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2 ദിനവൃത്താന്തം
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച എ്രസാ
ശാസ്്രതിയാണ് ഇതിെന്റ എഴുത്തുകാരന്
ശലേമാെന്റ ഭരണമാണ് പുസ്തകത്തിെന്റ
ആരംഭം ശലേമാെന്റ മരണേശഷം രാജ്യം
വിഭാഗിക്കെപ്പടുന്നു. 2ദിനവൃത്താന്തംഒന്നാമെത്ത
പുസ്തകേത്താട് േചര ്ന്ന് നിന്നുെകാണ്ട്
ശലേമാെന്റ കാലം മുതല് ്രപവാസം വെരയുള്ള
എ്രബായജനതയുെട ചരി്രതം വിശദീകരിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 450 - 425.
ഈ പുസ്തകെമഴുതെപ്പട്ട കാലം
ഗണിക്കുന്നത് ഒരു സമസ്യയാണ്
എന്നിരുന്നാലും ബാബിേലാണ ്്രപവാസത്തില ്നിന്ന്
മടങ്ങിവന്നതിനു േശഷമാണ് രചന
നടന്നിരിക്കുന്നത്എന്നത്സ്പഷ്ടമാണ.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
പുരാതന യൂഹൂദ സമൂഹവും മറ്റ
വായനക്കാരും.
ഉേദ്ദശം
2 ദിനവൃത്താന്തം ്രപധാനമായും 2
ശമുേവലിലും, 2 രാജാക്കന്മാരിലും ഉള്ള അേത
വസ്തുതകള ് തെന്നയാണ് പറയുന്നത.് ആ
കാലെത്ത െപൗേരാഹിത്യ സംബന്ധിയായ
വസ്തുതകെളപ്പറ്റിയാണ് ദിനവൃത്താന്തം
േക്രന്ദീകരിക്കുന്നത് 2 ദിനവൃത്താന്തം
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അടിസ്ഥാനപരമായി രാഷ്്രടത്തിെന്റ സാത്വിക
ചരി്രതത്തിെന്റവിലയിരുത്തലാണ.്
്രപേമയം
യി്രസാേയലിെന്റഅദ്ധ്യാത്മികൈപതൃകം
സംേക്ഷപം
1. ശേലാേമാെന്റ കാലെത്ത യി്രസാേയല്യ
ചരി്രതം — 1:1-9:31

2. േരേഹാബയം മുതല് ആഹാസ് വെര — 10:1-
28:37

3. ഹിസ്കീയാവ് മുതല ് യഹൂദയുെട
അവസാനംവെര — 29:1-36:23

1 ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ
തെന്റ രാജത്വം ഉറപ്പിച്ച ; ൈദവമായ
യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഇരുന്ന്
അവെന അത്യന്തം മഹത്വവാനാക്കി.
2 ശേലാേമാൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും
സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും ശതാധിപന്മാേരാടും
ന്യായാധിപന്മാേരാടും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും 3 സംസാരിച്ചിട്ട,്
സർവ്വസഭയുമായി ഗിെബേയാനിെല
പൂജാഗിരിയിേലക്ക് േപായി. യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവത്തിെന്റ സമാഗമനകൂടാരം
അവിെട ആയിരുന്നു. 4 എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ദാവീദ,് കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിൽനിന്ന് താൻ അതിനായി
ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാന്നു;
അവൻ അതിനായി െയരൂശേലമിൽ ഒരു
കൂടാരം അടിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. 5 ഹൂരിെന്റ
മകനായ ഊരിയുെട മകൻ െബസേലൽ
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ഉണ്ടാക്കിയ താ്രമയാഗപീഠവും അവിെട
യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവിെട ശേലാേമാനും സഭയും
്രപാർഥനേയാെട യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച .
6 ശേലാേമാൻ അവിെട യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
താ്രമയാഗപീഠത്തിങ്കേലക്കു െചന്ന് അതിേന്മൽ
ആയിരം േഹാമയാഗങ്ങൾകഴിച്ച .

7 അന്ന് രാ്രതി ൈദവം ശേലാേമാന്
്രപത്യക്ഷനായി അവേനാട:് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത്
തേരണം; േചാദിച്ച െകാൾക എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
8ശേലാേമാൻ ൈദവേത്താടു പറഞ്ഞത:് “എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിേനാടുഅങ്ങ് മഹാദയകാണിച്ച്
അവന് പകരം എെന്ന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 ആകയാൽ യേഹാവയായ ൈദവേമ എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിേനാടുള്ള നിെന്റ വാഗ്ദാനം
നിവൃത്തിയായേല്ലാ? ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല
അസംഖ്യമായുള്ള ജനത്തിന് നീ എെന്ന
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10 ആകയാൽ
ഈ ജനത്തിന് നായകനായിരിേക്കണ്ടതിന്
എനിക്ക് ജ്ഞാനവും വിേവകവും തേരണേമ;
അല്ലാെത നിെന്റ ഈ വലിയ ജനത്തിന്
ന്യായപാലനം െചയ് വാൻ ആർക്ക് കഴിയും?”
11 അതിന് ൈദവം ശേലാേമാേനാട:് “ഇത്
നിെന്റ താല്പര്യമായിരിക്കയാലും ധനം,
സമ്പത്ത്, മാനം, ശ്രതുനി്രഗഹം എന്നിവേയാ
ദീർഘായുേസ്സാ േചാദിക്കാെത ഞാൻ നിെന്ന
രാജാവാക്കിെവച്ചഎെന്റജനത്തിന് ന്യായപാലനം
െചേയ്യണ്ടതിന് ജ്ഞാനവും വിേവകവും
േചാദിച്ചിരിക്കയാലും 12ജ്ഞാനവും വിേവകവും
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നിനക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു; അതല്ലാെത
നിനക്ക് മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ആർക്കും
ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും നിെന്റ േശഷം ആർക്കും
ലഭിക്കാത്തതുമായ ധനവും സമ്പത്തും മാനവും
ഞാൻ നിനക്ക് തരും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
13 പിെന്ന ശേലാേമാൻ ഗിെബേയാനിെല
പൂജാഗിരിയിൽനിന്ന,് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു തേന്ന, െയരൂശേലമിേലക്കു
വന്ന് യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി വാണു.
14 ശേലാേമാൻ രഥങ്ങെളയും കുതിരപ്പടേയയും
േശഖരിച്ച ; അവന് ആയിരത്തിനാനൂറ്
രഥങ്ങള ം പന്തീരായിരം കുതിരപ്പടയാളികള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവെരഅവൻരഥനഗരങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കലും
പാർപ്പിച്ച . 15 രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ
െപാന്നും െവള്ളിയും കല്ല കൾ േപാെല
സമൃദ്ധമാക്കി. േദവദാരു വൃക്ഷങ്ങൾ
താഴ്വരയിെല കാട്ടത്തിമരങ്ങൾ േപാെല
െപരുകി. 16 ശേലാേമാൻ കുതിരകെള
ഇറക്കുമതി െചയ്തത് ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
ആയിരുന്നു; രാജാവിെന്റ കച്ചവടക്കാർ
അവെയ കൂട്ടമായി വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും.
17 അവർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് രഥെമാന്നിന്
അറുനൂറും കുതിര ഒന്നിന് നൂറ്റമ്പതും
േശെക്കൽ െവള്ളി വിലയായി െകാടുത്ത്
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും; അങ്ങെന തേന്ന
അവർ ഹിത്യരുെട സകലരാജാക്കന്മാർക്കും
അരാംരാജാക്കന്മാർക്കും െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുക്കും.
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2
1 അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
നാമത്തിന് ഒരു ആലയവും തനിക്ക് ഒരു
അരമനയും പണിയുവാൻ നിശ്ചയിച്ച .
2 എഴുപതിനായിരം ചുമട്ട കാെരയും
എൺപതിനായിരം കല്ല െവട്ട കാെരയും
അവർക്ക് േമൽേനാട്ടം വഹിക്കാൻ മൂവായിരത്തി
അറുനൂറുേപെരയും ശേലാേമാൻ നിയമിച്ച .
3 പിെന്ന ശേലാേമാൻ േസാർരാജാവായ
ഹീരാമിെന്റ അടുക്കൽ െകാടുത്തയച്ച സേന്ദശം
എെന്തന്നാൽ: “എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
രാജാവിന്ഒരുഅരമനപണിേയണ്ടതിന് േദവദാരു
െകാടുത്തയച്ചനീഎനിക്കുേവണ്ടിയുംഅ്രപകാരം
െചേയ്യണം. 4 ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിവാൻ
േപാകുന്നു; അത് അവന് ്രപതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധധൂപം അർപ്പിക്കുവാനും
നിരന്തരമായി കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കുവാനും
കാലത്തും ൈവകുേന്നരത്തും ശബ്ബത്തുകളിലും
അമാവാസ്യകളിലും ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങളിലും േഹാമയാഗം
കഴിക്കുവാനും തേന്ന. ഇത് യി്രസാേയലിന് ഒരു
ശാശ്വതനിയമം ആകുന്നു. 5ഞങ്ങള െട ൈദവം
സകലേദവന്മാെരക്കാള ം വലിയവനാകയാൽ
ഞാൻ പണിവാൻേപാകുന്ന ആലയം
മഹത്വേമറിയതായിരിക്കും. 6 എന്നാൽ അവന്
ആലയം പണിവാൻ ്രപാപ്തിയുള്ളവൻ ആർ?
സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിലും അവൻ
അടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ;അങ്ങെനയിരിെക്കഅവെന്റ
സന്നിധിയിൽ ധൂപം അർപ്പിക്കുവാനല്ലാെത
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അവന് ഒരു ആലയം പണിേയണ്ടതിന് ഞാൻ
ആർ? 7 ആകയാൽ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ് നിയമിച്ചവരായി എെന്റ അടുക്കൽ
െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ള
കരെകൗശലപ്പണിക്കാേരാടുകൂെട, െപാന്ന്,
െവള്ളി, താ്രമം, ഇരിമ്പ,് ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
നീലനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു പണിെചയ ്വാൻ
സമർത്ഥനും െകാത്തുപണിയിൽ
വിദഗ്ധനുമായ ഒരുവെന അയച്ച തേരണം.
8െലബാേനാനിൽനിന്ന് േദവദാരുവുംസരളമരവും
ചന്ദനവും കൂെടഎനിക്ക്അയച്ച തേരണം;നിെന്റ
േവലക്കാർ മരംെവട്ട വാൻ സമർത്ഥന്മാെരന്ന്
എനിക്കറിയാം; എനിക്ക് േവണ്ടുേവാളം
മരം േശഖരിപ്പാൻ എെന്റ േവലക്കാർ
നിെന്റ േവലക്കാേരാടുകൂെട പണി െചയ്യ ം.
9 ഞാൻ പണിവാനിരിക്കുന്ന ആലയം
വലിയതും അത്ഭുതകരവും ആയിരിക്കും.
10 മരംെവട്ട കാരായ നിെന്റ േവലക്കാർക്കുഞാൻ
ഇരുപതിനായിരം േകാർ െപാടിച്ച േഗാതമ്പും
ഇരുപതിനായിരം േകാർയവവുംഇരുപതിനായിരം
ബത്ത് വീഞ്ഞും ഇരുപതിനായിരം ബത്ത്
എണ്ണയും െകാടുക്കും”. 11 േസാർരാജാവായ
ഹൂരാം ശേലാേമാന് “യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
സ്േനഹിക്കെകാണ്ടു നിെന്ന അവർക്ക്
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് മറുപടി
അയച്ച . 12ഹൂരാം തുടർന്ന് ഇ്രപകാരം എഴുതി:
“യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ആലയവും തനിക്ക് ഒരു
അരമനയും പണിേയണ്ടതിന് ജ്ഞാനവും
ബുദ്ധിയും വിേവകവും ഉള്ള ഒരു മകെന ദാവീദ ്
രാജാവിന് നല്കിയ ആകാശവും ഭൂമിയും
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സൃഷ്ടിച്ച യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 13ഇേപ്പാൾഞാൻജ്ഞാനവും
വിേവകവുമുള്ള പുരുഷനായ ഹൂരാം-ആബിെയ
അയക്കുന്നു. 14 അവൻ ദാൻ േഗാ്രതത്തിെല
ഒരു സ്്രതീയുെട മകൻ; അവെന്റ അപ്പൻ േസാർ
േദശക്കാരൻ. െപാന്ന,് െവള്ളി, താ്രമം, ഇരിമ്പ,്
കല്ല,് മരം, ധൂ്രമനൂൽ, നീലനൂൽ, ചണനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു പണിെചയ്യാനും
നിെന്റയുംഞാൻബഹുമാനിക്കുന്നനിെന്റഅപ്പൻ
ദാവീദിെന്റയും കരെകൗശലപ്പണിക്കാേരാടുകൂെട
അവെന ഏല്പിക്കുന്ന ഏതു െകൗശലപ്പണിയും
പൂർത്തീകരിപ്പാനും അവൻ സമർത്ഥൻ
ആകുന്നു. 15 ആകയാൽ യജമാനൻ
പറഞ്ഞ േകാതമ്പും യവവും എണ്ണയും
വീഞ്ഞും േവലക്കാർക്കു െകാടുത്തയച്ചാലും.
16 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ ആവശ്യംേപാെല
െലബാേനാനിൽനിന്നു മരംെവട്ടി ചങ്ങാടം
െകട്ടി കടൽവഴിയായി യാേഫാവിൽ
എത്തിച്ച തരാം; നീ അത് െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകണം”. 17അനന്തരം ശേലാേമാൻ
യി്രസാേയൽേദശത്തിെല പരേദശികെള, തെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ് എണ്ണംേനാക്കിയതുേപാെല,
എണ്ണം എടുത്തേപ്പാൾ ഒരുലക്ഷത്തി
അമ്പത്തിമൂവായിരത്തി അറുനൂറു
േപർ എന്ന് കണ്ടു. 18 അവരിൽ
എഴുപതിനായിരംേപെര ചുമട്ട കാരായും
എൺപതിനായിരംേപെര മലയിൽ
കല്ല െവട്ട കാരായും മൂവായിരത്തറുനൂറുേപെര
ജനെത്തെക്കാണ്ട് േവല െചയ്യിപ്പാൻ
േമൽേനാട്ടക്കാരായും നിയമിച്ച .
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3
1അനന്തരംശേലാേമാൻെയരൂശേലമിൽതെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിന് യേഹാവ ്രപത്യക്ഷനായ
േമാറിയാപർവ്വതത്തിൽ, െയബൂസ്യനായ
ഒർന്നാെന്റ െമതിക്കളത്തിൽ ദാവീദ്
തയാറാക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് യേഹാവയുെട
ആലയം പണിവാൻതുടങ്ങി. 2തെന്റവാഴ്ചയുെട
നാലാം ആണ്ടിൽ രണ്ടാം മാസം രണ്ടാം
ദിവസമായിരുന്നു അവൻ പണി തുടങ്ങിയത.്
3 ൈദവാലയം പണിേയണ്ടതിന് ശേലാേമാൻ
ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിെന്റ അളവുകൾ പഴയ*
കണക്കനുസരിച്ച് നീളം അറുപതു മുഴം, വീതി
ഇരുപതു മുഴം. 4 മുൻഭാഗത്തുള്ള മണ്ഡപത്തിന്
ആലയത്തിെന്റ വീതിെക്കാത്തവണ്ണം ഇരുപതു
മുഴം നീളവും നൂറ്റിരുപത് മുഴം ഉയരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ അകം അവൻ
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 5 ആലയത്തിന്
അവൻ സരളമരംെകാണ്ട് മച്ചിട്ട , അത്
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു, അതിേന്മൽ
ഈന്തപ്പനയുെടയും ചങ്ങലയുെടയും രൂപം
െകാത്തിച്ച . 6അവൻആലയെത്തരത്നംെകാണ്ട്
മേനാഹരമായി അലങ്കരിച്ച ; സ്വർണം
പർവ്വയീമിൽ നിന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു. 7അവൻ
ആലയവും തുലാങ്ങള ം കട്ടിളക്കാലുകള ം
ചുവരുകള ം കതകുകള ം െപാന്നുെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു, ചുവരിേന്മൽ െകരൂബുകള െട രൂപം
െകാത്തിച്ച . 8 അവൻ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവും
ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ നീളവും വീതിയും
ആലയത്തിെന്റ വീതിെക്കാത്തവണ്ണം ഇരുപതു

* 3. 3 ദാവീദ് െകാടുത്തമാതൃകയിെലകണക്ക് ്രപകാരം
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മുഴം ആയിരുന്നു; അവൻ അറുനൂറു താലന്ത്
തങ്കംെകാണ്ട് അത് െപാതിഞ്ഞു. 9 അതിെന്റ
ആണികള െട തൂക്കംഅമ്പത് േശെക്കൽ െപാന്ന്
ആയിരുന്നു: മാളികമുറികള ം െപാന്നുെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 10അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് അവൻ
െകാത്തുപണിയായി രണ്ട് െകരൂബുകെള
ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
11 െകരൂബുകള െട ചിറകുകള െട നീളം
ആെക ഇരുപതു മുഴം ആയിരുന്നു. ഓേരാ
ചിറകും അഞ്ച് മുഴം വീതം നീളം, ഒന്നാമെത്ത
െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറക് മേറ്റ െകരൂബിെന്റ
ചിറകിേനാട് െതാട്ടിരിക്കയും മേറ്റ ചിറക്
ആലയത്തിെന്റ ചുവേരാടു െതാട്ടിരിക്കയും
െചയ്തു. 12 രണ്ടാമെത്ത െകരൂബിെന്റ ഒരു
ചിറകുആലയത്തിെന്റചുവേരാടുെതാട്ടിരിക്കയും
മെറ്റ ചിറക് ആദ്യെത്ത െകരൂബിെന്റ ചിറേകാടു
െതാട്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു. 13 അങ്ങെന
െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾ ഇരുപതു മുഴം
നീളത്തിൽ വിടർന്നിരുന്നു. അവ കാലുകൾ
നിലത്തുറപ്പിച്ച് മുഖം തിരുനിവാസത്തിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞും നിന്നിരുന്നു. 14 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, ചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കി അതിേന്മൽ െകരൂബുകെള
െനയ്തുണ്ടാക്കി. 15 അവൻ ആലയത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു മുഴം ഉയരമുള്ള രണ്ടു
സ്തംഭങ്ങളണ്ടാക്കി; അവയുെട മുകളിൽ
അഞ്ച് മുഴം ഉയരമുള്ള മകുടങ്ങള ം നിർമ്മിച്ച .
16അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ ഉള്ളതുേപാെല മാലകൾ
ഉണ്ടാക്കി സ്തംഭങ്ങള െട മുകൾഭാഗത്തു
വച്ച ; നൂറു മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടാക്കി മാലകളിൽ
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േകാർത്തിട്ട . 17 അവൻ സ്തംഭങ്ങെള
മന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ വലത്തും ഇടത്തുമായി
സ്ഥാപിച്ച . വലേത്തതിന്നു യാഖീൻ എന്നും
ഇടേത്തതിന്നു േബാവസ്എന്നും േപർവിളിച്ച .

4
1 ശേലാേമാൻ താ്രമംെകാണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ നീളവും വീതിയും ഇരുപതു
മുഴം വീതവും ഉയരം പത്തു മുഴവും ആയിരുന്നു.
2 വൃത്താകാരമായ ഒരു ജലസംഭരണിയും
അവൻ വാർത്തുണ്ടാക്കി; അതിെന്റ വ്യാസം
പത്തു മുഴവും ആഴം അഞ്ച് മുഴവും ചുറ്റളവ്
മുപ്പത് മുഴവും ആയിരുന്നു. 3 അതിന് കീെഴ
ചുറ്റിലും രണ്ടു നിരയായി കാളകള െട രൂപങ്ങൾ
വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 4 അത് പ്രന്തണ്ട്
കാളകള െട പുറത്തു െവച്ചിരുന്നു: കാളകൾ
മൂന്നു വീതം വടേക്കാട്ട ം പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു.
ജലസംഭരണിവഹിച്ചിരുന്നകാളകള െടപിൻഭാഗം
അകേത്താട്ട് ആയിരുന്നു. 5 ജലസംഭരണിക്ക്
നാല് വിരലുകള െട കനവും അതിെന്റ വക്ക്
പാനപാ്രതത്തിെന്റ വക്കുേപാെലയും വിടർന്ന
താമരപ്പ േപാെലയും ആയിരുന്നു. അതിൽ
മൂവായിരം ബത്ത് െവള്ളം െകാള്ള മായിരുന്നു.
6 കഴുകാൻ െവള്ളം െവേക്കണ്ടതിന് പത്തു
െതാട്ടികള ം ഉണ്ടാക്കി; വലത്തുഭാഗത്തും
ഇടത്തുഭാഗത്തുമായി അഞ്ച് വീതം െവച്ച .
േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ അവർ
അവയിൽ കഴുകും; ജലസംഭരണിേയാ
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് കഴുകുവാനുള്ളതായിരുന്നു.
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7 അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് പത്തു വിളക്കുകള ം
കൽപ്പന്രപകാരം ഉണ്ടാക്കി, മന്ദിരത്തിൽ
വലത്തുഭാഗത്തും ഇടത്തുഭാഗത്തുമായി
അഞ്ചുവീതം െവച്ച . 8അവൻ പത്തു േമശകള ം
ഉണ്ടാക്കി; മന്ദിരത്തിൽ വലത്തുഭാഗത്തും
ഇടത്തുഭാഗത്തുമായി അഞ്ചുവീതം െവച്ച ;
െപാന്നുംെകാണ്ട് നൂറു തളികകള ം ഉണ്ടാക്കി.
9 അവൻ പുേരാഹിതന്മാരുെട ്രപാകാരവും
വലിയ ്രപാകാരവും ്രപാകാരത്തിന് വാതിലുകള ം
ഉണ്ടാക്കി. കതകുകൾ താ്രമംെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു. 10 അവൻ ജലസംഭരണി
വലത്തുഭാഗത്ത് െതക്കുകിഴക്കായിട്ട് െവച്ച .
11 ഹൂരാം കലങ്ങള ം ചട്ട കങ്ങള ം തളികകള ം
ഉണ്ടാക്കി; ഇങ്ങെന ഹൂരാം ൈദവാലയത്തിൽ
ശേലാേമാൻരാജാവിനു േവണ്ടി െചേയ്യണ്ടിയിരുന്ന
പണികൾ തീർത്തു. 12 രണ്ട് തൂണുകൾ,
തൂണുകള െട മുകളിലുള്ള േഗാളാകാരമായ
മകുടങ്ങൾ, മകുടങ്ങെള മൂടുവാൻ രണ്ടു
വലപ്പണി, 13 തൂണുകള െട മുകളിലുള്ള രണ്ടു
േഗാളങ്ങെള മൂടുന്ന ഓേരാ വലപ്പണിയിൽ
ഈ രണ്ടു നിരയായി നാനൂറ് മാതളപ്പഴങ്ങൾ
14 പീഠങ്ങൾ, പീഠങ്ങളിേന്മൽ െതാട്ടികൾ
15ജലസംഭരണി,അതിന്കീെഴപ്രന്തണ്ട്കാളകൾ,
കലങ്ങൾ, 16 ചട്ട കങ്ങൾ, മുൾെക്കാളത്തുകൾ
എന്നീ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഹൂരാം-
ആബി മിനുക്കിയ താ്രമംെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുേവണ്ടി ശേലാേമാൻ രാജാവിന്
ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. 17 േയാർദ്ദാൻ
സമഭൂമിയിൽ സുേക്കാത്തിനും െസേരദാെഥക്കും
മേദ്ധ്യ കളിമണ്ണള്ള നിലത്തുെവച്ച് രാജാവ്
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അവെയ വാർപ്പിച്ച . 18 ഇങ്ങെന
ശേലാേമാൻ ഇവെയാെക്കയും ധാരാളമായി
ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ അതിനായി ഉപേയാഗിച്ച
താ്രമത്തിെന്റ തൂക്കം േനാക്കിയില്ല. 19 ഇങ്ങെന
ശേലാേമാൻ ൈദവാലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾ
ഒെക്കയും നിർമ്മിച്ച . സ്വർണയാഗപീഠവും
കാഴ്ചയപ്പം െവക്കുന്ന േമശകള ം
20 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ നിയമ്രപകാരം
കേത്തണ്ട തങ്കംെകാണ്ടുള്ള നിലവിളക്കും
ദീപങ്ങള ം 21 നിർമ്മലമായ തങ്കംെകാണ്ട,്
പുഷ്പങ്ങള ം വിളക്കുകള ം ചവണകള ം
22 തങ്കംെകാണ്ട് ക്രതികകള ം തളികകള ം
തവികള ം തീച്ചട്ടികള ം ഉണ്ടാക്കി. ആലയത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ, അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള
അകെത്ത കതകുകൾ, ആലയത്തിെന്റ
കതകുകൾ, ഇവ െപാന്നുെകാണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ
ആയിരുന്നു.

5
1 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ പണി
പൂർത്തിയായേപ്പാൾ, ശേലാേമാൻ തെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ് നിേവദിച്ചിരുന്ന െവള്ളിയും
െപാന്നും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്ന്
ൈദവാലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽനിേക്ഷപിച്ച .

2 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം സീേയാൻ എന്ന ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവരുവാൻ
യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാെരയും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാെരയും െയരൂശേലമിൽ



2 ദിനവൃത്താന്തം 5:3 xiii 2 ദിനവൃത്താന്തം 5:11

കൂട്ടിവരുത്തി. 3യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാെരല്ലാവരും
ഏഴാം മാസത്തിെല ഉത്സവത്തിനായി
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി.
4 യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരല്ലാവരും വന്നേശഷം
േലവ്യർ നിയമെപട്ടകം എടുത്തു. 5 െപട്ടകവും
സമാഗമനകൂടാരവും കൂടാരത്തിെല
സകലവിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു;
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമേ്രത അവ
െകാണ്ടുവന്നത്. 6 ശേലാേമാൻരാജാവും
അവെന്റ അടുക്കൽ കൂടിവന്ന യി്രസാേയൽ
ജനെമാെക്കയും എണ്ണ വാനും കണെക്കടുപ്പാനും
കഴിയാതവണ്ണം ആടുകെളയും കാളകെളയും
െപട്ടകത്തിനു മുമ്പിൽ യാഗം കഴിച്ച .
7 പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
അതിെന്റ സ്ഥലത്ത,് ആലയത്തിെല
അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
െകരൂബുകള െട ചിറകിൻ കീെഴ െകാണ്ടുെചന്നു
െവച്ച . 8 െകരൂബുകൾ, മീെത ചിറകുവിരിച്ച
െപട്ടകെത്തയും അതിെന്റ തണ്ടുകെളയും
മൂടിനിന്നു. 9 തണ്ടുകൾ നീണ്ടിരിക്കയാൽ
തണ്ടുകള െട അറ്റങ്ങൾ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിന്
മുമ്പിൽ െപട്ടകെത്ത കവിഞ്ഞു കാണും
എങ്കിലും പുറത്തുനിന്നു കാണുകയില്ല; അവ
ഇന്നുവെര അവിെട ഉണ്ട.് 10 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം
യേഹാവ അവേരാടു നിയമം െചയ്തേപ്പാൾ
േമാെശ േഹാേരബിൽെവച്ച് െപട്ടകത്തിൽ
െവച്ചിരുന്ന രണ്ടു കല്പലകകൾ അല്ലാെത
അതിൽ മെറ്റാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
11 പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു
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വന്നേപ്പാൾ - അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ വിഭാഗ ്രകമം േനാക്കാെത
എല്ലാവരും തങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു
12 ആസാഫ,് േഹമാൻ, െയദൂഥൂൻ എന്നിവരും
അവരുെട പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരുമായി
സംഗീതക്കാരായ േലവ്യെരല്ലാവരും േനർത്ത
ചണവസ്്രതം ധരിച്ച് ൈകത്താളങ്ങള ം
വീണകള ം കിന്നരങ്ങള ം പിടിച്ച് യാഗപീഠത്തിന്
കിഴക്ക് കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ടിരുന്ന
നൂറ്റിരുപത് പുേരാഹിതന്മാേരാടുകൂെട നിന്നു.
13കാഹളക്കാരും സംഗീതക്കാരും ഒെത്താരുമിച്ച
കാഹളങ്ങേളാടും ൈകത്താളങ്ങേളാടും
സംഗീത ഉപകരണങ്ങേളാടും കൂെട: “അവൻ
നല്ലവനേല്ലാ അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത”്
എന്ന് ഏകസ്വരമായി യേഹാവെയ വാഴ്ത്തി
സ്തുതിച്ച ; അവർ ഉച്ചത്തിൽ പാടി
യേഹാവെയ സ്തുതിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ആലയമായ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു േമഘം നിറഞ്ഞു.
14 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ൈദവാലയത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് പുേരാഹിതന്മാർക്ക്
േമഘം നിമിത്തം ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്
നിൽക്കുവാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

6
1 അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ പറഞ്ഞത:് “താൻ
േമഘതമസ്സിൽ വസിക്കുെമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ട്; 2 എങ്കിലും ഞാൻ
യേഹാവക്ക്എേന്നക്കും വസിപ്പാൻവിശിഷ്ടമായ
ഒരു ആലയം പണിതിരിക്കുന്നു” 3 കൂടിവന്ന
യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും എഴുേന്നറ്റ്
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നില് െക്ക രാജാവ് സർവ്വജനെത്തയും
4 അനു്രഗഹിച്ച പറഞ്ഞത:് “എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിേനാട് തിരുവായ്െകാണ്ട് അരുളിെച്ചയ്തത്
തൃൈക്കെകാണ്ട് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ” 5 “എെന്റജനെത്തഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ എെന്റ നാമം
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഒരു ആലയം പണിവാൻ
ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ സകല േഗാ്രതങ്ങളിലും
ഒരു പട്ടണവും തിരെഞ്ഞടുത്തില്ല; എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവായിരിപ്പാൻ
ഞാൻ ഒരുത്തെനയും െതരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
6 എന്നാൽ എെന്റ നാമം ഇരിേക്കണ്ടതിന്
െയരൂശേലമിെനയും എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന വാഴുവാൻ ദാവീദിെനയും
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന്
അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു. 7 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു
ആലയം പണിയണം എന്ന് എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ
യേഹാവ എെന്റഅപ്പനായ ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ
നാമത്തിന് ഒരുആലയം പണിയണെമന്ന് നിനക്ക്
താല്പര്യം ഉണ്ടായേല്ലാ;ഇങ്ങെനതാല്പര്യം ഉണ്ടായത്
നല്ലത;് 9 എങ്കിലും ആലയം പണിേയണ്ടത്
നീയല്ല; നിനക്ക് ജനിക്കാൻ േപാകുന്ന മകൻ
തേന്ന എെന്റ നാമത്തിനായി ആലയം പണിയും”
എന്നു കല്പിച്ച . 10 അങ്ങെന യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ വാഗ്ദാനം െചയ്തതുേപാെല എെന്റ
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അപ്പനായ ദാവീദിന് പകരം ഞാൻ യി്രസാേയൽ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു
ആലയം പണിതിരിക്കുന്നു. 11 യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു െചയ്ത നിയമം ഉള്ള
െപട്ടകംഞാൻഈആലയത്തിൽെവച്ചിട്ട ണ്ട.്

