്
32 നഹേലഗാശിൽ നിന്നുള്ള ഹൂരായി,
അർബാത്യനായ അബീേയൽ, 33 ബഹരൂമ്യനായ
അസ്മാെവത്ത,് ശാൽേബാന്യനായ എല്യഹ്ബാ,
34 ഗീേസാന്യനായ ഹേശമിെന്റ പു്രതന്മാർ,
ഹാരാര്യയനായ ശാേഗയുെട മകൻ േയാനാഥാൻ,
35 ഹാരാര്യനായ സാഖാരിെന്റ മകൻ അഹീയാം,
ഊരിെന്റ മകൻ എലീഫാൽ, 36 െമേഖരാത്യനായ
േഹെഫർ, െപേലാന്യനായ അഹീയാവ്,
കർേമ്മല്യനായ െഹേ്രസാ, 37 എസ്ബായിയുെട
മകൻ നയരായി, 38 നാഥാെന്റ സേഹാദരൻ
േയാേവൽ, ഹ്രഗിയുെട മകൻ മിബ്ഹാർ,
39 അേമ്മാന്യനായ േസെലക്, െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബിെന്റ ആയുധവാഹകനായ
െബേരാേയാത്യൻ നഹരായി, 40 യി്രതീയനായ
ഈരാ, യി്രതീയനായ ഗാേരബ,് 41 ഹിത്യനായ
ഊരീയാവു, അഹ്ലായിയുെട മകൻ
സാബാദ്, രൂേബന്യരുെട േസനാപതിയും
42 മുപ്പതുേപർ അകമ്പടിയുള്ളവനുമായി
രൂേബന്യനായ ശീസയുെട മകൻ അദീനാ,
43 മയഖയുെട മകൻ ഹാനാൻ, മിത്ന്യനായ
േയാശാഫാത്ത,് 44 അസ്െതരാത്യനായ
ഉസ്സീയാവ,് അേരാേവര്യനായ േഹാഥാമിെന്റ
പു്രതന്മാരായ ശാമാ, 45 െയയീേയൽ, ശി്രമിയുെട
മകനായ െയദീയേയൽ തീസ്യനായി അവെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹാ, മഹവ്യനായ
എലീേയൽ, 46 എൽനാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ
െയരീബായി, േയാശവ്യാവ,് േമാവാബ്യൻയിത്ത്മാ,
47 എലീേയൽ, ഓേബദ്, െമേസാബ്യനായ
യാസീേയൽഎന്നിവർതേന്ന.
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12
1 കീശിെന്റ മകനായ െശൗല് കാരണം ദാവീദ്
ഒളിച്ച താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ സിക്ലാഗിൽ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നവർ വീരന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ അവെന സഹായിച്ച
2 അവർ വില്ലാളികള ം വലൈങ്കെകാണ്ടും
ഇടൈങ്കെകാണ്ടും കെല്ലറിയുവാനും
വില്ല െകാണ്ടു അെമ്പയ്യ വാനും സമർത്ഥന്മാർ
ആയിരുന്നു.അവർെബന്യാമീന്യരായ െശൗലിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവർ
ആയിരുന്നു. തലവനായ അഹീേയെസർ,
േയാവാശ,് 3 ഗിേബയാത്യനായ െശമായയുെട
പു്രതന്മാർ, അസ്മാെവത്തിെന്റ പു്രതന്മാരായ
യസീേയൽ, േപെലത്ത് എന്നിവരും െബരാഖാ,
അനാേഥാത്യൻ േയഹൂ. 4 മുപ്പതുേപരിൽ
വീരനും മുപ്പതുേപർക്കു നായകനുമായി
ഗിെബേയാന്യനായ യിശ്മയ്യാവ്, യിെരമ്യാവ്,
യഹസീേയൽ, േയാഹാനാൻ, െഗേദരാത്യനായ
േയാസാബാദ,് 5 എലൂസായി, െയരീേമാത്ത്,
െബയല്യാവ,് െശമര്യാവ,് ഹരൂഫ്യനായ
െശഫത്യാവ്, 6 എല്ക്കാനാ, യിശ്ശീയാവ്,
അസേരൽ, േകാരഹ്യരായ േയാേവെസർ,
യാെശാബ്യാം; 7 െഗേദാരിൽനിന്നുള്ള
െയേരാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാേവലാ,
െസബദ്യാവ്, 8 പരിചയും കുന്തവും
എടുക്കുവാൻ ്രപാപ്തിയുള്ള വീരന്മാരും
യുദ്ധാഭ്യാസികള ം ഗാദ്യെര പിരിഞ്ഞു വന്നു
മരുഭൂമിയിൽ ദുർഗ്ഗത്തിൽ ദാവീദിേനാടു
േചർന്നു; അവർ സിംഹമുഖന്മാരും
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മലകളിെല മാൻേപടകെളേപ്പാെല
േവഗതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. 9 അവരുെട
തലവൻ ഏെസർ, രണ്ടാമൻ ഓബദ്യാവ്,
മൂന്നാമൻ എലീയാബ്, 10 നാലാമൻ മിശ്മന്നാ,
അഞ്ചാമൻ യിെരമ്യാവ,് 11ആറാമൻ അത്ഥായി,
ഏഴാമൻ എലീേയൽ, 12 എട്ടാമൻ േയാഹാനാൻ,
ഒമ്പതാമൻ എൽസാബാദ,് 13 പത്താമൻ
യിെരമ്യാവ്, പതിെനാന്നാമൻ മഖ്ബന്നായി.
14 ഇവർ ഗാദ്യരിൽ പടനായകന്മാർ ആയിരുന്നു;
അവരിൽ െചറിയവൻ നൂറുേപർക്കും
വലിയവൻ ആയിരം േപർക്കും മതിയായവൻ.
15 അവർ ഒന്നാം മാസത്തിൽ േയാർദ്ദാൻ
കവിെഞ്ഞാഴുകുേമ്പാൾ അതിെന കടന്നു
താഴ്വര നിവാസികെളെയാെക്കയും കിഴേക്കാട്ട ം
പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം ഓടിച്ച . 16 ചില െബന്യാമീന്യരും
െയഹൂദ്യരും രക്ഷാസേങ്കതത്തിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 17 ദാവീദ് അവെര
എതിേരറ്റ െചന്ന് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ സമാധാനേത്താെട
വന്നിരിക്കുന്നുഎങ്കിൽഎെന്റഹൃദയംനിങ്ങേളാടു
േചർന്നിരിക്കും; എെന്റ കയ്യിൽ അന്യായം ഒന്നും
ഇല്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എെന്ന ശ്രതുക്കൾക്ക്
കാണിച്ച െകാടുക്കുകയാെണങ്കിേലാ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം നിങ്ങെള ശിക്ഷിക്കെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ മുപ്പതുേപരിൽ
തലവനായ അമാസായിയുെടേമൽ ആത്മാവ്
വന്നു:
“ദാവീേദ,ഞങ്ങൾനിനക്കുള്ളവർ,
യിശ്ശായിപു്രതാ,നിെന്റപക്ഷക്കാർതേന്ന;
സമാധാനം,നിനക്ക്സമാധാനം;
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നിെന്റസഹായികൾക്കുംസമാധാനം;
നിെന്റൈദവമേല്ലാ നിെന്നസഹായിക്കുന്നത”്
എന്ന്അവൻപറഞ്ഞു. ദാവീദ്അവെരസ്വീകരിച്ച്
പടക്കൂട്ടത്തിന് നായകന്മാരാക്കി. 19 ദാവീദ്
െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട െശൗലിന് എതിെര
യുദ്ധത്തിന് െചന്നേപ്പാൾ മനെശ്ശയരിൽ ചിലരും
അവേനാട് േചർന്നു; െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ
അവെര സഹായിച്ചില്ല; കാരണം ദാവീദ് നമ്മുെട
തലയുംെകാണ്ട് തെന്റ യജമാനനായ െശൗലിെന്റ
പക്ഷം തിരിയും എന്നു പറഞ്ഞു അവർ അവെന
അയച്ച കളഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന അവൻ
സീക്ലാഗിൽ െചന്നേപ്പാൾ മനെശ്ശയിൽനിന്ന്
അദ്നാഹ്, േയാസാബാദ,് െയദീയേയൽ,
മീഖാേയൽ, േയാസാബാദ,് എലീഹൂ, സിെല്ലഥായി
എന്നീ മനേശ്ശയ സഹ്രസാധിപന്മാർ അവേനാട്
േചർന്നു. 21 അവർ ഒെക്കയും വീരന്മാരും
പടനായകന്മാരും ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
കവർച്ചക്കാർെക്കതിെര ദാവീദിെന സഹായിച്ച .
22 ദാവീദിെന സഹായിേക്കണ്ടതിന് എല്ലാ
ദിവസവും ആള കൾ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. ഒടുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ ൈസന്യംേപാെല
വലിേയാരുൈസന്യമായ്തീന്നൎ ു.

23 യേഹാവയുെട വചനം അനുസരിച്ച്
െശൗലിെന്റ രാജത്വം ദാവീദിന് നൽകുവാൻ
യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി െഹേ്രബാനിൽ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്ന ആയുധധാരികളായ
പടയാളികള െട കണക്ക്: 24 പരിചയും
കുന്തവും വഹിച്ച് യുദ്ധസന്നദ്ധരായ
െയഹൂദ്യർ ആറായിരെത്തണ്ണ റുേപർ.
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25 ശിെമേയാന്യരിൽ ശൗര്യമുള്ള യുദ്ധവീരന്മാർ
എഴായിരെത്താരുനൂറുേപർ. 26 േലവ്യരിൽ
നാലായിരത്തറുനൂറുേപർ, 27 അഹേരാന്യരിൽ
്രപഭുവായ െയേഹായാദായും അവേനാടുകൂെട
മൂവായിരെത്തഴുനൂറുേപർ, 28 പരാ്രകമശാലിയും
യുവാവുമായ സാേദാക,് അവെന്റ
പിതൃഭവനത്തിെല ഇരുപത്തിരണ്ടു
്രപഭുക്കന്മാർ. 29 െശൗലിെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
െബന്യാമീന്യരിൽ മൂവായിരംേപർ;
അവരിൽ കൂടുതൽ േപരും െശൗലിെന്റ
കുടുംബേത്താട്അതുവെര വിശ്വസ്തരായിരുന്നു.
30 എ്രഫയീമ്യരിൽ പരാ്രകമശാലികളായി
തങ്ങള െട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ ്രപസിദ്ധരായ
ഇരുപതിനായിരെത്തണ്ണ റുേപർ (20,
800). 31 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ
പതിെനണ്ണായിരംേപർ. ദാവീദിെന
രാജാവാക്കുവാൻ െചേല്ലണ്ടതിന് ഇവെര
േപരുേപരായി ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
32 യി്രസാേയൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത്
െചേയ്യണം എന്നു അറിവള്ള യിസ്സാകഖായരുെട
തലവന്മാർ ഇരുനൂറുേപർ (200); അവരുെട
സേഹാദരന്മാെരാെക്കയും അവരുെട കല്പനയ്ക്ക്
വിേധയരായിരുന്നു. 33 െസബൂലൂനിൽ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി സകലവിധ യുദ്ധായുധങ്ങെള
ധരിച്ച നിരനിരയായി ഐകമത്യേത്താെട
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ടവർ അമ്പതിനായിരംേപർ.
34 നഫ്താലിയിൽ നായകന്മാർ ആയിരംേപർ;
അവേരാടുകൂെട പരിചയും കുന്തവും വഹിച്ചവർ
മുപ്പേത്തഴായിരംേപർ. 35ദാന്യരിൽയുദ്ധസന്നദ്ധർ
ഇരുപെത്തണ്ണായിരത്തറുനൂറുേപർ.
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36 ആേശരിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പടക്ക്
പുറെപ്പട്ടവർ നാല്പതിനായിരംേപർ.
37 േയാർദ്ദാന് അക്കെര രൂേബന്യരിലും
ഗാദ്യരിലും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിലും
സകലവിധ യുദ്ധായുധങ്ങേളാടുകൂെട
ഒരുലക്ഷത്തിരുപതിനായിരംേപർ.
38 അണിനിരക്കുവാൻ കഴിവുള്ള
േയാദ്ധാക്കളായ ഇവെരല്ലാവരും ദാവീദിെന
എല്ലായി്രസാേയലിേന്റയും രാജാവാേക്കണ്ടതിന്
ഏകാ്രഗമനേസ്സാെട െഹേ്രബാനിേലക്കു വന്നു;
േശഷമുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലും ദാവീദിെന
രാജാവാേക്കണ്ടതിന് ഐകമത്യെപ്പട്ടിരുന്നു.
39 അവരുെട സേഹാദരന്മാർ അവർക്ക്
േവണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നതിനാൽ
അവർ അവിെട ഭക്ഷിച്ച ം പാനം
െചയ്തുംെകാണ്ടു ദാവീദിേനാടുകൂെട
മൂന്നുദിവസം പാർത്തു; 40 യി്രസാേയലിൽ
സേന്താഷമുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
സമീപവാസികൾ, യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ,
നഫ്താലി എന്നിവേരാടുകൂെട കഴുതപ്പ റത്തും
ഒട്ടകപ്പ റത്തും േകാവർകഴുതപ്പ റത്തും
കാളപ്പ റത്തും, അപ്പം, മാവ,് അത്തിപ്പഴക്കട്ട,
ഉണക്കമുന്തിരിപ്പഴം, വീഞ്ഞ,് എണ്ണ
എന്നിവെയയും കാളകെളയും വളെര
ആടുകെളയും െകാണ്ടുവന്നു.

13
1 ദാവീദ് സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും
ശതാധിപന്മാേരാടും സകലനായകന്മാേരാടും
ആേലാചിച്ച . അതിനുേശഷം 2 യി്രസാേയലിെന്റ
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സർവ്വസഭേയാടും പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾക്ക്
സമ്മതവും നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
ഹിതവും ആകുന്നു എങ്കിൽ നാം
യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാടവുമുള്ള നമ്മുെട
മറ്റ് സേഹാദരന്മാരും അവേരാടുകൂെട
പുൽപുറങ്ങളള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും നമ്മുെട അടുക്കൽ
വന്നുകൂേടണ്ടതിന് എല്ലാടവും ആളയക്കുക.
3 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം വീണ്ടും
നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക; െശൗലിെന്റ
കാലത്ത് നാം അതിെന അവഗണിച്ചേല്ലാ”.
4 ഈ കാര്യം സകലജനത്തിനും ശരി എന്നു
േതാന്നിയതുെകാണ്ട് അങ്ങെന തേന്ന
െചയ്യാെമന്ന് സർവ്വസഭയും പറഞ്ഞു. 5 ഇങ്ങെന
ദാവീദ് ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്
മി്രസയീമിെല ശീേഹാർ തുടങ്ങി ഹമാത്ത്
്രപേദശംവെരയുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും
കൂട്ടിവരുത്തി. 6 െകരൂബുകള െട
മേദ്ധ്യ അധിവസിക്കുന്ന യേഹാവയായ
ൈദവത്തിെന്റ തിരുനാമം വിളിക്കെപ്പടുന്ന
െപട്ടകം െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന,് ദാവീദും
യി്രസാേയെലാെക്കയും െയഹൂദേയാടു
േചർന്ന് കിര്യത്ത-്െയയാരീെമന്ന ബയലയിൽ
െചന്നു. 7 അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
അബീനാദാബിെന്റ വീട്ടിൽനിെന്നടുത്ത്
ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി; ഉസ്സയും
അേഹ്യാവും വണ്ടി െതളിച്ച . 8 ദാവീദും എല്ലാ
യി്രസാേയലും ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
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പൂർണ്ണശക്തിേയാെട പാട്ട പാടിയും കിന്നരം,
വീണ, തപ്പ,് ൈകത്താളം, കാഹളം എന്നീ
വാദ്യങ്ങൾ േഘാഷിച്ച ംെകാണ്ടു നൃത്തംെചയ്തു.
9 അവർ കീേദാൻകളത്തിന*് സമീപം
എത്തിയേപ്പാൾ കാള വിരണ്ടു. അതുെകാണ്ട്
ഉസ്സാ െപട്ടകം പിടിക്കുവാൻ ൈക നീട്ടി.
10 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയുെട
േനെര ജ്വലിച്ച ; അവൻ തെന്റ ൈക
െപട്ടകത്തിനുേനേര നീട്ടിയതുെകാണ്ട് അവെന
ബാധിച്ച , അവൻ അവിെട ൈദവസന്നിധിയിൽ
മരിച്ച േപായി. 11യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയുെട
േനെര ജ്വലിച്ചതിനാൽ ദാവീദിന് വ്യസനമായി:
അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് േപെരസ-്ഉസ്സാ
എന്നു േപർവിളിച്ച . 12 ഇതു ഇന്നുവെരയും
അങ്ങെന തെന്ന അറിയെപ്പടുന്നു. അന്ന്
ദാവീദ് ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട േപായി. “ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം എങ്ങെന എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
13അതുെകാണ്ട് ദാവീദ് െപട്ടകം തെന്റഅടുക്കൽ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ െകാണ്ടുവരാെത
ഗിത്യനായ ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ വീട്ടിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 14 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ കുടുംബേത്താടുകൂെട
മൂന്നുമാസം അവെന്റ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു; യേഹാവ
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ കുടുംബെത്തയും
അവനുള്ളസകലെത്തയുംഅനു്രഗഹിച്ച .

