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2 രാജാക്കന്മാർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഒന്നും രണ്ടും രാജാക്കൻമാരുെട
പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമായാണ്
എഴുതെപ്പട്ടത.് യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകനാണ് എഴുത്തുകാരൻ
എന്നാൽ ചില ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ
അജ്ഞാതരായ ഡ്യ ട്ടേറാണമിസ്റ്റ കള ്
എന്നറിയെപ്പടുന്ന എഴുത്തുകാരാണ് എന്ന്
വാദിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം ആവർത്തന
പുസ്തകത്തിെല ്രപേമയെത്ത തെന്നയാണ്
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ൈദവേത്താടുള്ള
അനുസരണം അനു്രഗഹം വരുത്തുന്നു,
അനുസരണേക്കട് ശാപവും.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 590-538.
പുസ്തകത്തിെന്റ രചനാകാലത്ത് ഒന്നാമെത്ത
ൈദവാലയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

സ്വീകര ്ത്താവ്
ഇ്രസാേയൽജനം, മറ്റ വായനക്കാർ.
ഉേദ്ദശം
ഈ പുസ്തകം രാജാക്കന്മാരുെട ഒന്നാം
പുസ്തകത്തിന ്െറ തുടർച്ചയാണ.് വിഭജിക്കെപ്പട്ട
രാജ്യത്തിെന്റയും രാജാക്കന്മാരുേടയും
ചരി്രതെത്ത ്രപതിപാദിക്കുന്നു. ഇ്രസാേയല ്
അശ്ശ രിേലക്കും യഹൂദ്യര ്ബാബിേലാണിേലക്കും
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്രപവാസികളായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാക
െപടുന്നേതാെട പുസ്തകംഅവസാനിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ചിതറെപ്പടല് 
സംേക്ഷപം
1.എലീശയുെടശു്രശൂഷ — 1:1-8:29
2.ആഹാബ്യവംശത്തിെന്റഅന്ത്യം — 9:1-11:21
3. േയാവാശ് മുതല ്്രപവാസംവെര — 12:1-17:41
4. ഹിസ്കീയാവ് മുതല് ്രപവാസം വെര — 18:1-
25:30

1 ആഹാബ് മരിച്ചേശഷം േമാവാബ്യർ
യി്രസാേയലിേനാട് മത്സരിച്ച . 2 അഹസ്യാവ്
ശമര്യയിെല തെന്റ മാളികയുെട
കിളിവാതിലിൽകൂടി താെഴ വീണ് മുറിേവറ്റ ; “ഈ
മുറിവുണങ്ങി എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുേമാ എന്ന്
എേ്രകാനിെല േദവനായ േബൽ-െസബൂബിേനാട്
െചന്ന് േചാദിക്കുവാൻ അവൻ ദൂതന്മാെര
അയച്ച . 3 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവിേനാട് കല്പിച്ചത്: “നീ
ശമര്യാരാജാവിെന്റ ദൂതന്മാെര എതിേരറ്റ െചന്ന്
അവേരാട്: ‘യി്രസാേയലിൽൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ
നിങ്ങൾ എേ്രകാനിെല േദവനായ േബൽ-
െസബൂബിേനാട് അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാൻ
േപാകുന്നത?് 4 ഇതു നിമിത്തം നീ കിടക്കുന്ന
കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുേന്നൽക്കാെത നിശ്ചയമായി
മരിക്കും എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു”
എന്ന് പറയുക. അങ്ങെന ഏലീയാവ് േപായി.
5 ദൂതന്മാർ േവഗത്തിൽ മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ എേ്രകാനിേലക്ക്
േപാകാെത മടങ്ങിവന്നത് എന്ത”് എന്ന്
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േചാദിച്ച . 6 അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“ഒരാൾ ഞങ്ങെള എതിേരറ്റ വന്ന് ഞങ്ങേളാട:്
‘നിങ്ങെള അയച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന,് യി്രസാേയലിൽ
ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ എേ്രകാനിെല
േദവനായ േബൽ-െസബൂബിേനാട് അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കുവാൻ അയക്കുന്നത?് ഇതു നിമിത്തം
നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുേന്നൽക്കാെത
നിശ്ചയമായി മരിക്കും എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന് അവേനാട് പറയുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങെള
എതിേരറ്റ വന്ന് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ
മനുഷ്യൻ എങ്ങെനയുള്ളവനായിരുന്നു” എന്ന്
േചാദിച്ച . 8 “അയാൾ േരാമവസ്്രതം ധരിച്ച്
അരയ്ക്ക് േതാൽവാറ് െകട്ടിയ ആളായിരുന്നു”
എന്ന് അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു. “അവൻ
തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവ് തേന്ന” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 9 ഉടെന രാജാവ് അമ്പതുേപർക്ക്
അധിപതിയായ ഒരു പടനായകെന അവെന്റ
അമ്പത് പടയാളികള മായി ഏലിയാവിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച ; അവൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; അവൻ ഒരു മലമുകളിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; അവൻ അവേനാട്:
“ൈദവപുരുഷാ, ഇറങ്ങിവരുവാൻ രാജാവ്
കല്പിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 ഏലീയാവ്
പടനായകേനാട:് “ഞാൻ ൈദവപുരുഷെനങ്കിൽ
ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി നിെന്നയും
നിെന്റ അമ്പത് പടയാളികേളയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടെന ആകാശത്തുനിന്ന്
തീ ഇറങ്ങി അവെനയും അവെന്റ അമ്പത്



2 രാജാക്കന്മാർ 1:11 iv 2 രാജാക്കന്മാർ 1:16

ആള കെളയും ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 11 എന്നാൽ
രാജാവ് മെറ്റാരു പടനായകെനയും അവെന്റ
അമ്പത് ആള കെളയും വീണ്ടും ഏലിയാവിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച ; അവനും അവേനാട്:
“ൈദവപുരുഷാ, േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിവരുവാൻ
രാജാവ് കല്പിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 12ഏലീയാവ്
അവേനാട്: “ഞാൻ ൈദവപുരുഷെനങ്കിൽ
ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി നിെന്നയും നിെന്റ
അമ്പത് ആള കെളയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു; ഉടെന ൈദവത്തിെന്റ തീ
ആകാശത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി അവെനയും അവെന്റ
അമ്പത് ആള കെളയും ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
13 മൂന്നാമതും അവൻ മെറ്റാരു പടനായകേനയും
അവെന്റഅമ്പത് പടയാളികെളയും അയച്ച ;ഈ
മൂന്നാമെത്ത പടനായകൻ െചന്ന് ഏലീയാവിെന്റ
മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി അവേനാട് അേപക്ഷിച്ചത്:
“അല്ലേയാ ൈദവപുരുഷാ! എെന്റയും നിെന്റ
ദാസന്മാരായ ഈ അമ്പത് േപരുെടയും ജീവൻ
രക്ഷിേക്കണെമ. 14 ആകാശത്തുനിന്ന്
തീ ഇറങ്ങി എനിക്ക് മുമ്പ് വന്ന രണ്ട്
പടനായകന്മാേരയും അവരുെട പടയാളികേളയും
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ; എന്നാൽ എെന്റ
ജീവെന ആദരിക്കണേമ”. 15 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഏലീയാവിേനാട്:
“അവേനാടുകൂെട േപാകുക; അവെന
ഭയെപ്പേടണ്ടാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവൻ എഴുേന്നറ്റ് അവേനാടുകൂെട രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. 16 ഏലിയാവ് അവേനാട്:
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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‘അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാൻ യി്രസാേയലിൽ ൈദവം
ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ എേ്രകാനിെല േദവനായ
േബൽ-െസബൂബിേനാട് അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാൻ
ദൂതന്മാെര അയച്ചത?് ഇതു നിമിത്തം നീ
കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുേന്നൽക്കാെത
നിശ്ചയമായി മരിക്കും”. 17 ഏലീയാവ് പറഞ്ഞ
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം അഹസ്യാവ്
മരിച്ച േപായി; അവന് മകനില്ലായ്കയാൽ
െയേഹാരാം അവനു പകരം രാജാവായി.
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
മകനായ െയേഹാരാമിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ
ഇത് സംഭവിച്ച . 18 അഹസ്യാവ് െചയ്ത
മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

2
1 യേഹാവ ഏലീയാവിെന ചുഴലിക്കാറ്റിൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവാനുള്ള
സമയമായി. ഏലീയാവ് എലീശേയാടു
കൂെട ഗിൽഗാലിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട .
2 ഏലീയാവ് എലീശേയാട്: “നീ ഇവിെട
താമസിച്ച െകാള്ള ക; യേഹാവ എെന്ന
േബേഥലിേലക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു.
എലീശാ അവേനാട്: “യേഹാവയാണ, നിെന്റ
ജീവനാണ, ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട പിരിയുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു.അങ്ങെനഅവർ േബേഥലിേലക്ക്
േപായി. 3 േബേഥലിെല ്രപവാചകഗണം
എലീശയുെട അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട്:
“യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്റ യജമാനെന നിെന്റ
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തലയ്ക്കൽനിന്ന് എടുത്തുെകാള്ള ം എന്ന് നീ
അറിയുന്നുേവാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന്
അവൻ: “അേത, ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങൾ
മിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 4ഏലീയാവ്
എലീശേയാട്: “നീ ഇവിെട താമസിച്ച െകാൾക;
യേഹാവ എെന്ന െയരിേഹാവിേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്
അവൻ: “യേഹാവയാണ, നിെന്റ ജീവനാണ,
ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട പിരിയുകയില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ െയരിേഹാവിേലക്ക്
േപായി. 5 െയരിേഹാവിെല ്രപവാചകഗണം
എലീശയുെട അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട്:
“യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്റ യജമാനെന നിെന്റ
തലയ്ക്കൽനിന്ന് എടുത്തുെകാള്ള ം എന്ന് നീ
അറിയുന്നുേവാ?” എന്ന് േചാദിച്ച ; അതിന്
അവൻ: “അേത, ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങൾ
മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 ഏലീയാവ്
അവേനാട്: “നീ ഇവിെട താമസിച്ച െകാള്ള ക;
യേഹാവ എെന്ന േയാർദ്ദാനിേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു; അതിന്
അവൻ: “യേഹാവയാണ, നിെന്റ ജീവനാണ,
ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട പിരിയുകയില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ഇരുവരും
േയാർദാനിേലക്ക് േപായി. 7 അവർ ഇരുവരും
േയാർദ്ദാൻ നദിക്കരിെക നിന്നു. അമ്പത്
്രപവാചകഗണം ദൂെര അവർക്ക് അഭിമുഖമായി
നിന്നു. 8 അേപ്പാൾ ഏലീയാവ് തെന്റ പുതപ്പ്
എടുത്ത് ചുരുട്ടി െവള്ളെത്ത അടിച്ച ; െവള്ളം
രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു; അവർ ഇരുവരും ഉണങ്ങിയ
നിലത്തുകൂടിഅക്കെരകടന്നു. 9അവർഅക്കെര
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കടന്നേശഷം ഏലീയാവ് എലീശേയാട:് “ഞാൻ
നിെന്റ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കെപ്പടും മുെമ്പ
നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തു തരണം? േചാദിച്ച
െകാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എലീശാ:
“നിെന്റ ആത്മാവിെന്റ ഇരട്ടി പങ്ക് എെന്റ േമൽ
വരുമാറാകെട്ട”എന്ന്പറഞ്ഞു. 10അതിന്അവൻ:
“നീ ്രപയാസമുള്ള കാര്യമാകുന്നു േചാദിച്ചത്;
ഞാൻ നിന്നിൽനിന്ന് എടുക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
നീ എെന്ന കാണുന്നുെവങ്കിൽ നിെന്റ
ആ്രഗഹം സഫലമാകും; അെല്ലങ്കിൽ അത്
സംഭവിക്കുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 ഇങ്ങെന
അവർ സംസാരിച്ച െകാണ്ട് നടക്കുേമ്പാൾ
അഗ്നിരഥവും അഗ്ന്യശ്വങ്ങള ം വന്ന് അവെര
തമ്മിൽ േവർപിരിച്ച ; അങ്ങെന ഏലീയാവ്
ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് കയറി.
12 എലീശാ അത് കണ്ടിട്ട്: “എെന്റ പിതാേവ,
എെന്റ പിതാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ േതരും
േതരാളികള ം” എന്ന് നിലവിളിച്ച ; പിെന്ന
ഏലീയാവിെന കണ്ടില്ല; അേപ്പാൾ അവൻ
തെന്റ വസ്്രതം രണ്ട് ഖണ്ഡമായി കീറിക്കളഞ്ഞു.
13 പിെന്ന അവൻ ഏലീയാവിേന്മൽനിന്ന് വീണ
പുതപ്പ് എടുത്ത് മടങ്ങി േയാർദ്ദാനരിെക
െചന്ന് നിന്നു. 14 ഏലീയാവിേന്മൽനിന്നു വീണ
പുതപ്പ െകാണ്ട് അവൻ െവള്ളെത്ത അടിച്ച :
“ഏലീയാവിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എവിെട?”
എന്ന് േചാദിച്ച .അവൻെവള്ളെത്തഅടിച്ചേപ്പാൾ
േയാർദാൻ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. എലീശാ
ഇക്കെര കടന്നു. 15 െയരിേഹാവിൽ അവന്
അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന ്രപവാചകഗണം
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അവെന കണ്ടിട്ട:് “ഏലീയാവിെന്റ ആത്മാവ്
എലീശയുെടേമൽ അധിവസിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവെന എതിേരറ്റ െചന്ന് അവെന്റ
മുമ്പിൽസാഷ്ടാംഗം വീണു. 16അവർഅവേനാട്:
“ഇതാ, അടിയങ്ങേളാടുകൂെട ശക്തന്മാരായ
അമ്പത് േപർ ഉണ്ട;് അവർ െചന്ന് നിെന്റ
യജമാനെന അേന്വഷിക്കെട്ട; ഒരുപേക്ഷ
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അവെന എടുത്ത് വല്ല
മലയിേലാ താഴ്വരയിേലാ ഇട്ടിട്ട ണ്ടായിരിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ: “നിങ്ങൾ
അയക്കരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 അവർ
അവെന അത്യന്തം നിർബ്ബന്ധിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ: “എന്നാൽ അയച്ച െകാള്ള വിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അമ്പതുേപെര
അയച്ച ; അവർ മൂന്നുദിവസം അേന്വഷിച്ചിട്ട ം
അവെന കെണ്ടത്തിയില്ല. 18 അവൻ
െയരിേഹാവിൽ പാർത്തിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
അവെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു; അവൻ
അവേരാട്: “േപാകരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞില്ലേയാ?”എന്ന് പറഞ്ഞു.

19 അനന്തരം ആ പട്ടണക്കാർ എലീശേയാട്:
“ഈ പട്ടണത്തിെന്റ അവസ്ഥ മേനാഹരെമന്ന്
യജമാനൻ കാണുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ െവള്ളം
മലിനവും േദശം ഫലശൂന്യവും ആകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 അതിന് അവൻ: “ഒരു പുതിയ
പാ്രതം െകാണ്ടുവന്ന് അതിൽ ഉപ്പ് ഇടുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവർ അത് അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 21അവൻനീരുറവിെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന് അതിൽ ഉപ്പ് വിതറി. “ഞാൻഈ െവള്ളം
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ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇനി ഇതിനാൽ മരണവും
ഫലശൂന്യതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 22 എലീശാ
പറഞ്ഞതുേപാെല ആ െവള്ളം ഇന്നുവെര
ശുദ്ധമായിത്തേന്നഇരിക്കുന്നു.

23പിെന്നഅവൻഅവിെടനിന്ന് േബേഥലിേലക്ക്
േപായി; അവൻ വഴിയിലൂെട നടക്കുേമ്പാള ്
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ചില യൗവനക്കാർ വന്ന്
അവെന പരിഹസിച്ച െകാണ്ട് അവേനാട്:
“െമാട്ടത്തലയാ, കയറിേപ്പാകൂ, കയറിേപ്പാകൂ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 അവൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അവെര ശപിച്ച ;
അേപ്പാൾ കാട്ടിൽനിന്ന് രണ്ടു െപൺകരടികൾ
ഇറങ്ങിവന്ന് അവരിൽ നാല്പത്തിരണ്ട് േപെര
കടിച്ച കീറിക്കളഞ്ഞു. 25 അവൻ അവിടംവിട്ട്
കർേമ്മൽ പർവ്വതത്തിേലക്ക് േപായി;
അവിെടനിന്ന് ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

3
1 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
വാഴ്ചയുെട പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽആഹാബിെന്റ
മകനായ െയേഹാരാം ശമര്യയിൽ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി; അവൻ പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരം
വാണു. 2 തെന്റ അപ്പെനയും അമ്മേയയും
േപാെല തിന്മ ്രപവർത്തിച്ചിെല്ലങ്കിലും, അവനും
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
തെന്റ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബാല ് വി്രഗഹം
അവൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 3 എങ്കിലും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ



2 രാജാക്കന്മാർ 3:4 x 2 രാജാക്കന്മാർ 3:10

പാപങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ട മാറാെത അവയിൽ
തുടർന്ന.്

4 േമാവാബ ്രാജാവായ േമെശക്ക്
നിരവധി ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ യി്രസാേയൽരാജാവിന് ഒരു
ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകള െടയും ഒരു
ലക്ഷം ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും േരാമം
െകാടുത്തുവന്നിരുന്നു. 5 എന്നാൽ ആഹാബ്
മരിച്ചേശഷം േമാവാബ ്രാജാവ് യി്രസാേയൽ
രാജാവിേനാട് മത്സരിച്ച . 6 ആ കാലത്ത്
െയേഹാരാംരാജാവ് ശമര്യയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ എണ്ണം എടുത്തു.
7 പിെന്ന അവൻ: “േമാവാബ് രാജാവ് എേന്നാട്
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; േമാവാബ്യേരാട് യുദ്ധത്തിന്
നീ എേന്നാെടാപ്പം േപാരുേമാ?” എന്ന് െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിേനാട് ആളയച്ച്
േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: “ഞാൻ േപാരാം;
നീയും ഞാനും എെന്റ ജനവും നിെന്റ ജനവും
എെന്റ കുതിരകള ം നിെന്റ കുതിരകള ം
ഒരുേപാെലയേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 നാം
ഏതു വഴിക്ക് േപാകണം എന്ന് അവൻ
േചാദിച്ചതിന്: “ഏേദാംമരുഭൂമി വഴിയായി
തേന്ന” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയഹൂദാരാജാവിേനാടും
ഏേദാംരാജാവിേനാടും ഒപ്പം പുറെപ്പട്ട ;
അവർ ഏഴു ദിവസം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞേശഷം,
ൈസന്യത്തിനും മൃഗങ്ങൾക്കും െവള്ളം
കിട്ടാെതയായി. 10 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
രാജാവ്: “അേയ്യാ,ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാെരയും
യേഹാവ വിളിച്ച വരുത്തിയത് അവെര
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േമാവാബ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിേക്കണ്ടതിേനാ?”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്:
“നാം യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ
ഇവിെട യേഹാവയുെട ്രപവാചകനായി
ആരുമില്ലേയാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ
ഒരുവൻ: “ഏലീയാവിന് ശു്രശൂഷ െചയ്തിരുന്ന
ശാഫാത്തിെന്റ മകൻ എലീശാ ഇവിെട ഉണ്ട്”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 “അവൻ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഉള്ളവൻ” എന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവും
െയേഹാശാഫാത്തും ഏേദാംരാജാവും ഒരുമിച്ച്
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 13 എലീശാ
യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട:് “എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ നിനെക്കന്തു കാര്യം? നീ നിെന്റ
അപ്പെന്റയും അമ്മയുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെട
അടുക്കൽ െചല്ല ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്
യി്രസാേയൽ രാജാവ് അവേനാട:് “അങ്ങെനയല്ല;
ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാെരയും േമാവാബ്യരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുവാൻ യേഹാവ അവെര
വിളിച്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
14അതിന്ന് എലീശാ: “ഞാൻ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയാണ, െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത് നിേന്നാെടാപ്പം
ഇല്ലായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്ന
േനാക്കുകേയാ ്രശദ്ധിക്കേയാ ഇല്ലായിരുന്നു;
15 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു വീണവാദ്യക്കാരെന
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. വീണവാദ്യക്കാരൻ വായിക്കുേമ്പാൾ
യേഹാവയുെട ൈക എലീശയുെടേമൽ വന്നു.



2 രാജാക്കന്മാർ 3:16 xii 2 രാജാക്കന്മാർ 3:24

16 അവൻ പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഈ താഴ്വരയിൽ
അേനകം കുഴികൾ െവട്ട വിൻ. 17 നിങ്ങൾ
കാറ്റ ം, മഴയും കാണുകയില്ല; എന്നാൽ നിങ്ങള ം,
നിങ്ങള െട ആടുമാടുകള ം, വാഹനമൃഗങ്ങള ം
കുടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ താഴ്വര െവള്ളംെകാണ്ട്
നിറയും. 18 ഇത് യേഹാവയ്ക്ക് നിസ്സാര കാര്യം
അേ്രത. കൂടാെത അവൻ േമാവാബ്യെരയും
നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തരും. 19 നിങ്ങൾ
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങള ം േ്രശഷ്ഠനഗരങ്ങള ം
ജയിച്ചടക്കുകയും നല്ലവൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം
മുറിക്കയും നീരുറവുകെളല്ലാം അെടച്ച കളകയും
നല്ല നിലങ്ങെളല്ലാം കല്ല് വാരിയിട്ട നശിപ്പിക്കയും
െചയ്യ ം”. 20പിെറ്റന്ന്രാവിെലേഭാജനയാഗത്തിെന്റ
സമയത്ത് െവള്ളം െപെട്ടന്ന് ഏേദാംവഴിയായി
വരികയും; േദശം െവള്ളംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു.
21 എന്നാൽ ഈ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങേളാട്
യുദ്ധം െചയ് വാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്
േമാവാബ്യർ േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ ആയുധം
എടുക്കാൻ ്രപായമായഎല്ലാവേരയും വിളിച്ച കൂട്ടി
േദശത്തിെന്റ അതിർത്തിയിൽ െചന്നുനിന്നു.
22 രാവിെല അവർ എഴുേന്നറ്റ് േനാക്കിയേപ്പാൾ
സൂര്യ്രപകാശത്താൽ അവരുെട മുൻപിലുള്ള
െവള്ളം രക്തംേപാെല ചുവപ്പായി േതാന്നി:
23 “അത് രക്തമാകുന്നു; ആ രാജാക്കന്മാർ
തമ്മിൽ െപാരുതി നശിച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ
േമാവാബ്യേര, െകാള്ളയിടുവാൻ വരുവിൻ”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 24 അങ്ങെന അവർ
യി്രസാേയൽപാളയത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
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യി്രസാേയല്യർ േമാവാബ്യെര േതാല്പിച്ച് ഓടിച്ച .
അവർ േമാവാബ്യേദശത്ത് കടന്ന് േമാവാബ്യരിൽ
അേനകം േപെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 25 അവർ
പട്ടണങ്ങൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; നല്ല നിലെമല്ലാം
കല്ല കൾ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ച ; നീരുറവുകൾ
അടച്ച കളഞ്ഞു; നല്ലവൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം മുറിച്ച ;
കീർഹേരെശത്ത് പട്ടണം മാ്രതം അവർ കല്ല കൾ
ഇട്ട് നശിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാൽ കവിണക്കാർ
അതിെന വളഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
26 േമാവാബ ്രാജാവ് യുദ്ധം അതികഠിനമായി
എന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ ഏേദാംരാജാവിെന
അണിമുറിച്ചാ്രകമിേക്കണ്ടതിന് എഴുനൂറ്
ആയുധധാരികെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്നു;
എങ്കിലും അവൻ അതിൽ വിജയിച്ചില്ല.
27ആകയാൽഅവൻതെന്റേശഷംവാഴുവാനുള്ള
ആദ്യജാതെന മതിലിേന്മൽ ദഹനയാഗം
കഴിച്ച . അേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർക്കു േനെര
േമാവാബ്യരുെട മഹാേകാപം* ജ്വലിച്ചതുെകാണ്ട്
അവർ അവെന വിട്ട് സ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

4
1 ്രപവാചകശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാള െട ഭാര്യ
എലീശേയാട് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ
ദാസനായിരുന്ന എെന്റ ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായി;
നിെന്റ ദാസൻ യേഹാവാഭക്തനായിരുന്നു

* 3. 27 മഹാേകാപം മഹാേകാപം എന്ന്രപേയാഗം
ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധേത്താടുള്ള ബന്ധത്തില ് പഴയ
നിയമത്തില ്സാധാരണമാണ ്. ഇങ്ങെന ഒരു കാര്യം െചയ്യ വാന ്
്രപേകാപിപ്പിച്ചതിന് യേഹാവശിക്ഷിക്കുെമന്ന്അവര ്ഭയന്നു.
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എന്ന് നിനക്കറിയാമേല്ലാ; എെന്റ ഭർത്താവ്
കടക്കാരനായി മരിച്ചതിനാൽ ഇേപ്പാൾ
ആ കടക്കാരൻ എെന്റ രണ്ടു മക്കെള
അടിമകളാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു”. 2 എലീശ
അവേളാട:് “ഞാൻനിനക്ക്എന്ത്െചയ്തുതരണം
എന്ന് പറയുക; വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്താണുള്ളത?്”
എന്ന് േചാദിച്ച . “ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാെത
അടിയെന്റ വീട്ടിൽ മെറ്റാന്നും ഇല്ല” എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു. 3അതിന് അവൻ: “നീ െചന്ന് നിെന്റ
അയല്ക്കാേരാട് ഒഴിഞ്ഞ പാ്രതങ്ങൾ വായ്പ
വാങ്ങുക; പാ്രതങ്ങൾ കുറവായിരിക്കരുത.്
4 പിെന്ന നീയും നിെന്റ മക്കള ം അകത്ത് കയറി
വാതിൽ അടച്ച,് ഒഴിഞ്ഞ പാ്രതങ്ങളിെലല്ലാം
എണ്ണ പകരുക; നിറഞ്ഞ പാ്രതങ്ങൾ ഒരു
ഭാഗത്തുമാറ്റിവക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5അവൾ
അവെനവിട്ട് വീട്ടിൽെചന്ന് തെന്റമക്കേളാടുകൂെട
അകത്ത് കടന്ന് വാതിൽ അടച്ച ; മക്കൾ
അവൾക്ക് പാ്രതങ്ങൾ െകാടുക്കുകയും അവൾ
അവയിേലക്ക് എണ്ണ പകരുകയും െചയ്തു.
6 പാ്രതങ്ങൾ നിറഞ്ഞേശഷം അവൾ തെന്റ
മകേനാട്: “ഇനിയും പാ്രതം െകാണ്ടുവരുക”എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവൻഅവേളാട:് “പാ്രതം ഒന്നും ഇല്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ എണ്ണ നിന്നുേപായി.
7അവൾ െചന്ന് ൈദവപുരുഷേനാട് ഈ കാര്യം
അറിയിച്ച . “നീ േപായി ഈ എണ്ണ വിറ്റ് കടം
വീട്ട ക. മിച്ചമുള്ള പണം െകാണ്ട് നീയും മക്കള ം
ഉപജീവനംകഴിച്ച െകാള്ള ക”എന്ന് പറഞ്ഞു.