12 അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസഭയുെടയും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
ൈക മലർത്തി; 13 ശേലാേമാൻ താ്രമംെകാണ്ട്
അഞ്ച് മുഴം നീളവും അഞ്ച് മുഴം വീതിയും
മൂന്നു മുഴം ഉയരവുമുള്ള ഒരു പീഠം ഉണ്ടാക്കി
്രപാകാരത്തിെന്റ നടുവിൽ വച്ചിരുന്നു;
അതിൽ അവൻ കയറിനിന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസഭക്കും മുമ്പാെക മുട്ട കുത്തി
ആകാശേത്തക്ക് ൈക മലർത്തി പറഞ്ഞത്
എെന്തന്നാൽ: 14 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട നിെന്റ
മുമ്പാെക നടക്കുന്ന നിെന്റ ദാസന്മാർക്കായി
നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്നവനായ
നിെന്നേപ്പാെല സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും
ഒരു ൈദവവും ഇല്ല. 15 നീ എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന നിെന്റ ദാസന്
െചയ്ത വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു;
തിരുവായ്െകാണ്ട് അരുളിെച്ചയ്തത്
ഇന്ന് കാണുംേപാെല തൃൈക്കെകാണ്ട്
നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
എെന്റഅപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന നിെന്റ ദാസേനാട:്
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‘നീ എെന്റ മുമ്പാെക നടന്നതുേപാെല നിെന്റ
പു്രതന്മാരും എെന്റ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
സൂക്ഷ്മതേയാെട നടന്നാൽ, യി്രസാേയലിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ
എെന്റ മുമ്പാെക ഇല്ലാെത വരികയില്ല’ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത് നിവർത്തിേക്കണേമ.
17 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം നിവൃത്തിയാകെട്ട. 18 എന്നാൽ
ൈദവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യേരാടുകൂെട വസിക്കുേമാ?
സ്വർഗ്ഗത്തിനും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിനും നിെന്ന
ഉൾെക്കാള്ള വാൻ കഴിയുകയില്ല; പിെന്ന
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ
ഒതുങ്ങുന്നത് എങ്ങെന? 19 എങ്കിലും
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അടിയൻ
തിരുമുമ്പിൽ കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥനയും
യാചനയും േകൾേക്കണേമ. അടിയെന്റ
നിലവിളിയും ്രപാർത്ഥനയും ്രശദ്ധിേക്കണേമ.
20 തിരുനാമം സ്ഥാപിക്കുെമന്ന് അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്ത സ്ഥലമായ ഈ ആലയത്തിൽ
അടിയൻ കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുവാൻ
രാവും പകലും അവിടുെത്ത ദൃഷ്ടികൾ ഈ
ആലയത്തിൻേമൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണേമ. 21ഈ
സ്ഥലത്തുവച്ച ്രപാർത്ഥിക്കുന്ന അടിയെന്റയും
നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും യാചനകൾ
നിെന്റ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
േകൾേക്കണേമ; േകട്ട് ക്ഷമിേക്കണേമ.
22 ഒരുത്തൻ തെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് കുറ്റം
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െചയ്കയും അവൻ ഈ ആലയത്തിൽ
നിെന്റ യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പാെക സത്യം
െചയ്യ വാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുകയും
െചയ്താൽ 23 നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
അവൻ ദുഷ്ടെനങ്കിൽ ശിക്ഷഅവെന്റ തലേമൽ
വരുത്തി ്രപതികാരം െചയ് വാനും നീതിമാെനങ്കിൽ
നീതിക്കു ഒത്തവണ്ണം അവെന നീതീകരിപ്പാനും
അടിയങ്ങൾക്കു ന്യായം പാലിച്ച തേരണേമ.
24 നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ നിേന്നാട് പാപം
െചയ്കനിമിത്തം അവർ ശ്രതുവിേനാട് േതാറ്റിട്ട്
അനുതാപേത്താെട നിെന്റ നാമം ഏറ്റ പറഞ്ഞ്
ഈ ആലയത്തിൽെവച്ച് നിെന്റ മുമ്പാെക
്രപാർത്ഥിക്കയും യാചിക്കയും െചയ്താൽ
25 നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട് നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ച് നീ അവർക്കും
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കും െകാടുത്ത
േദശേത്തക്ക് അവെര തിരിച്ച വരുേത്തണേമ.
26 അവർ നിേന്നാട് പാപം െചയ്കെകാണ്ട്
ആകാശം അടഞ്ഞ് മഴ െപയ്യാതിരിക്കുേമ്പാൾ
അവർ ഈ ആലയത്തിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്
നിെന്റ നാമം ഏറ്റ പറഞ്ഞ് തങ്ങള െട
പാപങ്ങെള വിട്ട തിരികയും ്രപാർത്ഥിക്കയും
െചയ്താൽ, 27 നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് നിെന്റ
ദാസന്മാരും നിെന്റ ജനവുമായ യി്രസാേയലിെന്റ
പാപം ക്ഷമിച്ച് അവർ നടേക്കണ്ട നല്ലവഴി
അവെര ഉപേദശിക്കുകയും നിെന്റ ജനത്തിന്
അവകാശമായി െകാടുത്ത നിെന്റ േദശത്ത്
മഴ െപയ്യിക്കയും െചേയ്യണേമ. 28 േദശത്ത്
ക്ഷാമം, പകർച്ചവ്യാധി, ഉഷ്ണക്കാറ്റ്, വിഷമഞ്ഞ്,
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െവട്ട ക്കിളി, തുള്ളൻ എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ,
ശ്രതുക്കൾഅവരുെട പട്ടണങ്ങളള്ള േദശത്തിൽ
അവെരതടഞ്ഞുവച്ചാൽ,വല്ലവ്യാധിേയാ ദീനേമാ
ഉണ്ടായാൽ, 29 നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ
വ്യക്തികളാേയാ കൂട്ടമാേയാ ്രപാർത്ഥനയും
യാചനയും കഴിക്കുകയും ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റദുരിതത്തിൽഈആലയത്തിങ്കേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് ൈക മലർത്തി ്രപാർത്ഥിക്കയും
െചയ്താൽ, 30 നീ നിെന്റ വാസസ്ഥലമായ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട് ക്ഷമിക്കയും
31 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത
േദശത്ത് അവർ ജീവകാലെത്താെക്കയും
അങ്ങെയ ഭയെപ്പട്ട് അങ്ങയുെട വഴികളിൽ
നടപ്പാൻതക്കവണ്ണം,അങ്ങ്ഓേരാരുത്തരുേടയും
ഹൃദയം അറിയുന്നതിനാൽ ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിേപാെല ്രപതിഫലം
നല്കുകയും െചേയ്യണേമ; അങ്ങ്
മാ്രതമേല്ലാ മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങെള
അറിയുന്നത.് 32 അവിടുെത്ത ജനമായ
യി്രസാേയലിൽ ഉൾെപ്പടാ ത്ത അന്യജനത
അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ള നാമവും ബലമുള്ള
കയ്യ ം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജവും അറിഞ്ഞ്
ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ചാൽ 33അങ്ങ്
അങ്ങയുെട വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
േകട്ട് ഭൂമിയിെല സകലജനങ്ങള ം
യി്രസാേയൽജനേത്ത േപാെല അങ്ങയുെട
നാമെത്ത അറിഞ്ഞ് അങ്ങെയ ഭയെപ്പടുകയും
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിന്
അങ്ങയുെട നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
അറിയുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ആ പരേദശികൾ
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അങ്ങേയാടു ്രപാർത്ഥിക്കുന്നെതാെക്കയും
െചയ്തുെകാടുേക്കണേമ. 34അങ്ങ് അങ്ങയുെട
ജനെത്ത അയക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ
തങ്ങള െട ശ്രതുക്കേളാടു യുദ്ധം െചയ് വാൻ
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ, അങ്ങ് െതരെഞ്ഞടുത്ത
ഈ നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ അങ്ങയുെട
നാമത്തിനായി പണിതിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞ് അങ്ങേയാടു
്രപാർത്ഥിച്ചാൽ 35 അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
അവരുെട ്രപാർത്ഥനയും യാചനയും േകട്ട്
അവർക്ക് ന്യായം പാലിച്ച െകാടുേക്കണേമ.
36അവർ അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്കയും - പാപം
െചയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ ഇല്ലേല്ലാ -അങ്ങ്അവേരാടു
േകാപിച്ച് അവെര ശ്രതുക്കൾക്ക് ഏല്പിക്കുകയും
അവർ അവെര ദൂരേത്താ സമീപേത്താ ഉള്ള
േദശേത്തക്ക് ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്താൽ 37 ്രപവാസേദശത്തുവച്ച് അവർ
സുേബാധം വന്നിട്ട് തങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന:്
“ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തു; അകൃത്യവും
ദുഷ്ടതയും ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞ്
അങ്ങേയാടു യാചിക്കയും 38 അവെര പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായ ്രപവാസേദശത്തുെവച്ച് അവർ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട
അങ്ങിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് അവരുെട
പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത േദശേത്തക്കും
െതരെഞ്ഞടുത്ത നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ
അങ്ങയുെട നാമത്തിനായി പണിതിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിേലക്കും േനാക്കി ്രപാർത്ഥിക്കയും
െചയ്താൽ 39 അങ്ങയുെട വാസസ്ഥലമായ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അങ്ങ് അവരുെട
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്രപാർത്ഥനയും യാചനകള ം േകട്ട് അവർക്ക്
ന്യായം പാലിച്ച െകാടുത്ത് അങ്ങേയാട് പാപം
െചയ്തഅങ്ങയുെട ജനേത്താട് ക്ഷമിേക്കണേമ.
40 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ൈദവേമ, ഈസ്ഥലത്തുവച്ച്
കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുകയും ഞങ്ങെള
കടാക്ഷിക്കുകയും െചേയ്യണേമ. 41ആകയാൽ
യേഹാവയായ ൈദവേമ, അങ്ങും അങ്ങയുെട
ബലത്തിെന്റ െപട്ടകവും എഴുേന്നറ്റ് അങ്ങയുെട
വി്രശമസ്ഥലേത്തക്ക് വേരണേമ; യേഹാവയായ
ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പുേരാഹിതന്മാർ
രക്ഷാവസ്്രതം ധരിക്കയുംഅങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർ
നന്മയിൽ സേന്താഷിക്കയും െചയ്യ മാറാകെട്ട.
42 യേഹാവയായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട
അഭിഷിക്തെന്റ മുഖം ത്യജിച്ച കളയരുേത;
അങ്ങയുെടദാസനായദാവീദിേനാടുള്ളകൃപകെള
ഓർേക്കണേമ.

7
1 ശേലാേമാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി േഹാമയാഗവും
ഹനനയാഗവും ദഹിപ്പിച്ച ;യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു. 2 യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് ആലയത്തിൽ
്രപേവശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 3 തീ
ഇറങ്ങിയതും ആലയത്തിൽ യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് നിറയുന്നതും യി്രസാേയൽ മക്കൾ
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ കൽത്തളത്തിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണ് യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച :
“അവൻ നല്ലവൻ അേല്ലാ; അവെന്റ ദയ
എേന്നക്കും ഉള്ളത്” എന്നു പറഞ്ഞ് ൈദവെത്ത
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സ്തുതിച്ച . 4 പിെന്ന രാജാവും സർവ്വജനവും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യാഗം കഴിച്ച .
5 ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഇരുപത്തീരായിരം
കാളകേളയും ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം
ആടുകേളയും യാഗം കഴിച്ച ; ഇങ്ങെന രാജാവും
സർവ്വജനവും േചർന്ന് ൈദവാലയം ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
6 പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങള െട ശു്രശൂഷെചയ്തു.
േലവ്യർ,യേഹാവെയസ്തുതിപ്പാൻദാവീദ ്രാജാവ്
ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയുെട വാദ്യങ്ങേളാടുകൂെട
നിന്ന് “യേഹാവയുെട ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത”്
എന്ന് പാടി. യി്രസാേയൽജനം എഴുേന്നറ്റ
നില് െക്ക പുേരാഹിതന്മാർ അവരുെട മുമ്പിൽ
കാഹളം ഊതി. 7 ശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
താ്രമയാഗപീഠം, േഹാമയാഗം, േഭാജനയാഗം,
േമദസ്സ് എന്നിവ അർപ്പിക്കാൻ മതിയാകാെത
വന്നേപ്പാൾ,അവൻയേഹാവയുെടആലയത്തിന്
മുമ്പിലുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ മദ്ധ്യഭാഗം
ശുദ്ധീകരിച്ച,് അവിെട േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സ ം അർപ്പിച്ച .
8 ശേലാേമാൻ ഏഴു ദിവസം ഉൽസവം
ആചരിച്ച . ഹമാത്തിെന്റ അതിർമുതൽ
ഈജിപറ്റ് േതാടുവെരയുള്ള വലിെയാരു
കൂട്ടം യി്രസാേയൽജനം അവേനാെടാപ്പം
ഉത്സവം ആചരിച്ച . 9 എട്ടാം ദിവസം അവർ
വിശുദ്ധസഭാേയാഗംകൂടി; അതിന് മുമ്പ് ഏഴു
ദിവസം അവർ യാഗപീഠ്രപതിഷ്ഠ െകാണ്ടാടി,
ഏഴു ദിവസം ഉത്സവവും ആചരിച്ച . 10 ഏഴാം
മാസംഇരുപത്തിമൂന്നാംതീയതിഅവൻജനെത്ത
യേഹാവദാവീദിനുംശേലാേമാനുംതെന്റജനമായ
യി്രസാേയലിനും െചയ്ത നന്മെയക്കുറിച്ച്
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സേന്താഷവും ആനന്ദവും ഉള്ളവരായി അവരുെട
കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ച .

11 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
ആലയവും രാജെകാട്ടാരവും തീർത്തു;
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും തെന്റ
അരമനയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന്
ശേലാേമാനു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും
അവൻ ശുഭകരമായി െചയ്തു തീർത്തു.
12 അതിനുേശഷം യേഹാവ രാ്രതിയിൽ
ശേലാേമാനു ്രപത്യക്ഷനായി അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: “ഞാൻ
നിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട് ഈ സ്ഥലം
എനിക്ക് യാഗത്തിനുള്ള ആലയമായിട്ട്
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 13 മഴ െപയ്യാെത
ഞാൻആകാശംഅടക്കുകേയാ, േദശെത്തകൃഷി
തിന്നു നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് െവട്ട ക്കിളിേയാടു
കല്പിക്കേയാ, എെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
പകർച്ചവ്യാധി വരുത്തുകേയാ െചയ്താൽ,
14എെന്റനാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നഎെന്റജനം
തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തി, ്രപാർത്ഥനയിലൂെട
എെന്റ മുഖം അേന്വഷിച്ച് തങ്ങള െട
ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെള വിട്ട തിരിയുെമങ്കിൽ, ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട്അവരുെട പാപംക്ഷമിച്ച്
അവരുെട േദശത്തിന് സൗഖ്യം െകാടുക്കും.
15 ഈ സ്ഥലത്ത് കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥനകൾക്ക്
എെന്റ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കയും എെന്റ െചവി
്രശദ്ധിച്ചിരിക്കയും െചയ്യ ം. 16 എെന്റ നാമം ഈ
ആലയത്തിൽ എേന്നക്കും ഇരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അതിെന െതരെഞ്ഞടുത്ത്
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വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;എെന്റ ദൃഷ്ടിയും എെന്റ
ഹൃദയവും എല്ലായ്േപാഴും ഇവിെട ഇരിക്കും.
17 നീ നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
എെന്റ മുമ്പാെക നടക്കയും, ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ചെതാെക്കയും െചയ്കയും, എെന്റ
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ്രപമാണിച്ച നടക്കയും
െചയ്താൽ, 18 യി്രസാേയലിൽ വാഴുവാൻ
നിനക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത വരുകയില്ല
എന്നു ഞാൻ നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട്
നിയമം െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ
സിംഹാസനെത്ത സ്ഥിരമാക്കും. 19 എന്നാൽ
നിങ്ങൾപിൻതിരിഞ്ഞ,്ഞാൻനിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
െവച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം
ഉേപക്ഷിക്കയും അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച്
നമസ്കരിക്കയും െചയ്താൽ, 20ഞാൻഅവർക്ക്
െകാടുത്ത എെന്റ േദശത്തുനിന്ന് അവെര
പറിച്ച കളയും; എെന്റ നാമത്തിനായി ഞാൻ
വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയെത്ത
ഞാൻ എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ്
സകലജാതികള െടയും ഇടയിൽ ഒരു
പഴെഞ്ചാല്ല ം പരിഹാസവും ആക്കിത്തീർക്കും.
21 ഈ ആലയം എ്രത മഹത്തരമായാലും
കടന്നുേപാകുന്നഏവനുംഅതിെനപ്പറ്റിസ്തംഭിച്ച:്
“യേഹാവ ഈ േദശത്തിനും ഈ ആലയത്തിനും
ഇങ്ങെന വരുത്തുവാൻ സംഗതി എന്ത”് എന്ന്
േചാദിക്കും. 22 അതിന് അവർ: “തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റ് േദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന ൈദവമായ യേഹാവെയ
അവർ ഉേപക്ഷിക്കയും അന്യൈദവങ്ങേളാടു
േചർന്ന് അവെയ നമസ്കരിച്ച് േസവിക്കയും
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െചയ്തതുെകാണ്ടാകുന്നു അവൻ
ഈ അനർത്ഥെമാെക്കയും അവർക്ക്
വരുത്തിയിരിക്കുന്നത”്എന്ന് ഉത്തരം പറയും.

8
1ശേലാേമാൻയേഹാവയുെടആലയവും തെന്റ
രാജെകാട്ടാരവും ഇരുപതു സംവത്സരംെകാണ്ട്
പണി തീർത്തു. 2 ഹൂരാം ശേലാേമാന്
െകാടുത്ത പട്ടണങ്ങെള അവൻ പുതുക്കി
പണിയുകയും അവിെട യി്രസാേയല്യെര
പാർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 3 അനന്തരം
ശേലാേമാൻ ഹമാത്ത്-േസാബയിേലക്കു േപായി
അതിെന പിടിച്ചടക്കി; 4 മരുഭൂമിയിൽ തദ്േമാരും
ഹമാത്തിൽ സംഭാരനഗരങ്ങള ം പണിയിച്ച .
5 ശേലാേമാൻ മുകളിലും താെഴയും ഉള്ള
േബത്ത-്േഹാേരാൻ നഗരങ്ങൾ മതിലുകേളാടും
വാതിലുകേളാടും ഓടാമ്പലുകേളാടും കൂടിയ
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളായും 6 ബാലാത്തും,
സംഭാരനഗരങ്ങള ം, രഥനഗരങ്ങള ം,
കുതിരപ്പടയാളികൾക്കുള്ള പട്ടണങ്ങള ം,
തുടങ്ങി െയരൂശേലമിലും െലബാേനാനിലും
തെന്റ രാജ്യത്ത് എല്ലാടവും, അവൻ
ആ്രഗഹിച്ചെതാെക്കയും പണിതു.
7 യി്രസാേയലിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത ഹിത്യർ,
അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയലിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത
േശഷിച്ച സകലജനെത്തയും 8 യി്രസാേയല്യർ
സംഹരിക്കാെത േദശത്ത് േശഷിച്ചിരുന്ന
അവരുെട മക്കെളയും ശേലാേമാൻ
ഊഴിയേവലക്കാരാക്കി. അത് ഇന്നുവെര
തുടരുന്നു 9 യി്രസാേയല്യരിൽ നിന്ന്
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ശേലാേമാൻ ആെരയും തെന്റ േവലക്ക്
ദാസന്മാരാക്കിയില്ല; അവെര േയാദ്ധാക്കള ം
േസനാനായകന്മാരും രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരേച്ചവകർക്കും അധിപന്മാരും ആയി
നിയമിച്ച . 10 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
്രപധാന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ജനത്തിെന്റ
േമൽവിചാരകന്മാരും ഇരുനൂറ്റമ്പതുേപർ
ആയിരുന്നു. 11 ശേലാേമാൻ ഫറേവാെന്റ
മകെള ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ നിന്ന് താൻ
അവൾക്കുേവണ്ടി പണിത െകാട്ടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി പാർപ്പിച്ച “യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ദാവീദിെന്റ അരമനയിൽ എെന്റ ഭാര്യ
പാർക്കരുത;് യേഹാവയുെട െപട്ടകം അവിെട
വന്നിരിക്കയാൽ അത് വിശുദ്ധമേല്ലാ” എന്ന്
അവൻപറഞ്ഞു.

12 താൻ മണ്ഡപത്തിനു മുമ്പിൽ പണിത
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ശേലാേമാൻ
13 േമാെശയുെട കല്പന്രപകാരം, ശബ്ബത്തുകളിൽ,
അമാവാസികളിൽ, ഉത്സവങ്ങളിൽ,പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവത്തിൽ, വാേരാത്സവത്തിൽ,
കൂടാരങ്ങള െട ഉത്സവത്തിൽ ഇങ്ങെന
ആണ്ടിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം, ആവശ്യാനുസരണം
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച േപാന്നു.
14അവൻപുേരാഹിതന്മാെരഗണങ്ങളായി തിരിച്ച്
അവരുെട ശു്രശൂഷക്ക് നിയമിച്ച . അതത്
ദിവസെത്ത ആവശ്യംേപാെല, സ്േതാ്രതം
െചയ് വാനും പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പിൽ
ശു്രശൂഷിപ്പാനും േലവ്യേരയും നിയമിച്ച .
കൂടാെത വാതിൽകാവല്ക്കാെര ഓേരാ
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വാതിലിനും നിയമിച്ച ; ഇങ്ങെനയായിരുന്നു
ൈദവപുരുഷനായ ദാവീദിെന്റ കല്പന.
15 ഭണ്ഡാരെത്തക്കുറിച്ച ം, മറ്റ് ഏതു
കാര്യെത്തക്കുറിച്ച ം ഉള്ള രാജകല്പന
പുേരാഹിതന്മാരും, േലവ്യരും വിട്ട മാറിയില്ല.
16 യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട
നാൾമുതൽ അത് തീരുംവെര ശേലാേമാൻ
തെന്റ ്രപവർത്തി ഒെക്കയും ്രകമമായി െചയ്തു.
അങ്ങെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ പണി
പൂർത്തിയായി.

17അതിന് േശഷം ശേലാേമാൻഏേദാംേദശത്ത്
കടല്ക്കരയിലുള്ള എേസ്യാൻ-േഗെബരിേലക്കും
ഏേലാത്തിേലക്കും േപായി. 18 ഹൂരാം
തെന്റ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം കപ്പലുകെളയും
സമു്രദപരിചയമുള്ള ആള കെളയും അവെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച ; അവർ ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാേരാടുകൂെട ഓഫീരിേലക്കു െചന്ന്
നാനൂറ്റമ്പതു താലന്ത് െപാന്നു വാങ്ങി
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു.

9
1 െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാെന്റ കീർത്തി േകട്ട്
കടെമാഴികളാൽ അവെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
അതിമഹത്തായ പരിവാരേത്താടും
സുഗന്ധവർഗ്ഗം, ധാരാളം െപാന്ന്, രത്നങ്ങൾ
എന്നിവ ചുമക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങേളാടും കൂെട
െയരൂശേലമിൽ വന്നു; അവൾ ശേലാേമാെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേശഷം തെന്റ മേനാരഥം
ഒെക്കയും അവേനാട് ്രപസ്താവിച്ച . 2അവള െട



2 ദിനവൃത്താന്തം 9:3 xxviii 2 ദിനവൃത്താന്തം 9:8

സകലേചാദ്യങ്ങൾക്കും ശേലാേമാൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു; ഉത്തരം പറവാൻ കഴിയാെത
ഒന്നും ശേലാേമാന് കഠിനമായിരുന്നില്ല.
3 െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനവും
അവൻ പണിത െകാട്ടാരവും 4 അവെന്റ
േമശയിെല ഭക്ഷണവും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട
ഇരിപ്പ ം അവെന്റ പരിചാരകരുെട ശു്രശൂഷയും,
പാനപാ്രതവാഹകന്മാെരയും അവരുെട
േവഷവും, യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുള്ള
അവെന്റ എഴുെന്നള്ളത്തും കണ്ടിട്ട്
അമ്പരന്നുേപായി. 5 അവൾ രാജാവിേനാടു
പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ വചനങ്ങെളയും
ജ്ഞാനെത്തയും കുറിച്ച് ഞാൻ എെന്റ
േദശത്തുെവച്ച് േകട്ട വർത്തമാനം സത്യംതേന്ന;
6 ഞാൻ വന്ന് സ്വന്ത കണ്ണ െകാണ്ട് കാണും
വെര ആ വർത്തമാനം വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ
നിെന്റ ജ്ഞാനമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ പാതിേപാലും
ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; ഞാൻ േകട്ട
േകൾവിെയക്കാൾ നീ േ്രശഷ്ഠനാകുന്നു.
7 നിെന്റ ഭാര്യമാർ ഭാഗ്യവതികൾ; നിെന്റ
മുമ്പിൽ എല്ലായ്േപാഴും നിന്ന് നിെന്റ ജ്ഞാനം
േകൾക്കുന്നഈനിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ഭാഗ്യവാന്മാർ.
8 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവക്കു േവണ്ടി
രാജാവായി തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ നിെന്ന
ഇരുത്തുവാൻ നിന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്ന
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്റ ൈദവം യി്രസാേയലിെന എേന്നക്കും
നിലനില് ക്കുമാറാേക്കണ്ടതിന് അവെര
സ്േനഹിച്ച,് നീതിയും ന്യായവും നടത്തുവാൻ
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നിെന്ന അവർക്ക് രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു”.
9അവൾ രാജാവിന് നൂറ്റിരുപത് താലന്ത് െപാന്നും
ധാരാളം സുഗന്ധവർഗ്ഗവും അമൂല്യ രത്നങ്ങള ം
െകാടുത്തു; െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാൻ
രാജാവിന് െകാടുത്തതുേപാെലയുള്ള
സുഗന്ധവർഗ്ഗം പിെന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
10 ഓഫീരിൽനിന്നു െപാന്നു െകാണ്ടുവന്ന
ഹൂരാമിെന്റ ദാസന്മാരും ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാരും ചന്ദനത്തടിയും രത്നങ്ങള ം
െകാണ്ടുവന്നു. 11 രാജാവ് ചന്ദനമരംെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനും രാജധാനിക്കും
അഴികള ം, സംഗീതക്കാർക്ക് കിന്നരങ്ങള ം
വീണകള ം ഉണ്ടാക്കി; ഈ വക മുമ്പ്
യഹൂദാേദശത്ത് അേശഷം കണ്ടിരുന്നില്ല.
12 െശബാരാജ്ഞി രാജാവിനായി
െകാണ്ടുവന്നതിൽ അധികമായി അവൾ
ആ്രഗഹിച്ചതും േചാദിച്ചതുെമല്ലാം ശേലാേമാൻ
രാജാവ് അവൾക്കു െകാടുത്തു; അങ്ങെന
അവൾ തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായി സ്വേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

13 സഞ്ചാരവ്യാപാരികള ം കച്ചവടക്കാരും
െകാണ്ടുവന്നതുകൂടാെത ശേലാേമാന്
്രപതിവർഷം ലഭിച്ചിരുന്ന െപാന്നിെന്റ
തൂക്കം അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് താലന്ത്
ആയിരുന്നു. 14 അരാബയിെല രാജാക്കന്മാരും
േദശാധിപതിമാരും ശേലാേമാന് െപാന്നും
െവള്ളിയും െകാണ്ടുവന്നു. 15 ശേലാേമാൻ
രാജാവ് അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്നുെകാണ്ട്
ഇരുനൂറ് വൻപരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ
പരിചക്കും അറുനൂറു േശെക്കൽ െപാന്ന്
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െചലവായി. 16 അവൻ അടിച്ച പരത്തിയ
െപാന്നുംെകാണ്ട് മുന്നൂറു െചറുപരിചകള ം
ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ െചറുപരിചക്കും മുന്നൂറു
േശെക്കൽ െപാന്ന് െചലവായി. രാജാവ്
അവെയ െലബാേനാൻ വനഗൃഹത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ച . 17 രാജാവ് ആനെക്കാമ്പു
െകാണ്ട് ഒരു വലിയ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കി
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 18സിംഹാസനത്തിന്
ആറ് പടികള ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു
പാദപീഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ
ഇരുഭാഗത്തും ഓേരാ ൈകത്താങ്ങുകള ം
ൈകത്താങ്ങുകൾക്കരിെക രണ്ടു സിംഹ
്രപതിമകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 19ആറ് പടികള െട
ഇരുവശത്തുമായി പ്രന്തണ്ട് സിംഹ്രപതിമകൾ
നിന്നിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തും ഇങ്ങെന
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 20 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
സകലപാനപാ്രതങ്ങള ം െപാന്നുെകാണ്ടും
െലബാേനാൻ വനഗൃഹത്തിെല
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും തങ്കംെകാണ്ടും
ആയിരുന്നു; െവള്ളിക്ക് ശേലാേമാെന്റ കാലത്ത്
വിലയില്ലായിരുന്നു. 21 രാജാവ് കപ്പലുകൾ
ഹൂരാമിെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂെട തർശീശിേലക്ക്
അയച്ചിരുന്നു; മൂന്നു വർഷത്തിെലാരിക്കൽ
തർശീശ് കപ്പലുകൾ െപാന്ന്, െവള്ളി,
ആനെക്കാമ്പ്, കുരങ്ങ,് മയിൽ എന്നിവ
െകാണ്ടുവന്നു. 22 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ
രാജാവ് ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരിലും
െവച്ച് ധനംെകാണ്ടും ജ്ഞാനംെകാണ്ടും
മഹാനായിരുന്നു. 23 ൈദവം ശേലാേമാെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്തജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻ
ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും അവെന്റ
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മുഖദർശനം അേന്വഷിച്ച വന്നു. 24 അവരിൽ
ഓേരാരുത്തനും ആണ്ടുേതാറും താന്താെന്റ
കാഴ്ചയായിട്ട് െവള്ളിയും, െപാന്നും
െകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങൾ, വസ്്രതം, ആയുധം,
സുഗന്ധവർഗ്ഗം, കുതിര, േകാവർകഴുത എന്നിവ
െകാണ്ടുവന്നു. 25 ശേലാേമാന് കുതിരകൾക്കും
രഥങ്ങൾക്കും നാലായിരം ലായവും പന്തീരായിരം
കുതിരേച്ചവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെര
അവൻ രഥനഗരങ്ങളിലും െയരൂശേലമിൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കലും പാർപ്പിച്ചിരുന്നു.
26അവൻ നദിമുതൽ െഫലിസ്ത്യേദശംവെരയും
ഈജിപ്റ്റിെന്റ അതിർത്തിവെരയും ഉള്ള
സകലരാജാക്കന്മാരുെടേമലും വാണു.
27 രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ െവള്ളിെയ
െപരുപ്പംെകാണ്ട് കല്ല േപാെലയും േദവദാരുവിെന
താഴ്വരയിെല കാട്ടത്തിമരംേപാെലയും ആക്കി.
28ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും സകലേദശങ്ങളിൽ നിന്നും
ശേലാേമാന് കുതിരകെള െകാണ്ടുവന്നു.

29 ശേലാേമാെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ
ആദ്യാവസാനം നാഥാൻ്രപവാചകെന്റ
വൃത്താന്തത്തിലും ശീേലാന്യനായഅഹീയാവിെന്റ
്രപവാചകത്തിലും െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഇേദ്ദാദർശകെന്റ
ദർശനങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
30 ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ എല്ലാ
യി്രസാേയലിനും രാജാവായി നാല്പതു സംവത്സരം
വാണു. 31 പിെന്ന ശേലാേമാൻ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന
തെന്റഅപ്പനായദാവീദിെന്റനഗരത്തിൽഅടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ െരഹെബയാം
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അവന് പകരം രാജാവായി.