* 13. 9 കളം -ധാന്യം െമതിക്കുന്നസ്ഥലം
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14
1 േസാർരാജാവായ ഹൂരാം, ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച . അവന് ഒരു
അരമന പണിേയണ്ടതിന് േദവദാരുക്കെളയും
കൽപ്പണിക്കാെരയുംആശാരിമാെരയും അയച്ച .
2യേഹാവയുെട ജനമായ യി്രസാേയൽ നിമിത്തം
അവെന്റ രാജത്വം ഉന്നതി്രപാപിച്ചതിനാൽ
യേഹാവ യി്രസാേയലിന് രാജാവായി തെന്ന
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിഎന്ന് ദാവീദിന് മനസ്സിലായി.

3 ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽവച്ച് േവെറയും
ഭാര്യമാെര പരി്രഗഹിച്ച , വളെര പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 4െയരൂശേലമിൽെവച്ച്
അവന് ജനിച്ച മക്കള െട േപരുകൾ: ശമ്മൂവ,
േശാബാബ്, നാഥാൻ, 5 ശേലാേമാൻ, യിബ്ഹാർ,
എലീശൂവ, എൽേപെലത്ത,് 6 േനാഗഹ്,
േനെഫഗ്, യാഫീയ, 7 എലീശാമാ, െബല്യാദാ,
എലീേഫെലത്ത്.

8 എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവായി
ദാവീദിെന അഭിേഷകം െചയ്തു എന്ന്
െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ ദാവീദിെന
പിടിക്കുവാൻ െചന്നു; ദാവീദ് അത് േകട്ട
അവർെക്കതിെര െചന്നു. 9 െഫലിസ്ത്യർ
വന്നു െരഫയീം താഴ്വരയിൽ അണിനിരന്നു.
10 അേപ്പാൾ ദാവീദ് ൈദവേത്താട് “ഞാൻ
െഫലിസ്ത്യർെക്കതിെര പുറെപ്പടണേമാ?
അവെര എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തരുേമാ” എന്നു
േചാദിച്ച . യേഹാവ അവേനാട്: “പുറെപ്പടുക;
ഞാൻ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും”
എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു. 11 അങ്ങെന അവർ
ബാൽ-െപരാസീമിൽ െചന്നു; അവിെടവച്ച്
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ദാവീദ് അവെര േതാല്പിച്ച : “െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല
ൈദവം എെന്റ ശ്രതുക്കെള എെന്റ കയ്യാൽ
തകർത്തുകളഞ്ഞു” എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു;
അതുെകാണ്ട് ആസ്ഥലത്തിന് ബാൽ-െപരാസീം
എന്നു േപർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. 12എന്നാൽഅവർ
തങ്ങള െട േദവന്മാെര അവിെട ഉേപക്ഷിച്ച ;
അവെയ തീയിലിട്ട ചുട്ട കളയുവാൻ ദാവീദ്
കല്പിച്ച . 13 െഫലിസ്ത്യർ പിെന്നയും താഴ്വരയിൽ
അണിനിരന്നു. 14ദാവീദ് പിെന്നയുംൈദവേത്താടു
അരുളപ്പാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം അവേനാട്:
“അവരുെടപിന്നാെലെചല്ലാെതഅവെരവളഞ്ഞ്,
ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിെര അവരുെട
േനെര െചല്ല ക. 15 അവർ അണിയണിയായി
നടക്കുന്ന ശബ്ദം ബാഖാവൃക്ഷങ്ങള െട
മുകളിൽകൂടി േകട്ടാൽ നീ പടയ്ക്കു
പുറെപ്പടുക; െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യെത്ത
േതാല്പിക്കുവാൻ ൈദവം നിനക്ക് മുമ്പായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു;
16 ൈദവം കല്പിച്ചതുേപാെല ദാവീദ് െചയ്തു;
അവർ ഗിെബേയാൻ മുതൽ േഗെസർവെര
െഫലിസ്ത്യൈസന്യെത്തേതാല്പിച്ച . 17ദാവീദിെന്റ
കീർത്തിസകലേദശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച . യേഹാവ,
ദാവീദിെനക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം സർവ്വജാതികൾക്കും
വരുത്തുകയും െചയ്തു.

15
1ദാവീദ് തനിക്കുേവണ്ടി ദാവീദിെന്റനഗരത്തിൽ
അരമനകെള ഉണ്ടാക്കി; ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകത്തിനായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി, അതിന്
ഒരു കൂടാരവും അടിച്ച . 2 അന്ന് ദാവീദ്:
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“േലവ്യർ മാ്രതമാണ് ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
ചുമേക്കണ്ടത്; അവെരയേല്ലാ ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം ചുമക്കുവാനും അവിടുേത്തക്ക്
എന്നും ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
3 അങ്ങെന ദാവീദ് യേഹാവയുെട െപട്ടകം
താൻ അതിനായി ഒരുക്കിയ സ്ഥലേത്തക്ക്
െകാണ്ടുവരുവാൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും
െയരൂശേലമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 4 ദാവീദ്
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി. 5 െകഹാത്യരിൽ ്രപധാനിയായ
ഊരീേയലിെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
നൂറ്റിരുപത് (120) േപെരയും 6 െമരാര്യരിൽ
്രപധാനിയായ അസായാെവയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ ഇരുനൂറ്റിരുപതുേപെരയും
(220) 7 െഗർേശാമ്യരിൽ ്രപധാനിയായ
േയാേവലിെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
നൂറ്റിമുപ്പതുേപെരയും (130) 8എലീസാഫാന്യരിൽ
്രപധാനിയായ െശമയ്യാെവയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ ഇരുനൂറുേപെരയും
(200) 9 െഹേ്രബാന്യരിൽ ്രപധാനിയായ
എലീേയലിെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
എൺപതു േപെരയും 10 ഉസ്സീേയല്യരിൽ
്രപധാനിയായ അമ്മീനാദാബിെനയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റിപ്പ്രന്തണ്ടുേപെരയും (112)
ആണ് ദാവീദ് കൂട്ടിവരുത്തിയത.് 11 ദാവീദ്
പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കിെനയും
അബ്യാഥാരിെനയും ഊരീേയൽ, അസായാവ്,
േയാേവൽ, െശമയ്യാവ,് എലീേയൽ,
അമ്മീനാദാബ് എന്നീ േലവ്യെരയും വിളിപ്പിച്ച
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അവേരാടു പറഞ്ഞത:് 12 നിങ്ങൾ േലവ്യരുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിൽ തലവന്മാരേല്ലാ; നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട െപട്ടകം,
ഞാൻ അതിനുേവണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങെളത്തേന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുക. 13 ആദിയിൽ നിങ്ങൾ
അത് െചയ്തില്ല, അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ ശിക്ഷിച്ച ; അന്ന്
നാംഅവെന നിയമ്രപകാരമല്ലേല്ലാഅേന്വഷിച്ചത്
14 അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം െകാണ്ടുവരുവാൻ തങ്ങെള തേന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച . 15 േലവ്യരുെട പു്രതന്മാർ
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം േമാെശ
കല്പിച്ചതുേപാെല ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകെത്ത
അതിെന്റ തണ്ടുകൾ തങ്ങള െട ചുമലിൽ
വച്ച ചുമന്നു. 16 പിെന്ന ദാവീദ് േലവ്യരിെല
്രപധാനികേളാടു വീണ, കിന്നരം, ൈകത്താളം
എന്നീ വാദ്യങ്ങളാൽ സേന്താഷനാദം ഉച്ചത്തിൽ
മുഴേക്കണ്ടതിന് സംഗീതക്കാരായ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാെര നിയമിക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
17 അങ്ങെന േലവ്യർ േയാേവലിെന്റ മകനായ
േഹമാെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ ആസാഫിെനയും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ െമരാര്യരിൽ
കൂശായാവിെന്റ മകനായ ഏഥാെനയും
18 അവേരാടുകൂെട രണ്ടാം തരത്തിെല
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ െസഖര്യാവ,്
േബൻ, യാസീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത്,
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െയഹീേയൽ, ഉന്നി, എലീയാബ,് െബനായാവ,്
മയേസയാവ്, മത്ഥിഥ്യാവ്, എലീെഫേലഹൂ,
മിക്േനയാവ്, ഓേബദ-്ഏേദാം, െയയീേയൽ
എന്നിവെര വാതിൽകാവല്ക്കാരായും നിയമിച്ച .
19 സംഗീതക്കാരായ േഹമാനും ആസാഫും
ഏഥാനും താ്രമംെകാണ്ടുള്ള ൈകത്താളങ്ങൾ
െകാട്ട വാൻ നിയമിക്കെപ്പട്ട 20 െസഖര്യാവ,്
അസീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത,് െയഹീേയൽ,
ഉന്നി, എലീയാബ,് മയേസയാവ,് െബനായാവ്
എന്നിവർ അലാേമാത്ത് രാഗത്തിൽ വീണകൾ
വായിക്കുവാൻ നിയമിക്കെപ്പട്ട . 21 മത്ഥിഥ്യവ,്
എലീെഫേലഹൂ, മിക്േനയാവ,് ഓേബദ്-
ഏേദാം, െയയീേയൽ, അസസ്യാവ് എന്നിവർ
െശമീനീത്ത് രാഗത്തിൽ കിന്നരം വായിക്കുവാനും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 22 വാഹകന്മാരായ
േലവ്യരിൽ ്രപധാനിയായ െകനന്യാവു െപട്ടകം
വഹിക്കുന്നതിന് േമൽവിചാരകനായിരുന്നു;
അവൻ അതിൽ സമർത്ഥനായിരുന്നു.
23 േബെരഖ്യാവും എല്ക്കാനയും െപട്ടകത്തിന്
വാതിൽകാവല്ക്കാർആയിരുന്നു. 24െശബന്യാവ്,
േയാശാഫാത്ത,് െനഥനേയൽ, അമാസായി,
െസഖര്യാവ,് െബനായാവ,് എെലയാസാർ എന്നീ
പുേരാഹിതന്മാർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകത്തിന്
മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതി; ഓേബദ്-ഏേദാമും
െയഹീയാവും െപട്ടകത്തിന് വാതിൽകാവല്ക്കാർ
ആയിരുന്നു. 25 ഇങ്ങെന ദാവീദും യി്രസാേയൽ
മൂപ്പന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
സേന്താഷേത്താെട െകാണ്ടുവരുവാൻ േപായി.
26 യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ



1 ദിനവൃത്താന്തം 15:27 lix 1 ദിനവൃത്താന്തം 16:3

വാഹകന്മാരായ േലവ്യെര ൈദവം
സഹായിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ ഏഴു കാളെയയും
ഏഴുആട്ട െകാറ്റെനയുംയാഗംകഴിച്ച . 27ദാവീദും
െപട്ടകവാഹകന്മാരായ േലവ്യർ ഒെക്കയും
സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാേരാടുകൂെട
വാഹക്രപമാണിയായ െകനന്യാവും
പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച ; ദാവീദ്
പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള എേഫാദ് ധരിച്ച .
28 അങ്ങെന യി്രസാേയെലാക്കയും ആർേപ്പാടും
കാഹളനാദേത്താടും തൂര്യങ്ങള െടയും
ൈകത്താളങ്ങള െടയും ധ്വനിേയാടുംകൂടി
കിന്നരവും വീണയും വായിച്ച െകാണ്ടു
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം െകാണ്ടുവന്നു.
29 എന്നാൽ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ കിളിവാതിലിൽകൂടി
േനാക്കി, ദാവീദ് രാജാവ് നൃത്തം െചയ്യന്നതും
പാടുന്നതുംകണ്ടുഹൃദയത്തിൽഅവെനനിന്ദിച്ച .

16
1 ഇങ്ങെന അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദ് അതിനായിട്ട് അടിച്ചിരുന്ന
കൂടാരത്തിനകത്ത് െവച്ച ; പിെന്ന അവർ
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം കഴിച്ച . 2 ദാവീദ്
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച് തീർന്നേശഷം ജനെത്ത യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിച്ച . 3 അവൻ
യി്രസാേയലിൽഎല്ലാവർക്കും,ഓേരാ പുരുഷനും,
സ്്രതീക്കും ഓേരാ അപ്പവും ഓേരാ ഖണ്ഡം
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ഇറച്ചിയും ഓേരാ മുന്തിരിങ്ങാക്കട്ട വീതവും
വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.

4അവൻയേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റമുമ്പിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
കീർത്തനവും വന്ദനവും സ്േതാ്രതവും
െചയ്യ വാൻ േലവ്യരിൽനിന്ന് ശു്രശൂഷകന്മാെര
നിയമിച്ച . 5 ആസാഫ് തലവൻ; രണ്ടാമൻ
െസഖര്യാവ;്പിെന്നെയയീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത്,
െയഹീേയൽ, മത്ഥിഥ്യാവ,് എലീയാബ്,
െബനായാവ,് ഓേബദ്-ഏേദാം, െയയീേയൽ
എന്നിവർവീണയുംകിന്നരവുംവായിച്ച ;ആസാഫ്
ൈകത്താളം െകാട്ടി. 6 പുേരാഹിതന്മാരായ
െബനായാവും െയഹസീേയലും ൈദവത്തിെന്റ
നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ പതിവായി കാഹളം
ഊതി.

7 ദാവീദ് അന്ന് തേന്ന, യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതം െചേയ്യണ്ടതിന്ആസാഫിനുംഅവെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കുംഈസ്േതാ്രതഗീതം നൽകി:
8യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്ത്;അവിടുെത്ത

നാമെത്തആരാധിപ്പിൻ;
ജാതികള െട ഇടയിൽ അവിടുെത്ത

്രപവൃത്തികെളഅറിയിക്കുവിൻ;
9യേഹാവയ്ക്കു പാടി കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ;
അവിടുന്ന് െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള ഒെക്കയും

വർണ്ണിപ്പിൻ.
10അവിടുെത്തവിശുദ്ധനാമത്തിൽപുകഴുവിൻ;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം

സേന്താഷിക്കെട്ട.
11 യേഹാവെയയും അവിടുെത്ത ശക്തിെയയും

േതടുവിൻ;
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അവിടുെത്തമുഖം നിരന്തരംഅേന്വഷിക്കുവിൻ.
12 അവിടുെത്ത ദാസനായ യി്രസാേയലിെന്റ*

സന്താനേമ,
അവിടുന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാബ്

പു്രതന്മാേര,
13 അവിടുന്ന് െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങള ം

അരുളിെച്ചയ്ത അടയാളങ്ങള ം വിധികള ം
ഓർത്തുെകാൾവിൻ.

14അവിടുന്നേല്ലാ നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവ;
അവിടുെത്തന്യായവിധികൾസർവ്വഭൂമിയിലുമുണ്ടു.
15അവിടുെത്തവചനംആയിരംതലമുറേയാളവും
അവിടുെത്ത നിയമം എേന്നക്കും

ഓർത്തുെകാൾവിൻ.
16അ്രബാഹാേമാടു അവിടുന്ന് െചയ്ത നിയമവും

യിസ്ഹാക്കിേനാടു െചയ്ത സത്യവും
തേന്ന.