8 ഒരു ദിവസം എലീശാ ശൂേനമിേലക്ക് േപായി;
അവിെട ധനികയാേയാരു സ്്രതീ ഉണ്ടായിരുന്നു;
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അവൾ അവെന വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ
വേരണം എന്ന് നിർബ്ബന്ധിച്ച . അതിനുേശഷം
അവൻ ആ വഴി േപാകുേമ്പാെഴാെക്കയും
ഭക്ഷണത്തിന് അവിെട കയറും. 9 അവൾ
തെന്റ ഭർത്താവിേനാട്: “നമ്മുെട വഴിയിലൂെട
മിക്കവാറും കടന്നുേപാകുന്ന ഈയാൾ
വിശുദ്ധനാേയാരു ൈദവപുരുഷൻ എന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു. 10 നമുക്ക് വീട്ടിൻ മുകളിൽ െചറിയ
ഒരു മാളികമുറി ഉണ്ടാക്കാം; അതിൽ ഒരു
കട്ടിലും േമശയും കേസരയും നിലവിളക്കും
െവക്കാം; അവൻ നമ്മുെട അടുക്കൽ
വരുേമ്പാൾ അവന് അവിെട പാർക്കാമേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന ഒരു ദിവസം അവൻ
അവിെട വരുവാൻ ഇടയായി; അവൻ ആ
മാളികമുറിയിൽ കയറി അവിെട കിടന്നുറങ്ങി.
12 അവൻ തെന്റ ഭൃത്യനായ േഗഹസിേയാട:്
“ശൂേനംകാരത്തിെയ വിളിക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻ അവെള വിളിച്ച . അവൾ അവെന്റ
മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നു. 13 അവൻ അവേനാട്:
“നീ ഇ്രത താല്പര്യേത്താെട ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കരുതിയേല്ലാ? നിനക്ക് േവണ്ടി എന്ത് െചേയ്യണം?
രാജാവിേനാേടാ േസനാധിപതിേയാേടാ നിനക്ക്
േവണ്ടി എെന്തങ്കിലും പറേയണ്ടതുേണ്ടാ?”
എന്ന് നീ അവേളാട് േചാദിക്ക, എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിന് അവൾ: “ഞാൻ സ്വജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ
വസിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 എന്നാൽ
അവൾക്കുേവണ്ടി എന്തുെചയ്യാൻ കഴിയും എന്ന്
അവൻ േചാദിച്ചതിന് േഗഹസി: “അവൾക്ക്
മകനില്ലേല്ലാ; അവള െട ഭർത്താവ് വൃദ്ധനും
ആകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 “അവെള വിളിക്ക”
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എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവെള
വിളിച്ചേപ്പാൾ അവൾ വാതില്ക്കൽ വന്നുനിന്നു.
16 അേപ്പാൾ അവൻ: “വരുന്ന ആണ്ടിൽ ഈ
സമയം ആകുേമ്പാൾ നീ ഒരു മകെന മാറിൽ
അെണക്കുവാൻ ഇടയാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിന്ന് അവൾ: “അല്ല, ൈദവപുരുഷനായ
എെന്റ യജമാനേന, അടിയേനാട് േഭാഷ്ക്
പറയരുേത” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 ആ സ്്രതീ
ഗർഭംധരിച്ച് പിെറ്റ ആണ്ടിൽ, എലീശാ അവേളാട്
പറഞ്ഞസമയത്തുതേന്ന, ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
18 ബാലൻ വളർന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം അവൻ
െകായ്ത്തുകാേരാടുകൂെട ഇരുന്നതെന്റഅപ്പെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. 19അവൻഅപ്പേനാട്: “എെന്റ
തല, എെന്റ തല” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഒരു
ബാല്യക്കാരേനാട:് “ഇവെന എടുത്ത് അമ്മയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ട് േപാകുക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
20അവൻബാലെനഎടുത്ത്അവെന്റഅമ്മയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ ഉച്ചവെര
അവള െട മടിയിൽ ഇരുന്നേശഷം മരിച്ച േപായി.
21അേപ്പാൾഅവൾമാളികമുറിയിൽകയറിെച്ചന്ന്
അവെന ൈദവപുരുഷെന്റ കട്ടിലിൽ കിടത്തി,
വാതിൽ അെടച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. 22 പിെന്ന
അവൾ തെന്റ ഭർത്താവിെന വിളിച്ച : “ഞാൻ
േവഗത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ
േപായിവേരണ്ടതിന് എനിക്ക് ഒരു ഭൃത്യെനയും
ഒരു കഴുതെയയും തരണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
23അതിന് അവൻ: “ഇന്ന് നീ അവെന്റഅടുക്കൽ
േപാകുന്നത് എന്തിന?് ഇന്ന് അമാവാസ്യേയാ,
ശബ്ബേത്താഅല്ലേല്ലാ”എന്ന് പറഞ്ഞു. “സാരമില്ല”
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എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 24 അങ്ങെന അവൾ
കഴുതപ്പ റത്ത് േകാപ്പിട്ട് കയറി ഭൃത്യേനാട:്
“കഴുതെയ േവഗത്തിൽ െതളിച്ച വിടുക;
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാെത വഴിയിൽ എവിെടയും
നിർത്തരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 അവൾ
കർേമ്മൽപർവ്വതത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി; ൈദവപുരുഷൻ അവെള
ദൂരത്ത് കണ്ടേപ്പാൾ തെന്റ ബാല്യക്കാരനായ
േഗഹസിേയാട:് “അതാ, ശൂേനംകാരത്തി വരുന്നു;
നീ ഓടിെച്ചന്ന് അവെള എതിേരറ്റ:് 26 ‘സുഖം
തെന്നേയാ? ഭർത്താവ് സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ?
ബാലന് സുഖമുേണ്ടാ?’ എന്ന് അവേളാടു
േചാദിേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. “സുഖം തേന്ന”
എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 27അവൾ പർവ്വതത്തിൽ
ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അവെന്റ കാൽക്കൽ വീണു; േഗഹസി അവെള
പിടിച്ച മാറ്റ വാൻ അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ
ൈദവപുരുഷൻ: “അവെള വിടുക; അവൾക്ക്
വലിയ മേനാവ്യസനം ഉണ്ട;് യേഹാവ അത്
എെന്ന അറിയിക്കാെത മറച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 28 “ഞാൻ യജമാനേനാട് ഒരു മകെന
േചാദിച്ചിരുന്നുേവാ? എെന്ന ചതിക്കരുേത
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേയാ” എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു. 29 ഉടെന അവൻ േഗഹസിേയാട:്
“നീ അരെകട്ടി എെന്റ വടിയും കയ്യിൽ എടുത്ത്
േപാകുക; നീ ആെര എങ്കിലും കണ്ടാൽ
വന്ദനം െചയ്യരുത;് നിെന്ന വന്ദനം െചയ്താൽ
്രപതിവന്ദനം പറയുകയും അരുത;് എെന്റ വടി
ബാലെന്റ മുഖത്തു െവേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
30 എന്നാൽ ബാലെന്റ അമ്മ: “യേഹാവയാണ,
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നിെന്റ ജീവനാണ, ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
അവേളാടുകൂെട േപായി. 31 േഗഹസി അവർക്ക്
മുമ്പായി െചന്ന് വടി ബാലെന്റ മുഖത്തു െവച്ച ;
എങ്കിലും ബാലൻ അനങ്ങുകേയാ ഉണരുകേയാ
െചയ്തില്ല. അതുെകാണ്ട് അവൻ അവെന
എതിേരൽക്കുവാൻ മടങ്ങിവന്നു: “ബാലൻ
ഉണർന്നില്ല”എന്ന് അറിയിച്ച . 32എലീശാ വീട്ടിൽ
വന്നേപ്പാൾ തെന്റ കട്ടിലിൽ ബാലൻ മരിച്ച
കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 33 താനും ബാലനും മാ്രതം
അകത്ത്ഉണ്ടായിരിെക്കഅവൻവാതിൽഅെടച്ച്
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 34 പിെന്ന അവൻ
കയറി ബാലെന്റേമൽ കിടന്നു; തെന്റ വായ്
ബാലെന്റ വായ്േമലും തെന്റ കണ്ണ് അവെന്റ
കണ്ണിേന്മലും തെന്റ ഉള്ളംൈകകൾ അവെന്റ
ഉള്ളം ൈകകളിേന്മലും െവച്ച് അവെന്റേമൽ
കമിഴ്ന്നുകിടന്നേപ്പാൾ ബാലെന്റ േദഹത്തിന്
ചൂടുപിടിച്ച . 35 അവൻ ഇറങ്ങി മുറിയിൽ
അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം നടന്നിട്ട് പിെന്നയും കയറി
അവെന്റേമൽകവിണ്ണ കിടന്നു;അേപ്പാൾബാലൻ
ഏഴു ്രപാവശ്യം തുമ്മി കണ്ണ് തുറന്നു. 36അവൻ
േഗഹസിെയ വിളിച്ച ; “ശൂേനംകാരത്തിെയ
വിളിക്ക” എന്ന് കല്പിച്ച ; അവൻ അവെള
വിളിച്ച . അവൾഅവെന്റഅടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻ: “നിെന്റ മകെന എടുത്തുെകാണ്ട്
െപായ്െക്കാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 37 അവൾ
അകത്ത് െചന്ന്അവെന്റകാല്ക്കൽസാഷ്ടാംഗം
വീണു നമസ്കരിച്ചേശഷം തെന്റ മകെന
എടുത്തുെകാണ്ട് േപായി.
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38 അനന്തരം എലീശാ ഗിൽഗാലിൽ േപായി;
അന്ന് േദശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു;
്രപവാചകഗണംഅവെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ തെന്റ ഭൃത്യേനാട:് “നീ വലിയ കലം
അടുപ്പത്ത് െവച്ച് ്രപവാചക ഗണത്തിനു പായസം
ഉണ്ടാക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 39 ഒരുത്തൻ ചീര
പറിപ്പാൻ വയലിൽ െചന്നു; ഒരു കാട്ട വള്ളി കണ്ട്
മടിനിറയ േപച്ച ര പറിച്ച െകാണ്ടുവന്നു; അവർ
അറിയായ്കയാൽഅരിഞ്ഞുപായസക്കലത്തിൽ
ഇട്ട . 40 അവർ അത് ആള കൾക്കു വിളമ്പി;
അവർ പായസം കുടിക്കുേമ്പാൾ നിലവിളിച്ച ;
“േഹ ൈദവപുരുഷാ, കലത്തിൽ മരണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 41അവർക്ക്ആപായസംകുടിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. “മാവ് െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു അത് കലത്തിൽ ഇട്ട :
“ആള കൾക്ക് വിളമ്പിെകാടുക്കുക എന്ന്
പറഞ്ഞു. പിെന്ന േദാഷകരമായെതാന്നും
കലത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

42 അനന്തരം ബാൽ-ശാലീശയിൽ നിന്ന്
ഒരാൾ ൈദവപുരുഷന് ആദ്യഫലമായി ഇരുപത്
യവത്തപ്പവും മലരും േതാൾസഞ്ചിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. “ജനത്തിന് അത് തിന്നുവാൻ
െകാടുക്ക” എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച . 43 അതിന്
അവെന്റ ബാല്യക്കാരൻ: “ഞാൻ ഇത്
നൂറുേപർക്ക് എങ്ങെന വിളമ്പും?” എന്ന്
േചാദിച്ച . അവൻ പിെന്നയും: “ജനത്തിന് അത്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക, അവർ തിന്നുകയും
േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 44അങ്ങെന
അവൻ അവർക്ക് വിളമ്പിെക്കാടുത്തു;
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യേഹാവയുെട വചന്രപകാരംഅവർ തിന്നുകയും
േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

5
1 അരാം രാജാവിെന്റ ൈസന്യാധിപനായ
നയമാൻ മുഖാന്തരം യേഹാവ അരാമിന്
ജയം നല്കിയതുെകാണ്ട് അവെന്റ യജമാനൻ
അവെന മഹാനും മാന്യനും ആയി കരുതി;
അവൻ പരാ്രകമശാലി എങ്കിലും കുഷ്ഠേരാഗി
ആയിരുന്നു. 2 അരാമ്യ പടയാളികൾ
യി്രസാേയൽ േദശത്ത് കവർച്ച നടത്തിയേപ്പാൾ
ഒരു െചറിയ െപൺകുട്ടിെയ പിടിച്ച െകാണ്ട്
േപായിരുന്നു;അവൾനയമാെന്റ ഭാര്യക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്തുവന്നു. 3അവൾതെന്റയജമാനത്തിേയാട്:
“യജമാനൻ ശമര്യയിെല ്രപവാചകെന്റ
അടുക്കൽ േപായിരുെന്നങ്കിൽ അവൻ അവെന്റ
കുഷ്ഠേരാഗം മാറ്റിെക്കാടുക്കുമായിരുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 നയമാൻ രാജാവിേനാട:്
“യി്രസാേയൽ േദശക്കാരിയായ െപൺകുട്ടി
ഇന്നിന്ന്രപകാരം സംസാരിച്ച ”എന്ന് േബാധിപ്പിച്ച .
5 “നീ േപായിവരിക;ഞാൻയി്രസാേയൽരാജാവിന്
ഒരു എഴുത്തു തരാം” എന്ന് അരാം രാജാവ്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ പത്തു താലന്ത്
െവള്ളിയും ആറായിരം േശെക്കൽ െപാന്നും
പത്തു കൂട്ടം വസ്്രതങ്ങള ം എടുത്ത് പുറെപ്പട്ട .
6 അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
എഴുത്തുംെകാണ്ട് െചന്നു; അതിൽ: “ഈ
എഴുത്ത്െകാണ്ടുവരുന്നഎെന്റഭൃത്യൻനയമാെന്റ
കുഷ്ഠേരാഗം നീ മാറ്റിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
അവെന നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു”
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എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. 7 യി്രസാേയൽ രാജാവ്
എഴുത്തു വായിച്ചേപ്പാൾ വസ്്രതം കീറി: “അവൻ
ഇതാ, കുഷ്ഠേരാഗം മാറ്റിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന്
ഒരാെള എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു!
െകാല്ല വാനും ജീവിപ്പിക്കുവാനും ഞാൻ
ൈദവേമാ? േനാക്കുവിൻ, അവൻ
ഇതിനാൽ എേന്നാട് ശണ്ഠക്ക് കാരണം
അേന്വഷിക്കയല്ലേയാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 യി്രസാേയൽ രാജാവ് വസ്്രതം കീറിക്കളഞ്ഞു
എന്ന് ൈദവപുരുഷനായ എലീശാ േകട്ടേപ്പാൾ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:് “നീ വസ്്രതം
കീറിക്കളഞ്ഞത് എന്തിന?് അവൻ എെന്റ
അടുക്കൽ വരെട്ട; എന്നാൽ യി്രസാേയലിൽ
ഒരു ്രപവാചകൻ ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയും”
എന്ന് പറയിച്ച . 9 അങ്ങെന നയമാൻ
രഥേത്താടും കുതിരകേളാടുംകൂടി എലീശയുെട
വീട്ട വാതില ്ക്കൽ വന്ന് നിന്നു. 10 എലീശാ
ആളയച്ച്: “നീ െചന്ന് േയാർദ്ദാനിൽ ഏഴു
്രപാവശ്യം കുളിക്കുക; അേപ്പാൾ നിെന്റ േദഹം
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലയായി നീ ശുദ്ധനാകും”
എന്ന് പറയിച്ച . 11അേപ്പാൾ നയമാൻ ഏറ്റവും
്രകുദ്ധിച്ച് അവിെടനിന്നും പുറെപ്പട്ട ; “അവൻ
തെന്ന പുറത്തുവന്ന് എെന്റ അടുത്തുനിന്ന്
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമെത്ത
വിളിച്ച് ്രപാർത്ഥിച്ച് തെന്റ ൈക എെന്റ മീെത
ചലിപ്പിച്ച് കുഷ്ഠേരാഗം സൗഖ്യമാക്കും എന്ന്
ഞാൻ വിചാരിച്ച . 12 ദേമ്മെശക്കിെല നദികളായ
അബാനയും പർപ്പരും യി്രസാേയൽേദശത്തിെല
എല്ലാ െവള്ളെത്തക്കാള ം നല്ലതല്ലേയാ? എനിക്ക്
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അവയിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധനാകരുേതാ?” എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവൻ േ്രകാധേത്താെട േപായി.
13 എന്നാൽ അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അടുത്തുവന്ന്
അവേനാട്: “പിതാേവ, ്രപവാചകൻ ഒരു
വലിയ കാര്യം നിേന്നാട് കല്പിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ
നീ െചയ്യാെത ഇരിക്കുേമാ? പിെന്ന അവൻ:
‘കുളിച്ച് ശുദ്ധനാകുക’ എന്ന് നിേന്നാട് കല്പിച്ചാൽ
എ്രത അധികം അനുസരിേക്കണ്ടതാണ”്
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അേപ്പാൾ അവൻ െചന്ന്
ൈദവപുരുഷെന്റ വചന്രപകാരം േയാർദ്ദാനിൽ
ഏഴു ്രപാവശ്യം മുങ്ങി; അവെന്റ േദഹം െചറിയ
ബാലെന്റ േദഹം േപാെല ആയി; അവൻ
ശുദ്ധനായി തീർന്നു. 15 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ പരിവാരവുമായി ൈദവപുരുഷെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്ന് അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു;
യി്രസാേയലിൽ അല്ലാെത ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ഒരു
ൈദവം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു;
ആകയാൽ അടിയെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു ഒരു
സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
16അതിന് അവൻ: “ഞാൻ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന
യേഹാവയാണ,ഞാൻ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവെന നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ട ം
അവൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല. 17 അേപ്പാൾ
നയമാൻ: “എന്നാൽ രണ്ടു േകാവർകഴുതച്ച മട്
മണ്ണ് അടിയന് തരണേമ; അടിയൻ ഇനി
യേഹാെവക്കല്ലാെത അന്യൈദവങ്ങൾക്ക്
േഹാമയാഗവും ഹനനയാഗവും കഴിക്കുകയില്ല.
18 ഒരു കാര്യത്തിൽ മാ്രതം യേഹാവ
അടിയേനാട് ക്ഷമിക്കുമാറാകെട്ട; എെന്റ
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യജമാനൻ നമസ്കരിപ്പാൻ രിേമ്മാെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്ന് എെന്റൈകത്താങ്ങേലാെട
കുമ്പിടുേമ്പാൾഞാനും രിേമ്മാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
നമസ്കരിച്ച േപാകുന്നതിനു യേഹാവ
അടിയേനാട് ക്ഷമിക്കുമാറാകെട്ട”. 19 അവൻ
അവേനാട്: “സമാധാനേത്താെട േപാകുക”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 നയമാൻ എലീശയുെട
സമീപത്ത് നിന്ന് ദൂെര േപായേശഷം
ൈദവപുരുഷനായഎലീശയുെട ഭൃത്യൻ േഗഹസി:
“അരാമ്യനായ നയമാൻ െകാണ്ടുവന്നത് എെന്റ
യജമാനൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങാെത
വിട്ട കളഞ്ഞുവേല്ലാ; യേഹാവയാണ, ഞാൻ
അവെന്റ പിന്നാെല ഓടിെച്ചന്ന് അവേനാട്
അല്പെമങ്കിലും വാങ്ങും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
21 അങ്ങെന അവൻ നയമാെന പിന്തുടർന്നു.
അവൻ തെന്റ പിന്നാെല ഓടിവരുന്നത്
നയമാൻ കണ്ടേപ്പാൾ രഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി
അവെന എതിേരറ്റ്: “സുഖം തെന്നേയാ?”
എന്ന് േചാദിച്ച . 22 അതിന് അവൻ: “സുഖം
തേന്ന; ഇേപ്പാൾ ്രപവാചക ഗണത്തില ് രണ്ടു
യൗവനക്കാർ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽനിന്ന് എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു; അവർക്ക് ഒരു
താലന്ത് െവള്ളിയും* രണ്ടുകൂട്ടം വസ്്രതങ്ങള ം
തരണേമ എന്ന് പറയാൻ എെന്റ യജമാനൻ
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
23 “ദയവായി രണ്ടു താലന്ത് വാങ്ങണേമ”
എന്ന് നയമാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന
നിർബ്ബന്ധിച്ച് രണ്ട് സഞ്ചിയിൽ രണ്ടു താലന്ത്

* 5. 22 ഒരു താലന്ത് െവള്ളിയുംഏകേദശം 34 ്രഗാം
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െവള്ളിയും രണ്ടുകൂട്ടം വസ്്രതങ്ങള ം െകട്ടി
തെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപരുെട പക്കൽ
െകാടുത്തു; അവർ അത് ചുമന്നുെകാണ്ട്
അവെന്റ മുമ്പിൽ നടന്നു. 24 കുന്നിനരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ അത് അവരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിട്ട്
ബാല്യക്കാെര പറഞ്ഞയച്ച . അവർ മടങ്ങി
േപാവുകയും െചയ്തു. 25പിെന്നഅവൻഅകത്ത്
കടന്ന് യജമാനെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു. അേപ്പാൾ
എലീശാ അവേനാട്: “േഗഹസിേയ, നീ എവിെട
േപായിരുന്നു?” എന്ന് േചാദിച്ച . “അടിയൻ
എങ്ങും േപായില്ല” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
26അതിന്അവൻ: “ആപുരുഷൻരഥത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി നിെന്ന എതിേരറ്റേപ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയം
നിേന്നാട് കൂെട േപാന്നിരുന്നില്ലേയാ? ്രദവ്യം
സമ്പാദിക്കുവാനും വസ്്രതം, ഒലിവുേതാട്ടം,
മുന്തിരിേത്താട്ടം, ആടുമാടുകൾ, ദാസീദാസന്മാർ
എന്നിവ വാങ്ങുവാനും ഇതാകുന്നുേവാ സമയം?
27ആകയാൽനയമാെന്റകുഷ്ഠം നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും എേന്നക്കും ബാധിച്ചിരിക്കും” എന്ന്
അവേനാട് പറഞ്ഞു. അവൻ ഹിമംേപാെല
െവളത്ത് കുഷ്ഠേരാഗിയായി എലീശെയ വിട്ട്
പുറെപ്പട്ട േപായി.

6
1 ്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശേയാട്:

“ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക്
തീെര ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങ്
കാണുന്നുവേല്ലാ. 2ഞങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ നദിയുെട
തീരത്ത് െചന്ന് അവിെടനിന്ന് ഓേരാരുത്തനും
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ഓേരാ മരം മുറിച്ച് െകാണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
വസിക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കെട്ട”
എന്ന് േചാദിച്ച . “േപാകുവിൻ” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 3 അവരിൽ ഒരുത്തൻ: “ദയവായി
അടിയങ്ങേളാടുകൂെട േപാേരണേമ” എന്ന്
അേപക്ഷിച്ചതിന് “േപാരാം” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 4അങ്ങെന അവൻ അവേരാടുകൂെട
േപായി; അവർ േയാർദ്ദാെന്റ കരയിൽ എത്തി
മരം മുറിച്ച . 5 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ മരം
മുറിക്കുേമ്പാൾ േകാടാലി ഊരി െവള്ളത്തിൽ
വീണു; “അേയ്യാകഷ്ടം;യജമാനേന,അത്വായ്പ
വാങ്ങിയതായിരുന്നു” എന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ച .
6 “അത് എവിെട വീണു?” എന്ന് ൈദവപുരുഷൻ
േചാദിച്ച ;അവൻആസ്ഥലംഅവെന കാണിച്ച ;
അവൻ ഒരു േകാൽ െവട്ടി അവിെട എറിഞ്ഞു;
ആ ഇരിമ്പ് േകാടാ ലി െപാങ്ങിവന്നു. 7 “അത്
എടുത്തുെകാള്ള ക” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
അവൻൈകനീട്ടിഅത്എടുത്തു.

8 അനന്തരം അരാംരാജാവിന്
യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം ഉണ്ടായി; ഇന്നിന്ന
സ്ഥലത്ത് പാളയം ഇറങ്ങണംഎന്ന്അവൻതെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുമായി ആേലാചന കഴിച്ച . 9എന്നാൽ
ൈദവപുരുഷൻ യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട:്
“ഇന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി കടക്കാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിക്ക; അരാമ്യർ അവിേടക്ക് വരുന്നുണ്ട”്
എന്ന് പറയിച്ച . 10 ൈദവപുരുഷൻ പറഞ്ഞ
സ്ഥലേത്തക്ക് യി്രസാേയൽ രാജാവ് ആളയച്ച്;
അങ്ങെന അവൻ ഒരു ്രപാവശ്യേമാ, രണ്ടു
്രപാവശ്യേമാഅല്ലതെന്നത്താൻരക്ഷിച്ചത്. 11ഇത്
മൂലംഅരാം രാജാവിെന്റ മനസ്സ് ഏറ്റവുംഅധികം



2 രാജാക്കന്മാർ 6:12 xxvi 2 രാജാക്കന്മാർ 6:18

കലങ്ങി; അവൻ ഭൃത്യന്മാെര വിളിച്ച് അവേരാട:്
“നമ്മുെട കൂട്ടത്തിൽ യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ ആെരന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു
തരികയില്ലേയാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . 12അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ: “യജമാനനായ രാജാേവ,
കാര്യം അങ്ങെനയല്ല; നീ കിടപ്പ മുറിയിൽ
സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ യി്രസാേയലിെല
്രപവാചകനായ എലീശാ യി്രസാേയൽരാജാവിെന
അറിയിക്കുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു. 13 “നിങ്ങൾെചന്ന്
അവൻ എവിെട ഇരിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കുവിൻ;
ഞാൻ ആളയച്ച് അവെന പിടിപ്പിക്കും” എന്ന്
അവൻ കല്പിച്ച . എലീശാ േദാഥാനിൽ ഉെണ്ടന്ന്
അവന് അറിവുകിട്ടി. 14 അവൻ അവിേടക്ക്
ശക്തിയുള്ള തെന്റ ൈസന്യെത്ത, കുതിരകള ം
രഥങ്ങള മായി അയച്ച ; അവർ രാ്രതിയിൽ
െചന്ന് പട്ടണം വളഞ്ഞു. 15 ൈദവപുരുഷെന്റ
ഭൃത്യൻ രാവിെലഎഴുേന്നറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒരു ൈസന്യം, കുതിരകള ം രഥങ്ങള മായി
പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു;ബാല്യക്കാരൻ
അവേനാട്: “അേയ്യാ യജമാനേന, നാം
എന്ത് െചയ്യ ം?” എന്ന് േചാദിച്ച . 16 അതിന്
അവൻ: “േപടിേക്കണ്ടാ; നേമ്മാടുകൂെടയുള്ളവർ
അവേരാടു കൂെടയുള്ളവെരക്കാൾ അധികം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന എലീശാ ്രപാർത്ഥിച്ച :
“യേഹാേവ, ഇവൻ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവെന്റ
കണ്ണ് തുറക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. യേഹാവ
ഭൃത്യെന്റ കണ്ണ് തുറന്നു; എലീശയുെട ചുറ്റ ം
അഗ്നിമയമായ കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം െകാണ്ട്
മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു.
18 അരാമ്യർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
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എലീശാ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : “ഈ
ജനെത്ത അന്ധത പിടിപ്പിേക്കണേമ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. എലീശയുെട അേപക്ഷ ്രപകാരം
അവൻ അവെര അന്ധത പിടിപ്പിച്ച . 19എലീശാ
അവേരാട്: “ഇതല്ല വഴി; പട്ടണവും ഇതല്ല; എെന്റ
പിന്നാെല വരുവിൻ; നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്ന
ആള െട അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ
അവെര ശമര്യയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
20 ശമര്യയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ എലീശാ:
“യേഹാേവ, കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവരുെട കണ്ണ്
തുറേക്കണേമ” എന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച . യേഹാവ
അവരുെട കണ്ണ് തുറന്നു;അവർ േനാക്കിയേപ്പാൾ
തങ്ങൾ ശമര്യയുെട നടുവിൽ നില്ക്കുന്നത്
കണ്ടു. 21 യി്രസാേയൽ രാജാവ് അവെര
കണ്ടിട്ട് എലീശേയാട്: “എെന്റ പിതാേവ,
ഞാൻ ഇവെര െകാന്നുകളയെട്ട; ഞാൻ
ഇവെര െകാന്നുകളയെട്ട?” എന്ന് േചാദിച്ച .
22 അതിന് അവൻ: “െകാന്നുകളയരുത;്
നിെന്റ വാൾെകാണ്ടും വില്ല െകാണ്ടും
പിടിച്ചവെര നീ െകാന്നുകളയുേമാ? ഇവർ
തിന്നുകുടിച്ച് തങ്ങള െട യജമാനെന്റ അടുക്കൽ
േപാേകണ്ടതിന് അപ്പവും െവള്ളവും അവർക്ക്
െകാടുക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അങ്ങെന
അവൻ അവർക്ക് വലിയ ഒരു വിരുന്ന്
ഒരുക്കി; അവർ ഭക്ഷിച്ച പാനം െചയ്തേശഷം
അവൻ അവെര വിട്ടയച്ച ; അവർ തങ്ങള െട
യജമാനെന്റഅടുക്കൽേപായി.അരാമ്യൈസന്യം
യി്രസാേയൽേദശേത്തക്ക് പിെന്നവന്നില്ല.