10
1 െരഹെബയാമിെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം െശേഖമിൽ
വന്നിരുന്നതുെകാണ്ട് അവനും െശേഖമിൽ
െചന്നു. 2 എന്നാൽ ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി ഈജിപ്റ്റിൽ
പാർത്തിരുന്ന െനബാത്തിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാം അത് േകട്ട് അവിെടനിന്ന്
മടങ്ങിവന്നു. 3 അവർ ആളയച്ച് അവെന
വിളിപ്പിച്ച ; െയാേരാെബയാമും യി്രസാേയൽ
ജനവും വന്ന് െരഹെബയാമിേനാട:് 4 “നിെന്റ
അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ;
ആകയാൽ നിെന്റ അപ്പെന്റ കഠിനേവലയും
അവൻ ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
ഭാരമുള്ള നുകവും നീ ഭാരം കുെറച്ച തേരണം;
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന േസവിക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 5അവൻ അവേരാട്: “മൂന്നുദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവീൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ജനം േപായി.
6 െരഹെബയാംരാജാവ് തെന്റ അപ്പനായ
ശേലാേമാെന്റ കാലത്ത് അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധജനേത്താട് ആേലാചിച്ച :
“ഈ ജനേത്താട് ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന്
നിങ്ങൾക്ക് എന്തുപേദശം നൽകാനുണ്ട്” എന്ന്
േചാദിച്ച . 7അവർ അവേനാട്: “നീ ജനേത്താടു
ദയകാണിച്ച് അവെര ്രപസാദിപ്പിച്ച് അവേരാട്
നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്ക്
ദാസന്മാരായിരിക്കും”എന്നു പറഞ്ഞു. 8എന്നാൽ
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വൃദ്ധന്മാർ തേന്നാട് പറഞ്ഞ ആേലാചന അവൻ
ത്യജിച്ച്, തേന്നാടുകൂെട വളർന്ന, തേന്നാെടാപ്പം
നില്ക്കുന്ന യൗവനക്കാേരാട് ആേലാചിച്ച :
9 “നിെന്റ അപ്പൻഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
നുകം ഭാരം കുെറച്ച തേരണം എന്ന് എേന്നാട്
ആവശ്യെപ്പടുന്ന ഈ ജനേത്താട് ഞാൻ ഉത്തരം
പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്താേലാചന നൽകുന്നു”
എന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ച . 10അവേനാട് കൂെട
വളർന്നയൗവനക്കാർഅവേനാട്: “നിെന്റഅപ്പൻ
ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ; നീ
അത് ഭാരം കുറച്ച തേരണം എന്ന് നിേന്നാട്
പറഞ്ഞ ജനേത്താട്, ‘എെന്റ െചറുവിരൽ എെന്റ
അപ്പെന്റ അരേയക്കാൾ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും.
11 എെന്റ അപ്പൻ നിങ്ങള െടേമൽ ഭാരമുള്ള
നുകം െവച്ച ; ഞാൻ നിങ്ങള െട നുകത്തിന്
ഭാരം കൂട്ട ം;എെന്റഅപ്പൻ നിങ്ങെള ചാട്ടെകാണ്ട്
അടിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ നിങ്ങെള േതളിെനെക്കാണ്ട്
ദണ്ഡിപ്പിക്കും’എന്നിങ്ങെനനീഉത്തരംപറേയണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 മൂന്നാംദിവസം വീണ്ടും എെന്റ
അടുക്കൽ വരുവീൻ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞ
്രപകാരം െയാേരാെബയാമും സകലജനവും
മൂന്നാംദിവസം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
13 എന്നാൽ രാജാവ് അവേരാട് കഠിനമായി
ഉത്തരം പറഞ്ഞു; െരഹെബയാം വൃദ്ധന്മാരുെട
ആേലാചന തള്ളിക്കളഞ്ഞ് 14 യൗവനക്കാരുെട
ആേലാചന്രപകാരം അവേരാട:് “എെന്റ അപ്പൻ
ഭാരമുള്ള നുകം നിങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ;
ഞാേനാ അതിന് ഭാരം കൂട്ട ം; എെന്റ അപ്പൻ
നിങ്ങെള ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ
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മുൾചാട്ട*െകാണ്ട് നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും” എന്ന്
ഉത്തരംപറഞ്ഞു. 15ഇങ്ങെനരാജാവ്ജനത്തിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടില്ല; യേഹാവ ശീേലാന്യനായ
അഹീയാമുഖാന്തരം െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഈ കാര്യം
ൈദവഹിതത്താൽ സംഭവിച്ച . 16 രാജാവ്
തങ്ങള െട അേപക്ഷ േകൾക്കുകയില്ല
എന്ന് യി്രസാേയൽജനം കണ്ടേപ്പാൾ അവർ
രാജാവിേനാട:് “ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക്
എന്ത് ഓഹരിയാണുള്ളത?് യിശ്ശായിയുെട
പു്രതെന്റ േമൽഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഇല്ലേല്ലാ;
യി്രസാേയേല, ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂടാരത്തിേലക്ക് െപായ്െക്കാൾക; ദാവീേദ,
നിെന്റ ഗൃഹം നീ തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾക”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് യി്രസാേയൽ
ജനെമല്ലാം തങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു
േപായി. 17 െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ
പാർത്തിരുന്ന യി്രസാേയല്യർക്കു മാ്രതം
െരഹെബയാം രാജാവായിത്തീർന്നു. 18 പിെന്ന
െരഹെബയാംരാജാവ് അടിമേവലക്കാരുെട
േമൽവിചാരകനായ ഹേദാരാമിെന യി്രസാേയൽ
ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച ; എന്നാൽ
അവർ അവെന കെല്ലറിഞ്ഞ് െകാന്നുകളഞ്ഞു;
െരഹെബയാംരാജാവ് േവഗത്തിൽ രഥം കയറി
െയരൂശേലമിേലക്ക് ഓടിച്ച േപായി. 19 ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽ ഇന്നുവെര ദാവീദ് ഗൃഹേത്താട്
മത്സരിച്ച നില്ക്കുന്നു.

* 10. 14 മുൾചാട്ട േതള് 
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11
1 െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ
വന്നേശഷം യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് രാജ്യം വീെണ്ടടുേക്കണ്ടതിന്
െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും േയാദ്ധാക്കളായ
ഒരുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരംേപെര
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 2 എന്നാൽ
ൈദവപുരുഷനായ െശമയ്യാവിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
3 “ശേലാേമാെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ
െരഹെബയാമിേനാടും െയഹൂദയിലും
െബന്യാമീനിലും ഉള്ള യി്രസാേയൽജനേത്താടും
ഇ്രപകാരം പറയുക: 4 ‘നിങ്ങൾ പുറെപ്പടുകേയാ
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാേരാട് യുദ്ധം
െചയ്യ കേയാ അരുത;് ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ;ഈകാര്യം എെന്റ
ഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”. അവർ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് അനുസരിച്ച് െയാേരാെബയാമിെന
ആ്രകമിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പായി. 5 അങ്ങെന
െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ പാർത്തു.
െയഹൂദയിൽ ്രപതിേരാധത്തിനായി പട്ടണങ്ങൾ
പണിതു. 6അവൻെയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും
ഉള്ള േബത്ത-്േലേഹം ഏതാം, െതേക്കാവ,
7 േബത്ത-്സൂർ, േസാേഖാ, അദുല്ലാം 8 ഗത്ത്,
മാേരശാ, സീഫ്, 9 അേദാരയീം, ലാഖീശ്,
അേസക്കാ, 10 േസാരാ,അയ്യാേലാൻ, െഹേ്രബാൻ
എന്നീ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ പണിതു. 11അവൻ
േകാട്ടകൾ ഉറപ്പിച്ച്, അവയിൽ പടനായകന്മാെര
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ആക്കി, ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം എണ്ണയും
വീഞ്ഞും േശഖരിച്ച െവച്ച . 12 അവൻ ഓേരാ
പട്ടണത്തിലും പരിചകള ം കുന്തങ്ങള ം സ്ഥാപിച്ച്
അവെയ നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ച ; െയഹൂദയും
െബന്യാമീനും അവെന്റ പക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.
13 യി്രസാേയലിെന്റ എല്ലാ ്രപേദശങ്ങളിലുമുള്ള
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുേചർന്നു. 14 െയാേരാെബയാമും
പു്രതന്മാരും േലവ്യെര യേഹാവയുെട
െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ,്
പൂജാഗിരികൾക്കും ഭൂതങ്ങൾക്കും,
കാളക്കുട്ടികള െട വി്രഗഹങ്ങൾക്കും
ശു്രശൂഷ െചയ്യാൻ േവെറ പുേരാഹിതന്മാെര
നിയമിച്ചതുെകാണ്ട,് 15 േലവ്യർ തങ്ങള െട
പുല്പ റങ്ങള ം അവകാശങ്ങള ം ഉേപക്ഷിച്ച്
യഹൂദയിേലക്കും െയരൂശേലമിേലക്കും വന്നു.
16 അവരുെട പിന്നാെല യി്രസാേയലിെന്റ സകല
േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് മനസ്സ െവച്ചവർ
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവക്കു യാഗംകഴിപ്പാൻ െയരൂശേലമിൽ
വന്നു. 17 ഇങ്ങെന അവർ ദാവീദിെന്റയും
ശേലാേമാെന്റയും വഴികളിൽ നടന്ന് മൂന്നു
സംവത്സരേത്താളം െയഹൂദാരാജ്യത്തിന്
ഉറപ്പ വരുത്തുകയും ശേലാേമാെന്റ മകനായ
െരഹെബയാമിെന ബലെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തു. 18 െരഹെബയാം ദാവീദിെന്റ മകനായ
െയരീേമാത്തിെന്റ മകളായ മഹലാത്തിെനയും
യിശ്ശായിയുെട മകനായ എലീയാബിെന്റ
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മകളായ അബീഹയീലിെനയും വിവാഹം കഴിച്ച .
19അവർ അവന് െയയൂശ,് െശമര്യാവു, സാഹം
എന്നീ പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച . 20 അതിന്
േശഷം അവൻ അബ്ശാേലാമിെന്റ മകളായ
മയഖെയ വിവാഹം കഴിച്ച ; അവൾ അവന്
അബീയാവ,് അത്ഥായി, സീസ, െശേലാമീത്ത്
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 21 െരഹെബയാം
തെന്റ സകലഭാര്യമാരിലും െവപ്പാട്ടികളിലും
അധികം അബ്ശാേലാമിെന്റ മകളായ മയഖെയ
സ്േനഹിച്ച ; അവൻ പതിെനട്ട് ഭാര്യമാെരയും
അറുപതു െവപ്പാട്ടികെളയും പരി്രഗഹിച്ചിരുന്നു;
ഇരുപെത്തട്ട പു്രതന്മാെരയും അറുപതു
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 22 െരഹെബയാം
മയഖയുെട മകനായ അബീയാവിെന
രാജാവാക്കുവാൻ താൽപ്പര്യെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെന അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
തലവനും ്രപധാനിയുമായി നിയമിച്ച .
23 അവൻ ബുദ്ധിേയാെട ്രപവർത്തിച്ച ;
െയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും ഉള്ള
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിേലെക്കല്ലാം തെന്റ
മറ്റ് പു്രതന്മാെര പിരിച്ചയച്ച , അവർക്ക്
ധാരാളം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ െകാടുക്കുകയും
അവർക്കുേവണ്ടി അനവധി ഭാര്യമാെര
അേന്വഷിക്കുകയും െചയ്തു.

12
1 എന്നാൽ െരഹെബയാമിെന്റ രാജത്വം ഉറച്ച്
അവൻശക്തനായ േശഷംഅവനും യി്രസാേയൽ
ജനവും യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഉേപക്ഷിച്ച . 2 അവർ യേഹാവേയാട്
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േ്രദാഹം െചയ്കെകാണ്ട് െരഹെബയാം
രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ
3ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ശീശക്ക് ആയിരത്തി
ഇരുനൂറ് രഥങ്ങേളാടും അറുപതിനായിരം
കുതിരപ്പടയാളികേളാടുംകൂെട െയരൂശേലമിെന്റ
േനെര വന്നു; അവേനാടുകൂെട ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് ലൂബ്യർ, സൂക്യർ, കൂശ്യർ, എന്നിങ്ങെന
അസംഖ്യം പടയാളികള ം വന്നിരുന്നു. 4അവൻ
െയഹൂദാ േദശെത്ത ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ
പിടിച്ച , െയരൂശേലംവെര വന്നു. 5 അേപ്പാൾ
െശമയ്യാ്രപവാചകൻ െരഹെബയാമിെന്റയും,
ശീശക്ക് നിമിത്തം െയരൂശേലമിൽ കൂടിയിരുന്ന
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും അടുക്കൽവന്ന്
അവേരാട്, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടായി
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾഎെന്നഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട്
ഞാനും നിങ്ങെള ശീശക്കിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 6 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാരും രാജാവും തങ്ങെളത്തെന്ന
താഴ്ത്തി: “യേഹാവ നീതിമാൻ ആകുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന
താഴ്ത്തി എന്ന് യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് െശമയ്യാവിന്
ഉണ്ടായത്എെന്തന്നാൽ: “അവർതങ്ങെളത്തെന്ന
താഴ്ത്തിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവെര
നശിപ്പിക്കാെത അവർക്ക് അല്പം വിടുതൽ
നല്കും; എെന്റ േകാപം ശീശക്ക് മുഖാന്തരം
െയരൂശേലമിേന്മൽ െചാരികയുമില്ല. 8എങ്കിലും
അവർ എെന്ന േസവിക്കുന്നതും ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാെര േസവിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള
അന്തരം തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് അവർ അവന്
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ദാസന്മാരായിത്തീരും”. 9 ഇങ്ങെന ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ശീശക്ക് െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
വന്ന് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരവും
രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരവും അപഹരിച്ച്
എല്ലാ വസ്തുക്കള ം എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി;
ശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ െപാൻപരിചകള ം
അവൻ എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 10 അവക്കു
പകരം െരഹെബയാംരാജാവ് താ്രമംെകാണ്ട്
പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുെട വാതിൽ
കാവൽക്കാരായ അകമ്പടിനായകന്മാരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 11 രാജാവ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െചല്ല േമ്പാൾ കാവൽക്കാർ
അവ ധരിച്ച െകാണ്ട് നിൽക്കയും പിന്നീട്
കാവൽപ്പ രയിൽ െകാണ്ടുേപായി െവക്കുകയും
െചയ്യ ം. 12 അവൻ തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം
അവെന മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കാെത
വിട്ട മാറി; െയഹൂദയിൽ ഏതാനും നന്മ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13ഇങ്ങെന െരഹെബയാംരാജാവ്
െയരൂശേലമിൽ ശക്തനായി വാണു.
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ െരഹെബയാമിന്
നാല്പെത്താന്ന് വയസ്സായിരുന്നു; യേഹാവ
തെന്റ നാമം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്ത നഗരമായ
െയരൂശേലമിൽ അവൻ പതിേനഴു സംവത്സരം
വാണു. അവെന്റ അമ്മയ്ക്കു നയമാ എന്നു
േപർ. അവൾ അേമ്മാന്യസ്്രതീ ആയിരുന്നു.
14 യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്
മനസ്സ െവക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവൻ േദാഷം
െചയ്തു. 15 െരഹെബയാമിെന്റ വൃത്താന്തങ്ങൾ
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ആദ്യാവസാനം െശമയ്യാ്രപവാചകെന്റയും
ഇേദ്ദാദർശകെന്റയും വൃത്താന്തങ്ങളിൽ
വംശാവലിയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
െരഹെബയാമിനും െയാേരാെബയാമിനും
തമ്മിൽ എല്ലാകാലത്തും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.
16 െരഹെബയാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന
അടക്കം െചയ്തു;അവെന്റമകനായഅബീയാവ്
അവന് പകരം രാജാവായി.

13
1 െയാേരാെബയാംരാജാവിെന്റ പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ അബീയാവ് െയഹൂദയിൽ രാജാവായി.
2 അവൻ മൂന്നു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. അവെന്റ അമ്മക്ക് മീഖായാ എന്നു
േപർ;അവൾ ഗിെബയക്കാരനായഊരീേയലിെന്റ
മകൾ. അബീയാവിനും െയാേരാെബയാമിനും
തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി. 3 അബീയാവ് നാല്
ലക്ഷം യുദ്ധവീരന്മാരുേള്ളാരു ൈസന്യെത്ത
അണിനിരത്തി; െയാേരാെബയാം അവെന്റേനെര
എട്ട ലക്ഷം യുദ്ധവീരന്മാെര അണിനിരത്തി.
4 എന്നാൽ അബീയാവ് എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
െസമറയീം മലമുകളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് പറഞ്ഞത:്
“െയാേരാെബയാമും എല്ലാ യി്രസാേയലും
ആയുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ.
5 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
യി്രസാേയലിെലരാജത്വംഒരുലവണനിയമത്താൽ
ദാവീദിനും, അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും,
സദാകാലേത്തക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതല്ലേയാ? 6 എന്നാൽ
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ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന്റ ദാസനും
െനബാത്തിെന്റ മകനുമായ െയാേരാെബയാം
എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ യജമാനേനാടു മത്സരിച്ച .
7 നിസ്സാരന്മാരായ ചില നീചന്മാർ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുകൂടി, ശേലാേമാെന്റ
മകനായ െരഹെബയാമിേനാടു ധാർഷ്ട്യം
കാണിച്ച ; െരഹെബയാം യൗവനക്കാരനും
പക്വതയില്ലാത്തവനും ആയിരുന്നതിനാൽ
അവേരാട് എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ അവന്
കഴിഞ്ഞില്ല. 8 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ
പു്രതന്മാരുെട ൈകവശമുള്ള യേഹാവയുെട
രാജത്വേത്താട് എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ
വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വലിേയാരു സമൂഹം
തേന്ന; െയാേരാെബയാം നിങ്ങൾക്ക്
ൈദവമായി ഉണ്ടാക്കിയ െപാൻകാളക്കുട്ടികള ം
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ. 9 നിങ്ങൾ
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അന്യേദശങ്ങളിെല
ജനതകള െട മര്യാദ്രപകാരം നിങ്ങൾക്ക്
പുേരാഹിതന്മാെര നിയമിച്ചിട്ടില്ലേയാ? ഒരു
കാളക്കുട്ടിേയാടും ഏഴു ആട്ട െകാറ്റന്മാേരാടും
കൂെട സ്വയം ്രപതിഷ്ഠിക്കാൻ വരുന്ന ഏവനും
ൈദവമല്ലാത്തവയ്ക്ക് പുേരാഹിതനായ്തീരുന്നു.
10 ഞങ്ങള െട ൈദവേമാ യേഹാവയാകുന്നു;
അവെനഞങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല: യേഹാവയ്ക്ക്
ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന പുേരാഹിതന്മാരായ
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട;്
േലവ്യരും തങ്ങള െട േവല െചയ്തുവരുന്നു.
11അവർദിനം്രപതി രാവിെലയുംൈവകുേന്നരവും
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യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം പരിമളധൂപവും
അർപ്പിക്കുന്നു; കാഴ്ചയപ്പം വിശുദ്ധേമശേമൽ
അടുക്കുന്നു; െപാൻനിലവിളക്കും അതിെന്റ
ദീപങ്ങള ം ൈവകുേന്നരംേതാറും കത്തിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ആജ്ഞ ്രപമാണിക്കുന്നു;
നിങ്ങേളാഅവെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 12ഇതാ,
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഞങ്ങള െട തലവനായി
ൈദവവും നിങ്ങള െടേനെര യുദ്ധകാഹളം
മുഴക്കാൻ അവെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും ഉണ്ട്;
യി്രസാേയല്യേര, നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം
െചയ്യരുത;് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല”
13 എന്നാൽ െയാേരാെബയാം അവരുെട
പുറകിൽവളഞ്ഞുെചല്ല വാൻപതിയിരിപ്പ കാെര
അയച്ച ; അങ്ങെന അവർ െയഹൂദ്യരുെട
മുമ്പിലും പതിയിരിപ്പ കാർ പുറകിലും ആയി.
14 െയഹൂദ്യർ തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ പട
മുമ്പിലും പുറകിലും കണ്ടു, യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതി,
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ആർത്തുവിളിച്ച .
15 െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ആർത്തുവിളിച്ചേപ്പാൾ
ൈദവം െയാേരാെബയാമിെനയും എല്ലാ
യി്രസാേയലിെനയും അബീയാവിേനാടും
െയഹൂദ്യേരാടും േതാല്ക്കുമാറാക്കി.
16 യി്രസാേയല്യർ െയഹൂദ്യരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടി, ൈദവം അവെര അവരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച ; 17 അബീയാവും അവെന്റ ജനവും
അവെര കഠിനമായി േതാല്പിച്ച ; യി്രസാേയലിൽ
അഞ്ചുലക്ഷം േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കൾ മരിച്ച വീണു.
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18 ഇങ്ങെന യി്രസാേയല്യർക്ക് ആ കാലത്ത്
കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നു; െയഹൂദ്യേരാ തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിച്ചതുെകാണ്ട് ജയം ്രപാപിച്ച .
19അബീയാവ് െയാേരാെബയാമിെന പിന്തുടർന്ന്
അവെന്റ പട്ടണങ്ങെള പിടിച്ച ; േബേഥലും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം െയശാനയും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം എേ്രഫാനും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം തേന്ന.
20 െയാേരാെബയാം അബീയാവിെന്റ കാലത്ത്
ബലം ്രപാപിച്ചില്ല; യേഹാവ അവെന ശിക്ഷിച്ച .
21അവൻ മരിച്ച േപായി. എന്നാൽ അബീയാവ്
ബലവാനായത്തീർന്നു; അവൻ പതിനാലു
ഭാര്യമാെര വിവാഹം കഴിച്ച ; ഇരുപത്തിരണ്ടു
പു്രതന്മാെരയും പതിനാറു പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ച . 22 അബീയാവിെന്റ മറ്റള്ള
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവെന്റ നടപ്പ ം വാക്കുകള ം
ഇേദ്ദാ്രപവാചകെന്റ ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

14
1 അബീയാവ് തെന്റ പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല മരിച്ച ; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റ മകനായ ആസാ അവന് പകരം
രാജാവായി. അവെന്റ കാലത്ത് േദശത്ത്
പത്തു സംവത്സരം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി.
2 ആസാ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ്രപസാദവും ഹിതവുമായത്
െചയ്തു. 3 അവൻ അന്യേദവന്മാരുെട
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ബലിപീഠങ്ങള ം പൂജാഗിരികള ം
നീക്കിക്കളഞ്ഞു, സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങൾ ഉെടച്ച്
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിക്കളഞ്ഞു,
4 െയഹൂദേയാട് അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാനും
ന്യായ്രപമാണവും കല്പനയും ആചരിച്ച
നടപ്പാനും കല്പിച്ച . 5 അവൻ എല്ലാ
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും പൂജാഗിരികള ം
സൂര്യവി്രഗഹങ്ങള ം നീക്കിക്കളഞ്ഞു; രാജ്യം
അവെന്റ കീഴിയിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു.
6 യേഹാവ അവന് വി്രശമം നല്കിയതുെകാണ്ട്
േദശത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകയാലും ആ
സംവത്സരങ്ങളിൽഅവന്യുദ്ധംഇല്ലായ്കയാലും
അവൻ െയഹൂദയിൽ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ
പണിതു. 7 അവൻ െയഹൂദ്യേരാട:് “നാം
ഈ പട്ടണങ്ങൾ പണിത് അവക്ക് ചുറ്റ ം
മതിലുകള ം േഗാപുരങ്ങള ം വാതിലുകള ം
ഓടാമ്പലുകള ം ഉണ്ടാക്കുക; നാം നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട്
േദശം നമുക്കു സ്വാധീനമായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; നാം
അവെന അേന്വഷിക്കുകയും അവൻ നാലുചുറ്റ ം
നമുക്ക് വി്രശമം നല്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ പട്ടണം
പണികയും അഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കുകയും
െചയ്തു. 8 ആെസക്ക് വൻപരിചയും
കുന്തവും ധരിച്ച മൂന്നുലക്ഷം െയഹൂദ്യരും
െചറുപരിച എടുപ്പാനും വില്ല കുലക്കുവാനും
്രപാപ്തരായ രണ്ടുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം
െബന്യാമീന്യരും ൈസന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെരല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികൾ ആയിരുന്നു.
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9 അനന്തരം എേത്യാപ്യക്കാരൻ േസരഹ്
പത്തുലക്ഷം പടയാളികള ം മുന്നൂറു രഥങ്ങള ം
ഉള്ള ൈസന്യേത്താടുകൂെട അവരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ട് മാേരശാ വെര വന്നു. 10 ആസാ
അവെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട ; അവർ മാേരെശക്കു
സമീപം െസഫാഥാതാഴ്വരയിൽ യുദ്ധത്തിനായി
അണിനിരന്നു. 11 ആസാ തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച : “യേഹാേവ,
ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ യുദ്ധം
ഉണ്ടായാൽ സഹായിക്കുവാൻ നീയല്ലാെത
മറ്റാരുമില്ല; ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഞങ്ങെള സഹായിക്കണേമ; നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ
ആ്രശയിക്കുന്നു; നിെന്റ നാമത്തിൽഞങ്ങൾഈ
പുരുഷാരത്തിന് േനെര പുറെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങള െട ൈദവം; മർത്യൻ
നിെന്റേനെര ്രപബലനാകരുേത” എന്നു
പറഞ്ഞു. 12അേപ്പാൾ യേഹാവ ആസയുെടയും
െയഹൂദ്യരുെടയും മുമ്പിൽ എേത്യാപ്യെര
േതാല്ക്കുമാറാക്കി; അവർ ഓടിേപ്പായി.
13 ആസയും അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
പടയാളികള ം അവെര െഗരാർവെര പിന്തുടർന്നു;
എേത്യാപ്യർആരുംജീവേനാെടേശഷിച്ചില്ല;അവർ
യേഹാവയുെടയും അവെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റയും
മുമ്പാെക തകർന്നുേപായി; അവർ വളെര
െകാള്ളവസ്തുക്കൾ എടുത്തുെകാണ്ടുേപാന്നു.
14അവർ െഗരാറിന്നു ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങെളല്ലാം
നശിപ്പിച്ച ; യേഹാവയുെട ഭീതി അവയുെടേമൽ
വീണിരുന്നു; അവർ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം
െകാള്ളയടിച്ച ; അവയിൽ വളെര
െകാള്ളവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 അവർ
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നാല്ക്കാലികള െട കൂടാരങ്ങള ം ആ്രകമിച്ച ,
അനവധി ആടുകെളയും ഒട്ടകങ്ങെളയും
അപഹരിച്ച് െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

15
1 അനന്തരം ഓേദദിെന്റ മകനായ
അസര്യാവിെന്റ േമൽ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
വന്നു. 2 അവൻ ആസെയ എതിേരറ്റ്
അവേനാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “ആസ
രാജാേവ, െയഹൂദ്യരും െബന്യാമീന്യരും
ആയുേള്ളാേര,എെന്റവാക്കു േകൾപ്പീൻ;നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടുകൂെട ആയിരിക്കുേന്നടേത്താളം
അവൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും;
അവെന അേന്വഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
അവെന കെണ്ടത്തും; ഉേപക്ഷിക്കുന്നു
എങ്കിേലാ അവൻ നിങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിക്കും.
3 യി്രസാേയൽ ദീർഘകാലമായി സത്യൈദവവും
ഉപേദശിക്കുന്ന പുേരാഹിതനും ന്യായ്രപമാണവും
ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു; 4 എന്നാൽ അവർ
തങ്ങള െട െഞരുക്കത്തിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്
അവെന അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവർ അവെന
കെണ്ടത്തി. 5ആകാലത്ത് േദശനിവാസികൾക്ക്
മഹാകലാപങ്ങൾമൂലംസമാധാനംനഷ്ടമാകയും
േപാക്കുവരവ് സുരക്ഷിതമല്ലാതാകയും െചയ്തു.
6 ൈദവം അവെര സകലവിധ കഷ്ടങ്ങളാലും
പീഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് ജനത ജനതേയയും പട്ടണം
പട്ടണെത്തയും നശിപ്പിച്ച . 7 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ൈധര്യമായിരിപ്പിൻ; നിങ്ങള െട ൈകകൾ
തളർന്നുേപാകരുത;് നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തിക്ക്



2 ദിനവൃത്താന്തം 15:8 xlvii 2 ദിനവൃത്താന്തം 15:14

്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും”. 8ആസാഈ വാക്കുകള ം
ഓേദദ് ്രപവാചകെന്റ ്രപവചനവും േകട്ടേപ്പാൾ
ൈധര്യെപ്പട്ട്, െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും
േദശത്തുനിന്നും, എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ
അവൻ പിടിച്ചിരുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള നീക്കിക്കളകയും
യേഹാവയുെട മണ്ഡപത്തിൻമുമ്പിലുള്ള
യേഹാവയുെട യാഗപീഠം പുതുക്കുകയും
െചയ്തു. 9 പിെന്ന അവൻ െയഹൂദ്യെരയും,
െബന്യാമീന്യെരയും, എ്രഫയീമിൽനിന്നും
മനെശ്ശയിൽനിന്നും ശിെമേയാനിൽ നിന്നും
അവരുെട അടുക്കൽ വന്നുപാർക്കുന്നവെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി; ൈദവമായ യേഹാവ
അവേനാടുകൂെടയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട്
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് അേനകർ വന്ന് അവേനാട്
േചർന്നു. 10 ഇങ്ങെന അവർ ആസയുെട
വാഴ്ചയുെട പതിേനഴാം ആണ്ടിെന്റ മൂന്നാം
മാസത്തിൽെയരൂശേലമിൽവന്നുകൂടി. 11തങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്ന െകാള്ളയിൽനിന്ന് അവർ എഴുനൂറ്
കാളകെളയും ഏഴായിരം ആടുകെളയും അന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ച . 12 പിെന്ന
അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ
മനേസ്സാടുംകൂെട അേന്വഷിച്ച െകാള്ളാെമന്നും
13 െചറിയവേനാ വലിയവേനാ പുരുഷേനാ
സ്്രതീേയാ ആരായാലും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കാത്തവർ
മരണശിക്ഷഅനുഭവിേക്കണെമന്നും ഒരു നിയമം
െചയ്തു. 14 അവർ മഹാേഘാഷേത്താടും
ആർേപ്പാടും കാഹളങ്ങേളാടും കുഴലുകേളാടും
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കൂെട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക സത്യംെചയ്തു.
15 എല്ലാെയഹൂദ്യരും സത്യംനിമിത്തം
സേന്താഷിച്ച ; അവർ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
സത്യംെചയ്ത് പൂർണ്ണതാല്പര്യേത്താടുകൂെട
അവെന അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ
അവെന കെണ്ടത്തുകയും യേഹാവ അവർക്ക്
എല്ലായിടത്തും സ്വസ്ഥത നല്കുകയും
െചയ്തു. 16 ആസാ രാജാവ് തെന്റ
അമ്മയായ മയഖെയ അവൾ അേശരക്ക്
ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ട്
രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു;
അവള െട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ആസാ െവട്ടിനുറുക്കി
കിേ്രദാൻ േതാട്ടിനരിെക െവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
17 എന്നാൽ പൂജാഗിരികൾക്ക് യി്രസാേയലിൽ
നീക്കംവന്നില്ല; എങ്കിലും ആസയുെട
ഹൃദയം അവെന്റ ജീവകാലെമാെക്കയും
ഏകാ്രഗമായിരുന്നു. 18 െവള്ളി, െപാന്ന്,
ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന തെന്റ അപ്പനും
താനും നിേവദിച്ച വസ്തുക്കൾ അവൻ
ൈദവാലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു.
19 ആസയുെട വാഴ്ചയുെട മുപ്പത്തഞ്ചാം
സംവത്സരംവെരവീണ്ടും യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല.