17 അതിെന അവിടുന്ന് യാേക്കാബിന് ഒരു
്രപമാണമായും

യി്രസാേയലിെനാരുശാശ്വതനിയമമായും ഉറപ്പിച്ച .
18 ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി

കനാൻേദശെത്തതരുംഎന്നുകല്പിച്ച .
19അവർഎണ്ണത്തിൽകുറഞ്ഞുചുരുക്കംേപരും
പരേദശികള ംആയിരിക്കുേമ്പാഴും
20 അവർ ഒരു ജാതിെയ വിട്ട മെറ്റാരു

ജാതിയിേലക്കും
ഒരു രാജ്യം വിട്ട മെറ്റാരു വംശത്തിേലക്കും

േപാകുേമ്പാഴും
21 ആരും അവെര പീഡിപ്പിപ്പാൻ അവിടുന്ന്

സമ്മതിച്ചില്ല;

* 16. 12 യി്രസാേയലിെന്റഅ്രബാഹാമിെന്റ
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അവർക്കുേവണ്ടി രാജാക്കന്മാെര ശാസിച്ച്
പറഞ്ഞത:്

22എെന്റഅഭിഷിക്തന്മാെര െതാടരുത;്
എെന്റ ്രപവാചകർക്കു േദാഷം െചയ്കയുമരുതു.
23സർവ്വഭൂവാസികേള,യേഹാവയ്ക്കു പാടുവിൻ;
ദിനംേതാറും അവിടുെത്ത രക്ഷെയ

്രപസ്താവിപ്പിൻ.
24ജാതികള െട നടുവിൽഅവിടുെത്തമഹത്വവും
സർവ്വവംശങ്ങള െടയും മേദ്ധ്യ അവിടുെത്ത

അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപേഘാഷിപ്പിൻ.
25യേഹാവവലിയവനുംഅത്യന്തംസ്തുത്യനും
സർവ്വേദവന്മാരിലുംഅതിഭയങ്കരനുമേല്ലാ.
26 ജാതികള െട സകലേദവന്മാരും വി്രഗഹങ്ങൾ

അേ്രത;
എന്നാൽ യേഹാവ ആകാശെത്ത ചെമച്ചവൻ

ആകുന്നു. 27 മഹത്വവും േതജസ്സ ം
അവിടുെത്തസന്നിധിയിലും

ബലവുംആനന്ദവുംഅവെന്റവാസസ്ഥലത്തിലും
ഉണ്ട.്

28 ജാതികള െട കുലങ്ങേള, യേഹാവയ്ക്ക്
മഹത്വവും ശക്തിയും െകാടുക്കുവിൻ;

29 യേഹാവയ്ക്ക് അവിടുെത്ത നാമത്തിെന്റ
മഹത്വം െകാടുക്കുവിൻ;

കാഴ്ചയുമായി അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ
െചല്ല വിൻ;

വിശുദ്ധഅലങ്കാരം ധരിച്ച െകാണ്ടു യേഹാവെയ
നമസ്കരിപ്പിൻ.

30 സർവ്വഭൂമിേയ, അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ
നടുങ്ങുക;

ഭൂതലംകുലങ്ങാതവണ്ണംസ്ഥാപിതമാകുന്നു.
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31സ്വർഗ്ഗംആനന്ദിക്കെട്ട; ഭൂമി ഉല്ലസിക്കെട്ട;
യേഹാവ വാഴുന്നു എന്ന് അവർ ജാതികള െട

മേദ്ധ്യ േഘാഷിക്കെട്ട.
32സമു്രദവുംഅതിെന്റപൂർണ്ണതയും മുഴങ്ങെട്ട.
വയലുംഅതിലുള്ളെതാെക്കയുംആഹ്ലാദിക്കെട്ട.
33അന്ന് വനത്തിെല വൃക്ഷങ്ങൾ യേഹാവയുെട

മുമ്പിൽആർക്കും;
അവൻഭൂമിെയവിധിക്കുവാൻവരുന്നുവേല്ലാ.
34യേഹാവക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വീൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ; അവെന്റ ദയ

എേന്നക്കുമുള്ളതു.
35 ഞങ്ങള െട രക്ഷയായ ൈദവേമ, ഞങ്ങെള

േമാചിപ്പിേക്കണേമ;
തിരുനാമെത്ത വാഴ്ത്തി നിെന്റ സ്തുതിയിൽ

പുകഴുവാൻ
ജാതികള െട ഇടയിൽനിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി

ഞങ്ങെള േമാചിപ്പിേക്കണേമ എന്നു
പറവിൻ.

36 യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാവ എന്നും
എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.

സകലജനവും “ആേമൻ” എന്നു പറഞ്ഞു
യേഹാവെയസ്തുതിച്ച .

37 ഇങ്ങെന െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ദിവസം്രപതിയുള്ള ശു്രശൂഷ ആവശ്യംേപാെല
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതിന് ആസാഫിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും നിയമിച്ച .
38 അവേരാെടാപ്പം ഒേബദ-്ഏേദാമിെനയും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ അറുപെത്തട്ട
(68) േപെരയും യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിന്മുമ്പിലും െയദൂഥൂെന്റ മകനായ
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ഓേബദ്-ഏേദാമിെനയും േഹാസെയയും
വാതിൽകാവല്ക്കാരായും നിർത്തി.
39 പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കിെനയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാെരയും
ഗിെബേയാനിെല പൂജാഗിരിയിൽ യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിന്മുമ്പിൽ യേഹാവ
യി്രസാേയലിേനാടു കല്പിച്ചിട്ട ള്ള 40 അവെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
്രപകാരെമാെക്കയും രാവിെലയും
ൈവകുേന്നരവും നിത്യം േഹാമപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാവക്കു 41 േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാൻ
നിയമിച്ച . അവേരാടുകൂെട േഹമാൻ,
െയദൂഥൂൻ മുതലായി േപർവിവരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േ്രശഷ്ഠന്മാെരയും അവെന്റ
ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു എന്നിങ്ങെന
യേഹാവക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാനും
നിയമിച്ച . 42 അവേരാെടാപ്പം േഹമാെനയും
െയദൂഥൂെനയും കാഹളം, ൈകത്താളം
എന്നിങ്ങെന ദിവ്യസംഗീതത്തിനായുള്ള
വാദ്യങ്ങെള ധ്വനിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നിയമിച്ച ;
െയദൂഥൂെന്റ പു്രതന്മാർ വാതിൽകാവല്ക്കാർ
ആയിരുന്നു; 43 പിെന്ന സർവ്വജനവും
ഓേരാരുത്തരുംഅവരവരുെടവീട്ടിേലക്കു േപായി;
ദാവീദും തെന്റ കുടുംബെത്ത അനു്രഗഹിപ്പാൻ
മടങ്ങിേപ്പായി.

17
1 ദാവീദ് തെന്റ അരമനയിൽ താമസിക്കുന്ന
സമയത്ത് ഒരു നാൾ നാഥാൻ്രപവാചകേനാട്
“ഇതാ ഞാൻ േദവദാരുെകാണ്ടുള്ളഅരമനയിൽ



1 ദിനവൃത്താന്തം 17:2 lxv 1 ദിനവൃത്താന്തം 17:7

താമസിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകേമാ
തിരശ്ശീലകൾക്കു കീെഴ ഇരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 നാഥാൻ ദാവീദിേനാട:് “നിെന്റ
താല്പര്യംേപാെലെയാെക്കയും െചയ്താലും;
യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞു.
3 എന്നാൽ അന്ന് രാ്രതി നാഥാന് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതന്തന്നാൽ: 4 “നീ െചന്ന്
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു പറയുക:
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
എനിക്ക് വസിപ്പാനുള്ള ആലയം പണിേയണ്ടത്
നീയല്ല. 5 ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും
ഞാൻ ഒരു ആലയത്തിൽ വാസം
െചയ്യാെത ഒരു കൂടാരത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു
കൂടരത്തിേലക്കും, ഒരു സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
നിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്കും സഞ്ചരിച്ച .
6 യി്രസാേയലിേനാടുകൂെട യാ്രതെചയ്ത
സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിെടെവെച്ചങ്കിലും എെന്റ
ജനെത്ത േമയിപ്പാൻ ഞാൻ കല്പിച്ചാക്കിയ
യി്രസാേയൽ ന്യായാധിപതിമാരിൽ
ആേരാെടങ്കിലും: നിങ്ങൾ എനിക്ക്
േദവദാരുെകാണ്ടു ഒരു ആലയം
പണിയാെതയിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന്
ഒരു വാക്കു ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
7അതുെകാണ്ട് നീ എെന്റ ഭൃത്യനായ ദാവീദിേനാട്
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നീ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്
്രപഭുവായിരിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻനിെന്നപുല്പ റത്ത്
നിന്ന്, ആടുകെള േനാക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
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എടുത്തു. 8 നീ യാ്രതെചയ്ത എല്ലാ
സ്ഥലത്തും ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന് നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കികളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിലുള്ള
മഹാന്മാരുെട നാമംേപാെല ഒരു നാമം ഞാൻ
നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കും. 9 ഞാൻ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന് ഒരു സ്ഥലം കല്പിച്ച െകാടുക്കയും
അവർ ആ സ്ഥലത്തു താമസിച്ച് അവിെടനിന്ന്
ഇളകാെത അവെര നടുകയും െചയ്യ ം;
പണ്ടെത്തേപ്പാെലയും എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന് ഞാൻ ന്യായാധിപന്മാെര
കല്പിച്ചാക്കിയ കാലെത്തേപ്പാെലയും ഇനി
ദുഷ്ടന്മാർ അവെര നശിപ്പിക്കുകയില്ല. 10ഞാൻ
നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും കീഴടക്കും;
യേഹാവ നിനക്ക് ഒരു ഭവനം പണിയുെമന്നും
ഞാൻ നിേന്നാട് അറിയിക്കുന്നു. 11 നിെന്റ
ജീവിതകാലം തികയുേമ്പാൾ, നീ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ േപാകും. അേപ്പാൾ
ഞാൻ നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവനായ നിെന്റ
സന്തതിെയ എഴുേന്നല്പിക്കയും അവെന്റ രാജത്വം
സ്ഥിരമാക്കുകയും െചയ്യ ം. 12അവൻ എനിക്ക്
ഒരു ആലയം പണിയും; ഞാൻ അവെന്റ
സിംഹാസനംഎേന്നക്കുംസ്ഥിരമാക്കും. 13ഞാൻ
അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പു്രതനും
ആയിരിക്കും; നിെന്റ മുൻഗാമിേയാട് ഞാൻ
എെന്റ കൃപ എടുത്തുകളഞ്ഞതുേപാെല
അവേനാട് അത് എടുത്തു കളകയില്ല. 14ഞാൻ
അവെന എെന്റ ആലയത്തിലും എെന്റ
രാജത്വത്തിലും എേന്നക്കും നിലനിർത്തും;
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അവെന്റ സിംഹാസനവും എേന്നക്കും
സ്ഥിരമായിരിക്കും”. 15 ഈ വാക്കുകള ം ഈ
ദർശനവും എല്ലാം നാഥാൻ ദാവീദിേനാടു
്രപസ്താവിച്ച .

16 അേപ്പാൾ ദാവീദ ് രാജാവ് അകത്ത് െചന്ന്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു “യേഹാവയായ ൈദവേമ, അവിടുന്ന്
എെന്ന ഇ്രതേത്താളം അനു്രഗഹിക്കുവാൻ
ഞാൻ ആർ? എെന്റ ഭവനത്തിന് എന്ത്
േമന്മ? 17 അവിടുെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത്
നിസ്സാരം എന്നു േതാന്നീട്ട യേഹാവയായ
ൈദവേമ, വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലേത്തക്കു
അടിയെന്റ ഭവനെത്തക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്കയും, േ്രശഷ്ഠപദവിയിലുള്ള
മനുഷ്യെന്റ അവസ്ഥെക്കാത്തവണ്ണം എെന്ന
ആദരിക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 18 അടിയന്
നൽകിയ ബഹുമാനെത്തക്കുറിച്ച ദാവീദ്
ഇനി എന്ത് പറയാനാണ?് അവിടുന്ന്
അടിയെന അറിയുന്നുവേല്ലാ. 19 യേഹാേവ,
അടിയൻ നിമിത്തവും അങ്ങയുെട
്രപസാദ്രപകാരവുംഅങ്ങ്ഈവൻകാര്യങ്ങെളല്ലാം
്രപവർത്തിച്ച . അവിടുന്ന് അവ എല്ലാം
അറിയിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. 20 ഞങ്ങൾ
സ്വന്തെചവിെകാണ്ടു േകട്ടെതാെക്കയും
ഓർത്താൽ യേഹാേവ, അങ്ങെയേപ്പാെല
ആരുമില്ല; അങ്ങ് അല്ലാെത ഒരു ൈദവവുമില്ല.
21 മി്രസയീമിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് വീെണ്ടടുത്ത
സ്വന്തജനമായയി്രസാേയലിെനേപ്പാെല ഭൂമിയിൽ
മെറ്റാരു ജാതിയില്ല, വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ
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കാര്യങ്ങൾ െചയ്ത് അവിടുെത്ത ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് ജാതികെള നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
അങ്ങെന ഒരു നാമം സമ്പാദിച്ച 22അങ്ങയുെട
ജനമായ യി്രസാേയലിെന അവിടുന്ന്
എേന്നക്കും സ്വന്തജനമാക്കുകയും അവർക്ക്
ൈദവമായ്തീരുകയും െചയ്തു. 23ആകയാൽ
യേഹാേവ, ഇേപ്പാൾ അവിടുന്ന് അടിയെനയും
അടിയെന്റ ഭവനെത്തയുംകുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കെട്ട;
അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
്രപവർത്തിേക്കണേമ, 24 “ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമാകുന്നു;
യി്രസാേയലിന് ൈദവം തെന്ന’ എന്നിങ്ങെന
അവിടുെത്ത നാമം എേന്നക്കും സ്ഥിരെപ്പട്ട
മഹത്വെപ്പടെട്ട. അങ്ങയുെട ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ ഭവനം തിരുമുമ്പാെക നിലനില്ക്കയും
െചയ്യ മാറാകെട്ട. 25 എെന്റ ൈദവേമ,
അടിയന് അവിടുന്ന് ഒരു ഭവനം പണിയുെമന്നു
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അടിയൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ
ൈധര്യം്രപാപിച്ച . 26 ആകയാൽ യേഹാേവ,
അവിടുന്ന് തെന്ന ൈദവം; അടിയന് ഈ
നന്മെയ അങ്ങ് വാഗ്ദാനം െചയ്തുമിരിക്കുന്നു.
27 അതുെകാണ്ട് അടിയെന്റ ഗൃഹം
തിരുമുമ്പാെക എേന്നക്കും ഇരിേക്കണ്ടതിന്
അതിെന അനു്രഗഹിപ്പാൻ അങ്ങയ്ക്ക്
്രപസാദം േതാന്നിയിരിക്കുന്നു; യേഹാേവ, നീ
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് എേന്നക്കും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ട ം ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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18
1 അതിന് െറേശഷം ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെര
േതാല്പിച്ച കീഴടക്കി, ഗത്തും അതിേനാട് േചർന്ന
്രഗാമങ്ങള ം െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
പിടിച്ച . 2 പിെന്ന അവൻ േമാവാബിെന
േതാല്പിച്ച ; േമാവാബ്യർ ദാവീദിെന്റ ദാസന്മാരായി
*കാഴ്ച െകാണ്ടുവന്നു. 3 േസാബാരാജാവായ
ഹദേദെസർ ്രഫാത്ത് നദീതീരത്ത് തെന്റ
ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുവാൻ േപായേപ്പാൾ
ദാവീദ് അവെനയും ഹമാത്തിൽെവച്ച
േതാല്പിച്ച . 4 അവെന്റ വക ആയിരം
രഥങ്ങെളയുംഏഴായിരം കുതിരപ്പടയാളികേളയും
ഇരുപതിനായിരം †കാലാള കെളയും
ദാവീദ് പിടിച്ച ; ദാവീദ് അവയിൽ നൂറു
രഥകുതിരകെള എടുത്തേശഷം േശഷിച്ച
രഥകുതിരകള െട ‡കുതിഞരമ്പു െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.
5 േസാബാരാജാവായ ഹദേദെസരിെന
സഹായിക്കുവാൻ ദേമ്മെശക്കിെല
അരാമ്യർ വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ
ഇരുപതിനായിരം േപെര വധിച്ച . 6 പിെന്ന
ദാവീദ് ദേമ്മെശക്കിേനാടു േചർന്ന അരാമിൽ
കാവല്പട്ടാളങ്ങെള താമസിപ്പിച്ച ; അരാമ്യരും
ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി കാഴ്ച െകാണ്ടുവന്നു;
ഇങ്ങെന ദാവീദ് േപായിടെത്താെക്കയും യേഹാവ
അവന് ജയം നല്കി. 7 ഹദേദെസരിെന്റ
ദാസന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന െപാൻപരിചകെള

* 18. 2 കാഴ്ച - തങ്ങള െട വിേധയത്വം കാണിക്കുവനായി
േമലധികാരികൾക്ക് െകാടുക്കുന്ന ഉപഹാരം † 18. 4
കാലാള കൾ - നിലത്തുനിന്ന് യുദ്ധം െചയ്യന്ന ൈസന്യം
‡ 18. 4 കുതിഞരമ്പ് - പിന്തുടയുെടഞരമ്പ് മുറിച്ച കളഞ്ഞ്
േശഷിയില്ലാതാക്കുക
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ദാവീദ് പിടിെച്ചടുത്ത് െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. 8ഹദേദെസരിെന്റ പട്ടണങ്ങളായ
തിബ്ഹാത്തിൽനിന്നും കൂനിൽനിന്നും ധാരാളം
താ്രമവും െകാണ്ടുവന്നു; അതുെകാണ്ട്
ശേലാേമാൻ താ്രമക്കടലും സ്തംഭങ്ങള ം
താ്രമപാ്രതങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി. 9 എന്നാൽ
ദാവീദ് േസാബാരാജാവായ ഹദേദെസരിെന്റ
ൈസന്യെത്തെയല്ലാം േതാല്പിച്ച കളഞ്ഞു എന്നു
ഹമാത്ത് രാജാവായ േതാവൂ േകട്ട . അേപ്പാൾ
10 അവൻ ദാവീദ് രാജാവിേനാടു കുശലം
േചാദിക്കുവാനും അവൻ ഹദേദെസരിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്തു േതാല്പിച്ചതുെകാണ്ടു ദാവീദിെന
അഭിനന്ദിപ്പാനും തെന്റ മകനായ ഹേദാരാമിെന
അയച്ച ; ഹദേദസരും േതാവൂവും തമ്മിൽ
കൂടക്കൂെട യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
െപാന്നു, െവള്ളി താ്രമം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
സകലവിധസാധനങ്ങള ംെകാണ്ടുവന്നു. 11ദാവീദ ്
രാജാവു അവെയ താൻ ഏേദാം, േമാവാബ്,
അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്ക്
മുതലായ സകലജാതികള െട അടുക്കൽനിന്നും
പിടിെച്ചടുത്ത െവള്ളിേയാടും െപാന്നിേനാടുംകൂെട
യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച . 12 െസരൂയയുെട
മകനായ അബീശായി ഉപ്പ താഴ്വരയിൽവച്ച്
ഏേദാമ്യരിൽ പതിെനണ്ണായിരംേപെര സംഹരിച്ച .
13ദാവീദ്ഏേദാമിൽകാവൽൈസന്യെത്തആക്കി;
ഏേദാമ്യർ എല്ലാവരും അവന് ദാസന്മാർ ആയി.
അങ്ങെനദാവീദ് േപായിടെത്താെക്കയുംയേഹാവ
അവന് ജയം നല്കി.