24 അതിന് െറേശഷം അരാം രാജാവായ
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െബൻ-ഹദദ് തെന്റ ൈസന്യവുമായി പുറെപ്പട്ട
െചന്ന് ശമര്യെയ വളഞ്ഞു. 25അവർ ശമര്യെയ
വളഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ അവിെട മഹാക്ഷാമം
ഉണ്ടായി; ഒരു കഴുതത്തെലക്ക് എൺപത്
െവള്ളിക്കാശും കാൽകബ് ്രപാക്കാഷ്ഠത്തിന്
അഞ്ച് െവള്ളിക്കാശും വെര വിലകയറി.
26 ഒരിക്കൽ യി്രസാേയൽ രാജാവ് മതിലിേന്മൽ
നടക്കുേമ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ അവേനാട്:
“യജമാനനായ രാജാേവ, രക്ഷിക്കണേമ” എന്ന്
നിലവിളിച്ച . 27 അതിന് അവൻ: “യേഹാവ
നിെന്ന രക്ഷിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽഞാൻഎവിെടനിന്ന്
നിനക്ക് രക്ഷ കെണ്ടത്തും? െമതിക്കളത്തിൽ
നിേന്നാ, മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിേന്നാ?”എന്ന് േചാദിച്ച .
28 രാജാവ് പിെന്നയും അവേളാട:് “നിെന്റ
സങ്കടം എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവൾ: “ഈ
സ്്രതീ എേന്നാട:് ‘നിെന്റ മകെന െകാണ്ടുവാ;
ഇന്ന് നമുക്ക് അവെന തിന്നാം; നാെള എെന്റ
മകെന തിന്നാം’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 29 അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ എെന്റ മകെന പുഴുങ്ങിത്തിന്നു;
പിെറ്റന്നാൾ ഞാൻ അവേളാട:് ‘നിെന്റ മകെന
െകാണ്ടുവാ; നമുക്ക് അവെനയും തിന്നാം’
എന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ തെന്റ മകെന
ഒളിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 30സ്്രതീയുെട
വാക്ക് േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവ് വസ്്രതം കീറി;അവൻ
മതിലിേന്മൽ നടന്നു േപാവുകയായിരുന്നു; ജനം
അവെന േനാക്കിയേപ്പാൾ അവൻ അകെമ
േദഹം മുഴുവൻ രട്ട് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.
31 “ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ എലീശയുെട തല
ഇന്ന് അവെന്റ ഉടലിേന്മൽ ഇരുന്നാൽ ൈദവം
എേന്നാട് തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട”
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എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 32 എലീശാ തെന്റ
വീട്ടിൽ മൂപ്പന്മാേരാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ
രാജാവ് ഒരാെള തനിക്കുമുമ്പായി അയച്ച ;
ദൂതൻ എലീശയുെട അടുക്കൽ എത്തുന്നതിന്
മുെമ്പ അവൻ മൂപ്പന്മാേരാട:് “എെന്റ തല
എടുത്തുകളയുവാൻ ആെകാലപാതകപു്രതൻ
ആളയച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ?
േനാക്കുവിൻ ദൂതൻ വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾവാതിൽ
അടച്ച് വാതില്ക്കൽഅവെന തടയുക;അവെന്റ
യജമാനെന്റ കാെലാച്ച അവെന്റ പിമ്പിൽ
േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 33അവൻ
അവേരാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ദൂതൻ അവെന്റ അടുക്കൽ എത്തി; “ഇതാ, ഈ
അനർത്ഥം യേഹാവയാൽ വരുന്നു; ഞാൻ ഇനി
യേഹാവെയ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിന?്” എന്ന്
രാജാവ് പറഞ്ഞു.

7
1 അേപ്പാൾ എലീശാ: “യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് േകൾക്കുവിൻ; നാെള ഈ േനരത്ത്
ശമര്യയുെട പടിവാതില്ക്കൽ േശെക്കലിന്
ഒരു െസയാ േഗാതമ്പുമാവും േശക്കലിന് രണ്ടു
െസയാ യവവും വില്ക്കും എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 രാജാവിന്
ൈകത്താങ്ങൽെകാടുക്കുന്നഅകമ്പടിനായകൻ
ൈദവപുരുഷേനാട:് “യേഹാവ ആകാശത്തിൽ
കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ കാര്യം
സാധിക്കുേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ:
“നിെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് നീ അത് കാണും; എങ്കിലും
നീഅതിൽനിന്ന് തിന്നുകയില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.



2 രാജാക്കന്മാർ 7:3 xxx 2 രാജാക്കന്മാർ 7:8

3 അന്ന് കുഷ്ഠേരാഗികളായ നാല് േപർ
പടിവാതില്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
തമ്മിൽതമ്മിൽ: “നാം ഇവിെട കിടന്ന് മരിക്കുന്നത്
എന്തിന?് 4 പട്ടണത്തിൽ െചന്നാൽ അവിെട
ക്ഷാമമായിരിക്കുകെകാണ്ട് നാം ചിലേപ്പാൾ
അവിെടെവച്ച് മരിക്കും; ഇവിെട ആയിരുന്നാലും
മരിക്കും. അതുെകാണ്ട് വരുക, നമുക്ക്
അരാമ്യപാളയത്തിൽ േപാകാം; അവർ നെമ്മ
ജീവേനാെട വച്ചാൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കും;
അവർ നെമ്മ െകാന്നാൽ നാം അതിനും
തയാറായിരിക്കണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 5അങ്ങെന
അവർ അരാംപാളയത്തിൽ േപാകുവാൻ
സന്ധ്യാസമയത്ത് പുറെപ്പട്ട് അരാംപാളയത്തിെന്റ
അടുത്ത് വന്നേപ്പാൾഅവിെടആെരയും കണ്ടില്ല.
6കർത്താവ്അരാമ്യൈസന്യെത്തരഥങ്ങള െടയും
കുതിരകള െടയും മഹാൈസന്യത്തിെന്റയും
ആരവം േകൾപ്പിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
തമ്മിൽതമ്മിൽ: “ഇതാ, നമ്മുെടേനെര
യുദ്ധത്തിനായി യി്രസാേയൽ രാജാവ്
ഹിത്യരാജാക്കന്മാെരയും ഈജിപ്റ്റ്
രാജാക്കന്മാെരയും നമുക്ക് വിേരാധമായി
കൂലിക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
7 അതുെകാണ്ട് അവർ സന്ധ്യാസമയത്തുതേന്ന
എഴുേന്നറ്റ് ഓടിേപ്പായി; കൂടാരങ്ങൾ,
കുതിരകൾ, കഴുതകൾ എന്നിവെയല്ലാം
പാളയത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ച് ജീവരക്ഷക്കായി
ഓടിേപ്പായിരുന്നു. 8 ആ കുഷ്ഠേരാഗികൾ
പാളയത്തിെന്റ സമീപം എത്തി ഒരു
കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറി തിന്നുകുടിച്ചേശഷം
അവിെടനിന്ന് െവള്ളിയും െപാന്നും വസ്്രതങ്ങള ം
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എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി ഒളിച്ച െവച്ച ;
മടങ്ങിവന്ന് മെറ്റാരു കൂടാരത്തിനകത്ത്
കയറി അതിൽനിന്നും സാധനങ്ങൾ
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി ഒളിച്ച വച്ച . 9 പിെന്ന
അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ: “നാം െചയ്യന്നത്
ശരിയല്ല; ഇന്ന് സദ്വർത്തമാനദിവസമേല്ലാ;
നാേമാ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; േനരം പുലരുംവെര
നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരും;
ആകയാൽവരുവിൻ;നാം െചന്നു രാജധാനിയിൽ
വിവരം അറിയിക്കുക”. എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 അങ്ങെന അവർ പട്ടണവാതില്ക്കൽ
െചന്ന് കാവല്ക്കാരെന വിളിച്ച : “ഞങ്ങൾ
അരാംപാളയത്തിൽ േപായിരുന്നു; അവിെട
ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല; ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദം
േകൾപ്പാനുമില്ല; കുതിരകള ം കഴുതകള ം
െകട്ടിയിരിക്കുന്ന േപാെല നില്ക്കുന്നു;
കൂടാരങ്ങള ം അതുേപാെല തേന്ന ഇരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 അവൻ മറ്റ് കാവല്ക്കാെര
വിളിച്ച ; അവർ അകത്ത് രാജധാനിയിൽ
അറിവുെകാടുത്തു. 12 രാജാവ് രാ്രതിയിൽ തേന്ന
എഴുേന്നറ്റ് ഭൃത്യന്മാേരാട:് “അരാമ്യർ നേമ്മാടു
െചയ്തത് എെന്തന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം; നാം
വിശന്നിരിക്കയാകുന്നുഎന്ന്അവർക്ക്അറിയാം.
‘അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവരും;
അേപ്പാൾ നമുക്ക് അവെര ജീവേനാെട
പിടിക്കുകയുംപട്ടണത്തിൽകടക്കുകയും െചയ്യാം’
എന്ന ഉറേപ്പാെട അവർ പാളയം വിട്ട േപായി
വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കയാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
13 അതിന് അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ:
“പട്ടണത്തിൽ േശഷിച്ച അഞ്ച് കുതിരകെള
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െകാണ്ടുവരെട്ട; നാം ആളയച്ച് േനാക്കിേക്കണം;
അവർ ഒന്നുകിൽ ഇവിെട പാർത്ത,് േശഷം
യി്രസാേയൽ ജനെത്തേപ്പാെല ക്ഷാമംെകാണ്ട്
മരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ അരാമ്യപാളയത്തിൽ
വച്ച് നശിച്ച് േപാകും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
14 അങ്ങെന അവർ കുതിരകെള െകട്ടിയ
രണ്ട് രഥങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു; രാജാവ്
അവെര അരാമ്യൈസന്യത്തിെന്റ പിന്നാെല
അയച്ച : “നിങ്ങൾ െചന്ന് േനാക്കുവിൻ”
എന്ന് കല്പിച്ച . 15 അവർ േയാർദ്ദാൻവെര
അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു; എന്നാൽ അരാമ്യർ
പലായനം െചയ്തേപ്പാൾ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ
വസ്്രതങ്ങള ം മറ്റ സാധനങ്ങള ംെകാണ്ട്
വഴിെയാെക്ക നിറഞ്ഞിരുന്നു; ദൂതന്മാർ
മടങ്ങിവന്ന് വിവരം രാജാവിെന അറിയിച്ച .
16 അങ്ങെന ജനം പുറെപ്പട്ട് അരാംപാളയം
െകാള്ളയിട്ട . യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
അന്ന് േശെക്കലിന് ഒരു െസയാ േഗാതമ്പുമാവും
േശെക്കലിന് രണ്ടു െസയാ യവവും
വിറ്റ . 17 രാജാവ് തനിക്ക് ൈകത്താങ്ങൽ
െകാടുക്കുന്ന അകമ്പടിനായകെന വാതില്ക്കൽ
വിചാരകനായി നിയമിച്ചിരുന്നു; ജനം
ധാന്യത്തിനായുള്ള തിരക്കിൽ അവെന
ചവിട്ടി െകാന്നുകളഞ്ഞു; രാജാവ്
ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല അവൻ
മരിച്ച േപായിരുന്നു. 18 “നാെള ഈ േനരത്ത്
ശമര്യയുെട പടിവാതില്ക്കൽ േശെക്കലിന്
രണ്ടു െസയാ യവവും േശെക്കലിന് ഒരു
െസയാ േഗാതമ്പുമാവും വില്ക്കും” എന്ന്
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ൈദവപുരുഷൻ രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ഈ അകമ്പടിനായകൻ ൈദവപുരുഷേനാട:്
19 “യേഹാവ ആകാശത്തിൽ കിളിവാതിലുകൾ
ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ വാക്കുേപാെല
സംഭവിക്കുേമാ?” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്
അവൻ: “നിെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് നീ അത് കാണും;
എങ്കിലും നീ അതിൽനിന്ന് തിന്നുകയില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞിരുന്നു. 20 അ്രപകാരം തെന്ന അവന്
ഭവിച്ച ; പടിവാതില്ക്കൽവച്ച ജനം അവെന
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു;അവൻമരിച്ച േപായി.

8
1 അനന്തരം എലീശാ താൻ മകെന
ജീവിപ്പിച്ച െകാടുത്തിരുന്ന സ്്രതീേയാട:്
“നീയും നിെന്റ കുടുംബവും ഇവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് എവിെടെയങ്കിലും പരേദശവാസം
െചയ്തുെകാള്ള ക; യേഹാവ ഒരു ക്ഷാമം
വരുത്തുവാൻ േപാകുന്നു; അത് ഏഴു
സംവത്സരം േദശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 2 ആ സ്്രതീ ൈദവപുരുഷൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്തു;അവള ം കുടുബവും
െഫലിസ്ത്യേദശത്ത് ഏഴു സംവത്സരം
പരേദശവാസം െചയ്തു. 3 ഏഴു സംവത്സരം
കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ െഫലിസ്ത്യേദശത്തുനിന്ന്
മടങ്ങിവന്നു; പിെന്ന അവൾ തെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട
വീടും നിലവും സംബന്ധിച്ച് രാജാവിേനാട് സങ്കടം
േബാധിപ്പിക്കുവാൻ െചന്നു. 4 ആ സമയം
രാജാവ് ൈദവപുരുഷെന്റ ബാല്യക്കാരനായ
േഗഹസിേയാട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.
“എലീശാ െചയ്ത വൻകാര്യങ്ങെളാെക്ക നീ
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എേന്നാട് വിവരിച്ച പറക” എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച .
5 മരിച്ച േപായവെന ജീവിപ്പിച്ച വിവരം അവൻ
രാജാവിെന േകൾപ്പിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന എലീശാ
മകെന ജീവിപ്പിച്ച െകാടുത്തിരുന്നആസ്്രതീ വന്ന്
തെന്റ വീടും നിലവും സംബന്ധിച്ച് രാജാവിേനാട്
സങ്കടം േബാധിപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ േഗഹസി:
“യജമാനനായ രാജാേവ, ഇവൾ തേന്ന ആ
സ്്രതീ; എലീശാ ജീവിപ്പിച്ച െകാടുത്ത മകൻ
ഇവൻ തേന്ന” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 രാജാവ്
സ്്രതീേയാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവള ം അത്
വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു. രാജാവ് ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന
നിയമിച്ച : “അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും
അവൾ േദശം വിട്ട േപായ നാൾമുതൽ
ഇതുവെരയുള്ള നിലത്തിെന്റ ആദായവും
ഇവൾക്കു െകാടുപ്പിക്കണം”എന്ന്കല്പിച്ച .

7 അനന്തരം എലീശാ ദേമ്മെശക്കിൽ
െചന്നു; അന്ന് അരാം രാജാവായ െബൻ-
ഹദദ് േരാഗിയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു;
ൈദവപുരുഷൻ വന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന് അവന്
അറിവുകിട്ടി. 8 രാജാവ് ഹസാേയലിേനാട*്: “ഒരു
സമ്മാനം എടുത്തുെകാണ്ട് ൈദവപുരുഷെന
െചന്നുകണ്ട,് ‘ഈ ദീനം മാറി എനിക്ക് സൗഖ്യം
വരുേമാ’എന്ന്അവൻ മുഖാന്തരം യേഹാവേയാട്
േചാദിക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന
ഹസാേയൽ ദേമ്മെശക്കിെല എല്ലാതരത്തിലും
ഉള്ള വിേശഷവസ്തുക്കൾ തിരെഞ്ഞടുത്ത്
നാല്പത് ഒട്ടകച്ച മടായി അവെന െചന്നുകണ്ട്
അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു: “നിെന്റ മകൻ അരാം

* 8. 8 ഹസാേയലിേനാട് രാജാവിെന്റ അധികാരികളില ്
ഒരുവേനാട്
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രാജാവായ െബൻ-ഹദദ് എെന്ന നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു; ‘ഈ ദീനം മാറി
എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുേമാ’ എന്ന് േചാദിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എലീശാ; 10 നീ
െചന്ന് അവേനാട്: “നിനക്ക് നിശ്ചയമായി
സൗഖ്യം വരും എന്ന് പറക; എന്നാൽ അവൻ
നിശ്ചയമായി മരിച്ച േപാകുെമന്ന് യേഹാവ
എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന അവന് ലജ്ജ
േതാന്നുേവാളംഇമെവട്ടാെതഅവെനഉറ്റ േനാക്കി
ൈദവപുരുഷൻ കരഞ്ഞു. 12 “യജമാനൻ
കരയുന്നത് എന്ത്?” എന്ന് ഹസാേയൽ
േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന േദാഷം
ഞാൻ അറിയുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന; നീ
അവരുെട ദുർഗ്ഗങ്ങെള തീയിൽ ചുടുകയും
അവരുെട യൗവനക്കാെര വാൾെകാണ്ട്
െകാല്ല കയും അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങെള അടിച്ച
െകാല്ല കയും അവരുെട ഗർഭിണികള െട
ഉദരം പിളർക്കയും െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
13 “ഈ മഹാകാര്യം െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന
നായായ അടിയൻ എന്തുമാ്രതമുള്ള ” എന്ന്
ഹസാേയൽ പറഞ്ഞതിന് എലീശാ: “നീ
അരാമിൽ രാജാവാകുെമന്ന് യേഹാവ എനിക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
14 അവൻ എലീശെയ വിട്ട് പുറെപ്പട്ട് തെന്റ
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ: “എലീശാ
നിേന്നാട് എന്ത് പറഞ്ഞു”എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച .
“നിനക്ക് നിശ്ചയമായി സൗഖ്യം വരും എന്ന്
അവൻഎേന്നാട് പറഞ്ഞു”എന്ന്അവൻ ഉത്തരം
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പറഞ്ഞു. 15 പിെറ്റന്നാൾ അവൻ ഒരു കമ്പിളി
എടുത്ത് െവള്ളത്തിൽമുക്കിഅവെന്റമുഖത്തിട്ട ;
അതിനാൽ അവൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച േപായി;
ഹസാേയൽഅവനു പകരം രാജാവായി.

16 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ആഹാബിെന്റ
മകനായ േയാരാമിെന്റ വാഴ്ചയുെട അഞ്ചാം
ആണ്ടിൽ, െയേഹാശാഫാത്ത് െയഹൂദയിൽ
രാജാവായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ
െയേഹാരാം െയഹൂദയിൽ രാജാവായി. 17അവൻ
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് മുപ്പത്തിരണ്ട്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ എട്ട് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. 18ആഹാബിെന്റ മകൾ
അവന് ഭാര്യയായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ
ആഹാബ് ഗൃഹെത്തേപ്പാെല യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ നടന്ന് യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു. 19 എങ്കിലും
യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാട്,അവനും
അവെന്റ മക്കൾക്കും എേന്നക്കും ഒരു ദീപം
നല്കും,എന്ന് വാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെന്റ നിമിത്തം െയഹൂദെയ നശിപ്പിക്കുവാൻ
തനിക്കു മനസ്സായില്ല. 20 അവെന്റ കാലത്ത്
ഏേദാമ്യർ െയഹൂദയുെട അധികാരേത്താട്
മത്സരിച്ച തങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന
വാഴിച്ച . 21 അേപ്പാൾ െയേഹാരാം നിരവധി
രഥങ്ങള മായി സായിരിേലക്ക് െചന്നു;
എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
തെന്ന വളഞ്ഞിരുന്ന ഏേദാമ്യെരയും
രഥനായകന്മാെരയും േതാല്പിച്ച ; പടയാളികൾ
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തങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
22 ഏേദാമ്യർ െയഹൂദയുെട അധികാരേത്താട്
ഇന്നുവെര മത്സരിച്ച നില്ക്കുന്നു; ആ
കാലത്ത് തെന്ന ലിബ്നയും മത്സരിച്ച .
23 െയേഹാരാമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 24 െയേഹാരാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ
അഹസ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

25 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ആഹാബിെന്റ
മകൻ േയാരാമിെന്റ വാഴ്ചയുെട പ്രന്തണ്ടാം
ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ
മകൻ അഹസ്യാവ് രാജാവായി. 26അഹസ്യാവ്
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തിരണ്ടു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഒരു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അമ്മയുെട േപർ അഥല്യാ എന്നായിരുന്നു;
അവൾ യി്രസാേയൽ രാജാവായ ഒ്രമിയുെട
െപൗ്രതി ആയിരുന്നു. 27 അവൻ ആഹാബ്
ഗൃഹത്തിെന്റ വഴിയിൽ നടന്ന് ആഹാബ് ഗൃഹം
െചയ്തതുേപാെല യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായ
കാര്യങ്ങൾ െചയ്തു; അവൻ ആഹാബിെന്റ
ഗൃഹേത്താട് വിവാഹബന്ധമുള്ളവൻ
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 28 അവൻ ആഹാബിെന്റ
മകനായ േയാരാമിേനാടുകൂെട ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്ക് അരാം രാജാവായ
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ഹസാേയലിേനാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ
േപായി; എന്നാൽ അരാമ്യർ േയാരാമിെന
മുറിേവല്പിച്ച . 29 അരാം രാജാവായ
ഹസാേയലിേനാടുള്ളയുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽെവച്ച്
ഉണ്ടായ മുറിവുകൾക്ക് യി്രസേയലിൽ
ചികിത്സെചേയ്യണ്ടതിന് േയാരാംരാജാവ്
മടങ്ങിേപ്പായി; ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാം
േരാഗിയായതുെകാണ്ട് െകാണ്ട് െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ്
യി്രസേയലിൽഅവെനകാണ്മാൻെചന്നിരുന്നു.

9
1എലീശാ്രപവാചകൻഒരു ്രപവാചകഗണത്തില ്
ഒരുവെന വിളിച്ച് അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “നീ
അരെകട്ടി ഈ ൈതലപാ്രതം എടുത്തുെകാണ്ട്
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് േപാകുക.
2അവിെട എത്തിയേശഷം നിംശിയുെട മകനായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ േയഹൂ എവിെട
ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കെണ്ടത്തി, കൂട്ടംകൂടി
ഇരിക്കുന്നവരുെട നടുവിൽനിന്ന് അവെന
എഴുേന്നല്പിച്ച് ഉൾമുറിയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുക.
3അതിന് േശഷംൈതലപ്പാ്രതം എടുത്ത്അവെന്റ
തലയിൽ ഒഴിച്ച്: ‘ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന്
പറഞ്ഞിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് ഒട്ട ം താമസിക്കാെത
ഓടിേപ്പാരുക”. 4അങ്ങെന ്രപവാചകനായ ആ
യൗവനക്കാരൻ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക്
േപായി. 5 അവൻ അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ
പടനായകന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു:



2 രാജാക്കന്മാർ 9:6 xxxix 2 രാജാക്കന്മാർ 9:11

“നായകാ, എനിക്ക് നിേന്നാട് ഒരു കാര്യം
അറിയിക്കുവാനുണ്ട”്എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന:്
“ഞങ്ങളിൽ ആേരാട?്” എന്ന് േയഹൂ േചാദിച്ച .
“നിേന്നാട് തേന്ന, നായകാ”എന്ന് അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 6 േയഹൂ എഴുേന്നറ്റ് മുറിക്കകത്ത്
കടന്നു; അേപ്പാൾ അവൻ ൈതലം േയഹുവിെന്റ
തലയിൽഒഴിച്ച്അവേനാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ഞാൻ നിെന്ന യേഹാവയുെട
ജനമായ യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7 എെന്റ
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുെട രക്തത്തിനും
യേഹാവയുെട സകലദാസന്മാരുെടയും
രക്തത്തിനും ഈേസെബലിേനാട് ഞാൻ
്രപതികാരം െചേയ്യണ്ടതിന് നിെന്റ യജമാനനായ
ആഹാബിെന്റഗൃഹെത്തനീസംഹരിച്ച കളയണം.
8ആഹാബ് ഗൃഹം അേശഷം നശിച്ച േപാേകണം;
യി്രസാേയലിൽ ആഹാബിനുള്ള സ്വത്രന്തേനാ
ദാസേനാ ആയ പുരുഷ്രപജെയ എല്ലാം ഞാൻ
േഛദിച്ച കളയും. 9ഞാൻ ആഹാബ് ഗൃഹെത്ത
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും അഹീയാവിെന്റ
മകനായ ബെയശയുെട ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും
ആക്കും. 10 ഈേസെബലിെന
യി്രസാേയൽ്രപേദശത്തുെവച്ച് നായ്ക്കൾ
തിന്നുകളയും; അവെള അടക്കം െചയ്യ വാൻ
ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല”. െപെട്ടന്ന് അവൻ
വാതിൽ തുറന്ന് ഓടിേപ്പായി. 11 േയഹൂ തെന്റ
യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട അടുക്കൽ പുറത്ത്
വന്നേപ്പാൾ ഒരുവൻ അവേനാട്: “എന്താകുന്നു
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വിേശഷം? ആ ്രഭാന്തൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നെതന്തിന?്” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ആ പുരുഷെനയും അവൻ
പറഞ്ഞ കാര്യവും അറിയുന്നുവേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 12അേപ്പാൾ അവർ: “അത് േനരല്ല; നീ
ഞങ്ങേളാട് പറയണം”എന്ന്പറഞ്ഞതിന്അവൻ:
“ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നിന്ന
കാര്യങ്ങൾ അവൻ എേന്നാട് സംസാരിച്ച ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 ഉടെന അവർ ബദ്ധെപ്പട്ട്
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വസ്്രതം എടുത്ത്
േകാവണിപ്പടികളിേന്മൽ അവെന്റ കാല്ക്കൽ
വിരിച്ച . കാഹളം ഊതി: “േയഹൂ രാജാവായി”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെനനിംശിയുെട മകനായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ േയഹൂ േയാരാമിന്
വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി. േയാരാമും
യി്രസാേയൽ ജനവും അരാം രാജാവായ
ഹസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ െപടാെത ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിെന കാവൽ നിർത്തി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
15 അരാം രാജാവായ ഹസാേയലിേനാടുള്ള
യുദ്ധത്തിൽ അരാമ്യൈസന്യത്തിൽ നിന്ന്
ഉണ്ടാ യ മുറിവുകൾക്ക് യി്രസേയലിൽെവച്ച്
ചികിത്സെചേയ്യണ്ടതിന് േയാരാംരാജാവ്
മടങ്ങിേപ്പാന്നിരുന്നു. എന്നാൽ േയഹൂ:
“നിങ്ങൾക്ക്സമ്മതെമങ്കിൽയി്രസേയലിൽെചന്ന്
ഈ വർത്തമാനം അറിയിേക്കണ്ടതിന് ആരും
പട്ടണം വിട്ട േപാകാെത സൂക്ഷിക്കണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 16അങ്ങെന േയഹൂ രഥത്തിൽ കയറി
യി്രസാേയലിേലക്ക് േപായി; േയാരാം അവിെട
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കിടപ്പിലായിരുന്നു. േയാരാമിെന കാണുവാൻ
െയഹൂദാ രാജാവായ അഹസ്യാവും അവിെട
വന്നിരുന്നു. 17 യി്രസേയലിെല േഗാപുരമുകളിൽ
ഒരു കാവല്ക്കാരൻ നിന്നിരുന്നു; അവൻ
േയഹൂവിെന്റ കൂട്ടം വരുന്നത് കണ്ടിട്ട്: “ഞാൻ
ഒരു കൂട്ടെത്ത കാണുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േയാരാം: “നീ ഒരു കുതിരപ്പടയാളിെയ
വിളിച്ച് അവരുെട േനെര അയേക്കണം; അവൻ
െചന്ന്, ‘സമാധാനേമാ’ എന്ന് േചാദിക്കെട്ട” എന്ന്
കല്പിച്ച . 18 അങ്ങെന ഒരുവൻ കുതിരപ്പ റത്ത്
അവെന എതിേരറ്റ് െചന്ന്: “സമാധാനേമാ
എന്ന് രാജാവ് േചാദിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
“സമാധാനം െകാണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം?
തിരിഞ്ഞ് എെന്റ പുറെക വരുക” എന്ന് േയഹൂ
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ കാവല്ക്കാരൻ: “ദൂതൻ
അവരുെട അടുക്കൽ േപായി മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല”
എന്ന് അറിയിച്ച . 19 അവൻ മെറ്റാരുവെന
കുതിരപ്പ റത്ത് അയച്ച ; അവനും അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന്: “സമാധാനേമാ എന്ന് രാജാവ്
േചാദിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. സമാധാനവുമായി
നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം? തിരിഞ്ഞു എെന്റ പുറെക
വരുക” എന്ന് േയഹൂ പറഞ്ഞു. 20 അേപ്പാൾ
കാവല്ക്കാരൻ: “അവനും അവരുെട അടുക്കൽ
െചന്നിട്ട് മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല; ആ കാണുന്ന
രഥം ഓടിക്കുന്നത് നിംശിയുെട മകനായ
േയഹൂ ഓടിക്കുന്നതുേപാെല േതാന്നിക്കുന്നു;
്രഭാന്തനേപ്പാെലയാണ് അവൻ ഓടിച്ച വരുന്നത്”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 21 ഉടെന േയാരാം: “രഥം പൂട്ട ക”
എന്ന് കല്പിച്ച ; രഥം പൂട്ടിയേശഷം യി്രസേയൽ
രാജാവായ േയാരാമും െയഹൂദാ രാജാവായ
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അഹസ്യാവും അവനവെന്റ രഥത്തിൽ കയറി
േയഹൂവിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട . യി്രസാേയല്യനായ
നാേബാത്തിെന്റ നിലത്തിൽെവച്ച് അവെന
കണ്ടുമുട്ടി. 22 േയഹൂവിെന കണ്ടേപ്പാൾ
േയാരാം: “േയഹൂേവ, സമാധാനേമാ?” എന്ന്
േചാദിച്ച . അതിന് േയഹൂ: “നിെന്റ അമ്മയായ
ഈേസെബലിെന്റ പരസംഗവും ക്ഷു്രദവും
ഇ്രത അധികമായിരിക്കുേന്നടേത്താളം എന്ത്
സമാധാനം?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 അേപ്പാൾ
േയാരാം രഥം തിരിച്ച് ഓടിച്ച െകാണ്ട്
അഹസ്യാവിേനാട:് “അഹസ്യാേവ, ഇത് േ്രദാഹം!”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 േയഹൂ വില്ല കുെലച്ച്
േയാരാമിെന്റ ഭുജങ്ങള െട മധ്യത്തിേലക്ക്
എയ്തു;അമ്പ് അവെന്റ ഹൃദയം തുളച്ച് മറുപുറം
കടന്നു; അവൻ രഥത്തിൽ ചുരുണ്ടുവീണു.
25 േയഹൂ തെന്റ പടനായകനായ ബിദ്കാേരാട്
പറഞ്ഞത:് “അവെന എടുത്ത് യി്രസേയല്യനായ
നാേബാത്തിെന്റ നിലത്തിേലക്ക് എറിഞ്ഞുകളക;
ഞാനും നീയും ഒരുമിച്ച അവെന്റ അപ്പനായ
ആഹാബിെന കുതിരപ്പ റത്ത് പിന്തുടരുേമ്പാൾ,
26 ‘നാേബാത്തിെന്റ രക്തവും അവെന്റ മക്കള െട
രക്തവും ഇന്നെല ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു
സത്യം എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ഈ
നിലത്തുെവച്ച് ഞാൻഅതിന് പകരം വീട്ട െമന്നും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്നിങ്ങെന
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് അവന് വിേരാധമായി
ഉണ്ടാെയന്ന് ഓർത്തുെകാള്ള ക; അവെന
എടുത്ത് യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം ഈ
നിലത്തിൽ എറിഞ്ഞുകളയുക”. 27 െയഹൂദാ
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രാജാവായ അഹസ്യാവ് ഇതു കണ്ടിട്ട്
ഉദ്യാനഗൃഹത്തിെന്റ വഴിയിലൂെട ഓടിേപ്പായി.
േയഹൂ അവെന പിന്തുടർന്നു: “അവെനയും
രഥത്തിൽെവച്ച് െവട്ടിക്കളയുവിൻ” എന്ന്
കല്പിച്ച . അവർ യിബ്െളയാമിന് സമീപത്തുള്ള
ഗൂർകയറ്റത്തിൽെവച്ച് അവെന െവട്ടി; അവൻ
െമഗിേദ്ദാവിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് അവിെടവച്ച്
മരിച്ച േപായി. 28അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവെന്റ
ശരീരം രഥത്തിൽെവച്ച് െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി, ദാവീദിെന്റനഗരത്തിൽഅവെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു.