16
1 ആസ വാഴ്ചതുടങ്ങി മുപ്പത്താറാം
ആണ്ടിൽ യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശാ
െയഹൂദെക്കതിെര പുറെപ്പട്ട ; ആസയുെട
അടുക്കൽ വരുകേയാ േപാകേയാ െചയ്യാൻ
ആെരയും സമ്മതിക്കാെത രാമെയ ഉറപ്പായി
പണിതു. 2 അേപ്പാൾ ആസ, യേഹാവയുെട
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ആലയത്തിെലയും രാജധാനിയിെലയും
ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽനിന്ന് െവള്ളിയും െപാന്നും
എടുത്ത് ദേമ്മെശക്കിൽ വസിച്ച അരാം
രാജാവായ െബൻ-ഹദദിന് െകാടുത്തയച്ച :
3 എെന്റ അപ്പനും നിെന്റ അപ്പനും തമ്മിൽ
സഖ്യതയുണ്ടായിരുന്നതുേപാെല നമുക്കു തമ്മിൽ
സഖ്യതയിൽ ഏർെപ്പടാം; ഇതാ, ഞാൻ നിനക്ക്
െവള്ളിയും െപാന്നും െകാടുത്തയക്കുന്നു;
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശാ എെന്നവിട്ട
േപാേകണ്ടതിന് നീ അവേനാടുള്ള നിെന്റ സഖ്യത
ത്യജിേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 െബൻ-
ഹദദ് ആസാരാജാവിെന്റ വാക്കുേകട്ട് തെന്റ
േസനാധിപതിമാെര യി്രസാേയൽ പട്ടണങ്ങൾക്കു
േനെര അയച്ച ; അവർ ഈേയാനും ദാനും
ആേബൽ-മയീമും നഫ്താലിയുെട സകല
സംഭരണ നഗരങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കി. 5 ബെയശാ
അത് േകട്ടേപ്പാൾ രാമെയ പണിയുന്നത് നിർത്തി
െവച്ച . 6 അേപ്പാൾ ആസാ രാജാവ് എല്ലാ
െയഹൂദ്യെരയുംകൂട്ടി,ബെയശാപണിതരാമയുെട
കല്ല ം മരവും എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; അവൻ
അവ െകാണ്ട് ഗിബ, മിസ്പ, എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ
പണിതു. 7ആ കാലത്ത് ദർശകനായ ഹനാനി
െയഹൂദാ രാജാവായആസയുെടഅടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട് പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “നീ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കാെത
അരാം രാജാവിൽ ആ്രശയിക്ക െകാണ്ട് അരാം
രാജാവിെന്റ ൈസന്യം നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷെപട്ടിരിക്കുന്നു. 8 എേത്യാപ്യരും, ലൂബ്യരും
അനവധി രഥങ്ങേളാടും കുതിരപ്പടയാളികേളാടും
കൂടിയ ഒരു മഹാ ൈസന്യമായിരുന്നില്ലേയാ?
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എന്നാൽ നീ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്ക
െകാണ്ട് യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച തന്നു. 9 യേഹാവയുെട കണ്ണ് തന്നിൽ
ഏകാ്രഗചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്കു
േവണ്ടി തേന്നത്തെന്ന ബലവാൻ എന്ന്
കാണിേക്കണ്ടതിന് ഭൂമിയിെലല്ലാടവും
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു; ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ
േഭാഷത്തം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
ഇനി നിനക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും”. 10അേപ്പാൾ
ആസ ദർശകേനാട് േകാപിച്ച് അവെന
കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി; ഈ കാര്യം ആസെയ
ഉ്രഗേകാപിയാക്കി. ആ നാള കളിൽ ആസ
ജനത്തിൽ ചിലെര പീഡിപ്പിക്കയും െചയ്തു.
11 ആസയുെട വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യവസാനം
െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 തെന്റ
വാഴ്ചയുെട മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ
ആസയുെട കാലുകളിൽ അതികഠിനമായ
േരാഗം പിടിച്ച ; എന്നാൽ അവൻ തെന്റ
േരാഗത്തിൽ യേഹാവെയ അല്ല, ൈവദ്യന്മാെര
അേ്രത അേന്വഷിച്ചത.് 13 ആസാ തെന്റ
വാഴ്ചയുെട നാൽപ്പെത്താന്നാം ആണ്ടിൽ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച .
14 അവൻ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തനിക്കായി
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കല്ലറയിൽ അവർ അവെന
അടക്കം െചയ്തു; ൈവദ്യന്മാരുെട വിധി്രപകാരം
ഉണ്ടാക്കിയ സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പലതരം
പരിമളസാധനങ്ങള ം നിെറച്ചിരുന്ന ശയ്യേമൽ
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അവെന കിടത്തുകയും അവനുേവണ്ടി
വലിേയാരു ദഹനം ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്തു.

17
1 അവെന്റ മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത് അവന്
പകരം രാജാവായി;അവൻയി്രസാേയലിെനതിെര
്രപബലനായിത്തീർന്നു. 2അവൻ െയഹൂദയിെല
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിെലല്ലാം ൈസന്യങ്ങെള
ആക്കി; െയഹൂദാ േദശത്തും തെന്റ
അപ്പനായ ആസാ പിടിച്ചടക്കിയ എ്രഫയീം
പട്ടണങ്ങളിലും കാവൽ പട്ടാളങ്ങെളയും
നിർത്തി. 3 െയേഹാശാഫാത്ത് തെന്റ
പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെന്റ ആദ്യകാലെത്ത
വഴികളിൽ നടക്കയും ബാല് വി്രഗഹങ്ങെള
ആ്രശയിക്കാെത 4 തെന്റ പിതാവിെന്റ
ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ
ആചാര്രപകാരം നടക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ
കല്പനകെള അനുസരിച്ച നടക്കയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 യേഹാവ അവന് രാജത്വം
ഉറപ്പിച്ച െകാടുത്തു; െയഹൂദാ ജനെമല്ലാം
െയേഹാശാഫാത്തിന് കാഴ്ച െകാണ്ട് വന്നു;
അവന് വളെര ധനവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി.
6 അവെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയുെട വഴികളിൽ
സേന്താഷിക്കയും അവൻ പൂജാഗിരികള ം
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം െയഹൂദയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു. 7 അവൻ
തെന്റ വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ
നഗരങ്ങളിൽ ഉപേദശിപ്പാനായി െബൻ-
ഹയീൽ, ഓബദ്യാവ്, െസഖര്യാവ,് െനഥനേയൽ,
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മീഖാ എന്നീ തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
8 അവേരാടുകൂെട െശമയ്യാവ,് െനഥന്യാവ്,
െസബദ്യാവ്, അസാേയൽ, െശമീരാേമാത്ത്,
െയേഹാനാഥാൻ, അേദാനീയാവ,് േതാബീയാവ്,
േതാബ്-അേദാനീയാവ് എന്നീ േലവ്യെരയും
അവേരാടുകൂെട എലീശാമാ, െയേഹാരാം
എന്നീ പുേരാഹിതന്മാെരയും അയച്ച . 9അവർ
െയഹൂദയിൽ ഉപേദശിച്ച ; യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകവും അവരുെട കയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവർെയഹൂദാനഗരങ്ങളിെലല്ലാം
സഞ്ചരിച്ച് ജനെത്തഉപേദശിച്ച . 10യേഹാവയിൽ
നിന്നുള്ള ഭീതി െയഹൂെദക്കു ചുറ്റ മുള്ള
സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും വീണിരുന്നതു
െകാണ്ട് അവർ െയേഹാശാഫാത്തിേനാട്
യുദ്ധം െചയ്തില്ല. 11 െഫലിസ്ത്യരിൽ
ചിലർ െയേഹാശാഫാത്തിന് കാഴ്ചയും,
കരമായി െവള്ളിയും െകാണ്ടുവന്നു;
അരാബരും അവന് ഏഴായിരെത്തഴുനൂറ്
ആട്ട െകാറ്റന്മാരും ഏഴായിരെത്തഴുനൂറ്
െവള്ളാട്ട െകാറ്റന്മാരുമുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
െകാണ്ടുവന്നു. 12 െയേഹാശാഫാത്ത്
േമല്ക്കുേമൽ ്രപബലനായിത്തീർന്നു;
െയഹൂദയിൽ േകാട്ടകള ം സംഭരണ
നഗരങ്ങള ം പണിതു. 13 അവന് െയഹൂദാ
നഗരങ്ങളിൽ വളെര വസ്തുവകകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; പരാ്രകമശാലികളായ
േയാദ്ധാക്കൾ െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
14 പിതൃഭവനം അനുസരിച്ച് അവരുെട
സംഖ്യ ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: െയഹൂദയുെട
സഹ്രസാധിപന്മാർ: അദ്നാ്രപഭു,
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അവേനാടുകൂെട മൂന്നുലക്ഷം പരാ്രകമശാലികൾ;
15 അവനുേശഷം െയേഹാഹാനാൻ
്രപഭു, അവേനാടുകൂെട രണ്ടുലക്ഷത്തി
എൺപതിനായിരം (28,0000) േപർ;
16അവനുേശഷം മനഃപൂർവ്വമായി യേഹാവയ്ക്ക്
ഭരേമല്പിച്ചവനായ സി്രകിയുെട മകൻ അമസ്യാവ്,
അവേനാടുകൂെട രണ്ടുലക്ഷം (20,0000)
പരാ്രകമശാലികൾ; 17 െബന്യാമീനിൽ നിന്ന്
പരാ്രകമശാലിയായ എല്യാദാ, അവേനാടുകൂെട
വില്ല ം പരിചയും ധരിച്ച രണ്ടുലക്ഷംേപർ;
18 അവനുേശഷം െയേഹാസാബാദ്,
അവേനാടുകൂെട യുദ്ധസന്നദ്ധരായ
ഒരുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരംേപർ.
19 രാജാവ് െയഹൂദയിെലല്ലായിടത്തും ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽ ആക്കിയിരുന്നവെര കൂടാെത
ഇവരും രാജാവിന് േസവ െചയ്തുവന്നു.

18
1 െയേഹാശാഫാത്തിന് വളെരയധികം ധനവും
മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ആഹാബിെന്റ
കുടുംബേത്താട് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട .
2 ചില സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
ശമര്യയിൽ ആഹാബിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു;
ആഹാബ് അവനും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ജനത്തിനുംേവണ്ടി വളെര ആടുകെളയും
കാളകെളയും അറുത്തു; ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്ക് തേന്നാടുകൂെട െചേല്ലണ്ടതിന്
അവെന േ്രപരിപ്പിച്ച . 3 യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാബ് െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നീ എേന്നാടുകൂെട
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് േപാരുേമാ?”
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എന്ന് േചാദിച്ച . അവൻ അവേനാട്: “ഞാനും
നീയും, എെന്റ ജനവും നിെന്റ ജനവും
ഒരുേപാെലയേല്ലാ; ഞങ്ങൾ നിേന്നാടുകൂെട
യുദ്ധത്തിനു േപാരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട:്
“ഇന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േചാദിച്ചാലും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 യി്രസാേയൽ രാജാവ്
നാനൂറ് ്രപവാചകന്മാെര വരുത്തി അവേരാട:്
“ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക്
യുദ്ധത്തിന് േപാകേയാ േപാകാതിരിക്കേയാ
എന്ത് േവണ്ടു” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന്
അവർ: “പുറെപ്പടുക; ൈദവം അത് രാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ
െയേഹാശാഫാത്ത്: “നാം അരുളപ്പാട്
േചാദിേക്കണ്ടതിന് ഇവിെട യേഹാവയുെട
്രപവാചകനായി േവെറ ആരും ഇല്ലേയാ” എന്ന്
േചാദിച്ച . 7 അതിന് യി്രസാേയൽ രാജാവ്
െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നാം യേഹാവേയാട്
അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാൻ ഇനി ഒരുത്തനുണ്ട;്
എന്നാൽ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും
േദാഷമല്ലാെത നല്ലത് ്രപവചിക്കാത്തതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെന െവറുക്കുന്നു; അവൻ
യിമ്ളയുെട മകനായ മീഖായാവ് ആകുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ് അങ്ങെന പറയരുേത
എന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. 8അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന
വിളിച്ച:് “യിമ്ളയുെട മകനായ മീഖായാവിെന
േവഗം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക” എന്ന് കല്പിച്ച .
9 യി്രസാേയൽ രാജാവും െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തും രാജവസ്്രതം ധരിച്ച്
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ശമര്യയുെട ്രപേവശനകവാടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു
െമതിക്കളത്തിൽ താന്താെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നു; ്രപവാചകന്മാർ എല്ലാവരും
അവരുെട മുമ്പാെക ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
10 െകനാനയുെട മകനായ സിെദക്കീയാവ്
തനിക്കായി ഇരിമ്പുെകാണ്ട് െകാമ്പുണ്ടാക്കി:
“നീ ഇവെകാണ്ട് അരാമ്യെര എല്ലാം കുത്തി
നശിപ്പിക്കും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 ്രപവാചകന്മാർ
എല്ലാം അങ്ങെന തേന്ന ്രപവചിച്ച :
“ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു പുറെപ്പടുക;
നീ കൃതാർത്ഥനാകും; യേഹാവ അത്
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
12 മീഖായാവിെന വിളിക്കാൻ േപായ ദൂതൻ
അവേനാട്: “േനാക്കൂ, ്രപവാചകന്മാരുെട
വാക്കുകൾ ഒരുേപാെല രാജാവിന്
അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കും
അവരിൽ ഒരുത്തേന്റതുേപാെല ഇരിക്കെട്ട;
നീയും അനുകൂലമായി പറേയണേമ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 13അതിന് മീഖായാവ:് “യേഹാവയാണ,
എെന്റ ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യന്നത് തേന്ന ഞാൻ
്രപസ്താവിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അവൻ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ രാജാവ്
അവേനാട്: “മീഖായാേവ,ഞങ്ങൾഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിന് േപാകേയാ
േപാകാതിരിക്കേയാ എന്ത് േവണ്ടു?” എന്ന്
േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: “പുറെപ്പടുവിൻ;
നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകും; അവർ നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു.
15 രാജാവ് അവേനാട്: “നീ യേഹാവയുെട
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നാമത്തിൽ സത്യമല്ലാെത യാെതാന്നും എേന്നാട്
പറയുകയിെല്ലന്ന് എ്രത ്രപാവശ്യം ഞാൻ
നിെന്നെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യിേക്കണം?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 16അതിന് അവൻ: “ഇടയനില്ലാത്ത
ആടുകെളേപ്പാെല യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം
പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ
കണ്ടു; അേപ്പാൾ യേഹാവ: ഇവർക്ക് നാഥനില്ല;
ഇവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട എന്നു
കല്പിച്ച ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“ഇവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് േദാഷമല്ലാെത നല്ലത്
്രപവചിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട്
പറഞ്ഞില്ലേയാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അതിന്
അവൻ പറഞ്ഞത:് “എന്നാൽ യേഹാവയുെട
വചനം േകട്ട െകാൾവിൻ: യേഹാവ തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈസന്യെമല്ലാം അവെന്റ വലത്തും ഇടത്തും
നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. 19 യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാബ് ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിൽ വച്ച് െകാല്ലെപ്പേടണ്ടതിന്
അവിേടക്കു േപാകാൻ അവെന ആർ
േ്രപരിപ്പിക്കും എന്ന് യേഹാവ േചാദിച്ചേപ്പാൾ,
ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ വിധത്തിൽ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 20അേപ്പാൾ ഒരു ആത്മാവ് മുേമ്പാട്ട്
വന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
‘ഞാൻ അവെന േ്രപരിപ്പിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
യേഹാവ അവേനാട്: ‘ഏതിനാൽ?’ എന്ന്
േചാദിച്ച . 21അതിന് അവൻ: ‘ഞാൻ പുറെപ്പട്ട്
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അവെന്റ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും വായിൽ
േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവായിരിക്കും’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. ‘നീ അവെന േ്രപരിപ്പിക്കും; നിനക്കത്
സാധിക്കും; നീ േപായി അങ്ങെന െചയ്ക’
എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച . 22 ആകയാൽ ഇതാ,
യേഹാവ േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവിെന നിെന്റ ഈ
്രപവാചകന്മാരുെട വായിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ച് അനർത്ഥം
കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു”. 23അേപ്പാൾ െകനാനയുെട
മകനായ സിെദക്കീയാവ് അടുത്തുെചന്ന്
മീഖായാവിെന െചകിട്ടത്ത് അടിച്ച : “നിേന്നാട്
സംസാരിപ്പാൻ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് എെന്ന
കടന്ന് ഏതു വഴിയായി വന്നു?” എന്ന് േചാദിച്ച .
24അതിന് മീഖായാവ:് “നീ ഒളിേക്കണ്ടതിന് അറ
േതടിനടക്കുന്ന ദിവസം നീ അത് കാണും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 25 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽരാജാവു
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ മീഖായാവിെന
പിടിച്ച് നഗരാധിപതിയായ ആേമാെന്റയും
രാജകുമാരനായ േയാവാശിെന്റയും അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്ന,് 26 ഇവെന കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആക്കി, ഞാൻ സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിവരുേവാളം വളെര കുറച്ച് അപ്പവും
െവള്ളവും നൽകി െഞരുക്കത്തിെന്റ അനുഭവം
െകാടുക്കണം’ എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറയുവീൻ. 27അതിന് മീഖായാവ:് “നീ
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുെന്നങ്കിൽയേഹാവ
ഞാൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. “സകലജനങ്ങള േമ, േകട്ട െകാൾവിൻ!”
എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.

28അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവും െയഹൂദാ
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രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തും ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു േപായി. 29 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“ഞാൻ േവഷംമാറി പടയിൽ കടക്കും; നീേയാ
രാജവസ്്രതം ധരിച്ച െകാൾക” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവ് േവഷംമാറി,
അവർ പടയിൽ കടന്നു. 30 എന്നാൽ അരാം
രാജാവ് തെന്റ രഥനായകന്മാേരാട:് “നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു മാ്രതമല്ലാെത
െചറിയവേരാേടാ വലിയവേരാേടാ യുദ്ധം
െചയ്യരുത”് എന്ന് കല്പിച്ചിരുന്നു. 31 ആകയാൽ
രഥനായകന്മാർ െയേഹാശാഫാത്തിെന
കണ്ടേപ്പാൾ; “ഇവൻതേന്നയി്രസാേയൽ രാജാവ്”
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവേനാട് െപാരുതുവാൻ
തിരിഞ്ഞു; എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്
നിലവിളിച്ച ; യേഹാവ അവെന സഹായിച്ച ;
അവെന വിട്ട േപാകുവാൻ ൈദവം അവർക്ക്
േതാന്നിച്ച . 32 അവൻ യി്രസാേയൽരാജാവല്ല
എന്നു രഥനായകന്മാർ കണ്ടിട്ട് അവർ
അവെന പിന്തുടരാെത മടങ്ങിേപ്പായി.
33 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ യദൃച്ഛയാ വില്ല കുലച്ച്
യി്രസാേയൽരാജാവിെന കവചത്തിനും
പതക്കത്തിനും മേദ്ധ്യ എയ്തു; അവൻ തെന്റ
സാരഥിേയാട:് “നീ രഥം തിരിച്ച് എെന്ന
പടയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപാക; ഞാൻ കഠിനമായി
മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 34 അന്ന്
യുദ്ധംകഠിനമായിതീർന്നതുെകാണ്ട്യി്രസാേയൽ
രാജാവ് സന്ധ്യവെര അരാമ്യർെക്കതിെര
രഥത്തിൽ ചാരി നിന്നു; സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന
സമയത്ത്അവൻമരിച്ച േപായി.
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19
1 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത്
െയരൂശേലമിൽ തെന്റ അരമനയിേലക്ക്
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
2 ഹനാനിയുെട മകനായ േയഹൂദർശകൻ
അവെന എതിേരറ്റ െചന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത്
രാജാവിേനാട:് “ദുഷ്ടന് സഹായം
െചയ്യന്നതും, യേഹാവെയ പെകക്കുന്നവേരാട്
സ്േനഹം കാണിക്കുന്നതും ശരിേയാ?
അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം
നിെന്റേമൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 3 എങ്കിലും നീ
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെള നീക്കിക്കളകയും
ൈദവെത്ത അേന്വഷിപ്പാൻ മനസ്സ െവക്കയും
െചയ്തതിനാൽനിന്നിൽനന്മയുംകണ്ടിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

4 െയേഹാശാഫാത്ത് െയരൂശേലമിൽ പാർത്തു,
േബർ-േശബമുതൽ എ്രഫയീംമലനാടുവെര
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ച്
അവെര തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്ക് തിരിച്ച വരുത്തി.
5 അവൻ േദശത്ത,് െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങളിെലല്ലാം ന്യായാധിപന്മാെര നിയമിച്ച .
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് 6 “നിങ്ങൾ െചയ്യന്നത്
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കല്ല,
യേഹാവക്കു േവണ്ടിയേ്രത ന്യായപാലനം
െചയ്യന്നത;് ന്യായപാലനത്തിൽ അവൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നു. 7 ആകയാൽ
ൈദവഭയം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട;
സൂക്ഷിച്ച് ്രപവർത്തിച്ച െകാൾവിൻ; നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട പക്കൽ അന്യായവും
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മുഖപക്ഷവും ൈകക്കൂലി വാങ്ങലും ഇല്ലേല്ലാ”.
8 കൂടാെത െയരൂശേലമിലും, െയേഹാശാഫാത്ത്,
േലവ്യരിലും പുേരാഹിതന്മാരിലും യി്രസാേയലിെന്റ
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിലും ചിലെര
യേഹാവയുെട ന്യായപാലനത്തിനായും
വ്യവഹാരം തീർേക്കണ്ടതിനായും നിയമിച്ച ;
9അവർ െയരൂശേലമിൽ മടങ്ങിവന്നു. അവൻ
അവേരാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ
ൈദവ ഭയേത്താടും, വിശ്വസ്തതേയാടും,
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടുംകൂെട ്രപവർത്തിച്ച െകാേള്ളണം”.
10 ഓേരാ പട്ടണത്തിലും പാർക്കുന്ന
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ രക്തപാതകം,
ന്യായ്രപമാണം, കല്പനകൾ, ചട്ടങ്ങൾ,
വിധികൾ എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ച ള്ള
ഏെതാരു വ്യവഹാരവുമായി നിങ്ങള െട
മുമ്പാെക വന്നാൽ, അവർ യേഹാവേയാട്
അകൃത്യം െചയ്തിട്ട് നിങ്ങള െടേമലും
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെടേമലും
േ്രകാധം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കണം;
നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങെന െചയ്തുെകാൾവിൻ. 11 ഇതാ,
മഹാപുേരാഹിതനായ അമര്യാവ് യേഹാവയുെട
എല്ലാകാര്യത്തിലും, െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ
്രപഭുവായ യിശ്മാേയലിെന്റ മകൻ
െസബദ്യാവ് രാജാവിെന്റ എല്ലാകാര്യത്തിലും
നിങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായിരിക്കുന്നു; േലവ്യരും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായി നിങ്ങൾക്കുണ്ട.്
ൈധര്യെപ്പട്ട് ്രപവർത്തിച്ച െകാൾവീൻ; യേഹാവ
നല്ലവേരാടുകൂെട ഇരിക്കും”.
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20
1 അതിനുേശഷം േമാവാബ്യരും
അേമ്മാന്യരും അവേരാടുകൂെട െമയൂന്യരിൽ
ചിലരും െയേഹാശാഫാത്തിേനാട് യുദ്ധം
െചയ്യ വാൻ വന്നു. 2 അേപ്പാൾ ചിലർ
വന്ന് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “വലിേയാരു
ജനസമൂഹം കടലിനക്കെരയുള്ള,അരാമിൽനിന്ന്
നിനെക്കതിെര വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ അവർ ഏൻ-
െഗദിെയന്ന ഹസേസാൻ-താമാരിൽ ഉണ്ട”് എന്ന്
അറിയിച്ച . 3 െയേഹാശാഫാത്ത് ഭയെപ്പട്ട്
യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാൻ താല്പര്യെപ്പട്ട്
െയഹൂദയിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഉപവാസം ്രപസിദ്ധം
െചയ്തു. 4യേഹാവേയാട് സഹായം േചാദിപ്പാൻ
െയഹൂദ്യർ ഒന്നിച്ച കൂടി; സകലെയഹൂദാ
നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ യേഹാവെയ
അേന്വഷിപ്പാൻ വന്നു. 5 െയേഹാശാഫാത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ പുതിയ
്രപാകാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െയഹൂദയുെടയും
െയരൂശേലമിെന്റയും സഭാമേദ്ധ്യ നിന്നുെകാണ്ട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 6 “ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവമേല്ലാ; നീ ജനതകള െട
സകലരാജ്യങ്ങള ം ഭരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ആർക്കും
എതിർപ്പാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയും ്രപാപ്തിയും
നിനക്കുണ്ടേല്ലാ. 7 ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, നീ
നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഈ േദശനിവാസികെള നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അത്
നിെന്റ സ്േനഹിതനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതിക്ക് ശാശ്വതമായി െകാടുത്തുവേല്ലാ.
8 അവർ അതിൽ പാർത്തു; ‘ന്യായവിധിയുെട



2 ദിനവൃത്താന്തം 20:9 lxii 2 ദിനവൃത്താന്തം 20:14

വാൾ, പകർച്ചവ്യാധി, ക്ഷാമം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
അനർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വരുേമ്പാൾ,
ഞങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിലും
നിെന്റ സന്നിധിയിലും നിന്ന് - നിെന്റ നാമം
ഈ ആലയത്തിൽ ഉണ്ടേല്ലാ ഞങ്ങള െട
സങ്കടത്തിൽ നിേന്നാട് നിലവിളിക്കയും നീ
േകട്ട രക്ഷവരുത്തുകയും െചയ്യ ം’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9ആ േദശത്ത് തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി
ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരം പണിയുകയും െചയ്തു.
10 യി്രസാേയൽജനം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
വരുേമ്പാൾ അവർ അേമ്മാന്യേരയും
േമാവാബ്യേരയും േസയീർപർവ്വതക്കാെരയും
ആ്രകമിപ്പാൻ നീ അനുവാദം െകാടുത്തില്ലേല്ലാ;
അവർ അവെര നശിപ്പിക്കാെത വിട്ട മാറി.
11 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നീ ഞങ്ങൾക്കു
ൈകവശമാക്കിത്തന്ന നിെന്റ അവകാശ
േദശത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള നീക്കിക്കളവാൻ
അവർ വന്ന് ഞങ്ങൾക്കു ഇങ്ങെന ്രപതിഫലം
തരുന്നു. 12ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, നീ അവെര
ന്യായം വിധിക്കുകയില്ലേയാ? ഞങ്ങള െട േനെര
വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹേത്താെടതിർപ്പാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല; എന്ത് െചേയ്യണ്ടു എന്ന്
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതുമില്ല; എങ്കിലും ഞങ്ങള െട
കണ്ണ കൾ നിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.
13 അങ്ങെന െയഹൂദ്യർ എല്ലാം അവരുെട
ഭാര്യമാേരാടും കുഞ്ഞുകുട്ടികേളാടും കൂെട
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു. 14അേപ്പാൾ
സഭാമേദ്ധ്യെവച്ച് യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ മത്ഥന്യാവിെന്റ
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മകനായ െയയീേയലിെന്റ മകനായ
െബനായാവിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ
മകൻ യഹസീേയൽ എന്ന ഒരു േലവ്യെന്റേമൽ
വന്നു. 15 അവൻ പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“െയഹൂദ്യെര, െയരൂശേലം നിവാസികെള,
െയേഹാശാഫാത്ത് രാജാേവ! േകട്ടാലും;
യേഹാവഇ്രപകാരം നിങ്ങേളാട്അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഈ വലിയ സമൂഹംനിമിത്തം ഭയെപ്പടരുത,്
്രഭമിക്കയും അരുത;് യുദ്ധം നിങ്ങള േടതല്ല,
ൈദവത്തിെന്റതേ്രത.’ 16 നാെള അവരുെട
േനെര െചല്ല ക; ഇതാ, അവർ സീസ് കയറ്റം
കയറിവരുന്നു; നിങ്ങൾ അവെര െയരൂേവൽ
മരുഭൂമിക്കു മുമ്പുള്ള േതാടിെന്റ അറ്റത്തുെവച്ച്
കാണും. 17ഈയുദ്ധത്തിൽനിങ്ങൾ േപാരാേടണ്ട
ആവശ്യം ഇല്ല; െയഹൂദാ - െയരൂശേലം
നിവാസികെള, നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായി നിന്ന്
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ
കണ്ടുെകാൾവിൻ; ഭയെപ്പടരുത,് ്രഭമിക്കയും
അരുത;് നാെള അവരുെട േനെര െചല്ല വിൻ;
യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ട”്. 18അേപ്പാൾ
െയേഹാശാഫാത്ത് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി;
െയഹൂദ്യരും െയരൂശേലം നിവാസികള ം
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക വീണ് നമസ്കരിച്ച .
19 െകഹാത്യരും േകാരഹ്യരുമായ േലവ്യർ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
അത്യ ച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റ .
20 പിെന്ന അവർ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ്
െതേക്കാവ മരുഭൂമിയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട ;
അവർ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ െയേഹാശാഫാത്ത്
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അവരുെട മുമ്പിൽ നിന്നുെകാണ്ട:് “െയഹൂദ്യേര,
െയരൂശേലംനിവാസികേള, എെന്റ വാക്ക്
്രശദ്ധിപ്പിൻ; നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഉെറച്ച നില്ക്കും; അവെന്റ
്രപവാചകന്മാേരയും വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
21 പിെന്ന അവൻ ജനേത്താട് ആേലാചിച്ച
േശഷം, വിശുദ്ധമായ അലങ്കാരവസ്്രതം
ധരിച്ച് ൈസന്യത്തിന് മുമ്പിൽ നടന്നുെകാണ്ട്
വാഴ്ത്തുവാനും, “യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ,
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതേല്ലാ” എന്ന്
പാടുവാനും സംഗീതക്കാെര നിയമിച്ച .
22 അവർ പാടി സ്തുതിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
യേഹാവ െയഹൂെദക്കു വിേരാധമായി വന്ന
അേമ്മാന്യരുെടയും േമാവാബ്യരുെടയും
േസയീർപർവ്വതക്കാരുെടയും േനെര
പതിയിരിപ്പ കാെര വരുത്തി; അങ്ങെന
അവർ േതാറ്റ േപായി. 23 അേമ്മാന്യരും
േമാവാബ്യരും േസയീർപർവ്വതനിവാസികേളാട്
എതിർത്ത് അവെര പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ച ;
േസയീർനിവാസികെള സംഹരിച്ചേശഷം
അവർ അേന്യാന്യം നശിപ്പിച്ച . 24 െയഹൂദ്യർ
മരുഭൂമിയിെല കാവൽേഗാപുരത്തിനരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ പുരുഷാരെത്ത
േനാക്കി, അവർ നിലത്ത് ശവങ്ങളായി
കിടക്കുന്നത്കണ്ടു;ഒരുത്തനുംരക്ഷെപട്ടിരുന്നില്ല.
25 െയേഹാശാഫാത്തും അവെന്റ പടയാളികള ം
അവെര െകാള്ളയിടുവാൻ വന്നേപ്പാൾഅവരുെട
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ഇടയിൽ ധാരാളം സമ്പത്തും വസ്്രതങ്ങള ം
വിേശഷവസ്തുക്കള ം കെണ്ടത്തി; തങ്ങൾക്ക്
ചുമപ്പാൻ കഴിയുന്നതിലധികം ഊരി എടുത്തു;
െകാള്ളമുതൽ വളെരയായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവർ മൂന്നുദിവസം െകാള്ളയിട്ട െകാണ്ടിരുന്നു.
26 നാലാം ദിവസം അവർ െബരാഖാ
താഴ്വരയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി; അവർ അവിെട
യേഹാവക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്തതുെകാണ്ട്
ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്നുവെര െബരാഖാതാഴ്വര
എന്ന് േപർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. 27 യേഹാവ
അവർക്ക് ശ്രതുക്കള െടേമൽ ജയേഘാഷം
നല്കിയതുെകാണ്ട് െയഹൂദ്യരും െയരൂശേലമ്യരും
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പിന്നാെല
സേന്താഷേത്താെട െയരൂശേലമിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു; 28 അവർ വീണകേളാടും
കിന്നരങ്ങേളാടും കാഹളങ്ങേളാടുംകൂെട
െയരൂശേലമിൽയേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്ക്
െചന്നു. 29 യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധംെചയ്തു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ
ൈദവത്തിെന്റ ഭീതി ആ േദശങ്ങളിെല
സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും വന്നു. 30 ഇങ്ങെന
തെന്റ ൈദവം നാല് ചുറ്റ ം അവന് സ്വസ്തത
നല്കിയതുെകാണ്ട് െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
ഭരണകാലംസമാധാനപൂർണമായിരുന്നു.