14 ഇങ്ങെന ദാവീദ് എല്ലാ യി്രസാേയലിനും
രാജാവായി വാണു; തെന്റ സകലജനത്തിനും
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നീതിയും ന്യായവും നടത്തി. 15 െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബ് േസനാധിപതി ആയിരുന്നു;
അഹീലൂദിെന്റ മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത്
മ്രന്തിയും 16 അഹീത്തൂബിെന്റ മകനായ
സാേദാക്കും അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ
അഹീേമെലക്കും പുേരാഹിതന്മാരും, ശവ്ശാ
ശാസ്്രതിയും 17 െയേഹായാദയുെട മകനായ
െബനായാവ് േ്രകത്യർക്കും േപ്ലത്യർക്കും
അധിപതിയും ആയിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ
പു്രതന്മാർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ്രപധാന
പരിചാരകന്മാരായിരുന്നു§.

19
1അതിന് െറേശഷം അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ
നാഹാശ് മരിച്ച ; അവെന്റ മകൻ അവന്
പകരം രാജാവായി. 2 അേപ്പാൾ ദാവീദ്:
“നാഹാശ് എേന്നാട് ദയ കാണിച്ചതുെകാണ്ട്
അവെന്റ മകനായ ഹാനൂേനാട് ഞാനും ദയ
കാണിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവെന്റ അപ്പെനക്കുറിച്ച ഹാനൂേനാട്
ആശ്വാസവാക്കു പറയുവാൻ ദാവീദ്
ദൂതന്മാെര അയച്ച . ദാവീദിെന്റ ദൂതന്മാർ
അേമ്മാന്യരുെട േദശത്ത് ഹാനൂെന്റ അടുക്കൽ
അവെന ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്നേപ്പാൾ
3 അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഹാനൂേനാടു: “ദാവീദ്
നിെന്റ അപ്പേനാടുള്ള ബഹുമാനം െകാണ്ടാണ്
നിെന്റ അടുക്കൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെര
അയച്ചിരിക്കുന്നത്എന്ന് നിനക്ക് േതാന്നുന്നുേവാ?

§ 18. 17 പരിചാരകന്മാരായിരുന്നു പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്ന
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േദശെത്ത പരിേശാധിക്കുവാനും മുടിപ്പാനും
ഒറ്റ േനാക്കുവാനും* അല്ലേയാ അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ ഹാനൂൻ
ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാെര പിടിച്ച ക്ഷൗരം
െചയ്യിച്ച † അവരുെട അങ്കികൾ അരമുതൽ
പാദം വെര മുറിച്ച കളഞ്ഞു വിട്ടയച്ച .
5 ചിലർ ആ പുരുഷന്മാരുെട വിവരം
ദാവീദിേനാട് െചന്ന് അറിയിച്ച ; അവർ
ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരിക്കയാൽ ദാവീദ് അവെര
എതിേരൽക്കുവാൻ ആളയച്ച;് “നിങ്ങള െട
താടി വളരുന്നതുവെര െയരിേഹാവിൽ
താമസിച്ചിട്ട് മടങ്ങിവരുവിൻ” എന്നു രാജാവു
പറയിച്ച . 6 തങ്ങൾ ദാവീദിന് െവറുപ്പായി എന്നു
അേമ്മാന്യർ കണ്ടേപ്പാൾ ഹാനൂനും അേമ്മാന്യരും
െമെസാെപാത്താമ്യയിൽനിന്നും മയഖേയാടു
േചർന്ന അരാമിൽനിന്നും േസാബയിൽനിന്നും
രഥങ്ങെളയും കുതിരപ്പടയാളികേളയും
ആയിരം താലന്ത് െവള്ളി െകാടുത്തു
കൂലിക്ക് വാങ്ങി. 7 അവർ മുപ്പത്തീരായിരം
രഥങ്ങെളയും മയഖാരാജാവിെനയും അവെന്റ
പടജ്ജനെത്തയും കൂലിക്ക് വാങ്ങി; അവർ
വന്നു െമേദെബക്കു മുമ്പിൽ പാളയമിറങ്ങി;
അേമ്മാന്യരും അവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു
വന്നുകൂടി പടയ്ക്കു പുറെപ്പട്ട . 8 ദാവീദ് അത്
േകട്ടേപ്പാൾ േയാവാബിെനയും വീരന്മാരുെട
സകലൈസന്യെത്തയും അയച്ച . 9അേമ്മാന്യർ

* 19. 3 ഒറ്റ േനാക്കുക - രഹസ്യമായി േനാക്കുക † 19. 4
െക്ഷൗരം െചയ്യ ക - മുടി മുറിച്ച കളയുക
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വന്ന് പട്ടണത്തിെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ
യുദ്ധത്തിനായി അണിനിരന്നു; അവെര
സഹായിക്കുവാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാർ തനിച്ച
െവളി്രമ്പേദശത്തായിരുന്നു‡. 10 തെന്റ മുമ്പിലും
പിമ്പിലും പട നിരന്നിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
േയാവാബ് എല്ലാ യി്രസാേയൽവീരന്മാരിൽനിന്നും
ആള കെള തിരെഞ്ഞടുത്തു അരാമ്യർെക്കതിെര
അണിനിരത്തി. 11 േശഷിച്ചപടജ്ജനെത്തഅവൻ
തെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിെയ ഏല്പിച്ച ;
അവർ അേമ്മാന്യർെക്കതിെര അണിനിരന്നു.
12 പിെന്ന അവൻ: “അരാമ്യർ എേന്നക്കാൾ
ശക്തി ്രപാപിച്ചാൽ നീ എനിക്ക് സഹായം
െചേയ്യണം; അേമ്മാന്യർ നിേന്നക്കാൾ ശക്തി
്രപാപിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സഹായം െചയ്യ ം.
13 ൈധര്യമായിരിക്ക; നാം നമ്മുെട ജനത്തിനും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി പുരുഷത്വം കാണിക്കുക; യേഹാവ
തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളത് െചയ്യ മാറാകെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 പിെന്ന േയാവാബും
കൂെടയുള്ള ജനവും അരാമ്യേരാടു യുദ്ധത്തിന്
െചന്നു; അവർ അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടി. 15 അരാമ്യർ ഓടിേപ്പായതു കണ്ടേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരും അതുേപാെല അവെന്റ
സേഹാദരനായ അബീശായിയുെട മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടി, പട്ടണത്തിൽ കടന്നു; േയാവാബ്
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാന്നു. 16 തങ്ങൾ
യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ േപായി എന്നു
അരാമ്യർ കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ദൂതന്മാെര

‡ 19. 9 െവളി്രമ്പേദശം -തുറസ്സായ ്രപേദശം
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അയച്ച നദിക്കു അക്കെരയുള്ള അരാമ്യെര
വരുത്തി; ഹദേദെസരിെന്റ േസനാപതിയായ
േശാഫക്ക്അവരുെട നായകനായിരുന്നു. 17അത്
ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ എല്ലാ
യി്രസാേയലിെനയും കൂട്ടി േയാർദ്ദാൻ കടന്നു
അവർെക്കതിെര െചന്ന് അവരുെട േനെര
അണിനിരത്തി. ദാവീദ് അരാമ്യർക്കു േനെര
പടക്ക്അണിനിരത്തിയേശഷംഅവർഅവേനാട്
പടേയറ്റ യുദ്ധംെചയ്തു. 18എന്നാൽ അരാമ്യർ
യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി; ദാവീദ്
അരാമ്യരിൽ ഏഴായിരം േതരാളികെളയും
നാല്പതിനായിരം കാലാള കെളയും വധിച്ച ;
േസനാപതിയായ േശാഫക്കിെനയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 19 ഹദേദെസരിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ േപാെയന്ന്
കണ്ടിട്ട് ദാവീദിേനാടു സന്ധിെചയ്തു അവന്
കീഴടങ്ങി; അേമ്മാന്യെര സഹായിക്കുവാൻ
അരാമ്യർ പിെന്ന ്രശമിച്ചതുമില്ല.

20
1 അടുത്ത വർഷം രാജാക്കന്മാർ
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുന്ന സമയത്ത് േയാവാബ്
ൈസന്യബലേത്താെട പുറെപ്പട്ട് അേമ്മാന്യരുെട
േദശെത്ത നശിപ്പിച്ച . അതിനുേശഷം രബ്ബെയ
വളഞ്ഞു. ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ച .
േയാവാബ് രബ്ബെയ ആ്രകമിച്ച് നശിപ്പിച്ച .
2 ദാവീദ് അവരുെട രാജാവിെന്റ കിരീടം അവെന്റ
തലയിൽനിന്നു എടുത്തു; അതിെന്റ തൂക്കം
ഒരു *താലന്ത് െപാന്ന് എന്നു കണ്ടു; അതിൽ
* 20. 2 ഒരു താലന്ത് - 33. 3കി. ്രഗാം
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രത്നങ്ങള ം പതിച്ചിരുന്നു; അത് ദാവീദിെന്റ
തലയിൽ െവച്ച ; അവൻ ആ പട്ടണത്തിൽനിന്നു
ധാരാളം †െകാള്ളയും െകാണ്ടുേപാന്നു. 3അവൻ
അവിടുെത്ത ജനെത്ത പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന്
‡ഈർച്ചവാള ം ഇരുമ്പ് പാരയും േകാടാലിയും
െകാണ്ടുള്ള േജാലികൾക്ക് നിയമിച്ച ; ഇങ്ങെന
ദാവീദ് അേമ്മാന്യരുെട എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും
െചയ്തു. പിെന്ന ദാവീദും സകലജനവും
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

4 അതിന ്െറേശഷം േഗെസരിൽെവച്ച
െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം ഉണ്ടായി; ആസമയത്ത്
ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി മല്ലന്മാരുെട
മക്കളിൽ ഒരുവനായസിപ്പായിെയ െവട്ടിെക്കാന്നു;
പിെന്ന അവർ കീഴടങ്ങി. 5 പിെന്നയും
െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
യായീരിെന്റ മകനായ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ
െഗാല്യാഥിെന്റ സേഹാദരനായ ലഹ്മിെയ
െവട്ടിെക്കാന്നു. അവെന്റ കുന്തത്തണ്ട്
െനയ്ത്തുകാരെന്റ പടപ്പ തടിേപാെലആയിരുന്നു.
6വീണ്ടും ഗത്തിൽെവച്ച യുദ്ധം ഉണ്ടായി;അവിെട
ദീർഘകായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവന് ഓേരാ ൈകക്കും ആറുവിരൽ വീതവും
ഓേരാ കാലിനും ആറ് വിരൽ വീതവും, ആെക
ഇരുപത്തിനാല് വിരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവനും
രഫാക്കു ജനിച്ചവനായിരുന്നു. 7 അവൻ
യി്രസാേയലിെന ധിക്കരിച്ചേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ
സേഹാദരനായ ശിെമയയുെട മകനായ

† 20. 2 െകാള്ള - യുദ്ധം െചയ്ത് പിടിെച്ചടുത്ത സാധനങ്ങൾ
‡ 20. 3 ഈർച്ചവാൾ -തടിഅറക്കുന്നവാൾ
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േയാനാഥാൻ അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു. 8 ഇവർ
ഗത്തിൽ രഫാക്കു ജനിച്ചവർ ആയിരുന്നു;
അവർ ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ ദാസന്മാരുെടയും
കയ്യാൽപട്ട േപായി.