29 ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാമിെന്റ
പതിെനാന്നാം ആണ്ടിൽആയിരുന്നു അഹസ്യാവ്
െയഹൂദയിൽ രാജാവായത്. 30 േയഹൂ
യി്രസാേയലിൽ വന്ന കാര്യം ഈേസെബൽ
േകട്ടേപ്പാൾതെന്റകണ്ണിൽമഷിെയഴുതിതലചീകി
മിനുക്കി കിളിവാതിലിൽകൂടി േനാക്കി. 31 േയഹൂ
പടിവാതിൽ കടന്നേപ്പാൾ അവൾ: “യജമാനെന
െകാന്നവനായ സി്രമിക്ക് സമാധാനേമാ?”
എന്ന് േചാദിച്ച . 32 അവൻ തെന്റ മുഖം
കിളിവാതില ്ക്കേലക്ക് ഉയർത്തി: “ആരാണ്
എെന്റ പക്ഷത്തുള്ളത?് ആരാണുള്ളത?്” എന്ന്
േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ രണ്ടുമൂന്ന് ഷണ്ഡന്മാർ
പുറേത്തക്ക് േനാക്കി. 33 “അവെള താെഴ
തള്ളിയിടുവിൻ” എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച . ഉടെന
അവർ അവെള താെഴ തള്ളിയിട്ട ; അവള െട
രക്തം ചുവരിേന്മലും കുതിരകളിേന്മലും െതറിച്ച ;
അവൻ അവെള കാൽക്കീെഴ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു.
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34അവൻ ഭക്ഷിച്ച പാനം െചയ്തേശഷം: “ആ
ശപിക്കെപ്പട്ടവെള െചന്ന് അടക്കം െചയ്യ വിൻ;
അവൾ രാജകുമാരിയല്ലേയാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
35 അവർ അവെള അടക്കം െചയ്യ വാൻ
െചന്നേപ്പാൾഅവള െടതലേയാട്ടിയുംകാലുകള ം
ൈകപ്പത്തികള ം അല്ലാെത മെറ്റാന്നും കണ്ടില്ല.
36അവർമടങ്ങിവന്ന്അവേനാട്അത്അറിയിച്ച .
അേപ്പാൾ അവൻ: “യി്രസേയൽ്രപേദശത്തുെവച്ച്
നായ്ക്കൾ ഈേസെബലിെന്റ മാംസം
തിന്നുകളയും; 37 അത് ഈേസെബൽ എന്നു
പറയുവാൻ കഴിയാെതവണ്ണം ഈേസെബലിെന്റ
മൃതേദഹം യി്രസാേയൽ്രപേദശത്ത് വയലിെല
ചാണകംേപാെല ആകും എന്നിങ്ങെന
യേഹാവ തിശ്ബ്യനായ എലീയാവ് എന്ന തെന്റ
ദാസൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത വചനത്തിെന്റ
നിവൃത്തിതേന്നഇത”്എന്ന് പറഞ്ഞു.

10
1 ആഹാബിന് ശമര്യയിൽ എഴുപത്
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. േയഹൂ
യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും
ആഹാബിെന്റ പു്രതന്മാെര വളർത്തിയവർക്കും
ശമര്യയിേലക്ക് എഴുത്തുകൾ എഴുതി അയച്ചത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ
പു്രതന്മാരും രഥങ്ങള ം കുതിരകള ം ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണവും ആയുധങ്ങള ം നിങ്ങള െട ൈകവശം
ഉണ്ടേല്ലാ. 3 ആകയാൽ ഈ എഴുത്ത്
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ
നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
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ഉത്തമനും േയാഗ്യനുമായവെന കെണ്ടത്തി
അവെന്റ അപ്പെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി
നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ ഗൃഹത്തിനുേവണ്ടി
യുദ്ധം െചയ്യ വിൻ”. 4 അവേരാ ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ട : “രണ്ടു രാജാക്കന്മാർക്ക് അവേനാട്
എതിർത്തുനിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ;
പിെന്ന നാം എങ്ങെന നില്ക്കും?” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 5ആകയാൽ രാജധാനിവിചാരകനും
നഗരാധിപതിയും മൂപ്പന്മാരും പു്രതന്മാെര
വളർത്തിയവരും േയഹൂവിെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച്: “ഞങ്ങൾനിെന്റദാസന്മാർ;ഞങ്ങേളാട്
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യാം;
ഞങ്ങൾ ഒരുത്തെനയും രാജാവാക്കുന്നില്ല;
നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്തുെകാള്ള ക
എന്ന് പറയിച്ച . അവൻ രണ്ടാമതും
എഴുത്ത് എഴുതി: “നിങ്ങൾ എെന്റ പക്ഷം
േചർന്ന് എെന്റ കല്പന േകൾക്കുെമങ്കിൽ
നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരുെട തല
നാെള ഈ േനരത്ത് യി്രസാേയലിൽ എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ”. 6 എന്നാൽ
രാജകുമാരന്മാർ എഴുപത് േപരും തങ്ങെള
വളർത്തുന്ന നഗര്രപധാനികേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നു. 7ഈഎഴുത്ത്അവരുെടഅടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ രാജകുമാരന്മാെര
എഴുപതുേപെരയും െകാന്ന് അവരുെട തല
െകാട്ടയിൽ ആക്കി യി്രസാേയലിൽ അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാടുത്തയച്ച . 8 ഒരു ദൂതൻ
വന്ന് അവേനാട:് “അവർ രാജകുമാരന്മാരുെട
തല െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് അറിയിച്ച .
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“അവെയ പടിപ്പ രവാതില്ക്കൽ രണ്ടു
കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി രാവിെലവെര വേച്ചക്കുവിൻ”
എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച . 9 പിെറ്റന്നാൾ രാവിെല
അവൻ പുറത്തു െചന്നുനിന്ന് സർവ്വജനേത്താടും
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ;
ഞാേനാ എെന്റ യജമാനന് വിേരാധമായി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു;
എന്നാൽ ഇവെര ഒെക്കയും െകാന്നത്
ആർ? 10 ആകയാൽ യേഹാവ ആഹാബ്
ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത യേഹാവയുെട
വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകുകയില്ല
എന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ; യേഹാവ
തെന്റ ദാസനായ ഏലീയാവ് മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”.
11 അങ്ങെന േയഹൂ യി്രസേയലിൽ,
ആഹാബ് ഗൃഹത്തിൽ, േശഷിച്ചവെര
ഒെക്കയും അവെന്റ സകലമ്രന്തിമാേരയും
ബന്ധുക്കെളയും പുേരാഹിതന്മാെരയും ആരും
േശഷിക്കാെതവണ്ണം സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.
12 പിെന്ന അവൻ ശമര്യയിൽ െചന്ന്
വഴിയിൽ ഇടയന്മാർ േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
വീടിനരിെക എത്തിയേപ്പാൾ േയഹൂ 13 െയഹൂദാ
രാജാവായ അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരന്മാെര
കണ്ടിട്ട്: “നിങ്ങൾ ആർ” എന്ന് േചാദിച്ച .
ഞങ്ങൾ അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരന്മാർ;
രാജാവിെന്റയും രാജ്ഞിയുെടയും മക്കെള
വന്ദനം െചയ്യ വാൻ േപാകുകയാകുന്നു” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 14അേപ്പാൾ അവൻ: “അവെര
ജീവേനാെട പിടിക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച ;
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അവർ അവെര ജീവേനാെട പിടിച്ച ; അവെര
നാല്പത്തിരണ്ടുേപെരയും േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
വീടിെന്റ കളത്തിൽവച്ച് െകാന്നു; അവരിൽ
ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല.

15 അവൻ അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
തെന്ന എതിേരൽക്കുവാൻ വരുന്ന േരഖാബിെന്റ
മകനായ േയാനാദാബിെന കണ്ട് വന്ദനം െചയ്ത്
അവേനാട്: “എെന്റ ഹൃദയം നിെന്റ ഹൃദയേത്താട്
േചർന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ ഹൃദയം
പരമാർത്ഥമായിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്ന് േചാദിച്ച .
അതിന് േയാനാദാബ:് “അെത” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന എങ്കിൽ ൈക തരിക. അവൻ
ൈക െകാടുത്തു; അവൻ അവെന തെന്റ
രഥത്തിൽ കയറ്റി. 16 “നീ എേന്നാടുകൂെട വന്ന്
യേഹാവെയക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ശുഷ്കാന്തി
കാണുക” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവെന രഥത്തിൽകയറ്റി;അവർഓടിച്ച േപായി.
17ശമര്യയിൽഎത്തിയേപ്പാൾഅവൻശമര്യയിൽ
ആഹാബ് ഗൃഹത്തിൽ േശഷിച്ചവെര എല്ലാം
യേഹാവ ഏലീയാവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചന്രപകാരം സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 18 പിെന്ന
േയഹൂ സകലജനെത്തയും കൂട്ടി അവേരാട:്
“ആഹാബ് ബാലിെന അല്പേമ േസവിച്ച ള്ള ;
േയഹൂേവാ അവെന അധികം േസവിക്കും.”
എന്ന് പറഞ്ഞു 19 “ആകയാൽ ബാലിെന്റ
സകല്രപവാചകന്മാെരയും സകലദാസന്മാെരയും
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും എെന്റ
അടുക്കൽ വരുത്തുവിൻ; ഒരുത്തനും
വരാതിരിക്കരുത;് ഞാൻ ബാലിന് ഒരു
മഹായാഗം കഴിക്കുവാൻ േപാകുന്നു; വരാത്തവർ
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ആരും ജീവേനാടിരിക്കയില്ല” എന്ന് കല്പിച്ച ;
എന്നാൽ ബാലിെന്റ ആരാധനക്കാെര
നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം േയഹൂ ഈ ഉപായം
്രപേയാഗിച്ച . 20 “ബാലിന് ഒരു വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
വിളംബരം െചയ്യ വീൻ” എന്ന് േയഹൂ കല്പിച്ച .
അവർ അങ്ങെന വിളംബരം െചയ്തു.
21 േയഹൂ യി്രസാേയൽ േദശത്ത് എല്ലായിടത്തും
ആളയച്ചതുെകാണ്ട് ബാലിെന്റ സകല
ആരാധകരും വന്നു; ഒരുത്തനും വരാതിരുന്നില്ല;
അവർ ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ കൂടി;
ബാൽേക്ഷ്രതം ഒരു അറ്റം മുതൽ മേറ്റഅറ്റം
വെര തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. 22 അവൻ വസ്്രതം
സൂക്ഷിക്കുന്നവേനാട:് “ബാലിെന്റ സകല
ആരാധനക്കാർക്കും വസ്്രതം െകാണ്ടുവന്ന്
െകാടുക്ക” എന്ന് കല്പിച്ച . അവൻ വസ്്രതം
െകാണ്ടുവന്ന് െകാടുത്തു. 23 പിെന്ന േയഹൂവും
േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബും
ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ കടന്ന് ബാലിെന്റ
ആരാധനക്കാേരാട:് “ബാലിെന്റ ആരാധനക്കാർ
അല്ലാെത യേഹാവയുെട ആരാധനക്കാർ
ആരും ഇവിെട ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുവീൻ”
എന്ന് കല്പിച്ച . 24 അവർ ഹനനയാഗങ്ങള ം
േഹാമയാഗങ്ങള ം കഴിക്കുവാൻ അകത്ത്
െചന്നേശഷം േയഹൂ പുറത്ത് എൺപതുേപെര
നിർത്തി: “ഞാൻ നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുന്ന
ആള കളിൽ ഒരുവൻ രക്ഷെപട്ടാൽ നിങ്ങള െട
ജീവൻ അവെന്റ ജീവന് പകരമായിരിക്കും”
എന്ന് കല്പിച്ച . 25 േഹാമയാഗം കഴിച്ച
തീർന്നേപ്പാൾ േയഹൂ കാവൽക്കാേരാടും
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പടനായകന്മാേരാടും: “അകത്ത് കടന്ന്
അവെര െകാല്ല വിൻ; ഒരുത്തനും പുറത്ത്
േപാകരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച . അങ്ങെന
അവർ വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ അവെര
െകാന്നു; കാവൽക്കാരും പടനായകന്മാരും
അവെര പുറത്ത് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; ബാല ്
േക്ഷ്രതത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ െചന്ന് 26 ബാല ്
േക്ഷ്രതത്തിെല വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾ പുറത്ത്
െകാണ്ടുവന്ന് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 27 അവർ
ബാൽസ്തംഭെത്ത തകർത്ത് ബാല് േക്ഷ്രതം
ഇടിച്ച്അതിെനവിസർജനസ്ഥലമാക്കിത്തീർത്തു;
അത് ഇന്നുവെര അങ്ങെന ഇരിക്കുന്നു.
28 ഇങ്ങെന േയഹൂ യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
ബാലിെന നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 29 എങ്കിലും
േബേഥലിലും ദാനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
െപാൻകാളക്കുട്ടികെളെക്കാണ്ട് യി്രസാേയലിെന
പാപം െചയ്യ മാറാക്കിയ െനബാത്തിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങൾ
േയഹൂ വിട്ട മാറിയില്ല. 30 യേഹാവ
േയഹൂവിേനാട:് “എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്
നീ നന്നായി െചയ്തതുെകാണ്ടും എെന്റ
ഹിത്രപകാരം ഒെക്കയും ആഹാബ് ഗൃഹേത്താട്
െചയ്തതുെകാണ്ടും നിെന്റ പു്രതന്മാർ
യി്രസാേയലിെന്റ രാജാസനത്തിൽ നാലാം
തലമുറവെര ഇരിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
31 എങ്കിലും േയഹൂ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
പൂർണ്ണമനേസ്സാടുകൂടി നടക്കുന്നതിന് ജാ്രഗത
കാണിച്ചില്ല; യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം
െചയ്യിച്ച െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങെള
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അവൻവിട്ട മാറിയതുമില്ല.
32 ആ കാലത്ത് യേഹാവ യി്രസാേയൽ
രാജ്യത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച കളവാൻ
തുടങ്ങി; ഹസാേയൽ യി്രസാേയലിെന്റ
അതിരുകളില്ലായിടവും അവെര േതാല്പിച്ച .
33 അവൻ േയാർദ്ദാന ് നദിക്കു കിഴക്ക്
ഗാദ്യർ, രൂേബന്യർ, മനെശ്ശയർ എന്നിവരുെട
േദശമായ ഗിെലയാദ് മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കി;
അർേന്നാൻേതാട്ടിനരിെകയുള്ള അേരാേവർ
മുതൽ ഗിെലയാദും ബാശാനും തേന്ന.
34 േയഹൂവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും അവെന്റ
സകലപരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 35 േയഹൂ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന
ശമര്യയിൽഅടക്കം െചയ്തു. അവെന്റ മകനായ
െയേഹാവാഹാസ് അവന് പകരം രാജാവായി.
36േയഹൂശമര്യയിൽയി്രസാേയലിെനവാണകാലം
ഇരുപെത്തട്ട്സംവത്സരംആയിരുന്നു.

11
1 അഹസ്യാവിെന്റ അമ്മയായ അഥല്യാ
തെന്റ മകൻ മരിച്ച േപായി എന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ
എഴുേന്നറ്റ് രാജകുമാരന്മാെര ഒെക്കയും
നശിപ്പിച്ച . 2 എന്നാൽ െയേഹാരാം
രാജാവിെന്റ മകള ം അഹസ്യാവിെന്റ
സേഹാദരിയുമായ െയേഹാേശബ െകാല്ലെപ്പടുന്ന
രാജകുമാരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന
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േമാഷ്ടിെച്ചടുത്ത് അവെനയും അവെന്റ
ധാ്രതിെയയും അഥല്യാ കാണാെത ഒരു
ശയനഗൃഹത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി ഒളിപ്പിച്ച ;
അതുെകാണ്ട് അവെന െകാല്ല വാൻ
ഇടയായില്ല. 3അഥല്യാ വാഴ്ച നടത്തിയ ആറ്
സംവൽസരം അവെന ധാ്രതിേയാടുകൂെട
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.
4 ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയേഹായാദാ ആളയച്ച്
അംഗരക്ഷകരുെടയും അകമ്പടികള െടയും
ശതാധിപന്മാെര വിളിപ്പിച്ച് തെന്റ അടുക്കൽ
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽവരുത്തിഅവേരാട്
സഖ്യത െചയ്തു; അവൻ അവെരെക്കാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ച് സത്യം
െചയ്യിച്ചിട്ട് രാജകുമാരെന അവെര കാണിച്ച്
അവേരാട് കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 5 “നിങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ട കാര്യം ഇതാകുന്നു: ശബ്ബത്തിൽ
തവണമാറി വരുന്ന നിങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ ഒരു
ഭാഗം രാജധാനിക്കും 6 മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
സൂർപടിവാതില്ക്കലും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
അകമ്പടികള െട സ്ഥലത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള
പടിവാതില് ക്കലും കാവൽ നില് ക്കണം;
ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ രാജധാനിക്ക് കിടങ്ങുേപാെല
കാവലായിരിേക്കണം. 7 ശബ്ബത്തിൽ
തവണ മാറിേപാകുന്ന നിങ്ങളിൽ രണ്ടുകൂട്ടം
രാജാവിനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്
കാവലായിരിേക്കണം. 8 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അവരവരുെട ആയുധം ധരിച്ച് രാജാവിെന്റ
ചുറ്റ ം നില് ക്കണം; സംരക്ഷണവലയത്തിനകത്ത്
കടക്കുന്നവെന െകാന്നുകളയണം; രാജാവ്
േപാകയും വരികയും െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും
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നിങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിേക്കണം”.
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
ശതാധിപന്മാർ െചയ്തു; 9 അവർ ശബ്ബത്തിൽ
തവണമാറി വരുന്നവരിലും തവണമാറി
േപാകുന്നവരിലും താന്താെന്റ ആള കെള
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 10 പുേരാഹിതൻ ദാവീദ ്
രാജാവിെന്റ വക യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തങ്ങള ം പരിചകള ം
ശതാധിപന്മാർക്ക് െകാടുത്തു. 11അകമ്പടികൾ
കയ്യിൽ ആയുധവുമായി ആലയത്തിെന്റ
വലത്തുവശം മുതൽ ഇടത്തുവശംവെര
യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും േനെര
രാജാവിെന്റ ചുറ്റ ം നിന്നു. 12 പുേരാഹിതൻ
രാജകുമാരെന പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന്
കിരീടം ധരിപ്പിച്ച് സാക്ഷ്യപുസ്തകം അവന്
െകാടുത്തു; അവർ അവെന രാജാവാക്കി
അഭിേഷകം െചയ്തിട്ട് ൈകെകാട്ടി, “രാജാേവ,
ജയജയ” എന്ന് ആർത്തു. 13 അഥല്യാ
അകമ്പടികള െടയും ജനത്തിെന്റയും ആരവം
േകട്ട് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 14ആചാര്രപകാരം തൂണിെന്റ
അരിെക രാജാവും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
്രപഭുക്കന്മാരും കാഹളക്കാരും നില്ക്കുന്നതും
േദശെത്ത ജനം ഉല്ലസിച്ച് കാഹളം ഊതുന്നതും
കണ്ടിട്ട് അഥല്യാ വസ്്രതം കീറി: “േ്രദാഹം,
േ്രദാഹം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അേപ്പാൾ
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ പടനായകന്മാരായ
ശതാധിപന്മാർക്ക് കല്പന െകാടുത്തു: “അവെള
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അണികളിൽകൂടി പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ;
അവെള അനുഗമിക്കുന്നവെന വാൾെകാണ്ട്
െകാല്ല വിൻ” എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽവച്ച് അവെള
െകാല്ലരുത് എന്ന് പുേരാഹിതൻ കല്പിച്ചിരുന്നു.
16അവർ അവൾക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു;
അവൾ കുതിരവാതിൽ വഴി രാജധാനിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവെള അവിെടെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 17 അനന്തരം അവർ
യേഹാവയുെട ജനമായിരിക്കുെമന്ന,്
െയേഹായാദാ രാജാവിനും ജനത്തിനുംേവണ്ടി
ഉടമ്പടിെചയ്തു. രാജാവും ്രപജകള ം തമ്മിലും
നിയമം െചയ്തു. 18പിെന്ന േദശെത്ത ജനെമല്ലാം
ബാല ്േക്ഷ്രതത്തിൽെചന്ന്അത്ഇടിച്ച്ബാലിെന്റ
ബലിപീഠങ്ങള ം വി്രഗഹങ്ങള ം അേശഷം
ഉടച്ച കളഞ്ഞു; ബാലിെന്റ പുേരാഹിതനായ
മത്ഥാെന ബലിപീഠങ്ങള െട മുമ്പിൽെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. പുേരാഹിതൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കാര്യവിചാരകന്മാെര
നിയമിച്ച . 19 അവൻ അംഗരക്ഷകരുെടയും,
അകമ്പടികള െടയും ശതാധിപന്മാെരയും,
േദശെത്ത സകലജനെത്തയും വിളിച്ച കൂട്ടി
രാജാവിെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന് അകമ്പടികള െട
പടിവാതിൽവഴി രാജധാനിയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േപായി; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു.
20 േദശത്തിെല സകലജനവും സേന്താഷിച്ച ;
നഗരം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അഥല്യെയ അവർ
രാജധാനിക്കരിെകെവച്ച് വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു.
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21 െയേഹാവാശ് രാജാവായേപ്പാൾ അവന് ഏഴ്
വയസ്സായിരുന്നു.

12
1 േയഹൂവിെന്റ ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയേഹാവാശ്
വാഴ്ചതുടങ്ങി; അവൻ െയരൂശേലമിൽ
നാല്പത് സംവത്സരം വാണു. േബർ-
േശബക്കാരത്തിയായ സിബ്യാ ആയിരുന്നു
അവെന്റ അമ്മ. 2 െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ
െയേഹാവാശിെന ഉപേദശിച്ച േപാന്ന കാലത്ത്
അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു.
3എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല; ജനം
പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ച ം ധൂപം കാട്ടിയും
േപാന്നു.

4 െയേഹാവാശ് പുേരാഹിതന്മാേരാട:്
“യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നിേവദിതമായി
പിരിഞ്ഞുകിട്ട ന്ന പണെമല്ലാം ഓേരാ ആെള
മതിച്ച വിലയും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഓേരാരുത്തൻെകാണ്ടുവരുന്നസ്വേമധാദാനമായ
പണവും 5 ഓേരാ പുേരാഹിതനും
താന്താെന്റ പരിചയക്കാേരാട് വാങ്ങി
ആലയത്തിന് േകടുപാട് കാണുന്നിടെത്താെക്ക
അറ്റകുറ്റം തീർക്കണം” എന്ന് കല്പിച്ച .
6 എന്നാൽ െയേഹാവാശ് രാജാവിെന്റ
ഇരുപത്തിമൂന്നാം ആണ്ടിലും പുേരാഹിതന്മാർ
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.
7 ആകയാൽ െയേഹാവാശ് രാജാവ്
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെനയും േശഷം
പുേരാഹിതന്മാെരയും വരുത്തി അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
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തീർക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുെകാണ്ട?് ഇനി
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പരിചയക്കാേരാട് പണം
വാങ്ങാെത ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീർേക്കണ്ടതിന് പണം െകാടുക്കുവിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാർ
േമലാൽ ജനേത്താട് പണം വാങ്ങുകേയാ
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ സമ്മതിച്ച . 9 അേപ്പാൾ
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ ഒരു േപടകം
എടുത്ത് അതിെന്റ മൂടിയിൽ ഒരു ദ്വാരം
ഉണ്ടാക്കി യാഗപീഠത്തിന്നരിെക യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് െവച്ച ; വാതിൽ
കാക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു വരുന്ന പണം എല്ലാം
അതിൽ ഇടും. 10 െപട്ടിയിൽ പണം
വളെരയായി എന്ന് കാണുേമ്പാൾ രാജാവിെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനും മഹാപുേരാഹിതനും കൂെട
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കണ്ട പണം
എണ്ണി സഞ്ചികളിൽ െകട്ടിെവക്കും. 11 അവർ
പണം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
പണി നടത്തുന്ന േമൽവിചാരകന്മാരുെട
പക്കൽ തൂക്കിെക്കാടുക്കും; അവർ
അത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പണിെചയ്യന്ന ആശാരിമാർക്കും ശില്പികൾക്കും
12 കല്പണിക്കാർക്കും കല്ല െവട്ട കാർക്കും
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ േവണ്ട
മരവും െചത്തിയ കല്ല ം വാങ്ങുന്നതിനും
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ േവണ്ട
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മറ്റ് െചലവുകൾക്കായും െകാടുക്കും.
13യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ
പണം െകാണ്ട് െവള്ളിക്കിണ്ണം, ക്രതിക,
കലം, കാഹളം തുടങ്ങി െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള യാെതാരു ഉപകരണങ്ങള ം
അവർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിനായി
ഉണ്ടാക്കാെത 14 പണിെചയ്യന്നവർക്കു മാ്രതം
അത് െകാടുക്കും; അങ്ങെന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർക്കും. 15എന്നാൽ
പണിെചയ്യന്നവർക്ക് െകാടുക്കണ്ടതിന് പണം
ഏറ്റ വാങ്ങിയവേരാട് അവർ കണക്ക് േചാദിച്ചില്ല;
വിശ്വസ്തതേയാെട ആയിരുന്നു അവർ
്രപവർത്തിച്ച േപാന്നത.് 16അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ
പണവും പാപയാഗത്തിെന്റ പണവും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നില്ല;
അത് പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരുന്നു.