31 െയേഹാശാഫാത്ത് െയഹൂദയിൽ
രാജാവായി വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
ഇരുപത്തഞ്ച് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു; അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക് അസൂബാ എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അവൾ ശിൽഹിയുെട മകൾ
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ആയിരുന്നു. 32 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ
ആസയുെട വഴിയിൽ നടന്ന,് അത് വിട്ട മാറാെത
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു.
33 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല;
ജനം തങ്ങള െട ഹൃദയം പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിച്ചതുമില്ല.
34 െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ
ആദ്യവസാനം യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തിരിക്കുന്ന ഹനാനിയുെട
മകനായ െയഹൂവിെന്റ വൃത്താന്തത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

35 അതിനുേശഷം െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ രാജാവായ
അഹസ്യാേവാട് സഖ്യതയിൽ ഏർെപ്പട്ട .
അഹസ്യാവ് മഹാ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരനായിരുന്നു.
36അവൻ തർശീശിേലക്ക് േപാകാൻ കപ്പലുകൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിഅവേനാട് േയാജിച്ച ;അവർ
എേസ്യാൻ-േഗെബരിൽെവച്ച് കപ്പലുകള ണ്ടാക്കി.
37 എന്നാൽ മാേരശക്കാരനായ േദാദാവയുെട
മകൻ എലീേയെസർ െയേഹാശാഫാത്തിന്
വിേരാധമായി ്രപവചിച്ച : “നീ അഹസ്യാവിേനാട്
സഖ്യത െചയ്തതുെകാണ്ട് യേഹാവ നിെന്റ
പണികെള ഉെടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. കപ്പലുകൾ തർശീശിേലക്കു
േപാകുവാൻകഴിയാെതതകർന്നുേപായി.

21
1െയേഹാശാഫാത്ത്തെന്റപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച . ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ അവെന അടക്കം
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െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ െയേഹാരാം
അവന് പകരം രാജാവായി. 2 അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ, അസര്യാവ്, െയഹീേയൽ,
െസഖര്യാവ,്അസര്യാവ,് മീഖാേയൽ, െശഫത്യാവ്
എന്നിവർ ആയിരുന്നു; ഇവെരല്ലാവരും
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 3 അവരുെട അപ്പൻ അവർക്ക്,
െവള്ളി, െപാന്ന,് വിേശഷവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി
വിലേയറിയ ദാനങ്ങള ം െയഹൂദയിൽ ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങള ം െകാടുത്തു; എന്നാൽ െയേഹാരാം
ആദ്യജാതനാകയാൽ രാജത്വം അവന്
െകാടുത്തു. 4 െയേഹാരാം തെന്റ അപ്പെന്റ
രാജ്യഭാരം ഏറ്റ് ശക്തനായതിനുേശഷം, തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര എല്ലാവേരയും, യി്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാരിൽ പലെരയും വാൾെകാണ്ട്
െകാന്നു. 5 െയേഹാരാം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
എട്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
6 ആഹാബിെന്റ കുടുംബെത്തേപ്പാെല അവൻ
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട െതറ്റായ
വഴിയിൽ നടന്നു; ആഹാബിെന്റ മകൾ അവന്
ഭാര്യയായിരുന്നുവേല്ലാ; അവൻ യേഹാവക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 7എന്നാൽ യേഹാവ
ദാവീദിേനാട് െചയ്തിരുന്ന നിയമം നിമിത്തം
അവനും, അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ഒരു ദീപം
എല്ലായ്േപാഴും െകാടുക്കുെമന്ന് വാഗ്ദാനം
െചയ്തിരുന്നതിനാൽ, ദാവീദ് ഗൃഹെത്ത
നശിപ്പിപ്പാൻ അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു.
8 അവെന്റ കാലത്ത് ഏേദാം െയഹൂദയുെട
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അധികാരേത്താട് മത്സരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഒരു
രാജാവിെന വാഴിച്ച . 9 െയേഹാരാം തെന്റ
്രപഭുക്കന്മാേരാടും രഥങ്ങേളാടുംകൂെട രാ്രതിയിൽ
എഴുേന്നറ്റ െചന്ന് തെന്ന വളഞ്ഞിരുന്ന
ഏേദാമ്യെരയും േതരാളികെളയും ആ്രകമിച്ച .
10 അങ്ങെന ഏേദാം ഇന്നുവെര െയഹൂദയുെട
അധികാരേത്താട് മത്സരിച്ച നില്ക്കുന്നു;
അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് ആ
കാലത്ത് ലിബ്നയും അവെന്റ അധികാരേത്താട്
മത്സരിച്ച . 11അവൻ െയഹൂദാപർവ്വതങ്ങളിൽ
പൂജാഗിരികൾ ഉണ്ടാക്കി; െയരൂശേലം
നിവാസികൾ പരസംഗം െചയ്യ വാൻ
ഇടയാക്കി, െയഹൂദെയ െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
12 അവന് ഏലീയാ്രപവാചകെന്റ ഒരു എഴുത്ത്
വന്നെതെന്തന്നാൽ: “നിെന്റപിതാവായദാവീദിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നീ നിെന്റ അപ്പനായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
വഴികളിലും െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട
വഴികളിലും നടക്കാെത 13 യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ നടക്കയും ആഹാബ്
ഗൃഹത്തിെന്റ പരസംഗംേപാെല െയഹൂദെയയും
െയരൂശേലം നിവാസികെളയും പരസംഗം
െചയ്യ മാറാക്കുകയും, നിെന്നക്കാൾ നല്ലവരായ,
നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിലുള്ള സേഹാദരന്മാെര
െകാല്ല കയും െചയ്കെകാണ്ട് 14യേഹാവ നിെന്റ
മക്കള ം, ഭാര്യമാരും അടങ്ങുന്നസ്വന്തക്കാെരയും,
നിെന്റ സകലവസ്തുവകകെളയും
കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കും. 15 നീ കുടലിൽ
േരാഗബാധിതനാകും. നിെന്റ കുടൽ
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കാല്രകേമണ പുറത്തു ചാടും വെര കുടലിൽ
കഠിന വ്യാധി പിടിക്കും”. 16 യേഹാവ
എേത്യാപ്യരുെട സമീപത്തുള്ള െഫലിസ്ത്യേരയും,
അരാബികേളയും െയേഹാരാമിേനാട് േപാരാടാൻ
േ്രപരിപ്പിച്ച ; 17 അവർ െയഹൂദയിൽ വന്ന്
അതിെന ആ്രകമിച്ച ; രാജധാനിയിൽ കണ്ട
സകല വസ്തുവകകള ം അപഹരിച്ച ;
അവെന്റ ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായി; അവെന്റ ഇളയമകനായ
െയേഹാവാഹാസ് അല്ലാെത ഒരു മകനും അവന്
േശഷിച്ചില്ല. 18 ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞേശഷം
യേഹാവ, അവെന്റ കുടലിൽ, െപാറുക്കാത്ത
ഒരു േരാഗം അയച്ച . 19 കാല്രകേമണ േരാഗം
മൂർഛിക്കയും രണ്ട് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ്
അവെന്റ കുടൽ പുറത്തുചാടി, അവൻ
കഠിനേവദനയാൽ മരിക്കയും െചയ്തു;അവെന്റ
ജനം അവെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപാെല അവെന
ബഹുമാനിച്ച് അഗ്നികുണ്ഠം ഒരുക്കിയില്ല.
20 അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ എട്ട്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
മരണത്തിൽ ആരും ദുഖിച്ചില്ല. അവെന
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയ്തു
എങ്കിലും രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
അല്ലായിരുന്നു.

22
1 െയരൂശേലം നിവാസികൾ െയേഹാരാമിെന്റ
ഇളയമകനായ അഹസ്യാവിെന അവന്
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പകരം രാജാവാക്കി; അരാബികേളാടുകൂെട
പാളയത്തിൽ വന്ന പടക്കൂട്ടം മൂത്തവെര
ഒെക്കയും െകാന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു; ഇങ്ങെന
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ
അഹസ്യാവ് രാജാവായി. 2 അഹസ്യാവ്
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് നാല്പത്തിരണ്ട്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഒരു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക്
അഥല്യാ എന്നു േപർ; അവൾ ഒ്രമിയുെട
െകാച്ച മകളായിരുന്നു. 3 അവനും ആഹാബ്
ഗൃഹത്തിെന്റ വഴികളിൽ നടന്നു; ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിപ്പാൻ അവെന്റ അമ്മ അവെന
ഉപേദശിച്ചിരുന്നു. 4 അതുെകാണ്ട് അവൻ
ആഹാബ് ഗൃഹെത്തേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; അവർ അവെന്റ
അപ്പൻ മരിച്ചേശഷം അവെന്റ നാശത്തിനായി
അവെന്റ ഉപേദശകരായിരുന്നു. 5 അവരുെട
ആേലാചനേപാെല അവൻ നടന്നു;
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ആഹാബിെന്റ
മകൻ േയാരാമിേനാടുകൂെട അവൻ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ അരാം
രാജാവായ ഹസാേയലിേനാട് യുദ്ധത്തിന്
േപായി; എന്നാൽ അരാമ്യർ േയാരാമിെന
മുറിേവല്പിച്ച . 6 അരാം രാജാവായ
ഹസാേയലിേനാടുള്ളയുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽെവച്ച്
ഏറ്റ മുറിവുകൾ ചികിത്സിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ യി്രസേയലിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി;
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ
അസര്യാവ്, ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാം
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ദീനമായി കിടക്കുകയാൽ അവെന കാണ്മാൻ
യി്രസേയലിൽ െചന്നു. 7 േയാരാമിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നത് അഹസ്യാവിന്
ൈദവഹിതത്താൽ നാശേഹതുവായി ഭവിച്ച ;
അവൻ െചന്ന സമയം ആഹാബ് ഗൃഹെത്ത
േഛദിച്ച കളയുവാൻ യേഹാവ അഭിേഷകം
െചയ്ത നിംശിയുെട മകനായ േയഹൂവിെന്റ
േനെര അവൻ െയേഹാരാമിേനാടുകൂെട
പുറെപ്പട്ട . 8 േയഹൂ ആഹാബ് ഗൃഹേത്താട്
ന്യായവിധി നടത്തുേമ്പാൾ അവൻ
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും അഹസ്യാവിന്
ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവരായ അഹസ്യാവിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട പു്രതന്മാെരയും കണ്ട്
അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 9 പിെന്ന അവൻ
അഹസ്യാവിെനഅേന്വഷിച്ച ;അവൻശമര്യയിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു; അവർ അവെന
പിടിച്ച് േയഹൂവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന്
െകാന്നുകളഞ്ഞു; പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
യേഹാവെയഅേന്വഷിച്ച െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
മകനേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ അവെന
അടക്കം െചയ്തു. ഇങ്ങെന അഹസ്യാവിെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പാൻ ആരും
ഇല്ലാെതയായി.

10 അഹസ്യാവിെന്റ അമ്മയായ അഥല്യാ
തെന്റ മകൻ മരിച്ച േപായി എന്നു കണ്ട്
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെല രാജസന്തതിെയ
ഒെക്കയും നശിപ്പിച്ച . 11 എന്നാൽ
രാജകുമാരിയായ െയേഹാശബത്ത,്
െകാല്ലെപ്പടുന്ന രാജകുമാരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
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അഹസ്യാവിെന്റ മകൻ േയാവാശിെന
രഹസ്യമായി എടുത്ത,് അവെനയും അവെന്റ
ധാ്രതിെയയും ഒരു ശയനഗൃഹത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച .
ഇങ്ങെന െയേഹാരാം രാജാവിെന്റ മകള ം
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതെന്റ ഭാര്യയുമായ
െയേഹാശബത്ത് അവൾ അഹസ്യാവിെന്റ
സേഹാദരിയേല്ലാ അഥല്യാ അവെന
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെന ഒളിപ്പിച്ച .
12 അഥല്യാ െയഹൂദാേദശം ഭരിച്ച ആറ്
സംവൽസരങ്ങൾ േയാവാശ് അവേരാട് കൂെട
ൈദവാലയത്തിൽഒളിച്ചിരുന്നു.

23
1 ഏഴാം വർഷം െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ
ൈധര്യെപ്പട്ട്, െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അസര്യാവ്
െയേഹാഹാനാെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ,
ഓേബദിെന്റ മകൻ അസര്യാവ,് അദായാവിെന്റ
മകൻ മയേശയാ, സി്രകിയുെട മകൻ
എലീശാഫാത്ത് എന്നീ ശതാധിപന്മാേരാട് സഖ്യത
െചയ്തു. 2അവർ െയഹൂദയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച്
സകലെയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽനിന്നും േലവ്യേരയും
യി്രസാേയലിെന്റ പിതൃഭവനത്തലവന്മാെരയും
കൂട്ടി െയരൂശേലമിൽ വന്നു. 3 സർവ്വസഭയും
ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് രാജകുമാരേനാട്
ഉടമ്പടിെചയ്തു; അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല രാജാവിെന്റ
പു്രതൻ തേന്ന രാജാവാേകണം. 4 നിങ്ങൾ
ഇ്രപകാരം െചേയ്യണം: പുേരാഹിതന്മാരും
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േലവ്യരുമായ നിങ്ങളിൽ ശബ്ബത്തിൽ
തവണമാറി വരുന്ന മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
വാതിൽകാവല്ക്കാരായിരിേക്കണം. 5 മൂന്നിൽ
ഒരു ഭാഗം രാജധാനിയിലും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
അടിസ്ഥാനവാതിൽക്കലും നിൽേക്കണം;
ജനെമല്ലാം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
്രപാകാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണം.
6 എങ്കിലും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരിൽെവച്ച്
ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവരും അല്ലാെത ആരും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കടക്കരുത;്
അവർ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടരിക്കയാൽ അവർക്ക്
ആലയത്തിൽ കടക്കാം; എന്നാൽ ജനം എല്ലാം
യേഹാവയുെട ്രപമാണം സൂക്ഷിേക്കണം.
7 േലവ്യേരാ, ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
ആയുധം ധരിച്ച െകാണ്ട് രാജാവിന് ചുറ്റ ം
നില് ക്കണം; മറ്റാെരങ്കിലും ആലയത്തിൽ
കടന്നാൽഅവൻമരണശിക്ഷഅനുഭവിേക്കണം;
രാജാവ് അകത്ത് വരുേമ്പാഴും പുറത്തു
േപാകുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 8 േലവ്യരും എല്ലാ െയഹൂദയും
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്തു; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ആള കെള
ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറിേപ്പാകുന്നവെരയും
തവണമാറി വരുന്നവെരയും, കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
വന്നു; െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ
ഗണങ്ങെള ശു്രശൂഷക്കുേശഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നില്ല.
9െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ,ൈദവാലയത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ദാവീദ ് രാജാവിെന്റ കുന്തങ്ങള ം
െചറുപരിചകള ം വൻ പരിചകള ം
ശതാധിപന്മാർക്ക് െകാടുത്തു. 10 അവൻ
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സകലജനെത്തയും താന്താെന്റ കയ്യിൽ
ആയുധവുമായി ആലയത്തിെന്റ വലത്തുവശം
മുതൽ ഇടത്തുവശംവെര യാഗപീഠത്തിനും
ആലയത്തിനും േനെര രാജാവിെന്റ ചുറ്റ ം
നിർത്തി; 11 അവർ രാജകുമാരെന
പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന് കിരീടം ധരിപ്പിച്ച്
സാക്ഷ്യപുസ്തകവും െകാടുത്ത് അവെന
രാജാവാക്കി. െയേഹായാദയും പു്രതന്മാരും
അവെന രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു:
“രാജാേവ,ജയജയ”എന്ന്ആർത്തുവിളിച്ച .

12 ജനം ഓടി വരികയും രാജാവിെന
കീർത്തിക്കയും െചയ്യന്ന േഘാഷം അഥല്യാ
േകട്ടിട്ട് യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 13 ്രപേവശനകവാടത്തിൽ
രാജാവ് തെന്റ തൂണിെന്റ അരിെക
നില്ക്കുന്നതും അടുക്കൽ ്രപഭുക്കന്മാരും
കാഹളക്കാരും നില്ക്കുന്നതും േദശെത്ത
ജനെമല്ലാം സേന്താഷിച്ച് കാഹളം ഊതുന്നതും
സംഗീതക്കാർ വാദ്യങ്ങളാൽ പാടുന്നതും
സ്േതാ്രതഗാനം നയിക്കുന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ
അഥല്യാ വസ്്രതം കീറി: “േ്രദാഹം, േ്രദാഹം!”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ
പടനായകന്മാരായ ശതാധിപന്മാെര പുറത്ത്
വരുത്തി അവേരാട:് “അവെള കാവേലാടുകൂടി
പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുക;ആെരങ്കിലുംഅവെള
അനുഗമിച്ചാൽ അവൻ വാളാൽ മരിേക്കണം”
എന്ന് കല്പിച്ച . അവെള യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽെവച്ച് െകാല്ലരുത് എന്ന്
പുേരാഹിതൻ കല്പിച്ചിരുന്നു. 15അങ്ങെന അവർ
അവെള പിടിച്ച ; അവൾ രാജധാനിക്കു സമീപം
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കുതിരവാതിലിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവിെടെവച്ച് അവർ അവെള
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

16 അനന്തരം െയേഹായാദാ, തങ്ങൾ
യേഹാവയുെട ജനം ആയിരിക്കും എന്ന്
താനും സർവ്വജനവും രാജാവും തമ്മിൽ
ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു. 17 പിെന്ന ജനെമല്ലാം
ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിേലക്കു െചന്ന് അത് ഇടിച്ച്
അവെന്റ ബലിപീഠങ്ങെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
തകർത്തുകളഞ്ഞു; ബാലിെന്റ പുേരാഹിതനായ
മത്ഥാെന ബലിപീഠങ്ങള െട മുമ്പിൽെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 18 ദാവീദ് കല്പിച്ചതുേപാെല
സേന്താഷേത്താടും സംഗീതേത്താടുംകൂെട
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം യേഹാവയുെട
േഹാമയാഗങ്ങെള അർപ്പിേക്കണ്ടതിന്,
െയേഹായാദാ, യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്
ദാവീദ് വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തിരുന്ന േലവ്യരുെടയും
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും കീഴിൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും നിയമിച്ച .
19 ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ അശുദ്ധനായ
ഒരുവനും അകത്ത് കടക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ കാവല്ക്കാെര നിയമിച്ച .
20അവൻ ശതാധിപന്മാെരയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ജനത്തിെന്റ ്രപമാണികെളയും േദശത്തിെല
സകലജനെത്തയും കൂട്ടി രാജാവിെന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
പുറേത്തക്ക് ആനയിച്ച് േമലെത്ത പടിവാതിൽ
വഴിയായി രാജധാനിയിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന്
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സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി. 21 േദശത്തിെല
സകലജനവും സേന്താഷിച്ച ; അഥല്യെയ
അവർ വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ
െയരുശേലം നഗരംസ്വസ്ഥമായിരുന്നു.

24
1 േയാവാശ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
ഏഴു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ നാല്പത്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. േബർ-
േശബക്കാരത്തിയായ അവെന്റ അമ്മയുെട
േപര് സിബ്യാ എന്നായിരുന്നു. 2 െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലെത്താെക്കയും
േയാവാശ് യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ളത്
െചയ്തു. 3 െയേഹായാദാ അവന് രണ്ടു
ഭാര്യമാെര വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് െകാടുത്തു;അവന്
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 4 അനന്തരം
േയാവാശ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ മനസ്സ െവച്ച . 5 അവൻ
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും കൂട്ടിവരുത്തി
അവേരാട്: “െയഹൂദാനഗരങ്ങളിേലക്കു െചന്ന്
ആണ്ടുേതാറും നിങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർക്കുവാൻ
യി്രസാേയൽ ജനത്തിൽനിന്ന് പണം േശഖരിപ്പിൻ;
ഈ കാര്യം േവഗം നിവർത്തിേക്കണം”
എന്ന് കല്പിച്ച . േലവ്യേരാ അതിന്
ബദ്ധെപ്പട്ടില്ല. 6 ആകയാൽ രാജാവ്
പുേരാഹിതന്മാരുെട തലവനായ െയേഹായാദെയ
വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട:് “സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിന്
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിരിവ് െയഹൂദയിൽനിന്നും
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െയരൂശേലമിൽ നിന്നും െകാണ്ടുവരുവാൻ
നീ േലവ്യേരാടും യി്രസാേയൽസഭേയാടും
ആവശ്യെപ്പടാതിരിക്കുന്നത് എന്ത?്
7 ദുഷ്ടസ്്രതീയായ അഥല്യയുെട പു്രതന്മാർ
ൈദവാലയത്തിേലക്ക് അതി്രകമിച്ച് കടന്ന്,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല സകലനിേവദിത
വസ്തുക്കേളയും ബാല ് വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
അർപ്പിച്ച വേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന
അവർ രാജകല്പന്രപകാരം ഒരു പണെപ്പട്ടി
ഉണ്ടാക്കി യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ പുറത്തു െവച്ച . 9ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനായ േമാെശ മരുഭൂമിയിൽ െവച്ച്
യി്രസാേയൽജനത്തിേന്മൽ ചുമത്തിയ പിരിവ്
യേഹാവയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ
അവർ െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
പരസ്യം െചയ്തു. 10 സകല്രപഭുക്കന്മാരും
സർവ്വജനവും സേന്താഷിച്ച ; കാര്യം തീരുംവെര
അവർ െകാണ്ടുവന്നത് പണെപ്പട്ടിയിൽ
നിേക്ഷപിച്ച . 11 േലവ്യർ പണെപ്പട്ടി എടുത്ത്
രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ പണം വളെര ഉെണ്ടന്ന്
കണ്ടാൽ രാജാവിെന്റ കാര്യവിചാരകനും
മഹാപുേരാഹിതെന്റ കാര്യസ്ഥനും വന്ന്
െപട്ടി ഒഴിക്കയും വീണ്ടും അതിെന്റ
സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന് െവക്കുകയും
െചയ്യ ം. ഇങ്ങെന അവർ ദിവസം്രപതി
െചയ്കയും ധാരാളം പണം േശഖരിക്കയും
െചയ്തു. 12 രാജാവും െയേഹായാദയും
അത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ േവല
െചയ്യിക്കുന്നവർക്ക് െകാടുത്തു; അവർ
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യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീർപ്പാൻ കല്പണിക്കാെരയും ആശാരികെളയും
യേഹാവയുെട ആലയം േകടുേപാക്കുവാൻ
ഇരിമ്പും താ്രമവുംെകാണ്ട് പണിെചയ്യന്നവെരയും
കൂലിക്ക് െവച്ച . 13 അങ്ങെന പണിക്കാർ
േവലെചയ്ത് േകടുപാടുകൾതീർത്ത്ൈദവാലയം
യഥാസ്ഥാനത്താക്കി ഉറപ്പിച്ച . 14 പണിതീർത്തിട്ട്
േശഷിച്ച പണം അവർ രാജാവിെന്റയും
െയേഹായാദയുെടയും മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അവർ അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് ഉപകരണങ്ങളണ്ടാക്കി;
ശു്രശൂഷക്കും േഹാമയാഗത്തിനുമുള്ള
ഉപകരണങ്ങള ം,തവികള ം, െപാന്നും, െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങള ം തേന്ന; അവർ
െയേഹായാദയുെട കാലെത്താെക്കയും
ഇടവിടാെത യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച േപാന്നു. 15 െയേഹായാദാ
വേയാധികനും കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി
മരിച്ച ; മരിക്കുേമ്പാൾ അവന് നൂറ്റിമുപ്പത്
വയസ്സായിരുന്നു. 16 അവൻ യി്രസാേയലിൽ
ൈദവത്തിെന്റയും അവെന്റ ആലയത്തിെന്റയും
കാര്യത്തിൽ നന്മ െചയ്തിരിക്കെകാണ്ട്
അവർ അവെന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
രാജാക്കന്മാരുെട ഇടയിൽ അടക്കം
െചയ്തു. 17 െയേഹായാദാ മരിച്ചേശഷം
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ വന്ന് രാജാവിെന
വണങ്ങി; രാജാവ് അവരുെട വാക്കു േകട്ട .
18 അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയം ഉേപക്ഷിച്ച്
അേശരാ്രപതിഷ്ഠെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
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േസവിച്ച ; അവരുെട ഈ കുറ്റം േഹതുവായി
െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും േമൽ
ൈദവേകാപം വന്നു. 19 എങ്കിലും അവെര
യേഹാവയിേലക്ക് തിരിച്ച വരുത്തുവാൻ അവൻ
്രപവാചകന്മാെര അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച ;
അവർ അവേരാട് സാക്ഷീകരിച്ച ; എങ്കിലും
അവർ െചവിെകാടുത്തില്ല. 20 അേപ്പാൾ
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ
േമൽ വന്നു; അവൻ ജനത്തിെന്നതിെര നിന്ന്
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “ൈദവം ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുവാൻ
കഴിയാെത നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട കല്പനകൾ
ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത?് നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് അവൻ നിങ്ങെളയും
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു”. 21 എന്നാൽ അവർ
അവെന്റേനെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി രാജാവിെന്റ
കല്പന്രപകാരം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
്രപാകാരത്തിൽെവച്ച് അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു.
22 അങ്ങെന േയാവാശ ്രാജാവ് അവെന്റ
അപ്പനായ െയേഹായാദാ തേന്നാട് കാണിച്ച ദയ
ഓർക്കാെത അവെന്റ മകെന െകാന്നുകളഞ്ഞു;
അവൻ മരിക്കുേമ്പാൾ: “യേഹാവ േനാക്കി
േചാദിച്ച െകാള്ളെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 ആ
വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അരാമ്യൈസന്യം
അവെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട ; അവർ െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും വന്ന് ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്ന് സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും നശിപ്പിച്ച്
െകാള്ളവസ്തുക്കൾ ദേമ്മെശക് രാജാവിന്
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െകാടുത്തയച്ച . 24അരാമ്യൈസന്യം എണ്ണത്തിൽ
ചുരുക്കമായിരുെന്നങ്കിലും യേഹാവ അവരുെട
കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിേയാരു ൈസന്യെത്ത
ഏല്പിച്ച ; അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ.
ഇങ്ങെന േയാവാശിേനാട് അവർ ന്യായവിധി
നടത്തി. 25അവർ അവെന വിട്ട േപായ േശഷം
- കഠിനമായി മുറിേവറ്റ നിലയിലായിരുന്നു
അവെന വിേട്ടച്ച േപായത് െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതെന്റ പു്രതന്മാരുെട രക്തംനിമിത്തം
അവെന്റ സ്വന്തഭൃത്യന്മാർ അവെന്റേനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി അവെന കിടക്കയിൽെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു; അങ്ങെന അവൻ മരിച്ച ;
അവെന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അടക്കം
െചയ്തു;എന്നാൽ രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
അടക്കം െചയ്തില്ല. 26 അവെന്റേനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയവേരാ,അേമ്മാന്യസ്്രതീയായ
ശിെമയാത്തിെന്റ മകൻ സാബാദും
േമാവാബ്യസ്്രതീയായ ശി്രമീത്തിെന്റ മകൻ
െയേഹാസാബാദും തേന്ന. 27 അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയും, അവന് വിേരാധമായുള്ള
അേനക ്രപവചനങ്ങള െടയും, ൈദവാലയം
േകടുപാട് തീർത്തതിെന്റയും വൃത്താന്തം
രാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. അവെന്റ മകനായ
അമസ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

25
1 അമസ്യാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു.
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അവൻ ഇരുപെത്താമ്പത് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ അമ്മ
െയരൂശേലംകാരത്തിയായ െയേഹാവദ്ദാൻ
ആയിരുന്നു. 2 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമായത് െചയ്തു; ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താെട
അല്ലതാനും. 3 രാജത്വത്തിൽ ഉെറച്ചേശഷം
അവൻ തെന്റ അപ്പനായ രാജാവിെന
െകാന്ന തെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്ക് മരണശിക്ഷ
നൽകി. 4 എങ്കിലും അവരുെട പു്രതന്മാെര
അവൻ െകാന്നില്ല; ‘അപ്പന്മാർ പു്രതന്മാരുെട
നിമിത്തം മരിക്കരുത;് പു്രതന്മാർ അപ്പന്മാരുെട
നിമിത്തവും മരിക്കരുത;് ഓേരാരുത്തൻ
സ്വന്ത പാപം നിമിത്തേമ മരിക്കാവു’ എന്ന്
യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി േമാെശയുെട
പുസ്തകത്തിെല ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന. 5 കൂടാെത,
അമസ്യാവ് െയഹൂദാജനെത്ത കൂട്ടിവരുത്തി;
െയഹൂദ്യരും െബന്യാമീന്യരുമായ അവെര
സഹ്രസാധിപന്മാർക്കും ശതാധിപന്മാർക്കും
കീെഴ, പിതൃഭവനങ്ങൾ ്രപകാരം നിർത്തി,
ഇരുപതു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുെട എണ്ണം
എടുത്തു. കുന്തവും പരിചയും എടുക്കുവാൻ
്രപാപ്തിയുള്ള േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കൾ, മൂന്നുലക്ഷം,
എന്ന് കണ്ടു. 6 അവൻ യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
ഒരു ലക്ഷം പരാ്രകമശാലികെള നൂറു
താലന്ത് െവള്ളി െകാടുത്ത് കൂലിക്ക് വാങ്ങി.
7 എന്നാൽ ഒരു ൈദവപുരുഷൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: “രാജാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈസന്യം നിേന്നാടുകൂെട േപാരരുത;്
യേഹാവ യി്രസാേയലിേനാട് കൂെട, എല്ലാ
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എ്രഫയീമ്യേരാടുംകൂെട തേന്ന ഇല്ല. 8 േപാേയ
തീരുെവങ്കിൽ നീ െചന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ൈധര്യം
കാണിക്കുക; അല്ലാത്തപക്ഷം ൈദവം നിെന്ന
ശ്രതുവിെന്റ മുമ്പിൽ വീഴിക്കും; സഹായിപ്പാനും
വീഴിപ്പാനും ൈദവത്തിന് ശക്തിയുണ്ടേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9 അമസ്യാവ് ൈദവപുരുഷേനാട:്
“എന്നാൽ ഞാൻ യി്രസാേയൽ പടക്കൂട്ടത്തിന്
െകാടുത്തനൂറുതാലന്ത് െവള്ളിയുെടകാര്യത്തിൽ
എന്ത് െചയ്യ ം” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന്
ൈദവപുരുഷൻ: “അതിെനക്കാൾ അധികം
നിനക്ക് തരുവാൻ യേഹാവയ്ക്ക് കഴിയും” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന അമസ്യാവ്,
എ്രഫയീമിൽനിന്ന് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്ന
പടക്കൂട്ടെത്ത, അവരുെട നാട്ടിേലക്ക് മടക്കി
അയച്ച ; അവരുെട േകാപം െയഹൂെദക്കു
േനെര ഏറ്റവും അധികം ജ്വലിച്ച ; അവർ
അതിേകാപേത്താെട തങ്ങള െട നാട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി. 11 അനന്തരം അമസ്യാവ്
ൈധര്യെപ്പട്ട് തെന്റ പടജ്ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
ഉപ്പ താഴ്വരയിൽ െചന്ന് പതിനായിരം േസയീര്യെര
നി്രഗഹിച്ച . 12 േവെറ പതിനായിരംേപെര
െയഹൂദ്യർ ജീവേനാെട പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി
പാറമുകളിൽനിന്നു തള്ളിയിട്ട ; അവെരല്ലാവരും
തകർന്നുേപായി. 13 എന്നാൽ തേന്നാടുകൂെട
യുദ്ധത്തിന് േപാരാൻ അനുവദിക്കാെത
അമസ്യാവ് മടക്കി അയച്ചിരുന്ന പടയാളികൾ,
ശമര്യ മുതൽ േബത്ത-്േഹാേരാൻ വെരയുള്ള
െയഹൂദാനഗരങ്ങൾ ആ്രകമിച്ച് മൂവായിരംേപെര
െകാന്ന്,വളെരയധികം െകാള്ളയിട്ട .