21
1 അനന്തരം സാത്താൻ യി്രസാേയലിന്
വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റ യി്രസാേയലിെന
എണ്ണ വാൻ ദാവീദിന് േതാന്നിച്ച . 2 ദാവീദ്
േയാവാബിേനാടും ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും:
“നിങ്ങൾ െചന്ന് േബർ-േശബമുതൽ ദാൻവെര
യി്രസാേയലിെന എണ്ണി അവരുെട സംഖ്യ ഞാൻ
അറിേയണ്ടതിന് െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 3അതിന് േയാവാബ്: “യേഹാവ തെന്റ
ജനെത്തഉള്ളതിൽനൂറിരട്ടിയായിവർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട;
എങ്കിലും എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, അവർ
ഒെക്കയും യജമാനെന്റ ദാസന്മാരല്ലേയാ?
യജമാനൻ ഈ കാര്യം അേന്വഷിക്കുന്നത്
എന്ത?് യി്രസാേയലിന് കുറ്റത്തിെന്റ കാരണമായി
തീരുന്നത് എന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 എന്നാൽ േയാവാബിന് രാജാവിെന്റ കല്പന
അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നു. അതുെകാണ്ട്
േയാവാബ് പുറെപ്പട്ട എല്ലായി്രസാേയലിലുംകൂടി
സഞ്ചരിച്ച് െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു.
5 േയാവാബ് ജനെത്ത എണ്ണിയ സംഖ്യ ദാവീദിന്
െകാടുത്തു: യി്രസാേയലിൽ േയാദ്ധാക്കൾ
എല്ലാംകൂടി പതിെനാന്നുലക്ഷംേപർ.
െയഹൂദയിൽ േയാദ്ധാക്കൾ നാല് ലക്ഷത്തി
എഴുപതിനായിരം േപർ. 6എന്നാൽ രാജാവിെന്റ
കല്പന േയാവാബിന് െവറുപ്പായിരുന്നതുെകാണ്ടു
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അവൻേലവിെയയും െബന്യാമീെനയുംഅവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയില്ല. 7 ൈദവത്തിന് ഈ
കാര്യം അനിഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ
യി്രസാേയലിെന ശിക്ഷിച്ച . 8അേപ്പാൾ ദാവീദ്
ൈദവേത്താട:് “ഈ കാര്യം െചയ്തതിനാൽ
ഞാൻ മഹാപാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു: എന്നാൽ
അടിയെന്റ അകൃത്യം ക്ഷമിേക്കണേമ: ഞാൻ
വലിയ േഭാഷത്വം െചയ്തുേപായി” എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 യേഹാവ ദാവീദിെന്റ ദർശകനായ
ഗാദിേനാടു ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: 10 “നീ
െചന്ന് ദാവീദിേനാട:് ‘ഞാൻ മൂന്നു കാര്യം
നിെന്റ മുമ്പിൽ െവക്കുന്നു; അവയിൽ ഒന്ന്
തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക; അത് ഞാൻ നിേന്നാട്
െചയ്യ ം’ എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു”
എന്നു പറയുക. 11 അങ്ങെന ഗാദ് ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്: “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 12 മൂന്നു
വർഷെത്ത ക്ഷാമേമാ, നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട
വാൾ നിെന്ന തുടർെന്നത്തി നീ മൂന്നുമാസം
നിെന്റ ശ്രതുക്കളാൽ നശിക്കേയാ, േദശത്ത്
മൂന്നുദിവസം യേഹാവയുെട വാളായ മാഹാമാരി
ഉണ്ടായി യി്രസാേയൽേദശെത്താെക്കയും
യേഹാവയുെട ദൂതൻ സംഹാരം െചയ്കേയാ
ഇവയിൽ ഒന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക. എെന്ന
അയച്ചവേനാടു ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാണ്
പറേയണ്ടത് എന്നു ആേലാചിച്ച േനാക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ദാവീദ് ഗാദിേനാട:് “ഞാൻ
വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു;ഞാൻഇേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട കയ്യിൽ തേന്ന വീഴെട്ട; അവെന്റ
കരുണ ഏറ്റവും വലിയതേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റ
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കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു.
14അങ്ങെന യേഹാവ യി്രസാേയലിൽ മഹാമാരി
അയച്ച ; യി്രസാേയലിൽ എഴുപതിനായിരംേപർ
വീണുേപായി. 15 ൈദവം െയരൂശേലമിെന
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഒരു ദൂതെന അവിെട
അയച്ച ;അവൻനശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
യേഹാവ കണ്ട്, ആ അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച
അനുതപിച്ച് നാശം വരുത്തുന്ന ദൂതേനാട്:
“മതി, നിെന്റ ൈക പിൻവലിക്ക” എന്നു കല്പിച്ച ,
യേഹാവയുെട ദൂതൻ െയബൂസ്യനായ ഒർന്നാെന്റ
കളത്തിന്നരിെക നില ്ക്കയായിരുന്നു. 16 ദാവീദ്
തലെപാക്കി, യേഹാവയുെട ദൂതൻ വാൾ ഊരി
െയരൂശേലമിന് മീെത നീട്ടിപ്പിടിച്ച ംെകാണ്ട്
ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മേദ്ധ്യ നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടു. ദാവീദും മൂപ്പന്മാരും രട്ട ടുത്തുസാഷ്ടാംഗം
വീണു. 17 ദാവീദ് ൈദവേത്താട്: “ജനെത്ത
എണ്ണ വാൻ പറഞ്ഞവൻ ഞാനല്ലേയാ? േദാഷം
െചയ്ത പാപി ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ ആടുകൾ
എന്ത് െചയ്തിരിക്കുന്നു? യേഹാേവ, എെന്റ
ൈദവേമ, അവിടുെത്ത ൈക ബാധക്കായിട്ട
അവിടുെത്ത ജനത്തിേന്മൽ അല്ല, എെന്റേമലും
എെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും ഇരിക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
ഗാദിേനാട് ദാവീദ് െചന്ന് െയബൂസ്യനായ
ഒർന്നാെന്റ കളത്തിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം പണിേയണെമന്നു ദാവീദിേനാടു
പറയുവാൻകല്പിച്ച . 19യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ഗാദ് പറഞ്ഞ വചന്രപകാരം ദാവീദ് െചന്നു.
20 ഒർന്നാൻ തിരിഞ്ഞ് ദൂതെന കണ്ടു തെന്റ
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നാല് പു്രതന്മാരുമായി ഒളിച്ച . ഒർന്നാൻ
േഗാതമ്പു െമതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു.
21 ദാവീദ് ഒർന്നാെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
ഒർന്നാൻ ദാവീദിെന കണ്ടു കളത്തിൽനിന്നു
പുറത്തുെചന്ന് ദാവീദിെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം
വീണ് നമസ്കരിച്ച . 22 ദാവീദ് ഒർന്നാേനാട്: “ഈ
കളത്തിെന്റ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു യാഗപീഠം പണിേയണ്ടതിന് അത് എനിക്ക്
തേരണം; ബാധ ജനെത്ത വിട്ട മാേറണ്ടതിന് നീ
അത്മുഴുവൻവിലയ്ക്ക്എനിക്ക്തേരണം”എന്നു
പറഞ്ഞു. 23അതിന് ഒർന്നാൻദാവീദിേനാട:് “അത്
എടുത്തുെകാൾക; യജമാനനായ രാജാവിെന്റ
്രപസാദംേപാെല െചയ്തുെകാണ്ടാലും; ഇതാ
ഞാൻ േഹാമയാഗത്തിന് കാളകെളയും വിറകിന്
െമതിവണ്ടികെളയും േഭാജനയാഗത്തിന്
േഗാതമ്പും തരുന്നു; എല്ലാം ഞാൻ തരുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ദാവീദ് രാജാവു ഒർന്നാേനാട്:
“അങ്ങെന അല്ല; ഞാൻ മുഴുവൻ വിലയും
നൽകിേയ അത് വാങ്ങുകയുള്ള ; നിനക്കുള്ളത്
ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കായിട്ട എടുക്കയില്ല;
െചലവുകൂടാെത േഹാമയാഗം കഴിക്കുകയും
ഇല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 25അങ്ങെന ദാവീദ് ആ
സ്ഥലത്തിന് അറുനൂറു *േശെക്കൽ െപാന്ന്
ഒർന്നാന് െകാടുത്തു. 26 ദാവീദ് അവിെട
യേഹാവയ്ക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച് യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച ; അവൻ
ആകാശത്തിൽനിന്ന് േഹാമപീഠത്തിേന്മൽ തീ
ഇറക്കി അവന് ഉത്തരം അരുളി. 27 യേഹാവ

* 21. 25 േശെക്കൽ - 11. 4 ്രഗാം
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ദൂതേനാട് കല്പിച്ച ; അവൻ തെന്റ വാൾ വീണ്ടും
ഉറയിൽഇട്ട .

28 ആ കാലത്ത് െയബൂസ്യനായ ഒർന്നാെന്റ
കളത്തിൽെവച്ച യേഹാവതെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്ക്
ഉത്തരമരുളി എന്നു ദാവീദ് കണ്ടിട്ട് അവിെട
യാഗം അർപ്പിച്ച . 29 േമാെശ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നയേഹാവയുെട തിരുനിവാസവും
േഹാമപീഠവും അന്ന് ഗിെബേയാനിെല
പൂജാഗിരിയിൽ ആയിരുന്നു. 30 യേഹാവയുെട
ദൂതെന്റ വാളിെന േപടിച്ചതുെകാണ്ടു
ൈദവേത്താടു അരുളപ്പാട് േചാദിേക്കണ്ടതിന്
അവിെട െചല്ല വാൻ ദാവീദിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

22
1 “ഇത് യേഹാവയായ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയം; ഇത് യി്രസാേയലിന് േഹാമപീഠം”
എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 2 അനന്തരം ദാവീദ്
യി്രസാേയൽേദശത്തിെല അന്യജാതിക്കാെര
കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ കല്പിച്ച ; ൈദവത്തിെന്റ
ആലയം പണിയുവാൻ ചതുരക്കല്ല്
െചേത്തണ്ടതിന് അവൻ കല്പണിക്കാെര
നിയമിച്ച . 3 ദാവീദ് പടിവാതിൽകതകുകള െട
ആണികൾക്കായിട്ട ം െകാളത്തുകൾക്കായിട്ട ം
ധാരാളം ഇരിമ്പും തൂക്കമില്ലാെത ധാരാളം
താ്രമവും അനവധി േദവദാരുവും
ഒരുക്കിെവച്ച . 4 സീേദാന്യരും േസാര്യരും
അനവധി േദവദാരു ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. “എെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ
െചറുപ്പവും അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തവനും
ആകുന്നു; യേഹാവയ്ക്കായി പണിേയണ്ട
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ആലയേമാ കീർത്തിയും േശാഭയുംെകാണ്ട്
സർവ്വേദശങ്ങൾക്കുംഅതിമഹത്വമുള്ളതായിരിേക്കണം.
5 ആകയാൽ ഞാൻ അതിനുേവണ്ടി
തയ്യാെറടുക്കും”എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു.അങ്ങെന
ദാവീദ് തെന്റ മരണത്തിന് മുെമ്പ ധാരാളം
തയ്യാെറടുപ്പ കൾനടത്തി.

6അവൻ തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന വിളിച്ച്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ കല്പന െകാടുത്തു.
7 ദാവീദ് ശേലാേമാേനാടു പറഞ്ഞത:് “മകേന,
ഞാൻ തേന്ന എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ
താല്പര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 8 എങ്കിലും എനിക്ക്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
‘നീ ഏെറ രക്തം ചിന്തി വലിയ യുദ്ധങ്ങള ം
െചയ്തിട്ട ണ്ട;് നീ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരുആലയം
പണിയരുത;് നീ എെന്റ മുമ്പാെക ഭൂമിയിൽ
ധാരാളം രക്തം ചിന്തിയിരിക്കുന്നു. 9 എന്നാൽ
നിനക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കും; അവൻ ഒരു
സമാധാനപുരുഷനായിരിക്കും; ഞാൻ ചുറ്റ മുള്ള
അവെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നീക്കി അവന്
വി്രശമം െകാടുക്കും; അവെന്റ േപർ ശേലാേമാൻ
എന്ന് ആയിരിക്കും; അവെന്റ കാലത്ത് ഞാൻ
യി്രസാേയലിന് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും
നല്കും. 10 അവൻ എെന്റ നാമത്തിന്
ഒരു ആലയം പണിയും; അവൻ എനിക്ക്
മകനായും ഞാൻ അവന് അപ്പനായും ഇരിക്കും;
യി്രസാേയലിൽ അവെന്റ രാജത്വം ഞാൻ
എേന്നക്കും നിലനില് ക്കുമാറാക്കും. 11ആകയാൽ
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എെന്റ മകേന, യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്നക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
നീ കൃതാത്ഥൎ നായി അവെന്റ ആലയം
പണിയുക. 12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണം നീ ആചരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ
നിനക്ക് ജ്ഞാനവും വിേവകവും തന്നു
നിെന്ന യി്രസാേയലിന് നിയമിക്കുമാറാകെട്ട.
13യേഹാവ യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി േമാെശേയാടു
കല്പിച്ച ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം നീ ്രശദ്ധേയാെട
്രപമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ കൃതാർത്ഥനാകും;
ൈധര്യെപ്പട്ട ഉറച്ചിരിക്ക;ഭയെപ്പടരുതു, ്രഭമിക്കയും
അരുതു. 14 ഇതാ, ഞാൻ എെന്റ കഷ്ടത്തിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം
താലന്ത് െപാന്നും പത്തുലക്ഷം താലന്ത്
െവള്ളിയും ആർക്കും അളക്കാനാവാത്ത വിധം
താ്രമവും ഇരിമ്പും സ്വരൂപിച്ചിട്ട ണ്ടു; മരവും കല്ല ം
കൂെട ഞാൻ ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു; നിനക്ക്
ഇനിയും അതിേനാട് േചർത്തുെകാള്ളാമേല്ലാ.
15 നിെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ കല്ല െവട്ട കാർ,
കല്പണിക്കാർ, ആശാരിമാർ എന്നിങ്ങെന
അനവധി പണിക്കാരും സകലവിധ
കരകൗശലപ്പണിക്കാരും ഉണ്ടേല്ലാ; 16 െപാന്ന്,
െവള്ളി, താ്രമം, ഇരിമ്പ് എന്നിവ ധാരാളം ഉണ്ട്;
ഉത്സാഹിച്ച ്രപവർത്തിച്ച െകാൾക; യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 17 ദാവീദ്
യി്രസാേയലിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും തെന്റ
മകനായ ശേലാേമാെന സഹായിക്കുവാൻ
കല്പിച്ച പറഞ്ഞത:് 18 “നിങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ; അവൻ
നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റ ം വി്രശമം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
അവൻേദശനിവാസികെളഎെന്റകയ്യിൽഏല്പിച്ച
േദശം യേഹാവയ്ക്കും അവെന്റ ജനത്തിനും
കീഴടക്കിയുമിരിക്കുന്നു. 19 ആകയാൽ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിപ്പാൻ നിങ്ങള െട ഹൃദയവും
മനസ്സ ം ഏല്പിച്ച െകാടുപ്പിൻ. എഴുേന്നല്പിൻ;
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകവും ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധപാ്രതങ്ങള ം യേഹാവയുെട നാമത്തിന്
പണിയുവാനുള്ള ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് യേഹാവയായ
ൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരെത്തപണിയുവിൻ”.

23
1 ദാവീദ് വൃദ്ധനും കാലസമ്പൂർണ്ണനും
ആയേപ്പാൾ തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന
യി്രസാേയലിന് രാജാവാക്കി. 2 അവൻ
യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും എല്ലാം
കൂട്ടിവരുത്തി, 3 േലവ്യരിൽ മുപ്പതും
അതിൽ കൂടുതലും വയസ്സള്ളവെര
എണ്ണി; ആെളണ്ണം േപരുേപരായി അവർ
മുപ്പെത്തണ്ണായിരം ആയിരുന്നു. 4 അവരിൽ
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല േവല നടേത്തണ്ടുന്നവരും
ആറായിരംേപർ ്രപമാണികള ം 5ന്യായാധിപന്മാരും
നാലായിരംേപർ വാതിൽകാവല്ക്കാരും
നാലായിരംേപർ സ്േതാ്രതം െചേയ്യണ്ടതിന്
ദാവീദ് ഉണ്ടാക്കിയ വാേദ്യാപകരണങ്ങളാൽ
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യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു;
6 ദാവീദ് അവെര േലവിപു്രതന്മാരായ േഗർേശാൻ,
െകഹാത്ത്, െമരാരി എന്നീ ്രകമ്രപകാരം
കൂറുകളായി വിഭാഗിച്ച . 7 േഗർേശാന്യർ ലദ്ദാൻ,
ശിെമയി. 8 ലദ്ദാെന്റ പു്രതന്മാർ: തലവനായ
െയഹീേയൽ, േസഥാം, േയാേവൽ ഇങ്ങെന
മൂന്നുേപർ. 9 ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ:
െശേലാമീത്ത,് ഹസീേയൽ, ഹാരാൻ ഇങ്ങെന
മൂന്നുേപർ; ഇവർ ലദ്ദാെന്റ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 10 ശിെമയിയുെട
പു്രതന്മാർ: യഹത്ത,്സീനാ, െയയൂശ,് െബരീയാം;
ഈ നാലുേപർ ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ.
11 യഹത്ത് തലവനും സീനാ രണ്ടാമനും
ആയിരുന്നു; െയയൂശിനും െബരീെയക്കും
അധികം പു്രതന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവർ ഏകപിതൃഭവനമായി എണ്ണെപ്പട്ടിരുന്നു.
12 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം,
യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ ഇങ്ങെന
നാലുേപർ. 13 അ്രമാമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അഹേരാൻ, േമാെശ; അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുംയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ
ധൂപം കാട്ട വാനും അവന് ശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാനും എേപ്പാഴും അവെന്റ നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിക്കുവാനും സദാകാലേത്തക്കും
േവർതിരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 14 ൈദവപുരുഷനായ
േമാെശയുെട പു്രതന്മാെര േലവിേഗാ്രതത്തിൽ
എണ്ണിയിരുന്നു. 15 േമാെശയുെട പു്രതന്മാർ:
േഗർേശാം, എലീേയെസർ. 16 േഗർേശാമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െശബൂേവൽ തലവനായിരുന്നു.
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17 എലീേയെസരിെന്റ തലമുറകൾ: െരഹബ്യാവ്
തലവൻ; എലീേയെസരിന് േവെറ പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എങ്കിലും െരഹബ്യാവിന് വളെര
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 യിസ്ഹാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െശേലാമീത്ത് തലവൻ.
19 െഹേ്രബാെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െയരീയാവ്
തലവനും അമര്യാവ് രണ്ടാമനും യഹസീേയൽ
മൂന്നാമനും, െയക്കെമയാം നാലാമനും
ആയിരുന്നു. 20 ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ മീഖാ
തലവനും യിശ്ശീയാവ് രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു.
21 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ മഹ്ലി, മൂശി.
മഹ്ലിയുെട പു്രതന്മാർ: എെലയാസാർ, കീശ.്
22എെലയാസാർ മരിച്ച ;അവന് പു്രതിമാരല്ലാെത
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; കീശിെന്റ
പു്രതന്മാരായഅവരുെട സേഹാദരന്മാർ അവെര
വിവാഹംെചയ്തു. 23 മൂശിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി,ഏെദർ, െയേരേമാത്ത് ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ.
24 ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി, േപരുേപരായി,
എണ്ണെപ്പട്ട്രപകാരംതങ്ങള െടപിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരായ േലവിപു്രതന്മാർ; അവരിൽ
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവരും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയിൽ
േവല െചയ്തുവന്നു. 25 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന്
സ്വസ്ഥത െകാടുത്ത് െയരൂശേലമിൽ
എേന്നക്കും വസിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26 ആകയാൽ
േലവ്യർക്ക് ഇനി തിരുനിവാസവും അതിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും
ചുമേക്കണ്ടതില്ല എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു.
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27 ദാവീദിെന്റ അന്ത്യകല്പനകളനുസരിച്ച്
േലവ്യെര ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിൽ
കൂടുതൽ എണ്ണിയിരുന്നു. 28 അവരുെട
ചുമതലേയാ, യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി ്രപാകാരങ്ങളിലും
അറകളിലും, സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും, ൈദവാലയത്തിെല
ശു്രശൂഷയുെട േവലയ്ക്ക് അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാെര സഹായിക്കുന്നതും 29കാഴ്ചയപ്പവും
പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകളായും ചട്ടിയിൽ
ചുടുന്നതായുംകുതിർക്കുന്നതായുംഅർപ്പിക്കുന്ന
േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള േനരിയമാവും സകലവിധ
തൂക്കവും അളവും േനാക്കുന്നതും 30 രാവിെലയും
ൈവകുേന്നരവും യേഹാവെയ വാഴ്ത്തി
സ്തുതിേക്കണ്ടതിന് ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നതും
31 യേഹാവയ്ക്കു ശബ്ബത്തുകളിലും
അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം
അവെയക്കുറിച്ച ള്ള നിയമത്തിനനുസരണമായ
സംഖ്യ്രപകാരം േഹാമയാഗങ്ങെള
അർപ്പിക്കുന്നതും 32 സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
കാര്യവും വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ കാര്യവും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയിൽ
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരുെടകാര്യവും വിചാരിക്കുന്നതും തേന്ന.