17ആകാലത്ത്അരാം രാജാവായ ഹസാേയൽ
യുദ്ധത്തിനായി പുറെപ്പട്ട് ഗത്ത് പിടിച്ചടക്കി;
അനന്തരം ഹസാേയൽ െയരൂശേലമിെന്റ
േനേര ദൃഷ്ടി െവച്ച . 18 െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാവാശ് തെന്റ പിതാക്കന്മാരായ
െയേഹാശാഫാത്ത്, െയേഹാരാം, അഹസ്യാവ്
എന്നീ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിേവദിച്ചിരുന്ന
സകലവസ്തുക്കള ം താൻ നിേവദിച്ചിരുന്ന
വസ്തുക്കള ം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരത്തിലും രാജധാനിയിലും ഉള്ള
െപാന്നും എടുത്ത് അരാം രാജാവായ
ഹസാേയലിന് െകാടുത്തയച്ച ; അങ്ങെന
അവൻ െയരൂശേലമിെന ആ്രകമിക്കാെത
വിട്ട േപായി. 19േയാവാശിെന്റമറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
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അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 േയാവാശിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട് മത്സരിച്ച് അവെനതിെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി സില്ലായിേലക്കു േപാകുന്ന
വഴിയിലുള്ള മിേല്ലാ ഗൃഹത്തിൽെവച്ച് അവെന
െകാന്നു. 21 ശിെമയാത്തിെന്റ മകനായ
േയാസാഖാർ, േശാേമരിെന്റ മകനായ
െയേഹാസാബാദ് എന്നീ ഭൃത്യന്മാരായിരുന്നു
അവെനെവട്ടിെക്കാന്നത.് ദാവീദിെന്റനഗരത്തിൽ
അവെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന
അടക്കം െചയ്തു;അവെന്റ മകനായഅമസ്യാവ്
അവന് പകരം രാജാവായിതീർന്നു.

13
1 െയഹൂദാ രാജാവായ അഹസ്യാവിെന്റ
മകനായ േയാവാശിെന്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാം
ആണ്ടിൽ േയഹൂവിെന്റ മകനായ
െയേഹാവാഹാസ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി.
ശമര്യയിൽ അവൻ പതിേനഴ് സംവത്സരം
വാണു. 2അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു;യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കാെത അവയിൽ തേന്ന
നടന്നു. 3 ആകയാൽ യേഹാവയുെട േകാപം
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച ;അവൻഅവെര
അരാം രാജാവായ ഹസാേയലിെന്റ കയ്യിലും
ഹസാേയലിെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദിെന്റ
കയ്യിലും നിരന്തരം ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
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4 എന്നാൽ െയേഹാവാഹാസ് യേഹാവേയാട്
കരുണയ്ക്കായി അേപക്ഷിച്ച ; അരാം രാജാവ്
യി്രസാേയലിെന പീഡിപ്പിച്ച് െഞരുക്കിയത്
യേഹാവ കണ്ട് അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട .
5 യേഹാവ യി്രസാേയലിന് ഒരു രക്ഷകെന
െകാടുത്തതുെകാണ്ട് അവർ അരാമ്യരുെട
അധികാരത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട ; യി്രസാേയൽ
മക്കൾ പണ്ടെത്തേപ്പാെല തങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ സംഗതിവന്നു.
6 എങ്കിലും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം
െചയ്യിച്ച െയാേരാെബയാംഗൃഹത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾ അവർ വിട്ട മാറാെത അവയിൽ
തേന്നനടന്നു;അേശരാ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശമര്യയിൽ
നീക്കംവന്നില്ല. 7 യേഹാവയായ ൈദവം
െയേഹാവാഹാസിന് അമ്പത് കുതിരേച്ചവകരും
പത്ത് രഥങ്ങള ം പതിനായിരം കാലാള കള ം
അല്ലാെത മറ്റ് യാെതാരു ൈസന്യെത്തയും
േശഷിപ്പിച്ചില്ല; അരാം രാജാവ് അവെര
നശിപ്പിച്ച് െമതിക്കളത്തിെല െപാടിേപാെല
ആക്കിയിരുന്നു. 8 െയേഹാവാഹാസിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും
അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തിയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 9 െയേഹാവാഹാസ്
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;
അവെന ശമര്യയിൽ അടക്കം െചയ്തു;അവെന്റ
മകനായ േയാവാശ്അവന് പകരം രാജാവായി.

10 െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ
മുപ്പേത്തഴാം ആണ്ടിൽ െയേഹാവാഹാസിെന്റ
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മകനായ േയാവാശ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
ശമര്യയിൽ പതിെനാന്നു സംവത്സരം വാണു.
11 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു;യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാബയാമിെന്റ
സകലപാപങ്ങള ം അവൻ ഉേപക്ഷിക്കാെത
അവയിൽ തേന്ന നടന്നു. 12 േയാവാശിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും
െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവിേനാട്
യുദ്ധത്തിൽ കാണിച്ച പരാ്രകമവും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 13 േയാവാശ്
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;
െയാേരാെബയാം അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഭരണം തുടങ്ങി; േയാവാശിെന ശമര്യയിൽ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാേരാടു കൂെട അടക്കം
െചയ്തു.

14 ആ കാലത്ത് എലീശാ മരണകരമായ
േരാഗംപിടിച്ച് കിടപ്പിലായി; അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശ് അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവെന്റ മുഖത്തിനു
മീേത കുനിഞ്ഞ് കരഞ്ഞു; “എെന്റ പിതാേവ,
എെന്റ പിതാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ േതരും
േതരാളികള മായുേള്ളാേവ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
15എലീശാ അവേനാട:് “അമ്പും വില്ല ം എടുക്ക”
എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ അമ്പും വില്ല ം എടുത്തു.
16അേപ്പാൾ അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട:്
“നിെന്റ ൈക വില്ലിേന്മൽെവക്കുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവൻ ൈകവച്ചേപ്പാൾ എലീശാ
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തെന്റ ൈക രാജാവിെന്റ ൈകേമൽ െവച്ച .
17 “കിഴെക്ക കിളിവാതിൽ തുറക്കുക” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അത് തുറന്നേപ്പാൾ:
“അമ്പ് എയ്യ ക” എന്ന് എലീശാ പറഞ്ഞു.
എയ്തേപ്പാൾ അവൻ: “അത് യേഹാവയുെട
ജയാസ്്രതം,അരാമ്യർക്ക് േനെരയുള്ളജയാസ്്രതം
തേന്ന;നീഅേഫക്കിൽെവച്ച്അരാമ്യെര േതാല്പിച്ച്
അേശഷംസംഹരിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 “അമ്പ്
എടുക്കുക” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ
എടുത്തു; “നിലത്തടിക്കുക” എന്ന് അവൻ
യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞു. അവൻ
മൂന്നു്രപാവശ്യം അടിച്ച നിർത്തി. 19 അേപ്പാൾ
ൈദവപുരുഷൻ അവേനാട് േകാപിച്ച ; “നീ
അഞ്ചാറു ്രപാവശ്യം അടിേക്കണ്ടിയിരുന്നു;
എന്നാൽ നീ അരാമ്യെര േതാല്പിച്ച് അേശഷം
സംഹരിക്കുമായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ നീ അരാമ്യെര
മൂന്നു്രപാവശ്യം മാ്രതം േതാല്പിക്കും”എന്ന്പറഞ്ഞു.

20 അതിന് േശഷം എലീശാ മരിച്ച ;
അവർ അവെന അടക്കം െചയ്തു; പിേറ്റ
ആണ്ടിൽ േമാവാബ്യരുെട പടക്കൂട്ടങ്ങൾ
േദശെത്ത ആ്രകമിച്ച . 21 ചിലർ ഒരു
മനുഷ്യെന അടക്കംെചയ്യ േമ്പാൾ ഒരു
പടക്കൂട്ടെത്ത കണ്ട് മൃതശരീരം എലീശായുെട
കല്ലറയിൽ ഇട്ട ; മൃതശരീരം അതിൽ വീണ്
എലീശയുെട അസ്ഥികെള െതാട്ടേപ്പാൾ ജീവിച്ച്
എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.

22 എന്നാൽ െയേഹാവാഹാസിെന്റ
ഭരണകാലെത്താെക്കയും അരാമ്യരാജാവായ
ഹസാേയൽയി്രസാേയലിെനെഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
23 യേഹാവയ്ക്ക് അവേരാട് കരുണയും



2 രാജാക്കന്മാർ 13:24 lxi 2 രാജാക്കന്മാർ 14:3

മനസ്സലിവും േതാന്നി, അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക,്
യാേക്കാബ് എന്നിവേരാടുള്ള തെന്റ
നിയമം നിമിത്തം അവെര കടാക്ഷിച്ച ;
അവെര നശിപ്പിപ്പാൻ അവന് മനസ്സായില്ല;
തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് അവെര
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമില്ല. 24 അരാം രാജാവായ
ഹസാേയൽ മരിച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ മകനായ
െബൻ-ഹദദ് അവന് പകരം രാജാവായി.
25 െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ െയേഹാവാശ്,
തെന്റ അപ്പനായ െയേഹാവാഹാസിേനാട്
ഹസാേയൽയുദ്ധത്തിൽപിടിച്ചിരുന്നപട്ടണങ്ങെള
അവെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദിെന്റ കാലത്ത്
തിരിെക പിടിച്ച . മൂന്നു്രപാവശ്യം േയാവാശ്
അവെന േതാല്പിക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ
പട്ടണങ്ങെളവീെണ്ടടുക്കുകയും െചയ്തു.

14
1യി്രസാേയൽരാജാവായെയേഹാവാഹാസിെന്റ
മകനായ േയാവാശിെന്റ വാഴ്ചയുെട രണ്ടാം
ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ
മകൻ അമസ്യാവ് രാജാവായി. 2 അവൻ
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ
ഇരുപെത്താമ്പത് സംവത്സരം വാണു.
െയരൂശേലംകാരിയായ അവെന്റ അമ്മക്ക്
െയേഹാവദ്ദാൻ എന്ന് േപരായിരുന്നു. 3അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു. തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല അല്ലതാനും;
തെന്റ അപ്പനായ േയാവാശ് െചയ്തതുേപാെല
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അവൻ െചയ്തു. 4 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക്
നീക്കംവന്നില്ല; ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം
കഴിച്ച ം ധൂപംകാട്ടിയും േപാന്നു. 5രാജത്വംഅവന്
സ്ഥിരമായേപ്പാൾ തെന്റ അപ്പനായ രാജാവിെന
െകാന്ന ഭൃത്യന്മാെര അവൻ െകാന്നുകളഞ്ഞു.
6എന്നാൽ ‘പു്രതന്മാർക്കു പകരം പിതാക്കന്മാരും
പിതാക്കന്മാർക്കുപകരംപു്രതന്മാരുംമരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കരുത;് താന്താെന്റ പാപത്തിന്
താന്താൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം’
എന്നുള്ള യേഹാവയുെട കൽപ്പന
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവൻ ആ
െകാലപാതകന്മാരുെട മക്കെള െകാല്ലാതിരുന്നു.
7 അവൻ ഉപ്പ താഴ്വരയിൽവച്ച് പതിനായിരം
ഏേദാമ്യെര െകാന്നു; േസലപട്ടണംയുദ്ധം െചയ്ത്
പിടിച്ച്അതിന് െയാെക്തേയൽഎന്ന്േപർവിളിച്ച ;
ആ േപര് ഇന്നുവെരയും നിലനിൽക്കുന്നു. 8ആ
കാലത്ത് അമസ്യാവ് േയഹൂവിെന്റ മകനായ
െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ െയേഹാവാശ് എന്ന
യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച്: “വരിക, നാം തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൽ
ഒന്ന് േനാക്കാം” എന്ന് പറയിച്ച . 9 അതിന്
യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാശ് െയഹൂദാ
രാജാവായ അമസ്യാവിന് മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചത്:
“െലബാേനാനിെല മുൾപ്പടർപ്പ് േദവദാരുവിേനാട,്
‘നിെന്റ മകെള എെന്റ മകന് ഭാര്യയായി
തരുക’ എന്ന് ആളയച്ച് പറയിച്ച ; എന്നാൽ
െലബാേനാനിെല ഒരു കാട്ട മൃഗം കടന്നുേപാകുന്ന
വഴിയിൽ മുൾപ്പടർപ്പിെന ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു.
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10 ഏേദാമ്യെര േതാല്പിച്ചതുെകാണ്ട് നീ
നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു; ്രപശംസിച്ച െകാണ്ട്
നിെന്റ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുെകാള്ള ക; നീയും
നിേന്നാടുകൂെട െയഹൂദയും വീഴുവാൻ
തക്കവണ്ണം അനർത്ഥത്തിൽ െചന്നു
ചാടുന്നത് എന്തിന?്” എന്നാൽ അമസ്യാവ്
അവെന്റ വാക്ക് േകട്ടില്ല. 11 ആകയാൽ
യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാശ്
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ട . െയഹൂദയിലുള്ള
േബത്ത-്േശെമശിൽെവച്ച് അവനും െയഹൂദാ
രാജാവായ അമസ്യാവും തമ്മിൽ േനരിട്ട .
12 െയഹൂദാ യി്രസാേയലിേനാട് േതാറ്റ്
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. 13 അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ
െയേഹാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവ് എന്ന
െയഹൂദാരാജാവിെന യി്രസാേയൽ രാജാവായ
െയേഹാവാശ് േബത്ത-്േശെമശിൽവച്ച്
തടവുകാരനായി പിടിച്ച് െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്നു. െയരൂശേലമിെന്റ
മതിൽ എ്രഫയീംപടിവാതിൽമുതൽ
േകാൺപടിവാതിൽവെര നാനൂറ് മുഴം
അവൻ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 14 അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും രാജധാനിയിെല
ഭണ്ഡാരത്തിലും കണ്ട െപാന്നും െവള്ളിയും
സകല ഉപകരണങ്ങള ംഎടുത്ത് തടവുകാെരയും
പിടിച്ച െകാണ്ട് ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
15 െയേഹാവാശ് െചയ്ത മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവിേനാട്
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യുദ്ധം െചയ്തതും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 16െയേഹാവാശ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച . അവെന
ശമര്യയിൽ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാംഅവന് പകരം രാജാവായി.

17യി്രസാേയൽരാജാവായെയേഹാവാഹാസിെന്റ
മകനായ െയേഹാവാശിെന്റ മരണേശഷം
െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
അമസ്യാവ് പതിനഞ്ച് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു.
18അമസ്യാവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 19 െയരൂശേലമിൽ
അവന് വിേരാധമായി ഒരു ഗൂഢാേലാചന
ഉണ്ടായതിനാൽ അവൻ ലാഖീശിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി; എന്നാൽ അവർ അവെന്റ
പിന്നാെല ലാഖീശിേലക്ക് ആളയച്ച് അവിെടെവച്ച്
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 20 അവെന്റ ജഡം
കുതിരപ്പ റത്ത് െകാണ്ടുവന്ന് െയരൂശേലമിൽ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ അടക്കം െചയ്തു. 21 െയഹൂദാജനം
പതിനാറു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അസര്യാവിെന
െകാണ്ടുവന്ന് അവെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവിന്
പകരം രാജാവാക്കി. 22അമസ്യാരാജാവ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചേശഷം
ഏലത്ത് പട്ടണം പണിതതും അതിെന
െയഹൂദക്കായി വീെണ്ടടുത്തതും ഇവൻതേന്ന.

23 െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ
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മകൻ അമസ്യാവിെന്റ പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ
യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാം രാജാവായി.അവൻശമര്യയിൽ
നാല്പെത്താന്ന് സംവത്സരം വാണു. 24 അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെളാന്നും വിട്ട മാറിയില്ല. 25 ഗത്ത്-
േഹഫർകാരനായ അമിത്ഥായിയുെട
മകൻ േയാനാ്രപവാചകൻ എന്ന തെന്റ
ദാസൻമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം അവൻ
ഹമാത്തിെന്റ അതിർമുതൽ അരാബയിെല
കടൽവെര യി്രസാേയൽേദശം വീണ്ടും
സ്വാധീനമാക്കി. 26 യി്രസാേയലിെന്റ കഷ്ടത
എ്രതയും കഠിനെമന്നും, യി്രസാേയലിന് സഹായം
െചയ്യ വാൻ സ്വത്രന്തേനാ ദാസേനാ ആയആരും
ഇല്ല എന്നും യേഹാവ കണ്ടിട്ട,് 27യി്രസാേയലിെന്റ
േപർആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയും
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്യാെത, േയാവാശിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാം മുഖാന്തരം
അവെര രക്ഷിച്ച . 28 െയാേരാെബയാമിെന്റ
മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്ത
സകലതും അവൻ യുദ്ധം െചയ്തതും
െയഹൂദയുെട ഭാഗമായിരുന്ന ദേമ്മെശക്കും
ഹമാത്തും യി്രസാേയലിന് വീെണ്ടടുത്തതിൽ
അവൻ കാണിച്ച പരാ്രകമവും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29 െയാേരാെബയാം
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരായ തെന്റ
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പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
മകനായ െസഖര്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

15
1യി്രസാേയൽരാജാവായെയാേരാെബയാമിെന്റ
ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ
അമസ്യാവിെന്റ മകൻ അസര്യാവ് രാജാവായി.
2അവൻവാഴ്ചതുടങ്ങിയേപ്പാൾഅവന്പതിനാറ്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ അമ്പത്തിരണ്ടു
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;
െയരൂശേലംകാരിയായ അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക്
െയേഖാല്യാ എന്ന് േപരായിരുന്നു. 3 അവൻ
തെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവിെനേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ളത് െചയ്തു.
4 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല;
ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ച ം ധൂപം
കാട്ടിയും േപാന്നു. 5 എന്നാൽ യേഹാവ
കുഷ്ഠേരാഗത്താൽ ഈ രാജാവിെന ബാധിച്ച .
അവൻ ജീവപര്യന്തം കുഷ്ഠേരാഗിയായി
ജീവിച്ചതിനാൽ ഒരു ്രപേത്യകശാലയിൽ
പാർപ്പിച്ചിരുന്നു; രാജകുമാരനായ േയാഥാം
രാജധാനിക്ക് വിചാരകനായി േദശെത്ത
ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ്തു.
6 അസര്യാവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 7 അസര്യാവ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവർ
അവെന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അടക്കം െചയ്തു;



2 രാജാക്കന്മാർ 15:8 lxvii 2 രാജാക്കന്മാർ 15:15

അവെന്റ മകനായ േയാഥാം അവന് പകരം
രാജാവായി.

8 െയഹൂദാ രാജാവായ അസര്യാവിെന്റ
മുപ്പെത്തട്ടാം ആണ്ടിൽ െയാേരാെബയാമിെന്റ
മകനായ െസഖര്യാവ് യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി ശമര്യയിൽ ആറ് മാസം വാണു.
9 അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെള വിട്ട മാറിയില്ല. 10 യാേബശിെന്റ
മകനായശല്ല ംഅവെനതിെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ച്അവെന െവട്ടിെക്കാന്ന്
അവനു പകരം രാജാവായി. 11 െസഖര്യാവിെന്റ
മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 യേഹാവ
േയഹൂവിേനാട:് “നിെന്റ പു്രതന്മാർ നാലാം
തലമുറവെര യി്രസാേയലിെന്റസിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം
ഇതാകുന്നു;അങ്ങെനതേന്നസംഭവിച്ച .

13 െയഹൂദാ രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ യാേബശിെന്റ
മകനായ ശല്ല ം രാജാവായി; ശമര്യയിൽ ഒരു
മാസം വാണു. 14എന്നാൽ ഗാദിയുെട മകനായ
െമനേഹം തിർസയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട് ശമര്യയിൽ
വന്നു, യാേബശിെന്റ മകനായ ശല്ല മിെന
ശമര്യയിൽെവച്ച് െവട്ടിെക്കാന്ന് അവന് പകരം
രാജാവായി. 15ശല്ല മിെന്റമറ്റള്ളവൃത്താന്തങ്ങള ം
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അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ട െകട്ട ം യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

16െമനേഹം,തിപ്സഹുംഅതിലുള്ളസകലവും,
തിർസ്സാെതാട്ട് അതിേനാട് േചർന്ന ്രപേദശങ്ങള ം
ശൂന്യമാക്കി; അവർ പട്ടണവാതിൽ തുറന്നു
െകാടുക്കായ്കയാൽ അവൻ അതിെന
ശൂന്യമാക്കുകയും അതിെല ഗർഭിണികള െട
ഉദരം പിളർന്നുകളകയും െചയ്തു. 17 െയഹൂദാ
രാജാവായ അസര്യാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
*മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ ഗാദിയുെട
മകൻ െമനേഹം യി്രസാേയലിന് രാജാവായി;
ശമര്യയിൽ പത്തു സംവത്സരം വാണു. 18അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങൾ ജീവപര്യന്തം വിട്ട മാറിയതുമില്ല.
19അശ്ശ ർരാജാവായപൂൽ േദശെത്തആ്രകമിച്ച ;
പൂൽ, തെന്ന സഹായിേക്കണ്ടതിനും രാജത്വം
തനിക്ക് ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിനുമായി, െമനേഹം
അവന് ഏകേദശം 34,000 കിേലാ്രഗാം െവള്ളി†
െകാടുത്തു. 20അശ്ശ ർ രാജാവിന് െകാടുക്കുവാൻ
െമനേഹം ഈ പണം യി്രസാേയലിെല
ധനവാന്മാേരാട്ഏകേദശം 570 ്രഗാം‡െവള്ളിവീതം
പിരിെച്ചടുത്തു; അങ്ങെന അശ്ശ ർ രാജാവ്
േദശത്ത് താമസം ഉറപ്പിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പായി.
* 15. 17 അസര്യാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട അസര്യാവും ഉസ്സീയാവും
ഒരാള് തെന്ന † 15. 19 ഏകേദശം 34,000 കിേലാ്രഗാം െവള്ളി
ആയിരം താലന്ത് െവള്ളി ‡ 15. 20 ഏകേദശം 570 ്രഗാംഅമ്പത്
േശെക്കൽ
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21 െമനേഹമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 22 െമനേഹം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
മകനായെപക്കഹ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

23 െയഹൂദാ രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
അമ്പതാം ആണ്ടിൽ െമനേഹമിെന്റ മകനായ
െപക്കഹ്യാവ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി;
ശമര്യയിൽ രണ്ട് സംവത്സരം വാണു. 24അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങൾ വിട്ട മാറിയതുമില്ല. 25 എന്നാൽ
അവെന്റ അകമ്പടിനായകനായ െരമല്യാവിെന്റ
മകൻ േപക്കഹ്, അവന് വിേരാധമായി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി. അവൻ ഗിെലയാദ്യരിൽ
അമ്പതുേപരുെട സഹായേത്താടുകൂടി
ശമര്യാരാജധാനിയുെട േകാട്ടയിൽെവച്ച്
അവെന അർേഗ്ഗാബിേനാടും അേര്യേയാടുംകൂെട
െവട്ടിെക്കാന്ന് അവന് പകരം രാജാവായി.
26 െപക്കഹ്യാവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

27 െയഹൂദാ രാജാവായ അസര്യാവിെന്റ
അമ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടിൽ െരമല്യാവിെന്റ
മകനായ േപക്കഹ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
ശമര്യയിൽ ഇരുപത് സംവത്സരം വാണു.
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28 അവൻ യേഹാവക്കു അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു,യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങൾ വിട്ട മാറിയതുമില്ല. 29 യി്രസാേയൽ
രാജാവായ േപക്കഹിെന്റ കാലത്ത് അശ്ശ ർ
രാജാവായ തിഗ്ലത്ത-്പിേലസർ വന്ന് ഈേയാനും
ആേബൽ-േബത്ത-്മയഖയും യാേനാവഹും
കാേദശും ഹാേസാരും ഗിെലയാദും ഗലീലയും
നഫ്താലിേദശം മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കി
നിവാസികെള ബദ്ധരാക്കി അശ്ശ രിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. 30 എന്നാൽ ഏലാവിെന്റ
മകനായ േഹാേശയ, െരമല്യാവിെന്റ മകനായ
േപക്കഹിന് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി,
അവെന ഉസ്സീയാവിെന്റ മകനായ േയാഥാമിെന്റ
ഇരുപതാംആണ്ടിൽെവട്ടിെക്കാന്ന്അവന് പകരം
രാജാവായി. 31 േപക്കഹിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്ത സകലതും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

32 യി്രസാേയൽ രാജാവായ െരമല്യാവിെന്റ
മകനായേപക്കഹിെന്റരണ്ടാംആണ്ടിൽെയഹൂദാ
രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ മകൻ േയാഥാം
രാജാവായി. 33അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ െയരൂശേലമിൽ പതിനാറ് സംവത്സരം
വാണു; അവെന്റ അമ്മക്ക് െയരൂശാ എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അവൾ സാേദാക്കിെന്റ മകൾ
ആയിരുന്നു. 34 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമായത് െചയ്തു; തെന്റ അപ്പനായ
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ഉസ്സീയാവ് െചയ്തതുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്തു.
35 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല;
ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ച ം ധൂപം
കാട്ടിയും േപാന്നു; അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ മുകളിലുള്ള വാതിൽ
പണിതു. 36 േയാഥാമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 37 ആ കാലത്ത്
യേഹാവ അരാം രാജാവായ െരസീെനയും
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെനയും
െയഹൂദക്കുേനെര അയച്ച തുടങ്ങി.
38 േയാഥാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ ആഹാസ് അവന്
പകരം രാജാവായി.