14എന്നാൽ അമസ്യാവ് ഏേദാമ്യെര സംഹരിച്ച്
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മടങ്ങിവന്നേശഷം അവൻ േസയീര്യരുെട
േദവന്മാെര െകാണ്ടുവന്ന് അവെയ തനിക്ക്
േദവന്മാരായി നിർത്തി അവയുെട മുമ്പാെക
നമസ്കരിക്കയും അവക്ക് ധൂപം കാട്ട കയും
െചയ്തു. 15അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം
അമസ്യാവിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച . അവൻ ഒരു
്രപവാചകെന അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച്:
“നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് സ്വന്തജനെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയാത്ത ജാതികള െട േദവന്മാെര നീ
അേന്വഷിച്ചത് എന്ത”് എന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ച .
16 അവൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
രാജാവ് അവേനാട്: “നാം നിെന്ന രാജാവിന്
മ്രന്തിയായി നിയമിച്ചിട്ട േണ്ടാ? മതി; നീ െവറുെത
െകാല്ലെപ്പടുന്നത് എന്തിന”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ്രപവാചകൻ മതിയാക്കി: “നീ എെന്റ
ആേലാചനേകൾക്കാെതഇത് െചയ്തതുെകാണ്ട്
ൈദവം നിെന്ന നശിപ്പിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.

17 അനന്തരം െയഹൂദാ രാജാവായ
അമസ്യാവ് ഉപേദശം േചാദിച്ചേശഷം,
യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയഹൂവിെന്റ മകൻ
െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ േയാവാശിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ച്: “വരിക, നാം തമ്മിൽ
യുദ്ധത്തിനായി തയ്യാറാകുക” എന്ന് പറയിച്ച .
18 അതിന് യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശ്
െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചെതെന്തന്നാൽ: “െലബാേനാനിെല
മുൾപടർപ്പ് േദവദാരുവിെന്റഅടുക്കൽആളയച്ച:്
‘നിെന്റ മകെള എെന്റ മകന് ഭാര്യയായി തരിക’
എന്ന് പറയിച്ച ; എന്നാൽ െലബാേനാനിെല
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ഒരു കാട്ട മൃഗം െചന്ന് മുൾപടർപ്പിെന
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 19 ഏേദാമ്യെര േതാല്പിച്ച
എന്നു നീ പറയുന്നു; വമ്പുപറവാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ മനസ്സ് നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു; വീട്ടിൽ അടങ്ങി
പാർത്തുെകാൾക; നീയും െയഹൂദയും വീഴുവാൻ
തക്കവണ്ണം അനർത്ഥത്തിൽ ഇടെപടുന്നത്
എന്തിന?്” 20 എന്നാൽ അമസ്യാവ് േകട്ടില്ല;
അവർ ഏേദാമ്യേദവന്മാെര ആ്രശയിക്ക
െകാണ്ട് അവെര ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിേക്കണ്ടതിന് അത് ൈദവഹിതത്താൽ
സംഭവിച്ച . 21അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവായ
േയാവാശ് പുറെപ്പട്ട െചന്നു; അവനും െയഹൂദാ
രാജാവായ അമസ്യാവും െയഹൂദയിലുള്ള
േബത്ത-്േശെമശിൽെവച്ച് തമ്മിൽ േനരിട്ട .
22 െയഹൂദാ യി്രസാേയലിേനാട് േതാറ്റ ;
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. 23 യി്രസാേയൽ രാജാവായ
േയാവാശ,് െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ
േയാവാശിെന്റ മകൻ, െയഹൂദാ രാജാവായ
അമസ്യാവിെന, േബത്ത-്േശെമശിൽെവച്ച് പിടിച്ച്
െയരൂശേലമിൽ െകാണ്ടുവന്നു; െയരൂശേലമിെന്റ
മതിൽ, എ്രഫയീമിെന്റ പടിവാതിൽ മുതൽ
േകാൺപടിവാതിൽവെര, നാനൂറ് മുഴം
ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 24 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ പക്കൽ കണ്ട െപാന്നും
െവള്ളിയും സകലപാ്രതങ്ങള ം രാജധാനിയിെല
അമൂല്യ വസ്തുക്കള ം എടുത്ത് തടവുകാരുമായി
ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

25യി്രസാേയൽരാജാവായെയേഹാവാഹാസിെന്റ
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മകൻ േയാവാശ് മരിച്ചേശഷം, െയഹൂദാ
രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവ്
പതിനഞ്ച് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു.
26 അമസ്യാവിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ,
ആദ്യവസാനം െയഹൂദയിെലയും
യി്രസാേയലിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
27 അമസ്യാവ് യേഹാവെയ വിട്ട മാറിയ കാലം
മുതൽ െയരൂശേലമിൽ അവെന്റേനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയിരുന്നു; അതുനിമിത്തം
അവൻ ലാഖീശിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
എന്നാൽ അവർ ലാഖീശിേലക്ക് അവെന്റ
പിന്നാെല ആളയച്ച് അവിെടെവച്ച് അവെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 28 അവെന കുതിരപ്പ റത്ത്
െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ, അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പംഅടക്കം െചയ്തു.

26
1 െയഹൂദാജനം എല്ലാവരും േചർന്ന്
പതിനാറു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഉസ്സീയാവിെന
അവെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവിന്
പകരം രാജാവാക്കി. 2 രാജാവ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചേശഷം
ഏേലാത്ത് പുതുക്കി പണിതതും അതിെന
െയഹൂദാ േദശേത്താട് േചർത്തതും ഉസ്സീയാവ്
തെന്ന. 3 വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പതിനാറ്
വയസ്സായിരുന്ന ഉസ്സീയാവ് അമ്പത്തിരണ്ട്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
അവെന്റ അമ്മയുെട േപർ െയെഖാല്യാ
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എന്നായിരുന്നു. അവൾ െയരൂശേലംകാരത്തി
ആയിരുന്നു. 4 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ
അമസ്യാവ് തുടക്കത്തിൽ െചയ്തതുേപാെല
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്തു.
5 ൈദവിക ദർശനം ്രപാപിച്ച െസഖര്യാവിെന്റ
ആയുഷ്കാലത്ത് ഉസ്സിയാവിെന ൈദവെത്ത
അേന്വഷിപ്പാന ് പഠിപ്പിച്ച *, അവൻ ൈദവെത്ത
അേന്വഷിച്ച : അവൻ യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച
കാലേത്താളം ൈദവം അവന് അഭിവൃദ്ധി നല്കി.
6 അവൻ പുറെപ്പട്ട് െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് ഗത്തിെന്റയും, യബ്െനയുെടയും,
അസ്േതാദിെന്റയും മതിലുകൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു;
അസ്േതാദ് േദശത്തും െഫലിസ്ത്യരുെട
ഇടയിലും പട്ടണങ്ങൾ പണിതു. 7 ൈദവം,
െഫലിസ്ത്യർക്കും ഗൂർ-ബാലിൽ പാർത്ത
അരാബ്യർക്കും െമയൂന്യർക്കും േനെര അവന്
വിജയം നൽകി. 8 അേമ്മാന്യരും ഉസ്സീയാവിന്
കാഴ്ച െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അത്യന്തം
്രപബലനായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട് അവെന്റ
്രശുതി ഈജിപ്റ്റ് വെര പരന്നു. 9 ഉസ്സീയാവ്
െയരൂശേലമിൽ േകാൺ വാതില ്ക്കലും
താഴ്വരവാതില്ക്കലും മതിൽ തിരിവിങ്കലും
േഗാപുരങ്ങൾ പണിത് സുരക്ഷിതമാക്കി.
10 താഴ്വരയിലും സമഭൂമിയിലും വളെര
കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട,്
അവൻ മരുഭൂമിയിൽ േഗാപുരങ്ങൾ
പണിതു, അേനകം കിണറുകള ം കുഴിപ്പിച്ച ;
* 26. 5 െസഖര്യാവിെന്റ ആയുഷ്കാലത്ത് ഉസ്സിയാവിെന
ൈദവെത്ത അേന്വഷിപ്പാന ് പഠിപ്പിച്ച ൈദവിക െവളിപ്പാടുകളില ്
െസഖര്യാവ് സമര് ത്ഥന് ആയിരുന്നു
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കൃഷിയിൽ തൽപ്പരനായിരുന്നതിനാൽ അവന്
മലകളിലും കർേമ്മലിലും കൃഷിക്കാരും
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 11കൂടാെത
ഉസ്സീയാവിന് പടയാളികള െട ഒരു ൈസന്യവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ കാര്യവിചാരകനായ
െയയീേയലും ്രപമാണിയായ മയേശയാവും
എടുത്ത എണ്ണ്രപകാരം ഗണംഗണമായി
രാജാവിെന്റ േസനാപതികളിൽ ഒരുവനായ
ഹനന്യാവിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പടും. 12 യുദ്ധവീരന്മാരായ തലവന്മാർ
ആെക രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ.് 13അവരുെട
അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ശ്രതുക്കള െട
േനെര രാജാവിെന സഹായിക്കുവാൻ
മഹാവീര്യേത്താെട യുദ്ധം െചയ്യന്നവരായി
മൂന്നുലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപരുള്ള
ഒരു ൈസന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 14 ഉസ്സീയാവ്
സർവ്വൈസന്യത്തിനും, പരിച, കുന്തം,
തലേക്കാരിക, കവചം, വില്ല,് കവിണക്കല്ല,്
എന്നിവ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. 15 അവൻ,
അസ്്രതങ്ങള ം വലിയ കല്ല കള ം െതാടുക്കുവാൻ
േഗാപുരങ്ങള െടയും െകാത്തളങ്ങള െടയും
േമൽ െകൗശലപ്പണിക്കാർ രൂപകൽപ്പന
െചയ്ത യ്രന്തങ്ങൾ, െയരൂശേലമിൽ സ്ഥാപിച്ച ;
അവൻ ്രപബലനായിത്തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം
അതിശയകരമായി ൈദവിക സഹായം
ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് അവെന്റ ്രശുതി എല്ലായിടത്തും
പരന്നു.

16 എന്നാൽ ബലവാനായേപ്പാൾ അവെന്റ
ഹൃദയം അവെന്റ നാശത്തിനായി നിഗളിച്ച ;
അവൻ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്



2 ദിനവൃത്താന്തം 26:17 lxxxviii 2 ദിനവൃത്താന്തം 26:21

പാപംെചയ്ത് ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപം കാട്ട വാൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കടന്നുെചന്നു.
17 അസര്യാ പുേരാഹിതനും അവേനാടുകൂെട
ൈധര്യശാലികളായ യേഹാവയുെട എൺപത്
പുേരാഹിതന്മാരും അവെന്റ പിന്നാെല അകത്ത്
െചന്ന് ഉസ്സീയാ രാജാവിെന വിലക്കി, അവേനാട്:
18 “ഉസ്സീയാേവ, യേഹാവയ്ക്ക് ധൂപം കാട്ട ന്നത്
നിനക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല; ധൂപം കാട്ട വാൻ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട, അഹേരാന്യരായ
പുേരാഹിതന്മാർ ഉണ്ടേല്ലാ? നീ ലംഘനം
െചയ്തിരിക്കയാൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
നിന്ന് പുറത്ത് േപാകുക; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെകനീ മാനിക്കെപ്പടുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 ധൂപം കാട്ട വാൻ
കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിെക്ക ഉസ്സീയാവ്
േകാപിച്ച ; അവൻ പുേരാഹിതന്മാേരാട്
േകാപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ധൂപപീഠത്തിെന്റ
അരിെക െവച്ച് പുേരാഹിതന്മാർ കാൺെക
അവെന്റ െനറ്റിയിൽ കുഷ്ഠം െപാങ്ങി.
20 മഹാപുേരാഹിതനായ അസര്യാവും
സകലപുേരാഹിതന്മാരും അവെന േനാക്കി,
അവെന്റ െനറ്റിയിൽ കുഷ്ഠം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്
കണ്ടിട്ട് അവെന േവഗത്തിൽ അവിെടനിന്ന്
പുറത്താക്കി;യേഹാവഅവെനശിക്ഷിച്ചതിനാൽ
അവൻ തേന്ന പുറത്തു േപാകുവാൻ
ബദ്ധെപ്പട്ട . 21 അങ്ങെന ഉസ്സീയാരാജാവ്
മരണപര്യന്തം കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്നു;
അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
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്രഭഷ്ടനായിരുന്നതിനാൽ ഒറ്റെപ്പട്ട ഒരു
ഭവനത്തിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായി താമസിച്ച .
അവെന്റ മകനായ േയാഥാം രാജധാനിക്ക്
േമൽവിചാരകനായി േദശത്തിെല ജനത്തിന്
ന്യായപാലനം െചയ്തുവന്നു. 22 ഉസ്സീയാവിെന്റ
മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യവസാനം
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 23 ഉസ്സീയാവ് അവെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; “അവൻ
കുഷ്ഠേരാഗിയേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ
രാജാക്കന്മാർക്കുള്ള ശ്മശാനഭൂമിയിൽഅവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം അവെന അടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ േയാഥാം അവന്
പകരം രാജാവായി.

27
1 േയാഥാം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
പതിനാറ് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;
അവെന്റ അമ്മ െയരൂശാ സാേദാക്കിെന്റ
മകൾ ആയിരുന്നു. 2 അവൻ തെന്റ
അപ്പനായ ഉസ്സീയാവിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമായത് െചയ്തു എങ്കിലും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ അവൻ ്രപേവശിച്ചില്ല. ജനം
വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; 3അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ േമലെത്ത
പടിവാതിൽ പണിതു; ഓേഫലിെന്റ മതിലും
അവൻ വളെര ദൂരം പണിതു. 4 അവൻ
െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ പട്ടണങ്ങള ം വനങ്ങളിൽ
േകാട്ടകള ം േഗാപുരങ്ങള ം പണിതു. 5അവൻ
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അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്ത്
അവെന ജയിച്ച ; അേമ്മാന്യർ അവന്
ആ ആണ്ടിൽ നൂറു താലന്ത് െവള്ളിയും
പതിനായിരം േകാർ േഗാതമ്പും പതിനായിരം
േകാർ യവവും െകാടുത്തു; അ്രതയും തേന്ന
അേമ്മാന്യർ രണ്ടാംആണ്ടിലും മൂന്നാംആണ്ടിലും
െകാടുക്കണ്ടിവന്നു. 6 ഇങ്ങെന േയാഥാം തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക തെന്റ നടപ്പ്
്രകമെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് അവൻ അത്യന്തം
ബലവാനായിത്തീർന്നു. 7 േയാഥാമിെന്റ മറ്റള്ള
്രപവർത്തികള ം അവെന്റ സകല യുദ്ധങ്ങള ം
അവെന്റ ജീവിതരീതികള ം യി്രസാേയലിെലയും
െയഹൂദയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
8 വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറ് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. 9 േയാഥാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റ മകനായ ആഹാസ് അവന് പകരം
രാജാവായി.

28
1 ആഹാസ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറ്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ളത് െചയ്തില്ല.
2 അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
െതറ്റായ വഴികളിൽ നടന്ന് ബാല് വി്രഗഹങ്ങെള
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വാർത്തുണ്ടാക്കി. 3 അവൻ െബൻ-ഹിേന്നാം
താഴ്വരയിൽ ധൂപം കാട്ട കയും, യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് യേഹാവ നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ജാതികള െട േമ്ലച്ഛാചാര്രപകാരം തെന്റ
പു്രതന്മാെര അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കയും
െചയ്തു. 4 അവൻ പൂജാഗിരികളിലും ഓേരാ
പച്ചവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിലും ബലികഴിക്കയും
ധൂപം കാട്ട കയും െചയ്തു. 5 ആകയാൽ
അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെന അരാം
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവർ അവെന
േതാല്പിച്ച് അസംഖ്യംേപെര തടവുകാരായി
ദേമ്മെശക്കിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. അവൻ
യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ കയ്യിലും ഏല്പിക്കെപ്പട്ട ;
അവനും അവെന അതികഠിനമായി േതാല്പിച്ച .
6 അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട്
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹ് െയഹൂദയിൽ
പരാ്രകമശാലികളായ ഒരുലക്ഷത്തി
ഇരുപതിനായിരം േപെര ഒരു ദിവസം സംഹരിച്ച .
7 എ്രഫയീമ്യവീരനായ സി്രകി രാജകുമാരനായ
മയേശയാവിെനയും, രാജധാനിവിചാരകനായ
അ്രസീക്കാമിെനയും രാജാവിനു േശഷം
രണ്ടാമനായിരുന്ന എല്ക്കാനെയയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 8 യി്രസാേയല്യർ തങ്ങള െട
സേഹാദര ജനത്തിൽനിന്ന് സ്്രതീകള ം
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി രണ്ടുലക്ഷം
േപെര തടവുകാരായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
വളെരയധികം െകാള്ളയിട്ട ; െകാള്ളമുതൽ
ശമര്യയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 9 എന്നാൽ
യേഹാവയുെട ്രപവാചകനായ ഓേദദ്,
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ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിവന്ന ൈസന്യെത്ത
എതിേരറ്റ് െചന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ െയഹൂദേയാട് േകാപിച്ച് അവെര
നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; നിങ്ങൾ
അവെര ആകാശേത്താളം എത്തുന്ന
േ്രകാധേത്താെട സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങൾ െയഹൂദ്യെരയും
െയരൂശേലമ്യെരയും ദാസീദാസന്മാരായി
കീഴടക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു; നിങ്ങള ം
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കുറ്റക്കാർ
അല്ലേയാ? 11 ആകയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്
േകട്ട്, നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്ന തടവുകാെര
വിട്ടയക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങള െടേമൽ ഇരിയ്ക്കും”.
12 അേപ്പാൾ േയാഹാനാെന്റ മകൻ അസര്യാവ്,
െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ മകൻ േബെരഖ്യാവ്,
ശല്ല മിെന്റ മകൻ െയഹിസ്കീയാവ,്
ഹദ്ലായിയുെട മകൻ അമാസാ എന്നിങ്ങെന
എ്രഫയീമ്യ തലവന്മാരിൽ ചിലർ യുദ്ധത്തിൽ
നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവേരാട് എതിർത്തുനിന്ന്,
അവേരാട്: 13 “നിങ്ങൾ തടവുകാെര ഇവിെട
െകാണ്ടുവരരുത;് നാം തേന്ന യേഹാവേയാട്
അകൃത്യം െചയ്തിരിെക്കനമ്മുെട പാപങ്ങേളാടും
അകൃത്യേത്താടും ഇനിയും കൂട്ട വാൻ
നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നു; നമ്മുെട അകൃത്യം
വലിയത്. യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
യി്രസാേയലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 14 അേപ്പാൾ ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
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സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെക പടയാളികൾ
തടവുകാെര െകാള്ളമുതേലാടുകൂെട വിട്ടയച്ച .
15 ്രപേത്യകമായി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട ആള കൾ
ബദ്ധന്മാെര കൂട്ടി, അവരിൽ നഗ്നരായവെര
െകാള്ളയിെല വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ; അവെര
ഉടുപ്പിച്ച് െചരിപ്പ് ധരിപ്പിച്ചേശഷം അവർക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും െകാടുത്തു;
എണ്ണയും േതപ്പിച്ച . ക്ഷീണമുള്ളവെര
കഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി, ഈന്തപ്പട്ടണമായ
െയരിേഹാവിൽ അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നാക്കിയേശഷം
ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

16 ആ കാലത്ത് ആഹാസ ്, തെന്ന
സഹായിക്കണം എന്ന് അശ്ശ ർ രാജാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ ആളയച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ച .
17 കാരണം, ഏേദാമ്യർ പിെന്നയും വന്ന്
െയഹൂദ്യെര േതാല്പിക്കയും തടവുകാെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തിരുന്നു.
18 െഫലിസ്ത്യർ താഴ്വരയിലും, െയഹൂദയുെട
െതക്കും ഉള്ള പട്ടണങ്ങൾ ആ്രകമിച്ച് േബത്ത-്
േശെമശും അയ്യാേലാനും െഗേദേരാത്തും
േസാേഖാവും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം,
തിമ്നയും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം,
ഗിംേസാവും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം,
പിടിച്ച് അവിെട പാർത്തു. 19 യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാസ് െയഹൂദയിൽ
ധാർമിക അധഃപതനത്തിന് ഇടയാക്കി
യേഹാവേയാട് മഹാേ്രദാഹം െചയ്തതുെകാണ്ട്
അവെന്റ നിമിത്തം യേഹാവ െയഹൂദെയ
താഴ്ത്തി. 20 അശ്ശ ർ രാജാവായ തിൽഗത്ത്-
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പിേലെസർ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവെന
ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതല്ലാെത ഒട്ട ം സഹായിച്ചില്ല.
21ആഹാസ്, യേഹാവയുെടആലയത്തിൽനിന്നും
രാജധാനിയിൽനിന്നും ്രപഭുക്കന്മാരുെട
പക്കൽനിന്നും കുെറ സമ്പത്ത് കവർെന്നടുത്ത്
അശ്ശ ർ രാജാവിന് െകാടുത്തു; എങ്കിലും
ഇതിനാൽഅവന്സഹായം ലഭിച്ചില്ല. 22ആഹാസ്
രാജാവ് തെന്റ കഷ്ടകാലത്തും യേഹാവേയാട്
അധികം അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച .
23എങ്ങെനെയന്നാൽ: “അരാം രാജാക്കന്മാരുെട
േദവന്മാർ അവെര സഹായിച്ചതുെകാണ്ട്
അവർ എെന്നയും സഹായിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
അവർക്ക് ബലികഴിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ
തെന്ന േതാല്പിച്ച ദേമ്മെശക്കിെല േദവന്മാർക്ക്
ബലികഴിച്ച ; എന്നാൽ അവ അവനും
എല്ലാ യി്രസാേയലിനും നാശകാരണമായി
തീർന്നു. 24 ആഹാസ് ൈദവാലയത്തിെല
ഉപകരണങ്ങെള ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഉടച്ച കളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾ
അടച്ച് െയരൂശേലമിെന്റ ഓേരാ മൂലയിലും
ബലിപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 25അന്യേദവന്മാർക്ക്
ധൂപം കാട്ട വാൻ അവൻ െയഹൂദയിെല
ഓേരാ പട്ടണത്തിലും പൂജാഗിരികൾ
ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച . 26 അവെന്റ മറ്റള്ള
്രപവൃത്തികള ം ജീവിതരീതികള ം ആദ്യവസാനം
െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 27 ആഹാസ് തെന്റ
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പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന
െയരൂശേലം നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയ്തു.
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
െകാണ്ടുവന്നില്ലതാനും; അവെന്റ മകനായ
െയഹിസ്കീയാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

29
1 െയഹിസ്കീയാവ് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ
വാഴ്ചതുടങ്ങി; ഇരുപെത്താമ്പത് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അമ്മ
അബീയാ െസഖര്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു.
2 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു. 3അവൻ
തെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ഒന്നാം
മാസത്തിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ തുറന്ന് േകടുപാടുകൾ
തീർത്തു. 4 അവൻ പുേരാഹിതന്മാെരയും
േലവ്യെരയും ൈദവാലയത്തിെന്റ കിഴക്കുള്ള
വിശാലസ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച കൂട്ടി അവേരാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 5 “േലവ്യേര,എെന്റവാക്കു
േകൾക്കുവിൻ,ഇേപ്പാൾനിങ്ങൾനിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയെത്തയും
ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് മലിനത
നീക്കിക്കളവിൻ. 6 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
അകൃത്യം െചയ്ത,് നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് ്രപവർത്തിച്ച്
അവെന ഉേപക്ഷിക്കയും യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിൽ നിന്ന് മുഖംതിരിച്ച് അതിന്
പുറം കാട്ട കയും െചയ്തുവേല്ലാ. 7 അവർ
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മണ്ഡപത്തിെന്റ വാതിലുകൾ അെടച്ച്,
വിളക്കുകൾ െകടുത്തി, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിന് ധൂപം
കാണിക്കാെതയും േഹാമയാഗം കഴിക്കാെതയും
ഇരുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
േകാപം െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും
േമൽ വന്നു; നിങ്ങൾ സ്വന്തകണ്ണാൽ
കാണുന്നതുേപാെല അവൻ അവെര
നടുക്കത്തിനും അമ്പരപ്പിനും, പരിഹാസത്തിനും
പാ്രതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ഇതു നിമിത്തം
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ വാളിനാൽ വീഴുകയും
നമ്മുെട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഭാര്യമാരും
്രപവാസത്തിൽ ആകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
10 ഇേപ്പാൾ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നെമ്മ
വിട്ട മാേറണ്ടതിന് അവേനാട് ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ് വാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട.് 11 എെന്റ
മക്കേള, ഇേപ്പാൾ ഉേപക്ഷ കാണിക്കരുത;്
തെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്പാനും, തെന്ന
േസവിക്കാനും, തനിക്ക് ശു്രശൂഷക്കാരായി
ധൂപം അർപ്പിക്കുവാനും യേഹാവ നിങ്ങെള
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”.

12 അേപ്പാൾ െകഹാത്യരിൽ അമാസായിയുെട
മകൻ മഹത്ത്, അസര്യാവിെന്റ മകൻ
േയാേവൽ, െമരാര്യരിൽ അബ്ദിയുെട
മകൻ കീശ,് െയഹെല്ലേലലിെന്റ മകൻ
അസര്യാവ്; േഗർേശാന്യരിൽ സിമ്മയുെട
മകൻ േയാവാഹ്, 13 േയാവാഹിെന്റ മകൻ
ഏെദൻ; എലീസാഫാന്യരിൽ സി്രമി, െയയൂേവൽ;
ആസാഫ്യരിൽ െസഖര്യാവ,് മത്ഥന്യാവ്;
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14 േഹമാന്യരിൽ െയഹൂേവൽ, ശിെമയി;
െയദൂഥൂന്യരിൽ ശിമയ്യാവ്, ഉസ്സീേയൽ എന്നീ
േലവ്യർഎഴുേന്നറ്റ . 15തങ്ങള െടസേഹാദരന്മാെര
ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച്
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം രാജാവിെന്റ
കല്പന അനുസരിച്ച് യേഹാവയുെട ആലയം
െവടിപ്പാക്കുവാൻ വന്നു. 16 പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അകം
െവടിപ്പാക്കുവാൻഅതിൽ കടന്നു;ആലയത്തിൽ
കണ്ട മാലിന്യെമല്ലാം പുറത്ത്, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
േലവ്യർ അത് െകാണ്ട് േപായി കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ
ഇട്ട . 17 ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി, അവർ
വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തുടങ്ങി; എട്ടാം തീയതി അവർ
യേഹാവയുെട മണ്ഡപത്തിൽ എത്തി; ഇങ്ങെന
അവർ എട്ട് ദിവസംെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
ആലയംവിശുദ്ധീകരിച്ച ;ഒന്നാംമാസംപതിനാറാം
തീയതി േവല തീർത്തു, 18 െയഹിസ്കീയാ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അകത്ത് െചന്ന്,
“ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട ആലയം മുഴുവനും
േഹാമപീഠവും, കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ േമശയും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം െവടിപ്പാക്കി,
19ആഹാസ് രാജാവ് തെന്റ ഭരണകാലത്ത് തെന്റ
ലംഘനത്തിൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ
എല്ലാം നന്നാക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

20 െയഹിസ്കീയാ രാജാവ് അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് നഗരാധിപതികെളകൂട്ടിയേഹാവയുെട
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ആലയത്തിൽ െചന്നു. 21അവർ രാജത്വത്തിനും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനും െയഹൂദാരാജ്യത്തിനും
േവണ്ടി ഏഴ് കാളകെളയും ഏഴ്
ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും ഏഴ് കുഞ്ഞാടുകെളയും
ഏഴു െവള്ളാട്ട െകാറ്റെനയും പാപയാഗത്തിനായി
െകാണ്ടുവന്നു; അവെയ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യാഗം കഴിക്കുവാൻ
അവൻ അഹേരാെന്റ തലമുറക്കേരാട്
പുേരാഹിതന്മാേരാട് കല്പിച്ച . 22 അങ്ങെന
അവർ കാളകെള അറുത്തു; പുേരാഹിതന്മാർ
രക്തം വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച ;
അതുേപാെല ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും
കുഞ്ഞാടുകെളയും അറുത്ത് രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച . 23 പിെന്ന അവർ
പാപയാഗത്തിനുള്ള െവള്ളാട്ട െകാറ്റന്മാെര
രാജാവിെന്റയും സഭയുെടയും മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവർ അവയുെടേമൽ
ൈകവച്ച . 24പുേരാഹിതന്മാർഅവെയഅറുത്ത്
യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തമായി അവയുെട രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ പാപയാഗമായി അർപ്പിച്ച ;
എല്ലാ യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി േഹാമയാഗവും
പാപയാഗവും കഴിക്കണം എന്ന് രാജാവ്
കല്പിച്ചിരുന്നു. 25 അവൻ ദാവീദിെന്റയും
രാജാവിെന്റ ദർശകനായ ഗാദിെന്റയും
നാഥാൻ്രപവാചകെന്റയും കല്പന്രപകാരം
േലവ്യെര ൈകത്താളങ്ങേളാടും വീണകേളാടും
കിന്നരങ്ങേളാടും കൂെട യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിർത്തി;അങ്ങെന ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്നു. 26 േലവ്യർ,
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ദാവീദിെന്റ വാേദ്യാപകരണങ്ങേളാടും,
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളങ്ങേളാടുംകൂെട
നിന്നു. 27 പിെന്ന െയഹിസ്കീയാവ്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാൻ
കല്പിച്ച . േഹാമയാഗം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തേന്ന
അവർകാഹളങ്ങേളാടുംയി്രസാേയൽരാജാവായ
ദാവീദിെന്റ വാേദ്യാപകരണങ്ങേളാടും കൂെട
യേഹാവയ്ക്ക് പാട്ട പാടുവാൻ തുടങ്ങി. 28 ഉടെന
സർവ്വസഭയും നമസ്കരിച്ച , സംഗീതക്കാർ
പാടുകയും കാഹളക്കാർ ഊതുകയും െചയ്തു;
ഇങ്ങെന േഹാമയാഗം കഴിയുന്നതുവെര
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 29 യാഗം കഴിച്ച
തീർന്നേപ്പാൾ രാജാവും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവരും വണങ്ങി നമസ്കരിച്ച . 30 പിെന്ന
െയഹിസ്കീയാ രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
േലവ്യേരാട്, ദാവീദിെന്റയും ആസാഫ്
ദർശകെന്റയും വചനങ്ങളാൽ യേഹാവയ്ക്ക്
സ്േതാ്രതം െചയ് വാൻ കല്പിച്ച . അവർ
സേന്താഷേത്താെട സ്േതാ്രതം െചയ്ത് കുമ്പിട്ട്
ആരാധിച്ച . 31 “നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ യേഹാവയ്ക്ക്
നിങ്ങെളത്തെന്ന നിേവദിച്ചിരിക്കുന്നു;
അടുത്തുവന്ന് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഹനനയാഗങ്ങള ം സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം
െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് െയഹിസ്കീയാവ്
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന സഭ ഹനനയാഗങ്ങള ം
സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച ; നല്ല
മനസ്സള്ള എല്ലാവരും േഹാമയാഗങ്ങള ം
െകാണ്ടുവന്നു. 32 സഭ െകാണ്ടുവന്ന
േഹാമയാഗങ്ങള െട എണ്ണം: കാളകൾ എഴുപത,്
ആട്ട െകാറ്റൻമാർ നൂറ,് കുഞ്ഞാടുകൾ
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ഇരുനൂറ;് ഇവെയാെക്കയും യേഹാവയ്ക്ക്
ദഹനയാഗത്തിനായിരുന്നു. 33 നിേവദിത
വസ്തുക്കൾ, അറുനൂറു കാളകള ം മൂവായിരം
ആടുകള ം ആയിരുന്നു. 34 പുേരാഹിതന്മാർ
ചുരുക്കമായിരുന്നതിനാൽ േഹാമയാഗങ്ങെളല്ലാം
േതാലുരിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല;
അതുെകാണ്ട് അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
േലവ്യർ ആ േവല തീരുേവാളവും മറ്റ്
പുേരാഹിതന്മാെരല്ലാം തങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുേവാളവും അവെര സഹായിച്ച ;
തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ
േലവ്യർ പുേരാഹിതന്മാെരക്കാൾ അധികം
വിശ്വസ്തരായിരുന്നു. 35 േഹാമയാഗങ്ങൾ,
സമാധാനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള േമദസ്സിേനാടും
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കുള്ള പാനീയയാഗങ്ങേളാടും
കൂെട അനവധി ആയിരുന്നു. ഇങ്ങെന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ആരാധന
യഥാസ്ഥാനത്തായി. 36 ൈദവം ജനത്തിന്
മനെസ്സാരുക്കംനൽകിയതിൽെയഹിസ്കീയാവും
സകലജനവും സേന്താഷിച്ച ; ഈ കാര്യങ്ങൾ
എല്ലാം വളെര േവഗത്തിലാണേല്ലാ നടന്നത.്