24
1 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂറുകൾ:
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ: നാദാബ്,
അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ.
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2 നാദാബും അബീഹൂവും അവരുെട
അപ്പന് മുെമ്പ മരിച്ച േപായി; അവർക്ക്
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല; അതുെകാണ്ട്
എെലയാസാരും ഈഥാമാരും പൗേരാഹിത്യം
നടത്തി. 3 ദാവീദ് എെലയാസാരിെന്റപു്രതന്മാരിൽ
സാേദാക,് ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
അഹീേമെലക്ക് എന്നിവരുമായി അവെര
അവരുെട ശു്രശൂഷയുെട ്രകമ്രപകാരം വിഭാഗിച്ച .
4 ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിലുള്ളതിെനക്കാൾ
എെലയാസാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
അധികം തലവന്മാെര കണ്ടതുെകാണ്ട്
എെലയാസാരിെന്റ പു്രതന്മാെര പതിനാറു
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും ഈഥാമാരിെന്റ
പു്രതന്മാെര എട്ട് പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുമായി
വിഭാഗിച്ച . 5 എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിലും ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിലും
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും
ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെര തരവ്യത്യാസം
കൂടാെത ചീട്ടിട്ട വിഭാഗിച്ച . 6 േലവ്യരിൽ
െനഥനേയലിെന്റ മകനായ െശമയ്യാശാസ്്രതി
രാജാവിനും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും, പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിനും, അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ
അഹീേമെലക്കിനും, പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
േലവ്യരുെടയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാർക്കും
മുമ്പാെക ഒരു പിതൃഭവനം എെലയാസാരിനും
മെറ്റാന്ന് ഈഥാമാരിനുമായി ചീട്ട വന്നത്
എഴുതിെവച്ച . 7 ഒന്നാമെത്ത ചീട്ട്
െയേഹായാരീബിനും രണ്ടാമേത്തത്
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െയദായാവിനും 8 മൂന്നാമേത്തത്
ഹാരീമിനും നാലാമേത്തത് െശേയാരീമിനും
9 അഞ്ചാമേത്തത് മല്ക്കീയാവിനും
ആറാമേത്തത് മീയാമിനും 10 ഏഴാമേത്തത്
ഹാേക്കാസിനും എട്ടാമേത്തത് അബീയാവിനും
11ഒമ്പതാമേത്തത് േയശൂെവക്കും പത്താമേത്തത്
െശഖന്യാവിനും 12 പതിെനാന്നാമേത്തത്
എല്യാശീബിനും പ്രന്തണ്ടാമേത്തത്
യാക്കീമിനും 13 പതിമൂന്നാമേത്തത് ഹുെപ്പക്കും
പതിനാലാമേത്തത് േയെശെബയാമിനും
14 പതിനഞ്ചാമേത്തത് ബിൽെഗക്കും
പതിനാറാമേത്തത് ഇേമ്മരിനും
15 പതിേനഴാമേത്തത് േഹസീരിനും
പതിെനട്ടാമേത്തത് ഹപ്പിേസ്സസിനും
16 പെത്താമ്പതാമേത്തത് െപതഹ്യാവിനും
ഇരുപതാമേത്തത് െയെഹസ്േകലിനും
17 ഇരുപെത്താന്നാമേത്തത് യാഖീനും
ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തത് ഗാമൂലിനും
18 ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തത് െദലായാവിന്നും
ഇരുപത്തിനാലാമേത്തത് മയസ്യാവിനും വന്നു.
19 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവരുെട പിതാവായ അഹേരാേനാടു
കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ അവർക്ക് െകാടുത്ത
നിയമ്രപകാരം അവരുെട ശു്രശൂെഷക്കായിട്ട
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു അവർ
വേരണ്ടുന്ന ്രകമം ഇതുആയിരുന്നു.

20 േലവിയുെട മറ്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ശൂബാേയൽ; ശൂബാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െയഹ്െദയാവ്. 21 െരഹബ്യാേവാ:
െരഹബ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ തലവൻ
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യിശ്യാവു. 22 യിസ്ഹാര്യരിൽ െശേലാേമാത്ത;്
ശേലാേമാത്തിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ യഹത്ത.്
23 െഹേ്രബാെന്റ പു്രതന്മാർ: െയരിയാവു തലവൻ;
അമര്യാവു രണ്ടാമൻ; യഹസീേയൽ മൂന്നാമൻ;
െയക്കെമയാം നാലാമൻ. 24 ഉസ്സീേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: മീഖ; മീഖയുെട പു്രതന്മാർ: 25ശാമീർ,
മീഖയുെട സേഹാദരൻ യിശ്ശ ാവു: യിശ്ശ ാവിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െസഖര്യാവു. 26 െമരാരിയുെട
പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, മൂശി, യയസ്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െബേനാ. 27 െമരാരിയുെട
പു്രതന്മാർ: യയസ്യാവിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച
െബേനാ, േശാഹം, സക്കൂർ, ഇ്രബി. 28 മഹ്ലിയുെട
മകൻ എെലയാസാർ; അവന് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായില്ല. 29 കീേശാ: കീശിെന്റ പു്രതന്മാർ
െയരെഹ്മേയൽ. 30 മൂശിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, ഏെദർ, െയരീേമാത്ത;് ഇവർ പിതൃഭവനം
പിതൃഭവനമായി േലവിയുെട പു്രതന്മാർ.
31 അവരും അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെല തേന്ന ദാവീദ ്
രാജാവിനും സാേദാക്കിനും അഹീേമെലക്കിനും
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാർക്കും മുമ്പാെക അതത്
പിതൃഭവനത്തിൽ ഓേരാ തലവൻ അവരവരുെട
ഇളയസേഹാദരെനേപ്പാെലതേന്നചീട്ടിട്ട .

25
1 ദാവീദും േസനാധിപതിമാരും കിന്നരം,
വീണ, ൈകത്താളം എന്നിവെകാണ്ടു
്രപവചിക്കുന്നവരായ ആസാഫിെന്റയും
േഹമാെന്റയും െയദൂഥൂെന്റയും പു്രതന്മാെര
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ശു്രശൂഷയ്ക്കായി േവർതിരിച്ച ; ഈ
ശു്രശൂഷയിൽ േവല െചയ്തവരുെട
സംഖ്യയാണിത:് 2 ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
രാജാവിെന്റ കല്പനയാൽ ്രപവചിച്ച
ആസാഫിെന്റ കീഴിൽ ആസാഫിെന്റ
പു്രതന്മാരായ സക്കൂർ, േയാേസഫ,് െനഥന്യാവ്,
അശേരലാ. 3 െയദൂഥൂന്യരിൽ: യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തിസ്തുതിക്കുന്നതിൽ കിന്നരംെകാണ്ടു
്രപവചിച്ച തങ്ങള െട പിതാവായ െയദൂഥൂെന്റ
കീഴിൽ െഗദല്യാവ,് െസരി, െയശയ്യാവ,്
ഹശബ്യാവ,് മത്ഥിഥ്യവ് എന്നിങ്ങെന െയദൂഥൂെന്റ
പു്രതന്മാർ ആറുേപർ. 4 േഹമാന്യരിൽ:
ബുക്കീയാവ;് മത്ഥന്യാവ്, ഉസ്സീേയൽ,
െശബൂേവൽ, െയരീേമാത്ത്, ഹനന്യാവ്,
ഹനാനി, എലീയാഥാ, ഗിദ്ദൽതി, േരാമംതി-
ഏെസർ, െയാശ്െബക്കാശാ, മേല്ലാഥി, േഹാഥീർ,
മഹസീേയാത്ത് എന്നിവർ േഹമാെന്റ പു്രതന്മാർ.
5 ഇവർ എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങളിൽ
രാജാവിെന്റ ദർശകനായ േഹമാെന്റ
പു്രതന്മാർ. അവെന്റ െകാമ്പുയർേത്തണ്ടതിന്
ൈദവം േഹമാന് പതിനാല് പു്രതന്മാെരയും
മൂന്നു പു്രതിമാെരയും െകാടുത്തിരുന്നു.
6 ഇവർ എല്ലാവരും ൈദവാലയത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ൈകത്താളങ്ങളാലും
വീണകളാലും കിന്നരങ്ങളാലും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ സംഗീതത്തിനായി അവരവരുെട
അപ്പെന്റ കീഴിലും, ആസാഫും െയദൂഥൂനും
േഹമാനും രാജാവിെന്റ കല്പെനക്കു കീഴിലും
ആയിരുന്നു. 7 യേഹാവയ്ക്ക് സംഗീതം
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െചയ്യ വാൻ അഭ്യസിച്ച സമർത്ഥരും അവരുെട
സകലസേഹാദരന്മാരുമായി ആെക സംഖ്യ
ഇരുനൂെറ്റൺപെത്തട്ട.് 8 അവരവരുെട
ഉേദ്യാഗ്രകമം നിശ്ചയിേക്കണ്ടതിന് െചറിയവനും
വലിയവനും ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒരുേപാെല
ചീട്ടിട്ട . 9 ഒന്നാമെത്ത ചീട്ട ആസാഫിന്
േവണ്ടി േയാേസഫിന് വന്നു; രണ്ടാമേത്തത്
െഗദല്യാവിന് വന്നു; അവനും സേഹാദരന്മാരും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
10 മൂന്നാമേത്തത് സക്കൂരിന് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
11 നാലാമേത്തത് യി്രസിക്കു വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
12അഞ്ചാമേത്തത് െനഥന്യാവിന് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
13ആറാമേത്തത് ബുക്കീയാവിന് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
14ഏഴാമേത്തത് െയശേരെലക്ക് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
15 എട്ടാമേത്തത് െയശയ്യാവിന് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
16 ഒമ്പതാമേത്തത് മത്ഥന്യാവിന് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
17 പത്താമേത്തത് ശിെമയിക്ക് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
18 പതിെനാന്നാമേത്തത് അസേരലിന് വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 19പ്രന്തണ്ടാമേത്തത്ഹശബ്യാവിന്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും
കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 20 പതിമൂന്നാമേത്തത്
ശൂബാേയലിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
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സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
21 പതിനാലാമേത്തത് മത്ഥിഥ്യാവിന് വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും
കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 22 പതിനഞ്ചാമേത്തത്
െയരീേമാത്തിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
23പതിനാറാമേത്തത്ഹനന്യാവിന് വന്നു;അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
24 പതിേനഴാമേത്തത് െയാശ്െബക്കാെശക്കു
വന്നു;അവനുംപു്രതന്മാരുംസേഹാദരന്മാരുംകൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 25പതിെനട്ടാമേത്തത് ഹനാനിക്കു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും
കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 26 പെത്താമ്പതാമേത്തത്
മേല്ലാഥിക്കു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
27 ഇരുപതാമേത്തത് എലീയാെഥക്ക് വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 28 ഇരുപെത്താന്നാമേത്തത്
േഹാഥീരിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
29 ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തത് ഗിദ്ദൽതിക്കു വന്നു;
അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 30 ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തത്
മഹസീേയാത്തിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
31 ഇരുപത്തിനാലാമേത്തത് േരാമംതി-ഏെസരിന്
വന്നു;അവനുംപു്രതന്മാരുംസേഹാദരന്മാരുംകൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ.

26
1 ആലയ വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട കൂറുകൾ:
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േകാരഹ്യരിൽ: ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
േകാെരയുെട മകനായ െമേശെലമ്യാവ.്
2 െമേശെലമ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: െസഖര്യാവ്
ആദ്യജാതൻ; െയദീയേയൽ രണ്ടാമൻ;
െസബദ്യാവ് മൂന്നാമൻ, യത്നീേയൽ നാലാമൻ,
ഏലാം അഞ്ചാമൻ; 3 െയേഹാഹാനാൻ
ആറാമൻ; എേല്യാേഹാേവനായി ഏഴാമൻ.
4 ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
െശമയ്യാവ് ആദ്യജാതൻ; െയേഹാശാബാദ്
രണ്ടാമൻ േയാവാഹ് മൂന്നാമൻ; സാഖാർ
നാലാമൻ; െനഥനേയൽ അഞ്ചാമൻ;
5 അമ്മിേയൽ ആറാമൻ; യിസ്സാഖാർ ഏഴാമൻ;
െപയൂെലഥായി എട്ടാമൻ. ൈദവം അവെന
അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 6 അവെന്റ മകനായ
െശമയ്യാവിനും പു്രതന്മാർ ജനിച്ചിരുന്നു;
അവർ പരാ്രകമശാലികളായിരുന്നതുെകാണ്ടു
തങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിന് ്രപമാണികൾ
ആയിരുന്നു. 7െശമയ്യാവിെന്റപു്രതന്മാരിൽ: ഒത്നി,
െരഫാേയൽ, ഓേബദ,് എൽസാബാദ;് -അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ ്രപാപ്തന്മാർആയിരുന്നുഎലീഹൂ,
െസമഖ്യാവ്. 8 ഇവർ എല്ലാവരും ഓേബദ്-
ഏേദാമിെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ;
അവരും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും
ശു്രശൂഷയ്ക്കു അതി്രപാപ്തന്മാരായിരുന്നു.
ഇങ്ങെന ഓേബദ-്ഏേദാമിനുള്ളവർ
അറുപത്തിരണ്ടുേപർ; 9 െമേശെലമ്യാവിന്
്രപാപ്തന്മാരായ പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും
പതിെനട്ട േപർ. 10 െമരാരിപു്രതന്മാരിൽ
േഹാെസക്ക് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ശി്രമി
തലവൻ; ഇവൻ ആദ്യജാതനെല്ലങ്കിലും
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അവെന്റ അപ്പൻ അവെന തലവനാക്കി;
11ഹില്ക്കീയാവ് രണ്ടാമൻ,െതബല്യാവ് മൂന്നാമൻ,
െസഖര്യാവ് നാലാമൻ; േഹാസയുെട പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും എല്ലാംകൂടി പതിമൂന്നുേപർ.
12 വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട ഈ കൂറുകൾക്ക,്
അവരുെട തലവന്മാർക്കു തെന്ന, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്ക് എന്നേപാെല ഉേദ്യാഗങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 അവർ െചറിയവനും
വലിയവനും ഒരുേപാെല പിതൃഭവനം
പിതൃഭവനമായി അതത് വാതിലിന് ചീട്ടിട്ട .
14കിഴെക്കവാതിലിെന്റ ചീട്ട് േശെലമ്യാവിന് വന്നു;
പിെന്ന അവർ അവെന്റ മകനായി വിേവകമുള്ള
ആേലാചനക്കാരനായ െസഖര്യാവിന് േവണ്ടി
ചീട്ടിട്ട ; അവെന്റ ചീട്ട് വടെക്ക വാതിലിന്
വന്നു. 15 െതെക്ക വാതിലിെന്റത് ഓേബദ്-
ഏേദാമിനും *പാണ്ടികശാലയുേടത് അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കും 16 കയറ്റമുള്ള െപരുവഴിയിൽ
ശേല്ലെഖത്ത് പടിവാതിലിനരിെക പടിഞ്ഞാെറ
വാതിലിേന്റത് ശുപ്പീമിനും േഹാെസക്കും വന്നു.
ഇങ്ങെന കാവലിന്നരിെക കാവലുണ്ടായിരുന്നു.
17 കിഴെക്ക വാതില്ക്കൽ ആറ് േലവ്യരും
വടെക്ക വാതില്ക്കൽ ദിവേസന നാലുേപരും
െതെക്ക വാതില്ക്കൽ ദിവേസന നാലുേപരും
പാണ്ടികശാെലക്കൽ രണ്ടുേപരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 പർബാരിന് പടിഞ്ഞാറു െപരുവഴിയിൽ
നാലുേപരും പർബാരിൽ തേന്ന രണ്ടുേപരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 േകാരഹ്യരിലും െമരാര്യരിലും

* 26. 15 പാണ്ടിശാല -സാധനങ്ങൾേശഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നസ്ഥലം
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ഉള്ള വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട കൂറുകൾ ഇവ
തേന്ന.