16
1 െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെന്റ
പതിേനഴാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ
േയാഥാമിെന്റ മകൻ ആഹാസ് രാജാവായി.
2 ആഹാസ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
െയരൂശേലമിൽ പതിനാറ് സംവത്സരം
വാണു; തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമുള്ളത് െചയ്തില്ല. 3 അവൻ
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ
നടന്നു; യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
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മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട
േമ്ലച്ഛതകൾെക്കാത്തവണ്ണം തെന്റ മകെന
അഗ്നി്രപേവശവും െചയ്യിച്ച . 4 അവൻ
പൂജാഗിരികളിലും കുന്നുകളിലും ഓേരാ
പച്ചവൃക്ഷത്തിെന്റ കീഴിലും ബലി കഴിച്ച ം ധൂപം
കാട്ടിയും േപാന്നു. 5 അക്കാലത്ത് അരാം
രാജാവായ െരസീനും യി്രസാേയൽ രാജാവായ
െരമല്യാവിെന്റ മകൻ േപക്കഹും െയരൂശേലമിന്
േനെര യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ട വന്ന് ആഹാസിെന
നിേരാധിച്ച ; എന്നാൽ അവെന ജയിക്കുവാൻ
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 6അന്ന്അരാം രാജാവായ
െരസീൻ ഏലത്ത് പിടിെച്ചടുത്ത് അരാമിേനാട്
േചർക്കുകയും െയഹൂദന്മാെര ഏലത്തിൽ
നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു; പകരം
അരാമ്യർ ഏലത്തിൽ വന്നു; ഇന്നുവെരയും
അവർഅവിെട പാർക്കുന്നു. 7ആഹാസ് അശ്ശ ർ
രാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിേലസരിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച : “ഞാൻ നിെന്റ ദാസനും
നിെന്റ പു്രതനും ആകുന്നു; നീ വന്ന് എേന്നാട്
എതിർത്തിരിക്കുന്ന അരാംരാജാവിെന്റയും
യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റയും കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന
രക്ഷിേക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച . 8 അതിനായി
ആഹാസ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും
രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്ത് അശ്ശ ർ
രാജാവിന് സമ്മാനമായി െകാടുത്തയച്ച .
9 അശ്ശ ർ രാജാവ് അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട്
ദേമ്മെശക്കിേലക്ക് െചന്ന് അതിെന പിടിച്ചടക്കി
അതിെല നിവാസികെള കീരിേലക്ക് ബദ്ധരായി
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െകാണ്ടുേപായി, െരസീെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.
10 ആഹാസ് രാജാവ് അശ്ശ ർ രാജാവായ
തിഗ്ലത്ത-്പിേലസരിെന എതിേരൽക്കുവാൻ
ദേമ്മെശക്കിൽ െചന്നേപ്പാൾ, ദേമ്മെശക്കിെല
ബലിപീഠം കണ്ടു; ആഹാസ് രാജാവ് ആ
ബലിപീഠത്തിെന്റ ഒരു ്രപതിമയും അതിെന്റ
എല്ലാപണികള െടയും ഒരു മാതൃകയും
ഊരീയാപുേരാഹിതന് െകാടുത്തയച്ച .
11ഊരീയാപുേരാഹിതൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു;
ആഹാസ് രാജാവ് ദേമ്മെശക്കിൽനിന്ന് അയച്ച
മാതൃക്രപകാരം രാജാവ് ദേമ്മെശക്കിൽനിന്ന്
മടങ്ങി വരുേമ്പാെഴക്ക് ഊരീയാപുേരാഹിതൻ
അത് പണിതിരുന്നു. 12 രാജാവ് വന്നേപ്പാൾ ആ
യാഗപീഠം കണ്ടു; രാജാവ് യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
െചന്ന് അതിേന്മൽ കയറി. 13 േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും ദഹിപ്പിച്ച്, പാനീയയാഗവും
പകർന്ന,് സമാധാനയാഗങ്ങള െട രക്തവും
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച . 14 യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിെല താ്രമയാഗപീഠം അവൻ
ആലയത്തിെന്റ മുൻവശത്ത് തെന്റ
യാഗപീഠത്തിനും യേഹാവയുെട ആലയത്തിനും
മേദ്ധ്യനിന്ന് നീക്കി, തെന്റ യാഗപീഠത്തിെന്റ
വടക്കുവശത്ത് െകാണ്ട് േപായി െവച്ച .
15 ആഹാസ് രാജാവ് ഊരീയാപുേരാഹിതേനാട്
കല്പിച്ചത്: “മഹായാഗപീഠത്തിേന്മൽ
നീ രാവിലെത്ത േഹാമയാഗവും
ൈവകുേന്നരെത്ത േഭാജനയാഗവും രാജാവിെന്റ
േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും േദശെത്ത
സകലജനത്തിെന്റയും േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും ദഹിപ്പിക്കയും അവരുെട
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പാനീയയാഗങ്ങൾ കഴിക്കുകയും
േഹാമയാഗങ്ങള െടയും ഹനനയാഗങ്ങള െടയും
രക്തെമല്ലാം തളിക്കയും െചേയ്യണം;
താ്രമയാഗപീഠേമാ, എനിക്ക് ൈദവഹിതം
അറിയാനായി മാറ്റിവേക്കണം”. 16 ആഹാസ്
രാജാവ് കല്പിച്ചെതല്ലാം ഊരീയാപുേരാഹിതൻ
െചയ്തു. 17 ആഹാസ് രാജാവ് പീഠങ്ങള െട
ചട്ടപ്പലക മുറിച്ച് െതാട്ടികൾഅവയുെടേമൽനിന്ന്
നീക്കി; താ്രമക്കടൽ താ്രമക്കാളപ്പ റത്തുനിന്ന്
ഇറക്കി ഒരു കല്ത്തളത്തിൽ െവച്ച . 18ശബ്ബത്ത്
ദിവസം രാജാവിന് ്രപേവശിക്കുവാനുള്ള
േമൽക്കൂരേയാടുകൂടിയ പുറെത്ത പാതയും
അശ്ശ ർ രാജാവിെന ്രപീതിെപ്പടുത്താനായി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. 19 ആഹാസ് െചയ്ത
മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 ആഹാസ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽഅവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ
മകൻഹിസ്കീയാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

17
1െയഹൂദാ രാജാവായആഹാസിെന്റപ്രന്തണ്ടാം
ആണ്ടിൽ ഏലയുെട മകനായ േഹാേശയ
യി്രസാേയലിന് രാജാവായി; ശമര്യയിൽ ഒമ്പത്
സംവത്സരം വാണു. 2 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; എന്നാൽ തനിക്ക്
മുമ്പുള്ള യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാെരേപ്പാെല
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അല്ലതാനും. 3 അവെന്റേനെര അശ്ശ ർ
രാജാവായ ശൽമേനെസർ യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പട്ട വന്നു; േഹാേശയ അവന് കപ്പം
െകാടുത്ത് ആ്രശിതനായിത്തീർന്നു. 4 എന്നാൽ
േഹാേശയ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ േസാവിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയക്കുകയും
അശ്ശ ർ രാജാവിന് ആണ്ടുേതാറുമുള്ള കപ്പം
െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തു. അശ്ശ ർ
രാജാവ് അവനിൽ േ്രദാഹം കണ്ട് അവെന
ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 5 പിെന്ന
അശ്ശ ർ രാജാവ് യി്രസേയൽ േദശത്ത്
്രപേവശിച്ച് ശമര്യയിൽ വന്ന് അതിെന മൂന്നു
സംവത്സരം ഉപേരാധിച്ച . 6 േഹാേശയയുെട
ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ അശ്ശ ർ രാജാവ് ശമര്യ
പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി യി്രസാേയൽ ജനെത്ത
ബദ്ധരാക്കി അശ്ശ രിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി;
അവെര ഹലഹിലും, േഗാസാൻ നദീതീരത്തിെല
ഹാേബാരിലും, േമദ്യരുെട പട്ടണങ്ങളിലും
പാർപ്പിച്ച . 7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവെര
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാെന്റ
ൈകക്കീഴിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച് അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച് െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പാപംെചയ്ത്
അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കുകയും 8 യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ചട്ടങ്ങള ം അവ
നടപ്പാക്കിയ യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
ചട്ടങ്ങള ം അനുസരിച്ച നടക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച .
9 യി്രസാേയൽ മക്കൾ തങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി െകാള്ളരുതാത്ത
കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി െചയ്ത് കാവൽ
േഗാപുരംമുതൽ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണംവെര
അവരുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികൾ
പണിതു. 10 അവർ എല്ലാ ഉയർന്ന
കുന്നുകളിലും പച്ചവൃക്ഷങ്ങള െട കീഴിലും
വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
സ്ഥാപിച്ച . 11 യേഹാവ അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജനതകെളേപ്പാെല അവർ
സകലപൂജാഗിരികളിലും ധൂപം കാട്ടി യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം േദാഷമായ
കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച . 12 “ഈ കാര്യം
െചയ്യരുത”് എന്ന് യേഹാവ വിലക്കിയിരുന്ന
വി്രഗഹങ്ങെള അവർ േസവിച്ച . 13 എന്നാൽ
യേഹാവ ്രപവാചകന്മാരും ദർശകന്മാരും
മുഖാന്തരം യി്രസാേയലിേനാടും െയഹൂദേയാടും:
“നിങ്ങള െട ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെള വിട്ട് ഞാൻ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് കല്പിച്ചതും
എെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുമായ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം എെന്റ കല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച് നടപ്പിൻ” എന്ന് സാക്ഷിച്ച .
14 എങ്കിലും അവർ േകൾക്കാെത തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച ,
15അവെന്റചട്ടങ്ങള ംഅവരുെടപിതാക്കന്മാേരാട്
അവൻ െചയ്ത നിയമവും അവൻ അവേരാട്
സാക്ഷിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങള ം നിരസിച്ച കളഞ്ഞു;
അവർ വ്യാജം പിന്തുടർന്ന് വ്യർത്ഥരായിത്തീർന്നു;
‘അവെരേപ്പാെല ്രപർത്തിക്കരുത’് എന്ന്
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യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്ന ചുറ്റ മുള്ള ജനതകെള
തേന്ന അവർ അനുകരിച്ച . 16 അവർ
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കല്പനകൾ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് രണ്ട്
കാളക്കുട്ടികള െട വി്രഗഹങ്ങൾ വാർപ്പിക്കുകയും
അേശരാ്രപതിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്തു;
ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യെത്തയും
നമസ്കരിക്കയും ബാലിെന േസവിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. 17 അവർ തങ്ങള െട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിച്ച ; ്രപശ്നവും ആഭിചാരവും ്രപേയാഗിച്ച്
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിക്കയും, അവന്
അനിഷ്ടമായത് െചയ് വാൻ തങ്ങെളത്തെന്ന
വിറ്റ കളയുകയും െചയ്തു. 18 അതുനിമിത്തം
യേഹാവ യി്രസാേയലിേനാട് ഏറ്റവും അധികം
േകാപിച്ച് അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; െയഹൂദാേഗാ്രതം മാ്രതമല്ലാെത
ആരും േശഷിച്ചില്ല. 19 െയഹൂദയും
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കാെത യി്രസാേയൽ
ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടന്നു.
20 ആകയാൽ യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
പിന്തലമുറെയ മുഴുവനും തള്ളിക്കളഞ്ഞ്
അവെര താഴ്ത്തി, െകാള്ളയിടുന്നവരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; ഒടുവിൽ അവെര തെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
െചയ്തു. 21 യേഹാവ യി്രസാേയലിെന* ദാവീദ്
ഗൃഹത്തിൽ† നിന്ന് പറിച്ച കളഞ്ഞു; അവർ

* 17. 21 യി്രസാേയലിെന വടേക്ക രാജ്യെത്ത † 17. 21 ദാവീദ്
ഗൃഹത്തിൽെയഹൂദഎന്നെതേക്കരാജ്യത്തില ്



2 രാജാക്കന്മാർ 17:22 lxxviii 2 രാജാക്കന്മാർ 17:26

െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന
രാജാവാക്കി; െയാേരാെബയാം യി്രസാേയലിെന
യേഹാവയിൽനിന്ന് അകലുമാറാക്കി
അവെരെക്കാണ്ട് ഒരു വലിയ പാപം
െചയ്യിച്ച . 22 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ
െയാേരാെബയാം െചയ്ത സകലപാപങ്ങളിലും
നടന്നു. 23അവർ അവെയ വിട്ട മാറായ്കയാൽ
യേഹാവ ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ ദാസന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത ്രപകാരം ഒടുവിൽ
യി്രസാേയലിെന തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ സ്വന്ത
േദശംവിട്ട്അശ്ശ രിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവന്നു;അവർ
ഇന്നുവെര അവിെട ഇരിക്കുന്നു. 24 അശ്ശ ർ
രാജാവ് ബാേബൽ, കൂഥാ, അവ്വ, ഹമാത്ത്,
െസഫർവ്വയീം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ജനെത്ത
െകാണ്ടുവന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് പകരം
ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച ; അവർ ശമര്യ
ൈകവശമാക്കി അതിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർത്തു. 25 അവർ അവിെട പാർപ്പാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ യേഹാവെയ ഭജിച്ചില്ല;
അതുെകാണ്ട് യേഹാവ അവരുെട ഇടയിൽ
സിംഹങ്ങെള അയച്ച ; അവ അവരിൽ ചിലെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 26അേപ്പാൾ അവർ അശ്ശ ർ
രാജാവിെന അറിയിച്ചത:് “നീ അശ്ശ രിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന് ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച
ജനതകൾ ആ േദശത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ
മാർഗ്ഗം അറിയായ്കെകാണ്ട് അവൻ അവരുെട
ഇടയിൽ സിംഹങ്ങെള അയച്ച ; അവർ
ആ േദശത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം
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അറിയായ്കയാൽ സിംഹങ്ങൾ അവെര
െകാന്നുകളയുന്നു”. 27 അതിന് അശ്ശ ർ
രാജാവ്: “നിങ്ങൾ അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
യി്രസാേയൽപുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരാെള
അവിേടക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; അവൻ
െചന്ന് അവിെട പാർക്കയും ആ േദശെത്ത
ൈദവത്തിെന്റമാർഗ്ഗംഅവെരഉപേദശിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട” എന്ന് കല്പിച്ച . 28 അങ്ങെന
അവർ ശമര്യയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപായിരുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരാൾ വന്ന് േബേഥലിൽ
പാർത്തു; യേഹാവെയ ഭജിേക്കണ്ട വിധം
അവർക്ക് ഉപേദശിച്ച െകാടുത്തു. 29 എങ്കിലും
ഓേരാജനതയുംതങ്ങള െടേദവന്മാെരഉണ്ടാക്കി,
അവർ പാർത്തുവന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ ശമര്യർ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
്രപതിഷ്ഠിച്ച . 30 ബാേബൽകാർ സുേക്കാത്ത-്
െബേനാത്തിെന ഉണ്ടാക്കി; കൂഥക്കാർ
േനർഗാലിെന ഉണ്ടാക്കി; ഹമാത്ത്കാർ
അശീമെയ ഉണ്ടാക്കി; 31 അവ്വക്കാർ
നിബ്ഹസിെനയും തർത്തക്കിെനയും ഉണ്ടാക്കി;
െസഫർവ്വക്കാർ െസഫർവ്വയീംേദവന്മാരായ
അ്രദേമെലക്കിനും അനേമെലക്കിനും
തങ്ങള െട മക്കെള അഗ്നി്രപേവശനം െചയ്യിച്ച .
32 അവർ യേഹാവെയ ഭജിക്കയും തങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് തേന്ന പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര
നിയമിക്കയും അവർ അവർക്ക് േവണ്ടി
പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങളിൽ യാഗംകഴിക്കയും
െചയ്തുവന്നു. 33അങ്ങെനഅവർ യേഹാവെയ
ഭജിക്കയും തങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട േപാന്ന േദശത്തിെല
ജനതകള െട മര്യാദ്രപകാരം സ്വന്തേദവന്മാെര
േസവിക്കയും െചയ്തുേപാന്നു. 34 ഇന്നുവെര
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അവർ മുമ്പിലെത്ത മര്യാദ്രപകാരം െചയ്യന്നു;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നില്ല; തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം, യേഹാവ യി്രസാേയൽ
എന്ന് േപർവിളിച്ച യാേക്കാബിെന്റ മക്കേളാട്
കല്പിച്ച ന്യായ്രപമാണവും കല്പനകള ംഅനുസരിച്ച്
നടക്കുന്നതുമില്ല. 35 യേഹാവ അവേരാട്
ഒരു നിയമം െചയ്ത് കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങൾ അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കയും അവക്ക്
യാഗം കഴിക്കുകയും െചയ്യാെത 36 നിങ്ങെള
മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവെയ മാ്രതം ഭജിച്ച് നമസ്കരിച്ച്
അവന് മാ്രതം യാഗം കഴിക്കുകയും േവണം.
37 അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിത്തന്ന ചട്ടങ്ങള ം
ന്യായങ്ങള ം ന്യായ്രപമാണവും കല്പനകള ം
നിങ്ങൾ എല്ലാനാള ം ്രപമാണിച്ച നടേക്കണം;
അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കരുത.് 38 ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് െചയ്ത നിയമം നിങ്ങൾ
മറക്കരുത;് അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കയുമരുത.്
39 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
മാ്രതം നിങ്ങൾ ഭജിേക്കണം; എന്നാൽ
അവൻ നിങ്ങെള സകലശ്രതുക്കള െടയും
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും”. 40 എങ്കിലും
അവർ േകൾക്കാെത തങ്ങള െട പണ്ടെത്ത
മര്യാദ അനുസരിച്ച് നടന്നു. 41 അങ്ങെന
ഈ ജനതകൾ യേഹാവെയ ഭജിക്കയും
തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കയും െചയ്തു;
പിതാക്കന്മാർ െചയ്തതുേപാെല പു്രതന്മാരും
െപൗ്രതന്മാരും ഇന്നുവെര െചയ്തുവരുന്നു.
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18
1 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ഏലയുെട മകനായ
േഹാേശയയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ
രാജാവായ ആഹാസിെന്റ മകൻ ഹിസ്ക്കീയാവ്
രാജാവായി. 2അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
െയരൂശേലമിൽ ഇരുപെത്താമ്പത് സംവത്സരം
വാണു. അവെന്റ അമ്മക്ക് അബി എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അവൾ െസഖര്യാവിെന്റ
മകൾ ആയിരുന്നു. 3 അവൻ തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമായത് െചയ്തു. 4അവൻ പൂജാഗിരികൾ
നീക്കി; വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾ തകർക്കുകയും,
അേശരാ്രപതിഷ്ഠ നശിപ്പിക്കുകയും, േമാെശ
ഉണ്ടാക്കിയ താ്രമസർപ്പം ഉെടച്ച കളയുകയും
െചയ്തു; ആ കാലം വെര യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അതിന് ധൂപം കാട്ടിവന്നു;അതിന് െനഹുഷ്ഠാൻ*
എന്ന് േപരായിരുന്നു. 5അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ച ; അവന്
മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന സകലെയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരിൽ ആരും അവേനാട്
തുല്യനായിരുന്നില്ല. 6 അവൻ യേഹാവേയാട്
േചർന്നിരുന്ന,് അവെന വിട്ട് പിന്മാറാെത,
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ച കല്പനകൾ
്രപമാണിച്ച നടന്നു. 7 യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവൻഎവിെടെയാെക്കേപാേയാ
അവിെടെയാെക്ക കൃതാർത്ഥനായിത്തീർന്നു;
അവൻ അശ്ശ ർരാജാവിേനാട് മത്സരിച്ച് അവെന

* 18. 4 െനഹുഷ്ഠാൻപിച്ചളസര ്പ്പം
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േസവിക്കാതിരുന്നു. 8 അവൻ െഫലിസ്ത്യെര
ഗസ്സേയാളം േതാല്പിച്ച ; കാവല്ക്കാരുെട
േഗാപുരംമുതൽ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണംവെര
െഫലിസ്ത്യ്രപേദശെത്ത ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു.
9 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ഏലയുെട
മകൻ േഹാേശയയുെട ഏഴാം ആണ്ടായ,
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ നാലാം ആണ്ടിൽ,
അശ്ശ ർ രാജാവായ ശൽമേനസർ ശമര്യയുെട
േനെര പുറെപ്പട്ട വന്ന് അതിെന ഉപേരാധിച്ച .
10 മൂന്ന് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
അത് പിടിച്ചടക്കി; അങ്ങെന ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ
ആറാം ആണ്ടിൽ, യി്രസാേയൽ രാജാവായ
േഹാേശയയുെട ഒമ്പതാംആണ്ടിൽ തേന്ന, ശമര്യ
പിടിക്കെപ്പട്ട . 11അശ്ശ ർ രാജാവ് യി്രസാേയൽ
ജനെത്ത അശ്ശ രിേലക്ക് പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി
ഹലഹിലും േഗാസാൻനദീതീരത്തുള്ള
ഹാേബാരിലും േമദ്യരുെട പട്ടണങ്ങളിലും
പാർപ്പിച്ച . 12 അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ശബ്ദം േകട്ടനുസരിക്കാെത
അവെന്റ നിയമവും യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ കല്പിച്ചതും ലംഘിക്കുകയാൽ തേന്ന
ഇ്രപകാരം സംഭവിച്ച ; അവർ ൈദവകൽപ്പന
േകൾക്കേയാ അനുസരിക്കേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല.
13 െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ
പതിനാലാം ആണ്ടിൽ അശ്ശ ർ രാജാവായ
സൻേഹരീബ് െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള എല്ലാ
പട്ടണങ്ങള െടയും േനെര പുറെപ്പട്ട വന്ന്
അവെയ പിടിച്ചടക്കി. 14 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ
രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവ് ലാഖീശിൽ
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ആയിരുന്ന അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച്: “ഞാൻ കുറ്റം െചയ്തു; എെന്ന വിട്ട്
മടങ്ങിേപ്പാേകണം; നീ എനിക്ക് കല്പിക്കുന്ന
പിഴ ഞാൻ അെടച്ച െകാള്ളാം” എന്ന്
അറിയിച്ച . അശ്ശ ർ രാജാവ് െയഹൂദാ
രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന് മുന്നൂറ് താലന്ത്
െവള്ളിയും മുപ്പതു താലന്ത് െപാന്നും പിഴ
കല്പിച്ച . 15 ഹിസ്ക്കീയാവ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരത്തിലും
ഉള്ള െവള്ളിെയല്ലാം അവന് െകാടുത്തു. 16ആ
കാലത്ത് െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവ്
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലുകളിലും
കട്ടളകളിലും താൻ െപാതിഞ്ഞിരുന്ന
െപാന്നും ഇളക്കിെയടുത്ത് അശ്ശ ർ രാജാവിന്
െകാടുത്തയച്ച . 17 എങ്കിലും അശ്ശ ർ രാജാവ്
തർത്ഥാെനയും റബ-്സാരീസിെനയും റബ്-
ശാേക്കെയയും ലാഖീശിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ
ൈസന്യവുമായി ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െയരൂശേലമിെന്റ േനെര അയച്ച ;
അവർ പുറെപ്പട്ട് െയരൂശേലമിൽ വന്നു. അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ അലക്കുകാരെന്റ
വയലിെല െപരുവഴിക്കരിെകയുള്ള േമലെത്ത
കുളത്തിെന്റ കല്പാത്തിക്കരിെക െചന്നുനിന്നു.
18 അവർ രാജാവിെന വിളിച്ചേപ്പാൾ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ എല്യാക്കീം എന്ന
രാജധാനിവിചാരകനും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
െശബ്നയുംആസാഫിെന്റമകൻേയാവാഹ്എന്ന
മ്രന്തിയും അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നു.
19 റബ-്ശാേക്ക അവേരാട് മഹാരാജാവായ
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അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കൽപ്പന്രപകാരം
ഹിസ്കീയാവിേനാട് അറിയിക്കാനായി
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “നിെന്റ ആ്രശയം
എന്തിലാകുന്നു? 20 യുദ്ധത്തിന് േവണ്ട
ആേലാചനയും ബലവും ഉെണ്ടന്ന് നീ പറയുന്നത്
െവറും വാക്കേ്രത. ആെര ആ്രശയിച്ചിട്ടാകുന്നു
നീ എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത?് 21 ചതഞ്ഞ
ഓടേക്കാലായ ഈ ഈജിപ്റ്റിലേല്ലാ
നീ ആ്രശയിക്കുന്നത;് അത് ഒരുവൻ
ഊന്നുവടിയാക്കിയാൽ അവെന്റ ഉള്ളംകയ്യിൽ
തറച്ച െകാള്ള ം;ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാൻ
തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഏവർക്കും അങ്ങെന
തെന്നയാകുന്നു. 22 അല്ല, നിങ്ങൾ എേന്നാട,്
‘ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ഞങ്ങൾ
ആ്രശയിക്കുന്നു’ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ,
അവെന്റ പൂജാഗിരികള ം യാഗപീഠങ്ങള ം
ഹിസ്കീയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടേല്ലാ
െയഹൂദാേയാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും
‘െയരൂശേലമിലുള്ളഈയാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നമസ്കരിപ്പിൻ’ എന്ന് കല്പിച്ചത.് 23 ആകെട്ട;
എെന്റ യജമാനനായ അശ്ശ ർരാജാവുമായി
വാതു െകട്ട ക വാക്കു െകാടുക്കുക; നിനക്ക്
മതിയായ കുതിരേച്ചവകർ ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ
നിനക്ക് രണ്ടായിരം കുതിരകെള തരാം. 24 നീ
പിെന്ന എങ്ങെന എെന്റ യജമാനെന്റ എളിയ
ദാസന്മാരിൽ ഒരു പടനായകെനെയങ്കിലും
പരാജയെപ്പടുത്തി മടക്കി അയക്കും?
രഥങ്ങൾക്കും കുതിരേച്ചവകർക്കുമായി
നീ ഈജിപ്റ്റിെന ആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ.
25 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിപ്പാൻ
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യേഹാവെയ കൂടാെതേയാ അതിെന്റ േനെര
പുറെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത?് യേഹാവ എേന്നാട:്
‘ഈ േദശത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട െചന്ന്
അതിെന നശിപ്പിക്ക’ എന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.
26 അേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ
എല്യാക്കീമും െശബ്നയും േയാവാഹും റബ്-
ശാേക്കേയാട്: “അടിയങ്ങേളാട് അരാംഭാഷയിൽ
സംസാരിേക്കണേമ;അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം;
മതിലിേന്മലുള്ള ജനം േകൾെക്ക ഞങ്ങേളാട്
െയഹൂദാഭാഷയിൽ† സംസാരിക്കരുേത” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 27 റബ-്ശാേക്ക അവേരാട:് “നിെന്റ
യജമാനേനാടും നിങ്ങേളാടും മാ്രതം ഈ
വാക്കുകൾ പറവാേനാ എെന്റ യജമാനൻ
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നത?് നിങ്ങേളാടുകൂെട
സ്വന്തമലംതിന്നുകയുംസ്വന്തമൂ്രതംകുടിക്കുകയും
െചയ് വാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട മതിലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്ന
പുരുഷന്മാരും േകൾക്കുവാൻ അല്ലേയാ?”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 28 അങ്ങെന റബ-്ശാേക്ക
നിന്നുെകാണ്ട് െയഹൂദാഭാഷയിൽ ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞത്എെന്തന്നാൽ: “മഹാരാജാവായ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ.
29 രാജാവ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു, ഹിസ്കീയാവ്
നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;് നിങ്ങെള എെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല.
30 ‘യേഹാവ നെമ്മനിശ്ചയമായി വിടുവിക്കും;ഈ
നഗരം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കയില്ല’
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുമാറാക്കുകയും

† 18. 26 െയഹൂദാഭാഷയിൽഎ്രബായ ഭാഷയില ്
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അരുത.് 31 ഹിസ്കീയാവിന് നിങ്ങൾ
െചവിെകാടുക്കരുത;് അശ്ശ ർ രാജാവ് ഇ്രപകാരം
കല്പിക്കുന്നു: ‘നിങ്ങൾ എേന്നാട് സന്ധിെചയ്ത്
എെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു വരുവിൻ; നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റ മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും
അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും ഫലം തിന്നുകയും
താന്താെന്റ കിണറ്റിെല െവള്ളം കുടിക്കുകയും
െചയ്തുെകാൾവിൻ. 32 പിെന്ന ഞാൻ
വന്ന് നിങ്ങള െട േദശേത്തേപ്പാെല ധാന്യവും
വീഞ്ഞും അപ്പവും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം
ഒലിെവണ്ണയും േതനും ഉള്ള ഒരു േദശേത്തക്ക്
നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകും; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും; ‘യേഹാവ
നെമ്മ വിടുവിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങെള
ചതിക്കുന്ന ഹിസ്കീയാവിന് െചവിെകാടുക്കരുത.്
33ചുറ്റ മുള്ളജനതകള െട േദവന്മാർആെരങ്കിലും
തെന്റേദശെത്തഅശ്ശ ർരാജാവിെന്റകയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 34 ഹമാത്തിെലയും
അർപ്പാദിെലയും േദവന്മാർ എവിെട?
െസഫർവ്വയീമിെലയും േഹനയിെലയും
ഇവ്വയിേലയും േദവന്മാർ എവിെട? ശമര്യെയ
അവർ എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
35 ആ േദശങ്ങളിെല േദവന്മാരിൽ ആെരങ്കിലും
തെന്റ േദശെത്ത എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ച േവാ? എങ്കിൽ യേഹാവ
െയരൂശേലമിെന എെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
വിടുവിക്കുേമാ?” 36എന്നാൽജനം മിണ്ടാതിരുന്നു;
അവേനാട് ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; അവേനാട്
ഉത്തരം പറയരുെതന്ന് കല്പന ഉണ്ടായിരുന്നു.
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37 ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീം എന്ന
രാജധാനിവിചാരകനും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
െശബ്നയും ആസാഫിെന്റ മകനായ േയാവാഹ്
എന്ന മ്രന്തിയും വസ്്രതം കീറി ഹിസ്കീയാവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് റബ-്ശാേക്കയുെട വാക്കുകൾ
അവേനാട്അറിയിച്ച .