30
1അനന്തരം െയഹിസ്കീയാവ് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ
ആചരിേക്കണ്ടതിന് െയരൂശേലമിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് വരുവാൻ
യി്രസാേയലിെലയും െയഹൂദയിെലയും
ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച;് എ്രഫയീം,
മനെശ്ശ എന്നീ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് എഴുത്ത്
എഴുതി. രണ്ടാം മാസത്തിൽ െപസഹ
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ആചരിക്കണെമന്ന് 2 രാജാവും അവെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരും െയരൂശേലമിെല ജനങ്ങള ം
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 3 എന്നാൽ ശുദ്ധീകരണം
കഴിഞ്ഞ പുേരാഹിതന്മാർ േവണ്ട്രത
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും, ജനം െയരൂശേലമിൽ
ഒരുമിച്ച കൂടാെത ഇരുന്നതുെകാണ്ടും നിശ്ചിത
സമയങ്ങളിൽ െപസഹ ആചരിപ്പാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4ആ തീരുമാനം രാജാവിനും
സർവ്വസഭയ്ക്കും സമ്മതമായി. 5 ഇങ്ങെന
അവർ െയരൂശേലമിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ
ആചരിപ്പാൻ വേരണ്ടതിന് േബർ-േശബമുതൽ
ദാൻവെരയുള്ള എല്ലായി്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
ഇടയിലും പരസ്യെപ്പടുത്തണെമന്ന് ഒരു
തീർപ്പ ണ്ടാക്കി. അവർ വളെരക്കാലമായി
അത് വിധിേപാെല ആചരിച്ചിരുന്നില്ല.
6 അങ്ങെന അഞ്ചേലാട്ടക്കാർ രാജാവിെന്റയും
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും എഴുത്തുകൾ
യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റയും െയഹൂദാ
ജനത്തിെന്റയും അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി,
രാജകല്പന്രപകാരം പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“യി്രസാേയൽ മക്കേള, അ്രബാഹാമിന ്െറയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്ക് മടങ്ങി വരുവീൻ.
അേപ്പാൾ അവൻ അശ്ശ ർ രാജാക്കന്മാരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞ േശഷിപ്പായ
നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക് മുഖം തിരിക്കും.
7 തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് അകൃത്യം െചയ്ത നിങ്ങള െട
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പിതാക്കന്മാെരയും സേഹാദരന്മാെരയും േപാെല
നിങ്ങൾ ആകരുത;് അവൻ അവെര നാശത്തിന്
ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുവേല്ലാ.
8 ആകയാൽ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരേപ്പാെല
നിങ്ങൾ ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കരുത;് യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങുവീൻ. അവൻ
സദാകാലേത്തക്കും വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
വീശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക് വന്ന് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങെള
വിട്ട മാേറണ്ടതിന് അവെന േസവിപ്പിൻ. 9നിങ്ങൾ
യേഹാവയിേലക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരും പു്രതന്മാരും
തങ്ങെള തടവുകാരായി െകാണ്ട് േപായവരിൽ
നിന്ന് കരുണ ലഭിച്ച് ഈ േദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിവരും; നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവനേല്ലാ; നിങ്ങൾ
അവെന്റ അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു എങ്കിൽ
അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുഖം മറച്ച കളകയില്ല”.
10 അങ്ങെന ഓട്ടക്കാർ എ്രഫയീമിെന്റയും
മനെശ്ശയുെടയും േദശത്ത് പട്ടണം േതാറും
െസബൂലൂൻ വെര സഞ്ചരിച്ച ;അവേരാ അവെര
പരിഹസിച്ച് നിന്ദിച്ച കളഞ്ഞു. 11 എങ്കിലും
ആേശരിലും മനെശ്ശയിലും െസബൂലൂനിലും ചിലർ
തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തി െയരൂശേലമിേലക്ക്
വന്നു. 12 െയഹൂദയിലും യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
െകാടുത്ത കല്പന അനുസരിേക്കണ്ടതിന്
അവർക്ക് ഏകാ്രഗഹൃദയം നല്കുവാൻ ൈദവ
കരം ്രപവൃത്തിച്ച . 13 അങ്ങെന രണ്ടാം
മാസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം
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ആചരിപ്പാൻ ജനം ഏറ്റവും വലിേയാരു സഭയായി
െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടി. 14അവർ എഴുേന്നറ്റ്
െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങൾ
നീക്കിക്കളഞ്ഞ് സകല ധൂപ പീഠങ്ങെളയും
എടുത്ത് കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
15 രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ
െപസഹ അറുത്തു; എന്നാൽ പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരുംലജ്ജിച്ച്തങ്ങെളത്തെന്നവിശുദ്ധീകരിച്ച്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ േഹാമയാഗങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്നു. 16 അവർ ൈദവപുരുഷനായ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
തങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നു;
പുേരാഹിതന്മാർ േലവ്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
രക്തം വാങ്ങി തളിച്ച . 17 തങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കാത്തവർ പലരും സഭയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
ഓേരാരുത്തന് േവണ്ടി െപസഹ അറുത്ത്
യേഹാവക്ക് നിേവദിേക്കണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം
േലവ്യർ ഭരേമറ്റിരുന്നു. 18 എ്രഫയീം, മനെശ്ശ,
യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ, എന്നീ േഗാ്രതങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള അേനകർ, തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കാെത എഴുതിയിരിക്കുന്ന
്രപമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായി െപസഹ തിന്നു.
എന്നാൽ െയഹിസ്കീയാവ് അവർക്ക് േവണ്ടി
്രപാർത്ഥിച്ച : 19 “വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
വിശുദ്ധിെക്കാത്തവണ്ണം ശുദ്ധീകരണം
്രപാപിച്ചിെല്ലങ്കിലും ൈദവെത്ത, തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
തേന്ന, അേന്വഷിപ്പാൻ മനസ്സ െവക്കുന്ന
ഏവേനാടും ദയാലുവായ യേഹാേവ,
ക്ഷമിേക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 യേഹാവ
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െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട്
ജനെത്ത സൗഖ്യമാക്കി. 21 അങ്ങെന
െയരൂശേലമിൽവന്നുകൂടിയയി്രസാേയൽമക്കൾ
പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവംഏഴു ദിവസം
മഹാസേന്താഷേത്താെട ആചരിച്ച ; േലവ്യരും
പുേരാഹിതന്മാരും ഉച്ചനാദമുള്ള വാദ്യങ്ങളാൽ
യേഹാവയ്ക്ക് പാടി ദിനം്രപതി യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച . 22 െയഹിസ്കീയാവ,് യേഹാവയുെട
ശു്രശൂഷയിൽ സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ച എല്ലാ
േലവ്യേരാടും ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ച ; അവർ
സമാധാനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ം, തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച ംെകാണ്ട് ഏഴു ദിവസം ഉത്സവം
ആചരിച്ച,് ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 23 വീണ്ടും ഏഴ്
ദിവസം ഉത്സവം ആചരിപ്പാൻ സർവ്വസഭയും
സമ്മതിച്ച .അങ്ങെനഅവർവീണ്ടുംഏഴുദിവസം
സേന്താഷേത്താെട ആചരിച്ച . 24 െയഹൂദാ
രാജാവായ െയഹിസ്കീയാവ് സഭയ്ക്ക് ആയിരം
കാളകെളയും ഏഴായിരം ആടുകെളയും
െകാടുത്തു; ്രപഭുക്കന്മാരും സഭയ്ക്ക് ആയിരം
കാളകെളയും പതിനായിരം ആടുകെളയും
െകാടുത്തു; അേനകം പുേരാഹിതന്മാർ
തങ്ങെളത്തെന്നവിശുദ്ധീകരിച്ച . 25െയഹൂദയുെട
സർവ്വസഭയും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് വന്ന സർവ്വസഭയും
യി്രസാേയൽ േദശത്തുനിന്ന് െയഹൂദയിൽ വന്ന്
പാർത്തിരുന്ന പരേദശികള ം സേന്താഷിച്ച .
26 അങ്ങെന െയരൂശേലമിൽ മഹാസേന്താഷം
ഉണ്ടായി; യി്രസാേയൽ രാജാവായ ദാവീദിെന്റ
മകൻ ശേലാേമാെന്റ കാലം മുതൽ ഇതുേപാെല
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െയരൂശേലമിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 27 ഒടുവിൽ
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ എഴുേന്നറ്റ്
ജനെത്ത അനു്രഗഹിച്ച ; അവരുെട അേപക്ഷ
േകൾക്കെപ്പടുകയും, അവരുെട ്രപാർത്ഥന
അവെന്റ വിശുദ്ധനിവാസമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
എത്തുകയും െചയ്തു.

31
1 ഇെതല്ലാം തീർന്നേശഷം വന്നുകൂടിയിരുന്ന
യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ
െചന്ന് വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾ തകർത്തുകളഞ്ഞു.
െയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും എ്രഫയീമിലും
മനെശ്ശയിലും ഉള്ള അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ
െവട്ടിക്കളയുകയും പുജാഗിരികള ം
ബലിപീഠങ്ങള ം ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളയുകയും
െചയ്തു. പിെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ
എല്ലാവരും താന്താെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കും
അവകാശത്തിേലക്കുംമടങ്ങിേപ്പായി. 2അനന്തരം
െയഹിസ്കീയാവ് പുേരാഹിതന്മാെരയും
േലവ്യെരയും, ഗണംഗണമായി, അവനവെന്റ
ശു്രശൂഷയുെട ്രകമ്രപകാരം, േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം കഴിക്കുവാനും,
യേഹാവയുെട പാളയത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽ
ശു്രശൂഷിപ്പാനും, സ്േതാ്രതം െചയ്ത്
വാഴ്ത്തുവാനും നിയമിച്ച . 3 രാജാവ്,
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
കാലത്തും ൈവകുേന്നരത്തും അർപ്പിേക്കണ്ട
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായും, ശബ്ബത്തുകളിലും
അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഉള്ള
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായും സ്വന്തസമ്പത്തിൽനിന്ന്
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ഒരു ഓഹരി നിശ്ചയിച്ച . 4 പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
ഉള്ള കടമകൾ നിറേവേറ്റണ്ടതിന് അവരുെട
ഓഹരി യഥാസമയം െകാടുക്കുവാൻ
രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ പാർത്ത ജനേത്താട്
കല്പിച്ച . 5 ഈ കല്പന ്രപസിദ്ധമായ ഉടെന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ,
േതൻ, വയലിെല വിളവുകൾ എന്നിവയുെട
ആദ്യഫലം ധാരാളമായി െകാണ്ടുവന്നു;
എല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശവും സമൃദ്ധിയായി
െകാണ്ടുവന്നു. 6 െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ പാർത്ത
യി്രസാേയല്യരും െയഹൂദ്യരും കാളകള െടയും
ആടുകള െടയും ദശാംശവും, തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നിേവദിച്ചിരുന്ന
വസ്തുക്കള െട ദശാംശവും െകാണ്ടുവന്ന്
കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി. 7 മൂന്നാം മാസത്തിൽഅവർ
കൂമ്പാരം കൂട്ടിത്തുടങ്ങി ഏഴാം മാസത്തിൽ
തീർത്തു. 8 െയഹിസ്കീയാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
വന്ന് ഈ കൂമ്പാരങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ അവർ
യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുകയും അവെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്തു.
9 െയഹിസ്കീയാവ് കൂമ്പാരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
പുേരാഹിതന്മാേരാടും േലവ്യേരാടും േചാദിച്ച .
10 അതിന് മറുപടിയായി സാേദാക്കിെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ മഹാപുേരാഹിതനായ അസര്യാവ്
അവേനാട്: “ജനം ഈ വഴിപാടുകൾ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന്
തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഞങ്ങൾ തിന്ന് തൃപ്തരായി
വളെര േശഷിപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു; യേഹാവ
തെന്റ ജനെത്ത അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
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േശഷിച്ചതാകുന്നു ഈ വലിയ കൂമ്പാരം” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

11 അേപ്പാൾ െയഹിസ്കീയാവ,്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ അറകൾ
ഒരുക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; 12 അങ്ങെന അവർ
ഒരുക്കിയേശഷം വഴിപാടുകള ം ദശാംശങ്ങള ം
നിേവദിതവസ്തുക്കള ം വിശ്വസ്തതേയാെട
അകത്ത് െകാണ്ടുവന്നു: േലവ്യനായ
േകാനന്യാവ് അവയുെട േമൽവിചാരകനും
അവെന്റ സേഹാദരൻ ശിെമയി രണ്ടാമനും
ആയിരുന്നു. 13 െയഹിസ്കീയാ രാജാവിെന്റയും
ൈദവാലയ ്രപമാണിയായ അസര്യാവിെന്റയും
ആജ്ഞ്രപകാരം, െയഹീേയൽ, അസസ്യാവ,്
നഹത്ത,് അസാേഹൽ, െയരീേമാത്ത്,
േയാസാബാദ,് എലീേയൽ, യിസ്മഖ്യാവ,് മഹത്ത്,
െബനായാവ് എന്നിവർ േകാനന്യാവിെന്റയും
അവെന്റ സേഹാദരൻ ശിെമയിയുെടയും
കീഴിൽ േമൽേനാട്ടക്കാരായിരുന്നു. 14 കിഴെക്ക
വാതിൽകാവല്ക്കാരനായിരുന്ന േലവ്യനായ
യിമ്നയുെട മകൻ േകാേര, യേഹാവയുെട
വഴിപാടുകള ം അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം,
ഔദാര്യ ദാനങ്ങള ം വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കുന്ന
േമൽവിചാരകനായിരുന്നു. 15 അവെന്റ
കീഴിൽ, വലിയവരും െചറിയവരുമായ
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്ക് ്രകമമായി
വിഭാഗിച്ച് െകാടുക്കുവാൻ, ഏെദൻ, മിന്യാമീൻ,
േയശുവ, െശമയ്യാവ,് അമര്യാവ,് െശഖന്യാവ്
എന്നീ വിശ്വസ്തർ പുേരാഹിതനഗരങ്ങളിൽ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. 16 മൂന്നു
വയസ്സിനു മുകളിൽ വംശാവലിയിൽ
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േപര് േചർത്തിരുന്ന പുരുഷന്മാെരയും,
ദിന്രമ്പതി ആവശ്യംേപാെല ഗണംഗണമായി
താന്താങ്ങള െട ശു്രശൂഷക്കായി 17ആലയത്തിൽ
വരുന്നവെരയും, പുേരാഹിതന്മാരുെട
വംശാവലിയിൽ പിതൃഭവന്രകമം അനുസരിച്ച്
േപരു േചർക്കെപ്പട്ടവെരയും, ഇരുപതു വയസ്സിന്
മുകളിൽ താന്താങ്ങള െട ശു്രശൂഷയുെട
്രകമ്രപകാരം േപരുേചർത്ത േലവ്യെരയും,
ഈ കൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
18സർവ്വസഭയിലുമുള്ളഅവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങള ം
ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി
വംശാവലിയിൽ േപര് േചർക്കെപ്പട്ടവർക്കും
കൂെട ഓഹരി െകാടുക്കണ്ടതായിരുന്നു.
അവർ വിശ്വസ്തതേയാെട തങ്ങെള തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ച േപാന്നു. 19പട്ടണങ്ങേളാട് േചർന്ന
പുൽപ്പ റങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും,
വംശാവലിയിൽ േപര് േചർക്കെപ്പട്ട എല്ലാ
േലവ്യർക്കും ഓഹരി െകാടുക്കണ്ടതിന്
ഓേരാ പട്ടണത്തിലും ്രപേത്യകം ആള കെള
നിയമിച്ചിരുന്നു. 20 െയഹിസ്കീയാവ്
െയഹൂദയിൽ എല്ലയിടത്തും ഇവ്വണ്ണം
െചയ്തു; തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നന്മയും ന്യായവും സത്യവും
ആയ കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച . 21 അവൻ
ൈദവാലയത്തിെല ശു്രശൂഷ സംബന്ധിച്ച ം
ന്യായ്രപമാണവും കല്പനയും സംബന്ധിച്ച ം തെന്റ
ൈദവെത്ത അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് ആരംഭിച്ച
സകല്രപവൃത്തിയിലും പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
്രപവർത്തിച്ച്അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ട .
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32
1 െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ഈവിധമായ
വിശ്വസ്ത്രപവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായേപ്പാൾ
അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ് െയഹൂദയിൽ
കടന്നു; ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾെക്കതിെര
പാളയമിറങ്ങി. അവ ജയിച്ചടക്കാം എന്ന്
വിചാരിച്ച . 2 സൻേഹരീബ് െയരൂശേലമിെന
ആ്രകമിപ്പാൻഭാവിക്കുന്നുഎന്ന്െയഹിസ്കീയാവ്
കണ്ടിട്ട് 3 പട്ടണത്തിന് പുറേത്തക്ക് ഒഴുകുന്ന
നീരുറവുകളിെല െവള്ളം തടേയണ്ടതിന്
തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും യുദ്ധവീരന്മാേരാടും
ആേലാചിച്ച ; അവർ അവെന സഹായിച്ച .
4 അങ്ങെന വളെര ജനം ഒന്നിച്ച കൂടി;
“അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ വന്ന് ധാരാളം െവള്ളം
കാണുന്നത് എന്തിന”് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ
ഉറവുകള ം േദശത്തിെന്റ നടുവിൽകൂടി
ഒഴുകിയ േതാടും അടച്ച കളഞ്ഞു. 5 അവൻ
ൈധര്യെപ്പട്ട്, ഇടിഞ്ഞുേപായ മതിലുകൾ
േഗാപുരങ്ങേളാളം പണിതു. പുറത്ത് േവെറാരു
മതിലും െകട്ടിെപ്പാക്കി. ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെല
മിേല്ലാവിെന്റ േകടുപാടുകൾ േപാക്കി, നിരവധി
ആയുധങ്ങള ം പരിചകള ം ഉണ്ടാക്കി.
6 അവൻ ജനത്തിേന്മൽ പടനായകന്മാെര
നിയമിച്ച . അവെര നഗരവാതില് ക്കലുള്ള
വിശാലസ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച കൂട്ടി ൈധര്യെപ്പടുത്തി
സംസാരിച്ചത:് 7 “ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും
ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ; അശ്ശ ർരാജാവിെനയും
അവേനാട് കൂെടയുള്ള പുരുഷാരെത്തയും
കണ്ട് ഭയെപ്പടുകേയാ ്രഭമിക്കുകേയാ െചയ്യരുത;്
അവേനാടുകൂെടയുള്ളതിലും വലിയവൻ
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നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ട്. 8 അവേനാടുകൂെട
മാനുഷ ഭുജേമയുള്ള ; നേമ്മാടുകൂെടേയാ നെമ്മ
സഹായിപ്പാനും നമുക്കുേവണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾ
നടത്തുവാനും നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഉണ്ട്” എന്ന് പറഞ്ഞു; െയഹൂദാ രാജാവായ
െയഹിസ്കീയാവിെന്റ വാക്കുകൾ ജനെത്ത
ൈധര്യെപ്പടുത്തി.

9 അനന്തരം അശ്ശ ർ രാജാവായ
സൻേഹരീബ് - അവനും അവെന്റ ൈസന്യവും
ലാഖീശ് പട്ടണം നിേരാധിച്ചിരുന്നു -
തെന്റ ദാസന്മാെര െയഹൂദാ രാജാവായ
െയഹിസ്കീയാവിെന്റയും െയരൂശേലമിെല
സകലെയഹൂദ്യരുെടയും അടുക്കൽ അയച്ച്
പറയിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 10 “അശ്ശ ർ
രാജാവായ സൻേഹരീബ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
‘െയരൂശേലം നഗരം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടിരിെക്ക
നിങ്ങൾ എെന്താന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു?
11 ‘നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും’
എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശപ്പ ം ദാഹവും െകാണ്ട്
മരിേക്കണ്ടതിന് െയഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള
വശീകരിക്കുന്നില്ലേയാ? 12 അശൂർരാജാവിെന്റ
പൂജാഗിരികള ം യാഗപീഠങ്ങള ം നീക്കിക്കളകയും
െയഹൂദേയാടും െയരൂശേലമിേനാടും നിങ്ങൾ
ഒേര പീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ച് അതിേന്മൽ
ധൂപം കാട്ടണം എന്ന് കല്പിക്കയും െചയ്തത്
ഈ െയഹിസ്കീയാവ് തെന്നയെല്ല?. 13ഞാനും
എെന്റ പിതാക്കന്മാരും മറ്റ് േദശങ്ങളിെല
സകലജനതകേളാടും എന്ത് െചയ്തുെവന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? ആ േദശങ്ങളിെല



2 ദിനവൃത്താന്തം 32:14 cxi 2 ദിനവൃത്താന്തം 32:18

ജനതകള െട േദവന്മാർക്ക് തങ്ങള െട േദശങ്ങെള
എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുേവാ?
14 എെന്റ പിതാക്കന്മാർ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയ
ജനതകള െട േദവന്മാരിൽ ഒരുവനും തെന്റ
ജനെത്ത എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ
കഴിയാതിരിെക്ക നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന്
നിങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ
കഴിയുേമാ? 15 ആകയാൽ െയഹിസ്കീയാവ്
നിങ്ങെള ചതിക്കയും, വശീകരിക്കയും െചയ്യരുത;്
നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കയും അരുത;്
ഏെതങ്കിലും ജനതയുെടേയാ രാജ്യത്തിെന്റേയാ
േദവന് തെന്റ ജനെത്ത എെന്റെയാ, എെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെടെയാ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; പിെന്ന നിങ്ങള െട ൈദവം
നിങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത്
എങ്ങെന?” 16 കൂടാെത അവെന്റ ദാസന്മാർ
യേഹാവയായ ൈദവത്തിനും അവെന്റ
ദാസനായ െയഹിസ്കീയാവിനും വിേരാധമായി
സംസാരിച്ച . 17 “മറ്റ േദശങ്ങളിെല ജനതകള െട
േദവന്മാർ തങ്ങള െട ജനെത്ത എെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കാതിരുന്നതുേപാെല
െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ൈദവവും തെന്റ ജനെത്ത
എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കയില്ല”എന്നിങ്ങെന
അവൻയി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവെയ
നിന്ദിച്ച്അവന് വിേരാധമായി കത്തുകള ംഎഴുതി
അയച്ച . 18 പട്ടണം പിടിേക്കണ്ടതിന് അവർ
െയരൂശേലമിൽ മതിലിേന്മൽ പാർത്ത ജനെത്ത
േപടിപ്പിച്ച് ്രഭമിപ്പിക്കുവാൻ െയഹൂദ്യഭാഷയിൽ
അവേരാട് ഉറച്ച ശബ്ബത്തിൽ വിളിച്ച്,
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19 മനുഷ്യരുെട ൈകപ്പണിയായ ജാതികള െട
േദവന്മാെരക്കുറിെച്ചന്നേപാെല െയരൂശേലമിെന്റ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച . 20 ഇതു
നിമിത്തംെയഹിസ്കീയാ രാജാവുംആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ ്രപവാചകനും ്രപാർത്ഥിച്ച്
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േനാക്കി നിലവിളിച്ച .
21 അേപ്പാൾ യേഹാവ ഒരു ദൂതെന അയച്ച ;
അവൻ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ പാളയത്തിെല
സകല പരാ്രകമശാലികെളയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
േസനാപതികെളയും സംഹരിച്ച ; അതിനാൽ
അവൻ ലജ്ജെകാണ്ട് മുഖം കുനിച്ച്
സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവന്നു; അവൻ
തെന്റ േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ചിലർ അവെന
അവിെടെവച്ച് വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു.
22 ഇങ്ങെന യേഹാവ െയഹിസ്കീയാെവയും
െയരൂശേലം നിവാസികെളയും അശ്ശ ർ
രാജാവായ സൻേഹരീബിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
മെറ്റല്ലാവരുെടയും കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച്
അവർക്ക് ചുറ്റിലും വി്രശമം നല്കി; 23 പലരും
െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയ്ക്ക് കാഴ്ചകള ം
െയഹൂദാ രാജാവായ െയഹിസ്കീയാവിന്
സമ്മാനങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
അന്നുമുതൽ സകലജാതികള െടയും ദൃഷ്ടിയിൽ
ഉന്നതനായിത്തീർന്നു.

24 ആ കാലത്ത് െയഹിസ്കീയാവിന്
മരണകരമായ ദീനംപിടിച്ച ; അവൻ
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച ; അതിന് അവൻ
ഉത്തരം അരുളി ഒരു അടയാളവും െകാടുത്തു.
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25 എന്നാൽ െയഹിസ്കീയാവ് തനിക്ക്
ലഭിച്ച ഉപകാരത്തിന് തക്കവണ്ണം നടക്കാെത
നിഗളിച്ച േപായി; അതുെകാണ്ട് അവെന്റേമലും
െയഹൂദയുെടേമലും െയരൂശേലമിേന്മലും
ൈദവേകാപം ഉണ്ടായി. 26 എന്നാൽ തങ്ങള െട
ഗർവ്വെത്തക്കുറിച്ച് െയഹിസ്കീയാവും
െയരൂശേലം നിവാസികള ം അനുതപിക്കയും
തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തുകയും െചയ്തു;
അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം
െയഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്ത് അവരുെട േമൽ
വന്നില്ല. 27 െയഹിസ്കീയാവിന് വളെരയധികം
ധനവും മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ െവള്ളി,
െപാന്ന്, രത്നം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം, പരിച സകലവിധ
മേനാഹരമായ ആഭരണങ്ങള ്* എന്നിവയ്ക്കായി
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങള ം 28 ധാന്യം, വീഞ്ഞ്,
എണ്ണ എന്നിവക്കായി സംഭരണ ശാലകള ം,
സകലവിധ മൃഗങ്ങൾക്കുംആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കും
െതാഴുത്തുകള ം ഉണ്ടാക്കി. 29 ൈദവം അവന്
വളെര സമ്പത്ത് െകാടുത്തിരുന്നതു െകാണ്ട്
അവൻ പട്ടണങ്ങെളയും ആടുമാടുകെളയും
വളെര സമ്പാദിച്ച . 30 ഈ െയഹിസ്കീയാവ്
തെന്നയെ്രത ഗീേഹാൻ െവള്ളത്തിെന്റ േമലെത്ത
ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞ് ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത് തുരങ്കത്തിലൂെട താേഴാട്ട്
വരുത്തിയത.് അങ്ങെന െയഹിസ്കീയാവ് തെന്റ
സകല്രപവർത്തികളിലും കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു.
31 എങ്കിലും േദശത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന
അതിശയെത്തക്കുറിച്ച് േചാദിേക്കണ്ടതിന്

* 32. 27 ആഭരണങ്ങള ്മേനാഹരപാ്രതങ്ങള ്
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ബാേബൽ ്രപഭുക്കന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചദൂതന്മാരുെടകാര്യത്തിൽഅവെന്റഹൃദയ
രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്താൻ തക്കവണ്ണം
അവെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം അവെന
വിട്ട െകാടുത്തു. 32 െയഹിസ്കീയാവിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവെന്റ സൽ്രപവൃത്തികള ം
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
ദർശനത്തിലും െയഹൂദയിെലയും
യി്രസാേയലിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
33െയഹിസ്കീയാവ് തെന്റപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
കല്ലറകള െട േമൽ നിരയിൽ† അവെന അടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മരണസമയത്ത് എല്ലാ
െയഹൂദയും െയരൂശേലം നിവാസികള ം അവെന
ബഹുമാനിച്ച . അവെന്റ മകനായ മനെശ്ശഅവന്
പകരം രാജാവായി.