20 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ
ൈദവലായത്തിെല †ഭണ്ഡാരത്തിനും
വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട ഭണ്ഡാരത്തിനും
േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 21 ലദ്ദാെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: ലദ്ദാെന്റ കുടുംബത്തിലുള്ള
േഗർേശാന്യരുെട പു്രതന്മാർ: േഗർേശാന്യനായ
ലെയദാെന്റ പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ
െയഹീേയല്യർ ആയിരുന്നു. 22 െയഹീേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േസഥാം; അവെന്റ സേഹാദരൻ
േയാേവൽ; ഇവർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരത്തിനു േമൽവിചാരകരായിരുന്നു.
23 അ്രമാമ്യർ, യിസ്ഹാര്യർ, െഹേ്രബാന്യർ,
ഉസ്സീേയല്യർ എന്നവരിൽ: 24 േമാെശയുെട
മകനായ േഗർേശാമിെന്റ മകൻ െശബൂേവൽ
ഭണ്ഡാരത്തിന് േമൽവിചാരകനായിരുന്നു.
25 എലീേയെസരിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ: അവെന്റ മകൻ െരഹബ്യാവ്;
അവെന്റ മകൻ െയശയ്യാവ;് അവെന്റ മകൻ
േയാരാം; അവെന്റ മകൻ സി്രകി; അവെന്റ
മകൻ െശേലാമീത്ത.് 26 ദാവീദ് രാജാവും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരും േസനാപതിമാരും നിേവദിച്ച
വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട സകലഭണ്ഡാരത്തിനും
െശേലാമീത്തും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 27 യുദ്ധത്തിൽ
കിട്ടിയ െകാള്ളയിൽനിന്നു യേഹാവയുെട
ആലയം േകടുേപാക്കുവാൻ അവർ അവെയ
† 26. 20 ഭണ്ഡാരം -ധനംസൂക്ഷിക്കുന്നമുറി
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നിേവദിച്ചിരുന്നു. 28 ദർശകനായ ശമൂേവലും
കീശിെന്റ മകൻ െശൗലും േനരിെന്റ മകൻ
അബ്േനരും െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബും
നിേവദിച്ച സകലനിേവദിതവസ്തുക്കള ം
െശേലാമീത്തിെന്റയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെടയും വിചാരണയിൽവന്നു.

29 യിസ്ഹാര്യരിൽ െകനന്യാവും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും, പുറെമയുള്ള ്രപവൃത്തിക്ക്
യി്രസാേയലിൽ ്രപമാണികള ം ന്യായാധിപന്മാരും
ആയിരുന്നു. 30 െഹേ്രബാന്യരിൽ
ഹശബ്യാവും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുമായി
ആയിരെത്തഴുനൂറ് ്രപാപ്തന്മാർേയാർദ്ദാനിക്കെര
പടിഞ്ഞാറ് യേഹാവയുെട സകല
കാര്യത്തിനും രാജാവിെന്റ ശു്രശൂഷക്കും
യി്രസാേയലിൽ േമൽവിചാരകരായിരുന്നു.
31 െഹേ്രബാന്യരിൽ കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായുമുള്ള െഹേ്രബാന്യർക്ക്
െയരീയാവ് തലവനായിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ
വാഴ്ചയുെട നാല്പതാം ആണ്ടിൽ അവരുെട
വസ്തുത അേനൃഷിച്ചേപ്പാള ്അവരുെട ഇടയിൽ
ഗിെലയാദിെല യാേസരിൽ ്രപാപ്തന്മാെര
കണ്ടു. 32 അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായി
്രപാപ്തന്മാരും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുമായി
രണ്ടായിരെത്തഴുനൂറ് േപരുണ്ടായിരുന്നു;
അവെര ദാവീദ് രാജാവ് ൈദവത്തിെന്റ സകല
കാര്യത്തിനും രാജാവിെന്റ കാര്യാദികൾക്കും
രൂേബന്യർ, ഗാദ്യർ, മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതം
എന്നിവർക്ക് േമൽവിചാരകരാക്കി െവച്ച .
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27
1 യി്രസാേയൽപു്രതന്മാർ ആള കള െട
എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും അവരുെട
്രപമാണികള ം രാജാവിന് േസവ െചയ്തുേപാന്നു.
അവർ വർഷത്തിൽ എല്ലാമാസങ്ങളിലും
വരികയും േപാകയും െചയ്തിരുന്നു. ഓേരാ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000)
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഒന്നാം മാസേത്തക്കുള്ള ഒന്നാം
കൂറിന് േമൽവിചാരകൻ സബ്ദീേയലിന ്െറ
മകൻ യാേശാെബയാം: അവെന്റ കൂറിൽ
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 3 അവൻ
േപെരസ്സിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഉള്ളവനും ഒന്നാം
മാസെത്ത സകലേസനാപതികൾക്കും
തലവനും ആയിരുന്നു. 4 രണ്ടാം
മാസേത്തക്കുള്ള കൂറിന് അേഹാഹ്യനായ
േദാദായി േമൽവിചാരകനും അവെന്റ
കൂറിൽ മിേക്ലാത്ത് ്രപമാണിയും ആയിരുന്നു.
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
(24,000). 5 മൂന്നാം മാസേത്തക്കുള്ള
മൂന്നാമെത്ത േസനാപതി മഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ; അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000).
6 മുപ്പതുേപരിൽ വീരനും മുപ്പതുേപർക്കു
തലവനുമായ െബനായാവ് ഇവൻ തേന്ന;
അവെന്റ കൂറിന് അവെന്റ മകനായ
അമ്മീസാബാദ് ്രപമാണിയായിരുന്നു. 7 നാലാം
മാസേത്തക്കുള്ള നാലാമത്തവൻ േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനായ അസാേഹലും അവെന്റ േശഷം
അവെന്റ മകനായ െസബദ്യാവും ആയിരുന്നു;
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അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
(24,000). 8 അഞ്ചാം മാസേത്തക്കുള്ള
അഞ്ചാമത്തവൻ യി്രസാഹ്യനായ ശംഹൂത്ത;്
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
(24,000). 9 ആറാം മാസേത്തക്കുള്ള
ആറാമത്തവൻ െതേക്കാവ്യനായ ഇേക്കശിെന്റ
മകൻ ഈരാ; അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 10 ഏഴാം
മാസേത്തക്കുള്ള ഏഴാമത്തവൻ എ്രഫയീമ്യരിൽ
െപേലാന്യനായ േഹെലസ്; അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000).
11 എട്ടാം മാസേത്തക്കുള്ള എട്ടാമത്തവൻ
േസെരഹ്യരിൽ ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി;
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
(24,000). 12 ഒമ്പതാം മാസേത്തക്കുള്ള
ഒമ്പതാമത്തവൻ െബന്യാമീന്യരിൽ
അനാേഥാഥ്യനായ അബീേയെസർ; അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000).
13 പത്താം മാസേത്തക്കുള്ള പത്താമത്തവൻ
േസെരഹ്യരിൽ െനേതാഫാത്യനായ മഹരായി;
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
(24,000). 14 പതിെനാന്നാം മാസേത്തക്കുള്ള
പതിെനാന്നാമത്തവൻ എ്രഫയീമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ പിരാേഥാന്യനായ െബനായാവ;്
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
(24,000). 15 പ്രന്തണ്ടാം മാസേത്തക്കുള്ള
പ്രന്തണ്ടാമത്തവൻ ഒത്നീേയലിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച
െനേതാഫാത്യനായ െഹൽദായി; അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000).

16 യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട തലവന്മാർ:
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രൂേബന്യർക്കു ്രപഭു സി്രകിയുെട മകൻ
എലീേയെസർ; ശിെമേയാന്യർക്കു മയഖയുെട
മകൻ െശഫത്യാവ്; 17 േലവ്യർക്കു െകമൂേവലിെന്റ
മകൻ ഹശബ്യാവ;് അഹേരാന്യർക്കു സാേദാക;്
18 െയഹൂെദക്ക് ദാവീദിെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരുവനായഎലീഹൂ;യിസ്സാഖാരിന് മീഖാേയലിെന്റ
മകൻ ഒ്രമി; 19 െസബൂലൂന് ഓബദ്യാവിെന്റ മകൻ
യിശ്മയ്യാവ്; നഫ്താലിക്ക് അ്രസീേയലിെന്റ
മകൻ െയരീേമാത്ത;് 20 എ്രഫയീമ്യർക്ക്
അസസ്യാവിെന്റ മകൻ േഹാേശയ; മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിന് െപദായാവിെന്റ മകൻ
േയാേവൽ. 21 ഗിെലയാദിെല മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിന് െസഖര്യാവിെന്റ മകൻ യിേദ്ദാ;
െബന്യാമീന് അബ്േനരിെന്റ മകൻ യാസീേയൽ;
22 ദാന് െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ അസെരേയൽ.
ഇവർ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക്
്രപഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. 23 എന്നാൽ
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട് ദാവീദ്
ഇരുപതു വയസ്സിന് താെഴയുള്ളവരുെട എണ്ണം
എടുത്തില്ല. 24 െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബ്
എണ്ണ വാൻതുടങ്ങിെയങ്കിലുംഅവൻതീർത്തില്ല;
അത് നിമിത്തം യി്രസാേയലിേന്മൽ േകാപം
വന്നതുെകാണ്ട് ആ സംഖ്യ ദാവീദ് രാജാവിെന്റ
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിെല* കണക്കിൽ
േചർത്തിട്ട മില്ല.

* 27. 24 വൃത്താന്തപുസ്തകം - വാർഷീക ചരി്രത സംഭവങ്ങൾ
േരഖെപ്പടുത്തുന്നപുസ്തകം
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25 രാജാവിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിന് അദീേയലിെന്റ
മകനായ അസ്മാെവത്ത് േമൽവിചാരകൻ.
നിലങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും
േകാട്ടകളിലും ഉള്ള പാണ്ടികശാലകൾക്ക്
ഉസ്സീയാവിെന്റ മകൻ െയേഹാനാഥാൻ
േമൽവിചാരകൻ. 26 വയലിൽ േവലെചയ്ത
കൃഷിക്കാർക്ക് െകലൂബിെന്റ മകൻ എ്രസി
േമൽവിചാരകൻ. 27 മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾക്ക്
രാമാത്യനായശിെമയിയും മുന്തിരേത്താട്ടങ്ങളിെല
അനുഭവമായ വീഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന
നിലവറകൾക്ക് ശിഫ്മ്യനായ സബ്ദിയും
േമൽവിചാരകർ. 28 ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾക്കും
താഴ്വീതിയിെല കാട്ടത്തികൾക്കും ഗാേദര്യനായ
ബാൽഹാനാനും എണ്ണ സൂക്ഷിച്ച െവക്കുന്ന
നിലവറകൾക്ക് േയാവാശും േമൽവിചാരകർ.
29 ശാേരാനിൽ േമയുന്ന മൃഗസമൂഹങ്ങൾക്ക്
ശാേരാന്യനായ ശി്രതായിയും താഴ്വരയിെല
മൃഗസമൂഹങ്ങൾക്ക് അദായിയുെട മകനായ
ശാഫാത്തും േമൽവിചാരകർ. 30 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക്
യിശ്മാേയല്യനായ ഓബീലും കഴുതകൾക്ക്
െമേരാേനാത്യനായ െയഹ്െദയാവും
േമൽവിചാരകർ. 31 ആടുകൾക്ക് ഹഗര്യനായ
യാസീസ് േമൽവിചാരകൻ; ഇവർ എല്ലാവരും
ദാവീദ് രാജാവിെന്റ വസ്തുവകകൾക്ക്
അധിപതിമാരായിരുന്നു. 32 ദാവീദിെന്റ ചിറ്റപ്പനായ
േയാനാഥാൻ ബുദ്ധിമാനാെയാരു മ്രന്തിയും
ശാസ്്രതിയും ആയിരുന്നു; ഹഖ്േമാനിയുെട
മകനായ െയഹീേയൽ രാജകുമാരന്മാരുെട
സഹവാസി ആയിരുന്നു. 33 അഹീേഥാെഫൽ
രാജമ്രന്തി; അർഖ്യനായ ഹൂശായി രാജമി്രതം.
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34അഹീേഥാെഫലിെന്റ േശഷം െബനായാവിെന്റ
മകനായ െയേഹായാദയും അബ്യാഥാരും
മ്രന്തിമാർ; രാജാവിെന്റ േസനാധിപതി േയാവാബ.്

28
1 അതിനുേശഷം ദാവീദ് യി്രസാേയലിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാരുമായേഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാെരയും
രാജാവിന് ശു്രശൂഷെചയ്ത കൂറുകള െട
തലവന്മാെരയും സഹ്രസാധിപന്മാെരയും
ശതാധിപന്മാെരയും രാജാവിെന്റയും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയും സകലവസ്തുവകകൾക്കും
മൃഗസമൂഹങ്ങൾക്കുംഉള്ളേമൽവിചാരകന്മാെരയും
ഷണ്ഡന്മാെരയും വീരന്മാെരയും
സകലപരാ്രകമശാലികേളയും െയരൂശേലമിൽ
കൂട്ടിവരുത്തി. 2 ദാവീദ് രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “എെന്റ
സേഹാദരന്മാരും എെന്റ ജനവുമായുേള്ളാേര,
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ; യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകത്തിനും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
പാദപീഠത്തിനുമായി ഒരു വി്രശമാലയം
പണിയുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു;
പണിക്കുേവണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ
നടത്തിയിരുന്നു”. 3 എന്നാൽ ൈദവം
എേന്നാട:് “നീ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
പണിയരുത;് നീ ഒരു േയാദ്ധാവാകുന്നു;
രക്തവും െചാരിയിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
കല്പിച്ച . 4 എങ്കിലും ഞാൻ എേന്നക്കും
യി്രസാേയലിന് രാജാവായിരിക്കുവാൻ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എെന്റ സർവ്വപിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും എെന്ന
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തിരെഞ്ഞടുത്തു; ്രപഭുവായിരിക്കുവാൻ
െയഹൂദെയയും െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ എെന്റ
പിതൃഭവനെത്തയും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അപ്പെന്റ പു്രതന്മാരിൽവച്ച് എെന്ന എല്ലാ
യി്രസാേയലിനും രാജാവാക്കുവാൻ ൈദവത്തിനു
്രപസാദം േതാന്നി. 5എെന്റ സകലപു്രതന്മാരിലും
നിന്ന് (യേഹാവ എനിക്ക് വളെര പു്രതന്മാെര
തന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ) അവൻ എെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന യി്രസാേയലിൽ യേഹാവയുെട
രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു”. 6ൈദവം എേന്നാട:്
“നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ എെന്റആലയവും
എെന്റ ്രപാകാരങ്ങള ം പണിയും; ഞാൻ അവെന
എനിക്ക് പു്രതനായി തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഅവന് പിതാവായിരിക്കും. 7അവൻ ഇന്ന്
െചയ്യന്നതുേപാെലഎെന്റകല്പനകള ം വിധികള ം
ആചരിക്കുവാൻ സ്ഥിരത കാണിക്കുെമങ്കിൽ
ഞാൻ അവെന്റ രാജത്വം എേന്നക്കും
സ്ഥിരമാക്കും” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
8 ആകയാൽ യേഹാവയുെട സഭയായ
എല്ലാ യി്രസാേയലും കാൺകയും നമ്മുെട
ൈദവം േകൾക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നത:്
“നിങ്ങൾ ഈ നല്ലേദശം അനുഭവിക്കയും, അത്
നിങ്ങള െട മക്കൾക്ക് ശാശ്വതാവകാശമായി
െവേച്ചക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനകെളാെക്കയും
ആചരിക്കുകയും ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ വിൻ. 9 നീേയാ എെന്റ മകേന,
ശാേലാേമാേന, നിെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവെത്ത
അറിയുകയും, പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
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നല്ലമനേസ്സാടും കൂെട േസവിക്കയും
െചയ്ക; യേഹാവ സർവ്വഹൃദയങ്ങെളയും
പരിേശാധിക്കയും വിചാരങ്ങള ം നിരൂപണങ്ങള ം
എല്ലാം ്രഗഹിക്കയും െചയ്യന്നു; നീ അവെന
അേന്വഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവെന കെണ്ടത്തും;
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവൻ നിെന്ന
എേന്നക്കും തള്ളിക്കളയും. 10 ആകയാൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാൾക; വിശുദ്ധമന്ദിരമാെയാരു
ആലയം പണിയുവാൻ യേഹാവ നിെന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; ൈധര്യെപ്പട്ട് അത്
നടത്തിെകാൾക”.