19
1ഹിസ്കീയാരാജാവ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ വസ്്രതം
കീറി രട്ട ടുത്ത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െചന്നു. 2പിെന്നഅവൻ രാജധാനിവിചാരകനായ
എല്യാക്കീമിെനയും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
െശബ്നെയയും പുേരാഹിതന്മാരുെട
മൂപ്പന്മാെരയും രട്ട ടുത്തവരായി ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച . 3 അവർ ്രപവാചകേനാട്
ഹിസ്കീയാവിെന്റസേന്ദശംഇ്രപകാരംഅറിയിച്ച :
“ഇത് കഷ്ടവും ശാസനയും ൈദവനിന്ദയും
ഉള്ള ദിവസം അേ്രത; കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ജനിപ്പാറായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ്രപസവിപ്പാേനാ
ശക്തിയില്ല. 4 ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത നിന്ദിപ്പാൻ
റബ-്ശാേക്കെയഅവെന്റ യജമാനനായഅശ്ശ ർ
രാജാവ് അയച്ച് പറയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഒരുപെക്ഷ
േകൾക്കും; യേഹാവ ഈ നിന്ദാവാക്കുകൾക്ക്
്രപതികാരംെചയ്യ ം; ആകയാൽ ഇനിയും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി പക്ഷവാദം
കഴിേക്കണേമ”. 5 ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ െയശയ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
െയശയ്യാവ് അവേരാട് പറഞ്ഞത:് 6 “നിങ്ങൾ
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നിങ്ങള െട യജമാനേനാട് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടായി പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
‘അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ എെന്ന നിന്ദിച്ച്
പറഞ്ഞതും നീ േകട്ടതുമായ വാക്കുകൾനിമിത്തം
ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 7 ഞാൻ അവന് ഒരു
മേനാവി്രഭമം വരുത്തും; അവൻ ഒരു ്രശുതി
േകട്ട് സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ
അവെന അവെന്റ സ്വന്തേദശത്തുെവച്ച്
വാൾെകാണ്ട് വീഴുമാറാക്കും”. 8 റബ്-
ശാേക്ക മടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ അശ്ശ ർ രാജാവ്
ലിബ്നയുെട േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്നത്
കണ്ടു; അവൻ ലാഖീശ് വിട്ട േപായി എന്ന്
അവൻ േകട്ടിരുന്നു. 9 കൂശ ്രാജാവായ
തിർഹാക്ക തെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയ് വാൻ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് േകട്ട് അവൻ പിെന്നയും
ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച് പറയിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 10 “നിങ്ങൾ
െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിേനാട്
പറേയണ്ടത്: ‘െയരൂശേലം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച കളകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്
നീ ആ്രശയിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവം നിെന്ന
ചതിക്കരുത.് 11 അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ
സകലേദശങ്ങേളാടും െചയ്തതും അവക്ക്
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയതും നീ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
നീ മാ്രതം രക്ഷെപടുേമാ? 12 േഗാസാൻ,
ഹാരാൻ, േരെസഫ്, െതലസ്സാരിെല
ഏേദന്യർ എന്നിങ്ങെന എെന്റ പിതാക്കന്മാർ
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനതകള െട േദവന്മാർ
അവെര വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 13ഹമാത്ത് രാജാവും,
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അർപ്പാദ് രാജാവും, െസഫർവ്വയീംപട്ടണം
േഹന ഇവ്വ എന്നിവക്ക് രാജാവായിരുന്നവനും
എവിെട?” 14 ഹിസ്കീയാവ് ദൂതന്മാരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് എഴുത്ത് വാങ്ങി വായിച്ച ;
അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െചന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അത്
തുറന്നുവച്ച . 15 ഹിസ്കീയാവ് യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ്രപാർത്ഥിച്ച പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“െകരൂബുകൾക്കുമീെത അധിവസിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ
ഒരുത്തൻമാ്രതംഭൂമിയിെലസകലരാജ്യങ്ങൾക്കും
ൈദവം ആകുന്നു; നീ ആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കി. 16 യേഹാേവ,
െചവിചായിച്ച േകൾേക്കണേമ; യേഹാേവ,
തൃക്കണ്ണ തുറന്ന് േനാേക്കണേമ; ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത നിന്ദിപ്പാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന
സൻേഹരീബിെന്റ വാക്ക് േകൾേക്കണേമ.
17 യേഹാേവ, അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ ആ
ജനതകെളയും അവരുെട േദശെത്തയും
ശൂന്യമാക്കിയത് സത്യംതേന്ന. 18 അവരുെട
േദവന്മാെര അവർ തീയിലിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു; അവ
േദവന്മാരല്ല, മനുഷ്യരുെട ൈകപ്പണിയായ മരവും
കല്ല ം മാ്രതം ആയിരുന്നുവേല്ലാ; ആകയാൽ
അവർഅവെയനശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 19ഇേപ്പാേഴാ
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഒരുത്തൻ
മാ്രതം യേഹാവയായ ൈദവം എന്ന് ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം അറിേയണ്ടതിന് ഞങ്ങെള
അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിേക്കണേമ”.
20 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ്
ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചത്
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എെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീഅശ്ശ ർ
രാജാവായ സൻേഹരീബിെന്റ നിമിത്തം എേന്നാട്
്രപാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ േകട്ട . 21അവെനക്കുറിച്ച്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത വചനം ഇതാകുന്നു:
‘സീേയാൻപു്രതിയായ കന്യക നിെന്ന നിന്ദിച്ച്
പരിഹസിക്കുന്നു; െയരൂശേലംപു്രതി നിെന്റ
പിന്നാെല പരിഹാസേത്താെട തല കുലുക്കുന്നു.
22 നീ ആെരയാകുന്നു നിന്ദിച്ച് ദുഷിച്ചത്?
ആർക്ക് വിേരാധമായിട്ടാകുന്നു നീ ഉച്ചത്തിൽ
സംസാരിക്കയും അഹന്തേയാെട തല
ഉയർത്തുകയും െചയ്തത്? യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധന് വിേരാധമായിട്ട് തെന്നയേല്ലാ. 23നിെന്റ
ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം നീ കർത്താവിെന നിന്ദിച്ച :
‘എെന്റ അസംഖ്യം രഥങ്ങേളാടുകൂെട ഞാൻ
മലമുകളിലും െലബാേനാെന്റ ശിഖരങ്ങളിലും
കയറിയിരിക്കുന്നു; അതിെല െപാക്കമുള്ള
േദവദാരുക്കള ം വിേശഷമായ സരളവൃക്ഷങ്ങള ം
ഞാൻ മുറിക്കും; അതിെന്റ അതിർത്തിയിെല
പാർപ്പിടംവെരയും തഴച്ച വളരുന്ന കാടുവെരയും
ഞാൻ കടന്നുെചല്ല ം. 24 ഞാൻ അന്യജലം
കുഴിെച്ചടുത്ത് കുടിക്കും. എെന്റ കാലടികളാൽ
ഈജിപ്റ്റിെല സകലനദികെളയും വറ്റിക്കും’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 25ഞാൻ പണ്ടുപേണ്ട അതിെന
ഉണ്ടാക്കി, പൂർവ്വകാലത്തു തേന്ന അതിെന
നിർമ്മിച്ച എന്ന് നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങെള നീ ശൂന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
26 അതുെകാണ്ട് അവയിെല നിവാസികൾ
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ബലഹീനരായി വിരണ്ട് അമ്പരന്നുേപായി; അവർ
വയലിെല പുല്ല ം, പച്ചെച്ചടിയും, പുരപ്പ റത്തു
വളരുന്ന പുല്ല ം, വളർച്ചെയത്തുന്നതിന് മുമ്പ്
കരിഞ്ഞുേപായ ധാന്യവുംേപാെല ആയി.
27 എന്നാൽ നിെന്റ ഇരിപ്പ ം, നിെന്റ ഗമനവും
ആഗമനവും, എെന്റ േനെരയുള്ള നിെന്റ
േകാപ്രഭാന്തും ഞാൻ അറിയുന്നു. 28 എെന്റ
േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തുെകാണ്ടും
എെന്റ െചവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന
അഹങ്കാരവാക്കുകൾ െകാണ്ടും ഞാൻ എെന്റ
െകാളത്ത് നിെന്റ മൂക്കിലും എെന്റ കടിഞ്ഞാൺ
നിെന്റഅധരങ്ങളിലും ഇട്ട്,നീ വന്നവഴിക്ക് തെന്ന
നിെന്ന മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും. 29 എന്നാൽ
ഇത് നിനക്ക് അടയാളം ആകും; നിങ്ങൾ
ഈ ആണ്ടിലും രണ്ടാം ആണ്ടിലും തനിെയ
കിളിർത്ത് വിളയുന്ന ധാന്യം ഭക്ഷിക്കും; മൂന്നാം
ആണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിെതച്ച് െകായ്യ കയും
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി അവയുെട ഫലം
തിന്നുകയും െചയ്യ ം. 30 െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതഗണം വീണ്ടും
താെഴ േവരൂന്നി മീെത ഫലം കായിക്കും.
31 ഒരു േശഷിപ്പ് െയരൂശേലമിൽ നിന്നും ഒരു
രക്ഷിതഗണം സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽനിന്നും
പുറെപ്പട്ട വരും; യേഹാവയുെട തീക്ഷ്ണത
ഈ കാര്യം നിവർത്തിക്കും”. 32 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ അശ്ശ ർരാജാവിെനക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവൻ ഈ നഗരത്തിേലക്ക്
വരികയില്ല; ഒരു അമ്പ് അവിെട എയ്കയില്ല.
അതിെന്റ േനെര പരിചേയാടുകൂെട വരികയില്ല;
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അതിന് എതിെര ഉപേരാധത്തിനുള്ള മൺകൂന
നിർമ്മിക്കുകയുമില്ല. 33 അവൻ വന്ന വഴിക്കു
തേന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും; ഈ നഗരത്തിേലക്കു
വരികയില്ല. 34 എെന്റ നിമിത്തവും എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിെന്റ നിമിത്തവും ഞാൻ
ഈ നഗരെത്ത പരിപാലിച്ച് രക്ഷിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 35 അന്ന്
രാ്രതി യേഹാവയുെട ദൂതൻ പുറെപ്പട്ട്
അശ്ശ ർപാളയത്തിൽ ഒരുലക്ഷത്തി എൺപത്തി
അയ്യായിരംേപെര െകാന്നു; ജനം രാവിെല
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അവർ എല്ലാവരും ശവങ്ങളായി
കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 36 അങ്ങെന അശ്ശ ർ
രാജാവായ സൻേഹരീബ് യാ്രത പുറെപ്പട്ട .
അവൻ മടങ്ങിേപ്പായി നീെനേവയിൽ പാർത്തു.
37 അവൻ തെന്റ േദവനായ നിേ്രസാക്കിെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത്
അവെന്റ പു്രതന്മാരായ അ്രദേമെലക്കും
ശേരെസരും അവെന വാൾെകാണ്ട് െകാന്നിട്ട്
അരാരാത്ത് േദശേത്തക്ക് ഓടിെപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു.
അവെന്റ മകനായ ഏെസർ-ഹേദ്ദാൻ അവന്
പകരം രാജാവായി.

20
1 ആ കാലത്ത് ഹിസ്കീയാവിന് മാരകമായ
േരാഗം പിടിച്ച ; ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട്: “നിെന്റ ഗൃഹകാര്യം ്രകമത്തിൽ
ആക്കുക; ‘നീ മരിച്ച േപാകും, ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല’
എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.
2 അേപ്പാൾ ഹിസ്കീയാവ് മുഖം ചുവരിെന്റ
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േനെര തിരിച്ച് യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച :
3 “അേയ്യാ യേഹാേവ, ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാടും
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടുംകൂെട തിരുമുമ്പിൽ നടന്ന്
നിനക്ക് ്രപസാദമുള്ളത് െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഓർേക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹിസ്കീയാവ്
ഏറ്റവും അധികം കരഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ
െയശയ്യാവ് നടുമുറ്റം വിട്ട േപാകുംമുെമ്പ അവന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
5 നീ മടങ്ങിെച്ചന്ന് എെന്റ ജനത്തിെന്റ
്രപഭുവായ ഹിസ്കീയാവിേനാട് പറേയണ്ടത:്
“നിെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
നിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട ; നിെന്റ കണ്ണ നീർ
കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കും;
മൂന്നാംദിവസം നീ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േപാകും. 6ഞാൻനിെന്റആയുസ്സിേനാട് പതിനഞ്ച്
സംവത്സരം കൂട്ട ം; ഞാൻ നിെന്നയും ഈ
നഗരെത്തയും അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കും.എെന്റനിമിത്തവുംഎെന്റദാസനായ
ദാവീദിെന്റ നിമിത്തവും ഈ നഗരം ഞാൻ
കാത്തുരക്ഷിക്കും”. 7 പിെന്ന െയശയ്യാവ:്
“ഒരു അത്തിപ്പഴക്കട്ട െകാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അത് െകാണ്ടുവന്ന്
ഹിസ്കീയാവിെന്റ പരുവിേന്മൽ ഇട്ട ; അവന്
സൗഖ്യമായി. 8 ഹിസ്കീയാവ് െയശയ്യാവിേനാട:്
“യേഹാവ എെന്ന സൗഖ്യമാക്കുകയും ഞാൻ
മൂന്നാംദിവസം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േപാകയും െചയ്യ െമന്നതിന് അടയാളം
എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ച . 9 അതിന്
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െയശയ്യാവ:് “യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത
കാര്യം നിവർത്തിക്കുെമന്നുള്ളതിന്
യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് നിനക്ക് അടയാളം
ഇത് ആയിരിക്കും: സൂര്യ ഘടികാരത്തിെല
നിഴൽ പത്ത് പടി മുേമ്പാട്ട് േപാകണേമാ?
പത്ത് പടി പിേന്നാക്കം തിരിയണേമാ?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 10 അതിന് ഹിസ്കീയാവ:് “നിഴൽ
പത്ത് പടി ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നത് എള പ്പം
ആകുന്നു; അതുെകാണ്ട് നിഴൽ പത്ത് പടി
പിേന്നാക്കം തിരിയെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
11 അേപ്പാൾ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ; അവൻ ആഹാസിെന്റ
സൂര്യഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന
നിഴലിെനപത്തുപടിപിേന്നാക്കംതിരിയുമാറാക്കി.

12 ആ കാലത്ത് ബലദാെന്റ മകനായ
െമേരാദാക്-ബലദാൻ എന്ന ബാേബൽരാജാവ്
ഹിസ്കീയാവ് േരാഗിയായി കിടന്നിരുന്നു
എന്ന് േകട്ടിട്ട് അവന് എഴുത്തും സമ്മാനവും
െകാടുത്തയച്ച . 13 ഹിസ്കീയാവ് അവരുെട
വാക്കുേകട്ട,് തെന്റ ഭണ്ഡാരഗൃഹം മുഴുവനും
- െപാന്നും െവള്ളിയും സുഗന്ധവർഗ്ഗവും
പരിമളൈതലവും തെന്റ ആയുധശാലയും-
അങ്ങെന തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ ഉള്ളെതല്ലാം
അവെര കാണിച്ച . രാജധാനിയിലും
തെന്റ ആധിപത്യത്തിലും ഹിസ്കീയാവ്
അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും
ഇല്ലായിരുന്നു. 14എന്നാൽ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട്: “ഈ പുരുഷന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു?
അവർ എവിെടനിന്ന് നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു?”
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എന്ന് േചാദിച്ചതിന് ഹിസ്കീയാവ:് “അവർ
ദൂരേദശത്തുനിന്ന,്ബാേബലിൽനിന്ന് വന്നു”എന്ന്
പറഞ്ഞു. 15 “അവർ രാജധാനിയിൽ എെന്തല്ലാം
കണ്ടു?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് ഹിസ്കീയാവ:്
“രാജധാനിയിലുള്ളെതല്ലാം അവർ കണ്ടു; എെന്റ
ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഞാൻ അവെര കാണിക്കാത്ത
ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 െയശയ്യാവ് ഹിസ്കീയാവിേനാട് പറഞ്ഞത:്
“യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക: 17 ഇേപ്പാൾ
രാജധാനിയിലുള്ളതും നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ
ഇതുവെര േശഖരിച്ച െവച്ചതും ഒെട്ടാഴിയാെത
ബാേബലിേലക്ക് എടുത്തുെകാണ്ട് േപാകുന്ന
കാലം വരുന്നു. 18 നീ ജനിപ്പിക്കുന്നവരായ,
നിന്നിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന, നിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ചിലെരയും അവർ ബദ്ധന്മാരായി
െകാണ്ടുേപാകും; അവർ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
അരമനയിൽ ഷണ്ഡന്മാരായിരിക്കും” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 19 അതിന്
ഹിസ്കീയാവ് െയശയ്യാവിേനാട:് “നീ
പറഞ്ഞ യേഹാവയുെട വചനം നല്ലത്;
എെന്റ ജീവകാലത്ത് സമാധാനവും സത്യവും
ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ?” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
20 ഹിസ്കീയാവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവെന്റ സകലപരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
ഒരു കുളവും കല്പാത്തിയും ഉണ്ടാക്കി െവള്ളം
നഗരത്തിന്നകത്ത് വരുത്തിയതും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21ഹിസ്കീയാവ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
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മകനായ മനെശ്ശഅവന് പകരം രാജാവായി.

21
1 മനെശ്ശ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ അമ്പത്തഞ്ച്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അമ്മക്ക് െഹഫ്സീബ എന്ന് േപരായിരുന്നു.
2 എന്നാൽ യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട
േമ്ലച്ഛതകൾ അനുകരിച്ച് അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 3 തെന്റ
അപ്പനായ ഹിസ്കീയാവ് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ
പൂജാഗിരികൾ അവൻ വീണ്ടും പണിതു; ബാലിന്
ബലിപീഠങ്ങൾഉണ്ടാക്കി;യി്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബിെനേപ്പാെല ഒരു അേശരാ്രപതിഷ്ഠ
നടത്തി ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യെത്തയും
നമസ്കരിച്ച് േസവിച്ച . 4 െയരൂശേലമിൽ
ഞാൻ എെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുെമന്ന് യേഹാവ
കല്പിച്ചിരുന്ന യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും
അവൻബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു. 5യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ രണ്ടു ്രപാകാരങ്ങളിലും
അവൻ ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും
ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു; 6 അവൻ തെന്റ
മകെന അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കയും,
മുഹൂർത്തം േനാക്കുകയും, ആഭിചാരം
്രപേയാഗിക്കയും, െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും ലക്ഷണം
പറയുന്നവെരയും നിയമിക്കയും െചയ്തു.
ഇങ്ങെനയേഹാവെയ േകാപിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
അവന് അനിഷ്ടമായത് പലതും െചയ്തു.
7 “ഈ ആലയത്തിലും, യി്രസാേയലിെന്റ
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സകല േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിലും
ഞാൻ എെന്റ നാമം എേന്നക്കും സ്ഥാപിക്കും”
എന്ന് യേഹാവ ദാവീദിേനാടും അവെന്റ
മകനായ ശേലാേമാേനാടും അരുളിെച്ചയ്ത
െയരൂശേലമിെല ആലയത്തിൽ താൻ
ഉണ്ടാക്കിയ അേശരാ്രപതിഷ്ഠ അവൻ
സ്ഥാപിച്ച . 8 “എെന്റ സകല കല്പനകള ം എെന്റ
ദാസനായ േമാെശ അവേരാട് കല്പിച്ച സകല
ന്യായ്രപമാണവും അനുസരിച്ച് നടേക്കണ്ടതിന്
അവർ ്രശദ്ധിച്ചാൽ ഇനി യി്രസാേയൽ
ജനത്തിെന്റ കാൽ, അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
ഞാൻ െകാടുത്തേദശം വിട്ട് അലയുവാൻ
ഇടവരുത്തുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്നു.
9 എന്നാൽ അവർ േകട്ടനുസരിച്ചില്ല; യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച
ജനതകെളക്കാള ം അധികം േദാഷം െചയ് വാൻ
മനെശ്ശഅവെര െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു. 10ആകയാൽ
യേഹാവ, ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ ദാസന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ:
11 “െയഹൂദാ രാജാവായ മനെശ്ശ
തനിക്ക് മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന അേമാര്യർ
െചയ്തതിേനക്കാൾ അധികം േദാഷമായ ഈ
േമ്ലച്ഛതകൾ ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കയാലും തെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ട് െയഹൂദാജനെത്ത
പാപം െചയ്യിക്കയാലും 12 േകൾക്കുന്ന
ഏെതാരുവെന്റയും െചവി രണ്ടും
മുഴങ്ങത്തക്കവണ്ണമുള്ള അനർത്ഥം ഞാൻ
െയരൂശേലമിനും െയഹൂെദക്കും വരുത്തും.
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13 ഞാൻ െയരൂശേലമിെന്റ മീെത ശമര്യയുെട
അളവുനൂലും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ
തൂക്കുകട്ടയും പിടിക്കും; ഒരുത്തൻ തളിക
തുെടച്ചേശഷം അത് കമഴ്ത്തിെവക്കുന്നതു
േപാെല ഞാൻ െയരൂശേലമിെന തുടച്ച കളയും.
14 എെന്റ അവകാശത്തിെന്റ േശഷിപ്പ്
ഞാൻ ത്യജിച്ച് അവെര അവരുെട
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവർ
തങ്ങള െട സകല ശ്രതുക്കൾക്കും
കവർച്ചയും െകാള്ളയും ആയിത്തീരും.
15 അവരുെട പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര അവർ
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത് എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന”.
16 അ്രതയുമല്ല, യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചേയ്യണ്ടതിന് മനെശ്ശ െയഹൂദെയ േ്രപരിപ്പിച്ച
പാപം കൂടാെത അവൻ െയരൂശേലമിൽ ഉടനീളം
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഏറ്റവും അധികം ചിന്തി.
17 മനെശ്ശയുെട മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ
െചയ്തെതാെക്കയുംഅവെന്റപാപവും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 18 മനെശ്ശ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; തെന്റ
അരമനയുെട േതാട്ടത്തിൽ, ഉസ്സയുെട
േതാട്ടത്തിൽ തേന്ന, അവെന അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റ മകനായ ആേമാൻ അവന് പകരം
രാജാവായി.

19 ആേമാൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
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രണ്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
അവെന്റ അമ്മക്ക് െമശൂേല്ലെമത്ത് എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അവൾ െയാത്ബക്കാരനായ
ഹാരൂസിെന്റ മകൾആയിരുന്നു. 20അവൻതെന്റ
അപ്പനായ മനെശ്ശെയേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; 21 തെന്റ അപ്പൻ
നടന്ന വഴിയിെലല്ലാം നടന്ന് അപ്പൻ േസവിച്ച
വി്രഗഹങ്ങെളേസവിച്ച് നമസ്കരിച്ച . 22അങ്ങെന
അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു;യേഹാവയുെട
വഴിയിൽ നടന്നതുമില്ല. 23ആേമാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അവെനതിരായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി, രാജാവിെന
അരമനയിൽെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു; 24എന്നാൽ
േദശെത്ത ജനം ആേമാൻരാജാവിെനതിെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയവെര എല്ലാം െകാന്നു;
ജനം അവെന്റ മകനായ േയാശീയാവിെന
അവന് പകരം രാജാവാക്കി. 25 ആേമാൻ
െചയ്ത മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26 ഉസ്സയുെട
േതാട്ടത്തിെല അവെന്റ കല്ലറയിൽ അവെന
അടക്കം െചയ്തു. അവെന്റ മകനായ
േയാശീയാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

22
1 േയാശീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ മുപ്പെത്താന്ന്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അമ്മക്ക് െയദീദാ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ
െബാസ്കത്ത്കാരനായ അദായാവിെന്റ
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മകൾ ആയിരുന്നു. 2 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമായത് െചയ്തു; തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ വഴിയിൽ വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ
മാറാെത നടന്നു. 3 േയാശീയാരാജാവിെന്റ
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ രാജാവ് െമശുല്ലാമിെന്റ
മകനായ അസല്യാവിെന്റ മകൻ ശാഫാൻ
എന്ന െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥെന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് അയച്ച . അവേനാട്
പറഞ്ഞത:് 4 “നീ മഹാപുേരാഹിതനായ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ക.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ജനം അർപ്പിച്ചതും
വാതിൽകാവല്ക്കാർ സ്വീകരിച്ചതുമായ
പണത്തിെന്റ കണക്ക് അവൻ േനാക്കെട്ട.
5 അവർ അത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
പണിയുെട േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നവരുെട
കയ്യിൽ െകാടുക്കെട്ട;അവർഅത് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ േകടുപാട് തീർേക്കണ്ടതിന്
6 അതിൽ പണിെചയ്യന്ന ആശാരിമാർക്കും
ശില്പികൾക്കും കല്പണിക്കാർക്കും ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മരവും െചത്തിയ
കല്ല ം വാേങ്ങണ്ടതിനും െകാടുക്കെട്ട.
7 എന്നാൽ ഇങ്ങെന പണം ൈകപ്പറ്റിയവേരാട്
അതിെന്റ കണക്ക് േചാദിേക്കണ്ടാ; അവർ
വിശ്വസ്തതേയാെടയേല്ലാ ്രപവർത്തിക്കുന്നത”്.
8 മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവ്
െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാേനാട:് “ഞാൻ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. ഹില്ക്കീയാവ് ആ പുസ്തകം
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ശാഫാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ
അത് വായിച്ച . 9 െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
ശാഫാൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
രാജാവിേനാട:് “ആലയത്തിൽ അർപ്പിക്കെപ്പട്ട
പണം അടിയങ്ങൾ െപട്ടി തുറെന്നടുത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ പണിയുെട
േമൽവിചാരകരുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”
എന്ന് േബാധിപ്പിച്ച . 10ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ
എെന്റ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം തന്നു
എന്നും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാൻ
രാജാവിേനാട് േബാധിപ്പിച്ച . ശാഫാൻ അത്
രാജസന്നിധിയിൽവായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 11രാജാവ്
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ േകട്ട്
വസ്്രതം കീറി; 12 രാജാവ് പുേരാഹിതനായ
ഹില്ക്കീയാവിേനാടും ശാഫാെന്റ മകൻ
അഹീക്കാമിേനാടും മീഖായാവിെന്റ മകൻ
അക്േബാരിേനാടും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
ശാഫാേനാടും രാജഭൃത്യനായ അസായാേവാടും:
13 “നിങ്ങൾ െചന്ന്, കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്ന
ഈ പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച്
എനിക്കും ജനത്തിനും എല്ലാ െയഹൂെദക്കും
േവണ്ടി യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പിൻ;
നമുക്ക് േവണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്ക
അനുസരിച്ച് നടപ്പാൻ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
ഈ പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ
േകൾക്കായ്കെകാണ്ട് നമ്മുെടേനെര
ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട േകാപം
വലിയതേല്ലാ” എന്ന് കല്പിച്ച . 14 അങ്ങെന
ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതനും അഹീക്കാമും
അക്േബാരും ശാഫാനും അസായാവും,
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അർഹസിെന്റ മകനായ തിക്വയുെട മകൻ
രാജവസ്്രതവിചാരകനായ* ശല്ല മിെന്റ ഭാര്യ
ഹുൽദാ്രപവാചകിയുെട അടുക്കൽ െചന്ന്-
-അവൾ െയരൂശേലമിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്ത്
പാർത്തിരുന്നു--അവേളാട് സംസാരിച്ച .
15 അവൾ അവേരാട് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടായി
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങെള എെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചവേനാട് നിങ്ങൾ പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: 16 ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും
നിവാസികൾക്കും െയഹൂദാരാജാവ് വായിപ്പിച്ച
പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അനർത്ഥം
ഒെക്കയും വരുത്തും. 17അവർഎെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച്
തങ്ങള െട സകല്രപവൃത്തികളാലും എനിക്ക്
േകാപം വരത്തക്കവണ്ണം അന്യേദവന്മാർക്ക്
ധൂപം കാട്ടിയതുെകാണ്ട് എെന്റ േകാപം
ഈ സ്ഥലത്തിെന്റ േനെര ജ്വലിക്കും;
അത് െകട്ട േപാകയുമില്ല. 18 എന്നാൽ
യേഹാവേയാട് േചാദിപ്പാൻ നിങ്ങെള
അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാട് നിങ്ങൾ
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന
വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
19 ‘അവർ ശൂന്യവും ശാപവുമായിത്തീരുെമന്ന്
ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും
വിേരാധമായി അരുളിെച്ചയ്തത് നീ േകട്ടേപ്പാൾ
നിെന്റ ഹൃദയം അലിഞ്ഞ,് നീ യേഹാവയുെട

* 22. 14 രാജവസ്്രതവിചാരകനായ
പുേരാഹിതവസ്്രതവിചാരകനായ
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മുമ്പാെക നിെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തുകയും
നിെന്റ വസ്്രതം കീറി എെന്റ മുമ്പാെക
കരയുകയും െചയ്കെകാണ്ട് ഞാനും നിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 20 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർത്തുെകാള്ള ം;
നീ സമാധാനേത്താെട നിെന്റ കല്ലറയിൽ
അടക്കെപ്പടും; ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്
വരുത്തുവാൻ േപാകുന്ന അനർത്ഥെമാന്നും
നിെന്റ കണ്ണ് കാണുകയില്ല”.അവർ രാജാവിേനാട്
ഈമറുപടി േബാധിപ്പിച്ച .