33
1 മനെശ്ശ രാജാവായി വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
അമ്പത്തഞ്ച്സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
2 യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട േമ്ലച്ഛതകളിൽ
മുഴുകി അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു. 3 തെന്റ അപ്പനായ െയഹിസ്കീയാവ്
ഇടിച്ച കളഞ്ഞ പൂജാഗിരികൾ വീണ്ടും
പണിത്, ബാല് വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് ബലിപീഠങ്ങൾ
തീർത്തു; അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം ഉണ്ടാക്കി;
† 32. 33 േമൽനിരയിൽബഹുമാനിക്കെപ്പട്ടനിലയില ്
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ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യെത്തയും
ആരാധിക്കുകയും, േസവിക്കുകയും െചയ്തു.
4 “െയരൂശേലമിൽ എെന്റ നാമം എേന്നക്കും
വസിക്കും”എന്ന് ഏത് ആലയേത്തപ്പറ്റി യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തുേവാ ആ ആലയത്തിലും അവൻ
ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു. 5 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ രണ്ട് ്രപാകാരങ്ങളിലും അവൻ
ആകാശത്തിെല ൈസന്യത്തിന് ബലിപീഠങ്ങൾ
പണിതു. 6അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാെര െബൻ-
ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച ;
ലക്ഷണം േനാക്കിച്ച ; മ്രന്തവാദവും,ആഭിചാരവും
്രപേയാഗിച്ച , െവളിച്ചപ്പാടുകള െടയും, ലക്ഷണം
പറയുന്നവെരയും നിയമിച്ച . ഇങ്ങെന
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായ പലതും െചയ്ത്
അവെന േകാപിപ്പിച്ച . 7 െകാത്തുപണി
െചയ്ത് താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹം അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച ; ഈ
ആലയെത്തക്കുറിച്ച് ൈദവം ദാവീദിേനാടും
അവെന്റ മകനായ ശേലാേമാേനാടും ഇ്രപകാരം
അരുളിെചയ്തിരുന്നു: “ഞാൻ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന
െയരൂശേലമിലുള്ള ഈ ആലയത്തിൽ ഞാൻ
എെന്റ നാമം എേന്നക്കും സ്ഥാപിക്കും.
8 ഞാൻ േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിേനാട്
കല്പിച്ച നിയമങ്ങള ം, ചട്ടങ്ങള ം, വിധികള ം
അനുസരിച്ച നടപ്പാൻ അവർ ്രശദ്ധിക്കുെമങ്കിൽ,
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കായി നിശ്ചയിച്ച
േദശത്തുനിന്ന് അവരുെട കാൽ ഇനി
നീക്കിക്കളകയില്ല”. 9അങ്ങെന മനെശ്ശ, യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽ നശിപ്പിച്ച
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ജാതികൾ െചയ്തതിലും അധികം വഷളത്തം
്രപവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം െയഹൂദെയയും
െയരൂശേലം നിവാസികെളയും വശീകരിച്ച്
െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു. 10 യേഹാവ മനെശ്ശേയാടും
അവെന്റ ജനേത്താടും സംസാരിച്ച ; എങ്കിലും
അവർ ്രശദ്ധിച്ചില്ല. 11 ആകയാൽ യേഹാവ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ േസനാധിപന്മാെര
അവരുെട േനെര വരുത്തി; അവർ മനെശ്ശെയ
െകാളത്തുകളാൽ പിടിച്ച് പിത്തളചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിച്ച് ബാേബലിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
12 കഷ്ടതയിൽ ആയേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ;
തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
തെന്നത്താൻ ഏറ്റവും താഴ്ത്തി അവേനാട്
്രപാർത്ഥിച്ച . 13അവൻ അവെന്റ ്രപാർത്ഥനയും
യാചനയും ൈകെക്കാണ്ട് അവെന വീണ്ടും
െയരൂശേലമിൽ അവെന്റ രാജത്വത്തിേലക്ക്
തിരിച്ച വരുത്തി; യേഹാവ തെന്ന ൈദവം എന്ന്
മനെശ്ശക്ക് േബാധ്യമായി.

14 അതിനുേശഷം അവൻ ഗീേഹാന്
പടിഞ്ഞാറുള്ള താഴ്വരയിൽ, മീൻവാതിലിെന്റ
്രപേവശനംവെര, ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിന്
പുറത്തായി ഒരു മതിൽ പണിതു; അവൻ
അത് ഓേഫലിന് ചുറ്റ ം വളെര െപാക്കത്തിൽ
പണിയുകയും െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽ േസനാധിപന്മാെര പാർപ്പിക്കയും
െചയ്തു. 15 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്ന് അന്യൈദവങ്ങെളയും
വി്രഗഹെത്തയും യേഹാവയുെട ആലയം
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നില്ക്കുന്ന പർവ്വതത്തിലും െയരൂശേലമിലും
താൻ പണിതിരുന്ന സകലബലിപീഠങ്ങേളയും
നീക്കി, നഗരത്തിന് പുറത്ത് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
16 അവൻ യേഹാവയുെട യാഗപീഠം
നന്നാക്കി, അതിേന്മൽ സമാധാനയാഗങ്ങള ം
സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിച്ച ;യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ േസവിക്കുവാൻ
െയഹൂദേയാട് കല്പിച്ച . 17 ജനം പൂജാഗിരികളിൽ
യാഗം കഴിച്ച േപാന്നു എങ്കിലും തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അേ്രത അവർ
യാഗം കഴിച്ചത.് 18 മനെശ്ശയുെട മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ തെന്റ ൈദവേത്താട്
കഴിച്ച ്രപാർത്ഥനയും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയുെട നാമത്തിൽഅവേനാട്
സംസാരിച്ച ദർശകന്മാരുെട വചനങ്ങള ം
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 19അവൻ ്രപാർത്ഥിച്ചതും,
ൈദവം അവെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ടതും, അവൻ
തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തിയതിന് മുെമ്പയുള്ള
അവെന്റ സകലപാപവും അകൃത്യവും
അവൻ ഏെതല്ലാം ഇടങ്ങളിൽ പൂജാഗിരികൾ
നിർമ്മിക്കുകയും അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
വി്രഗഹങ്ങള ം സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു
എന്നും ദർശകന്മാരുെട വൃത്താന്തത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 20 മനെശ്ശ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന
അവെന്റ അരമനയിൽ അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റ മകനായ ആേമാൻ അവന് പകരം
രാജാവായി.

21 ആേമാൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
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ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
രണ്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
22 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ മനെശ്ശെയേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
തെന്റ അപ്പനായ മനെശ്ശ ഉണ്ടാക്കിയ
സകലവി്രഗഹങ്ങൾക്കും ആേമാൻ ബലികഴിച്ച്
അവെയ േസവിച്ച . 23 തെന്റ അപ്പനായ
മനെശ്ശ തെന്നത്താൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
താഴ്ത്തിയതു േപാെല അവൻ തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തിയില്ല; ആേമാൻ േമല്ക്കുേമൽ അകൃത്യം
െചയ്തേതയുള്ള . 24 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അവെന്റേനെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി അവെന
അരമനയിൽെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 25എന്നാൽ
േദശെത്ത ജനം ആേമാൻ രാജാവിെന്റ േനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയവെരെയല്ലാം െകാന്ന്
അവെന്റ മകനായ േയാശീയാെവ അവന് പകരം
രാജാവാക്കി.

34
1 േയാശീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ മുപ്പെത്താന്ന്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. 2അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു;
തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ വഴികളിൽ,
വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ മാറാെത നടന്നു.
3 അവെന്റ വാഴ്ചയുെട എട്ടാം ആണ്ടിൽ,
അവൻ െചറുപ്പമായിരുന്നേപ്പാൾ തേന്ന, അവൻ
തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ൈദവെത്ത
അേന്വഷിച്ച തുടങ്ങി; പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ
അവൻ പൂജാഗിരികള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
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വി്രഗഹങ്ങള ം ബിംബങ്ങള ം നീക്കി
െയഹൂദയും െയരൂശേലമും െവടിപ്പാക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. 4 അവൻ കാൺെക അവർ
ബാല ് വി്രഗഹങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾ
ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; അവയ്ക്ക് മീെതയുള്ള
ധൂപപീഠങ്ങൾ അവൻ െവട്ടിക്കളഞ്ഞു;
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം വി്രഗഹങ്ങള ം
ബിംബങ്ങള ം തകർത്ത് െപാടിയാക്കി,
അവയ്ക്ക് ബലികഴിച്ചവരുെട കല്ലറകളിേന്മൽ
വിതറിച്ച . 5അവൻ പൂജാരികള െട അസ്ഥികൾ
അവരുെട ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കയും
െയഹൂദെയയും െയരൂശേലമിെനയും
െവടിപ്പാക്കുകയും െചയ്തു. 6അങ്ങെന തെന്ന
അവൻ മനെശ്ശയുെടയും എ്രഫയീമിെന്റയും
ശിെമേയാെന്റയും പട്ടണങ്ങളിൽ നഫ്താലിവെര
ശുദ്ധീകരണ ്രപവർത്തി െചയ്തു. 7 അവൻ
ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച് അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
വി്രഗഹങ്ങള ം തകർത്ത് െപാടിയാക്കി,
യി്രസാേയൽേദശം മുഴുവൻ സകല
ധൂപപീഠങ്ങള ം െവട്ടിക്കളഞ്ഞ േശഷം
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

8 അവെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ യി്രസാേയൽ േദശവും ആലയവും
െവടിപ്പാക്കിയേശഷം അവൻ അസല്യാവിെന്റ
മകൻ ശാഫാെനയും നഗരാധിപതി
മയേശയാെവയും േയാവാശിെന്റ മകൻ െകാട്ടാരം
കാര്യസ്ഥനായ േയാവാഹിെനയും തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
േകടുപാട് തീർപ്പാൻ നിേയാഗിച്ച . 9 അവർ
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മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
അടുക്കൽെചന്നേപ്പാൾ,വാതിൽകാവല്ക്കാരായ
േലവ്യർ മനെശ്ശേയാടും എ്രഫയീമിേനാടും
േശഷമുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും
െയഹൂദേയാടും െബന്യാമീേനാടും
െയരൂശേലം നിവാസികേളാടും പിരിെച്ചടുത്ത്
ൈദവാലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണം
അവെര ഏല്പിച്ച . 10 അവർ അത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ േവലെചയ്യിക്കുന്ന
േമൽവിചാരകന്മാരുെട കയ്യിലും, അവർ
ആ പണം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
േകടുപാട് തീർക്കുവാൻ ആലയത്തിൽ
പണിെചയ്യന്ന പണിക്കാർക്കും െകാടുത്തു.
11 െചത്തിയ കല്ല ം തുലാങ്ങൾക്കുള്ള തടിയും
വാേങ്ങണ്ടതിനും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
അ്രശദ്ധ മൂലം നശിച്ച േപായിരുന്ന
െകട്ടിടങ്ങൾക്ക് തുലാങ്ങൾ െവേക്കണ്ടതിനും
കല്പണിക്കാർക്കും ആശാരിമാർക്കും കൂലി
െകാടുക്കണ്ടതിനും തേന്ന. 12ആ പുരുഷന്മാർ
വിശ്വസ്തതേയാെട ്രപവർത്തിച്ച ; െമരാര്യരിൽ,
യഹത്ത്, ഓബദ്യാവ് എന്നീ േലവ്യരും,
െകഹാത്യരിൽ െസഖര്യാവ് െമശുല്ലാം
എന്നിവരും അവരുെട േമൽവിചാരകന്മാർ
ആയിരുന്നു. 13 വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിൽ സാമർത്ഥ്യമുള്ള േലവ്യർ,
ചുമട്ട കാർക്കും പലവിധ േവലെചയ്യന്ന എല്ലാ
പണിക്കാർക്കും േമൽവിചാരകന്മാരായിരുന്നു;
േലവ്യരിൽ ചിലർ േരഖകള െട എഴുത്തുകാരും,
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും,
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ആയിരുന്നു. 14 അവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ പണം പുറത്ത്
എടുത്തേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ
യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം െകാടുത്ത
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം കെണ്ടത്തി.
15 ഹില്ക്കീയാവ് െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
ശാഫാേനാട:് “ഞാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഹില്ക്കീയാവ് പുസ്തകം ശാഫാെന്റ കയ്യിൽ
െകാടുത്തു. 16 ശാഫാൻ പുസ്തകം രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ
േബാധിപ്പിച്ചത്: “അടിയങ്ങൾക്ക് കല്പന
തന്നതുേപാെല എല്ലാം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
17 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന
പണം പുറെത്തടുത്ത് വിചാരകന്മാരുെട കയ്യിലും
പണിക്കാരുെട കയ്യിലും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”.
18 െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാൻ
രാജാവിേനാട:് “ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ ഒരു
പുസ്തകം എെന്റ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു”
എന്നും േബാധിപ്പിച്ച ; ശാഫാൻ അതിെന
രാജസന്നിധിയിൽ വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .
19ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ േകട്ട രാജാവ്
വസ്്രതം കീറി. 20 രാജാവ് ഹില്ക്കീയാവിേനാടും,
ശാഫാെന്റ മകൻ അഹീക്കാമിേനാടും,
മീഖയുെട മകൻ അബ്േദാേനാടും, െകാട്ടാരം
കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാേനാടും, രാജഭൃത്യനായ
അസായാവിേനാടും കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
21 “നിങ്ങൾ െചന്ന,് കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്ന
ഈ പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച്
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എനിക്കും, യി്രസാേയലിലും െയഹൂദയിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും േവണ്ടി യേഹാവേയാട്
അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പിൻ; ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം അനുസരിച്ച്
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ യേഹാവയുെട
വചനം ്രപമാണിക്കാെതയിരുന്നതുെകാണ്ട്
നമ്മുെടേമൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നയേഹാവയുെട
േകാപം വലിയതേല്ലാ”. 22 അങ്ങെന
ഹില്ക്കീയാവും രാജാവ് നിേയാഗിച്ചവരും
ഹ്രസയുെട മകനായ െതാക്ഹത്തിെന്റ മകൻ,
രാജവസ്്രതവിചാരകനായ ശല്ല മിെന്റ ഭാര്യ
ഹുൽദാ എന്ന ്രപവാചകിയുെട അടുക്കൽ
െചന്ന് -അവൾ െയരൂശേലമിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്ത്
പാർത്തിരുന്നുഅവേളാട്ആസംഗതിെയക്കുറിച്ച്
സംസാരിച്ച . 23 അവൾ അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങെള എെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച പുരുഷേനാട് നിങ്ങൾ പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: 24 ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും
നിവാസികൾക്കും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
മുമ്പാെക വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകല ശാപങ്ങള ം വരുത്തും.
25 അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച് തങ്ങള െട
സകല്രപവൃത്തികളാലും എനിക്ക് േകാപം
വരത്തക്കവണ്ണം അന്യൈദവങ്ങൾക്ക് ധൂപം
കാട്ടിയതുെകാണ്ട് എെന്റ േകാപാഗ്നി ഈ
സ്ഥലത്ത് െചാരിയും; അത് െകട്ട േപാകയും
ഇല്ല.’ 26 എന്നാൽ യേഹാവേയാട് േചാദിപ്പാൻ
നിങ്ങെള അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാട് നിങ്ങൾ
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പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന
വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
27 ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും
വിേരാധമായുള്ള ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ നീ
േകട്ടേപ്പാൾ നിെന്റ ഹൃദയം അലിഞ്ഞ,് അവെന്റ
മുമ്പാെക നിെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തുകയും,
നിെന്റ വസ്്രതം കീറി എെന്റ മുമ്പാെക
കരയുകയും െചയ്കെകാണ്ട് ഞാനും നിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 28 ഞാൻ നിെന്ന
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർത്തുെകാള്ള ം;
നീ സമാധാനേത്താെട നിെന്റ കല്ലറയിൽ
അടക്കെപ്പടും; ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും
നിവാസികൾക്കും വരുത്തുവാൻ േപാകുന്ന
അനർത്ഥെമാന്നും നിെന്റ കണ്ണ് കാണുകയുമില്ല”.
അവർരാജാവിെനഈമറുപടി േബാധിപ്പിച്ച .

29 അനന്തരം രാജാവ് ആളയച്ച്
െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ള എല്ലാ
മൂപ്പന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി. 30 രാജാവും
സകലെയഹൂദാ പുരുഷന്മാരും െയരൂശേലം
നിവാസികള ം പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
വലിയവരും െചറിയവരും ആയ സർവ്വജനവും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു; അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയ
നിയമപുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെളല്ലാം
അവെര േകൾപ്പിച്ച . 31 രാജാവ് തെന്റ
സ്ഥാനത്ത് എഴുേന്നറ്റ് നിന്ന്, താൻ യേഹാവെയ
അനുസരിക്കുകയും അവെന്റ കല്പനകള ം
സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
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പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട ്രപമാണിച്ച നടക്കയും
ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും
െചയ്യ െമന്നും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ഒരു നിയമം െചയ്തു. 32 െയരൂശേലമിലും
െബന്യാമീനിലും ഉണ്ടായിരുന്നവെര ഒെക്കയും
അവൻ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കാളികളാക്കി.
െയരൂശേലം നിവാസികൾ തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവത്തിെന്റ നിയമ്രപകാരം
എല്ലാം െചയ്തു. 33 േയാശീയാവ് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം നീക്കിക്കളഞ്ഞ,്
യി്രസാേയലിൽ ഉള്ളവെരല്ലാം തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉത്സാഹേത്താെട
േസവിക്കുവാൻ സംഗതിവരുത്തി. അവെന്റ
കാലത്ത് അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായയേഹാവെയവിട്ട മാറിയില്ല.

35
1 അനന്തരം േയാശീയാവ് െയരൂശേലമിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു െപസഹ ആചരിച്ച . ഒന്നാം
മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ െപസഹ
അറുത്തു. 2 അവൻ പുേരാഹിതന്മാെര
അവരുെട ശു്രശൂഷകൾക്കായി നിേയാഗിച്ച .
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
അവെര ഉത്സാഹിപ്പിച്ച . 3അവൻ യി്രസാേയൽ
ജനത്തിെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും യേഹാവയ്ക്ക്
വിശുദ്ധരുമായ േലവ്യേരാട് പറഞ്ഞത:്
“യി്രസാേയൽ രാജാവായ ദാവീദിെന്റ
മകൻ ശേലാേമാൻ പണിത ആലയത്തിൽ
വിശുദ്ധെപട്ടകം െവക്കുക; ഇനി അത്
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നിങ്ങള െട ചുമലുകൾക്ക് ഭാരമായിരിക്കരുത;്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയയും
അവെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെനയും
േസവിക്കുന്നതിൽ ്രശദ്ധെവക്കുക. 4യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന്റയും േരഖകളിൽ നിർേദശിച്ചിരിക്കും
േപാെല പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായും
ഗണം ഗണമായും നിങ്ങെളത്തെന്ന
ഒരുക്കുവിൻ. 5 നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
ജനത്തിെന്റ പിതൃഭവനവിഭാഗം അനുസരിച്ച്
ഓേരാ വിഭാഗത്തിനും േലവ്യരുെട
ഓേരാ പിതൃഭവനഭാഗത്തിെന്റ ശു്രശൂഷ
ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
നിൽേക്കണം. 6 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ െപസഹ
അറുത്ത് നിങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കയും
േമാെശമുഖാന്തരം നൽകെപ്പട്ട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുകൾ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ
അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അവെര ഒരുക്കുകയും
െചയ് വീൻ”. 7 േയാശീയാവ് അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
െപസഹ യാഗങ്ങൾക്കായി രാജാവിെന്റ
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് മുപ്പതിനായിരം
കുഞ്ഞാടുകെളയും, െവള്ളാട്ടിൻകുട്ടികെളയും,
മൂവായിരം കാളകെളയും െകാടുത്തു.
8 അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ, ജനത്തിനും,
പുേരാഹിതന്മാർക്കും, േലവ്യർക്കും ഔദാര്യമായി
െകാടുത്തു; ൈദവാലയ ്രപമാണികളായ
ഹില്ക്കീയാവും െസഖര്യാവും െയഹീേയലും
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് െപസഹ യാഗങ്ങൾക്കായി
രണ്ടായിരത്തറുനൂറ് കുഞ്ഞാടുകെളയും മുന്നൂറ്
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കാളകെളയും െകാടുത്തു. 9 േകാനന്യാവും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ െശമയ്യാവും
െനഥനേയലും േലവ്യരുെട ്രപഭുക്കന്മാരായ
ഹസബ്യാവും െയഹീേയലും േയാസാബാദും
െപസഹ യാഗങ്ങൾക്കായി അയ്യായിരം
കുഞ്ഞാടുകെളയും അഞ്ഞൂറ് കാളകെളയും
േലവ്യർക്ക് െകാടുത്തു. 10 ഇങ്ങെന
ശു്രശൂഷക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങെളല്ലാം പൂർത്തിയായി.
രാജകല്പന്രപകാരം പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങള െട
സ്ഥാനത്തും േലവ്യർ ഗണം ഗണമായും
നിന്നു. 11 അവർ െപസഹ അറുത്തു;
പുേരാഹിതന്മാർ അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
രക്തം വാങ്ങി തളിക്കയും േലവ്യർ മൃഗങ്ങള െട
േതാലുരിക്കയും െചയ്തു. 12പിെന്ന േമാെശയുെട
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിേക്കണ്ടതിന,് ജനത്തിെന്റ
പിതൃഭവനവിഭാഗം അനുസരിച്ച് വിഭജിച്ച്
െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം േഹാമയാഗെത്തയും
കാളകെളയും നീക്കി െവച്ച . 13 അവർ
ചട്ട്രപകാരം െപസഹ കുഞ്ഞാടുകെള തീയിൽ
ചുെട്ടടുത്തു; മറ്റ് നിേവദിത വസ്തുക്കൾ
കലങ്ങളിലും കുട്ടകങ്ങളിലും ചട്ടികളിലും
േവവിച്ച് സർവ്വജനത്തിനും േവഗത്തിൽ
വിളമ്പിെക്കാടുത്തു. 14 പിെന്ന േലവ്യർ
തങ്ങൾക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും േവണ്ടി
ഒരുക്കി; അഹേരാന്യ പുേരാഹിതന്മാർ
േഹാമയാഗങ്ങള ം േമദസ്സ ം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ
രാ്രതിവെര അദ്ധ്വാനിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
േലവ്യർ അഹേരാന്യ പുേരാഹിതന്മാർക്കു േവണ്ടി
കൂെട ഒരുേക്കണ്ടിവന്നു. 15 ആസാഫിെന്റ
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മക്കളായ സംഗീതക്കാർ ദാവീദിെന്റയും
ആസാഫിെന്റയും േഹമാെന്റയും രാജാവിെന്റ
ദർശകനായ െയദൂഥൂെന്റയും കല്പന്രപകാരം
തങ്ങള െട സ്ഥാനത്തും, വാതിൽകാവല്ക്കാർ
അതത് വാതില ്ക്കലും നിന്നു; അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ അവർക്കുേവണ്ടി
ഒരുക്കിയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് തങ്ങള െട
ശു്രശൂഷയുെട സ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ട േപാേകണ്ട
ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; 16 ഇങ്ങെന
േയാശീയാരാജാവിെന്റ കല്പന്രപകാരം െപസഹ
ആചരിപ്പാനും യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിപ്പാനും േവണ്ട
സകലശു്രശൂഷയും അന്ന് ്രകമത്തിലായി.
17 ആ സമയത്ത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ െപസഹയും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവവും ഏഴു ദിവസംആചരിച്ച .
18 ശമൂേവൽ്രപവാചകെന്റ കാലത്തിന് േശഷം
യി്രസാേയലിൽ ഇതുേപാെല ഒരു െപസഹ
ആചരിച്ചിട്ടില്ല; േയാശീയാവും പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ
െയഹൂദാജനങ്ങള ം യി്രസാേയലും െയരൂശേലം
നിവാസികള ം ആചരിച്ച ഈ െപസഹേപാെല
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരാരും ആചരിച്ചിട്ടില്ല.
19 േയാശീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽഈെപസഹആചരിച്ച .

20 േയാശീയാവ് ൈദവാലയം
യഥാസ്ഥാനത്താക്കിയേശഷം ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ െനേഖാ, ്രഫാത്ത് നദിയുെട
സമീപത്തുള്ള കർെക്കമീശ് ആ്രകമിപ്പാൻ
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ഒരുങ്ങിയേപ്പാൾ േയാശീയാവ് അവെന്റേനെര
പുറെപ്പട്ട . 21 എന്നാൽ െനേഖാ
അവെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച്:
“െയഹൂദാരാജാേവ, നാം തമ്മിൽ എന്തിന്
േപാരാടണം? ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്റേനെര
അല്ല, എനിക്ക് യുദ്ധമുള്ള ഗൃഹത്തിെന്റ
േനെരയേ്രത പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത;് ൈദവം
എേന്നാട് തിടുക്കത്തിൽ ഈ കാര്യം െചയ്യാൻ
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ പക്ഷത്തുള്ള ൈദവം
നിെന്ന നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവേനാട്
ഇടെപടരുത”് എന്ന് പറയിച്ച . 22 എങ്കിലും
േയാശീയാവ് പിൻതിരിയാെത അവേനാട്
യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന് േവഷംമാറി; െനേഖാ
പറഞ്ഞ ൈദവവചനങ്ങൾ േകൾക്കാെത
അവൻ െമഗിേദ്ദാ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം െചയ് വാൻ
െചന്നു. 23 വില്ലാളികൾ േയാശീയാരാജാവിെന
എയ്തു; രാജാവ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “എെന്ന
ഇവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; ഞാൻ
കഠിനമായി മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
24 അങ്ങെന അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവെന
രഥത്തിൽനിന്നിറക്കി അവെന്റ രണ്ടാം രഥത്തിൽ
കയറ്റി െയരൂശേലമിൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
മരിച്ച ;അവെന്റപിതാക്കന്മാരുെട ഒരുകല്ലറയിൽ
അവെന അടക്കം െചയ്തു. എല്ലാ െയഹൂദയും
െയരൂശേലമും േയാശീയാെവക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച .
25 യിെരമ്യാവും േയാശീയാെവക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച ;
സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികള ം
ഇന്നുവെര അവരുെട വിലാപഗീതങ്ങളിൽ
േയാശീയാെവക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
യി്രസാേയലിൽഅത് ഒരുആചാരമായിരിക്കുന്നു;



2 ദിനവൃത്താന്തം 35:26 cxxix 2 ദിനവൃത്താന്തം 36:5

അവ വിലാപങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
26 േയാശീയാവിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരമുള്ള അവെന്റ
സൽ്രപവൃത്തികള ം 27 ആദ്യവസാനം
അവെന്റ ചരി്രതവും യി്രസാേയലിെലയും
െയഹൂദയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

36
1 േദശെത്ത ജനം േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന അപ്പന് പകരം
െയരൂശേലമിൽ രാജാവാക്കി. 2െയേഹാവാഹാസ്
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തിമൂന്ന്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ മൂന്നുമാസം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. 3 ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവ് അവെന െയരൂശേലമിൽെവച്ച്
സ്ഥാന്രഭഷ്ടനാക്കുകയും െയഹൂദാേദശത്തിന്
നൂറു താലന്ത് െവള്ളിയും ഒരു താലന്ത് െപാന്നും
കപ്പം ചുമത്തുകയും െചയ്തു. 4ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവ്അവെന്റസേഹാദരനായഎല്യാക്കീമിെന
െയഹൂെദക്കും െയരൂശേലമിനും രാജാവാക്കി;
അവെന്റ േപര് െയേഹായാക്കീം എന്നു മാറ്റി.
അവെന്റ സേഹാദരൻ െയേഹാവാഹാസിെന,
െനേഖാ, ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്തു.

5 െയേഹായാക്കീം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
ഏഴ് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;
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അവൻ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 6 അവെന്റേനെര
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
വന്ന് അവെന പിത്തളചങ്ങല െകാണ്ട്
ബന്ധിച്ച് ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി,
7െനബൂഖദ്േനസർയേഹാവയുെടആലയത്തിെല
ചില ഉപകരണങ്ങള ം ബാബിേലാണിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി, തെന്റ േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ച . 8 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ം, അവൻ െചയ്തതും അവനിൽ
കണ്ടതുമായ േമ്ലച്ഛതകള ം, യി്രസാേയലിെലയും
െയഹൂദയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
അവെന്റ മകനായ െയേഹായാഖീൻ അവന്
പകരം രാജാവായി.

9 െയേഹായാഖീൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു: അവൻ മൂന്നു
മാസവും പത്തു ദിവസവും െയരൂശേലമിൽ
വാണു; അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു. 10 എന്നാൽ പിേറ്റയാണ്ടിൽ
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് ആളയച്ച് അവെന
ബാബിേലാണിേലക്ക് വരുത്തി. യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല വിലേയറിയ ഉപകരണങ്ങള ം
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. അവെന്റ
ഇളയപ്പനായ* സിെദക്കീയാവിെന െയഹൂെദക്കും
െയരൂശേലമിനും രാജാവാക്കി.

11 സിെദക്കീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപെത്താന്ന് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ

* 36. 10 ഇളയപ്പനായസേഹാദരനായ
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പതിെനാന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. 12 അവൻ തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യേഹാവയുെട വായിൽനിന്നുള്ള വചനം
്രപസ്താവിച്ച യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ മുമ്പിൽ
തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തിയില്ല. 13അവെനെക്കാണ്ട്
ൈദവനാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്ന
െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിേനാട് അവൻ മത്സരിച്ച്
ശാഠ്യം കാണിക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്ക് മുഖം
തിരിക്കാെത ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും
െചയ്തു. 14 പുേരാഹിതന്മാരിൽ ്രപധാനികള ം
ജനവും അന്യജാതികള െട സകലേമ്ലച്ഛതകള ം
്രപവർത്തിച്ച് വളെര അകൃത്യം െചയ്തു; അവർ
െയരൂശേലമിൽ യേഹാവ വിശുദ്ധീകരിച്ച
അവെന്റ ആലയെത്ത അശുദ്ധമാക്കി.
15 അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്റ ജനേത്താടും തെന്റ
തിരുനിവാസേത്താടും സഹതാപം േതാന്നി
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര
തുടർച്ചയായി അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച .
16 അവേരാ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാെര
പരിഹസിച്ച് അവെന്റ വാക്കുകെള നിരസിച്ച്
്രപതിവിധിയില്ലാെത ൈദവേകാപം തെന്റ
ജനത്തിന് േനെര ജ്വലിക്കുേവാളം അവെന്റ
്രപവാചകന്മാെര നിന്ദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
17 അതുെകാണ്ട് അവൻ കൽദയരുെട
രാജാവിെന അവരുെട േനെര വരുത്തി;
അവൻ അവരുെട യൗവനക്കാെര അവരുെട
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വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ വച്ച് വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു;
അവൻ യൗവനക്കാേരാേടാ, കന്യകമാേരാേടാ
വൃദ്ധേരാേടാ, ബലഹീനേരാേടാ കരുണ
കാണിക്കാെത അവെര അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 18 ൈദവാലയത്തിെല
െചറിയതും വലിയതുമായ ഉപകരണങ്ങള ം,
ആലയത്തിെലയും, രാജാവിെന്റയും, അവെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും നിേക്ഷപങ്ങള ം അവൻ
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 19അവർ
ൈദവാലയം തീെകാണ്ട് ചുട്ട കളയുകയും,
െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ ഇടിച്ച്കളയുകയും,
അതിെല െകാട്ടാരങ്ങൾ തീക്കിരയാക്കുകയും
അതിെല വിലേയറിയ വസ്തുക്കൾ
നശിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്തു. 20 വാള െകാണ്ട്
െകാല്ലെപ്പടാെത േശഷിച്ചവെര അവൻ
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി;
േപർഷ്യൻ ആധിപത്യം വരുന്നത് വെര അവർ
അവിെട അവനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
അടിമകളായിരുന്നു. 21 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട വചനം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഇത് സംഭവിച്ച . എഴുപത്
സംവത്സരം തികയുേവാളം േദശം ശൂന്യമായി
കിടന്ന് ശബ്ബത്ത്അനുഭവിച്ച .

22 എന്നാൽ യിെരമ്യാവ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ
യേഹാവയുെട വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്
േപർഷ്യൻ രാജാവായ േകാെരശിെന്റ
ഒന്നാം ആണ്ടിൽ യേഹാവ േകാെരശിെന്റ
മനസ്സണർത്തി; അവൻ തെന്റ രാജ്യെത്തല്ലാം
ഒരു വിളംബരം േരഖാമൂലം ്രപസിദ്ധമാക്കിയത്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 23 “േപർഷ്യൻ



2 ദിനവൃത്താന്തം 36:23 cxxxiii 2 ദിനവൃത്താന്തം 36:23

രാജാവായ േകാെരശ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു:
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവമായ യേഹാവ ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിൽ അവന്
ഒരു ആലയം പണിവാൻ അവൻ എേന്നാട്
കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽഅവെന്റ ജനമായി
ആെരാെക്ക ഉേണ്ടാ, അവർ യാ്രത പുറെപ്പടെട്ട.
ൈദവമായ യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട”.
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