11 പിെന്ന ദാവീദ് തെന്റ മകനായ ശേലാേമാന്
ൈദവാലയത്തിെന്റ മണ്ഡപം, അതിെന്റ
ഭവനങ്ങൾ, കലവറകൾ, മുകളിലെത്തമുറികൾ,
അകെത്ത മുറികൾ, കൃപാസനഗൃഹം
എന്നിവയുെട മാതൃക െകാടുത്തു.
12 യേഹാവയുെട ആലയം, ്രപാകാരങ്ങൾ,
ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാഅറകൾ, ൈദവാലയത്തിെന്റ
കലവറകൾ, നിേവദിത വസ്തുക്കള െട
മുറികൾ, 13 പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
േലവ്യരുെടയും കൂറുകൾ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല സകലശു്രശൂഷയുെടയും േവല,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂെഷക്കുള്ള
സകലപാ്രതങ്ങൾ എന്നിവെയെയല്ലാം
കുറിച്ച് തെന്റ മനസ്സിൽ ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് നല് കിയിരുന്ന മാതൃകയുെട
വിവരവും അവന് െകാടുത്തു. 14 ഓേരാ
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക്,
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക്,
തൂക്ക്രപകാരം െപാന്നും ഓേരാ ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള



1 ദിനവൃത്താന്തം 28:15 civ 1 ദിനവൃത്താന്തം 28:20

ഉപകരണങ്ങൾക്ക് െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തൂക്ക്രപകാരം െവള്ളിയും
15 െപാൻവിളക്കുതണ്ടുകൾക്കും അവയുെട
സ്വർണ്ണദീപങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതിന്
അനുസരിച്ച് ഓേരാ വിളക്കുതണ്ടിനും അതിെന്റ
ദീപങ്ങൾക്കും തൂക്ക്രപകാരം െപാന്നും,
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള വിളക്കുതണ്ടുകൾക്ക്
ഓേരാ തണ്ടിെന്റയും ഉപേയാഗത്തിന്
അനുസരിച്ച് ഓേരാ തണ്ടിനും അതതിെന്റ
ദീപങ്ങൾക്കും തൂക്ക്രപകാരം െവള്ളിയും
െകാടുത്തു. 16 കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ േമശകൾക്ക്
ഓേരാ േമശയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള േമശകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള
െവള്ളിയും തൂക്ക്രപകാരം െകാടുത്തു.
17 മുപ്പല്ലികൾക്കും കലശങ്ങൾക്കും*
കുടങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും
െപാൻകിണ്ടികൾക്ക് ഓേരാ കിണ്ടിക്ക്
തൂക്ക്രപകാരം ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും ഓേരാ
െവള്ളിക്കിണ്ടിക്ക് തൂക്ക്രപകാരം ആവശ്യമുള്ള
െവള്ളിയും െകാടുത്തു. 18 ധൂപപീഠത്തിന്
തൂക്ക്രപകാരം ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച
െപാന്നും, ചിറകുവിരിച്ച യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം മൂടുന്ന െകരൂബുകളായ
രഥമാതൃകയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും
െകാടുത്തു. 19 “ഇവെയല്ലാം, ഈ മാതൃകയുെട
എല്ലാപണികള ം യേഹാവ എനിക്ക് േവണ്ടി
തെന്റ ൈകെകാണ്ട് എഴുതിയ േരഖാമൂലം
എെന്ന ്രഗഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു ദാവീദ്
പറഞ്ഞു. 20 പിെന്നയും ദാവീദ് തെന്റ മകനായ

* 28. 17 കലശം -പരന്നപാ്രതം
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ശേലാേമാേനാട് പറഞ്ഞത:് “ബലെപ്പട്ട്
ൈധര്യേത്താെട ്രപവർത്തിച്ച െകാൾക;
ഭയെപ്പടരുത,് ്രഭമിക്കയും അരുത;് യേഹാവയായ
ൈദവം എെന്റ ൈദവം തേന്ന, നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ട്. യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശു്രശൂെഷക്കുള്ള എല്ലാേവലയും നീ
പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവെര അവൻ നിെന്ന
ൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കയും ഇല്ല. 21 ഇതാ,
ൈദവാലയത്തിെലസകലശു്രശൂഷയ്ക്കും േവണ്ടി
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും കൂറുകൾ
ഉണ്ടേല്ലാ; ഓേരാ ശു്രശൂഷയ്ക്കും മനസ്സ ം
സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവരും എല്ലാേവലയ്ക്കായിട്ട ം
നിേന്നാട് കൂെട ഉണ്ട;് ്രപഭുക്കന്മാരും
സർവ്വജനവും നിെന്റ കല ്പ്പനെക്കാെക്കയും
വിേധയരായിരിക്കും”.

29
1 പിെന്ന ദാവീദ് രാജാവ് സർവ്വസഭേയാടും
പറഞ്ഞത:് “ൈദവം തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന
എെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ െചറുപ്പവും
ഇളം്രപായവും ഉള്ളവൻ; ്രപവൃത്തി വലിയതും
ആകുന്നു; മന്ദിരം മനുഷ്യനല്ല, യേഹാവയായ
ൈദവത്തിനെ്രത. 2 എന്നാൽ ഞാൻ എെന്റ
സർവ്വബലേത്താടും കൂെട എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിന് േവണ്ടി െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക്
െപാന്നും, െവള്ളിെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക്
െവള്ളിയും, താ്രമംെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക്
താ്രമവും, ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് ഇരിമ്പും,
മരംെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് മരവും, േഗാേമദകക്കല്ല ം,
പതിക്കുവാനുള്ള കല്ല ം അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള



1 ദിനവൃത്താന്തം 29:3 cvi 1 ദിനവൃത്താന്തം 29:7

കല്ല ം, നാനാവർണ്ണമുള്ള കല്ല ം, വിലേയറിയ
സകലവിധ രത്നവും അനവധി െവള്ളക്കല്ല ം
േശഖരിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു. 3 എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയേത്താട് എനിക്കുള്ള
താത്പര്യം നിമിത്തം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു
േവണ്ടി ഞാൻ േശഖരിച്ചെതാെക്കയും
കൂടാെത, എെന്റ ൈകവശമുള്ള െപാന്നും
െവള്ളിയും ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിനായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
4 ആലയഭിത്തികെള, െപാന്നുെകാണ്ടു
േവണ്ടത് െപാന്നുെകാണ്ടും, െവള്ളിെകാണ്ടു
േവണ്ടത് െവള്ളിെകാണ്ടും െപാതിയുവാനും,
അങ്ങെന കരകൗശലപ്പണിക്കാരുെട എല്ലാ
പണിയ്ക്കുേവണ്ടിയും ഓഫീർെപാന്നായി
മൂവായിരം (3,000) താലന്ത് െപാന്നും
ഏഴായിരം (7,000) താലന്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച
െവള്ളിയും െകാടുത്തു. 5 എന്നാൽ ഇന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക് കരപൂരണം െചയ്യ വാൻ
മനഃപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നവൻആർ? 6അേപ്പാൾ
പിതൃഭവന്രപഭുക്കന്മാരും യി്രസാേയലിെന്റ
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരും രാജാവിെന്റ ്രപവൃത്തിക്ക്
േമൽവിചാരകന്മാരും മനഃപൂർവ്വദാനങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നു. 7 ൈദവാലയത്തിെന്റ
േവലയ്ക്കായിട്ട് അവർ 5,000 താലന്ത്*
െപാന്നും, 10,000 തങ്കക്കാശും† 10,000 താലന്ത്

* 29. 7 5,000 താലന്ത് ഏകേദശം 188 ടണ ്സ്വര ്ണം † 29. 7
10,000തങ്കക്കാശുംഏകേദശം 10, 000സ്വര ്ണ്ണനാണയം
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െവള്ളിയും‡ 18,000 താലന്ത് താ്രമവും§ 10,0000
താലന്ത് ഇരുമ്പും െകാടുത്തു*. 8 രത്നങ്ങൾ
ൈകവശമുള്ളവർ അവെയ േഗർേശാന്യനായ
െയഹീേയൽമുഖാന്തരം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു
െകാടുത്തു. 9 അങ്ങെന ജനം
മനഃപൂർവ്വമായി െകാടുത്തതുെകാണ്ടു അവർ
സേന്താഷിച്ച ; ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താെട
മനഃപൂർവ്വമായിട്ടായിരുന്നു അവർ യേഹാവയ്ക്ക്
െകാടുത്തത്. ദാവീദ് രാജാവും അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ച . 10 പിെന്ന ദാവീദ്
സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെക യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച െചാല്ലിയത:് “ഞങ്ങള െട പിതാവായ
യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങ് എന്നും എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
11 യേഹാേവ, മഹത്വവും ശക്തിയും േതജസ്സ ം
യശസ്സ ം മഹിമയും അങ്ങയ്ക്കുള്ളത;്
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളെതാെക്കയും
അങ്ങയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ. യേഹാേവ, രാജത്വം
അങ്ങയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു; അങ്ങ് സകലത്തിനും
മീെത തലവനായിരിക്കുന്നു. 12 ധനവും
ബഹുമാനവും അങ്ങയിൽനിന്ന് വരുന്നു; അങ്ങ്
സർവ്വവും ഭരിക്കുന്നു; ശക്തിയും ബലവും
അങ്ങയുെട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; സകലെത്തയും
വിപുലീകരിക്കുന്നതും ശക്തീകരിക്കുന്നതും
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തിയാകുന്നു. 13ആകയാൽ,
‡ 29. 7 10,000താലന്ത് െവള്ളിയുംഏകേദശം 375 ടണ ്െവള്ളിയും
§ 29. 7 18,000 താലന്ത് താ്രമവും ഏകേദശം 675 ടണ ്താ്രമവും
* 29. 7 10,0000താലന്ത്ഇരുമ്പും െകാടുത്തുഏകേദശം 3750 ടണ ്
ഇരുമ്പും
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ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക്
സ്േതാ്രതം െചയ്ത് അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ള
നാമെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു. 14 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഇ്രത മനഃപൂർവ്വമായി ദാനം
െചേയ്യണ്ടതിന് ്രപാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ
ആർ? എെന്റ ജനവും എന്തുള്ള ? സകലവും
അങ്ങിൽനിന്നേല്ലാ വരുന്നത;് അങ്ങയുെട
കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക്
തന്നേതയുള്ള . 15ഞങ്ങൾഅങ്ങയ്ക്ക് മുമ്പാെക
ഞങ്ങള െട സകലപിതാക്കന്മാെരയുംേപാെല
അതിഥികള ം പരേദശികള ം ആകുന്നു;
ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങള െട ആയുഷ്കാലം ഒരു
നിഴൽ േപാെലയേ്രത; യാെതാരു സ്ഥിരതയുമില്ല.
16ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,അങ്ങയുെട
വിശുദ്ധനാമത്തിനായി അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ആലയം
പണിയുവാൻ ഞങ്ങൾ േശഖരിച്ചിട്ട ള്ള ഈ
സം്രഗഹെമല്ലാം അവിടുെത്ത കയ്യിൽനിന്നുള്ളത;്
സകലവും അങ്ങയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. 17 എെന്റ
ൈദവേമ; അങ്ങ് ഹൃദയെത്ത േശാധനെചയ്ത്
പരമാർത്ഥതയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു; ഞാേനാ എെന്റ
ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാെട ഇവെയല്ലാം
മനഃപൂർവ്വമായി തന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ
ഇവിെട കൂടിയിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട
ജനം അങ്ങയ്ക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി
തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 18ഞങ്ങള െടപിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
യി്രസാേയലിെന്റയും ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഈ



1 ദിനവൃത്താന്തം 29:19 cix 1 ദിനവൃത്താന്തം 29:23

വിചാരങ്ങള ം ഭാവവും എേന്നക്കും കാത്ത്
അവരുെട ഹൃദയെത്ത അങ്ങയിേലക്ക്
തിരിേക്കണേമ. 19എെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ,
അങ്ങയുെട കല്പനകള ം സാക്ഷ്യങ്ങള ം
ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ
കരുതിയിട്ട ള്ള മന്ദിരം തീർക്കുവാനും, അങ്ങെന
ഇവെയല്ലാം നിവർത്തിേക്കണ്ടതിന് അവന്
ഒരു ഏകാ്രഗഹൃദയം നല്േകണേമ”. 20 പിെന്ന
ദാവീദ് സർവ്വസഭേയാടും: “ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന സഭമുഴുവനും തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തി യേഹാവെയയും രാജാവിെനയും
വണങ്ങി നമസ്കരിച്ച . 21 പിെന്ന അവർ
യേഹാവയ്ക്കു് ഹനനയാഗങ്ങെള അർപ്പിച്ച ;
പിെറ്റന്നാൾ യേഹാവയ്ക്കു് േഹാമയാഗമായി
ആയിരം (1,000) കാളെയയും ആയിരം
ആട്ട െകാറ്റെനയും ആയിരം കുഞ്ഞാടിെനയും
അവയുെട പാനീയയാഗങ്ങെളയും
എല്ലാ യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി അനവധി
ഹനനയാഗങ്ങെളയും കഴിച്ച . 22 അവർ
അന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
മഹാസേന്താഷേത്താെട ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു;
ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന രണ്ടാം
്രപാവശ്യം രാജാവാക്കി; അവെന യേഹാവയ്ക്കു്
്രപഭുവായിട്ട ം സാേദാക്കിെന പുേരാഹിതനായിട്ട ം
അഭിേഷകം െചയ്തു. 23 അങ്ങെന
ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്
പകരം യേഹാവയുെട സിംഹാസനത്തിൽ
രാജാവായിരുന്നു കൃതാർത്ഥനായി.
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യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെന്റ വാക്ക്
േകട്ടനുസരിച്ച . 24 സകല്രപഭുക്കന്മാരും
വീരന്മാരും ദാവീദ് രാജാവിെന്റ സകലപു്രതന്മാരും
ശേലാേമാൻ രാജാവിന് കീഴ്െപട്ട .
25 യി്രസാേയെലാെക്കയും കാൺെക യേഹാവ
ശേലാേമാെന അത്യന്തം മഹത്വെപ്പടുത്തി,
യി്രസാേയലിൽ അവന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
രാജാവിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തരാജമഹിമയുംഅവന്
നല്കി.

26 ഇങ്ങെന യിശ്ശായിയുെട മകനായ ദാവീദ്
എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവായി വാണിരുന്നു.
27 അവൻ യി്രസാേയലിെന വാണകാലം
നാല്പതു സംവത്സരം ആയിരുന്നു; അവൻ ഏഴു
സംവത്സരം െഹേ്രബാനിലും മുപ്പത്തിമൂന്നു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിലും വാണു. 28അവൻ
വളെര വയസ്സ െചന്നവനും ആയുസ്സ ം
ധനവും മാനവും തികഞ്ഞവനുമായി മരിച്ച ;
അവെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ അവന് പകരം
രാജാവായി. 29 എന്നാൽ ദാവീദ ് രാജാവിെന്റ
ആദ്യന്തവൃത്താന്തങ്ങള ം, അവെന്റ രാജഭരണം
ഒെക്കയും, അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം,
അവനും യി്രസാേയലിനും അന്യേദശങ്ങളിെല
സകലരാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ടായ എല്ലാ സംഭവങ്ങള ം
30 ദർശകനായ ശമൂേവലിെന്റ വൃത്താന്തത്തിലും
നാഥാൻ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകത്തിലും
ദർശകനായ ഗാദിെന്റ വൃത്താന്തത്തിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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