23
1അനന്തരം രാജാവ് ആളയച്ച് െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലുമുള്ള എല്ലാ മൂപ്പന്മാെരയും
അവെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 2 രാജാവും
സകലെയഹൂദാ പുരുഷന്മാരും െയരൂശേലമിെല
സകലനിവാസികള ം പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും ആബാലവൃദ്ധം ജനവും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് െചന്നു;
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ച് കണ്ടുകിട്ടിയ
നിയമപുസ്തകത്തിെല വാക്യങ്ങെളല്ലാം അവർ
േകൾെക്ക അവൻ വായിച്ച . 3 രാജാവ്
തൂണിനരിെക നിന്നുെകാണ്ട് താൻ യേഹാവെയ
അനുസരിച്ച നടക്കയും അവെന്റ കല്പനകള ം
സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട ്രപമാണിക്കയും
ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കയും
െചയ്യാെമന്ന് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു
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നിയമം െചയ്തു. ജനെമല്ലാം ഈ നിയമേത്താട്
േയാജിച്ച . 4 രാജാവ് മഹാപുേരാഹിതനായ
ഹില്ക്കീയാവിേനാടും രണ്ടാം നിരയിലുള്ള
പുേരാഹിതന്മാേരാടുംവാതിൽകാക്കുന്നവേരാടും
ബാലിനും അേശെരക്കും ആകാശത്തിെല
സർവ്വൈസന്യത്തിനും േവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്ക യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
കല്പിച്ച ; െയരൂശേലമിന് പുറത്ത്
കിേ്രദാൻ്രപേദശത്തുെവച്ച് അവ തീെകാണ്ട്
ചുട്ട,് ചാരം േബേഥലിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
5 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ
ചുറ്റ മുള്ള പൂജാഗിരികളിൽ ധൂപം
കാട്ട വാൻ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ
നിയമിച്ചിരുന്ന പൂജാരികെളയും, ബാലിനും
സൂര്യനും ച്രന്ദനും ്രഗഹങ്ങൾക്കും
ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും ധൂപം
കാട്ടിയവെരയും അവൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
6 അേശരാ്രപതിഷ്ഠെയയും അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
െയരൂശേലമിന് പുറത്ത് കിേ്രദാൻേതാട്ടിേലക്ക്
െകാണ്ടുെചന്ന് കിേ്രദാൻ താഴ്വരയിൽെവച്ച് ചുട്ട
െപാടിയാക്കി, ആ െപാടി സാമാന്യജനത്തിെന്റ
ശവക്കുഴികള െട േമൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു.
7 സ്്രതീകൾ അേശെരക്ക് കൂടാരശീലകൾ
െനയ്ത ഇടങ്ങളായി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലുള്ള പുരുഷേവശ്യമാരുെട
വീടുകള ം അവൻ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.
8 അവൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന്
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും വരുത്തി,
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ഗിബമുതൽ േബർ-േശബവെര പുേരാഹിതന്മാർ
ധൂപം കാട്ടിയിരുന്ന പൂജാഗിരികെള
അശുദ്ധമാക്കി; പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനദ്വാരത്തിെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്ത്
നഗരാധിപതിയായ േയാശുവയുെട
വാതില ്ക്കലുള്ള പടിവാതിലുകള െട
പൂജാഗിരികള ം അവൻ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.
9 എന്നാൽ പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാർ
െയരൂശേലമിലുള്ള യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിേലക്ക് ്രപേവശിച്ചില്ല. അവർ
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേതയുള്ള . 10ആരും
തെന്റ മകെനേയാ മകെളേയാ േമാെലക്കിന്
അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിെല ദഹനസ്ഥലവും
അവൻ അശുദ്ധമാക്കി. 11 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനസ്ഥലത്ത്
വളപ്പിനകത്തുള്ള നാഥാൻ-േമെലക്ക്
എന്ന ഷണ്ഡെന്റ അെറക്കരിെക
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ സൂര്യന് ്രപതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന
അശ്വബിംബങ്ങൾ അവൻ നീക്കി,
സൂര്യരഥങ്ങെള തീയിലിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
12 െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ ആഹാസിെന്റ
മാളികയുെട േമൽപുരയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
ബലിപീഠങ്ങള ം മനെശ്ശ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ രണ്ടു ്രപാകാരങ്ങളിലും
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങള ം രാജാവ്
തകർത്ത് അവിെടനിന്ന് നീക്കി അവയുെട
െപാടി കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു.
13 െയരൂശേലമിെനതിെര, നാശപർവ്വതത്തിെന്റ
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വലത്തുഭാഗത്ത,് യി്രസാേയൽ രാജാവായ
ശേലാേമാൻ, സീേദാന്യരുെട േമ്ലച്ഛബിംബമായ
അസ്േതാെരത്ത് േദവിക്കും േമാവാബ്യരുെട
േമ്ലച്ഛബിംബമായ െകേമാശിനും അേമ്മാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛബിംബമായ മില്േക്കാമിനും പണിതിരുന്ന
പൂജാഗിരികെളയും രാജാവ് അശുദ്ധമാക്കി.
14 അവൻ വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങെള തകർത്ത്
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; അവ
നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മനുഷ്യാസ്ഥികൾെകാണ്ട്
നിറച്ച്. 15അ്രതയുമല്ല, യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം േബേഥലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
യാഗപീഠവും പൂജാഗിരിയും അവൻ
ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; പൂജാഗിരി അവൻ ചുട്ട
െപാടിയാക്കി, അേശരാ്രപതിഷ്ഠയും
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ േയാശീയാവ്
തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട മലയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലറകൾ കണ്ടിട്ട് ആളയച്ച്
കല്ലറകളിൽ നിന്ന് അസ്ഥികെള എടുപ്പിച്ച ;
ഈ കാര്യം മുന്നറിയിച്ചിരുന്ന ൈദവപുരുഷൻ
്രപസ്താവിച്ച യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
ആ അസ്ഥികൾ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഇട്ട് ചുട്ട്
യാഗപീഠം അശുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 17 “ഞാൻ
കാണുന്ന ആ സ്മാരകസ്തംഭം എന്ത”് എന്ന്
അവൻ േചാദിച്ച . അതിന് ആ പട്ടണക്കാർ
അവേനാട്: “അത് െയഹൂദയിൽനിന്ന് വരികയും
നീ െചയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ േബേഥലിെല
യാഗപീഠെത്തക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിക്കയും െചയ്ത
ൈദവപുരുഷെന്റ കല്ലറയാകുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 18അേപ്പാൾ അവൻ: “അതിരിക്കെട്ട;



2 രാജാക്കന്മാർ 23:19 cvii 2 രാജാക്കന്മാർ 23:24

അവെന്റ അസ്ഥികൾ ആരും അനക്കരുത”്
എന്ന് കല്പിച്ച . അങ്ങെന അവർ അവെന്റ
അസ്ഥികള ം ശമര്യയിൽനിന്ന് വന്ന ്രപവാചകെന്റ
അസ്ഥികള ം വിേട്ടച്ച േപായി. 19 യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർ
ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
സകല പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങെളയും
േയാശീയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞു; േബേഥലിൽ
അവൻ െചയ്തതുേപാെല അവേയാടും
െചയ്തു. 20 അവൻ അവിെടയുള്ള
പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെരെയല്ലാം
ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ െവട്ടിെക്കാല്ലിക്കയും
അവയുെടേമൽ മനുഷ്യാസ്ഥികൾ
ചുടുകയും െചയ്തിട്ട് െയരൂശേലമിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 21 അനന്തരം രാജാവ്
സകലജനേത്താടും: “ഈ നിയമപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ െപരുന്നാള ്
ആചരിപ്പിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . 22 യി്രസാേയലിന്
ന്യായപാലനം െചയ്തിരുന്ന ന്യായാധിപന്മാരുെട
കാലം മുതൽ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടയും കാലം
വെര ഇതുേപാെല ഒരു െപസഹ
ആചരിച്ചിട്ടില്ല. 23 േയാശീയാരാജാവിെന്റ
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ െയരൂശേലമിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഇ്രപകാരം െപസഹ ആചരിച്ച .
24 ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കെണ്ടത്തിയ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് േയാശീയാവ് െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും



2 രാജാക്കന്മാർ 23:25 cviii 2 രാജാക്കന്മാർ 23:29

ലക്ഷണം പറയുന്നവെരയും നശിപ്പിക്കയും
ഗൃഹബിംബങ്ങള ം മറ്റ വി്രഗഹങ്ങള ം
െയഹൂദാ േദശത്തും െയരൂശേലമിലും കണ്ട
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു.
25 അവെനേപ്പാെല പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണ ശക്തിേയാടുംകൂെട
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
യേഹാവയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരു
രാജാവ് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല, അതിനുേശഷം
എഴുേന്നറ്റിട്ട മില്ല. 26 എങ്കിലും മനെശ്ശ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച സകല കാര്യങ്ങള ം
നിമിത്തം െയഹൂദയുെടേനെര ജ്വലിച്ച തെന്റ
മഹാേകാപത്തിെന്റ ഉ്രഗത വിട്ട മാറാെത
യേഹാവ: 27 “ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
നീക്കിക്കളഞ്ഞതുേപാെല െയഹൂദെയയും
എെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കുകയും
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ െയരൂശേലം
നഗരെത്തയും ‘എെന്റ നാമം അവിെട ഇരിക്കും’
എന്ന് ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്ത ആലയെത്തയും
ത്യജിച്ച കളകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവ
കല്പിച്ച . 28 േയാശീയാവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവെന്റ െചയ്തികള ം െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29 അവെന്റ
കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാൻ-
െനേഖാ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ സഹായത്തിനായി
്രഫാത്ത് നദിയുെട തീരേത്തക്ക് പുറെപ്പട്ട ;
േയാശീയാരാജാവ് അവെന്റേനെര െചന്നു;
െനേഖാ അവെന കണ്ടിട്ട് െമഗിേദ്ദാവിൽെവച്ച്
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േയാശീയാവിെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 30അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ മരിച്ച േപായവെന രഥത്തിൽ
കയറ്റി െമഗിേദ്ദാവിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്ന്അവെന്റസ്വന്തകല്ലറയിൽഅടക്കം
െചയ്തു. പിെന്നേദശെത്തജനം േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
വന്ന്അഭിേഷകംെചയ്ത്അവെന്റഅപ്പന് പകരം
രാജാവാക്കി.

31 െയേഹാവാഹാസ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ മൂന്നുമാസം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. അവെന്റ അമ്മക്ക് ഹമൂതൽ എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അവൾ ലിബ്നക്കാരനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 32 അവൻ
തെന്റ പിതാക്കന്മാേരേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 33 അവൻ
െയരൂശേലമിൽ വാഴാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഫറേവാൻ-െനേഖാ ഹമാത്ത് േദശത്തിെല
രിബ്ലയിൽെവച്ച് അവെന തടവുകാരനാക്കി;
േദശത്തിന് നൂറ് താലന്ത് െവള്ളിയും ഒരു താലന്ത്
െപാന്നും പിഴ കല്പിച്ച . 34 ഫറേവാൻ-െനേഖാ
േയാശീയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീമിെന
അവെന്റ അപ്പനായ േയാശീയാവിന് പകരം
രാജാവാക്കി; അവെന്റ േപർ െയേഹായാക്കീം
എന്ന് മാറ്റി; െയേഹാവാഹാസിെന അവൻ
െകാണ്ടുേപായി; അവൻ മി്രസയീമിൽ െചന്ന്
അവിെടെവച്ച് മരിച്ച േപായി. 35 പിഴയായി
ആ െവള്ളിയും െപാന്നും െയേഹായാക്കീം
ഫറേവാന് െകാടുത്തു; എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ
കല്പന്രപകാരം െവള്ളി െകാടുക്കണ്ടതിന് അവൻ
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ജനത്തിന് നികുതി ചുമത്തി; അവൻ േദശെത്ത
ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തെന്റയും േപരിൽ നികുതി
ചുമത്തിയതുേപാെല െവള്ളിയും െപാന്നും
അവേരാട് പിരിെച്ചടുത്ത് ഫറേവാൻ-െനേഖാവിന്
െകാടുത്തു.

36 െയേഹായാക്കീം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
പതിെനാന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. അവെന്റ അമ്മക്ക് െസബീദാ
എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ രൂമക്കാരനായ
െപദായാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 37 അവൻ
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു.

24
1 അവെന്റ കാലത്ത് ബാബിേലാൺ
രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ െയഹൂദക്കുേനെര
പുറെപ്പട്ട വന്നു; െയേഹായാക്കീം മൂന്ന്
സംവത്സരം അവന് ആ്രശിതനായി ഇരുന്നു;
അതിന് െറേശഷം അവൻ എതിർത്ത്
അവേനാട് മത്സരിച്ച . അേപ്പാൾ യേഹാവ
കൽദയർ, അരാമ്യർ, േമാവാബ്യർ,
അേമ്മാന്യർ എന്നിവരുെട പടക്കൂട്ടങ്ങെള
അവെന്റേനെര അയച്ച ; 2 ്രപവാചകന്മാരായ
തെന്റ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന വചന്രപകാരം അവൻ
അവെര െയഹൂദെയ നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം
അതിെന്റ േനെര അയച്ച . 3 മനെശ്ശ െചയ്ത
സകലപാപങ്ങള ം നിമിത്തം െയഹൂദെയ
തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ
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ഇത് യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം തേന്ന
അവർക്ക് ഭവിച്ച . 4 അവൻ കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം െചാരിയിച്ചതും െയരൂശേലമിെന
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തംെകാണ്ട് നിെറച്ചതും
ക്ഷമിപ്പാൻ യേഹാവയ്ക്ക് മനസ്സായില്ല.
5 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 െയേഹായാക്കീം
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;
അവെന്റ മകനായ െയേഹായാഖീൻ
അവന് പകരം രാജാവായി. 7 ഈജിപ്റ്റ്
േതാടുമുതൽ യൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെര ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന േദശെമല്ലാം
ബാബിേലാൺരാജാവ് പിടിെച്ചടുത്തതുെകാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റ് രാജാവ് പിന്നീട് തെന്റ േദശത്തിന്
പുറത്ത് യുദ്ധത്തിനായി േപായില്ല.

8 െയേഹായാഖീൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് പതിെനട്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
െയരൂശേലമിൽ മൂന്നുമാസം വാണു. അവെന്റ
അമ്മക്ക് െനഹുഷ്ഠാ എന്ന് േപരായിരുന്നു;
അവൾ െയരൂശേലമ്യനായ എൽനാഥാെന്റ മകൾ
ആയിരുന്നു. 9 അവൻ തെന്റ അപ്പേനേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു.
10 ആ കാലത്ത് ബാബിേലാൺ രാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റഭൃത്യന്മാർെയരൂശേലമിെന്റ
േനെര വന്ന് നഗരെത്ത ഉപേരാധിച്ച .
11 ഇങ്ങെന ഭൃത്യന്മാർ ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
ബാബിേലാൺ രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരും
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നഗരത്തിെന്റ േനെര വന്നു. 12 െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാഖീനുംഅവെന്റഅമ്മയും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും ഷണ്ഡന്മാരും
ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
പുറത്ത് െചന്നു; ബാബിേലാൺരാജാവ് തെന്റ
വാഴ്ചയുെട എട്ടാം ആണ്ടിൽ അവെന പിടിച്ച .
13 അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെലയും
രാജധാനിയിെലയും സകലനിേക്ഷപങ്ങള ം
അവിെടനിന്ന് എടുത്ത് െകാണ്ടുേപായി;
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ശേലാേമാൻ
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിെവച്ചിരുന്ന
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
അവൻ െവട്ടിനുറുക്കി. 14 അവൻ
െയരൂശേലം നിവാസികെളയും, ്രപഭുക്കന്മാരും
പരാ്രകമശാലികള മായ പതിനായിരം േപെരയും
എല്ലാ ആശാരിമാെരയും െകാല്ലന്മാെരയും
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായി; േദശത്ത്
ദരി്രദരായ ജനം മാ്രതമല്ലാെത ആരും
േശഷിച്ചില്ല. 15 െയേഹായാഖീമിെന അവൻ
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി;
രാജമാതാവിെനയും ഭാര്യമാെരയും
ഷണ്ഡന്മാെരയും േദശത്തിെല ്രപധാനികെളയും
അവൻ ബദ്ധരാക്കി െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
16 ബലവാന്മാരായ ഏഴായിരംേപെരയും,
ആശാരിമാരും െകാല്ലന്മാരുമായ ആയിരം
േപെരയും, യുദ്ധ്രപാപ്തന്മാരായ
സകലവീരന്മാെരയും ബാബിേലാൺരാജാവ്
ബദ്ധരാക്കിബാബിേലാണിേലക്ക്െകാണ്ടുേപായി.
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17അവന് പകരം ബാബിേലാൺരാജാവ് അവെന്റ
ചിറ്റപ്പനായ മത്ഥന്യാവിെന രാജാവാക്കി;അവെന്റ
േപര് സിെദക്കീയാവ്എന്ന് മാറ്റി.

18 സിെദക്കീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപെത്താന്ന് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
പതിെനാന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;
അവെന്റഅമ്മക്ക്ഹമൂതൽഎന്ന് േപരായിരുന്നു;
അവൾ ലിബ്ന പട്ടണക്കാരനായ യിെരമ്യാവിെന്റ
മകൾ ആയിരുന്നു. 19 െയേഹായാക്കീം
െചയ്തതുേപാെല അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 20 യേഹാവയുെട
േകാപം േഹതുവായി െയരൂശേലമിനും
െയഹൂെദക്കും അങ്ങെന ഭവിച്ച ; അവൻ
ഒടുവിൽ അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ സിെദക്കീയാവും
ബാബിേലാൺരാജാവിേനാട് മത്സരിച്ച .

25
1അവെന്റവാഴ്ചയുെട ഒമ്പതാംആണ്ട് പത്താം
മാസം പത്താംതിയ്യതി,ബാബിേലാൺരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ സർവ്വൈസന്യവുമായി
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്ന് പാളയം
ഇറങ്ങി; അതിെന ഉപേരാധിക്കയും െചയ്തു.
2 സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ പതിെനാന്നാം
ആണ്ടുവെര നഗരം ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
3 അേത ആണ്ടില ് നാലാംമാസം ഒമ്പതാം
തിയ്യതി ആയേപ്പാൾ നഗരത്തിൽ ക്ഷാമം
കഠിനമായി; േദശെത്ത ജനത്തിന് ആഹാരം
ഇല്ലാെതയായി. 4അേപ്പാൾ നഗരമതിൽ ഒരിടം
െപാളിച്ച് കൽദയർ നഗരം വളഞ്ഞിരിെക്ക
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പടയാളികൾ എല്ലാം രാ്രതിയിൽ രാജാവിെന്റ
േതാട്ടത്തിനരിെക രണ്ട് മതിലുകൾക്കും
മേദ്ധ്യയുള്ള പടിവാതിൽ വഴിയായി ഓടിേപ്പായി;
രാജാവും അരാബയിേലക്കുള്ള വഴിയിലൂെട
ഓടിേപ്പായി. 5 എന്നാൽ കൽദയരുെട
ൈസന്യം രാജാവിെന പിന്തുടർന്ന് െയരിേഹാ
സമഭൂമിയിൽെവച്ച് അവേനാെടാപ്പം എത്തി;
അവെന്റ ൈസന്യെമല്ലാം അവെന വിട്ട്
ചിതറിേപ്പായി. 6 അവർ രാജാവിെന പിടിച്ച്
രിബ്ലയിൽ ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവർ അവന് വിധി കല്പിച്ച .
7അവർ സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അവൻ
കാൺെക െകാന്നു; സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണ്
െപാട്ടിച്ച് ചങ്ങലെകാണ്ട് അവെന ബന്ധിച്ച്
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.

8അഞ്ചാം മാസംഏഴാം തിയ്യതി,ബാബിേലാൺ
രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസറിെന്റ പെത്താമ്പതാം
ആണ്ടിൽ തേന്ന, ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ
ഭൃത്യനായ അകമ്പടി നായകൻ െനബൂസർ-
അദാൻ െയരൂശേലമിൽ വന്നു. 9 അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയവും രാജധാനിയും
ചുട്ട കളഞ്ഞു; െയരൂശേലമിെല മഹത്തുക്കള െട
ഭവനങ്ങെളാെക്കഅവൻതീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
10 അകമ്പടിനായകേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
കൽദയൈസന്യം െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
മതിലുകൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 11 നഗരത്തിൽ
േശഷിച്ചിരുന്ന ജനെത്തയും ബാബിേലാൺ
രാജാവിെന ശരണം ്രപാപിച്ചവെരയും
പുരുഷാരത്തിൽ േശഷിച്ചവെരയും
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അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻ െകാണ്ടുേപായി. 12 എന്നാൽ
അകമ്പടിനായകൻ േദശെത്ത ദരി്രദരിൽ ചിലെര
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരായിട്ട ം കൃഷിക്കാരായിട്ട ം
വിേട്ടച്ച േപായി. 13യേഹാവയുെടആലയത്തിെല
താ്രമസ്തംഭങ്ങള ം പീഠങ്ങള ം താ്രമംെകാണ്ടുള്ള
കടലും കൽദയർ ഉെടച്ച കളഞ്ഞ് അവയുെട
താ്രമം ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
14കലങ്ങള ംചട്ട കങ്ങള ംക്രതികകള ംതവികള ം
ശു്രശൂെഷക്കുള്ള താേ്രമാപകരണങ്ങള ം അവർ
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 15 തീച്ചട്ടികള ം,
കലശങ്ങള ം, െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള സകലതും അകമ്പടിനായകൻ
െകാണ്ടുേപായി. 16 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട്
സ്തംഭങ്ങൾ, ഒരു കടൽ, പീഠങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന
സകല ഉപകരണങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കുവാൻ
ഉപേയാഗിച്ച താ്രമം തൂക്കുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം
അധികമായിരുന്നു. 17 ഒരു സ്തംഭത്തിെന്റ
ഉയരം പതിെനട്ട് മുഴം; അതിേന്മലുള്ള
മകുടം താ്രമംെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു.
ഒേരാ മകുടത്തിെന്റയും ഉയരം മൂന്ന് മുഴം;
മകുടത്തിെന്റചുറ്റ മുള്ള വലപ്പണിയും
മാതളപ്പഴവുംആസകലംതാ്രമംെകാണ്ടായിരുന്നു;
ഇതുേപാെല മെറ്റ സ്തംഭത്തിന്നും വലപ്പണിയും
മറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അകമ്പടിനായകൻ
മഹാപുേരാഹിതനായ െസരായാവിെനയും
രണ്ടാം പുേരാഹിതനായ െസഫന്യാവിെനയും
മൂന്ന് വാതിൽക്കാവല്ക്കാെരയും പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായി. 19 നഗരത്തിൽനിന്ന് അവൻ
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പടയാളികള െട േമൽവിചാരകനായ ഒരു
ഷണ്ഡെനയും നഗരത്തിൽെവച്ച് കെണ്ടത്തിയ
രാജപരിചാരകന്മാരിൽ അഞ്ചുേപെരയും
േദശെത്ത ജനത്തിൽനിന്ന് പടയാളികെള
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന േസനാപതിയുെട
െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥെനയും നഗരത്തിൽ
കണ്ട മറ്റ് അറുപതുേപെരയും പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായി. 20ഇവെരഅകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസർ-അദാൻ പിടിച്ച് രിബ്ലയിൽ
ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 21 ബാബിേലാൺരാജാവ്
ഹമാത്ത് േദശത്തിെല രിബ്ലയിൽെവച്ച് അവെര
െവട്ടിെക്കാന്നു. ഇങ്ങെന െയഹൂദാ സ്വേദശം വിട്ട്
േപാേകണ്ടിവന്നു. 22 ബാബിേലാൺ രാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ െയഹൂദാേദശത്ത് േശഷിപ്പിച്ച
ജനത്തിന് ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ
മകൻെഗദല്യാവിെനഅധിപതിയാക്കി.

23 ബാബിേലാൺരാജാവ് െഗദല്യാവിെന
അധിപതിയാക്കി എന്ന് െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയൽ, കാേരഹിെന്റ മകൻ േയാഹാനാൻ,
െനേതാഫാത്യനായ തൻഹൂെമത്തിെന്റ
മകൻ െസരായ്യാവ്, മയഖാത്യെന്റ മകൻ
യാസന്യാവ് എന്നീ േസനാപതികള ം അവരുെട
ആള കള ം േകട്ടേപ്പാൾ അവർ മിസ്െപയിൽ
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 24 െഗദല്യാവ്
അവേരാടും അവരുെട ആള കേളാടും
സത്യംെചയ്തു; അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾ കൽദയരുെട ദാസന്മാർനിമിത്തം
ഭയെപ്പടരുത;് േദശത്ത് പാർത്ത് ബാബിേലാൺ
രാജാവിെന േസവിക്കുവിൻ; അത് നിങ്ങൾക്ക്
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നന്മയായിരിക്കും”. 25എന്നാൽഏഴാം മാസത്തിൽ
രാജവംശക്കാരനായ എലീശയുെട മകനായ
െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ പത്ത്
ആള കള മായി വന്ന് െഗദല്യാവിെനയും
അവേനാടുകൂെട മിസ്െപയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
െയഹൂദ്യെരയും കൽദയെരയും െവട്ടിെക്കാന്നു.
26 അേപ്പാൾ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങള ം
േസനാപതിമാരും കൽദയെര ഭയെപ്പടുകയാൽ
എഴുേന്നറ്റ് പുറെപ്പട്ട്ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് േപായി.

27 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ
്രപവാസത്തിെന്റ മുപ്പേത്തഴാം ആണ്ട്
പ്രന്തണ്ടാം മാസം ഇരുപേത്തഴാം തിയ്യതി
ബാബിേലാൺ രാജാവായ എവീൽ-െമേരാദക്ക,്
താൻ രാജാവായ ആണ്ടിൽ, െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാഖീെന കടാക്ഷിച്ച്
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച 28 അവേനാട്
കരുണേയാട് സംസാരിച്ച ; തേന്നാടുകൂെട
ബാബിേലാണിൽ ്രപവാസികളായി ഉണ്ടായിരുന്ന
രാജാക്കന്മാെരക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം
അവന് നൽകി. 29അവെന്റ കാരാഗൃഹവസ്്രതം
മാറ്റി; അവൻ ജീവപര്യന്തം നിത്യവും അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച േപാന്നു.
30 രാജാവ് അവന് അവെന്റ മരണദിവസം വെര
ജീവകാലം മുഴുവൻ നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള ഓഹരി
െകാടുത്തുേപാന്നു.
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